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Φ>Μβ χύ(·ιε Γ
Τό τηλεγράφημά σου μ’ έζύπνισε τό Σζβοατον π·ρί 

τήν 4ην πρωινήν ώραν καί έσπευσα νά μεταβώ είς τό 
πλησίον τών ’Εργαστηρίων αποζηρχνθέν έλος, ένθα είχε 
βτηθή ή λαιμητόμ· ς πρός καρατόμησιν τών καταδίκων 
Κτεναβέα, Μπουρτζίκου καί Λουκέα, ώς αποδεδειγμέ
νων φονέων τοϋ Δημοσίου Είσπράκτορος Δημολέα.

Ένθυμεϊσθε λεπτομέρειας τοϋ εγκλήματος, τοϋ τελε- 
σθέντος τήν 12 Αύγούστου 1879 ; Καί οί τρεϊς είχον 
αποφασίσει ν’ άποκτείνωσι τόν Ταμίαν τής ενταύθα Γαλ
λικής 'Εταιρίας κατά τήν άπό Κυπριανού εΐς Καμάοεζαν 
μετάβασίν του καί άφαιρέσωσι τά διά τήν πληρωμήν τών 
έκεϊ εργασιών προωρισμένον ποσόν" τήν πράζιν ταύτην 
κατά τοσούτο μάλλον τήν ένόμιζον τοϋ χ’/ι/οί» των, καθ’ 
οσον ό είς τών τριών, ό Μπουρδζϊκος, είς έκ τών φυ
λάκων τής Γαλλικής 'Εταιρίας, συνώδευε τόν Ταμίαν έν 
τή άμαζη.

Άποτυχόντες τήν έπιχείρηιιν αύτήν ένεκα έπελθούσης 
αναβολής τής πληρωμή , μανθάνουσιν αίφνης οτι ό δη
μόσιός Είσπράκ'ωρ, μεθ ου είχον συγγένειαν καί φιλίαν, 
έφερε μεθ εαυτού χρήματα περί τάς έπτακισχιλίας δραχ
μάς" τόν προσκαλούσι λοιπόν εΐς τήν οικίαν των όπως 
γλεντίσουν έκεϊνο τό βράδυ" ό Δημουλέας ανύποπτος με
ταβαίνει εΐς τήν φιλικήν πρόσκλησιν. Στ.ώνονται είς 
τήν Τράπεζαν" παρουσιάζεται ροδινόν καί σπινθηρίζον 

τό γχιούβέτσ^ τό κομματιάζουν καί τό καταναλίσκουν 
μετά σφοδρά; όρέζεως" πίνουν τό πρώτο καί βεβαίως τό 
πίνουν είς ύγείαν τού ξενιζομένου των. 'Ακόμα δέν άπο- 
τίθησι τό ποτήριον ό Δημουλέας καί ό ποίν φαιδρός συν 
δαιτυμών—ό Κτεναβέκ; — έγείρεται δεινός δολοφόνος 
καί καταφέρει κατά τής κεφαλής του δυνατόν ραβδισμόν 
αυθωρεί ό άνεψιός τού Κτεναβέκ Μπουρτσΐκος τόν κτυπά

δι’ έγχειριδίου καί τόν άποτελειόνει. Ό δε Λουκέας, διά 
νά μή μείνη καί αύτός αργός, παρ/λαμβάνει τά χρήμα
τα, τά τοποθετεί καί απέρχεται ώς καλός χριστιανός 
είς Σούρεζαν νά έπαναλάβη τήν έργασίαν του.

★
* *

Είς τό )·7/ι·Γζ έκεϊνο τό όποϊον οί τρεϊς προσήνεγκαν 
είς τόν Δημολέαν, ούτος άνταπεκρίθη δ ά τοϋ άλλου 

γ.ίοτιι-ϋ τής 4ης πρωινής ώρας τοϋ Σαββάτου.
Ή κ·μίζουσα τούς καταδίκους άτμοημιολία Nwfa.hor 

άφίκετο ένταΰθα περί τό μεσονύκτ ον, προσορμισθεϊσα 
εΐς Κυπριανόν, ώς πλησιέστερον όρμον πρός τήν άποφά- 
σει τού Κκκουργοδικείου όρισθεϊσαν θέσιν πρός καρατό- 
μησιν. Τήν 4ην πρωινήν ώραν ό μυστικός δεΐπνος ήτο 
έτοιμος" άόρατος ή ψυχή τού Δημολέα έπεστάτει έκεϊ 
τά τού εύτρεπισμού" περιεμένοντο μόνον οί προσκεκλημέ
νοι—αντιπρόσωποι τής ’Εζουσίας—οί κατάδικοι—καί ό 
δήμιος—ό οίνοχόος.

Ή κυβέρνησις, έζ όσων έμαθον καί είδον, είχε κατα
ληφθή ύπό πανικού, αγνοώ πού στηριζομένη" επλασεν έν 
τή φαντασία της στάσιν έκ μέρους τών ένταύθα Λακώ- 
νων καί παρεσκευάσθη είς άντίστασιν.

“Ημην έκεϊ πολλοί άλλοι έπισης παρίσταντο θεαταί" 
όλοι είμεθα συνοφρυωμένοι" μελαγχ ολικοί" πολλοί σχε
δόν κάτωχροι" οί πλεϊστοι πρώτην φοράν έπρόκειτο νά 
παραστώμεν πρό τοιούτου θεάματος" ένώπιόν ήμών εί- 
χομεν πανηγυρικά όργανα παρασκευής φόνου. Τήν στιγ
μήν έκείνην ό άποτροπαιότερος κακούργος κινεί είς οί
κτον" καί ή τιμωρία του πρό τών όμμάτων του παρί- 
σταται ώς άλλο έγκλημα. Τιμωρία φόνου δΓ άλλου φό
νου. Δίς έκαμα νά φύγω" τόσην ταραχήν ήσθανόμην έν
έμαυτώ" άλλά τό τηλεγράφημά σου μέ συνεκ.άτει.

Περί τήν 5ην έπί τέλους ώραν άφίκοντο έντρομα είς 
τό πεδίον τής Κρίσεως τά όργανα τής ’Εζουσίας" μετ’
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«ΰτά οί δήμιοι’ χαί μετ αυτους οί κκταδικοι συνοδευό- 
μενοι ύπο τού ίερέως.

Άναγινώσκεται ή καταδικαστική άπόφασις. Ρϊγο: 
κυκλοφορεί δι’ όλων τών τάξεων τών πχρισταμένων. Ά
γεται κατά πρώτον ό Κτεναβέας επί τοΰ 1ου ικριώμα
τος, χειροδέσμιος- τούτο χχτ’ άπαίτησιν τοΰ δημίου, 
άπειλήσχντος «Tfpj-ta»·, έχν τώ παραδώσουν ελεύθερον 
τόν κατάδιχον- ώς έμαθον έπειτα, ό δήμιος τά X[,f,r’ 
σθηκε, διότι εΐχεν απειλήσει ό Κτεναβέας οτι θά ανθί- 
στατο μέχρις έσχατων. Ό κατάδικος, άναστήματος υ
ψηλού μάλλον ΐ μέτριου, πρόσωπόν ωοειδές, τχ οστά 
τής χάτω σιαγόνα; προεζέχοντχ, οφθαλμούς μικρούς χχΐ 
λαμπυρίζοντας,σιτόχοους, είχε κατχληφθΤί ΰπό έκτακτου 
ψυχικής ταραχής. ‘Ο δήχιος ήοχισε τό έργον του- ένφ 
τόν έδενε σφιχτά σφιχτά έπί τοΰ ικριώματος, ούτος έδει
ξε σημεία χντιστχσεως.

— Στάσου τοΰ είπε, νά ’πώ ο,τι έχω νχ ’πώ χ’ έπειτχ 
έ δένεις.
— “Οχι, τοΰ λέγει δ δήμιος, θά σταθνϊ; νχ σέ δέσω 

χ’ έπειτχ κάμε ο,τι θέλεις.
Ό δήχιος ένικησεν- ό χχτχδιχος μόνον δτι δέν έκαρ- 

φώθη- τό θέαμα ήτο φριχτόν ή αγωνία του μεγάλη. 
Ήρχισε την έξομολόγησιν- διεχόπτετο ύπό λυγμών την 
κατετεμάχιζεν είς τχ χείλη του, ώς νά έδχγχχνε ύπό 
λυσσης τήν χεϊρα τοΰ δημίου Ολοι σχεδόν εχλχίομεν. 
Τά κακούργημά του ώς γνωστόν τό ήρνεΐτο πάντοτε- χχΐ 
μόλις έν τφ χτμοπλοίω τό ώμολόγησεν.

