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ΧΡΟΝΙΚΑ

Ό  βουλευτής τής επαρχίας Δωρικός κ. Λοιδωρίκης μάς 
διεβεβαίωσε μ.ετά δίκαιος ένθύμου εύχαριστήσεως δτι οί 
συλληφθέντες έν Μαραθώνι καί άναγνωρισθέντες ώ ; συμμο- 
ρίται τής έν Χασανίω πέραν τού Φαλήρου γενομένής λή-, 
στείας δέν είνε Λοιδωρικιώται, άλλ ’ είνε άπό τά Άγραφα. 
Καί πράγματι άπό τά άγραφα, ήτο νά έχωμεν τό 1883 
ληστείαν εις τό Φάληοον, πρωθυπουργούντος τού κ. Τρι- 
κούπη. Εύ/όμεθα πάντοτε νά μή οΰμβαίνη τίποτε εις τούς 
εκλογείς τού κ. Λοιδωρίκη καί νά τούς διαφυλάττη ό β?ός 
ή ό βουλευτής των άπό παντός κα ιού !

Οί γενόμενοι προβιβασμοί έν τώ  σώματι τής χωροφυλα
κής 12 άντιμοιράοχοιν, 14 υπομοιράρχων καί 10 ανθυπο
μοιράρχων ήσαν ό'λοι ευτυχώς τής απολύτου ανάγκης. Πολ- 
λάκις προσεκαλούντο μοίραρχοι ώς μάρτυρες καί δέν ύπήρ- 
χον άντιμοίραρχοι νά τούς άντικαταστήσαυν. Έκ τών γε- 
νομένωνδέ δέκα άνθυπομοιράρχων, οί εννέα είσί διδάκτορες 
ευτυχώς τής νομικής. Ή εισροή αυτή τών φώτων, τής εΰ· 
γενείας, τών αισθημάτων καί τής ήπιότητος τού χαρακτή
ρας βεβαίως θά έξασκήση ευτυχή έπιρραήν. Μεταξύ τώνπρο- 
βιβασθέντων, οδς άπαντες συγχαίοομεν έγκαρδίως, εέδικώ- 
τερον σφίγγομεν τήν χεϊρα δύο έκ τών καλών φίλων 
μας, τών κυρίων Παντολ. Βάλβη καί Θεοφιλοπούλου, άμ- 
οοτέρων έκ τών προσφιλέστερων καί νοημονεστέρων έν τώ 
ήδικημένω σώματι τής χωροφυλακής.

Γνωρίζετε τήν έπί τού παριλισσίου περιπάτου γωνίαν 
τού κήπου Άπό.ΙΛωνος ήτις όξύνεται έκεί εις λόγχην ά- 
πειλούσαν νά διατρυπήσω τούς διαβάτας. Τής πλάτυς τής 
οδού—τ ί όδοϋ—Λεωφόρου, κατ’ εκείνο τής γωνίας τό μέ
ρος μόλις είναι δ ύ ο  μ .έ τ ρ ω ν . Ι ία Ιβμω ς  είναι ο δεύτερος 
περίπατος τής πρωτενούσης μας ύστερα, άπό τήν οδόν 
Πατησίων. Τώρα δέ τήν άνοιξιν καί κατόπιν τό θέρος, 
είναι ό πρώτος καί ό μόνος περίπατος,διότι έκεί συροέουσιν 
όλα τά θέατρα, τά  θεάματα, τά ύπαιθρα ξενοδοχεία, τά

θαλάσσια λουτρά, τά καφενεία, οί κήποι καί έκεί λοιπόν 
συρρέουσι τά  δύο τρίτα τών ’Αθηνών. ΤΑνμπορρί λοιπόν 
νά φαντασθή κανείς ότι διά τοιοΰτον σκοπόν καί τοιούτον 
κόσμον τώρα έπί δεκαετίαν άφ’ ής ηϋξησε τεραστίιρς ό πλη
θυσμός, διατηρείται έκεϊνο τό άπαίσιον αγκωνάρι τον κή
που, διά νά διέρχεται έκείθεν κόσμος, ιππείς, άμαξαι καί 
κάρρα Ιντό; πλάτους δύω μέτρων. Χθες άφηνιάσαντος τού 
ίππου παραφρονούν έτρεχε £ν κάρρον μετάκαταχθονίου κρό
του καί τών σπαρακτικών βάοδα ! τού καρραγωγέω; δομών 
ώς αστραπή εναντίων τών φιλοσοφικώς βαινοντων τεσσά
ρων περ ι-ατιτών, καί ¡· ετ’ αυτούς τριών κρρμσίω,ν, κατε- 
χόντων τών τεσσάρων όλον τά πλάτος τής Λεωφόρου, δταν 
εις έν δευτερόλεπτον καταπεπληγμένοι έκ τούάφεύκτου κιν
δύνου μόλις έπρόφθασαν νά παραταχθώσι κατά γραμμήν 
άπεσβολομένοι εις τά έπί τού ποταμού χείλος τής όδού, 
εις άπόστασιν σπιθαμής άπέχοντις άπό τού παρά τούς 
πόδας των διελθόντος φρικτού κάροου. 'Όπως πήγαινε ό ά- 
φηνιάσας βεβαίως άπο τάς μαστιγώνεις τού καρραγωγέως 
ίππος ούχί τήν ευθείαν, άλλά δεξιά καί άριστερά <ΰ; μιθύων 
μαινόμενος ^δύνατο μ.ία παρέκκλισις αυτού νά σκοτώση καί 
τούς τέσσαρας. Καί τ ί  τέσσαρας, έναν κ’ εναν- ήτοι : ήμάς 
τόν κ. Λεκατσάν, τόν νεαρόν έκ Σμύρνης φοιτητήν καί ποιη
τήν >Λργυρόπονλον καί τόν ριοναδικόν Κόκκον. -"Ισως δέ 
καί τά τρία κοράσια,έν καί διέτρεχον’ολιγώτερόν κίνδυνον. 
Ό κίνδυνος αύτός θά έπαναληφθή βεβαίως δι’ άλλους, καί 
Οά έχωμεν νά κλαύσωμεν καταστροφάς· καί ό δήμαρχος θά 
σπάνη τήν κεφαλήν του δ ίατί δέν έπρόλαβε. Ά ς  προ- 
λάβη λοιπόν τώρα καί δυνάμει τού περί δημ.οσίας άνάγκης 
νόμου άς κατεδάφιση τόν κήπον τού 'ΛπόΛΛωνος, άς άνοιξη 
δρόμον, καί έπειτα δ ι’ εκτιμητών άς άποζημ«.όση: τόν ι 
διοκτήτην. Είπαμεν καί έγράψαμεν, αμαρτίαν ούκ’ έχομεν. 
’Αρκεί δτι χάρις εις τήν αδιαφορίαν τού Δαμ-άρχου έκινδυ- 
νεύσαμεν χθες τήν ζωήν μας. Εϊμεθα ενα είδος δημοτικοί 
ά γ ω ν ισ τα ί ! !

Ό βουλευτής Βώλου κ. Φιλάρετο; ένεχαινίασε κάμποσους 
νεωτερισμού; πολιτικής καθαριότητας, αύτός πρώτος καί 
αύτός μόνος. Ά λλοτε είχεν ε’κδώσει εγκύκλιον πρός τούς 
εκλογείς του, λέγων αΰτοΐς ρητώ; δτι ούδέν ρονσφέζιον  έν- 
νοεϊ νά ζητήση παρά τής κυβερνήσεως. Καί έτήρησε τόν 
λόγον του, γενόμενος μάλιστα υποκείμενον εύφτμου μνείας 
πολλάκις έν τή βουλή. Δεύτερος νεωτερισμός ήτο τό νά ήνε
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εν ζητήμασιν εμπιστοσύνης μέ την κυβέρνησιν, νά καταψη
φίζει δέ έν πολλοί; αυτής, όταν συνελάμβα.εν αυτήν αδι
κοπραγούσαν ή μωροπραγούσαν, όχι όμως καί εν έκείιοις 
τοϊς φορολογικοί; νομοσχεδίοις, δι’ ών έμελλε νά άναδείξη 
εαυτόν δημοκρατικόν, ώ ; οϊεται είναι, καί δ ι’ 8 ήμει; έν 
δικαία αύστηρότητι τόν ήλέγξαμεν. Ιδού τώρα καί τρίτο; 
νεωτερισμό;. Άπηύθυνϊν ήδη ότε πλησιάζουν α: έκλογαί 
των νέων επαρχιών, εγκύκλιον πρό; τού; εκλογείς Βώλου, 
δ ι’ ή ; αναγγέλλει αυτοί; ότι δέν θά καταβή ε ί; τήν επαρ
χίαν νά άναμιχθή εί; τά ; δημοτικά; έκλογάς, καθώς συνει- 
θίζουν όλοι οί βουλευται, δικαιολογεί δέ τήν παράλειψιν 
αύτοϋ του χαθήχυττος  δ ι' ωραιότατων έπιχειρημάτιον περί 
ανεξαρτησία; τού έκλέγοντος λαού τού; δημοτικού; αυτού 
άρχοντας καί βελτιώσεω; τής πολιτική; ήμών ανατροφής.

Τώρα πού χηρεύει μία βουλευτική θέσι; τής επαρχία; 
Ά γυιά ; ένεκα τή ; καταδίκη; τού βουλευτού Μοσχοβάκη, 
πλτ,ροφορούμεθα ότι εί; τήν διαταχθησομένην έπαναληπτι- 
κήν εκλογήν πρόκειται νά έκτεθή υποψήφιο; ό κύριο; Α να 
στάσιο; Γεννάδιος, ύποστηριζόμενο; ύπό των ισχυρών του 
τόπου. *[ΐ ευχή παντό; ποθοϋντο; νά βλέπη όλα; τά ; υπέ
ροχά; έντό; του ελληνικού βουλευτηρίου είνε υπέρ τή ; ε
π ιτυχ ία ; του κ. Γενναδίου, τού οποίου ή βοή είνε είπεο άλ
λοτε ποτέ αναγκαία χάριν τών μεγάλων έθνικών συμφε
ρόντων.

