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πολλά οϋτε νά χαρακτηρίσώσιν, ' ούτε να Ος-  
ραπεύσωσιν ήουνήθησαν . . . .  τ ί λέγομεν έπί 
αιώνας δέν ήουνήθησαν, όρισίϊκώς' ' νά ^αρακ 
τηρίσωσι τινάς καί προφδιορίσωσι τά;; πηγάς 
των. Έχαρακτηρίσθη ποτέ ό λιμός τών ’Α
θηνών έπί Περικλεούς τ ί είδος επιδημία ήτο; καί 
λέγουσι μέν οί νεώτεροι επιστήμονες έξεΐκασίας, 
οτι ήτο έξανΟηματικδς τύφος, άλλά τις δύναται 
νά τό βεβαίωση: έχαρακτηρίσθη ποτέ ... ή  Επιδη
μία τοϋ Ά γιου Αντωνίου ή  καί περσικόν πυρ 
καί κακόν τοϋ Α γίου Μάρκου καλούμενη, ή  μα- 
στίσασα τήν Γαλλίαν, Γερμανίαν, Ισπανίαν καί 
Ιταλίαν πλέον τοϋ αίώνος, ¿Γ ής τά μέλη τόϋ 

άνΟρώπου έγένοντο μελανά, ώς ό λιθάνθρας, τά 
έντόσθιά τουέκαίοντο καί τά1 προσβαλλόμενα μέ
λη του έπνττον · τοϋτο μόνον' γνωόίζρμεν οτι 
οπού κόπροι, άκαθαρσίαι, , βύ,ενναί, ,ομρα κτλ. 
έκεΐ ό βδόλος τούτων είνε της άτμοσφαίρας τό 
μάλλον κρύφιον δηλητήριον, έκεϊ ή επιδημία, 
αδύνατον νά μή ένσκήψη. Πού. λοιπόν Ν’οσοκο- 
μεϊον διά τόν πτωχόν κόσμον ; οί πλούσιοι θά 
έγκαταλείψωσι τάς Αθήνας, άλλ’ οί πτωχοί 
ποϋ θά καταφύγωσιν ; .,· Χ1.Λ

θ ά  καταφύγωσιν. εις τά δύο τής Πρωτευού- 
σης Νοσοκομεία τά  όποια δέν περιέχουσίν ούτε 
διακόσια; κλίνας, ενώ η αναλογία τών Νοσο
κομείων-πρός τόν πληθυσμόν μιας μεγαλοπο- 
λεως είνε 1200 κλίναι άνά 100 χιλιάδας κατοί
κων; Τά δύο λοιπόν αύτά Θέματά τό τών φυλα
κών καί νοσοκομείων τά όπ&ίά σήμερον άπασχο- 
Λοϋσι δλην γήν Ευρώπην $ιά .πυκνών άρθρων Θά 
διαπραγματευθή καί ό Βρεττανικός Ά στήρ. Τόν 
παρελθόντα ’Ιούλιον τοϋ 1800 σννεκροτήθη έν 
ΙΙετρουπόλε,ι τό «Συνέδριογ ,της Μετανοίας» έν 
τψ όποίψ παρευρέθησαν οί επισημότεροι ίιευθυν- 
τ« ί τών φυλακών- τής Ευρώπης, 8πως Οιασκέ- 
φθώσι περί τοϋ. καλλίτερου τρόπου δι ον νά 
μεταχειρίζωνται τούς φυλακισμένους" τόν δέ 
Μάρτιον τοϋ παρόντος έτους συνεζητήΓη ενώ
πιον τής Βασ·λικής Στατιστικής ‘Εταιρίες τό 
αυτό θέμα. Τάς πόλυειδεϊς συζητήσεις έν Α*ν- 
δίνω τοϋ παρόντος έτους έν τή είρημένη Ε τ α ι
ρία Οά καταχωρήσωμεν άπό τής αύριον ύπό τόν 
τίτλον Φυλακαί καί Νοσοκομεία, δπιος προετοι- 
μάσωμεν τό ήμέτερον κοινόν δι όσα μετά τοϋτο 
¿χομεν ημείς νά γράψωμεν καί προτείνωμεν 
περί τών ήμετέρων φυλακών καί νοσοκομείων..

"Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ,εΐνε καθ' 8 λ* ανεξίσδητ*· 
όποστηρίζων άρχάς καί όχι κόμματα, δήμίσια παοαγωγικά) 
εργα ωφέλιμα εις τό εθνικόν 4αμεϊον καί οχι ώφελιμα μό-| 
νον πρός τούς ψέυοοίπιχςιρηωχτίας,-έπιζή;1 ί'α δέ καί κσ.τα- 
στρϊπτικά διά τό εθνικόν ταμείου καί τόν. λαόν.

Ό ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ̂ Α-ΣΤΕΡ άναγνωρίζερ μ«* ,«6 α-! 
σμοϋ τών ιδιωτών τά. ειλικρινή τγής τ'ο εθ,νο; μικρά ή με
γάλα δωρήματα μάστιζε·. δέ άνευ οιακοισεω; τά τής ρεκλά
μας -κερδοσκόπικώς και σκοπίμως διοίμενα τ, χαριζίμενα

"Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ δέν'καταχωρίζϊΓάνυνΛμους 
¿πιστολάς οΰτί δϊ'/τριβάς οί" οίον δήποττ ατόμων οϋτε Ηο- 
σόν -χρημάτων, :άλλ’ οϋτε υπογεγραμμένα; (παρ', άγνωστων 
εκτός έάν συστν,θή ό άγνωστο; παρ' άςιοχοέ/,ιι. πρός τόν 
αρχισυντάκτην όστις καί μόνος -εϋΟύνεται διά παν ρημο- 
σιευόμένον. Έάν,'¿'. ανώνυμοί Ιπιςτολ'αί έμπερί1-/όυσι νό—( 
ςεις, πληρσφοοία; ?, αποδείξει; κοινωνικών σϋάβάνίων’ δια- 
φωτιζόντιυν' τόν ΒΡΕΤΤΛΝ1ΚΟΝ ΑΣΤΕΡΑ όπως άπο-1 
καλύψη τήν αλήθειαν τότε ρμτά τήν άποκάλυψιν τής άλη-( 
θείας οημοοιεύογρο.·, μ?φά αγρίων άρθρων.

Κατακεκωσ ¡σμένα καί υ.η, ρ; ατα χυιρ ιτμ ί να χειρ ί γρ α ο α δεν 
έπιστρέψοντάί' πλ'έον.

Κοινωνικά κϊί διάφορα, σονοδΕυόμτνα διά ρεκλάμας. προ
σωπικών συστάσεων καί πομπωδών επαίνων εινε απαράδε
κτα έπί όϊα όήνΟτε πληρωμή.

Διατριβαί πτυχών ύπερ τής αλήθειας, τοϋ,δικαίου αύ- 
των.. τής προσυληΟείσν,ς ΰπολήψεώς των .καί υπέρ τής κοι
νή; ώφελείας δημοσιεύόν'ιπί'εώρεάν. Διατριβαί μέ/.ιβελλο'υς 
περίέχουσα·.' χο'νοράς λέξεις, προσωπικότητας εινε απαρά
δεκτοι έπ' οάδεμια τολτιρωμή'.

Ό ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΌΣ ΑΣΤΗΡ δέν δημοσιεύεται τήν Δευ- 
τέρανφ Ή Κυριακή άφίεςαι πρός άνάπαυαιν των τε εργατών 
καί συνεργατών. Μόνςν σπουδαιότατα συμβάντα δύνα,νται νά 
διαρρήξω-ι τβν άλλως τέ άπαραβίαστον τοϋτον κανόνα.

ΣΓΝΛΡΟΜΛΙ
Ενταύθα καί έν τάίς έπαρχμαις ετήσια ορ. 30 ές ιμ . δρ. 15 
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ΤΕΤΑΡΪΗι1 §3̂ "Οκτωβρίου. — Ίαρ.ώβου τοϋ ΆοελφοΟέου 
Ανασολή ήλιου ώρα- 6 , λε-.28.—Δϋσις ώρα ϋ. λεπ.».— 

Σελήνη: 38 ημερών

Έν ’Αθήνας» ■?$ 22 ’Οκτωβρίου 1891

Εταιοή πα όύο ζη ιή μ α 'α  πων Φυλάκων και 
Νοσοκομείων έν Έ λλάδι περιήλΟον εις σραγελα- 
οικόν σημείον καί τοι είνε πά πρώτιστα οϊας 
οήποτε κοινωνίας, άνεμίχΟησαν δέ ούχί έν τή 
υπαλληλία >ιαί Ο^ηρεσία των άλλ’ έν τή  διευ- 
Ούνσει καί-όργάνισμφ των, κυρίάί καί κύριοι άνί- 
σων τάξεων, γνώσεων -/,αί παρελθόντος, φρονοϋ-| 
μεν οτι εγκαίρως έπιλαμβανόμενοι άμφοτέρων 
πρό τών άναποφεύκτων δεινών αποτελεσμάτων 
αύτών, μεγάλην-προσφέρευμεν εις τό έθνος υπη
ρεσίαν. X
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PQMH, 21 ’Οκτωβρίου. Βεβκιοϋται, οτι αί εμπ-,ρ’.κκί 
διαπραγματεύσεις αί έν Μινάχω 2;εξαγόμενα·. μειαςύ Γερ
μανίας, Αυστρίας καί Ιταλία; Οά χαταλήςιοσιν εις αίτιον 
οτερας.