Είπε περίπου τά εξής:
«Παιδιά, έγχλημάτησχ, άλλά ό Νόμος μέ έτιμώρησε 

χχι ιδού πληρόνω τό έγχλημχ μέ τήν κεφαλήν μου- έγώ 
δέν είχα τίποτε μέ τόν κόσμον- χχι ό'σοι θέλουν άς μέ 
συγγ ωρέσουν λ .

'Αραιά τότε ώς χχροβολις-ιχχ γυμνάσια ήκούσθησαν τά 
«ό θεός νά σέ συγχωρέη !»

Αύτό ήτο. Ό πέλεχυς κατέπεσεν άπροσκόπτως- μία 
κεφαλή έδούπησε Κχί....

Οΐ οφθαλμοί έστράφησαν πρός τόν δεύτερον κατάδιχον, 
τόν Μπο ρδζίζον. Ένώ ανέβαινε τό ικρίωμα, είχε κατα
ληφθή ύπό σπχσμωδιχών κινήσεων περί τά χείλη χχΐ τάς 
παρειάς- έφαίνετο μέν είς τήν αρχήν απαθής, άλλ’ ή α
πάθεια του ήτο είδος τι παραλυσίας τών νεύρων.

Ώ «,ίλησε χχΐ αυτός πρός τούς παρισταμένους, άφοΰ 
προηγουμένως προσεδέθη καί αύτός χαλά έπί τοΰ ίχριώ-

τνεύσει- ό πέλεχυς έχχρατόμησε νεκρόν.
Τρίτος ανέρχεται τό ικρίωμα, ό Λουχέας.
Μεταξύ αύτού καί τού δημίου συνάπτεται δ έξής ίλ^.- 

ροτραγικός διάλογος.-
—Καί δέν ηύρες άλλη δουλειά νά κάνγις, βρέ;
— "Αν δεν ήμουνα έγώ, θχτχνε άλλος σ’ τήν ,0 έ σ.ι μου.
Εις τήν έξομολόγησιν του ώμολόγησεν δτι συνέπραξε* 

εις τό έγκλημα, άλλά κύριος αίτιος τού εγκλήματος εί
πεν είναι ό θεΐός του Κτεναβέας, δστις θά δψ-ttat κ<ί 
εί; τόν κάτω κόσμον.

Οί παριστάμενοι έφάνησαν συγχινηθέντες έκ τών λό
γων του καί μετά κατανύξεως είπον τό .-θεός σχωρέσει:

Ήτο ήδη έπί τού ικριώματος, δτε ακούεται λέγων 
πρός τόν δήμιον:

— Κύτταξε νά μέ κόψης καλά !
Ώ; νά προησθάνετο δτι ή λαιμητόμος είχεν έξασθε- 

νήσει καί οτι έπ' αύτού θά παρέτεινε πλειότερον τήν 
τυραννίαν.

Σύρει ό δήμιος τό έλασμα- άλλ’ ό πέλεχυς δέν κατα
πίπτει, καί ένώ διηπόρει τι νά πράξη και διετάσσετο νά 
σύρη τό σχοινίον, ακούονται φωναί: «"Αδικα ! άδικα !»

Έπί τέλους ανασύρει τά σχοινίον, καταπίπτει δ πέ- 
λεκυς, άλλά μετ' αύτού καί Sv άγκιστρον δι' ού ανελκύε
ται είτα ό πέλεχυς, έφ’ ω ένεκα τής μεγαλειτέρα; προσ
τριβής ή δύναμις ήλαττώθη χαί ή κεφαλή δέν άπεκόπη 
εντελώς.

Φαντασθήτε τήν άγανάκτησίν δλων μας. Τί £ωμηο- 
σύνη ! Τόσα όργανα τής Εξουσίας πανηγυρικώς παρε- 
λαύνοντα τά γαλόνια καί τά ύπουργήματά των, καί κχ- 
'είς δέν έσκέφθη νά έξετάση άν ή λαιμητόμος εύρίσκε- 
ται ή όχι είς καλήν κατάστασίν. Είναι άνάγκη καί είς 

| τούς καταδίκους μας νά είμεθα θηρία- πανταχοϋ έξ α
μέλειας νά προκαλώμεν άγανάκτησίν- πανταχοϋ νά φαι- 
νώμεθα ελλείπεις τοΰ καθήκοντος.

Έπήραν καί τήν λαιμητόμον διά ξίφος προωρισμένον 
νά άνελκυσθή ύπερ τής Μεγάλης Ιδέας καί τήν έχουν 
καί αύτήν.... σχνιφιασμέζ/μ*.

θεατής.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

ματ ς.
«Χριστιανοί άδελφοί, είπε, γνωρίζετε ό’τι πρό τριών 

ετών εγκλημάτησα, βλέπετε δμως οτι δ νόμος λειτουρ
γών μ’ έτιμώρησε καί ή Κυβέρνησις έκτελούσα τόν Νό
μον μέ στέλλει πρός καρατόμησιν καί ιδού σήμερον κα- 
ρατομοΰμαι- προσέχετε οθεν μή έγκληματήσητε καί 
συγχωρά'έ με καί ό Θεός νά σάς συγχωρέση».

Τόν λόγον του παοηκολούθησαν παρατεταμέναι φω
ναί ώς μακρόν έπικήδειον άσμα «θζός σχωρέσι at /*

Ή φωνή του ήτο συγκεκινημένη, άλλ’ ό τόνος του 
σταθερός.

Μετά τά ολίγα αύτά βΰέπω τούς δημίους καί τόν ά- 
σπάζονται. Τί ασπασμός ήτον έκεΐνος! άκόμη ανατρι
χιάζω. Μετά τό φίλημα, τίθεται ή κεφαλή του ύπό τάν 
πέλεκυν. Σ ιρεται τό έλασμα- άλλά δέν καταπίπτει- ό 
κατάδικος μένει αναίσθητος- παρέρχονται δύο λεπτά, 
πρίν ή κατ^λθη τό φονικόν δργανον, άλλ’ έν τώ μεταζύ 
αύτώ, καθ’ & ί·(ύ> άντελήφθην, ό Μπουρδζΐκος είχεν έκ-

(κατέρχεται καί έπιστρέφει κρατών νεμποϋτί τό όποιον 
χρύπτ = ι οπισθέν του).

— Καί μέ τί ήθελες νά μοΰ τόν κάνης τόν καβγά ;
— Νά, μέ τό νεμποϋτί καί μέ τά πόδια.
— Μέ τά πόδια ;
-—Νχί, ήθελα νά σέ χτυπήσω πρώτα,κ’ ύστερα ήθελα 

νά φύγω
— Έτσι αΐ κατεργάρη; Έλα πειό κοντά λιγάκι.
— Τί μέ θέλεις;
— θά σοΰ πώ ενα κρυφό- ξέρεις έγώ πώς τόν κάνω 

■τόν καβγά;
— ΙΙώς ;
— Νά μέ τό νεμποϋτί καί μέ τά χέρια (κτυπά αύτόν 

κατά κεφαλής. Νά, νά, νά, στραβάραπα, στραβαραμπή, 
νά, νά, νά. (Ό Άραμπής πίπτει τό καφτάνι του ξε
σχίζεται).

Βο,μνγχεόζηΐ) πρός τό δημόσιον.) Τά κακάρωσε !

Δέν σάς φαίνονται πολύ έξυπνοι άνθρωποι αύτοί οι 
κιβδηλοποιοί Κχτέλης, Γκόσκης καί Σπάτς οί όποιοι συ- 
κώθηκαν ένας άπό τήν ΓΙάρμαν, ένας άπό τήν Βαρσοβίαν 
χαί ένας άπό τήν Γαλικίαν κχί ήλθαν έδώ διότι έμυρί 
σθησαν δτι ό καλλίτερος τόπος ποΰ περνά ή κιβδηλεία 
είνε ή Ελλάς;

Κχί έπειδή πρόκειται περί κηβδήλων. Καταδιώκονται 
τά κίβδηλα χρυσά ή άργυρά αντίτυπα,καί διατί δέν κα
ταδιώκονται καί τά πρωτότυπα, δταν είνε κίβδηλα ; 
14’ ένοήσατε ;

Ό Σιβιτανίδης ανήγγειλε τόν έν Καλαμπάκα θά
νατόν του διά τοΰ τηλεγράφου είς τό Ά’άζζκόζ· 11 rei'/ta.. 
Αύτήν τήν φοράν δ Τηλέγραφος τοΰ άνταπέδωκε τά ίσα 
διά τόν οδυνηρόν θάνκτον τόν όποιον υπέστη πρό δύο 
μηνών ύστερα άπό τόσων έτών βάσανα.

