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Β. ΓΔΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΥΡΙΚΗ

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Διατί περιοριζεσθε μόνον είς αναφοράς, τριακόσιοι πο- 
λϊται, μέλη τής αύτής οικογένειας, πρός την έπί τής ύ- 
γείας της πόλεως έπιτροπήν; Αί άναφοραί δημοσιεύονται 
καί πνίγονται. Διατί δέν κάμνετε πλειότερον θόρυβον, 
κύριοι τριακόσιοι; Διατί δέν συνέρχεσθε είς συλλαλητή- 
ριον, οπού οί τριακόσιοι Οά γίνετε δισχίλιοι; καί έκεϊ 
έκλέξαντες δύο τών είδικωτέρων είς τά τοιαϋτα, άφοΰ 
τούς προειδοποιήσετε προηγουμένως, νά άκούσητε σαφή 
άνάπτυξιν τής όδυνηράς καταστάσεως της πόλεως; Κα- 
θήμεθα έπί ανθράκων. Τό ακούετε; Την ευλογίαν Οά την 
διαδεχθή ό τύφος! Διατί έπειτα δισχίλιοι όμού δέν με
ταβαίνετε είς τόν ύπουργόν τών ’Εσωτερικών νά τόν άναγ- 
κάσητε νά σάς δώση ρητήν ύπόσχεσιν οτι θά λάβη ριζικά 
μέτρα της ασφαλείας τής ζωής σας;

Άπό τόν κ. ύπουργόν τών Εσωτερικών περιμένομεν 
την εκλογήν άλλων μελών—είδικωτέρων— τής έπί τής 
υγείας τής πόλεως έπιτροπής, καί ούχί διατήρησιν έκεί
νων όσους έξελέξατο ό Παπαμιχαλδπουλος. Είς την έπι
τροπήν αύτήν, δωδεκαμελή, άν δέν άπατώμεΟα, έξ μέλη 
εινε όμογενεϊς καί μόνον τά λοιπά έξ πολϊται.

Φαντασθήτε αναλογίαν παπαμιχαλοπουλικήν:
70.01)0 πολϊται δίδουσι μέλη εξ.
30 ομογενείς δίδουσι πάλιν εξ.

Καί τί έξ; Άπ’έκείνους οΐτινες μέ τάς πρώτας χελιδόνας 
Οά έγκαταλείψωσι τάς 'Αθήνας καί θά φύγουν είς τήν 
Ευρώπην. Ή άν δέν πάνε είς τήν Εύοώπην, Οά λείψουν 
είς τάς έξοχάς, ή θά κλεισθοϋν είς τά σπήτία των, οπού 
δέν τούς κολλά ό τύφος. Καί Οά προσβάλλονται πάλιν 
έντιμοι πολϊται ’Αθηναίοι καί δροσεραί κοπέλλαι ΆΟη- 
ναιοπούλες καί ζωηροί νέοι τής μέσης καί κατωτέρας 
τάξεως.

Έχουσι φίλτρον αύτοί οί Εβραίοι είς τάς ’Αθήνας; 
Πονούν τήν πόλιν; Πονούν τούς πολίτας;

Κύριε Τρικούπη νά μάς τούς στείλετε είς τόν διάβολον!

Παρά τοϋ δημοτικού Συμβουλίου ’Αθηναίων έξελέχΟη 
έπιτροπή, όπως έξετάση τήν διαχείρισιν τοϋ δημοτικού 
είσπράκτορος. Πολλά λέγονται περί τής διαχειρίσεως 
ταύτης’ οτι έγένοντο δαπάναι καθ’ ύπέρβασιν πλέον τών 
400,000 δρ., ότι τάς δαπάνας ταύτας πρέπει νά πλή
ρωσή ό προϋπολογισμός τού 1882, οτι έγένοντο πλήρω
μα! άνευ ένταλμάτων πλέον τών δρ. 150,000, ότι τάς 
αποδείξεις τούτων κρατεί ό είσποάκτωρ άντί μετρητών, 
καί οτι τό πεμπτημόριου τοϋ 1881 καί μέρος τοϋ 1880 
άντί νά φυλαχΟή καί πληρωθή είς τούς δικαιούχους έδα— 
πανήθη είς άλλας άνάγκας.

Είναι ταύτα αληθή ; Ή έπιτροπή διά τί δέν κάμνει 
γνωστόν τό αποτέλεσμα τών έργασιών της ;

Ή έπιτροπή αΰτη, καθά λέγουσιν ήμϊν, άποτελεϊται 
ύπό τών κυρίων Λεβίδου καί Ζαχαρίου. Παρακαλοϋμεν 
άμφοτέρους νά σπεύσουν είς διαφώτισιν τών άνωτέρω 
απαίσιων.

Παρακαλοϋμεν κυρίως τόν κ. Δήμαρχον περί τής τε
λείας άνικανότητος τού οποίου είμεθα τόσον πεπεισμένοι, 
όσον όμως καί περί τής τελείας τιμιότητος αύτού, νά 
λάβη ύπό σπουδαίαν εποψιν τάς διαδόσεις καί νά σπεύση 
νά καθησυχάση τούς συμπολίτας του περί τών διαδιδο- 
μένων, τά όποια ήμεϊς ένόσω δέν άπαντήση ό κ. Δήμαρ
χος δέν έννοοϋμεν νά τά πιστεύσωμεν ώς άληθή.

Γενναιοδωρώτατος έφάνη είς τό ύπέρ τών πτωχών 
Παΐ,αρ καί ό αισθηματικός Δήμαρχός μας στείλας έντός 
ευώδους ώς μάς ειπον φακέλλου Sv ζεστόν ζεστόν—ώς 
νά βγήκε άπό τήν καρδιά του μέσα—πεντακοσσάρικο μέ
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τήν παράκλησίν νά τοϋ σταλώσιν ώρισμένως οσα μικρά 
χειροτεχνήματα έπεμψεν μία ζωγράφος δεσποινίς ’Ιου
λία. Αί κυρίαι ένεπλήσθησαν εύγνωμοσύνης πρός τόν κ. 
Δήυ,αρχον, άλλά καί έσκανδαλίσθησαν πολύ καί έπνιξαν 
τό σκάνδαλον των έν μέσω θορυβωδών γελώτων, άνα- 
μνησθεΐσαι κοτιλλιών, χορούς καί χυλόπηταις.

Καί ό μέν Δήμαρχος έγινε 'Ρωμαίος, άλλ* έπιτρέπεται 
νά τόν έρωτήσωμεν : ’/ου.ίία, vj ου λεία ς

Καί είπεν ό Φαλέζ :
Αί έπαναστάσεις είναι αί οάσεις τών έθνών.

Έλεγέ τις εις τό δικαστήριον άκούων τόν κ. Μπουφί
δην προσβάλλοντα τόν Νεγροπόντη :

— Γίά τέτοιο μπούφο χρειάζεται ένας Μπουφίδης.

Έκ τής μαρτυρίας τού κ. ’Ολυμπίου δέν άνεφεραμεν 
δυστυχώς τίποτε, ένεκα παραδρομής.

Διά να μην παραπονεθή, ένθυμούμεθα διήγημά τι πρω
τότυπον, έν ώ μεταξύ τών άλλων έλέγετο οτι «ό τραγι
κός του ήρως έβάδιζεν ύπό δενδροοτοιχέαν άν»· 
μ,ώνων ».

Ούτε ύπαστυνόμοι τοϋ καθήκοντος, ούτε φωναί τής 
δημοσιογραφίας, ούτε ένέργειαι τοϋ Κουμανούδη Εσχι
σαν δπως μάς άφήση ό κ. Σλήμαν τόν έν Ζακύνθω άνευ- 
ρεθέντα πολύτιμον θώρακα, τόν όποιον έθαύμασε καί πε
ριέγραψεν ό Αιών χωρίς καί νά στηλιτεύση τήν νέαν έγ- 
γλέζικην χλοπήν.

Τί νά γίνη, άφοϋ τοσάκις έθωράκισε τόν κ. Τρικούπην 
έν ταΐς πρός τόν Χρόνον τοϋ Λονδίνου έπιστολαΐς του, 
δν καί Άριστείδην νεώτερον άπεκάλεσεν, έπρεπε μιά γιά 
πάντα νά θωραχισθή καί αύτός ύπό τοϋ κ. Τρικούπη. Κκΐ. 
έφυγεν δ άνθρωπος τεθωραχισμένος έναντίον πάσης αύ- 
θαδείας τών αστυνόμων καί τών τελωνών οΐτινες έννοοΰ- 
σαν νά τοϋ άφαιρέσουν τό κ,λοπιμαΐον.

Αύ τοί οί ’Άγγλοι είναι ολοι θαυμασταί τοϋ άρχικλέ- 
πτου τών άρχαιοτήτων λόρδου Έλγιν. Ώστε ό κ. Σλή
μαν δέν είναι φιλέλλην, άλλά ψελέλγιυ. ’Ελάχιστη δια-

Τόσον είναι έγκαιρος ή ύπό τοϋ κ. Γρίβα άντικατά- 
στασις τοϋ κ. Σούτσου, ώστε πρό μιάς έβδομάδος ό έκ 
Ζλοερέσβης άνταποκριτής μας έγραφεν : «Άντί χωροφυ
λακής δέον νά σταλή στρατός καί Γρέβας μέ τό δικαίω
μα νά τουφεκίση καί ξεκαθαρίση ολόκληρον στρατιάν λη- 
στών, πρωτοτυποτάτων.

Εις τήν νέαν ’Εταιρίαν τών δημοσίων καί δημοτικών 
έργων,ής προίστανται Μενέλαος καί Καραπάνος,διευθύνει 
δέ ό φαροχαλαστής Μαρκόπουλας,προτείνομεν ώς δοκιμή 
νά δοθή ή κατασκευή δημοτικών ούρητηρίων καί άν δεί
ξη σημεία νοημοσύνης καί ίκανότητος είς τήν έργολαβίαν 
αύτήν νά τής δοθή κατόπιν καί ή κατασκευή δημοσίων 
καί ιδιωτικών άποπάτων.

Έπί τής εταιρίας αύτής θέλομεν έπανέλθει.
Άλλ* άπό τοΰδε βλέποντες έπί κεφαλής τής εταιρίας

τήν γνωστήν χ.Γιχ Δανειοφάγων, Μετοχοβόρων, Φοντο- 
πνικτών καί Λαχειοστραγγαλιστών, καί λαμβάνοντες ύπ’ 
όψιν τήν άγυρτικήν Εγκυκλοπαίδειαν τών εργασιών 
τής ’Εταιρίας, συμβουλεύομεν τούς συμπολίτας μας νά 
σφίγξωσι καλά τής τσέπαις των, διότι διά τοϋ οικο
νομολογικού μας τηλεσκοπίου βλέπομεν προσεγγίζοντας 
απειλητικούς είς αύτάς τούς στεγνούς δακτύλους τού 
Κεχαγιά καί τού Καραπάνου.

