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Β. Γαβριηλιδης AIEWMTBZ

ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΙΑΣ.
’Στοϋ καταδίκου τό σκαρχνί ποιος κάθεται σκυρχρεένος ; 
’Ανοίξετε τά ριάτία σας καλά νά τόν ίδήτε....
Είναι χρυσός όρεογενής, ώρεαρφοκαρεωρεένος, 
καί στέκονται τριγύρω του οί έρεπορορεεσϊται.
Πρώτη φορά τό βλέπουμε αύτό τό πανηγύρι, 
ή φτώχια αφεντάνθρωπο εις τό σκαρενί νά σύρη

Πρώτη φορά ή αρχοντιά ρεέ τόν λαό καθίζει, 
πρώτη φορά γυρινόνεται ’στά ρεάτια τόσου κόσριου, 
πρώτη φορά τόν άρχοντα ή θέρεις άντικρύζει, 
κΓ ό Νεγρεπόντης στέκεται πρώτη φορά έυ.πρός ρεου.
Α! Νεγρεπόντη φίλτατε, ρεέ ολο σας τόν πλούτο, 

τό έπροσρ.ένατε ποτέ τό ρεζιλίκι τοϋτο;

Καί τώρα ρεέ τά τέσσερα ’στά ρεάτχα σάς κυττάζω, 
γελώ ρεαζί σας, έρχορεαι ’στό κάθισρεά σας γύρω, 
ρχ’ αύτή τή νέα θέσι σας κΓ έγώ διασκεδάζω, 
καί σάς λυποϋρεαι κάπποτε κΓ έκ βάθους σάς οίκτείρω. 
Έ ! πώς σάς φαίνεται αύτό ; έγώ νά σάς λυποϋρεαι, 
έγώ πού άσηιχος ξυπνώ καί άσηιχος κοιιχοϋρχαι.

’Αλλά δέν είναι φοβερόν καί σπαραγρεός τιρόντι 
είς τό σκαρενί παχύδερρεα πλουσίου νά καθίζνι, 
τόσοι χυδαίοι νά γελούν ρεέ έ'να Νεγρεπόντη, 
καί τιποτένιου στιχουργού καρδιά σκληρή νά σχίζγ ; 
Καί όρεως ολα γίνονται ’στοϋ κόσρεου ρέας τή σφαίρα, 
καί φαίνεται γιά τούς φτωχούς καί ρείά καλή ήρεέρα.,

Καί τί σηρεαίνει τάχατε Λημοσιογραφία,
’στοϋ διασήρεου Γλάδστωνος τόν ανταποκριτή ;
Δέν είναι άλλο τίποτα παρά ρείά ρεεσιτεία, 
κριθάρι, σίτος, άχυρο, σάν τέτοιο κάτι τί.
Σοϋ δίνω τόσα, πάρετα, κΓ αύτά κΓ έκεϊνα γράψε, 
συνείδησι, αΐσθήρεατα, καρδιά καί ολα θάψε.

Μά πώς ό Άγγελόπουλος παράδες νά ρεήν πάρη ; 
πώς ’«τό πουγγί ρέας τό βαρύ τή ράχη νά γυρίση; 
πώς δέν ήθέλησε ρχαζί νά κάρεουρεε παζάρι; 
πώς τοϋ κατέβη τοϋ τρελλοϋ έδώ νά ρχάς καθίση;
Τί διάβολο! νά ’βρίσκωνται καί τέτοιοι ρεασκαράδες, 
ποϋ νά ρεή καταδέχονται νά πέρνουνε παράδες;
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Γΐ*τΐ αύτοί οι άνθρωποι δέν θέλουν νά κερδίζουν; 
γιατί νά θέλουν μ’ ίδρωτα νά τρώνε τό ψωμί; 
γιατί τήν τσέπη κανενός νά μήν αδυνατίζουν, 
καί πάντα μές ’στο στόμα των νά έχουν την τιμή; 
Γιατί κΓ αύτοί δέν θέλουνε ομογενείς νά γίνουν;
■ρατί κΓ αύτοί δέν πέρνουνε, άλλά μονάχα δίνουν ;

Άκούς έκεΐ ! νά προτιμούν νά κάθωνται σέ τρύπες, 
καί όχι σέ μαρμάρινα καί τρίπατα σαλόνια ! 
νά πίνουνε τό αίμα των άλύπητα ή σκνίπες, 
κΓ έπαύλεις νά μη θέλουνε.,.. Μά τί κουφα'ίδόνία !
Νά τρέχουν, νά έργάζωνται γΓ αληθινούς πολίτας, 
άντί νά κάμνουν Είλωτας καί έμπορομεσίτας !

*0 κύριος ομογενής πολύ στενοχωρείέται....
Σάς βλέπω, φίλε κύριε, μέ όλο σας τ’ ασκέρι, 
μά έξαφνα τί πάθατε κΓ αρχίσατε νά κλαϊτε, 
καί δέρνετε τό στήθος σας μέ τό δεξί σας χέρι;
Γιατί ’στον Τούρκικο στρατό ’πωλούσατε σιτάρι, 
δέν έπρεπε παράπονο γιά τοϋτο νά σάς πάρΐ).

Καί όμως κλαϊτε!...τί ’ντροπή στά πλούτη σας τά τόσα! 
κλαίει λοιπόν κΓ ό πλούσιος εμπρός σέ σένα, θέμις ; 
καί τού πλουσίου δένεται ή έλευθέρα γλώσσα; 
ά! φίλτατε δμογενή, τί έπαθες καί τρέμεις;
Κυττάξετέ τον τι κομψά ποϋ κλαίει ό καϋμένος!
Πώς καί ’στό κλάμμα φαίνεται άφενταναθρεμμένος !

ΕΪΤΙΦΪΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.
IS78

(Συνίχ»ι« Β. άρ.Ο. 267).

Διά της οδού Φαλήρου έφθάσαμεν ένθα νύν τά τού 
Δαμασκηνού λουτρά, όπου έσταθμεύσαμεν πρός μικράν 
ανάπαυλαν, έκεϊθεν δέ διά τού γύρου τής Άκροπόλεως 
κατεφθάσαμεν είς Άγιον Σάββαν.

Ή πορεία μας ύπήρξε κωμικοτραγική. Ώμοιάζαμεν 
μάλλον ώς χαμάλιδες ή ώς άνδρες πορευόμενοι είς μά- 
χας, διότι, έκτος τής ιστορικής κάππας καί τού όπλου, 
έφερε καί έκαστος άνά ένα σάκκον πλήρη διπυρίτου άρ
του καί περί τήν όσφύν πέντε έξ μπαλάσκες πεπληρω- 
μένας φυσιγγίων.

— Ω βάσανα ! έπεφώνει ό είς.
— Ω χάλια καί καταντιαΐς ! ό έτερος.

Καί είς τό κλάμμα ό τρανός μέ τούς κοινούς δέν ’μοιάζει 
κλαίει μέ χάρι, νόστιμα, σιγά καί χαϊδεμμένα, 
κΓ ένώ γλυκό χαμόγελο ’στά χείλια του χαράζει, 
γΐά μία στιγμή τόν βλέπετε μέ μάτια δακρυσμένα. 
Άκόμη κλαϊτε, κύριε ; . . . ά ! πόσο σάς λυπούμαι! 
κΓ έμένα κλάμμα μούρχεται καί ολος συγκινούμαι.

