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Έν Άθήναις, τή 7 ’Ιουλίου 1885.

ΑΝΕΜΟΜΑΖΩΜΑΤΑ

ϊνε γνωστό« δ θόρυβος καί ή μεγίστη προσοχή, 
μεθ’ ής δ έπιστημονικός κόσμος παρακολουθεί 
συνήθως τό τόσω σπανίώς συμβαϊνον άστρονο- 
μικόν φαενόμενον της διαβάσεως τής Αφροδί

τη«· άλλ’ ήδη ή δ ι ά β α σ ι ς τών συνόρων όπό μιας άπλής 
γυναικός απειλεί νά προκαλέση πολύ περισσότερον θόρυβον 
καί νά γεννήση σοβαρωτάτας περίπλοκά«. Τό ζήτημα εξα
κολουθεί υφιστάμενον εκκρεμές καί οί εκατέρωθεν φρουροί 
τής γραμμής ϊστανται ¿ν όπλοις υποβλέποντες άλλήλυυς. 
Τό έφ’ ήμϊν μόνον διάβημα λυσιτελές καί σύμφωνον πρός 
τήν φύσιν της ΰποθέσεως κρίνομεν ν* άποσταλή πρός εξέτα- 
σιν τών γεγονότων καί διακανόνισιν αύτής κατάλληλος έπι- 
τροπή έκ τεσσάρων η πέντε ειδικών καθηγητών χαι υφηγη
τών τής γυναιχολογϊας έν τφ ημετέρφ Πανεπιστημίω.

»
* »

Καί Θά λυθη τότε καί ή ακόμη έ.ξαχολουθοΰσα απορία 
τοΰ χοινοϋ ποία άρά γε νάήτο ή μυστηριώδης αδτη γυνή, 
περί ής τόσαι συγκεχυμέναι καί άντιφατικαί ειδήσεις διαδί
δονται, έφ’ών δύσχολον θά ΐτό τις ν’άποφανθή. Έν τούτοις 
ήμείς θετιχωτέραν έξ αυτών , θεωροϋμεν τήν ιδιαιτέρως άνα- 
χοινωθεϊσαν τφ «Άσμοδαίψ», δτι ή έν λόγφ γυνή ή μάλ
λον τό φάντασμα τούτο εέσήλθεν έκ τού οθωμανικού εις τό 
κράτος μας, ήτο δέ ή Μακεδονία, ήτις άπεφάσισε νά έλθη 
αυτοπροσώπως καί νά ¡κετεύση τό έθνος νά τήν σώσνι άπό 
τό ένδιαφέρον καί την προστασίαν τού κ. Τρικούπη.

. *  ,

Φοβερά σημεία υδροφοβίας δεικνύει άπό τίνος δ αρχηγός 
τής άντιπολιτεύσεως·.ίταν.ανέρχεται επί τοΰ βήματος δ 
κόσμος ταράσσεται, οί πυροσβέσται τού έξωθεν φυλακείου 
έτοιμάζουσι τούς σωλήνάς’των, άχ κυρίαι τρέπόνται είς φυ

γήν, οί φρονιμώτεροι τών βουλευτών προτρέπουσι τούς κλη
τήρας νά δράμωσι πρός άναζήτησιν τοΰ κυνοκτόνου, καί δ 
κ. Συγγρός, δστις έχάθησεν είς τήν κυβερνητικήν πτέρυγα, 
στανροχοπεϊται έντρομος άναλογιζόμενος ποιον άνήκουστον 
κίνδυνον διέτρεχε τάς ημέρας, καθ’ άς διετέλει είς τρυφεράς 
σχέσεις μετά τόσον έπιφόβου ανθρώπου. *Η Βουλή άπεφά- 
σισε νά μή έπιτρέψη είς τό εξής τώ κ. Τρικούπη νά άγορεύη 
άνευ φίμωτρου.

«
• ·

’Αξιοθαύμαστος ιδίως είνε ή τακτική του ως πρός τό ζή
τημα τών αποχωρήσεων. Όταν εόρίσκετο έν τή κυβερνήσει 
σφοδρός κατεφέρετο-κατ* αυτών καί λαύρος έκετίθετο κατά 
τής πρώην άντιπολιτεύσεως ώς μεταχειμζομένης αυτάς* 
ήδη, ότε αυτός εΰρίσκεται έν τή άντιπολιτεύσει, έγειναν καί 
αύταί τό προσφιλέστερόν του δπλον. Ημείς πάντοτε έπερι- 
μένομεν ν’ αναγνώριση καί δ ίδιος έπί τέλους ότι τό δυστυ
χές κόμμα του μόνον |ν άτμοσφαίρα αποχωρήσεων καί άπο- 
χωρημάτων δύναται νά ζήση.

