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τον παρισινού μυθιστοριογράφου ’ Ι ο υ λ ίο υ  Κ λ α ρ ε τ ή ,  
δημ]οσιευομένην τώρα διά τού Φιγάροι.

Είναι κοινωνική ΰττόθετις, ανάλογος προς τινα σκανδαλώ
δη δίκην διεξαχθεΐσαν ερήμην πρό μηνάς έν τω  Πλημμελειο
δικείο).

Πρόκειται περί ενός πρίγκιπος άπατήσαντος κόρην ενός 
μυθηστοριογράφου και τά λοιπά.

Θά εΰχαριστηθήτε όλοι καίδλαι, εϊμεΟα βεβαιότατοι.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Μεταξύ Ρά \λη καί Τρικούπη, πρωθυπουργού καί υ^ουρ- 
δού τής Δικαιοσύνης, μαίνεται άπό τίνος δεινός εμφύλιος 
πόλεμος. Πρέσβυς δέ μεταξύ άμφοτέρων μεσολαβεί ό βου
λευτής ΛΙεγ άρων κ. Δραγούμης, επιστήθιος μέν φίλος τού 
βουλευτού ’Αττικής, μακρυνός δέ συγγενής τυύ κυρίου προέ
δρου. Τι; τ ’ άρ’ σφώε θεών εριδι ξενέηκε μ,άχεοθαι ; Άμ- 
φότεροι διαμ.αρτύρονται οτι δέν είναι διά ταπεινά προσω
πικά. Καί ομω; τά διαβολεμ-ένα προσωπικά είναι δραστι- 
κώτερα όλιον τών γενικών τής γραμματικής τού ΓΙαπασλιώ- 
τη. Ό πόλεμ.0;  φαίνεται κηρυχθείς τήν παραμονήν ή την 
επιούσαν τής άφίξεως τού Ήγεμόνος τής Βουλγαρίας. Τί 
¿γρουσούζηδες αϋτοί οι Βούλγαροι ! Έμάτιαξαν τό άγγελο- 
κάμωτον ΰπουργεϊον τού κ. Τρικούπη' καί ιδού αυτών φευ- 
γόντων. φεύγει μέν ό κ. Κ αλλιγά; μή έννοών αυτός ενόσω 
είναι εις τήν Τράπεζαν, νά άρθή ή παχύτερα βούς τής Τοα- 
πέζης, ή αναγκαστική κυκλοφορία' απειλεί δέ νά φύγτ, ό κ. 
Ράλλης, ό δεσμό; τού κόμματος, ό ¿ρχ/ίγός τού βουλευτι-

κοϋ συνδυασμού ’Αττικής, ό νύχι καί κρέας ών μέ τόν Πρό" 
εδρον τής Βουλή; κ. Βαλαωρίτην, άλλον αυτόν άρχηγίσκον, 
b μόνος, δστις είχεν αποκτήσει τήν τέχνην καί τήν ΰ-όλη- 
ψιν νά εξοικονομώ τούς βουλευτής, τούθ’ δπερ αξίζει τήν 
αληθινήν προεδρείαν έν παντί κόμματι. Θέλουσι νά είπωσι 
τινές δτι δ/ι μόνον έπί τής έπισκέψεως τού ήγεμόνος τής 
Βουλγαρίας Ικηρύχθη ό έμφύλιος, άλλά καί δτι ή γενική 
πολιτική τής Ελλάδος απέναντι τής Βουλγαρίας έχρησί- 
μευσεν τό αίτιον τής διενέξβως· έφ’ ώ λέγεται πετάξα ; ό 
θυμοειδής Ράλλης καί τό προσε-εχθέν αϋτώ βουλγαρικόν 
παράσημον' οΰ μ.όνον δέ τούτο, άλλ’ έποόκειτο κατά πρό- 
τασιν τού κ. Προέδρου νά προχειρισθή καί ανώτερο; Ταξιάρ
χης, δτε εκείνος έχειροτονήθη Μεγαλόσταυρος, σφραγίσας 
ουτω τάς πρός τό "Εθνος υπηρεσίας του καί μή έχουν τίπο
τε άλλο νά συντελέστι, αφού ώδήγησε πλέον τόν Γεώργιον 
τροπαιοϋχον εις τό Βυζάντιον, έκτός έά ν θά είσαγάγη τόν 
νεωτερισμόν νά ονομάζηται κάνεις bis Μεγαλόσταυρο;· ό 
κ. Ράλλης δμω; ήρνήθη τό παράσημον είπών δτι δέν έχει 
προσφέρει υπηρεσίας τοιαύταςώστε νά φανή αντάξιο; αύτού. 
Τά αστυνομικά ούχ ήττον φαίνεται δτι τού; διήρεσαν ό κ. 
Κοσσονάκο; δέν έφάνη ό άνθρωπος τού Ράλλη, άλλά καί 
διά τήν διαδοχήν αυτού ό μέν κ. Πρόεδρος υποστηρίζει τόν 
λοχαγόν κ. Άξελόν, ό δέ κ. Ράλλης αντιτείνει. Εις τήν γε- 
νομ.ένην δοξολογίαν διά τήι άνακήρυξιν τής Ρουμουνίας εί; 
βασίλειον έπέδειξαν οι δύο προσφιλείς εχθροί τό κάκιωμά 
των δλως διόλου μωρακίσια· έχωρίζοντο δι’ ενός μιλίου άμ- 
φότεροι καί ούτε προσέβλεπεν ό εις τόν άλλον. Καί τώρα 
τ ί μέλλει γενέσθαι ; Θά παίξη, πρόσωπον Άθηνά; ό κύριος 
Δραγούμης ; Θά κοπή τά σχοινί ; Τούτο θέλει φανή καί 
λίαν προσεχώς, διότι έπί τέλους δέν μ.πορεί νά διαρκέσή 
καί πολύν χρόνον ή τοιαύτη ρήξις, παραλύουσα τήν ενότητα 
τής κυβερνήσει·); καί δυναμένη νά έχ·ρ καί δεινότερα επα
κόλουθα. Τό βέβαιον δμω; είνε δτι άποχωρούντος τού κ . 
Ράλλη άνοίγεται φοβερόν χάσμα εις τήν τρικουπικήν φά
λαγγα - συγχρόνως δμως καθίσταται μάλλον δισεπίλυτον 
καί τό κυβερνητικόν ζήτημα- ίσως δέ ίσως ό κακός δαίμων 
τής 'Ελλάδος ώθήσρ αυτήν ώστε εί; τά ; παραμονά; νέας 
ανατολική; κρίσεως ώς εις τά ; παραμονά; τού ρωσοτουρκι- 
κού πολέμου περιορισθή αύτη παριστάνουσα τού Κουτρού
λη τόν γάμ.ον' δεήσν, δέ πάλιν νέα παρέμβασις τών άπό 
μηχανή; θεών αγαπητών κυρίων Κοέμου καί Βαμπά.
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’Απειλείται καί τού κ. υπουργού τών Ναυτικών παραίτη- 
σις. Δηλαδή,.μποσύνξ|εσις του φοβερού τρικουπικού κόμματος, 
άπούση; τής Βουλής.

Αύριον έρχεται καί ό κ. Κοσσονάκος, Διευθυντή; τής α
στυνομίας, καί τελειόνει καί αύτό τό άστκ νομικόν ζήτημα, 
μέ τό όποιον κινδυνεύει νά πέση τό ΰπουργεΐον.

Δάνεια έπί δανείων προπαρασκευάζονται. ’Ανοίγει πάλιν 
ό ναό; τή ; Τύχη; διά τού; ολβίους ομογενείς. Ούτοι; έν τώ 
συνομολογιϊσθαι είνε δάνειον 40  εκατομμυρίων διά τά ; ναυ
τ ικ ά ; προταρασκευάς, δάνειον 50 εκατομμυρίων διά τού; 
σιδηοοδρόμους, δάνειον 75  εκατομμυρίων διά τήν άρσιν τής 
αναγκαστικής κυκλοφορίας.

Συγχρόνως εν τώ τελειοΰοΟαι είνε καί τό Μέγα Δάνειον 
τών 500 εκατομμυρίων πράς μ.ετατροπήν τών παλαιών δα- 
νείων.

Αυτά όλα φοβηθείς ό κ. Καλλιγας τώχοψε Λάσπη' άλλ’ 
ό σίδηρους Τρικούπη; αντέχει.

Σήμερον ή αυριον εκδίδεται τό βούλευμα τών οολληφθέν- 
των ληστών τού Χασανίου δ ι’ ού παραπέμπονται άπαντες 
καί ό επιστάτης τής ληστευθείση; κυρίας Ζωγράφου, μεθ’ 
όλας τάς συμπάθειας ων απολαύει ούτος παρά τε τη Κυρία 
καί τώ  υίώ αυτής. Θά καταοληθή δέ ενέργεια όπως δικα- 
σΟώσι κατά τήν παρούσαν σύνοδον τού κακουργοδικείου λή
γουσαν περί τά τέλη Ιουνίου. Έπαινούμεν πολύ τήν δρα
στηριότητα αυτήν τής είσαγγελικής αρχής, διότι σοιαϋται 
πράξεις πρέπει νά κτυπώνται κατακέφαλα.
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

( Συνέχ. ίο. άριΟ. 477)

—  Λοιπόν, εάν άγνοήτε αυτό ακόμη, σας πληροφορώ ότι 
σ Λυκογιάννη; ψευδώς καταγγελθείς συνελήφΟη ΰπό τών χω
ροφυλάκων καί ή'χΟη εις τήν ειρκτήν.

