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Β. ΓΑΒΡ1ΗΑΙΔΗΣ διώθγχτιιε

— ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδός Μουσών, 'Λριθ. 4, άπέναντι της οϊχίας Φι.Ιήμονος παρά r»)r π,Ιατεΐαν τοϋ Συντάγματος.—

ΤΡΑΠΕΖΙΤΑ1 ΚΛΕΠΤΑΙ
.’Εν Παρισίοι; δικάζεται τάς ημέρας αυτάς ώς κλέπτες, 

ό μεγχλοφυέστερος σύγχρονος τραπεζίτης, ό πολύς Πρόεδρο; 
τον Διοικητικού συμβουλίου τής Καθο.Ιιχής Ένώσεως 
Μποντοϋ. Διά τήν τραπεζιτικήν αυτήν μεγαλοφυΐαν ηύ- 
τοχειριάσθη πρό ολίγων έτών ένας . .. Ρόσχιλδ, κόψας τόν 
παχύσαρκου λαιμόν του διά ζυραφίου, ώς άλλοτε ποτέ ό λόρ
δο; Κάστελρηγ τής ’Αγγλίας. Είχε μονομαχήσει μετά τού 
Μποντοΰ έντώ χρηματιστηρίω. Τά όπλα των ήσαν τραπεζι
τικά : χρεώγραφα καί μετοχαί. 'Ο Μποντοΰ τόν διεζίφισεν- 
καΐ ό 'Ρόσχιλδ .. . έζυραφίσθη. Καταύ,αμβάνετε τί θά πή 
νά ξυραφισθή ένας 'Ρόσχιλδ ; Είναι τά ίδιο νά εύρεθή έδώ 
νεαρός τις τραπεζίτης, κανένας Μαυρογορδάτος, φερ’ είπεΐν, ή 
κανένας Σγούτας, καί νά κάμη τόν Τσιγγρόν νά ξυραφισθή 
καί αυτός. .. άλά 'Ρόσχιλδ !

Καί τώρα αυτός ό αύτοχτονήοας τόν 'Ρόσχιλδ δικάζεται 
ώ; κλέπτης· ναί, ώς κλέπτης, καί ας μοί συγχωρά,σω- 
σιν οί συνάδελφοί του ή ομοτράπεζοι' του, άν μεταχειριζώμε- 
θα τόσον χυδαίαν λέξιν δι’ άνθρωπον δστις δέν έκλεψεν ούτε 
καμμίαν μπουγάδα, ούτε καμμίαν φραγκόκοτταν, αλλά διά 
πλαστών έγγραφων, διά πλαστών ισολογισμών, διά φαντα
στικών κερδών, έλήστευσεν έκατοστύας εκατομμυρίων 
προερχόμενα τά εννέα δέκατα έκ τών οικονομιών μικρεμπό
ρων, μικροκτηματιιον, όλης τής έχούσης κάτι τι μέσης τά- 
ξεως τή; Γαλλίας, υπηρετών ακόμα, υπηρετριών. υπαλλή
λων. !

★
* *

Ουδέποτε ανώνυμος Έταιρία συνεστήθη υπό τόσω καλούς 
οιωνούς. Ουδέποτε μετοχαί Εταιρίας έπωλήθησαν μέ τόσην 
υπερτίμησές μέ πραίμιον διακοσίων καί τριακοσίων φράγκων 
Χ*τά.. μετοχήν, 'ίδρυταί αυτής δέν ήσαν τυχόντος μεσΐται ή

πλούσιοι τών χρηματιστηρίων, αγνώστου καταγωγής καί 
ποιότητος. 'Π καθολική καί μοναρχική αριστοκρατία τής 
Γαλλία; έπεστάτησεν εις τήν ΐδρυσίν της. ΤΙΙτο ή μόνη Έ
ταιρία ήτι; έτυχε τής ευλογίας τοϋ Πάπα. 'Ο λέγων ότι αί 
μετοχαί τής Ένώσεως θά ξεπέσουν ποτέ έθεωρεΐτο αιρετι
κός. Εις τάς άριστοκρατικωτέρας αίθούσας μαρκήσιοι καί μαρ- 
κησίαι, δούκες καί δούκισσαι, εις εσπερίδα τείου, ή εις εσπε
ρίδα χορού, είς δείπνα μεγάλα ήνοίγοντο κατάλογοι εγγρα
φών. Έπρόκειτο όλα τά συντηρητικά τάλαντα, άπεο ή Δη
μοκρατία άπέκλεισε τοϋ κύκλου τής πολιτικής, νά εϋρωσιν 
έδώ στάδιον ένεργείας.

Καί όμως υπό τά διαδήματα τών δουκισσών καί τά 
οικόσημα τών μαρκησίων, υπό τήν ευλογίαν τού Πάπα καί 
τήν καθολικωτάτην ευσέβειαν τών ιδρυτών, υπό τά 
έντιμ.ώτατα ονόματα αρχαίων εΰγενών Βρόϊλ καί Άοκούρ, 
έκρύπτετο έκτακτος ληστρική τέχνη συγκεντρωθεΐσα κυρίως 
είς τόν Πρόεδρον τού Διοικητικού Συμβουλίου Μποντοΰ καί 
είς τόν Διοικητήν τής Τραπέζης, Φέδερ, ο’ίτινες καί δικάζον
ται τώρα.

Κατηγοροΰνται κυρίως «ώς έπιτυχόντες ή άποπειραθέντες 
νά έπιτύχωσιν εγγραφήν μετοχών ή καταθέσεις διά πλαστής 
παραστάσεως έγγραφων καί καταθέσεων καί διά δημοσιεύ
σει·); έγγραφών καί καταθέσεων δσαι πράγματι δέν έγέ- 
νοντο.»

Έπρόκειτο νά φανώσιν έκεϊνα τά χρυσά όνειρα άτινα έπτε- 
ρύγιζον έπί τής ίδρύσεως τή; Ένώσεως, έκεΐναι αί χρωμα- 
τισμέναι βεγγαλικαί φυσαλλίδες, αί ώς σφαιρικαί αγγελία ι 
άφροδισιακώς έπιδεικνύουσαι έν μεγάλοι; άοιθμοΐς κέρδη 
εκατόν έπί τοις εκατόν—ουτω έλεγον τά ροδαλά χείλη πά- 
σης μαρκησίας προσφερούσης είς εγγραφήν μετοχάς·—έπρό- 
κειτο νά φανώσιν ολα αυτά, έστω καί έπ’ ολίγον, αληθινά, 
καί έρρίφθη τό Διοικητικόν Συμβούλιου είς τήν πλαστογρα
φίαν, τήν ύπόκρισιν, τήν ηθοποιίαν, τήν δημαγωγίαν, διότι 
αυτοί οί τραπέζιται είναι τά πλέον ποικίλα ή μάλλον ποι- 
κιλόστικτα όντα τοϋ κόσμου. Μεταβάλλονται έν άνάγκη
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είς ηθοποιούς, ίεροκήουκας, διδασκάλους, λωποδύτας, διπλω- 
μάτας, πολιτικούς, δημεγέρτας.

'II 'Ένωσις— ώς ή ‘Εταιρία των Μετα.Ι.ΙονργεΙον του 
Λανρίου—ζ,ΰξανε καί ζ,ΰςανε πάντοτε τά κεφάλαιά τζ,ς. 'II 
πρώτζ αΰξησις έγένετο τώ 1879, δτε από 25,000,000 έ- 
ξωγκώθηταν είς 50,000,000. Πρώτζ, αυξησις’ πρώτον έγ- 
κλζ,σ.α. 'II έγγραφά όμως δέν έκάλυψε τάς έκδοθείσας μετο
χάς· 2,653 μέτοχαί έμειναν isewracrw ή 'Εταιρία δέν 
ήδύνατο νά προβζ, είς τάς διατυπώσεις πρό τά,ς πλήρους 
καλύψεως των κεφαλαίων τζ,ς· παρουσιάσθζ, λοιπόν εις αχυ
ράνθρωπος Βαλενσζ,ς—όχι Βαλώσζς—καί νπεχρίβη ό’τι τάς 
παίρνει αυτός τάς μετοχάς. Τούτο έκ συνεννοήσεως μετά των 
εντίμων συμβούλων.

Δευτέρα αΰξησις—διπλασίασις—κεφαλαίων τόν Νοέμβριον 
τού Ι880· δεύτερον έγκλημα τού Διοικητικού Συμβουλίου. 
Δι’ 22.000 μετοχάς μά, καλυφθείσας μετεχειρίσθζ, πλαστά 
ονόματα καί τάς έπαρουσίασεν ώς καλυφθείσας.

