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’Εν Άθήναις, τη 21 ’Οκτωβρίου 1884.

Η ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ
Ό κ. υπουργός τών εσωτερικών μεταβάς εσχάτως εις τήν ιδιαι

τέραν του πατρίδα Ζάκυνθον, ήγόρβυσεν ενώπιον τών συμπατριω
τών του περί τής εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής τής κυ- 
βερνήσεως. Τον λόγον tuu άξιοτίμου υπουργού κατορθώσας νά λά- 
6η άπό τά στενογραφημένα πρακτικά αυτηκόου μάρτυρος, ό Ά - 
σμοδαίος δημοσιεύει σήμερον χάριν τών άναγνωσ*ών του.

Τ ζόγ ιέc μον·
Ήρθα, μουρές, νά σας’δώ γιατί πολύ σάς ¿πεθύμησα. Ήμουνα 

σκασμένος γίαιί μούχαν βγάλει τήν πίστι ανάποδα εκείνοι ¿κεί 
πέρα οί αντίχριστοι, οί χαναναίοι τσή ’Αθήνας. Κάθε μέρα καί 
διαδήλωσες. . .κάθε μέρα καί δός του μέ τόν ύπουργό τών ’Εσω
τερικών . . Ξέρετε δά τί μοΰ ¿κάμανε καί τσή προάλλαις !. . Τήν 
ημέρα ποΰ δεχθήκαμε τό βασιλέα, καλή του ώρα.. Ήτουν»·, για- 
μά, χαμμιά είκοσαρία βαγαπόντιδες καί τόμου με άπειχάρησαν μέσα 
στή καρότσα, άρχίνησαν ούλοι τά γιοΰχα. Μουρέ νά μή βρεθούνε 
εκεί τέσσαρα παιδία τού Άμμου γιά νά ίδοΰν οΐ ίνφάμιδεςί. Είχα 
μουρέ τζόγιές μου, κοντά τ' άνιψίδιά μου. .μά εκείνα δεν ξέρουν 
από άρματα, γάατί «πόστα ίέν τ’ άφησα νά πάνε στό στρατιωτικό. 
Είχε και τό γκουθέρνο παλληκάρια εκείνη τήν ήμέρα, μά ήτευνε 
μακρύα. Έβγάλαμε κάτι παιδία γερά δικά μας μέσα από τσή φ υ· 

λακαίς.. καί ήτουνε γιαμά με τσή ματσούκαις.. .Μουρέ καλά 
πού τό θυμήθηκα I. σας άββιζάρω πώς όντες θέλετε νά κάμετε 
τίποτε, ελάτε στή ’Αθήνα νά τό κάμετε, γιά νά σας βάνουμε ο’ 
εκείνη τή φυλακή καί νά σας Ιχωμε σέ κάθε κάζο στή χρεία μας. 
Μίαν άλλη φορά ¿πήγα στον άγιο Διονύσιο νά προσκυνήσω, όχι 
γιαμά στόν έδικό μας άγιο, μεγάλη ή χάρι του! σ’ ένα άλλον 
άγιον δεύτερης ποιότητος πού Ιχουν οί ’Αθηναίοι— "Ελληνας ά'γιος, 
πού στάθηκε καί κριτής τόν παλαιό καιρό, στό πρίμο κονσίλιο. 
Έκεΐ πάλι τά μυρίστηκαν καί ήλθαν κάτι άσσασίνοι, πού άν δέν 
ήθελε φύγω, θά μοΰ έπετοΰσαν στά μούτρα πλεζονιες καί πομιν- 
τόρα ! 'Ορίστε μουρέ μάτια μου κατάστασι!. Μέ είδε ό βασιλέας 
πού είχα ντελϊριο— ’Αφέντη, σιόρ Ντάντο, μοΰ λέει, τί Ιχεις ;— 
τό ξέρετε εσείς πώς ό βασιλέας πέφτει μέσα στή φωτία γιά πι· 
νομή μου. —  Άφησέ με, Μεγαλειότατε, νά χάρης τή φαμίλια 
σου. Έκατάλαβε ό βασιλέας πώς.ήμουνα ντισπεράδος. —  Νά σου 
πώ, μοΰ λέει, σιόρ Ντάντο, δέν κοπιάζεις στό Τζάντε γιά καμπό- 
σες ήμέραις πού ίχω καί μερικαίς παραγγελίαις νά σού δώσω.—- 
Ναΐσκε, Μεγαλειότατε’ καλά ορίζεις, πάω’ τί παραγγελίας Ιχεις;

