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ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΙΣ
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΙΣ.

Πετράλδος.

ΙΙ\ΤΙΆΐ, Γί Αύγ-.ύττον 1885.

Είς τά; έπισκέψεις τής λαιμητόμου ελαβον και αί ΓΙά- 
τραι τό μέρος των άν θέλετε μάλιστα, πρωτεύον μέρος, 
ένεκα τής ύπεροχί; τοϋ κακούργου δν έξένιζε τό ήμέ
τερον ’Ρίον. Σπανίως. είχεν αντηχήσει τόσον πολύ τά 
όνομα έγκληματίου, ώς τό τοϋ I Ιετράλζου ή ΙΙετε- 
μεζά. Έν μετά τό άλλο τά φρικτά του εγκλήματα 
τόν κατέστησαν άπαισίως περίδοξον. Μετά τήν Σύρον 
αί Πάτραι, μετά τόν Μελιδόνην ή υπηρέτρια τοϋ Άγ
γλου Προξένου. Ητον επιδεικτικός εγκληματίας. Είς 
τάς φυλακάς ώμολόγει ό ίδιος ότι ή φύσις τόν έπλασε 
διά νά κακουργή. Μετά πόσης απληστίας θά συνέλεγον 
τούς λόγους του οί νεότεροι ποινικολόγοι, οϊτινες παρα
δέχονται οτι καί ό κακούργος γεννάται, δπως γεννώνται 
τά μεγάλα μουσικά πνεύματα. Ή θεωρία αϋτη, ήτις βε
βαίως είναι εξαγόμενον παρατηρήσεων, καταστρέφει τήν 
αίτιολογικήν βάσιν της ποινής- φέρει εις φώς τό έγκλη
μα ώς δρών άφ’ εαυτού, καί ρίπτει είς τήν σκιάν τάν 
εγκληματίαν, ώς δν έτεροκίνητον. Είς τό Κακουργιοδι- 
κεϊον ό Πετράλδος—τον ένθυμεΐσθε—έπαιξε καί αύτάς τά 
ρόλο τού Γκιτώ. Τί Ελληνες ! τί μικρομεγάλοι ! Καί 
ϊίς τά εγκλήματα παρωδούμεθα. Ό ΙΙετράλδος ΰπεκρίθη 
τόν τρελλόν ή ιατρική τής πόλεως τόν απέδειξε γνω
στικόν, καί ώς γνωστικός κατεδικάσθη εις θάνατον.

Ό Πετράλδος ό’τι δέν ήτο έκ τών κοινών κακούργων, 
άπόδειξις όχι μόνον ή κατασκευή τοϋ κρανίου του καί 
τό έξωγκωμένον μεσόφρυον, άλλά καί ή κοινωνική του 
κατάστασις, τελειόφοιτου, ώς γνωστόν, τού γυμνασίου. 
"Οτι δέ ή φύσις του ήτο κακούργος, άπόδειξις δτι έξέ-

φρασεν έπιθυμίαν νά δηλητηρίασή τήν Κεντρικήν δεξα
μενήν, διά νά πάθή δλη ή πόλις. Και τί τόν ϊύθει εις 
τήν θάλασσαν αύτήν τοϋ έγκλήματος ; Φιλοδοξία τοϋ 
αίματος. Έπόθει, μάς έλεγεν έν τή φυλακή, νά μιμηθή 
τούς ήρωας μυθιστορημάτων, τά όποϊα άπό νεαρός μαθη
τής άκριβώς είπεϊν κατέτρωγε. Ή συναναστροφή του δέν 
ήτο χυδαία. Άφ’ ής ήκούσθη δτι έρχεται ή λαιμητό
μος νά τόν ξ μπερδέψη, πλίθος συνέρρεεν είς τάς φυλα
κάς περιεργαζόμενον αύτόν ώς περίεργον τέρας—καί τοι
ούτος πράγματι ήτο. Πολλοί άπεπειρώντο νά τού άπο
σπάσουν έκ τών χειλέων του λόγον τινα ή ομολογίαν 
περί τοϋ έγκλήματος- άλλ’ δ Πετράλδος ήρνεΐτο τά 
πάντα, καί πιθηκίζων τόν Γκιτώ, κατηγορεί τήν κοινω
νίαν καί τήν πολιτείαν διά τό πρός αύτόν άδίκημα ! ! 
Ένα βάρος είχεν εί; τήν ψυχήν του; τήν δήθεν αύτοβιο- 
γοαφίαν ήν τού έαχάρωαε)· ό «’ζΖ/ ισπι^ά»'?/; » τής πόλεώς 
σας. Τού έγινε πλέον αύτό jiepdxi' καί μή έρωτώμενος 
περί αύτής, διέψευδε κατηγορηματικότατα δλα τά περί 
αύτού δημοσιευθέντα.

Νά έβλέπατε τήν εύθυμίαν του ! Νά ήκούατε τάς ευ
φυολογίας του ! Αύτός ό άνθρωπος είχεν άκόμα δρεξιν, 
καί εκρυπτεν έν έαυτώ κεφάλαια διά χίλια άλλα έγκλή- 
ματα !

Χθές τό εσπέρας, άμα τή άφι'ξει τής λαιμητόμου, ό 
Είσαγγελεύς τόν Έφετών μετέβη είς τάς φυλακάς ϊνα 
δυνηθή νά καταπείση τόν Πετράλδον νά τώ έκμυστηοευ- 
Οή τι περί τής άλλης αποδιδόμενης αύτώ κατηγορίας, 
τοϋ διαμελισμοϋ δηλαδή τοϋ Μελιδόνη έν Σύρα. Κατ’ 
ούδένα δμως τρόπον ήδυνήθη νά τού άποσπάση σπου- 
δαίαν τινά κατάθεσιν.

Έπί τέλους ό Είσαγγελεύς προέβη νά τοϋ εϊπη δτι έάν 
έμαρτύρει τι περί τής άλλης ύποθέσεώς,θά τοϋ έχαρίζετο 
ή ζωή.

Άλλ’ ό Πετράλδος μετά ειρωνικού μειδιάματος τοϋ 
άπήντησε:

— Τέτοια πράγματα δέν περιμένω έγώ πλέον.
Τά κατόρθωμα τοϋ κ Είσαγγελέως ήτο πολύ πλατω

νικόν ή μάλλον έκκλησιαστικόν. 'Έπεισε τόν Πετράλδον
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νά δεχθή πνευματικόν, διότι μεταζύ άλλων ό κατάδικος, ν071θειβή5 πυρκαίάς, όπως αποφυγή την ενοχήν τοϋ τε 
δέν ήτο παρά πολύ θεοφοβούμενος. Τόν πνευματικόν τον φονου καί τής κλοπής.
ύπεδέχθη πολύ φιλοφρόνως, τνιν χεΐρά του όμως δεν την 
ήσπάσθη. Είς αύτόν έζεμυστηρεύθη πολλά, καί, καθ’ ά 
έμαθον, τοϋ άνεκοίνωσεν οτι άφήκεν είς τόν υποπλοίαρ
χον τού Ναν.τ./ιον μακράν έπιστολήν περί τών κατ’ αύ
τόν. "Αν δυνηθώ, δπερ δμως δέν έλπίζω πολύ, θά σάς 
άποστείλω δ,τι συλλέζω έκ τού έγγραφου τούτου.

Είς τήν έρώτησίν τού πνευματικού, άν δειλιά διά τόν 
έπικείμενον θάνατόν του, άπήντησε:

— Σάς όμολογώ δτι ήρχισα κάπως νά ταράσσομαι, 
άλλά . . .

Καί είς τό ά.ί.Ιά μετά πείσματος διέκοψε τήν όμιλίαν 
καί παρεκάλεσε τόν πνευματικόν νά τόν άφήση μόνον.

Τήν νύκτα τήν διήλθεν άϋπνος, άποκρούσας δλα τά 
προσενεχθέντα αύτώ φαγητά, πλήν ποτηρίου οΓνου.