—  Έγνώριζον τούτο, Έρριέττη, τό έγνώριζον.
—  ΤΑ ! τό έγνωοίζετε ! . . . Κα1 σήμερον ήλΟετε εις Βιο

κούρ εύθυμος, μέ έλαφράν καρδίαν . . . *0 Ραούλ Λεσιμαίζ 
δέν έχει λοιπόν ούτε συνείδησιν, ούτε τιμήν, ούτε καρδίαν !.. 
Τό έγνωρίζετε ! . . .

Καί δέν ήσχύνΟητε εμφανιζόμενο; έν τή χώρα ταύτη, έν 
η κατά παν υμών βήμα θέλετε ακούει : Ό  Λυκογιάννη; είναι 
ένας άθλιο; ! *0 Λυκογιάννη; είναι δολοφόνο; ! . . . Διότι τα
χέως έλησμονήθη τό καλόν τό όποιον έπραςε, καί δέν βλέ- 
πουσιν εν αύτώ ή έν είδος κτήνους, ικανόν νά διαπράξη ό- 
λ.α τά εγκλήματα.

Τού τμηματάρχου επί τού προσωπικού .τού Μηχανικού 
κ. ΓΙαπαδιαμαντοπούλου μεταβαίνοντο; μέ αποστολήν εί; 
Γαλλίαν, αντικαθιστά αυτόν πρσσωρινώς ό Ταγματάρχη; κ. 
Θεμ. Σαχτούρης.

Τί περίεργον ! ό φόβιρός ήρόίς τού Στεφάνου Ξένου πρίγ- 
γκηψ Κορτσακώφ δέν είνε εκείνο; 8ν ΰπέθετέν ό συγγραφεύς 
τής Ηρωίδοη, άλλ’ αλλο; τις, ίσάμιλλος ίσως πρός εκείνον. 
’Εκείνος, δ ι’ 8ν εγραψε τά εννέα δέκατατού μυθιστορήματος 
αυτού, ζή, αγνοούμενος μέν ΰπό τή ; οικογένειας το υ ,άλλά  
ζώ ν  ώστε φαντασθήτε τ ί σύγχισις- μέχρι μέν τινο; έ πρίγ- 
κηψ Κορτσακώφ τών Ν έων Ί δ ιώ ν ,  ό όύίλλιαμ τού Ξενο
δοχείου τώ ν Ξε'νων, μέ τά αραπάκι του, ό μεγαλέμπορος 
καί δημοσιογράφο; τής Κύπρου, ό άπαγωγεύς τή ; ωραίας 
'Ελένης καί τών χρημάτων της ήτο εκείνος, άλλ’ έπαυε τού 
νά ήνε εκείνος, άμα ό κ. Ξένο, μετεβάπτιζε τόν Ούίλλιαμ; 
Λεοναρδή καί τόν μετέφερε καί τόν έσκότωνεν ε ί; τού 
Κόκλα.

Διότι έρευνα εγένετο δευτέοα επί τού πτώματος τού 
πρίγκιπος Κορτσακώφ—τήν πρώτην, ώ ; ένθυμοόμεθα, τήν 
εκαμεν ό κ. Ξένος— ΰπό τού κ. Σκουλούδη καί ’Αγά βέη, 
ό'στις είχε βο/λώσει τρεις όδόντας τού πρίγκιπος Κορτσα
κώφ. ’Εάν εΰρίσκοντο λοιπόν οί σδόντε; βουλωμένοι καί 
βουλωμένοι ΰπό τού Άγάβεη, διότι είχε ιδιαίτερον γνώρισμα, 
τό σημάδι ή·ο άλάνθαστον καί τό πτώαα ήτο τού πρίγ
κιπας Κορτσακώφ. Ά λ λ ’ εάν δέν εΰρίσκοντο, κύριε Ξένε ; 
Τούτο δε καί έγένετο, ή οδοντοστοιχία τού πτώματος εΰ- 
ρέθη πλήρης καί ¿κεραία. Μετά χαρά; δέ ήδυνήθησαν ό κ. 
Σκουλούδη; καί Άγάβεη;' οϊτινε; παρεκλήθησαν εις τούτο, 
νά τηλεγραφήσουν εις τήν έντιμοτάτην οικογένειαν Ζ. ότι ό 
μεγαλοφυής υιό; των δέν ήτο ό έν Κόκλα τουφεκισθείς.

— Έρριέττη, άδελφή μου, οίκτείρω πικρώς τήν παραφο
ράν μου, σάς ορκίζομαι !

—  ΤΛ ! άποκαλεΐτε άπλώς τούτο παραφοράν ! Ά λ λ ’ ¿διά
φορον '. Οικτείρατε . . . Τπάρχει μεγάλη άπόστασις μεταξύ 
τούτου καί τής μετανοίας. Δυστυχώς έγίνατε αίτιος ανε
πανόρθωτου κακού . . . Τέλος ό Λυκογιάννη; είναι έν τή φ υ
λακή· τ ί  θά πράξητε ;

—  Τί νά πράξω ;
—  Ναί.
— ’Αλλά, αλλά, έψιθύρισεν.
—  Απαντήσατε λοιπόν.
—  Τί δύναμαι νά πράξω ; Τί θέλετε νά πράξω ;
—  Ά ,  ναί, είναι αληθές, ούδέν δύνασθε νά πράξητε, είπε 

μετά πικρίας ή νεάνις.
Ό  Ραούλ. άνέλ.αβεν ολίγον θάρρος.
— ’Αλλά δέν δύναμαι νά υπάγω νά κράξω, είπε, παντα- 

χού : *0 Λυκογιάννη; είναι αθώος, ο ένοχος είμαι εγώ καί νά 
σπεύσω μετά ταύτα νά καταλάβω τήν θέσιν του εν τή είσ- 
κτή τού Έπινάλ.

— Και εν τούτοι; τά καθήκον αυτό σάς διατάττει, ΰπέ- 
λαβεν ή ‘Ερριέττη, όιοτι άνήρ έντιμ.ος δέν επιτρέπει νά κα- 
ταδικασθή εις αθώος. Ά λλ ’ ΰπάρχει ή βαρόνη Λεσιμαίζ . . . 
Ούδέν δύνασθε νά πράξητε, ούδέν. ’Εάν ή δυστυχή; μου μή-
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’ΐδού καί έν άνεξήγητον :
Τηλεγραφοΰσιν έκ Κορίνθου ε ί; τόν « ’Ανατολικόν Α γ γ ε 

λιοφόρον» Κωνσταντινουπόλεως, ότι έκ Παρισίων άφικόμενοι 
οί κύριοι Μιυγκέν καί Μπομπαίν αρχιμηχανικοί τή ; Τομής 
τού Ισθμού διέταξαν νά σταματήσουν αί έργασίαι.

Τί συμβαίνει ;

Τρείς προκλήσεις μονομαχίας έλαβεν ό συνάδελ.φος διευ
θυντής τών «Νέων ’ΐδεών» κ. Άγγελόπουλος δι’ £ν διάφο
ρον τής έφημερίδος του, δ ι’ ού έσχολίαζε μ.ίαν γαλλικήν έπι- 
στολήν περί ενός μονομαχικού επεισοδίου μεταξύ τού Διευ- 
θυντού τής Γαλλικής Σχολής καί τινο; νέου. Καί ε ί; τούς 
μάρτυρας τών τριών ό κ. Άγγελόπουλος άπήντησεν ότι δέν 
εννοεί νά δίδη λόγον δι’ ό,τι γράφεται είς τό φύλλον του 
είμή είς τά Δικαστήρια.

Ά λ λ ο ; Όθέλλος έν Κωνσταντινουπόλει.Όθέλλος όχι μό- 
ώς σύζυγος, άλλα καί ώς χρώμα, διότι είνε οίθίωψ· ονομά
ζεται Σουλεϊμάν καί είνε στρατιώτης· συνελαβε τήν γυναί
κα του ομιλούσαν—όχι βέβαια όμηρικώς,— μετά τού έραστού 
της καί είς τήν στιγμήν έκαμε τά στήθος τη ; κολεόν τή ; 
σπάθης του. Είτα δέ ό γενναίος Σουλεϊμάν καί οπαδό; τής 
σχολή; τού «Σκότονε τήν άτιμη» τού Δουμά, παρεδόθη είς 
τό στρατοδικεϊον.

Διά τού σήμερον τήν πρωίαν αποπλεύσιντο; άτμοπλοίου 
τού Κορινθιακού κόλπου άνεχώρησεν είς Μεσολόγγιον ό βου
λευτή; Εύρυτα/ία; κ. Δημ. I. Χατζόπουλος καί ή δεσποι
νίς Κασσάνδρα I. Χατσοπούλου.

Φαίνεται, ότι έν Έλλάδι ή πολιτική δέν ανέχεται αν
θρώπου; καταδεδικασμ.ένους, έστω καί διά τού; μάλλον δε- 
δικαιολογημένους λόγου;· διΐσχυρίζονται λόγου χάριν, ότι 
ή πολιτική έπεμ.βαίνε·. ε ί; τά τή ; Δικαιοσύνη; καί έζεπόμ- 
πευσεν ήδη αύτήν, άλλ’ ήμεϊς δέν δυνάμεθα είσέτι νά φθά- 
σωμεν εί; τήν απελπιστικήν τούτην πεποίθησιν, ούχ ήττον 
εχοντε; ΰπ’ οψιν τάς καταβαλλόμενα; προσπαθεία; έκ μέ
ρους τής Κυβερνήσεω; πρός άπαΛ .Ιαγην  τού έσχάτω; κα- 
ταδικασθέντο; αξιωματικού Μοσχοβάκη, προαγόμεθα νά 
πιστεύσωμεν, ότι εκεί αποβλέπει ή πολιτική τών έλλήνων 
πολιτευτών καί ότι τήν γενικήν έξαχρείωσιν θεωρούσι τό 
ά'κρον άωτον κοινωνική; εύδαιμονίας. Τοιαύτην δέ άθώωσιν 
—¡ιέ  ¡ ¡ ί σ α —πιστεύομεν νά μήν τήν θέλη ούδέ ό ίδιος κα- 
ταδικασθείς. ’ Αν ην5 άθώο;, ά ; άποδειχθή τοιούτο;· τά 
μιλήματα είνε περιττά.

