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Λ ΙΝΩ—ΚΑΤΩ.

Ώ σείς, οΐ όποιοι βλέπετε εί; τά θυλάκιά σα; ra πί- 
ρι.-ττνσστται τύ ?γ ύφασμα, πρός τύ Ά.1.ύο^·/.ιχ.·τά. την ίκφρα- 
σιν ένό; Είσαγγελέως, άπελπισθήτε πλέον,διότι δεν έπλά
σθησαν νά μειδιάσωσί ποτέ καί πρός σάς τά χρυσά χείλη 
τοϋ λαχειοφόρου δανείου της 'Εθνικής Τραπέζης· μή ενο
χλείτε τοϋ λοιποϋ αδίκως άγοράζοντες λαχειοφόρου;, οχι 
τύχας, άλλ' ατυχίας, καί άφετε είς τοΰς πλουσίους την 
αποκλειστικήν νομήν τών προσδοκιών καί έλπίδων τής 
τύχης" διότι τό αίμα νερό δέν γίνεται- θέλω νά 'πώ ότι 
ή τύχη ένθυμεϊται πάντοτε, άλλη τύχη, άδελφή της, 
κι’ έκεΐ τρέχει νά φιλοξενηθώ, έκεϊ κολλά, έκεϊ ζεσταί
νεται- μέ τήν πτωχείαν, τήν ατυχίαν, τί έχει νά κάμγ;

Αί έκκυβευθεϊσαι προχθές 70,000 μωραϊ; διεκύβευσαν 
τήν άξιοπρέπειάν των π^οστεθεΐσαι είς τό βαρύ θυλάκιον 
ενός πλουσίου, δπου κινδυνεύουσιν ίσως νά τό βαρύνωσιν 
δσον ό κώνωψ τοϋ Αίσωπου τόν βοϋν, ένω θά έθεοποι- 
οϋντο ύπό τής φτώχειας.

Πάσαι αΐ έφημερίδες τής Τετάρτης, ώ; κώδωνες έκ- 
κλησιών τήν Κυριακήν, άνήγγελλον τήν πρωτοφανή ο
πωσδήποτε είς τά χρονικά μας κλοπήν, τήν όποίαν άβραί 
γυναικεΐαί χεϊρες άπεπειράθησαν κατά τριών έπανοφω- 
ρίων. Τά κατηραμένα έκεΐνα έπανοφώρια άντί νά κα- 
λύψωσιν, έζεγύμνωσαν αΰτάς σκληρότατα πρό τών όμ
μάτων τής κοινωνίας.

Μανθάνομεν οτι αί τρεις αύταί ήρωΐδες ήσαν μοδίσται, 
καί έπεχείρουν παλαίουσαι, έζ εοωτος πρός τήν φιλοκα
λίαν, νά είσαγάγωσι τήν σκεοτσόζαν αυτήν μόδαν με
ταξύ τών Κυριών μας.

*

Έγένετο έρευνα είς τά οίκήματά των, ώς μά; πληοο- 
φοροϋσι" μεταξύ δέ ύποπτων τινων εύρημάτων, ώς ωδή

τής Σαπφοϋς έν μέσω καλογερικών συναξαρίων, προέκυ- 
ψεν είς τό μέσον, βρυκολακίασμένη, έπιστολή έσωτική... 
δωδεκασέλιδος .'

★

Έδημοσιεύθη πρό τίνος έν τγ«Ν. Έφημερίδι>διατριβή 
Κυρίου έκ Κρήτης, δι’ ής πικρώς παρεπονεϊτο κατά τίνος 
προξένου, διότι . . δέν ένοικιασεν έκεΐνος τό σπήτί του. 
Ταΰτα άναγνούς ό ξενοδόχος μου έτρεξεν είς τόν Μη
τροπολίτην νά έκόώσγ άφορισμόν έναντίον μου, διότι έ
φέτος δέν πατώ είς τό ξενοδοχεΐον του. Σκέπτομαι δέ 
κι’ έγώ νά καταγγείλω είς τήν είσαγγελείαν τήν πλύ
στραν μου διότι δέν ήλθε τήν περασμένην εβδομάδα νά 
πάργ τά ρούχά μου.

♦

Όταν ήμουνα παιδάκι, είχον τήν παράδοξον μανίαν 
νά τρελλαίνωμαι διά φορέματα τά όποια δέν ήμποοούσα 
νά φορέσω, διότι όέν ήσαν τής έποχής ; Καθ’ ό’λον τό 
καλοκαίρι, ένθυμούμην μέ καϋμό τά χειμωνιάτικα μ.ου, 
έπήγαινα, τά ξεσκέπαζα, τά λαχταρούσα, άλλά νά τά 
φορέσω δέν έτόλμων. Άλλ' ήρχετο ό χειμών ; έπάγωνχ 
άπό τό κρύο . . . «καΰμένο καλοκαιράκι, καϋμένα ρου- 
χάκία μου !» Δέν ήζεύρω διατί οΐ κ.κ. φοιτηταί μετά 
τάς περί άνασυστάσεως τής ύπερμακαρίτιδος φάλαγγος 
σκέψεις των μού ένθυμίζουσι τάς παιδικά; ιδιοτροπίας 
μου.

★

Φαντασθήτε νά κατορθώναμεν νά ένταφιασθή ό κονιορ- 
τός, τό ’Αττικόν μεγαθήριον τών δρόμων καί τών περι
πάτων μας ζωντανόν, ύπό τάς λίθινους πλάκας δι’ ών θά 
σφραγίσωμεν τόν τύμ.βον του, ώς νά εϊνε καλόγηρο; τών 
χρόνων τού Τορκουεμάδα. "Ας γίνγ, άνθ’ ο’ίας δήποτε 
δαπάνης, νεκροθάπτης του ό κ. Χωρέμης, καί νά χωρέσγ 
ολόκληρος μέσ’ τήν καρδιά μας.
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*Εν μαθήματι ζωολογίας είς τό περί ώτός κεφάλαιον:
— Ποϋ κεΐται ό λαβύρινθο; ;
Ό μαθητής : εις τήν Κρήτην.

★

Τό άκρον άωτον ερωτικής αιδημοσύνης :
Νά ’τρέπεσαι νά άποσύρη; άπό τά χείλη της.,.τά χεί

λη σου.
★

Τί ώοαΐα ποϋ τά γράφει τό Έθνυών Ππϊψα. ! Δέν ή
κούσθησαν, λέγει, ζητωκραυγαί άπό τά θεωρεία μεθ’όλην 
τήν προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως κατά τήν εναρζιν τής 
βουλής· άλλ'άντί ζητωκραυγών φωναί : ό Ζούρκας,ό Μάν- 
■τζας !

Υπάρχει φυλή ’Αμερικανών άγρίων, οϊτινες άντί ενδυ
μάτων καλύπτουσι μ.έ χρώματα τά μέλη των δύνασθε α
ξιόλογα νά τούς άντικρύσετε μέ βελάδα, μέ πανταλόνι, 
μέ λαιμοδέτην... άπό χρώματα, παρωδοϋντας τό ένδυμα 
καϊ ειρωνευόμενους τήν γυμνότητά των. Μέ τοιούτους 
χρωματισμούς φκιασιδόνει τό Έθπαόχ Πνιΰ/ια τήν γυ
μνότητα τών επιχειρημάτων του.

Τί ώραϊα ποϋ τά γράφει !
Όνουλουλοΰ.

---------------- — Β —-------------------------

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Άπό τοϋ προσεχούς φύλλου άρχόμεθα δημοσιεύοντες 
ώραιότατον πάλιν άρθρον τοϋ έν Λονδίνο) άνταποκριτοϋ 
μας Tiinenon, ΰπό τήν επιγραφήν :

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ

Είς τό φύλλον έπίσης τής Κυριακής Οά έχωμεν τό έν 
τή 'Εταιρία τής Υγιεινής άνάγνωσμα τού κ. Α. Ζίννη 
περί τώ>· προογορωτιηων προφν.ίαχτιχων ρέσων άπό Γώ»· 
of/wr νοάημάτιύν τών άναπνινστιχών οργάνων

ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΑΙΣΙ.