Ότε δέ είδε τόν άποσπασματάρχην δστις έπρόκειτο 
νά τόν παραλάβη, έταράχθη καί τόν ήρώτησε μετά 
τρόμου:

— Τί τρέχ«ι ;
— θά σέ πάμε σ’τή Σύρα νά καταθέση; όιά τό κα· 

κούργηιεα τού συνεταίοου κουοέως.
— Ά ί
Καί έφαιδρύνθη άμέσως ή φυσιογνωμία του.
Ταύτα μέχρι τής 2ας ώρ. μετά τό μεσονύκτιον. Τστε· 

ρον ήρχισαν αί προπαρασκευαί. Ή λαιμητόμος έστήθη η-

δραμά του- τό θαύμα τού «πανταχοΰ παρών» έτελεΐτο διά μένον τον μύστακα- φορεΐ φουστανέλλαν, άνευ περικνη-

πρώην Σκοπευτήριον περίβολον, παρά τόν ναόν τού άγιου! *’Ε,·'σπ*σ{*ατο^ ναυτών. Οποία μεταβολή ! Ο μέ τόσην 
Άνδρέου καί—ώ τής συμπτώσεως ! — παρά τόν έζοχικάν έλαφράν καρδίαν καί έπίδειξιν ζεμπεοδεύιευων τα θύματα

τοϋ άγιου Άνδρέου.
’Οδηγηθείς λίαν φιλοφρόνως ύπό τοϋ παρ’ Έφέταις Εί- 

σαγγελέως κ. Μενελάου, έστην άπέναντι τοϋ ικριώματος 
είς άπόστασιν πέντε βημάτων, όπόθεν ήδυνήθη, νά άντι- 
ληφθώ καλώς τών πάντων.

Και δή ή λαιμητόμος έστήθη πρός τό μεσημβρινόν 
μέρος τού είρημένου Ναού έντός περιτετειχισμένου μέ
ρους- πέριξ αύτής έτοποθετήθη ή στρατιωτική φρουρά, 
έν κύκλφ έχοντι διάμετρον 45 βημάτων, συνισταμένη 
έζ ενός λόχου πεζών, δύο ένωμοτιών χωροφυλακής, ής 
ή μία έφιππος, πρός δέ καί ένοπλου άποσπάσματος τής 
'Λρροίσσης, σταθμευούσης ένταύθα κκτά διαταγήν τού 
ήμετέρου συμπολίτου Υπουργού έπί τών Ναυτικών.

Περί τήν φρουράν συνωθεΐτο αναρίθμητου πλήθος, άνα- 
μένον νά Γδη έπί τοϋ ικριώματος τόν άλλοτε άπειλήσαντα 
γενικήν καταστροφήν τής πόλεως διά τής ύπ’ αΰτοϋ έπι-

Η στάσις τού πλήθους ήτο γαλήνια- έκκραδόκουν δλοι 
τό θέαμα- τίποτε αγριωπόν δέν διέκρινες έπί τών φυσιο
γνωμιών. Καί δμως άλλοτε έν τοι αύταϊς περιστάσεσιν οί 
κατάδικοι συνεκίνουν συμπάθειας- κατά τών δημίων έ
γεννάτο λύσσα- ύβρίζετο ή Πολιτεία- διεούρετο αύτός ό 
νόμος. Χθές, μέ πιστεύετε ; Έάν ό κόσμος δλος έκείνος 
έλαμπαδοφόρει, θά ένόμιζες δτι παρίστασο είς Άνάστασιν.

Θρούς ραγδαίος διέκοψε τήν σιωπήν- διά μιάς δλων αί 
στάσεις μετεβλήθησαν- δλοι ήτένιζον πρός Sv σ-ημεϊον- 
μία δέ φωνή έκυκλοφόρει δι’ όλου τοϋ πλήθους : «Τόν 
φέρνουν !» Καί δμως δέν τόν έφερνον. Χωρίς νά τούς φέ
ρουν, ήρχοντο οί δύο δήμιοι συνοδευόμενοι ύπό πεζών καί 
έφιππων χωροφυλάκων. Οΐ μόνοι Ζκ τών ύπαλλήλων μετά 
τόν κύριον ύπουργόν τών Στρατιωτικών, ο'ίτινες άζιοϋν- 
ται τοιαύτης τιμητικής φρουράς ! Τί οντα ! είναι καί 
αύτοί ύπάλ.ληλοι ώς οί Είρηνοδίκαι καί οί ΙΙταισματο- 
δίκαι, καί ό'μως είναι κακούργοι ! Τί όντα ! λαμβάνουσι 
καί αύτοί όρκον,ώς οί πρωθυπουργοί καί οί πρέσβεις. Καί 
δμως είναι κατάδικοι ! Τί οντα ! Είναι κατεδικασμένοι 
καί αύτοί είς θάνατον, ώς καί εκείνοι τών οποίων θ’ ά- 
ποκόψωσι τήν κεφαλήν. Καί δμως είναι ή τιμωρός χείρ 
έπ όνόματι τοϋ νόμου—αύτοί κακούργοι—άλλων κα
κούργων ! Ά ! περιλάλητε αρμονία τής Πολιτείας βε
βαίως καί οί δήμιοι είναι μίκ άπό τάς νότας σου !

Έκ τών δημίων ό είς είναι, ποώτου αναστήματος
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ό κατά τήν δίκην ίστάμενος ατάραχος καί μετά πρωτο
φανούς θρασύτητος ζητήσας νά έμπαίζη τήν Δικαιοσύνην 
διά τής προσποιήσεως τού παράφρονος, ήρχετο νΰν ωχρός, 
πελιδνός, σχεδόν άπνους, ώσεί νεκρός.

Μίκ αΐσθησις μόνον έφαίνετο διαρρέουσα δι’δλου αύτοΰ 
τοϋ οργανισμού- ή σπουδή του πρός τόν θάνατον. ’Έκα
με νά άναβή άμέσως έπί τού ικριώματος, δπως έπισπευ- 
σθή ή καταστροφή. Είς τόν γραμματέα τού Δικαστηρίου, 
δστις ήτοιμάζετο νά άναγνώση τήν άπόφασιν, είπε μέ 
τρέμουσαν φωνήν :

— Παϋσε, παϋσε, αύτά είναι περιττά !
Καί δμως καί ώς κατάδικος είχε τό διαφέρον- τό μέ

τριου του άνάστημα έφαίνετο εύσταλές- ό λεπτός αύτοΰ 
μύσταξ καί ή σγουρή του κόμη πολύ καλώς διευθετημέ
να" έφερε δέ τά ένδύματα τού καταδίκου.

Ό γραμματεύς άνέγνω τήν άπόφασιν και ό κατάδικος 
ήτο έπί τού ικριώματος. Ότε φιλονεικία τις ήγέρθη με—

ταζύ αύτού καί τών δημίων- οί τελευταίοι, ελ.λ.ηνικω- 
τερο*, έζήτουν νά βάλη λόγον.

— Κραΐνε μωρέ, τοϋ λέγει ό είς- ζήτησε συγχώρησι. 
—- Τί συγχώρησι ! τού άπαντά ό Πετράλδος.
— Οΰ καϋμένε, κρϊμα πού σε λέγανε καί παλληκαρά ! 
Έπί τέλους κάτι τι έψιθύρισε, κατά τούς μέν είπεν

2ν αχνόν «ήμαρτον!» ,καί κατ’άλλους ούτε οί δήμιοι ήκου- 
σαν τό τί είπε !

Έδέχθη ατάραχος τήν έπί τής σανιδος πρόσδεσίν του 
καί παρέδωκε τήν κεφαλήν είς τήν μάχαιοαν τού δημίου.

Φωνή ήκούσθη έκ μέσου τού πλήθους: ατΐ]«."η ΙΙολε 
1 χαρακτηριστική τοϋ κοινωνικού μας σημείου, καί

βυριγμοί ύπεδέχθησαν τούς δημίους. Ή σάλπιγζ έσήμανε 
τήν ύποχώρησιν καί τό πλήθος ήρζατο διαλυόμενου περί 
ώραν 7ην άποκομίζον μελαγχολικάς έντυπώσεις έκ τοϋ 
•εάματος.

θεατή,.

«Ι»τυχιάχ«*ς.

Κ\\\Μ I. 12 Α&γβύαιο» 1882.