Τρίτζ αΰςζ,σις τόν Νοέμβριον τού 1881· καί τρίτζ έπίσζς 
πλαστογραφία. Ό Φέδερ εγγραφείς μόνον διά τρισχιλίας με
τοχάς παρουσιάζεται ώς μέτοχος δωδεκακισχιλίων καί ένας 
φίλος τού Μποντού, ό ’ίζοάρ, φαντασιώδζς μέτοχος άλλων 
δώδεκα χιλιάδων.

Φαντάζεσθε τώρα επί των τριών αυτών αυξήσεων των κε
φαλαίων, ψευδεγγράπτων μετοχών, τί αισχροκέρδεια έγένετο 
καί τί παίξιμο·/ των μετοχών έν τώ χρζματιστζρίω, τί υπερ
τίμησες, τί προπωλήσεις, τί άγοραί. Καί άν δέν φαντάζεσθε, 
πρόχειρον έχετε την ‘Εταιρίαν των Μετα.Μονργεΐχύν τσϋ 
Λαυρίου, με τά φαντασιώδη κέρδζ μεταλλείων σιδζροδρό- 
μων καί ανατολίτικων μεταλλείων παίξασαν περίφημα τά παι
γνίδι τζς καί στζ,ρίξασαν τά,ν φήμην ·?,·/ έχει τό Λαύριον ανέ
καθεν, φήμην τού έμπλουτίζειν τούς πλουσίους καί λζ,στεύειν 
τούς πτωχούς.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια Μι άριΟ. 383)

— Τί; 'II Πρό'/ota πρέπει μόνζ, νά τρώγζ, καί η Φοο- 
τούνα μόνζ, νά πίνζ,; εϊπεν ή Κλαιλία.

— ’Ακριβώς.
— Καί αί άλλαι ημείς ;
— Νά καμαρόνετε.
Παρέθζ,καν τά έδέσματα. Οί θεράποντες είσζ,ρχοντο καί 

έξήρχοντο κομίζοντες παρσψίδας καί φιάλας.
'II Κλαιλία, η ’Ολυμπία (η γνωστά, ήδη ήμΐν, ζτο παρούσα 

καί αυτή), ζ Φορτούνα, η Πρόνοια, η 'Εστία, η ΙΙρουδεντία 
καί όλον έκεινο τό σμήνος τών σφζ,κών ημιλλώντο τις πρώτζ, 
νά προπίζ, υπέρ τού οικοδεσπότου.

— Πίνω υπέρ τού αισίου τζ,ς έκστρατείας σου, φίλτατ; 
κόμη.

— Πίνω υπέρ τών ωραίων σου οφθαλμών, κόμζ.

Καί μόνον εις τάς πλαστάς έγγραφά; περιωρίζετο τό 
παιγνίδιον; 'II "Ενωσα είχε θυγάτρια, έγεννοβόλα εργα
σίας, ώς τό Λαύριον γεννά έρμαφρόδιτον μέν τέκνον τό με- 
ταλλεΐον τού Άϊδινίου καί άρρεν τόν σιδζ,ρόδρομον τζ,ς Κε
ρασιάς· τοιαΰτα θυγάτρια ζσαν ή Τράπεζα τού Ουγγρικού σι- 
δζ,ροδρόμου, μία άλλη εργασία, (affaire des Alpines), καί έκ 
μέν τζ,ς πρώτης παρουσίαζον κέρδζ, ενός εκατομμυρίου, ένώ 
άκριβώς ζσαν ζζμίαι ενός εκατομμυρίου, έκ δέ τ15ζ δευτέρας 
κέρδζ, 3,000,000, ένώ έπρόκειτο περί ζημιών 15,000,000. 
Καί διενέμοντο έντεύθεν μερίσματα μη πραγματοποιούμενά, 
αλλά παρουσιαζόμενα ώς τοιαΰτα, απαράλλακτα, δπως ή 
‘Εταιρία των Μιτα.Ι.Ιοιργιίων' foC Λαύριον διανέμει μερί
σματα δχι έκ των κερδών τζ,ς, άλλ’ έκ των κεφαλαίων της.

Τί έγίνετο έν μέσω τζς λζ,στρικζ,ς αϋτζς διαχειρίσεως ή 
ΓΙαπευλογζμένζ, Kado.bxli * Ενωσις·, Αυτά, μέν έφθινε καί 
κατέρρεεν, οί δέ περί αυτήν έπλ,ούτιζον πωλούντες μετοχάς 
εις μυθώδζ, ύπερτίμζσιν, τάς όποιας αυτοί ειχον λάβει κατά 
τά,ν ποοτελευταίαν εκδοσιν εις μυθώδζ, υποτίμζ,σιν.

Καί έκέρδισαν οΰτω ό κ. Μποντού 1,831.932 φρ. ό κ. 
Φέδερ 2,979.200 φρ. ό Λεών *Ριάν, 70,300 φο. ό Μαρκή- 
σιος Μπιενκοΰρ I 54,400 φρ. ό Δελαμπουγερύ 44,200 φρ. 
ό πρίγκζ,ψ Βρόϊλ 187,700 φρ. ό Μαγυόλ δέ Λούπ 261,000 
φρ. ό κόμζ,ς δέ 'Ροζάν 89,700 φρ. ό μαρκζ,σιος Σατωρενάρ 
46,400 φρ. καί ό ύποκόμζ,ς Άρκούρ 83,500 φρ.

"Ολοι πρίγκζ,πες, κόμζτες, δούκες, άριστοκράταςι.
Δέν δυνάμεθα τάχα νά άριθμήσωμεν καί ονόματα ελλη

νικής πον.Ιοαριστοχρατίας, κερδισάσζ,ς ποσά αξιόλογα κατά 
τό «.τελευταΐον Λαυριοπαίγνιον ;

Μ

Τό παράδειγμα τζ,ς Κα6ο.1ιχϊ)ς ‘Ενώσεων, δέον νά π pot 
σταται καί εις τούς (δικούς μας οικονομολογικούς κύκλ.ους.

— Πίνω υπέρ τζς λοφιάς τού πολεμικού σου κράνους, 
Μάρκε.

— Πίνω υπέρ τού ανδρείου σου μύστακος, φίλε μου !
— Καί έγιύ πίνω · διά τό λευκόν μεσοφούστανόν σου, 

φιλτάτζ, μου.
’Αδύνατον νά μεταγραφή ένταύθα πάσα η φλυαρία έκείνζ,ς 

τζ,ς νυκτός. ’Αρκεί νά είπω ό’τι τά δψα ζσαν εκλεκτά, τά δέ 
καρυκεύματα έγαργάλιζον τόν λάρυγγα, καί οτι ό οίνος κα- 
τέκλυσεν έπί τέλους πάσας τάς κεφαλάς έκείνας.

Περί τό μεσονύκτιον σ Μαύρος ένεφανίσθζ εις τά,ν αίθου
σαν καί έψιθύρισεν εις τό ούς τού Σανούτου δύο λέξεις.

Ούτος δέ ήγέρθζ, άνατιναχθείς.
— Πού είναι ; εϊπεν.
— ’Έξω.

Καί άμφότεοοι έξζ,λθον.

----■» '*.·* ’ο* —

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'.
TJ ήΠΣΔΟΡΠΙΟΠ

Άνήρ τις φορών ναυτικήν ένδυμασίαν καί έχων τόν πίλον 
καταβιβασμένον μέχρι τών οφθαλμών είχε πρό μικρού είσέλ- 
θει εις τό μέγαρον τού Σανούτου καί έζζ,τζ,σε τόν ,Μαύρον.

Ούτος ίδών αυτόν άνεγνώρισε τόν Σκιάχτζν, τόν υδρόβιον.

Δέν εϊνε άνάγκζ νά μεταφέρωμεν εδώ τά ευρωπαϊκά αίσχζ,. 
ΕΪνε δυνατόννά γίνουν δζ,μόσιαέργα καί χωρίς χρζ,ματιστικάς 
αισχροκέρδειας. ’Αρκεί αί κυβερνήσεις νά έκλέγωσι τούς έπι- 
χειρζματίας. 'Υπάρχουν κλέπται μεταξύ τών κοινών κλε
πτών αδιόρθωτοι· θά έβγουν άπό τζ,ν φυλακήν, καί πάλιν θά 
κλέψουν. 'Υπάρχουν καί έπιχειρζματίαι αδιόρθωτοι. Αί στε- 
ρεώτεραι επιχειρήσεις δι’ αυτούς είναι παιγνίδια Χρζ,μα- 
τιστζρίου. "Εκαστος έξ αυτών θέλει τό ένα του ζ, τά δύ 3 του 
εκατομμύρια. Καί άν άφαιοεθούν τά εκατομμύρια αυτά, αί 
έπιχειρζσεις γίνονται ίσχναί καί άντί δζ,μοσίων έργων έχο- 
μεν ιδιωτικόν πλούτον καί κοινά,ν φτώχειαν.

