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Β . Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ  ΙΔ Η Σ  διεΑγκτηβ

»Αρχεται μετά τήν άπέύευσιν τού ήλιου τή ; τριακοστή; 
’Απριλίου, καί τελευτά πρό τής έμφανίσεω; τή ; πρώτη; 
ήμερα; του Μα ίου. Ή πορφύρα τή ; Δύσεω; πλάττει τήν 
χαρμόσυνον έσθήτα τών γενεθλίων τη ;, τά ¡ρωτϊχιά τη ;, 
καί άπό τά ; χρυσάκτινα; μαρμαρυγά; τή ; Ανατολή; πλέ
κεται ή τελευταία στολή τού θανάτου τη;· τ ί  άντίθεσι; ! 
Γνωρίζομεν άπό έν γλυκύτατον παραμύθι μα; τό βασιλό- 
πουλον εκείνο, τόν Ά ν ή .Ι ια γ ο ν  ή πρωτομαγιά μα ; είνε ή 
Ά τήΜ αγη  τή ; φύσεω;.

’Επί τού όρους Αάτμου έκοιμάτο, καλλίμορφος βοσκό;, ό 
Ένδυμίων ή Σελήνη, ή ώχρά, παρθενική καί ΰποκρίτρια α
δελφή του ’Απόλλωνος, κατερχομένη πάσαν νύκτα, έτέλει 
μ ετ’ αυτού τού; έρωτά; της· ά'μα ύποφωσκούση; τή ; ήού;, 
πάν ίχνο; τή ; νυκτίας φιλότητο; καί εύνή; άπηλείφετο. 
Ό ,τ ι έγίνετο τότε καθ’ έκάστην, ΰπό τινα Ιποψιν, συμ
βαίνει ήδη μίαν φοράν τόν χρόνον ή Σελήνη πρωτομαγιά 
νυμφεύεται τόν ’Ενδυμίωνα-νεότητα· ή νΰξ, ή καλλύνουν« 
τήν όψιν τή ; σελήνη;, ή ιδία νΰξ άναδίδει μαγικώτερα τά 
μύρα τή ; πρωτομαγιά; μα;.

*V· +

Ή  μόνη εορτή, καθ’ ήν δεν έχουν νά κάμουν τίποτε οΰτε 
ιεροκήρυκες, ούτε προσευχαί, ούτε κωδονοκρουσίαι, οΰτε νη
στεία, ούτε υποκρισία- κηρύττουσι τόν λόγον τού Θεού τά 
εύθύμω; άντηχοΟντα τραγούδια, τόν χορόν τών ψαλτών ά- 
ποτελοΟσι συνήθως αί άηδόνε;, προσκαλούσι τοΰ; πιστού; 
αί απηχήσεις τών συγκρουομένων ποτηρίων,νηστεύουσιν όσοι 
ΰπό τά ; σμαραγδίνα; θολία; τών κήπων δεν έθρεψαν τά 
πεινώντα βλέμματά των ε ί; προσφιλούς ΰπάρςεω; μειδίαμα 
ουδέ οί δάκτυλοί των, έν τή  δράσει τά άνθη έφρικίασαν 
ΰπό τήν άκροθιγή ψηλάφησιν άλλων δακτύλων καί ΰπεράνω 
πάντων, κυριαρχούσα θρησκεία, πλήρη; καί παιόικότητος 
καί κρυψινοίας, πλανάται ό έρως.

*  *

"Ωρα γΛ υκαά τή ς  χ α ρ α υ γ ή ς . . . αραιοί τινε; άστέρε; κρέ- 
εανται άπό τού στερεώματος, ώ ; νά παρέμειναν έκ περιέρ
γειας, μόνοι αύτοί, διά νά προσίδωσι τό θέαμα τή ; τελου- 
μένη; λουλουδένιας πανηγύρεω;· ο μοσχοβολισμένο; άήο 
τή ; πρωία; εινε τρόπον τινα ό σιωπηλός κήρυξ τών χυρί- 
τω» έκαστου άνθους, περιφέοων εδώ κ’ έκεϊ τ ' αρώματα 
του· κάθε άνθος, καί τό πτωχότερον, έχει κ’ εκείνο τόν 
πλούτον του, τή δροσούλά του. Ά λ λ ’ ή αυγή τή ; πρώτης 
Μαίου δέν δμοιάζει τά ; άλλα ; άδελφά; τη ;, α ϊτινε; όμοιά- 
ζουσι ρεμβώδει; καί ποιητικά; παρθένου;,σιωπηλώ; ονειρο
πολούσα; τόν εκλεκτόν τή ; καρδια; των· ή αυγή τή ; πρώ
τη ; Μαίου είνε όλη σκιαύγεια καί όνειρον, άλλα καί κίνη- 
σις* καί γέλως καί μέθη καί θόρυβο;· αί εκστάσεις τή ; φύ- 
σεως καί τή ; κοινωνία; αί τύρβαι, συνηνωμέναι έν άδελφό- 
τη τι καί τελειοποιούσαι άλλήλ*;· ή πρωία πβοσφέοει τήν 
ιεράν αυτής ποίησιν ε ί; τήν νεότητα, καί ή νεότη;, έν άν- 
ταποδόσει, τήν θελκτικήν αυτή; παραφροσύνην εί; τήν 
πρωίαν. Κόσμ.ο; ποικίλο;, πεζοί καί άμαξοδρομούντε;, πλού
σιοι καί πένητες, ωραίοι καί δυσειδείς, νεότη;, γήρας, παι- 
διχότης, άβρότη; καί μέθη, καλλωπισταί καί τραμπούκοι, 
ποιηταί καί λούστρο·-, τή ώοα εκείνη, καί ΰπό μ ιά ; και τή ; 
αυτή; ένσσχολήσεως καί τέρψεως συναντώμενοι, έζιδανικεύ- 
ονται, αίθεροποιούνται κατά τι· άπό ΰψηλή; σκοπιά; ο κό
σμο; εκείνος θεώμενο; δύναται νά παρασταθή ώ ; κόσμος 
άγέγλω ν διότι τότε ΰφ’ ένό; μόνον φέρεται ιδανικού, τού 
άθωοτάτου καί εΰωδεστάτου : νά δρέψη, όσω δύναται πλειό- 
τεοα άνθη !

* **

Λέγει κάπου ό Βίκτωρ Οΰγγώ : αΚάθε πρωτομαγιά τά 
λουλουδάκια κλίνουν τό ρήμα ά γαπ ώ  !  » Καί άληθώ;· διότι 
έκαστη πρωτομαγιά είνε δ ι’ έ’καστον άνθος ή ώρα τού υμε
ναίου του. Παρατεταγμενα έπί τών δενδρυλλίων των, θά 
ετόλμιυν νά εϊπω ότι αισθάνονται τά  ρίγη, τοΰ; παλμού; 
καί τήν ανυπομονησίαν τών παρθένων εκείνων τού Βυζαν
τίου, τά ; όποία; ιδιότροπο; τ ι ;  αύτοκράτωρ συνεκάλεσεν έν 
τή αυλή του, ΐνα έκλέξή ές αύτών τήν καλλίστην μέ τήν 
διαφοράν ότι, άνθ’ ένό;, πληθΰ; αυθαιρέτων καί άφιλοκάλω- 
ένίοτε βασιλέιον, παρέρχεται ένώπιόν των, έκλέγουσα. Πι- 
στότερον δύναμαι νά τά παρομοιάσω ποός καλλισάρκου; 
γυναίκα; τή ; ’Ανατολή; έκτεθειμέια; πρό; πώλησιν έν α
γορά τή ; Άσία;· ποικιλίαν ώραιοτήτων ρόδα καί γαρύφαλα
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καί άαακίαι καί ία καί νυχτολούλουδα καί νάρκισσοι καί 
κρίνα καί λευκάνθεμα, καί καί. . .

Χίλια λουλούδια πού καλούν χρυσό μελισσολόι,
άσπρα, γαλάζια, κόκκινα καί καί κρύβουνε τή χλόη

έλληνίδε; καί άρμέν.σσαι καί τουρκοπούλε: καί έβραιοποϋ- 
λε ; καί κιρκάσιαι' κάλλη προκλητικά, δειλά, σπινθηρο- 
βόλα, χιονισμένα, σαρκώδη, λεπτοκαμωμένα, θετικά, αε
ρώδη.