Καί ένθάδε έξετελέσθη σήμερον τήν έ'κτην πρωινήν 
ώραν ή θανατική ποινή τοϋ καταδίκου Κυριάκου Φτυ- 
χιάκου, αυτουργού τοΰ φόνου τοϋ δυστυχούς ιατρού Πα- 
λαμάρα- άφ’ έσπέρας άμα τή αγκυροβολήσει τής άτμοη- 
μιολίας, άπασαι αΐ άρχαί έπελάβοντο τών καταλλήλων 
προπαρασκευών μετά δραστηριότητας- ή δέ πόλις σύσ
σωμο; κκί πανστρατιά συνωθεΐτο άπό τής 4 π. μ. ώρας 
είς τόν ποταμόν τής πόλεως, δπου ή λαιμητόμος άπό τό 
μεσονύκτιον ήτο έστημένη. Περί τήν 5 πρωινήν ώραν 
ένωμοτία ιππέων, μετά στρατιωτών καί άστυνομικών 
κλητήρων,συνώδευε τού; άποβιβασθέντας δημίου; έφ’ ά- 

άζης εί; τόν τόπον τής λαιμητόμου- μετά παρέλευσιν 
έ τετάρτου, έτέρα άμαξα περιστοιχιζομένη ύπό ιππέων, 

στρατιωτών, χωροφυλάκων καί αστυνόμου, βραδέως ήο
χετο κομίζουσα τόν είς τήν ποινήν τοϋ θανάτου περι
βόητου κα-άδικον- ό έν αύτή θηριώδης κακούργος ατά
ραχος καί μειδιών έθεάτο τήν πόλιν καί τούς γνωρίμ.ους 
του, οτε δέ διήρχετο ή άμαξα έκ τοϋ τόπου τής δια- 
πράζεως τού έγκλήματος αγέρωχος καί μετά περιφρονη
τικού βλέμματος παοατηρήσας τήν θέσιν χαμηλή τή 
φωνή άνέκραξεν«έδώ τον έφόνευσα κύριοι ! «Είς τά ικρίωμα 
τής λαιμητόμου άνέβη δι’ ήρωϊκοϋ άλμα-ος, εστη μετά 
μεγάλης αταραξίας καί ήκουσε τήν άπαγγελθεΐσαν άπό- 
φασιν- μετά ταΰτα άνεφώνησε δι’ήχηράς φωνής, άνωοθω- 
μένον έχων τόν μύστακα, αύτολεζεί τά εφεξής: «Οί 
,ΛΑκωης Air Aratie \·ι»ται προσβο.Ιάς. Λάχων At xai 
όγώ,νομίμων όπ ροσιβ,ίήθην, i&tt.teoa τό χαθηχόν ρον, 
ά< Ανθρωπος 8αως όμο.Ιογω 8τι ίηταιζα xai σας ζ/μώ,
«Τμ.το.έίταν, συγγνύμην.ν

Όλην τήν προετοιμασίαν τών δημίων μέ χαμόγελο 
παρετήρει καί δτε άκόμη ή κεφαλή του έτέθη εΐς τόν 
φραγμόν τού σιδήρου τής λαιμητόμου, ή φαιδοότης τού 
προσώπου του δέν μετέβαλε χροιάν.

Ή κοινωνία άπαξάπασα ήσθάνθη άντεκδίκησιν καί έκ 
στόματος πάντωνήκούετο Sv καί μόνον «θ’άποκεφαλισθή;» 
Τοιαύτα άληθώς τέρατα πρέπει νά έκλείψουν άπό τήν 
Μεσσηνίαν.

Τό γυναικείου φύλου ήτο είς έπιστράτευσιν άπό τής 
2 τού μεσονυκτίου ώρας- εΐς τόν τόπον δέ τής έκτελέ-

σεως παρευρέθησαν γυναίκες πλειότεραι τών άνδρών. 
’Ιδού ή εύαισθησία τού έν Καλάμαις γυναικείου φύλου! 
Μία μάλιστα ές αυτών, έκ Λακωνίας έχουσα τήν κατα
γωγήν, έλεγε πρός άλλην: Τσάι ύέν χάπι χα.Ιά ό τσύ- 
(·ιυς Τριχούνης .τοΰ ίβα.Ιί τους μανιάτις μπροστά : χιά 
ί.ίμπέρΑχμσ.

Ιίαρών.

ΜΕΡΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ

Τό ιδεώδες τοϋ Διευθυντοΰ τής Αστυνομίας :
— Νά πϊράση δλους τούς ’Αθηναίους άπό τό αστυνο

μικόν δελτίον.

Τό ιδεώδες τοϋ κ. Νέγρη :
— Νά περάση δλας τάς ’Αθηναίας άπό τό περί προ

τάσεων γάμου δελτίον του.

Τό ιδεώδες τών ’Επιτρόπων τής Παναγίας τής Τήνου: 
Νά τοελλαθοΰν ολοι οί χριστιανοί.

Τό ιδεώδες τού κ. Δεληγιάννη :
— Νά πολιτεύωνται καί αί γυναίκες, Γσως αύξήση τά 

κόμμα του. .

Τό ιδεώδες τού κ. Κουμουνδούρου :
— Νά γίνωμεν δλοι Βελένδζηδε; γϊά νά τόν έχουμε 

πάντα πρωθυπουργό.

Τό ιδεώδες τοϋ κ. Άντωνιάδου :
— Νά πάθη λυσεντερίαν ή Μούσα του !

Το ιδεώδες τής κυρία; ’Ροζούς :
— Νά είχε γένεια διά να έκτεθή Βουλευτής !

Τό ιδεώδες τοϋ κ. Ροίδου:
— Ν’ άξιωθή νά φιλήση τόν κ. Μελετόπουλον ύφι— 

στάμενόν του.

Τό ιδεώδες λογίου νέου:
— Νά γίνη λ.ογιώτατος.

Τό ιδεώδες τοϋ Νέγρη είς τάς πλατωνικάς του στιγ- 
μάς:

— Νά αισθάνεται κενόν έντός^τοΰ κορσέ.

Τό ιδεώδες τής Αθηναϊκής Λέσχης:
— Νά φάγη τόν Νέγρη !

ι
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Τό ιδεώδες τοΰ Δαμαλά:
— Νχ συ.1.1άβη έ~’ αύτοφώρω τούς αγγέλους ποιον γέ

νος έχουν !

Τό ιδεώδες τοΰ Βασιλέως:
— Νχ μπβρή νά λείπη άπό την 'Ελλάδα καί όταν ά

κόμα είναι παρών. Λϊιαάνβρωπος

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Έν άρχή έποίησεν ό Κοσσονχκος τό άστυνομικόν δελ
τίον· καί είδεν οτι καλόν άλλ* ή Νέα ΈφημΐρΙς παρεπο- 
νήθη καί είδεν ότι οΰ καλόν, διότι κατεπάτει τά οικό
πεδά της καί έδημοσίευεν ειδήσεις, δικαιωματικώς άνη- 
κούσας εις αυτήν. Ό Κοσσονχκος δέν έγαμπέΛσιν έκ τών 
φωνών τοΰ Καμπούρογλου· καί είπεν άς κάμω τό δελτίον 
μου οχι μόνον Έγη/αρΙβα τών ειδήσεων, άλλά κχί ολί
γον σατυρικήν, διότι βλέπω οτι έχουν πέρασιν τά σατυ
ρικά φύλλα- άντιπολιτεύομαι ουτω κχί τό ΜηΛίν^ οΰ τά 
προγράμματα έξέσχισα διά λόγους ύψηλής άστυνομίας.

Τά εγκαίνια τής έπί τό σατυρικώτεοον τροπής τοΰ 
'Λσζυνομι.χοΰ 4r2zlov έγένοντο άπό τής προχθές Δευτέ
ρας. ‘Ιδού καί δύο τρεις δακτυλιαΐς τοΰ μανίατικοΰ άλα
τος τοΰ κ. Διευθυντοΰ :

«Ούβιν χροϋομα χ.Ιοπής η εΰ.Ιογίας συνέβη γθέη εν
ταύθα x.ln.»

Αΐ κλοπαί λοιπόν κατά τόν κ. Διευθυντήν είναι έπι
δημία, ώς ή εΰλογία, ό κοιλιακός τύφος, κτλ. οϊ δέ άπο- 
γυμνουμενοι ύπό τών νυκτοκλεπτών παθαίνουν κρούσματα

"Αν θελήσωμεν τής έπιδημίας αύτής νά προφυλαχθώ 
μεν δι’ εμβολιασμού, πρέπει νά γίνωμεν όλοι κλέπται.