Δ ΙΚ Α Σ ΤΙΚ Α  ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΝ TC ΚΑΚΟΤΡΓΟΔΙΚΕΙΩ

Οί κατηγορούμενοι περί ών έγράφομεν έν τώ χθεσινώ φύλ- 
λω έκηρύχθησαν ένοχοι απόπειρας άναιρέσεως, διότι εκ τής 
όλης σειράς τής διαδικασίας προέκυψεν ότι δεν ήτο δυνατόν 
ή αύτοί νά ήσαν οί προσβαλόντες έν τή έρήμω εκείνη όδώ 
τόν παθόντα. Καίκατεδικάσθησαν εί; φυλάκισιν 2  1/2 έτών.

Σήμερον δέ άναίρεσις πάλιν έξεδικάζετο. Ό  κατηγορού
μενος, συναντήσα; καθ’ οδόν φίλον του, τόν καλεί είς γεύμα.

τηρ έπληροφορείτο . . .  ΤΛ ! ή τρομερά αϋτη εϊδησις θά τήν 
έφόνευεν ’.

—  "Αλλως, Έρριέττη, ό κ. Βιολαίν μ.’ έβεβαίωσεν οτι ό 
Λυκογιάννη; δέν θά καταδικασθή.

—  Καί τούτο σάς καθησύχασε καί έπαναπαύει τήν συ- 
νείδησίν σας, έ ; Ά λ λ ’ έγώ σάς λέγω : τρέμ.ετε! . . .  Ό Λυ- 
κογιάννης έν τή ειρκτή είναι απειλή διά έσάς.

—  Δέν θά όμιλήση.
—  Μ ή βαυκαλίζεσθε ΰπό τής χίμαιρα; ταύτης. 'Ο Αυ- 

κογιάννης θά μ.άθη, νά όμιλή καί ν’άναγινώσκη βεβαίως μετά 
καιρόν· άλλ’ ή δικαιοσύνη θά ΰπομένη- τά έτη είναι τίποτε 
δ ι’ αύτήν, διότι είναι αίωνία. Καθ’ ημέραν ό Λυκογιάννη; 
θά όμιλήση, θά καταλάβη, θ’ άποκρούση τήν κατηγορίαν, ής 
είναι τό άντικείμ.ενον, καί θά διαμαρτυρηθή πεοί τή ; άθωό- 
τητό; του, τότε θά είπη ό,τι συνέβη έν τώ ' Οαλάμ.ω τής 
’ Ιωάννης Βαιγιάν καί θά έξηγήση τήν πλάνην τής δυστυχούς 
νεάνιδος.

"Ισως δέν θά πιστευθή· άλλ’ ΰπάρχουσι δύο αντικείμενα, 
τά όποια μοί έφερε- θά ζητνθή ή μ.αρτυρία μ.ου καί δέν θά 
ψευσθώ- μή άνεχομένη τό αίσχος, θά καταγγείλω τόν αδελ
φόν ρ.ου !

Ά φ ες , έξήτασα τήν κατάστασιν ΰφ’ όλας τάς επόψεις. 
Παραδέχομαι ότι θά κατορθώσωσι τόν Αυκογιάννην νά όμι- 
λή. Τί θά συμβή ; Δεν θά δυνηθή V άποδείξη τήν αθωότη

τα αύτού. Ά λ λ ’ επειδή δέν είναι δυνατόν νά τόν κρατώσιν 
έν τή φυλακή προανακριτικώς, θά γίνη άνάγκη δίκης, κατα
δίκης. *0 δέ δυστυχής, άνίκανο; νά ΰπερασπίση εαυτόν, θέ
λει άχθη ώς ευτελής κακούργος ενώπιον κακουργιοδικείου ή 
Πλημμελιοδικείου. Πιστεύετε λοιπόν ότι έγώ, έάν είμαι ά- 
κόαη έκ τού κόσμου τούτου, έγώ ή Έρριέττη Λεσιμαίζ, ήτις 
γνωοίζω ό,τι γνωρίζω, θά ήμαι ίκανώς άθλια, ίκανώς άναν
δρος ώστε ν’ άφήσω νά καταδικασθή είς άθώος !

"Αλλη ΰπόθεσις. ‘ ϊποθέσωμεν ότι δ Λυκογιάννη; μ.ανθά- 
νων νά όμιλή, διά ταύτην ή δ ι’ εκείνην τήν αιτίαν δέν θέ
λει νά φωτίση τήν δικαιοσύνην, δηλαδή νά γνωστοποίηση 
τόν ένοχον, καί έμφανίζεται επίσης ένώπιον τών δικαστών 
καί καταδικάζεται έκ τών προτέρων. Νομίζετε άκόμη ότι θά 
έχω τό θάρρος ν’ άφήσω τόν Αυκογιάννην νά κάαη τήν θυ
σίαν ταύτην ; Πιστεύετε ότι καί έν τή μ.ιά ώ ; καί έν τή άλ
λη πεοιστάσει θ’ άφήσω νά καταδικασθή ό άθώος ;

Ό Ραούλ Λεσιμαίζ είναι άδελφό; μου, άλλ’ ό Λυκογιάν- 
νη; έσωσε τήν ζωήν μου ! "Επειτα δέ έχω συνείδησιν καί 
συναίσθησιν τού καθήκοντος !

Καί τώρα, είπατε, είπατε,δυστυχή, βλέπετε τήν τρομεράν 
άβυσσον, ήν άνοίξατε πρό τών ποδών σας, πρό έμού !

Ό  Ραούλ δέν άπήντησεν, ήτο περίτρομος καθ’ όλα τά μέ
λη καί έμενε κεκλιμένην έχων τήν κεφαλήν, μή τολμών νά 
έγείρη τού; οφθαλμούς του επί τής αδελφής του.

— Ούδέν πλέον ^yω νά σάς εϊπω, ΰπέλαβέν ή νεάνις και
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Ά λ λ ’ ό οίνο;, ό μέλλων νά εύφράνη τά ; καρδίας των δύο .συν
δαιτυμόνων, δεν ή το διόλου τής προκοπής- μετά τό τέλος 
του γεύματος ό κατηγορούμενος διερχόμενος άπό τό παντο
πωλείου εξ ού έπρομηθεύθη τόν οίνον είσήλθεν διά νά ΰπο 
βάλη τά παράπονά του ε:ς τόν παθόντα παντοπώλην' ά λλ ’ 
εκεί πιάνονται. *0 παθών τού επιτίθεται δι’ ενός μπακα- 
λάου· άλλά δυστυχώς τόν μπακαλάον διαδέχεται εις τάς 
χείράς του ως ό'πλον έπιθέσεως χονδρόν σίδερου, έξ εκείνων 
τά όποια χρησιμεύουν ό)ς στυλώματα των Ουρών, καί ό κα
τηγορούμενος δέχεται μίαν σιδεριάν εις τήν κεφαλήν, άλλην 
εις τήν ωμοπλάτην ό κατηγορούμενος εξάγει εγχειρίδιου, εις 
οΰ τήν θέαν απομακρύνεται ό παθών. Τρέχει κατόπιν του ό 
κατηγορούμενος καί έκ των όπισθεν καταφέρει διά τής μα- 
χαίρας του πληγήν, υπό τόν θώρακα, ήτις μετ’ ολίγον επ ι
φέρει θάνατον.

Οϋτω διατείνεται ή κατηγορία- καί είς μόνον μάρτυς έκ 
των δύο τής κατηγορίας έπιβοηθεί τά συμπεράσματά της. 
Ά λ λ ’ ή ΰπεράσπισι; υποστηρίζει ότι τό κτύπημα έδόθη ΰπό 
τού κατηγορουμένου ένώ οΰτος έκειτο χαμάί ΰπό τά σιδερέ
νια κτυπήματα τού παθόντος, καί ή ζωή του εΰρίσκετο εις 
προφανή κίνδυνον. Καί έπιβεβαιοΐ τήν δοξασίαν της ό μόνος 
έξ άρχής μέχρι τέλους αύτόπτης τής πράξεως, ό σύντροφος 
τού κατηγορουμένου, μεθ’ ού συνεγευμάτισε. Καί ναι μέν 
ζώηρώς αμφισβητείται ΰπό τού είσαγγελέως ή αλήθεια των 
λόγων τού μάρτυρας, άλλά ζωηρότερου προμαχεί αυτής ή ΰπε- 
ράσπισις τού κ. Γίαπαλεξανδρή.

Τ Α  ΛΕΙΨΑΝΑ Τ Η Σ  Λ Η Σ Τ Ε ΙΑ Σ

*Όπως μετά δεινήν τινα νόσον έπιφαίνονται επί τής έπι-

δερμίδο; πυρρά τινα εξανθήματα, τού ιατρού παρηγοροΰν- 
τος τόν άσθενή ότι θά περάσουν κι’ αύτά, οΰτω τής μεγά
λης, τής ίν δ ό ζο υ  ληστείας, τής τυχούσης ¿>'ΰό(υυ κενοτα
φίου— τού Δείλεσι — άνακύπτουσιν άπό καιρού εις καιρόν ε
λαφρά τινα εξανθήματα, τά όπια κατά τούς ιατρούς τού 
Κράτους, υπουργούς, αστυνόμους, Μοιράρχους, θα  περάσουν  
χ ι' α ν τ ά  μέ τόν καιρόν, μέ τό κολάϊ.