ΒΙΕΝΗ. 22. ΧΟές 2 αΰτοκράτωρ τής Λύοτοϊας έπεσκι- 
oOr, τήν Βασιλικήν οικογένειαν τής ‘Ελλάδος ‘Η συνέντευςις 
ήτις ήτο λίαν εγκάρδιος διήρκεσεν ήμίσειαν ώραν. Ό βασι
λεύς τής Ελλάδος ανταπεοω», τήν εττίακεψιν.

ΠΕΤΡΟ ΥΠΟΛΙΣ, 22. Ό Τσάρο; καί ή Τσαρίνα κατήλ- 
Οον εις τον σταθμόν του Σπανώ» πλησίον τής Βαρκί. Έπε- 
σχίφΟησαν τήν εκκλησίαν τήν ίορυΟεΐσαν εις ivaμνησιν τής 
καταστροφής του 188?,

ΒΕΛΙΓΡΑΛΙΟΝ, 22. Οί υπουργοί των δημοσίων έργων 
καί των Εσωτερικών τεαρητήΟησαν. Πιθανόν νά τταραιτηΟή 
αί ό Πάσκεβ'.τς.

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΌΝ 1ΙΡΛΚΤΟΡΕΙΟΝ

ΤΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΠΕΤΡΟ νΠ( >ΛΙΣ
Ό υπουργό; τών Οικονομικών έγκχτιλ.ιπε την 

ιδέαν του νά έπιβάλν, φόρον έπί των εί σοδημάτων 
εις τούς ύπαλλ.ήλ,ους τής Κυβερνήσεως καί εις τά 
δημοτικά καταστήματα.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Φοβερά πυρκαϊα άπετέφρωσε τήν πόλιν Μάϊριγγεν 

του διαμερίσματος τής Βέρνης καί δεν ύπελείφθη έκ 
τχύτης είμή μόνον αία έκκλ,ησία, εν ξενοδοχεΐον 
καί £έντε_ οίκίσκοι. Ή πόλ.ις αυτή ύπέστη τήν 
αυτήν δυστυχίαν τήν 10 Φεβρουάριου 1879.

’Εκ Βιέννης τηλ.εγρχφεϊτχι εις τάς αγγλικά; 
εφημερίδας,· ότι ή Σέρβική Κύβέρνησις Οά άπο- 
στείλη 2 εκατομμύρια φρ. εις τον βασιλέας Μίλ.ά- 
νον διά νά συμπλ.ηρώση τήν ποσότητα 5  εκατομμυ
ρίων φρ.. τά όποια ή, άντιβασιλ.εία ιδιαιτέρως συνε- 
φώνησε. νά πληρώση εις τήν Μεγαλειότητα του, 
σπω; ζή μακράν τής Σερβίας άξιοπρεπώς, ίίταν ή 
σύμβασις χύτη ύπεγράφη μεταξύ του Βασιλ.έως καί 
τής Άντιβασιλ.είας, αϋτη έκρυψεν άτεό τον ‘λαον 
τάς λεπτομέρειας, ήδη δέ γίνεται γνωστόν, ότι 
ό Βασιλεύς έλαβεν ήδη εν έκατομμύριον ορ. κατά
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—  ν... . ,—¡.— •̂ υυιρνησις ε/Ηυκεν ώς έγγυητην 
ήδη δε προ'τιθεται νά πληρώση τό υπόλοιπον. ‘Ο κ. 
Γκαρατζχνίνης σκόπευες νά πρόκαλέση, τήν προσο
χήν τής Σκουπτσίνας διά τό γεγονός τοστο. ·

Τηλεγράφημα έκ Ιίετρουπόλεως εις τήν «Ση
μαίαν» τ<ίΰ Λονδίνου άναγγέλλει ότι μεγάλαι γί- 
νόνται συνεισφορά! υπέρ του ΈρυΟροϋ Σταυρου προε- 
δρευομένου ύπό τής αϋτοκρατείρας, διότι ό Ερυθρός 
Σταυρός ήλ.Οεν εις επικουρίαν 24 ετι Επαρχιών, αντί 
13 .ένθα κατ’ άρχάς ελέγετο οτι έπαπειλ.οϋνται ύπό 
λιμού. Πρόκειται δε άπαντα τά διαγώγια τών σι
δηρόδρομων όλου του κράτους νά ύποτιμηθώσιν 
οπως μεταφέρωσιν ευώνότερον τους δημητριακους 
καρ'ποϋς εις τάς-Λίμωττούσας Επαρχίας.

ΦΟΒΟΣ ΕΚΒΗΕΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Μεγάλη Εξαψνς συμβαίνει εν Ούασιγκτώνι τών 

Ηνωμένων ΙΤολίτείών, διότι ή Κυβερνησις Τής 
Χιλή ήρνήθη νά ικανοποίηση τήν Κυβέρνησιν τών 
Ηνωμένων, πολ.ετειών δι’ εντόνου γλ.ώσσης ένεκα 
τής προσβολ.ής ήν έποίησαν κατά τών ναυτών του 
Καταδρομικού \  iiltimor έν Βαλπαραίσω. Τά ΰ- 
πουργεϊον τών Ναυτικών δέν θέλει νά πιστεύση τήν

’Αμερικής κ. Equant, άλλ’ ετι τοϋτο δεν έκοινό- 
πόιήΟη καί τό κοινόν είιρίσκεται εις μεγάλην άνη-  k · .»V/ - λλ .λ λ *“ *

προειρημένους λόγους. Ό  κ. Μπλέκν ήλθεν εις συν! 
«•.ασκεφιν μετά του προέδρου καί τών λοιπών ό-
πουργώνέπί πσλλάς ώρας ένεκα τΟν έκτακτων ειδή
σεων. Ο ναύσταθμος εργάζεται πυρετωδώ; οπως

προετοιμάσγ, τά κατάλλ.ηλ.α πλοία άτινα θά άπο- 
πλεύσωσιν. ‘Ο δέ υπουργός τών Ναυτικών διέταξε·/, 
όπως οόδείς τών αξιωματικών τών αίτησάντων ά
δειαν αναχώρηση Βραδύτερα·, δε ειδήσεις έξ ’Α
μερικής άναγγέλ.λουσιν οτι ή Κυβε'ρνησις διέταςεν 
τόν πρεσβευτήν Εμιιαηΐ νά ζητήση έντόνως ίκα- 
νοποίησιν.

Εις τά μεσημβρινά τής Ινδιάνας τών Ηνωμένων 
πολ.ιτειών έξερράγησαν φοβεραί πυρκαϊαί εις τά πέ- 
ρις δάση, είχσν δέ μέχρι τής 29 ’Οκτωβρίου 
πυρπολ.ηΟή δάση εκτάσεων 2  τετραγ. μιλιών χωρίς 
ή πυρκαϊά νά κατασβεσθή.

Τρομερός σεισμός έγε'νετο εις τήν μεγάλην νήσον 
Νιπαί τήν κειμε'νην εις τά μεσημβρινά παράλ.ια τής 
Αυτοκρατορίας, αί λ.επτομε'ρειαι εινε άγνωστοι έ
νεκα καταστροφής του τηλεγραφικού σύρματος. 'Ότι 
εινε γνωστόν αί πολ.υάνθρωποι πόλεις Οΰσάκα καί 
Κομπέ έν αίς κατοικοϋσιν οί πλεϊστοι τών Ευρω
παίων ύπε'στησαν τάς μεγαλειτέρας βλάβας, κυρίως 
διότι αί οίκίαι αυτών εινε κατασκευασμένα·, ές έλα- 
φροϋ ύλικοϋ· τό μόνον οπερ έγνώσθη εινε ότι έκατο- 
στύες τών οικιών τούτων μετεβλήθησαν εις ερείπια 
καί πο/.λαί υπάρξεις εύρον τόν θάνατον.

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α
ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Χθές ώς ώρισεν ή έγκύκλ.ιος τής Ίερας Συνόδοι» 
καθ’ ολον τό Κράτος έψάλ,ησαν μνημόσυνοι άκολου- 
θίαι υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τής βασιλ.όπαιδος 
Αλεξάνδρας.