Καί έκεϊ, ώ; φαίνεται, τείνομεν !

’Άλλο :
«Συνελήφθησαν σήμερον τήν πρωίαν περί τό λυκαυγές, 

έντός τοΰ επί τής πλατείας Συντάγμ.ατος κήπου οί Ίω. 
Ματζούοας, στρατιώτη; μέ πολιτικήν ένδυμασίαν καί 
Διαμάντω Τουτεσάκη, άμφότεροι έξ Άνδρου, έκησγο.έη 
μένοι fir. έρωζιχάς trveirrfifatc.»

Προσοχή εργολάβοι ! Προσοχή έργολάβισαις !

Νόστιμον θά είναι όταν αϊ έρωτικαί συνεντεύξεις γί
νονται άπό τοΰ παραθύρου νά βλέπη τις τά όργανα τοΰ 
Κ. Διευθυντοΰ μεταχειριζόμενα σκάλαις τών πυροσβε- 
τών διά νά συλλάβουν τούς έρωτευομένους !

Κάτι περίεργα πράγματα συνέβησαν τήν Κυριακήν είς 
τήν 'Ρόμβην, ήτις έπανηγύριζε· έντός τοΰ Ιερού είς άρ
χιεπίσκοπος καί ό εφημέριος έμάλωναν ό άρχιεπίσκοπος 
Ιδρώσας, κουρασθείς διά τό πολύ πλήθος καί τήν στενό
τητα τής εκκλησίας, ήθελε νά τελειώσουν τήν άκολου- 
θίαν μίαν ώραν προτήτερα καί μερικά νά φάγουν, μερικά

νά παραλείψοιν ό έφημέριος όμως άπηνής, μή έννοών' 
νά χαρίση ούδέ λέξιν είς τό εΰλαβές πλήρωμα, τό όποϊον 
έπλήρου τήν 'Ρόμβην, έπέμενε νά λεχθούν όλα, ύποστη
ρίζων ότι ήξιζε τόν κόπον χάριν τοΰ Σαβχώθ νά ϊδρώση 
λιγάκι καί τό πουκάμισον ένός άρχιεοέως. Ό άρχίερεύς 
όμως ό όποιος έκείνην τήν στιγμήν έφρόντιζε περισσότε
ρον διά τόν έκυτόν του παρά διά τόν Θεόν, ήθελε νά δι- 
δάξη πειθαρχίαν είς τόν έφημέριον, άλλ’ ό έφημέο'ός τοΰ 
άπήντησεν ότι άν αύτός είνε δεκανεύς του, ό θεός όμως 
είνε άοχιστράτηγος καί τών δύο, πρό τοΰ όπόίόυ όφείλεί 
καί αύτός νά κάμη σχήμα, καί ότι άν ήκουε τά; δίατά- 
γάς του θά τούς έκάθιζον είς τά εδώλια τοΰ στρατοδι
κείου· άλλά τίποτε- ό άρχιεπίσκοπος είχε βαρεθή κάί 
ήθελε νά φύγη* ό έφημέριος οέν τόν άφινε καί ουτω ήκούί- 
το έντός τοΰ ίεροΰ ή λογομαχία οτε μία κχνδήλα . 
επεσεν άπό τήν θέσιν της μετά κρότου’ τό πλήθος όλον ' 
άνεβόησε’ ήτο θαύμα· ό θεός θυμώσας έ'ρριψε τήν καν- 
δήλα είς τά μούτρα τοΰ " αρχιεπισκόπου, ό'πως μερικοί 
έκσφενδονίζουν τό ποτήρι των ή τό πιάτο των κατά τής 
κεφαλή; έκείνου ποΰ τούς πειράζει- κκί ούτω έτελείωσε 
τά έπεισόδιον.

Τό έπεισόδιον τοΰ κουρέως τής συνοικίας ψυρή, όστις 
έξηπάτησε τήν δυστυχή 'Αλεξανδρινήν κόρην, είνε ίν έπί 
πλέον τεκμήριον ότι οΰ μόνον ή στέγη τής ήμετέρας κοι
νωνίας διερράγη, έκλινε, κλονεϊται, άλλά καί αΰτά τά 
θεμέλια κατεκάθησαν, ύπεσκάφησαν, ήρειπώθησαν ό κου- 
ρεΰς αύτό; ό άποφασίσας νά συμπιέση τόν βίον του είς 
τό νά σαπουνίζη μούτρα καί νά γδέρνη έτιδερμίδας έν
τός μιάς ύγράς οπής, αισθάνεται τήν άνάγκην νά λειπο- 
τχκτήση άπό τήν συζυγικήν κοίτην, νά στήση άλλου 
φωλεάν έρωτος, ένώ τά παιδιά του τόν περιμένουν νά 
έλθη τό έσπέρας μέ τό ψωμί ύπό μασχάλην καί τό μαν
δήλι γεμάτο- καί τόν έρωτά του αύτόν θέλει νά τόν έγ- 
καθιδρύση έντός τής ιδίας του οικίας, μεταξύ τής κλί
νη; τής συζύγου του καί τοΰ λίκνου τής κόρης του, απει
λών οτι θά φονεύση τήν σύζυγόν του, άν δέν περιποιήται 
όπω; πρέπει τήν ερωμένην του. Ή σύζυγός του, πειθοτ- 
ναγκάζεται νά βλέπη άρπαζόμενα πρό τών όμμάτων της 
τό ψωμί της καί τά φιλήματά του· άλλά πνιγμένη είς 
τά δάκρυα έρωτά τήν νέαν άν ί; τρώγλη έκείνη έν ή φυ
τοζωούν, είνε τόπος δι* έρωτα, τήν έξορκίζει νά μή πα- 
ιεντεθή μεταξύ αύτής καί τοΰ συζύγου της καί ή νέα 
συγκινεΐται βλέπουσα ότι άληθώς είνε περιττή έκεϊ καί 
άπέρχεται" άλλ ό κουοεύς, τρελλός έκ παραφοράς, έμ- 
μένων είς τήν μανίαν του, τρέχει είς τήν γραίαν μ.ητέρα 
τής νέας όπου είχε καταφύγει αύτη, δέρνει τήν μητέρα, 
άπάγει βαρέως τήν κόρην καί τήν φέρει είς τήν οικίαν 
του. Κκί τότε ό άδελφός τής συζύγου του όργισθείς 
τήν φονεύει τήν δυστυχή !

Διατί; μήπώς ή νέα έζήτησε νά τόν σαγήνευσή; ποϊος 
ήπάτησεν αύτός ή αύτή; αύτή ήτις παρεδόθη έξ άδυνα- 
μίας ή πείνης Γσως, ούχί είς έγγαμον οικογενειάρχην, 
άλλ* είς άγαμον, όπως παρουσιάσθη ό φρεναπάτης ούτος, 
όστις τίς οίδε μέ ποιας ύποσχέσεις μελλούσης συμβιώ- 
σεως κατώρθωσε νά τήν δελεάση; Πταίει αύτή ήτις ούτε 
τήν διακόρευσίν της δέν ζητεί νά διεκδικήση, άλλά συμ- 
μαζεύοασα τά ράκη τής τιμής της φεύγει χάριν τής κο-

πτομένης συζύγου καί τών κλαθμη^ιζόντων τέκνων, αύ
τή ήν ούτος καταδιώκει ύπό τοΰ πάθους του οίστρηλα- 
τούαενος, καί ήν διά τής βίας φέρει όπίσω; Άν έπρό- 
κειτο ή σφαίρα τοΰ ρεβόλβερ νά διευθυνθή κάπου, άλλο 
κόκκαλον έπρεπε νά συντρίψη, είς άλλο κρέας έπρεπε νά 
φυτευθή.

Καί έπειτα ό παληκαράς ό κουνιάδο; ' δολοφονεί μιαν 
κόρην, μίαν κόοην ! είνε θαύμα πώς δέν εσπασεν εξ αί
σχους τόρεβόλβερ νά τοΰ θραύση τά μούτρα" αυτή ή 
ανανδρία φορούσα τό βρακί τής θρασύτητος εινε φρικα 
λέα τούς βλέπετε τούς γεννάδας ! έντός τριών ήμερών 
τούς έχομεν δύο, ένα οστις σκοτώνει τήν άδελφήν του 
καί άλλον όστις σκοτώνει τήν ταλαίπωρον αλεξανδρινήν!