Τρέξετε σείς ογρήγορα οί έμ.πορομεσΐται, 
μαζέψετε τά δάκρυα μέ κάτασπρο μανδύλι, 
αύτά δέν είναι δάκρυα, άλλ’ είναι μαργαρϊται . . . 
λιγοθυμίά τοϋ έρχεται, προφθάσετέ τον, φίλοι. 
Στραγγίστε τα καί πιέτε τα μέ χείλια διψασμένα, 
μέσα σ’ αύτά τά δάκρυα είναι λεπτά κρυμμένα.

Άπό τά δάκρυα αύτά έσυγκινήθη τόσο
καί ή κυρία θέμις μας, ποϋ είπε καί αύτή :
«Ταμπλάς Οά τοΰλθη βέβαια, άν δέν τόν αθωώσω, 
καί χάνουμε τού Γλάδ στωνος τόν ανταποκριτή.»
Άλλ' όμως ή άθώωσις έφάνη καταδίκη, 
κΓ ή αρετή ’μασκάρεψε τό Όμ.ογβνελ£χ6.

Souris.
------------ ο IS-·-

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Έκ τής χθησινής άποφάσεως τού Δικαστηρίου ιδού τί 
άπεδείχθη :

Οί κατηγορούμενοι Νεγροπόντης καί Χαλικιόπουλος
χατκδεχάαΟησαν εις άθώωβιν.

— Μά τί μούλθε καί δέν καθόμουνα στό σπιτάκι μου! 
άλλος παρέκει.

Μεταξύ λόγων αρειμάνιοι τινες ήρξαντο, παρά τήν 
αύστηοάν διαταγήν, ήν εϊχομεν, νά πυροβολώσι.

Μάς πέρνουν μυρουδιά οί χωροφύλακες καί τά περί- 
πολα καί καταφθάνουσι τήν στρατοπομπήν μας — τά 
πλήρη πολεμοφοδίων καί όπλων κάρρα — άτινα καί κα- 
τάβχουσι, μάτην τοϋ αρχηγού μας διαμαρτυρομένου, εί
δαμε δέ καί πάθαμε μέ χίλια βάσανα νά παραλάβωμεν 
τά κάρρα έν θορύβφ μεγάλω καί ταραχή, ώς δέ νά μή 
ήρκουν ταύτα, έχάσαμε καί τόν δρόμον τόν πρός τήν 
Κουκουβάουνα άγοντα, ού ένεκα πλεΐστοι περιεπλανήθη- 
μεν είς τούς άγρούς καί τάς φυτείας.

Μετά κόπωσιν μεγάλην, καταλασπωμένοι, άϋπνοι, δι- 
ψασμένοι, άνάπλεοι ίδρώτος καί βλασφημούντες έφθάσα- 
μεν είς τήν Κουκουβάουνα, ένθα μάς άνέμενε μεγάλη συγ- 
κίνησις, διότι ολον τό χωρίον, ούδέ τοϋ παρέδοου αύτού 
έξαιρουμένου, γυναΐκές τε καί παρθένοι, παϊδές τε καί 
γέροντες είχον παραταχθή είς τά σοκάκια δι’ ών διηρ- 
χόμεθα πλέκοντες τά μοιρολόγιά μας. Τά γραίδια ιδίως
μάς είχον ανατριχιάσει τό πετσί μέ τής κλάψες των. Καί 
ήκουες:

Μετά θετικότητος πληροφορούμεθα ότι ό φίλος μας 
ΟβόΠωρος Γ. Μολοχοτρώνης ένεχείρισεν είς τόν 
Πρόεδρον τής Βουλής τήν προχθές Δευτέραν αναφοράν 
πρός τήν Βουλήν δΓ ής έξαιτεϊται τήν σύγκλησιν Έθνο- 
ουνελεύσεως «ρός κναΟεώρησιν τών ήγεμ,ονιχών 
τίτλων τοΟ Γεωργίου.

Τήν περίεργον ταύτην αναφοράν πιστεύομεν οτι θέλο- 
μεν δημοσιεύσει έν προσέχει φύλλφ.

ΟΡΝΙΘΟΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ..

Διατελούμεν έτι ύπό τό κράτος ακράτου συγκινήσεως 
έπί τή χαρμοσύνω αγγελία, οτι ό Διάδοχος έμαθεν άπ’ 
εξω πλέον τό «Πιστεύω». Τό πιστεύετε; Τό λέει ή 
Νεα Έφημερίς.

Δέν είνε αληθές τό ύπό τής αύτής έφημερίδος διαδο- 
θέν, οτι ήλθον τά χελιδόνια καί Λα.Ιοΰγ^ διύτι ήμεϊς τά 
ήκούσαμε καί αουίίΓΓίαζαζ.

Ό Νέος Αΐώγ μάς αναγγέλλει μέν οτι τά νοσήματα 
έπΛημμύρισαι- τάς Αθήνας, άλλά δέν μάς λέγει καί 
πόσους έπνιξαν.

Κατά τόν κ. Στεφανίδην ό κ. Κουμουνδοΰρος είνε σα- 
μαρτζίις.

Ό φίλος κ. Λαμπίκης, κατά τήν ιδίαν άπήλθεν είς 
Παρισίους νά προμηθευθή χάη πας ήτοι πόπτας κατά τυ
πογραφικόν σφάλμα. Παλιάνθρωπος.

— Ήβοΐ τά παλληκαράκια μου, ήβοΐ ήβοΐ ! Ώχ τής 
καψομάνες πού τά έχουνε ! Ώχ !

— Παιδάκια μας, καί πού μάς πάτε; Ποϋ πάτε, ά- 
γοράκία μας νά χαθήτε; Δέν λυπάστε τά νειάτα σας; 
Ά! άχ! άχ! ή καψεραΐς.

—Άγγελούδιά μας, άραγες θά σάς ξαναϊδοϋνε οί συγ
γενείς σας! Ποιος θά σάς κυττάξη σάν πληγωθήτε;

Καί γέρων κλαίω ν μάς έψαλλε:
Στό βρόντο κάθε τουφεκιού κΓ άπό *να σας θά πέφτη. 
Παιδιά μ’ έκεΐ ποϋ πάνετε θάνατος σάς παντέχει.
Καλή ’ναι κ’ ή έλευθεριά, καλή ’ναι κ’ ή πατρίδα,
Μά κ’ ή φτώχιά μανούλά σας δέν έχει πλιό έλπίδα.

Ό θεός παιδιά μαζύ σας, δ θεός !
” Καί χωρίς νά θέλωμεν έβούρκωσαν τά μάτια μας.

Μετά τά ξέψαλμον τών μοιρολογιών, δ άρχηγός έφοόν- 
τισε νά μάς προμηθεύση καταλύματα, ήτοι κονάκια είς
τά τών χωρικών καλύβια.

Φίλος γενόμενος τοΰ γραμματέως, φίλος κατέστην καί 
τοϋ άρχηγοΰ, έφ’ ώ καί έπιτε.Ιεύς αύτού διωρίσθην.

Ώς έκ τούτου άπό τόρα καί είς τό εξής άνάγκη νά μέ 
Οεωρήτε ώς έπίσημον πρόσωπον.

ΔΙΚΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗ.

("18. άριβ. 268).