τό φύλλον ολαεε <κό μ.ητ£ρ«ς Τ

Ή νεοσύστατος 'Εταιρία, τής Υγιεινής ήρχισε νά ερ
γάζεται μέ τά σωστά της. Τώρα ύπό τόν διεύθυνσίν τοϋ 
νοημονεστάτου νέου προέδρου της κ. Περικλέους Σούτσου 
έλπίζομεν νά άναδειχθή χρησιμώτατον σωματεΐον. ’Ερ
γάζονται άγγλικώτατα. Λίγα λόγια, πολλά έργα. Τά 
γραφεΐον τοϋ δαμαλισμού ύπό τήν έποπτείαν της θ' άρ
χίση νά έργάζεται μετ’ όλίγας ήμέρας. θά ληφθή φρον- 
τΐς καϊ περί ταμείου καλλιέργειας τής δαμαλίδος.

«1»ρεζτόν, άλλοι άληθές ί Άνευρέθη ή καρδία τοϋ 
Κανάρη ύπό τοϋ ύπουργοΰ τών Ναυτικών έντός απο- 
πάτου τοϋ ύπουργείου τών Ναυτικών !

Είς τήν 'Εταιρίαν τής 'Υγιεινής ό κ. Σοΰτσος όμιλών 
περί τής προλήψεως τών κατοίκων τής έζοχής κατά τού 
έμβολιασμοϋ διηγήθη χαριέστατον άνέκδοτον.

Οπως άναγκασθούν οΐ κάτοικοι κωμοπόλεώς τίνος νά 
έμβολιασθούν έπϊ τέλους, είχε σταλή καί έν στρατιωτι
κόν άπόσπασμα εί; τό χωρίον.

Ό άποσπασματάρχης έζήτησεν οδηγίας έκ τού Ύγιει- 
νομικοϋ Τμήματος έν τώ ύπουργείω τών Στρατιωτικών, 
τηλεγραφήσας :

-—■ Έν περιπτώσει άνάγκης νά μεταχειρισθώ όπλα ;

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ.

Κύριε 'Ράλλη, βγήτε άπό το παράθυρό σας ν' άκού 
βετε καί μίαν φωνή μακρυνήν.

Έκ τών φυλακών τής ’Ιθάκης μάς έστάλη αντίγραφο·/ 
τού τηλεγραφήματος όπερ πρό ήμερών άπηύθυναν οί κα- 
τάδικοι πρός τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, βεβαίως άνευ 
αποτελέσματος, βεβαίως χωρίς κάν νά λάβη γνώσιν τοϋ 
φρικτού τηλεγραφήματος ή Κυβέρνησις.

’Ιδού αύτό.
Υπουργικόν Σιφδού.Ιιον

"Αρτος αίσχροτάτης ποιότητος, μεμιγμένο; επιβλαβείς 
ύλας. Διήμερον νήστεις. Φρούραρχο; παίει ροπάλοις. 
Τιμωρούν ήμάς δίκην μαύρων. Άρχαί αδιαφορούν έν ονό- 
ματε άνθρωπότητος.

Κατ’ έντο.ίήν χαταόίχων
Γεώργ. Κ. Μπουζαζάφ.

Ψωμί άπό λάσπη, νηστεία διήμερος καί ρόπαλα φρου
ράρχου, ιδού, κύριε 'Ράλλη, τί τελείται έν όνόματι' σας.

Περιμένομεν νά ένεργήσητε !
----------------—«-» I Ο lg-----------------

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Βιέννη 20 8βρίον 82.

Εί; Αμερικανό; Γκόντεμ. ονομαζόμενος άνεκάλυψε Sv 
είδος χάρτου διά τής καταλλήλου κατεργασίας τού φύλ
λου τού Ανανά. Ό χάρτης ούτος είνε ισχυρότατος καί 
άδιαπέοαστος είς τά ύδωρ· διά νά πείση δέ τούς συμπα-

Ιτριώτας του, κατεσκεύασεν Sv πλοΐον έξ αύτού τού γάο- 
το όποιον εςυγιζδ αόλις οχχοας καί επε/ειοησδ 

Sv ταξείδιον δύο γιλιάδων υ.ιλλίων εις τόν Ωκεανόν ! !

Πάλιν έν ’Αμερική :
Τόν περιώνυμον Τάννερ, τού όποιου τά πειράματα 

μετ' άγωνίας παρηκολούθουν οί ύπάλληλοι τής Έλλην. 
Κυβερνήσεως, (διότι έπρόκειτο, ώς γνωστόν, νά άποδει— 
χθή ότι δ άνθρωπος δύναται νά ζήση τρώγων άπαξ μό
νον τοϋ μηνός) έμιμήθη είς άλλος, Αμερικανός πάλιν, 
επί 5 1 ήμέρας ούδεμίαν τροφήν λαβών ! Τό πείραμα ό
μως τοϋτο είχε καθαρώς εγωιστικόν χαρακτήρα' διότι <5 
πειραματιζόμενος ήτο παράφρων, όνόματι Clark, καί συ
νέλαβε τήν σώφρονα ταύτην ιδέαν φρονών ότι μόνον διά 
τής ασιτίας δύναται νά θεραπευθή. Τωόντι είς τήν 5Ιην 
ήμέραν ήτο έντελώς ύγιής τάς φρένας !

Πόσον ένθαρρυντικόν είνε τό γεγονός τούτο ύπό πολ
λάς έπόψεις ! !

Αιωνίως είς τήν Αμερικήν ί :
Αύτοί οί Αμερικανοί τόσον θά προοδεύσουν, ώστε μετ* 

ολίγον ήμεΐς οί Ευρωπαίοι ώς πρός τόν πολιτισμόν καί 
τάς τέχνας Οά Οεωρούμεθα ώς άγριοι λαοί.

Ό κ. Τζόν Γκόοερ έπιθέτων δέν ξεύρω πώς τάς φωτο
γραφικά; εικόνας τών μελών μιάς οικογένειας τήν μίαν 
επί τής άλλης, κατορθόνει νά έξαγάγη μίαν φωτογρα
φίαν εχουσαν τόν γενικόν τύπον τής οικογένειας.

Ό ίδιος κατώρθωσε νά έφεύρη μίαν άπλουστάτην μη
χανήν, δι’ ής οί καθήμενοι είς τό καφφενεΐον τού Γιαν
νοπούλου, παραδείγματος χάριν, δύνανται εύκόλως νά με- 
τρώσι τάς άκτΐνας τών τροχών μιά; άμάξης διερχομένης 
ταχύτατα, ή νά μετοώσι τά βήματα καλπάζοντος 'ίππου·

ΕΠΙΦΪΛΠΧ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΑΠΟ ΤΟΪ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνίγηα Υο< προηγούμενα* άριθ 361)

Ούδέν λοιπόν έκ τής διδασκαλίας μου είνε δυνατόν 
ποτέ πρακτικώς νά έφαρμοσθή. Οΰχ ήττον αύτά δέν έ
βλαψαν τήν άνθρωπότητα- άλλως τε ή μερική αύτών έ- 
φαρμογή, ήτις καί είναι άπαρκίτητος διά τό καλόν τού 
άνθρώπου, πρό πολλοϋ έγίνετο καί γίνεται έτι' δέν έπε- 
ρίμενον άπό έμέ νά τήν μάθωσιν. ΊΙ θεϊκή μου άξία έ- 
ζέπεσε πολύ, διότι δέν έδίδαξα τίποτε νέον καί ύψηλόν, 
και έντρέπομαι βλέπων σήμερον μετά θαυμασμού τήν σο
φίαν τών άνθρώπων· έπί πλέον δέ ή είς τήν Γήν ύπερφυ
σική παρουσία μου έφερεν έκεΐνα τά ολέθρια άποτελέ
σματα, τά όποϊα πρό ολίγου σάς άνέφερα. Έπεθύμουν 
καί είναι δίκαιον νά έλαφρύνω τήν συνείδησιν μου, άν 
καί άργά ολίγον, διά τής άπολυτρώσεως όλων τών κολα-

ζομένων έν Αδη καί διά τής άτιμωρησίας όλων τώυ 
μελλόντων νά άποθάνωσιν. Έάν ή τιμωρία εΐνε ωφέ
λιμος έν καιρώ ζωής, μετά θάνατον όμως είνε άνωφε- 
λής καί άδικος· διότι σάς απέδειξα ότι ό άνθρωπος δέυ 
είναι ύπεύθυνος έαυτοΰ. Αύτή ή χάρις έξ ύμών έςαρτά- 
ται, ώ πολυεύσπλαγχνέ μ.ου πάτερ' άναφέρομαι είς τήυ 
γενναιότητα καί τό φιλοδίκαιόν σας.