Ιδού τό Σαριβαρϊ) τών Παρισίων πώς άνήγγειλλε τήν 
έν Βερολίνφ διατριβήν τοΰ Βασιλέως :

«Τά πράγματα περιπλέκονται !
»*Ο Βασιλεύς τών 'Ελλήνων έν Γερμανία.
• θεέ μου ! θά έχωμεν πάλιν καμμίαν συνέντευξιν η

γεμόνων ;
• Βύρωπαική ισορροπία, βάστα καλα !»
Βλέπετε οτι μάς πήραν κι άλλοΰ μυρουδιά !

Γνωρίζετε τό μέσον τό όποϊον έπρότεινεν είς τάς όμο- 
φύλους της ή μεγάλη γυναγωγός—κατά τό δημαγωγός— 
Λουίζα Μισέλ ή Μιχαλοΰ, διά νά άναγκάσουν τούς άν
δρας νά μοιρασθώσι μαζύ των τά πολιτικά δικαιώματα. 
Ταΐς έπρότεινεν άπεργίαν τών συζυγικών καθηκόντων.

Γνωρίζετε έπίσης καί τήν περίφημον 4/'χην Φ(.ναιύροϋ 
τήν διεξαχθεΐσαν έσχάτως έν Παρισίοις. Ή γυναίκα τοΰ 
Φεναιϋρόΰ, έβοήθησε τόν σύζυγόν της νά δολοφονήση τον 
πρώην έραστήν της Ωβέρ.

Ό δικηγόρος της ξεύρετε ποίαν έλαφρυντικήν περίστα- 
σιν έφερε ;

«Δέν μπορούσε νά ξαναγίνη μητέρα, έκτός άν ήθελε νά 
ριψοκινδυνεύση τήν ζωήν της. Καί ό σύζυγός της τήν 
iydtizo. Λοιπόν αϊ γυναίκες αϊτινες δέν δύνανται νά 
είναι ζέ.Ιααι σιίζνχοι,παθαίνονται, γίνονται σχεδόν τρελ- 
λαί, ωθούνται είς τό έγκλ.ημα άσυνειδήτως.»

Τό Σαριΰαρή συνδυάζον τήν περί άπεργίας πρότασιν 
τής’ Λουϊζας Μιχαλοΰς μέ τάς παρατηρήσεις αύτάς τοΰ 
δικηγόρου τής κακούργου Γαβριέλλας Φεναιϋρόΰ,

— Λοιπόν, λέγει, ή κυρία Λουίζα προτείνουσα είς τάς 
γυναίκας άπεργίαν, ζητεί νά τάς κάμη τρελλάς, νά τάς 
σπρώξη είς τό αίμα, άφοΰ πάσα γυνή ήτις δέν δύναται 
νά είναι ze.lda σόζυχος παθαίνεται καί διαταράσσεται 
ό οργανισμός της.

Αύτά όλα έννοεΐται δέν περνούν στήν ’Αθήνα, διότι 
όπως είπεν ό Σουρής, έδώ άν γίνη ποτέ άπεργία είς τό 
ζήτημ’ αύτό, θά προκληθή έκ μέρους τών άνδρών.

Ώραία σκηνή έν 'Ρωσσία :
Είς τόν στχθυ,όν τοΰ σιδηροδρόμου καταβαίνει νέα, 

νζαρνζάνα 'Ρωσίς χωρική, ήτις φέρει τάς δύο έςοχάς τοΰ 
στήθους της άπειλητικάς.

Παρουσιάζεται άστυνόμος όστις ζητεί νά τήν συλ- 
λάβη.

— Καλέ πηγαίνω παραμάνα γιά τό παλάτι.
Ο άμείλικτος άστυνομικός ύπάλληλος δεικνύων τάς 

έξοχάς :
— Άπόδειξέ μου πώς αύτά δέν είναι βόμβαις γιομά- 

ταις δυναμίτιδα.

χαζά ζάς προσεχείς έχ.1ογά.ς 
ζύ ζέως Λημάρχεύ Σούζσω :

ΧοΟς ή; καί είς yrfv άπελεύση !

Έν Εύρώπη άναγινώσκει τις είς τά παράθυρα τών 
’Εμπορικών χρυσοϊς γράμμασιν. English spoken. (’Εδώ 
όμιλεΐται καί ή άγγλική).

Συμβουλεύομεν τά έμπορικά μάς νά ευρωπαίσουν και 
κατά τοΰτο καί νά έπιγράψουν;

— Έδώ μιλάνε καί άρβανίτικα !

Μία σκέψις :
Ή Αγγλία προστατεύει τήν Αίγυπτον όπως ό Πλα— 

κιώτης τήν άγαπητηκιχ του : δηλαδή ρέ ζέ> ζΰ/o.

ΚΑΡΑΑΗ—ΔΕΡΒΕΝ.

Ώ παΐδες τών Ελλήνων, είς τ’ άρματα καί πάλι, 
ό Άρης μέ τρουμπέτα είς μάχας μάς καλεϊ, 
οί Τούρκοι θυμωμένοι έσήκωσαν κεφάλι, 
κΓ Ελληνικά τουφέκια βροντούν ’στό Καραλή.
Τί είναι τοΰτο πάλι τό ξαφνικό μαντάτο ; 
γ»ά τό Δερβέν νά έλθη τό έθνος άνω κάτω ;

”Ω ! ϋστερ’ άπό τόση άγγελική ειρήνη
κΓ ήσύχους καταλήψεις καί πανηγυρικά;, 
δέν έπρεπε ή γή μας άμάτωτη νά μείνη, 
καί Τούρκους νά μή ’δούμε καί λόγχας φονικά; ; 
Λοιπόν γραφτό μάς ήτο γίά τό Δερβέν καί μόνο 
νά κλάψουμε άφράτων παλληκαρίών τό φόνο ;

'Ιδού λοιπόν, μέ αίμα τό ζήτημα έβάφη, 
ξιππάζουν τήν ειρήνη τοΰ Γρίβα ή φωναΐς, 
άνοίγονται κάμποσων λεβέντηδων οϊ τάφοι, 
καί χύνουν μαΰρο δάκρυ μητέρες όρφαναΐς.
Γιατί ό σίρ Τρικούπης άνθρώπους νά σκοτώνη, 
ένώ ό Κουμουνδοΰρος καί μύτη δέν ’ματόνει ;

»
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Τιμή 'στον Κουμουνδοΰρο !...τάς χώρας κυριεύει, 
χωρίς ν' άφίση χήραις χ,αί μαύρα ορφανά,
«νφ ό σίρ Τρικούπης τόν κόσμο ορφανεύει, 
χαί μέσα 'στήν ειρήνη πόν πόλεμο γεννά.
Καί ό θεός είξεύρει άκόμη τί Οά γίνη.... 
ίσως παντοΰ άνάψη πολεμικό χαμίνι.

Έμπρός λοιπόν, άς έβγουν σπαθιά άπ’ τά φικάρία, 
μπαρούτι άς άρχίση είς δλους νά βρωμά, 
τιμή χρυσή καί δόξα 'στά νέα παλληκάρια... 
ειρήνη 'ντροπιασμένη τό αίμά των τιμ$. 
Πολεμικούς σπινθήρας τά Καραλή άς χύση 
καί τό 'δικό μου στήθος μέ φλόγες άς γέμιση.

Καιρός νά ψάλλω πάλι θριάμβους καί παιάνας,
Νά 'δώ καπνοΰ νεφέλας καί όψεις σκοτεινάς, 
λεβέντηδες τοΰ Γριβα, άγριωπούς Τιτάνας, 
καί νά κεντούν παρθένοι σημαίας κυανάς.
'Αλλά πολύ έπήρε ό οίστρος μου άέρα,
κΓ ή Μοΰσά μου δεν πρέπει νά πάη παραπέρα.

