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—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οίος μουςωχ, Άριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

χομεν άνθρώπους στήν 'Ελλάδα . . . Τέλος πάντων εί- 
μεθα συγγενείς . . . ώμίλησα τήν Βασίλισσαν . . . πρέ
πει νά τά έξοικονομήσητε.

Ίδοΰ ολίγοι διάλογοι μεταξύ τοϋ Βασιλέως καί των 
πρωθυπουργών ςένων δυνάμεων ώς προς τά μεθοριακόν, 
σύμφωνα μέ τόν πόλεμον τάν όποιον κάμνει τού υπουρ
γείου ή Λ’εα Έφημερίς καί την ύπεράσπισιν του Βασι- 
λέως :

*

/WfjYt.Zfiorarof (J/droc). Τί είναι αυτά; Τί είν’ αύτά ; 
Τοελλάθησαν ολοι έκεϊ κάτω ; Είμεθα τώρα γιά πόλεμο; 
Καί ύπάρχει λόγος νά κάμουμε πόλεμο ; Πώς θά ’δώ τήν 
Βασίλισσαν, τάν Αΰτοκράτορα, τοΰς πρωθυπουργούς. Αί 
δυνάμεις ολαι έκαμαν τήν άνάγκην φιλοτιμίαν καί άφη
σαν τήν ’Αγγλίαν νά κάμη είς τήν Αίγυπτον ο,τι ήθελε 
χάριν τής ειρήνης, καί ό Κύριος Τρικούπης ζητεί τώρα νά 
διαταράξη μέ ταΐς τρέλλαις του τήν παγκόσμιον ειρή
νην ; Μά πώς νά δικαιολογήσω τοιούτους παράφρονας;... 
Καί όμως πρέπει νά ίδώ τάν κύριον Γλάδστωνα.

Γ.Ιάδστων (Μετά τάς συνήθεις γι.Ιοφρονήαεις). Λοιπόν 
ή κυβέρνησις σας βλέπω μας αντιπολιτεύεται! Ζητεί νά 
άναφλέξη τάν σπινθήρα έν ’Ανατολή διά νά μάς φέοη αν
τιπερισπασμόν!

Μ εγα.ίειύτατςς. Οχι δά, δέν έχει τοιοϋτον σκοπόν ή 
κυβέρνησις μου· άλλά ξεύρετε οί ύπουργοϊ μου, νέοι άν
θρωποι .... είναι παιδιά, τί νά τοΰς κάμης, περνούν 
γλίγωρα φωτιά.

Ι'.Ιάδστω»·. Πώς παιδιά ; . . . . Ό κ. Τρικούπης πε
νήντα έτών άνθρωπος είναι παιδί ; . .

Μεγα.Ιειότατος. Δέν σάς λέγω .... άλλά .... ξεύ
ρετε .... έχει έξάψεις ένίοτε.

Ρ.Ιάόστων. Καί τάν διατηρείτε πρωθυπουργόν σας ;
« Μεγα.Ιειότατος. Τί νά κάμω, κύριε Γλάδστων. δεν ε-

Ή σκηνή έν Παρισίοις παρά τώ κ. Δυκλέρ.
Μετά τά προκαταρκτικά ό πρωθυπουργός τή; Γαλλίας 

έρχεται είς τά ζήτημα τών συνόρων :
Λεκ.Ιερ. Δεν ήλπιζα, Μεγαλειότατε, οτι ή κυβέρνησις 

Σας ήθελε δώσει άφορμήν νέων άνατολικών περιπλοκών. 
Ήμεΐς έχομεν άνάγκην ειρήνης. Δεν είμαι ό πρωθυπουρ
γός τής Γαλλίας, είμαι ό πρωθυπουργός τής ειρήνης. Τό 
άναγκαΐον δργανον αύτής. Είναι ή λέξις μου. Χωρίς τής 
ειρήνης, δεν θά ήμην σήμερον πρωθυπουργός. Θέλετε 
λοιπόν, Μεγαλειότατε, νά με ρίψητε άπό τήν πρωθυ
πουργίαν ;

— “Εχετε δίκαιον, κύριε Δυκλέρ, καί έγώ έταράχθην 
πολύ άπό τά απονενοημένα κινήματα τής κυβερνήσεως 
μου ήτις άπορώ πώς άπόντος έμοϋ προέβη είς τοιοϋτο 
πραξικόπημα . . .

— Πώς είπατε, Μεγαλειότατε, έπιτρέπεται είς τάς 
κυβερνήσεις νά κάμνουν πραξικοπήματα ; Έγώ, χωρίς 
τοϋ κ. Γρεβϋ, δέν κάμνω ούτε βήμα.

— Ναί, άλλά ξεύρετε, ό συνταγματικός βασιλεύς εί
ναι ανεύθυνος. · ■ Τέλος πάντων κύριε Δυκλέρ, πρός χά- 
οιν μου παραβλέψατε. . . .

—Νά παραβλέψω ; Τί νά παραβλέψω ;
—f Στε το χαρούμενος) Είναι ολίγον .... ramollis οί 

ύπουογοί μου . . .
— ’Απ’ εναντίας άκούω οτι ό κύριος Τρικούπης είναι 

σθεναοός, πυγμάχος, άθλητικών διαστάσεων. . . .
— Δέ σάς λέγω, άλλά .... τέλος πάντων, σάς πα

ρακαλώ κ’ έγώ καί οί συγγενείς μου νά τόν συγχωρήσετε 
καί δέν τό μετακάμνει.

Μ
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Βίσμαρχ. Ώ ! ώ ! ώ ! ώ ! *0 κύριο; Τρικούπη; μά; 
όρριξε τό γάντι. Δεν πιστεύω νά άγνοή ότι είμεθα οΐ 
καλλίτεροι σύμμαχοι τή; Τουρκία;.

Βασι.Ιεύς. Μπορεί καί νά τ’άγνοή. Ένα; τέτοίος 
/z.-rJffi«oc άνθρωπο;, τί θέλετε νά κάμη. Αύτό; δέν είναι 
διπλωμάτη;. Αύτό; ήτανε γιά ψαρά;, οπω; είναι όλβι 
οί συμπολΐταί του άπό τό Μεσολόγγι.

Βίαφαρχ. Καί τί ψάρια βγάζει τό Μεσολόγγι; Ξεύρετε, 
τ’ άγαπώ πολύ τά ψάρια.

Βασι.Ιεύς. Δέν πήγα ποτέ μου. ’Αλλά σάν έπιστρέ- 
ψω, καί στείλω τόν πρωθυπουργό μου άπ’ έκεΐ ποϋλθε, θά) 
τοΰ πώ νά πιάση ό ίδιο; τά καλλίτερα καί νά σά; τά| 
στείλη ....

Βίσμαρχ. Παστωμένα.
Βασι.Ιεύς. Άλλ' οσον άφορά τό ζήτημα, μή τον λαμ

βάνετε ύπ’ όψιν, έχετε μ’έμένα νά κάμετε, όχι μ'έκεϊνον.
Biajiapx. Γι’ αύτήν τήν φοράν κάτι θά γίνη. Άλλ' 

εί; τό μέλλον κάμετε καλά νά μή σχηματίζητε
πουργεΐά σα; έκ τή; πλειοψηφία;. Μιμηθήτε τόν σεβα
στόν μου κύριον.

Βασι.Ιεύς. Οΰ ί βέβαια. Έχω ένα οστι; είναι τοΰ χε- 
ρΐοΰ μου, τόν κ. Δεληγιάννην. Αύτό; δεν φοβάται ποτέ 
νά έ'χη πλειοψηφίαν μαζύ του.

Βίσμαρχ. Ό κύριό; μοι Δεληγιάννη; ; Τόν γνωρίζω. 
Μά; είχε διαβάσει ένα λόγον εί; τό Συνέδριου (Γε.ΐΑ -τα- 
ζαγωύέστατα ]. Σά; συνιστώ τόν κύριον Δεληγιάννην.