Ό Παντοδύναμος, καθ’όλην τήν διάρκειαν τής όμιλίας 
τοϋ Μονογενούς, έκειτο έζηπλωμένος έπί τού προσφιλούς 
του μ.αλθακοϋ κκί χνοώδους τάπητος τής Δαμασκού, ς·η- 
ρίζων διά τής μιάς χειρός τήν άμβροσίαν κεφαλήν του καί 
διά τής άλλη; θωπεύων έλαφρώς τάς λεύκάς άργυροειδεϊς 
φαβορίτας του’ Sv άθάνατον μειδίαμα ήτο διακεχυμένον 
έπί τοϋ ποοσώπου του, τό όποιον βαθμηδόν είχε δια- 
δεχθή τήν προτέραν φοβεράν οργήν του- ήτο ό πλέον ευμε
τάβλητος χαρακτήρ· είχεν όμως πλήρη συνείδησιν τοϋ 
έλαττώματος τούτου, διό πρό; άποφυγήν όλεθρίων συμβάν- 
!των, τά όποια ήδύνατο νά προξενήση ώς έκ τής παντο
δυναμίας του, ύπετάσσετο έκουσίως είς τάς συμβουλάς 
καί τήν γνώμην τοϋ υιού του, σπανίως μόνον καί πρός 

! στιγμήν άντιλέγων καί άντιπράττων πρός αύτόν. Καί ού
τος όμως δέν κατεχράτο τής αδυναμίας ταύτης τοϋ πα— 

'τρός- διό καί πρώτην φοράν ήδη, άφοϋ έμελέτησεν έπί 
πολύν καιρόν καί έπείσθη περί τής όρθότητος τών ιδεών 
του, άπεφάσισε νά άνακοινώση αύτάς καί νά ζητήση τήν! 
έφαρμογήν των.

— Μπράβο Χριστέ μ,ου ! είπεν έπί τέλους, έγερθείς 
καί γελών ήδέως’ έσύ, βλέπω έγεινες σοσιαλιστής σως·ός· 
ζητείς ισότητα πλήρη διά τούς άμαρτωλούς καί μή· δέν 
υπάρχει άμαρτία I καί έγώ αύτό φρονώ· άρκεϊ όμως ή με
λαγχολία σου αύτή νά λείψη είς τό μέλλον καί έγώ τά 
διορθόνω ολα. Άμέσως Οά διατάξω νά μ.ή ύπάρχη πλέον 
"Λδης· κάμνομεν μάλιστα καί οικονομίαν γαιανθράκων 
καί ξύλων. Είνε κρίμα τωόντι νά βασανιζωνται αιωνίως 
οί δυστυχείς άνθρωποι' τί μέ πταίουν, άφού έγώ τού; 
έπλασα μέ τοιαύτην φύσιν ; νομίζεις ότι μέ μέλει, άν μέ 
λατρεύουν ή όχι ; Έγώ, νά σέ είπώ (θά εΐνε ϊσως τώρα 
τρεϊς χιλιάδες καί πλέον έτη, έσύ άκόμη δέν ήσο γεννημέ
νος") ήκουσα τάς συμβουλάς μερικών Εβραίων, κάτι Α
βραάμ, κάτι Μελχισεδέκ, ένός ψωραλέου Ίώβ καί τινων 
άλλων οί όποιοι μέ παρεπονοϋντο ότι δέν είνε δίκαιον καί 
ορθόν, αύτοί τόσον άγαθοί καί καλοί άνθρωποι, νά είνε 
μαζύ μέ τόσους άλλου; άμαρτωλούς, άπιστους καί κα
κούργους είς τό αύτό μέρος, καί ότι ήτο άνάγκη νά γείνη 
Sv χωριστόν μέρος, είς άδης, ένθα νά τιμωρώνται καιό- 
μενοι καί τυραννούμενοι οί πταΐσται. Γνωρίζεις τον χα- 
ρακτήρά μου, τούς ήκουσα και είπα άμέσως νά γείνη ό 
Αδης, καί έγένετο ό "Αδης. Κατώρθωσαν οί άθλιοι νά 

διεγείρωσι τήν φιλοτιμίαν μου καί τήν ύπερηφάνειαν μου' 
καί τωόντι έσκέφθην διατί νά μή μέ λατρεύσωσιν όλοι, 
άλλά νά τολμώσι μάλιστα καί νά μέ ύβρίζωσιν ένίοτε ; 
•ήσθάνθην τήν αξιοπρέπειαν μου ποοσβαλλομένην, καί διέ

ταξα τήν τιμωρίαν των, λίαν έπιπολαίως πράξας, τό ό
μολογώ. Έκτοτε ούτε κάν έσκέφθην περί τούτου, άφη
σα; δλην τήν ©ροντίδα είς αύτούς τούς χαχάμηδες· άπ’τό 
Θεό καί στά χέρια τους. Σέ ευχαριστώ οτι μέ εξάγεις 
τής πλάνης. Αύριον λίαν πρωί θά έορτασθή έπισήμως ή 
άπελευθέρωσις τών κολαζομένων. Έτελείωσε ! /

Ό Μονογενής ώρμησε πλήρης παράφορου χαράς καί 
ήσπάσθη έπανειλημμένως τήν δεξιάν τοϋ Ύψίστου’ ούδέ
ποτε ήλπιζε υ.ίαν τοιαύτην αίσίαν καί απότομον λύσιν 
τής έπιθυαίας του ήτις τόν διεβίβρωσκεν άπό πολλού χρό - 
νου’ τί άλλο έπεθύμει ή τήν ευδαιμονίαν τών άνθρώπων,· 
ούδεμία πλέον τύψις συνειδότος τω έμεινε διά τά κακά 
τά όποια άλλοτε έπήνεγκεν άκουσίως εις τήν άνθρωπό
τητα, διότι έσωσε πλέον αύτήν άπό τήν αιώνιον κό- 
λασιν.

Καί ό Παντοδύναμος, ούχί ολιγώτερον συγκεκινημένος 
τό έκράτει σφιγκτά εις τά; άγκάλας του και τόν ήσπά- 
ζετο. ΊΙτο τωόντι συγκινητικόν θέαμα νά τοΰς έβλε-
•—■c Τ»<*f «w · ·■> ·

Αίφνης ήχεΐ ό ηλεκτρικός κώδων τής αιθούσης- είς τό 
επιτακτικόν πρόσταγμα τού ύψίστου, άνοίγεται ή θύρα 
καί εισέρχεται είς γέρων μέ άπαστράπτουσαν έκ χρυσού 
καί άδααάντων στολήν ή λευκή ώς χιών γενειάς του κα- 
τήοχετο σχεδόν μέχρι των γονάτων αι ρυτιοες του προ
σώπου του ήσαν απειράριθμοι, ώς κυματίδια διεγειρόμενα 
ύπό ελάχιστου άέρος έπί μικράς έπιφανείας υδατος· οί



ί ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ X ΆΝΕ ΣΑΙ

Ή μ.ηχανή αΰτη είνε ίν άπλούστατον μικρόν κιβώτιόν, εις 
τνιν μίαν πλευράν τοΰ όποιου ύπάρχει ίν χωνοειδές βχ~ 
βύσμα τετρημένον, άκριβώς δέ είς τήν άπέναντι πλευράν 
άλλνι όπή μικρά ώς ή κόρη τοΰ όφθαλμοΰ, τήν όποίαν 
φράσσει δικλεΐς άνοιγοκλείουσα ταχύτατα δι’ ένός μη
χανισμού, εις τρόπον ώστε ό διά τής οπής παρατηρών 
οφθαλμός βλέπει τά ταχέως κινούμενα αντικείμενα σχε 
δον ώς ακίνητα.