Προσέξετε άπάνω 'στοΰ οίστρου σας τή ζάλη 
ή γαλανή σημαία νά μή θεατρισθή,
*στόν κόσμο Δόν Κιχώτοι νά μή φανούμε πάλι, 
καί ή τιμ.ή τοΰ έθνους είς ράκη νά σχισθη.
Προσέξετε μή γίνη μασκαραλήκι κΓ άλλο,
κΓ άντί χρυσών τροπαίων ’ντροπαΐς καινούρίαις ψάλλω.

Soau*ia.

όποιος δεν συμφωνώ είς τίποτε μέ τόν κ. Κουμουνί 
ρον, ηθελον νά περικυκλοΰμαι άπό πολλά, όσον το δυνα
τόν περισσότερα, τοιαύτα ορφανά ! . .

Λοιπόν ύπό τό ήλεκτρικάν φώς τά πεταχτά,σερπετά, 
μαργιόλικα διαβολάκια τοΰ Φαλήρου τρέχουν άνω κάτω, 
νομίζεις οτι τό βάδισμά των κρατεί τόν ζωηρόν ρυθμόν 
ενός πτερωτού βαλς, τό όποιον παίζει ή ορχήστρα- μιαν 

ιγμήν κρύπτονται, γίνονται άφαντα, έπειτα εμφανί
ζονται έξαφνα, ώς νηραηίδες έξελθοΰσαι άπό τοΰ άντρου 
των, τοΰ έξ άνθρωπίνου όγκου άποτελουμένου- ή πλατεία 
ίνε άλλη θάλασσα, παράλληλος τής άλλης, έχουσα δρ-

μητικώτερα τ’ άλλεπάλληλα κύματά της τά όποια :

τασπρα τά στήθαα τους epovr γι άιρρό.

Άφροπλασμένα σώματα, τά όποια ή μάγισσα Νύμφη 
τοΰ κάλλους έρράντισε μέ τά εύωδέστερά της τριαντά
φυλλα, ούρί, τά όποϊα έκ τοΰ ηδυπαθούς παραδείσου σας 
έφέρατε μαζή σας τάς πτερωτά όνειρα τοΰ έρωτος και 
τών σπασμωδών φιλημάτων, ποτέ, ποτέ δεν εδείξατε 
λευκοτέρας τάς πτέρυγάς σας καί ζωηροτέρας τάς ται
νίας σας, αίσθηματικώταται περιστεραί, ποτέ δέν διε- 
χύσατε μεθυστικώτερον τό μύρον σας άπό τών άρμονικών 
σας χρωμάτων, γόησσαι άνθοδέσμαι τοΰ Φαλήρου, ποτέ 
παο' οσον προχθές οτε έστολίσατε τήν εορτήν τών ορ
φανών- ώ ! τά καΰμένα !

Διάβολε ! πώς ή συγκίνησις ομοιάζει μέ τήν καταρ
ροήν ! Θέλεις δέν θέλεις φταιρνίζεσαι.

Όταν ή Ζοφροά ένεφανίσθη έπί τής σκηνής ώς Ma
dame Favart μετημφιεσμένη είς χωρικήν, στρουμπουλά 
καί χλιδώσα, ολον τό θέατρον μετεβλήθη είς περίβολον 
μανιακών- έγένετο ήφαιστειώδης έκρηξις έπευφημιών, 
θυελλωδών χειροκροτημάτων, παταγωδών ιαχών, άλα- 
λαγμοΰ, άντάρας- οι πύραυλοι διηυλάκουν τό κοινόν 
έρποντες ώς όφεις καί έκρηγνύμενοι βροντωδώς- άλλοι 
έσπώντο είς πολύχρωμους φανταστικούς πολυελαίους με

τά άνήκοντα έίς τό άντίθετον κόμμα τά έπονομασθέντα γαλοποεπώς καταπίπτοντας έπί τών κεφαλών μας, ή δέ 
νυχτερίδας, διότι έπεθύμουν τό σκότος έκείνην τήν έσπέ- Ζοφροά συγκεκινημένη πολύ, ύπεκλίνετο, εστελλε ηχη-
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Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΤΙΙΣ ΖΟΦΦΡΟΑ
E.V ΦΛΛΙΙΡίί•

Ήκούετο είς οξύς συριγμός, τό μεγαθήριον διέκοπτε 
τό βαρύ του άσθμα, έσφάδαζεν έπί στιγμήν ώς τρωθέν 
κήτος, έπειτα ϊστατο άκίνητον, καί άπό τής κοιλίας του 
βξεπήδων επί τής Φαληρικής ακτής μεταξωτά καί καλ- 
τσοδέταις καί ρεδιγκόταις καί φέσια (άρσενικά καί θη
λυκά.)

Όλα δέ έκεϊνα τά πολύχρωμα όντα τά περιφέροντα 
είς τήν πλατείαν τάς ουράς των., τά πτερά των, καί τάς 
κεφαλάς των, ήδύναντο νά καταταχθοΰν 1) είς οσα ήλθον 
νά πανηγυρίσωσι τόν θρίαμβον τής Ζοφροά καί τή προ
σφέρωσι τά δώρά των καί τάς άνθοδέσμας των, ή τού 
λάχιστον τόν λάρυγγά των καί τάς παλάμας των. 2) εί

ραν καί δέι< ΰπέφερον τήν λάμψιν, τά έλθόντα όπως φέ 
ρωσιν άντίδρασιν καί προσφέρωσι τήν αποδοκιμασίαν των 
καί τάς πεντάρας των- 3) είς τά ίδόντα τήν ευεργετικήν 
•τής κ. Λασσάλ καί έλθόντα νά ίδοΰν ποια θά ήτο ώραιΟ'

τέρα, καί χορτάσουν τήν περιέργειαν των,ή όποία πολλά
κις είνε άπαιτητικωτέρα άπό τόν στόμαχον, καί 4) είς 
τήν γενικήν τάξιν τών έλθόντων νά τούς καί τάς ίδή δ 
κόσμος, νά ίδοΰν τόν κόσμον, νά παρατηρήσουν πώς Οά 
πέφτουν τά κανδύλια τών πυροτεχνημάτων καί πώς Οά 
σπά τό καθένα έκεϊ έπάνω, καί νά δώσουν την μιά κι ε- 
βδομήντά τους.

Ιίλησίον τής σκιάδος, τά ορφανά, τά δμοιόμορφά των 
πιλίκια μέ τά κίτρινα σειρήτια φοροΰντα διέχεον άπό 
τών στιλβόντων οργάνων των άρμονικούς τόνους ορχή
στρας, συμμιγνυμένους ένίοτε μετά τών παιδικών φωνών 
πλήθος πολύ τά περιεκύκλου,πρό πάντων δέ παιδία, καί 
τά ήκροάτο μετά συμπάθειας καί συγκινήσεως.

’Επίτρεψε είς τήν δημοκρατικήν καρδίαν μου, άναγνώ- 
στά μου, μεταξύ τών διάστιχων τών γραμμών τούτων 
τών προωρισμένων διά τήν εΰθυμον περιγραφήν τής μεγα
λοπρεπούς ευεργετικής μιάς καλλιτέχνιδος, νά θέση ολί
γους παλμούς συγκινήσεως διά τά ορφανά αυτά, τά ό
ποϊα πρίν νά γείνωσιν έφηβοι, εΐνε ήδη τέλειοι πολίται 

έ τό έπάγγελμά των καί τήν άνάπτυξιν των. Έγώ ό 
<δ θύ

με

V’
ρότατα πτερωτά φιλήματα πρός τό κοινόν καί έλάμβανε 
τάς ώραίας άνθοδέσμας άς τή προσέφεοον.

Καί έλάμβανε καί έλάμβανε καί Μάϊός τις άνθόστεφ-ι 
τος καί εύωδης έπλήρου τήν σκηνήν· διότι ήμιλλώντο

πάντες νά περιρράνωσι διά τών πτερωτών, ώς τά φιλή- 
ματά της, άνθέων των τό καλλιτεχνικόν της τάλαντον. 
Καί καθώς έξ ειδικής πηγής έπληροφοοήθην, ύπερβαί- 
νουσι τήν άξίαν τών έξακισχιλίων φράγκων τά ύπό τών 
θαυμαστών της ποοσενεχθέντα αύτή πολύτιμα δώρα.