Διά φύλλου χάρτου κυκλοφορούντο; πανταχού τή ; πρω- 
τευούση; 6 μεγαλουργό; διευθυντή; τών Θαλασσίων Λου
τρών ’Αθηνών, καθίστησι γνωστόν ε ί; τό κοινόν τά ; νέα; 
βελτιώσει;— δώδεκα τόν άριθμόν— δΓ α ; τό ευεργετικόν

αυτό Κατάστημα, έν άντιθέσει κατ’ άρχήν καί κατ' ουσίαν 
πρό; τήν δειλίαν καί τήν άτολμίαν καί τήν μυωπίαν τών 
Ελλήνων μή τολμώντων νά έπινοήσουν καί νά έκτελέσουν 
παραβόλου; έπιχειρήσει;, καθίσταται σχεδόν τέλειον καί ά- 
νώτερον πλέον πάση; μομφής καί ρωμαίΐκη; μουρμούρα;. Τό 
έδαφος έστρώθη δ ι’ αγγλικού χώματος, όπω; μή άναπτύσ- 
σηται βρύον, ή ολική άνανέωσι; καί π,Ιύσις τών δεξαμενών 
θά γίνηται κ α θ ’  έ κ ά β τ ^ ν , ή δύναμι; τού ϋδατο; τή ; έν
τό ; τών όεξαμενών εύεργετικωτάτη; ψυχρολουσίας ηύξήθη, 
καί τόσαι άλλαι μεταρρυθμίσει;, περιποιήσεις, έφευρέσει;, 
βελτιώσει;, ίδ ίω ; τά ωραία σκεπάσματα τών δεξαμενών, 
ύφ’ ά οί λουόμενοι θά ήνε αόρατοι, πάντοτε ύπό σκιάν καί 
όμω; άπολαμβάνοντε; δλογάλανον τόν αττικόν ουρανόν.

Άρχονται δέ τά  τε θαλάσσια λουτρά καί αί εύρωπαϊκαί 
ψυχρολουσίαι τήν 8ην Μαίου, ήτοι τήν προσεχή Κυριακήν, 
έπισπευθείση; φέτος τή ; ένάρξεω; κατά 8 ημέρας, καί 
τούτο, ώ ; γράφει ή διεύθυνσις, κατά προτροπήν πολλών 
φίλων ιατρών φρονούντων ότι όσω ψυχροτέρα είνε ή θάλασ
σα, τόσιρ ώφελιμώτερα καθίστανται εί; τήν υγείαν τά θα
λάσσια λουτρά.

Έξετασθεί; άνηγορεύθη διδάκτωρ τά νομικά ό άθόρυβο; 
ευφυής φίλο; κ. Γεώργιο; Ίωαν.ίδη ; έκ τών έναρετωτέρών 
καί μετριοφρονεστέρων καί δ ι’. αυτό άξίων νέων. Οί άγα- 
πώντε; αύτόν φίλοι τώ εύχονται έγκαρδίως πάν αγαθόν έν 
τώ βίω.

Πρό τινο; ξενίζει ή πρωτεύουσά μα; ένα τών λογιωτέρων 
Ελλήνων έν τή ξένη δυστυχώ; άποκατασταθέντων καί έκεϊ 
καί τ ιμ ά ; και στάδιον έργασία; πολλή; καί καρποφόρου 
εόρόντων, τόν κύριον 1. Βελούδον, διευθυντήν τή ; έν Βενε
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’Αλλά έπί τέλόυ; θά τυραννιόμουνα έτσι μάταια, αν ό 
ίδιο; Γραππιέ δέν μου άπεκάλυπτε, διότι έτσι τώθελε, μέ
ρος από ’κείνα πού ήξευοε.

Μια μέρα ό γέρων έλθών πρό; έπίσκεψίν μου :
—  Δέν είμαι καλά, είπεν, αλλά ήλθα γ ια τ ί σου τό υ- 

ποσχέθηκα.
Κιχα σέ μ;ά μποτίλια λίγο κρασί κατασταλαγμένο. "Η

π ιε λιγάκι.
—  ΤΑ ! α ! είπεν, αυτό μέ θερμαίνει, μού κάμνει καλό. 
Βαθμηδόν άδειασε τά ποτήρι- ώμιλήσαμεν ¿λίγο, αλλά

δέν είχε κέφι, ήτανε κατηφή;, μόλις άπεκρίνετο- ’« τά ; 
ένδεκα όταν έπρόκειτο νά άναχιορήση, δέν μπορούσε νά 
σταθή ’;  τά πόδ’ά του.

—  Διάβολε! είπε, δέν μπορώ νά τό κουνίσω άπό δώ !
Τού βοήθησα νά έκδυθή καί τόν έβαλα ’;  τό κρεβάτι μου.

Έγώ έμεινα όλην τήν νύκτα άγρυπνο; καί τόν περιποιού- 
μουνα τό κατά δύναμιν. Τήν έπιούσαν ή κατάστασί; του 
είχε χειροτερεύσει.

— Θέλει; νά πάγω νά φέρω τόν γιατρόν ; τόν ήρώτησα.
—  Πήγαινε, άν θέλης, μού άπήντησεν.
Ό ιατρό; ήλθε καί διέταζε δέν ξεύρω τ ί ιατρικόν.
—  Δέν βλέπω τ ί δύναμαι νά κάμω, είπεν ό ίατρός- τό 

σώμα τού φίλου σας είνε άναμμένον άπό τά σπίρτα- μπο
ρεί νά σβύστ) άπό στιγμ-ή; ε ί; στιγμήν σάν τό λυχνάρι πού 
δέν έχει πιά λάδι.

Ό  ίατρός είχεν ομιλήσει χαμηλοφώνως, άλλ ’ ό Γραππιέ 
ό όποιο; άκουε δυνατά, κατάλαβε.

—  Τί σού είπεν ό νεκροθάφτη; αύτό; ; ήρώτησε μετά 
τήν άναχώρησιν τού ιατρού.

—  Μού είπε νά σέ περιποιούμαι καί αόριον θά είσαι καλ
λίτερα.

—  Δέν θέλω νά μού λένε ψέμματα, γέρο Κάτσικα- ό 
γιατρό; σού είπε πώ ; είμαι χαμένο;.

Έδοκίμασα νά γελάσω, άλλά μέ διέκοψεν άποτόμως.
— Ό γιατρό; σού τό είπε, τό άκουσα.
—  "Εστω- άλλά ζεύρει; ότι οι γιατροί δέν ξεύρουν τ ί 

λένε.
—  Δυνατόν άλλά βλέπεις, αισθάνομαι, γέρο Κάτσικα-
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τία  Μαρκιανής Βιβλιοθήκη;, συγγραφέα πολλών πραγμα
τειών, έν αίς καί Ιστορίαν τή ; έν Βενετία ελληνική; παροι
κία; άπό τή ; πτώσεως τού Βυζαντίου. Προχθές ό κ. Βελού
δο; έπεσκέφθη τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην καί έπί ώρα; έπε- 
ζειργάσθη τά  πάντα μετά συντόνου επιστημονική; προσο
χή; έξετάσα; κυρίως τά τελευταία τή ; Θεσσαλία; χειρό
γραφα, ίδ ίω ; ένια τού Γ αίώνος, περί ών έκράτησε σημειώ
σεις. Ό κ. Βελούδο; τοσούτο έμεινεν ευχαριστημένο; έκ τή ; 
έπικρατούση; τάξεω; καί τή ; γενομένη; σχετικής προόδου, 
ώστε όπεσχέθη νά διυρίση έν καιροί όλην τήν βαρύτιμον 
ιδιόκτητον αυτού βιβλιοθήκην. Ό κ. Ροίδη; τόν είχεν έκ- 
λάβει ώ ; έξιταλισθέντα καί τώ  άπηυθύνετο ίταλ ιστ ί, κατά 
τό έπικρατήσαν πλέον εθιμον ν’ άπαρνώμεθα τήν γλώσσάν 
μας, ώ ; ό Πέτρος τόν Χριστόν του, τρεΐ; φορά; τά δευτερό- 
λεπτον, άλλ ’ ό κ. Βελούδο; τόν έπανέφερεν εί; τήν έλλη- 
νίδα φωνήν, ήν λαλεϊ βυζαντινικώτατα. Ό κ. Βελούδο; ή- 
ζιώθη καί τή ; εύνοία; τού βασιλέω; κατά τά ; διαφόρου; έζ 
Έ νετία; διελεύσεις του, προσεκλήθη δέ ένταόθα καί ε ί; βα
σιλικόν γεύμα.

Μεταξύ τών προσφωνήσεων ών έτυχεν ό κ. Δεληγιάννης 
ή τού δικηγόρου Τσέγκου έκ Λεχαινών είνε ή άξιολογωτέρα.

Διότι έξ αυτή; μανθάνομεν ότι ό κ. Δεληγιάννης ήτο «ή 
πραγματική δ ο κ ό ς  τού υπό' τού Κουμουνδούρου προεδρευο- 
μένου κόμματος, έφ’ τ ;  ή μεγάλη αυτή μερί; τού έθνους έ- 
στηρίζετο καί στηρίζεται.»

Χαριεστέραν εικόνα ό κ. Τσέγκο; άναντιρρήτω; δεν ήδύ- 
νατο νά έπινοήση. Ό κ. Δηλιγιάννης π α τ ιρ ύ , αυτό ήτανε 
πάλι άπό τά άγραφα.

Τοιούτο τό φιλοφρόνημα τή ; πρώτη; παραγράφου τή; 
προσφωνήσεω;.