Κρ;.Κρ?.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Κουμουνδούρου βουλευσαμένου ξύμμαχον λαβεϊν άν δρο- 
γύναιον Δεληγιάννην προσκαλεσάμενο; αύτόν είπε : «Τί 
ούν βούλει, σχέτλιε, σαχλέαν πολιτικήν έγκαταλελοΐφαι, 
έμέ δ’ ώ; τό πρόσθεν προσεταιρισάμεναι ; Πρωθυπουρ- 
γίην, ώ ’γαθέ, ή δ’ έκεΐνο;, καί τρία ξύν αύτή ύπουρ- 
γεια, τά δέ λοιπά τέτταρα τοι; σοί; εταίροι; δίδωμι. 
—’Η δ’ ούν Κουμουνδοΰρος, τώ χειρε κάτω νεύων, τρία 
έφη, ώ καλέ, βούλει ; Λ/ο./ώ»' Λαΰύ !

Έπρόκειτο περί τοΰ κυρίου Ίάσωνο; Ζωχιοΰ, ώ; ’Ελ
λανοδίκου καί αύτοΰ μαζύ μέ τόσου; άλλου; Κριζιχονς 
Κα.Ι.Ιιτεχύα,ς (!!) τών σχεδιαγραμμάτων τοΰ Νέου 
θεάτρου.

. — Ξεύρετε, λέγει ένα;, τί μ’ ένθυμίζει αύτό τό πράγ
μα ; Τόν Λάνδερερ, κατά τήν σύστασιν τοΰ Πανεπιστη 
μίου, όταν έδίδασκε προσωρινώ; ρωμαϊκόν Δίκαιον !

Ό Δήμο; άπεφάσισε νά άναθέση εί; ζωγράφου; νά 
γράψουν εικόνα; τών άπό συστάσεω; αύτοΰ μέχρι τή; σή
μερον χρηματισάντων Δημάρχων. ’Εννοείται ότι θά συμ- 
περιληφθοΰν χάριν τή; ιστορία; καί οί μή χρηματίσαν- 
τες. θά πλειονοψηφούν όμω; οί πρώτοι. ' ΙΙδη τεσσάρων 
αί είκόνε; άνετέθησαν εί; τόν νεαρόν καλλιτέχνην κ. Κα- 
λ.ούδην. θά έχη οΰτω ό Δήμο; πλήρη τήν πινακοθήκην 
τών έ»δόςων άνδρών τον οΐ δέ δημόται θά τρέχουν νά 
βλέπουν τά .ζινάχια εί; ά ετρωγςζ οί κατά σειράν άρχον- 
τέ; του.

Πληροφορούμεθα ό’τι δύο μέλη τοΰ Αδελφάτου τά λε
γάμενα Δαμιανό; καί Δέγλερη; παρεμβάλλουσιν έξ ιδιο
τροπία; προσκόμματα εί; τήν ύπό τοΰ νΰν Διευθυντοΰ 
μετά δραστηριότητο; έκτελουμένην βελτίωσιν τών άφο
ρώντων τό Δημοτικόν Νοσοκομεΐον. Οί κύριοι αύτοί φαί
νεται ότι κοιμώνται καί εί; τόν ΰπνον των βλέπουν τήν 
μακαρίαν διεύθυνσιν τοΰ προκατόχου τοΰ κ. Μαράτου δι- 
ευθυντοΰ, οστι; είχεν άποφασίσει νά μεταβάλη τό κατά
στημα εί; Σκυλοκομεΐον. Καλόν είναι άφοΰ έξυπνήσουν 
νά δώσουν τά; παραιτήσεις των οί άγαθοί άνθρωποι, 
άφοΰ βλέπουν ότι ή παραλυσία καί αί καταχρήσεις τοΰ 
Νοσοκομείου δέν είναι δυνατόν νά εξακολουθήσουν έπί 
τής νέα; Διευθύνσεως, ήν άξιεπαίνως ύποστηρίζει έν 
ταΐ; μεταρρυθμιστικαΐ; αύτή; άποπείραι; ό κ. Δήμαρχο;

Άπό τίνος δέν πιστεύει κανείς εί; τόν πυρετόν ον ά- 
ναπτύσσει πρό; τήν παντελή αύτή; άναμόρφωσιν ή άτ- 
μοπλοΐκή Εταιρία Σύρου. Άπό τή; στασιμότητος καί 
τή; ακινησία; ητι; τήν έχαρακτήριζεν μετέλαβε τόσην 
ζωήν,ώστε νομίζει τι; ότι τήν διευθύνουν άντί Έλληνες 
Αμερικανοί. Πλοία έπί πλοίων φέρει νέα, όλα μεγάλα, 
ταχύπλοα, πολυτελή, άλλα παραγγέλλει, βυθοκόρου; 
αγοράζει εί; τιμά; έκπληκτικώ; μέτρια;, τά γραφεία 
τη; άναδιοργανίζει, αυξάνει κ' επιταχύνει τού; πλόα; 
τη; καί τίθησι μετά γοργότητο; τά θεμέλια μεγάλη; 
Εταιρία; εργατική;, φιλοπόνου, προοδευτικής. Ήμεΐ; 
τοίβομεν έκ θάμβου; τά; χεϊρα; καί έρωτώμεν : Είναι 
αύτή ή πρώην Εταιρία τή; σήψεω; καί τή; άδιαφορία; ;

*0 ύπερήφανος κόμη; Δέ Κάστρο μά; ετοιμάζει θαύ
ματα. Συγγράφει, λέγει, κωμωδίαν Αθηναϊκήν, εί; πρά
ξεις πέντε, φράγκα πέντε, ών έκάστη πράξις, φράγκον

ίν, θά είναι αυτοτελή; κωμωδία καί πάλιν αΐ πέντε 
πράξεις, φράγκα πέντε, θά είναι μία κωμωδία μέ ήρωας 
πέντε. Καί πάλιν οί ήρωες πέντε θά προστίθενται εις 
άλλα πρόσωπα τή; κωμωδίας, ητι; θά είναι πολυπρόσω
πος, θά κωμωδοΰνται καί πολιτικοί καί λόγιοι καί συγ
γραφείς καί στρατιωτικοί, άλλά τρί; πέντε δεκαπέντε, 
οί πέντε ποοιταγωνισταί καί τά άλλα πρόσωπα θά είνε 
δεκαπέντε. Καί πάλιν αί σελίδες τή; κωμωδία; θά λή- 
γουσιν ολαι εί; πέντε καί δυνατόν νά είναι τρεϊ; καί 
μόναι, τοΰ κόμητο; μή όντως πολυγράφου, άν καί μπο
ρεί; έπάνω του νά βγάλη; χό.τια τοΰ Άθερινοπούλου, 
άλλά αί τρεϊ; σελίδες, επειδή θά λήγουν εί; πέντε, δέν 
είναι 555. Έν γένει ό Κόμη; εγινε καββαλιστικός, ά- 
νεκαλυψε τήν σοφίαν τών Εβραίων καί έγινε μανιακός 
μέ τού; άριθμούς, έξ ών λατρεύει μόνον τόν πέντε. Καί 
κυρίως ό πέντε θά διαδραματίζη μέγα μέρος εί; τήν κω
μωδίαν του, τήν όποίαν ζητεί νά βάλη σ’τό χέρι ό πρίγ- 
κιψ Άθερινόπουλο;' καί πιάσθηκαν σ' τά γιερά εΐ; τά; 
5 μ. μ. έν τή πλατεία Συντάγματος προχθές, φαγόντος 
πέντε τοΰ Δέ Κάστρου καί δώσαντο; άλλα; πέντε είς 
τόν Άθερινόπουλον, ήτοι πέντε άφαιρουμένων άπό πέντε 
μένουν πάλιν πέντε,κατά τήν νέαν άριθμητικήν τοΰ καβ- 
βαλιστοΰ Κόμητος Δέ Κάστρου. Έφ’ ω καί ζητεί κατ’ 
αύτά; ίν άλογον διηρημένον εί; πέντε άλογα διά νά πη
γαίνη καββάλα καί αύτός, καθό καββαλιστής. τό όλον 
πάλιν πέντε.