Μετά τήν διατύπωσιν τών ολίγων αύτών έξέθεσε καί 
άλλα σχετικά μέ τήν παρούσαν δίκην, διότι έκ τής έξε- 
λιξεως τής δίκης άν ήσαν κατηγορούμενοι οί κύριοι Με
νέλαος καί Χαλικιόπουλος άπεδείχθη ήμικατηγορούμενος 
ό Κώστας Χχόχος, δημοσιογράφος μή δημοσιογρά
φος, ύπάλληλος Νεγρεπόντη μή ύπάλληλος, ποιητής μή 
ποιητής, φίλος μή φίλος, ό’στις θ’ άποδειχθή όφιοειδώς 
δΓ όλης τής ύποθέσεως διεκλαδωμένος καί περί ού ένό- 
μισε νά καταθέση ό πολιτικώς ένάγων δλίγα σχετικά.

Άγγελόπουλος. Διηγείται πώς κατά τό θέρος τού 
1881 παρουσιάσθη είς τό Γραφεΐόν του ό Σκόκος καί τοϋ 
έζήτησεν έργασίαν έμμισθον, τήν όποιαν δέν ήδύνατο νά 
τώ παραχωρήση· άλλ’ έκεϊνος ύπεσχέθη οτι θά ώφελήση 
τήν έφημερίδα, ότι έχει σχετικόν τόν διευθυντήν τού 
’Εμπορικού Γραφείου Χαλικιόπουλον, οτι θ’ αύξήση τάς 
συνδρομάς κτλ. Ό Άγγελόπουλος έδέχθη, ύπό τόν όρον 
πάσαν συνδρομήν ήν θά προσέθετέν ό Σκόκος νά τήν νέ- 
μεται ό ίδιος.

Ήλθε. Μεγάλους πάντοτε έπαίνους ύπέρ τού Χαλι- 
κίοπούλου. θά δίδη καί χρηματιστικόν δελτίον, άλλ* 
ύπό τόν όρον ότι Οά κρατηθή μυστικόν, διότι Οά δίδεται 
έν άγνοια τού Νεγρεπόντη, διότι δέν συμφέρει ν’ άκου- 
σθή ότι δίδονται καί άλλα χρηματιστικά δελτία άπό 
τό Γραφεΐόν τοϋ Νεγροπόντη.—’Ως γνωστόν έκεϊθεν πη
γάζει τό έν τώ ΑΙώη χ,ντχ. Σάββατον δημοσιευόμενον.—

Παρατηρούμεν ένταύθα οτι όταν έλεγεν αύτά ό Άγ
γελόπουλος, δ Νεγροπόντης έταράχθη καί ήρώτησε τόν 
Χαλικιόπουλον άν πράγματι έδιδεν δελτίον. Αύτό μάς τό 
είπεν εις έκ τοΰ ακροατηρίου, ήμεϊς δεν τό είδομεν.

Έγώ λοιπόν, δ γραμματεύς καί ό άρχηγός είσήλθομεν 
είς οίκόν τινα.

Ή οικοδέσποινα, σαράντα χρονώ γυναίκα, μάς ύπεδέ- 
χθη λίαν φιλοφρόνως, είσηγούντος τοϋ άνδρός της, χωριά- 
του έν όλη τή σημασία τής λέξεως, καί μάς έστρωσε 
κάμποσαις βελέντζες πρός καθισό καί ύπνον.

Έζητήσαμεν, ώς φυσικόν, νά γευματίσωμεν, ή δέ 
οικοδέσποινα χωριάτισα έφάνη πολύ πρόθυμος είς τήν 
παράκλησίν μας, δω καί αύγά μάς τιγάνισε και κοτό
πουλο μάς έψισε, έσχε δέ τήν καλοσύνην νά παρακαθίση 
αύτόκλητος έν τή τραπέζη συν άνδράσι καί τέκνοις.

Καί ήσαν μέν τά τέκνα μικρά, άλλά μεταξύ αύτών 
ύπήρχε καί ένα βυζανιάρικο, καί ενα κ,ορίτσι μή βυζανιά
ρικο, ή καλλίτερον δυνάμενον νά βυζάνη.

Καί τί κορίτσι !
Χωριατοποϋλα ροδοκόκκινη, χονδρομπαλάδικη, νοστι— 

μοτάτη, μέ κάτι μπράτσα προζυμωτά,. μέ μιά μέση 
φουσκοτή καί στήθος έπαγωγόν.

Κορίτσι ήτο έκεΐνο ή ταρτάνα;
Έτρώγαμεν . . . Άλλά δέν έτρώγαμεν, μάς έτρωγεν 

ή άπέναντι μας χωριατοποϋλα.

ί
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Ή δημοσίευσις τοϋ δελτίου έπαυσε, τοϋ μέν Σκόκου 
άσθενήσαντος καί μεταβάντος είς Τήνον, τοϋ δέ Χαλι- 
κιοπούλου μή έχοντος άνθρωπον μέ τόν όποιον νά τό 
στέλλη. Άλλά καί ό Άγγελόπουλος δέν ήθελεν πλέον 
νά δημοσιεύη τοιοϋτο, διότι τό ένόμιζεν έκ κακής πη
γής προερχόμενον.

Ήλθεν ό τύφος καί ό Νεγροπόντης έδωσε μερικά χρή
ματα διά τούς πτωχούς· ό Σκόκος γράφει διθυραρεβώδες 
άρθρον, έξ έκείνων τοϋ γνωστού ύφους του καί χωρίς νά 
τό άναγνώση ό Άγγελόπσυλος δημοσιεύεται έν ταΐς Νέαις 
'/όίαις’ άλλως τε τήν πράξιν έκείνην έννοοϋσε νά τήν 
έπαινέση. Ό Σκόκος -ήτο πλέον κατενθουσιασμένος- είδε 
τόν Νεγροπόντην. Πάντοτε έννοοϋσε νά έπιδεικνύηταε 
■παρ’ αύτώ οτι έχει δύναμιν είς τάς Λ7α<· Ίίέας. Έπί τέ
λους τω έπρότεινε καί συνεταιρισμόν μέ τον Χαλικιό- 
πουλον.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ.
Ό μάρτυς Καλύβας καταθέτει ότι ήκουσε τά περί 

Άγγελοπούλου διαδοθέντα ότι έζήτησε χρήματα άπό 
τόν Νεγρεπόντην έν τώ Καφφενείφ τοϋ Τσόχα.

Ό μάρτυς Κυρεαζ^ς, μεσίτης, άφοϋ μάς είπεν οτι 
δέν άναγινώσκει τοιαύτας έφημερίδας(ώς τάς Neac ’/Jf’ac) 
διότι είναι συνδρομητής είς τό «D«5bats» καί τό «Times», 
ομολογεί έπί τέλους ότι είναι άνθρωπος τού Νεγροπόντη 
καί ό,τι καί άν πή δέν θά πιστευθή ώς ειλικρινές.