Ειδοποιούνται λοιπόν οί καφφετζήδες τής Πλατείας 
Συντάγματος καϊ τών Χαφτείων.

Ό αύτός Γκόδερ, ναϊ, μάλιστα, ό Γκόδερ έγεννήθη 
φαίνεται μόνον και μόνον νά έντροπιάση τούς φωτογρά
φους τών 'Αθηνών.

Καϊ ’ιδού.
Δέν σέ φθάνει οτι φέρεις νυχθημερόν τά μοΰτρά σου επι 

τής κεφαλής σου- δέν σέ φθάνει ό'τι τά βλέπεις είς τόν κα 
θρέπτην, εις τά έλη τής Πλάκας καϊ τοΰ Ψυρή, είς τάς 
λαμ,πούσας παρειάς μερικών Κυριών, καϊ εις τούς άγριους 
στίλβοντας οφθαλμούς τών ύπαστυνόμων, κλ.ητήρων καί 
χωροφυλάκων· άλλά σέ κατεβαίνει ιδέα νά τά ίδής καϊ 
φωτογραφημένα. Καλά- είσαι κύριος.

Μεταβαίνεις εϊς τόν Φωτογράφον, ό όποϊος μετά ή ά
νευ μειδιάματος, σέ όόηγεΐ εϊς μίαν αίθουσαν θερμοκρα
σίας λουτοικής' δέν πειράζει· χάριν τοΰ έαυτοΰ σου ύπο- 
μένεις· ή μεγάλη σου φιλοδοξία εϊνε νά βλέπης τόν έαυτόν 
σου χάρτινον* έ ! δι' αύτήν θυσιάζεις μερικάς όκάδας ί- 
δοώτος. Άλλά ούτε διά τοΰ ίδρώτός σου, ούτε διά τών 
χρημάτων σου, θά έχης τό ώραΐον άντίτυπον σου, ό’χι· 
πρέπει καί νά παραστήσης ολίγον.

Είσθε ύποθετέον τέσσαρες φωτογραφούμενοι- δύο Κυρίαι 
καϊ δύο Κύριοι· 6 φωτογράφος άμέσως σάς μεταβάλλει 
εϊς ηθοποιού; παντομίμας" ό ίδιος γίνεται ύποβολεύς.

Αίρει, χωρίς νά σφυρίξη, τήν αύλαίαν, δηλαδή τό πα

ραπέτασμα τό όποϊον ρυθμίζει τήν ποσότητα τοΰ φωτός” 
αύτό όμως διαρκεϊ 10 λεπτά τής ώρας· άς εινε· άρχιζε1 
ή παράστασις· προσοχή !

* *
*

ΣΚΗΝΗ Α'·
Φωτογρ. Λάβετε τάς θέσεις σας ! Αί κυρίαι καϊ οί 

κύριοι νά σταθοΰν, παρακαλώ, έναλλάζ' ό πρώτος Κύριος 
παρακαλώ, νά βλέπη τό καρφίον τοΰτο άφελώς' (τό δει
κνύει δεξιά είς τό τοίχον)· μή σφίγγεσθε' άβιάστως'έτσι* 
καλά.

Ή Κυρία, παρακαλώ, νά βλέπη άσκαρδαμυκτεϊ έμέ* 
ένα έλαφρόν μειδίαμα δέν δίδετε, κυρία, είς τήν φυσιο
γνωμίαν σας ; έτσι' μέ άφέλειαν· ώραία !

Ό τρίτος Κύριος δέν εινε δυνατόν νά βλέπη ταύτοχρό
νως μετά τής τελευταίας κυρίας (ζητών σημεϊον τι) νά, 
π. χ. αύτήν τήν μυΐαν· έδώ είς τόν τοίχον ;

'■ΙΟ ΟΛ. — Βλέπουσι.
*■■ Κ,υρό». — ταύτοχρόνως νά βλέπωμεν ; ή εναλ

λάξ ;
<Ι»ωτογρ. Ταύτοχρόνως ! ταύτοχρόνως ! έτσι· καλά* 

ωραία· μή σφίγγεσθε ! άκίνητοι !
(Ό φωτογράφος ύποβολεύς τίθεται όπισθεν τής μηχα

νής του καί καλύπτεται διά τοΰ μαύρου καλύμματος ώς 
Ιεοοδιάκονος χειροτονούμενος είς παππάν.)

Οί ηθοποιοί ήδη έκοκκάλωσαν πλέον τούς οίκτείρομεν;
*1»ωτογρ. Ό πρώτος Κύριος, παρακαλώ, νά άπομα- 

κρύνη ολίγον τι τόν μικρόν δάκτυλόν του έκ τών άλλων 
δακτύλ.ων ή κυρία δέν ύψόνει ολίγον τόν λαιμόν της ; 
το γόνατόν σας, Κύριε, μή τό κάμπτετε τόσον. ’Εκείνο 
τό μειδίαμά σας ολίγον τι έλαττώσατέ το, Κυρία, παρα
καλώ, άν εινε δυνατόν ό τρίτος Κύριος άς μή σφίγγη τό
σον τήν καθέκλαν τό ριπίδιον ανεστραμμένο»; κρατήσατε 
το, σάς ικετεύω’ ό λαιμοδέτης σας είνε άτακτος· τό μαν-

δόλιον εϊνε καλόν νά μή φαίνεται, Κύριε' Κουμπωθήτε 
«σείς1 ξεκουμπωθήτε έσεΐς· προχωρήσατε ολίγον τι· όπίσω 
η κοιλία' έμπρός δ ώμος. Χκρ'ούμενοι- άφελώς. Καλά.
'· (Οί δυστυχείς ακούσιοι ηθοποιοί τής τραγικοκωμικής 
ταύτης Παντομίμας έπϊ μίαν ώραν καί πλέον λαμβάνουν 
τάς διαφόρους ύπαγορευομένας στάσεις καί φυσιογνωμίας· 
τούς κλαίομεν.)

* *
¥

ΣΚΗΝΗ Β'.

Φωτογρ. (άποκαλυπτόμενβς καί τείνων τήν χεΐρκ 
νά αφαίρεση τό πώμα τής μηχανής). Τώρα κυρίαι καί 
κύριοι, εινε ή κριτική, ή ψυχολογική στιγμή. Προσοχή ! 
μή κινεΐσθε· άρχίζω ! θά άρχίσω ! μή στενοχωρή^θε ·' 
άφελώς ! ό πρώτος Κύριος, βλέπω, έπλησίασε πάλι* 
μικρόν δάκτυλον· έσεΐς, ό λαιμός πρός τά άνω παρακα
λώ’ άρχίζω ! θά άρχίσω ! ήρχισα ! τό γόνατο πρός τά 
εξω ολίγον τι- τό ριπίδιόν σας Κυρία· έμπρός ! θά άρ
χίσω ! νά ! ήρχισα ! άκίνητοι ! μήν άπομακρύνεσθε Κύ
ριε άπό τήν Κυρίαν. Προσοχή .' άρχίζω ! έκεΐνο τό κομ- 
βίον σας δεν εϊνε δυνατόν Κύριε νά μή φαίνεται ; Λοι
πόν ! σάς παρακαλώ προσέξατε ! δύο τρίχες τοΰ μύστα
κός σας δέν στέκονται καλώς. ’Ακίνητοι ! ήρχισα ! οοπ.