★ **

Καί ποια τύχη αναμένει καί σάς, ώ άνθη τής πρώτη; 
τού Μα ίου ! ή αυτή ποικιλία τών τυχών τού ανθρωπίνου 
βίου. Κι; τίνων χεϊρας 0ά πέσητε, ποιοι καί πόσοι μυκτή
ρ:; θά οά; όσφρανθώσι, τ ίν ε ; καί τίνα θά στολίσετε, καί 
πώ ; θά δ ιατεθήτε! Ά λλα  Οά συνδεθήτε εις περίκομψον 
καί σύμμετρον ανθοδέσμην, ώ ; στίχοι καλλιτέχνου ποιητού. 
χείρ έραστού Οά σά; προσφέρη, εί; ακριβήν ερωμένην καί θά 
ζήσητε επί τή ; ανθοδόχη; τού στήθους τη;· εύνόητον ότι 
πολ,λά στήθη θά εϋρητε παγερώτερα τών κρυστάλλινων άν- 
θογυαλιών, έφ’ ών συνηθω; άποτίθεσθε, άλλ’ ώ ; εκείνα ε
πίση; στυλπνά καί διά λαμπρόχρων ανθεμίων πεποικιλμέ- 
να. . .  έςωθεν άλλα, πλεχθέντα ει; στέφανον θά κοσμήσετε 
την έξώθυραν ή τόν εξώστην οικογένεια; εύλαοώ; τηρούσης 
τά έθιμα καί τά ; προλήψεις τή ; πατριδο;, μέχρι τή ; έλευ- 
σομένης πρωτομαγϊά;, ότε θά κρέμεσθε οίκτρόν ράκος παρ
ακμή; καί γήρατο;. Ά λ λα  άτάκτω ; ή άφιλοκάλω; αύτο- 
σχεδιασθέντα εις σωρόν Οά καταλάβετε τό μόνον ποττριον 
τλ ; πτωχή; έργάτίδο; έπί τινα ; ώρα;, μεθ’ δ θά έπιστί, α
νάγκη νά πετα.χθήτε εις τήν οδόν. Ά λ λα  θά μαρανθήτε 
επί τιμαλφών άλαβαστοίνων αγγείων, άρωματίζοντα τήν 
ατμόσφαιραν σκιερά; καί πλούσια; αιθούση;' άλλα περι- 
σφιγγόμενα ανηλεώς υπό τραχεία; χειρό; υπηρέτρια; θά 
συζεύξητε φεύ ! μετ’ ολίγον τήν ευωδίαν σας, έγχαταλει- 
ΐ·θέντα έπί τή ; τοαπέζη; τού μαγειριού, μετά τή ; οσμή; 
τών κρομμύων. Παιδικά γεράκια θηριωδού; θά σά; μαδή- 
σουν ερωτικά χειλάκια περιπαθώ; θά σά; φιλήσουν καί α
ρειμάνιοι; 0’ άνιδρυθήτε έπί τών καπέλλων ή τών αυτιών 
ζωηρών Οιασιοτών τού Βάκχου. Ά ν  έχετε ψυχήν, Οά σ*ιρ- 
τήσητε, Οά χαρήτε, θά άπογοητευθήτε, θά δακρύσητε, θά 
φρίξητε, θά πλήξητε ! *11 αυτή ποικιλία έν μικρώ τών τυ
χών καί τή ; {δικής μας ζωής.

★*  *
Ιίολλάκι; ε ί; τά  γρυοά  μου όνειρα επόθησα νά είχα τό

σον χρυσόν, όσους στίχους έχει άποθηκιύσει ό .Μάιος από 
παντός χρόνου και τόπου τού; ποιητάς. Τόν Μάϊον κατ’ 
έςοχήν ψάλλουσιν οΐ ποιηταί καί οι όνοι. Ιίόσοι στί/οι φέ- 
ρουσιν έν εαυτοί; τά μύρα καί τ ά ; ακτίνα; τού Μαίου, καί 
πόσοι άφ’ ετέρου δυστυχείς Μάϊοι αναφαίνονται εις τούς 
στίχους τών ποιητών περιβεβλημένοι ακούσιον ένδυμα γε
λωτοποιού. Ή πρωτομαγϊά εΐνε τό αλφαβητάριου τών πρω
τοπείρων στιχοπλόκων, οΐτινε; ί'.τό τάς πτέρυγας αυτή; 
γράφουσι τού; πρώτου; στίχους των, έν οί; συνήθως άπο 
χαιρετώσι τήν ποίησιν καί τήν ζωήν, έ’νεκεν άσπλάγχου 
τινός ε χ ε ι ν η ς ,  τή ; οποία; ό £ρω; ώχετο έ; αεί, ένώ ή πρω- 
τομαγίά Οά έπανέλθ/.' καί οϋτω πλ.έον ο Μάιο; κατέστη έν 
τή ποιήσει κοινοτοπία' τά πέταλα τού πλουσιωτάτου αυ
τού ρόδου θερίζονται όλονέν, καί μετά μικρόν εί; τού; κα- 
ταφεύγοντα; πρό; αύτό θ’ άπομένωσι μόνον αί άκανθαι.

Έν τούτοι; πτερυγίζουσιν ήδη έν τή μνήμηι μου, όι; καλ- 
λιπτέρυγε; πεταλούδαι, στροφαί τ ινε ; Μ αίτιδε; έκ τού ή 
μετέρου Παρνασσού, άπό τού Αλεξάνδρου Ι’αγκαβή μέχρι 
τού νέου Δροσίνη :

Μάϊέ μου χρυσόμαλλη, 
ήλθε; καί τ ’ αηδόνι ψάλλει 
τά  νεανικά σου κάλλη 
’;  τά  χλωρά κλαδιά. . .

Λρέψατε πάλιν έρασταί εΰδαίμονα; ναρκίσσου;
ε ί ;  τού Μαίου τού; τερπνού; κ ’ εΰώδει; παραδείσου;...
εΐνε άνθέων εορτή ή πρώτη τού Μαίου,
τό ασμα τή ; νεότητο;, ή άνοιξι; τού “ίου. . .

Μόλις έφεγγε τ ’ αστέρι 
τή ; αυγή; γλυκά γλυκά, 
μόσχου; έχυνε τ ’ αέρι 
’;  τήν ώραία πρωτομαγϊά- 
ποίν αρχίσουν τά  τραγούδια, 
τό ξεφάντωμα. οι χοροί, 
μέσα ’;  τ ’ άγγ ιχ τα  λουλούδια 
πρώτη έπρόοαλε; έσύ. . .

Τού Μαγιού τά λουλουδάκια 
μαδημένα έρωτηθήκαν, 
κ ' όλ’ αυτά μ’ άποκριθήκαν 
πώ ; έσύ δε μ’ ά · )η π α ς !

Τή μάνα εκείνη κλάψατε πού τήν ίδήτε μόνη 
χωρίς παιδί τήν άχαρη εί; τήν πρωτομαγϊά’ 

χαρά; δεν εΐνε λούλουδα έκείνα πού μαζώνει,
άπάνου ένα μάρμαρο ή δόλια τά σκορπά. . .

Τή νύχτ’ αυτή τή μυρωμένη 
πού μόνο λ ίγα ι; ώραι; ζή, 
άντί σάν πάντα χωρισμένοι, 
άν ¿περνούσαμε μαζύ. . .

’Ανεπαρκή υποδείγματα θαλερών ποίηματίων.
**  ■¥-

Εί; τήν πατρίδα μου, άμα είσελθόντος τού Μαίου, πε
ρίεργο; επικρατεί πρόληψι;· δέν φυτεύουοι πλέον άνθη· καί 
όχι μόνον δέν φυτεύουσιν, άλλ’ είδον μητέρα; μετά σπου
δή; άπομακουνούσα; τά τέκνα των άπό γαστρών καί άν
θέων όπου μέ τά ; χεϊμά; των έκαθάριζον ή άνεσκάλευον τό 
χώμα. Νομίζουσι ότι ή περιφρόνησι; τής προλήψεω; ταύ- 
τη ; έπέφερε τόν θάνατον. Παντού τά έκτακτα ταύτα προ-
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φυλακτικά μέτρα κατά τού θανάτου έν τή εποχή τή ; ό- 
ψίστη; άκμή; τού έαρο;' τότε ή συναίσθησή τής ζωή; εΐνε 
τόσον γλυκεία παρά τώ λαώ καί κατά συνέπειαν τόσω 
βαθύ; ό φόβο; τού θανάτου, ώστε ό έριο; τή ; ζωή; τρέμει 
άνά πάν βήμα του, φαντάζεται επιθανάτιου; άπειλά; καί 
περιβάλλεται ώ ; μέ φυλακτά, μέ προλήψει;, ό έρω; τή ; 
ζωής, μητέρα, ή οποία σταυροκοπείται καί ε ί; τόν ελάχι
στο» στεναγμόν τού μόνου καί ακριβού παιδιού τη ;.

’Αλλά τά γραφικώτερον έθιμον τής πρωτομαγϊά; είναι 
η γ ύγτ ισ σα ις . Έπανερχόμεθα άπύ τή ; εωθινή; άνά τού; 
άγρού; καί τού; κάπου; εκδρομή;' έκαστη οικία φέρει άνηρ- 
τημένον έπί τή ; θύρα; τό Μ άϊ της. Ό  ήλιο; χαιρετίζει μέ 
τά ; πρώτα; άκτϊνάς του τήν εορτήν τών άνθέων· ότε ά- 
κούονται ήχοι κωδωνίσκων, έν ρυθμώ συνοδεύοντε; μονό- 
τονον δημοτικόν τραγούδι, όπερ εξέρχεται άπό λάρυγγα; 
τοαχεΐ; καί άμούσου;. Είναι ή γ ύ γ τ ι σ σ α ι ς .