—  Μά. . -ξέρεις άπό τήν άλλη φορά’ καμπόσα φιλιά γιά τά παι
δία. —  Μοΰ είπε πώς θά μοΰ τά στείλη στό βαπόρι’ μά τήν άλλη 
μέρα εγεινε μία Ικρηξι στήν Αθήνα κ’ έςαφνιστηκε ό βασιλέας 
καί τό ¿λησμόνησε.

θά μοϋ πήτε, γιαμά—-Τί γίνεται τώρα τό γκουβέρνο τσή ’Αθή
νας οπού λείπει τό ξίφτέρι τσή Ζάκυθος ; Άφησα, μουρέ παιδία, 
στό πόστο μου έκεί στό υπουργείο Ινα λεβέντη άξετίμωτο, ψηλόν 
σάν τό καμπαναρεϊο τών άγιων Πάντων. Κβζάζη τόν λένε καί 
εινε πολύ καπάτσος άνθρωπος. Έμέτρησε, μουρέ τζόγες μου, οΰ * 
λους τσού κατοίκους τσή ’Αθήνας, μέ τά νούμερα, καί δεν τού I- 
φυγε κανείς, οΰτ’ ¿κείνος ό Κοραής πού τόν Ιχουν καθισμένον απ’ 
οξω άπό τό Πανεπιστήμιον. Άμα στά φραντζέζικα γιαμά δέν τοδ 
βγαίνει κανείς μπροστά ! .μπορεί μουρέ νά σας βάλη στεφάνια στόν 
ϋπ·.ο σας χώρις νά τό καταλάβετε. Κ’ ¿κείνος ό Χαρίλαος!, τί 
άσεντάθρωπος! Έκαμε, μουρές, μαζί μ’ εκείνο τό σσπραφίνο 
τό Δεμάθα £να δασμολόγιο, που μά τον άγιο καί μά τήν 
ζωή τών άνιψιδιώνε μου θά γλυτρώση δλον τόν ελληνισμόν. 
Γιαμά, μήν άκ.οϋτε τί σας λένε ¿κείνα τά μπαίγνια, τά ρεντί- 
κολα οί λιουραϊοι. Καί γιά μένα τόν ίδιο πόσα δέν λένε; 
Μοΰ λένε πώς ολο σέ βρωμεραίς δουλειαίς ανακατώνομαι' μά
λιστα, τσερταμέντε! μά μπορεί νά κάμη άλληώς Ινας υπουργός 
τών εσωτερικών; Τά εσωτερικά, μουρέ παιδία, εινε σάν νά εί- 
ποϋμε ό πατσάς τού γκουβέρνου’ γίνεται ποτέ ό πατσάς νά εινε 
καθαρός; Το γιλέκο ποΰ βίνε εξωτερικό μπορεί νά εινε καθαρό’ 
άμά, γιαμά, τό ποκάμισο ποΰ είνε εσωτερικό,δεν μπορεί παρά νά είνε 
ακάθαρτο. Καί ώστόσο τσοΰ έβαλα έφέτο κάθαρσι σέ ολα τά μέρη 
καί τους έκαμα Λαζαρέια κ’ έβαλα σέ ίμπιέγο ώς καί τό καϋμένο 
τό Χρίστο τόν Άράπη άπό συμπάθεια, γιατί καί αυτός ό κακό- 
σορτος είνε πάντα λερωμένος. Μά όγεσκε ! . δέν μένουν φχαρί* 
στημένοι με τήν κάθαρσιν1 .. θέλουν καί άρσι! Μουρέ παιδία, 
τούς λέγω, ασιτε νάρθη τό άρτσι-βοΰρτσι, νά κάμουμε τήν άρσι, 
ποΰ εινε καί ή εποχή της. "Ογεσκε! . θέλουν τήν άρσι τώρα, 
ήγουν νά δίδουν τό τάλλαρο καί νά πέρνουν πενήντα δεκάραις. 
Μουρέ τί ίμπετσίλλιδες! .