*
¥  ¥

Είνε δέ αί τελευταίαι ιδίως συνεδριάσεις τής Βουλής 
ταύτης δπό πάσαν έποψιν μοναδικαί, όχι μόνον διά τόν τρό
πον τών συζητήσεων καί τά κατ’ αύτάς συμβαίνοντα, άλλά 
καί διά τά προτεινόμενα είς συζήτησιν θέματα. Μετά τήν 
περίφήμον έπί τής άκυρώσεως τής εκλογής ’Αττικής φιλο
νικίαν, καθ’ ήν έπί ώρας σοβαρώτατα έςητάζετο ώς λόγος 
;τής γνησιότητος ή μή τής εκλογής ή άρχαιότης τών οικο
γενειών τών δύο διαμαχομένων διά τήν θέσιν τοΰ ¿γδόου 
ίβουλευτοΰ, ήδη δ κ. Άργυοόπουλος παρέστη ζητών παρά 
'τής Βουλής νά τ<δ έπιτρέψη, έπί τής γνωστής του εριδος 
!πρός τόν κ. Χοϊδάν, ν’ άποδείξη ότι οδτος είνε παράφρων.
I Δυστυχώς ■: Βουλή έκρινεν δ-π τά καθήκοντα αύτής δέν πε
ριλαμβάνουν καί τήν φρενολογίαν καί ήρνήθη νά δώση τήν 

, πρός έξακολούθησιν τής συζητήσεως άδειαν.
I *  *
ι *

! Καί είχε μέγα δίκαιον.̂ ’Αφοΰ |?εΙνε| πασίγνωστου πρό 
*πολλοΰ οτι τό μόνον πράγμα όπερ γενικώς έλλείπει άπ’άύτής’ 
είνε ή λογική, άν προέβαινεν είς τήν αίτουμένην παρ’ αυτής
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άπόφασιν, ό κόσμος θά έπερίμενε ό'ικαίως ν’ άκούσή μετά 
τούτο Οτι καί τό ευαγές καθίδρυμα τοΰ Δρομοκαί-.η η τό 
Σωφρονιστήριον Κερκύρας μεταβάλλονται είς συνέδρια φρε 
νολόγων χαί αρχίζουν νά συσχέπτωνται περί τής όικ-Λητιχής 
καταστάσεως τών μελών των.

*
* ¥

Ά λ λ ’ άν δέν μετεμορφώθη £τι ει’ί  ψυχιατρικόν σωματεϊον, 
εις μερικά« περιστάσεις γίνεται καθ’ αυτό παράρτημα τή ; 
σκηνής τον ((’Απόλλωνος)) ή  τών « ’Ολυμπίων». Οΰτω κατά 
τήν αύτήν πολυθρύλητον Ιριν, ένω ό είς τών αντιπάλων 
ώ μίλει, δ έτερο? παραστάς ένώπιον τοΰ βήματος ε ίπ ε  μεγα
λοφώνως : «*Η  ό άνθρωποί οδτος θά παύση όμιλών, η θά 
τόν φονεύσω.» Μετά τάς τραγικότητας ταύτας καί τήν έν- 
τύχωσιν, ήν φαίνονται προξε οΰσαι είς τό  κοινόν, πολλοί τών 
βουλευτών σκέπτονται χαθά μανθάνομεν νά προσλάβωσι τόν 
χ . Ά λεξιά δην ώς διδάσκαλον προς έκμαθησιν τής δραματι
κής απαγγελίας.

*
* *

Τό τραγιχώτερον όμως όλων εϊνε αί διπλαΐ συνεδριάσεις 
χαθ’ ημέραν. Έ ν φ  έξω δ ήλιος χαταφλέγει τάς δδούς χαΐ 
άτρεμεί πάσα ή πόλις μ ή διαταρασσομέ*η υπό τής έλαχί-. 
στης πνοής ανέμου καί οί διαβάται δεν τολμώοι νά πατή- 
σωσι τό θερμόν έδαφος καί δ μεταμεσημβρινός ύπνος περι
συλλέγει εν ταις οίχίαις πάντα;, αυτοί μή άρχούμενοι είς 
τήν πρωϊνήν συνεδρίασιν συνέρχονται καί μετά μεσημβρίαν 
καί παραμένουσι μέχρι τής νυκτός. 'Ο  άκροί ζηλωτής χ. 
Μεσσηνέζης μή ευρίσιων έν τούτοι? άρχούσας ταύτας σχο-, 
πεύει ώ ; μανθάνομεν· νά προτείνη χαΐ τρίτην,.μετά τό μεσο
νύκτιον,