Έν τώ Μητροπολιτικώ ναέ» πενθίμως διεσκευα- 
σμενω προσήλθον τήν δεκάτην ό αυλάρχης κ. Κουν- 
τουριώτης. ό υπασπιστής κ. Βοτσαρης, τό υπουρ
γικόν συμβούλιον, τό διπλωματικόν σώμα μετάτών 
κυριών των καί άπαντες οί έν τε'λ.ει. Έν τώ μέσ«;> 
τού ναού έπί μελανοσκεποϋς ίκρίου ήτο κατατεθη— 
μένος καλ.λ.ιτεχνικώτατος δίσκος κολ.λ,ύβων φίλων έν 
τώ μέσω τό Έλλ.ηνικόν στέμμα καί τό στοιχεΐον Λ. 
Τήν έπιμνημόσυνον άκολ.ουθίαν έψαλεν ό Σ. Μητρο- 
πολ.ίτης μετά τής Ίερας Συνόδου.

Έν τώ παρεκκλ.ησίω τών ανακτόρων εψάλη επί
σης κατά τήν αυτήν όίραν μνημόσυνον εις δ παρέστη 
ό διάδοχος μετά τής πριγκηπίσσης Σοφίας, των βα- 
σιλ.οπαίδων καί των αΰλ.ικών μετά τών κυριών τών.

Τήν 1 Ιην δέ π. μ. έτελ.έσθη μνημόσυνον καί έν 
τώ ρωσσικω ναώ του άγιου Νικοδήμου, ομοίως πεν- 
Οίμως διεσκευασμένω. εις ο παρέστησαν ό αόλάρχη.ς, 
τό διπλωματικόν σώ(/Λ καί οί αξιωματικοί ΤΟϋ έν 
Πειραιεϊ ναυλοχοϋντος ρωσσικοϋ πολεμικού οΟύ- 
ράλιτς».

Έν ΓΙειραιεϊ δέν έτελ.έσθη μνημόσυνον, έπειδή ό 
δήμαρχος, τό δημοτικόν συμβούλ.ιον, οί πρόξενοι τών 
διαφόρων δυνάμεων καί οί αξιωματικοί παρέστησαν 
εις τό έν τώ Μητροπολιτικώ ναώ τελ.εσθε'ν ώς έκ 
τούτου τά μνημόσυνον υπέρ άναπαύσεως τής πολυ- 
κλαύστου βασιλ.οπούλ.ας θά τελεσθή έν τή γείτονι 
πόλει τήν προσεχή Κυριακήν.

X
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΝ ΤΛΙΣ ΕΠΑΡΧΙΛΙΣ
Κατά τηλεγραφήματα σταλ.έντα χθές έν τώ υ

πουργείο» τών Εσωτερικών έψάλ,ησαν επιμνημόσυ
νοι ακολουθία·, υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τής Μ. 
Δςυκίσσης Αλεξάνδρας εις άπάσας τάς επαρχίας, 
καθ’ άς παρέστησαν αί πολ.ιτικαί καί στρατιωτικαί 
άρχαί, οί δήμαρχοι -καί πολ.ϋ πλήθος. Πολυτελείς 
δίσκοι υπήρχαν έν τώ μέσω φέροντες τά κόλ.υβα· λ.ό- 
γοι έξεφωνήθησαν ΰπό τών αρχιερέων καί ό'λ.ος ό 
λ.αός έξήρχετο δακρύων. Έν Ύδρα μάλιστα έπε- 
τέθησαν καί διάφοροι στέφανοί ΰπό τών κορασίδων 
τού έκεί παρθεναγωγείου έπί τών έπιμνημοσύνων 
κολύβων.

X
ΥΠΟΥίΊΈΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Συμπλ.ηρωματικώς πρός τά χθές γραφίν’τα ΰπό 
τής συναδέλφου «Άκροπόλεως» περί ίδρύσεω; νέου 
ΰπουργείου τών Δημοσίων Ίόργων πλ.ηροφορούμεθα, 
οτι εις τό νέον τούτο ΰπούργείον Οά ύπαχθή καί τί» 
τμήμα τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων.

χ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΙΙΣ1Σ
Έτέθη έξ έπαγγέλματος εί; αποστρατείαν 

ταγματάρχης τού πεζικού κ. θωμόπουλο;.
X

ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Μετετίθη ö σημαιοφόρος Άναοτ. Αόντος έ/. 

θωρηκτού «Ψαρά» εις τό θωρηκτόν «'Ύδρα ο 
δέ Βικέντιος Λωπρε'στης έκ τού «’Αχελώου» εις 
θωρηκτόν «Τ’αρά».

Μετετέθη έπίσης ό ύπολογιστής Βώκος έκ - 
Ναυστάθμου όπου ήν τοποθετημένος μέχρι τα 
έπί τής θωρακοβάριδος «Γεώργιος».

του 
. ό

ύδε

Διωρίσθη καθηγητής τής στοιχειώδους μηχανι
κής ό ύπολ.οχαγός τού πυροβολικού κ. Ευγένιος 
Κατακουζηνός καί διωρίσθη ώςό καθηγητής τού μα
θήματος τής Ναυτιλίας ό ανθυποπλοίαρχος κ. Λλ. 
Βουρούτης.

* #

ΣΧΟΑΙΙ ΔΟΚΊΜΩΝ
Άπηλλ.άγη τής διδασκαλίας τούααθήματος τής 

ναυτιλίας ό καθηγητής τής Σχολ.η^ι·*^. Κον.κί- 
δης καί άνετέθη αΰτώ τό μάθημα τής ναυτικής 
αστρονομίας. Ί ..

Άπηλ,λάγη τη αιτήσει του τής διδασκαλίας τού 
μαθήματος τής στοιχειώδους μηχανικής καί τής 
τυπογραφίας καί ΰδρογραφίας ό κ. Ν· Γαζής νομο- 
μηχανικός. Έπίσης άπηλλ.άγη τή αιτήσει ίου ό 
ό λοχαγός τού πυροβολικού Λεωνίδας Λαπαθιωτης 
τής διδασκαλίας τού μαθήματος τής αναλυτικής 
Γεωμετρίας. Άπηλλ.άγη τών καθηκόντων τής δι
δασκαλίας τού μαθήματος τών ατμομηχανών ύ 
υπομηχανικός ά. τάξεως Παναγιώτης Δημητριάδης 
άνατεθέντος τούτου εις τόν μηχανικόν ά. τάξεως κ, 
Σωτήριον Άϊτάκην.

X
ΔΙΚΛΣΤΙΚΛΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΙ

Σήμερον δημοσιεύονται έν τή · Έτημερίδι τής 
Κυβεονήσεως» αί εξής δίκαστικαί μεταβολ.αί.

Ό  πρωτόδικης Χαλκίδος μετατίθεται εις 'Γρί- 
πολιν τής δέ 'Γριπόλεως ό κ. Τσακανίκχς εις Χαλ
κίδα. Ό κ. Σαρηγιάνης έκ Τρικκάλ.ων εί; Κχλαμας, 
έκ Καλαμών δέ ό κ. ΙΙαπαγιαννόπουλος εις Κυ
παρισσίαν. Καί ό κ. Γ. Παπαναστασίου έξ ’Ηλείας 
εις Λάρισσαν.

Διωρίζεται πρωτόδικης έν ΐρικκάλ.οις ό κ. Χεή- 
στος Ρούφης έχων τά άπαιτούμενα ΰπό τού Νόμου 
ποοσόντα.

X
ΛΦΗΝΊΑΣΙΣ ΙΠΠΟΥ 

ΑΜΑΞΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
Ώς εί μή ήρκουν τά τόσα θύματα έκ τών αμα

ξών, άτινα καθ’ έκάστην γίνονται έν ταϊς όδοΐς, 
ήρχίσαμεν τώρα νά διατρέχωμεν τόν έξ αυτών κίν
δυνον ναι έπί τών πεζοδρομίων άκόμη. Οϋτω χθές 
ή άμαξα τού ιατρού κ. Σκλ.έπα άφεθεϊσα μόνη έν τή 
όδώ Αιόλου ΰπό τού ηνιόχου έπρόκειτα νά ένσπείρη 
τόν πανικόν εις όλους τούς διαβάτας ναι πρό πάν
των εις τάς κυρίας, α'ίτινες έντρομοι’ κατέφεύγον 
ντό

αμέσως ό ηνίοχος οπως τόν συγκράτηση. άλ.λά δέν 
τό κατώρθωσε, κκί έκυλ.ίετο μεθ’όρμής ή άμαξα, ά- 
νελ.θούσα μάλ.ιστα ναι έπί στιγμά; τινάε έπί τού 
πεζοδρομίου,εως οΰ γενναίος τις άμαξηλ.άτηςυ.ε προ
φανή κίνδυνον τής ζωής του κατώρθωσε κατόπιν 
πολλού κόπου νά συγκράτηση τόν άτίθχσσον 'ίππον. 
Εινε δέ τή άληθεία θαύμα πώς δέν έπαθε κανείς.

ΕΝΛΡΞΙΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΔ1ΚΕΙΩΝ
Έκηρύχθη ή έ'ναρξις’ Τού Κάκουργοδικείου τής 

Κερκύρας ώς καί τού Άργοστολ.ίου κατά τ^-ϊεαρίλ.- 
θόν Σάββατον.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ^

δεις θέλει γείνει δεκτός, αν μή προηγουμένως δεν 
είχε άναλ.άβει ποτέ τοιούτού είδους επίχείρησιν.

♦ *
Έλ.ύθη τέλος πάντων χθές καί1 ίό ζήτημα τής 

πληρωμής τών όφειλομ.ενων ημερομισθίων· τών εργα
τών, οϊτινες ύπηρετούσι πρό'ς καθςέρισμόυ τής πό- 
,λεως, τού κ. ταμίου πλν.ρώσαντος αύήούί;.

X

Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ 3

ΛΝΛΦΛΕΞΙΣ ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ
Έν Δομοκώ χθές ολόκληρος ή πόλις' συεεταράχθη 

έκ τ-ής άναφλέξεως μεγάλης ποσότητος πυρίτιδας 
ευρισκόμενης έν τώ παν6 οχείω τών αδελφών Ί'σιο- 
λ.άκη- άν καί ή έκ τής άναφλέξεως προελθοϋσχ δόνη- 
νησις ήτο αρκετά ισχυρά δέν έσχεν ευτυχώς πολ.λά 
θύματα, μόνον δέ έπλ.ηγώθησαν οί Βισαρίων Λιολ.έ- 
caí και Νχκ. Τσιολ.άκης αρκετά σοβαρώς.

X
ΚΛΟΠΗ ΟΛΟΚΑΠΒΟΥ ΧΡΗΜΑΤ»»ΚΙΒΩΤΙΟΥ
Χθές κατωρθώθη νά άφαιρεθή έκ τού τηλ.εγρα- 

οείου 1 1 ατρων ίλόκλ.ηρον τό χρηματοκιβώτιον πε- 
ριέχον τάς εισπράξεις, α'ίτινες άνήρχοντο κατά τάς 
ποοφορικάς πληροφορίας, τού διευθύνοντος αυτό εις 
có ποσόν τών 9 χιλ-ιάδων δραχ.

Οί αρμόδιοι έπελ.ήφθησαν δραστήριων ανακρίσεων 
—ιό; άνακάλ.-υψιν των ένοχων καί έκρχτήθησχν δύο 
ώ; ύποπτοι τής τολμηρά; ταύτης καί πρωτοφα
νούς κλοπής:

X
ΑΓΡΙΑ ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΙΑ.

Έρίσας χθές έν Πάτρα·.; ενεκεν άσημάντου όλως 
ΰποθέσεως ό Μένιος Καραπατάκης μετά τού γέ
ροντα; πατρός του άνέσπασετό κεκρυμμένον έγχει- 
οίδιόν του καί τό ένέπηξε. βαθύτατα επί τής καρ
διακή; χώρας τού πατρός αυτού Ίωάννου. Κα- 
τώιθωσε δέ μετά τήν διάπράξιν τού κακουργήματος 
του νά δραπετεύση μή συλλ.ηοθείς είσέ-.ι.

X
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΑΗΣΤΑΙ

Τά γραοέντα περί τών άναφανεισών λγ,στοσυμμο- 
ριών έν Θεσσαλία φαίνεται ότι δέν ϊχονται ΰποστά- 
σεως. διότι καθά τηλ.εγραφεϊ έκεϊθεν- ό είσαγγελ,εΰς 
τών Έφετών Ιίυργούβιος οΰδεμία τοιαύτη λγ,στο- 
συμμορία άνεφάνη- αυτόθι· υπάρχουν μέν δύο τοιαύ- 
ται ή τών Γρεβενών καί ή τής Έλασώνο  ̂καί δια- 
πράττουσιν ληστείας, άλλ’ έν τή όμόρω έπικοατεία, 
όπου καί ίκανάς, όϊρας μακράν τής όροθετικής γραμ
μής κρψπτοντα·;.-

X
ΣΥΛΛΙΡΠΣ ΦΥΙΌΛΙΚΩΝ

Κατά τηλεγράφημα του είσαγγελ.έως Ζακύνθου 
πρός τό ϋπουργεϊόν τής Δικαιοσύνης προσήλθεν μό
νο; του ό φυγοδικών μέχρι; εσχάτων Νικόλαο; Κα- 
λ.όφωνο; πρώην ’Αντωνίου κατηγορούμενος επί από
πειρα. φόνου. «η

* ’ #
Τηλεγραφικώς άνηγγέλθη χθές εις τό ,ύπουργεϊον 

τών Εσωτερικών ύπό τού νομάρχου κ. Κατσικαπ-ή 
ότι κατώρθωσε 6  δήμαρχος .Τριπόλεως νά συλλάβη 
τόν φυγοδικούντΧ Δ. Καραγιχννόπουλον έκΣπάρτη'ς 
κατηγορούμενον έπί βιασμώ οστι; καί παρεδόθη τή 
μοιραρχία

# *
Συνελήφθησαν κατά τά δεύτερον δεκαήμερον τού 

μηνός τούτου κοθ’ ολην τήν περιφέρειαν τού πρωτο
δικείου Ναυπλίου 36 φυγό8 ικοι έξ ών S άπελύθη- 
σκν. οί δέ λ.οιποί πρόεφυλακίσθησαν.

X
ΛΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ

Διωρίσθη προσωρινός Β. Επίτροπος παοά τή 
Εθνική Τραπέζή· πρός υπογραφήν τών γραμματίων 
αότής ό κ. Λ. Λοβέρδο; τμηματάρχης έν τώ ύπουρ- 
ίγείο» τών Εξωτερικών.

* * *

Έγε'νετο δεκτή ή από τής υπηρεσίας παραίτη- 
ι5·ς τού Ο’.κ. Έπιθεωρητού κ. .Σ. Βαλτινού, έκο»οα- 
°&είση; αύτώ τ'ίί βασιλικής εύαρεσκείας έπί τή 
[εζκρα αύτού^»πηρεσίχ.

* *
Μετά προηγουμένην συννενόησιν τού κ. Θεοφιλκ, 

¡διευθυντού τού Πολυτεχνείου, .̂ετά τού τμηματάρ- 
l y j  κ. Χλωρού, θά παρασκευασθή τό κα.τάλ.λ.ηλ.ον 
νεμοσχέδιον περί συσ.τάσεως έν τώ πολυτεχνείο» δα- 
'•Άογικής σχολής.

I I Ε  I Γ  Λ ϊ  Κ Λ

' ' - ’.A jy  ΛάΛ..- f  Wirf. - v r - ' ·  «-|-«.· - -  f .* .
έκ Μασσαλίας περιμενσμενσν άτμσπλ.σισν τή; ίται- 

Ρ'·«ς «Μεσαζερί».

Τήν πρϊσεχή Κυριακήν 27ην τρεχ. μηνσς γενήσεται 
εν τω συνήΟει τσπω τών ΐηυ.στρασιών μεισίστική οημσ- 
πρασία τών τρϊΐίμων τσΰ έν 1 ΙειραιεΤ καί έν Ναύσταθμο»

νΤ«ζ  .

νήν άπσ νσυ λσιπσύ έργσστασίσυ "5~χ:ς άνετ·νάχθησαν 
εις τόν αέρα. ευτυχώς ο»; έγνοισθη ϊΰέέν θύμα έγενετί 
πλ.ήν ενές τών θερμαστών τϊΰνϊμα Σταυρςς. Ξστις έπλ.η- 
γωθη ϊλαφρώς έπί τεύ πρίσο’ιπίυ. ιός καί άλ.λ.ων τινων 
παιτοιν έλ.αίρώς καί τ;υτω·ν πληγωΟίντων.

?
Κατά τηλεγραφικήν πρός τό ένταύθα ΠρακτορεΤον 

ΚείΆιέ, άγγελ.ίαν, τό άτμόπλ.οΐδν Δα/.α/,λ,ία ύπό τόν 
πλσίαρχσν Φεόρίγσ. τυνεκρσΰσΟη έςω̂ εν τσϋ λ.ιμένος 
Κ)λ.εω; μετά tivs; ίστίΐςέρίυ. διότι τό τελ.ευτάίσν δέν 
ερερε τ;ΰς κεχανονισμενους ραντύς.

