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(  )  Ιδού τά  περιεχόμενα έκαστου Τόμου .*
TOT Γ'. 1 )  Ά γ γ ελ ο ; μεσονυκτίου, όραμα ε ί ;  π ρ άξε ι; έξ . 2 )  Τω

α'ννα Γρευ, όραμα ε ϊ ;  πράξε ι; πέντε . 3 )  Π ο ιμ ενΐ; των Ά λ π ε ω ν , όρα
μα ε ί ;  πρ άξε ι; πέντε . 4) Ε ίνα ι Τρελλή, όραμα ε ί ;  πράξε ι; δύω. Κυα 
νοΰ; Μανδύας, κο ιμω ίία , ε ί ;  πράξιν μίαν.

'ΓΟΤ Δ '. Γάμοι τού Α τ τ ίλ α , όραμα ε ί ;  πράξε ι; τίσσαρα;. 2 . 
Φ ίλ ιππο ; ό Β '., δράμα ε ί ;  πράξε ι; πέντε. ) Γάσπαρο; ό Δόλιχό;, 
όραμα ε ί ;  π ρ άξε ι; πέντε. 4 )  Δάφνη, όραμα ε ί ;  π ρ άξε ι; τέτσαρα ;.— 
Δε η  σ ι ;  ναυαγού, όραμα ε ί ;  πράξε ι; πέντε.

ΤΟΥ Σ Τ . 1 ) Σωσάννα Ίμ β ερ τ , όραμα ε ί ;  πράξε ι; πέντε. 2 )  Γέ- 
ρω-Δεζανείι;, όραμα ε ί ;  πράξει; πέντε. 3 )  Τό ενταρκον Ά γ α λ μ α , όρα
μα ε ϊ ;  πράξει; έξ. 4) Δ αλιδά, όραμα ε ί ;  π ρ άξε ι; Τρεί;. )  Ιωάννα  
δακρύων καί γελώτων, όρ ίμα ε ί ;  πράξε ι; τέσσαρα;. 6 )  Π εριπέτειαι 
έφημεριδογράψου, κωμωδία ε ί ;  πράξιν μ ίαν.

ΠΩ Σ ΕΩ ΡΤΑΣΘ Η

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Ή  πρωτομαγιά έν Άθήναι; μ.ά; έπεσκέφθη μέ τήν συ
νήθη αυτή; μεγαλοπρέπειαν, σύρουσα μα,ή τη ; όλην την

αύλικήν ακολουθίαν τών άνθέων τη ;, τ ί ;  ευθυμία;, τών τρα- 
γουδϊών, τών φώτων- καί ημείς πάλίν τής έκάμαμε βασι
λικήν υποδοχήν. Τήν παραμονήν, από τή ; έκτη; όίρα; α
κόμη, πριν δύση 5 ήλιο;, ή πρό; τα Πατήσια οδό; ήρχισε 
νά ένδύεται τά έορτάσιμα φορέματα τη ;- τά  τραμβάΐα έτε- 
τραπλασιάζοντο τόν αριθμόν, καί αί θέτει; τιυν μετά σπου
δής κατελαρ,βάνατο άπό τών πρώτων άνυπομόνων εραστών 
τοϋ Μαωυ. Καί όμως, διά τήν αλήθειαν, τά τραμβάΐα 
δέν έφαίνοντο συμμεριζόμενα τήν φιλέορτον ανυπομονη
σίαν τών έν αύτή; συρρεόντων. Τουλάχιστον εκείνο, τό ό
ποιον έξελέ'αμεν τό δειλινόν τή ; παραμονή;, έκ τών πρώ
των καί ήμεί; άποτίοντε; τόν ίφειλόμενον φδρον τή ; πρω- 
τομαγίά; μά; έδέχθη, μά ; ¿τοποθέτησε, μά; έστρίμωξε, 
μ.ά; έκοίμησε, καί μά; έξύπνησεν . . . εις τήν ιδίαν θέσιν 
όπου μά ; περιέλαβεν, ένώ τά πτωχά μα; πόδια πρό πολ- 
λού θά είχαν τελειωμένην εΐλικρενέστερα τήν υπηρεσίαν τού 
ίπποσιδηροδρόμου μ.ας.

Ά πό τών Πατησίων ήρχοντο ποός τήν πόλιν, ώ ; άπο- 
σκευαί προηγούμ.εναι τού ανσμ.ενομ.ένου βασιλέως, κάοοα 
πολλά, γεμάτα άνθη, άνθη πολύχρωμα καί πολύοσμα, ε ί; 
μεγάλα; άνθοδέσμα; συγυρισμένα, καί εις καλλιτεχνικού; 
στεφάνου;- άλλα πάλιν ώ ; νά ήσαν πασχαλιάτικοι άμνοί, 
έφέροντο περασμένα έν μακρά σειρά έπί μακρών πασάλων. 
Εί; τήν είσοδον τών Πατησίων παρά τό ζυθοπωλείου Φίσεο 
παρέτασσον οι πωληταί τά ανθη των έπί ποικιλ.οσχήμοιν 
τραπεζών, καί κοφίνων καί κάρρων οί μάλλον φιλόκαλοι έ- 
φοόντιζον νά υποστρώσωσι λευκά; συνδόνας, καί έπ ’ αυτών 
νά θέσωσιν άβρότερον καί έμπρεπέστερον τό π ρ ά γ μ α  των 
Τόν κόσμον τών άνθέων άπετέλουν πρό πάντων τά  ρόδα- 
είχαν καταπληκτικήν πλειοψηφίαν- καί μεταξύ εκείνων πά
λιν διακρίνοντο άποπνέοντα ποιητικήν τινα αριστοκρατι
κότητα, τά κατακίτρινα βελουδένια μεγάλα τριαντάφυλα, 
κατακίτρινα, ώ ; έρασταί καταβιβρωσκόμενοι ύπό θηριώδους 
καί ζηλοτύπου έρωτος. 'Ύστερον ήρχοντο κάτι λευκά, μι- 
κρούλία παρθενικά γαρυφαλάκια,έν άντιθέσει]πρδ; τήν έται- 
ρικήν κάπως έπίδειξιν τών ρόδων.

Ό Ο ύράηος  Κ ήπος διεκρίνετο μακρόθεν άπό τά ; παν- 
ταχόθεν'κρεμασμένα; σημαία; του. ’Επίση; οι άλλοι παρι- 
λίσσιοι κήποι ήσαν σημαιοστόλιστοι- ό,τι αλλαχού Ιά ήτο 
προ; άπλ,οΰν στολισμόν, μοιραίω; έδώ αποκτά τόν τύπον 
κωμική; μονομανίας ή ορθότερου, σημαιομανία;- κρεμούν 
σημαία;, αλλά φροντίζουν νά είναι ρυπαραί καί ρακώδει;,



καί είς επιμετράν, καμμία νά μ ή είναι ελληνική· τελείται 
και εδώ κάτι τ ι άνάλογον με τ ί ' ,  μεγαλοσχήρ.ου; ξενικά; 
έπιγραφάς τών Αθηναϊκών μας καταστημάτων.

Θέλετε νά μάθετε  έκτός τών άνθών, και τ ι προσέφερεν 
το ζυθοπωλεϊον Φίσερ ττρός τού; πολυπληθείς θαμώνά; του, 
έν ¿νόματι τής πρωτομαγιάς ; σκυλίσιο χοιρομήρι, ψωμί 
μουχλιασμένο, μπύραν έκ τών ουρητηρίων, καί γκαρσόνια... 
ρεμβάζοντα τά κάλλη τού Μαίου, |ν ιερά ακινησία καί κώ- 
φότητι.

Ό ουρανός ττερί τήν δειλήν δεν /¿το καθ’ ολου μ α γ ικ ό ς ' 
είχε βροχερά; διαθέσει;- δεν είχε μέν άποκρυβή τέλεια 
άπό τά νέφη, άλλ’ οϋτε πλέον έρ.ειδία τό γαλανόν του μει- 
δίαρα- ώμοίαζε ρ.έ τούς γλαυκοφαίους εκείνους καί θυελ
λώδεις οφθαλμούς. Μόνον ή Δύσις έπειράτο νά τόν ξεκα- 
κιώση διασύρουσα τά χρώρατά τη ;, άλλά δέν τό κατώρ- 
Οωσε καί διά τούτο ήτο μελαγχολική, αμαυρά καί ή δύσις. 
Έν τούτοι; τό ρ.έρος εκείνο τών Πατησίων, ένθα έφαίνετο 
ότι είχε στήσει τόν θρόνον της ή πρωτομαγιά, ή έορ-ή 
τής φύσεως, παρεϊχεν εις του; οφθαλφούς ρας, όχι φύσεως, 
άλλ.ά φθίσεω; καύλη, άν έχ/ι κάλλη καί ή φθίσις. Αί κατά 
σειράν τεταγρ.έναι ράνδραι κρύπτουσιν άπό τού; οφθαλμούς 
πάσαν θέαν καί δένδρων, καί χλόης καί της άπεράν-ου 
πρασινάδος τών άγοών, καί ήλιου δύοντος, καί όρίζοντος, 
καί ουρανού άκόρη, καί νά τρέχη κανεΐ; διά νά εορτάση 
τήν ποωτομαγίάν ! ! !