Καί νά ίδήτε, μουρέ τσόγες μου, τά θωρακωτά ποΰ έφερε ό 
Χαρίλαος !.. "Εφερε τήν Κ ί σ β α, τήν Τσίχλα καί τό Τρυ
ποκάρυδο. Τώρα έπαράγγειλε να Ιλθη τό Κουνούπι καί 
ή Ά  λ ο γ ό μ υ ι γ α. Εινε μουρέ μάτιά μου τό καθένα άπό δώ όσο 
μέ τή Γλαρέντσα. Μά τά ¿βαφτίσαμε έτσι γχά πολιτικούς λόγους, 
γιατί είπαμε στήν Τουρκίά ποΰ μας ¿ζήτησε εξηγήσεις, πώς κά
νουμε τάχα πτηνοτροφείον καί όχι θωρακωτά. Μουρέ εινε γερό 
κεφάλι εκείνος ό Χαρίλαος ί Έκαμε τώρα ύστερα μία συνθήκη Ιμ-
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πορική,ήγουν του κομμέρτσιου με τήν Γερμανία,πού θά πουλήτετή 
σταφίδα σας γιά χρυσάφι, γιατί έκεΐ τώρα άρχισαν να φτιάνουν 
Χίριστόψωμα Λα'ι κουλούρκις χαί βάζουν μπόλικη σταφίδα. "Ολα 
τα σιδερικά πάλι, ti λουχέτα, ταις αλυσίδες γιά τσού σκύλους, 
ταίς παγίδες για τούς ποντικούς, θά τα γοράζετε γιά τό τίποτε 
καί θα ευτυχήσετε ! θα χάμη, σου λένε μονοπώλιο τ'ο πετρέλαιο ! 
Ναΐσκε, θα κάμη- μά ξέρετε τήν αιτία ; μουρε μας έφαγαν τα 
ποντίκια μέσα στό Ταμείο, καί γιά να τα καίμε με το πετρέλαιο, 
Ιπρεπε κάθε τόσο το γκουβέρνο να τ'ο γοράζη από τ'ο μπακάλη 
με το χαρτοδτσο !. . . Έθαλε φόρο στον καπν'ο καί ατό τσιγαρό
χαρτο ! Μουρε τί κάθεστε καί μας μοντάρετε;.. Ποιος από σας, 
μούρες παιδία, γοράζει καπνό καί τσιγαρόχαρτο φορολογημένο 
άπό τό γκουβέρνο ; (Αποτεινόμενος πρ'ος τ'ο ακροα
τήριο ν.) Γοράζεις, εσύ μουρε Νιόνιο;.. έσύ, μουρε Στάθη, εσύ 
μουρέ Στεφάνή ;. . .

Φω ν α ί έκ τοδ ακροατήριο υ.—  Όγ*σκε, αφέντη, δ- 
γεσκε !...

(Εξακολουθεί ό ρ ή τ ω ρ.) Τό βλέπετε, τζόγιες μου;... 
Άστε τους, μουρές, να πάνε στό διάολο τα ρεντίκολα καί πάμε, 
τώρα να προσχυνήσωμε τ'ον άγιο- (σ τ α υ ρ ο κ ο π εΐ τ α ι.)

Φωναί.—  Ζήτω καί τοδ άφεντός ! !
Ό ρή το>£. Ναί, παιδία, ζήτω έμέ, μά ζήτω καί τοδ Χαρί

λαου. ’Εγώ είμαι αφέντης δικός σας, μά είμαι καί δούλος έκεινοδ!
(Ζητωχραυγαί, χωδωνοχρουσίχι, πυροτεχνήματα, πυροβολισμοί, 

άνθοδέσμαι, φωταψίαι, μουσιχαί κλπ. κλπ.)