Διά πλατυτέρα; διασαφήσεις περί τή; νέα; έπιστήμης 
τοΰ Κόμ.ητος, τή; καί Π εζτάγ.ΐας έπονομασθείση;, πλη
σιάσατε μετά προσοχή; τόν ίδιον.

Ώραία έτιμώρησεν ό ΰψιστο; τών πνευματιστών 
,_τωρ Ούγώ τού; ύπέρ τοΰ Άραβή ένθουσιασθέντα; ύστ®

ΕΠΙΦΪΑΑΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΑΠΟ ΤΟΪ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΖ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνί/ιια Ϊ4« προηγούμίνον άριθ. 357)

Δόξα ήμΐν, τί σέ λείπει! Δέν ανοίγει; ολίγον τήν 
καρδίαν σου εί; έμέ τόν Πατέρα, οστι; τόσον σέ άγαπώ; 
σέ βεβαιώ, μέ λυπεί πολύ ή μελαγχολία σου αΰτη' όμί- 
λει, λέγε, άγαπητέ μου υιέ .'

Τοσοΰτον τρυφερώ; έτόνισε τά; τελευταία; ταύτα; λέ
ξεις ό ΰψιστο;, ώστε άκουσίω; διέφυγε τον Ίησοΰν Χρι
στόν εί; βαθύ; αναστεναγμό;' μετά τινα δέ σιγήν, δι- 
στάζων ούτο; έλυσε τήν σιωπήν.

, , ι· γ·” γ............  ........ Γ'· -----
εν ονόμ.ατί μα; επραξαν οί άνθρωποι έκεΐ κάτω. Εκαιον 
ζώντα; άνδρα; καί γυναίκα;’ εί; καμίνου; φοβερωτέρας

τών τοΰ "Αδου* έφεύρισκον τά τρομερότερα τών βασανι
στηρίων' έκήρυττον πολέμου; έναντίον τών μή πιστευόν- 
των εί; ήμά;' ή μεταζύ των οί πιστεύοντε; διά μίαν 
απλήν α'ίρεσιν κατά μυριάδα; μέ άπιστεύτου; ώμότητα; 
άλληλεσφάζοντο* έσβέσθη τό φώ; τή; έπιστήμη;· παρε- 
μποδίσθη ή γένεσι; αύτών, κατά τοΰ πρώτου δέ άποτολ- 
μώντο; νά κηρύξη μίαν άλήθειαν, αί σκληρότεραι βάσα- 
νοι καί καταδιώξει; έγίνοντο' μυριάδες άνθρώπων εί; τήν 
αργίαν καί τόν μοναχικόν βίον παρεδόθησαν, έντελώς 
άχρηστοι καί βλαβεροί εί; τήν πρόοδον καταστάντε;' τό 
πλεϊστον τών πνευμάτων έπτώχευσαν* συνέβη ό,τι λέ
γουν εί; τήν διάλεκτον τοΰ χρηματιστηρίου φοβερόν 
Αράχ τών πνευμάτων. Καί ποιο; είνε αίτιο; ολου αύτοΰ 
τοΰ μεγίστου κακοΰ ; . . .

'Ενταύθα τοσοΰτον συνεκινήθη καί έφώναξεν, ώστε 
σχεδόν τώ έκόπη ή φωνή, καί δέν ήδύνατο πλέον νά 
έξακολουθήση πνιγεί; έντό; λυγμών.

Ό Παντοδύναμο; βλέπων τήν μεγάλην έξαψιν τοΰ 
υίοΰ του, δέν έτόλ.μα καν νά τόν κκθησυχάση' όλην τήν 
πρότερον ιλαράν φυσιογνωυ.ίαν του διεδέχθη σοβαρά με
λαγχολία' διά νά μή έκτεθή δέ ένώπιον τών προσώπων 
τή; υπηρεσία;, έκαμεν £ν νεΰμα εί; τον Άρχιριπιδιστήν 
τών Αγγέλων διά νά αποχωρήσουν. Μετ’ ολίγον λέγει, 
πρό; τόν Μονογενή του.

— Έξακολούθει, υιέ μου, έξακολουθεΐ* έλπίζω νά σ^ 
αποδείξω ότι τά πάντα βλέπει; ύπό τό πρίσμα τή; με

πτη, άντικρύ; άντιλέγων καί καθιστών οΰτω άδύνατον 
τήν έκρίζωσιν τών μονομανών μελαγχολικών του ιδεών. 
Έν τή πατρική έκείνη στοργή καί διορατηκότητι ταχέως 
έννόησε τόν τρόπον, δι’ ού οφείλει νά φέρη εί; τήν εύθεΐαν 
όδόν τό άποπλανηθέν τέκνον του ύπ' έσφαλμένων ιδεών, 
αϊτινες διεβίβρωσκον τήν ύπέρ τό δέον εύαίσθητον καρ
δίαν του παράγουσαν άφόρητον καί διαρκή ηθικόν πόνον, 
όν έξ ίσου συμμερίζεται πά; καλό; πατήρ.

Είπε λοιπόν ά Παντοδύναμο; μετά τρυφερά; φωνή; :
— Συμφωνώ, υιέ μου, εί; οσα λέγεις, άλλά νομίζω ότι 

δέν είσαι σύ ά αίτιος, οΰτε έγώ, οΰτε αύτή ή αθώα Περι
στερά (δεικνύων τό επί τή; τραπέζης τρώγον Αγιον 
Πνεΰμα) όλων τών κακών, τά όποια συνέβησαν εί; τήν 
ανθρωπότητα' διότι δέν συνεβουλεύσαμεν νά πράξωσιν 
αυτά* άπ’ εναντία; έδιδάξαμεν τήν ύψηλοτέραν χριστια
νικήν ηθικήν καί . . .

— Ποίαν ήθικήν ; διέκοψε ζωηρώς ό Χριστό;.
— Ξεύρω καί έγώ' ποίαν ; δέν ένθυμοΰμαι .... τήν 

γνωρίζει; σύ καλλίτερον άλλ’ ο,τι μοί έμενεν εί; τον 
νοΰν, είνε οτι ήτο κάλή, άπήντησεν ό Παντοδύναμος έν 
αμηχανία.

—Σά; παρακαλώ, έπανέλαβεν ύπομειδιών ό Μονογενής, 
ά; συζητήσωμεν λογικώς και ήσύχως. Έδέχθην κατά τό 
ετο; πρώτον τήν ταπείνωσιν νά γείνω άνθρωπο;' ένω, ά; 
τό είπωμεν έν παρόδω, έπί Όμηρου οί άνθρωποι είχον

λαγχολία; καί ότι όλα ύπερβολικά φαίνονται εί; τού; 
οφθαλμού; σου.

Ό Μονογενή; συνελθών έν τώ μεταξύ έκ τή; συγκι- 
νήσεως καί πραϋνθεί; έξηκολούθησε σταθεί; πολύ πλησίον 
απέναντι τοΰ Πατρός του.