(Αίρεται, τό xa.tdxior^ χαι χατα.τετάη-υτται οΐ γωτο- 
γραφούαιτοι.}

* *♦
Τό σιωπηλόν τοΰτο δράμα εϊνε ικανόν νά συγκίνηση 

καϊ την σκληροτέραν καρδίαν πλήν τής τοΰ φωτογράφου. 
Τούς έτυράννησε, τούς έλυωσε, τούς έτελείωσε ! ’Απο
τέλεσμα. Μετά μίαν εβδομάδα ό φωτογραφηθείς ή θά 
όμοιάζη στήλην άλατος, ή τεμάχιον σανίδος, ή πτώμα 
’Ανατομείου. ‘Η φυσιογνωμία θά είνε καθαρώς τεχνητή

μέ προσποιητόν μειδίαμα, μέ ούδεμίαν έκφρασιν, ή άγρία* 
"Εχω μίαν φωτογραφίαν ένός φίλου μου Ήπειρώτου μέ 
αλβανικήν φυσιογνωμίαν, τήν όποίαν σπανιότατα τολμώ 
νά ατενίσω- εϊνε άγριωτάτη' είς όσους τήν έδειξα, έτρά
πησαν είς φυγήν καί έν τούτοις ό φίλος μου είνε ήμε- 
ρώτασος. ΙΙώς κατώρθωσεν ό φωτογράφος νά τόν εξα
γρίωση, είνε μυστήριον ’. !

"Ε, λοιπόν άπό δλα αύτά τά μαρτύρια ό άμερικανός 
7κόδερ μάς σώζει. Έφεΰρεν έ'να τρόπον ώστε νά δύνα- 
ται νά φωτογραφή ευρισκόμενος έντός αμαξοστοιχίας 
τρεχούσης μέ τήν μεγίστην ταχύτητα. Άπό τοΰ άπ’ Α
θηνών είς Πειραιά π. χ. σιδηροδρόμου δύναται νά φω
τογράφηση κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεώς του 
άρχόμενος άπό τής Ίμαλιείου κορυφής τοΰ κ. Παρασκευ
αίδου μέχρι τοΰ σταθμοΰ Πειραιώς, δλα τά έν τώ με
ταξύ εΰρισκόμ,ενα άντικείμενα’ οίον τόν Πάρνηθα, τό 
Δαφνί, τόν έλαιώνα, τά αμπέλια, τούς άνθρώπου; καϊ 
τά ζώα είς οίανδήποτε στάσιν έτυχον νά εύρεθώσι. Ο 
μόνος κόπος τοΰ Γκόιίερ θά είνε νά συνάζη τήν ώς κορ- 
δέλλαν ύπό τής μηχανής του έκτυλισσομένην φωτογρα
φικήν εικόνα.

Ό μέγα; Γκοδεο έκτός τοΰ δτι μάς σώζει άπό τήν 
ίεροδικαστικήν αίθουσαν τών συνήθων σημερινών φωτο
γράφων, μάς άπαλλάττει άκόμη άπό μίαν φοβεράν απώ
λειαν χρόνου, ό όποιος είς τήν πατρίδα του τουλάχι
στον είνε χρήματα.

Τά σύρτα καί τά φέρτα πρός τόν φωτογράφον όέν υ
πάρχουν* διότι ό Γκόδερ έδήλωσεν είς τούς πατριώτας 
του δτι : δστις έπιθυμεΐ νά φωτογραφηθή κατά το νεον 
σύστημα άς μέ γράψη τήν έξής έπιστολήν :

Πρΐις Γ0>· Kvpior Γχόδερ.,
Mastard Street. Ν° 5.

Τήν ώραν, π. μ. ή . . . μ. μ. θά είμαι είς τήν όδόν

όφθαλμοί του δέν έφαίνοντο, διότι έφερε δίοπτρον έκ με- πεοιστεράς καϊ έστάθη είς τόν άέρα άκίνητον μεταξύ 
λ.ανωτάτου χρώματος, δι ού καί μόνον ήδύνατο νά άτε-ίκαϊ άνωθεν τών κεφαλών τών δύο, έκπέμπον άκτινοειδώς 
νίση πάς μακάριος τόν ώς ήλιον άστράπτοντα "Τψιστον ' άστράπτον φώς έκ τοΰ ράμφους του.
ή όλη φυσιογνωμία του έξέφραζε σοβαρότητα δουλικήν.’ Μετ’όλίγον παρουσιάσθησαν ό Άγιος Πέτρος καϊ ύ
Ήτο ό αυλάρχης Μαθουσάλας· έπϊ τής άριστερά; χειρός Σωκράτης φέροντες διπλά μελανά δίοπτρα εϊς τούς

»ών πραγμάτων καταβρέχοντε; τάς συζητήσεις των δι*
— Είνε ό Αγιο; Πέτρος καϊ ό κύριος Σωκράτης! άνε- αφρώδους καμπανίτου.

φώνησεν ή Α. Μεγαλειότης αποταθείς πρός τόν Μονογενή.) ΊΙ Α. Μεγαλειότης ένευσε διά τής χειρός εϊς τούς έπι-
— Ειπέ αύτοΐς νά εισελθωσιν, Μαθουσάλα' ό γέρων σκέπτας του νά λάβωσι θέσιν, καϊ ήρώτησε μετά μει—

στραφεί; ώς μηχανή έξήλθε τής Αιθούσης. |διάματος πλήρους καλοκαγαθίας τόν σκοπόν τής έπι-
— Παράδοξος μοϊ φαίνεται, λέγει ό Μονογενής, ήσκέψεώς των.'

τοιαύτη έκτακτος έπίσκεψις· έχω μίαν προαίσθησιν.... ! ‘Ο Άγιο; Πέτρος, ώς έσυμφωνήθη μεταζύ των, έλαβε

ομω καί ένταΰθα ύπήρξε καθ’ δλα άμεμπτος, καί τοΰ 
•όποιου αί ύπηρεσίαι παρέσχον μεγάλην έκδούλευσιν είς 
-τό Κράτος τής Α. Μεγαλειότητος.

Αί λέξεις αύται έλέχθησαν μετά άρκετής συγκινήσεως 
καί διακοπής ένίοτε.

Μετά ταΰτα ήρώτησεν ό Παντοδύναμος τόν Σωκρά- 
την, οποίου είδους ήτο ή χάρις ήν έζήτει. Πρός στιγ
μήν ό Σωκράτη; έδίστασε καί ποοσέβλεψε πρός τόν Α 
γιον Πέτρον άλλ’ εΐτα μετά θάρρους έξέθηκε τήν έπι
θυμίαν του.

— Μεγαλειότατε, εϊπε, πρό καιροΰ φλέγομαι ύπό τής 
περιέργειας νά ί'όω ίδίοις οφθαλμοί; τήν πρόοδον, ήν έ
καμον έκεΐ κάτω οί άνθρωποι, κυρίως δέ είς τήν ιδιαι
τέραν μου πατρίδα, τάς Αθήνας. Άκούω ενίοτε συγκε
χυμένα; τινάς διηγήσεις περί θαυμάσιων ανακαλύψεων, 
νεωτέρων φιλοσοφικών ιδεών καί περί τόσων άλλων 
πραγμάτων, τά όποια μοί φαίνονται ώ; μΰθοι. Πόσον 
δέ θά σάς είμαι ευγνώμων, Μεγαλειότατε, έάν μοι έπι
τρέψητε νά καταβώ είς τήν Γήν διά τής παντοδυνάμου 
βοηθείας σας ! Δόξα Ύμΐν, είμαι λίαν εύτυχής ένταΰθα' 
άλλά τήν εύτυχίαν μου ταύτην ταράττει πολύ τό πάθος 
τής νοσταλγίας, οπερ πρό πολλοΰ μέ κατεκυρίευσεν έχω 
πλήρη συνείδησιν δτι γίνομαι φορτικός, καί μάλιστα έτι 
φορτικότερος, έάν σά; εΓπω ό'τι σκοπεύω νά συμπαρα- 
λάβω ένεκα τών γηρατειών μου, καί τόν Αλκιβιάδη.

— Καί έν όνόματι τίνος, παρακαλώ, έπιθυμεΐ; νά κα-

ταβής κύριε Σωκράτη ; ήρώτησεν 'ή Α. Μεγαλειότης 
μετά τοιαύτη; σοβαρότητος, ώστε σχεδόν ό Σωκράτης 
έχασε τό θάρρος καί τήν φιλοσοφικήν του απάθειαν.