Οικονομολόγος.
--------------------=«==»ϊ·ϊί53 ·■«=«--------------------

NEON ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

Τό ΛΙή Χ.άνεσαε πολλάκις έποιζ,σατο λ.όγον περί τζ,ς 
καταστάσεως τών φυλακών. Τελευταίου δέ αί λεπτομερείς 
περιγραφαί αυτού καί κυρίως τών τζς πρωτευούσζς ζγαγον 
εις θέσιν τάς αρμοδίους άοχάς νά λάβωσι σύντονα μέτρα περί 
βελτιώσεως αυτών. Πρώτιστα πάντων αυτός ό έπί τζ,ς Δι
καιοσύνης κ. υπουργός ζρξατο έργαζόμ,ενος μετά τζ,ς συνή
θους αύτώ δραστζριότζτος. ΙΙεποιθότες δέ έπί τά,ν ευστά
θειαν τού χαρακτζ,ρος καί τά,ν ψυχικά,ν αυτού δύναμιν, έχο- 
μεν πλζίρζ πεποίθζ,σιν περί τζς ταχείας έπιτυχίας τού έργου.

Λίαν προσεχώς υποβάλλεται εις τά,ν βουλά,ν πλήρες νομο.- 
σχέδιον περί τών φυλακών τού κράτους.

Κατά πλζ,ροφορίας ημών ό πεπειραμένος δωργανωτά,; τών 
φυλακών, δστις έπί τούτω προσεκλζ,θζ ένταύθα, Βέλγος 
Χτέφενς, έσύστζσεν ώς καταλλζλότερον σύστημα τό τζς 
απολύτου άπομονώσεως μετά τινων τροποποιήσεων, καθ’ 8

— Ά σύ είσαι; τώ είπε· καί τί νέα ;
— Τόν έψάρευσα, εϊπεν ό Σκιάχτζ,ς, κυττάζων τόν Μαύ- 

ρον ασκαρδαμυκτί.
— Τόν έψάρευσες ; πόίόν ;
— ’Εκείνον πού μού έζήτζ,σίς.
— Πότε τόν έψάρευσες ;
— Σήμερον.
— Εις ποιον μέρος ;
— Εις μέρος πολύ άπομεμακρυσμένον έκείνου ό'που μοί 

περιέγραψες έπάνω κάτω, εϊπεν ό Σκιάχτζ,ς.
— ’Εγώ δεν σοί περιέγραψα τίποτε.
— Δέν μοί τό περιέγραψες, άλλ’ έγι·> τό εννόησα πού είχε 

βυθισθζ.
— Κ αί λοιπόν ;
— Λοιπόν ητο μακράν άπ’ έκεϊ. Τόν είχαν σύρει τά κύ

ματα. Δι' αυτό άργησα νά τόν εΰρω.
— Καί πού είναι σ σύντροφός σου, ό άλλος ;
— Ποιος ; ό Μορώζζ,ς ;
— Ναί.
— Έκρύωσε. Βαρεία δουλειά, κύριε Μαύρε, καί ο κύριός 

σου πρέπει νά μέ πλζ,ρώσζ, καλά.
— Σέ μόνον ; αλλά τόν Μορώζζ,ν;
— 'Ο Μορώζζ,ς δέν έχει μερίδιο?, εϊπεν ί Σ/,ιά/ττ,ς μέ 

θαρραλέα·/ φωνήν καί στάσιν.
— Διατί;

•μ

οί κατάδικοι ζώσι κεχωρισμένοι άλλζλων έν κελλ,ίοις κατα- 
σκευασθζσομένοις κατά τού; κανόνας τζς υγιεινής καί ειςσχέσιν 
ερχόμενοι μόνον μέ ανθρώπους, οϊτινες Οέλ,ουσι φανή εις αυ
τού; ωφέλιμοι πρό; ηθικά,ν αυτών μόρφωσιν, οίοι εισίν οί ιε
ρείς, διδάσκαλοι, ιατροί, διευθυνταί καί έν γένει άπαν τό 
προσωπικόν τών φυλακών/Κατά πόσον δέ ή έπίσκεψις τοιού- 
των προσώπων συνεχώς θέλει έπιδράσει εις βελτίωσιν τού 
ηθικού τών έγκλζ,ματιών περιττόν ν’ άναφέρωμεν διότι ή κα- 
θεκάστζ,ν πείρα άριδζ,λως τό μαρτυρεί.

Διά τού συστήματος τούτου παρακωλύεται ή άλλζ,λοδι- 
αδοχά, τών περίπλοκων τρόπων πρός τό έγκλζ,ματείν καί οί 
συνεταιρισμοί οϊτινες έν αύταΐς ταΐς δήθεν φυλακαΐς λαμβά- 
νουσι σάρκα, παρακωλύεται ή έςιστόρζ,σις αποτρόπαιων γε
γονότων καί ή έκτέλεσις άνζ,θίκων πράξεων, αίτινες λαμβά- 
νουσι χώραν εις τό υφιστάμενον σύστημα, τό τζς συμβιώ- 
σεως, δζ,λ. δπερ κρίνεται ώς τό χείοιστον πάντων.

Έπί τούτοι; θά οΐκοδομζθώσι μία η δύο φυλακαί εντός 
εξοχικού τίνος πεδίου τών Άθζ,νών, ίσως κατά τούς ’Αμπε
λοκήπους,ων ή μέν τών υποδίκων, ή δέ τών καταδίκων.

Έκάστζ, τούτων θά περιλαμβάνη 200—300 κελλία, ών 
ή δαπάνζ υπολογίζεται εις 3 χιλιάδας δραχμών έκάστου 
κελλίου, πρός δέ θά περιλαμβάνζ, έν παραρτήματα άρτο- 
ποιεΐον, κρήνας, φαρμακείου, λουτήρα, θεραπευτήριο·/, μαγει- 
ρείον, πλυντήριο·/ κλπ. Θά μετασκευασθώσι δέ αί ύπάρχου- 
σαι φυλακαί Αιγίνζ,ς, Κερκύρας καί Κεφαλλζ,νίας, αίτινες 
έπιθεωρηθείσαι υπό τού διοργανωτού κ. Στέφενς θά κοιθώσι 
βεβαίως ώς δυνάμεναι μετά τινων τροποποιήσεων νά μετα- 
σχζ,ματισθώσι κατά τό νέον σύστημα.

Μεγίστη φροντίς έλήφθζ, ώς προανζγγείλ,αμεν, διά τά,ν 
μόρφωσιν καταλλήλου προσωπικού τών φυλακών, πρός τούτο 
δέ θά σταλώσιν εις Ευρώπην υπό τζ,ς Κυβερνήσεως άπό- 
στρατοι αξιωματικοί, οϊτινες θά μορφωθώσιν ώς έπιστάται.

ΙΙερέεργος.

— Διότι δέν ήθέλησε νά λάβζ, μέρος εις τά,ν εργασίαν.
— ’Αλλά δέν είπε; οτι έκρύωσε ;
— Έκρύωσεν είς τό υπόγειον τζ,ς κυρά Κόκκινους.
— Οΰτω λοιπόν μόνος σου ει’ργάσθζ,ς ;
— Μόνος μου. "Εμεινα κάθε ημέραν έννέα ώρας εις τό 

νερόν. Κατήντζ,σα νά γείνω νεροφίδα, τί διάβολον !
— Καί ηύρες 8ν πτώμα ;

— Ηύρα.
— "Εχεις βεβαιότητα ό'τι είναι τού ίδιου ανθρώπου, οπού

ζητούμε·/;
— Μέ συγχωρείς, δέν έχω καμμίαν βεβαιότητα, είπε Ορα- 

σέως ό Σκιάχτζ,ς. Άλλ’ ή συμφωνία μας ζ,το νά φέρω Sv 
πτώμα πνιγμένου.

'Ο Μαύρος έκύτταξε μέ φιλύποπτου καί βολιδοσκοπικόν 
βλέμμα τόν άνθρωπον τούτον άλλ’ έκείνος υπέστη τό βλέμμα 
τούτο ώς άνδρειότατος τραυματίας τά,ν έγχείρζ,σιν τού χει- 
ρούργου.

— Καί πού είναι τώρα σ πνι·; 
ρος. Τόν έχει; βέβαια είς τά,ν λέμ

— "Οχι. Τόν έφερα έδώ.
— Τόν έφερες έδώ !
— Ναί.

ιγμένος; ήρώτ 
ίμβον σου ;

ώτζσεν σ Μαύ-

— Πού έδώ ;
— "Εξωθεν τζς οικίας ταύτης, έμπροσθεν τζς αύλείας 

θύρας τού ευγενούς κόμητος.
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ΔΙΚΗ ΒΕΛΕΝΔΖΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Μετά τινας ημέρας ανοίγονται αί πύλαι τοϋ Κακουργοδι- 
κείου καί δέχονται τού: Λιχαεηζά ini Θήβας νά μάς ίστο- 
ρήσωσι τό πώς τό περίφημου Ταμεΐον τών Θηβών ήμέλγετο 
τά χρυσά του Εκατομμύρια.