Ό Περικλέτος μετ’ ολίγον Οά προσθέση είς τά δρα- 
ματολόγιόν του καί τόν ’///ι·ι/ζ.τζ}-είσιτήριον δέν ύπάρχει’ 
φόρος υπάρχει- μόνον δίσκος.

Καραγκιόζης θά εινε δ Ούολσλέϋ, Παρζαΐ'τΜε.Ιοζ ο 
Άραμπής φορών καφτάνι τό φύλλον μιας έφημερίδος έν- 
θουσιώδους δι’ αύτόν.

Ό *< α^αγκεάζης. Άραμπή, βρέ Άραμπή.
Ό . Τί ορίζεις έφέντημ;
Ό Κ «Γ.αγχιόζη,β. Γιατί βρέ σοΰ κατέβηκε νά κάνης 

καβγά μαζή μου καί κρέμασες τό ζονάρι σου ;

Άρχ|ί.«ής. "Οχι έφέντημ, όχι, τό ζωνάρι μου είνε 
κοντό καί δέν φθάνει νά τό κρεμάσω.

— Όσο κοντό κ’ άν είνε γιά τό λαιμό σου φθάνει’ 
τέτοια μοΰ κάνεις «ί ;

— Αμάν, έφέντημ, διαβόλου πείραξι ήτανε- τήν φτέρ
να σου νά φιλήσω, συγχώρα με.

— Νά σέ συγχωρήσω; ναί, τόρα, τόρα θά}τό ’δής.

Οί μόνοι έχθροί άπό τούς δποίους προσπαθούν νά ε
λευθερωθούν οί Αιγύπτιοι δταν εύρεθώσιν απέναντι τών 
Άγγλων είνε τά δπλα των.

Άφ”ού τό όνομα τών Αιγυπτίων συνεδέθη μέ τήν 
τα>- πλέον, πρεπει να διορθώσωμεν τήν ορθογραφίαν 
ονόματος των και νά τούς όνομάζωμεν Αιγυπτίους.

7/Γ-
τοΰ

Μυστηριώδης λύπη παρατηρεΐται είς τά πρόσωπα τών 
βυμπολιτευομένων Βουλευτών. Κατορθώσαυ,εν καί έξι— 
χνιάσαμεν την αιτίαν. Οχι μόνον δέν άραιοϋται ή φά
λαγξ των, αλλ όσημέραι καί συμπυκνοΰται. Καί ή ανα
λογία, ως γνωρίζετε, τών ρουσφετχών πρός έκαστον Βου
λευτήν είναι εις άντίθετον λογον πρός τον αριθμόν αύτών.

Απόδειξις, δτι 5 ύπο τών δύο Εφημερίδαν άγγελ·

θιίς ώς αγαθός νέος βουλευτής Τρικκάλων χ. Ταρμπάζης 
διότι τόν ύπέθετον ώς άντιπολιτευόμενον άμα τή έκλογυ 
του τηλεγραφικώς έσπευσε νά καταθέση τό σέβχς του 
πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κχί έπειδή το 
γνωρίζει ώς χνήκοντχ είς τήν πειραματικήν λεγομένη 
Σχολήν μετέβη καί είς Καλαμπάκαν κχί έκαμε καί αύ
τός τό μέρος του είς τό ρ>ζζ./ζα» τό όποιον έπαθεν δ κ. 
Σιβιτανίδης. Τώρα αί δύο Εφημερίδες, παλαιά καί νέχ, 
θά τόν ονομάσουν κακόν νέον.

Ή θέσις τής γυναικος απέναντι τοΰ έγκλήμχτος είνε 
πολύ παράδοξος- άπεδείχθη δτι είτε έντός πεπολιτισμέ- 

(νης κοινωνίας είτε μεταξύ τών άγριων έχει όρμάς άγριω- 
τέρας τοΰ άνδρός ’Ενώπιον τών κακουργιοδικείων τών 
μεγαλοπόλεων αποκαλύπτεται τόσον καλά ή καρδία τής 
γυναικός, ώστε έχπληττόμεθκ άν αύτη είνε τό ασθενές 
φΰλον, τό έχον άνάγκην νά στηριχθή έπί τοΰ βραχίονος 
τοΰ άνδρός δπως βαδίση τόν δρόμον τής ζωής Είς τά 
άποτροπαιότερα τών κακουργημάτων, εύρίσκομεν τήν 
γυναίκα, ο χί μακράν, άλλ' έγγύς, έκεΐ όπίσω τή; καθη- 
μαγμένη; σκηνή; απαθή κρατούσαν τό κακοΰργον φκ- 
σγχναν καί προσολέπουσκν τό θΰμά της μετά τή; αύτα- 
ρεσκείας τίγοιδος περιλειχούσης τό χυθέν αίμα. Καί όταν 
παρίσταται πρό τής δικαιοσύνης καί όταν κάθηται έπί 
τοΰ απαίσιου εδωλίου, δεικνύει άρά γε σπασμούς άπελ
πισίας, ολοφυρμούς μεταμέλειας διά τό διαπραχθέν ; 
Διόλου- μόνον έκεΐ δέν εχει τά νεύρα της- είνε ήρεμος 
ώς νά ύπέκυψεν είς τό πεπρωμένον της. Κχί ούτε συγ- 
κινεΐτζι- ή φωνή τοΰ α’ίματος δέν φθάνει μέχρι τών ώ
των της- σκέπτεται μετά τής πονηριάς άλώπεκος προσ- 
παθούσης νά έξαγάγη τήν ουράν της άπό τήν παγιδα- 
καί μεταχειρίζεται πάν τέχνασμα δπως τό κατορθώση·

Αύτάς τάς σκέψεις έκάμαμεν άνχγινώσκοντες δτι ή 
Γαλλίς Μκρία Σελβέ κκτεδικκσθη έν Παρισίοις εί; 20 
έτών δεσμά, διότι έφόνευσε τήν αδελφήν της, καί δτζ ή 
άδελφοκτόνος καθ' δλην τήν διάρκειαν τής δίκη; έφερε 
διηνεκώς μέλανα πέπλον.

— Διατί φορείς τόν μέλανα πέπλον ; ήρώτησέ τις 
τών δικαστών.

— Είνε τό πένθος διά τήν δυστυχή μου αδελφήν, ά
πήντησεν αύτη ! . . .

Ήξεόοετε βεβαίως πολύ καλά δτι καί έδώ έν Έλλάδι 
μεταξύ τών πρό τίνος κατχδικασθέντων είς θάνατον είνε 
καί μία γυνή, διότι έσκότωσε τον άνδρα της νομίζω.

Οί Κιγκινάτοι μχς δέν κακοπερνούν μοΰ φαίνεται. 
Προχθές τήν εσπέραν ό διοικητής τής μοιραρχίας έπισκε- 
φθείς εκτάκτως τάς φυλακάς Κίγκ, εύρε τά κλωβιά, 
άλλά τά πουλιά είχον πετάξει- δλοι έλειπαν καί μόνον 
τρεις έκ τών φυλακισμένων ήσαν εκεί. Φαντάζομαι ένα 
άπ' αύτούς έξερχόμενον τό βράδυ βράδυ, έναγκαλιζόμε- 
νον δλους τούς δικούς του, κάμνοντα τόν πεοιπατόν του 
ή τό λουτρόν του, δειπνούντα όρεκτικώτατα, μεταβαί- 

(νοντα είς τά ’Ολύμπια ή τό Φαληοον, κοιμώμενον άνα-
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παυτικώτατα καί τό πρωί μεταβαίνοντα ήσυχα ει; την 
υλακήν του,ώς νχ λέγομεν είς τό κατάστημά του ή 'ς τή 
ουλειά του.