είμαι φίλο; σου" ένα; άλλο; θά μ’ έπέταγιε έξω άπό τήν 
θύραν σάν ψωριάρικο σκυλί, άλλά σύ μ.' έβαλε; ’;  τό κρε
βάτι σου καί μέ περιποιήθηκες. . . Θέλει;, γέρο Κάτσικα, 
νά γ£νν>ς πνευματικός μου ;

—  Τ ί; πνευματικό; ;
—  Ναί.
—  Δέν καταλαβαίνω.
—  Είσαι πολύ ζώον, γέρο Κάτσικα.
—  Εξηγήσου.
—  'ϊπο θέτω  ότι θέλει; ν’ άκούσης τήν έξομολόγησίν μου;
—  ΤΑ !
—  Θά καθίσ/ς λοιπόν έκεϊ, πλησίον τή ; κλίνη;, καί θά 

σου διηγηθώ ένα πράγμα. Ά λλά δό; μου μιά στάλα άπό 
τό καλό σου τά ρακί.

Ίίκένωσα ό,τι έμενε ’;  τή μποτίλια έντό; ποτηρίου καί 
έπειτα  τόβαλα μέσ’ ’;  τή φούχτά του. Τά ήπιε διά μιας.

—  Τώρα κάθησε. ’Εδώ είσαι ;
—  Ναί.
—  "Ακούσε, παπά Γεροκάτσικα.
Τώρα, κύριε; ιδού ό,τι θυμούμαι άπό όσα μού είπεν ό 

γέρο Γραπιέ.
«Είμαι ένα; άθλιος, ένα; ουτιδανός, τό ’ξεύρω· άλλά τ ί 

τά θέλεις, δέν ’μπορεί κάνει; νά ήνε ό,τι θέλη, παρηγορού- 
μαι τέλος πάντων ότι είνε κι’ άλλοι χειρότεροί μου. ’ Αν

Έ ν τή δευτέρα παραγράφω έχομεν άλλο φιλοφρόνημα, 
αντάξιον τού π[ώτου, όταν τού λέγη εύλαβώ; : « ’Ανοίξατε 
λοιπόν τά ω τα υμών, καί σύ άρχηγέ τή ; άντιπολιτεύσεως, 
καί υμείς οί έμφρονε;» κλπ.

Ό 'κ. Δηλιγιάννης ΡιγχοΛώ  τού ιπποδρομίου Δερσέν, καί 
αυτό άπό τά άγραφώτεοα.

Τί χρειάζεται νά ΰποστή κανείς, προβατίνα μου, όχι διά 
νά γίντ„ άλλά δ ιά  νά όνομασθή μόνον άρχηγός !

Οΰχ ήττον καί ή έν '/Ιτδροβίδη προσφώνησι; έ'χει τό 
γοΰστό της. Πρώτον ότι δέν άναφέρεται δ ποιήσα; αύτήν, 
έκτά; έάν ή Άνδροβίδα είνε καμμία γυναίκα, καί τ ί  γυ 
ναίκα, ά νδροθ ίδα . Καί ότι είνε βίδα, φαίνεται έξ όλη; τή ; 
προσφωνήσεω; δ ι’ ή ; διαθέει κομψοτάτη ειρωνεία. ’Εκείνο 
φέρ’ εϊπείν, τό Έζοχώτατε ! πή; άρχή; καί εκείνο τά τέλος 
ότι ό Δηλιγιάννης κατώρθωσεν έν Βερολίνω τήν προσάριη- 
σιν διά τή ; έζωτεριχτ,ς του δυνάμ ιω ς , ήτοι διά γρύνθομα- 
χιών καί ταυρομαχιών. Απαράμιλλα ! Απαράμιλλα !

Αυτό πάλιν άλλο ! Είμεθα εί; τήν έποχήν τών δραμά- 
των. ’Εδώ έχρειάζοντο είκοσι.θέατρα καί πενήντα δραμα- 
τοποιοί νά γράφουν κάθε τρεις μέραι; καί νέα δράματα, 

’ΐδού τ ί  συνέβη πρό ¿λίγων ημερών :
"Ενα; έκεϊνο; καί μία έκείνη. Άρραβωνιασμένοι ή μή, ά- 

γνοούμεν άλλά ό λόγο; δοσμένο; καί παραδοσμένο;. Ό  ε
κείνο; έμπαινόβγαινε ε ί; τό στήτι τ ή ; έκείνη;· έτρωγε, έ
πινε, γλεντούσε. Είιρίσκετο ε ί; τά ; παραμονά; γάμου. 
"Οτε έκείνος λέγει εί; έκείνην ότι δεν έννοεί νά τήν πάρη. 
Μετά τούς κλαθμούς, τού; ¿δυρμούς, τά νεύρα καί τά υστε
ρικά, συλλαμβάνεται ή ιδέα τή ; έκδικήσεως.

νομίζη; ότι θά σού διηγηθώ τήν ιστορίαν μου άπ’ άρχή; 
μέχρι τέλου; άπατάσαι* έχω σ’ τήν ζωήν μου ένα σωρό 
πράγαατα πού δέν θέλω νά τά  πώ. Ά λλά  πρό; χάριν σου 
διά νά σέ διασκεδάσω καί γ ια τ ί κ’ εμένα ευχαριστεί νά 
σού πώ αυτό, θά λάβω άπό τόν σωρόν αυτόνε μιά άληθινή 
ιστορία, άν καί πολύ ομοιάζει μέ παραμύθι τού Γαλαζογένη.

«Πρό δέκα ετών έκινδύνευα νά ψοφήσω άπό πείνα στό 
Παρίσι ’σ ένα βρωμοξενοδοχείον τή ; όδού Γρενιέ-Σαίν-Λα- 
ζάρ. "Ενα πρωί ένας σύντροφο; ήλθε καί μέ ηύρε. Μού είπε: 

—  Φαίνεται ότι έχει; πολλήν όπόληψιν σ’ τού; τρα
νού; ! δ μέγα; αρχηγός, δ κύριο; τού δποίου δέν γνωρίζο- 
μεν τό όνομα, τόν δποϊον ποτέ δέν βλέπει κανείς, ήκουίε 
νά γίνηται λόγο; γ ιά  σένα' ήλθα λοιπόν νά σ’ εύρω σταλεί; 
άπό έ'ναν αρχηγόν νά σ’ έρωτήσω άν θέλη; νά γίνγ,ς επ ι
στάτης ένό; πύργου.

« ’Εννοείς, Γεροκάτσικα, ότι ποτέ δέν άρνούμαι τά  α
προσδόκητα κέρδη.

«Τήν άλλη μέρα δ σύντροφο; ήλθε νά μέ πάρη καί ά- 
μέσω; ’στό δρόμο διά τόν πύργον τού Βλαινκούρ. Ό  σύν
τροφο; άφού μ’ έβαλεν εί; τό τροφοδοτήριον, τό όποιον 
άλλοτε ήτο ή κατοικία τού θυρωρού, μού είπε :

— «Νά ή κατοικία σου. Τό κρεββάτι είνε καλό, έχει; 
ένα άρμάρι διά τά  σκεύη σου καί δύο καθέκλαι; διά νά κά- 
θησαι.

— «Αυτό δέν ήτο άνεσι; διά ένα επιστάτην, άλλ’ υπάλ-



4 ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

’Εκείνη θέλει νά δηλητηρίαση εκείνον.
Μίαν ημέραν πού ξαναπήγε εκείνο?, άγνοούμεν διά ποιον 

λόγον, τού λέγει ;
—  Κάτσε νά φάμε.
—  Δέν πεινώ.
—  Πώς γίνεται αύτό ;
—  Νά πώς γίνεται, δέν πεινώ- έφαγα.
—  "Ενα καφέ τουλάχιστον νά σολ κάμω.
—  Ούτε καφέ δέν Θέλω.
—  ΤΑ ! μά δέν γίνεται· ενα καφέ Θά πάρης.
Καί μετ’ ολίγα λεπτά έρχεται ό καφές.
Ά λ λ ’ εκείνο; επιμένει νά μή τόν πάρη.
—  Άφού λοιπόν δέν τόν παίρνει; εσύ, τόν παίρνω εγώ 

καί φαρμακόνουμαι !
Τόν Ιρρόφ/,σεν απνευστί καί έπεσε κάτω δηλητηριασμένη 

καί πράγμτατι και εκ τής συγχινήσεως.
Καί μετά π,έντε ημέρα; άπεοίωσε !
Τί δράματα ! τ ί  δράματα !

ΧΘέ; τήν νύκτα επί τής όπισθεν τού Βαρβακείου όδού 
Σωκράτους καί πρό. τής οικία; Μαρουδή έπίθεσι; ένοπλο; έ- 
γένετο καθ’ ένος. . . τών δένδρων τών τεταγμένων επί τής 
οδού’ τό πτωχόν Θύμα ήκρώτ/.ριάσθη άνιλεώς δ ι’ έπανει- 
λνιμμένων κτυπημάτων πελέκεω;· οι δράσται ήσαν θηλυκοί. 
Έφεύρον τόν εύκρλώτερον τρόπον διά νά πορίζωνται τά 
ξύλα τής μπουγάδα; των. Εύτυχώ; έννοηθείσαι ύπό τίνος 
διαβάτου έτράπησαν εις φυγήν, άφίσασαι ημιτελές τό έργον.

Α λλά  ή νύξ Οά επανέρχεται πάντοτε, ένώ ο! διαβάται 
δέν Θά ήνε πάντοτε πρόχειροι. Μαρακαλούμεν την αστυνο
μίαν νά λ.άβη τά μέτρα της διά τά δένδρα μας. Δέν παί
ζουν αϊ γυναίκες.

ληλο; σάν κι’ εμένα δέν είνε ποτέ του δύσκολος.
— (ΓΓώρα, ειπεν ό σύντροφος, ιδού τό σύνθημα πρός τά 

παρόν μέχρις ού σοί δοθήέν άλλο: Πρέπει νά ήσαι άφωνο; 
σάν νά σού έκοψαν την γλώσσαν.