Ό κ. Γεράσιμ,ος Κούπας, γέρων, μέ λευκάζουσαν 
κόμην, κατακόκκινος, μέ τόν υψηλόν πίλον είς χεϊρας, 
μέ καθαράν αναβολήν παρουσιάζεται καί ποιεί ύπόκλι- 
σιν δίκην ιεροδιακόνου, ζητούντος παοά τού Επισκόπου 
ζα/.ρόζ. Καί άρχεται νά κελαδή, διότι είναι τόσον ρυθ
μική καί λεπτή καί γλυκειά η φωνή του, μέ τήν κεφαλ-

λονήτικην έκείνην άπήχησιν, τήν τόσω κωμικήν καί έν 
ταύτω νόστιμον. Δέν τού μέλει κυρίως περί τής μαρτυ
ρίας ήν κληθείς έχει νά καταθέση, όσην περί τοϋ άκροα- 
τηρίου καί τής κοινής γνώμης. Παρακαλώ το σεβαστόν 
άκροατήριον ■—άρχεται λέγων—καί κυττάζει πέριξ του 
εν μέσω ίλαρότητος τού άκροατηρίου καί τού προέδρου 
θέλοντος νά τόν έπαναφέρη είς τήν σειράν τοϋ λόγου του· 
άλλ εκείνος πήρε πλέον δρόμον, θέλει νά διηγηθή τό 
ιστορικόν τού Άγγελοπούλου, άλλά παρεμβαίνουσα ή 
πλατεία αίμόχρους μορφή του τόν άναγκάζει νά στραφή 
πρός εαυτήν, νά τήν νομίζη ύπό τό βάρος δεινής κατη
γορίας και νάρχίζη νά ορκίζεται ότι αύτός δέν έδωκε τί
ποτε, ότι δηλαδή νά είποϋμε έγώ μόνον μέ τόν Μελχ 
ώμίλησα διά νά σαφηνισθή αυτή ή ύπόθεσις.

Πρόεδρος. Δέν σάς κατηγόρησε κάνεις.
Κούπχς. Οχι, άς έλθη‘δ Μελάς. Έγώ δηλαδή νά

είποϋμε είπα δηλαδή οτι καλόν είναι νά σιωπούνε. Έγώ 
irtpiyxirTsi; ·, Έγώ γνωρίζω παπάδες. Γιατί νά σύρεται 
τ’ όνομά μου;

Πρόεδρος. Έκάματε λόγο μέ τό Μελά;
Κούπχς. Έλυπήθημεν δηλαδή νά είποϋμε καί οί

δύο, διότι νά καταντήση έτσι ό Βαλιάνος. Άλλά έγώ 
έβίασα τόν Άγγελόπουλον ; Έγώ είμαι άθώος.

Πρόεδρος. Βέβαια, άν δέν είσθε άθώος, θά είσθε 
κατηγορούμενος.

Κούπχς. Εννοείται, έγώ δέν είμαι ίησουΐτης. 
Χ-ΟΓδας. (Μετ' έξϊφάααύς ) Ν’ άποσπάσητε άπο τών

άγνών του χειλέων ό,τι είπε μέ τόν Μελά.
Κούπας. Οϋδέν κακόν είπα. Δηλαδή νά είποϋμε

άν ό νόμος μέ βιάζη, μέ βιάζει ό νόμος ;
Χτεφανέδης. Τί τά θέλετε, είς έμέ είπεν οτι αύταί

αί ειδήσεις περί Μαρή Βαλλιάνου είναι τρομεραί καί φο- 
βεραί.

Κούπχς. Όχι, δέν είπα τοιοϋτό τι.

Χτεφχνέδν):. Άν είναι έτσι καί τ’ άρνεϊσαι! 
Κούπχς. ’Ιδού τί είπα. Τόν είχα ανταμώσει είς τό

Ξενοίοχιΐογ z>?<? ΆγγΛίας. Ό Μελάς ανέβαινε, έγω κα
τέβαινα μέ τήν Κυρία μου. Είναι καλόν τοϋ είπα να 
μήν ανακατώνετε αύταΐς της χίπί/’μπα/ταμίαις, αυταΐς 
τής βρώμαις.

’ Καί έζηκολούθ'ει νά λέγη οτι είναι άθώος καί νά έπι- 
μένη νά σημειωθούν είς τά πρακτικά, έως οτου μετά 
πολλής δυσκολίας, χάρις είς τήν ένέργειαν τού προέδρου, 
συμβοηθούντος καί όλου τού άκροατηρίου, κατωρθωθη ν 
άποσυρθή.

ΠΑΡΕΜΠΕΣΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ.
Τον μάρτυρα 3»τ£λπωνχ Ίωχννέδην, άρχόμενον 

νά καταθέτη, διακόπτει ό συνήγορος τού πολιτικώς ένά- 
γοντος κ. Μπουφίδης, προτείνων όπως έκ τών προτέρων 
λυθή τό ζήτημα, άν τό Δικαστήριον Οά παραδεχθή τήν 
άπόδειξιν τής πράξεως δι’ ήν έγένετο ή έξύβρισις, ώστε 
■νά γνωρίζη ή κατηγορία πώς θά κανονίση τάς ερωτήσεις, 
τών μαρτύρων.

Τήν πρότασιν τού κ. Μπουφίδου υιοθετεί ό κ. Jkou> 
χάχης, ό κατακτήσας πλέον τάς συμπάθειας τοϋ άκροα
τηρίου είσαγγελεύς, διά τό θάρρος καί τήν παρρησίαν,δι’ 
ών περιβάλλει τήν θέσιν του. Θεωρεί, σύμφωνα πρός τό 
γράμμα τού νόμου, άπαράδεκτον τήν άπόδειξιν τής ύ
βρεως, διότι έάν άλλως είχε τό πράγμα, ούδείς τοϋ ο
ποίου ή τιμή θά προσεβάλλετο, ήθελε τόλμησε, νά έμφα- 
νίζηται έν τώ δικαστηρίω, όπου Οά έξελίσσετο όλος ό 
βίος αύτοϋ, διά νά λεχθώσι σχετικά καί άσχετα, οπού 
έν περιπτώσει,καθ’ ήν ό προσβάλλων έτύγχανε πλούσιος, 
ήδύνατο νά πλαστουργηθώσι χίλιαι ψευδομαρτυρίκι καί 
τότε άλλοίμονον ! είς τήν τιμήν τών πτωχών.

Έκ τών συνηγόρων, ό κ. Ιίωοτής έπιμένει νά έςελι- 
χθή ή άπόδειξις τής πράξεως, μή παραδεχόμενος ότι οί 
πελάται του ύβρισαν, διότι απλώς διέδωσαν ξηρά γε
γονότα καί φέρων., έκ τής κακής έξεως τής καθηγετικής 
έδρας, καί παράδειγμα. Υποθέσατε οτι πρόσωπόν τι έξ 
έκδικήσεως έβλαψε τόν άγρόν μου. Ή πράξις είναι α
νήθικος. Έάν ό καθ’ ού έξετελέσθη τό άδίκημα, δέν κα- 
ταμηνύση, άλλά πορευθή καί άνακοινώση τό γεγονός, ό 
τοιούτος έξυβρίζει; Καί τονίζων τραγικήν χορδήν, έπι— 
φωνεΐ : Άν θέλετε θύματα έξιλαστήρια τής τιμής τού 
Άγγελοπούλου, τότε κτλ. άλλά πιστεύω κτλ.

Ό κ. Είσαγγελεύς προσβάλλει τήν θεωρίαν τοϋ δι
κηγόρου Κωστή, φρονών καί περί τού παραδείγματος ά- 
κόμη, ο εφερεν έκεΐνος, οτι ό διαδίδων δυσφημίζει, κατά 
συνέπειαν ένοχος έξυβρίσεως, καί παραδεχόμενος δύο κύ
κλους, τόν ένα στενότερον, περιλαμβάνοντα τήν προσβο
λήν τού δικαίου, τόν άλλον εύρύτερον, τήν προσβολήν 
ηθικής, καί ότι έν τή δευτέρα περιπτώσει ή άπόδειξις δέν 
έπιτοέπεται.