Μχ δέν τούς βγάζουν, λοιπόν άπ’ έκεϊ τούς άνθρώπους 
νά πάνε αληθινά 'ς τή δουλειά τους, άφ ού είμεθα τέ 
τοιοι έδώ έν Έλλάδι; Πώς κατορθοΰται ό σκοπός τής 
προφυλακίσεως, άφοΰ έκαστος έζ αύτών έλεύθερος εςερ- 
χόμενος τήν νύκτα δύναται νά ύπάγη δεν είζεύρω ποΰ, 
δύναται νά έπισκεφθή όποιον θελει, να συνεννοηθή μχζυ 
του, νά τά ταιριάσουν, νά τά μπαλώσουν. Δέν ειξεύρο- 

εν τί θά χρησιμεύσουν πλέον οι άνθρωποι ούτοι είς την 
ικαιοσύνην; Δέν τούς βγάζομεν άπ έκεϊ;

μέ τά προσφιλή κρασιά του. Κατέστησε δέ ώς βλέπει ό 
αναγνώστης έν τή στήλη τών άγγελιών τούς οίνους του 
προσιτούς και είς τούς πολλούς, διά τής έκτακτου έφθη· 
νιας τών τιμών του, ένεκα τής μεγάλης καταναλώσεως 
ήν δικαίως περιμένει.

Άφίκετο έκ Σμύρνης, προερχόμενος έζ Άλεζανδρείας, 
καί κατέλυσεν είς τό Ξενοδοχεΐον τής J/.*χά./ζ/ς Β(ίητα- 
rirtc ό κ. Άλέζανδρος Άδίπης μετά τής χαριεστάτης 
συζύγου του καί τής λοιπής οικογένειας του. Είναι έκ 
τών πλουσιωτέρων ομογενών ό κ. Άδίπης καί μετά πό
θου έρχεται ν’ άπολαύση τάς Αθήνας.

Μία άγγλίς, ή κυρία Ε. Μ. Elmonds μάς καθιστά 
γνωστόν ότι έν άπό τά ωραιότερα πράγματα τών Ωραίων 
’Λ/ύ/ιώ»-, Fair Athens, έκτός τοϋ ΙΙαρθενώνος, τοϋ Θη
σείου, τής ’Ακαδημίας και τοϋ Αστεροσκοπείου είνε . . . 
καί ποιον άλλο κτίριον άν φκνταζεσθε ; ό άρχιμχνδρίτης 
Διονύσιος δ Λάτας, ό Σιωνογράφος.

Είδατε τήν έπιστολήν τής κυρίας Λεσσέψ, άπειλού- 
σης όλην τήν ’Αγγλίαν;

Προϋποθέτω ότι και αύτή καί τό ώραΐον της ήμισυ 
—ό κύριος Λεσέψ—όταν θελήσουν νά έκδικηθοϋν τήν 
’Αγγλίαν, διότι κατέλαβε τό σαλόνι των Σουέζ, θά πε
ράσουν πρώτον διά τού Σχραντών (φρενοκομείου) τής 
Γαλλίας.

Τώρα έχομεν άληθή τηλέγραφον, έν Άθήναις τοΰλά- 
ιστον, όπου τούς πρίν άναπήρους, κωφούς, ύπεργήρους 
ιανομεΐς αντικατέστησαν ή IfXTfimoi ώκύποδες

τής Κόρινθου καί Γορτυνίας δρόμων. Είναι μϊά χαρά 
να τούς βλέπη της μέ ποιον ζήλον, ταχύτητα καί ακρί
βειαν έκτελοΰσι τήν υπηρεσίαν των. Είναι ώς τριάκοντα, 
οί πλεϊστοι μέ βλούζκς καί τά ένάριθμα κασκέτα των. 
Διανέμουν τήν ήμέραν έκαστος άπό 30—50 τηλεγραφή 
ματα. Αμείβονται μέ 50 δρ. τόν μήνα καί πέρνουν καί 
καμμιά δεκάρα άπό τόν έκδοχέα είς κάθε τηλεγράφημα. 
Ούτω πως πορίζονται αρκετά καλά. Δεν θά ήτο ίσως 
κακόν, έάν έπροτιμώντο τοιοΰτοι παΐδες καί είς τήν δια
νομήν τών ταχυδρομικών γραμμάτων. Άς [ί%ς λείψουν 
πλέον οί οίκογενειάρχαι μ’ 60 δρ. μισθόν ! !

Τό άκρον άωτον τών απεργιών έν Άθήναις :
— Νά κηρύξη καί ό Βασιλεύς άπεργίαν, ζητών αύζη- 

σιν τοϋ μ.σθού του κ' έλάττωσιν ror εργάσιμων ώρώι·

Διήλθεν έζ Αθηνών προερχόμενος έζ Αύλώνος όπου 
έχει σά κτήυ,ατά του ό έγγονός τού Άλή πασσά Τεπε
λενλή, υίός δέ τοϋ Μουχτάρ πασσά, Ι^εσέτ (1λώ·
fit. Τί ιστορίαν καί τί αίμα φέρει είς τάς φλέβας του ! 
Είναι ωραιότατος Αλβανός, μόλις τριακονταπέντε έτών, 
άβρότατος τούς τρόπους, όμιλών άριστα τήν ελληνικήν 
καί τήν γαλλικήν, έχων διακεκριμένα; ιδέας περί θρη
σκείας καί έθνισμ'ύ. Οταν τόν ήρώτησαν εχει πολλούς 
Τούρκους σ’τήν Αυλώνα, άπήντησε:—Κάνένα- μ· υσουλ- 
μάνους έχει πολλούς. Καί ένόει τούς άλβανούς. Μετ’ έν
διαφέροντος ήρώτα νά μάθη τά περί αγροτικού ζητή
ματος έν Έλλάδι, φοβούμενος μήπως τό κίνημα μεταδο- 
θή καί είς τήν ύπό τούς Τούρκους Ήπειρον Ό Νεσέτ 
βέης μεταβαίνει εί; Κωνσταντινούπολή, οθεν πάλιν θά 
έπανακάμψη δι’ Αθηνών είς τά κτήματά του.

Τί νά είναι αύτή ή μεταζύ Αίγίνης καί Πειραιώς άνα- 
φχνεΐσχ λευκή κηλ ς έν τή θαλάσση ;

Πρώτον αί κηλΐδες είνε συνήθως μαΰραι, πλήν τών ή- 
λιακών αί όποΐαι είνε χρυσαΐ.

Ήκούσαμεν διαφόρους γνώμας περί τού φαινομένου.
Τινές είπον ότι αί Αίγινήτισαι καί αί Πειραιώτισαι 

είχον μπουγάδα καί ότι ή λευκή κηλίς δέν είνε παρά 
σαπ'υνάδα.

Άλλοι ό’τι δ Διευθυντής τής Άστυνομίας συλλαβών 
όλους τούς γαλατάδες Αθηνών καί Πειραιώς καί ευρών 
τό γάλα των νόθον είσήλθε μέ αύτούς είς τήν άτμοβά- 
ριδα "TMpar καί στάς έν τώ μέσω Αίγίνης καί Πειραιώς 
τούς έπνιζε καί ότι ή λευκή κηλίς είνε τό γάλα καί ή 
φουστανέλλα τών Λοιδωρικ’ωτών.

Ό κ. Κοκκίδκς οστις δέν είδε προχθές τόν Γαλα
ξίαν άπεφάνθη οτι ήτο αύτός όστις κατέβη νά λουσθή 
καί τόν πήραν οι έπιβάται τής Κρήτης διά γαλαξίαν.

Ή κυοία ’Ροζού είνε τής ιδέας ότι έκεΐ συχνάζουν 
Νεοάϊδες λευκοφορεμέναις, αΐτινες απλόνουν μίαν κατά- 
λευκον σινδόνα άντί τής κίτρινης τοϋ Δαμασκηνού καί 
κάτωθεν αύτής λούονται, καί οτι ή σινδόνη έζελήφθη ώς 
κηλίς.

Ήμεΐς άπό ολους παραδεχόμεθα τήν πεοί ήφαιστείου 
θεωρίαν καί περιμένομεν μίαν ήμέραν τήν Αίγιναν νά 
σηκωθή καί νά πέση στά μούτρα τού Πειραιώς καί ό 
Πειραιεύς ν’ άνατιναχθή καί νά πέση έπάνω στην Α
θήνα, αί Άθήναι νά έναγάγουν είς δίκην τούς έπιτε- 
θέντας, ή άνάκρισις νά περάση στά χέρια τού Αμπελό.

Ή οινοποιία τοϋ γνωστού εις όλους τούς αθηναϊκούς 
λάρυγγας κ. Άμπαζοπούλου πρόκειται νά λάβη νέαν 
έπιδοσιν, χάρις είς τό φιλοπρόοδον τού ίδρυτοϋ αύτής. 
Έσχάτως άκόμα περιήλθε τήν Γαλλίαν,οπού έλαβε τόσας 
πρακτικάς γνώσεις σχετικάς μέ τήν βελτίωσιν τών οίνων 
του καί τώρα εύρίσκεται είς Άλιβέριον καταγινόμενος

καί επειτα νά περιμένης γλήγορα γλήγορα τό αποτέ
λεσμα.