Τά παιδάκια προστρέχουσι κραυγάζοντα περιχαρώ;, ά- 
νοίγοντα παράθυρα καί έξώστα;, περίεργοι μορφαί προκύ- 
πτουσιν έπ’ εκείνων. Μετ’ ολίγον ή γύφτισσαι; πλησιά
ζουν σταματώσιν άπό θύρα; ε ί; Ούρα»: — Νά σά; πούμε 
τόν Μ άϊ;— Νά τόν πήτε. — Τότε σχηματίζονται εί; κύ
κλον έπί τή ; μ ιά ; χειρό; σείουσι μανδύλιον, καί κουδούνι 
έπί τή ; άλλη;' τά κουδούνια άποτελούσι τήν ορχήστραν 
των, ήτις συνοδεύει τό άσμα τω ν  μόνον τόν πρώτον στί
χον του ένθυμ.οϋμαι :

«Τόρα ό Μάί; κ ι’ ή άνοιξις, τώρα τό καλοκαίρι».
ψέρουσι τά  καινουργήτων ρούχα καί έπί τών κεφαλών ή- 

πλωμένα κίτρινα φακιόλια. Έν τώ  μέσω τού κύκλου ή 
νεωτέρα έξ αυτών, καί ή δυσειδεστέρα συνηθω;, μέ λελυ- 
μένην κόμην, κυματίζουσαν έπί τών νώτων καί τών ώμων 
των ρυθμίζει πρό; τό άσμα τών άλλων τό βήμα ε ί; ιδιό
τροπο / χορόν μόνη αύτή φέρει έσθήτα βραχεΐαν, γαρνιρι-

σμένην διά λίαν πλατειών σειρών έξ άνθέων άνθη έπί τού 
στήθους, περί τήν ζώνην, καί έπί τ ί ;  κόμη;· ζωηρά άντίθε- 
σ ι; μεταξύ τών έκλεύκων καί λείων εκείνων πετάλων καί 
τού μαυρισμένου καί τραχέο; προσώπου της. Ή  χορεύτρια 
εΐνε ή προσωποποίησε; τού έαρο;, καί άποκαλεΐται τό Μα- 
γιόπου.Ιο. Ό θίασο; εκείνο; τών γυφτισσών, α ΐτινε; άγγέλ- 
λουοιν ούτω φαιδρώ; τόν βασιλέα τών μηνών μέ τό ά
σμα καί τά άνθη, άλλά καί τά ; κεκαυμένας, καί παντό; 
Οάλλου; καί δρόσου ¿στερημένα.', όψεις των εΐνε ακριβή; άν 
Οχι τόσω ποιητική είκύν, Μαίου, δστι; υπό τήν Πρωτομα
γιάν τον, τελευταίαν καί πλουσιωτάτην άνάλαμψιν τή ; 
βασιλεία; τού έαρ ο;, κρύπτει τά ; έπιλοίπου; άτερπεϊ; καί 
πλήρεις καυστικού ήλιου καί ίδρώτο; ήμερα; του.

Ό ν ο υ λ ο υ λ ο Ο .

ΧΡΟΝΙΚΑ

’Αναδημοσιεύομε·/ σήμερον, παραμονήν τής Πρώτη; Μαίου, 
τήν Χ εΜ όύνα  τού πρώτου συνεργάτου μα ; Κ ω ν σ τ α ν τ ί 
ν ο υ  ' Ι ε ρ ο κ λ έ ο υ ς ,γραφεϊσαν τήν Πρωτομαγιάν τού 1882  
έν τώ Μι) Χ άνεσα ι, όπω; άλλ.οτε άνεδημοσιεύσαμεν τήν 
Χ ιόκα  του. Τοιαύτα έργα νεωτέρα; κλασικότητο; ουδέποτε 
γηράσκουσιν, ώ ; δέν γηράσκει ή άνοιξι;, ή άηδών, τό κύμα, 
ή ύπολαί;. Έ χει δέ αναμφισβήτητα δικαιώματα έπ’ αυτά 
τό Μι) Χ άνεσα ι, όχι διότι έν αύτώ έδημοσίϊύθησαν πρώτην 
φοράν, άλλά κυρίω; διότι διά τού Μι) Χ άνεσα ι έξεδηλώθη 
καί ή πολιτική δύναμι; τού ‘Ιεροκλέους ώ ; δημοσιογράφου 
καί ή λυρικωτάτη ποίησις ώ ; Αογογράφου.Λυπούμεθα δέ πολύ,
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Ο ΑΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

( Συνίχ. ίό. άρΛ· ·4'·8 )

—  Ό κύριο; ξεύρει καλλίτερα άπό μένα τ ί μέλλει νά 
Χάμτι.

Ό  ξένος έγερθεί; έλαβε τόν πίλόν του.
—  Λαμ-βάνε-ε τήν καλωσύνην νά μού πήτε, κυρία, πού 

μπορώ νά εϋρω τόν Αθυ( Μονοί ;
— Έ τή καλύβη του, κύριε, γ ια τ ί όταν δέν πηγαίνη νά 

έπαιτή άπό χωριό εί; χωριό, σπανίω; τότε απομακρύνεται 
άπό τήν κατοικίαν του. Επειδή τόν είδα τό πρωί, γνιυρί- 
ζο» ό-.ι δέν εΐνε τώρα σέ περιοδεία, «ά  πάρετε τόν δρόμον 
πού εΐνε αντίκρυ τήν βρύσι καί θά φθάσετε ε ί; τόν Φρού,θά 
ακολουθήσετε τήν όχθην τού ποταμού ώ ; τόν μύλον καί 
όλίγω παραπάνω- τότε θά βγήτε τού; άγρού; καί δεξιά 
σας θά δήτε τήν καλυβην τού Γερο-Κάτσικα.

— Σά; ευχαριστώ, κυρία Μαρία Ρόζα· έτσι θά τόν εϋρω 
εύκολώτερα.

—  Δεν δύνασθε ν’ άπατηθήτε.
—  ’Απόψε, κυρία.
—  θά κοιμηθήτε τό Βλαινκούο ;
—  Δέν γνωρίζω άκόμη, έν πάσει περιπτώσει θά μού ε

τοιμάσετε ένα δωμάτιον.
—  'Ορισμό; σας, κύριε.
*0 ταξειδιώτη; θείς τόν πίλον έπ ί τή : κεφαλή; έξήλθεν.
Ό  γεροεπαίτη; έθερμαίνετο εί; τόν ήλιον, στηριζόμενο; 

έπί σωρού ξηρών καλάμων, ότε είδε τόν ξένον διευθυνόμε- 
νον πρό; αυτόν ήγέρθη δέ, ότε έκείνο; άπείχεν αυτού εις 
άπόστασιν ολίγυιν βημάτων, έκάθησε καί έξήτασε τόν έπι- 
σκέπτην δε’ οφθαλμού υπόπτου καί μετά δυσπιστία;.

—  Εισθε ό κ. Λουί Μονό : εΐπεν αύτώ ό ξένο; στάς έμ
προσθεν του.

—  Μάλιστα. Καί ύστερα ; άπήντησεν άποτόμω;.
—  Έρχομαι νά σά; ϊδω καί νά συνομιλήσω ολίγον μα

ζύ σα;.
Ό επαίτη; προσέβλεψε κρύφα τόν άγνωστον.
—  Νά μέ δή; : είπε' νά με· δέ με· ό’σον διά νά κουβεν

τιάσουμε πρέπει νά τό  θέλω εγώ.
—  Φαίνεται, κύριε Λουί Μονό . . .
—  Δέν άξίζε·. νά μέ ονομάζητε κύριε, διέκοψε παρατη-
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διότι πολιτικαί παρεξηγήσεις ή μάλλον διαστάσεις έν τώ  ε
κλογικοί άλλοτε σταδίω άπεμάκρυναν τόν κ. 'Ιεροκλή άπό 
τό .V/'/ Χ ά η σ α ι ,  οπερ διά τούτο ουδέποτε έπαυσε νά άνα- 
γνωριζ·/) ττ,ν έξοχον ύπεροχήν του ¡tai τήν ακατάβλητου ε’κεί- 
νην δημοσιογραφικήν δύναμιν, ής μάρτυρες υπήρξαν οι έκδο- 
θέντε; αριθμοί τής Έ γιρ σ ίω ς , ό'τε δύναταί τ ι ;  νά είπτ, ότι 
όχι μόνον τόν δημοσιογραφικόν, αλλά και τόν πολιτικόν αγώ 
να όλου τού Συνδιασμού τής επαρχία; ’Αττικής και όλου 
τού πολιτικού Συλλόγου ή Έ γ ιρ σ ις  άνέλαβε καί διεξήγαγε 
στεφανωθεί; ΰπό πλήρους θριάμβου έ κ. ‘Ιεροκλής, μετά πε- 
ρινοία; σπανίω; άπαντώσης εις πολιτευτά; εξ επαγγέλμα
τος καί μετά δυνάμεω; ής τά μυστήριον άναμφιρρήστως με
ταξύ όλων μα ; αύτό; καί μόνο; κατέχει. Παρ’ αύτώ τότε οί 
Ά γ ιδ ε ; καί οί Καζάζηδε; καί ο: Βαλέττιδε; ήσαν στιλπνά 
μηδενικά, τιμήν των λογιζόμενοι νά προσκολλώνται πλησίον 
του ώ ; άναρθροι μ.ορφαί καί φυσιογνωμίαι. Καί ό'μω; μετά 
τήν νίκην ό κ. Ιεροκλή; έλησμονήθη, διότι ή μακιαβελική 
αρχή τού κ. Τρικούπη είναι ώς φαίνεται τό περιποιεΐσθαι 
μέν τού; ανικάνου;, τού; κόλακας, τού; χλιαρού;, τού; ετε
ρόφωτου; καί ετεροκίνητου;, άποφεόγειν δέ τού; ικανούς, 
τού; δυνατούς, τού; άρτιου;, τού; αΰτοφώτου;. Καί τοιού- 
το ; έφάνη ό κ. Ιεροκλή; καί τοιούτο; φανείς δέν συνέφερεν 
εις τό κόμμα. Εί; μάλιστα τών συνυπουργών τού κ. Τρικού- 
πη τού είπε καθαρά : Τ ί ; Οά σ’ άφίσουμε νά μάς καββαλι- 
κεύστ,ς ;

Τοιαύττ) χυδαιότ/ι; λυμαίνεται τήν κοινωνίαν μας, άπογο- 
ητεύουσα καί άπελπίζουσα καί τά πνεύματα καί τού; χαρα
κτήρα;· άλλά κράσεις έκ χάλυβος, ώ ; ή τού κ. Ίεροκλέου; 
δέν καταβάλλονται· καί έκπλήττόμεθα πολύ μέ τήν ν.ατα- 
λαβούσαν αότόν εσχάτως άπογοήτευσιν, ήν ήκολούθησεν απο
χή άπό τού ενεργού πολιτικού βίου, έν ήμέραι; μάλιστα τό- 
σω πονηραϊς διά τόν ελληνισμόν, καί απέναντι κυβερντ,σεως 
τόσω άναισθήτου, οία ή τού κ. Τρικούπη, Οάπτουσα ύπό τήν

ρών κατά πρόσωπον τόν ξένον, μπορείτε νά μέ λέτε μόνο 
Μονό ή Γεροκάτσικα, επειδή καί έτσι μέ ξέρουν όλοι.