*
¥ ¥ ̂

A  propO S διά τόν κ . Μεσσηνέζην.
A i αντιπολιτευόμενε« εφημερίδες άγγέλλουσιν ό'τι έ  αξιό

τιμος δλθεν ακούσιο: βουλευτής Αίγιου ελαβεν εσχάτως 
ανησυχαστικά; ¿πιστολάς μετά τάς τελευταίας άγορεύσεις 
του, δμοίας εκείνων Ις  είχε λάβει καί πέρισυ. Καθά μετά 
πάσης· βεβαιότητος. πληροφορείται b «Ά σμοδαϊο«», καί έκεί- 
ναι καί αυται αί επιστολαί, αί τοσοΰτον ταράξαστι τόν χ, 
Μεσσηνέζντ.·, περιεΐχον οτι αν έξακολουθήση πολιτευόμενος 
ώς πολιτεύεται ποίύν καιρόν ακόμη θ’ άναγχασθή νά μένη 
εν τή αυτή απλή βουλευτική θέσει, ήν κα τέχει ήδη,

*
* *

Τό γνωστότατον κατάστημα κατασκευής εγχωρίων όμ- 
βρελλων τών αδελφών Τσιμωνίδου διέκοψε τάς ημέρας ταύ
τας τήν ¿κτέλεσιν πάσης ιδιωτικής παραγγελίας, άσχολού- 
μενον εις τήν- κατασκευήν μεγάλου ποσοΰ άλεςιβροχίων 
παραγγελθέντων αύτφ ΰπό του προέδρου τής Βουλής διά 
πρόληψιν πάσης ένδεχομένης άκουσίου ψυχρολουσίας, ο?*ν 
όπέστη εσχάτως έπί τής έδρας του, λίαν ώς εννοείται δε 
ακαταλλήλου διά τήν γεροντικήν του ηλικίαν.

*
* »

Μ έγας κατά τάς εφημερίδας αριθμός οδοστρωτήρων έκο- 
μίσθη εσχάτως πρόί ταχτοποίησιν. χαί· βελτίωσιν τέλος 
πάντων τών αφορήτων δρόμων μας. Ά ς  ελπίσωμεν, «ν καί 
είνε τόσω προβληματικόν, ότι αυτήν τουλάχιστον τήν φοράς 
κάτι θά γείνή υπέρ τής σωτηρίας τών ποδών καί τών σω
μάτων μας. Π ότε όμως θά. γείνη δυνατόν νά ευρεθώσιν 
θί πολύ -χοησιμώτεροι οδοστρωτήρες οί μέλλοντες νά στρώ- 
σωσι διά τό ’Έθνος τήν δδδν τήν άγουσαν πρός τήν φιλο
πατρίαν καί τήν πρόοδον;

• ·

Μ εταξύ τών αγαλμάτων, τών εσχάτως άφικομένων, άτιν« 
ι εδώρησεν εις τόν δήμον ’Αθηναίων ό Λόρδος Μ πιούτ διά νά 

στηθώσιν ε ίί  τάς πλατείας, ΰπάρχαυσι καί τινα παριστώντα 
μερικούς δημοτικούς συμβούλους διά νά μείνη αίωνία ή 
μνήμη τή - προθυμίας καί του ενδιαφέροντός των υπέρ τών 
συμφερόντων τού δήμου. Ύ π ά ρ χ «  πρός τούτοι« €ν άγαλμα 
-εκτάκτου μεγέθους παριστών τόν πρώην Νομάρχην Α τ τ ι 
κής καί νΰν βουλευτήν Κορινθίας, κρατούντα ποιμενικήν 
ράβδον, όπερ θά. στηθη •πλησίον τΐ.ς τάφρου τής Βάθειας.

•
• *

Χαρακτηριστικώτατον τής σοβαρότητος τών αιτήσεων τών 
ραπτών καί ραππεργατών, τών διενεργησάντων τήν τε- 
λευταίαν διαδήλωσιν κατά τής έλαφρότητος τού έπιβαλ- 
λομένου έπί τών έξωθεν ίίσαγομένων ετοίμων ένδυμάτων 
δασμού πρέπει νά θεωρηθή ό'τι έξ  όλων τών βουλευτών 
Α τ τικ ή ς  εξέλεξαν όπως άποταθώσι καί ζητήσωσι τήν 
προστασίαν του τόν γέροντα κ. Καλλιφρονάν, οδ τό σώμα ου
δέποτε πρός αυτού; έλαβε ΰποχρέωσίν τινα ή σχέσιν.