Ά λλά  τήν νύκτα ό ουρανό; είχεν έξιλεωθή, καί ή σε
λήνη νεαρά, εξήλΟε διά νά πιάση τόν Μάη κι’ εκείνη. ’Από 
τής έννάτη; ήρξατο ή επίσημος κίνησις. Ο: παριλίσσιοι κή
ποι ήστραπτον έκ τών φανών καί τών πολυελαίων καί 
τών βεγγαλικών· πυροτεχνήράτα έκάησαν πρό τοϋ . καφε 
νείου τών Όλυρπίων- ό «Ποσειδών» αντηχεί υπό τά άσρ,α- 
τα τής Ά ϊτάς, καί ί  «Παράδεισος» αντί σρικροΰ παρείχε 
μακαριότητα εί: πάντα βουλόρ.ενον αί άμαξαι διεσταυροΰν- 
το- έκάστη γωνία εί; -κήπου; καί καφενεία δέν έμενε παρα- 
πονερ.ένη. Πρό πάντων ό περίπατο; τών Πατησίων παρου
σίαζε κάτι έζαίρετον κύρατα πεζών περιπατητών, > αί 
κύματα συνωΟουρ.ένων άπειλητικ&ίτατα πρό; κατοχήν θέσεω; 
ε ί; τά βαγόνια τού ιπποσιδ/,ροόρόμου" αί σειραί τών αμα
ξών δέν Ιτελείωναν, ού'τε ή αγρυπνία καί τά άσματα τών 
έορταζόντων, παραταΟέν^α μέχρι τή ; πρωίας.

Χθέ; δέ μέχρι τή ; εσπέρα; έκρατούσεν εί; τά  δίκτυά τη ; 
ή πρωτομαγιά τού; πολλού; άνά τού; περιπάτου; καί τού; 
κήπους, ή τελευταία συγκινούσα είκών ήτο ή περί τήν δει
λήν επιστροφή, καί διά τής όδού τών Πατησίων παρέλα- 
σις, τών ορφανών τού Χατζηκώστα, έκ τή ; έξοχή; όπου ή 
φιλανθρωπία τά είχεν οδηγήσει, διά ν’ άπολαύσωσι κι’ έ 
κείνα τά θέλγητρα τή ; φύσει»; καί τή ; ζωής· καί έπέστρε- 
φον υπό τού; ήχου; τή ; μουσική; των, κρατούντα σφικτά 
τάς ροδοδέσμα; τω ν, ίδρωμένα, έσκονισμ.ένα, άποσταμένα, 
καί ευτυχή. —

ΧΡΟΝΙΚΑ

Αί εξετάσει; τών βασιλοπαίδων ήρχισαν άπό τή ; 9 ος 
τή ; σήμερον μέχρι μεσημβρίας, 0ά εξακολουθήσουν δέ καί 
αϋριον και μεθαύοιον. Πλήν τών καθηγητών καί τού Διευ-

θυντού τών σπουδών κ. Λύδερς, παρήν ό βασιλεύς μόνος. 
Πέρυσι παρήσαν ό υπουργό; τών ’Εκκλησιαστικών καί ό 
Μητροπολίτης. Αιατί φέτος ή έλλειψις α υτή ;

Εις έν τάγμα τού πεζικού εί; στρατιώτης Φοιτητής απού
σιασε διά τρεϊ; ημέρας άδικαιολογήτως. "Οταν επανήλθε, 
παρουσιάσθη εις τόν αξιωματικόν τής υπηρεσίας. Ούτος τήν 
πρώτην έρώτησίν του τήν συνοδεύει μ’ ένα παχύ παχύ φτή- 
σιρ.ο. ’Επί τή διαρ.αρτυρήσει τού στρατιώτου φοιτητού, ση
κώνει τό χέρι του διά νά τού δώση ένα j ιονσν.ον. Έ πί τή 
παρατηρήσει πάλιν αυτού, ότι οί κανονισρ,οί δέν εμπεριέχουν 
ούτε φτυσίματα, ούτε φούσκους διατάσσει ό αξιωματικός 
δύο τρεις στρατκόαας οϊτινες σπρώχνοντες καί ΰβρίζοντε; 
τόν βιάζουν νά καθαρίζη αποπάτους έπί δύο ημέρας. Ε?ς τό 
τέλος τή ; δευτέρας ημέρας ό δυστυχής φοιτητής π ά ρ ε »  
φ ρ ό ν η σ ε .  Έτηλεγράφησαν δέ εις τούς αδελφούς του νά έλ
θουν νά τόν παραλάβωσιν.*0 φοιτητής ονομάζεται Σταματίου.

Νά βγή έξω ό μ π ό γ ια ς  t  At ζέσται ένέσκηψαν τόσω 
βάναυσαι, ώστε τά σκυλιά ήρχισαν νά έπηρεάζωνται. Προχθές 
απέναντι τού σχολείου Καραμάνου έν μέσω τόσων παιδιών 
περιεφέρετο λυσσών κύων. Ευτυχώς εύρέθη εί; γενναίο;, όστι; 
έξεκένωσε κατά τού λυσσώντο; τά ; βολά; τού ρεβόλβερ του. 
Αοιπόν, κύριε Παπαηλιού, νά βγάλετε τόν Μπόγιαν έγκαίρω; 
νά μαζέψη όλου; τού; πλανωμένου; αυτού; κυνικαύ; ίππότα ; 
διά νά μήν έχωμεν δυσάρεστα !

Τ ί; θά τό έπίστευεν ; Ένθυμεΐσθε τό σοφόν άρθρον, οπερ 
έδημοσιεύθη έν τω «Μη Χάνεσαι» Οί. σχύΛοι εις ζ ά  Σχο.Ιεϊα, 
καί δι’ ού υπεστηρίζετο διά θετικής λογικής ότι δυνατόν οί 
σκύλοι νά ¡λάθουν νά άναγινώσκουν. ”Ε ! λοιπόν ! *0 έκ Ναυ 
πλίου ανταποκριτής μ.ας πληροφορεί ημάς ότι οί φυλακισμέ
νοι τού Ναυπλίου έχουν πρό πολλού ένα σκύλον τόν όποιον 
αγωνίζονται νά τόν μ.άθουν γράμματα. ΚατιόρΟωσαν καί τόν 
έδίδαξαν νά έκτελή τάς αναγκαίας κινήσεις τού στόματος, 
τών σιαγόνων, τής" γλώσσης πράς παραγιογήν φθόγγων. ‘Ως 
τοίρα δέ κατορθιόθη νά διέλθη ό ραθητευόμενος σκύλος έν τώ 
Νηπιαγωγείο) τών φυλακισμένων νά λέγη τό α  καί τό ό. Ό 
καλός έκ Ναυπλίου ανταποκριτή; τού «Μή Χάνεσαι» υπό
σχεται νά μδ; κρατή ένημέρου; καί τών έλαχίστων προόδων 
τού σοφού σκύλου. ‘ ΙΙμείς δέ ΰποσχόμεθα τούς έν ταίς φυλα- 
καϊς Ναυπλίου κρατουμένους άν τόν διδάξουν τά δώδεκα τού 
αλφαβήτου γράμματα νά τού; βγάλωμεν όλου; έξω.

Οί φοιτηταί τή ; Φιλοσοφικής Σχολής είνε κατενθουσια· 
σμ.ένοι μ.έ τόν καθηγητήν τή ; Γεωλογία; κ. Κ. Μητσόπου- 
λ.ον, συχνότατα όδηγοϋντα αυτού; ε ί; γεωλογικά; έκδρο- 
μάς, έξ ών ωφελούνται πολύ. Τοιαύτην δέ προπαρασκευά
ζει λίαν προσεχώς μέχρι Λαυρίου, όπου οί φοιτηταί δύναν- 
τα ι πολ Ιά μέν νά ϊδωσι, πολλά δέ νά μάθωσιν, αναγόμε
να εί; τούτον τόν κλάδον. Έλπίζομεν ότι ή Π ρυτανεία θά 
διευκολύνη τήν εκδρομήν αυτήν, διότι βεβαίως θά ύπάρ- 
χωσι καί φοιτηταί, οϊτινε; δέν θάχουν νά πληρωσουν τά 
ναύλ.ά τοιν ! ”11 άν θελήση νά προκαταλάοη τήν Πρυτα
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νείαν ή έλευθεριότη; τοϋ κ. υπουργού τώ ν. Ναυτικών, ώστε 
νά γίνη ή εκδρομή διά θαλάσση; άναυλα.

‘Ο έν τώ  φρουρίω "Ιτς-Καλέ έν Ναυπλίω υπάρχων στρατών 
θά μετασχηματισθή εί; φυλακά; στρατιωτικά;. "Ηδη γίνον
ται τά δέοντα σχεδιαγράμματα, ή δ’ έκτέλεσις τοϋ έργου 
έξετέθη εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν.

’Εντός ολίγου άρχονται αί προκαταρκτικαί έργασίαι, υπό 
τήν διεύθυνσιν τοϋ έν Ναυπλίω ευρισκομένου Μηχανικού Βου- 
λανζέ, άπό τοϋ Ναυπλία; δ ι’ "Αργους, Κορίνθου κλπ . εί; Πει
ραιά σιδηροδρόμου.

Οί έν τα ΐ; φυλακαϊς Κόκλα ίιποδικοκατάδικοι πληροφο- 
ρηθέντε; ότι μετατίθεται ό τέως επιστάτης κ. Δημ. Μωραΐτης 
άνεφέρθησαν πρό; τόν κ. υπουργόν τής Δικαιοσύνης, παρα- 
καλοϋντες νά μήν τούς στέρηση τοιούτου Επιστάτου ό'στις 
«διά τού μειλιχίου τρόπου καί τών πατρικών συμ.βουλών του 
καθεΐξεν αείποτε τόπον είλ.ικρινοϋς αγάπης έν τή ευγνωμο- 
νούση καρδία μ.ας.»