Εις αστείος προκειμένου περί τής κατασκευής τών σι
δηροδρόμων:

Δέν καταλαμβάνω πώς ή κυβέρνησις τόσον φιλότιμος, 
ώς ή τού κ. Τρικούπη, παραβιάζει τήν ιεραρχίαν είς 
τό ζήτημα αύτό καί θέλει νά άρχίση άπό ίπποσιδηροδρό- 
μους διά νά φθάση είς τούς σιδηροδρόμους, ένώ ή φυσική 
σειρά είναι αύτή: Άνθυποσιδηροδρόμους, ύποσιδηροδρό- 
μους καί σιδηροδρόμους.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ.

Τψ Κυρίω Impartial έν Πειραιεΐ.—Δέν έννοού- 
σαμε δτι θά περιορισθήτε είς τόν κ. Όλστάϊν, δστις έπί 
τέλους καί δέν μάς ένδιέφερε πολύ. Σάς διορίζομεν γε
νικόν Ανταποκριτήν έφ’δλων τών πειραιωτικών, πραγμά
των,άνδρών, γυναικών. Κυρίαι καί Κύριοι τοϋ Πειραιώς, 
έχετε νά κάμετε μέ τόν κύριον Άμ.βρ0λϊ)πταν.

Λίηρη/εδχ είς Σύραν.—Απαιτητική μου Νηρηίς, καί 
αύτό θά γίνη.

ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ.

Έν Κι‘ρω ιή 9)21 Mspilou 1892. 

Κύριε Σνντάχτα τοΰ «Μή ύΚ,άνκααε·.
Είς Αθήνας.

ΙΙαρακαλεΐσθε νά καταχωρήσητε είς τό φύλλον Σας 
την συνημμένην έπιστολήν ώς πρωτότυπον είδος άποπεί
ρας ξυλοκοπήματος.

Ό συνδρομητής Σας
X. Βυτρυλάχης.

Κύριε Άθ. Αημάδη,

Είναι άνάγκη άπόλυτος νά σοϋ ταΐς βρέξω πριν άπολυ- 
θής άπό τήν θέσιν τού Τποπροξένου Ζαγαζηκίου, διότι 
πρέπει τέλος πάντων ν’ άπολαύσης καί έκ τής θέσεως ταύ
της άμοιβήν τινα καί δόξαν.

X. Κυτρυλάχνις.

ΔΙΚΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ.
(Συνίχιια Β. άριβ. 270).

Αευτέρα, ίί μ.. μ.
ΑΠΟΛΟΓΙΑ lATUrOPOrMKNQX.

Πάλιν έχομεν νοστιμώτατον έπεισόδιον έν άρχή τής 
συνεδριάσεως. Ποιόνα νομίζετε; Τόν κύριον «νά είποΰμε

8 ΕΚΙΦΪΛΛΙί ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.
Ι9Τ8

(Ί5. άριθ. 269).

Ό χωριάτης κουμπάρος τού άρχηγού μας ήτο κατεν- 
Οουσιασμένος, δτι έφθασε νά κάμη κουμπάρο καπεΐάπο, 
δστις είχεν ύπό τήν εξουσίαν τουέένα σωρό παλλικάρια.

Ή Κουκουβάονες ολαι ήσαν είς άναστάτωσιν άπό 
πρωίας διά τήν παράτα καί αί Κουκουβαονίδες έν λαμ
πριάτικη στολή.

Ό δήμαρχος, καί ούτος εύρίσκετο εις ασχολίαν μετά 
τοϋ δημοτικού συμβουλίου διασκεπτόμενος καί συζητών 
τήν τού προγράμματος σύνταξιν δι’ ού έμελλε νά καλέση 
είς τήν πάνδημον βάπτισιν τού; δημότας του, βερου- 
τιανούς τε καί μή.

Ένδιεφέρετο δέ είς τήν προσγενομένην τιμήν τοϋ 
συγχωριάτου του, διότι, ή τύχη τό έφερε νά ήνε μπα- 
τσανάκης τοϋ κουμπάρου τοϋ άρχηγού μας, έφ’ ώ καί ή 
πρός έκεΐνον τιμή άντανακλούσε κατ’ εύθείαν είς τά μού- 
τρά του.

Μετά πολλάς συζητήσεις τού δημοτικού συμβουλίου 
άπεφασίσθη έπί τέλους ή τοϋ προγράμματος σύνταξις.

Καί ιδού αύτό έπί λέξιν:
Βααέλκεον τ^ς Ελλάδος
Ό Αήμαρχος Κουχουθαόνων

ΙΊροκηρύττει διά τού παρόν εγγράφου είς τούς δημό- 
τους τής Ιίουκουβάονας, δτι σήμερο τελείται ή βάπτι- 
σις τού δράχου τού παιδιού τοϋ πολίτου έλληνος κυρ 
Κούτρα Μπιρμ.πιμπάμπουλα, τό γένος Άρκουδάρη, μετά 
τού άρχηγού τών έθελοντών'· περί ώραν προσδιορισμένην 
έν τή οικία του, όδός..·.κοντά στ’ άχοϋρι τών κύρ Κώ
στα Κακουρή

Ενεκα δθες τής είδήσεως ταύτης προσκαλούνται οί 
κάτοικοι τών δημοτών τού χωρίου ήμών, νά παρευρεθοϋ- 
νε αύτοπροσώπως οπού καί άν ήνε, είς τήν τελετήν ήτις 
θά καμωθή είς τήν προκειυ,ένην οικίαν.

Τά δημοτικόν συμβούλιον, ό δάσκαλος τού χωρίου 
ήτοι δήμου μας, ώς καθώς καί ό πρωτόσκολος μετά τών 
μαθητάύων, ό πάρεδρος καί ό χωροφύλακας τού σταθμού 
παρακαλούνται δλοι τους νά παρευρεθούν είς τό μυστή
ριον τό όποιον θά γίνη δημόσιον.

Τήν τελετή θά κάμη είς γνώσιν τών κατοίκων ή κα· 
μπανοκρουσία τού κωδωνοστασίου τής έκκλησίας, σημέ- 
νοντας έκτος τοϋ μεγάλου καμπάνου καί τά καμπανάκι» 
τού σήμαντρου.

Τό εσπέρα ένεκα τών παραπηδημονούντων εθελοντών 
θά καπτώσουν ρουκέτες καί άλλα είδη περιτεχνισμάτων 
μετά μουσικών οργάνων καί ένθουσιασμών, ύπέρ τής 
πατρίδος, καί όσοι είναι γιά έθελονταί άς προσέλθουν νά 
γραφούν, πριν άναχωρήση ό άρχηγός γιά τόν πόλεμον, 
ώς είνε άποφασισμένο

Κουκουβάονες τήν 20 Μαρτίου 1878.
Αύθημεοόν, έγένετο καί άποφασίσθη καί μέ τήν σφρα

γίδα του δήμου.
‘Ο δήμαρχος χαι τών με.Ιών.

Άλλά δέν ήτο μόνον τούτο. Περί τήν έκτην τελάλης 
βροντόφωνος διελάλει καθ’ δλον τό χωρίον βραχνιασμένος:

«Σήμημερα τήν προσδιορ....μνή...ώρα είς'τό σπίτι 
τοϋ κύρ Μπιρμπιμπάμ.πουλα, γίνεται τό βάφτισμα τοϋ
βράχου του άπό τόν αρχηγό τών έθελοντώ καπετάν.........
καί οί βουλομένοι άς προσέρχωνται καί θά μείνουν κατά
πολύς εύχαριστημένοι. Μία, δύο, τρεις......άλλαά....τρέ!
Έπήρε τέλος !

Καί ταΰτα μέν έν παρεκβάσει, ένσυμβάσει δέ έπί τή 
συνεχεία.

Οΐ άνδρες τού σώματος, ώς έφθημεν είπόντες, είχον 
παραταχθή εις δυο στοίχους προ τής οικίας τοϋ εύτυχοϋς 
κουμπάρου τού άρχηγού μας, μετά δε'χα σημαιών, κα
θόσον εϊχομεν έκτιλύσσει πλήν τής χρυσοκεντήτου ση
μαίας τού λόχου μας καί τάς έννέα 'άλλας, άς εϊχομεν

λάβει καθ’ εαυτών δπως έφοδιάσωμεν τούς έπαναστάτας 
ούς έμέλλαμε νά έξεγείρωμεν.

Έγώ—καί μή μέ πάρετε δι’ έγωιστήν, μέ τόν στρα
τιωτικόν μου κούκκο, τό πλατύ μου σπαθάκι σασεπώ 
στή μέση κρεμασμένο άρκαντάσικα, τά τσαρουχάκια μέ 
τής χρωματισταΐς φούντες, μέ τά κόκκινα δεσίδια τών 
βλαχοκαλτσών, μέ τρεις μπαλάσκες στή μέση καί, τό 
σπουδαιότερον, μέ τά οκτώ χρυσά γαλόνια στό χέρι, 
(ήτο πλουσιοπάροχος είς τήν διανομήν αύτών ό άρχηγός), 
περιεφερόμην φουσκωμένος έν μέσω τών δύο στοίχων 
τών έθελοντών ώς εύταξίας ή, άν θέλετε, ώς ταγμα
τάρχης έχων τό γενικόν πρόσταγμα.

Είχα στριμμένο καί τό μουστάκι, τό ένα πρός τά άνω 
καί τό άλλο πρός τά κάτω.

Τέλος πάντων κατήντησε νά φοβούμαι καί έγώ ό ίδιος 
τύν έαυτόν μου, ού ένεκα, ούτε είς τόν καθρέπτην έτόλ- 
μησα νά ίδώ. “Ήκουσα όμως παρ’ άλλων φίλον, νά μού 
λέγουν, δτι έκείνην τήν ήμ,έοαν έφαινόμην πολύ άγριος.

— Πατριώτη, είπον, πλησιάσας μυστακίαν τινα φου- 
στανελλά καπνίζοντα, είς τάς δημοσίας τελετάς δέν κα
πνίζουν καί μαλιστα έν παρατάξει !...