— Και τί ; λέγει, δύνασθε νά άρνηθήτε οτι συνέβησαν 
όλα έκεϊνα τά κακά ; θέλετε νά προσθέσω καί άλλα ; 
έχω τήν βιβλιοθήκην μου, καί τώρα έκ τών ύστέρων έν
νοώ εις ποιον βαθμόν άμαθεία; εύρισκόμην τότε, οτε 
κατήλθον εί; τήν Γήν καί είχα τήν άξίωσιν νά διδάξω 
εί; τού; άνθρώπους, τί ; φυσικήν; οχ·.' χημ.είκν ; οχι' 
φυσιολογίαν, άστρονομίαν, άνθρωπολογίαν, κοινωνιολο- 
γίαν, ηθικήν έφαρμόσιμον εί; τού; άνθρώπου; καί σύμ
φωνον πρό; τήν φύσιν αύτών ; Μυριάκις όχι ! τί λοιπόν; 
κολοκυθολογίαν καί τόν ύστερισμόν !!

Τά; λέξεις ταύτα; μετ' άγρία; είρωνία; τονίσά;, έσί- 
γησε καί ήρχισε πάλιν νά περιπατά, μελαγχολικώς με 
βραδέα βήματα είς τήν αίθουσαν έξακολουθών τήν άνά- 
γνωσιν τοΰ Γομκουεμιίία, ή μ,άλλον είπεϊν έβλεπεν εί; 
τό βιβλίον χωρίς νά δύναται νά μελετήση ώ; έκ τή; 
συγκινήσεως.

Ή Α. Μεγαλειότης ό ΰψιστο; τόν παρηκολούθει ανή
συχο; διά τοΰ βλέμματος, καί έσκέφθη ώ; καλό; ψυχο
λόγο; ότι διά παντός τρόπου συνέφερε νά φαίνεται oTt 
συμφωνεί έν μέρει μέ τά; ιδέα; του διά νά μή τόν έξά-
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ρικούς καί δημοκόπους, άρνηθείς είς αυτόν μέν τόν τί
τλον τοΰ έλευθερωτοΰ, είς δέ τόν αιγυπτιακόν λαόν την 
ΰπαρζιν του. θά ύπάρξη, λέγει, τοιοΰτος τόν 20όν αιώνα 
Ό δέ Άραβή; τίποτε άλλο δέν είναι πρό τών οφθαλμών 
τοΰ μεγάλου άρχιερέως τοΰ ιδανισμού είμή είς άπλοΰς 
δεσμώτης- Θέλων νά σώση την κεφαλήν του εκφράζει 
μόνον τήν αποστροφήν του πρός τήν θανατικήν ποινήν 
καί μηδέν άλλο.

Είς τάς φυλακάς Μεδρεσέ κρατείται 6 λοχίας τοΰ πε
ζικού Μπαμπέσας ΰπόΠιχοε ηρό · I jxKjvdiv· κατε 
δικάσθη πρό 2 μηνών ύπό τοΰ 2ου Στρατοδικείου είς 
ένός έτους φυλάκισιν, άλλ’ ή άπόφασις έκείνη άνεΟεωρήθη 
καί τώρα πρόκειται νά δικάσθη τήν Ι8ην 'larovnptnv 
Ιββ» ! 1 Τ Διά νά καταδικάζητας είς τόσον μακράν ι 
υποδικίαν είς Λοχίας, άφοΰ γνωρίζετε πόσον επιεική εί
ναι συνήθως τά στρατοδικεία, θά φαντάζεσθε καμμίαν 
φοβεράν συρροήν εγκλημάτων, έ'νεκα τής όποιας δέν 
ήξιώθη καί τή,ς κρατήσεώς του έν ταΐς φυλακαΐς τοΰ 
Φρουραρχείου, άλλά έρρίφθη είς τόν Μεδρεσέ Ιδού ποία 
ύπήρξεν ή συρροή τών έγκλημάτων. Διά μίαν γυναίκα 
διεσταύρωσε τό ξίφος του μεθ’ ένός άλλου λοχίου καί έν 
τη διασταυρώσει έκείνη τό έ'να ξίφος έσπασε. Τοϋτο έχα- 
ρακτηρίσθη ΰπό τοΰ στρατοδικείου ώς έγκλημα άνυποτα- 
ςίας (μεταζύ δύο λοχιών ! !) καί ή άνυποταξία αύτή 
τόν κρατεί τώρα τόσον καιρόν έκεΐ, έντός τοΰ ονείδους 
τοΰ MiApfci, άναβάλλεται δέ καί ή δίκη του διά τό 
1883 ί! ’Εξηγείται ή έκτακτος αύτή άγριότης, ένω εί
μεθα τόσον ήμεροι προκειμένου περί πραγματικών έγκλη
μάτων ; Άν δέν ένδιαφέρηται είς τά πάθη αύτά ό κ. 
ύπουργός τών Στρατιωτικών, άς έπανορθώση τό άδίκημα 
αύτό.

Μεγάλη τιμή προσεγένετο είς τόν όνομαστόν καλλι
τέχνην μας κύριον Γκίζην, διά τής έκλογής του ώς Κα
θηγητοΰ έν τη Άκαδημεία τον Ωραίων Τεχνών τοΰ Μο
νάχου. Τό αξίωμα αύτό άπονέμεται είς μεγάλους μόνον 
ζωγράφους. Ή ύλική άπολαυή έκ τοιαύτης θέσεως εί
ναι μεγίστη. Αί δέ ώραι τή,ς διδασκαλίας είναι ολίγε— 
σται. Αμείβεται μάλλον τό τάλαντον καί ή εύφυία ή 
ή διδασκαλία καί ή, ύπηρεσία. θά συνεχαίρομεν τόν έξο
χον συμπολίτην μας, έάν είχεν άνάγκην ελληνικών συγ
χαρητηρίων. Οταν δέν δυνάμεθα νά κρατήσωμεν παρ* 
ήμΐν ούτε καλλιτεχνίαν ούτε καλλιτέχνας καί αύταί αί 
έκφράσεις χαράς καταντούν χλευασμοί άβδηριτικοί δι’ ή
μάς τούς ίδιους. Περιοριζόμεθα νά συγχαρώμεν μόνον 
τόν σεβαστόν φίλον κύριον Α. Νάζον, ού ό καλλιτέχνης 
είναι γαμβρός έπί’ώραία θυγατρί.

«1>οβερόν ϊ Είς τήν κλινικήν τοΰ κ. Μακκά έν τώ 
Δημοτικψ Νοσοκομείω εστειλεν ή άστυνομία ένα κλη
τήρα εύλογιώντα ώς άπλοΰν άσθενή ! Εύτυχώς κ. Μακ- 
κάς έγνώριζε καλλίτερα τήν ιατρικήν του άφ’ ο,τι ό κ. 
Κοσονάκος τήν άοτυνομική,ν του, κ’ έτσι τόν έδχωξε !

Άν καί δέν άγαπώμεν πολύ τάς τελετάς καί τούς 
ναούς, είμεθα ό’μως ύπέρ τής εύρύνσεως τής Πλατείας 
τής Μητροπόλεως κατά τή,ν γνωμοοότησιν τοΰ κ. Λεβί- 
δου έν τώ Δημοτικψ Συμβουλίψ καί φρονοΰμεν οτι δύ- 
ναται ή Κυβέρνησις νά συντελέση δ^ έξόδων της είς τόν 
καλλωπισμόν πλατείας, προωρισμένης δι’ αύτήν κατά 
τά έννέα δέκατα, διότι ό Δήμος μπορεϊ νά λειτουργβΐται 
καί έν ύπαίθρω άν θέλη.

τή,ν φιλοδοξίαν νά γεινουν Θεοί ....
— Pardon? διέκοψεν ό Πολυέλαιος· καί οί Θεοί έγί

νοντο άνθρωποι’ δέν γνωρίζεις, βλέπω, τή,ν μυθολογίαν 
καλά, είπε θωπεύσας έλαφρώς τήν γενειάδα τοΰ υίοΰ του.