Ό κ. Λϊπουφίδϊΐς μετά θάρρους, μεθ’ ίπποτισμοϋ, 
μετά δυνάμεως καί έναργοϋς τόνου φωνής, άποκοούει τήν 
γενομένην τών λόγων του παρεξήγησιν, ότι ήθέλησε ν’ ά- 
ποφύγη τήν αποδεικτικήν διαδικασίαν καί παρακαλεϊ 
τόν Εισαγγελέα ν’ άποσύρη τήν πρότασίν του καί παρα- 
καλεΐ τό Δικαστήριον, παρά τόν νόμον, παρά τά είθισμέ— 
να, νά δεχθή τήν άπόδειξιν, έπιλέγων διά τόν πελάτην 
του : Τόν γνωρίζει ολος ό κόσμος !

Τό δικαστήριον άπερχόμενον είς διάσκεψιν δέχεται τήν 
άπόδειξιν τής πράξεως, ήτις συμφέρει είς τούς κατηγο
ρουμένους,διά λόγους ταπεινής ύπεκφυγής τού νόμου καί 
άτιμωρησίας, διότι έάν κατορθώσουν διά παρεσκευασμέ- 
νων μαρτύρων ν’άποδείξουν τήν πράξιν, νομίζουν,σύμφω
να μέ τήν θεωρίαν τού Κωστή οτι δύνανται ν’ άποφύ-

Καί έλεγον έγώ, μυστικά, πρός τόν φίλον μου γραμ
ματέα.

— Μωρέ τάκκος ! αί ;
Καί μού άπήντα έκεΐνος :
— Τρέλα ϊ
— Εΐνε γιά κλέψιμο ! . . .
— Μόνο ; Καί κάτι παραπάνω δέν λές !
— Έγώ, άπήντησα έγώ, τί νά σού πώ, τήν πέρνω.
— Άμ έγώ ; . .
— Δέν μπορεί νά γίνη κάμιά δουλειά ; Αι, τί λές ;
— Γιά κλέψιμο ;
— Επάνω κάτω . . .
— Άν θέλη ! . . . .
— Μά ίσα ίσα εΐνε νά μή θέλη, τότε δέν θά ήνε 

κλεψά.
— Μά ποιος θά τήν πάρη ;
— Κλήρο . . .
— Όχι- τήν θέλω ’γώ- βοηθάς ;
— Νά βοηθήσω; Έγώ νά βοηθήσω; είσαι άφιλότιμος. 

Έγώ συνέλαβα πρώτος τήν ιδέα. · · ·
— Νά σού πώ, ξέρεις τί σοϋ κάμω;

Πριν προλάβω ν’ άπαντήσω ό αρχηγός παρεμβάς , διέ
κοψε τόν μυστικόν διάλογόν μας λέγων:

— Παιδιά, εΐνε καιρός νά βγήτε νά ’δήτε τί γίνονται 
τά παλληκάρια. Σείς είστε τό δεξί μου χέρι, μή μού 
τό κόβετε. Θάλθω κ’ έγώ κατόπιν....

Τότε ό χωρικός ξεναγωγός έγερθείς είπε, ποτήριον 
πλήρες οίνου κρατών:

— Κουμπάρε καπετάνιε, πολλά χρόνια νά ζήσετε *κεϊ 
πού ώστε. . καί είς έτη πολλά, καί όταν γυρίσης μέ τό 
καλό, έτσι γιά τό άμ/re, νά μού βαφτίσης τό παιδί.

— Μπά, κι’ άπόψε, άπήντησεν ό άοχηγός, σ’ ευχαρι
στώ μάλιστα.

— Ή καλοσύνη σας, έσπευσε ν’ άπαντήση ή χωριατο- 
ποϋλα, λαμβάνουσα είς χεϊρας, έκ τών χειρών τής μη— 
τρός της τήν θυγατριδήν.

— Ναι, ναι, άρχηγέ νά τό βαφτίσης, έσπεύσαμβν ν* 
άπαντήσωμεν έγώ τε καί ό γραμματεύς.

—Βίβα τού κουμπάρου, βίβα του!
—Βίβα.
Καί έκενώσαμεν τά ποτήρια.
Τό ζεύκι έβάσταξε έως τό μεσονύκτιον, ότε έν μέθη 

πολλή έπλαγιάσαμε. Τό πρωί, έξυπνήσαντες ήρξάμεθα

διαλεγόμενοι μετά τού γραμματέως, έννοεΐται πάντοτε 
μυστικά.

— Αί, ού, ψίτ ! Πώς τά πάς; Έγώ τήν είδα στόν 
ύπνο μου. Σύ ;

— Στόν ύπνο σου τήν είδες, άπήντησα έγώ, άπατά- 
σαι. Δέν θυμάσαι; Δέν τήν είδαμε καί στό ξύπνο μας 
χθές;

— Ναι, δέν σού λέγω . . . κορίτσι αί; βρίσκει άδελ- 
φέ κάνεις στά χωριά γνήσια πράγματα.

— ΤΩ βέβαια, βέβαια.... Άκου έκεϊ τί λέγει.
— Διαολοκόριτσο, αί;
— Θηρίο πράγμα!
— Σού λέγουν, πάρε κόρη μέ ανατροφή.... Τί άνατρο

φή; Πέρνεις μια γυναίκα—ναι χωριάτισα, δέν σοϋ λέ
γω—άλλά πέρνεις γυναίκα—νά σοϋ πλύνη, νά σού μα-
γειρεύη νά σού . . . νά σού κάνη όλαις τής δουλειαΐς......
Καί νάχης καί γυναίκα. Έκεΐνα τά ζωντόβολα τής Α
θήνας, σοΰχουν καί αξιώσεις. Ηθελα νά ήμουνα κου- 
μουνιστής νά πάω νά βάλω φώκο σ’ έκεΐνο τό Αρσάκειο.. 
Είδες αδελφέ, πού καταντήσαμε; Πάς καί πέρνεις μιά 
πλύστρα μαθήτρια, τοϋ Αρσάκειου. . Τί είσαι; Δασκάλα. 
Ποιανού κόρη είσαι; Τού Χονδροκώστα.

Νά σέ πάρω νά μέ πάρης 
Καί μαζύ νά ζήσωμί.

"Ετσι καταστρέφονται οί νέοι ..Νά ιδού, μιά χωριατο-
I πούλα, πάρ’ την χωρίς αξιώσεις, χωρίς τίποτα. Νά μυ- 
ρίζη καί θυμάρι μάλιστα.

| — Καί τά ’λές τόρα αύτά ; “Επρεπε νά βγούμε άπό
τήν Αθήνα καί νά έλθωμε στής Κουκουβάουνες γιά ν’ ά- 
νοίξωμε τά μάτια μας ;

— Βέβαια, τά είδες, ό αρχηγός σού κάθισε άμέσως 
καί z-ουμπάρος ;

— Διότι εΐνε άρχηγός. Έπειτα τί βγαίνει μέ τό κου- 
μπαρλίκι !