Δέν είχον τόν λόγον τελειώσει καί μού έκσφενδονίσθη 
κατά πρόσωπον ενα:

— Άει σηκτήρ μαγκούφη.......
Κατακόκκινος, ώς νά μού τάς είχαν βρέξειξ έπήρα 

τά πλυμένα μου καί άπλυτα καί άπεμακρύνθην έν μέσω
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δηλαδή», τόν κύριον Γεράσιμον Κούπαν. Προΐσταται ό
λου τοΰ ακροατηρίου καί ft’ έσταυρωμένους τούς βραχίο
νας, καί ατενείς τούς οφθαλμούς, ώς μαθητής ύψών τόν 
λιχανόν διά. νά ζητήση παρά τοϋ διδασκάλου άδ ειαν νά 
πάγη πρός νεροϋ του. Κάμνει πάλιν τό σχήμα καί δει
κνύει τρομεράν διάθεσιν νά όμιλήση.

Ό πρόεδρος ζητεί νά τόν έμποδίση.
Αυτός τίποτε.
Ό πρόεδρος επιμένει.
1<ού«χς. Δηλαδη, κύριε πρόεδρε, νά είποΰμε, ήθελα 

νά είπώ δύο λέξεις είς τά ακροατήρια.
Ι1ρ<θ£<3ροί. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, k ούπας. Ήζεύρω, κύριε πρόεδρε, δηλαδη ότι δέν εί

μαι κατηγορούμενος, άλλά νά είποΰμε ήθελα νά είπώ 
δηλαδη δύο λόγια. Μά άφοΰ δέν θέλετε δηλαδη νά είπώ 
είς τά ακροατήρια, φεύγω.

Παραλαμβάνων μεθ’ έαυτοΰ την μαύρην άπόφασιν οτι 
δέν θά όμιλήση στρέφεται διά νά φύγη, άλλά μεσολαβών 
ό ποΰς τοΰ κ. Νεγρεπόντη ολίγου δεΐν νά τόν άνατρέψη.

Πρόεδρος- Προς τόν κατηγορούμενον Νεγρεπόντην: 
Τί απολογείσαι;

Ο κ. Λίεγρεπόντης. Δέν έπερίμενα οτι θά έπισκε- 
φθώ τά Δικαστήρια. Έπίστευα οτι ό Είσαγγελεύς ήθε
λε ν έξετάσει τήν μήνυσιν διαφοροτρόπως, καί δτι τό 
φιλοδίκαιόν του είναι άνώτερον πάσης μηνύσεως. Ήπό- 
ρησα μέ τόν ■/.. πολιτικόν ένάγοντα, διότι μ’ έξέλαβεν 
αρκετά μωρόν νά θέλω νά καλύψω άνεπίληπτον ύπόληψιν. 
Ούτε θ’ άπήντων έγώ, έάν ό ανώτερος ύπάλληλος μου 
δέν άνελάμβανε νά δημοσίευση τά διατρέξαντα. Δέν 
έχω νά προσθέσω τίποτε άλλο.

Πρόεδρος. Αύτή είναι ή άπάντησις; 
Λίεγρεπόντης. Μάλιστα.
Πρόεδρος. Δέν μάς είπατε τίποτε.

Πρόεδρος.Πρός τόν XaJxi6.xoo.lor:Ti άπολογεΐσθε; 
ίΚαλχεόπουλος. Έγ ω θα έκφράσω την απορίαν ρ ου. 
Πρόεδρος. Νά μήν έκφράσετε τίποτε.
Καί εξακολουθεί νά λέγη τό κατά φαντασίαν ιστορικόν 

τής ύποθέσεως, προσθέτων ό άνευ διόπτρων σήμερον κα
τηγορούμενος—διότι θά στηρίξη πολλά έπιχειρήματα 
έπί τής μυωπίας του — καί μερικάς λυπηράς δι’ αύτόν 
άληθείας, έξ ών κυρίως θά έπείσθη τό Δικαστήριον οτι 
αύτοί έζήτησαν νά δωροδοκήσουν τόν έκδότην τών Νέων 
Ίδεων, οτι δηλαδή πήγε είς τόν κ. Οικονόμου καί τοΰ 
παρεπονέθη, δι’ όσα δημοσιεύουν αί Νεαι Ίδέαι περί 
Μαρή Βαλλιάνου, καί εεδε τόν κ. Άγγελόπουλον καί 
τοΰ έχχμ.8 τάς αύτάς παρατηρήσεις, προσθείς μάλιστα 
οτι περιμένουν αύθεντικάς (!!!) έκ Ταϊγανίου ειδήσεις— 
ίσως άπό τόν ίδιον Μαρή Βαλλιάνον—τάς όποιας δύνα- 
ται νά τοΰ μεταδώση.

Μετά ταΰτα, μέ φωνήν κανονάρχου, μομφασμούς προ
δοτικούς, χείλη ωχρά καί πάνινα, ώς τά τοΰ κ. Νεγρε
πόντη, έφ ων άνέυλυζαν έλαφρά άφρώδη στρώματα όταν 
άπελογεΐτο, ήρχισε τήν άποστήθησιν τοΰ μύθου δι' ήν 
ήξιζε βεβαίως χίλια μπράβο ! Έζήτησε μάλιστα παρά 
τοΰ κ. προέδρου τήν άδειαν νά περιγράψη καί τόν θά
λαμον δπου τόν έπερίμενεν ό κ. Άγγελόπουλος, τοΰθ’ 
οπερ έκαμε τόν κ. Στεφανίδην νά διακόψη:

— Βρέ άδελφέ, τά ιερά σπήλαια τής Καλυψοΰς θά 
μάς περιγράψης ;

Οταν έτελείωσε τόν μύθον του, τώ έγένοντο πολλαί 
ερωτήσεις έκ μέρους τών Δικαστών καί τών πολιτικώς 
έναγόντων, άλλ' ή σπουδαιοτέρα διά τάς συνέπειας της

ήτο ή τοΰ κ. Μπουφίδου έρωτήσαντος αύτόν :
— Καί ποιαν έντύπωσιν σάς έκαμεν ή πράξις αύτή 

τοΰ Άγγελοπούλου, νά σάς ζητήση χρήματα ;
Χαλεχεόπουλος. Καμμίαν έντύπωσιν, άπλούστα- 

τον πράγμα ! Ό δημ,οβεογράφος χαθήχον έχβε 
vi δημ.οβε«ύ^ καί νά π«έρν*ι χρήματα.

Ιδού λοιπόν είς ποια εύτελή όργανα έχει έμπιστοσύ- 
νην ό κ. Νεγρεπόντης ! ’Ιδού περί ποιου άνθρώπου εσπευσε 
νχ διαμαρτυρηθή ό κύριος ούτος, κατά τήν πρωτην συ- 
νεδρίασιν, όταν ό είσαγγελεύς τόν ώνόμασεν ύπηρέτην, 
διά νά τόν όνομάση αύτός άνώτερον ύπάληλον, διευθυν
τήν, έμπεπιστευμένον καί δέ ξεύρω τί άλλο άκόμη. 
Κατά τήν ηθικήν αύτήν ή μεγαλειτέρ’ άτιμία, τό είς 
τόν ποινικόν νόμον τής Γαλλίας φέρον τό όνομα τοΰ 
chantage Χβχοόργημ», είναι άπλούστατον πράγμα,είνε 
καθήκον δημοσιογραφικόν. Tel valet λοιπόν tel mattre! 
Μέ αύτάς τάς άρχάς ήλθον ν’ άποκατασταθώσι παρ’ ήμϊν, 
διά νά έχωσι φαίνεται τό δικαίωμα νά λέγωσιν είς τούς 
μεσίτας των: Τό τόπος βεναεε αυτός I

ώφειλε νά έξάρη άληθείας έκ τής δίκης αύτής. Είς τούτο 
πράγματι έπέτυχε, προσελθών είς έπιβοήθειαν τοΰ συ
νηγόρου τοΰ πολιτικώς ένάγοντος, τοΰ κ. Μπουφίδου, ά- 
ναγαγόντος τήν παρούσαν δίκην είς τό άληθές αύτής ση
μείο*, είς τό σημεΐον τοΰ κοινωνικού προβλήματος, όπερ 
άντιπροσωπεύει. Καί όπως είς τήν Συνεδρζασιν τοΰ Σαβ
βάτου, ότε ό έπισημότερος τών Κατηγορουμένων έκλαβών 
την αίθουσαν τοΰ Δικαστηρίου ώς Γραφεΐόν του ήρχισε 
νά αύθαδιάζη, ήναγκάσθη νά τώ ύπενθυμίση τήν θέσιν 
του, οΰτω καί έν τή ομιλία του έπανέφερε τά πράγματα 
είς τάς θέσεις των, μή όιστάσας νά άποκαλύψη καί τάς 
κρύφιας ένεργείας, άς δέν ήσχύνθη ό επισημότερος τώ* 
κατηγορουμένων νά κάμη παρά τώ Είσαγγελεΐ, διά 
νά δολιευθή τήν τακτικήν λειτουργίαν τοΰ νόμου. Συνο
ψίζομε* τήν άγόρευσιν του ώς εξής :

"Είσαγγελεύς : Ό πολιός τής θέμιδος θεράπων κ. 
Στεφανίδης μέ προέτρεψε νά ομιλήσω διά βραχέων καί 
θέλω άκούσει τής συμβουλής του, τό μέν, διότι ή δικαζό
μενη ύπόθεσις δέν είναι σπουδαία, τό δέ, διότι τήν κα
τηγορίαν υποστηρίζουν διακεκριμένοι δικηγόροι.

«Άπλουστάτην έξύβρισιν δικάζομε* σήμερο*. Δέν εί
ναι βεβαίως έκ τών σπουδαίων αδικημάτων. Έχει όμως 
τί τό ίδιάζον. Συμβαίνει νά έχωσιν έξαιρετικην θέσιν 
καί ό κατηγορών καί οί κατηγορούμενοι, άλλά τό εξαι
ρετικό* τής θέσεως άπέναντι τής Ίσότητος είς ούδέν λο
γίζεται. Είναι άληθές ότι διεθρυλλήθη ότι υπάρχει προ- 
διάθεσις έναντίον τών πλουσίων. Ουδόλως άσπάζομαι 
τήν προδιάθεσιν αύτήν. Πανταχοΰ άνεΰρον τήν πολύ
μοχθον παρθένον άρετήν καί έν τοΐς μεγάροις τών πλου
σίων καί έν ταΐς καλύβαις τών πτωχών. Ό κατηγορού
μενος έξεπλάγη καί έμέμφθη έμοΰ, διότι έπίστευεν ότι 
ό Είσαγγελεύς ήδύνατο παραβαίνων τόν νόμον νά δώσ·/) 
άλλην ένέργειαν είς τήν μήνυσιν. Καί έχει ίσως δίκαιον*

. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
λΓΟΡΕΓΣΙΰ ΕΙΣΙΓΓΕλΕΩΣ.