*0 θρίαμβος τών Ελλήνων άπό τοϋ στόματος τών ελλη
νικών όπλων κατήντησεν είς τό στόμα τής Βόφρας.

Καί είνε νά μήν ύπερηφανευώμεθα όταν βλέπωμεν δέκα 
πέντε ύπαζιωματικούς τηλεγραφούντας παταγωδώς καί 

έ τάς ύπογραφάς των άπό τήν Ναύπακτον ότι συνέλα- 
ον τή βοηθείγ. συναδέλφων των ire, άριθμ,ός 1, ληστο- 

φυγόδικον ;

Έν έκ τών αποτελεσμάτων τοϋ αγγλικού πολέμου έν 
Αίγύπτω.

— Έλάττωσις τών Ελλήνων κατά δέκα λωποδύτας.

Ό Άγαθόπουλος άναγινώσκει τακτικά τό άστυνομικόν 
δελτίον κκί αρχίζει νά μεριμνά σοβαρώς περί τών κιν
δύνων οΰς διατρέχει ή ζωή του ένεκα τής συρροής τών 
διαφόρων έγκλημάτων.

Άναστενάζων:
— Είς αύτάς τάς περιστάσεις, λέγει, πρέπει τουλάχι

στον νά είναι κάνεις ταγματάρχης.
— Καί γιατί ;
—Γιά νά μπορ·7ί νάχη πάντοτε χίλιους άνθρώπους νά 

τόν φυλάνε.

Άμοργιανή τις έπισκέπτεται διά πρώτην φοράν τόν 
Πειραιά.

Έρωτωμένη πώς τόν ηύρε:
— Καλός είναι ό Πειραιεύς, μόνο ποϋ δέν εχει ούτε 

παλάτι, ούτε βασιλέα. Έτσι καί στή Σύρα, κ’ έκεΐ δέν 
έχει βασιλέα. (Ίστιφιχόκ).

Πρόσψχτον αιγυπτιακόν.

Ό Άραμπής άντί νά προχωρή ύποχωρεΐ, ή Αίγυπτος 
δέν τον χωρεΐ, καί λέγουν πώς άναχωρεΐ είς μίαν όασιν 
τής Τριπόλεως πού ένας φανατικός τού τήν παραχωρεί. 
Νά ίδούμεν μόνον άν μπορεί, καί άν ό Ούελσελέϋ τού 
τό συγχωρεΐ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Κίνησες.
Κυττάξετε τριγύρω τί κίνησις μεγάλη I 
τί κάρρα, τί άμάζία, κουδούνια καί βαγόνια ! 
’στά νέα τής Αίγύπτου τήν άποδίδοΰν άλλοι, 
μά ’γώ θαρρώ πώς είναι αιτία τά πεπόνια.

Λεώρυγβς.
Ό Σκίαπαρέλης ’βρήκε διώρυγας ’στόν Άρη, 

οί άστρονόμοι νέα άοχίσανε μουρμούρα-
κϊ έγώ εί; τού σπητιοϋ μου κοντά τό αγκωνάρι 
διώρυγας μεγάλας εύρήκα άπό . . . ΐ»ύρα.

Καριααν^όλχ.
θέλω νά ’πώ ολίγα καί γίά τήν καρμανιόλα, 
άλλά γΐ’ αύτή δέν ’βρίσκω μιά φρέσκη έζυπνάδα . . 
ένα θά ήναι μόνο καλλίτερο άπ’ όλα,
νά κόψη πέρα πέρα έμέ καί τήν Ελλάδα.

Ά ίΐβργίχ.
•Χπέργησαν κυρίαις πολλαί; μές ’στό Παρίσι,
κϊ’ ώρκίσθηκαν νά σπάσουν τούς άνδρας των ’στό ξύλο'
μά τέτοια άπεργία Ρωμηό άς μή φοβίση,
κι’ άν γίνη, θά τήν κάμη τά άνδρικό μας φύλο.

Soui'iei.

ΑΣΤΪΝΟΜ1ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Τά όνομα τού βασιλέως έπολέμησε στήν Καλαμπάκα 
τό κ. Σιβιτανίδην καί ό στρατός κατά τήν τηλεγραφικήν 
δμολογ αν τού δευτέρου, δέν έλαβε ποσώς μέρος ύπέρ 
τοϋ πρώτου. Τό τραγικόν συμβάν κατηγγέλθη άμέσως 
πρός τόν Αντιβασιλέα.

★

Σκηνή τραγική συνέβη τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα είς 
τό Χι·τζίφοσι καί ΜιιιιστηγαΛΛρ, χωρία ελληνικά, καί 
τοι δέν άναφέρονται είς τήν τού κ. Δήμιτσα Γεωγρα
φίαν,—έβρεξε !

*

Είς τήν οικίαν τού ζωγράφου κ. Δούκα ένας νυκτο
κλέπτης έμπήκε άπό τό ταβάνι, οστις συλληφθείς, ό- 
μολόγησεν, οτι προέβη είς τήν πράξιν ταύτην έκ φανα
τικού θρησκευτικού ζήλου, θελήοας ν’ άπομιμηθή τ» 
θαύμα τού κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού, όστις έπίσης 
κατέβη είς τούς μαθητάς του άπό τό ταβάνι, έφ’ ώ καί 
άπελύθη.

*

Στυγερόν συμβάν συνέβη προχθές είς τό ζυθοπωλεϊον 
τού Ν. Πάνου. Μία λάμπα, καί μέ πετρέλαιον μάλιστα 
καταπεσούσα έκ τού ορόφου,έθραύσθη είς τεμάχια πλήρη.

--------- - ω ο

ΑΠ’ ΕΔΩ ΚΓ ΑΠ’ ΑΠΕΚΕΙ.

Χαρακτηρισμός Άραμπή πασά ύπό Άγγλου περιηγη- 
τοϋ:

— Ψυχή κροκοδείλου έντός σώματος σκλάβου^

Άκρον άωτον χριστιανικής εύλαβείας.
— Νά είσαι κάπηλος καί νά βαφτίζης.,.τό κρασί βουή.
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Μεταξύ δύο λούστρων:
— ‘Ρέ καί καινούριο κούκο αϊ!
— "Αμ' «<Sch θαρεϊεΐι;
— Καί πόσο κάνει;
— Δέν τό xchipii)· δέν ήταν κανεναΛ chxo μαγαζή 

νά ρωτήοΐιω !

Χαρακτηρισμός τής φωνής τής Λασσάλ:
Φωνή μαργαριτάρι...έντός μικρού οστράκου. 
Χαρακτηρισμός τής φωνής τής Jeanne An lrie:
Φωνή οστράκου έντός σώματος μαργαριταρένιου.

Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΣΣΑΛ

*-a

Μεσταί ώς (ΐπορπαηέρηΐζ αί πρώται καί δεύτεραι θέ· 
«εις τών Αμαξοστοιχιών μετά τήν 5ην μ. μ. έξεκένου· 
τά διαφόρων ειδών κουφέτα των καί διάφορα ζαχαρωτό 
έπί τής ποδιάς τής Φαληρικής προκυμαίας. Δύο μούσι· 
καί, ή μία έξωθεν τής θύρας τού Θεάτρου καί ή άλλν 
άπέναντι τής ‘Ομοτράπεζης Κατσίμπαλη, ΰπεδέχοντο έ\ 
μέσφ δύο μουσικών πυρών τούς προσερχομένους. Διενέ- 
μοντο αυθωρεί τά ένθεν καί ένθεν καθίσματα, έμενε δε 
καί ικανός κόσμος όπως άποτελή τόν έν μέσω τών δύο 
«τοίχων κινούμενον γαλαξίαν. ‘Η σκηνή τού θεάτρου 
ήτο σημαιοστόλιστος κομψώς, έπί δέ τού άπέναντι τής 
σκηνής τοίχου έν πυροτέχνημα έχον άνωθεν στέμμα, κά
τωθεν τό όνομα τής προσφιλούς Ευεργετούμενης Εύερ- 
γέτιδος τών πτωχών,καί παρ' αύτό δύο σημαίας ελληνι
κήν καί γαλλικήν, πυοοτεχνικάς καί αύτάς, προσείλκυε 
τήν προσοχήν. Τό στέμμα, αί σημαϊαι, καί τό δνομ» 
Λασσάλ μετ’ ολίγον Οά άνελύοντο όλα εϊς φλόγα, εί- 
χρώματα, είς πύρ, είς λάμψιν. Καί ή είσοδος τού θεά
τρου ήτο στεφανωμένη μέ κλάδους ροδοδαφνών, ώς ν’ ά. 
πετέλουν Μάηυ. Είς τους παρακάμπτοντας τό κάτωθεν 
τού όπισθοσκηνίου 'Υπόγειον διεφαίνοντο κόφαι πλήρεις 
άνθέων καί κάτι στέφανοι έκ καμελιών τεχνητών μέ χρυ- 
σοποάσινον γαρνιτούρα, όλα αύτά σκεπασμένα μύστη, 
βιωδώς, διά νά κάμουν κατόπιν τήν έπίσημον είσοδόν 
των. Ό κόσμος είχε διανεμηθή είς τά ξενοδοχεία, 
άλλους έξένιζεν ό Σάββας, άλλους ό Κατσίμπαλης, 
πολλούς ό Άντωνάκης καί περισσοτέρους ό φουστανελ- 
λάς. Τόν τελευταϊον ύπεβοήθουν είς τήν πληρωμήν κα! 
δύο χωροφύλακες κρυμμένοι είς τήν Κουζίνα καί με- 
τρώντες τάς έξερχομένας μερίδας. Αί δύο μουσικαί έξη- 
κολούθουν νά παιανίζουν, τό μελτεμάκι νά φυσά, τί 
ηλεκτρικόν νά έργολαβή τήν καλήν κόρην σελήνην τήι 
γνωστής άγαθής οίκογενείας, εισιτήρια τού θεάτρου νό 
πωλούνται—τά πέραν τού χιλιοστού αριθμού — ό σιδηοό· 
δρομος νά πηγαινοέρχεται, οί κύκλοι τών καθισμάτω 
νά εύρύνωνται καί οί περιπατηταί έν τώ μέσω νά πυ· 
κνούνται, ώστε νά σχηματίζωσι πλέον S- άπέραντον σώ· 
μα άπό διάφορα μέλη· ούτως ώστε ό οφθαλμός σου ήτ< 
μια δεκαοκταετής, ή χείρ σου μία χήρα, ό πούς σου είι 
υπάλληλος τού ύπουργείου τών Έξωτερικών καί καθεξής 
Καί ή ώρα νά μή παρέρχηται, ή μάλλον νά παοέρχητα 
τόσον άργά καί τόσον γλυκά, ώς νά έλειχες τάς πα

ρειάς κιπελλιδίου περ·έχοντος Βενεδικτίνον ή ώς νά 
είχες κολλημένα τά χείλη σου έπί τών δροσερωτέρων 
χειλέων τής άλλοτε κηρυχθείσης ΰπό τού Μί) XAienai 
Βασιλίσσης τού Φαλήρου καί τά έοόφας άργά,άργά,άργά.

Έπί τέλους όλα περνούν καί περί τήν είσοδον τοϋ 
θεάτρου άνοίγεται μικρά ραγάς, πάχους πέντε δακτύλων 
ή μιάς δακτυλιδένιας μέσης, όθεν έπρεπε νά περάση όλος 
έκεϊνος ό κόσμος.

Μία φίλη κυρία εκαμε τάς παρατηρήσεις της, ό έπί 
τών είσητηρίων εκαμεν τάς ίδικάς του, καί μετά τήν Αν
ταλλαγήν αύτήν τών προσφωνήσεων καί Αντιφωνήσεων 
είσήλθομεν.

Μαλακή μαλακή ώς παρειά κόρης ή εισαγωγή τής Φλ- 
■τικίτσας έλειχε τάς άκοάς μας, θορυβώδης, θορυβώδης 
ήνοιξεν ή πρώτη σκηνή, έπειτα είσήλθεν ή Λασσάλ καί 
δέν είχομεν πλέον Φατινίτσαν, άλλά Λασσά.ίϊτααι\ έκ- 
τελουμένην είς δύο θέατρα, έμπρός τό έν καί όπισθεν τό 
άλλο. Έμπρός έκυλινδούντο έπί τής σκηνής άνθοδέσμαι 
καί στέφανοι. Όπίσω βεγγαλικά καί ρακέται. Δι’ όλί
γας στιγμάς όλοι έγίναμεν μαριονέται* έστρεφόμεθα περί 
τόν άξονά μας· ή παράστασις εϊχε διακοπή- είχεν Αρχί
σει άλλη παράστασις. "Ολοι έλεγον κάτι τι- θρούς 
ύπόκωφος έσχηματίζετο- τό μελτεμάκι καί αύτό έψιθύ- 
ριζε· θίασος μαγκών άνευφήμει* καί ή Λασσάλ έμειδία.

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΣΚΗΝΑΙ.

(*ΙΠιότροπχ) Φα.Ιΐζ (έρωτά Γιανόπουλον). Καφ- 
φές ετοιμάσθη ;

— Ναί !
ΦηΛΐζ. Καί ναργιλές ;
Γ’<«»·»ίτοι»./ος. Καί αύτός....
ΦαΜζ. Βάλτου κάρβουνα καί έρχομαι !

Αιχχστιχχ. Ό ΠρΜοοι;. Νά προσέλθουν οί μάρτυ
ρες ! (δ Μανωλακέας, ό Γίουβαρλακόπουλος καί ό Καλα- 
ποδάκης Απουσιάζουν στρεψοδικοϋντες).

Πρόωρης. (πρός έπαρχον Γυθείου). Προσκαλέσατε μάρ
τυρα Μανωλακέα είς Έπαρχεϊον.

’Λ,ταχγγος. Π:-οσήλθεν !
Πούρος. Νά θέση τήν χεϊρα αύτού είς τό Εύαγγέ- 

λιον.
’ l· πηρχας. Τήν έθεσε.
Πptftifρος. «'Ορκίζομαι έπί τοϋ Ιερού Εύαγγελιου νά 

όμολογήσω» κτλ. κτλ. Ό μάρτυς οϋτω ορκίζεται, ώς καί 
οί λοιποί διστροπούντες, ό δέ κατηγορούμενος έπί ζωο
κλοπή δι’ άποφάσεως τού Δικαστηρίου παρόντος τού Εί- 
σαγγελέως καί τΐ/.ίκρωυηΜι τωυ τριών μαρτύρων, κατε- 
δικάσθη είς τρίμηνον φυλάκισιν.

Έως ό’του ή Λασα.ίίτσα έκόπασεν* καί ήρχισεν ή Φα- 
Tiritna. Ό ήρως τής έσπέρας έν τή παραστάσει ητο ό 
Άρμάνδος, ό στρατηγός Ιίουντσιτσίνσκης. Οταν έσφβν- 
δόνισεν άπό τής σκηνής τό :

— Cr0 mille tonnes Jc touloumoutyr ! ό κόσμος έπε
σε κάτω άπό τά γέλοια.

Τότε δύο τρεϊς έσπεύσαμεν καί τόν έσηκώσαμεν καί 
έπανελήφθη πάλιν ή παράστασις.

Ή ΦατιιΊταα είναι μάλλον παντομίμα παρά βωδεβίλ- 
λειον. Τό ζύ.Ιο είναι ό πρωταγωνιστής. Καί ή μιμική 
τοϋ Πουντσιτσίνσκη είναι Ατελείωτος. Είς τό τέλος τής 
δευτέρας παραστάσεως ό στρατηγός κάνει τέρατα σωμα
τικής δυνάμεως· παίζει τόν Εύνούχον τοϋ Σεραγίου ώς 
μήλον, τό όποϊον άναρρίπτομεν καί συλλαμβάνομεν πάλιν.

Ό τενόρος ήτο τύπος Γάλλου άνταποκριτού. Οί τεμε
νάδες του είς τό Σεράγιον ήσαν τεχνικώτατοι.

— Νά τί Οά πή νά είσαι Γάλλος, έλεγεν είς θαυμά- 
ζων τήν σβελτοσύνην τού όξυφώνου.

— Τί θά πή ;
— Νά γίνεσαι άμέσως Τούρκος !
Καί έγώ λοιπόν οστις είδα πάλιν τό 

τού Φαλήρου καί έγεινα, cri mille tonnes <Ie Caviar ! 
πλέον παρά Τούρκος, φαίνεται ότι θά ήμην ποτέ Γάλλος?