‘Ο κανών διά τούς Έπιστάτας τών φυλακών είναι νά 
συγκεντρώσιν έφ’ εαυτούς όλον τό μ.ΐσο; καί τήν αντιπάθειαν 
τών φυλακισμένων ένεκα πιέσεων, καταθλίψεων, έκμεταλ- 
λεύσεων, εκδικήσεων καί κακομεταχειρήσεων άφοϋ εύρέθη 
λοιπόν καί μία έξαίρεσις, εις έπιστάτη;— ώ; ό κ. Σπυρίδων 
Μωραΐτης—ν’ άγαπαται καί νά είναι ή παρηγορία τών φυ
λακισμένων, ό κ. υπουργός τής Δικπιοσύνης άς θελήση νά 
μήν τούς τόν άφαιρέση.

Έκ Ναυπλίου έλάβομεν πρόσκλησιν πρός τόν Σύλλογον 
Π αρνασσόν, όπω; στρέψη καί εις τάς έκεί φύλακας τό φ ι
λάνθρωπον βλέμ.μ.α του, ερήμους καί άπροστατεύτους, περί ών 
ουδέ κυβέρνησις, ουδέ σιομ.ατείον μεριμ.νδ.

Καί πάλιν φρέσκα φρέσκα άγγελία εις τάς έφημερίδας περί 
διαλύσει»; τού εμπορικού καταστήματος Στεφάνου Γαβαλδ. 
Γνιορίζετε ότι ή διάλυσις αυτή ήρχισεν ακριβώς πρό τριετίας. 
"Ωστε διά νά μή dca ./ύεται, βεβαίως θά είναι άφωρισμ.ένο. 
Καί καλά θά κάρ.η άντί αγγελιών ό διευθύνι»ν τό έμ.πορικόν 
αυτό, νά προσκαλέση κάνένα παπδν νά τά διαβάση.

Πολλούς έπαίνου; έπιοτέλλουσιν ήμίν έκ Μεσσηνίας τής 
’Ιταλίας περί τοϋ έκεισε προξένου μας κ. Σπυρίδωνος Κα- 
λογεροπούλου. Επειδή είνε τόσον σπάνιον πράγμα περί 
προξένων έπαινοι, άναγράφομεν αυτούς, αισθανόμενοι τήν 
αυτήν άντίληψιν ώ ; σταγόνα ψιλής βροχής μετά πυκνήν 
άτμοσφαιρικήν ασφυξίαν.

Παρά τό μέγα Ζυθοπωλεϊον Μπερνιουδάκη ήνοιξε πρό 
τινο; καί άλλο Ζυθοπωλεϊον, έφαμιλλιόμενον πρός εκείνο, 
διά νά γίνη πλέον ή έδό; εκείνη βασίλειον όνομαστοϋ ζύ 
θου, καί τών έκλεκτοτέρων υπασπιστών τοϋ άνακτος λα- 
ρύγγων τε, εγκεφάλων τε. Ό διεοθύνων τό νέον Ζυθοπω-

λεϊον κ. Ζαγκούρογλους είνε έκ τών σεΰόαΜ όων διευθυν
τών, οϊτινε; τά  Καταστόματά των έκλαμβάνουσιν ώς έ- 
ρο>μένα; καί θυσιάζονται δ ι’ αυτά. Εΰάερον, τερπνόν, όλο- 
καινούργον μετά κηπαρίου, μέ καλήν διεύθυνσιν καί μέ ε
ξαίρετα προϊόντα τό νέον Ζυθοπωλεϊον θ’ άφίση όνομα, ό
πως άφησε καί τό παλαιόν γειτονικόν του.

Τ Ο  Π Τ Ω Μ Α  Ε Ν  Π Ι Κ Ρ Ο Δ Α Φ Ν Η

Δεν γνωρίζομεν περί τοϋ μυστηριωδεστέρου εγκλήματος 
νά έγινε τόσον ολίγος λόγο;, όσον περί τού εύρεθέντος 
πέραν εί; τήν φαληρικήν άκτήνπτώματος, κάτωθεν τής μ.α- 
γ ική ; θέσεω; τής ιδιοκτησίας τών κ.Λ. Χαλκοκονδύλη καί 
Λεωνίδα Δεληγεώργη, φερούσης τό ώραϊον όνομα Πικροδά
φνη. ϊό  πτώμα κατ’ άρχά; ύπετέθη ότι είνε καμαριέρας 
τινο; άτμοπλοίου ναυαγήσαντο; ! ! έπειτα έψιθυρίσθη ότι 
είνε μια; δούλας, καί πλέον οϋ. Ευτυχώς ή ϋπόθεσις εύρί- 
σκεται εις καλάς χεϊρας, εις τοϋ άνακριτοϋ κ. Άμπελδ, 
μετά πόνου καί σπουδής ένάσχολουμένου εί; τοιαϋτα ρω- 
μαντικοτραγικά δράματα. Δυστυχώ; όμως ή άνάκρισι; δέν 
εύρεν ακόμη φώ:, π>εει ε :; τά σκοτεινά, καί παλαίει καθ’ 
ένό; μυστηρίου, τό όποιον καί ήμεΐ; οϊτινες έλάβομεν παρά 
τού πατρός τοϋ θύματος όλας τά ; δυνατά; πληροφορίας 
κατεχόμεθα ύπό αγωνιώδους περιεογείας νά ίδωμεν διαλευ- 
καινόμενον.

★*  *

ϊό  θύμα ονομάζεται Ευθυμία Σπυροπούλου, ηλικίας 18 
έτών καί 8 μήνών, όπως ακριβέστατα ένθυμεϊται ό δυστυ
χή; πατήρ. "Εχομεν τήν φωτογραφίαν ένώπιον ημών, τήν 
όποιαν εύρίσκομεν νοστιμωτάτην. ΛΙαϋρα μάτια, ωραίας ο- 
φρϋς, κανονικούτατον πρόσωπον, καί Εν ήθο; μελαγχολίας 
διακεχυμένον έπί τοϋ συνόλου.Νομίζεις ότι φωτογραφουμένη 
ένευε κά*ι, άπό έντροπήν, τίς οίδεν άν προεξιοφλει τά 
μέλλοντα νά συμβοΰν είς τήν δυστυχή κόρην. Είνε δέ φω
τογραφ ημένη μέ δύο άλλα; φιλενάδας της.

‘Η Ευφυμία δέν ήτο καμαριέρα, οϋτε δούλα, άλλά θυ- 
γάτηρ ενός δικαστικού κλητήρας, τοϋ Σπυροπούλου, ανθρώ
που νεωτάτου φουστανελλα, έχοντος πέντε άλλα παιδιά, 
καί ανεψιά τοϋ έπιθεωρητοϋ τών δασών κ. Χλωρού, ε ί; τήν 
οικίαν τού οποίου έμενεν, έκτελούσα καθήκοντα υπηρέτριας. 
Είς τήν οικίαν τοϋ κ.Χλωρού έμενε περιοδικώς είς έξάδελ- 
φοςαύτοϋ, εί; αδελφός καί εί; πρώτο; έξάδελφο; τής κυρίας 
του. Ό έξάδελφο; τού κυρίου ώνομ.άζετο Θανασούλας’ τών 
άλλων τά ¿νάματα δέν μάς ένδιαφέρουν.

Ή Ευθυμία εϋρίσκετο είς τοϋ κ. Χλιαρού άπό τριών ήδη 
έτών. Επίσης καί ό έξάδελφο; Θανασούλας. Τί γίνετα ι όταν 
άπρασέκτως καί έλευθέρως συγχρωτίζονται μία κόρη απρο
στάτευτος, μή έχουσα τήν δέουσαν άνάπτυξιν, ϊνα σκέ- 
πτηται, οϋτε τήν δέουσαν δύναμιν ϊνα άνΟίσταται κατά 
τοϋ πειρασμού, καί νέων πάλιν ασυλλογιστών, είς τάς πρώ
τα;· όρμάς τή ; νεότητος, καί όταν άφίνεται τό στάδιον τοϋ 
συγχρωτισμού, τή ; συγκοινωνίας ελεύθερον, όταν ό ΰπνο; 
μάλιστα γίνετα ι άνευ ούδενός έμποδίου συγκοινωνίας, αυτό 
όλοι τά καταλαμβάτετε. Τό τ ί αύτό έπί τέλους ¿γινεν.

Ή  Ευθυμία ήσθάνθη ότι άρχισε νά γίνηται μήτηρ. Τό γε
γονός δέν έμεινε μυστικόν. Ό κ. Χλωρός έγραψε πρό; τόν
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έν Άμφίσση Οεΐόν της, αύτός δέ ειδοποίησε τον έν τώ 
χωρίω Ηυλογαδάρα διαμένοντα πατέρα, όστις καί άμέσω; 
έσπευοε νά έλθη, ευρών τήν Ευθυμίαν του τρέχουσαν σχε
δόν τόν όγδοον άπό τής συλλήψεως μήνα. 'Η αναγγελία 
βλέπετε ότι έγινεν αρκετά βραδέως.

Ό πατήρ έλθών έκάλεσε τήν κόρην του ενώπιον τής κυ
ρίας Χλωρού, καί μολονότι δέν είχε ανάγκην νά μαρτυρηση 
έχ ε ίτη , διότι έμαρτύρει ίχ ε ΐγο , ούχ ήττον τήν πρώτν,ν φο
ράν ήρνήθη το γεγονός. Τήν επιούσαν όμω; ώμολόγησεν ού 
μόνον τό συμβάν απέναντι του πατρός καί τής παραμάνας, 
άλλά καί τόν αίτιον τοϋ συμβάντος, τον Θανααούλαν, 
πρώτον εξάδελφον του Χλωρού.