— Αί ξεύρεις τί έσκέφθην; Τόρα ν’άφήσωμε. τά πράγ
ματα όπως έχουν καί είς τήν έπιστροφήν σκεπτόμεθα.

Καί ούτως έδόσαμεν πέρας είς τήν συνδιάλεξίν μας. 
Περί τήν εσπέραν ό οίκος τού φιλοξενούντος ήμάς 

Κουκουβαουνιώτη ήτο πλήρης Κουκουβαουνίδων, Κου- 
κουβανιωτών καί Κουκουβανιτιδίων, συρρευσάντων, όπως 
παίαστώσιν είς τά βαπτίσια, άτινα έμελλον νά τελε- 
σθώσιν έν όλη τή μεγαλοπρεπεία, καθόσον παρευρίσκοντο 

■καί οί δύο τού χωρίου ιερείς μετά τοϋ τυφλού αυτών 
ψάλτου.

Εκτός τής οικίας ειχον παραταχθή έν όπλοις άπαντες 
οί έθελονταί μετά τής σημαίας καί τών σαλπιστών
όπως φέρωσι τιμάς είς τόν αρχηγόν.

fU σν»ίχ«ια »’« το τροαιχίς).
Παλιάνθρωπος.



6 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

γωσι τόν χαρακτηρισμόν τής ΰβοεω;, επομένως τής τι
μωρίας, άλλ’ ήτι; συμφέρει επίσης καΐ είς τόν Άγγελό
πουλον ό'στις δέν ήλθεν είς τό Δικαστήρον διά νά ζητή· 
ση τιμωρίαν μιάς έςυβρίσεως, άδιάφορον, κατά την Οεω- 
ρίαν τοΰ Είσαγγελέως, άν ή άποδιόομένη αύτώ πράξις 
είναι άληθής η όχι, άλλά προσήλθε κυρίως νά διάλυση 
τήν έξυφανθεΐσαν έναντίον του πλεκτάνην περί τοΰ αι- 
σχροΰ εγκλήματος τοΰ chantage.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ.

Γ~ Ό μάρτυς Χτίλπων Ίωαννίδης, ό συμπαθητικό
τατος πτυχιοΰχος τής Νομικής, καταθετει σπουδαιοτά- 
την κατάθεσιν, ότι καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα είς 
ο οί κατηγορούμενοι άνάγουν τάς είς τό Γραφεΐον τοΰ 
Νεγροπόντη επισκέψεις τοΰ άδελφοΰ του Άγγελοπούλου 
ΐνα ζητήση τόν Χαλικιόπουλον, ό Ίωαννίδης έμελέτα 
μετά τοΰ νέου Περικλέους Άγγελοπούλου, άπό τής 8ης 
μέχρι τής 12ης καΐ από τής ήμισείας μ. μ. μέχρι τής 
εσπέρας. Οί δέ κατηγορούμενοι ακριβώς ώρισαν ώραν τών 
επισκέψεων τήν 11 ην μ. μ.

Ό μάρτυς Χβλτάοαρος άποδεικνύει έπί τίνος συ- 
ναντήσεως, κατά τήν '(?δόυ Σταδίου,αύτοΰ ,τοΰ Ίωαννί
δου καΐ τοΰ Περικλέους Άγγελοπούλου (τοΰ κατά τό λέ- 
γειν τών κατηγορουμένων λαβόντος συνεντεύξεις μετά τοΰ 
Χαλικιοπούλου) άφ’ ένός,καΐ τοΰ Χαλικιοπούλου καΐ Σκό
κου άφ’ έτέρου, ότι μετά τήν δημοσίευσιν τών μηνύσεων 
καΐ τών δηλώσεων ό Περικλής Αγγελόπουλος άπεδείχθη 
ότι ούδέ κατά πρόσωπον έγνώριζε τόν κατηγορούμενον 
Χαλικιόπουλον.

Ό μάρτυς Έπαμχνώνδας ϋάυριακίοης, ή οασις 
’όλων τών μαρτύρων, ό αφελέστατος αύτός καΐ εύφυής 
νέος, εμφανίζεται σύρων τούς πόδας του ώς νά εφερεν 
έμβάδας, ώς τοΰρκος πασάς καΐ πρώτος αύτός αρχίζει 
νά ένισχύη τήν καΐ έκ τών λόγων τοΰ Άγγελοπούλου 
γεννηθεϊσαν ήδη ύπόνοιαν, ότι πιθανόν δλον αύτό τό 
δράμα νά έξυφάνθη ύπό τοΰ Σκόκου, χωρίς νά έχη χα
μπάρι ό Νεγρεπόντης. Μέ ύφος καί λεπτομέρειας μυθιςΌ- 
ριογράφου λέγει πώς ό Σκόκος μετά τήν δημοσίευσιν τών 
σκανδάλων έλθών είς τό Γραφεΐον τών Νέων ’Ιδεών έζή— 
τει νά πείση τόν Άγγελόπουλον δτι ό Χαλικιόπουλος δέν 
επταισε, λέγων : Ακουσέ με και έξηναγκάσθη άπό τούς 
άνωτέρους του διά νά γράψη, δσα έγραφεν, προσθέτων 
ύβρεις κατά τών άνωτέρων αύτών καί όνομάζων χρυσο- 
κανθάρους.

ΙΕέσαγγελεύς. Τί έργον κάμνει ό Σκόκος ;
ΚυρικκίΠης. Νομίζω δτι δέν έχει κάνένα. Είναι δι 

.Ιιτάντις δημοσιογραφίας. Γράφει κάτι ποιητικά,κάτι 
μεσονύκτια καΐ τά τοιαΰτα.

Ό αξιόλογος δικηγόρος μάρτυς Λίιχολάρας. διερ 
μηνεύει τήν μεγάλην αύτοΰ πρός τόν Άγγελόπουλον ύπό
ληψι ν καί τήν δυσάρεστον έντύπωσιν ήν τώ ένεποίησαν 
τά περί αύτοΰ δημοσ ευθέντα ύπό τοΰ Χαλικιοπούλου,δια- 
βεβαιώσας έπί τώ ορκω δν εδωσεν δτι νομίζει ανίκανον 
τόν Άγγελόπουλον νά διαπράξη τήν άποδιδομένην αύτώ 
πράξιν.

Καΐ ιδού έμφανίζεται έπί τών μαρτυρικών σανίδων ό 
ποθούμενος μάρτυς Κώστας Χχόκος.

ΊΙλιοκαής, φαλακρός, ίδρωμένος, μέ διόπτρας κρυ

τιγλαίσε τον τττωχον άντιγρχψέχ 
τών ποιήσεων τοΰ μακαρίτου ΙΙαπαρρηγοπούλου, αρχίζει 
καΐ αύτός τήν κατάθεσίν του άπό τής εν τώ Γραφείφ 
τών Near Ίδιών προσλήψεώς των καί τής δι’ ιδιαιτέ
ρους έπειτα λόγους άπομακρύνσεώς του.

Πρόεδρος. Άνεχώρησες καλώς ή κακώς;
Χχόχοφ. Μετά τίνος δυσαρέσκειας.
Κατόπιν θά ίδήτε ποία ήτο ή τις αυτή δυσαρέσκεια. 
Μετά τοΰτο διηγείται πώς τόν ηύρεν ό Χαλικιόπου— 

λος καΐ τοΰ είπε μετά παραπόνου δτι αί Νέαι Ίδέαι τοΰ 
εζή τησαν χρήματα διά νά μή δημοσιεύση τούς έναντίον 
τοΰ Βαλλιάνου Ί.ι6έ.1.1ονζ!