Καί άπό τής πρώτης άκόμη συνεδριάσεως ό κ. Είσαγ
γελεύς έφάνη ότι δέν παρέχει είς την παρούσαν δίκην 
τήν σπουδαιότητα, ήν άπέδωσεν είς αύτήν ό κόσμος ένε
κα τής κοινωνικής θέσεως τών τε μηνυτών καί τοΰ ένός 
τών κατηγορουμένων. ‘Υπέλαβε τό γενόμενον ύπό τών 
τελευταίων άδίκημα ώς απλήν έξύβρισιν, ής ή βεβαιό- 
της ήτο άναντίρρητος καί τής οποίας ή άπόόειξις ήτο 
περιττή. Διά τούτο ώμίλησε σχεδόν διά βραχέων καί 
ολίγον άτημελήτως, φροντίσας μόνον νά τονίση όσας

τών καγχασμών τών παρακειμέιων, ένώ οπισθέν μου ό 
μουστακαλής έξηκολούθει λέγων:

— Τοΰ διαόλου γ μοναίτσχις, έρχονται νά σοΰ κοκ- 
κορευτοΰν ! Συκώνεις τό χέρι σου καί τούς κωπανάς μιά 
χαστουκιά νά 'δοΰν τή πέφτη καί τή παρασκευή άνά- 
ποδα. ; Άμ δέν θά τό γλυτώσουν. . . Άς πάμε μιά όξω 
καί τά λέμε . . .

Ταράμπαμπαμ ταράπαμπαμ ταρά ταρά ταρά !
Ή σάλπιγγες ! Ό άρχηγός έρχεται !
Φέρτε, άρμ ! παρουσιαστέ άρμ !
Τάγμααα, είςςς προό-σοχην !
— 'Αριστερά, τράβα, βρέ αριστερά.
— Δεξιά λίγο.
— ’Ησυχία.
— Ώχ, μέ ξεποδάριασες.
— Μα τί κάνετε έτσι, βρέ άδελφέ, μήπως πρόκειται 

-νά περάση ό βασιλεύς;
— Σημαιοφόροι, κάτω τής σημαίαις.
— Έγώ δέν τήν κατεβάζω.
— Κ’ έγώ θά τήν κρατώ άνεβασμένη, έ’λεγον οί ση

μαιοφόροι.
Αυτά είνε μασκαραλίκια, έπεπρόσθετον άλλοι, τί 

εινε αυτός; Κορδορουμπίστικα πράγματα θά κάμωμε ’δώ;
Εν τούτοις έπεφάνη ό άρχηγός, έπιμουλαρεύων κλο- 

τσοφόρου μουλαριού έν όλη τή, μεγαλοπρεπείς.
Τον μουλαρόν του έκράτουν άπό τά χαλινάρια δεξιό-

θεν καί άριστερόθεν δύο άνδρακλες Μεσσήνιοι, διότι ήτο 
πράγματι άγριος.

Ό κουμπάρος του είχε διαδόσει, οτι έπρόκειτο νά έλ
θη έφ’ άμάξης, ήν είχε παραγγείλει στή πρωτεύουσα ΐνα 
εκτάκτως άφιχθή, διεψεύσθη δέ τής έλπίδος ό άρχηγός, 
—δι’ 5 καί ήτο φουρκισμένος—έπειδή ό μασκαράς δ πα
ραγγελιοδόχος ή άγγελιοφόρος τόν είχε γελάσει καί τού- 
φαγε καί τά λεπτά πλήν τοΰ γελάσματος.

Μετά τόν άρχηγόν ε'ίπετο ό γραμματεύς, καί αύτός 
έπί μουλαριού, ήρωϊκώτερος ούτος τοΰ άρχηγοΰ, καθότι 
ούδείς έχαλιναγώγει τό μουλάρι του.

Έφόρει καί σπιρούνια.
Μετά τοΰτον ήρχοντο είκοσι δπλοφόροι ξιφήρεις μεθ’ 

ένός σαλπιστοΰ καί σημαιοφόρου.
Τής έπισήμου συνοδείας ήκολούθουν οί παΐδες τοΰ χω

ρίου ζητωκραυγάζοντες, μεταξύ τών οποίων ήσαν καί 
πάντες οί τοΰ δημοτικού σχολείου σπουδασταί, οΐτινες 
τό έκαμαν στριψόνα, άφήσαντες τόν δάσκαλόν των έν 
άπέλπιδι θέσει, διότι ό άνθρωπος ώ; έκ τής απουσίας 
αύτών δέν ήδυνήθη νά κάμη τήν φιγούρά του, άγων τού- 

' τους έν σώματι καί παρατάσεων είς τά πρόθυρα τής οι
κίας τοΰ κουμπάρου τοΰ άρχηγοΰ μας, δν, άφικόμενον ύ- 
πεδέχθη ό δήμαρχος μετά τοΰ δημοτικού συμβουλίου.

Τούτων προεξεϊχεν ό τυφλός ψάλτης καί οί παππάδες 
ψάλλοντες άγιασμούς, καί τό : Ευλογημένος ό έρχόμενος 
έν όνόματι Κυρίου.

Έξωθεν τοΰ οίκου έν σωρεία ήσαν παρατεταγμίναι 
πάντα τά γύναια, δεσποινίδες καί κόραι.

Ένώ άπεμουλάρευεν ό άρχηγός σκηνή φοβερά ελαβε 
τύπον.

‘Ο γραμματεύς άπομουλαρεύων καί αυτός έγεύθη κλο
τσάς, έξ ής βρόντον φαγών έκαμε στή γή ζευγάρι μέ τή 
μύτη, ώς έλεγεν.

Φωναί γοεραί ήκούσθησα* τότε παρά τών Κουκουβαο- 
νίδων .·

— Σκοτώθηκε !
— Βάρεσε σέ κακή μεριά !
— Πάει ό άνθρωπος !
Καί πάσαι καί πάντες έσπευσαν πρός αύτόν, ούδέ τών 

παοατεταγμένων άνδρών έξαιρουμένων. Ηθελαν αφορμή.
’θ σκοτωμένος άνθρωπος, ό όποιος όμολογουμένως ξέ- 

φαρσα είχε φάγει τήν κλοτσά, μετεκομίσθη εις τό πα
ρακείμενον άχοΰρι, δπου έτυχε τών δεουσών περιποιή
σεων, έκ τοΰ προχείρου, παρά τών γραϊδίων, άτινα τόν 
έτριψαν καλά καί τοΰ κόλλησαν καί μπλάστρι άπό άσβε
στη καί τρεμεντίνα πρός μεγάλην του δυσαρέσκειαν, ώς 
μή δυνάμενος οΰτω μπλαστρωμένος νά λάβη μέρος στά 
βαφτίσια.

Άφίνοντες είς τό άχοΰρι τόν γραμματέα είσερχόμεθα 
είς τόν οίκον τοΰ κουμπάρου Μπιρμπιμπάμ.πουλα.

Λέγω δέ κουμπάρου, διότι άπό τόν κουμπάρο τοΰτον 
τοΰ κουμπάρου τοΰ άρχηγοΰ μας έγένοντο όλοι καί ολαι οί

Κουκουβανιατιδο-κουβανίτιδες κουμπαρο-κούμπαραϊς μας.
Έγώ, ώς γενικός έπιτελεύς είχον τά δεξιά τοΰ άρχη

γοΰ κατά τήν ιεροτελεστίαν τοΰ μυστηρίου τής βαπτί- 
σεως.

Τίρξατο δέ τούτο ούτως.
Παππάς.—’Αρσενικό ή θυλικό κουμπάρα; (είπα οτι 

όλοι είμεθα κουμπάροι). . .
Κουμπάρα—(Μετά συστολής). Τσούπα, μέ συμπάθειο, 

παππά μας!
Παππάς.— Θά ίδοΰμε δά. Άλλά ’ρωτώ !
Άρχηγός.—Θά καθήμεθα πολλή ώρα;
Κουμπάρος.— Πρέπει, βλέπεις, νά γνωστή ή ποιό

τητα τοΰ κοριτσοΰ, άρσενικός είνε, δηλαδή, ή θηλικό.
•ώ.—Μά «τώρα διαγνώσεις θά κάμωμε ’δώ ή βα

φτίσια;
Παππάς.—Είνε οί τύπους αύτά.
Άρχηγός.—Μέ λίγα λόγια, παππά μου, μπορούμε νά 

ξημερωθούμε 'δώ. Δό μου το, κουμπάρα, νά τελειών·/) τό 
μανιφέστο.

Κουμπάρα.— Έτσι μοναχά τό δίνουν; πρέπει νά τό 
εύλογήση πρώτα ό γέροντας.

Είς φοιτητής εθε.ίοντής.—Δέν θά προσκαλέσωμε καί 
τούς πρέσβεις νά υπογράψουν τά ληξιαρχικά βιβλία ;

Τό κορίτσι της κουμπάρας ή ωμορφη χωριατοποϋ.Ια.— 
Μάνα, (ιδιαιτέρως πρός τήν μάνα της, άλλά μέ κάπως 

έτσι θά βαφτίσωμε τό κορίτσι μας‘άκουστην φωνήν), καί

ι
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διότι δέν γνωρίζει τού; νόμου; τοΰ τόπου’ δέν γνωρι 
ζ*ι οτι έάν άποδειχθή ένοχος θά όδηγηθή βες 
τάς φυλαχάς ώς ό τελευταίος λωποδύτης. Δέν έ
ταράχθην έπομένω; όταν ό κατηγορούμενο; έπεμψεν ένα 
τών συνηγόρων του—οΰχ ι τών παρόντων 1)—νά ριέ πα- 
ρακαλέση οτι ή μήνυσι; δέν πρέπει νά γίνη δι’ άπ’ ευ
θεία; κλήσεως. Άλλ’ ό συνήγορο; έκεΐνο; έλαβε τήν 
προσήκουσαν άπάντησιν.

«θά έξετάσωμεν πρώτον άν τό Κατηγορητήριον φέρη 
τά στοιχεία τή; έξυβρίσεω; καί δεύτερον έάν τά φέρη 0ά 
άναζητήσωμεν έν αύτοί; τήν σιωπήν τών κατηγορουμέ
νων, τήν δολίαν προαίρεσιν.