Μετά τήν άποκάλυψιν αυτήν, ό τε πατήρ τής νέα; καί ό 
κ. Χλωρό; έστειλαν καί ειδοποίησαν τόν Θανασούλαν νά 
ελθη σ’ τό σ π ίτ ι,  διότι άπό τεσσάρων  ήδη μηνών κατοι
κούσε άλλου ό Θα/ασούλας, έτρωγε δέ μόνον εις τού κυρίου 
Χλωρού.

Ό πα ;ήρ είνε έκ τών ισχυρών εκείνων φύσεωντόυναπαθών 
έν τώ  έξωτερικώ μόνον, διότι τά πάθη των είνε ισχυρότερα 
καί τών κατ’ επιφάνειαν σφόδρα εΰερεθίστων καί εύεξά- 
πτων. Ούτε Ικλαυσεν, οΰτε έφώναςεν, ούτε τάς τρίχα; έ- 
τιλλεν, οΰτε απόπειραν άναιρέσεως έκαμεν, οϋτε νά ραπίση 
ήθέλησεν, οϋτε καν άγριοκύτταξε τον βανασούλαν.

Περιωρίσθη μόνον νά τού πή ενώπιον τοϋ Χλωρού καί 
τής Κυρίας του, ενώπιον τού όλου οικογενειακού δικαστη
ρίου τοϋ; έξης ψυχρού; καί ξηρούς λόγου; :

— Έσύ έχει; τόσον καιρόν εδώ, τρία έτη, πού σουστελε 
ό πατέρα; σου νά μάθης γράμματα. Καί όμως δέν έφύλαξες 
οΰτε τήν εντολήν τοϋ πατέρας σου, οΰτε τό ψωμί πού έφα
γες τοϋ κ. Χλωρού καί έκαμες αυτήν τήν πράξι. Μολαταύ
τα ο: άνθρωποι κάμνουν τά εγκλήματα καί ο: άνθρωποι 
τά διορθώνουν.

Ό νέος έλαβεν αμέσως κηρίνην όψ ιν  ήρχισε μόνον νά ψι-
θυρίζη :

—  'Ορκίζομαι, ορκίζομαι, πώς δεν τώκαμ.α.
Ό κ. Χλωρός τού λέγει :
—  Καλά σοϋ λέγει, οί άνθρωποι τά κάμ.νουν καί οί άν

θρωποι τά διορθώνουν.
Ό  πατήρ έκηριεύθη υπό μανίας ψυχικής, τήν οποίαν 

όμω; μόλις έξεδήλωσεν έξωτερικώς διά τών εξής χαρακτη- 
ριστικωτατων :

—  ’Έτσι λές πώς δέν έκαμε; αυτήν τήν πράξιν. Νά, 
βλέπεις αύτό τό τραπεζομάχαιρο (διότι ή σκηνή έγίνετυ 
τήν ώραν τοϋ προγεύματος) κράζουμε τό κορί-.σι καί άν 
δέν όμολογήση φήν πράξίό. σου νά/μού χύσης τα μάτια μέσ’ 
τό πιάτο. "Αλλως, καυμένες σέ τίελε/.άω σάν χειμωνικό.

Ό νέος (μόλις εικοσαετής) ΙμΛνεν άπολε/ ιθωμένη Νιό
βη. Καί δύο μόνον λέξεις έγνωριζον τά  χείλη του :

—  'Ορκίζομαι, ορκίζομαι.
’Οφείλετε όμω; νά γνωρίζετε ότι ή Ευθυμία τρεϊ; ώρας 

άφ' ής ώμολόγησε τό έγκλημά της εί; τόν πατέρα, άνεχώ- 
ρησε χωρίς νά π ή τίποτε έκ τής οικίας, άγνωστον πού διευ- 
θυνθεϊσα. Ί1 κυρία Χλωρού λέγει πώς δέν τήν είδεν όταν 
άνεχώρησε. Τά παιδιά μόνον τοϋ ά -ένα ντι τής οικίας τοϋ 
Χλωρού φούρνου (Ομολόγησαν ότι τήν ε ί ) αν καί έλαβε 
διεύθυνσιν κατά τήν συνοικίαν όπου είχε δ ωμά τ ι ον ό Θανα- 
σούλας.

Ό  πατήρ κατ’ άρχάς δέν συνέλαβεν ΰπονοίας ό'τι δέν 
θά έπιστρέψη I) κόρη του. Διά τούτο άφησε τόν Θανασού- 
λαν καί άνεχώρτσεν εί; τό δωμάτιόν του όπου κλείσθηκε ά- 
διαΟετήσα; καί άορωστήσα; μάλιστα, όχι κατάκοιτο; άλλά 
ύπό τίνος μαρασμού καί καχεξίας καταληφθείς· έφ’ φ  καί 
όλίγας ημέρας πρό τής Λαμπρά; άνεχώρησεν εις τό χωρίον 
του όπου καί διαμένει, ενώ έπρεπε πρό πολλοϋ νά ήνε προ-
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—  ’Επειδή ό νέο; δέν έχει πλέον μνηστήν ή δεσποι
νίς άπεθανεν !

—  Αυτά δέν Οά πή τίποτε.
—  Τι είπατε ;
—  Άνευρέθη τό πτώμά τη ; έν τώ  ποταμώ, άνευρέθη;
—  ’Όχι, άλλά. . .
—· Δέν είνε λοιπόν επαρκώ; άποδεδειγμένον ότι έπνίγη.
Ό γέρων Iκίνησε τήν κεφαλήν.
—  ΊΙ δυστυχή; μικρά άπέθανεν, άπήντησε θλιβερούς. Ό 

ποταμός είχε πλημμυρήσει, τό ρεύμα ή το όρμητικώτατον, 
οί μύλοι ειχον ανυψώσει τά διαφράγματά των- τό σώμα 
παρεσύρθη μακρυά μέχρι τοϋ Σακουάνα-

—  Τούτο τουλάχιστον λέγεται.

—  Δυστυχώς, τούτο είνε καί αλήθεια.
—  Γερο Μονό, θά ώμιλήσουτε λ.οιπόν, εάν ¿σχηματίζετε 

τήν πεποίθησιν ότι ή ’Ιωάννα ζή ;
—  "Ω ! όχι βέβαια !
— Τίποτε λοιπόν δέν μπορεί νά συγκίνηση,, νά κατανι- 

κήση τήν επιμονήν σας ! άνέκραξεν ό κ. Λαγγάρδ. Είπα
τε , τ ί έχετε νά φοβηθήτε; "ίδωμεν, θέλω διαφορετικά νά 
σάς ομιλήσω. Έ παιτείτε, τούτο είνε σκληρόν διά τήν ηλι
κίαν σας.

—  Διά κάθε ηλικίαν, κύριε- μάλιστα, τό επάγγελμα 
δέν είνε βεβαίως εΰχάριστον, άλλά συνειθισα, συνειθίζει κά
νεις εί; 0λα-περιφέρομαι έδώκ’έκεί καί αύτό μέ διασκεδάζει..

•— Είνε δυνατόν νά μή επαίτη τις καί νά διαοκεδάζη 
ωσαύτως, γέρο Μονό. Τί θέλετε νά σάς δώσω διά τό μυ
στικόν σας ; Θά λάβητε ό,τι θά ζητήσητε, μικράν περιου
σίαν, ήτις θ’ ανακούφιση τά γηρατειά σας.

—  Διά ένα καλόν χωρικόν τή ; Λωρραινης δύνασθε ευκό
λως νά λ.έγητε ότι δίδετε περιουσίαν.

—  "Ε ! άλλά γνωρίζετε σείς ότι δέν είμαι χωρικός, ΰ- 
πέλαοεν ό κ. Λαγγάρ, ποιων έλαφράν τινα κίν/σιν άνυπο- 
μ.ονησίας- εάν σάς προσφέρω τήν άνεσιν,πράττω τούτο, δ ι
ότι δύναμαι.

Καί έκβαλών έκ τοϋ κόλπου του δράκα εικοσαφράγκων.
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φυλακισμένος. Ά λλά  ποιος φροντίζει διά μίαν δοϋ.Ιαr ,  άφοϋ [ 
οΰτε ιατρική έφέτασις τοϋ πτώματος αυτής ε γ ε ν ε  ϊ

Μόνον τήν επιούσαν ό κ. Χλωρός ειδοποίησε τήν ’Αστυ
νομίαν ότι έχάθη ή Ευθυμία. Δεκαπέντε ημέρας έμενεν ό 
πατήρ άγωνιών έν Ά θήναι; διά τήν απώλειαν τής κόρη; 
του. 'Οπότε άπελπισθεί; άνεχώρησε.

Τί διενήργη.σεν ή ’Αστυνομία ; Τίποτε. Ό Θανασούλας 
έμενεν έν τώ ίδιαιτέρω δωματία» παρ’ ούδενό; επιτηρούμε
νος. Διότι τούτο είνε τό μυστήριον, πού εόρίσκετο ή Ευθυ
μία άπό τής 20 Ίανουαρίου μέχρι τής 24 Φεβρουάριου οτε 
εύρέθη τό πτώμα εί; τήν θέσιν Πικροδάφνη, ο: δέ ιατρός έ- 
λεγον ότι τό πτώμα ήτο 5— 6 ήμερων. Πού έμενε λοιπόν 
ή Ευθυμία ; Συγγενή της κανένα δέν είχε. σπήτι ε ί; δ ύπη- 
ρέτησε προηγουμένως δέν είχε, γνωριμία; άλλα ; καθ’ χ 
ώμολόγησαν ό κύριο; καί ή κυρία Χλωρού επίσης δέν είχεν. 
ΊΙ ύπόθεσι; τή : αυτοχειρίας Οά ¿δικαιολογείτο, έάν τήν αύ- 
τήη ήμ.έραν καθ’ ?,ν ώμολόγησε τό αίσχό; τη ; ε ί ;  τόν πα
τέρα τη ; άπήρχετο εις τήν θάλασσαν ϊνα ρίψη εί; τ  « κύ
ματα καί έαυτήν καί τόν καρπόν τής αμαρτωλή; ηδονής 
της. Διά τούτο υποφώσκει άκτί; φοβερού εγκλήματος βια- 
στοϋ ίσοι; καί δολοφ όνου, δολο φόνου μητρός εγκύου εί; τόν 
όγδοον ή τόν έννα τον μήνα ευρισκόμενης, τοϋθ’ όπερ καθί- 
στησι τό έγκλημα φρικωδέστερον καί τήν άνακάλυψιν τών 
ενόχων κατεπείγουσαν.