Α-ΙΝΤΕΙνΙΟΜΑΖΟΙνΙ ΑΤΑ

Ή εναρξις τοδ αθηναϊκού χειμώνος σημειοδται συνήθως άπό τών 
μέσων τοδ ’Οκτωβρίου διά τής άναχωρήσεως τών χελιδόνων καί 
τής άφίξεως τών βουλευτών. Άμφότερα τά φαινόμενα ταδτα ήρ- 
χισαν παρατηρούμενα ήδη. Επομένως οι κατά τήν εποχήν αυτήν 
έκδιδόμενοι καζαμίαι δύνανται νά προιδωσιν ασφαλώς προσεχή 
κακοκαιρίαν.

***·
Υπάρχει δε εφέτος ιδίως περισσότερα ή όση φαίνεται σχεσις με

ταξύ τών δύο τούτων γεγονότων. Ή άναχώρηοις τών χελιδόνων 
δίν δύνατα; παρά νά Ιχγι διά τάς παρούσας περιστάσεις Γσην σχε
δόν πρός τήν ¿φιξιν τών βουλευτών πολιτικήν σημασίαν, άφοδ ού
τως εξαφανίζονται οι έν τώ αίθέρι διά τοδ χρώματός των σύμμα
χοι αυτοί τής αντιπολιτεύσεω; τά ιπτάμενα μαδρα σημεία τών 
καιρών.

* * *
Καί πάλιν ταύτοχρόνως με τήν άφιξιν τών βουλευτών αναγγέλ

λεται ή άπό τόσου καιροδ λεγομένη καί μόλις τόρα έπαληθεύουσα 
άφιξις τών εύζωνικών καί άλλων ταγμάτων. Εύρίσχομεν πολύ 
δικαιολογημένην τήν ύπ«ρ τής δημοσίας ασφαλείας πρόνοιαν ταύ- 
την μετά τάς σκηνάς, αιτινες εσημείωσαν τήν πάροδον τής περι- 
συνής συνόδου.

* * *
Σχετικώς πρός τάνωτερω αναγγέλλει έπισήμως καί ή "Ω ρ α, 

δτι αΐ έν τίρ βουλευτηρίιρ έχισκευαί τελειόνουν πλέον όριστιχώς 
όσονούπω. Λέγονται δέ δτι είνε πολλαί καί ποικίλαι, μεταλλάσ- 
σουσαι αρκετά καί χαθιστώσαι ευπρόσωπον όπωςδήποτε τήν ά6υσ· 
σαλέαν δψιν τοδ άρχιτεκτονικοδ αΰτοδ τέρατος. Ό Βιος κ. Τρι- 
κούπης Ιδωκε σχέδια, διαταγάς, παραγγελίας, επεσχέφθη καί εί- 
δεν έπανειλημμένως τά γενόμίνα, έφρόντισε νά τελεσθή δσψ τό 
δυνατόν καλλίτερα ή εργασία καί ώρισ: πώς νά διευθετηθούν ¿¡λα. 
Μεταξύ τών άλλων περιέργων,άτινα διηγείται ή Ρωμαϊκή ιστορία 
περί τοδ Καλλιγούλα, μας διδάσκει δτι δ αξιόλογος ούτος μονάρ
χης κατέβαλλε πολλήν προσοχήν, όπως είνε πολυτελείς οί σταΰ- 
λοι, έν οίς έμελλε νά έγκαταστήτη τούς ίππους του..

* * *
Μεταξύ τών κυριωτέρων ισχυρισμών τών ΰπερασπίζόντων τήν

πολιτικήν τοδ κ. πρωθυπουργού είνε οτι καί αν αναγκάζεται τόρα, 
όπως μένγ, έν τή εξουσία, νά διαπράττη παρανομίας καί νά προσε- 
ταιρίζηται τά χειρότερα στοιχεία, θά καθαρίση καί τό κόμμα καί 
τήν πολιτικήν του άπ’ αυτών, δταν έξασφαλισθή είς τήν όρχήν καί 
δύναται πλέον νά ένεργή δπως θέλη. Κατά τον αύτόν άπαραλλά- 
κτως τρόπον καί εύγενής τις τού μεσαιώνος, κατηγορούμενος διά 
ποινικήν τινα ύπόθεσιν, δίν ήθελε νά ξυρισθή λέγων, δτι θά πράξη 
τούτο, δίαν βεβαιωθή δτι ή κεφαλή του τφ άνήκει. Δυστυχώς τά 
χρονικά τής έποχής εκείνης αναφέρουν, δτι ό φρόνιμος εύγενής 
άπεχεφαλίσθη πριν προφθάση νά ξυρισθή.