'Η πρώτη ανθοδέσμη προσηνέχθη είς αύτήν ύπό μι 
κροΰ ορφανού τοϋ Χατζή Κώστα, τό όποϊον ή Ζοφρουά 
έκυψεν έκυψεν,άπό τής σκηνής καί τό έφίλησε περιπαθώς, 
καί ώ pardon μοΐ φαίνεται ότι θ* φταιρνισθώ πάλιν . . .

Είξεύρετε πολύ καλά, άναγνώ^ταί μου, ότι ολαι αί 
εύεργετικαί εΐνε χυμέναι είς τό $ιον καλοΰπι’ όμοιά- 
ζουσιν άναμετ«ξύ των ώς ή ποό τ<>ϋ καθρέπτου φυσιο
γνωμία μέ τήν έντός τοΰ καθρέπτου- περιστεραί λοιπόν 
έρρίφθησαν έπί τής σκηνής μέ τάς κυανάς καί έρυθράς 
ταινίας των, όνομα Ο. <"2oo!'iVoi διά κεφαλαίων 
μεγάλων γραμμάτων πυροτεχνημένον έπυρπολήθη είς την 
Γ . πράξιν, ήτις ήτο ή Β’. τής 'Ημέρας χα) τής Νι<κΤάς, 
διαχέον ανταόγειαν ογκωδών σαπφείρων καί τοπαζίων 
καί ^ουβινϊων. άπερ μικρόν κατά μικρόν καταφλεγόμενα 
κατηναλίσχοντο.

Αλλ ειχε xet’t τό έκτακτον ή εύεργετική τής Ζοφρουά. 
Είς την τελευταίαν πράξιν, ώς άπό μηχανής θεός, άπό

να
ση

πτής κατά τά άκρα, έφ’ ής ήτο έπιγεγραμένον; Au vrai- 
talent.

Τούτο ήτο ύπαινιγμός τις κακεντρεχής, ήτο κομμα
τική τις διαδήλωσις μυρίζουσα Κουμ,ουνδοΰρον καί Τρι- 
κουπην, άλλ έπειδή είνε άληθές ότι έχει άληθές talent, 
τό έλησμονήσαμεν, έχειροκροτήσαμεν όλοι μας οσον ήδυ- 

μεθα ραγδαιότερον,κ’ έφύγομεν ολίγον πριν νά τελειώ-
I η I . πράζις διά νά προφθάσωμεν βαγόνι.

λίαργεόλος.

ΦΡΟΥ—ΦΡΟΥ.

(Συνέχεια τόδν άστυνομ,εχόύν )
Έάν ή εύλογία είναι εις ΰφεσιν, ή εύκλοπία τοΰ κ. 

Κοσονάκου είναι εις έπίτασιν. Προχθές τήν νύκτα είς τήν 
γειτονιά μας έκεϊ τρεϊς οίκίαι προσεβλήθησαν άπό κρού
σματα. Τοΰ Ίσπανοΰ Πρέσβεως, παραπλεύρως τοΰ ύπουρ
γείου τών Στρατιωτικών, τοΰ κ. Χλωρού Έπιθεωρητοΰ 
τών Δασών καί τοΰ κ. Παρθενίου ύπαλλήλου έν τώ ύπουρ

είω τής Παιδείας. Κατά σύμπτωσιν καί οί τρεϊς προσ- 
ληθέντες ήσαν έν ύπουργήμασι. Καί είχαμε πλέον τήν 

νύκτα κουμπαριάν, έφόδους στρατιωτικών, τρεξίματα 
κλητήρων, πηδήματα κλεπτών άπό ταράτσαις, άνασκα- 
φας το πρωί μήπως εύρεθοΰν οί κλέπται κάτω άπό τά 
χώματα καί τόσα άλλα νόστιμα πράγματα. Τώρα μάλι
στα ποΰ σηκώθηκαν αί νυκτοφυλακαί, κάθε σπήτι πι- 
στευομεν νά εχη καί τό κροΰσμά του. Πέρυσι τύφον κυ-
λιακόν, φέτος τύφον κλεπτιακόν .'

Καί μία συμβουλήν τής στιγμής. Οί ένοικιάζοντες ή 
» ενοικιάσαντες οικίας, τίποτε άλλο μήν κυττάζετε είμή 

ασφάλειαν κλείθρων, θυρών, παραθύρων. Όλαι αί οίκίαι

έν Αθήναις είναι έκτισμέναι διά τίμιους άνθρώπους· είς 
τό εξής πρέπει νά μετασκευασθώσι διά τούς Άλεξανδρι— ' 
νους καί τούς λοιπούς παστρικούς.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΗΣ,
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΗΣ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Εες νεωστί πχρχσημιοφαρηΟίντχ.

Τοΰ πιάνεις τό χέρι, τοΰ τό σφίγγεις θερμά θερμά, κκί 
άπό μέσ’ άπό τήν καρδία σου τοΰ λές :

— Ά ’ τέλος πάντων, νά κ* έ'να παράσημο ποΰ δέν έ- 
δόθη ούτε είς κανένα βλάκα, ούτε είς κάνένα παληάνθοω- 
πον. Έτσι νά έςακολουθήση αύτό νά γίνεται κάπου κά
που, σέ καμμίά είκοσιπενταρίά χρόνια θά μπορούν νά 
φέρουν παράσημο τίμιοι άνθρωποι.

Εές νεόνυμ-φαν.

Τοΰ προσφέρετε τά συνήθη συγχαρητήρια* τοΰ κάμνετε 
όσους μπορείτε έπαίνους γίά τη γυναϊκά του, τοΰ έκφρά- 
ζεσθε τάς θερμοτέρας εύχάς, καί έπειτα, μέ τρόπο, άπά
νω σ’ τήν ομιλία, τοΰ λέτε :

— "Επειτα, σέ ξεύρω- είσαι προσωπεποιτμένη ευγέ
νεια- καί νά σώλθη τυχόν τίποτε σ’ τό κεφάλι, κάνέν 
άαστύγηρα όπως τά λένε σ' τόν κόσμο, ένώ έγώ αύτά τά 
πράγματα τά θεωρώ συνήθη περιστατικά τοΰ οικογενεια
κού βίου, δέν Οά θελήσης νά σηκώσης τόν κόσμο σ’τό πο
δάρι. Σέ ξεύρω, σέ ξεύρω !

Τοΰ ξανασφίγγεις τό χέρι καί φεύγεις, άφίνων τόν 
δυστυχή πλήρη μ,αύρων σκέψεων

Εες τάν βοΤϊκι>άδρθ|ε.ον,

Εισέρχεσαι είς τό πλέον παραγεμισμένον βαγόνι- κια
λάρεις τήν χειρότερη λίμα μεταξύ όκτώ ή δέκα έπιβα
τών. ’Αρχίζεις ομιλία δυνατά καί άμα τόν δής ότι πή
ρε φόρα, έκλέγεις τήν ώρα ποΰ ό σιδηρόδρομος περνά 
κάνένα δύσκολο μέρος, κανένα βράχο ή κάνένα γιοφύρι 
καί βγάζεις άπό τήν τσέπη σου, ένα χαρτί τιρπράτο, τό 
όποϊον ύποδεικνύων λέγεις :

— Είναι ή διαθήκη μου !
Ή λίμα δέν θά λείψη νά σ’ έρωτήση:
— Καί τήν φέρεις πάντοτε μαζύ σου;
— Ά ! σ’ αύτήν τήν γραμμήν πάντοτε. Τήν πέρασα 

τόσαις φοραίς καί δέν έπαθα τίποτε. Είχα φαίνεται τύχη· 
αύτήν τήν φοράν όμως....είναι ή δέκατη τρίτη, ό δεκα
τρία δέν μ' άρέσει διόλου.

Είσαι παρά βέβαιος οτι έκ τών όκτώ έπιβατών οί έ- 
πτάμισυ, είναι μισοπεθαμμένοι άπό φόβον.

Καπνά—σπίρτα.

Διαλέγεις τά χειρότερα τσιγάρα, τά προξενοΰντα 
πονοκέφαλον, τά φέρεις πάντοτε έπάνω σου, χωρίς έν-
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■νοείται ού να καπνίζγς, καί ύποχρεώνεις μέ αυτά τούς έτελείωσε, τόν πλησιάζετε, τόν φουσκώνετε μ.’ έπαίνους 
φίλους σου. ,*ΐ’ έπειτ' αγάλια άγάλία.