Κατά τό διάστημα καθ’ 3 ήτο άφαντο; ή Ευθυμία, άστυ- 
νομία, εισαγγελία καί άνακριτική άρχή εφάνη.σαν ένοχοι εγ
κληματικής άδιαφορίας. ’Ά ; ίδωμεν καί μετά τό έγκλημα 
άν ή αδιαφορία αϋτη θά έξακολουθήση, μολονότι πολλά έλ- 
πίζομεν άπό τόν ανακριτήν κ. Ά μπελάν.

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

Ο Ι  Α Η Σ Τ Α 1  Τ Ο Υ  Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ

"Εχομεν δυστυχώς χ α ρ ά γ μ α τ α  λ η σ τ ε ία ; .  Μετά τά 
Χασάν, ο Μαραθών. Ευτυχώς όμ.ως ό Μαραθών άπεκάλυψε 
τό Χασάνι, του όποιου όλα; τ ά ; λεπτομέρειας τάς έχομεν εκ
θέσει έν τώ «Μή Χάνεσαι». Ή άναγνώρησις έγινε μυθιστο
ρική, άπό ένα κουταλάκι τών φρούτων ασημένιο, εύρεθέν εις 
τό δισάκιον τοϋσυλληφθέντοςΧαλβαδζήκαί χάρις εις τήν δρα
στηριότητα τού διοικητού τής Μοιραρχία; κ . Σπύρο Μήλιου. 
Τόν έρωτά ο κ. Διοικητής πού τό ηύρε τό κουταλάκι τό ό
ποιον έφερε τά άρχικά τού ονόματος τής κυρίας Ζωγράφου,, 
τής γραίας ίδιοκτητρίας τή ; έπαύλεως ΧασανΛϋ.— Ά μ τ  
άγόρασα— Τΐοϋ τ ’ αγόρασε; ;—Άμ. δέ θυμάμαι, Άμέσω* 
προσεκλήθη έκ τού Ξενοδοχείου των Ξένων ό κ. Πέρβελης> 
υιό; τής κυρίας Ζωγράφου, όστις άνεγνώρισε τό κουταλάκι. 
Ό κ. Διοικητής κατόπιν στέλλει ένα Λοιδορικιώτην χωροφύ
λακα νά ψαρενσΐ) τόν ληστήν, λέγοντας των : Δεν μοϋ τώ- 
λεγες αδελφέ πώς έσύ ήσουνα πού πήγες στό Χασάνι νά τά 
σκεπάσουμε ; ’Απ’ εδώ τόν είχε άπ’ έκεΐ τόν είχε, ό Χαλ- 
βαδζής-όνομα καί πράγμα-άπεκάλυψε τήν πράξιν. ’Απέναντι 
τού Σπυρομ.ήλιου όμως έξηκολούθει άρνούμενος. Τόν ήρώτησε 
άκριβώς τήν εποχήν πού έγινε ή ληστεία τοϋ Χασανιοϋ, πού 
ήτο.— Ά μ δέ θυμούμαι.— Μήπως ήσουσα στόν ΙΙεραίχ ;— 
’ Εκεί ήμουνα.— Μήπως ήνουνε μεταξϋΐίειραία καί Φαλήρου;—  
Έκεΐ οά ήμουνα. — Μήπως ήσουνα ανάμεσα παλαιό Φάλ.ηρο 
καί σ’ ένα χωριό όπου τό λένε Χ ασάνι;— Έκεΐ δά κατά πώς 
τό λ.ές ήμουνα.

Ώ ; βλέπετε έπαίχθη ή μολιέρειος σκηνή τού «Άγαθο- 
πούλου» ευφυέστατα υπό τοϋ κ. Σπυρομ.ήλιου, καθ’ ήν ό 
άγαθόπουλο; Χαλβαδζής ώμολόγησε τήν διαμονήν του, 
καθ’ δν καιρόν διεπράχθη ή ληστεία.

—  ’ΐδοϋ, είπε χρυσίον, λάβετε αύτά προκαταβολικό);.
Ό  επα ίτη ; άπώθησεν ελαφρώς τήν χείρα.
—  Φύλαςε το χρυσ όν σου, κύριε, είπε- δέν έχει κανείς 

ανάγκην άπ ’ αύτά, όταν εύρίσκηται ε ί; -ά  έσχατα τοϋ 
βίου.. . Αύτά άξίζει νά τό έχη κανείς ό'ταν είνε νέο; καί έ- 
χη ελπίδας.

—  ”Ω ! πικρά χλεύη ! άνέκραξεν ό κ. Λαγγάρδ, μ.υϋ ό- 
μΛλεϊτε π ε :ί ελπίδων καί άφαιρεϊτε παρ’ έμοϋ εκείνην, τήν 
όποιαν είχα ερχόμενο; πρός σάς !

Καί ταύτα αύτοϋ ει’πόντος, δύο δάκρυα κατέρρευσαν εκ 
τών οφθαλμών του.

Ό επαίτης είδεν αύτά τά δύο δάκου».
—  Γέρο Μονό, υπελαβεν ο κ. Λαγγάρδ διά φωνής συγ- 

κεκινημένης, ένυμφεύθητε, άπεκτήσατε τέκνα, έν όνόματι 
τή ; συζύγου σας, ήτις δέν ύπάιχει πλέον καί τήν όποιαν 
πολύ, ώ ; ήξεύρω, ήγαπήσατε, έν όνόματι τή : μνήμης τη„ 
ήτις σάς είναι πάντοτε προσφιλής, έν όνόματι παντός ό,τι 
ήγαπήσατε ! . . .

«— Άρκεΐ, κύριε, άρκεΐ, διέκοψεν αύτόν ό Γεροκάτσικα; 
εγειρόμενο;- έν όνόματι τών δύο αύτών δακρύων, τά όποια 
βλέπω ρέοντα διά τόον παρειών σας,θά σάς είπω τά πάντα.

θ ' .

Ο Τ Ι Δ ΙΗ Γ Ε ΙΤ Α Ι Ο Γ Ε Ρ Ο  Κ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

Ό γεροεπαίτη; είσήλθεν εις τήν καλύβην του καί λαβών 
δύο Ορανίδια ξύλινα κατασκευασθέντα πιθανώς ύπ’ αύτού.

—  θά  είμεθα εδώ καλλίτερν ή εις τήν καλύβα μου διά 
νά συνομιλήσωμεν, είπεν. "Άς καθήσωμεν ύπό τήν σκιάν 
τής μηλιάς μου. ΊΙ άκρα αϋτη, όπου κατεσκεύασα τήν κα
λύβην μου, είναι ιδιοκτησία μου. Έάν δεν έχω εχθρού; εί; 
τόν τόπον, δέν έχω καί φίλους- έστε ήσυχος, κύριε, κά
νει; δέν θά έλθη νά μάς άνησυχήση.

Έκάθισαν στρέψαντες άμφότεροι τήν ράχιν πρό; τόν ή- 
λιοε.

Ό ΊάκωβοςΓοανδέν σάς διηγήθηκε ό,τι γνωρίζει περί τή ; 
ύποθέσεω; ; ήρώτησεν ό γέρο)ν.

—  Μάλιστα. Καί πρό ολίγου ή σύζυγος τοϋ Κλαυδίου 
Ροαγέ μού είπε τά ίδια έκτός μόνον τινών λεπτομερειών 
τάς όποιας ήγνόουν.

— ΊΙ Μαρία Ρόζα έχει καλόν μνημονικόν καί θά σάςέπλη- 
ροφόρησε καλλίτερον παρ’όσον έγώ Οά μπορέσω νά τό κάμω- 
έβοήθησε τήν μικράν κυρίαν κατά τάς τελευταίας στιγμάς.

Γνωρίζετε λοιπόν ότι ή άνάκρισις άνεκάλυψεν ότι δύο 
άνδρες, οίτινες εμενον άγνωστοι, έμελλαν νά ή αι αύτουργοί



6 ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

Μετά τοϋτο προσεκλήθη ό επιστάτης του κτήματος τ ις  
κ. Ζωγράφου, όστις είχε μάλιστα προφυλακισθή ώς ύπο
πτος, άλλ’ είτα άπελύθη.

Άνεκάτωσεν ό κ. Διοικητή; τόν Χαλβαδζήν μέ είκοσι 
φουστανελλάδε; μαζύ, ό δε επιστάτης άμα έφθασεν ή σειρά 
τού Χαλβατζή τόν άνεγνώρισε καί είπεν :

■— Αυτός εινε πού μου έδωσε τήν μαχαιριά.
’Αμφιβολίαι λοιπόν μεγάλαι δέν μένουν ό'τι οί συλλη- 

φθέντες δύο Αοιδορικιώταις άπετέλουν μέρος τή ; τολμηρά; 
συμμορίας τού Χασανιοϋ, ήτις έπρεπε νά καταδιωχθή ά- 
μειλίκτιος, διότι πρώτον φοράν μετά τού Αείλεσι ξεμυτί
ζει θρασυτάτη ληστεία εις τά πρόθυρα των Αθηνών.