Υ Γ Ι Ε ' Ν Α

ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ

Καθ’ ον χρόνον τοσαύτα λ.εγ:ντα·. περί τής θεραπείας 
τής ρθίσεως παρά τού Κώχ δεν εή/ε άσκιπον νά άναρέρο»- 
μεν ο’σα ό Κύριες G. "W. Ilanibloton διά βραχέων 
ε’πεν ενώπιον τής Βρεττανικής Εταιρίας. Ή οΟισις ειπε 
είνε ασθένεια τού πολιτισμού προερχόμενη ές αιτιών αί- 
τίνε: έλ.αττώνουσι τήν ακμήν τή; δυνάμεως "ής αναπνοής 
κάτωθεν προσδιορισμένου τίνος ορού.

Δέν πρέπει νά ένδυ.ώμεΟα μέ φορέματα στενά,ούτε νά φέ- 
ρωμεν ολ,μον(Κορσέ)πρέπει δε νά δαπανώμεν ό'σον τά δυνα- 
τάνπερισσότερον χρόνον εις -υμνάσια έν τώ ύπαίθρω.Ό θά
λαμο; τού ύπνου πρέπει να άερίζηται καλ.ώς, πρέπει νά 
φερωμεν φανέλλας καί έσώδρά/.α μάλ.λ.ινα καί έκ καθαρού 
μ*/.λ?ου' τό σώμα πρέπει ώς επί τό πλ.εΤστον νά μένη 
ορθιον νά άναπνέη έπί μακρόν έκ τής ρίνος. Νά.ένασχο- 
λ.ήται βαθμηδόν καί άναλόγως τών δυνάμεών του καθ’ 
έ/.άστην εις ολα τά αθλητικά γυμνάσιά. Ί’περάνω ομως 
πάντων αλτών πρέπει νά λάόωμεν ύπ’ ό·όε: οτι ό βίος οϋ- 
τάς πρέπει ν’ άρχίση μόλις έννοήσωμεν τήν άρχήν τής 
πόοσδολής τής φθοροποιά; αΰ.τή; νόσου.

Άγγλος τι; ιατρός λόγον ποιούμενο; περί τής 
οδονταλγίας τή; προερχόμενης έκ τής αταξία; τού 
στομάχου λε'γει, ότι ή κυριωτε'ρα αιτία τού πόνου 
δε,βν V άποδίδηται, φρονώ, εί; δυσπεψίαν προερχό
μενη·» έκ τών άφθονων μετά ζακχάρεως παρασκευα- 
σμε'νων φαγητών καί ποτών καθ’ όν καιρόν τό σώμα 
δέ,ν δυναται νάσκηθή, ποσώς ή όταν εινε παρά 
πάλΰ περιωρισαε’νον εί; τήν οικίαν. “Οθεν ή θερα
πεία δέον νά εινε γενική καί τοπική. Ή τοπική καί 
άάεσος θεραπεία συνίσταται εις τό νά έπιθέτη τις 
άφθύνως εις τόν πονούντα όδόντα ανθρακικόν τής 
σόΒας καί νά κρατή ταύτην εί; επαφήν μετ’ αυτού 
έπέιτα δ’ άφού καθ’ ολοκληρίαν Δτεγνώση ή κοιλό- 
τή; νά είσαγάγη έντός αυτής συμπεπυκνωμε'νην 
Βιάλυσιν ανθρακικού όξε'ως οϋτω; ώστε νά φθάση εις 
τό νεύρο·/. Τούτο καταπρχύνει τόν τοπικόν πόνον 
πρρσκηίρως, άλλ’ άπαιτεϊται νά συνδυάζηται μετά 
τΓ)·/ γενικών με'τρων ήτοι ολίγων ΰοσεων δυσανθρα
κική; ποτάσης, δραστήριου ΰδρχργυρικού καθαρ- 
σίόυ, θερμού ή τουρκικού λουτρού καί ισχυρών έν ύ- 
παίθρω ασκήσεων.

Εκαστος ίσως άνε'γνωσε τάς περί πή; Λαύρας 
Βριδγμαν έκθε'σεις καί θαυμάσια άποτελεσματα 
έπετελεσεν ό ιατρός Χάου ώς πρός τήν ανατροφήν 
χυτής. Άπολε'σασα τήν όρχσιν. τήν άκοήν καί πά- 
σχ|» σχεδόν αίσθησιν τής όσφρήσεως καί γεύσεώ; 
άπό διετούς ηλικίας, πράγματι αϋτη έμεινε άνευ 
ανατροφή; μέχρι τού ογδόου ώς Εγγιστα Ετους τής 
ηλικίας της, οπότε έτε'Οη ΰπό τήν μέριμναν τού δό- 
κτόρος Χάου. Έπί πολλά Ετη έπιμελώ. επιτήρη
σαν τήν άνάμνησιν τής διανοητικής κύτος προόδου 
καί ό καθηγητής Στάνλεύ Χάλλ έτέλεσε κατά τό 
1873 άπ’ αυτής άξιολόγονς φυσιολογικά; καί ψυχο
λογικά; δοκιμάς. Αϋτη έφαίνετο ότι είχε «υναίσθη-

σίν τινα τής γεύσεως, άλλα πράγματι ούδεμίαν τής 
όσοοήσεως. Δεν ήδύνατο ν’ άκούση οϋτε αυτόν Ετι 
τόν μέγιστο·/ κρότον, άλλ’ άντελαμβάνετο τών δο
νήσεων. ΊΊ περιστροφική κίνησις τήν έζάλιζεν, ή δέ 
τή; αφής αυτής αίσθησις ήτο διπύ.ασίως ή τριπλά
σιο»; όξυτέρα τή; τακτικής αίσθήσιι·»;. Διανοητι- 
κώ; ήτο εκκεντρική, άλλ’ οϋχί έλλειπής τούνοάς 
καί έστερεΐτο μεν διδόμενων τινών τής σκέψεως 
άλλ’ οϋχί καί τή; ίκανότητο; τού νά κάμη χρήσιν 
τών δεδομένων άτινα έκέκτητο. Αί συγκινήσεις αυ
τής ήσαν πολύ ζωηραί καί είχον τάσι·/ τινά υστε
ρικήν. Άπέθανε κατά τό 1889 έξηκοντούτις τήν 
ηλικίαν. Έπί τού εγκεφάλου αύτή; έποίησε σπου- 
δάς ό ίΔρ. Δόνχλσον) καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου Κλάρα.

Ή Εκθεσι; τού δόκτορο; Δόναλσον είνε πρότ·»πον 
έπιμελώ; γεγραμμένου επιστημονικού Εργου καί πε
ριέχει πολλά τά ενδιαφέροντα τούς σπουδαστά; τή; 
Ανατομίας. Άλλ’ αί ανακαλύψεις αυτού είνε θετι- 
κώς άγονοι καί δεικνύουσιν όλ.ίγον τι πλ.εϊον ή 
όσον ήλπιζέ τις. Ό μυελός αυτής έζύγισε περί τά 

, 1 2 0 0  γραμμάρια, τούτο δε είνε ποσόν κατώτερον 
τού κατά μέσον όρον βάρους τού γυναικείου μύελού, 
όστις εις τάς άγγλοσαξωνικάς καί γερμανικά; φυ
λάς ζυγίζει περί τά 1273. Λαμβανομένης ύπ’ 
οψει τής σμικρότητος τού αναστήματος της καί 
τού βάρους τού σώματός της, ούχ ήττο·*<ό .μΟελόζ 
ούτος δέν ήτο ιδιαζόντως σμικρός. Έξέτασις τών 
λ,οβών καί συσπειρώσεων αυτού έδείκννεν οτι έν 
αΰτώ ύπήρχεν ελλειψίς τις εί; τά κέντρα τής ένάρ- 
θρου γλ.ώσσης. Ωσαύτως ελλειψίς ΐις εις τούς 
ινιακούς λ.οβούς, καί ιδίως εις τόν δεξιόν (οπτι
κόν κέντρον) καί εις τού; κροφαφικοΰς λοβούς, καί 
ιδίως εις τά άκρα. Εις τ-ήντελ,ευταίαν ταύτην κα- 
τάστα.σιν δύναταί τις ν’ άποδώση τήν ατελή αυτής 
αίσθησιν τή; .όσφρήσεως καί γε,ύσεως. Τό σχίσμα (;) 
τρύ Σιλβίου. ήτο βραχύ καί οί οπίσθιοι τετραδίδυ- 
μοι μϋς μικροί. · -_γ:·πύ » . γ ·;
Προσεκτική μικροσκοπική έξέτασις θά ήδύνατο νά 
παράσχη σπουδαίας γνώσεις, ώς πρός τήν κεντρι
κήν διεύθυνσιν τού όπτικον-καί οσφραντικού νεύρου, 
άλ.λά τούτο δέν έγε'νετο. Έν τ?, εξωτερική, οψει τόύ 
μυελ.ού δεν ύπήρχέ τι οπερ ήθελε συνταυτίσει αυτόν 
μέ τόν κοινόν τύπον τών μυελών τών έχόντών ροπήν 
πρός τό Εγκλημα, ή πρός τήν παραφροσύνην.