— Έν όνόματι ούδενός, Μεγαλειότατε ! ώς άγνωστος,
incognito .

— Ά ! τότε αλλάζει* διότι όταν ύπάγη τις έκεΐ έκ 
μέρους μου, (καϊ προσέβλεψε μειδιών συγχρόνως ό "Τψι- 
στος τόν δεξιά καθήμενον Τίον του) τότε βλάπτει μάλ
λον τήν ανθρωπότητα.

Σιγή έπεκράτησε πρός στιγμήν, διότι ό Παντοδύναμος 
έδίσταζε καϊ δεν έδιδε καταφατικήν άπάντησιν τά 
πράγματα εύρίσκοντο είς κρίσιμον κατάστασιν. Αλλα 
τό ικετευτικόν κκί πλήρες συμπάθειας βλέμμα τοΰ Σω-

θεσιν.
— Έστω, είπε μέ έμφασιν ό Ύψιστος, χάριν τοΰ Α

γίου Πέτρου καί σοΰ, ώ Σώκρατες, συγκατανεύω καί πα
ραχωρώ τήν έκτακτον ταύτην άδειαν* διότι καϊ οί όύ» 
σας εισθε έκ τών έκλεκτών μου ύπηκοων' αλλ απαιτώ



* ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

-τάδε, εις τά πάτωμα .... τή; ύπ’ άριθ. . . . οικία; 
(όρισ-.έαν ώραν, οικίαν κ.τ.λ.) εί; τά παράθυρον....

Jor.Zo'c σας 
κ. τ. λ.

Τί κάμνει ό Γκόδερ ; Άναβαίνει έπΐ τή; άμάξη; του 
μετά τή; μηχανή; του καί ένω διέρχεται τήν όδάν κά
τωθεν τή; οικία; σου σέ φωτογραφεί. Ακολουθώ; μετα
βαίνει εί; άλλον πελάτην καί καθεξής" ώ; ιατρό; δη
λαδή. Δέν στέκεται πουθενά. Δέν θέλει; εί; τήν οικίαν 
«ου, έπί τοϋ παραθύρου, νά φωτογραφηθή;; έχει καλώ;· 
•δέν έχει; παρά νά όρίση; τά μέρος, εί; τό όποιον έπιθυ- 
μεΐς. Εί; τόν περίπατον ; εί; τά καφφενεϊον ; εί; κήπον; 
Είνε άδιάφορον εί; τόν Γκόδερ· θά σέ εύρη έφ’ άμάςη; ή 
έφιππο;, οπού καί άν είσαι.

Μετά 24 ώρα; έχει; τάν χάρτινον εαυτόν σου καί εί
σαι μαγευμένο; διά τήν επιτυχίαν.

Πρό; τό σύστημα τούτο τοϋ φωτογραφεί·/, διά τήν 
έφεύρεσιν τού όποιου καυχάται ή Αμερική, μόνον έχει 
τήν τιμήν νά άντιπαραβληθή ή ούχ ήττον ευφυή; έφεύρε- 
σι; τοϋ κ. Κοσσονάκου, διά τήν οποίαν όικαίω; σεμνύνε- 
ται ή ‘Ελλά; καί αντιποιείται μάλιστα τήν προτεραιό
τητα τί; έφευρεσεω;· διότι κυρίω; τϋ σύστημα τού Γκό
δερ είνε μόνον μία τροποποίησε; καί τελειοποίησι; τί; 
έφευρεσεω; τού Κοσσονάκου. Ώ; είνε πασίγνωστον ό κ. 
Κοσσονάκο;, άλείφων τήν παλάμην του μέ χημικά; τινα; 
ουσία;, τήν εφαρμόζει βιαίω; έπί τί; παρειά; τού φωτο- 
γραφηθησομένου· μετ’όλίγον δέ τό άντίτυπον είνε έτοι
μον. Πρό; δε, όπως τόν έμιμήθη καί ό κ. Γκόδερ, δύνα- 
ται καί έφιππο; νά φωτογραφήοη κατά τον αύτόν τρόπον.

Άλλ’ ό κ. Γκόδερ οχι μόνον έφιππο;, άλλά καί έξ ά- 
μάξη; καί άπό τρεχούση; αμαξοστοιχία; σιδηροδρομική; 
δύναται νά φωτογραφη" πρό; τούτοι; άλλη μία διαφορά

— Μά Δία............ είπε ζωηρώ; καί λίαν προθύμω;
ό Σωκράτη;.

Άλλ’ ό Αγιο; Πέτρο; τοσοΰτον ίσχυρώ; ε'ίλκυσε τόν 
τρίβωνα τού Σωκράτους, άμα ήκουσε τήν λέξιν ταύτην, 
ήτι; βεβαίως τώ διέφυγε, ώστε ολίγον έδέησε νά τόν 
άνατρέψη. ’Άσβεστο; γέλω; κατέλαβε τήν Α. Μεγα
λειότητα καί τόν Μονογενή διά τήν κωμικήν ταύτην 
σκηνήν. Ό "Υψιστο; τόν άπήλλαξε τοϋ περαιτέρου όρ
κου προσθέσα; οτι τήν έπαύριον λίαν πρωί πρέπει νά είνε 
έτοιμο;, διότι έννοεϊ νά παράσχη έν λαμπρόν θέαμα εί; 
τού; άπελευθερωθησομένου; κατοίκου; τού "Αδου· θά σά; 
έξαποστείλω, είπε, δι’ ένό; μεγαλοπρεπούς αεροστάτου.

Τά περί τού "Αδου έοάνησαν εί; τόν Αγιον Πέτρον 
ώ; όνειρον" σκοτοδίνη τόν κατέλαβε’ δέν ήδύνατο νά έν- 
νοήσν) τί ήθελε νά εϊπη διά τούτου ό Παντοδύναμο;· 
έστρεφε τό πλήρες απορία; βλέμμα του πότε πρό; αυτόν, 
πότε πρό; τόν Μονογενή· έπί τέλου; ό Πολυέλαιο; τόν 
έςήγαγε τή; άπορία; είπών ότι εί; τό έξη; αί πύλαι τού 
Παραδείσου είνε διά πάντα; άνοικταί, αί δέ Κλείδες 
άναρτώνται διά παντό; εί; τόν τοίχον.

— Μέγα; εί Κύριε καί θαυμαστά τά έργα σου, είπεν 
ό Αγιο; Πέτρο;, σταυροκοπηθεί; καί ποιών βαθυτάτην 
ύπόκλισιν· ή χαρά δε έφαίνετο έπί τού προσώπου του, 
διότι έσυλλογίζετο τά αμύθητα μέλλοντα κέρδη τοϋ καφ- 
^ρενείου του.

‘Ώ; άπό χιλιάδων στομάτων μακρόθεν έρχόμεναι ύπό-

είνε ότι δεν μεταχειρίζεται τήν πλάκα τοϋ κ. Κοσσονά
κου. ή; ή έφαρμογή όμολογουμένως παρουσιάζει πολλά 
άτοπα καί έλλείψεις.

Ό κ. Κοσσονάκο; θά κερδίση μεγάλην ύπόληψιν, εάν 
άκολουθήση τήν πλεονεκτούσαν καί άνώδυνον καί ευγενή 
Ι’κοδέρειον μέθοδον, εί; τήν έφεύρεσιν τή; όποια; άλλως 
τε συνέτεινε πολύ. Ά.

ο --------

ΤΟ ΚΟΪΡΜΠΑΝ-ΒΑΙΡΑΜ
ΕΝ ΚΑΙΡΩ'-

(ΕΚΤΑΚΤΟΙ" ΑΝΤΛΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ.)

Χθέ; ήρχισε τό Κούρβαν Μπαϊράμ, τό Πάσχα τών ’Ο
θωμανών.