— "Οχι, τό γνωρίζω τοϋτο' άλλ’ έκεΐνοι δι’ άλλους 
σκοπούς μετεμορφοϋντο” όιά πολέμους, φέρ’ είπεϊν η, 
πρός βοήθειαν ένός άτόμου κ.τ.λ. "Ας είνε. "Εμεινα έκεΐ 
κάτω είς τή,ν Γήν περίπου 3 5 έτη' διήλθον τά έτη ταΰ
τα λίαν εύτυχής’ άλλά περί τά τέλη, κατά τό δή, λεγό
μενον, μοΰ εβγήκαν όλα ξυνά. Έσταυρώθην, κατεχώθην 
είς τή,ν γή,ν, άνεστή,θην, (άλλ’ εύτυχώς είχα τόν κοινόν 
νοΰν νά μή παοουσιασθώ είς τά όμματα τών 'Εβραίων, 
διότι δέν είνε πολύ εύχάριστος ό διά σταυροϋ θάνατος, 
ενόσω είνέ τις ύπό μορφήν καί φύσιν άνθρώπου)· άνέστη- 
σα καί άλλους νεκρούς· τούς ηλιθίους έκαμα φωστήρας· 
τούς αναπήρους έκαμα άρτιους- τών στραβών ή,νοιξα 
τούς οφθαλμούς" τόν ένα άρτον έκαμα πέντε χιλιάδας· 
ένα ίχθύν τρεις χιλιάδας ταχυδακτυλουργικώς* όλα αύτά 
είνε γραμμένα είς τά ευαγγέλια· τώρα σά; ερωτώ νά μέ 
είπήτε διατί τά έκαμα όλα αύτά ;

— Ξεύρω καί έγώ διατί τά έκαμες ; είπε καγχάσας 
τοσοΰτον ίσχυρώς ό Πολυέλαιος, ώστε τό Άνάκτορον 
έσείσθη έκ βάθρων τώ έφάνη αστεία ή έρώτησις- άλλως 
τε ήθελε καί νά δώση εΰθυμον χροιάν είς τή,ν συζήτησιν* 
δέν ήγάπα πολύ τήν σοβαρότητα καί τή,ν μελαγχολίαν.

— Καί πώ; δέν ή,ξεύρετε ; είπε σοβαρώς, διότι έπει— 
ράχθη, ό Μονογενή,;’ τί; μέ εστειλεν έκεΐ κάτω* έγώ τότε 
δέν είχον άκόμη πείραν, ώστε νά ήμην είς Θέσιν νά κρί
νω, άν τό σχέδιόν σας ή,το καλόν ή οχι. Ποιοι ήσαν οί 
σκοποί σας τότε ;

Ό Παντοδύναμος ίδών ότι ό άκαιρος καγχασμός του 
έπείραξε μάλλον τόν υιόν του, καί δέν ήδυνήθη νά τρέψη 
έπί τό ευθυμότερον τή,ν συζήτησιν, ήναγκάσθη νά λάβη 
πάλιν ύφος σοβαρόν καί άπή,ντησε μετά βαρύτητος είς 
τήν τελευταίαν έρώτησιν :

— Οί σκοποί μου ή,σαν νά άναγνωρίσουν οί άνθρωποι 
ότι ύπάρχομεν, ώ; ύπάρχομεν ύπ* αύτήν τή,ν μορφήν 
καί δχι ύπό άλλην δεν ηθελον φαντασιώδη οντα νά οί- 
κειοποιηθώσι τήν θέσιν μα; καί νά λατρεύωνται ύπό τών 
ανθρώπων δεν ηθελον ώστε τό τελειότερον πλάσμα, τό 
όποιον έξήλθε ποτέ έκ τών χειρών μου, ό άνθρωπος, νά 
ή,νε ηλίθιος- έρυθρίων έξ αίδοΰς, όσάκις έστρεφα τήν προ
σοχήν μου πρός τήν άνθοωπότητα διά νά ίδω κατά πό
σον έβάδισε πρός τή,ν πρόοδον διότι έβλεπον ότι ό νοΰς, 
τόν όποιον άπέσπασα, πρός μεγάλην ζημίαν μου, άπό τοΰ 
ήμετέρου κάί ένεφύση.σα είς τό ξηρόν κρανίον τών αν
θρωπάριων, άφοΰ ήρχισε νά παρέχη έλπίδας ότι θά έπλη
σίαζε έπί τέλους πρός τή,ν άλήθειαν, αίφνης σχεδόν είς 
τοιαύτας τερατολογικά; σκέψεις παρεδόθη, είς τοιοϋτον 
λαβύρινθον συγκρουομένων ιδεών είσήλθε, ώστε όλη ή Γν>
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’ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ
Στά Πατήσια ! καιρός γίά τά Πατήσ’α ! 
’Επέταξαν τοΰ Τσόχα ή βραδ’αΐς,
Τοΰ Φαλήρου τά κάλλη τά περίσσια, 
•Φωταψίαις, τραγούδι, άμμουδίαϊς.

Στά Πατήσια ! φτερόνονται τά πόδια,
Ήλιο θέλει καί μπίρα τό κορμί, 
θέλουν δρόμο τής ν’ότης μας τά ρόδια 

’Γιά νά σκάσουν, γεμάτ’ άπό ζουμί.'

— Στά Πατή,σία, πηγαίνωμε, μαμά μου !
— Στά Πατήσια νά τρέξη; αμαξά !
— Στά Πατήσια, Φροσύνη, τά παιδιά μου !
— Στά Πατήσια ! δέ θέλω μοναξά !

Στά Πατήσια αμάξια καί τραμβάΐ,
Νέοι, γέροι, τρελλοί, μυαλά γερά, 
Άσχημάδα καί κάλλος πλάι πλάι,
Καί ή φτώχια ζευγάρι τοΰ παρά.

Στά Πατήσια ! νά τά χαροΰν τά μάτια 
Ποΰ στραβώνει ό θεοκουρνιαχτός,
Καί μίά στάλα αιθέρα τά παλάτια 
Δέν άφίνουν νά μείνη άνοιχτός !

I

Στά Πατήσ’α ! ποΰ μάνδρες μάς μυρώνουν,
Γ’ά άνθώνες, μέ κάποια μυρουδιά . . .
Καί τά δένδρα ποΰ λές μάς φασκελοόνουν 
Τά γυμνά των χτικ’άρικα κλαδιά.

Στά Πατήσια ! τέτοι’ ήμαστ’ όμως* φτάνει 
Τοΰ κυρίου τό πλούσιο Λα/τώ,
Τής κυρίας τό μαγικό φουστάνι,
Κι’ ένας πέρνει τόν άλλον ’ς τό κοντό.

t
Στά Πατήσια .' καί νά ποΰ κόσμος τρέχει, 
Κάλλος νΐότη, ’κεϊ πέρα μιά χαρά,
Σά φκιασίδι ποΰ κάθε ’μέρα έχει 
Μιά πανούκλα σέ μάγουλα ξερά

Στά Πατήσια ! Ομως ποτέ άντικρύστε 
Τέτοια βρώμα, προτού φκιασιδωθή ;
Θά τρομάξτε, τά μάτια σας θά κλείστε,
Κι’ ό καθείς σας θέ νά τή συχαθη . . .

— Στά Πατήσια πηγαίνωμε, μαμά μου !
— Στά Πατήσια νά τρέξης, αμαξά !
— Στά Πατήσια, Φροσύνη, τά παιδιά μου !
— Στά Πατήσια ! παντοΰ ζερβά, δεξά.

Χηάρο;.