Γυνή τι; ιατρός έξέφρασε τάς ακολούθους φρονί-
μ.ους ιδέας· ϊν’ «ποτραπή ιατρός τις τού νά γέίνη 
αγύρτης Εχει ανάγκην πολλής ευσυνειδησίας. Είνε 
τόσον ιύκολον νά κάμνη τις τόν αγύρτην όταν γι— 

ύσκη οτι ό ασθενής αύτού τό θέλει, καί έπειδή ό

καί εις μή επιστημονικά; μεθόδους,, σΐάι ·ίίύε ή 
διά τής ένιστίας θεραπείας καί αί πρός ταύτην 
όμοια·.. Ούόείς Ετερος πλ.ήν τού ιατρού εχει ιδέ
αν πόση μεγάλη ζήτησις αυτής ύπαρχε·, μεταξύ 
τών νοημόνων. Αυτοί δέν-θέλ.ουν τήν τι μίαν; τήν 
εΰθεΐαν ΰπόδειξιν τής ένεργείας τών φαρμάκων έπί 
τού σώματος. Θέλουν νά περιβάλλήναι διά μυστη
ρίου τινός,θεραπείαν ώς έκ θεία; τινός δυνάμέως κάτι 
τι τό όποιον πλήττει τήν φαντασίαν.Καί επειδή εινε 
«ντικείμενον τής φαντασίας.ή ζήτη,σις αϋτιού'προέο- 
χεται ούχί ύπό τών αμαθών καί μή σκεπτομένων* 
άλλ’ύπό τών νοημονεστέρων καί μάλλον μεμοροο»μέ- 
νων.Έγνώρισά τινας έκ τών λ.ογικωτέρων καί διαυ- 
γεστέρων τόν νούν έν τή πόλ.ει τ«ύτ·/·( τοσούτον άν-' 
θιστκμένους κατά τών έπιστημονικών κάί λογικών 
μέτρων έν τή ιατρική θεραπεία καί τοσούϊτον ίσχυ- 
ρώς έπιμένοντας υπέρ τή; χρήσεως άπκραδέκτου 
καί ανεπαρκούς θεραπευτικής μεθόδου, ώστε νά έκ- 
βιάζη τήν ΰπομονήν τού τίμιου ιατρού ϊνα κατα— 
φύγη εις τά Εσχατα μέσα άτινα ήδύνατο νά μετα- 
χειρισθή. Τοϋτο δέ δέν συμβαίνει, διότι Επιθυμούν 
νά έξαπατώνται. ΔΕλ θεωροϋσι τό τοιοϋτο ώς άγυρ- 
τε̂ αν εί καί ό ιατρός ,τό θεωρεί τοιούτον. Χρειάζο
νται *  τό όποιον νά έπενεργή, έπί τής φαντασίας 
των καί τούτο άποτελεϊτό ίσχυρώτερον οπλ.ον τού 
άγϋρτεύοντος ιατρού. Ωστε δι’ ίνδρα τίμιον ή 
γυναίκα δύσκολο; καθίσταται ή τιμία έξάσκησις 
τή; ιατρικής τέχνης. , . γ



Ο ΒΡΕΤΤΛ ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΠΗΣ ΚΥΒΕΡΝΑΤΛΙ 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΛ ΑΙΑ

ΚΕΨΑΛΑΪΟΝ Λ'.
Το πολίτευμα 

(Συνέχεια)
10. "Οτι δεν πρέπει ν’ άπαιτώντκι ύπό των δικα

στηρίων ύπερβολεμαί εγγυήσεις ·?, υπερβολικά. πρόσ- 
τ.ν.α. ουδέ νά έπιβάλλωνται ύπ’ χυτών απάνθρωποι 
χχ· ασυνήθεις ποιναί.

11. "Οτι οί ένορκοι . οφείλουσι 'να είνε δεόντως 
έγγεγραμμε'νοι έν τοΐς καταλόγοι; κχΐ νχ διορίζων- 
ται κανονικώ;· καί οτι οί ένορκοι, οΐτινες καλούν
ται νχ εςένέγκωοι τήν έτοιανιγορίχν χύτών έν περι- 
πτώσεσιν έσχατης προδοσίας. δέον νχ είνε γαιοκτή
μονες. - 1.. \·

1*2. "Οτι πχσα δήμευσις κκί παν πρόστ·.μ.ον έτη— 
βχλλόμενον εις. τινα ττρίν ή κχτχδικχτΟ?, ΰπό του 
δικαστηρίου θεωρ-ητέα ώς πρίίξις παράνομος: και μή 
ϊσχύουσχ. , .

A3. Ότι ποος έπχνόαθωσιν προσγενομένων αδι
κημάτων κ*ί,πρός τ ρ ο π ο λο γ ί α ν, έ ν ί σχ υ σ ιν κχί διχ- 
τήρη(σιν των νόμων, τό κοινοβοΰλιον δέον νχ συγκχ- 
Αν,ται συχνάκις.

Ό  περί δικαιωμάτων νόμος καθιέρωσεν ωσαύτως 
τον του στέμματος περιορισμού κατά τήν ψήφον τών 
βουλών, καί προσέθηκε τήν σπουδχίχν διχταζιν, 
όπως πάντες εκείνοι, οΐτινες ήθελον εχει σχέσεις 
μετά τής εκκλησίας τής 'Ρώμης, ή οΐτινες ήθελον 
ελθει εις γάμου ' κοινωνίαν ‘μετά καθολικού, ήθελον 
άποκλεισθ'7 καί καταστή δια παντός ανίκανοι τού 
να καταλάβωσ·., κληρονομησωσι ή καρπωθώσι τό 
στέμμα καί την κυβέρνησιν της Άγ·γλίχς, κχί δτι 
έν πάση τοιαύτη περιπτώσει, ό λαός ηθελεν άπαλ- 
λαγήπάσης ΰποχρεώσεως υποταγής, καί τό στέμμα 
ήθελε περιέλθει εϊς τόν. επόμενον διάδοχον.

Ούδεμία μνεία περί τής ελευθερίας τού τύπου γί
νεται έν τή περίφημοι τάύτη διακηρύξει. Ό  τύπος 
έν Αγγλία είνε νϋν απολύτως ελεύθερος, ούδεμία; 
άδειας άπαιτουμένης πρός δημοσίευσιν οϊασδήποτε 
είδήσεως ή οϊασδήποτε γνώμης. Ή διαγωγή καί 
αυτών τών άνηκόντων εϊς την υπάτην τής κοινωνίας 
περιωπήν δύναται νά έπαινεθή ή νχ κατακριθή 
κατά τήν έκαστου άξιχν· λαμβχνομένης όμως τής 
άπαιτουμένης φροντίδος, όπως ούδεμία διαδίδηται 
άνχκριβής ή κακεντρεχής φήμη, δυναμένη νά δια- 
σείση τήν; δημοσίαν τάξιν, ή νά παραβλάψη τόν 
ηθικόν τών ατόμων χαρακτήρα. Άλλα καί όταν 
Λιμβή, τοιούτόν τι, ούδεμΐα αυθαίρετος εξουσία δύ- 
ναται νχ έξχσκηθή πρός καταστολήν αύτού. Ώς 
παν άλλο αδίκημα, οφείλει χαί τούτο νχ παραπεμ- 
φθτ, εις -τό δικχστήριον, καί οι αυτουργοί δέν δύ- 
ναν.ται νά τεμωρηθώσιν είμή δι’ άποφάσεως 'τού δι
καστηρίου. - '

Ό  BlaC-kstone, λέγει έν τοΐς περί τών νόμων τήν 
’Αγγλία; ·σχολίοις αϋτού τα επόμενα περί τού ζη
τήματος. τούτου. «Τό νά ΰποβάλλη τις τόν τύπον 
εϊς τούς περιορισμούς κριτού (licenser), ώς άλλοτε 
έγένετο πρό τής άγγλικής έπανχστάσεως καί μετ’ 
αυτήν (κχί ώς έτι·κάίννύν γίνεται έν τοΐς πλείστόις 
τών ευρωπαϊκών κρατών) ϊσοδυνχμεΐ πρός τό νχ 
ΰποβάλλη τις τήν τών αισθημάτων ελευθερίαν εϊς 
τάς πριλήψεις ένός ανθρώπου κχί νά καθιστά αύτόν 
αυθαίρετον κχί άνχμάρτητον κριτήν παντός αμφι
σβητούμενου ζητήματος έν τοΐς γρχμμχσι, τή θρη
σκεία ; κχί τη κυβερνήσει. Άλλα τό νχ έπιβάλλη 
τιμωρίαν (ώς πράττει νύν ό νόμος) εϊς παν έπικίνΐ 
δονον ή ποροσβλητικόν δημοσίευμα, τό όποιον κατά 
τήν-γνώμην άμερολήπτου κχί δικαίου δικαστηρίου 
ήθελα θεωρηθή ώς βλαβερόν, είνε χνχγκχΐον διά. τήν 
διατήοησιν Τής ειρήνης καί τής έννόμου Τχξεως, τής 
κυβερν-ήσεως καί τής θρησκείας, τών'μόνων τούτων 
στερεών θεμέλιων τής άστυκής ελευθερίας ».