Σάς δίδομεν μερικά; προκαταρκτικά; πληροφορίας.
Τά ονόματα τών κατηγορουμένων τά γνωρίζετε. Είναι τό 

ό'λον 12, καί τώρα μέ τόν θάνατον τού κ. Μεγαπάνου έμει
ναν 1 1. "Αρχονται άπό τόν Θρασύβουλον Βελένδζαν καί κα
ταλέγουν εις τόν Ίωάννην Τομαρόπουλον. Μεσολαβούν δέ 
Γκορτσήδες, Κετσέαι, Δαγλαρίδαι, Μανιάται κλπ.

Ποιο; νομίζετε είναι ό πρώτο; κλητευθείς μάρτυς ; Ό Χα
ρίλαος Τρικούπης, πρωθυπουργός, κάτοικος ’Αθηνών.

Καί μετ’ αυτόν οί κύριοι Νικόλαος Ηαπαμιχαλόπουλος, 
πρώην υπουργός καί Σωτήριος Σωτηρόπουλος ομοίως.

Όλοι αυτοί οί μάρτυρες τή; κατηγορίας.

Φαντάζεσθε πλέον τήν λύσσαν τοϋ Θρασυβούλου Βελένδζα 
οστις τούς ήθελε συγκατηγορουμένους.

Όλα τά επαγγέλματα αντιπροσωπεύονται είς τόν κατά 
λογον τών μαρτύρων. Έκεΐ ευρίσκετε πρωθυπουργούς, βουλευ
τής, υπαλλήλους, κτηματίας, έλληνορράπτας, εμπόρους, συν
ταξιούχους, φοιτητάς, τηλεγραφητάς, υπαλλήλους σιδηροδρό
μου, ταγματάρχας, υποστρατήγους, ναυπηγούς, ΙΙανδζάρας, 
ποιητάς καί δικαστάς.

Ποιητής είνε ό κ. Συνοδινός.
’Ονόματα δικηγόρων έμάθομεν μέχρι τούδε τά έξης: τόν 

κ. Τυπάλδον, τόν κ. Κωστή, τόν κ. Μπουφίδην, τόν κ. Κων- 
σταντινόπουλον, τόν ζ. Σπ. Βλάχου. Δέν θά λειψή βέβαια 
καί ό φίλος μα: ΙΙαπαλεξανδρής.

— Διατί ·,
— Δέν είχον ασφαλές μέρος νά τόν βάλω, καί έσκέφθην 1 

ότι ίσως ό κύριος κόμης έπεθύμει νά ιδη τό ταχύτερου τόν 
γνώριμόν του.

— Μά τόν Θεόν.. . Θέλω νά είπω μά τόν Διάβολον 1 δέν 
είναι παράξενον, εΐπεν ό Μαύρο:, αυτός ό κύριός μου έχει 
ένίοτε τόσον άλλοκότους ιδέας. Δυνατόν νά ευχαριστηθώ δτι 
τόν έφερες έδώ. 'Υπάγω νά τού τό είπω. Πώς Οά τού φανή 
έπάνω είς τό μεθύσι του ;!.. ’Άν τό πάρη όμως ανάποδα, 
τότε μυρίσου το, καί πάρε τό εύρημά σου, καί φύγε, φύγε!

Ό Μαύρο; τότε είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, ώ; προελέχθη, 
καί άνήγγειλεν είς τόν Σανούτον τά ανωτέρω.

— Λοιπόν ηϋρατε τίποτε ; ήρώτησεν έξελθών ό Σανοϋτος 
τόν Σκιάχτην.

— Ναί, αΰθέντα, σήμερον τόν έψάρευσα, άπήντησεν ό 
Σκιάχτης.

— Καί είναι ό ίδιος αυτός;
•— Ό κύριος κόμης θά κρίνη.
— Πού τόν έχεις βάλει;
— Τόν έ-υερα μέχρι τών προθύρων τοϋ παλατιού τοϋ 

κυρίου κόμητος, διότι υπέθεσα ό'τι ό κύριο: κόμης έπεθύμει 
νά πληροφορηθη μέ τά ίδιά του δμματα.

— Φέρετε τον ! Φέρετέ τον έδώ ί

Ό Σκιάχτης καί ό Μαύρος κατέβησαν διά μίαν στιγμήν 
καί έπανήλθϊν μετ’ ολίγον βαστάζοντες πράγμά τί μακρόν

Κρίμα μόνον ό'τι δέν έξελέχθη αύτοΐς εύρυτέρα τής τού 
Καζουργιοδικείου πρό; έκδίκασιν τοιαύτης έκθέσεως. Τάς 
πρώτα; ημέρας βεβαίως έκεΐ μέσα θά γίνη τού Κουτρούλη ό 
γάμος. Δέν ξεύρομεν έάν θά υπάρχουν εισιτήρια. ’Αλλά καί 
θά έμποδισθή ό λαός ό θέλων αυτοπροσώπως ν’ άκούση, πώς 
ληστεύονται τά χρήματά του ;

1*ε«όρτερ.
------------- —--------------

ΧΡΟΝΙΚΑ
"Εγινε πλέον τά ζήτημα τής ημέρας ή ασθένεια τού αρχη

γού τής άντιπολιτεύσεως.Τό πρώτον ά'περ ανταλλάσσουν ανα
μεταξύ των δύο συναντώμενοι είναι τό :

— Πώς είναι;
Καί άναλόγως τής άπαντήσεως, φαιδρύνονται ή μελαγ- 

χολοϋσιν.

Άπό τής πρωίας τής Παρασκευής ή κατάστασις τού α
σθενούς εύρίσζ,εται είς τήν ομιχλώδη έκείνην προανατολήν 
τής άναρρώσεως, πρός ί,ν οί ’Ιατροί φέρονται μετά δεισιδαί- 
μονος εΰλαβείας, φοβούμενοι μήπως τού; φύγνι, μήπως δια- 
λυθή καί πέσουν πάλιν είς τήν νύκτα τής κρίσεως. Μέ έκεί
νην τήν φοβεράν δείνωσιν τής Πέμπτης ό κ. Κουμουνδοϋρος 
ήρχισε νά αισθάνεται αυτός έαυτόν άναρρωνύοντα καί συντελεί 
πολύ διά τής ψυχολογικής αυτής θεραπείας είς τήν βελτίωσιν 
τής θέσεώς του. Εΰαρέστως λαμβάνει τόν ζωμόν, τόν οίνον, 
δλην τήν ρευστήν τονωτικήν πανδαισίαν. Ακούει νά τί> άνα- 
γινώσκωσιν έφημερίδας, συνομιλεί, αστεΐζεται μετά τών ία-

έως ένός καί ήμίσεως μέτρου καί σκεπασμένου μέ οθόνην.
Τό άπέθηκαν έπί τοϋ έδάφους καί τό άπεκάλυψαν.. .
Ήτο πτώμα ανθρώπου δύσμορφου, αγνώριστου καί σε- 

σηπός. . .
Έκ τών έπί τού προσώπου οιδημάτων καί χασμάδων έφαί- 

νετο ό'τι είχεν έξαχθή έκ τής θαλάσσης καί είχε καταβρω 
θή έν μέρει ύπό τών ιχθύων.

Ό κόμης έκυψε καί παρετήρησε προσεκτικώς.. .
Όσον καί άν έγνώριζέ τις τόν άνθρωπον ζώντα, ήτο άδύ

νατον νά άναγνωρίση τό πτώμα τούτο- διότι ήτο δλως ήλ- 
λοιωμένον. . .

— Αυτός είναι! αυτός είναι ! έκραξεν ό κόμης, ’ΐδού αί 
πληγαί, δπου τοϋ έδωκα είς τό στήθος.

Ό Μαύρο; έσεισε τήν κεφαλήν. Παρετήρησεν ό'τι ό Σανού- 
τος έν τή μέθη του, προέδιδε τό μυστικόν του είς χυδαίου 
άνθρωπον, είς 8ν αυτός, ό Μαύρος, οΰδέν ήθελεν έμπιστευθή.

"Οσον διά τόν Σκιάχτην, έξέπεμψε ταχύ καί άστραπιαϊον 
βλέμμα, δι’ ού έόειξεν δτι έννόησε τί έλεγεν ό Σανοϋτος.

— Τουλάχιστον εγώ, είπεν έν έαυτώ, γνωρίζω τήν μα
χαιριάν μου καί δέν ήμπορώ νά γελασθώ. Άλλ’ ευχαριστού
μαι νά σ’ έχω συνένοχον, κύριε Φλωριοχάφτη, καί θά ωφε
ληθώ είς τό μέλλον.