« Οταν δι’ άνθρωπον άνεπίληπτον, διά δημοσιογρά- 
ον πρωτίστω; έχοντα άνάγκην τή; κοινή; ύπολήψεως, 
ιαδίδηται οτι έζήτησε χρήματα διά νά μή καταχωρή- 

ση δημοσιεύματα των καί έπειδή ήρνήθησαν νά τά πλη
ρώσουν προέβη εί; τήν δημοσίευσιν, τό τοιοΰτον δέν εΐνε 
καταστρεπτικόν εί; τήν ύπόληψίν του; Δέν έξασκεΐ κακί- 
στην έπιρροήν εί; τό έργον του; Δέν είναι έξουδετεοωτι- 
κόν τοΰ γοήτρου του; Καί τί δύναταί νά είναι δημοσιο
γράφο; χωρίς γόητρον; Τί δύναταί νά είναι όταν γεν- 
νάται περί αύτοΰ πεποίθησι; ότι δέν είναι άνθρωπο; άρ-
χων, άλλ’ άπλοΰ; χρηματολόγο;;

«Ά^οΰ δέ άπαξ δεχθώμεν ότι ή πράξι; περιέχει στοι
χεία έςυβρίσεως, δέν μά; ένδιαφέρει διόλου έάν ή πρά-

1) Έηειδή άπό τήν άχριίαν α&τήν πρϊξιν τήν πχρχ τώ χ. Ει»χγ· 
γιλιΐ ίνιργηΟιΙτχν ό χ. Δουχχχη: I'ljpixiv ιότυηώ; τούς ίν τώ 
AixxaXrjoitp άςιοτίμοος οννηγύροο; Χο'ίόάν, Στούπην xal Κοιοτήν, 
τότε πρόχιιτιι νχ μχΟωμεν τί; ίχ τών άπόντων οονηγόρων — Δρχ- 
γούμη χχί λιόίοοο— τήν ίιί'πρχξιν. Περί τοΟ χύτουργοΟ οέ χ. Μενε
λάου ού?ί» ύίγομιν, ίιότι χύτός νομίζει χχί τχ; ’Αβήνχ; άχόμη 

,Τουρχιχν, οπού Ισχύει χεί ιίιχίτερον όλο»; όίχχιον, οπερ πνίγει όλχ 
τό χλλχ γνωστ’χ ύίχχιχ, τό δϊχχιον τών χχτηριών χχί τοΰ πχρ2.

χωρίς . . . μάθε; ... θά τά ξεντύσωμε τάχα . . . Νά- 
ταν άρσενικό, δέν σοΰ λέγω, άλλά κοτσάμ δρακοΰλα;.... 
σε τόσο κοσμο . . . μπροστά σέ τόσα ’μάτια άνδρώνε. . . 
ντροπή; μαθέ;. . .

yiara ήτοι χοιγιπάρα.—ΓΙαππά μας, δέν κάνει τάχα
τε; νά τό βαφτίσωμε μέ τά ροΰχα, ώ; καθώς λέει τό 
κορίτσι μου ; . . . Μαθές, . . σάν νά έχη κομμάτι δίκαιο...

Παετχας (έν αγανακτήσει)—Μπά; καί θαρρεί; πώ; ήλ
θαμε στό σπίτι σου νά κάνωμε μπουγάδα ; Πιάσε καν- 
τυλανάφτη καί ξέντυσε τή κοΰλα. Άμα δά.

Λεύτερος πα.τχβς.—Έν ’Ιορδάνη βαφτίζομέν σοι, κύ
ριε .. . καί πρό; την μάνα στρεφόμενος.—Άμ εύλογη- 
μένη χάθηκε ένα κομμάτι σαπούνι νά φέρη; ; — έκ τή; 
τριάδο; έφανερώθη .... καί πρό; Κουκουβαονίδιον θορυ
βούν—Βρέ, άει στό διάλο άπό κεϊ.... ,τ^οσ .... πρό; 
τόν κουμπάρο .... Βγάλτα τά διαόλιζα όξω, νά μή 
σκοτώσω κάνένα . . . προσ . . . κίνησις. Άγιο; ό Θεό; 
άγιο; ό σκερό; άγιος ό θάνατ .... πρό; τόν καδυλανά- 
πτην—Άκόμα νά τό ξεντύση; ; Μπελά; !

ΚαπΚΛανάπτης. Μέ . . άπό δαΰτο . . δηλαδή; μέ λέ
ρωσε ! .

Εγώ.—Τέτοια άνατροφή τοΰ δώσαν καί τέτοια φτειά- 
V61.

Μεταξύ λόγων άπεκδύθη ή κοΰλα πρό; γενικήν έντρο- 
πην τών Κουκοβαονίδων, αΐτινες έκλειον τού; οφθαλ
μού; καί άπέστρεφον τά πρόσωπα, ένώ ό ίερεύς διέταττε

ξι; συνέβη ή όχι. Έγώ ύποθέτω οτι είδα δικαστικόν λει
τουργόν εί; κοινά καταγώγια, αναίσχυντα ποιοΰντα" έάν 
έςέλθω καί διαδώσω τό τοιοΰτο, διέπραξα αδίκημα έξυ
βρίσεω;.

«Ίσω; ή ύπεράσπισι; διατείνεται ό’τι έλλείπει παρά 
τοι; κατηγορουμένοις ή πρόθεσι;" τοΰτο θά ήτο ορθόν, 
έάν δεν προηγείτο τή; εγγράφου άνακοινώσεω; τών κατ’ 
αυτού; γεγονότων ή προφορική διάδοσι; καί δυσφήμησις.

«Διατί δέ έγένοντο αύταί αί διαδόσει; ; Άρα γε διά 
νά επιρρεασθή ή ύπόληψι; τοΰ Άγγελοπούλου ή διά νά 
μειωθή ;

Ο Χτεφα,νίδης εςάγει τό ώρολόγιον του καί έπιμό- 
νω; κυττάζει αύτό καί τόν Εισαγγελέα, ώ; έάν τοΰ λέγη 
οτι έλησμόνησε τήν περί βραχυλογία; ύπόσχεσίν του.

Ό κ. Σωστής λέγει : Είναι ή κλεψύδρα μα; ό κ. 
Στεφανίδης.

Εεααγγ«λιύς έξακολουθών πε?1 τοΰ π βξις
έλαβε χώραν ή όχι εύρίσκεται εί; άπορίαν, σχηματίζει 
ενδοιασμού;, τήν βλέπει έρεβώδη, άλλά λαμβάνων ύπ’ 
όψιν τά; αντιφάσεις τών μαρτύρων τοΰ Άγγελοπούλου 
καί τό θάρρος μεθ’ ού προεκάλεσεν ό Αγγελόπουλος τούς 
κατηγορουμένους, βεις έαυτόν εί; τήν έκτίμησιν τοΰ δικα
στηρίου αναφωνεί μετ’ αίσθήμ.ατο; καί πάθους ; Τοιοΰτο 
θάρρος, Κύριοι, μόνον ό τίμιο; δύναταί νά έχη. Εκφρά
ζει έπειτα τήν ύπόνοιαν οτι ή δολοπλοκία αυτή έξεφρά- 
σθη κυρίως ύπό τοΰ Χχάχου καί τοΰ Χ,αλεχεοπόύ- 
λου, όπως διανεμηθώσιν αναμεταξύ των τά ποσά τών 
4. χιλιάδων δραχμών.

Και καταλήγει ό κ. Είσαγγελεύς, ήδύτατα άκουσθείς, 
άν καί ό άνεξάρτητο; κόσμο; τόν ήθελεν όχι τόσον με
τριοπαθή, ζητών νά κηρυχθώσιν ένοχοι τοΰ άδική» 
μ.ατος τής έςυβρίσεως άμφότεροι οε χατηγο- 
ροόμενοε.

τού; γονέου; τή; κοΰλα; ν' άπέλθουν εί; τό παρακείμε
νον δωμάτιον, ΐνα μή άκούσωσι τό όνομα όπερ έμελλε 
ν’ άπαγγείλη ό κουμπάρος άρχηγός.

Τήν στιγμήν έκείνην περιεκύκλωσαν τόν τε άρχηγόν, 
ίερεΐ; καί ζολυβύθραν, άπειροπληθή Κουκουβαονίδιά,’ έ
τοιμα ν’ άρπάσωσιν έκ τοΰ στόματος τοΰ άρχηγοΰ τό 
όνομα τοΰ βαπτιζομένου καί άναγγείλωσι τοΰτο ποός 
τού; γονέου; αύτοΰ, παρ’ ών έμελλον νά λάβωσι τά συ
χαρίκια. Καί ήρώτησεν ό ίερεύς καί άπήντησεν ό άρ— 
χηγό;.

— Τό καλορίζικο όνομά του;
— Χρυσιή;—’Ελευθερία.
Ήτο τοΰτο όβούζιον ριφθέν έν τή αιθούση. Τά Κου- 

κουβαονίδια άλληλωθούμενα τρέχουσι πρό; τού; γονέου; 
γιά τά συχαρίκια, παρασύρουσι τού; ιερείς, τόν αρχηγό, 
ώθοΰσι τόν τυφλόν ψάλτην, πίπτει ό ψάλτη; έπί τή; 
κολιβύθρας, άνατρέπεται ή κολιβύθρα, τρέχουσιν οί προσ
κεκλημένοι πρό; συνδρομήν, (ένώ ό συρφετό; τών Κου- 
κουβαονιδίων, έκ τών οποίων όύο τρία είχον κρεμασθή 
εί; τά φουστάνια τή; κουμπάρα; ώ; βδέλλαι, έκραύγα
ζον.—Χρυσοΰλα—Χρήστενα—Τ εμματα, Λευθεοινοΰλα 
—’Όχι, ψέμματα, Χρυσήσενα.—Χρήστος!

('U βυνίχιια ιίς τό προσιχίς). 

Ααληάνθρωπος.
----------- '«a

ΑΓΟΡΕΓΣΙΣ ΣΤΕΦΧΝΙΔΟΓ.

Άρχεται άπό μιά; επιγραφή; έπί τών Δικαστηρίων 
τών ’Ιουδαίων καί εισέρχεται μέ τά ’ποόήματα ει; την 
ύπόθεσιν, έξεικονίζει διά ζωηρών, ώ; τό αίμα τών πα
ρειών του χρωμάτων, τό προσγενόμενον εί; τόν Αγγελό
πουλον άδίκημα, παραβάλλει τόν άργυρώνητον δημο
σιογράφον έπί τοΰ βήματος τή; Άγια; Ειρήνης προαγω- 
γόν λαλοΰντα περί ψυχική; σωτηρίας, φερει ώ; παράδειγ
μα ένα τόν όποιον διά νά παραστήση τά δεύτερον κά- 
μνει διά τών άπαλών χειρών του σημεΐον περικεφαλαία; 
κερατείνη; καί τελευτά ζητών τήν καταδίκην τών κα
τηγορουμένων.

Ώμίλησεν ό κ. Στεφανίδη; μετά πάθους, μετά πόνου, 
μετά θάρρους, ρήξας βοήν άδελφικής ή μάλλον πατρική; 
στοργή; πρό; τήν συκοφαντηθεΐσαν δημοσιογραφίαν, έφ’ ώ 
τόν εύχαριστοΰμεν έγκαρδίως.