'Ο λ-όγος δέ δΓ'δν' περιέλαβον τό σπουδχΐον τούτο 
χντικίίμένον έν τή Ιά'.βτολΫ, τχύτη ευρητχι έν τοΐς 
περίφημοι; λόγοις τού Canning είπόντος, οτι «ό 
εξετάζω* 7  τό βρεττχνικόν πολίτευμα κχί πχρχλεί- 
πων εν τή απαριθμήσει τών διάφορων χύτου προσόν
των τήν πανίσχυρου ϊσχύν τής δημοσίας γνώμης, 
ήτίς έκδηλούται έν Ιλϊύθέρω τόπω καΓήτις απαν
ταχού εισχωρεί, χαλιναγωγεί, ένίοτε δέ καί κυβερνά

σχεδόν τό π?.ν δίδει, ατελή ολος Ιδέαν περί τού εν 
Άν-'λία κυβερνητικού συστήματος».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ*.
Ή  β α σ ί λ ι σ σ α

Α ΐ τ : : ΐ ;  τ ο ϋ  κ ρά το υ ς έςουσ ία·..— Κ α θ ή κ ο ν τα  τ ή ;  κυβερνή- 
σε 'ω :. — Δ ια δ ο χ ή  ε ϊς  τό ν  θρόνον.— Τ ό β α σ ιλ ικ ό ν  προνό
μ ιο·/ . —  |_ό ΰπουργεΐ& ν.— Τ ίτ λ ο ι τ ή :  β α σ ιλ ίσ σ η ς .—  Π ρό
σοδοι το ύ  κ ρ ά τ ο υ ς .— Β α σ ιλ ικ ή  έ π ιχ ο ρ ή γ η σ ις .— Ί Ι  β α σ ι
λ ικ ή  ο ικ ο γέν ε ια .— Ό  π ε ρ ί  β α σ ιλ ικ ώ ν  γ ά μ ω ν  νόμος.

Θέσκς ήδη τάς βάσεις τού θέματος περ’ι τού ό
ποιου θέλω πραγματευθή προβαίνω εϊς τό νχ περι- 
γράψω ΰμϊν πώς ή Μεγάλη Βρεττχνία κυβερνχται 
νύν.

Τό Ήνωμένον βασίλειον τής Μεν. Βρεττανίας 
καί τής ’Ιρλανδίας κυβερνχται ύπό τού βασιλέως ή 
τής βχσιλίσση; και δύο βουλών. Κοινώς ονομάζον
ται α ’.τρεις τού βασιλείου έξουσίχι· άλλ’ ή φράσις 
αυτή κυρίως έφαρμόζεται εις τά; τρεις τάξεις, ές 
ών τό κοινοβοΰλιον απαρτίζεται ήτοι εις τούς πνευ
ματικού; λ.όρδους, εις τούς κοσμικούς καί εις τά 
μέλη τής βουλής τών κοινοτήτων.

Καθήκον τής κυβερνήσεων είνε νχ έχπονή καί νά 
έκτελή τούς νόμου; T-7.f χώρας δι* Τον λαόν αυτή; 
ώς υπηκόους καί νά αντιπροσώπευση αυτούς ώς 
εθνο; έν ταΐς πρός τά άλ.λ* έθνη σχέσεσιν αύτών 
Τό πρώτον τών καθηκόντων τούτων, ήτοι τό τής 
έκπονήσεως τών νόμων έκτελεϊτχι ύπό τών τριώντού 
κράτους έξουσιών όμού· τά δέ άλλα μόνον ύπό τού 
ήγεμόνος. Προτίθεμαι ν’ αφιερώσω άνά μίαν έπι- 
στολήν εϊς έκάστην τών τριών τούτων εξουσιών έν 
τή έπιστολή δέ ταύτη θέλω πραγματευθή περΓτού 
ήγεμόνος.

Ό  ή γ ε α ώ ν 
Ούδεμία υπάρχει διαφορά έν ’Αγγλία μεταξύ τής 

υπό τού βασιλέως και τής βασιλ.ίσσης έξασκουμένη; 
έξουσίας

Τό αξίωμα αύτών είνε κληρονομικόν περιερχόμε- 
νον μετά τόν θάνατον τού βασιλεύοντος ήγεμόνος εϊς 
τόν προσεχέστατον κληρονόμον, τών άρρένων προ- 
τιμωμένων τών θηλ.έων έν περιπτώσει Ισοβαθμίου 
συγγένειας. Οΰτω δέ ό νεώτατος υϊός τού βασι
λεύοντος ήγεμόνος κληρονομεί τόν θρόνον, άποκλειο- 
μένης τής πρεσβυτάτης αύτού θυγατρός- άλλ’ ή 
θυγάτηρ υπερισχύει έν τή τής διαδοχής τάξει υπέρ 
πάντα θειον, ανεψιόν ή έξάδελφον.

Ή εϊς τόν θρόνον τού 'Ηνωμένου Βασιλείου τή; 
Μεγάλης Βρεττανίας καϊ ’Ιρλανδίας διαδοχή έκα- 
νονίσθη κατά τάς άρχά; τής βασιλείας τού Γουλιέλ.- 
μου Γ’. διά νόμου όνομαζομένου «νόμος περϊ διαδο
χής». δι’ ού ό καθολικός κλάδος τής οικογένειας 
τών Στουά.ρτων έπισήμω; άπεκλείσθη παντός εϊς 
την διαδοχήν δικαιώματος. Διά τού νόμου δέ τού
του ή βασιλική εξουσία περιωρίσθη εϊ- τούς κληρο
νόμους τής πριγκιπίσσης Σοφίας τού Brunswick 
(έγγόνου ’Ιακώβου τού Α'.) οΐτινες ήσαν διαμαρτυ- 
ρόμενοι. Μετά τόν θάνατον τής βασιλίσσης "Αννης, 
ό τής πριγγιπισσης ταύτης υϊός, Γεώργιος Α'. άνέ- 
βη εϊς τον θρόνον. Τούτον διεδέξατο ό υιός αύτού 
Γεώργιο; Β'. Έκ τούτου τό στέμμα περιήλθεν εϊς 
τόν ϊγγονον αύτού Γεώργιον Γ', καϊ έκ τούτου εϊς 
τόν υιόν αύτού Γεώργιον Λ’, ό’στις άποθανών άνευ 
έπιζώντων τέκνων, έκληρονομήθη ύπό τού αδελφού 
αύτού Γουλιελμου Δ'.μετά τόν θάνατον τού όποιου, 
ούδέν άφήσχντος τεκνον, ή θυγάτηρ τού αμέσως 
νεωτέρου αύτού αδελφού, τού δουκός τού Kent, ή 
νύν βασίλισσα ’Αλεξανδρινά Βικτωρία, άνήλθεν εϊς 
τόν θρόνον.

Τό στέημα τού Ηνωμένου βασιλείου καί τής Ιρ
λανδίας δύναται νά φέρη μόνον δίαμαρτυρόμενος. 
Ό βασιλεύς ή ή βασίλισσα, έά# νυμφευθίΐ καθολι
κόν, εκπίπτει τού θρόνου, ώσαύτως ουδέ μέλος τί 
τής βασιλικής οικογένειας, διατελούν έν σχέσει γά
μου πρός καθολικόν δύναται ν’ άνέλθη εις τόν 
θρόνον.