*
* ·

' Έ λ τών καταστημάτων «Ά νδρέου Κορόμηλά καί Κοραή» 
αγγέλλεται ή προσεχής έκδοσις Κ α λ ο λ ο γ ί α ς  όπό’ 
τού γνωστού καθηγητού-α. ,Ζαλούχου. Ο ί άναγνώσται πα- 
ρακαλούνται νά προσέχωσι πολύ κατά τή/ απαγγελίαν τής 
έπιγραφής τού βιβλίου πρό; αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Ο Ι Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Α Ι

Ή ζέστη τα κιφάλι_α τον κόσμου νερουλιάζει, 
από τήν τόση λαύρα καί té τζιτζίκι σκάζει, 
xi’ έμεΐς μές ’στη« βουλής μας τήν δολωμένη σφαίρα 
σκοτόνουμε τής ώροας καί νύκτα καί ήμέρα.

’Εδώ δ Τροβατόρος, έκεΐ ή Παντομί μα,, 
εντεύθεν ’Αχθοφόρος, ΙκεΤθέν Όβφ α ναί, 
ενώ έμας μας τρώγει ή ζόβτη καί ή λψια, 
χωρίς καν μία ώρα νά "δοΰμε χαφφενέ.

Δεν μένει άλλο γλέντι ημών τών βουληφόοων, 
παρά. τδ βωματεϊον τών φοοστανελλοφόρων, 
δ Πρόεδρος, δ Τράκας, >Λο>τσ>αΐς, βρισίδι, ζάλη, 
καί του Αργυροπούλου καί Χοΐδα ή πάλη.

Άπ’ τή βουλή αμέσως εις τά ξενοδοχεία, 
κΤ άπ’ τά ξενοδοχεία αμέσως ’στή βουλή, 
χωρίς Ά  σταματούμε εις τά ουροδοχεία, 
xi’ αδιάκοπη παρλάτα καί Κώστηδες τρελλοί.

Καί δός τον πιά καυγάδες περί παντοίων νόμων, 
περί καπνών, πυρείων καί άλλων περιδρόμων, 
χωρίς πολλοί νά νοίώθουν τι διάβολο συμβαίνει, 
κι,1 ίμως χαθείς μας χάνει πώς τά καταλαυάίνει.

Άφίνουμε μονάχη τήν έρημη στάφίοα, 
μουσκεύομ’ άπ* τή ζέστη χαί άπδ- τδν ίδρώτά, 
νά φέρωμεν τό» πλούτον είς τήν πτωχήν πατρίδα, 
νά χύσωμεν εις %λους τούς ‘Έλληνας τά φώτα.

Καί όμως μας ύβρίζουν εφημερίδες τόσαις
καί όσα πέρν’ ή σκούπα λ*ν καί γιά ’μας ή γλώσσαις,
καί αν ποτέ κανένας μικρά δουσφέτι πάρη,
«Έβούλίμξε τό έθνος9 φωνάζουν σάν γούοάροι.

“Ομως αυτά τά λόγια γ]ά 'μας δέν είνε νέα,
- χαί εις θυσίας δείγμα καί πμτμαπισμοϋ 

θά πέσωμεν εφέτος ώς θύματα γενναία 
επί τοΰ προσφιλούς μας προϋπολογισμού.

S o U r :s
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SYÏÏEKTEYSIS ΜΕΤΑ ΤΟΥ Κ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ

Αί ¿ν ταίς έφημερίσι τιλευταϊαι Ειατριβαί τυύ κ. Κ«σ- 
σιμάτη διήγειραν ήμίν τήν ¿πιθυμιαν νά έπισχεφθώμίν 
κατ’ οίκον τόν πολιτικόν τούτον άνδρπ, τόν κακή μοίρρ: 
μακράν τής κοινοβουλευτική; σκηνής κατά τάς κρίσιμους 
ταύτας περιστάσεις, καί τόν έπερωτήσωμεν περί τών ζη
τημάτων τής ήμέρας. Ό  τέως έκ Κυθήρων βουλευτής έδέ- 
χθη ήμάς, μετά τής αΰτής κ«ί ό κ. Σταμούληί φιλοφρο
σύνης, έν σπουδαστηρίφ μετά πολλής άλλ’ αυστηράς φι
λοκαλίας διεσκευασμένφ. Έπί τών τοίχων &ιεκρίνοντο με- 
γάλαι προτομαί πολλών βρεττανών καί Αμερικανών πολι- 
τευομένων. Τράπεζα ευμεγέθης Ικειτο έν τώ μέσορ, |φ’ ής 
μεταξύ άλλων φυλλαδίων καί εφημερίδων διεκρίνετο ·|ν 
άντιτυπον τοΰ αγγλικού συντάγματος καί μία μέθοδος 
του Όλλενδόρφου πρός έκμάθησιν τής αγγλικής. Μία φω
τογραφία παρίστ* τόν κ. Κασσιμάτην ¿ν στολάΐ προέδρου 
τής Βουλής κατά τό 1874- Έν γωνίβρ δέ τινί είς τό κα- 
ταφανέστερον μέρος έφαίνετο άνηρτημένον 6ν νοόμετοον. δυ
στυχώς ό αξιότιμος κ. Κασσιμάτης δεν ήτο έν καλή κα- 
ταστάσει. Διετέλει όπό τό κράτος σφοδρού νευοικοΰ έρεθι- 
σμοΰ καί είς τήν πρώτην ήμών λέξιν περί πολιτικής μάς
διέκοψεν άποτόμως.

—  'Ομιλήσατε μοι περί οίουδήποτε άλλου θέματος θέ
λετε· περί πολιτική; όμως όχι, μάς είπεν. Έβαρύνθην 
πλέον καί γράφων καί όμιλών έπί τοσοΰτον είς ώτα μή 
άκοοόντων. Τό νοόμετρόν μου ουδέποτε εδειξεν είς τόσον 
βαθμόν έπίκρατοΰσα* τήν έπιπολαιότητα έν τφ έθνει μας.

—  “Εχετε δίκαιον, άπηντήσαμεν ήμείς. Άλλ’ άν ο{ άν
θρωποι οί δυνάμενοι νά έργασθώσιν άποσύρονται, τότε τί 

μέλλει γενέσθαι ;
— Έπί του παρόντος δπεφάβισ* περί. ούδενός νά μή 

ένδιαφέρωμαι πλέον, βά καταγίνω είς μερικάς έπιστημο- 
νικάς μελέτα; καί έρευνα;) άς πρό πολλοΰ έχω ΰπ’ όψιν 
μσυ* πρός τοότοις θά προσπαθήσω νά αποπερατώσω ήμι- 
τελή τινα πραγματείαν μου περί τών διπλωματικών σχέ
σεων, &ς ήδύνατα νά έχη ή ‘Ελλάς μετά του Ηνωμένου 
Βασιλείου, άν νά τής πολιτικής της διεΐπεν άλλο πνεύμα.

Ή  βυνέντβυξις έπί τούτοις μετέπεσεν είς άπλοϋν διά
λογον καί φυσικόν ήτο νά μή παραταθή έπί πολύ.

—  Διατί, τ^ εΓπομεν, δμως δεν έξακολουθείτε ώς πριν 
έπιδιώκοντες ¡τήν «ραγμάτωσιν τών Ιδεών σας διά. τής 

ένεργοΰ πολιτικής ; . .
—  Σάς είπον ότι οΰδέν ελπίζω πλέον. Οί άνθρωποι 

αΰτοί δέν Ιχουσι πλέον ωτα, δι’ ¿ν ν’ άκούωβι τούς 
φρονίμους καί έμβριθεΐς άνδρας. Ή. έλαφρότης ΰπερηύ-
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οργάνων, άνεξαρτήτως φερόμενοι, εύρέθητε νά βυμμϊρι- 
σθήτε τούς άγώνάς μου καί κάμνετε 2τι εϊνε δυνατόν 
χάριν τής μείζονος δημοτικότητος καί του προσώπου μου 
καί τών άρχών μου. Οί λοιποί, τό έπαναλέγω, δέν εχου- 
σιν ώτα, άλλά νώτα, άτινα χρειάζονται όχι λόγου; άλλά 
βούνευρον, ώς ¿πρέσβευε καί ό συντηρητικότατος φίλος 
μου Βούλγαρη?, άφ’ ού έκληρονόμησα τό πρώτον τόν πρός 
τάς συνταγματικά; έλευθερίας έρωτα.