-------------- ·»ιοι»----------------

υιοί παρείχε τό οίκτρόν θέαμα άπεράντου Φρενοκομείου, 
ένθα, έδώ" μέν έβλεπες χιλιάδας γυναικών, α'ίτινε; μέ

τική τό άπετελείονε. 'Επεθύμουν λοιπόν ή άφόρητος 
αΰτη κατάστασις νά παύση" έπεθύμουν νά γίνη γνωστόν

μένους, έν τή ύστερικη έκείνη παθητική στάσει τοΰ μυ- έστειλα νά τήν διδάζης* ιδού ποιοι ήσαν οί σκοποί μου. 
στικισμοΰ, έδέοντο, έκλαιον, έτύπτοντο ή προσεφέροντοI Ό Παντοδύναμος πρός στιγμήν ένόμισε ότι έθριάα-

των, ώς ό όφις ή ό Διάβολος ! ’. Παρεκεϊ έβλεπες πληθύν !ret9wTtz^v, άπεπειράθη νά άλλάξη τήν συζήτησιν άμέ-

ρώπου; ί καταστροφή πανταχοϋ
φή,·'! Αί θρησκευτικά! ίδέαι ήρχιζαν τό έργον κα

καταστρο- άφίνοντες στιγμιαίαν άνάλογον αποτυπωσιν επι τής φυ— 
αί ή πολι-j σιογνωμία; του. Έστάθη τέλος, και απετεινε την εξή&
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ΚΟΪΤΑΜΑΡΛΙΣ.

“Εν τινι συναναστροφή έγίνετο λόγος περί τών προσ- 
βαλλομένων ύπό τοΰ ψύχους, τούς όποιους συνηθίζεται 
νά καλύπτωσι διά χιόνος καί νά θρύπτωσι δι' αυτής, 
όπως θερμάνωσι καί έπαναφέρωσιν εις την ζωήν.

Άλλά, θεέ μου, άναφωνεϊ ή λίαν εύαίσθητος Κυρία 
Άγαθοπούλου, πώς κάμνουν τό καλοκαίρι, όταν δέν ύ- 
πάρχ·ζι χιόνι ;

Εβδομηκοντούτης καί πλούσιος άπεφάσισε νά λάβη 
σύζυγον δεκαοκταέτιδα κόρην. Έξεμυστηρεύθη, λοιπόν, 
τήν άπόφασίν του είς έμπεπιστευμένον φίλον, λέγων : 
• Παιδιά βέβαια δέν πρέπει νά έλπίζω.»

—« Νά έλπίζης όχι,'άπαντα δ φίλος, άλλά . . . νά 
φοβήσαι.»

Ό Άγαθόπουλος, εσπέραν τινά, έξυλοφορτώθη άντ’άλ- 
λου, κατά λάθος· έξεκαρδίζετο, λοιπόν,γελών καί έλεγε:

— “ ·Ι“χ · ~ως τήν έπαθαν" τούς τήν κατάφερα 
μ’ά χαρά- μ’(έπήρανε γι’ άλλον !

«.Τί μέ μέλλει δι’ όλον τόν κόσμον, ελεγέ τι; πρός τή* 
κατάφορτον ύπό ετών καί δραχμών σύζυγόν του, άφοΰ 
σύ μόνη είσαι ό κόσμος μου ;»

Τούς λόγους τούτους ήκουσε σαφώς ή είς 
θάλαμον βύρισκομένη θαλαμηπόλος.

Μετ’ ολίγον ό οικοδεσπότης έκαμνε

τόν πλησίον

τρός αύτήν έξο

έρώτησιν λίαν άποτόμως :
— Έβελτιώσαμεν, ΙΙάτερ μου, διά τής άποστολής 

μου τήν κατάστασιν τής άνθρωπότητο; ;
Τφόντι τοσοΰτον βίαιος ήτο ό τρόπος τής έρωτήσεως, 

ώστε ένόμιζέ τις ότι είχε συγκλείσει ούτως είπεϊν ύπό 
πίεσιν πολλών άτμοσφαιρών είς τά βάθη τοΰ στήθους 
του τούς λόγους, οΐτινες έξήρχοντο βιαίως, άμα ήνοιγε 
τό στόμα, ώς εξέρχεται, άνοιγομένης τής δικλεϊδος, ή 
λειμώνας ή δι’ ανθρακικού οξέος έντός φιαλών πεπληρω- 
μένη. Ή Α. Μεγαλειότης γ,σθάνετο φρικίασίν τινα είς 
τάς έρωτήσεις· άπήντησε δέ πως μετά δισταγμού ότι, 
δέν έγένετο μέν μεγάλη βελτίωσις, άλλ’ ότι είς τό μέλ
λον θά γείνγ.

— Λοιπόν, προσέθηκεν ό Χριστός, ή διδασκαλία μας 
είνε τοιαύτη, ώστε δέν έφερε καρπούς είς τό παρελθόν, 
ούτε φέρει πρός τό παρόν, άλλ’ είς τό μέλλον ώς surprise 
θά τούς παρουσιάσγ· διότι φαίνεται νά φρονήτε, ότι ό 
ιδεώδης μέλλων πολιτισμός θά πραγματοποιηθώ ώς έκ 
τής έφαρμογής τής διδασκαλίας μας· άλλά πριν ή έξε- 
τάσωμεν τό ζήτημα τοΰτο κατά βάθος, έπιτρέψατέ μοι 
νά σάς έρωτήσω έν άλλο πράγμα. Ή έμφάνισίς μου είς 
τήν Γήν ήτό τι ύπερφυσικόν ή όχι ; παρεβιάσατε τούς 
νόμους τής φύσεως έπί τώ σκοπώ νά στρέψητε τό πνεΰμα 
τών άνθρώπων πρός μίαν άλήθειαν ; έπενέβητε εί; τόν 
μηχανισμόν τής σκεψεως τοΰ ανθρωπίνου νοός, θελήσαν-

μολογήσεις έρωτος, άλλ’ αυτή τώ αποκρίνεται : «Πώς, 
άφεντικό, θέλετε ν’ άφήστε τόσοι γρήγορα τόν κόσμον 
σας ;

— Σιώπα, τή λέγει έκεϊνος, οί κόσμοι είναι δύο, ό 
παλαιός καί ό νέος κόσμος.»

Μεθυσμένο; στρατιώτης έφιλονείκει μετά τοΰ δεκα- 
νέως του, ή δ’ έρις έφθασε μέχρι τοΰ σημείου, ώστε ό 
στρατιώτης νά είπη εις τόν δεκανέα :

— Σώπα σύ, διατί δέν είσαι άνδρας.
— Τώρα σοΰ δείχνω τό έναντίον, λέγει δ δεκανεύς.
— Ποτέ, έπαναλαμβάνει δ στρατιώτης, άδύνατον. 

Δέν ακόυσες τό ταγματάρχη, ό'ταν διατάσσγ τάς φρου
ράς ; τί λέγει ; Είς την δείνα θέσιν πέντε axifpet; καέ 
ένας δεκανεύς. Λοιπόν, ό δεκανεύς δέν είναι άνδρας.

Ελεγέ τις, οτι ήθελε νά γνωρίζγ ένα τόπον, όπου νά 
μη αποθνήσκουν οί άνθρωποι, διά νά ύπάγγ έκεΐ >·ά π— 
./{ίωση τάς ίψέρας του.

Αάμ,ων.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Ή κόρη μιάς άριστοκοάτιδος Ναυπλιώτισσας έχει τά 
πλέον μικρό πόδι είς όλας τάς ’Αθήνας.

Ό ύφηγητής Δείνα θέλων νά κολακεύση τήν κατά 
φαντασίαν έπίδοξον πενθεράν του, καθ' ήν στιγμήν έξ- 
έρχεται τοΰ δωματίου ή κόρη,

τες νά έπιβληθήτε διά τών θαυμάτων, (διότι είνε Οαΰμα 
άμα έπεμβήτε σείς οπουδήποτε) ώστε νά γίνη μεταστρο
φή βίαια καί άπότομος αύτοϋ καί άπολύτρωσι; άπό τών 
λελανθασμένων ιδεών, άποκαλυφθέντο; δήθεν εί; αύτό 
τοΰ μυστηρίου τοΰ Παντός.