Μετά τό Δείλεσι, ή δεύτερα ληστρική περίοδο ; δ έον νά 
θεωρηθή καί νά ονομασθή ή πετσωματική, λήξασα ευτυχώς 
άμα τή καταλήψει των νέων επαρχιών, παοαδοθέντων όλων 
τών άνταρτοληστών εις τόν αρχηγόν τού στρατού τής κα : 
τοχής Σούτσον, έπί τω λόγω ότι θά τύχωσι χάριτος, τώρα 
ί έ  κεκλεισμένοι έν τω Μεδρεσέ, δικάζονται καί καταδι
κάζονται.

Τρίτη περίοδος μπορεί νά ονομασθή ή χρηματιστική. Έ 
χει κάπως ή τρίτη αϋτη περίοδος εμπορικόν χαρακτήρα. 
Καίό'πως τούς έν τώ χρημαστηρίω μεγαλκέπτορας τούς λέ- 
γομεν απλούστατα λ/στάς, οΰτω τούς ληστάς τής τρίτης 
περιόδου δυνάμεθα νά τού; άποκαλέσωμεν γρ η ρα τ ισ τά ς .

Έλαβε λοιπόν τά πράγμα καθαρώς εμπορικόν χαρακτή
ρα. Έσχηματίζοντο έταιρίαι— ώς α; άλλαι έταιρίαι τών 
μεγαλοσχήμων κλεπτών—ίθε-.ον τάς βάσεις τού εμπορίου 
των, επρομηθεύοντο τά  κειάλαιά  τω ν— κ ά π η ; καί όπλα 
—έλεγον : θά πάμεν εις τά π<ράλια τής Μικρός Άσίας ή 
εις τά παράλια τής Μακεδονίας, θά κάμουμε τήν μ.τάζα 
μας, η εταιρία θά διαρκέση φέρ’ ειπείν τρείς μήνας ή έξ μή
νας ή καί περισσότερον κατόπιν θά γυρίσουμε, τό συμβο
λαίου μας θά θεωρήται λελυμένον καί έκαστος θά έπιδοθή 
εις τό έργον του.

“Λνθριοποι τοιούτοι είνε γνωστοί εις τήν άγοράν. Ευτυ
χώς οι πλειότεροι η μάλλον όλοι είνε ξένοι- οΰδείς Αθη
ναίος εστιγματίσθη ΰπό τοιούτου εμπορίου.

Ό δείνα φερ’ ειπείν φοοστανελλάς η μαγκούρας περιφέ-

δέν δύναμαι δυστυχώς οϋδεμίαν νά σάς δώσω συμβουλήν. 
Έν τούτοις καλώς θά πράξητε, έάν άλλάξητε βίον γνωρί - 
ζω άπό τίνος ποϊον βίον διάγετε έν ΙΙαρισιοις, βίον άξιο- 
θρήνητον, δι’ δν έγώ αισχύνομαι. Ούδέν πράττετε, είσθε ένας 
άργός, ένας άχρηστος- ξοδεύετε άνοήτως τάς ημέρας τής 
νεότητός σας.

Ραούλ, μετανοήσατε, διορθωθήτε, είνα, καιρός άκόμη, βελ- 
τιωθήτε έάν θέλητε βραδύτερου έκείνοι οίτινες θά σάς κοί- 
νωσι, νά φανώσιν επιεικείς πρός σάς.

"Ηγειρε βραδέως τήν κεφαλήν. AÍ ¿ξορκίσεις τής άδελ- 
φής του ζωηράν τού έκαμαν έντύπωσιν. Οι οφθαλμοί του 
ήταν πλήρεις δακρύων.

— Συγγνώμην, αδελφή μου, συγγνώμην, είπε μέ συντε- 
τριμγένην φωνήν· μάλιστα, έχετε δίκαιον,είμαι ένα άνάξιος, 
ένας άθλιος ! Μέχρι τούδε, αναγνωρίζω, ήκολούθησα κακόν 
δρόμον, άλλά, γνωρίζετε τούτο, Έρριέττη, εγκαταλελειμ- 
μένος είς έμαυτόν, μηδενός ΰπάρχοντος ϊνα κράξη είς έμέ : 
Πρόσεχε ! Στάσου ! . . . Έρριέττη, μετανοώ. . . Χάριν τής 
αγαθής μητρός μας, χάριν υμών θ’ άλλάξω διαγωγήν,σάς τό 
υπόσχομαι, σάς τό ορκίζομαι !

—  Θά ίδωμεν, είπε ξηρώς ή νεάνις, νεύσασα νά άπο- 
συρθή.

ΊΙ Έρριέττη κ ίτέπεσεν έπί τής έδρας καί ήρχισε νά 
κλαίή πικρώς.

Ι Ϊ Τ ’

Η ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ

ΊΙ αδελφή έξήσκει τώ όντι σωτηριώδη έπιρροήν έπ ί τού 
άδελφού της. Ή Έρριέττη είχε λόγους νά πιστεύη τούτο, 
όιότι είχεν έπιτελεσθή παρά τώ  Ραούλ αιφνίδιος μεταβολή. 
Δεν κατελίμπανε τήν μητέρα του, πρός τήν οποίαν έφέ- 
ρετο μετά σεβασμού, προσοχής καί περιποιήσεως.

ΊΙ βαρόνη ήτο καταθελγμένη.
—  Ό πόλεμος, έσκέφθη, έπενήργησεν έπί τού έλαφρου 

χαρακτήρος τού υιού μου. Ό  Ραούλ συνεκινήθη λίαν ύπό 
τών συμφορών τής Γαλλίας. *0 ανόητος, ό άλλοτε παρά
φορος, διωρθώθη, γενόμενος τώρα σπουδαίος, σοβαρός. 
ΊΙρχιοα νά ελπίζω ότι ό Ραούλ δέν Ο’ άκολουθήση τά ίχνη 
τού πατρός του.

Καί ή εξαίρετος μήτηρ, ήτις έξ ολίγων ήσθάνετο πολ- 
λήν χαράν, προσέθεσε :

—  "Αληθώς, δέν εννοώ διά τ ί ή Έρριέττη όταν ό άδελ- 
φός της επανέρχεται όλως μεταβεβλημένος ύπό πάσας τάς 
επόψεις, φαίνεται πρός αύτόν τόσον ψυχρά ; Προδήλως τό 
σφάλμα είνε τής Έρριέττης, ή οποία σχεδόν άπέκρουσε τόν 
αδελφόν της όταν ήλθε. Τί έχει λοιπόν ; ΤΑ ! καί αύτή με- 
τεβλήθη άπό τινων μηνών, δέν έχει πλέον τήν θελκτικήν 
εκείνην ευθυμίαν, ήτις έφαίδρυνε τήν σ ωπήν τής μοναξίας
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ρεται είς τήν άγοράν- έχει τάς σχέσεις του- τούς φίλους του- 
τού; γνωρίμους του- συχνάζει είς ώρισμένον καφενείου- είς 
ώρισμένην ταβέρναν- αίφνης γίνεται άφαντος- άπλούστατα 
τότε ο: κάτι γνωρίζοντες λέγουν είς τόν έρωτώντα περίερ
γον : πήγε γ -·α έξω, σέ κάμποσους μήνας θά ήνε έδώ" τούθ’ 
όπερ άπλούστατα σημαίνει: θά πάγη νά μετέλθη τό έμ· 
πόριον τού ληστού.

"Εχει δέ καί τήν ποίησίν της ή τρίτη αΰτη περίοδος τής 
έξανθηματικής ληστείας" κυρίως αί ληστοπραξίαι τών νέων 
χρηματιστών γίνονται κατά τούρκων ουδέποτε δέ πειράζε- 
τα ι χριστιανική θρίξ ή χριστιανικόν χρήμ-/. "Ωστε πολλοί 
ληστοπραγούσι καί γιά τήν ψυχήν των.

ΊΙ τελευταίως λοιπόν άνακαλυφθεΐσα συμμορία τού Λά
ζου καί Λαλοπούλου είνε έν είδος μόνον τού νέου έμπορίου 
όπερ έφύτρωσε κατά τά τελευταία έτη έπί τού άττικού 
εδάφους.

Ό κ. Σπύρο-Μήλιος, ό διοικητής τής Μοιραρχίας, ευ
νοείται φαίνεται ΰπό ευτυχούς άστρου. Διά τάς τοιαΰτας 
ληστοπραξίας ακολουθεί τήν μέθοδον τού Κυβιέ, βστις άπό 
ένα κοκκαλάκι άνεκάλυπτε καί κατήρτιζεν ολόκληρον τόν 
σκελετόν παλαιοστολογικού ζώου- ό κ. Σπύρο-Μήλιος, βοη- 
θούμενος ΰπό τής νοημοσύνης καί τού άστρου του, άπό ένα 
κουταλάκι άνακαλύπτει ολην τήν συμμορίαν τού Ί'ασανιού- 
άπό μίαν δέ σκοτεινήν φράσιν δέν ξεύρομεν ποιας έκθέσεως 
ή ποίου εγγράφου λαμβάνει άφορμήν, επιλαμβάνεται άνα- 
άνακρίσεων, διά νά μπορέση νά έξηγήση τήν φράσιν, καί 
ώ ! τού θαύματος, π ίπ τε ι ώς χρυσή βροχή είς τήν σπάθην 
του ληστρική συμμορία έξ άτόμων, συγκείμενη άπό
τούς άρχιληστάς Λάζον Γεωργίου καί ’Αναστάσιον Ααλόπου- 
λον καί τούς όπαδούς Ίωάννην Κατσίκην, Γεώργ. Γρίβαν, 
Χρήστου Κυριάκου, Γεώργιον Ζηλημένον, Χαρ. Μαντέλαν,

Έμμ. Καμπούρακην, Νικόλαν τινα συμπατριώτην τού Λά
ζου, Ίχν. Χρηστίδην ή Κολοβόν, Στυλιανόν τινα Κρήτα, 
έναν ΣκαρπαΟιώτην, Ίωάννην Σμυρναίον, Γεώργιον Χα- 
σιώτην, Βασίλην τινα έκ Μακεδονίας, Γεώργιόν τινα Υ 
δραίου πλοίαρχον, Ευάγγελόν τινα βλαχοποιμένα έξ Άγρά- 
φων, Μήτρον Μπαλιώτην έξ Άγραφων, Γεώργιον Μπα- 
λιώτην καί τρεις άλλους φονευθέντας άγνωστων ονομάτων.