Άπό τής 7 πρωινής ώρα; ό Κεδίβης υποδέχεται τάς 
δημοσία; καί δημοτικά; άρχάς, τού; προξένους, ίδιώτα; 
καί μαθητάς. Ή ύποδοχή γίνεται εί; τό παρά τόν Νεί
λον ώραΐον άνάκτορον Ghezira, όπου μετέβη καί ό ήμέ- 
τερο; πρόξενο; κ. ‘Ράλλη; μετά τού γραμματέω; τοϋ 
προξενείου κ. I Μητσάκη καί τού όιερμηνέως, τοϋ κα— 
βάση κρατούντο; μεγάλην άργυράν ράβδον, κατά τήν συ
νήθειαν. ’Εν τή πρό; τό άνάκτορον όδώ ήσαν παρατε- 
ταγμένοι χωροφύλακες χαιρετώντε;· άλλοτε ήτο όλος ό 
στρατός. Τό άνάκτορον ήτο κεκοσμημένον πολυτελέστατα 
διά χρυσών καί κρυστάλλινων έπίπλων. Εί; μέγαν διά
δρομον ή μάλλον αίθουσαν άνέμενον πλήθος μεγιστάνων, 
άρχαί καί οί τελετάρχαι. Εί; παρακειμένην δ’ αίθουσαν 
τό διπλωματικόν σώμα έν στολή. Έν τή αιθούση ταυτη 
ό πρόξενο; τή; ’Ιταλία; παρουσίασε τού; ήμετέρους είς

κωφοί φωναί άπέσπασαν αϊφνη; τήν προσοχήν τών έν τή 
Αιθούση· δ θόρυβο; καί αί φωναί αύται βαθμηδόν έγί- 
νοντο εύδιακριτώτεραι, καί μετ’ ολίγον ούδεμία άμφιβο— 
λία ύπήρχεν οτι ήτο μία σπουδαία διαδήλωσι; τών μα
κάριον- ούχ ήττον ό Παντοδύναμο; έταράχθη σφοδρά, 
διότι ουδέποτε άλλοτε παρόμοιον γεγονός είχε συμβή έ* 
τώ Παοαδείσω* δέν ήδύνατο δέ νά μαντεύση τό αίτιον 
τή; τοιαύτη; έπαναστάσεως. Τά άπειρον πλήθος τών 
Μακάρων έπλησίασε τέλος μέ άπερίγραπτον θόρυβον είς 
τά ’Ανάκτορα, έπί κεφαλή; έχον ένα πρώην αρχιερέα της 
Κύπρου όνόματι Αγιον Μεσσηνέρην πλησίον αύτοϋ 
ήνετο ύπό πολλών ωθούμενο; καί δερόμενο; εί; άνθρω
πο; ωχρό;, ισχνό;, μέ ήλλοιωμένου; χαρακτήρα; τοΰ 
προσώπου καί σχεδόν λειπόθυμο;· ήτο ό δμογενη; Τσε— 
γραπόντη;.

4-0·+

(Ακολουθεί).

τού; προξένους τών διαφόρων δυνάμεων, τόν πρωθυπουρ- 
. γόν Σερίφ, τόν ‘Ριάζ καί λοιπού; υπουργούς. Μετ’ όλί 
γον δέ άνηγγέλθη οτι ό Κεδίβη; άναμένει τό διπλωμα
τικόν σώμα καί τού; άλλους παρουσιασθησομένου;· είσ
ήλθον λοιπόν εί; μεγάλην αίθουσαν καί έκάθησαν οι τε 
πρόξενοι καί οί προξενικοί ύπάλληλοι, οί "Αγγλοι στρα
τηγοί, κλπ. Άμέσω; δέ είσορμώσιν 70 περίπου ύπηρέται 
Ισάριθμοι πρό; τού; έν τή αιθούση, φέροντε; τσιμπούκια 
καί μικρούς χρυσού; δίσκου; καί τοποθετήσαντε; ταϋτα 
ένώπιον έκαστου έξήλθον ήρχισαν δέ όλοι νά καπνίζουν 
έν σιγή. Μετ’ ολίγα λεπτά είσορμώσιν άλλοι τόσοι ύπη-
έται καί οί καφετζήδε; φέροντε; εις άδαμαντοκόλλητα 
οχεία τόν καφέ. Εκαστο; δέ τών ύπηρετών έδιδεν εί; 

έκαστον τών έν τή αιθούση άνά ίν ζάρφιον μετά κυαθί- 
σκου, περιέχοντο; δυο τρεις σταγόνα; καφέ καί μόλι; το 
επινον, τό έλάμβανον έκαστον ζάρφιον θά είχε περί τού; 
50 άδάμαντας. "Επειτα είσήλθον οί πρώτοι ύπηρέται 
καί έλαβον τά τσιμπούκια- πάντα δέ ταϋτα έγίνοντο έν 
σιγή. Μεθ’ ό ό Κεδίβη; ήγέρθη και έστη παρά τήν θύ
ραν χαιρέτισα; έ'να έ'καστον διά χειραψίας. ’Εκείνοι δέ 
έξήλθον καί κατέβησαν τήν κλίμακα προηγουμένου τοϋ
Μάλλετ, όστις εινε ό αληθή; ήγεμών ενταύθα.

Τό Κάϊρον είνε μικρόν Παρίσι. Αί συνοικίαι του είνε
πλήρεις μεγάρων πολυτελέστατων, έχει δέ λαμπρόν θέα- 
τρον. Τό κλϊμ.ά του είνε κάλλιστον.

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΣΥΡΑ.
(ΤΟΪ ΤΑΚΤΙΚΟΙ" ΑΝΓΑΠΟΚ1ΊΤΟΥ ΜΑΣ.)

ΊΙ δίχη τοΟ Πετμεζά.

Αί! Μή τρομάξωσιν οί άναγνώσται τοϋ Μη Χάνεσαι 
-έπί τώ τίτλω. Μή πτοηθώσιν αί άναγνώστριαι, νομίζου- 
■σαι οτι επανήλθε·/ ό εφιάλτη; ούτο; τής δεσποινίδο; 
Βούδλεϋ. ’Όχι! Άτυχώς δέν περισσεύουν τά ατμόπλοια 
ούδεμιά; τών Άτμοπλοϊκών εταιριών μας, όπως συστή- 
σωσι δρομολόγιο-/ καί προσεγγίζωσιν εί; τόν ’Αδην, νά 
μά; τόν κουβαλίσωσι.

Πρόκειται περί τής όΐχης τον Πετμεζά, ήτι; έξεδικά- 
σθη χθέ; ένώπιον τών ένταϋθα Κακουργιοδικών, άλλ’ ώ; 
προ; τήν διαπραχθεΐσαν έν Σύρω δολοφονίαν τοϋ Μιχ. 
Χελιδόνη, δν ό Πετμεζά;, πρό τού εί; Πάτρα; τερατουρ
γήματος του, έδολοφόνησεν ένταϋθα μετά τού Α. Γιαν- 
νακοπούλου, κουρέω; διά τού γνωστού διά πελέκεως κατά 
τή; κεφαλή; κτυπήματος, όπερ άπταίστω; δυνάμεθα τοϋ 
"λοιπού ν’ άποκαλώμεν < χτύπημα. υετμεΓ.ΰ.»

Πρόκειται περί τοϋ στυγερού εκείνου εγκλήματος, τοϋ 
πρωτοφανούς εί; τήν πόλιν μας, ήν πρό τινων μηνών συ- 
νετάραξεν, ώ; έκ τού τρόπου τή; τελέσεώ; του, διότι 
μετά τήν δολοφονίαν οί δολοφόνοι κοεουργήσαντε; τό 
πτώμα τού άτυχούς Χελιδώνη, περιέκλεισαν έντός κιβω
τίου,έπεβίβασαν αύτό έντός τοϋ Άμβρακικού άτμοπλοίου, 
καί έρριψαν αύτό εί; τήν θάλασσαν 25 μίλια μακράν τής 
Σύρου.

Δεν έδικάζετο λοιπον ό Πετμεζά;, άλλ’ ό συστασιώ
τη; του Άντ. Γιαννακόπουλος. Διά τούτο καί δ^τι αί 
λεπτομέρεια', τή; πράξεως ταύτη;, άνεγράφησαν έν τώ 
τυπω, δέν θέλω έλθει εί; τοιαύτας.