—  Τί φρονείτε περί τοΰ νέου υπουργείου τής Μεγάλης 

Βρεττανίας ;
—· Τών Τόρεων ; eîvs ή καλλιτέρα έποχή συνεννοήσεως 

μετά τής κραταιάς ταύτης δυναμεως καί προστασίας τών 
ελληνικών συμφερόντων παρ’ αυτής, Μεθ’ οσα καί αν λέ- 
γωσιν, οί Τόρεις πάντοτε συνεπάθησαν πρός τήν Ελλάδα, 
ώς είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω. Δυστυχώς δέν υπάρχει έν 
Έλλάδι άνθρωπος έκτος έμοϋ δυνάμενος νά εχη σχέσεις 
πρός αύτούς, άφοΰ δέν υπάρχει πλέον έντή ζωή οΰτε αυτός 
ό μακαρίτης καθηγητής Κουπι-τόρυς.

—  Τί φρονείτε περί τής κρίσεως ; Δέν νομίζετε καί σείς 
δτι έχομεν άνάγκην άνδρών πρό παντός οικονόμων, οϊτι- 
νες νά άνορθώσωσι τήν καταπεσοΰσαν ήμών πίστιν ;

—  Φρονώ ότι πρό παντός έχομεΊ ανάγκην υπονόμων,
. 8πως διοχετευθή ό βόρβορος τής έπιπολαιότητος καί τής 
πρός πάσαν σοβαράν σκέψιν περιφρονήσεως, αίτινε; μάς 
κατέκλυσαν. Έως τότε σάς έπαναλαμβάνω δτι θ’ άπόσχω 
πάσης άναμίξεως είς τά τής τρεχούσης πολιτικής.

■— Άλλ’ οπωσδήποτε δέν σάς κωλύει νομίζω τίποτε νά 
έκφράσητε άκαδημαίκώς τήν γνώμην σας. Ποια εινε τά 
aÎTta τής κρίσεως ; θά διαρκέσρ αδτη άρά γε έπί πολύ ; 
Καί δέν πρέπει νά περιμένωμεν ούδαμόθεν χεϊρα βοήθειας ) 

Αί περί χηρών ίδέαι μου, φίλτατε κύριε, εϊνε πλέον 

ή γνωσταί.
Έπί τούτοις έκρίναμεν περιττόν νά παρατείνωμεν τήν 

συνομιλίαν,, άφοϋ ήτο αδύνατον νά τόν έξαγάγωμεν τής 
σιωπής του- έφ’ ώ καί άνεχωρήσαμεν λυπούμενοι ¿γκαρδίως 
ό'τι άνθρωπος τόσ<[» σπουδαίος καί χρήσιμος είς τοιαύτην 
περιήλθεν άπογοήτευσιν.

ςησε καί άντί θρησκευτιχώς νά πείθωνται  αΰτοϊ; μα-
..
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έον· σπουδαΐον ζήτημα άνεφύη εις τό χοινο- 
βούλιον, δπερ παρακινεί »¡μάί ώς αμέσως εν
διαφερομένους νά λάβωμεν τόν λόγον.

*0 κ. Τρικούπης είς μίαν τών τελευταίων 
συνεδριάσεων ώμίλησε καί περί έφημερίδων 
κατατάξας αύτάς είς δύο κατηγορίας, είς 
έκείνας δηλαδή τάς όποιας υπολήπτεται καί 
είς έκείνας τάς οποίας δέν υπολήπτεται. Οί 

— -̂ νλόγοι ούτοι του κ. Τρικούπη προυξένησαν είς

τόν α’Αομοδαί<»νΒ ζωηράν συγχίνησιν. ‘Η υπόληψις τού κ. 
Τρικούπη πρός τά; εφημερίδας εϊνε πράγμα πολύ σοβαρόν 
καί σπουδαϊον, βπερ δέν πρέπει νά παρέλθη άπαρατήρητον 
• καί άσχολί«στον. "Ανευ τής ύπολήψεως ταύτης δέν θά έετε- 
'ρεοΰτο είς τήν Ευρώπην ή πεποίθησις πρός τήν χρηστοήθειαν 
τής χώρας ημών χάρις είς τά γραφόμενα παρά του κ. Σι- 
. βίνη εί< τήν γαλλικήν εφημερίδα του, οόδέ ό «Φάρος τοΰ
Βοσπόρου» θά ¿λάμπρυνε μέ τάς αχτίνάς του τό κλέος τών
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άρχάς τής δικαιοσύνης, άστινας αείποτε παρηκολούθησεν ό 
«’Ασμοδαΐος», κρίνει καλόν νά δηλώσή ένο'ιπιον Θεοί» καί 
ανθρώπων, οτι έξετάζων έν πάσφ λεπτομερεία και άμερολη- 
ψία τήν πορείαν, %ί  μέχρι τούδε διήνυσε, δεν ευρίσκει ότι 
διέπραξε κατά τήν διάρκειαν αυτής τίποτε απολύτως δυνά- 
μενον νά έπισύρη επ’ αυτού τήν ύπόληψιν τοί» κ. Τρικούπη, 
τό ευχάριστον 5ε καί ενθαρρυντικόν τούτο συμπέρασμα εις 
τό όποιον ευτυχώς καταλήγει, κρατύνει καί εμψυχώνει έτι 
μάλλον αυτόν καί διά τήν εφεξής πορείαν του.