BOVAH
P í f a t e  β λ έμ μ α  σοβαρόν επ ί τών έν εστώτων, 
στρέψ ατε όλοι trd a x p iiç  ' στών ουρανών τό δώμα, 
αχούσατε τριγύρω σας χρανγάς, Λυγμούς χαί κρότον, 
χι άν ο ίζατε  τ ά  μ ά τ ια  σας, τ ’ αύτχά σας χα ί τό στόμα, 
Ά Λ Λ ά μην άπελπ ίζεσθε χχ' δλ α  θ' αλλάζουν φάσιν, 
χχ έντός όΜγου πρόοδος χα ί ‘σζήν 'δικήν μ α ς  π λ ά σ ιν ,

'Εντός όΜγου έρχοντα ι τοΰ έθνους ο ί π α τέρ ες ,
ίν τός  όΜγον ή βουλή ràç θύρας της άνο ίγ ει,
χρυσώ ν δ ιασκεδάσεω ν  άρχίζουνε ή μ ίρα ις ,
x a i ό Σ ε ρ  η y  μ ε  τόν à  ε ρ β  i ς  άδελφ ω μίνος σμίγει-
Ε ν τ ό ς  όΜγου ά ρ χ ιν ά  tô  φοβερό β ρ ισ ίδ ι
χχ' ώς 'στα Χ α υ τεΙα  άντηχοΰν φωναί τον Σ τεφ άν ιό  η.

‘Ε ντός όΜγου θέαμα Λαμπρόν κ α ι φ ασαρ ία , 
χχ’ αρχίζουν τά  τρ εχ ά μ α τα  έχ εΐν α  τής Ροζοΰς, 
εντός όΜγον πΛημμνροΰν τ ά  τόσα θεωρεία  
άπ ό  ποιχί.Ιονς "ΕΛΛηνας έζύπνονς χ α ί χ αζού ς.
'Ε ντός ολίγου ή βου.Ι'η χαΛ εΐ τούς σνμποΛίτας, 
τόν  κόσμον τών διπΛ ωματών, χχ όΛίγονς Λωποδύτας-

Έ ν  μέσω  νεκρικής σιγής χ α ί ησυχίας τόσης^ 
χρότοι χ ειρώ ν  τε κ α ί ποδώ ν έζαίφνης f f  αντηχήσουν, 
ποΛύ συχνά θά προσταχθοΰν άχροατώ ν κενώσεις, 
χαί τ ά  ποδοχροτήματα τούς στύΛους θά κουνήσουν, 
'Ε ντός όΛίγου είς  αύτόν  τόν εναγή μ α ς  οΐχον  
αρχίζουν  μεταμ φ ιεσμ οί Ληστών χα ί φυγοδίχων.

Ε ν τός  όΛίγου τής βου-Ιής ύψοΰται ή παντχέρα  
χχ’ ό Μ άνταΛος 'ατό βή μ ά  της α π άν ω  σχαρφαΛόνει, 
έντός όΛίγου τής βουλής αυτής ή ατμόσφαιρα  
άπ ό  πνχνότατον χαπνόν  τσιγάρω ν θά θοΛώνη.
'Ε ντός όΛίγου ά ρ χ ιν ά  τής τάζεως δ κώδων, 
τό σπάσιμ ο τών χεφαΛχών χχ ο ί τρόποι τών τριόδων.

'Ε ντός όΛίγου ά ρ χ ιν ά  τών Λόγων ή μ α ν ία ,  
έντός όΛίγου ό χαθείς σωρούς σχεδ ίω ν  φέρνει, 
έντός όΛίγου ε ίς  αύ τά  τ ά  έρημα θρανία  
<5 φίΛτατος Σ ταμούΛ ηςμας τόν ύπνον του θά πέρνη- 
Κ}' έντός αύτής τής σοβαράς κ α ί σκοτεινής αιθούσης 
τοΰ κράτους τά  συμφέροντα περίτρομος θ  άκούσης.