— Μάλιστα- είπεν έν άμηχανία δ Παντοδύναμος.
— Τότε λοιπόν σάς έρωτώ, διατί άπ’ ευθείας, χωρίς

νά έμφανισθώ έγώ είς τήν Γήν, δέν μετεβάλατε τόν νοΰν 
όλων τών άνθρώπων, καί όχι μόνον τινών έπί τών δα
κτύλων σχεδόν μετρουμένων Χριστιανών, διά μιάς ού
τως,ώστε πάσα άμφιβολία αύτών περί τής ύπάρξεώς μας 
ύπ’ αύτήν τήν φύσιν ώ; είμεθα, νά λείψη ; διατί νά μή 
δώσητε τοιαύτην δύναμιν είς τόν νοΰν των, ώστε νά κα— 
τανοήσγ όλα τά μυστήρια τής Φύσεως, τόν τρόπον δι* 
ού κυβερνώμεν τό Σύμπαν, τήν άρχήν καί τό τέλος αύ- 
τοΰ, τήν θεϊκήν μας, καί είς έμέ άκόμη άκατάληπτον, 
ιδιότητα ; διατί νά μή ένσπείρητε είς τού; έγκεφάλους 
όλων τάς ιδέας τοΰ καλοΰ, τής άγάπης καί τοΰ δικαίου, 
ώ; καί τήν δύναμιν τής έκτελέσεω; αύτών, ώστε νά μή 
ύπάρχγ ούδείς κακός, ούδέν άδίκημα έπί τής Γής, άλλ* 
όλοι νά είνε πανάγαθοι ώς Ήμεϊς ; Δέν θά μάς έλά- 
τρευον τότε όλοι άνεξαιρέτως άπό τής Σπιτσεμβέργης 
μέχρι τής Αύστραλίας, χωρίς νά χυθή ούτε ρανίς αίμα
τος διά τήν λατρείαν ’Ημών ; Καί τοΰτο θά ήτο έπέμ- 
βασις εί; τούς φυσιολογικού; νόμους, άλλά τό καλόν ά—

•— Ά ! ή 'Ελένη σας, λέγει, έχει πράγματι πόδι κι
νεζικόν.

Ή Ναυπλίώτισσα κοκκινίζουσα έκ θυμοΰ ί
— Έσύ είσαι Κινέζος .... άχρεΐε ί

Ό άποθανών έν Παοισίοις μυθιστοριογράφο; Νοριάκ 
«ίγραψεν είς τόν καιρόν του ευφυέστατα πράγματα !

Είχε συγγράψει Λ(ΐ-,ιχυ>· τώ>· Έρωττυρέκωχ^ ένθα δί
δει τόν εξής δρισμόν τής .... μοιχείας (ίδε καί Jcxa- 
.Ιογοχ ).

«Είδος ληστείας, είς ήν ό ληστής ζ.αταντά έπί τέ
λους . . . . νά ληστεύεται!

’Εν τφ θεάτρω παριστάνετο δράμα έξ έκείνων είς ά ή 
πρώτη πράξις παρουσιάζει ήοωα βρέφος καί ή δευτέρα 
νεανίαν τριακονταετή.

Κατά τό διάλειμμα τής πρώτης καί τής δευτέρας, 
δύο έν τώ καφφενείω τοΰ θεάτρου διαλέγονται :

—Έ, έχουμε καιρό νά καπνίσουμε άκόμη ένα τσιγάρο!
— Άφοΰ μεταξύ τής πράξεως ποΰ είδαμε καί αύτής 

ποΰ θά 'δούμε περνούνε τριάντα χρόνια, πιστεύω νά 
έχουμε.

Μία συμβουλή είς τούς προσκεκλημένους είς φιλικό 
τραπέζι λαιμάργους καί άγνοοΰνται πόσα φαγητά τους 
έχουν.

— Κάθε φαγί ποΰ σούρχεται παΐρνέ το γΐά τελευταίο.

Έν τώ έξοχικφ καφενείω Γαλάτσι, οπερ διευθύνει 
χία διοπτροφόρος Χιώτισσα μετά τοΰ υίοΰ της.

Μία παρέα παραγγέλλει αύγά βραστά.
Ό υιός φέρει άρκετά τοιαϋτα άχνίζοντα έκ τοΰ άτμοΰ.
Είς έκ τής παρέας έρωτά :
— Φρέσκα είναι ;

ποτέλεσμα θά ήτο άμεσον καί διαρκές καί αιώνιον, άνευ 
συγκρούσεως καί άπειρων θυσιών. Πώς ήτο δυνατόν, 
(έπί τή υποθέσει καί ότι όλοι οί άνθρωποι άνεζαιρέτως 
τής εποχή; καθ’ ήν ένεφανίσθην έκεϊ κάτω μ.έ επί- 
στευον), καί οί μέλλοντες άφεύκτως νά μέ πιστεύσωσιν, 
(άφοΰ τοϊς άφέθη πάλιν έλευθέρα ή κρίσι; καί ή διάνοια) 
μ,όνον καί μόνον βασιζόμενοι εί; τήν μαρτυρίαν τών προ
γόνων των, προκειμένου μάλιστα περί αντικειμένου το
σοΰτον υπερφυσικού καί σκοτεινού ;

Δέν βλέπετε λοιπόν είς τήν έπί τής Γής αποστολήν 
μου έν άξιοθρήνητον καί μάταιον λάθος άνευ ούδενός σκο
πού, άφοΰ ό σκοπός σας, δν προ ολίγου μέ έξεθέσατε, θά 
έξετελεϊτο άμέσως καί διά πάντα διά τοΰ τρόπου τόν 
όποιον σάς είπα ;

Ένώ τώρα, άφοΰ έν όνόματί μας εγειναν εκατομμύρια 
θυσιών, άφοΰ πάσα πρόοδος άνεστάλη, άφοΰ τό έλάχι- 
στον μέρος τών άνθρώπων μάς έπίστευσεν, άφοΰ τό πλεΐ
στον τών λατεών μας είνε οΐ άμαθέστεροι καί ήλιθιώτε- 
ροι, γνωρίζετε ποΰ τείνουσι τά πράγματα ; Είς τό νά μή 
μάς πιστεύη ούδείς !! . .

(Ακολουθεί;.

Ό χιώτης :
— Δέν τά βλέπεις, είναι ζεστά άκόμη !

Έν τώ αύτώ καφενείω :
Ό θίασος τών έκδρομέων παραγγέλλει καφέδες :
Είς έκ τοΰ θιάσου :
— Ό ένας νά είναι μέτριος καί βαρύς.
Ή χιώτισσα:
— Έννοιά σας, κύριε, έδώ έχουμε καφέ καθαρό, δέν 

έχει μίγματα ! !

Εις θηβαϊκόν ζαχαροπλαστεΐον εισέρχονται δύο ’Αθη
ναίοι, οΐτινες παραγγέλλουν δύο ρ.ταχ.Ιαίάιίΐς.

Ό ύπηρέτης τοΰ καφενείου :
— Δέν έχουμε παρά ένα μπακλαβά !
— Άς είναι' τόν κόβουμαι ’στά δύο.
Ό ύπηρέτης εισέρχεται φέρων ένα τρίγωνον,τοΰ οποίοι» 

είναι δαγκωμέναις καί αί τρεις γωνίαι, ίσως διά νά φαί
νεται έ’χων οψιν απαχ-Ιαβά.

— Μπακλαβάς είναι αύτό ή τρίγωνο ;
Καί ό Θηβαίος ύπηρέτης μετά πολλή; έτοιμότητο; :
— Άν είναι τρίγωνο, ποΰ είν’ ή γωνιαίς του ;

Χυνάχτης.

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΣΥΡΑ.
(ΤΟΪ ΤλΚΤΙΚΟΓ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟϊ MAS.)