ΑΓΟΡΕΓΣΙΣ ΜΠΟΓΦΙΔΟΓ.

Είναι τό κέντρον σχεδόν τή; ό’λη; δίκης. Ό κ. Μπου· 
φίδη; άνάγει τό ζήτημα είς κοινωνικήν περιωπήν. Φέ· 
οει εί; μέσον τόν άνταγωνισμόν τοΰ χρήματος καί τή; 
otavoia;. Προβλέπει τόν άγώνα έπικείμενον. Καί έπικα- 
λεΐται τήν συνδρομήν όλη; τή; άνεξαρτήτου κοινωνίας, 
κυρίως τής έργαζομένη; όιά τής διανοίας της. Τό ηθικόν 
ποιόν τής τάξεως αύτή; τό χαρακτηρίζει ύπενθυμίζων 
τί ειπεν ό Χαλικιόπουλος περί τή; πράξεως ήν άποδίδει 
εί; τόν Άγγελόπουλον. Έκεΐνο λέγει πρό τοΰ όποιου 
ήμεΐς άνατριχιάζομεν, έκεΐνο οπερ νομίζομεν ού μόνον 
άνήθικον, άλλά καί έγκληματικόν, αύτό; τό ύπολαμβά- 
νει πράγμα άπλούστατον, τό νομίζει έκτέλεσιν καθήκον
τος. Άλλά τότε, κύριοι, Οά μά; είπωσι ότι καί τό κλέ- 
πτειν επιτρέπεται, καί τό φονεύειν συγχωρεΐται, άφ’ ού 
καί αύτό καί έκεΐνο συντελοΰσιν είς πορισμόν χρημάτων. 
Λέγει οτι πρό τή; άπολογία; τοΰ Νεγροπόντη είχε τήν 
πεποίθησιν ότι τό ολον δράμα έξυφάνθη ύπό τοΰ Σκόκου 
καί τοΰ Χαλικιοπούλου. Άλλά μετά τήν άπολογίαν τοΰ 
Νεγρεπόντη παραδέχεται καί αύτόν ώ; συνεργασθέντα 
μετ’ έκείνων. Αναλύει τάς άντιφάσεις τών μαρτύρων 
καί ερχόμενο; είς τόν λαμπρόν μάρτυρα Σκόκον, ώ; τόν 
ονομάζει, λέγει οτι ό μάρτυς αύτό; ό ολίγον δημοσιογρά
φος, ό ολίγον ποιητής, ό ολίγον έπιφυλλιδογράφο; καί 
πολύ ραδιούργο; τά πάντα ήδύνατο νά πράξη πρό; πορι- 
σμόν χρημάτων.

Μετά ταΰτα παρεμβάλλεται τό ίλκροτραγικόν έπεισό· 
διον τή; άγορεύσεώς τοΰ κ. Μπουφίδη, ότε ούτος άνε· 
μνήσθη καί τή; περίφημου άλληλογραφία; Νεγροπόντη 
καί Γλάδστωνος καί λαβών τόνον παρά πολύ ύψηλόν ’ 
ζήτησε νά παρουσίαση τόν κ. Νεγροπόντην ώ; προδότην, 
τοΰθ’ οπερ συνεκίνησε πολύ τόν άγαθότατον έμπορον, ά- 
ναλυθέντα εί; δάκρυα καί αίσθανθέντα έλαφράν συμφόρη- 
σιν είς τήν κεφαλήν, ήν άεννάως έπειτα κατέβρεχε διά 
διαβρόχου μανδηλίου.

Ά; είπωμεν πρό; έπαινόν μα; ότι ήμεΐς πρώτοι καθυ- 
πεβάλομεν εί; τόν κ. Μπουφίδην νά ζητήση ολίγων λε
πτών διακοπήν ό'πως συνέλθη ό κ. Μενέλαο;" ό κ. Μπου
φίδη; έζήτησε καί τό δικαστήριον παρεχώρησε διακοπήν.

Έάν είμεθα εί; Γαλλίαν θ’ άπεινόμεθα εί; τό Prir 
Montyon, ώ; σώσαντε; άνθρωπον.

Τή; συνεδριάσεω; έπαναλαμβανομένης, ό κ. Μπουφί
δη; έξακολουθεϊ τήν δυνατήν άγόρευσιν του καί κατα
λήγει ζητών πλήρη καί τελείαν Ικανοποίησιν. Πιστεύω, 
έπί τέλους, λέγει οτι τό δικαστήριον θέλει διδάξει τού; 
κατηγορουμένου; νά σέβωνται τήν τιμήν τών άλλων.

Ό κ. Μπουφίδη; άνέπτυξε καί έν τή άγορεύσει αύτή, 
ώ; καί έν τή κατά Σιοΰμαν, τήν αύτήν δύναμιν λόγου, 
χρωματιζομένου καί ποικιλλόμενου ουχί ύπό άνθέων λε
κτικού κάλλους, άλλ’ ύπό τόνου αισθήματος καί πάθους 
ψυχής, θερμαίνοντο; καί τοΰ προσώπου του τήν εκφρασιν 
καί τοΰ λόγου του τήν ζέσιν. Έάν ό κ· Κωστή; είναι 
’Ιταλό; ξιφιστής, ό κ. Μπουφίδη; είναι Άγγλο; πυγμά
χος. Εί; ξιφισμό; έκείνου δυνατόν νά ψαύση μονον την 
επιδερμίδα, ένώ μία πυγμή αύτοΰ άφίνει νεκρόν τόν άν- 
τίπαλον. Εί; τό έξής είς τά προκαλοΰντα τάς συμφορή
σεις αίτια τής άσφυξία;, τό παρά πολύ θερμόν τής άτμο
σφαίρας, τήν πολυφαγίαν καί άλλα, οί Ιατρικοί ας άνα- 
γράψουν καί τήν ρητορικήν τοΰ κ. Μπουφίδου.

U ΑΓΟΡΕΓΣΙΣ ΤΟΓ Κ. ΚΩΣΤΗ

ύπήρξεν αναλυτική τών κειμένων. ΙΙερί τοΰ κ. Κωστή, 
ύστερον άπό τήν πολύ μεγάλην ιδέαν ήν είχομεν περί αύ
τοΰ, έσχηματίσαμεν τήν ιδέαν ότι δέν είναι έξοχος δικα- 
νικός ρήτωρ, άλλά μόνον ρήτωρ—καθηγητής. "Οταν έξήρ
χετο τοΰ άναλυτικοΰ, δηλαδή τοΰ καθηγητικού του, ύ
φους επιπτεν είς τά τετριμμένα, είς τά «μαραμμένα 
άνθη» καί τάς «αυχμηρά; άτμοσφαίρας»,περιέπιπτε σχε
δόν είς Σκόκον. Δέν έχει ούτε άληθεΐς εξάψεις, ούτε 
φυσικά; εξάρσεις. Τό πλεΐστον μέρος τής ρητορικής του 
προδίδεται προσποιητόν. Ζητεί νά γεννήση τρικυμίαν είς 
τήν Λίμνην τοΰ Λαμαρτίνου. Ώραία λίμνη, άλλά λίμνη. 
Ήδύνατο νά όνομασθή χοχέτα τής άπαγγελία;. Τίποτε 
περισσότερον. Δέν φιλονεικοΰμεν τήν έπιστήμην αυ
τού" είναι άδιαφιλονείκητος. Φιλονεικοΰμεν τήν ρητορι
κήν του, ήτις είναι ψι.Ιονίχητος. Δηλαδή πολλοί φίλοι 
του τήν νικώσι. Έκαμε δέ κάλλιστα έκλέξας ύφος άνα- 
λυτικόν, διότι φαίνεται μή άντέχων εις βαρύ ρεύμα λό
γου : Είς άγώνα δίκης άντιπροσωπεύει τό έλαφρόν πυρο
βολικόν. Τό βαρύ πυροβολικόν θα ήτο δ Γοκος, αλλα δυ
στυχώς δέν άπεκάλυψε τάς κανονιοστοιχίας του, καλυ- 
φθείσης τής έσπέρας ύπό σκότους.

Χτούπης*

Ό λόγιος νέος, ό λογιώτερος δικηγόρος, ό κομψός ρή
τωρ, ό κομψότερος λογογράφο;. Έάν είσαι Εχθρός του, 
σέ αφοπλίζει μόνη ή φυσιογνωμία του. Άλλ’ ό Στουπη; 
δέν έχει εχθρού;, δέν δύναταί νά εχη εχθρού;. Αντι
προσωπεύει τήν ουδετερότητα τοΰ αισθήματο;.

‘ Προχθές ήτο—δηλαδή έννοοΰσε νά είναι—πυρ καί σί
δηρος. ‘Ούδέν ήττον, ούδέν έλαττον έννοοΰσε νά φονεύση 
τόν άντίπαλόν του, τόν Άγγελόπουλον. Τί νομίζετε ς 
Άντί φόνου,ήρχισε νά ωχρια αυτό;, να συγκινήται αυτό;, 
νά τρέμη αύτό;, καί άν έπέμενεν ή Κατηγορία ήδύνατο 
καί νά κλαύση άκόμα.

Ένφ ήτο είς τό κατακόρυφον σημεΐον τή; μανία; του 
κατά Άγγελοπούλου, ούτο; τόν έρωτά :
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σιας των πλάσμα ώς x7.rfizixv καλή τή πίστει έκλαμβά-

I

I

— Διατί κιτρινίζεις ;
Καί εκείνος τραυλίζων ώς πρόσωπον τραγωδίας ψυ

χορραγούν :
— Είμαι .... κίτρινος .... συγκινοϋμαι............Ιϊρόεδρος. Δέν είναι καί εκείνος πΐό κόκκινος από

σάς.
Ή χρωματολογία αΰτη διαρκεϊ κάμποσον, οτε δέν ζέυ-| 

ρω πώς ρίπτεται κωμικώς ύπό τοΰ κ. Μπουφίδη ή ιδέα 
τής μονομαχίας την όποιαν ύπό σοβαράν έποψιν λαμβά- 
νων ό Στοΰπης άρχίζει νά όμιλή περί εκβιάσεων, περί 
άπειλών.

Μετά τό έπεισόδιον αύτό αρχίζει πολύ εύκολα καί τε- 
λειόνει δυστυχώς πολύ δύσκολα ό καταπλασματικός τοΰ 
Στούπη, ένώ δλον τό άκροοςτήριον είς ήχον τών Κωδώ
νων της Κερατουπόλεως έφαίνετο ψάλλον :

Soni, soni, soni 
Joyeux S t u p i d o n.