—  Φαίνεται γέρο Μονό, ότι δέν σάς εμπνέω πολλήν 
εμπιστοσύνην.

—  "Οχι, δέν λέγω αυτά, ύπέλαβε ζωηρώς ό καλός άν
θρωπο;, διότι έχετε καλόν καί τίμιον εξωτερικόν.

—  Τότε λοιπόν 0’ άρνν,Οήτε νά συνομιλήσατε μαζύ μου,
—  Ούμ, ούτε ναι μ,πορώ νά σά; πώ, ούτε όχι. Καί πρώ

τον τ ί  έχετε νά μού πήτε ;
ΙΙρώτον σά; λέγω , γέρο Μονό, ότι μπορείτε νά μου κά- 

ιχετε μίαν μεγάλοι' υπηρεσίαν.
—  Έ μ, ό Γεροκάτσικα; μπορεί \ά κάμη σέ σά; ύπηρε- 

σίαν ;
—  Μάλιστα.
—  Λυτό είναι νόστιμον !
—  Μάλιστα γέρο Μονό, δύνασθε ώ ; προείπον, νά ιχού 

άποδώσητε μεγάλτ,ν υπηρεσίαν.
—  " Α ;  δούμεν, πώ ; αύτό ;
—  ’Εάν μού δώσατε πληροφορία; τά ; όποια; 0ά σάς 

ζητήσω.
Ό επαίτης ήμέικλεισε τού; οφθαλμούς.
— Διά ποιαν ύπόθεσιν ; διά ποιον πράγμα ; ήρώτησε.
—  Διά τό μυστηριώδες κακούργημα το οποίον διεπ:ά- 

χθη έν Βλαινκούρ πρό δέκα οκτώ έτών.

μανίαν τής κομματικής πολιτικής καί αυτά τά ύψιστα μεγά
λα εθνικά συμφέροντα.

£ ’*£νεν/'ντα< έννεα Αοχίαι έκ τού Οικονομικού κλάδου προ- 
βιβά,ονται εις άνθυπασπιστάς. Τό Διάταγμα ίσως υπογράφε
ται σήμ.ερον.

Ο: λοιποί προβιβασμοί, περί τού; τετρακοοε’ους άν α
γαπάτε, σκοντάπτουν καθά λέγεται εις τού; συνταγματάρ- 
χας, διά τούτο δέ και δέν υπογράφονται. Παραδόξως πως 
ό πόθος διά νά πλημμυρήσουν οί δρόμοι άπό συνταγματάρ- 
χα ; είναι πρό; τό μέρος τ>ϋ κ. πρωθυπουργού, ό δέ αντίθε
τος πόθος πρό; τό μέρος τού Βασιλέως.

Ό δημοφιλής Βουλευτής Πατρών κ. ’Αριστομένης Κοντο- 
γούρης τηλεγραφικώ; αποστέλλει ήμίν έκ Πατρών τά εξής :

« ’Ανταποκριτής σα; Πύργου μέ παρέστησεν έν Πύργω, ενώ 
η δ έν άπεμακρύνθην τών Πατρών ουδέ στιγμήν».

Τόν πιστεύομε·/ καί δέν τόν συλλυπούμεθα διόλου διά τού
το, διότι δέν τ,ύξησε δηλαδή κατά τινας σπιθαμάς τήν ου
ράν τού κ. Δεληγιάννη.

Πληροφορούμεθα έπ ισ ι’ιμως ότι τό δάνειον τής Εταιρίας 
τών Μεταλλουργείων Λαυρίου δέν συνωμολογήθη πρός δέκα 
τοϊς εκατόν, ώ ; άνήγγειλεν ή Α ία  Έ φ ημ ιρ ΐς , καί ώς έτα- 
ράχθημεν δικαίως ημείς, άλλά μόνον πρός 6 1)2 0)0. Καλό 
κΓ αυτό.

Τήν Δευτέραν άρχεται νά έξατμίζγ, 3 άτμόδρομο; άπό τής 
γέφυρα; Δαμασκηνού ε ί; Παλαιόν καί Λέον Φάληρον. Έ ω ;

—  Έ χετε σεί; ανάγκην νά μάθητε τούτο, σεϊ; ; ειπεν ό 
επαίτη; οιευθύνων επί τού ξένου βλέμμα εξεταστικόν.

—  Μάλιστα, γέρο Μονό, έχω άνάγ> ην νά μάθω όλα τά 
κατά τό κακούργημα τούτο.

— Έ , δεν ήξευρα άκόμη ό'τι οί χωρικοί τή ; Αορραίνη; 
είνε τόσον περίεργοι ! Ά λλά  τ ί μέ μέλλει. Έν τούτοι; μπο
ρώ νά σά ; πώ ότι δέν ήξιζε τόν κόπον νά έλθητε έω; εδώ δ ι’ 
αυτό. "Ολοι ε ί; τό Βλαινκούρ μπορούν νά σά; διηγηθοϋν 
τά πράγμα καλά καλά καί μάλιστα καλλίτερα άπό μένα.

—  Γέρο Μονό, ό,τι ήτο δυνατόν νά μού διηγηθοϋν 
εί; τό χωρίον, τό ξεύρω. Θελω νά σά; ¿μιλήσω είλικρινώ;, 
χωρί; περίστροφά;· ό,τι ζητώ νά μάθω,σεί; μόνον δύνασθε 
νά μοί τό πληροφορήσητε.

—  Δέν γνωρίζω τίποτε περισσότερον παρ’ ό,τι όλοι οί 
άνθρωποι.

— Γέρο Μονό. δ ιατί δέν είσθε ειλικρινή; πρό; έμέ ; 
Γνωρίζετε περί τή ; προκειμένη; ΰποθέσεως πράγματα, τά 
όποια έμειναν άγνωστα, τά  δποία δέν άπεκαλύψατε, σεί; 
μόνο; γνωρίζετε τό α ίτ ιο ν  γέρο Μονό, κατέχετε ίν  μυ
στικόν.

—  Καί πο}ό; σά; ειπεν αυτό ; άνέκραξεν ό έπαίτης.
Καί ήγέρθη.
—  "Ενα; νέο; άπό τό Μαρέίλ, ονομαζόμενο; ’Ιάκωβος 

Γρανδέν.
—  Ά  ! ό φλύαρο; ! ειπεν ό Γεροκάτσικα;.
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έκεί δέ— τή ; γεφύρα;— θά δουλεύτι ό ίππο σιδηρόδρομο;. Τό 
είσιτήριον είναι 50 λ. ποώτη; Οέσεω;, 40 λ. δευτέρα; θέ- 
σεω; άπό τή ; Πλατεία; Συντάγματος έω ; κάτω, μέ άντα- 
πόκρισιν τού ίπποσιδηροδρόμου πρό; τόν άτμόδρομον. Τά ζή-

Φαχηρχ μας. λλλ αν γ·//| «τ.υ συ ι ι ϊα -λ .·., w* j »»
λάχιστον άπό τάς στήλας. 'Τπάρχει δέ καί μία γνώμη τού 
Βασιλέως, ώς πληροφορούμεθα· ό ίππο σιδηρόδρομο; άπό τή ; 
όδοϋ Σταδίου νά μεταβιβασθή εί; τήν οδόν Πανεπιστημίου, 
άλλ’ αντικαθιστάμενο; υπό άάμοδρόμου προωρισμένου όιά 
τήν γραμμ,ήν Πατησίων. Ά λ λ ' ολα αΰτά θά άποφασισθοϋν 
μετά τά ; έκλογά;, διότι τιόρα μεσολαβεί ή δύναμι; τή ; ψή
φου τών αμαξηλατών.

Ή  κατασκευή τού Οεσσαλικοϋ σιδσροδρόμυυ γοογώς 
προχωρεί. Ά πό μ ιά ; ήδη έβδομάδο; τακτικώτατα κινεί
τα ι f, άτμάμαξα μεταξύ Βώλου και Βελεστίνου, ήτοι ά-
τόστασι; είκοσι χιλιομέτρων— σύρουσα πολλά; φορτηγίδας 
πλήρεις υλικού διά τήν περαιτέρω κατασκευήν. ΙΙερΙ τον 
(κτοίβριον, ώ ; διαβεβαιοϋσιν οί εργολάβοι, Οά παραόώ- 
ουν ανυπερθέτως εί; τήν κυκλοφορίαν τά ; δύο γραμμά; 
ΐώλου-Λαρίσσης καί Βώλου-Φαρσάλων. Βεβαιοϋται έπίση; 
τ ι κατά τά εγκαίνια θέλει παρασταθϊΐ .καί ό Βασιλεύ;.