Έ ν τ ό ς  όΛίγου ό χαθείς Ρωμηύς έπ αναστάτη ς, 
κάθε ν τ α ή ς  όπΛαρχηγός χ α ί φονστανεΛΛοφόρος 
θά χάνη τόν π ερ ίπ α το  είς  τά  π ροαύ λ ιά  της, 
π ερ ί.τ ο ν  π ολ ιτεύμ ατος  φωνάζων παραφόρως.
’Ε δώ  χχ έγώ τούς στίχους μου πρός τό  π αρόν  ά φίνων, 
π ερ ί τοΰ νέου μ έλ λ οντος  θά Λέγω τών Ε λ λ ή ν ω ν .

SOURIS

Μ

Μετά την εχρηξι*. ‘Ε υποδοχή-

Γιά πές μ* αλεύρι ; 
’Αλεύρι
Τό Μαλεύρι σε γυρεύει.

. Είς τήν Άμεοιχήν.. .

. ’Εννοείς είς τήν Κερπινήν;
-  Ό χ ι είς τήν ’Αμερικήν . . .
- Λοιπόν τήν κακήν σου τήν ψυχρήν

Πρωτοφανής μονομαχία ψαλτών.



Α Σ Μ Ο Δ Α Ι Ο Σ

Δ1 ί-ΒΟΛΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ

Τό διάφορον τής τουρκικής εφημερίδες «Όσμανλή» περί τού 
δτι τό οθωμανικόν κράτος είνε ό προμάχων τής ϋπάρξεως τού 
ελληνικού Ιθνους, είνε τφ όντι άξιον μνείας ώς χαρακτηριστικόν 
τής στάσεως είς ήν περιήλθομεν μετά πεντηκονταετίαν άπό τής 
ύπό τών ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων άποκαταβτάσεως τού ελληνι
κού βασιλείου. Καί τί μεν δύναται νά εινε κατ’ ουσίαν ή φιλία 
καί σνίλμαχία τού Τούρκου πρός τον Γραικόν, τούτο πας τις δύ- 
ναται ν’ άντιληφθή ακριβώς έκτής ιστορίας. 'Αλλά καί προσποίη- 
σις τής φιλίας μεταξύ τών δύο εθνών 8έν εινέ τι νέο/. Διότι 
πρός τούς τούρκους άπειλοϋντας ήδη τήν Κωνσταντινοόπολιν 
2έν Ιλειψσν γραιχυλικαι κολαχεΐαι, έξεδόθη 8έ καί πριγγίπισσα 
Παλαιολογίνα εις /άμον πρός Σουλτάνο·/. Μόνον αξιοσημείωτου έν 
τή προσφάτφ πρός τούς τούρκους κυρίους δουλική γραικυλική τα
πεινώσει έν Άθήναις καί εν Κωνιταντινουπόλει είνε, δτι ό περί
φημος αύτός τουρκικίς προμαχώ·/ είνε αύτός ούτος έφ’ ου «στήθη 
ή σημαία τού ρωσσιχού αύτοκρατορικού αετού τφ 1878. Διά τού
το ύποπτευόμεθα, οτι είς τό/ εσχάτως κορυφωθέντα τουρκικόν εν
θουσιασμόν τών ήμετέρων ίιποκρύπτετα: δάκτυλος τής πανσλαυι- 
στικής προπαγάνδας, έλ.πιζούσης νά καταβροχΟίση προσεχώς μετά 
τού τουρκικού προμαχώνες καί τον μετ’ αύτ;ϋ συνδεδεμένον δου- 
λον καί σύμμαχον Γραικόν. Τί εινε αρά γε ό κ. Τρικούπης έν τή 
εξωτερική πολιτική του; Αυστριακός ή Πανσλαυιστής ; Ίσως άμ- 
φότερα μετά τήν τελευταίαν συνέντευξιν τών Αυτοκρατόρων. Άλλ’ 
"Ελλη·/ βεβαίως δεν είνε.