Όσο διά σπίρτα έχεις μιά τσακμακόπετρα έπάνω σου'{ — Παίζετε απαράλλακτα σάν τόν φοβερό σπαθιστή 
είς τόν έχοντα άνάγκην την δίδεις μέ την διαβεβαίωσιν Δ., μά απαράλλακτα, σάς λέγω, καί ποιός τώλπιζε οτι 
δτι είναι μεγάλη ευκολία· τόν άφίνεις- δοκιμάζει· έν- Οά τόν άφινε σ’τόν τόπο ένας μπούφος ποΰ δέν ήξευρε τί 
τός ολίγων λεπτών έκαυσε δλα τά νύχια του, ίδρωσε τραβούσε.
έκ φιλοτιμίας πού δέν μπορεί ν’ άνάψή και επι τέλους Πάει κι αυτό.
σού την δίδει νά δοκιμάσης έσύ.

— Ά! τού απαντάς, δέν μεταχειρίζομαι ποτέ τέτοια
πράγματα.

Εές veoGrsatvGpov.
Τής κάμνετε τήν πρώτην έπίσκεψιν μετά τόν γάμον

Κίς τήν τράπεζαν.

Δυστυχώς,δέν δύναμαι νά σάς συμβουλεύσω’ νά χυσητε 
τής σάλτσαις εις τόν παρακαΟήμενόν σας. Οά σάς έπαιρ
ναν γιά παρά πολύ χωριάτην.

Υπάρχει δμως άλλος τρόπος νά κάμετε τό χρέος σας.
Αμα είσθε προσκεκλημένος είς οικογένειαν ήτις τρώ

γει καλά, 'ξοδεύει τό κρέας αλύπητα, εγγλέζικα, ύποστη- 
ρίζετε άμέσως δτι ή συνήθης κρεατοδίαιτα είναι άδύνατον 
έπί τέλους νά μ.ήν φέργ αποπληξίαν. Έξ έναντίας άν 
δειπνάτε είς οικογένειαν -ήτις ζή μέ δίαιταν, μέ λίγο 
βραστό τήν ήμέρα καί λίγη νερόσουπα, όμιλεΐτε περί 
τών έπικινδύνων νευρικών νοσημάτων τά όποϊα γεννά ή 
αναιμία.

Ούτε οί μέν, ούτε οί δέ 0’ αλλάξουν δίαιταν, άλλά θά 
τούς κάμετε νά τρώγουν κα1. νά τρώγωνται.

Έν τώ θεάτρω.
Προσφέρετε §ν θεωρεϊον είς μίαν οικογένειαν ήτις δέν 

πολυσυχνάζει τό θέατρον καί μάλιστα τό χειμερινόν.
Είνε ό σύζυγος, ή σύζυγος, ή άνύπανδρος αδελφή της, 

ό μικρός άδελφό; της καί τρία εξαετή καί οκταετή 
■παιδάκια.

Ολη ή οικογένεια είναι κατενθουσιασμένη άπό τό 
μελόδραμα. Περιμένετε τήν εύδαιμονεστέραν στιγμήν 
των καί αρχίζετε νά τούς όμιλεΐτε περί τών κινδύνων ού; 
διατρέχει τις είς τό θέατρον ένεκα τών πυρκαϊών, πόσοι 
έκάησαν άλλοΰ, περί τής απροσεξίας τών ίδικών μας, τό 
«τοιμόρροπον τού θεάτρου, κτλ.

Τό χρώμα τής συζύγου έγινε κερί, ό σύζυγος ασθμαί
νει βαρέως, καί τά παιδιά αρχίζουν καί κλαΐνε καί θέ
λουν νά φύγουν.

Έπί τέλους φεύγουν οί άνθρωποι μ.ισολιγοθυμησμένοι.

Πρός δημ,οσεογράφον.
Άρχίζ εις νά τού έπαινής τά άρθρα του, νά ενθουσιά

ζεσαι μέ τάς άρχάς του, μέ τόν χαρακτήρα του, καί άφού 
τόν μοντάρεις καλά καλά, τού έπιφυλάττεις ώς επίλο
γον:

— Αλλά τί τά θέλεις άδελφέ, δέν είνε κοινόν έδώ· 
γράφε όσα θέλεις ώραϊα άρθρα, δέν σέ διαβάζει κανένας, 
σού τό λέγω εγώ...........

Εες αδΟαυσαν ζιφομ.αχ£»ς.
Ο καλλίτερος σου φίλος παίζει τήν όιραν έκείνην θαυ- 

^χάσια σπαθί" ό διδάσκαλός του τόν συγχαίρεται' άφού

της.
Κουρδίζετε την χορδήν τής περιφιλαυτίας.
— Λαμπρός άνθρωπος αύτός ό Πηλείδης ’ ’Ήμουνα 

βέβαιος οτι θάπερνε πάντοτε ώραία γυναίκα ! Πάντοτε 
κυνηγούσε ό μασκαράς τάς ώραίας. Καί τί έρωτόλη- 
πτος ; τήν μίαν έπιανε, τήν άλλην άφινε. Σάνα ήτανε 
ό πρώτος καί τελευταίος ερως του !

Οί λόγοι σας τόν έκρύωσαν κάμποσο. Έπωφελεΐσθε 
τής διαθέσεώς της αύτής κ’ έξακολουθεϊτε :

— Σάς γνωρίζω- έχετε τά εΰγενέστερα αισθήματα· 
προβλέπω πόσον θά περιποιήσθε τά νόθα τού Πηλείδου 
(Κυρίως αγνοείτε «>- ίχη τηιαΰτα ΰ γΙ.Ιας σας, ά.ί.Ιά δίν 
πειράζει). Τά καϋμενα, τού τάφησε ή Σοφούλα, τί καρ
διά είχ’ έκεϊνο τό κορίτσι ! Ό Πηλείδης μ' δλαις τής 
τρέλλαις του δέν μπορεί νά τήν ζεχάση άκόμη. Σάς βε- 
βαιώ δτι ό θάνατός τη; θά είναι τό άτελεύτητον πένθος 
τού βίου του. Άμα τόν βλέπετε καμμιά φορά μελαγχο
λικόν, νά τό ξεύρετε : είναι γιά τήν Σοφούλα.

Προπέμπετε έκ τών χειλέων σας τό φαιδρότερον τοΰ 
κόσμου μειδίαμα, αποχαιρετάτε καί φεύγετε.

Γράψατε με οσοι είσθε μισάνθρωποι καί θέλετε νά τυ- 
ραννήτε κόσμον νά σάς δώσω καί άλλας συνταγάς.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ

Οί φωνογράφος τοΟ κ. Ξένου.

Ό κ. Ξίνος δέν είναι νέηλυς τής σκηνής, άν καί νέος* 
πολλάκις έδοκίμασε τάς περιπετείας της καί τάς περισσό
τερα; φοράς άπεκόμισε θεατρικά; εύτυχίας.

Τό νέον του έργον, οί φωνογράφος, διακρίνεται διά 
τήν πλοκήν του, πρωτότυπον, προσφυά, άπροσκόπτως 
βαίνουσαν καί έν τή δέσει καί έν τή λύσει του.

Ό διάλογος είναι ωραίος, εγκατεσπαρμένος μέ πολλάς 
ευφυολογίας, τάς όποίας έξετίμησε τό δημόσιον καί έχει- 
ροκρότησεν.
Είναι έργον λεπτόν καί οί Φωνογράφοι, λεπτόν,ώς δ δια
φανής συγγραφεύς των.

Έθαυμάοαμεν κυρίως τήν πλοκήν του, είς ήν οί Ελ
ληνες τόσον ολίγον έπιτυγχάνομεν.

Ευτυχώς έτυχε καί ερμηνείαν καλλίστης. τής δεσποι- 
νίδος Πηνελόπης Βονασερας, καί τού κ. Λαζαρίδου άρι- 
στευσάντων. Έφ’ ώ κ' έζητήσαμεν τήν άδειαν τού συγ
γραφέως, πρωθύμως παραχωρηθεΐσαν ήμΐν, ίνα δημοσιεύ- 
σωμεν τούς Φωνογράφους είς τό προσεχές φύλλον.

Περιμένετε λοιπόν νά σάς φωνογραφήσωμεν είς φωνο-ΐ 
γράφον.