Κ α λ ώ ; έπ ρηξε τό  'Ιπποδρόμιο·/ έπ ιφυλάζαν τό ν  l o y c r  
Γ ά ία ρ ο τ  δ ι ’  άπόψε- άν ό Μάη; είνε το  Βασίλειον τώ ν  ό

νω ν, ό Σοφό; όνος είνε ό Βασιλεύς αυτού, κα ί επομένως ά

πόψε έπρεπε νά τελ εσ θ ώ σ ιν  οί γά μ ο ι αυτού κα ί τ ή ;  Πρω* 
το μ α γ ιά ς . Ξεύρετε τό  μυστήριον τού  Σοφού Γβ ΐδάρου, ό π ω ;

τόν είδομεν ήμεί; τουλάχιστον έν Βιάνντι. Ό  Σοφό; ούτος 
κάμνει τόν άγριον, τόν δύσκολον, τόν εύγενή· δέν δέχεται 
αναβάτην έπί τών ίπποτικών αύτοϋ πλευρών έξαγριοϋνται 
καί τονούνται τά ώτά του εις δύο τριχωτά; λόγχας. Λα
κτίζει, ΰπεραίρει τήν κεφαλήν του ώ ; εύγενή; αραβικό; ίπ 
πο;· άμα όμως ό Παλιάτσος τού 'Ιπποδρομίου τού πνί ένα 
μυστικό σ τ’ αυτί γίνεται πάλιν ό .ο ;, καλοκάγαθο;, υπο
μονητικός, ώ ; ίησουίτη;, καί δέχε.α ι νά τού κάμνουν ό,τι 
θέλουν.

Μετά τόν σοφό·/ όνον τού κ. Δερτέ·, έχομε·/ τήν κυρία / 
Ά ϊντάν τήν έπιλεγομένην Μπαίμπουνάραν,εί; τόν Ποσειδώ- 
να, τόν οποίον Οά τρελλάνη άπόψε καί θα τόν κάμτι κου- 
τούκι, ώστε νά τά κάμη καί αυτός ά.έα θά.Ιααοα , τούθ’όπερ 
είνε καί τό σύνθημα τού τε Κήπου καί τών Λουτρών τού 
Δαμασκηνού.Ί1 κυρία Ά ιντε έχει καί ΰπασπιστρίας δυο άλ- 
λαις Γαλλίδε; έκ τών φινοτίρω)·. Μουσική ορχήστρα ά- 
νάμικτος ώς στρατιωτικών τε καί μ ή τοιούτων- Γίνονται δέ 
καί τά εγκαίνια τού Ε σ τ ια τ ό ρ ια ’, μ ε  ώραϊον Μαγιάτικο 
ψάρι.

Εί; τόν Π αράύιισοΥ  πάλιν, όπου ή ώραιοτέρα γυναίκα 
ήτις Οά πατήσνι Οά όνομασθή εξ ανάγκης /οία εγκαθιδρύε
τα ι πλήρες ’Ωδικόν Καφενείον. ανοίγουν δέ τά τραπεζο- 
μάνδυλα καί τής πετσέται; των τό τε Έστιατόριον καί ή 
Κοινή λεγομένη Τράπεζα.

Εις τόν Ά χό .1 .1 ω > α  θά παραστήσουν τά  Ν ιυ ρ ό σ η α σ τ α  
καί τό φρούριον Μ ΐτς  άκόμη δέν συνετελέσθη, άλλ’ εντός 
ολίγον καί τά δύο ξενοδοχεία παρέχονται ε ί; τά ; σιαγόνα; 
τού κοινού. Περίεργον φρούριον ! Α ν τ ί νά κανονοβολφ ενίοτε 
ίσο/; θά κανονοβολήται................υπό τών τακτικών μουστε-
ρηίδ ο

Προετοιμασίας μ εγά λα ι γ ίν ο ν τα ι καί ε ί; τό "A rrpor τώΥ 
IV i ' j i i f ü j y .

—  Εΐχετε πή εί; τόν νέον τούτον: «Μιά μέρα Οά σά; 
πώ πράγματα πού θά κατορθώσητε ίσω; ν’ άνεύρητε τήν 
οικογένειαν τή ; ’Ιωάννας Βαιγιάν τής μνηστής σας».

—  Αλήθεια, αύτό τό είπα.
—  Λοιπόν, γέρο Μονό, τά πράγματα ταϋτα, τό μυστι

κόν αύτό, τό όποιον έχετε κλεισμένου είς τήν καρδιάν σας, 
πολό διαφέρομαι νά τό μάθω. ’ Ε ! σά; παρακαλώ, ¿μιλή
σατε, ομιλήσατε.

—  Έν πρώτοι; κύριε, πο’ό; είσθε ;
— ’Ονομάζομαι Λαγγάρδ.
—  Άπό αύτό δ έν καταλαμβάνισ τίποτε.
—  Ό  Ιάκωβος Γρανδέν είνε φίλο; μου.
—  Πού τόν έγνωρίσατε;
—  Εί; τόν πόλεμον.
—  Καλά τά  πήγε ί  νέος· έμαθα χθέ; ότι έγεινεν αξιω

ματικός.
— Μάλιστα, λοχαγό; τών οΰσσάρων.
—  Καί ότι τού έδο>σαν καί τόν σταυρόν.
—  "Ολα αύτά είνε αληθινά.
—  Είσθε λοιπόν καί σεί; στρατιώτης ;
—  Μάλιστα.
— ’ Α ! τώρα λοιπόν, πέτε μου άν έλεγα ό,τ* ξεύρω, εί; 

τ ί θά σά; χρησιμεύσ/,;
— Εί; τ ί Οά μού χρησιμεύσ/, ; Ά  ! γέρο Μονό, εάν ή

άποκάλυψι; σου περιέχ/, μόνον τό δέκατον εκείνων τά όποία 
υποθέτω, Οά ό'ιασκεδασθή τό ήμισυ τού σκότους, όπου ßpi- 
σκοιχαι, καί άπό σά; θά κατορθώσω νά εύρω ϊσω ; δύο πρό
σωπα τά  οποία ζητώ.

— Τά δύο αυτά πρόσωπα ανήκουν εί; τήν οικογένειαν 
εκείνων οϊτινε; άπέθαναν ;

—  Μάλιστα.
—  Καί τ ί  θά κερδίσετε, άν τά εΰρετε αύτά ;
—  Ά λλά  σά; είπα ήδη, τό νά τά άνεύρω είνε δ ι’ έμέ ϋ- 

ψιστον συμφέρον, ό σκοπό; τού βίου μου ! 'Ομιλήσατε, γέρο 
Μονό, σά; καθικετεύω, ¿μιλήσατε !

Ό  έπαίτη; έκίνησε τήν κεφαλήν.
—  Καλέ μου κύριε, είπε, δέν σάς γνωρίζω" μού όμιλεϊτε 

περί τών συμφερόντων σας, τ ί μέ νοιάζει εμένα για  τά συμ
φέροντα τά δικά σας;

—  ’Αλήθεια, σά; είμαι άγνωστος, άλλά γνωρίζετε τόν 
λοχαγόν Γρανδέν, τόν φίλον μου;

—  Δέν βλέπω κατά τ ί δύναται αυτό νά ένδιαφέρτ, τόν 
Ιάκωβον.

—  Έν τούτοι;, γέρο Μονό, καί πρό; το συμφέρον σου 
άκόμη σά; καθικετεύω νά ¿μιλήσητε.

— Ό ’ Ιάκωβος1 δέν έχει πλέον ανάγκην νά γνωρίσ* τήν 
οικογένειαν τής δεσποινίδο;.

• —  ’Επειδή ; (ακολουθεί)



ΜΗ X  Α Ν  Ε Σ A l ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

Κ α θ ’  ά ; έχομεν ειδήσεις έχ Θ εσσαλ ία ;, τά  τ ή ;  έφετεινή ; 

εσοδεία ; τω ν  σ ιτηρών μένουσιν άμφ ίοολλα- ή άνομβρία έ- 
βλαψεν έπ α ισθη τώ ; τ ά  γεννή μ α τα  τού Λαρισσαίου π εδίου · 

άλλά τά τή ς  μ εγά λ ο ; π εδ ιά δο ; τώ ν  Φ αρσάλων εόρίσκον- 

ται έν χ α λ ί  χ α τα σ τά σ ε ·.

Αΰριον τελούσι τήν ενωσίν των δύο χρυσαί καρδίαι, η 
τού τελειόφοιτου τή ; ιατρική; κ Γεωργίου Ροδίου μετά τή ; 
καλή; κόρη; Έλενη; Βαλέττα, άδελφή; τού διευθυντού του 
τυπογραφείου, δπου τό «Μή Χάνεσαι» έκτυπούται. Λ: κε- 
φαλαί τών μελλονύμφων 5 ; ραντισθοΰν μέ όλα τά δώρα 
τής Άμαλθ είας.