Αί κυρίαι θά θέλετε νά μάθητε καί τά δώρα τά όποϊα 
έλαβεν ή Λασάλ. Είναι λοιπόν είς βαρύτιμος δακτύλιος, 
έν βαρυτιμώτερον ψέλλιον καί ένα κοστούμι έκ ΙΙαρισίων.

Τό δώρον δε τής Λασάλ είς τούς πτωχούς είναι Δρ. 
1125,60, τάς όποίας ό κ Πατρίκιος θά διανείμη τρα
γουδώντας.

’ΙΙλιϋιος..
---------——ο—*---------

φήν της είς τό^θέατρον, άλλά καί τά παιδιά δί» είναι 
μικρός μπελάς.

Η Κυρία Α. Τά έδικά μου έκοιμήθ/ισαν όλα, ό Νίκος 
λείπει είς τήν έξοχήν άπόψε 2 . .

Κ(ώργ. Τί εύτυχής σύ . . .
H Κυρία Α. "Ελα νά μοιράσωμεν τήν εύτυχίαν 1

ΪΙ Ολε τεχχ. Κύτταρης (πρός τόν Πρωθυπουργόν). Έκ- 
λουγαίήρχεσαν, χουρου^υλακέ έπεμβαίν, δ.κιούματα που- 
λιτών παραβιάζοντας, βπίκετε σύγκρυσες . . .

Π ρωβυπουργός (πρός έπαρχον). ’Απομακρύνετε στρα
τιωτικός άρχάς άπό τόπον έκλογής, άποκαταστήσατε 
τάξιν !

Κύτταρης. Έπέμβασις έπτείνετε, σταυρουτήδες τον 
παράκμαν, θά ματουθοϋμε !

κΛ/χο/Γρααάαης (πρός Δεληγιάννην), Κύρ χρά θοδωρά- 
κη χράπ, χράπ, καταχοαπτύσασε είς τήν Πρωίας χράπ, 
χράπ, χράπ λόγον μου. Τοξότης άς άποσπάση μέρη χράπ 
αύτού, καί άς άποχραπτύση αύτά.

Α η.Ιιγιάτςης Λόγον Ύμών κατακεχωρισάμεθα, ένε- 
ποιήσατο γενικήν αίσθησιμότητα.

Α ηιι ητρ. Χράπ χοάπ χοίπ χρούπ.
Α·...

------ ■—gr—

ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
’Κρωτιχά. Μάριος. Σέ άγαπώ τρελλά ! !
Μα,Ιί,. Νά τό πιστεύσω;
Α/ά· ιος. Ώ πίστευσέ το, άγάπη μου, σοί τό όρκίζο-

ιαι
Μα^ία. Ποτέ τέλος πάντων θά ένωθώμεν διά παντός; 
Λ/ajtoc "Ω άν ήξευρ ,.ρ.ρ.ρ.. . . ρ . . (τό τη

λέφωνο» κόπτεται).

θιιιις. Α’.τρ'ιύ'ίτχ ! Αύγούστα !
Λ·γί>ιιτα. Τί θέλεις πάλι μουρμουριάρη ! . . 
θιρις. Νκί, τί θέλω ώ; νά μή γνωρίζης τί διά σέ αί

σθάνομαι (τήν στιγμήν αύτήν εισέρχεται ό Αδελφός τής 
Αύγούστας, έπιλοχιας τού Ιππικού καί θέτει αύτός τό 
ούς του είς τό τηλέφω-ον) καί ύστερον άπό τόσον έρωτα 
δέν ένδιδε ις είς μίαν συνέντευζιν . . .

ΈπιΛοχίας. Είναι όλίγφ δύσκολον, άλλά τέλος πάν
των . .

θίρις. Ώ τη.ίιγώςησος τήν λέξιν iriltto καί άς άπο
θάνω ! . .

ΈχιΛ. Ναί άλλά πού ; 
θίρις. Τό βράδυ είς τόν κήπον τού Συντάγματος μετά

τής θαλαμηπόλου σου δήθεν ότι πηγαίνεις είς τήν θείαν 
σου . . . (τήν αύτήν εσπέραν ό θέμις έξυλοκοπήθη άνη 
λεώς ύπό τού έπιλοχίου τού ιππικού είς τόν τόπον τής 
συνεντευξεως.)

[ΤΟΓ ΕΙΔΙΚΟΙ’ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΓ M1SJ

Είνε άδύνατον νά φαντασθήτε ο’ίαν δύναμιν...... , οίον
γόητρον άσκεϊ έν τή άλλοδαπή καί ιδία παρά τοΐς ·Ύ- 
περβορείοις» ή λέξις « Ελλην·» έν άκαρεΐ δύναταί έκ 
τοϋ μή όντος νά δημιουργήση σκάνδαλα, θόρυβον, πα
ρανοήσεις, οχλαγωγίας, διαδηλώσεις, κίνδυνον τής δη
μοσίας τάξεως, άναστάτωσιν ολοκλήρου πόλεως, έπεμ- 
βάσεις πεζής καί έφιππου άστυνομίας καί τά παρόμοια. 
Καί όμως τό παράδοξον τούτο φαινόμενον είνε άπλου- 
στάτη έκδήλωσις Ακραιφνούς φιλελληνισμού έκ μέρους 
τών Γερμανών, διότι έάν θελήσωμεν, έν τή νέα κατ’έξο
χήν Άθηνα:κή διαιρέσει τού άνθρωπίου γένους εϊς 
«Έλληνας», «Φιλέλληνας» καί «Μισέλληνας,» νά πε- 
ριλαβωμεν καί τούς Γερμανούς, άναμφιβόλως δέον νά 
ταξινομήσωμεν αύτούς ύπό τά είδος τών «Φιλελλήνων». 
'Οπωσδήποτε ό γνήσιος Ελλην, λίαν δικαίως, ούδόλως 
κολακεύεται έκ τινων ενδείξεων ένδιαφέοοντος καί συμ
πάθειας τού πεπολιτισμένου κόσμου, διότι έχει τήν συν- 
αίσθησιν ότι «τού άξίζουν»· ό δε λόγος είνε πολύ απλούς· 
είνε άληθές ότι ήμεϊς οί Έλληνες εϊμεθα έκ φύσεως με- 
τριόφρονες, άλλά μήπως διά τούτο πρέπει νά άρνηθώμεν 
ότι «μόνοι ήμεΐς» έν διαστήματι πεντηκονταετίας άπε- 
δείξαμεν ήμάς αύτούς τή χαινούση Εύρώπη πρότυπα 
έλευθέρων πολιτών ίκανωτάτων πρός συνταγματικόν.... 
καί μαλιστα—entre nous—πρός «δημοκρατικόν»συνταγ
ματικόν βίον;... Βεβαίως...... ύφίστανται είσέτι «μικρά
τινα άτοπα» οίον: έλεεινή διοίκησις, άθλια οικονομικά, 
ληστεύσεις ταμείων, δωροδοκιαι άνωτάτων καί κατωτά- 
των ύπαλλήλων, διασπάθισις δημοσίου πλούτου, έλλει- 
ψις αύτοδιοικήσεως, έλλειπεστάτη έκπαίδευσις, Αμφιβο
λία περί τού άδεκάστου δικαστικών προσώπων, άλλη— 

·ηιΑι<Γών έν αέσΐΛ όδώ. ένκλήιχατα yωεο®υλά·»

Οέχηγενεεχχά. Ή Κυρία Α. Λοιπόν Γεωργάκη μή 
λησμονήσης οτι άπόψε είναι ή βραδειά μας . . . σέ πε
ριμένω . .