ΕΦΕΓΡΕΤΑΙ—ΝΟΜΟΘΕΤΑΙ

Τ ό  καλοκαίρι έπέρσυ δεν είχαμε Βουλή,
Τ ό ν  Καλλιγα Λατίνον, καί φόβουσφυλλοξήρας,
Είχαμε μόνο ζέστη  καί κορνιαχτό πολύ,
Λ ουτρά ’ο τό  Φαληρεα, ρωμάντσα ύ π ό ξ  ι λ - ύ ρ α ς

Τ ό  βουλευτήριό μας, χαρά Θ εού , κλειστό,
Λ όγοι, εξάψεις, νόμοι, καμμγα σκοτούρα έυ γένει,
Καί δέ στριξογυρνούσε άπάνου ’ο τόν ισ τ ό '
Ή  εθνική σημαία λερή καί ξεσχισμένη.

Τ ό  καλοκαίρι έπέρσυ δεν είχαμ ’ εξευ ρ έσ εις ,
Παρά τά ς  εξευ ρ έσεις  τών τού Τρικούπη νόμων,
Καί τόρα ένα βήμα νά κόμης θά ’μπόρεσης 
Χ ω ρίς καί έξευ ρ έτη ν  νά μήν εΰρή ς ’ς τόν δρόμον ;

Π ώς πεταχτήκαν ολοι μέ μ_ιδς έξαξνικά !
Τ ή ν  δόξαν των σκορπίζουν παντού ή έξη μ ερ ίδ ες !
Παράξενο ! σέ τούτη τή  γή τήν κλασική
Κ ι’ αϋταίς αί εξευ ρ έσ εις  μάς ήρθαν σάν ακρίδες.

Ά λ λ ’ όμως έξευ ρ έτα ι, μή πάλι βία τόση . . .
Τ ά  βάλατε τού κάκου μέ ήλ^ο καί βροχή.
Α ύτός ό ουρανός μας θέ νά σάς ξεθεώση,
Ά ν  δεν σάς παλαβώοη. Τ ό ν  ξέρ ετε , ξτω χοί ;

Μγά μυίγα ή σοξία ή έδική σας ’μοιάζει 
Μ προστά ’ς τή ς  πονηριάς του  τά  γαλανά τά  βάθη· 
Α ύτός ό ουρανός μας τρελλαίν’ ή ξεκουράζει,
Κ ' είνε πολλοί Καζάζαι όπού τήν έχουν ίτάθει.

Κ α ί τι θά ώ ξελήση, γγά π έστε, ’ ς  τό  θεό σας 
Μ ιά μέθοδος ωραία αποξηραντική ;
Π ροτού νά ένεργήοη ’δω κάτω ή μέθοδός σας 
Φ ρ ο ν τίζετε  κ’ Έ  κ ε  ί  ν ο ς  τί λέει ’ψηλά εκ εί ;

!Τ ο ύ  ουρανού μας ξάξνου τού στρίόει μία βίδα,
Τ ή ν  πρώτη τ ’ Α λωνάρη, καί β οέχει, βρέχει, βρέχει. 
Κ ι ’ άπάνου εις τό  κλίμα κι’ άτρύγητ’ ή σταξί.δα. 
Χ ά ν ετα ι, πάει, δίχως κανείς νά τό  παντέχη.

\

Κ αί μ ένετε ’ς  τά  κρύα, σοξοί μόυ έξευ ρ έτα ι,
Κ αί άποξηραμμένοι, προτού ξηράνετε . . .

Έ τ σ ι  κ’ εσ είς  σπουδαίοι, λ ο γ ά δ ε ς  νομοθέται, 
Τ ο ύ  κάκου τόν καιρό οαί μέ νόμους χάνετε.