"Ολοι αυτοί 01 έντιμοι κύριοι κατά τά τέλη ’Απριλίου τού 
παρελθόντος έτους, άρχηγοϋντος τού μέν Λάζου έν Άθή- 
ναις, τόν όποιον ενθυμούνται πολλοί πρό δεκαπενταετίας, 
φουστανέλαν άπ ’ τά μέρη τής ’Ηπείρου, εχοντα ώραιοτά- 
την γυναίκα άπό τήν Κων.σταντινούπολιν, καί κατοικούντα 
είς Πλάκαν, έπειτα γενόμενον άφαντου, διελθόντα βεβαίως 
διά πυρός καί σιδήρου, έπί τέλους δέ άναφανέντα πάλιν 
μέ τά  φράγκικα, έλεεινόν, κατεςηντλημένον καί άρρωστιά- 
ρην, συμπράττοντας δέ τού Αναστασίου Λαλοπούλου, κα- 
ταρτίσαντος τό υπόλοιπον τής συμμορίας έν τή Λαυριωτι- 
κή, κέντρω ληστοποοξιών, πετσωμάτων, έγκλημάτων καί 
λοιπών, άφού β. βαίως έθεσαν τά ; βάσεις τή ; μπάζας των, 
έξώρμησαν έξ Άλεγρανών τού Λαυρίου ένθα είχαν συμφωνή
σει νά συγκεντρωθώσιν άπαντες, έπιβιβασθέντες εντός πλοι
αρίου Γεωργίου τινέ; έξ 'Ύδρας.

Ή πρώτη εμπορική άγορά πρό; ήν άπέβλεψαν όπου ήδύ- 
ναντο νά καταναλώσουν τό έμπόρευμά των ητο ή δροσερά 
Σμύρνη, γή κλασική τού Φασουλά, τών βαλαντιοτόμων, τών 
νυκτοκλεπτών καί τών Ζαπτιέδων.

"Εκεί έλήστευσαν ένα ’Οθωμανόν άφαιρέσανσε; π.ιρ’ αυ
τού τριάκοντα λίρα; καί διάφορα πολύτιμα κοσμήματα- 
έκεϊθεν δέ διά τού αυτού πλοιαρίου έπανήλθον κατά τά 
παράλια τή ; Εύβοια; είς ακρωτήριου τ ι τή ; Καρύστου, 
όπου έξήλθον δύο έκ τών οπαδών των, άρκεσθέντε; φαίνε
ται είς τά έν τή Μικοά Άσία τρόπαια καί λάφυρα. Οι άλλοι 
ΰπό τούς αυτούς άρχιληστάς καί έπιβαίνοντες τή ; αυτής ΰ-

μας- ένίοτε είνε θλιβερά, σκεπτική- τό μειδίαμά τη ; είνε 
βεβιασμένου- θά έλεγέ τις ότι πάσχει μυστικώς καί προσ. 
παθεΐ νά τό κρύψη άπό έμέ.

ΊΙ δέ βαρόνη, ήτις δέν είχέ τ ι νά έπιθυμήση έν τω κό- 
σμω ή τήν ευτυχίαν τών τέκνων της, έγίν 'το  σκεπτική.

Ό  Ραούλ έφαίνετο μέν ολίγον άθυμος, άλλά δέν είχε τά 
άνιαρόν ήθος, όπερ καί κατά τάς προηγούμενα; είς τόν πύρ
γον επισκέψεις του. Άπό τεσσάρων ημερών εύρίσκετο είς 
Βωκούρ καί δέν είχεν είσέτι δηλώσει τήν ποοθεσιν τού νά 
κάμη εκδρομήν τινα.

ΊΙ μήτηρ του όμως, μετά τό πρόγευμα, τον συνεβού- 
λευσε νά ΰπάγη νά έπισκεφθή έφιππο; τόν κύριον καί τήν 
δεσποινίδα Βιολαίν. Άμφότεροι θά κατεγοητεύοντο βεβαίως 
βλέποντε; αυτόν.

—  Ό  κ. Βιολαίν, αγαπητή μήτερ, πάντοτε έφάνη καλ.ός 
φίλος, άπήντησεν ό Ραούλ, ευχαρίστως θά ’πάγω νά τόν 
ίδώ. Καί έτειτα θέλω νά τού ’μιλήσω γιά τόν εαυτόν μου.

— Περί σοΰ;
— Μάλιστα, άγαπητή μήτερ, καί νά τού ζητήσω συγ

χρόνως υπηρεσίαν τινά.
—  Ά  !
— Ό κ. Βιολαίν έχει μεγάλας σχέσεις.
—  Πολλούς στενού; φίλους μεταξύ τών ισχυρότερων 

βουλευτών.

— Πρέπει νά πράξω τ ι , μήτερ μου- θά παρακαλέσω τόν 
κ. Βιολαίν νά μέ βοηθήση νά εϋρω θέσιν τινά κατά λόγον 
τής ικανότητάς μου*

—  Καλά, Ραούλ, καλά, είπεν ή κυρία Δεσιμαίζ έναγκα- 
λιζομένη τόν νεανίαν μετά συγκινήσεως. Πήγαινε, φίλε μου, 
έξηκολούθησε, πήγαινε νά ’μιλήοης τόν κ. Βιολαίν περί τών 
σχεδίων τών άφορώντων τά μέλλον σου.

Τού Ραούλ άναχιορήσαντος, ή κ. Δεσιμαίζ μετέβη παρά 
τή θυγατρι της, ήτις έμενε μόνη έν τή αιθούση. ΊΙ Έρ- 
οιέττη έρρέμβαζεν. Ή βαρόνη έκάθισε άπέναντι τής θυγα- 
τρός της, ί ν  περιέβαλε διά τού πλήρους τρυφερότητας βλέμ
ματος της.

—  Έρριέττη, ήρώτησε μετά τινα στιγμήν ή κ. Δεσιμαίζ, 
πώς ευρίσκεις τόν αδελφόν σου ;

—  Καλλίτερου διά σάς, άγαπητή μήτερ.
— Δέν είνε προσφιλή; καί είς σέ ωσαύτως, Έρριέττη ;
—  Ναι, μήτερ μου.
— ‘Ο Ραούλ δέν είνε πλέον ό αύτό;" είνε περιττόν νά σού 

πώ πόσην χαράν αισθάνομαι δ ι’ αυτό. Έλαβεν άπόφασιν, 
ήτις μέ κατέθελξε- νομίζει αίσχος τήν αργίαν του, θέλει 
νά έργασθή, νά καταστή ωφέλιμος. Αυτό είνε καλόν κάλλι- 
στον, διότι ή άργία καταστρέφει τού; νέους. Ό Ραούλ άπη- 
σχολημένος, δέν θά πηγαίνη είς κακά μέρη, δέν θά κάμνη 
τρέλλαις. Μή έχων κανένα νά τόν συμβουλευτή καί νά τόν 
διευθύνγ, ΰπέκυψεν εί: όλας τά ; παραφορά; τή ; νεότητός.
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δραίϊκης τρεχαντήρας διηυθύνθησαν είς τά παράλια τή ; 
Μακεδονίας, όπου διέπραξαν διαφόρου; ληστείας. ’Εκεί δέν 
κατώρθωσαν νά χρονοτρ ιβήσωσι πολύ, δίότ». άνακαλυφθέν- 
τε ; κατεδιώχθησαν ΰπό τουρκικών αποσπασμάτων, εν τινι 
δέ συμπλοκή μετ' αυτών έφονεύθησαν τρεί; σύντροφοί των.

Όπότε έπα ήλθον ενταύθα κατά τον ‘Ιούνιον ή Ιούλιον 
παρελθόντος έτους άποβιβασθέντες εις τό αυτό δρμηπήριον, 
δθεν είχον έπιβιβασθή.

Τού συμβολαίου λήξαντος καί τή ; εμπορικής εταιρίας 
διαλυθείση;, διεσ> ορπίσθησαν τά μέλη της, τά μέν έν τ9ι 
πρωτευούση, τά δέ είς τά πέριξ, έν πληρέστατη άγνοια 
διατελουσών τών άρχών έν γένει.

Τό δέ νοστιμώτεοον, δτι ττ .έ; έξ αυτών ηξιώθτ,σαν καί 
δημοσίων θέσεων, διά τό όποιον θά έλεγε κακά τ ι ; γλώ σ
σα, δτι οί άνθρωποι Ιπανέλαβον τό αυτό έπάγγελμα, δπερ 
τόσον έντΐμως έξήσκησαν είς τά μικρασιανά καί μακεδονι
κά παράλια. Ό είς τοΰτέστι διωρίσθη επιστάτη; τών φυ
λακών Μενδρεσέ, άλκο; δέ άγροφύλαξ,καί οί λοιποί έμειναν 
ενταύθα προς αγνώστους ετέρους σκοπούς.