Γιώργ. Ναί, άγάπη μου, άλλά νά έχης όλιγην υπομο
νήν, πρέπει προηγουμένως νά άποκοιμήσω τά παιδιά,
(εχει πέντε Ανήλικα) ή μητέρα των είναι μέ τήν άδελ-,λοκτονίαι πολιτών έν μέση όδψ, έγκλήματα χωροφυλά·
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χων, έπιθέσε.ς κατά, συντακτών έφημερίδων....καί....καί.
— Έ ! καί τί βγαίνει ! .... ολα αύτά είναι βεβαίως 

κηλΐδες,άλλ’ έπι τέλους μ,ήπως κζί ό ήλιος δέν έχει τάς 
ίδικάς του ; ή μήπως, αί κηλΐδες εμπόδισαν ποτέ τόν 
ήλιον νά ήλιαζη τόσους και τόσους γενναίους σωμα- 
τάρχας, καθ’ ήν στιγμήν ροφώντες τόν ο βαρύν» μετά 
τοϋ ναργιλέ των έξωθεν τοΰ καφενείου Γιαννοπούλου, 
μελετώσι τά τοϋ στρατού ριας; Λοιπόν τίς ό λόγος δι 
δν κηλΐδες «τινες» τοΰ πολιτικού ήμών βίου θά μάς 
έμποδίσωσι νά αύτοκαλώμεθα «πρότυπον» Έθνος έν Α
νατολή, καί νά είμεθα πράγματι τό μάλλον πρωτότυπον 
Έθνος έν Ευρώπη ;

Ταΰτα άναλογιζόμενος ούδόλως έκολακεύθην,ούδ’ έδω- 
κα προσοχήν εις τήν όντως πάνδημον υποδοχήν ήτις μοί 
έγένετο έν τινι Γερμανική πόλει έκ μέρους τών κατοίκων, 
«μα είπον οτι είμαι Έλλην.... Βεβαίως ώφειλον νά μέ 
ύποδεχθώσι πρεπόντως άφοΰ ήμην Ελλην’ ούχ’ ήττον 
πιστεύω δτι έκ τής κατωτέρω διηγήσεως τής ύποδοχής 
ταύτης θά σκιρτήση ή καρδία τοΰ Ιΐανελληνίου, καί ο
πωσδήποτε θά σχηματίσετε καί άμυδράν τινα ιδέαν περί 
τοΰ τί φρονεί ό Γερμανικός λαός περί 'Ελλήνων καί Ελ
λάδος.

Πρό δύο καί επέκεινα μηνών έν Βεοολίνφ, ένώ 
διηρχόμην διά τής γνωστής όδοϋ «Unter den Linden·,1 
είς καθημερινήν ύπείκων συνήθειαν έστην πρό τίνος 
«τύλου ειδοποιήσεων, (Ausclilagssanle). Σημειώσατε 
δτι έν Βεοολίνφ, καί έν πάση κάπως άξιη λόγου ευρω
παϊκή πόλει, ύπάρχουσι πράγματά τινα, άποδεικνύοντα, 
έλλειψιν πρακτικού πνεύματος παοά τοΐς Ευρωπαίοι;, 
διότι καίτοι μή δντα έντελώς περιττά, προκαλο^σιν 
ούχ ήττον περιττάς οαπάνας. Μεταξύ τών πραγμάτων, 
τούτων είνε οί κατά διαστήματα έν ταΐς όδοϊς πεπηγ- 
μένοι στύλοι χρησιμεύοντες πρός επικόλλησή παντοίων 
άγγελιών, προγραμμάτων θεάτρων κλπ. καί τά δημόσια 
ούρητήρια.

Ποΰ τό πρακτικόν ελληνικόν πνεΰμα τό χρησιμοποιούν 
δι’ άμφ-.τέρας τάς άνάγκας τόν πρώτον παρατυχόντα .... 
τοίχον ! !... πρός τί λοιπόν αί περιτταί αύται δαπάναι 
έν Εύρώπη ;.... άνεξήγητον....

Άφού έπιτροχαδην άνέγνωσα προγράμματα θεάτρων, 
διαφόοους ειδοποιήσεις, καί μ.εταξύ άλλων έπληροφοοή- 
βην καί περί τής προσεχούς άφίξεως τού chevalier Blon- 
din «of the Hero of Niagara» έπέστησα τήν προσοχήν 
μου έπί τής έξής άγγελιας.............

• Berlin—Kopenhagen. Τή....................82. «ναχώρησις
εκτάκτου αμαξοστοιχίας έκ Βερολίνου δι’ Αμβούργου 
Κιέλ—Korsoer εις Κοπενάγην. ’Επιστροφή έκ Κοπενά- 
γης διά Stettin είς Βερολΐνον. Α'. θέσις 31,00 μαρ. 
Β. 26,00, Γ. 18,80. Οί έχοντες έν τώ σιδηροδρόμφ 
τρίτην θέσιν δικαιούνται είς δευτέραν μεταξύ Kiel— 
Korsoer καί Kopenhagen—Stettin.»

Τοιαΰται ευκαιριαι παρίστανται δίς καί τρις τής έβ-

καθαρόν αέρ», να διδαχθή κατά τό δυνατόν, χωρίς πρός 
τοΰτο να ήναι άνάγκη νά συναριθμήται μεταξύ τών προ
νομιούχων εκείνων όιπόδων φύσεων, αϊτινες κατά τυφλήν 
μοίραν, διαθέτουσι χιλιάδάς τινας φράγκων έτησίως, καί 
*»ν τάς στερεοτύπους αφίξεις καί άναχωρήσεις μάς ανα
γράφει μετ άκριβείας ό Αθηναϊκός τύπος, έκπληρών οδ

τω τό κατά δύναμιν τήν εύγενή άποστολήν του. 'Οπωσ
δήποτε, τινές νομίζουσιν οτι πρέπει νά ημεθα ευχαρι
στημένοι, διότι παρά τό άνεπαρκές τής συγκοινωνίας^ 
«αύτοί οί άνθρωποι» διατηοοϋσι τήν μετά τής Εύρώπης 
επιμιξίαν μας .... «βλέπουν κόσμον» .... μεταφέ-
ρουσιν είς τήν χώραν μας τόν πολιτισμόν,............... ένώ
άφ’ έτέρου άλλοι συντηρητικώτεροι άμφιβάλλουσιν άν « τέ
τοια άγγεια . * είνε ικανά πρός μεταφοράν πολιτισμού
. . . . , έπιπροσθέτοντες μετά στόμφου προερχομένου 
βεβαίως έκ πεποιθήσεων, ότι «μεταφέρουσιν .... άλλά 

μεταφέρουσι μ,όνον τάς πληγάς του. »
Ήμεΐς ώς έξετάζοντες τά πράγματα μόνον έξ αντι

κειμένου δέν έχομεν ίδιαν γνώμην.

Χωρίς πολύ νά σκεφθώ έλαβον ίν είσιτήριον Γ’., καί 
μετά τινας ήμέρας έφερόμην έπί τής σιδηροδρομικής γραμ
μής μεταξύ Βερολίνου καί 'Αμβούργου. Διεσκέδασα έπι 
τινας ήμέρας περιπλανώμενος άνά τάς οδούς τής ώραίας 
πόλεως τοΰ 'Αμβούργου καί τών προαστείων, έπισκεπτό
μενος διάφορα θέατρα καί μουσικάς συμφωνίας ών καθ’ δ
λην τήν νύκτα βριθιΐ το ποοάστειον San-Pauli' πλέων 
πρός τά κατάφυτα περίχωρα, όπου πλούσιοι έμποροι 
έχουσι τάς πολυτελείς των έπαύλεις ποικίλου ρυθμού, 
περιβαλλομένας ύπό κήπων, ών οί έξ άνθέων τάπητες 
πάντοτε άναγκάζουσι τον διαβάτην νά οταματήση τό 
βήμα, ότε πολλάκις διά τίνος παραθύρου ή ύπό σκιάδα 
δύναται νά έξιχνιάση γυναικείας τινάς μορφάς, ών αί 
ώχρόλευκοι παρειαί, ή μέλαινα κόμη, οί ύγροί έκ τών 
κογχών των ώς δαμάσκηνα προέχοντες οφθαλμοί, ή βι
βλική ρίς, τό άνατολικώς νωχελές τών κινήσεων, τόσον 
άσφαλώς προδιδουσι τήν Σημιτικήν καταγωγήν των.

Ώς προσεχής σταθμός έσημειοΰτο έπί τοϋ εισιτηρίου 
μου ή πόλις Κίελ. Αύτη άποτελεΐ ένα έκ τών πολεμικών 
λιμένων τής Γερμανίας, καίτοι δέ, καθ' έαυτήν ούδέν 
περιέχουσα τό άξιον λόγου, ήθελε πολύ τό ένδιαφέρον 
παράσχει είς στρατιωτικόν έξ έπαγγέλματος, λόγω τών 
περιβαλλόντων αύτήν οχυρωματικών έργων.

Von B’ut-I·.
(ΊΙ συνέχει» προσεχώς).

Μ ΕΓΑΛΙΙ ΕϊβΗΝΙΑ.

ΟΙΝΟΙ
Γ. Άπούλου xat X»;

όκάν ό έρυθρός καί ό λευκός μόνον λεπτά CO. 
Κ.<κτά φιάλας έσφραγισμένας έκάστη λεπτά ΟΟ.

[Χεντριχόν Καίχστημ» χιΐ ’ΓποχχΓχστημχ 
έν 'Αθήναι; χαι Πειραιεΐ]