Πολλοί ήπόρησαν πώς δεν άντεβόησεν ενταύθα ή πομπή ιής έν 
Ζακύνθφ γενομένης βέβαια υποδοχής τφ κ. Λομβάρδφ. Οί τοιού- 
τοι δεν συνέλαβον έπί τού προκειμένου τόν άληθή πολιτικόν μί
τον τή; ύποθέσεως. Τά τηλεγραφήματα έκ Ζακύνθου καί αί 
προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις βέβαια θά άπεστάλησαν εις τάς 
ύπουργι/νς εφημερίδας* άλλ' εις αΰτάς άπηγόρευσεν ό κ. Τρι- 
κούπης νά τά ν.αταχωρίσωσιν έκ τού μεγαλόφρονος αισθήματος 
μήπως ή περιγραφή πανηγυρικής υποδοχή; καί είς άλλον 
υπουργόν, μειώση τάς έκ τής έν Θεσσαλία θριαμβευτικής 
πορείας του ¿'τυπώσεις, ή έκείνας τάς γενομένας αύτφ έν 
αυτή τή Ζακύνθφ, ή προκαταδολικώς ελάττωση τό γόητρο·/ 
τών επιφυλασσομένων αύτφ υποδοχών κατά τήν είς Πελοπόννησον 
εκδρομήν του «ν σχεδίφ. Έκ τής περιττάσεως ταύτης λεγουσιν 
δτι ό μίτος περιεπλέχθη εις αδιέξοδον, διότι οί συμπατριώται τού 
κ. υπουργού ενταύθα δεν έννοούν ποσώς τήν τοιαύτην ά π α γ ό- 
ρευσιν αύτου καί βαρέως φέροντες τήν προσβολήν άπετάθησαν 
εις τάς αντιπολιτευομένας εφημερίδας αίτινες πάλιν προθύμως τφ 
παρέσχον τήν εύγλωττο·/. . .σιωπήντων.

* * *
’Αδίκως ήπόρηοε ή Νέα Έφημερίς όποια τάχα σχέσις 

μεταξύ λιμενικών επιτροπών καί ελληνικού θεάτρου υπάρχει ώστε 
νά προσφέρη ή λιμενική επιτροπή Κατακώλου θιαχοσίας δραχμάς 
είς τόν Έ  θ ν ικό ν Δραματικόν Σύλλογον. ’Από τίνος 
τόσα ταξείδια έκτελούσιν οί αμέτρητοι, ποικιλώνυμοι καί μακρώνυ- 
μοι ελληνικοί θίασοι τών ηθοποιών, ώστε αί ρηθεΐσαι επιτροπαί 
τοΤς έφείλουσι χάριτας έκ τών πολλών λιμενικών δικαιωμάτων, 
άτινα είσπράττουσιν έξ αυτών· καταπλεόντων τήδε κάκείσε.

* * Ψ
Είς τό·/ κ. -Τιμολέο/τα Ρουμπίνην, ένα τών συντακτών τήςέν 

Βουκουρεστίφ έφημεριδος Σύλλογοι, ό χ. Τρικούπης άπένειμε 
τόν σταυρόν τού Σωτήρος «»νεκα του ύπέρ τών εθνικών συμφε
ρόντων ζήλου αύτοΰ». Γνωστόν, δτι ή ρηθείσα έφημερίς διεκρίθη 
έν τφκέ/τρφ τής Ρουμανίας έπί ΰβρεσι κατά πάντων τών έν Έλ- 
λάδι, ιδίως δέ χατά τής άντιπολιτεύσεως χαί τού ανεξαρτήτου τών 
υπουργικών ρουσφετολογιών τόπου. Κατά συνέπειαν, βλεπομεν δτι 
τόν ζήλο·/ ύπερ τών εθνικών συμφερόντων τοΰ κ. Τρικοΰπη δέν

άπαιχεΐται πλέον ν’ χναγνωρίσωσιν αδαμάντινοι χαρακτή
ρες, αλλά ρουμπίνειοι.