Τώρα πού πήγαινε νά τόν ΐδή απών επί τριετίαν ό προ
σφιλή; υιό; του κ. Σίμων Άποστολίδης, ό φρενολόγο; ιατρό; 
και ευφυέστατο; επιστήμων, τώρα άπέθανεν ό πατήρ του 
Ά ί ϊό β τ ο λ ο ς  ίΚ . Γ ε ω ρ γ ίο υ ,  έκ Βάρνης, τόν όποιον 
ήμεί; δέν έγνωρίσαμεν, άλλ’ ε’γνωρίσαμεν τού; τρεί; πρώτου; 
υίού; του, ό ιακεκριμένην κοινωνικήν θέσιν κατέχοντας τιόρα 
καί τού; τρεΐ; έν Βυζαντίω, έκαστο; μέ τόν ΐδικόν του τύπον 
καί μέ τά έξοχα προσόντα του, τόσω έλλτ,νικού;, και ευ
φυείς καί άρίστου; νέου; καί τού; τρεϊ;, τόσω ώστε νά ζη- 
λεύωμεν τήν καϋμένην τήν Βάρναν, συμ.περαίνομεν ότι όλων 
αυτών τών ταλάντων ή συγγκεντρωμένη πηγή ήτο ό πατήρ, 
όστι; απέρχεται έν γαλήνη νά κοιμηθή, άφοΰ έξεπλήοωσε τό 
πολύπονον κ ι ί  έργ'ωδέστατον έργον τή ; ήμερα; ν’ άφιση όπι
σθεν αυτού λαμπράν βλάστν,σιν καί άκμαίαν χλωρίδα ά- 
ποτελουμέντ,ν υπό τών υιών καί Ουγα Γέρων αυτού. Δεν συλ- 
λυπούμεθα, άλλά συγχαίρομ.εν, διότι τοιούτον έθαψαν πατέ
ρα, τού; φίλου; μα ; Γεώργιον, Χαρίδημον καί Σίμωνα Άπο- 
στολ ίία ; καί τόν έν Αΐξ τή ; Γαλλία; σπουδάζοντα νεώτε- 
ρον αδελφόν.

Μετ’ εΰχαριστήσεω; πληροφορούμεθα έκ Μαναστηρίου 
τή ; Μακεδονία; ότι τό αυτόθι έλληνικόν προξενεΐον διευ- 
θυνόμενον υπό τού συνετού καί νοήμονο; κ . Γ. Δοκού έχει 
τήν αγαθήν τύχην νά ύπτρετήται άπό τόν ικανόν καί πε- 
πειραμένον Διερμηνέα κ. Χρήστον Ν. Γραικόν, όστι; διά 
τών προσωπικών πρό; τού; αυτόθι ’Οθωμανού; σχέσεών του 
κατορθώνει πολλά; έθνικά; δυσχερείας νά ΰπερπηδήση, γε- 
νόμενο: οΰτω πολύτιμο; άρωγό; τού κ. Προξένου.

Ο  Φ Ο Β Ε Ρ Ο Σ  Σ Α Ρ Α Φ Ο Γ Λ Ο Τ Σ

Συνελήφθη, ό»; γνωρίζετε, εΐ; τήν οικίαν Σταθοπούλου, έν 
τή περιφερεία τού ΣΤ' αστυνομικού Τήματο;, πλησίον ακρι
βώς τού Σταθμού, μέρα υ.εστ,μέρι, τή ; οικία; οΰση; κλειδω
μένη; καί τή ; κλειδό; υπό τού κυρίου δοθείση;, κατά τό σύ- 
νηθε;, ε ΐ; τήν σπητονικοκυράν. Αίφνης ακούει βήματα έπάνω, 
ένώ τό κλειδί αυτή τό κρατούσε. Υποπτεύεται, άναβαίνει έ
πάνω, εισέρχεται ε ΐ; τά δωμά τι ον καί βλέπει κάτωθεν τού 
κρεββατιού ένα κύριον τρυπωμένον. Φοβηθεϊσα, οπισθοχωρεί, 
βγάνει τή ; φωναΐ;, ένώ αυτό; εύρίσκων καιρόν πηδά άπό τό 
παράθυρο, άλλά καί οί κλητήρες κατόπιν του, τόν συλλαμ.- 
βάνουν καί τόν οδηγούν ε ΐ ;  τά τμήμα. Μίτο ό κ. Σαράφο- 
γλου;, όμολογήσα; ώ ; τώρα τριάκοντα κλοπάς, μή αριθ

μών όσα; έκαμε έν Κωνσταντινουπόλει καί όσα; έκαμ.εν - 
Σύρω, όθεν καί τελευταϊον ήλθε, τήν παρελθούσαν Δευτέραν, 
εΐ; τά ; 2  μ. μ ., μετά μίαν δέ ώραν άμέσω; διέπραξε έν τύ  
άναβρυτηρίω τήν κλοπήν ένό; χρυσού ¿»ρολογιού, όπερ κατα- 
βά; εΐ; ΙΙειραια έπώλησεν άμέσω; άντί δύο λιρών.

Είναι εΐκοσιδύο ετώ ν  μάλλον ξανθό;, μετρίου αναστήμα
τος, κεφαλή νοημονεστάτη· ώραίον πλατύ μ,έτωπον· οφθαλ
μού; άνησύχους, έκφραστικωτάτην μεγάλην μύτην, λεπτόν 
κομψόν μύστακα, άριστοκρατικόν έν γένει εξωτερικόν, ό κύ
ριο; Σαράφογλους. Λέγει ότι είναι άπό τήν Χίον, πολύ ΰπο- 
πτευόμεθα όμως μήπως είναι άπό τήν Κωνσταντινούπολή.

Κατ’ άντίθεσιν τών νυκτοκλεπτών, ό Σαράφογλους ήτο 
ήμεροκλέπτη;. Εΐ; τόν τριετή ληστρικόν βίον του μία νύξ δεν 
τόν είδε λωποδυτούντα, ήτο άνθρωπο; τού φωτός. Τόν ήρω- 
τήσαμεν διατί δεν εκλεπτε καί τήν νύκτα καί τώρα ήδυνά- 
μεθα νά πιστεύσωμεν ότι είναι Χίος, μ.ά; άπεκρίθη μεθ’ όλη; 
τής άφελεία; :

—  Γιατί φοβούμουνα !
Καί δεν είχε μόνον τό επάγγελμα τού φωτοι.λέπτου· 

ήτο συγχρόνως καί υπηρέτης. Αυτό; άκριβώ; έδούλευε δυσί 
Κυρίοι;, καί ά ; λέγη ότι θέλει τό Ευαγγέλιο». ’Γπηρέτη; 
φερ' εΐπεΐν, ένό: φαρμακοποιού, υπηρέτη; ε ΐ; τού κ. Θεοφι
λή, υπηρέτη; εις τό ξενοδοχείου τή ; « Μασσαλία;».Καί συγ
χρόνως κλέπτη;.

—  Μά καί τή ; δσό» δουλειές μαζύ τή ; έκενε; ;
—  Καί τής δι-.ώ μαζύ.
Κυρίως κυνηγούσε πράγματα, τά όποια έπειτα μετε- 

πώλει, έχων οΰτω κ ν ί τρίτον επάγγελμα τού μεταπράτου, 
όπου εδρισκεν όμω; καί χρήματα, δέν τ ’ άφινε καί αυτά. 
Οΰτω κάτω άπό την Άκρόπολιν, άπό κάτι κτ ίσ τα ι;, ήμερα 
μεσημέρι—αύτό έννοείται πλέον—έκλεψε κάμποσα πέντε 
κΓ εξήντα αυτήν τήν εβδομάδα. ’Από δέ τού Σταθοπού
λου, όπου συνελήφθη, καί όθεν είχε φύγει μέ δύο ωρολόγια, 
θά έλάμβανε κοσμήματα καί χρήματα, τό όλιγώτερον 1 0, 
000 δραχμών, άν δέν τόν ένοιωθε» ή σπητονοικοκυρά. Καί 
τ ι ;  υίδεν, άν δέν άνοιγε πλέον έμπορικόν, καί έγίνετο μετ’ 
όλίγον αξιότιμος κύριος. Ό λίγαι περιουσία·, τοιαύτην έχουν 
καταγωγήν ;

Τό έπάγγελμά του έξησκείτο ό»; έξή; : Είχε τα ϊς τσέ- 
παις του γεμάται; κλειδιά, κάτι δκαβολόκλειδα, μέ τά  ό 
ποια άνοιγαν όλαι; ή πόρταις. Κατεδίωκε κυρίως δωμάτια 
φοιτητών. Τάκ-τάκ, χτυπούσε, άν τού άνοιγαν, ήρώτα : ό 
κ. Στραβοπόδα; έδώ κάθηται ; άν δέν τού άνοιγαν, τότε ά
νοιγε αύτό; μέ ένα άπό τά  κλειδιά, τά όποια είχε καί 
τότε άρχιζε καί σιγυρνούσε. "Ο,τι εΰρισκε, ένδύματα, ¿»ρυ- 
λύγια , ρεβόλβερ, πιστόλα·.;, μπατανίαις, παπλώματα.

Είδομεν έκ τών τελευταίο»» ειδών εΐ; τό τμήμα, τά  ό
ποια είχε πωλήσει (πάπλωμα, πατανίαν, καί ένα σινδόνι) 
άντί 2 5  δραχμών εΐ; έν ζυθογύναιον. Είχε δέ δωμάτιο» εΐ; 
τού Ψυοή, είδος εμπορικής άποθήκης, έκεϊθεν δέ παρελάμ- 
βανεν τά είδη τά όποια πουλούσε ποτέ εις ΙΙειραιά εΐ; τά 
πλοία ποτέ έν μέσαις Άθήναις, καί ποτέ έκανε καί τα- 
ξειδάκι μέχρι Σύρα;.