Καί επειδή είχε καταθέσει δτι ήτο άνταποκριτής, ό 
Πρόεδρος λίαν εύφυώς καί λίαν δικαίως τόν έρωτά :

— Αί ανταποκρίσεις, τάς οποίας γράφετε, είναι καΐ 
αύταί λίβελλοι ;

Καί γίνεται χασμωδία, τοΰ Κωστή έρωτώντος, τοΰ 
Στούπη συρίζοντος, τών πολιτικώς έναγόντων διαψευ— 
δόντων, τοΰ Στεφανίδου γελώντος καί τοΰ Ρόκου φρυάτ— 

οντος.
Ό Πρόεδρος. Θά κάμω μικράν διακοπήν, διά νά 

συνέλθητε.

Ή συνεδρίασις επαναλαμβάνεται.
Έρχονται είς άντιπαράστασιν Σκόκος καί Κυριακίδης. 

£ίς τήν μονομαχίαν αύτήν ό τελευταίος κάκτανε τόν 
πρώτον.

Ό μάρτυς Γρυηάρης καταθέτει καλά ύπέρ τοΰ Χα— 
λικιοπόλου, καΐ καλλίτερα ύπέρ τοΰ Άγγελοπούλου.

Μετά ταΰτα παρίστανται άλληλοδιαδόχως οί μάρτυ
ρες τής κατηγορίας καί πρώτος πάντων ό κλεινός Μικρα- 
σιανός Γιχνγκάκης, ό καταθέσας δτι ό Περικλής ’Αγ
γελόπουλος δταν μετέβη δευτέραν φοράν είς τό Γραφεΐον 
τοΰ Νεγροπόντη διά νά όμιλήση μέ τόν Χαλικιόπουλονr 
κεθ’ ού ήδη ήλθεν είς συνέντευξιν, ύπέλαβε τόν Γιανκά- 
κην διά Χαλικιόπουλον, ό καταθέσας δτι ό Περικλής 
Αγγελόπουλος έχει μεγάλα γένεια, ένώ ούδέποτε είχε 
τοιαΰτα, ό καταθέσας δτι μετά βεβαιότητος δέν δύνα— 
ται ν’ άποφανθή ποιος είναι ό Περικλής Αγγελόπουλος 
τόν όποιον είδε, χωρίς νά είναι διόλου μύωψ ώς δ Χαλι- 
κιόπουλος· έπειτα ή ύπηρέτρια τοΰ Χαλικιοπούλου, ή 
Παρα σκευή Χεονδ, νοστιμωτάτη βλάξ, δλο γελώσα, 
κέ τήν ίδιάζουσαν νησιωτική προφοράν της είπε δτι είδε 
τόν Περικλή Άγγελόπουλον είς τό σπήτι τ’ άφεντικοΰ 
της χωρίς νά δύναταί νά ’πή τι λογής ήτο αύτός ό Αγ
γελόπουλος καί δτι άκουσε τ’ άφεντικό της νά λέγη είς 
τόν Άγγελόπουλον αύτά καί έκεινα· ό Γβώργεος Πα· 
Τίβέφ, μεγαλοπρεπής μεσίτης, δστις είπεν (καΐ όχι ό κ. 
Κουμάνταρος, ώς εϊπομεν χθές) τά περίφημα λόγία τοΰ 
Νεγ?επόντη : Τό χόσμ.ος «ενα: έζώ .ί καΐ ό Κου- 
μ,άντσιρος δστις είδε λέγει τόν Νεγρεπόντην άγανα- 
κτησμένον διότι τοΰ ζήτησαν χρήματα.

Ή συνεδρίασις διακόπτεται, δλου τοΰ άκροατηρίου, 
πλήν τών μεσιτών τοΰ Νεγροπόντη, άναχωροΰντος εύχα- 
ριστημένου δτι διεσκεδάσθη καΐ ή τελευταία σκιά περί 
τής ύπολήψεως τοΰ πολιτικώς ένάγοντος.

(Ti χίλο; χή; 8'κηί ός τ) κρθ3β/ίς].
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Φί.Ιτατον Μή Χάνεσχε εύχαριστώ.

Ι¥ηρη?φ.
Η ΠΙΣΤΙΣ.

Ανέκαθεν αί νέαι τής Σύρου κατηγοροΰνται έπί ερω
τική άπιστία.

Είς τί δύναταί τις ν’ άποδώση τοΰτο;
Έγώ τό άποδίδω.
Είς τό Νερό τής Πηγής, είς τό ίώδιον τής θαλάσσης 

μας καί είς τήν λιθόστρωτον Πλατείαν.
Τρία μέσα χωνευτικά.
Διότι, τί είναι ό έρως ; (πάντοτε κατ’ έμέ). Φαγητόν 

δπερ τρωγώμενον άλλοι μέν τό χωνεύουσι, είς άλλους δέ 
κάθεται ’ς τήν καρδιά.

Οταν όμως ύπάρχουν πολλά πράγματα, άτινα εύκο- 
λυνουσι τήν χώνευσιν, καΐ τοιαΰτα είναι τό νερό τής 
Πηγής, τό ίώδιον τής θαλάσση; καΐ ό περίπατο; τή; 
Πλατείας, τί νά σοΰ κάμη τό φαγητόν;

Άλ.λ* Γσως έχω άδικον.
Τό βέβαιον είναι δτι ούδαμοΰ τής ύφηλίου γεννώνται 

καΐ θνήσκουσι τόσω ταχέως οί έρωτες, δσον ένταΰθα.
Περιπατεΐς είς τήν Πλατείαν, βλέπεις μίαν νέαν, σέ 

βλέπει ... τή μειδιάς, σοι άνταποδίδει τό μειδίαμα . . 
τή προσφέρεις άνθη, τά δέχεται . .. τή ζητείς συνέντευ- 
ξιν . . . σοΰ ορίζει τήν ώραν καΐ σοΰ δίδει δακτύλιον 
εκ τής κόμης της. Παρέρχονται δύω ήμέραι’ είσαι ό εύ- 
τυχέστερος θνητός, τήν άναμένεις μετά πάθους εις τήν 
Πλατείαν. . . έρχεται’ τή μειδιάς, σοΰ άπαντά διά μομ- 
φασμοΰ’ τή προσφέρεις άνθη, σοΰ στρέφει τά νώτα’ τή 
δεικνύεις τόν δακτύλιον ον φέρεις καΐ έκείνη σοΰ άπαντά:

—Τί σαχλός ποΰ είσαι !
Τετέλεσται ! Άντίο όνειρα, Άντίο έρως. Αρχίζει μέ 

ά λλ.ον τά αύτά καΐ οϋτω περνά ολους τούς νέους.
Ανάθεμα τά χωνευτικά ! !
Δέν ύπάρχουν εξαιρέσεις; θά έρωτήση;.
Ο πρόλογος έχρησίμευσεν δπως σοΰ διηγηθώ μίαν 

τοιαύτην χθεσινήν καΐ άσπαίρουσαν ώς μπαομποΰνι άπό 
φρεσκάδα.