— Φαίνεται δτι ό αΰθέντης μου τά έχασε, διενοήθη ό 
Μαύρος- οΰδ-’- ό διάβολ.ος είμπορεΐ νά γνωρίση τίνος είναι αυτό 
τό πτώμα.

τρών είς γλώσσαν γαλλικήν καί κρατύνει τούς περί αυτόν 
φιλτάτους είς τήν ιδέαν τής οριστικής άναρρώσεως.

Αί έκφράσεις τοϋ κ. Ζωχιού είναι δτι ή βε.Ιζίωσις t7rai 

εηαιοθηζή, intjierovaa xal επιτεινομέτη.

Ό Βασιλεύς έκδηλοΐ τρυφερωτάτην μέριμναν διά τόν φίλον 
ασθενή του. Τώ έστειλε παλαιόν οίνον καί παλαιόν κονιάκ.

Ό Βασιλεύς τοϋ έμήνυσε νά λάβη άπό τόν οίνον αυτόν τόν 
όποιον παίρνει δταν άρρωστήση.

Ό Κουμουνδοϋρος δέ τού διεμήνυσεν εΰσεβάστως νά τοϋ 
στείλη άπ’ έκεΐνο πού πίνει δταν είναι καλά.

Είναι πλέον βέβαιον δτι ό βασιλεύς δίδει τό στέμμα του 
ευχαρίστως άντί διπλώματος ιατρού.

*11 θεραπευτική του δέν περιωρίσθη μόνον είς τόν παλαιόν 
οίνον καί τό παλαιόν Κονιάκ, άλλ’ έπεξετάθη καί είς τό δ- 
νειον γάλα.

"Αλλοτε οί πρωθυπουργοί έθεράπευον τού; βασιλείς- τώρα 
βασιλείς θεραπεύουσιν τούς πρωθυπουργούς.

Τό ονειον γάλα ό Κουμουνδοϋρος έρόφησεν αισθανθείς πα
ράξενη γεύσιν.

— Τί είναι αυτό πάλιν; ήρώτησε τήν σύζυγόν του. Καί 
πάλιν ό ίδιος : Έν τούτοις, άς τό πάρουμε κι’ αυτό.

Αί άμελχθεΐσαι όνοι έγέννησαν ιλαρόν έπεισόδιον, διότι άρ
χισαν νά φωνάζουν όνικώς στριμωχθεΐσαι έν τή αΰλή τής οι
κίας, οτε καί κακήν κακώς έξεπέμφθησαν.

— Είναι αυτός, είπεν ό κόμης. Καί τώρα δύναμαι νά κοι
μηθώ ήσυχος. Θά λάβνς τό κέρασμά σου, φίλε μου, είπε πρός 
τόν δύτην. Διότι μ,οι προσφέρεις μεγίστην έκδούλευσιν.

— Ό διάβολος είξεύρει, διενοήθη αύθις ό Μαύρος, άν αυ
τός ό πανούργος δέν έπνιξε κανένα άνθρωπον έπίτηδες, διά 
νά σοί προσφέρη αυτήν τήν έκδούλευσιν.

Καί συλλάβων ιδέαν τινά έκυψε πρό; τό πτώμα, καί έ- 
ψαυσε καί παρετήρησε προσεκτικώς τόν δεξιόν μηρόν, ώς νά 
άνεζήτει έπ’ αυτού γνώρισμά τι.

— Δεν είναι αυτός, εΐπεν άνεγειρόμενος.
— Τί μουρμουρίζεις, Μαύρε; ήρώτησεν ό Σανοϋτος.
— Τίποτε, κύριέ μου- έλεγα δτι αυτό έδώ τό έξώφλοιον 

δέν φαίνεται τί φρούτον ήτο είς τόν καιρόν του. Αλλά πρέ- I 
πει νά ήναι αυτός, οπού νομίζετε.

— Τολμάς νά ά.μφιβάλλης, ανόητε ;
— Δέν άυ,φίβάλλω δτι ήτον άνθρωπος προτού νά σκο- 

τωθή, αΰθέντα.
Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθησαν βήματα όπισθεν.
Δύο γυναίκες, έκ τή; άγέλης τού Σανούτου, έξήλθον έκ τή; 

αιθούσης καί ήρχοντο νά ίδωσι τί έποαττεν ό κόμης, δστις 
ειχεν έξέλθει μυστηριωδώς μετά τού Μαύρου χωρίς μηόέν 
νά είπη.

— Τί κάμνετε έδώ, κόμη ; έκραξεν ή μία έξ αυτών, μ.ή- 
πως δέν σάς φθάνουν αί γυναίκες δσαι είναι είς τήν αϊθουσάν 
σας καί δέχεσθε καί άλλα; είς τούς διαδρόμους σας ;

Μεθ’ όλα ταϋτα ή κατάστασις έξακολουθεΐ ούσα πάντοτε 
σοβαρά. Οί ιατροί είπον δτι άκριβώς τώρα δτε άνέτειλεν ή 
άνάρρωσις, ή κατάστασις είναι σοβαρωτέρα είπερ άλλοτε. 
Διά τούτο διέταξαν αΰστηρώς απόλυτον ησυχίαν. Έφ’ φ καί 
ό οίκος ζητεί συγγνώμην, έάν δέν δύναται νά δεχθή άπαντα; 
τούς προσερχομένου; χάριν τού άσθενούς.

Μεθαύριον Τρίτην έρχεται διά Βρενδησίου καί ό νεώτερος 
υιός τοϋ κ. Κουμουνδούρου Σπϋρος.

Έξεδόθη Λογοδοσία τών είσηραχθασών verdpoji&y vnip 

ζών φνΛαχισμίνων χαζά ζάς εορζάς ζον Πάσχα, ύπό τοϋ 
Προέδρου τού Εμπορικού καί Βιομηχανικού Συλλόγου κ. Μ. 
Κατσίμπαλη.

Έκ τής Λογοδοσίας αυτή; πληροφορούμεθα ό'τι είσεπρά- 
χθησαν τό δλον δρ. 6,000. Έκ τών δραχμών αυτών έτροφο- 
δοτήθησαν 471 φυλακισμένοι, ένεδύθησαν τελείως 300, καί 
έλαβον υποκάμισα καί έσώβρακα 417, άπεφυλακίσθησαν δέ 
διά χρέη δύο.

Μαγικωτέραν εικόνα ή φιλανθρωπία δέν ήδύνατο νά προ- 
βάλη.

'Η άντίθετος δέ πλευρά τής είκόνος αυτής είναι έκφραστι 
κωτέρα τής άλλης.

Χωρίς δηλαδή τών έξακισχιλίων αυτών δραχμών θά έμε- 
νον χωρίς τροφήν δι’ ανθρώπου; τήν ημέραν τού Πάσχα τε
τρακόσιοι, χωρίς ένδυμασίαν τριακόσιοι καί χωρίς έσώβρακα 
καί υποκάμισα τετρακόσιοι.

Ό Εμπορικός καί Βιομηχανικός Σύλλογος διά τής πρω
τοβουλίας του αυτής έτίμησε πολύ τό όνομά του.

— Πάρετέ το! Πάρετε γρήγορα αΰτό τό πράγμα ! είπεν 
ό Σανοϋτος πρό; τόν Σκιάχτην καί πρός τόν Μαϋρον.

— Εΰθύς, αΰθέντα.
Καί ήραν τό πτώμα έπί τών βραχιόνων των.
Άλλ’ αί γυναίκες δέν άπεϊχον πολύ, καί τό φώς ήτο ά

φθονου έν τώ διαδρόμω. Είδον τούς δύο ανθρώπους αίροντας 
πράγμά τι.

— Τί είναι τούτο ! έκραξεν ή μία.
— Τίποτε, φίλη μου Φορτούνα ! είπεν ό Σανοϋτος.
— Διατί φεύγετε σείς ; περιμένετε νά ίδωμεν τί είναι.
— Είναι ό διάβολος, φιλτάτη μου, εΐπεν ό κόμης, τιθέ

μενος μεταξύ τή; θύρας καί τών δύο γυναικών.
— Καί τί θέλει έδώ ό διάβολος ;
— Ό διάβολος είναι παντού.
Ή Φορτούνα έσπευσε τό βήμα,παρηγκώνισε τόνΣα·/οϋτον καί 

προλαβοϋσα άπεκάλυψε καί είδε τό φοβερόν έκεΐνο πράγμα.
— ΤΛ φρίκη ώ, Θεέ μ.ου, είπεν ώχριώσα.
— Σοί έλεγα νά μή ίδης αΰτό, είπεν ό κόμης.
•— Τί είναι; τί είναι ; έκραξεν ή έτέρα γυνή τρέχουσα

όπως καί αΰτή ίδη.