Ώμολόγησεν άκόμη καί κλοπάς, α ΐτινε; δέν ησαν κα 
τηγγελμέναι εΐ; τήν ’Αστυνομίαν, κάτι πίπαις, ραπτομη- 
χανα ΐ; κλπ.

Έδείκνυε δέ τά σπήτια εΐ; τόν ύπαστυνόμον κ. Μερ
τρούδ, όστι; τόν έγύοισεν άπό παντού άφ’ όπου έκλεψε* μέ 
μίαν μοναδικήν αφέλειαν. 'Όταν έδίσταζεν ενίοτε, νομίζω, 
έλεγε, νά ήνε αύτό τό σπήτΓ στάσου νά δούμε, έχει μ’ά 
πορτίτσα ; α αύτό είνε.

Ό υπαστυνόμο; κ. Μερτρούδ ΰπωπτίύθη μήπως είνε αύτό; 
¿κείνο; ό περίφημο; νυκτοκλέπτη; όστι;, άν ένθυμήσθε, 
σχεδόν έπάλαισε μέ τήν κυρίαν Δούκα, καί έπειτα  έπήδη- 
«εν άπό ένα χ α γ ιά τ ι  ϋψους επτά μέτρων, έκεϊνοςπερί ούείχε 
βχηματισθή πλέον συναξάριον μεταξύ τών άστυνομικών 
κλητήοων ότι είνε ασύλληπτο;. Καί δικαίως ό κ. Μερτρούδ 
ύπωπτεύθη, μήπως είνε εκείνο;, διότι τά χέρι τού Σαράφο- 
γλου είνε βγαλμένο, καί ϊσω; τό έβγαλε όταν έπεσεν άπό 
ιό  ιη γ ιά τ ι .  "Αν ήνε δέ εκείνος, θά ή/ε ό ίδιο; οστι; εΐσήλ- 
Οε καί ε ΐ; τήν οικίαν τού έπιθεωρητυύ τών δασών κ. Χλω
ρού, καί εννοηθεί; επήδησεν άπό ταράτσα; καί τοίχων, καί 
μπορεί νά έκτύπησε τό χέρι του έκεϊ.

Ό  Σαράφογλους άρνεϊται λέγει ότι τόν ξεύρει εκείνον, ότι 
ώνομάζετο ’Αριστείδη; Μακά; άπό τήν Κωνσταντινούπολή, 
ότι υπηρέτη; ένό; ξενοδοχείου τόν έκτύπησε στό κεφάλι, εκ- 
τοτε δε ήσθένησε καί μετέβη εΐ; Κωνσταντινούπολιν. Καί ή 

ι κυρία Δούκα δέ λέγει ότι δέν τόν αναγνωρίζει.
Ούχ ήττον ή άνάκρισις έλπίζομεν νά ΰπομείνγ, διότι θά 

είναι πολύ περίεργον έάν άποδειχθή ή ταύτότη; του μέ τόν 
μυστηριώδη έκεϊνον κλέπτην. Ούχ ήττον επαίνων άξιο; είναι 
καί ό υπαστυνόμο; τού ΣΤ' κ . Μερτρούδ διά τήν υπομονήν 
καθ’ ήν εξετάζει τόν βίον καί πολιτείαν τού κυρίου Σαράφο- 
γλου, τόν όποιον νομίζομε» έκ τών έπικινδυνωδεστέρων.

ΚίΙίΣΚϋΙΙΙΚϋΝ ΙΙΒΑΞ1Κ0ΠΙΙΜΛ

Ό έκ Σύρα; ανταποκριτής ημών έβαλε ’;  τό χέρι πολυ- 
τιμότατον έγραφον,σχεδόν άπίστευτον, καί όμως λίαν γνή
σιον, υπερακόντισαν κατά μυριάδα; μιλλίων τήν εγκύκλιον 
τού επισκόπου Καρυστίας, ήτις ήτο μάλιστα αντίγραφο» 
έτέρα; ΐγκ»κλίου τού 1818 ιού Πατριάρχου Γρηνορίου. Ό 
Καρυστία; θά λησμονηθή πρό τού άγιου Θ/ίρα;. "Αν έκεϊνο; 
ώνόμασε πόρνην τήν Άθηναν, αύτό; συγκροτεί έμποροδι- 
κείον εΐ; τήν Μητρόπολίν του, καί επιβάλλει πρόστιμα καί 
αποζημιώσει;, τά έπιβάλλει μάλιστα ό παν.ερώτατο; ε ΐ; 

. χρυσόν· Τό έγγραφον τούτο είνε ίιφ’ όλα; τά ; επόψεις α
ξιοθαύμαστο», ή άπόφασις είνε γραμμένη καθ’ όλου; τού; 
δικονομ,ικού; τύπους. Ό αύτό; δέ ανταποκριτής μα; πλη
ροφορεί ότι ό υποβληθεί; ε ΐ; τό πρόστιμον έστειλεν ε ΐ; Σύ- 
ραν νά πληροφορνθή έάν δύναται νά αποφυγή τήν κατα
δίκην καί διά τίνων ένδικων μέσων.

Ά λ λ ’ άνυπομονείτε νά τό διαβάσετε' ιδού λοιπόν άπο- 
λαύσατέ το ' καί αΰριον σά; έχομεν καί τήν βιογραφίαν τού 
Δεσπότη :
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ΒΑΣίΑΚίΟΝ Ϊ1ΙΣ EA1U05
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Θ Η Ρ Α Σ

Π ρ ί ς  τ ό ν  K v p io r  N i x ó J m o y  Β α ρ β α ρ ή γ ο ν  Κ α π ε τ ά ν ι ο ν

Καταγγελθεντων υμών έπισήμως, ένώπιον ημών, έπί 
παραοάσει θρησκευτικών καθηκόντων, καί επομένως έπεμ-

βάσε·. εΐ; έπισκοπικά, προνόμια καί δικαιώματα, ού μήν 
»V άλλά καί έπί μεγίστή βλάβή τή ; ψυχική; σωτήρια; τών 
συμπολιτών ημών κκ. Χριστοδούλου Νομικού Καπετάνου, 
Ίωάννόυ Άμπατσέλου, Εενοφώντο; Βαρότζη, καί Νικολάου 
Μαθά, διετάξαμεν κατά καθήκον τακτικά ; ανακρίσεις, έξ 
ων προέκυψε, καί έβεβαιώθη, ότι ΰμεϊ; ό Νικόλαο; Βαρβα- 
ρήγο; καπετάνιο; καί χριστιανό; ορθόδοξο; »V'.) δέν παρευ- 
ρέθητε έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ τή ; 'Υπαπαντής τού 
Σωτήρο; ημών καθ' όλην τήν άγίαν εβδομάδα τών σωτη- 
ριωδών παθών, καί κα τ’ αύτήν τήν λαμπροφόρον ημέραν 
τή ; ζωοφόρου Άναστάσεω; τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 
οΰτε ήκροάσθητε ώ; είχατε χριστιανικόν καί Ιερόν καθή
κον τών Ιερών ακολουθιών,οδτε προσηυχ /θητε υπέρ τή ; ψυ
χική; σωτηρίας υμών, άλλ ' άπαξ έχόμενος τού Οησαυρο- 
φυλακείου υμών ί.γρυπνείτε πάνοπλοι νύκτωρ καί καθ’ ή- 
μ,έραν παρ' αύτώ, ευχόμενο; έκτενώ; ίιπέρ τή ; αύξήσεω;, 
καί πολυπλασιάσεω; τού Ουσαυρού υμών, έπιλέγοντε; συ- 
χ.νάκι; καί έν κατανύξει, κΟυτο; μοι Θεά; καί δοξάσω αυ
τόν, Θεός το» πατρό; μου, καί υψώσω αύτόν. Β.') *Ότι πα- 
ραγνωρίζοντε; καί άθετούντε; έργω τε καί λόγω τό κανο
νικόν καί νόμιμον προνόμιο·» και δικαίωμα τού αρμοδίου 
επισκόπου, τού διατάσσειν μονοκλησίαν πρό; ψυχικήν ώ 
φέλειαν τού λογικού τού κυρίου ημών ποιμνίου, έπεκρίνατε 
άναρμοδίως, αντικανονικό»; καί έκνόμω; ένώπιον πολλών 
άλλων τήν παρ’ ημών διαταχθείσαν καί έκτελεσθεΐσαν κα
τά τά ; μνημονευθείσα; άγια ; έορτά; μονοκλησίαν, καί γ .')  
ότι ε ΐ; τήν έποπτείαν υμών ταύτην κατά τού κανονικού 
καί νομίμου έπισκόπου παρεσύρατε διά τε τού παραδείγ
ματος καί τών αγορεύσεων υμών, καί τού; μν/μονευθέντα; 
κκ. Χριστόόουλον Νομικόν, Ίωάννην Άμπατσέλον, Ξενο- 
φώντα Βαρότζην καί Νικόλαον Μαθάν, καί κατεστήσατ* 
αύτού; συμμέτοχου; τή ; αποστασία; υμών καί συμφύλακας 
τού υμετέρου θυσαυροφυλακείου,κοιλύσαντε; αυτού; νά προσ- 
έλθωσιν εΐ; τόν Μητροπολιτικόν Ναόν καί συμπροσευχ_η- 
θώσι μετά τών λοιπών ύρθαδόξων χριστιανών καί προξενί- 
σαντε; οΰτο»; αύτοί; μεγίστη·» ψυχικήν βλάβην.