«Ή  σύστασι; ήτο αρκετά γελοία, διότι θά ήμουνα εις 
πολλήν αμηχανίαν άν έλεγα ο,τι δέν έγνώριζα. Ό  σύντρο
φος όταν έφυγε, διά νά έπιστρέψη εις τό Παρίσι, μού άφη
σε διακόσια φράγκα.

«Τά κλειδιά τοϋ πύργου ήσαν φυσικά σ’ τά  χέρια μου. 
Πρώτη μου φροντίς ητονε νά έπισκεφθώ τό κατάστημα, 
τού όποιου ήμουνα επιστάτης. Ευρύχωρα δωμάτια κα τα 
σκονισμένα καί ραγισμένα, ταβάνια κατατρυπημένα, μέ 
πατώματα λυωμένα, χωρίς κανένα έπιπλον, εκτός δύο δω
ματίων εις τό μάλλον απόκεντρο μέρος τού πύργου, τά  ό
ποια ήσαν κάπως σιγυρισμένα. Εις τό κάθε ένα απ’ αυτά 
υπήρχε κλίνη μέ λευκά σινδόνια, καΟεκλαις, ανάκλιντρου, 
άομάριον καί κομμωτηρίου. »Απ’ αυτό κατάλαβα ότι δέν έ 
μελλα νά ζήσω μονάχος μου πολύν καιρόν τά δύο δωμά
τ ια  καί πρό πάντων αί δύο κλίναι φανέροιναν ό'τι Οά είχα 
τουλάχιστον δύο συγκατοίκους.

«Εις τό μεγάλο μαγειρείου είχαν βάλει επίσης μερικά έ
π ιπλα , κάτι καζάνια, χύτρες κ τλ  . .  . Τά έβλεπα κ» έγλυ- 
φα τό στόμα μου. Κατέβηκα εις τά  υπόγεια, υπόγεια με
γαλοπρεπή, άλλα άδεια. Μόνον ένα ύπήρχεν, ε ί; τό όποιον

Μετά χάρις πολλής έξιστόρησεν έν τή « ’Εστία» τά ς  
τρε ΐς  ημ έρας τοϋ έγ  Τι'μ-φ ό κομψός ποιητής Γεώργιος 
Δροσύνης, δρέπων άνθη πάντοτε δροσερά καί έκ τών στί
χων καί έκ τών πεζών του λόγων.

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

Έλάβομεν καί άλλα ; λεπτομερείας. Αί προχθεσιναί προ- 
ήρχοντο έκ καταθέσεω; του πατρός. Τώρα έχομε ν άλλα 
συμπληρωτικά; τού κ. Χλωρού, ού ήτο άνεψιά έκ πρώτης 
έξαδέλφης ή Ευθυμία καί επί τριετίαν έμενε παρ’ αύτώ 6ς 
πηρετοϋσα. Αυτή δέ καί πέντε άλλα τέκνα εινε έκ πρώ
του γάμου τού Σπυριοπούλου, μείναντα ορφανά έκ μητρός- 
του πατρός των έλθόντος εί; δεύτερον γάμον, διά τούτο δέ, 
καί απροστάτευτα καί έρημα καί ώς ύπηρέτριαι συγγενών 
αυτών κατηντήσαντα.

Ή  Ευθυμία ήτο κατά τά φαινόμενου εκ τών ήσυχωτέ- 
ρων καί σεμνοτέρων κορασίων- είχε μάλιστα τήν συνήθειαν 
νά κακολογ ή τήν μέν καί τήν δέ, διότι τό ρίχνουν έξω,καί 
νά ύποκρίνηται τήν άγίαν. Τό τέλος της όμως άπέδειξεν, 
ότι δέν ήτο διόλου άγία.

Ή οικογένεια Χλωρού εγκαίρως ΰπωπτεύθη τά τής εγ 
κυμοσύνη; τής Ευθυμία; έκ τών εξωτερικών σημείων.

Έρωτωμένης αύτής ύπεκρίνετο ότι έχει στάσιν εμμήνων 
Ή οικογένεια προσεκάλεσε τόν κ. Βενιζέλον, ούτος όμως 

περιωρίσθη νά ερευνήση αύτήν μήπως ΰποπτεύη άλλο τ ί
ποτε, επί αρνητική δέ απαντήσει, τής έδωσε γιατρικά δ ι’ 
ό,τι έλεγε πού είχε ή Ευθυμία, τά όποια έννοείται δέν ε- 
λάμβανε, τά λαμβάνει δέ τώρα ή διάδοχός τη ; υπηρέτρια

δέν μπόρεσα νά κατέβω μή έχων τό κλειδί" έκεϊ ήσαν κλει
σμένα τά κρασιά.

«Μετά πέντε ημέρας ό σύντροφο; έπανήλθεν. Ή το  νύκτα 
κι’ ετοιμαζόμουνα νά πλαγιάσω, μή έχων τ ι καλλίτερου 
νά πράηω.

•—«Προσοχή! μού είπε, σέ φέρουν απόψε δύο οίκοτρό- 
φου;- έκεινο; πού τής συνοδεύει εινε παλληκαρας, πού πρέ
πει κανείς νά προσέχη, προσοχή λοιπόν !

— «Μήπως είνε ό κύριος ; ήρώτησα.
—  «Τρελλός είσαι, μού άπήντησε, ’ξεύρει; καλά ότι δέν 

βλέπει κανείς τόν κύριον.
— «Είνε τέύος κανείς αρχηγός;
—  «Ίσως.
—  «Πώς ονομάζεται ;
—  «Δέν γνωρίζει καν«1ς ποτέ τά ονόματα τών άρχη- 

γών. ’Επί τούτου σοί δίδω μιαν συμβουλήν, είνε επικίνδυ
νον νά ήσαι πολύ περίεργος είς τήν 'Εταιρίαν, εις τήν ό
ποιαν ανήκεις. "Οταν δέν σέ προστάζουν ν ’ άκούσης καί νά 
παρατηρήσης, χρεωστάς νά μήν άκούς, μήτε νά βλέπης. 
Κ ατάλαβε;;

—  «Μάλιστα.
—  «Ό  νοών νοείτω.
«Εις τάς δύο μετά τά  μεσάνυχτα, όταν ό καιρός ήτο φρι- 

κώδης, καμωμένο; επίτηδες από τόν διάβολο καί εφύσα ά-

ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι 5

έν τφ αυτή οικία, πάσχουσα πράγματι τό φαντασιώδες ε
κείνης πάθημα καί διά νά μή δίδη λεπτά  διά νέα. Ό κ. 
Βενιζέλος ό'μω; έκ πίκρα; πείρας άστειολογεΐ μέ τήν οικο
γένειαν, μήπως τρέχει πάλιν τίποτε άλλο.

’Εδώ παρεμβαίνει μία ώόπωλις, κατά Κόντον, γυναίκα 
δηλαδή πού έφερνε εις τού κ. Χλωρού αύγά μέρα παρά 
μέρα. Ή  έκ συμπαθείας πρό; τήν Εύθυμίαν, ή έκ γραώδους 
περιεογείας τήν έρωτά μίαν ημέραν άποβλέπουσαν είς τήν 
βαθμηδόν επί μάλλον καί μάλλον έξογκουμένην έμπροσθέ- 
λ*ν τής Ευθυμίας : Τί έχεις ; Τής δίδει τήν αύτήν άπάν- 
τησιν, ήν καί είς τάς ύποναίας τής κυρίας Χλωρού.

—  ’Εγώ τής λέγει, ή αύγοπώλις, ’ςεύρω μία γυναίκα 
πού είνε γ ΐά  τά πάθη αυτά μάστορης.

Καί πράγματι τής φέρνει μίαν κακοσχημάτιστη φκιασι- 
δάρα, σκέλεθρο μοναχά, φέρουσαν τίτλον εξοχότητας, ή 
μ α ιι ι )  μ έ  τά ποΛ.Ιά κορίτσια., άπό τόν "Αγιον Κωνσταντί
νον, έπαγγελλομένην τήν καλλιτέχνιδα τών εκτρώσεων.

’Αφού τήν παρετήρησε καλά, καλά, καί κρυφοσυνεφώνη· 
σεν ίσως μέ τήν Εύθυμ.ίαν τά  τής έκτοώσεως, άναβαίνει είς 
τήν κυρίαν καί,

—  Τήν είδα λέγει, μπορώ νά τήν γιατρέψω, άλλά πρέ
πει νά τήν πάρω ’ς τό σπήτι.

—  Αυτό δεν γίνεται· είνε μέν ύπηρέτριά μα; ή Ευθυμία, 
άλλά είνε καί μέλος τής οικογένεια; μας. Δέν μπορούμε νά 
τήν βγάλωμεν έξω. »Εδώ έχει τό καθαρό φαγή της, περι- 
ποίησιν. "Ο,τι γιατρικό έχεις, νά τής τό κάμης έδώ.

—  Τό γιατρικό πού θά κάμω, μόνον ’ς τό σπήτί μου 
μπορεί νά γίνιρ.

"Οτε στενοχωρηθεϊσα ή Μ αμμή μ έ  τ ά  πο.Ι.Ιά κορ ίτσ ια  ο
μολογεί είς τήν κυρίαν ότι έμεινεν έγκυος.

—  Καί μέ ποίονα;
—  Μού είπε μ’ έ'να συγγενή τού κυρίου, τήν ημέρα τού

άγιου Κωνσταντίνου, ποϋ βγήκατε εσείς Ιξοί νά πάτε ’ς τήν 
τελετή, μπήκε '/ύτός καί τήν έβίασε. Τώρα πέθανε αυτός 
άπό βλογιά. "Ο.τι τής έκαμε αυτός, τού τώβγαλε ό Θεός. 
Γ ά όνομα τού θεού νά μού. τό ρίξης. Παιδί μου, τής είπα, 
σ’ αύτήν τήν κατάστασιν πού βρίσκεσαι δέν μπορώ νά σού 
κάμω αύτό τό πράγμα.