Αλλως τε καί ό δικαζόμενο; Γιαννακόπουλος, δέν ο
μοιάζει τόν καρατομηθέντα Πετμεζάν, δν φοβούμαι μή
πως διώςωσιν οί εχει χάτω καί μά; έπανέλθη.

Ο I ιαννακόπουλος, εκτός τή; χαρακτηριζούση; αύ
τόν κυνικής αναίδειας, ώ; πρός την ηθικήν, κατά τά 
λοιπά, απέναντι τή; ποινής, ήτις έπεκρέματο τής κεφα
λής του, έτρεμε, έδάκρυσε μάλιστα καί όταν άνεανήσθη 
τών τέκνων του.

Δηλαδή αυτά τά τέρατα έχουσι καί δάκρυα, έχουσι 
καί καρδίαν, όπως έχουσι καί τέκνα. Ό Γιαννακόπουλος, 
άν και νεαρός, μόλι; 30 έτών, είναι ζωηρό; καί ραδι— 
νώτατος. Ο δέ Πετμεζά; τόν μετεχειρίσθη, όπως δελεά- 
ση τόν Χελιδόνην, δν παρέλαβεν εί; τόν οίκόν του, καί 
μεθ ου κατεκλιθη, καί ει; τοιαύτην Οέσιν τόν έφόνευσε. 
Δηλαδή ό Γιαννακόπουλος διά τόν Χελιδόνην ύπήοξεν ή 
Δαλιδά τού Σαμψώνο;.

Έν τούτοι; ό Γιαννακόπουλος αυτό; τόν όποϊον έπί 
τέλου; βαρυνθεί; καί αυτό; ό Πετμεζά;, κατά τήν είς 
Πάτρα; άναχώρησίν του, ήθέλησε νά ξεχάμη εί; Πειραιά, 
κατεδικάσθη μόνον εί; ισόβια δεσ/ιά.

Εχω ιδέαν οτι έχομεν φυλακά; διά νά σ γηιιατίΓ.ωμεν., 
καί όχι νά φυ.1α.χϊζω/ιεν κακούργους. Πλήν διά τοιαϋτχ 
τέρατα, χαίρω ό’τι θ’ άποτίωσι τήν ποινήν των εί; τοι- 
αύτα; φυλακά;, ώ; έχάρην διά τήν καρατόμησιν τοϋ 
Ελληνο; Τρόπμαν Πετμεζά, καί τοι έναντίος τή; θα

νατική; ποινής.
i5ec.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ

Ήρώτων τόν Δέ Κάστρον ;
— Έ, πώ; ζής, πώ; τά περνά; ;
— Δεν μέ βλέπετε ; Σάν τό σαπούνι,

ραίνω.
κάθε μ,έσα

A I yv-

‘Η καΰμένη ή Μαροϋλα κρατούσε τρέμουσα εί; τάς 
χεΐρά; της πλατύ δοχεΐον πλήρες γάλακτος, τό όποιο·/ 
έπήγαινεν εί; τήν οίκονόμον κυρίαν τη;.

Εί; κακομάγκα; τήν βλέπει, τήν όιόρχιται έρμητικώς 
καί ή Μαοούλα περιχύνεται άπό πάνω έω; κάτω- γίνε
ται όλη γάλα.

— Αααα I φωνάζει έκείνη ήμίλειπόθυμος.
— Ζάχαρη, φωνάζει ό μάγκας, καί ρούφα.



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λθ. Η. ΣΠΑΝΟΤΪΟΪΛΟΪ

(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΓ ΕΡΜΟΓ)

ΕΥΡΙΣΚΟΚΤΑΙ ΤΑ MAAAOH HOUVEAUTES
Τφάσμ,ατα διά γυναικεία φορέματα, ώς κα'ι ΓαρνιτοΟραι παν

τός είδους Velours broiles, Πλούς, Βελούδα, Φέλπαι, Μεταξωτά, 
’Ατλάζια, Δαντέλαι κλπ. κλπ.

Ε^ασμ,ίρια δι’ ενδυμασίας άνδρών καί γυναικεία επανωφόρια.

φάσματα επίπλων, Βελουδέ, Σατέν, Ζούτ, ‘Ρέψ, Κρετών, κλπ.

ΧΑΡΤΟΠΏΑΕΙΟΪΙ
ΠΑΑΑΙΙ ΚΑΙ RHTZIAΌδός Έρροΰ,

μεταξύ τών έμπορικών 
Γαδα.ΐα χαί ΚυχοξίοπούΛον.

Ολα τά είδη τής γραφικής ύλης.— 
’Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμής.—Σφραγίδες καί επι
κεφαλίδες, χρωματισμέναι καί μή, 
άπλαί καί φαντασιώδεις.—*Η μόνη 
άποθήκη τών έμπορικών καταστί
χων τοΰ Διεθνούς Καταστήματος 
Edler καί Crische τοΰ Άνοβέρου.— 
Ή μόνη αποθήκη τοΰ περιφήμου σι-
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός δέ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΛΚΕΑΑΟΠΟΙΕΙΟΝ

ουβέρτχις έκλεκτόταται, μάλλιναι, βαμβακεραί καί πικεδένιαι.

Χειρόκτια άνδρών καί γυναικών, ώς καί Λαιμ,οδέταε μεγάλ·/); 
ποικιλίας.

Παραπετάσματα, Τραπεζομ-άνδυλα, Όμ,δρέλλχι, Κ,άλ- 
τααι, κλπ. τά καλλίτερα καί στερεότερα είδη.

/\ ινά, χασέδες καί πανιά άρίβτης ποιότητος.

ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ

ΤΑΠΗΤΕΣ ΡΕΨ -«ι MUSSELS.
Ιΐώλησ»; τοΤ; μιτρητοίς ι·.ς λίαν συγχα·.αβχcixa; τιμά;

2- Όδός Αιόλου,------

ΥΕΛΟΠΩΛΕΐΟΝ

Γ- ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
μετεκομίσθη έπί τής Όδοΰ 
οπού άλλοτε τόΧαρτοπωλεΐον Βάλλη 
καί Κοδζιά, και πλησίον τοΰ Βι
βλιοπωλείου Βίλμ,περγ.

Έξοραισβη διά τών ώραιοτέρων 
άντικειμένων τών έργοστασίων τής 
Γερμανίας.

Τά πλέον σκερτσόζα βάζα, 
άγγεϊα, κομψοτεχνήματα.

Λάμιπαι μεγάλ.ης ποικιλίας καί 
καλλονής.

*Όλα τά έπιτραπέζια σκεύη, τά 
νεώτερα καί τά καλλίτερα.

Χίλια πράγματα πρός διακόσμη» 
σιν αιθουσών.

Κιναι άληθής μπομπονιέρα τό ύε
λοπωλεΐον τοΰ κ. Δερβέναγα.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΝ ΡΑΠΤΗΝ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

άφίχθησαν έσχάτως διά τοΰ άγγλικοΰ Alinei*i»«, συλλογή πλήρης διά 
τόν χειμώνα τοΰ 1883.

Μεγάλη οινοποιία
ΑΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ ΚΟΠΤΗΣ.

Άγγλογαλλικής σχολής, κόπτει καθ’ όλα τά συστήματα, ευχαριστών όλα 
τώ γούστα. Όλαι αί έγγυήσεις στερεότητος τών υφασμάτων, κομψότητος, 
διάρκειας.

Ε1ΌΒΧΙΑ

ΑευκοΔ οίνου φιάλη λεπτ. βθ„. 
Μέλανος οίνου φιάλη λεπ. 60.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ
Κόπτονται είς τόν ΙΙαρισιανόν 'Ράπτην ώραιότατα, ιδιότροπα χει

μερινά έπανωφόοια.
ΑΙΑ JKl’JRIAX.

(Κεντρικά Καταστήμ,ατα καί 
υποκαταστήματα έν ’Αβή- 

ναις και ΙΙειραιεϊ).