Καθ’ ά γράφει ό έκ Λο/δίνου ανταποκριτής τ;ΰ Α ! ώ ·/ ο ς, οί 
έν τή μεγαλουπόλει ταότη ομογενείς είς τοσούτον λατρείας ύπερ 
τού ένδοξου πρωθυπουργού μας Ιφθασχ·/, ώστε ά;/.:λλώνται τίς 
πρώτον ν’ άσφαλίση τήν ζωήν αύτοΰ. 'Εάν ή παράδοξος αδτη εϊ 
δησις αληθεύει, δεν δυνάμεθα αληθώς ή νά ύπερΟαυμάσωμεν καί 
ήμεϊς τήν λατρείαν καί πρό παντός τήν άφειδίαν τών έν Λονδίνω 
ομογενών μας. Διότι, μετά τά κατά τήν παρελθοΰσαν τής βουλής 
σύνοδον δείγματα υγείας καί εύρωστίας, τά όποΐα παρέσχεν ό κ. πρω
θυπουργός, νομίζομε/ οτι έπί μακρότατον χρόνον οΰδένα κίνδυνον 
διατρέχει, καί μόνο» τό βαλάντιο·/ τώ/ γενναίων θαυμαστών του 
θά κινδυνεόση νά. . . .έξαντληθή.

* * *
’Αλλά καθ’ ας ημέρας τό πτωχόν μας τα με?:·/ μεταγγίζεται εις 

Λο/δϊνον πρός κατασκευήν κιχλών καί κισσών, δέν θά ήτο καταλ- 
ληλότερον, τό ύπερ υγείας καί ασφαλείας τοΰ κ. πρωθυπουργού 
μας δαπανώμενον άσκόπως ποσόν, νά κατεβάλλετο πρός κατα- 
σκευήν Ιστω καί μιδς οΰρας κολυβρίου ή έπί τϊλιυς νά 
πρός άλλο·/ άγαθοεργότερον σκοπόν ;

K .4 I V T A A A
(απάντησις)

τΩ Α ομβάρδε τ ί  μ' άφησες μόνον  
<ju’ ε ίς  τήν Ζάκυνθον τώρα που π ά ς ;  
έν  τφ μέσφ  φριχτών quiqueoVùjr 
Κ ω νοταντή μου què συ μ ε χτυπάς ;

Què Λοιπόν μοναχώς ά ν  θά μείνω, 
που νά  πάρω  què που νά σταθώ ; 
πώς θά πράζω  què τοντο què qu/Γνο 
Κ ω νσταντη μ ου  χω ρ ίς  νά  χ α θ ώ ;

Σ π ευσε σπεΰσε Λοιπόν > ά  γυρίσης 
què ταχέω ς έδώ να βρεθι)ς 
άΛΛ/ί πρόσεζε μήπως άργήσης 
Κ ω νσταντη  μου qui; μι) μου χαθής

Σ κνίπα

P A M H O r  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ! «
κ«1 μ,έ έορτολείγεον.

Φαιδρότατου χαί γαργαλιστιχώτατον εξέρχεται σήμερον είς τάς 
δδούς, καιρού έπιτρέποντος, τό μοναδικόν τούτο είς το είδός του 
Ημερολόγιου.

Τίτλοι, ήμερομηνίαι, έορταί, προφητεΐαι, έν γένει δλον τό περιε
χόμενο» αΰτοϋ είνε μέ μέτρον, χαί μόνον ή ευθυμία τήν όποιαν είς 
πάντας, μέχρι καί αύτοΰ τού κ. Σεμιτέλου, θά Siayüovj, θέλει εί- 
σθαι λ μ ε τρ ο ς. Σπεύτατε νά τό άγοράσητε διά νά μη μετανοή· 
σητε. Ή  τιμή του εΰθηνοτάτη· 60 μόνον λεπτά· 60 μόνον λεπτά!!

"Οπως πάντοτε πρώτος πρώτος, έξέδωκε πάλιν εφέτος καλλιτε· 
χνιχωτάτους τους Ή ρ ε  ροο ε ϊ κτ α ς ίου δ φιλόκαλος εκδότης χ. 
Άνέστης Κωνσταντινίόης. Είνε απαραίτητον απόχτημα παντός 
/ραφείου, οιχίας, σπουδαστηρίου, ουνάμενον συγχρόνως νά χρησι- 
μεύσγι χαί ώς βοηθημα χαί δδηγός καί ώς κόσμημα, άφοδ συνενοΐ 
τόσον είς τήν ακρίβειαν χαί τήν κομψότητα. Τρίτον δε χάλλιστον 
προσόν αύτών είνε ή εόθηνία.