— Όπίσω μου. Σατανά ’. έκραξεν δ Σανοϋτος.
Καί συλλαβών αΰτήνάπό τοϋ ώμου τήν έμ.πόδισε νά προ-

χωρήση.
Ο: δύο άνθρωποι έξήλθον καί ό Σανοϋτος έκλεισεν οπισθέν 

των τήν θύραν.
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Έλπίζομεν οτι δέν θά οχνςσγ καί 
ζούσα; έορτάς τών Χριστουγέννων νά 
κλησιν πρός τούς φιλάνθρωπους !

κατα τας ποοσεγγι- 
κάμη τήν αυτήν έκ

Τά θεατρικά τής Σύρας έγέννη.σαν και κομψάς φυλλάδας 
καί κομψότερα άρθρα. Ί'π’ οψιν ημών έχομεν έπί στίλβοντος 
χάρτου μίαν διαμαρτύρησιν τρόπον τινα κατά τής δικαστι
κής αρχής τοΰ υπαστυνόμου κ. Μολοχάδου καί £ν πλούσιον 
είς πληροφορίας καί γνώσεις άρθρον τοΰ κ. Σαλταμπάση. ΊΙ

άλλη δικαιοδοσία είμή ή άστυνομική* άλλ’ ή αστυνομία έκεϊ 
είναι σχεδόν δύναμις άόρατος, άγνωστος, μυστηριώδης ώς ή 
δύναμις τού ηλεκτρισμού. Έδώ όμως είναι ορατή, γνωστο- 
τάτη, κομματική, επιδεικτική. Καί συμβαίνουν δσα συμβαί
νουν καί δέν ήτο δυνατόν νά μή συμβαίνουν τά συμβαίνοντα.

II ΧΑΑΖΙΙ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΙΙΝΙΑΙΙΣ
’Ητο έκ τών εΰρυκαρδίων εκείνων ανθρώπων, οίτινες ήξιζε 

νά τίθενται έπί εΰρυτέρας σκοπιάς, διά νά περιλαμβάνωσιν 
εΰρυτερον ορίζοντα εις τάς θύεις καί εις τούς πόθους των. 
ΤΙ1το έκ τών αρχαίων εκείνων ανατολίτικων τύπων, τών καθ’ 
έκάστην σβεννυμένων καί έκλειποντων. Συνέδεσε τήν τύχην 
του μετά τής 'Ιεροσολυμιτικής ’Εκκλησίας έν ταΐς καλαΐς 
αυτής ήμέραις, ότε έρρεεν άφθονον μολδοβλαχικόν χρυσίον, 
ήκμασε καί παρήκμασε μετ’ αυτής, έπιζήσας καί αυτός ημέ
ρας χρυσάς καί ημέρας πυκράς, ημέρας μαγείας καί ημέ
ρας οδύνης. Ή οικία του, ή νϋν ελληνική έν Πέρα πρεσβεία,

Άλλ’ αίφνης δ ’Ιερεμίας Γίζης, εις τών δαιτυμόνων, ένε- 
φανίσθη είς τήν σκηνήν. Είχε παρατηρήσει τήν πρός τόν 
Σανού τον μυστικήν πρόσκλησιν τού Μαύρου, τήν έξοδον τού 
Σανούτου έκ τής αιθούσης, τήν μετ’ αυτήν διολίσθησιν τών 
δύω νεαρών γυναικών, καί κεντηθείς υπό τή; ζηλοτυπίας, 
έφαντάσθη παραθαλάμια φιλήματα καί σκευωρίας καί ένό- 
μισεν εαυτόν προσβαλλόμενου. "Οθεν έξήλθεν όπως ίδη τί 
συνέβαινε.

— Τί κάμνετε έδώ, κυριαι; είπεν ούτος. Τί τρέχει, φίλε 
κόμη ;

'Ο Σανούτο; συνέπλεξε τά χείλη μέ τούς όδόντας καί έσίγει.

— Τί έπαθε, κυρία ; ήρώτησεν δ Γίζης, βλέπων τήν τα
ραχήν τής Φορτούνας. Τί; ήτο έδώ πρό μικρού ;

Εΐχε προλάβει νά ίδη τήν θύραν κλεισμένην καί τούς δύο 
ανθρώπους τούς αποκομίζοντας τόν πνιγμένον, στιγμιαίως, 
ώς δίδυμον σκιάν έξαφανισθεΐσαν. 'Ο Γίζης έδραμε πρός τήν 

θύραν, τήν ήνοιξε, προτού νά προλάβη δ κόμης νά τόν έμπο 
δίση, καί κατήλθε τήν κλίμακα.

Εύρε τούς δύο ανθρώπους έν τώ προθύρω, άποθετοντα; τό 
νεκρόν σώμα έπί άμαξίου.

Ό Σανούτο; συνελθών έκ τής αφασίας του κατέβην κατό
πιν αυτού. Άλλ’ δ Μαύρος τόν είχε προλάβει, καί ίδιον τόν 
Γίζην καταβαίνοντα μέ δύο ή τρία πηδήματα τόν έφθασεν 
έπί τής κλίμακος καί τόν ήρπασεν άπό τής χειρίδας.

— Ή αυθεντία σας δέν πρέπει νά φύγη έκ τή; οικίας τού

ήτο είδος παραδείσου, οπού αυτός έβασίλευεν. Ή γενναιότης 
αυτού είχε καταντήσει πηρορμιώδης. Άνευ τοιούτων άνδρών 
ώς τόν Κωνσταντινίδην ή 'Ελληνική Κωνσταντινούπολις θά 
ήτο Κόλασις. Συνέτρεχε παντού, έδιδε παντού, δέν ήρνεϊτο 
είς ουδένα. Είχε καί παιδείαν μεγάλην καί ήγάπα τά γράμ
ματα ώς ούδείς άλλος.

-------------·»■' ο «ogo τ ■ »------------------------

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ
Εις τόν κ. Ρ. άντίπολιτευόμενον λέγει τις :

— Λοιπόν; ό Κουμουνδοΰρός μας ζή ;
— ΤΑ! δέν τό ξεύρουμε ακόμη.

Εις υπουργόν τινα παρίστανεν αστείος τις τά πράγματα 

σχοϋρα. τώρα μέ τήν άνάρρωσιν τού Κουμουνδούρου :
— Καί πόσο μπορεί νά διαρκέση ή άνάρρώσις αυτή ;
— Είκοσι πέντε ’μέρες.
— "Ε, σέ είκοσι πέντε ’μέραις εμείς περνούμε δλα τά νο

μοσχέδια ! __________

"Ολα βλέπετε δτι γίνονται χ.Ιίφτιχα έν 'Ελλάδι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
TO BAZAR DE LA HAVANE

ήτοι τό έπί τής Π.Ιατεΐας Συντάγματος Ι&εντρεχόν 
Κ.»ϊΐνθΛωλε?ον τού ζ. Χρήστου Άγγελίδου λαμβάνει 
τήν τιμήν νά ανακοινώση είς τούς πολυαρίθμους αυτού πε- 
λάτας δτι εκάστην Κυριακήν θά μένη κεκλεισμένον.

’Ελπίζει δτι τό μέτρον τούτο οΰ μόνυν θά τύχη τής συγ
γνώμης, αλλά καί τή; έπιδοκιμασίας τών κυρίων πελατών.

αΰθέν του μου χωρίς πίλον καί ξίφος, τώ είπε φιλοφρονώ; καί 
είρηνικώς.

— Τί λέγει αυτός δ άνόητος; έκραξεν δ Γίζης. Προσ
ποιείται τόν τρελλόν;

— Τό συμποσίου δέν έτελείωσεν ακόμη, έπανέλαβεν δ 
Μαύρος.

Άλλ’ ό Γίζης μέ στιβαράν χεΐρα τόν ώθησεν δομητικώς 
καί παρά μικρόν ήλθε νά τόν ρίψη έγκάρσιον έπί τών λίθινων 
βαθμιδών.

— Άφες τόν εΰγενή κόμητα, Μαύρε ! έκραξεν δ Σανούτο; 
έλθών κατόπιν. Μή συνερίζεσαι αυτόν τόν νυκτοκόρακα, Γίζη. 
Πρό; έμέ, όμίλει, άν θέλης. Τί επιθυμείς: είπέμοι.

— ’Επιθυμώ νά ίδω τί μυστήριον κρύπτεται έδώ, είπεν 
δ οίνοβαρής Γίζης.

— Δέν είμαι μεθυσμένος διά νά φοβούμαι τά μυστήρια, 
είπεν δ Σανούτο; χωρίς νά έννοή τί έλεγεν. Ευτυχώς έχω 
ακόμη ολίγον λογικόν, καί θά σάς φέρω τό δώρου τούτο είς 
τήν αίθουσαν, διά νά τό ίδητε όλοι.

— Καί είπεν αποταθείς πρός τόν Σκιάχτην καί πρός τόν 
Μαύρου.

— Λάβετε αυτό τό κούτσουρου καί φέρετέ το γρήγορα εις 
τήν αϊθουσάν μου, μαστόροι

— Ποιον κούτσουρου; είπεν δ Μαύρος.