’Ησαν νέοι . . ήγαπώντο έξαιρετικώς. . . οικογενειακά! 
σχέσεις συνέδεον έτι πλέον τόν έρωτά των, άλλ’ οί γο- 
νεΐς, φοβερόν έμπόδιον έρωσών καρδιών, άνθίσταντο.

Οί λόγοι ; Ξεμωράματα.
Πρό μηνών ό νέος απέρχεται εί; ξένην πρός αύξησιν 

πατρική; περιουσίας.
Δάκρυα έξ άμφοτέρων τών μερών, δρκοι φρικτοί, άπο- 

χωρισμαί.
Οί γονείς έπιπλήττουσι τήν νέαν. Ή νέα άγαπά, ή νέα 

ενθυμείται τόν άπόντα έραστήν της καΐ τήκεται.
Δέν είμποροΰν ν’ άνταποκριθώσι δι’ έπιστολών, άλλά 

κατά τον Ουγκω επινοοΰσι μυρίους τρόπους μυστικής άν- 
ταποκρίσεως. Πεμπουσι πρός άλλ.ήλους τά κελαδήοιατα 
τών πτηνών, τήν εύωδίαν τών άνθέων, τά μειδιάματα 
τών παιδιών, τό φώς τοΰ ήλίου, τά; ακτίνας τών ά- 
-στρων, δλην τήν κτίσιν.

Ό νέος έργάζεται, ό έρως του δίδει θάρρος.
ΑΓφνης άγγελμα άπαίσιον τώ άγγέλλεται.
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Ή νέα έμνηστεύθη μέ άλλον.
— Μέ ήπάτησεν άρά γε ; έψεύδοντο τά χείλη της δτς 

μοι ελεγον ό’τι μέ ήγάπα ; Έλησμόνησε τούς δοκούς;
Δέν ήδύνατο νά πείση έαυτόν.
Πρό 8 ήμερών φθάνει ένταΰθα.
Τόν πρώτον του φίλον, δν συναντά, έρωτά:
— Έμνηστεύθη ;
— Ακουσίως της, άπαντά ό φίλος, καί πάραυτα τύ 

μειδίαμα Επανέρχεται έπί τών χειλέων του,ή λέξις άκου
σίως τώ άπέόωσε τήν ζωήν.

Συναντώνται είς τήν έξοχήν.
Η νέα όέν όυναται νά τόν άτενίση. Οί παλμοί τής 

καρδίας της ακούονται μακρόθεν, τά'δέ χείλη της τρέ- 
μοντα τώ λέγουσι:

— Ακουσίως μέ έμνήστευσαν μετ* άλλου.
— Σέ άγαπώ, τί πρέπει νά πράξω ;
— Νά με άκολουθήσης.............
Την νύκτα τή; προχθές έδόθη συνέντευξις !
Τό δωμάτιον έκλεισθη έσωθεν ή πιστή περιστερά έ-

,ήλθε δια τοΰ παραθύρου τής κιβωτού ριφθεϊσα είς τάς 
άγκάλας τοΰ έραστοΰ.

Προσέφυγον είς την εςοχην τοΰ νέου, δπου διαιεένουσι 
κεχρί τοϋδε.

Εύτυχές ζεύγος, σάς συγχαίρομεν έκ καρδίας.
Ο δέ μνηστήρ ;

Μέ τό αύτό ταχυδρομείου άγγέλλεται αύτώ ή χυλό- 
πητα είς Πειραιά.

Pauvre homme !

----------------------------

ΤΡΕΛΛΑΙΣ.

II θεολογία κατά τοΰτο μόνον είναι χρήσιμος, καθό
σον μάς πείθει περί τής αχρηστίας της.

Περισσότερο τρεχει ό παρά; άπο την τσέπη μου,παρά 
ό σιδηρόδρομο; τοΰ Παρασκευαίδου.

Π ^ραγματικότη; είναι τό καθαρτικόν τοΰ αισθή
ματος.

Ερωτήσατε τόν κ. Φιντικλή τί φρονεί περί Θεοΰ, θά 
σάς άπαντήση δτι είναι δίφθογγος.

Ό έρω; είναι είδος θεάτρου είς τό όποιον αί γυναίκες 
διανέμουν χουτρα/ιάρχΐί' Ή ιδέα αύτή μοΰ ήλθε έν Φα- 
λήρω, δπου μπήκα πολλάκις σ’ τό θέατρο χωρίς νά πλη
ρώσω είσιτήριον.



δ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Προχθές μου έλεγε μία ωραία :
— Ά ! μά έχετε σιδερένια υγεία.
— ’Αληθινά, τής είπα, είμαι σίδηρος μοναχός, καί 

σείς ό μαγνήτης.
Έπληρώθηκα τήν ευφυΐαν μου μ.’ ένα φίλημα collant.

Ευκολότερα συλλαμβάνει ό άνήρ ιδέας παρά ή γυνή 
τέκνα.

Ή γυνή έπλάσθη διά νά ζαχαρόνρ τό χάπι της ύ- 
πάρςεός μας.

’Ακούω νά λένε τήν ώοαίαν μου γειτόνισα οτι είναι 
άγγεΛος. ’Άν οί άγγελοι είναι αρσενικοί, αρχίζω τότε νά 
σκέπτομαι.

ΊΙ δύναμις τών γυναικών είναι ή αδυναμία των.

Μετά σοβαράς άστρονομικάς μελέτας έσχημάτισα τήν 
πεποίθησίν οτι άν ό ήλιος έβγαινε καί τήν νύκτα, θά εί
χαμε τά μεσάνυκτα τόσον φώς οσον καί τό μεσημέρι.

Δέν γνωρίζω μεγαλείτερο καλαμάρι άπό τήν Μαύρην 
ΰάΛασσαΐ. V

Άν ή ερωμένη μου φορούσε φανέλλαν, δεν θα ζουλευα 
ουτ’ εκείνην, ούτε την φανέλλα της.

Γυναίκα χωρίς δόντια είναι δν χωρίς άμυναν.

Ευκολότερα πληροί τις μίαν χάνδακα παρά τάς επιθυ
μίας της συζύγου του.

Προθύμως ύπηρετώ τόν Κύριόν μου’ άλλά προθυμότε
ρου τήν Κυρίαν μου.

Φυσών σβύνεις τό κερί σου καί ανάβεις τήν φωτιά σου.

Λέγουν ότι ή φύσις φρισσει τό κενόν· εύρίσκω πολύ 
φυσικήν τήν κενήν αίθουσαν τής Βουλής όταν όμιλη ό 
Δεληγιάννης.

Ή υποδοχή είναι είδος θερμομέτρου δεικνύοντος τούς 
βαθμούς τής περιουσίας' καταβαίνει ύπό τό μηδενικόν 
απέναντι ανθρώπου χωρίς πεντάρα.

Conimerson

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
ΑΙ EMDOP1KAI. BIOMBXANIRAI. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΉ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΑΙ

ΘΑ ΤΪΠΟΚΩΚΤΑΙ ΕΚ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
συνημμένω τή όλν) έφημερίδι καί περιλαμβάνοντι καί ύλην άστείαν κατά τό σύστημα τών γερμανικών

σατυρικών φύλλων.

ΠΡΟΣ ΕΥΚΟΛΙΑΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ
ώρίσαμεν τιμήν άγγελιών επαναλαμβανομένων, πρός 20 λεπτά τήν γραμμ.ήν, 

μή επαναλαμβανομένων πρός 410 λεπτά τήν γραμμήν.