Διέτρεχε τότε ή Ευθυμία τόν όγδοον μήνα τής εγκυμο
σύνη; της. Ή το ό παρελθών Δεκέμβριος. Σημειώσατε δέ ότι 
τοιούτο; συγγενής τού κ. Χλωρού άποθανών έξ ευλογίας δέν 
υπάρχει.

Ό κ. Χλωρός τότε τήν έπίεσε νά όμολογήση ποιος ητο 
δ δράστης. Τής έλεγε μάλιστα ότι άν είναι υψηλή; θέσεως, 
νά ζητήση νά τήν άποκαταστήση. *Λν δέν είναι πάλιν 
τοιούτο; καί τερίάζει τή θέσι της, μέ τό καλό η μέ τό 
κακό νά τής τόν δώση άνδρα.

Ή Ευθυμία γελούσε αναιδέστατα, ώς λέγει ό κ. Χλωρός.
—  Άφήτε με καί Οά ’δήτε πώς δένέχω τίποτε. Δέν έ 

χετε μαμμήτήν ’Αναστασία; Δέν τήν φωνάζετε νά μέ δή;
Προσκαλείται ή μαία ’Αναστασία, καί εξετάζει καί άνα- 

κοινεί είς τόν κύριον καί τήν κυρίαν ότι αυτή έχει παίδαρο.
’Ενώ έξήταζεν δ κ. Χλωρός λέγε» ότι συνέλαβε τήν Ευ

θυμίαν παρακαλούσαν τήν ’Αναστασίαν νά μή πήν τίποτε, 
αύτήν δέ άρνουμένην.

Νέαι άνακρίσει; καί νέαι π ιέσει; τού Χλωρού.
—  Πέ μου ποίο; είναι ; Μή είναι ό Θανάσης;
—  ’Όχι.
—  Μήν είναι ό έξάδελφος τής κυρίας ;
—  "Οχι.
—  Μήν είναι ό άδελφός τής κυρίας;
—  ’Όχι.
’Οπότε ό Χλωρό; ήναγκάσθη νά προσκαλέση κατεπειγόν-

νεμος ικανός νά έκριζώση τά κέρατα τών βωδιών, οί δύο 
οίκότροφοί μου έφθασαν, ήσαν δέ δύο γυναίκες, έκ τών δ- 
ποίων ή μία υψηλή, εύρωστος, άκόμη εύμορφη, ήτανε ώς 
τριάντα πέντε ετώ ν  έμάντευσα άμέσω; ότι ήρχετο νά συν- 
τροφεύση καί νά υπηρετή τήν άλλην, ήτις ητο πολύ νεω- 
τέρα άπό τήν πρώτην- μόλις ήτον είκοσι ετών. Αυτή ήτο 
ολιγώτερον ψηλή, άλλ ’ είχεν ένα ανάστημα, ενα άνάστημα
 σά νά πέρασε άπ’ τόν τόρνον. Ά ν  καί κίτρινη καί
είχε τά μάτια τη ; θαμβωμένα καί τά εξωτερικόν τη ; άρ- 
ρωστιάρικο, ήτανε ό'μω; καδράκι, θαύμα, Γεροκάτσικα, 
θαύμα !

Τήν στιγμήν αύτήν ό κ. Λαγγάρδ έταράχθη επί τής έ
δρας του μετά στενοχώριας.

— Μήπως σάς δυσαρεςεί τούτο, κύριε; ήρώτητεν ό επαίτης.
—  "Οχι, γέρο Μονά, όχι σάς ακούω άπεναντίας μέ τήν 

μεγαλειτέραν προσοχήν, εξακολουθήσατε, εξακολουθήσατε.
—  «Δ έν ’μπορώ Γεροκάτσικα μου, νά σέ περιγράψω τό 

άτομον, τό όποιον μού έφεοε τα ϊς δύο γυναίκες. Δέν είμαι 
ώραϊος, δέν είνε έ τ σ ι; Μέ παρετήρησε μέ τά  μικρά του 
σταχτερά όμμάτια, ψυχρά καί διαπεραστικά σά λεπίδα, 
έγώ, πού δύσκολα φοβούμαι, τέτοιο φόβο δοκίμασα, πού 
τό αίμα μου έπάγωσε είς τάς φλέβας μου.

α"Οταν αί γυναίκες άποκατεστάθησαν είς τά  δωμάτια, ό 
τρομερός άνθρωπος ήλθε νά μ’ εύρη είς τήν φωλεάν μου.

— «Ξεύρω ότι φυλάει; μυστικό, μού είπε μέ φωνή σκλη

ρή· όταν δέν θέλης νά μιλήσης, ένα έγχειρίδιον διατρυπών 
τό στήθος σου καί ερυθρός τις σίδηρος επί τού μετώπου 
σου δέν θά σέ*ήνάγκ.αζε νά κινήση; τήν γλώσσάν σου· σέ 
γνωρίζω άπό πολλού,ήξεύρουν ότι έδωκες δείγματα καί δ ι’ 
αύτό σ’ έβαλαν έδώ. Είσαι δ φύλαξ τού πύργου αύτού, 
κανείς δέν πρέπει νά έμβη, κανείς δέν πρέπει νά πλησιά- 
ση. Πρέπει νά ήσαι μανδρόσκυλος νά φυλά; τό σπήτι" καί 
άυ αύτό δέν φθάνη, νά ήσαι πάντοτε σκύλος έτοιμο; νά 
δαγκάσης, κι’ άν αύτό δέν φθάνει, νά ήσαι λύκος, τίγρις, 
ή κανέν άλλο άγριον θηρίον.

«"Εχεις ένα σφάλμα, πίνεις καί μεθάς· άλλ’ όταν ήσαι 
μεθυσμένος είσαι ποιό σκληρός κ ι’ ή αγριάδα σου δέν έ 
χει όρια. "Exot τό έλάττωμά σου αύτοό είνε αρετή γιά  
’κείνους, τού; όποιου; υπηρετείς. Δύνασαι λοιπόν νά μεθάς 
καί νά πίνης όσον θέλεις, διότι τά χρήματα δέν θά σού 
λείψουν.

« ’Αλλά πρόσεξε ! δ ι' ημάς τό έλαφρότερον σφάλμα είνε 
προδοσία, έγκλημα. ’Άν άφήστ,ς νά σού διαφύγη μία καί 
μόνη λέξις άπό ό,τι πρέπει νά φυλάξη; μυστικόν, ή άν μίαν 
μόνην στιγμήν δέν επαγρύπνησης, ή αμοιβή θά ήνε ένα μα
χαίρι μέσ’ τόν λαιμόν σου. "Αν άπεναντίας είσαι άφωσιω- 
μένος καί πιστός, θά λάβη; 10 χιλιάδας φράγκων, άφού 
άποπερατώσης τήν αποστολήν σου.

«"Εθεσεν εντός τής χειρό; μου χρυσά τινα νομίσματα, 
έπειτα  άκολουθούμενο; ύπό τού συντρόφου του άνέβηκεν ά-
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το; τηλεγραφικώς τον πατέρα τη ; έλθόντα έδώ τήν 28  
Ίανουαρίου ήξεραν Σάββατον.

Τί συνέβη κατόπιν, τό γνορίζομεν.
*0 κ . Χλωρό; προσθέτει πρός ένίσχυσιν τής πεποιθήσεως 

ήν εχει δτι ό βιαστής τής Εΰθυμίας δέν ήτο ό έξάδελφός 
του Θανάσης, δτι έρωτηθείσα κατόπιν ΰπό τής παρα
μάνα;, αφού είς τόν πατέρα τη ; κατήγγειλεν ώ ; αυτουργόν 
τόν Θανασούλαν, άπήντησε :

—  Μπά ! δέν είνε αυτός.
—  Καί γ ια τ ί τό είπες ;
—  Γιά νά ξεφορτωθώ τόν πατέρα μου.
—- *Αμ* τώρα που θά σου τόν δώσουνε άνδρχ ;
—  Δεν τόν θέλω.
—  Τί ; δέν σ’ άρέσει ; δέν είνε έμορφος ;
—  Μπά ! καί χρυσόν νά μου τόν κάμουν, δέν τόν θέλω.
'Ο  κ. Χ λω ρός επ ιμένει ό τ ι  ό β ιαστής τή ς  Ευθυμίας δέν

είνε τού σπητίοΰ του άνθρωπος, άλλ’ ότι μπήκε άπ ’ έξω.
'Υποθέτει ακόμη δτι μπορεί νά ήτο ό ίδιος δστις μία νύ

κτα είσελθών διά τού ανοικτού παραθύρου τους έκλεψε δύο 
χρυσά ωρολόγια. Διότι τήν συνέλαβε δύο τρεις φοράς τήν 
Ευθυμίαν δτε έδενε τόν μπερντέ, τό όποιον εκλαμβάνει ώς 
σημεΐον συνεννοήσεως μετ’ έραστοϋ.

Ί'ποθέτε·. άκόμνι δτι ό φόβος τοΰ οτι δέν ώμολόγει, η 
προνίρχετο έκ τού δτι ό κλέπτη ; ήτο καί ό έραστή; καί ε 
πομένως θ’ άπεκαλύπτετο ώ ; συγκλέπτρια, η διότι φοβου- 
μένη μήπως φανερωθή δτι έξ α ιτ ία ; της, διότι άφινε τό
παράθυρον ανοικτόν διά νά μπαινοβγαίνρ ό εραστής, είσ-
ήλθεν ό κλέπτης, τοΰθ’ δπερ εϊνε παράπολΰ λεπτόν.