'Ες δλης αυτής τή ; συμμορίας συνελήφθησαν τη  διαταγή 
τού κ. Σπυρομήλιου οί δύο άρχιλησταί,ήτοι ό Γεώργιος Λάζος 
καί ό ’Αναστάσιος Λαλόπουλος καί πέντε έκ τών οπαδών 
αυτών, ήτοι ό ’Εμμανουήλ Καμπουράκης, δ Χαράλαμπος 
Μανιτέλας, δ Ιωάννης Χρηστίδης η Κολοβός, δ Λημάτριος 
I’. Μπαλιώτης, στραγαλαδζτ,ς τό έπάγγελμα καί ληστής 
τήν επιστήμην, καί ο Γεώργιος Μπαλιά)της" άπαντες ούτοι 
παρεδόθησαν εις την ένταύθα Είσαγγελικήν άρχήυ μετά 22 
άνακριτικών πράξεων, έκθέσεων κλπ. δ ι’ ών άποδεικνύεται 
πασιφανέστατα η σΰστασι; τής συμμορίας καί ή διάπραξις 
ληστρικών πράξεων.

Χθές άπαντες ούτοι άνεκρίνοντο δ ι’ όλη; της ημέρας υπό 
τού άνακριτού κ. Ά μπελα, άφού προηγουμένως άνεκρίθ/,σαν 
αυτοί καί αί σάρκες των υπό τής χωροφυλακής.

Σήμερον παρετήρησεν δτι έβάδιζεν οδόν επικίνδυνον καί ο
πισθοχωρεί. Τέλος, Έρριέττη, εάν είμαι ευχαριστημένη άπό 
τόν Ραούλ, όφείλεις καί σύ ωσαύτως νά τ,σαι ευχαριστημένη 
άπό τόν άδελφόν σου.

—  Βεβαίως αγαπητή μου μήτερ.
 Έν τούτοις φέρεσαι πρός αυτόν πολύ ψυχρά. Μόλις

τού δμιλεΐς καί εννοώ δτι στενοχωρείται άπό οέ' δέν τολ
μά νά σού άπευθύνη τόν λόγον. Θά ένόμιζέ τις δτι μντ,σι- 
κακείς έναντίον του, τ ί έχεις λοιπόν, σ’ έκαμε τίποτε :

—  Τίποτε, μήτέρ μου.
—  Τότε, Έρριέττη, έπίτρεψόν μοι νά σέ εϊπω δτι δεν 

έννοώ τόν πρός τόν Ραούλ τρόπον σου, ότις καί αυτός δέν 
γνωρίζει τ ί νά σκεφθή, καί αυτό τόν κάμνει νά μελαγχολά.
. . . Θέλω νά γίνρ σκεπτικώτερος, σοβαρώτερος, άλλά δύ- 
ναταί τις νά η,νε σπουδαίος, χωρίς όμως νά χάση τή,ν ευ
θυμίαν του.

Δάκρυα, τά όποια δέν ρδύνατο νά κρατή,σρ, έρρευσαν 
έκ τών οφθαλμών τής νεάνιδος.

—  Άκομη δάκρυα ! άνέκραξεν ή κυρία Λεσιμαίζ. Έρριέ- 
τη , κόρη μου, άγαππτόν μου παιδίον ! Τί έχεις, τ ί έχεις 
λοιπόν;

Τά δάκρυα τής νεάνιδος έρρευσαν άφθονώτερα.
— ΤΑ ! Ε’-μαι βεβαία τώρα, έξη,κολούθησεν ή μήτηι δ ι’

Τοιαύτα τ ά  γνωρ ίσματα της τρ ίτης ληστρ ική ; περιόδου. 
^  Χάριτας οφείλομεν πολλάς είς την Μοιραρχίαν Α τ τ ικ ή ς , 
κα ταδ ιώ ξασαν δραστηρίως τη ν τε  συμμορίαν τού Χασαννού 
καί tvj/ ίλλη ,ν τή,ν έ< τών άποβρασμάτων τη,ς πρωτευούσης 
συγκροτηθεΐσαν.

Ί Ι  άνακάλυψ ις τής συμμορίας άποδεικνόει δ τ ι ή άτμο- 
σφαίρα μας πάσχε ι άπό πληθώραν τοιούτων βακτηριδίων 
δυναμένων νά γεννήσωσι κακοήθη ληστρικόν πυρετόν καί ότι 
πρέπει νά γ ίνη  πολλή  χρήσις φανίκού οξέος τού κ. Σπύρο- 
Μήλιου.

 — « ------------

ΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΛΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Β ε τ ώ λ ε α ,  30 ’Απριλίου

.Ήρεμα καί άθορύβως εξακολουθεί ή άπό τίνος χρόνου συ- 
στάσα μικτή τουρκική, επιτροπή έξετάζουσα τούς τε διδα
σκάλους καί μαθη,τάς, ποιό· τών διδασκόμενων βιβλίων, 
καταγωγής έθνικάτητος, σπουδών διδασκάλων, μισθού αυ
τών καί παν δ,τι ανάγεται είς τούς πόρο ιχ  δ ι’ ιόν συντηρούν- 
ηαι τά  εν τη Μακεδονία σχολεία.

Μέτρα σοβαρά καί προμελεττ,μένα ελήφθησαν υπό τής 
τουρκικής άρχής δ πως τά  πάντα περιέλθωσιν είς χεϊρας 
αυτής καί άποναρκώση έν τώ μέλλοντι τ·ή,ν μόνην δύναμιν 
καί τόν πόθον τής έκπαιδεύσεως τών άτυχεστάτων κατοί
κων τής Μακεδονίας. Παραδεχθώμεν δτι τά μέτρον τή ; 1'· 
IIύλης έμφαίνει άπόφασιν νά τεθώσι καί τά τών σχολών 
υπό ττ,υ άγαθή,ν έπιτήρησιν τού υπουργού τής Παιδείας, ίο;

οδυνηρού υφους" μοί άποκρύπτεις κάτι τ ι προ πολλού. ’Έ
χεις Ολϊψιν, πόνον μυστικόν...

Πλτ,σιάσασα ζωαρώ; τήν Έρριίττην καί έναγκαλισθείσα 
αυτή,ν έξηκολούθησε μετά φωνή; κολακευτικής.

—  Είπέ, μήπως δεν άγαπάς πλέον τήν μητέρα σου ; 
Έάν τήν άγαπάς πάντοτε, δ ιατί δεν έχεις πλέον έμπιστο- 
σύνην πρό; αυτήν ; . . . Έρριέττη, αγαπητή μου, είπέ μου 
τά αίτιον τών δακρύων σου, νά δυνηθώ δπως άλλοτε νά 
άπομάξω αυτά καθώς όταν ησο πολύ μικρά ! . . . Υποφέ
ρει:, τά βλέπω, τό αισθάνομαι. . . Όμίλησον, τέκνον μου, 
όμίλησον σέ δρκίζω, πέ μου τ ί έχεις; Είς ποϊον λοιπόν θά 
έμπιστευθης τή,ν λύπην σου, είμή είς τή,ν άγαθή,ν σου μη-

τέ?Χ 5 , ι. ,Ή νεάνις γονυπετήσασα συνήνωσε τάς χείρα; καί διά 
φωνής ασθενούς σχεδόν δειλιώσα :

— Ποοσφιλής μου, μήτερ, είπεν, έπιθυμώ νά σάς άφήσω.
ΊΙ κυρία Δεσιμαίζ ηνωρθοίθη έκπληκτος.
—  Νά μέ άφήσ/ς ! έπεφώνησε, θέλει; νά μέ άφήσης !
—  Εΐνε άνάγκη.
—  Πού θέλεις λοιπόν, Έρριέττη, νά ύπάγης ;
■— Είς τό μοναστήριον.
Ή μήτηρ έρρίγησε καί έγινε κάτωχρος.
—  Είς τό μοναστήριον, ανέκραξε παράφορος, είς τό μο- 

ναστήο'ον, σύ, Έρριέττη Δεσιμαίζ '.
—  Μάλιστα, υ.ήτέρ μου. Πολύ Ισκέφθην άπό -ινος χρό-
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είς τά ευνομούμενα κράτη συμβαίνει. Τις έγγυάται ύμίν δτι 
οί φαλακροί καί νυσταλέοι υπάλληλοι τών υπαλλήλων θά 
εφαρμόσουν δ τ ι δέν έννοούν, καί άπόδειξις έστω δ τρόμος 
8ν ένεπνευσαν είς τάς υποδιοικήσεις, χωρία καί κωμοπό- 
λεις ένθα διδάσκαλοι καί έφοροι έτέθ/,σαν ύπό άνάκρισιν 
άπόντος τού Μητροπολίτου καί άλλων. Έτάφησαν διά 
παντός αί δυνάμεις τών Μητροπολιτών, τά βεράτιά των 
καί ή συμπεριφορά τή ί τοπικής άρχ.ή; πρός αυτούς μαρτυρεί 
δτι ή θέσις αυτών εσεται είς τό εξής έντός τών τεσσάρων 
τοίχων της έκκλη,σίας. Κήδευσις -προνομίων άνευ οίμωγή; 
καί κλονισμού έσεται τό οχληρότεροι  θέμα συζητήσεως' ό
ποια δέ τόλμη τών Βουλγάρών ιερέων καί τών μελών αυτών, 
θρασύτης καί τέχνη πρός άγραν απογοητευμένου ποιμνίου !