Μετά τήν άγόρευσιν τοΰ κ. Στούπη, ό μέν κ. Ρόκος 
Χοϊδάς παραιτεϊται, ό δέ Ν. Παπαλεξανδρής δέν έννοεϊ 
νά ’πή τίποτε, επομένως τό Δικαστήριον άπέρχεται είς 
διάσκεψιν διά νά έκοώση τήν περιφηριον αυτήν άπόφασιν: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΝ ΠΑΗΜΜΕΑΕΙΟΑΙΚΟΝ.

Τό Δικαστήριον τών έν Άθήναις Πλημμελειοδικών συγ
κείμενον έκ τών δικαστών I. Τσάτσου προέδρου, Ζηλή- 
μονος, Βουλπιώτη, Πρεβεδούρου καί Λόντου.

Έπειδή έκ τής έπ’ άκροατηρίου άποδεικτικής διαδικα
σίας συνδυαζοριένης πρός τήν άπολογίαν τών κατηγορου
μένων καί πρός τά έπιχειρήματα τοΰ πολιτικώς ένάγον- 
■τος, τό Δικαστήριον έσχημάτισε τήν έξής πεποίθησιν, 
ίίτι είς τήν διεύθυνσιν τών Νέων Ίδιων έστάλησαν πρός 
δημοσίευσιν διατριβαί έπιδρώσαι είς τήν ύπόληψίν τοΰ 
εν Ρωσσία οίκου Βαλλιάνου, συγγενούς ένός τών κατη- 

ορουμένων" οτι ούτος ώς συγγενής ένδιεφέρετο νά μή 
ημοσιευθώσι, ώσαύτως δέ καί ό έτερος κατηγορούμενος 

Χαλικιόπουλος ώς ύπάλληλος τοΰ πρώτου καί πρός τόν 
σκοπόν τοΰ νά έμποδίσωσι τήν δημοσίευσιν άπετάθησαν 
είς τόν μηνυτήν, αίτούμενοι τήν μή δημοσίευσιν, τό μέν 
διά τοΰ κ. Α. Οικονόμου, τό δέ καί κατ’ εύθείαν- οτι ό 
μηνυτής ήρνήθη νά ένδώση είς τήν άπαίτησίν των, προ
βαλλόμενος ίσως τήν ζημίαν, ήν ήθελεν ύποστή ένεκα τής 
δημοσιεύσεως" οτι οι κατηγορούμενοι προσεφέρθησαν αυτώ 
νά τόν άποζημιώσωσι δι’ αύτήν, δπερ δμως καί πάλιν ό 
μηνυτής ήρνήθη καί προέβη είς τάς δημοσιεύσεις, δτι οι 
κατηγορούμενοι βλέποντες τήν έπιμονήν τοΰ μηνυτοΰ καί 
μή δυνάμενοι νά κατανοήσωσι πώς ήν δυνατόν πτωχός 
δημοσιογράφος ν’ άρνήται χρηματικήν άμοιβήν, ϊνα μή 
πράξη] τι βλάπτον αύτούς έφαντάσθησαν, δτι ή έπιμονή 
του, έλατήριον είχε τήν έξανάγκασιν αύτών είς προσφοράς 
σπουδαιοτέρων χρηματικών ποσών, άτινα ίσως δέν έθεώ- 
ρησαν άνάλογα πρός τήν διά τών δημοσιεύσεων έπικειμέ- 
νην έκθεσιν τοΰ συγγενούς καί φίλου των Βαλλιάνου, καί 
έπομένως διέκοψαν τάς μετά τοΰ μηνυτοΰ διαπραγματεύ
σεις των καί έν τή συνειδήσει των, διετήρησαν ώς γεγο
νός, εκείνο δπερ ή φαντασία των έπλασε, ήτοι ή έπιμονή 
τοΰ μηνυτοΰ σκοπόν είχε τήν λήψιν χρημάτων διά τήν 
μή δημοσίευσιν,—καί έπομένως τό τοιοϋτον τής φαντα-

νοντες τό άνέφεραν είς τινας φίλους των, παραπονούμενοι 
κατά τοΰ μηνυτοΰ ώς θεωροΰντες αυτόν κατακριτέον κατά 
τάς ιδέας των, ώς έξεφράσθησαν ιδίως είς τόν μάρτυρα 
ΙΙαπά.

Ταΰτα ώς πρός τό ιστορικόν μέρος τής ύποθέσεως.
Έπειδή διά πάσαν άξιόποινον πράξιν άπαιτεΐται δό

λια προαίρεσις. Έπειδή δολία προαίρεσις έπί τοΰ προ
κειμένου δέν ύφίσταται διότι ώς έξετεθη οϊ κατηγορού
μενοι ο,τι έπραξαν, τά έπραξαν καλή τή πίστει καί έν 
πεποιθήσει δτι ό μηνυτής τούς ήδίκει, έκλαμβάνοντες 
τό πλάσμα τής φαντασίας των καί τήν πεπλανημένην 
ιδέαν των ώς άληθές γεγονός, μ.ή ύφισταμένης δέ δόλιας 
προαιρέσεως, καί συνεπώς καί προθέσεως πρός μείωσιν 
τής ύπολήψεως τοΰ μηνυτοΰ, ή άξιόποινος πράξις δι’ 
ήν κατηγοροΰνται δέν έχει νόμιμον ύπόστασιν.

Διά ταΰτα
κηρύσσει άθώους τούς κατηγορουμένους τής είς αύτούς 
άποδιδομένης πράξεως καί έπιβάλλει είς βάρος τοΰ δη
μοσίου τά έξοδα καί τέλη.

Άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη παραχρήμα έν Άθήναις 
τήν 45 Μαρτίου 1882.

©ε Αεχααταέ
— Πώς σάς φαίνεται ή άπόφασις ;
— Κακή καί ψυχρή.
— Συμφωνοΰμεν.
Ή άπόφασις κατεκρίθη καί ύπό τής κατηγορίας. Κα

τεκρίθη καί ύπό τής ύπερασπίσεως. Έν πεποιθήσει δέ 
καί συνειδήσει θά κατεκρίθη βεβαίως καί ύπό τών συν- 
ταξάντων αύτήν δικαστών.

Άλλ’ έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τάς άνακαλύψεις τοΰ κ. 
Είσαγγελέως περί τών γενομένων παρ’ αύτώ άποπειρών 
πρός πίεσιν, έάν συλλογισθώμεν πόσαι άρά γε πιέσεις 
θά έγένοντο παρά τοϊς δικασταϊς, έάν συνδυάσωμεν τό 
άκουσμα δτι καί έν τή τελετή τοΰ Βαπτίσματος έγένετο 
λόγος παρ’ ισχυρών περί τής δίκης, τότε άντί νά κατα— 
κρίνωμεν τούς δικαστάς, όφείλομεν νά τοϊς όφείλωμεν 
καί χάριτα δτι δέν έξέδωσαν καθαράν άθωωτικήν άπό- 
φασιν.

Έκεϊνο δπερ έγράψαμεν ήμεΐς δτι οί κατηγορούμενοι 
χοετεδεχάοβησεεν είς άβώωαεν είναι τό χαρακτηοί- 
ζον τό πνεύμα τής άποφάσεώς. Δι’ αύτής οί κατηγορού
μενοι έκηρύχθησαν ύπό τοΰ Δικαστηρίου καί ηθικώς καί 
διανοητικώς ελαττωματικοί. ’Ηθικώς, διότι έζήτησαν 
νά άγοράσουν τόν Άγγελόπουλον, άλλά δέν έπέτυχον. 
Διανοητικώς δέ διότι άνωμολογήθησαν ώς φαντασιό
πληκτοι.

Ή τιμή τοΰ δημοσιογράφου εξήλθε καθαρά έκ τών 
πυλών τοΰ Δικαστηρίου, καί τοΰτό έστι τό εύχαριστοΰν 
ήμάς, διότι έν έναντία περιπτώσει ό κ. Νεγροπόντης ή
θελε κατορθώσει νά στιγματίση δλον τόν τύπον καί θά 
ήθύνατο φλυαρών νά λέγη περί δλων τών δημοσιογράφων : Τέτοεοε εεναε σεύεοί. ΚΑαλεδάν.

Κοκκινόραχος κλητήρ, μέ όλοκαίνουργη τήν στολήν του, | — Νά, τούς τραβώ μίά 'ςτά μοΰτρα γιά νά τό θυ-
ριμμένον τόν μύστακα καί χωρίστραν έπί τής κόμης έμ- I μοΰνται ένα χρόνο. Μάρρρρς ! 
ίσθεν καί niptrtfleu «γΛιλ 7» -πΓ. «------ο-.. ' (Ό „τρΚΤΙ(5-ης τρώγει μιά γροθιά καί φεύγει.)

οτΡ . . , ------- -----λ. r — γ~· -Γ·,···» '•“J*»μ·-
προσθεν καί όπισθεν κολλά έκ τοϋ σιδερωτού παραθύρου τά 
χείλη του έπί τών χειλέων ορεκτικής κουζίνας.

Η συνάδελφός της, μεσόκοπη, τήν έλέγχει μετ’ ολίγον 
πικρά.

— Δέν ’ντρέπεσαι, καϋμένη, ν’ άφίνης νά σέ φιλά ό 
κλητήρας. Δέν τόν έμποδιζες.

Ή άλλη έκπεπληγμένη ;
— Σέ καλό σου,Άννέτα,καί μπορεί κάνεις νά άντισταθή 

*ς τήν έξουσίαν ;

Ό λοχαγός Ξ. είναι ολίγον μανιώδης.
Είχε λάβει περί τίνος στρατιώτου ειδήσεις οτι είναι ό 

καλλίτερος τοΰ λόχου.
Έννόει λοιπόν νά τόν έπαινέση πρός ένθάρρυνσιν καί 

τόν προσκαλεΐ ιδιαιτέρως.
Ό στρατιώτης παρουσιάζεται χαιρετών.
Ό λοχαγός μετά μειλιχίου ύφους :
— Άκούω δτι πηγαίνεις πολύ καλά. Μπράβο παιδί 

μου. Έγώ άγαπώ τούς στρατιώτας τοΰ καθήκοντος. Τούς 
άλλους. . .

(Ό λοχαγός αγριεύει, έ*φ ό στρατιώτης αρχίζει νά 
τρέμη).

—Τούς άλλους, ποΰ δλοι ζητούνε άδειαν άπουσίας,τούς 
πέρνει ό διάβολος, καϋμένε. Τούς στέλνω άπ’έκεΐ πούλθανε. 
Αύτοί μπορεί νά κάμουν καί χειρότερα. Μπορεί καί νά λι- 
ποτακτήσουν.