Νομίζει δέ δτι ή Ευθυμία ή έδολοφονήθη υπό του βια- 
στοϋ τη ; πρό τού τοκετού καί έρρίφθη εις Φάλήρον ή άπο- 
θανοΰσα εις τόν τοκετόν έν τή κατοικία πάλιν τού βιαστοΰ 
έρρίφθη πτώμα εις τήν Πικροδάφνην.

μ α ξα ν , ή 'τις άνέμενε, και μ ε τ ’  ολ ίγο ν  καί οι δύο έγειναν ά

φ α ντο ι. Ε ννόησα δ τ ι  έπρόσεχαν νά  μή παρατηρηθούν εις 

τή ν  χώραν, ευθύ; δ έ  τή ν  άλλη  μέρα κ α τά λα β α  π ώ ; ή νέα 

κυρία ή το  υπό κ α τά σχ εσ ιν  καί δ τ ι  δ έν  ήμουνα επ ισ τά τη ς , 

ά λλά  δεσμοφύλαξ.

Ά ν  κα ί δέν  ε ίδα  π ο τέ  τή ν  νέαν μου οίκότροφον, τή ν  ό

ποιαν ή σύντροφός τη ς , ή τ ις  ή το  έπίσης φρουρό; καί δεσμο

φ ύλαξ, σπ α ν ίω ; άφινε νά β γα ίνη  άπό τό  δ ω μ ά τιό ν  τη ς , δέν 

έβράδυνα δμ ω ; να μ άθω  δ τ ι  ή το  έγκυος πολλώ ν μηνών καί 

δ τ ι  ή το  συγχρόνως κα ί τρελλή .

Ό  κ. Λ α γ γ ά ρ δ  άφησε >ά τοΰ  δ ιαφυγή  μ ία  βραχνή έπ ι- 

φώνησις. Π ελ ιδνός, ώ μ ο ία ζε  πρός δυσ τυχή  ά γ ω ν ιώ ν τα  :

—  Κύριε, κύριε ! άνέκραξεν ό Γεοοκάτσικας, δέν είσθε 

καλά  !

Οί λ ό γ ο ι ού το ι αίφνης άνεζωογόνησαν τό ν  κ. Λ α γγά ρ δ .

—  Τ ίπ ο τε ,  τ ίπ ο τ ε ,  ε ίπ εν άνορθούμενος· άλλά  β λ έπ ε τε , 

γέρο Μονό, ή δ ιή γησίς  σας είνε τρομ ακτική .

Ό  άνήρ ού το ; ή το  έπ ί τοσοΰ τον  κύριος έαυτοΰ , δ τ ε  ή- 
θελεν, ώ σ τε  ούδέν υπήρχε πλέον ίχνος συγκινήσεως έπ ί τού 
προσώπου του.

—  ’ Εά< έπ ιθυμήτε, κύριε, ϋπέλαβεν ό γεροεπα ίτη ς, δέν 

σάς λ έ γ ω  περισσότερα.
Οί οφθαλμοί τοΰ  κ. Λ α γγ ά ρ δ  έσπινθηροβόλησαν.

—  Κ α ί άν ακόμη χρωστούσα  ν ’  άποθάνω έκ τρόμου καί

Τήν δολορονίαν της έξάγει καθόσον τό πρόσωπον τοΰ 
πτώματος εΰρέθη κυρίως φρικτώς ήλλοιωμένον, τοΰθ’ δπερ 
υποτίθησιν, δτι ό δολοφόνο; έζήτησε νά τήν καταστήση, 
άγνώριστον.

Τό δράμα λοιπόν αυτό γ ίνετα ι άπό ημέρας εί; ημέραν 
μυστηριωδέστεοον. Δέν εινε δέ καί τόσω σκοτεινόν, ώστε 
ν ’ άπελπισθή ή άνάκρισις περί τής άνακαλύψεω; τού κα
κούργου. Καί θά ήτο ίσως ήδη γνωστός, άν κατά τήν συν
ήθειάν της, δέν άδιαφοροΰσε φοβερά μέχρι τοΰδε.

Έ κ των κυριωτέοων μαρτύρων πρέπει νά θεωρηθή ό Δι
ευθυντής τής Αστυνομίας κ. Κοσσονάκο;, δστις είπεν εις 
τόν κ. Χλωρόν δτι τήν Ευθυμίαν τήν έβίασεν άνθρωπος υ
ψηλής θέσεως.

Δεύτερος μάρτυς είνε έ’νας κλητήρ τής αστυνομίας, είπών 
τώ κ . Χλωρω, δτι ή Ευθυμία ήτο άρραβωνιασμένη. Καί 
πράγματι έπί τινα καιρόν, έφερε μίαν β ερ γ έ τα ν ,  τήν ο
ποίαν πήρε κ ι’ έπέταξεν ό κ. Χλωρός.

"Αλλος μάρτυς, ένας γαλατάς, δστις είπε τού κ. Χλω
ρού, βτι κάπου τήν είδε τήν Ευθυμίαν κατά τό διάστημα 
καθ’ δ ήτο χαμένη.

"Αλλο; μάρτυς, ένα; μαθητής τού Διδασκαλείου, τόν ό
ποιον κατήγγειλεν έ Θανασούλας ώ ; έραστήν τής Ευθυμίας.

’’Αλλοι μάρτυρες, αί γειτονικαί υπηρέτρια·., αί όποϊαι δ- 
λαι κάτι θά ξεύρουν.

’ Επί τέλους αύτός ό Θανασούλας, άκόμη καί ό άδελφός 
καί πρώτος έξάδελφος τής κυρίας Χλωρού.

Καί δμως μέχρι τούδε ούδέν έγένετο, ούδενός προσκλη- 
θέντος μάρτυρος μετά παρέλευσιν τριών μηνών.

"Επρεπε νά άναμιχθή ό τύπος, διά νά γίνουν τόσα γε
γονότα γνωστά.

"Ας γίνουν λοιπόν οί δημοσιογράφοι άνακριταί καί άς 
βγάλουν εφημερίδα; οί άνακριταί, ίσω; γίνωσι χρησιμώτεροι.

Τί πτα ίιυν δμω; καί οί άνακριταί, δταν ό θεσμ,ός σφάλ-

φρίκη.; άκούων δ,τι μέλλετε νά μού πήτε, άνέκοαξε, θά σά; 
ακούσω μέχρι τέλους.

I * .

Δ ΙΑΥΓΕ ΙΑ  ΕΝ ΤΗ ι ΣΚ ΙΑ ΐ

Περιττόν νά σά; είπω, κύριε, δτι ξαπλωμ.ένο; έπί τής 
κλίνης μου ό γέρο Γραππιέ πάντοτε μιλά.

—  «ΜΙ δυστυχή; λοιπόν μικρά είχε χάσει τάς φρένας, 
τ ίς  είδε συνεπεία τίνος καταστροφής, δέν μπόρεσα νά μά
θω τήν τελευταίαν λέξιν τού μυστηρίου. Ώραίαν τινά ήμέ- 
ραν ή  μάλλον ώραίαν τινά  έναστρον νύκτα,ή  τρελλή έγέννη- 
σε ένα αρσενικόν παιδίον.

—  Υίόν ! έπεφώνησεν έ κ. Λαγγάρδ, μή δυνηθείς νά συγ- 
κρατήση, έαυτόν.

—  Μάλιστα, κύριε, παιδί άρσενικό.
—  ’Εξακολουθήσατε, γέρο Μονώ, έξακολουθήσατε.
— « ’Εννοείται, δέν προσεκλήθη κάνεις ιατρός, άλλ’ ή 

δεσμοφύλαξ— ά ! τ ί  κατεργάρα—έκαμε τή μαμμή. Εύνόή- 
τον έπίσης δτι δέν ΰπήγον είς τό δημαρχεΐον τού Βλαιν- 
κοΰρ, ν’ άναγγείλουν δτι έγεννήθη έν τώ πύργω παιδίον ά
γνωστου πατρός καί παράφρονος μητρός.

(ακολουθεί)
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λη  άπό βάσεως, ό τα ν  τό  Κ ρά τος δ έν  τούς έπ ιτρ έπ ε ι ούτε 
νά ζούνε.

Δέν ξεύρομεν, ποιος μ έγα ς  άνήρ τή ς  Γα λλ ία ς , έρωτη- 

θείς τ ί  έκαμε καθ’  δλην τή ν  περίοδον τή ς  μ εγάλης γα λ λ ι 

κής έπ *νασ τά σεω ς, τή ν  όνομασθεϊσαν τή ς  Τρομοκρατίας, ά- 
πήντησεν ΰπερηφάνως :

—  Έ ζη σ α .

Κ α ί οί δ ικ α σ τα ί μας, καί οί ά να κ ρ ιτα ί μας, δ τα ν  έρω- 

τηθώ σ ι τ ί  έκαμαν λο ιπ όν, άφοϋ κάνέν άλλο  καθήκον δέν  έ- 

ξε τέλ εσ α ν , ΰπερηφάνως δύ να ντα ι ν’  ά π α ν τώ σ ι ;

—  Έ ζή σ α μ εν  !

 — ---------

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Τ ρ ί τ η ,  3 Μαΐου

Ή αίθουσα του κακουργοδικείου Αθηνών, ή μόνον κόσμον 
φέρουσα έπί τού τοίχου κρεμαμένην τήν άπαραίτητον εικόνα 
τού βασιλέως καί άπό τής οροφής έξάφωτον λυχνίαν, συνε 
ταράσσετο χθέ; ΰπό εκτάκτου συρροής, διότι έκτακτος ήτο 
εις τό είδός της καί ή μέλλουσα νά άνελιχθή δίκη τών κα
τηγορουμένων έπί τή αρπαγή τής κόρης Πατούσα. Μ! συ
νήθης θέσις τών κατηγορουμένων είχε διπλασιασθή καί τρι- 
πλασιασθή, Ótórt ούλαμός ολόκληρος κατεϊχεν αύτήν, ήμι- 
λοχία μαρτύρων άνέμενεν έν το ί; άντιθαλάμοις, οί δικηγό
ροι συνωθούντο περί τήν έ'δραν αύτών καί παραδόξως πολύ 
πρό τής δίκης ό άριθμός πρός καταρτισμόν τού δικαστη
ρίου τών κυρίων ένόρκων ήτο συμπεπληρωμένος.