’Επειδή δέ α·. πράξεις υμών αύται προβλέπονται καί Tt- 
μωροΰνται ύφ’ όλων τών ιερών κανόνων τή ; ’Ορθοδόξου έκ- 
κλησία; ήιιών, καί όλων τών Νόμων τού Κράτου;, διά λίαν 
αυστηρών επιτιμίων.

’Επειδή μόνον ημείς, ε ΐ; οΟ; ανατίθεται ή πνευματική 
διοίκησις, καί ή θρησκευτική έπιτήρησι; τού λογικού τού 
Κυρίου ημών Ποιμνίου, καί καθ’ ων ή άποστασια έγένετο 
έσμέν αρμόδιοι ϊνα άποφαινόμενοι έκκλησιαστικώ; ¿φαρμό- 
σωμεν τού; παραβιασθέντα; κανόνα; καί νόμου; καθ’ υμών 
καί τών παρ’ ύμ.ών ¿»; είρηται παρασυρθέντών καί όρίσω- 
μεν τά  κανονικά καί νόμιμα έπιτίμια

Διά ταύτα

Άποφαινόμενοι όριστικώ; καί άνεγκλήτως, κηρύττομεν 
ΰμά; τε καί τού; παρ’ υμών παρασυρθέντας, ενόχου; τών 
¿»; εϊρηται αντικανονικών καί έκνόμων πράξεων, καί κατα- 
δικάζομεν κατά μεγίστη» συγκατάβασή τόν μέν Νικόλαον 
Βαρβαρήγον καπετάνιον, καί αυτουργόν τή ; αποστασία; εΐ; 
πρόστιμον φράγκων χρυσών πεντακοσίων, τά όπςϊα οφεί
λει ούτο; νά δαπανήση άνε·» αναβολής πρό; αγοράν ενός 
χρυσοϋφάντου Ιερού Επιταφίου, άφιερωθησομένυυ, φ ιλοτι
μώ ; υπό τού ΐδίου εΐ; τόν Ιερόν Ναόν τή ; Υ παπαντή ; 
στερούμενο» τοιούτου, τού; δέ κκ. Χριστόδουλον Νομικόν, 
Ίωάννην Άμπατσέλον, Ξενοφώντα Βαρότζην καί Νικόλαον 
Μαθάν ώ ; σύνεργού; ε ΐ; διηνεκή μνήμην τή ; άποστασία; των.
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ΊΙ παρούσα οριστική άπόφασις κοινοποιηθήιεται έπί α
ποδείξει.

Έγένετο, καί έξεδόθη, καί έδημοσιεύθη 
‘Εν Θήρα τή 17 ’Απριλίου 1883.

(Τ. 2.) f  ό Θήρα; Λ ίε κ ό ΐΐ^ μ ο ς
ΐ/ί« t<> àxpiCèç cijc άνχιγραφής 

' Ε ν Σύρο  38 ' À n p t J i o  ν 1883.
'Έμ.μΛ.

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

I l p ï x x o p e î o v  Χ α δ ά

νΧονδϊνον, 11 Μαίου. Οί Κ αιρο ί τή ; σήμερον λέγουσιν. 
ότι ή ’Αγγλία δέν δυνατοί νά παραδεχθή δπω; ή διώρυξ 
τού Σουέζ (Α£ν/ι εις τήν κυριότητα άπλή; μετόχων συνελεύ
σ ε ις , δυνααένης οΰτω νά παρεμποδίσ-/! την μεταξύ ‘Ανατο
λή ; καί Δύσεως συγκοινωνίαν. “|να ή ’Αγγλία δύνηται νά 
προλάβγ τοιούτο ενδεχόμενον, απαραίτητόν έστι νά κατα- 
σκευάση αυτή νέαν διώρυγα ε’πί τού ισθμόν.

Τά Ημερήσια. Ν ¿a συμπλ τ,ροϋντα τρόπον τινα τήν σκέψιν 
τών Κ αιρώ ν, προτρέπουσι τόν κ. Λεσέψ νά παραχώρηση τή 
’Αγγλία ψήφον επικρατούσαν έν τή διευθύνσει τή ; διώρυ- 
γο ;. ΊΙ παραχώρησι; αυτή θά ικανοποίηση, τήν κοινήν έν 
’Αγγλία γνώμην. "Αν ό κ. Λεσέψ άρνηθή, ή ’Αγγλία δέον 
νά προβή εί; τήν κατασκευήν νέα; διώρυγα;.

Ή αυτή έφημερί; πληροφορείται ότι ή αγγλική κυβερ- 
νησι; ήρώτησε τήν αιγυπτιακήν, άν ό κ. Λεσέψ έλαβεν απο
κλειστικόν δικαίωμα τής διατρήσεω; τού ισθμού τού Σουέζ 
Οι αίγύπτιοι νομομαθείς έδωκαν αρνητικήν άπάντησιν.

Κ ά ϊρ ο ν ,  αυθημερόν. ΊΙ έκ νομομαθών έπιτροπή, ή εν
τολήν λαβούσα παρά τή ; αιγυπτιακής κυβερνήσεως νά έξε- 
τάση τό ζήτημα άν ή έταιρία τή ; διώρυγο; τού Σουέζ ειχε 
τό μονοπώλιον τή ; διά θαλάσση; συγκοινωνία; διά τού 
ισθμού, άπεφάνθη υπέρ τού μονοπωλίου.

Π α ρ ίο ιο ι ,  αυθημερόν.
Γαλλική ράντα (ren ie ) .......................  109,53
Ήνοποιημενον αιγυπτιακόν.................  366
Τουρκικόν δάνειον...................................  11,92
Συνάλλαγμα επί Λονδίνου.................... 2 5 .26

Π α ρ ίσ ε ο ε ,  αυθημερόν. Κατ’ ειδήσεις έκ Χαίτης, οί 
έπαναστάται άνετίναζαν τήν γέφυραν τής Λιρογουάνης· 
πλείονε; τών 200  έφονεύθησαν, 200  δέ Ιπληγώθησαν.

Λ .θνΪ5?νον, Ή Βουλή τών Κοινοτήτων διέκοψε τάς ερ
γασία; αύτή; μέχρι τή ; 21 Μαίου.

Λ ίε ο υ κ ά β τ ε λ ,  αυθημερόν.
Μόλυβδο; ελληνικό;..............................  13 3/8
Μόλυβδο; ισπανικό;.............................. 13 3/4

— -----------------*=>'.€33* = «;--------------------

Μ Ι Κ Ρ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
ΕΚ Τ Ο Υ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ* Δ Ε Λ Τ ΙΟ Υ

Τούτον εζήτησε νά διανυκτερεύση παρ’ αύτή, επί τή «ρ - 
νήσει δε ταύτη ; έπυροβόλησε διά πυστολίου κατά τού π*- 
ραθόρου τή ; οικία; καί εθραυσεν ένα ΰελοπίνακα αυτού. ΊΙ 
περίπολο; τού Λ τμήματος συνέλαβε αυτόν ¿μέσω;.

Χθέ; περί τήν 7  1)2 μ. μ. ό αμαξηλάτη; Διονύσιο; Ί 'άλ- 
λη; παρέσυρε όιά τή ; άμά;η ; του τόν παίδα Κύστ. Σού- 
σουρην υποδηματοκαθαριστήν καί έπλήγωσεν αυτόν ελα
φρώς κατά τόν πόδα. Ό αμαξηλάτη; ούτο; καταδιωχθείς 
υπό τού αστυνομικού σκοπού τή ; διασταυρώσεω; τών όδών 
Έρμου καί Αιόλου έγκατέλιπε τήν άμαξάν του καί έτράπη 
εί; φυγήν.

Οΰδεί; προσεβλήθη χθέ; έ ;  ευλογία; ενταύθα, έν Πειραιεί 
δέοί Παντ. Κωνσταντίνου, ετών 16 καί ’Αναστάσιος Τσά- 
καλο; ετών 45 , άνεμβολίαστοι καί μετηνέχθησαν εις Κάν. 
θαρον άνεκαλύφθησαν δέ κατά τήν συνοικίαν Καστελλα; 
πάσχοντε; οι Λημήτριο; Γαβανάς, έτών 20 καί Λ. Μ/ργέ- 
της ετών 30, εμβολιασμένοι νηπιόθεν μετενεχθέντε; εκεί 
ει; Κάνθαρον, έξ ού έξευθεροκοινώνησαν οί Σπυρ. Κουτικα- 
δάκης, "Αννα Κουτικαδάκη, Δ. Νικολάου καί Λ. Τσοπα- 
νάκη. έντελώς ίαθέντες.

Η Ε Ι Α Ι Μ Α  Μ  ΑΗ' Α Θ Ι Μ Α  ΕΙΣ ΠΕ11»ΑΙΑ
Ϊ Ι Α Η Ι ·  « Λ Ι * 0 4 ϊ  Ο Ι*

Γνωστοποιεί, δτι
’Από τής προσεχούς Κυριακή; (1 Μαίου) ή πρώτη αμα

ξοστοιχία θέλει άναχωρή έκ Πειραιώς τήν 4 .35 καί έξ ’Α
θηνών τήν 5 π. μ.

7* *Ή Τ' > Τ'

5  «> 'S Έ a  «  3

Χθέ; τήν 5 ώραν μ. μ. ό Μανούσο; Αεκανίδτ.;, εργάτη;, 
μεταβάς ε ί; τήν έν Β ιτραχ^ονησίω οικίαν τή ; Αικατερίνης
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