Οί Βούλγαροι καί Ρουμούνοι εργάζονται άνετώτερον, διότι 
στερούνται τής λογοκρισίας καί χαίρουν άν οΰχί τή,ν εμπι
στοσύνην τών άρχών, τουλάχιστον τή,ν αδιαφορίαν. "Οπως 
λάβη,τε άπλήν τινα ιδέαν περί τής έ.εργείας τών Ρουμού- 
νων, σάς επισυνάπτω τόν αριθμόν εφημερίδων άστινας άνά 
πάσαν εβδομάδα λαμβάνουσι διά τού διεθνούς ταχυδρο
μείο.' I 150 φύλλα τήν εβδομάδα· ήτοι τόν μήνα άνω τών 
6 ,000 φύλλων τά δποία καί διανέμονται τακτικώτατα καί 
μετά ζήλου ένθα σχολεία ρουμουνικά ΰφίστανται. 'Ημείς 
δέ μόλις 5 φακέλλους τού Ν ιο.Ιύγου καί ούτοι ιδιωτικοί, 
καί 2 τής Λ ύγής, οΰδέν δέ οΰδέν δυστυχώς φύλλον άπολύ 
τως έκ τής χώρ-χς τού Κέκρωπος. ’Ενώ οί Βούλγαροι καί 
Ρουμούνοι άλλη,λογραφούσι τακτικώς διά τού διεθνούς τα 
χυδρομείου, ημείς οΰδέν δυνάμεθα ν’ άνταλλάξωμεν άπό εί
κοσι περίπου μηνών μέ τή,ν Ε λλάδα, διότι στερούμεθα τής 
συυ.βάσεως καί τών μέσων ών οί κάτοικοι τών παραλ.ίων 
χαίρουσι. Δέν έξετάζουεν τ ί φρονείτε οί έν Έ λλάδι περί 
τί,ς τύχη; τ ι,; βορειοδυτικής Μακεδονίας, ούτε έξετάζομεν 
τού; ομοσπονδιακού; συνδυασμούς και τού; φιλικούς πόθου; 
των Βουλγάρων, οΰς φαίνεται ή ελληνική κυβέρνησις γινώ-

| σκει τόσον δεξιώ; νά τού; τα π ε ινώ τγ , δπόταν κρίνη κατάλ
ληλον τόν χρόνον.

Γογγιζομεν μόνον διότι έγκαταλειφθέντα: μάς άτογυ- 
μνώνουν ημέρα τη ημέρα Ρουμούνοι καί Βούλγαροι διά τών 
ενεργειών των, χωρίς νά δυνηθώμεν νά σταματήσωμεν τά  
άπειρα μέσα άτινα μετέρχονται. Και μή νομίσητε ότι έρ
χονται έκ Ρουμανία; η, Βουλγαρία; γνήσιοι Ρουμούνοι ή 
Βούλγαροι- απ’ έναντίας δλοι οί σκαπανείς είσί τόθο ι Μακε- 
δόνες καλώ; μισθοδοτούμενοι καί προστατευόμενοι κάλλιον 
τών χωρικών τή ; Ρουμανίας. Ί Ι  ρουμουνική πρεσβεία έν Κων- 
σταντινουπόλει Ισχύει, πολλάκι; δέ διετράνωσε τή,ν έπιρ- 
ροή,ν ήν κέκτηται παρά τή Πύλη καί ήδη τό γόητρόν τη,ς 
πλησιάζει νά καταστή πίστις παρά τοϊς απλοϊκοί;.

Καί δμως ταύτα πάντα ήδύναντο νά έξουδετεριυθώσι πρό 
πολλού. Πλί,ν φεύ ! ούτε δ Σύλλο',Ός τών Γραμρ.άτων γνω- 
ρρίζει τή,ν αποστολήν του, ούτε ί) Ελληνική, Κυβέρνησις ά- 
πεκάλυψε τή,ν μέριμναν εκείνην, η,ν άλλοι υπουργοί μικρών 
κρατών πρό πολλού δ ι’ αοράτων μέσων πρακτικών. Άπό 
τριών έτών η Ρουμανία πέμπτει καθηγητής, βουλευτάς, 
τμηματάρχας, δημοσιογράφους, μουσικού; καί άλλους λό
γιους καί είς τά απόκεντρα μέρη τή ; Μακεδονίας δπως με- 
λετήσωσι καί συλλέξωσι πληροφορίας καί σχετισθώσι μετά 
τών πολιτών, συζη,τούντες καί λαμβάνοντε; σημειώσεις, ϊ ί ς  
έξ Αθηνών μέχρι τούδε ηύδόκηοε νά έλθη πρό; έπίσκεψιν 
τών μερών τούτων ; Ούδείς. Οί μέν βουλευταί πάν άλλο 
μελετώσιν ή τή,ν αϋξ/,σιν τών δρίων, ο: δέ λόγιοι τή,ν Εσπε
ρίαν καί τά  ιαματικά λουτρά, χωρίς νά παραλείψωμεν καί 
τού; δημοσιογράφου; τών Αθηνών οϊτινε; ήδύναντο νά ώσιν 
ενήμεροι, άν η,θελον. Οί Ρουμούνοι διά τών συχνών έκθέ
σεων σπουδαίων περιηγητών καί τακτικών ανταποκριτών 
γινώσκουσι πάντα, διό καί θαρραλέως προαλείφονται διά 
-όν υ.έλλοντα άγώνα, βαίνοντε; Ιν παραλλήλω μετά τών 
Βουλγάρων.

νου καί ήσθάνθ/,ν δ τι έπρεπε νά γ ίνω  μοναχή· Σάς παρα
καλώ , αγαπητή , μου μ ήτερ , προσφιλή; μου μήτερ , έπ ιτρ έ- 
ψ α τέ  μοι ν’ αναχωρήσω, ά φ ετε  ν ’ άφιερώσω τόν βίον ρου 
είς τόν θεόν.

Ί Ι  βαρόνη έμεινε πρό ; σ τ ιγμ ή ν  ακ ίνητος, άφωνος, τού ; 
βραχίονας έχουσα εσταυρωμένου';. 1 Πτο κα τα π επ λη γμ ένη .

—  Μή,τέρ μου, καλή μου μήτερ , σ ά ; παρακαλώ  ! προσέ- 
θεσεν η νεάνις δ ιά  φω νή ; δ ιακεκομμένη ;.

—  Έ ρριέττη , Έ ρριέττη  ’. άνέκραξεν r , βαρόνη Δεσιμαίζ, 
δέν ά γα π ά ς  πλέον τή,ν μητέρα σου !

—  Ώ  ! μήτέρ μου ! μήτέρ μου ! άνεφώνη,σεν ί; νεάνις.
Λ υγμό; άπέκοψε τή,ν φωνή,ν της.
—  Ά λ λ ά  τ ί  φρ ικώ δε; κα ί τρομερόν πράγμα συνέβη λ 01'  

πόν ! ΰπ έλαβεν η βαρόνη μ ετά  τίνος παραφοράς ! ποιος φ®· 
βεοός δα ίμω ν είσήλθεν είς τόν οϊκόν μου ; Ή  θυγάτηο μου 
δέν ά γ α π ά  πλέον τή,ν μητέρα τ η ; !

Πρός σ τ ιγμ ή ν  έμεινε σ ιω πηλή , άσθμαίνουσα, το ύ ; α π λ α 
νείς οφθαλμού; προσηλωμένου; έχουσα έπ ί τ ή ; γονυκλινούς 
θυγατρός τη ς .

Έ ρριέττη , Έ ρριέττη  ! ΰπ έλα β εμ ετά  σφοδρότητΟς, μού ο
φ ε ίλ ε ι; μ ίαν έξή γ η σ ιν  πρέπει :c{ μήτηο σου νά μάθη τόν 
λόγον, δ ιά  τόν όποιον αναλαμβάνεις τοιαύτη,ν άπόφασιν.

—  ΔΓ όνομα Θεού, μήτέρ μου, μή μ ’ έρωτάτε ! άνέκρα
ξεν ή νεάνις, κρΰψασα δ ιά  τώ ν χειρών τό πρόσωπό; της.

ΊΙ κυρία Δεσιμαίζ τεταραγμένη ήσθάνθη δτι ρίγος διέ- 
δραμεν έφ’ δλων τών μελών της.

—  Δυστυχές παιδίον ! έπεφώνησεν, άλλά δέν βλέπεις 
λ.οςπόν δτι άρνουμένη νά άποκριθης μού επιτρέπεις νά ύπο- 
θέτιο τά τρομερώτερα πράγματα !

Ή Έρριέττη έξέβαλεν στεναγμόν.
ΔΓ άποτόμου κιντ.σεως ή μήτηρ αΰτής άπεμακρυνε τάς 

χειράς τη ; άπό τού προσώπον τη ; καί τή,ν ηνάγκασε ν’ ά - 
νεγείρη τήν κεφαλήν.

—  "Ελα λοιπόν, κύτταξέ με κατά πρόοωπον.
—  τί ί  ! μήτερ, μήτερ, ειπεν ή Έρριέτη όδυνηρώς, άμφι- 

βάλλεις περί τής θυγατρός σου! . . .
—  ’Όχι, δχι, άπήντηοε ζωηρώς η κυρία Δεσιμαίζ· όπω; 

άλλοτε, άναγινώσκω είς τού; οφθαλμούς σου, τό δέ βλέμ- 
μά σου αντανακλά πάντοτε τήν αγνότητα τή ; ψυχής σου ! 
Ά λλά. δ ιατί δέν θέλει; ν’ άποκριθί,ς είς τήν μητέρα σου ;

Ή Έρριέττη έμεινε σιωπηλή-
—  Καί νομίζει;, έξηκολούθησεν ή βαρόνη, δτι θά συγκα

τατεθώ ν’ άποχωοισθώ άπό σού;
— Μήτερ, ΰπέλαβεν η νεάνις, διά τ/,ν ησυχίαν μου, δ 

χωρισμό; ούτος, όσω σκληρός καί άν ήνε, άποβαίνει άναγ- 
καίος.

— Διά τήν ησυχίαν της, διά τή,ν ησυχίαν της, έψιθύ- 
ρισεν ή κυρία Δεσιμαίζ.

( ’Ακολουθεί;



Μ Η  Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

’Ey -κεφαλαίω ειπεϊν, ή αληθής κατάστχσι; %ών πραγμά
των εινε οίκτρά δι’ όλα; τάς έπόψεις, είνε δέ λυπηρόν μία 
τοιαύτη £νόοξο; φυλά, νά έξατμισθ$ υπό τό σκήπτρον τ ι; 
Αυστρία; η τής Ρωσία;, ζητουσών όιά παντός μέσου νά ρι- 
ζώσωσιν έν τή χώρα τού Μεγάλου "Αλεξάνδρου.