Προχθές κατέπλευσεν έν τώ λιμένι μας τό ατμόπλοιο* 
τής Έλλην. Άτμοπλοίας «“Ιρις» ρυμουλκούν τήν παρά 
τής εταιρία; τής Προκυμαίας Σμύρνης άγορασθεΐσαν καί 
έκ Κυδωνιών μετενεχθεΐσαν τερατώδη βορβοροφάγον.

Ήγοράσθη πρό; μόνον Δραχ 135,900 ήτοι το 1)10 
τής τιμή; τή; τοΰ Πειραιώς, μετά τών δύω άτμοφορτη- 
γίδων, έν φ υπερτερεί ταύτης κατά τε τό μέγεθος καί 
τήν στερεότητα.

Ή βορβοροφάγο; αύτη θέλει χαθάρει τόν λιμένα μας 
παντός βορβόρου.

Όπωσδήποτ’ άν ή, τό Συμβούλιον τής Ελλην. Ατμό
πλοια;, άπό πολλοϋ άνέλαβε την άποτελεσματικην κα- 
τάρτισιν τής εταιρίας, διότι δέν ήρκέσθη είς τον πλου
τισμόν της διά τών νεωστί άφιχθέντων ώραιων ατμο
πλοίων, άλλά καί τά πάντα μετέρχεται, όσα συντελοΰ— 
σιν είς τήν προοδόν της, τήν άνάπτυζίν τοΰ τόπου καν 
κυρίως τήν συγκράτησιν τών διάφορων στοιχείων τής 
κινδυνευούσης νήσου μας, έμπορικώς.

Δέν έχετε σείς μόνον σχεδιογραφήματα θεάτρων εκτε
θειμένα είς τό Δημαρχεϊόν σας.

“Εχομεν καί ήμεϊς.
Άν ούχί θεάτρου σχεδιαγράμματα, άλλά reuxJeov η 

τιρχ.Ιίου (ί ; ; ;) ναού ; τοΰθ' οπερ διά μερικά; και όιά 
μερικούς δέν διαφέρει καί πολύ.
' Διά τό τέμπλον αύτά προΰπελογίσθησαν 100,000 3ρ„·
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μέ τά; όποιας πόσα πράγματα χρησιμότερα ήδυνάμεθα 
νά κάκωμεν, άφοΰ στερούμεθα τών πάντων !

Δέν έχομεν Νοσοκομεΐον. Δέν έχομεν Πτωχοκομεΐον. 
Δέν έχομεν φυλακάς. . ·

Θά έχωμεν δμω; τέμπλον ! Θά χρυσοστολίσωμεν τον 
Παντοδύναμον, διά νά πεινούν, νά γυμνητεύουν καί νά 
εγκληματούν οί αδύνατοι ·'

< . <· «
Όλοι συνέρρεον εί; το Δημαρχεΐο'ν. Μετέβην καί έγώ.
Τά έκτεθέντα έργα ήσαν κατά σειράν πολλά, πολλά.
ΓΙερί δέ το έγκριθέν -καί τά δύω βραβευθέντα, ήτα 

τσση σύρροή, ώστε καί άκων ήναγκάσθην νά άρχίσω άπό 
τό έσχατον τών άπορριφΟέντων.

Ίδοΰ πρό εμού έν σχέδιον κυμαινόμενον μεταξύ γρον- 
γι/ου, τύργϋι^ ή καί σταύ-Ιον, καί έπ’ αύτοΰ τό επί
γραμμα :

« Ε.τειοίη

*Ι7αρασκίβ&<; Λιιρνήτιμ»

Ό έρίφη; μπορούσε νά βραβευθή μόνον διά τήν ορθο
γραφίαν του. "Αν δέν έκαταλάβατε, σά; τό λέγω έγώ, 
τό Έποιεί θά πγ : ε’τοιι/σεκ !

Ίσταμαι πρό τοΰ τρίτου — πάντοτε έκ τοΰ τέλους.
Αύτό; επισυνάπτει καί αναφοράν, έν ή παρακαλεϊ, 

«far Sir βραβευθή τον.ϊάχιστοε· κά στα.ίή είς Εύρώ.νητ 
Sa.-tdratr: τον Jj'iftov ra στονβάσρ άρχιτεχτω)·».

Καί ύπογράφεται :
«Ό enifiirar Νικά.·

Αύτό; ήτο άληθή; 'Ρωμηό; ! ΊΙ βραβεϊον ό'περ θά 
έκόστιζε 300 φρ. ή ύποτροφίαν μέ πολύ μικράν διαφο
ράν, τό όλιγώτερον δηλ. τρισχιλίων δραχμών. Αύτός 
έπρεπε νά βραβευθή διά τήν έζυπνάδα του !

'Άλλος άπ’ έδώ, καί αύτός Jf’aaroc έπιλαχών.
Τί ώραΐον ! Τί αριστούργημα! Φαντάσου τήν οικίαν 

Μελά, έζωγραφισμένην μέ. όλα τά χρώματα όχι τής 
ίριδος, άλλά τή;.... χριστοποιία; ! Καί όλα αύτά άπό 
μάρμαρον. “Εχει τούλάχιστον δέκα παριαρέυτα· Καί θε- 
λει νά τά κάμη tijin.ior ναοΰ.

— Άλλ’ αν ό ναό; δέν τό χωρεΐ ;
— Τόν ξεσκεπάζομεν !

Καί ούδ’ αύτόν έβράβευσαν, έν ιό ό κακόμοιρο; έπεμψε 
καί δείγματα πορφυρίτου μαρμάοου, έξ ού θά τά κατε- 
σκεύαζε.

Ένθυμήθην τόν σχολαστικόν εκείνον, οστις έπώλει οΐ - 
κον, λίθον έζ αύτοΰ, ώ; δείγμα έπιδεικνύων.

"Αν ένδιαφέρεσθε νά μάθητε τό βραβευθέν, είναι τό 
τοΰ κ. Βιτάλη, δι’ δ έρρέθη ομω; ότι δέν είναι δικό του, 
άλλ’ ότι τοΰ τά έκαμεν ό Τσίλλερ σας. Τό κατ’έμέ, έχων 
ύπ’ όψιν καί άλλα έργα τοΰ κ. Βιτάλη, δέν δύναμαι νά 
πιστεύσω είς τόσην άφιλοτιμίαν, ώστε νά οίκειοποιήται 
ςένα έργα. Σχετικώς είναι τό καλλίτερον, άν καί δυσα
νάλογον πρός τήν όλην άρχ ιτεκτονικήν τοΰ ναοΰ, είς ήν 
έφορτώθησαν, ώ; εί; άλλην τοϋ Νώε κιβωτόν, όλοι οί 
ρυθμοί, τραγελαφικοί τε καί μή, καί τώρα θά έλθη τό 
μαρμαροστέγασμα αύτό νά τά ολα.

’Εν γένει ή τεμπλοϊστορία αύτή άξίζει νά χρησιμεύση 
ώ; ύπόθεσις εί; νέον τιριλιρογράφον Όρφανίδην.

liec.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΑΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΕΞΕΛΟΘ Η Σ/fN
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ΚΟΝΙΑΚ μέ τό ποτήρι, άντι20 λ., άπο τό βραβευμένο έκεΐνο 
τοϋ Βορδώ, εί; τά ‘Υποκατάστημα
τής Οινοποιίας ΊΓρίπου, ή Ά«
χροκόρινΟος, κατά n)r Odor Στα~ 
ύίον.

ΕΑΙΞΗΡΙΟΝ όδοντοσμηκτικόν 
τών Βενεδικτί

νων. Είναι τό προχειρότερον φάρμακον 
ναντίον τής οδονταλγίας καί τά καλ
λίτερον τονωτικόν τών όδόντων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μετά εντύπων οδηγιών
έν τώ Κ-ουρείω Γιωργαντ4, Ό-
άός Λΐό.Ιου, κάτωθεν τή; Μεγάλης. 

Οικία; Μελά.