— Τό πτώμα, ανόητε, καί όχι σέ* είπεν δ Σανούτος.

CAFE RESTAURANT D’EljROPE

Τά δνόματα έν 'Ελλάδι δέν είνε τά πράγματα καί πράγ
ματα δέν είνε τά ονόματα.

Τού κανόνος αυτού έξαίρεσιν αποτελεί τό αρτισύστατου 

Ξενοδοχείου τή; Πλατεία; Συντάγματος, τό Καφετεΐστ-Ξε- 
νοδοχεΐον ή Ευρώπη.

Είναι περισσότερον Ευρώπη άφ’ δ,τι λέγεται.
Οί τίτλοι Καφενεΐον-Ξενοδοχε'ον δέν έκφράζουσι τίποτε.

Άν (.Ιέγετο 'Μναηαυτήμιον-'ΜποΛαυστήμιον ;
Άν είνε ή μαγειρικά ευρωπαϊκή, άλλ’ ή άνάπαυσις καί ή 

άπόλαυσις έκεϊ μέσα είναι καθαρώς άνατολίτικη.
Ποιος έφαγε έν Άθήναι; ροστ|χπεφ άγγλικόν έως τώρα; 

Κανείς, εϊμεθα βέβαιοι* άλλ’εί; τό ή Ευρώπη
τρώγετε τοιούτο.

Ποιο; έφαγε μακαρούνια έξοχου ιταλικής μαγειρικής, 
άλλα παρά τάς συνήθεις χονδροκοπιαΐς τών άλλων Ξενοδο

χείων : Κάνεις. Άλλ’ είς τό Ξενοδοχείου τής ΓΙ.Ιατεϊας Συν
τάγματος ή Ευρώπη τρώγετε τοιαύτα, παρμεζα'/όπαστα !

Ποιος έφαγε στρείδια, ναι, κύριοι, στρείδια; Κάνεις. Άλλ’ 

είς Ξενοδοχείου ή Ευρώπη έφάγαμεν ημείς.
Είνε άνάγκη νά σάς άναφέρωμεν έν πρό; £ν όλα τά φα

γητά, τά γλυκύσματα, τά έμβάμματα, τά παρεμπίπτονσα ;
Είνε άνάγκη νά σάς πεοιγράψωμεν τά διβάνια, τού; σοφά

δες, τάς αίθούσας, τά μονοτράπεζα, τό αναγνωστήριου, ταΐς 
ταπετσαοίαις του καί τήν μαγικήν άπό τής έδρας σου δψιν 

έπί τής Π.Ιατείας Συντάγματος ;
Καί άπό τιμάς ; Αί αύταί καί τών άλλων Ξενοδοχείων.

Παραλείπομεν τον άλλον παράδεισον τού Ξενοδοχείου αυ

τού, τό ολάνοικτου ημέρα; καί νυκτός.
Πότε θέλετε νά γευματίσητε ; Τό πρωί ή τό μεσονύκτιον ;

Δώσε καί σύ χεΐρα είς τόν σύντροφον νά τό φέρετε είς τήν 

αίθουσαν.
'Ο Σκιάχτης ήκουσε κατ’ άρχάς έκπληκτο; τήν διαταγήν 

ταύτην* άλλ’ έμεινεν ευχαριστημένο; έξ αυτής καθότι ήλπι- 
σεν ότι έμελλε ν’ άπαλλαγή τή; φροντίδος καί τού κινδύνου. 
"Λλλωςδέ εΐχεν έννοήσει πρό πολλού ό'τι δ Σανούτο; δέν έζή- 
τει τό πτώμα τούτο ϊνα τό κηδεύση, όπως τώ είχεν είπεϊ ο 
Μαύρος είς τό καπηλείαν τή; Κοκκινούς. Αλλά προσεποιεΐτο 
είσέτι ότι επίστευε τόν μύθον τούτον, καί έπί τής προσποιή- 
σεως ταύτης στηριχθείς είχεν τολμήσει νά τό φερη είς τήν 

οικίαν τού κόμητος.
'Ο Σκιάχτης καί δ Μαύρος άνέλαβον τό πτώμα.
— Εύγε, κόμη ! Τώρα σέ άναγνωρίζω* είπεν δ Γίζης κρα

τών τά; χεΐρας.
Καί διευθύνθησαν είς τήν αίθουσαν, οί μέν φέροντες τόν 

πνιγμένου προπορευόμενοι, δ δέ Σανούτο; καί δ Γίζης επόμενοι.

'Η δέ Φορτούνα καί ή σύντροφός της έγειναν άφαντοι. 
’Απερίγραπτος υπήρξεν ή κατάπληξις καί δ τρόμος

τών έν τή αιθούση άδουσών καί κινουσών τά σκέλη γυναικών, 
ότε εΐδον τό πτώμα έκεΐνο τό ήμίβρωτον καί οδωδός εισφε
ρόμενου είς τήν αίθουσαν. Τά πρώτον κίνημα ητο ώς τό τού 
πατοΰντος όφιν σπασμωδικόν σκίρτημα, τό δεύτερον κραυγή 
πεπνιγμένη, τό τρίτον άπόπειρα πρός φυγήν, τό τέταρτον 
άπολίθωσις καί καθήλωσι; έπί τών άνακλίντρων. Τέλος δέ

Εις τάς 2 μ. μ. ή είς τάς 2 μετά τά μεσάνυκτα ; "Ετοιμα, 
δ ζωμός, τά μακαρούνια καί τό μπιφτέκι σάς περιμένουν. 
Άπ’ έδώ, Κύριε. "Οχι, άπό ’δώ Κυρία, κτλ. κτλ.

Ευρίσκετε μπίραν τής Βιέννης πάντοτε καί ποικίλλετε τήν 
ορεξίν σας.

Θέλετε νά φάγετε μόνος. ’Εκλέγετε τήν ώραν καί τρώ
γετε.

Τέλος πάντων τό Ξενοδοχεΐον ή Ευρώπη έπί τής Πλατείας 
Συντάγματος, έπρεπε νά όνομασθή

Εενοδοχεδον δ,τε θέλετε Σ

Φαγάς.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΓΑΣΙΑ 

'Ιόρυθέν έν έτει 1879 
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΩΝ 

!! 7,200 αντέτυπα !I 7,200
. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ,

Έλλάσι φρ. 2 — 'Εξωτερικοί φρ. 3.
ΙΙωλούνται και τόμοι τών προηγουμένων έτών, έκαστος 

άντί φρ. «,Σ5Ο, ταχυδρομικώς άντί 5ί,8Ο.— Τό άν- 
τίτιμον δεκτόν καί είς γραμματόσημου δεκάλεπτου, έως τρια- 
κοντάλεπτον πάσης έθνικότητος.

ΑΠΕΤΘΤΧΤΕΟΝ είς Αθήνας. Διεύθυνσιν Αεαπλάσεως 
τών II αέ ων, Π.Ιατεϊα Συντάγματος, όύδς Βϋν.Ιής χαΐ 
Μουσών άριθ. 2.

Οί δέ άνδρες εΐχον έγερθή καί αί τρίχες τή; κόμης των 
άνωρθώθηοαν. 'Ο Κουΐρίνης ιομ.ίλησε πρώτος.

— Τί τρέχει, κόμη Σανούτε ; έκραξεν. Άσχημος άστειό- 
της είναι αυτή.

— Δέν είναι άστειότης, είπεν δ Σανούτος* έρωτήσατε τόν 
Γίζην. Ούτος μέ ώνείδισε πρό ολίγου ότι έχω αθέμιτα μυ
στικά έντός τού μεγάρου μου, καί επειδή ώφειλον νά τώ 
αποδείξω τό εναντίον, δέν είχε πλειότερον δικαίωμα αυτός ή 
ύμεΐς οί άλλοι νά ϊδη τό μυστικόν τούτο.

’Ενώ έλάλει δ κόμης, δ τρόμος ήλαττώθη βαθμηδόν παρά 
ταΐς γυναιξί. Τινές έξ αυτών είχον έγερθή καί έπλησίασαν 
είς τό νεκρόν σώμα. Άλλαι δέ διευθύνθησαν πρός τήν θύραν 
καί έζήτουν νά φύγωσιν. Άλλ’ δ Μαύρος, άνευ άλλου σκο
πού ή μόνον όπως παίξη μέ τόν φόβον τών δυστυχών τούτων 
πλασμάτων, εΐχε σταθή ακίνητος έπί τού ουδού, μέ χεΐρας 
περί τήν οσφύν καί άπέφραττε τήν έξοδον.