Et; τό προσεχές λεπτομερέστερα.
♦

------------------- »4-  " ■  -------

ΕΞ ΙΤ Α Λ ΙΑ Σ
(T O T  Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Τ  Μ Α Σ )

Β ά ρ ε ο ν ,  1)16 Μαίου 1883.

Τό φιλολογικόν γεγονός τής ήμερα: είναι ή έκδοσις νέας 
ποιητικής συλλογής τού Καρδούτση ΰπό τόν τίτλον θ ά  rear/ 
είναι σοκέττα  δεκατετράστιχα έχοντα πάντα ώς θέμα τήν 
Γαλλικήν έπανάστασιν —τόν Σεπτέμβριον τού 1 7 93 .—ΊΙ 
Καρδούτσειο; κριτική μέχρι τοΰδε μέγα έβόησε περί τά πο- 
π 'ζ τ a  ταΰτα, άναγγέλλουσα αυτά οΰδέν ήττον ή ώς στ,μεΐον 
όρίζον μίαν εποχήν έν τή εξελίξει τή ; συγχρόνου ιταλικής 
ποιήσει»;! Τά έφούσχωσετ έπί τέλους τόσον πολύ, ώστε άνα- 
γινώσκων τ  ς αυτά απορεί μή άνακαλυπτων οΰδαμοΰ ό'λον 
τόν μέγαν εκείνον σωρόν τών πραγμάτων καί των ιδεών τά: 
όποίας βλέπουσιν οι κριτικοί τοΰ Καρδούτσν; : διότι οι κύριοι 
ούτοι, οί προφήται τοΰ νέου Οεοΰ, είναι γνωστοί καί ήριθμη- 
μένοι άγωνιδντες τόν μείζονα πάταγον περί τό όνομα του 
στιχουργοϋ νά έξεγείρωσι καί άνακηρύσσοντες αυτόν οΰδεν 
ήττον ή τόν πρώτον ποιητήν τή ; Ίταλίας(καΙ τοΰτο πιθανόν, 
διότι π ο ιη τή ς  σήμερον ή Ιταλ ία  έχει δσους καί οϊου; ή Ε λ
λάς ημών) καί ΰψιστον ποιητήν των έν Ευρώπη! Πράγμα 
τό όποιον οί πλείστοι των περί τά τοιαΰτα άσχολουμένων έν 
’Ιταλία δεν έννοώ δ ιατί πρέπει νά παραδεχθή . . . ενώ ή 
Ευρωπαϊκή φιλολογία γνωρίζει τό όνομα τοΰ Καρδούτσν, πο
λύ, μά πολύ σλιγώτερον άπό τό τοΰ ήμετερου Παράσχου : 
c est (out dire ! Σημειωτέου ότι όταν ποίημάτιόν τι τοΰ δή
θεν πρώτου Ίταλ.οΰ ποιητοΰ μεναφράζεται εις έτέραν γλώσ
σαν—καί τοΰτο εις τήν Γερμανικήν μόνον συνέβη μέχρι τοΰ 
νΰν— υπό φίλου του τινο; καθηγητοΰ έντριβοΰς τής ιταλικής, 
αυτός ό ίδιο; σπεύδει νά διατυμπανίση τό μέγα νέον δι’ ό
λων τών μέσων τοΰ τύπου εις .τήν χαίνουσαν "Ιταλίαν : η
μείς έν Έλλάδι ουδέ γνωρίζομεν ίσως ότι ή Γ α Μ τε ια  τοΰ 
ήμετέρου Βασιλειάδου μετεφράσθη εις όλας τάς Ευρωπαϊκά; 
γλώσσας κρινομένη ώς αριστούργημα !

Άλ.λ’ οΰ τόπος οΰδ’ ώρα, ϊνα περί Καρδούτση γράψω τώ 
ρα : περί τοΰ Ca ira  μόνον θά προσθέσω τοΰτο : ολα έμοΰ 
τά σονέττα αυτά δεν άξίζουσι μίαν μόνην έκ τών χο ινοτέ- 
(iù>r σελίδων άπό τά Châtiments τ ιΰ  . . . ά ! δέν γράφω 
έδώ τοΰ ποιητοΰ τό όνου.α, παρά τό τοΰ Ίταλοΰ στι/ουργοΰ.

Α .  Γ .  Η .

Τ Π Α Ε Γ Ρ Α Φ Π Μ Α Τ Α

Ι Ι ρ α κ ΐο ρ ε ίο ν  Χ α β ά

ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗ, 24  Μαίου. Μεγάλη πυρκαϊά έξερράγν, 
έν τοΐς ναυπηγείοις τή ; ρωσική; άτμοπλοϊκής εταιρίας. Τά

εργοστάσια, αί μηχαναί, πολλά ναυπηγεία περιέχοντα θω" 
ρηκτά ναυπηγούμενα έγένοντο παρανάλωμα τοΰ πυρός. Αί 
ζημία·. εϊσίν ανυπολόγιστοι.

 --------

ΜΙΚΡΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ
ΕΚ T O T  Α Σ Τ Τ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Τ  Δ Ε Λ Τ ΙΟ Τ

1 3  ΙΙΙαιεου

Περί τήν 11 όίραν τή ; παρελθούση; νυκτό; ό αστυνομι
κό; φρουρός τών όδών Πανδρόσου καί Καπνικαρέα; εύρεν 
ανοικτήν τήν Ojpxv τοΰ έκεί υπογείου οινοπωλείου τοΰ Πα
ναγιώτη Κλαπή, όστι; πρό ήμισεία; ώρα; είχεν αναχωρήσει. 
Ό οΐνοπώλη; ειδοποιηθεί; μετέβη έκεΐ καί εύρε διερρηγμέ- 
,νον τό συρτάριον τή ; τραπέζης άφηρημένα; δέ έξ αΰτοΰ, 
κατά τήν ομολογίαν τοΰ καταστηματάρχου, δρ. 250 . Ό 
ΰπαστυνόμο; τοΰ Α' τμήματος έπελήφθη ανακρίσεων πρό; 
βεβαίω σιν τή ; κλοπής.

—  Ό παρά τό φωτογραφεΐον Μωραίτου άστ-νομικό; 
σ-οτό; εύρε τήν παρελθοΰσαν νύκτα ανοικτόν τό έπί τή ; 
όδοΰ Αιόλου έμπορικόν κατάστημα τοΰ Άθ.Βερναρδάκη· ε
πίσης εΰρέθη ανοικτόν καί τά έπί τή ; όδοΰ Άθηνά; πιλο- 
πωλείον τοΰ Γ. Σταθά/.η. Οι καταστηματάρχαι εΐδοποιη- 
θέντες έσφάλισαν αυτά.

—  Ό ’Αντώνιο; Βασιλείου, εργάτης έκ Σμύρνης, άπώλε- 
σε χθέ; περί τήν 3 μ. μ. ώραν, ότε έκοιμάτο έν τώ παρά 
τό Θησεΐον κήπω. έκ τοΰ θυλακίου δρ. 123 εις χαρτονο
μίσματα. Κατά τήν αυτήν περίπου ώραν άφηρέθη καί τά 
πορτοφόλιον μετά δρ. 25 τοΰ όπισθεν τής Άκροπόλεω; κοι- 
μωμένου Ν. Καράκη. έκ Λοιδωρικίου. Άμφοτέοων τών πρά
ξεων έπελήφθη ανακρίσεων ό ΰπαστυνόμο; τοΰ Δ' τμήματος.

— Χθέ; τήν 3 μ. μ. ώραν μεταξύ παλαιού καί νέου Φα
λήρου, ό έκ Κύθνου κοσμηματογράφο; Ίω . Άρέκλη; πηδή- 
σας έκ τής χτμαμάξης τοΰ Ίπποσιδηροδρόμου όπως άνχ- 
λάβς τόν άναρπαγέντα ΰπά τοΰ άνεμου πιλόν του έθραυσε 
τόν δεξιόν αΰτοΰ πόδα, διελθόντων έπ’ αΰτοΰ τών τροχών 
τής άτμαμάξης.

—  Προσεβλήθη χθέ; έξ εΰλογία; ε ί; τό Ε' τμήμα ή Άνε- 
ζοΰλα Βιδάλη, ετών 5, άνεβολιαστος* έν Πειραιεΐ ουρείς. 
’Ελευθεροκοινώνησαν έκ τών έν Κανθάρω εΰλογιώντων αί 
Ηαριέτα Δι βάρη, Μαριγώ Διβάρη, ’Αντωνία Τούρη, Διαμάν
τι» Καραγιαννοπούλου, Κ. Καραγιαννόπουλο·;, Λ. Καλόγη- 
ρο; καί Μαριγώ Κμλογήρου. Ένεβολιάσθησαν δέ ΰπά τοΰ α
στυνομικού ιατρού κ. Βρατίμου 40  άτομα.

ΣΧ Ο ΛΕ ΙΟ Ν  ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΩΝ

Το παρά τόν Σιδηροδρομικόν σταθμόν άτμοκίνητον 
Μ χ χ α ρ ο ν ο π ο ε ίο ν  καί ’Α ρ το τ- .ο εε ίο ν  τοΰ κ. Άνδρ.
Παρασκευοπούλου γνωστοποιεί ει’;  τό κοινόν ότι κατασκευά
ζει εκ πάστα; άρίστη; ποιότητο; άπαντα τα στοιχεία τοΰ 
αλφαβήτου ώς καί τοΰ; αριθμού;, ώστε ά ; σπεύσωσιν οι μή 
δυνάμενοι νά έκμάθωσι ταΰτα έκ τών βιβλίων, νά έπωφε- 
ληθώσι τής περιστάσεω; λαμβάνοντε; ταυτα εί; σούπαν.