Οί συλληφθέετες εινε τσομπαναραΐοι φέροντες π ρ ά ιια τα  
από τό Αοιδωρΐκι, πωλούντες αυτά έδώ, καί εάν γίντρ ανάγ
κη ληστεύοντες φαίνεται καί δπου εΰρουν.

  — ------------

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Β Ω Λ Ο Τ
(Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Υ  Λ Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Υ  Μ Α Σ )

Β ώ λ ο ς ,  28 Απριλίου

Έ δώό κόσμος άχολεΐται μετά ζέσεως εις τάς έπικειμέ- 
νας δημοτικά; έκλογάς. Εινε διηρημένο; εί; δύο κόμματα, 
ών τό μέν υποστηρίζει την εκλογήν του τέως δημάρχου κ. 
Καρτάλη, τό δέ τήν τού κ. Σπυρίδου, άνδρός εκ των ευπο- 
ρωτέρων ενταύθα καί εχοντο; ικανήν έπιτηδειότητα καί 
αγαθήν θέλτ,σιν υπέρ. . . τής επιτυχίας τής εκλογής του. 
Ή  πόλις αυτη υπό καλήν δημοτικήν αρχήν Οά ήδύνατο νά

του εγκλήματος. Τοϋτο είναι άληθές, ήσαν δύο καί μάλι
στα τρεις· μπροστά άπό τόν μύλον περάσατε, όταν έοχό- 
σαστανε εδώ ;

—  Μάλιστα.
—  Ό λίγω μακρύτερα, παρατηρήσατε μιαν στενή γέ

φυραν ;
—  Μάλιστα.
—  ’Απ’ αυτή τήν γέφυραν ό άγνωστος ταξειδιώτη; κα- 

τεκρημνίσθη εντός τοϋ Φροϋ άπό ένα άπό τούς ανθρώπους 
δστις τόν περιέμενεν έκεΐ. Είδα τά πάντα. Λέν ήμουνα πολύ 
μακρυά άπό τήν γέφυραν. Τήν νύκτα εκείνην ήτο τρομερά 
θύελλα, ό άνεμος είχε παρασύρει τόν πΐλόν μου, τόν όποιον 
ζητούσα ’ς τό σκότος, δτε τήν προσοχήν μου διήγειρε κρό
τος βημάτων ανθρώπου. Ή το  θύμα τό όποιον ώδηγοϋσε 
ένας άπό τοϋ; συνενόχους, ’ΐδοϋ πώς τυχαίως έγινα μάοτυς 
τού εγκλήματος.

Ά λ λ ’ ίδοϋ ένα πράγμα τό όποιον δεν γνωρίζετε. Καθ' 
ήν στιγμήν τό θύμα καί ό όδηγών αυτό εφθασαν πλησίον 
τής γεφύρας, τό φώ; ενός φανού έφάνη άμέσως πρό; τήν α
πέναντι τοϋ ποταμού όχθην πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ 
περιβόλου τοϋ παλαιού πύργου. Άφοϋ διεπράχθη τό έγ 
κλημα, οί δολοφόνοι έφυγαν καί τό φώς έσβέσθη.

—  Διατί, γέρο Μονό, δεν είπατε τοϋτο άμέσως εις τήν 
δικαιοσύνην; "Ισως ή καταθεσίς σας θά συνετέλει εις τήν 
άποκάλυψιν τοϋ μυστηρίου.

άποβή εντός βραχύτατου χρόνου μία των καλλίστων έν Α 
νατολή, διότι καί έμπόριον ζωηρόν έχει καί κίνησιν παντο
ειδή μετά τής Έλλάδο; καί τοϋ ξένου κόσμου καί αφετη
ρία σημαντικού σιδηροδρομικού συμπλέγματος έσεται εν 
τάχει. Δυστυχώς οί κάτοικοι πολύ ολίγον φροντίζουσι περί 
τοϋ εΰπρεπισμού καί τής έξιυραίσεως τής πόλεως, δχι ώς 
άμοιροϋντες φιλοκαλία; μηδέποτε τυχόν ιδόντες προδείγ- 
ματα καλλίτερα τών καλυβών, άς χθέ; έτι κατώκουν έν 
τοΐς χωρίοις τοϋ Πηλίου, διότι οί πλεΐστοι αΰτών επί ίκανά 
έτη διέτριψαν εις διαφόρους μεγαλοπόλεις τής ’Ανατολής, 
άλλά διότι συγκεντροϋσιν όλην αυτών τήν προσοχήν εις £ν 
καί μόνον : τό χρηματολογεΐν, άδιαφοροϋντες περί τών λο ι
πών. Οΰχ ήττον δμιος μεταςϋ τών μάλλ.ον άνεπτυγμένων 
ύπάρχουσι καί άνδρε: φίλοι τοϋ καλού καί οΰδαμώς αμφι
βάλλω δτι παρ’ ενός ρέκτου καί τιμίου δημάρχου καί παρά 
πεφωτισμένων καί φιλόκαλων δημοτικών συμβούλων δυνα
τόν νά ελπίζη τις μεταβολήν τής καταστάσεως. Ή άμερο- 
ληψία άπαιτεϊ νά προσθέσω οτι αν άπό τής εποχής τής 
προσαρτήσεως μέχρι τής σήμερον οΰδέν απολύτως έγένετο 
πρό; εξωράϊσιν τή ; πόλεως ούδέ κάν πρός λήψιν μέτρου υ
γιεινής καί καθαριότητος, αίτιος δ έν εινε ό τέως δήμαρχος" 
τά οικονομικά τού δήμου οΰδεμίαν έπέτρεπον δαπάνην, 
ούτε ήτο δυνατόν νά τακτοποιηθώσι διά συνομολογήσεω; 
δανείου πριν ή συνταχθώσι κατά τόν ελληνικόν νόμον αί 
δημοτικαί άρχαί, διότι ώ ; γνωστόν ή τέως ΰπάρχουσα δια
σώζεται άπό τής τουρκοκρατίας. Τώρα άμφοτεροι οι υπο
ψήφιοι δήμαρχοι υπόσχονται δτι εντός ολίγου Οά μετα- 
μορφώσωσι τόν Βώλον εις μικρόν Παρίσι, άλλά τό άγνω
στον τοϋ πολιτικού παρελθόντος καί τά γνωστόν τοϋ ιδιω
τικού καί εμπορικού βίου άμφοτέρων παρέχει δπλα μόνον 
έκατέρω πρό; καταπολέμησιν τον αντιπάλου καί οΰχί επ ι
χειρήματα πρό; άμυνα; εαυτού. Αί τύχαι επί τοϋ παρόντος

—  Δεν είπα τίποτε εις τούς δικαστάς, διότι δέν ήθέ- 
λησα, δέν ήτο τή ; γνώμης μου.

— ’Έστω, εξακολουθήσατε, δέν θά σάς διακόψω.
— Λοιπόν δέν είπα τίποτε, έφύλαξα διά τόν εαυτόν μου 

δ,τι ήξευρα. Ά λλ ’ ύπήρχεν ό αναθεματισμένος αυτός φανός 
οστις μέ κατεσκότιζε. Περιττόν νά σάς είπω δτι έσπασα 
τό κεφάλι μου διά νά εξηγήσω τήν παρουσίαν τοϋ σατανι
κού φωτός κατά τήν στ.γμήν τοϋ κακουργήματος. Βεβαίως 
ό φανό: δέν ήτο έκεΐ διά νά φωτίση τήν γέφυραν. Ά λ λ ’ 
υπήρχε, δέν μπορούσα νά υποθέσω δτι κανένα άστρο κατέ
βηκε άπό τό στερέωμα καί κρατιότανε μέ κλωστή, έσυμπέ- 
ρανα δτι υπήρχε τρίτος ένοχος, ό όποιο; είχεν άποστολην 
νά προσέλκυση τό θύμα, προσκαλών αύτά διά νά περάση 
τήν γέφυραν.

Εις τήν επιστολήν πρός τόν ταξειδιώτην, ή όποία έφε
ρε τήν ψευδή υπογραφήν ενός αγαθού ανθρώπου άπό τό 
Βλαινκούρ, έγίνετο λόγος περί μυστηριώδους τινός συναν- 
τήσεως μέ ένα άτομ.ον άγνωστον. Τούτο δέ μου εξηγεί τήν 
παρουσίαν τοϋ ανθρώπου πού κρατούσε τό φανάρι εις τήν 
άντίπεραν όχθην ήτο λοιπόν ένέδοα. Ά λλά  δλαι αί οΐκίαι 
τοϋ χωριού κεΐνται εις τήν δεξιάν όχθην τοϋ Φροϋ. Εις τήν 
άριστεοάν όχθην υπήρχε μόνον ό παλαιός πύργος- ¿βασά
νισα τόν νοϋν μου διά νά εννοήσω, δ ιατί ώρισαν ώς τόπον 
συνεντεύξεω; έκεΐ, δπου δέν υπάρχει τήν νύκτα ψυχή ζων
τανή.
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φαίνονται διαμοιρασμένοι έξ ίσου- τό τοϋ κ. Καρτάλη κόμ
μα έχει υπέρ αυτού τούς ξένους, ών υπέρ τοϋ; 200  εινε δη- 
μόται Βώλου- οί τοϋ κ. Σπορίδου οπαδοί κολακεύονται νά 
πιστεύωσιν δτι ύποστηρίζοντο υπό τών προυχόντων τοϋ τό
που. Ύπάρχουσι δέ καί όλίγιστοί τινες— άλλά πολύ ύλίγοι 
— οναμασθέντε; ίψ ίο νο ι, τηροϋντε; ουδετερότητα καί ύπερ 
ουδέτερου άποκλίνοντες· χαρακτηριστικώτερον έπίθετονήτο 
αδύνατον νά δοθή εις τούτους τούς ευνούχους, οί όποιοι 
φιλαργυρεύονται νά δώσωσι καί αυτήν άκόμη τήν ψήφόν 
των πρός τό συμφέρον τή ; πατρίδο; των. Τοιαϋτα τά δη
μοτικά, άν σάς ένδιαφέρουν είμ.πορώ νά σάς γράφω τήν καθ’ 
ημέρα; άνέλιξ-,ν αΰτών.