Δέν κατώρθωσεν όμως νά κλείση καί τήν είσοδον είς επι
σκέπτην τινά έχοντα οξεΐαν τήν όσφρησιν. 'Ο κύων Αύγουστος 
όσφρανθείς, όπου καί άν ήτο ίείς τό μαγειρείου πιθανώς) τήν 
ορεκτικήν κνίσσαν τής σεσηπ’υίας σαρκός, έφθασε τρέχων καί 
σκιρτών, διέβη έν μέσω τών δύο σκελών τού Μαύρου καί έλ
θών συνέλαβε τό πτώμα άπό τού λαιμού . ..

(ά κολουθει)
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ

ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 (Λ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου δι’ ’Ιτέαν, Γαλα-

ξείδιον, Αιγιον, Ναύπακτον καί Πάτρας.
ΚΥΡΙΑΚΙ1 8 μ. μ. Διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Άταλάντην, 

(Αιδηψόν κατά τό θέρος}, Στυλίδα, ’ίίρεούς Μιζέλην, ’Αλμυρόν καί Βώλον.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 μ. u.. Διά Σύρον, Πάρον, Νάξον, ’Ίον, ’Αμοργόν καί Θήραν.
TP1TH 6 1)2 π. μ. Δι’Αίγιναν, Πόρον, Ύδρ αν, Σπέτσας, Χέλιον, "Αστρος καί 

Ναύπλ-tov.
ΤΡΙΤΗ 7 μ. μ. Διά Σύρον, Ύστέρνια Τήνου, Κόρθιον καί πόλιν "Ανδρου, καί 

κατά δεκατετραήμερον διά Γαύριον "Ανδρου, Κάρυστον, Κύμην καί Σκύρον.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου, έν μεν ατμόπλοιου 

κατ’ ευθείαν διά Πάτρας, Κέρκυραν καί Βρεντήσιον, έτερον δέ δι’ ’Ιτέαν, Γαλ,αξεί- 

τιον, Βιτρινίτσαν, Αίγιναν Ναύπακτον, Μεσολογγίου, Κυλήνην, Ζάκυνθον, Κατά- 
κωλον καί λοιπά μέρη τής καθόδου τής γραμμής Πελοπόννησου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 μ. μ. Διά Χαλκίδα, Βώλον, Σκιάθον καί Σκόπελον.
ΠΕΜΠΤΗ 7 π. μ. Διά "Υδραν, Σπέτσας καί Ναύπλιον.

» 7 μ. μ. Διά Σύρον, Σέριφον, Σίφνον καί Μήλον.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου κατ’ ευθείαν διά 

Πάτρας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, ΓΙαξούς καί Κέρκυραν έκ Πατρών δέ έτερον άτμό- 
πλοιον την πρωίαν έκάστου Σαββάτου διά Μεσολογγίου, ’Αστακόν, Μύτιζα, Ζα- 
βέρδα, ’Αλέξανδρον, ’Ιθάκην, Πρέβεζαν, Σαλαόραν, Βόνιτσαν, Μενίδιον και Καρ- 

βασαράν.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 π. μ. Δι’ Αίγιναν, Πόρον, "Υδραν, Σπέτσας, Χέλιον, Ναύπλιον, 

Αεωνίδιον, Κυπαρίσι, Μονεμβασίαν, Κύθηρα, Γύθειον, Λιμένι, Καλάμας καί λοιπά 
μέρη τής άνόδου τής γραμμής Πελοπόννησου.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 71)2 π. μ. Διά Κέαν, Κύθνον, Σύρον, Τήνον Μύκονον καί Κρήτην.

ΔΓ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΟΑΑ
Αυτό είναι τό σύνθημα τού έν τή όδω 
Έρμού άρ. ϊ»55 
Ένόύεσθε έκεϊ μέσα έσωτερικώς — δη

λαδή άπό ασπρόρουχα — άπό κε
φαλής μέχρι ποδών. Καί γίνεσθε ’Εγγλέ
ζοι. — Διότι ό'λα είναι αγγλικά, στερεά 
καί φθηνά.

Διά τάς κυρίας είναι αληθινός παρά
δεισος τό ΈμπορεκόνΚ. Ζήση. 
Μέ τό τίποτε αγοράζετε ό'λας τάς ιδιο

τροπίας σας καί τά γούστα σας.3000 
είδη κοσμημάτων, γάντια, άρώματα, 

νεσεσίρ, όμπρέλλαις, καί ό'λα τά ψιλι
κά σας.

ΑΙΑ ΓΑΑΪΟΥΣ
( σ’τό κεφαλάκη σας !) δέχεται ό ροδο- 
ζαχαρένιος έμπορος Κ. Ζήσης παραγγε

λίας διά σερτεμέντα ασπρορού
χων μέ τήν μάρκαν σας, είς κάτι τιμάς 
πού θά κάμετε τόν σταυρόν σας ! — ’Εν
τός 40 ημερών δύνασθε καί νά τά φο
ρέσετε.

ΕΙΣ ΤΙΙΑ ΑΙΕΓΑΛΙΙΝ ΙΙΑΡΑΓΚΑΝ
Έν τή εΐσόάω τής αγοράς 

θά βρήτε Μήλα Χκοπέων, σά 
ροδομάγουλα πεντάμορφης, Χ,ουρ- 
μάδες τού Άραμπή, Μανδαρένεα 
Δουζίνα, Χταψύλεα νά τά βλέπετε 
καί νά μην τά τρώτε.

ΚΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝ'ΓΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΙΟΘΠΙίΙΙ
’/?>· όδω Σεαδ/ου, κάτωθεν τής οι

κίας Με.Ια.

X&mmSOT
ΠΑΛΑ Η ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ

Έπί τής όθοΰ Έρμού, μεταξύ 
των εμπορικών Γαθα.Ιά καί Κοκορο· 
κούΛ,ον.

"Ολα τά είδη γραφικής ύλης.— Έ- 
πεσκεπτήρεα χαλκογραφημένα καί 
άλλα τής στιγμής.—Χφραγέδες καί 
έπικεφαλίδες, χρωμολιθογραφημένας καί 
μή- — Μόνη αποθήκη τών εμπορικών 
Καταστίχων τού Διεθνούς φήμηςΚα- 
ταστήματος τού EDLER καί CRISHE τού 
Άνυβέρου. — ‘Η Μόνη αποθήκη τού πε- 

ριφήμου σεγαροχάρτου ΖΟΒ. 
Πρός δέ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΑΚΕΑΟΠΟ1ΕΙΟΝ·

ΜΕΘΟΛΟΣ ΑΗΑΙΑΑΟΥ-ΒΕΖΑΝΟΥ
Προς ταχίστην έκμάθησιν τής γα.Ι- 

Λιχής γ.ίώσσης.
Α'. θέματα, έφηρμοσμένα έπί τής 

γαλλικής γραμματικής Desrues μετά 
Χυνωνύμων, 'Ομωνύμων κλπ. 
δραχ..................................................... 1,75

Β'. Γραμματεκή Desrues θεωρη
τική καί πρακτική, μετά θεμάτων 
δραχ..................................................... 2,50

Γ'. Ό Γαλλοδεδάσκαλος κομ
ψόν τομίδιον περςέχον είς γαλλ. γλώσ 
σαν τά θέματα τών δύω ανωτέρω βι
βλίων, -χρησιμότατα δέ είς τούς σπου
δάζοντας μόνου; καί άνευ διδασλάλου.

Πωλοΰνται έν τώ τυπογραφ’ίω Ψιλαο-λ- 
«ίως, και έν τώ βιβλιοπωλςίω Α. Παπαγεωρ- 
γίου έν όίώ Αιόλου, ά·,. G2.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αυριον, ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 10 π. μ. γϊνήσ ται 
1 . ιίοι/.ή συνέλευσις τών εταίρων τοΰ «Λι- 
ίασκαλιζ-,ΰ Συλλόγου» έν τώ Γα βακείω Λύ
κε ίω.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΙΑ 
ΑΜΠΑΖΟΠΟΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΘΙ1Ν1Α 
Λ-ευκοϋ οίνου φεάλη λεπ. 60 
Μελανός » » » ΟΟ
[Κεντρικά Καταστήματα καί υποκα
ταστήματα έν Άθήναις καί Πειραιεϊ)

Μοναδικόν παράδειγμα!
'Ιϊρεσμέναε τεμαί δι’ όλα τά

είδη τών μύρων καί αρωμάτων είς τήν 

μεγάλην αποθήκην τοΰ

ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΓΕΠΡΕΑΛίΤΑ
( 'Οδός Αεόλου )

Τά πλεϊστα εγγλέζικα, τού ’Άΐ· 
κενσων, προμηθευτού τής Βασιλίσσης 
Βικτωρίας.

Έφεύρεσες τής βτεγμής ! Τό
Όάοντοσμηχτιχίν ΈΛιξήρινν, σ·να- 
στώμενον ώς τό καλλίτερου τονωτικόν 
τών Ούλων καί τό δραστικότερου φάρ
μακου κατά τής ’Οδονταλγίας.