Ά λλά  σήμερον πλήρης άντίθεσις επικρατεί καθ’ όλα’ ή- 
ριθμημένον εινε τό άκροατήριον έπί τού βάθρου τού υποδί
κου κάθηται είς καί μόνος, καί εκείνο; κλάσμα άνδρός ηλι
κία καί σώματι, όεκαεξαετές μόνον παιδίον, καχεκτικώτα- 
τον· δύο μόνον μάρτυρες, κύριος καί κυρία, χάριν τής συμ
μετρίας, άποτελούσι τόν πλούτον τής κατηγορίας, καί δέν 
άρκεϊ νά κάλυψη τήν κενότητα τής δλης τραπέζης τών κυ
ρίων δικηγόρων ό ε ί; καί μόνος παριστάμενο; συνήγορος.

Περί κλοπής πάλιν πρόκειται, άλλ ’ ούχί έμψύχου τίνος 
α δαμ α ν τ ίνη ς ·  άδαμάντινον δακτυλίδιον, άνήκον είς τήν κυ
ρίαν Άβέρωφ, έκλάπη πρό Ινός έτους άπό τήν τοαΛέταν 
τής άνω κυρίας, έφ’ ή ; συνήθως τό έθετεν. "Ανθρωπος έκ 
τών έξω δέν ήδύνατο είσχωρήσας έως έκεΐ έξ εφόδου νά τό 
ν.λέψγ· άρα ή πράξι; έπεβάουνε τού; άποτελούντας τό προ
σωπικόν τή ; οικία;· ήσαν δέ ούτοι ό μάγειρο;, ή υπηρέ
τρια καί ή ράπτρια- άλλά τών μέν πρώτων τό ζεύγο; έφε- 
ρεν έχέγγυα τιμής καί άθωότητος, άμεμπτον πολυετή υπη
ρεσίαν έν τώ οίκω, ή ράπτρια δέ άπλούστατα έθεωρήθη ά- 
νωτέρα πάσης τοιαύτης ΰπονοίας. Έπεσε λοιπόν ή υποψία 
είς τόν κα-ηγορούμενον άνθρωπίσκον, τέσσαρας μόνον ημέ
ρας άριθμούντα έν τή υπηρεσία τής κυρίας καί δ ί; ή τρις 
είσελθόντα είς τό δωμάτιον δπου ήτο τό δακτυλίδι.

Καί αύταί είνε αί βάσεις, !φ ’ ών στηρίζεται ήδη ή 
κατηγορία : τό όλιγοχρόνιον τή ; υπηρεσία; καί ή έν τώ 
δωματίω είσοδος· καί ταύτην μόνον τήν πληροφορίαν φέ 
ρουσιν ώ ; έφόδιον τή ; μαρτυρία; των οί δύο μάρτυρες, έ 
μάγειρο; καί ή υπηρέτρια. Τό δακτυλίδι ήτο τό πρωί έπί 
τή ; τοαλέτα;· τό δειλινάν, δτε τό έζήτησεν ή κυρία, δέν 
ήτο- έν τώ μεταξύ έ κατηγορούμενο; είχε ζητήσει τά κλει
διά άπό τόν μάγειρον διά νά πάρη γλυκό άπό τό ερμάρι 
πού ήτο ε ί; τό δωμάτιον.

Ά ν έ γ ν ω  μίαν φα ιδράν π αρένθεσ ιν : έπ ί τ ή  εκφωνήσει 

τού άνόμ ατό ; τη ;  ή μάρτυς ε ισέρχετα ι, επ ιτηδευόμενη  ύ

φος δεσπ ο ιν ίδο ;· καί τ ί  δεσποινίς ! μέ κ τέν ισμ α  κα ί καπελ- 

λάκι, γ εμ ά τα  ά ξιώ σεις, καί μέ π έπ λον  έπ ί τού  προσώπου’ 

έδέκσεν έπίσημος προεδρική μεσολάβησις πρός άρσιν τού  

π έπλου .

Πρόεδρο;. Ή το τό πρωί τό δακτυλίδι τήν τουαλέτα;
Ή  μάρτυς. Μου έφα'νη ό τ ι  ή το.

Πρόεδρος. Τ ί θά ’ πή σου ¿φάνη ;  ή θά ή το  ή δέν  θά  ή το.

Ή  μάρτυς. \ lciH ov  ήτο.

Α υ τό  τ ό μάΛΛον είνε αριστούργημα.

Ό  Ει’σ α γ γελ εύ ; άφίνει το ύ ; ένόρκου; έλευθέρου; ν ’  άπο- 

φασίσωσι κ α τά  τή ν  συνείδησίν τ ω ν · δ έν  δύ να τα ι α υ τό ; δ ι-  

κ α σ τικ ώ ς  νά υποστήρ ιξή  κα τηγορ ίαν καθ ’  ή ; μόνον ΰπύνοιαι, 

οΰδεμία δ ’ ά π οδε ιξ ις  υπάρχει- κ α ίτο ι π ροσω π ικώ ; θεωρεί 

μάλλον έπιβαουνόμενον τό ν  κατηγορούμενον- ά λλά  μή δέν  

ή το  πιθανόν νά κ α θ ίσ τα ν το  ένοχοι το ια ύ τη ; π ρά ξεω ; οί ά λ 

λο ι ΰπηρέτα ι, κ α ίτο ι ά ναμφ ισβητή του  τ ιμ ιό τη το ;  ; τ ά  όρια 

τή ς  τ ιμ ή ; καί τή ;  ά τ ιμ ία ; δέν δύ να τα ι ευκόλως νά όρισθή 
πού λήγουσι.

Ή  ΰπεράσπ ισι; μ ε τά  π λε ίονο ; β εβ α ιό τη το ; ΰπεστήριξε 

τή ν  ά θω ό τη τά  "Ου, ΰποστηρ ίξασα  έπ ί τά  ψ υχολογικώτερον 

δ τ ι  αυτό ίσα ίσα  τά  όλιγοχρόνιον τή ν  ΰαηρεσίας δύ να τα ι νά 

ένεθάρρυνε το ύ ; ά λλου ; τυ χ όν  ένοχους, όπως ένοχοποιήσω- 
σύν αύτόν.

Φυσικά, μ ε τ ’  όλ ιγοχρόνιον διάσκεψ ιν ό κατηγορούμενο; 
έκηρύχθη αθώο; καί άπελύθη μ ε τά  π α το ικ ω τά τη ν  καί π λή 

ρη ά γα θ ό τη το ς  παραίνεσιν τού  κ. Προέδρου, τή ν  οποίαν 

μ ε τά  συγκινήσεως— έφα ίνετο  το υ λ ά χ ισ το ν— άκούων ό δεκα- 
εξα έτη ς έλευθερούμενος.

Σ ημ ειω τέο » ό τ ι  διήνυσεν ένός  έτους υποδικ ίαν έν τα ίς  

φυλακαίς, καί έξερχόμενος τού  δ ικαστηρ ίου , άκοΰω απ λο ϊ
κόν τ ιν α  έρ γά τη ν  συμπεραίνοντα έπί τού  προκειμένου ώς

έξκς :
—  "Ολα τά κ α μ α ν  οί βουλευταΐς μας, μά το ύ το  μοναχά  

δέν  έκαμαν, κΓ  άφίνουν τόσον καιρόν ’ς τ ή  φυλακή τούς 
άνθρώπου; !

’ Ιδού πώς ά να γνω ρ ίζε τα ι ή βουλευτική π αντοδυναμ ία  
παρά τ ώ  λαώ .

Χ π λ ^ ν ε κ ό ς .

Ε Ξ  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ
(Ε Κ ΤΑ Κ ΤΟ Υ  Λ Ν ΤΑΠ Ο Κ ΡΙΤΟ Υ  Μ ΑΣ)

Ο ά ρ ε ο ν ,  28)10 Μαίου

Είναι ή δεύτερα νύξ πού δέν μ’ άφίνουν νά κοιμηθώ- ήναγ- 
κάσθην έπί τέλους νά παοατηρήσω τ ί συμβαίνει κατά τάς 

ρας ταύτα; έν Βάρη, εδώ ΰπό τά παράθυρά, μου- καί είδα 
ότι ή πόλις ήλλαξεν αίφνης φυσιογνωμίαν. ‘Ο ευρύτατος μο
ναδικός έν τή μεσημβρινή ’Ιταλία Corso βρίθει πλήθους ά- 
πειροποικίλου, συνιυστιζομένου καί ώς θάλασσα ’παλιρροούσα 
από τής μιας πρός τήν έτέραν άκραν κυμαινομένου- ή τύρβη 
είναι απερίγραπτος- τέσσαρες ή πέντε μουσικοί θίασοι άλλε- 
παλλήλως παιανίζοντες καθ’ δλην τήν ημέραν, καθ’ ολην τήν



8. ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

νύκτα, ούδ’ έπί στιγμήν φείδονται τού παραδερομέναυ άέρος 
καί τόσων χιλιάδων ακουστικών τυμπάνων· πυροτεχνήματα 
τήν νύκτα, λιτανίαι τήν ήμέραν καί τήν νύκτα, κραυγ ti μο
ρίων μεταπρατών, άσματα δυσαρμονικά των κατά λεγεώνας 
άμ.φοτέρων των φύλων διϊθυνόντων ττ,ν πόλιν προσκυνητών, 
η βοή δλες τής αναστατωμένες πόλεως καί 20  η 30 έτι χ ι
λιάδων λαού είσρεύσαντος άπό τριών ημερών έν αυτή καί 
άκαταπαύστως άνακινουμένου, ιδού τ ί αίφνης είδαν καί η- 
κουσα περί εαυτόν αντί τές συνήθως έν ήρεμία έργαζομένης 
Βάρες" διότι άπουσιάζων συχνά κατά τάς ήμέρας ταύτας ούδ’ 
έσυλλογιζόμεν δτι ή Βάρε εορτάζει τριήμερον καί τρίνυκτον 
τήν πανήγυριν του 'Αχίου Νικολάου.