( Ά ρ ά ϊ ϊη φ

Δ Ι Κ Η  Π Α Τ Ο Υ Σ Α  .
Ή  δίκη τών άπαγωγέων τής κόρη; Πατούσα, αναβληθεί 

σα άλλοτε, είχεν όρισθή διά σήμερον.
"Αρχεται τήν 10 π . μ. Ιΐρόεδροςτών συνέδρων, ό κ. Όθω- 

ναιος, Εισαγγελεύ; ό κ. Καραντζάς. Κατηγορούμενοι ένδεκα 
τόν αριθμόν έξ αΰτών άπουσιάζουσι τρεις, ές ών ό κυρίως 
δράστης Δαμιανό; Παπακωνσταντίνου. Τών λοιπών κατηγο
ρουμένων τά ονόματα εινε Κεφάλας, Μανώλης, Καβάλας, Δρί- 
βας, Βλάχος, Ζώτος, Δασκαλάκης, Παρδέχερ, Παπαμιχαλό - 
πουλος, Πηλάλας. Συνήγοροι, Δραγούμης, Μπουφίδης, Εΰ- 
στρατιάδης, Αειβαδάς, Στελλάκης, καί άλλοι.

Ποίν έτι καταρτισθή τό δικαστήριο·; τών ’Ενόρκων, ό κ.

Εισαγγελεύ; ζητεΐ τόν χωρισμόν τής δίκης διά τρεις τών κα
τηγορουμένων, οί όποιοι έκλητεύθησαν μ,όνον νά έμφανισθώ- 
σιν, άλλ’ άνευ τών νομίμων επιδοτηρίων τών βουλευμάτων 
κλπ. Τήν ποότασιν τοϋ Είσαγγελέως υποστηρίζει καί ή όπε- 
ράσπισις.

Τό Δικαστήριον, άπελθόν πρός διάσκεψιν παραδέχεται 
τόν χωρισμόν τή ; δίκης, ένεκα τών έπισυμβιβασών παρατυ
πιών, αϊτινες παρέχουσιν εΰλόγους αιτίας άναιρέσεως. Ά λ λ ’ 
επειδή ό χωρισμός ούτος επιφέρει τήν βλάβην τής πορείας 
τής όλης δίκης, παρακαλεΐ τήν Εισαγγελίαν νά συμπλήρωσή 
τάς περί τήν έπίδοσιν ελλείψεις, άναβάλλει δέ τήν δίκην 
διά τάς 16 τοϋ ένεστώτο; Μαίου.

ΪΙΙΟ ΪΡΓ ΙΕ Ο Χ  ΧΡΟΜΚΟΝ

‘ Η  α χηνή  έν  Ά θ ή ν α ε ς ,  3 2 ύ ρ ω  καε Χ χ ύ ρ ω .

(ΤΟΥ ΕΝ ΣΥΡΑ ΛΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Ό όγειονοσταθμάρχης Σκύρου αναφέρει πρός τήν προϊ- 
σταμένην του αρχήν καί αυτη διαβιβάζει τήν αναφοράν 
του πρός τό όπουργείον, περί μή άφίξεως τού ταχυδρο
μείου έν Σκύρω. Τά όπουργείον πέμπει τήν άναφοράν μέ 
αυστηρά; δ ιαταγά ; πρός τόν νομάρχην Κυκλάδων, όπως 
καλέση εις απολογίαν τήν άθετήσασαν τήν σύμβασιν Έλλην. 
Άτμοπλοίαν, ό δε νομαρχών έπαρχος, ζητεΐ λόγον παρά 
τοϋ τή ; Έλλην. Άτμοπλοίας διοικ. Συμβουλίου, δ ιατί παρά 
τά συμβληθεντα τό άτμόπλοιόν της δέν προσήγγισεν εις 
Σκϋρον, ήν ε'στιν όπόχρεως νά διατηρή έν συγκοινωνία πρός 
τό λοιπόν Κράτος.

Τό Συμβούλιο·; καλεΐ τόν πλοίαρχον καί έρωτά, ούτος 
δέ προσαγάγει πιστοποιητικά αΰτοϋ τούτου τοϋ παραπο-

—  Βεβαίως, έλεγα μοναχό; μου, διά νά προσελκύσουν 
τά θύμα εί; τό γιοφύρι καί τό ρίψουν εις τό νεοόν μέ μιά 
μονάχα σπρωξιά. Ά λλά  τούτο δέν μέ ικανοποιούσε, διότι 
όσον ολίγον καί άν ¿γνώριζε τόν τόπον ό ταξειδιώτης, έ 
πρεπε νά ήξεύρη δτι μόνον ό πύργος υπήρχε εις τήν άλλην 
όχθην τού ποταμού.

Τέλος είπα μονάχο; μου : — Γιά νά δούμε, μήπως ό 
γέρο Γραπιέ, ό εκμεταλλευόμενος πάντοτε τούς διαδίκους, 
ό όποιος εινε πάντοτε φύλαξ τοϋ παλαιού πύργου έπαιξε εις 
τήν όπόθεσιν αυτήν τό πρόσωπον τού κακούργου ; Άπεφά 
σισα νά μάθω πού έπρεπε νά στηριχθώ καί σάς ομολογώ,κύ
ριε, δτι ήμουνα τότε πολύ περίεργος καί είμαι σήμερον ά
κόμη ολίγον.

Έζήτησα νά υπάγω εί; τόν γέρο Γραπιέ νά τόν γλυκο- 
μιλήσω, νά άποκτήσω τήν εμπιστοσύνην του, νά τοϋ όπο- 
κριθώ τόν φίλον, νά κολακεύω τάς όρέζεις του καί νά τοϋ 
παραστησω δτι ούτος ήτο καθ’ δλας τάς επόψεις πολύ ά- 
νώτερός μου.

—  Μίαν ημέραν δτε Οά ήνε μεθυσμένος ή άπό κρασί ή 
άπό ρακή, έλεγα μόνο; μου Οά τόν κάμω νά όμιλήση».— 
Κωτώρθωοα νά κερδίσω τήν εμπιστοσύνην του, άλλά σάς 
βεβαιώ κύριε, ύστερα άπό πολϋν χρόνον καί μέ πολλά; δυ
σκολίας. Ό  γεροδιάβολος αυτός, δστις δέν είξεύρω άπό πού 
βαστά ή σκούφια του,άπό τό κάτεογον βεβαίως—τώρα πού 
δέν υπάρχει μιλώ γ ι’ αΰτάν όπως θελω— πού τόσω εύκολα

μ.ποροϋσε κανείς νά τόν πλησιάση, όσω ένα άγριο θηρίο εις 
τήν φωλεάν του. . . ."Οταν τ ι ;  τόν έπλησίαζεν περιέστρεφε 
τούς άγοίους όφθαλμοϋς, οί'τινες έπροξένουν φρίκην· δτε έ- 
λάμβανε κανείς τήν τόλμην νά τοϋ όμιλήση, καί αΰτός ή
θελε νά άποκριθή, αποκρινότανε μέ φωνήν βραχνήν, κΓ έ
λεγε κάτι λόγια άκατάληπτα, τά όποια μπορούσε κάνεις 
νά έκλάβη σά γρυλισγόν ερεθισμού; αρκούδας.

Τοιούτο; ήτο ό φύλαξ τοϋ πύργου, αληθής μανδρόσκυλος.
‘Ο πύργος, δστις ήτο τοϋ κ. Μορανδώ, πλουσίου τρα

πεζίτου, έγιατελείφθη εί; τής κουκουβάγιες καί τή ; σαύ- 
οαις άπό πολλών ετών, όταν ημέραν τινά ένοικιάσθη άπό 
αγνώστου; ανθρώπους, οί όποιοι άνέθεσαν εί; τόν γέρο Γρα
πιέ τά διπλά καθήκοντα θυρωρού καί επιστάτου.

Κατώρθωσα λοιπόν νά γίνω φίλος, ό μόνος φίλο; τοϋ γε- 
ρομανδρόσκυλου, δστις μέ όπεδέχετο ευχαρίστως καί δστις 
ενίοτε εΰηρεστεΐτο καί νά μέ Ιπισκέπτηται. Μου όμιλοϋσε 
διά τά κατορθώματα του στό Παρίσι,στό Λονδΐνον, δπου εί
χε κατοικήσει, όταν ήτο νέος, γιά τά μακρυνά ταξείδια 
του, άλλά ποτέ δέν μώκαμε λόγον γιά  τήν όπόθεσιν πού 
ζητούσα να μάθω. 'Όταν τόν ρώταγα περί τοϋ κυρίου του, 
άν μιλά τά ξύλ.ο μίλαγε κΓ αΰτός. Πολλαΐ; φοραΐς τόν είδα 
μεθυσμένον έχοντα χάσει τό λογικόν του, άλλά καί τότε 
πάλιν δέν έλεγε γρύ. Ά λ λ ’ όσον εγώ εΰρισκα δ'υσκολίαις νά 
ικανοποιήσω τήν περιέργειαν μου, άλλο τόσον έδιπλασίαζα 
τάς προσπάθειας ν ' άνακαλύψω όσα τοϋ έκρυβε.
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νουμένου σταθμάρχου Σκύρου, έξ ών έμφαίνεται ότι τό άτ- 
μόπλοιον προσήγγισεν εις Σκόρον, καί αύτό: ό παραπονού- 
μενο; έθεώρησε τά  ναυτιλιακά του έγγραφα.