Καθένας άπ’ τούς νόμους γγά π έοτε τί θά γίνη ;
Κ[* άν είνε καμωμένος μέ γνύσι καί καρδιά,
Ά ξ ο ύ  ή Ρωμηοσύνη γι’ αύτούς παρά δέ δίνει,
Κ ι’ ολους τους ρίχνει κάτω μέ μγά . .  . τρικλοποδιά ;

ΤΩ  ξίλοι έξευ ρ έτα ι, θαρρώ, δέ θά οδς ξ έξη  I
Ώ  ξίλοι νομοθέται, καί οείς, τραβάτε δρομο !
Μ πορείς τόν όύρανό μας νά κάμης νά μή βρέξη,
Καί τό  Ρωμηό νά κάμης νά λογαρ,ιάζη νόμο ;

Χ ά η ·χ ό η
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ΔΙΑΒΟΛΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ

Λέγεται ότι ό κύριος Στέφανος Σ/.ουλούδης απέρχεται 
προσεχώς εις Ποσειδωνίαν, ώς πράττει καθ’ έκαστον θέρος, 
χάριν τής κυνηγεσίας τών προσφιλών αύτω τρυγόνων καί 
όρτύγων. Καθ’ άς όμως ήμεϊς έχομεν βάσιμους πληροφορίας 
ό αξιότιμος τέως ποέσβυς καί βουλευτής τό πολύ μέχρις 
Έρμουπόλεως θά έκτείννι τήν έκδρομήν αυτού, θέλει δέ έπι- 
στρέψει τάχιστα εις ’Αθήνας, διότι, ελεύθερο; ήδη καί α
παλλαγμένος τών διττών αυτού καθηκόντων, σκέπτεται νά 
διοργανίσή μετ’ άλλων φίλων του μέγα κυνήγιον έπόπων, 
τών γνωστών πτηνών τών κοινώς καλούμενων μπούφων, 
καί κοινότερον μετόχων.

*

* *
Έπί τού παρόντος, μονάζων εις Φοεαττύν, έτηλεγράφη-

σεν έκεΐθεν πρός τόν βασιλέα τής 'Ισπανίας Άλφόνσον ει’ς
Μαδρίτην, παρ’ φ ή το τέως διαπεπιστευμένος, ό'τι τό κα-
ταλληλότερον φάρμακον πρός άπέλασιν τής χολέρας είνε αί
μετοχαί τής Κωπαίδος. *Η μέθοδος αυτη τής προτεινομένης
θεραπείας βασίζεται είς τήν γνωστήν αρχήν τής δμοιοπα-
θητικής σχολής : δίΠ1ϊΗ& δίΐΤΐίΙίΒιΐβ.
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Έξεδόθη δέ δά καί ή λογοδοσία τών έργασιών τής Ε 
ταιρίας τής περιωνύμου λίμνης, μακρά καί έπιμεμελημένη 
καί Ιμπεριστατωμένη. Μίαν μόνον Ιλλειψιν παρετήρησεν έν 
αυτή ό «’Ασμοδαΐος» οτι εις τό τέλος αυτής δέν είχε προ- 
σαρτηθή καί τό άναμφισβητήτου δμολογουμένως χρησιμότη- 
τος, δελτίον θνησιμότητος τών πόλεων, έν αίς αί μετοχαί 
της εξετέθησαν εις δημοσίαν έγγραφήν, κατά τούς μήνας, 
καθ’ οδς ήρχισε καί διήρκεσε τό άξιομνημόνευτον τούτο 
γεγονός.

• # ^
Καί άλλος πρώην υπουργός άνέκτησε τήν λαλιαν του,

ό κλεινός αφέντης κ. Λομβάρδος. Συνέπεσε δέ κατά τήν 
ήμέραν τής πρώτης του άγορεύσεως νά είνε ή αξιομνημό
νευτος έ<>ρτή τού 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου καί τών 
Κληδόνων. Τ* ποδοκροτήματα έπομένως άτινα συνώδευσαν 
τούς λόγους του όταν ώμίλει περί τών αρετών τού κόμμα
τός του έσήμαινον φανερά ότι αυτά έπρεπε νά τά είπγι 
’στόν  κ λ ή δ ο ν α  καί δχι έντός τής Βουλής.

* *
Μ*γά%·ή ή(λέρχ άνίτΐιλδν έ<τ/άτ«; 5ν« τδν κ. Αψάδαν. 

*0 ατυχής καί λησμονημένος συντάκτης τής Μ 6 λ ί σ σ η ς 
ηϋτύχησε νάκούσή τό δνρμά του προφερόμενον καί έν τή 
Βουλή. Ή  ανέλπιστος αδτη ευτυχία ανύψωσε τά φόντα 
τού' οικονομολόγου τού κόμματος, τού όποίου αί αξιώσεις 
βεβαίως θά είνε τρομακτικαί, έάν ποτέ έλθή ό καιρός τή; 
αμοιβής.