'Ο "Αγιος Νικόλαος είναι ό προστάτες τές πόλεως περί 
τον έβδομον αίώνα, τά σώμ.ά του κατήλΟεν επί πλοιαρίου από 
τές  Ά νατολεί ενταύθα,, ένθα. καί διατηρείται (;) έτι έν τή 
αρχαιότατη καί πλουσιωτάτη Μετροπόλει. Ένταύτε υπάρ
χει καί πεγή  ιερά, τες οποίας τό θαυματουργόν ίίδωρ έν 
φιαλιδίοις είναι καί τώρα άκόμε έν εκ τών πλουσίων ειδών 
της εξαγωγές άποστελλόμενον μάλιστα κατά ποσότητας ου- 
χί άδιαφόοους, εις Ρωσίαν. 'Π πρός τόν "Αγιον Νικόλαον ευ
σέβεια τών Ρώσων καί κατά τάς ήμ-έρας ταύτας τές  πανη- 
γύρεως ούχί ολίγους έξ αυτών ελκύει ένταύθα προσκυνετάς. 
Έκ τών ’Ιταλών, ούτοι άπό τών άπωτάτων άκρων τές  με- 
σεμβρινές ώς επί τό πλεϊστον χερσοννήσου, όρμώμενοι, έρ
χονται πεζή· καί άμα τή άφίςεί των έν τώ  νάώ, καί τώρα 
ακόμη, άνανεούται ή τρομερά σκήνή τού Voto τού Μικέτα· 
τού τα ζ ίμα τος·  άπό τού ουδού τής πύλες τού ναού μέχρι τών 
ποδών τού άργυρού ειδώλου τού 'Αγίου οι ποιήσαντες τό 
τά ζ ίμ ο ν  έρποντες έπί τών γονάτων καί τών χείρών σόρουσιν 
Ι’π ί τού λιθοστρώτου δαπέδου τήν γλώσσαν των, σημειοϋν- 
τες τήν μαρτυρικήν όδόν δ ι’ αίματερας γραμμές έφ’ ής οί επό
μενοι σύρουσιν έπίσν,ς τήν γλώσσαν αυτών. Είναί τ ι φρικτόν· 
ή κτηνώδης τραγωδία τής δεισιδαιμονίας:, ην ό χρωστήο τού 
ίσχυροτέρου σήμερον ποιητού έ  ζωγράφου τές  Ιταλίας Σαιξ- 
περείως άπεικόνισεν.

Άρκούσι τά περί τές  παντ,γύρεως εί καί άτελέ, άτακτα, 
συγκεχυμένα, όπως είδον αυτήν.

Έν Ρώμε άπό προχθές ή Βουλή έπανέλαβε τάς εργασίας 
τες  άρξαμένε εΰθύ.ς άπό τών έπερωτήσεων πρός τόν υπουρ
γόν τών Εσωτερικών, ό'στις είναι ό Πρωθυπουργός— αί όποϊαι 
δλαι .βϊχ,ον .¿ναβληθέ δπως συζεττ,Οώσι μετά τόν προϋπολο
γισμόν· ¿ψ.ίλησαν μέχρι τούδε ούχί ¿λίγοι ρήτορες· άλλ’ ό 
κ. Δεπρέττ,ς έπιφυλάσσεται ν’ άπαντήση εις δλους όμού.— 
Εντούτοις ό τύπος συζετών καί άκροβολιζόμενος περιστρέφε
τα ι περί μίαν λέξιν, ήτις χαρακτερίζει τήν πολιτικήν θέσιν 
τών κομμάτων κατά τήν στιγμήν ταύτεν : δ ιαχρ ιβώ μεν  : 
δντως— εξαιρέσει τής ασθενούς μειοψηφίας τές  έσχάττ,ς 
αριστερές—τά κυριώτερα έν τη βουλή κόμματα διατελοϋσιν 
ΰπέο ποτε συγκεχυμένα* ό Αεπρέτης προσπαθεί νά προσελκύ- 
σε εις εαυτόν π αμψ ηφ ία ν , ή μάλλον πλειονοψεφίαν άπόλυ- 
τον, ή'τις δυ,ως έφήμερος μόνον καί φαινομενική κρίνεται υπό 
πάντων, έπαναλαμβανόντωνι δ ιαχρ ιθω μεν .Καί ιός μέσον δια- 
κρίσεως πολλοί ρίπτουσιν έν τώ μέσω τού κυκεώνος λέξεις η 
φράσεις αί όποϊαι παράταί; πολιτικαΐς τάξεεσι τών έν Έλλά 
σι θά έγαίνοντο γελοϊαι,παράλογοι,έ άπλοϊκαί,βλακώδεις· λέ- 
γουσιν ουτοι: ίσμ ένεΜ ιχρ εεν ϊς , ίσ μ ε ν  τ ίμ ιο ι : άποσοβήσωμεν 
τ η ν  ¡ΰ ιο τέ .Ιε ιαν  χ α ϊ ταχθ&μεν' ϊχ α σ το ς  νπό τ η ν  Ιδ ία ν  ση 
μ α ία ν .  Ή πολιτική αϋτε γλώσσα διά τήν ’Ελλάδα βεβαίως 
θά είναι Κινεζική.

Α .  Γ .  Ο .

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ϊο ν  Χ α δ ά

Ι ϊα ρ ε α ε ο ε ,  1 y Mafeu— ΊΙ Βουλή έπεψήφισε τήν πί- 
στωσιν τών πέντε εκατομμυρίου φράγκων διά τήν εκστρα
τείαν τού Τονκίνοι».

Ό «Χρόνο;» λέγει ότι αί περί Αίγυπτου έξεγήσει; τού 
λόρδου Δύφφεριν δέν ευχαρίστησαν τόν Σουλτάνον. Ό λόρ
δος Αύφφεριν άπέφυγε τού νά έξεγεθή περί τής διαικείας 
της άγγλική ; κατοχές.

Ειδικό; άπεσταλμένος τού Σουλτάνου θά κομίση τώ Κε- 
δίβη τό παράσεμον Ίχτιμ ιέζ.

Β ο μ ,δ ά η ,  αυθημερόν.—'II χολέρα λαρβάνει έπίτασιν 
έν Βομβά/ι

2 < ο υέζ , αύθεμερόν. Αί έκ Βομβάη; προελεύσεις τίθεν
ται υπό κάθαρσιν.

Π α ρ ί σ ι ο ι ,  αύθεμερόν.
Ελληνικόν δάνειον  .................  422
Γαλλική ράντα (rente).................... ί... 109,65
Ένοποιημένον αιγυπτιακόν................. 368
Τουρκικόν 'δάνειόν..................................  12 ,02
Συνάλλαγμα έπί Λονδίνου....................  2 5 .2 5

Μ Ι Κ Ρ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
ΕΚ  T O T  Α Σ Τ Τ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Τ  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ

Χθές ώρα I μ. μ. έν τή  όδώ Αιόλου ό λωποδύτες Ζα- 
αρία; Καραμπάσης άφήρεσε δ ι’ έπιτείου τρόπου έκ τού 
ωστέρος (σελαχιού) .τού έκ Σπάτα χωρικού Χρήστου Σ. 

Γιανάκη δύο χαρτονομ, τών 10 δραχμών ό όπαστυνόμο; 
τού Γ'. τμήματος συνέλαβε τούτον εύθύ; μετ’ ολίγον καί 
κατέσχεν έπ ' αύταύ δρ. 55.

—  Σήμερον τήν πρωίαν ο Πρ. Ελευθερίου εμ.πορος έκ Μι- 
τυλενες, άνέφεοε είς τόν όπαστυνόμον τού Α'. τμήματος 
δτι τήν παρελθούσαν νύκτα τώ άφερέθησαν παρ’ αγνώστων 
έντός τού παρά τήν κεντρικήν αγοράν κουρείου τού Ν. Φω- 
τιάδου πατριώτην του ένθα είχε μεταβέ πρός έπίσκεψιν 
αύτού καί έν ώ μετ’ αύτού τούτου καί των άλλων αγνώ
στων συνευθύμει καί έμεθίσθε, 13 λίρας τουρκικά;, 11 τάλ- 
ληρα άργυρέ οθωμανικά, καί εν ώρολόγιον μετά τές άλύσου 
του. Ό βοηθός τού ίιπαστυνόμου τούτου έπιλεφθείς εξε
τάσεων συνέλαβε ώς ύποπτον τόν έκ Προύσσης Δωριμάδην 
Βασιλάτον, έφ ού άνεύρε τό κλαπέν ώρολόγιον καί τρία 
τάλληρα έ/. τών κλαπέντων ά'τινα είχε κεκρυμμ,ένα έντός 
τών ένδημάτων του Έ  άνάκρισις έξακολουθεί.

—  Ούδέν κρούσμα εύλογία; συνέβη χθές ένταύθα τε καί 
έν Πειραιεϊ· άπεβίωσε δέ έν Κανθάρφ ό Εύστρ. Στρατάκος 
έντών δύο.

II ΕΤΑΙΡΙΑ TOT ΑΠ' ΑΘΙΙΝΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
S I A H P O A P O S I O V

Γνωστοποιεί, δτι

’Από τής παρελθούσης Κυριακής (I ΑΙαίου) ή πρώτε 
αμαξοστοιχία αναχωρεί έκ Πειραιώς τήν 4 .35 καί έξ ’Α
θηνών τήν 5 π. μ.