"Κω; έδώ καλά. Πλήν άπό τούδε άρχονται τά μ λ καλά. 
Ό αρμόδιος υπάλληλο; τής Έλλην. Άτμοπλοίας. επιχειρεί 
νά άναγνώσγ, αύτό τό έγγραφον του τελών οστα')υ.α;χου, 
καί τ ί  ανακαλύπτει νομίζεται ; Παραποιείται ούτο; καί 
«καταγγείλα ; τόν πλοίαρχον τ ιϋ  ταχνπ .Ιοΰ  π.Ιοίον [τρε· 
χα ι-τήρας) (sic), τ·?,ς κομιζούσης τού; φακέλλου; του ταχυ
δρομείου άπό Σκοπέλου ε ΐ; Σκόρον, διότι καίτοι ο καιρός 
ητο εύνοίκός, εντούτοις αύτός, αντί νά προσαράξή εις τήν 
Σκύρον, προσήοραζεν εις έτερόν τινα αυτή; λιμένα».

Οι άτμοπλοϊκοί έκρήγνυνται εις γέλωτας, καί άπαντώ- 
σιν ότι ή περί 3; πρόκειται ταχύπλοος (τρεχα?·τΓ/ρα) δέν 
καταλέγεται μεταξύ των πλοίων τνι;, καί εϊσίν αναρμόδιοι 
νά τιμωρήσο,σι ξένον πλοίαρχον. Ό νομάρχη; έκρήγνυται 
καί αύτός καί πέμπει τήν άπάντκσιν προ; τό ϋπουργεϊον, 
δπεο καί αύτό έξερράγη, άλλ’ αγνοώ εις τί . . .

Καί εν τούτοις τό έγγραφον αύτό του Υγειονόμου Σκύ
ρου έποωτοκολλήθη, διεξβπερ,αιώθη καί έγένετο έπ’ αύτού 
άπάντησι; εις Λιμεναρχεία, 'Υπουργεία καί Νομαρχίας, 
(Ισήχθη  καί ¿ζήχθη, κατά τόν υπηρεσιακήν λέξιν, καί ό- 
μω; ούδείς έπρόσεξεν εΐ; τό δτι πρόκειται περί τρ ίχα?τυί- 
ρα ς  καί ταύτη; ιστιοφόρου, καί ούχι άτμοπλοίου,περί συγ- 
κοινωνίας μεταξύ Σκοπέλου καί Σκύρου καί ούχί Σύρου 
καί Σκύρου! ! !

Κ έ λ η ς .

Ε Ξ  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ
(Τ Ο Υ  Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Υ  ΜΑΤ.)

Β ά ρ ι ο ν ,  25)9  Μα'ίου.
Θέλετε περιγραφάς τών έν Ρώμη εορτών ; Λεν τά ; εΐδον. 

Ά λλα  καί δσοι τάς εΐδον εκ των έφημερ'.δογράφων
τού ρωμαϊκού τρόπου αποπειρώμενοι νά τά ; περιγράψωσι σας 

βεβαιώ ότι άλλα πράγματα περιγράφουσι παρά τάς έορτάς 
αύτάς, διά τούτο εϋρίσκομαι εις αμηχανίαν άν τό πρόγραμ
μα μ-όνον ν ' αντιγράψω ενταύθα ή τ·?;; γένικής έντυπώσεω; 
τών διά τήν περίστασιν μεταοάντων εις Ρώμην τήν έκφρασιν 
νά έπιχειρήσω. ’Εκλέγω τήν μέσην όδόν καί βραχέα καί ά- 
τακτά τινα καταγράφω.

Φαίνεται δτι ή νεόνυμφος Δούκισσα τής Γενουης όέν είναι 
παρά πολύ ωραία, διότι ό ένθουσιασμ.ός τών έφημεριδογρά- 
φων δέν υπερβάλλει τά υπερθετικά, τά χαρ ίεσ σα , a ijirra  - 
0ηc καί τών τοιούτων μέσων όρων έχει τήν κόμην πυρράν.

Τό θέααα τής υποδοχής καί τό αποτέλεσμα τών προπαρα- 
σκευών κατά τάς οδούς έμειώθη υπό τής κακοκαιρίας.

Ί1 εορτή του .Ιαοΐ·, έν ταίς έξω τών «ειχών τής Ρώμη; 
Prati del Gastello δέν έπέτυχεν τό προσελθόν πλήθος 
ητο υπερβολικόν, άλλ’ αί διαθέσεις τής αρμοδίου επιτροπής 
καί ό διοργανισμός έν γένει τού θεάματος δυσηρέστησαν τούς 
πάντας.

Έκλάμπρως επέτυχε τό ro p r é o r  τών ιπποτώ ν δέκα ’χ ι
λιάδες Οεα'ταί· εντελή; τάξις· κατ’ άρχάς είχον διεγερθή

ων ·

πάντες στρατιωτικοί, δύο ή τρεις στρατηγοί ταγματάρχαι, 
λοχαγοί μ-έχρις άνθυπολοχαγού’ήγεΤτο πάντων ό δωδεκαετής 
διάδοχος, πρίγκηψ τής Αεαπόλεως. Ο: ίππόται ούτοι έξετέ- 
λεσαν διαφόρους περίστροφά; καί γυμνάσια εντελώς έπιτυ- 
χόντα. Τήν επιούσαν τού τορνέου έδόθη αύτοϊ; πρόγευμα έν 
τω κήπω τών ανακτόρων, καθ’ δ έλαβε μέρος καί ή βασιλι
κή οικογένεια.

Έπέτυχον έπίσης τά πυροτεχνήματα καί ό φωτισμός τ 
κυριωτέρων τής Ρώμη; οδών καί πλατειών.

’Αληθινά διεσκέδασαν, όπως αυτοί μόνον ήξεύρουν νά δια
σκεδάζουν, ο: έν Ρώμη καλλιτέχναι, δόντες μεγάλην, φαν
τασμαγορικήν, τρελλήν εορτήν εις τήν ΟοΓνΟΓΟ. Καί εΰρι- 
σκόμεθα έν τή παρακολουθήσει πάσας τάς έορτάς άπαγοητεύ- 
σει, έν ή άρχονται αί κρίσεις καί τά σχόλια καί αί παρατη
ρήσεις. Θέλω καί έγώ νά κάμω τήν παρατήρησίν μου. "Ολος 
αύτός ό θόρυβος, όλο; αύτό; ό ελαφρά; ενθουσιασμός, δλα 

,αυτά τά θεάματα, δλαι αύταί αί έορταί μού μυρίζουν Με- 
σαιώνα. Μία πριγκιπέσσα έρχομένη άπό ένα φεουδαρχικόν 
πύργον τής Βαυαρίας καί μία αύλή έν τή οποία έξαφνα άνα- 
ζώσι δημοσία δλαι αί μεσαιωνικαί παραδόσεις τού ίπποτι- 
κώς ευκλεούς παρελθόντος της καί εις λαός θαμβούμενο; άπε- 
ρισκέπτως έκ τής αΐφνηδίας αύτής λάμψεως καί χειροκρο- 
τών, καί πληρόνων καί πειθόμενο; δτι Λ ιασχεύάζει. ’Επί τέ
λους τ ί τρέχει ; Νυμφεύεται εις συγγενής τού βασιλέως καί 
είναι τόσον μεγάλη ή χαρά επί τω  γεγονότι τούτω ! καί 
έχει τόσην δύναμιν ή βασιλική δυναστεία έν ’Ιταλία ϊνα ού
τως επιβάλλη τήν χαράν της αύτήν εις τό έθνος !

Ή  πολιτική εορτάζει καί αυτή· έβαρέθην μέ τάς έορτάς 
καί σάς βαρένω καί σάς· ά ; έλπίζά* ότι έν τω προσεχεΐ μ.ου 
θά έχω κάτι καλλίτερον νά γράψω.

Α .  Γ .  Η .

ΜΕΓΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ
Ε Π Ι Τ Η Σ  Π Λ Α Τ Ε ΙΑ Σ  Τ Η Σ  Ε Θ Ν . Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ

Ανοικτόν καθ' έκάστην άπό τή ; 9ης π. μ. μέχρι τής 9ης 
μ. μ. καί παοιστάνον δλα τά σπουδαιότερα συμβάντα τών 
τελευταίων ετών.

ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑΡΛΤΙΙΡ1ΙΣΙΣ ΜΕ 1 0 Ν

Β Ο ΑΝ .  '
ΚΑΤΙ Τ Ι

με τό όποιον αναγκάζεται δλος ό κόσμος νά γελά.

Λ Α Χ Ε Ι Ο Μ
εΐ; τό όποιον δλοι οί εισερχόμενοι κερδίζετε κάτι τ ι, διότι 
τΟ εΐσιτήριόν σας— έν φράγκον άργυρούν — εινε συγχρόνως 
καί γραμμάτιον λαχείου, μέ τό όποιον πολλάκι; παίρνετε 
τόν παρά σας πίσω καί κάτι παραπάνου !

'Ο διευθυντής 
I .  Χ έμ ,ονς

τιμάς σκανοαλώσεις· ι οι» ιπποται φερο· 
βαοικάς καί Ίταλικάς τού ΙΕ' αιώνο; to; έπί τά πλεΐστον,

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΐ Λ :
ριθμόν 2000, m o .lo ü r ta t . Ή διεύθυνσ-.ς έν τώ γρα- 
φεΰο μα;.