(Ό στρατιώτης ώχρι£, ένώ ό λοχαγός μαίνεται).

ΑΓΓΕΛΙΑΙ

(ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)

ΓΡΑΦΕΐΟΝ <ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
‘Οϊός Μουοών, παρά τήν DXatiTav Συντάγματος.

ΕΞΕΔΟΘίΙ τό πέμπτον τεύχος τοΰ Ταμείου έ«ε- 
στηίλονεχών γνώσεων τοΰ κ. Α. Κπνςταντινιδου, κα- 
θηγητοΰ τών έν Άθήναις Γυμνασίων, τιμώμενον άντί φρ. 
τρεών.

Καί τό τεύχος αύτό, ώς καί τά προηγούμενα εΰρίσκον- 
ται έν τφ βιβλιοπωλείφ ό ΚΟΡΑΗΣ τού κ. Άνές·*ΐ Κων- 
σταντινίδου, κατά τήν «Όδόν Έρμοΰ». [2, 1]

Πολύν προσελκύουν κόσμον η βιτρίν:ς τοϋ

ΝΕΟΐ ΠΛΟΊΓΣ111ΤΛΤΟΓ kOPSIZOnUAElOT
ΤΟΪ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(Όδός Αιόλου, κάτωθεν τοϋ φωτογραφείου τοϋ Πέτρου Μωραϊτίνη)

ΦΕΡΕΙ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ώραιοτάτας εικόνας, ρωμαντι- 
κάς έλαιογραφίας, μαγευτικάς, Nature-Morte, 
χαλκογραφίας καί άλλα.

ΕΧΕΙ ΟΛΩΝ ΤΗΝ ΕΙΔΩΝ κορνίζας, τάς οποίας φέρει 
έϊϊίσης έκ Γερμανίας. 
ίΤΡ ΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΑΤΕ ! I I

Σ,ίΐ 1Λ ολας τάς ΑΐΟούσας καί τκ 'Εστιατόριά σας.

Κομψή κεράτσα ψουνίζει κρέας έν τ-95 άγορά.
— Τί μέρος νά σάς κόψω, κυρία, θέλετε μπροστινό, θέ

λετε μπούτι ;
— Όχι, έπιθυμώ νά ήναι μ.έση !

Έπί τραπέζης :
— Ή καϋμένη ή Τιτίκα τόσο νέα καί τής πέσανε έξη 

δόντια. ·*■ '
— Τί νά σέ κάμη ; έκαμε πέντε παιδιά, γένναις είν’ 

αύταίς.
Ό Άγαθόπουλος πανδρεμένος :
— Τί μέ τοΰτο, έγώ εχω οκτώ παιδιά καί δέν μουπεσεκάνένα δόντι.
Είναι τοΰ συρμού μικρά καπελλάκια.
Περιπατούν δύο κυρίαι μέ τοιαύτα είς τήν πλατείαν. 
Διάλογος:
— Τί μικρά καπελλάκια ;
— Μικρά; πολύ μεγάλα μάλιστα, δέν ξεύρεις δά, καί 

•ί έχουν νά κρύψουν !

— Είς πόσα μέρη διαιρείται ή όμιλία τοΰ στρατιώ
του j

— Είς τρία.
— Λέγε τα.
— 1) Νά σιωπή. 2) Νά μή μιλά. 3) Νά βουβαίνεται.

ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΙΙΘΕΙΑΙ εές τούς δηλητηριαζόμε
νους, ασφυκτικούς, τραυματίας καί αίφνιδέως 
νοσοΰντας μετά 20 χαλκογραφιών έν τφ κειμένφ, σύγ
γραμμα κ. Ε. FerrAND, μεταφρασθέν ύπό τών κυρίων I. 
Α. ΚλΤΣΑΡΗ, φαρμακοποιού, καί A. Τ. ΤαμΠΑΚΟΓΙΟΥΑΟΪ, 
φοιτητού τής ’Ιατρικής.

Βιβλίον ώφελιμώτατον είς πάντα, καλώς μεταφρασμέ- 
νον. Τιμάται δρ. 1]2. (2—7)

'Άηαντα τά εΓδη γραφικής ύλης είς τιμάς μετρίας.
Έχτυποΰνται επισκεπτήρια στιγμιαίος

διά τελειότατης μηχανής ώς καί χαλκογραφημένα.
Χ,αράσσονταε παντός είδους σφραγίδες, ώς καί έπι- 

κεφαλίδες έπιστολών έκτυπούμεναι είς διάφορα χρώματα.
ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών καταστίχων άρίστης κατα

σκευής τοϋ σπουδαίου καταστήματος Edler Krische τοϋ 
Άννοβέρου.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ διά χονδρικάς πωλήσεις τού αλη
θούς σιγαροχάρτου JOB τού οίκου Jean Bardod τής 
Γαλλίας. ‘ ' [30—28]

L L
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ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΑΙΙΕΝΑΝΤΙ ΤΠΣ ΠΙΣΤαΤΙΙίΙΙΣ

OHO EI10M ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 
AUEKA^TI ΤΗΣ ΗΙΣΤδΤΙΙίΙΙΣ

livpiiioi 1ΜΠΟΡΟΡΡΑΙΙΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μκμβ
ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΑΟΥ και ΣΠΗΑΙΟΠΟΥΑΟΥ

Είναι τόσαι αί προμήθειαι xat αί παραγγελίαι, δς έχαμεν εις τούς πρωτίστους έμποριχούς οϊχους 
ΓΧΑ-ΡΙΣΙΠΝ «μ άΚΟΚΓΖΚΙΚΓΟΎ-

ώστε Οά είναι μοναδικόν διά την ποικιλίαν, τήν λεπτότητα καί τήν κομψότητα τών ϊΦΑΣΜΑΤΠΝ του.

Αγγλικά υφάσματα διά Κοστούμια, Ζακέτα, Πανταλόνια.—Λινά δι’ ενδυμασίας.—Λινά διά 
Γελέκα (nouveautks).—Άλμπαγάδες διά τά κυνικά καύματα.—Λιγκόν μαλακώτατον, λεπτόν 

καί φϋινόν διά Παρτεσού.—Φανέλλαι άγγλικαί.

ΤΑ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ
νομίζει χάνεις οτι είναι βελουδένια, τόσον μαλακά είναι, ολα λεπτότης, έρως, βέρος χαΐ ζωή.—Σχέδια καί χρώματα ζαλλιτεχνιχώτατα. 

Μέ αύτά χαί τό γήρας γίνεται ν ε ό τ η ς.
Τά ΛΙΝΑ του ΓΕΛΕΚΙΛ

Εινε ΑΙΑ Φίλημα.—Κάθε κομμάτι, κάθε γελέκο έχει καί τό χρώμά του.—ΣΓΛΑΟΓΗ <500 ΕΙΛίΐγ !
ΤΑ ΦΙΓΟΥΡΙΝΙΑ ΤΟΥ

'A.itb τόν πρώτιστον καβ’ όλην τήν Γαλλίαν Ραπτικόν Καλλιτεχνικόν Σύλλογον —Πηγαίνετε νά τά ιδητα, προσέχετε όμως διότι 
Σ κινδυνεύετε νά εριυτευΟήτε Σ

ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ DEMI SAISON [Η', ]

HI ΜΙΙΦΒΙ ΟΜΜϊ
'Οδός Χταδίου κεντρική αποθιικιι Όδός Χταδίου 

(Απέναντι του Ταχυδρομείου)

Οί κ. κ. αδελφοί Οικονόμου άγγέλλουσιν, ότι τοΰ λοι
πού θά τίθενται έπί τών φιαλών τοΰ έκ τού Οινοποιείου 
των παραγομένου οίνου ετικέται τεφρόχροοι, άπλου- 
σταται, άνευ τινός κοσμήματος ή συμβόλου, φέρουσαι όέ 
μόνον διά κυανού χρώματος τήν έξής έπιγραφήν ;

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ή ΛΕΥΚΟΣ 
Αδελφοί Οικονόμου

Ά θ ή ν α ι
’Εν τούτοις αί μέχρι τούδε έτοιμοι φιάλαι φέαουσι τήν 

γνωστήν μεγάλην καί πολυχρώματον ετικέταν.
Ταύτα πρός γνώσιν τών αξιότιμων καταναλωτών τού 

οίνου των. [4? 4]
<————BMWWrwwΗ— wrw»w>«r  ̂m *r> III ιι ι niw in h hi n ι ^ιι ι··ι 11. ■

ΕΞΟΧΟΝ KTliMA EN AAPISSH δεσπόζον τών Τεμπών, 
όλης τής κοιλάδος καί τών κορυφών τού Όλυμπου. 
Πλήρες αρχαιολογικών θησαυρών, ογκολίθων, 

ξυλικής

Κατάλ?ιηλον δι’άνάκτορον, μέγαρον, έπαυλιν ή 
ξενοδοχείον.

[Πληροφορίας εις τό Γραφεΐόν μας] (8—1)

ΟΙ ΠΑΡ1ΣΙ0Ι ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΝΕΟΝ ΟΙΝΟΠίΣΛΕΙΟΝ

χαθ'όλως παρισινήν μέθοδον ήνοιξε χάτωθεν τοΰ 
'Εμπορικού τού κ. Πασιλοπούλου, καί τού ώααίου ξε

νοδοχείου τής 'Οδού Έρμοϋ ή 'Ελλάς, ύπό τού
ΒΑΧΙΛΕΙΟν X. ΙΪΛΙΟΠΟΓΛΟΑ’

Πωλοϋνται κατά φιάλας 
"Ολοι οι 'Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί Οίνοι.

Α ί Ο ο υ σ α ι διά παρέας κρυφαί, όπου δύνασαι νά 
ξεφαντώσης αόρατος καί μόνος.

ΖΥΘΟΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
Οί κομψότεροι τών μεζέδων. 'Τπηρεαία, άρίστη

ΚΑΙ ΕΙΠ ΙΙΑΣΙ ΤΟΥΤΟΙΣ
άμεσος συγκοινωνία μετά τού μοναδικού ξενοδοχείου 

Η ΕΛΛΑΣ
00εν δύνασαι νά προμηθευθής ό,τι θέλεις.

!! ! ΘΑ ΓΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ! ί!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΘΗΝΙΑΝ δηλαδή εις τό ’Εμπορικόν 
68-Όοός Έρμοϋ—68 τού ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. ΒΟΓΛΗ 

Έχει άπό όλα καί τά δίδει έφθηνότατα : Κασμί
ρια, καστόρια, τοόχαις, ρετίναις, μ,πατανίαις, 
φλανέλαις, φορέματα, νουβωτέ, τίμπετ, χ*β4·
δες κτλ. κτλ.
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