Τό άτομον τής βασιλίσσης είνε ιερόν· είνε αΰτη 
υπέρτερα παντός νόμου· ούδείς ύπό τού κοΐνοβου-' 
λ ίου ψηφισθείς νόμος ύποχρεοΐ αύτήν, έκτός έάν 
ούτος περιλαμβάντ, ρητήν πρό; τούτο διάταξν. Πρός 
δέ είνε νομικόν άξίωμα, οτι ή βασίλισσα ούδέν κα
κόν δύναται νά πράξη,· ούδεμίαν φέρει ευθύνην διά 
τήν έκτέλεσιν οϊασδήποτε πράξεως, καί ούδεμία·; 
άπό μέρους αύτής παράλειψιν δύναται τ«ς νά έκ·κε- 
ταλλευθή χατ’ αύτής· κέκτηται τό δικαίωμα νά 
συγχωρή τούς καταδίκους· είνε ή πηγή τής δικαιο

σύνης καί τής τιμής· έξ αύτής έκπηγάζουσι πάν
τες οί τής εύγενείας καί τής διακρίσεως τίτλοι· αυ
τή μόνη-επιδαψιλεύει παράσημα, σταυρούς, αστέ
ρας καί αριστεία διά μεγάλα; υπηρεσίας, καί ούδείς 
τών υπηκόων αυτής δύναται νά δεχθή ή νά φέρη 
τοιούτόν τι χορηγηθέν ύπό ξένου ήγεμόνος άνευ τής 
άδειας αύτής. Οι διορισμοί, έν τε τή στρατιωτική 
καί τή ναυτική υπηρεσία χορηγούνται, καίτοι δέν 
υπογράφονται πλέον, ύπ’ αυτής. ’Έχει τό δικαίωμα 
νά διακόπττι τά; συνεδριάσεις τού κοινοβουλίου έπί 
τινα χρόνον, νά διχλύη χύτό καί νά συγ/.κλή άντ’ 
αυτού άλλο νέον. Είνε άνωτάτη κεφαλή τού κρά
τους, τή; εκκλησίας, τού στρατού καϊ τού ναυτι
κού. Κέκτηται τό δικαίωμα νά στελλγ, καί νά δέχη- 
ται πρέσβεις, νά κηρύττη, πόλεμον κα)αά συνομο- 
λογή ειρήνην, νά συνάπτν) συνθήκας, καί νά κόπτη 
νόμισμα πρός χρήσιν τών υπηκόων αύτής, έχει τό 
δικαίωμα ν’ άρνήται τήν έγκρισιν αυτή; εις νόμους 
φηφισθέντα; ύπό τών δύο βουλών,, άλλ’ οόδέν απ’ 
ευθείας λαμβάνει μέρος εϊς τήν συζήτησιν αύτών, 
μονον ήιά τών ύπουογών αύτής ομιλούσα.

I αύτα κχί άλλα τινα δικαιώματα ονομάζονται 
προνομία τού στέμματος.

Ακολουθεί

ΓΈΝΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ Κ Α Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ

Τήν τρίτήν Σεπτεμβρίου, ήμεραν του έλληνιαον συντάγ
ματος. συνεκροτήΟη προ έβοομήχοντα πέντε έτών ή μεγάλη 
ναυμαχία τή; ’Αλγερίας/Ένεκα Τής ναυμαχίας, αύτής ό ναύ
αρχος Σίρ Έοουάρβο; Φελλού προεθιβάοίη εις άντιχόμην 
"ΙοςμουΟ με ούο χ ιλιάδας λίρας στερλίνας επιμίσθιου δι’ αύτόν 
καί ςούς κληρονόμους καί διαδόχους του τίτλου. Μόνος δε 
επιζών τής ναυμαχίας εκείνης είνε ό ναύαρχος Σίρ Λούϊς 
Τοβία; Τζώνς ήδή εννενήκοντα δύο ετών. Κατά τήν ναυμα
χίαν οε ταύτην ήτο δόκιμος έπί τοϋ πολεμικού «ΓρΙΊικου» 
καί είχε πληγώθή εϊς άμρότερα τά γόνατα.

* *
*

Λύνάταί τις νά λάβη μικράν τινα ίοεαν τών πεπηγότων 
κρεάτων τά όποΐχ προπαρασχευάζουσιν εϊς Νέαν Ζηλανδία·/ 
δι εξαγωγήν έκ τών επομένων άροθμών. Έπί δώδεκα μήνας 
μέχρι τής 30 του παρελθόντος Ιουνίου έφορτώθησαν δ·.’εύρ<ό- 
πην 500.000 σώματα προβάτων.3δ8.ρθ0άρνίων, 1 0 .0 0 0 . 0 0 0  

λίίρας 5ο?ου κρέατος. Το όλον' δέ Βάρος του κρέατος τούτου 
ήτο 113.000,000 λίτρας, ή δέ άξια του 1,300.000 δηλαδή
1 2 ,0 0 0 . 0 0 0  λίτραι περισσότεραι τοϋ παρελθόντος έτους.

»
'*  *

Ό πρώτος κατασκευαστής τών διορύγων τή; ‘Αγγλίας 
υπήρξε·/ δ αρχιεπίσκοπος τής Έλυ Μόρτων, ή πανιερίτ/,ς 
του έπί βασιλείας Ερρίκου 3ου κχτεσκεύασε τήν άπό τής 
πόλεως Πετέρμπορο εις τήν θάλασσαν διόίυγα ε-χουσα τεσ
σαράκοντα μίλια μήκος.

•
»  ·

Ό Πλανήτης Ζεύς είνε ό μόνος ορατός τόν Σεπτέμβριον 
αήνα. Τά μέσα του μηνό; διέρχεται "όν μεσημβρινόν τήν 
ενδεκάτην ώςαν. Τινες τών άμεριΧανών αστρονόμων νϋν κα
ταγίνονται εις τήν ιδιαιτέραν σπουδήν τών δορυφόρων το» 
συγκεντρώσχντες τάς παρατηρήσεις καί μελετάς των πρό; 
αύτούς, διό συντόμως θά πληρόφορηθίγ̂ εν τά αποτελέσμα
τα: των. _ , ν,νΧυ ι1. '·

' *  Β *
Έσυμπληρώθη ήδη ό σιδηρόδρομος Τράνς-Άφρικάν πρός 

τά μεσόγεια τής ’Αφρικής έκ τής Λοάνς εϊς τήν'Λμπάκα 
160 μιλιών μήκος. Ό σςρηρό,δρομρς ούιτρς̂ είνε ό μόνος ύπό 
τόν ’ισημερινόν τής 'Αφρικής. Οί έργασθεντες εϊς τήν κα
τασκευήν του ήσαν ιθαγενείς' άφρικανοί. Οί δέ'συρμοί ήρ- 
ξαντο ήδη τήν καθημερινήν λειτουργίαν των. Ψαντασθήτε 
έν τώ μέσω τών άνθρωποφάγων καί άγριων ιύρύς σιδηρό
δρομος 160 μιλιών καί ήμέΐς μόλις ε/ομεν τινάς άθλιους 
καί στενούς. Τχϋτκ παθαίνουν οί λαοί οΐτινες κάμνουν ταΐς 
δουλιαΐς των με συμμορίας ληστών άμαθών καί δωροδόκυιν χρυσοκανθάοων.

γ  - : · ! '*
Εϊς τό-περίφημον άνχκτορον ■ τής Άγγν.ία; Χαμπτιυν υ

πάρχει κλιματαρια ήτις λέγεται οτι εί/ετή: μεγάλε ¡τέρα τής 
Ευρώπης. Τό έτος τοϋτο έκαμε 1500 μεγάλα τ ζ α μ π ι ά 
στχφυλΐων. Έκ τούτων 100 έπέμφθησιν . πρός τήν Βασίλισσαν.

* ·  "■ Ί  * ’>
* \Με τόν ατμόν βιαστοϋ ϋδατος Οέρμάνε τό πρόσωπόν σου 

δηλαδή Οέσον γαβάθα μέ Βραστόν ΰδωρ καί τό πρόσωπόν σου 
άνωθι αυτής νά ατμισθή καί πλύνον αετά ταϋτα τό π;ό- 
σωπον με πολύ ψυχρόν ύδωρ. Λιά, τοϋ τρόπου τούτου έν 
"Αγγλία καί Ρωσσία διατηρώσι τό’ δέΤ/α λευκότερον δροσε- 
ρώτερον καί στερεώτερον. . ■ , ; ·. ..

• '*  . ρ; » *πϊΛ,. ι ε: ίΓ«
Ί·>; Παρισίοι; καί.,έν Λονδίνω ;τινές γναφεΐς άπέρριψα·/ 

τον σάπωνα, τήν σόδα καί τής λευκάνσεως τήν κ.όν.ν εκ τοϋ 
πλυσίματος τών άσπρορόύχων μίταχειριζόμενοι πολύ ύδωρ 
καί Βρασμένα; πατάτας. Λιά τρϋ τρόπου τούτου καθαρίζον- 
φαιιτα μάλλον ρυπαρά καί κυλιδωμένχ Βαμβάκι-/α ή λινά 
ενδύματα. ' <—

Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

.·, Τ Ο  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν

ΠΛΕΚΤΑΝ Η ^ΠΛΕΚΤΑ ΝΩΝ
ΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ I7G 0—  1856.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΡ1Κ11 ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ—ΚΕΨΛΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

1 1  Χάνχω καί ή Χαϊνίτζα.
(Συνέχεια)

Εις τό βάθος και αντίκρυ τή; Ούρας, δι’ ής είσήλ- 
θον, εφαίνετο έτέρα κεκλεισμένη Ούρα.

— I Ιϊύνε τό μπουτρουμι, άγ« ;'
— 'Απ’ εκείνη τή πόρτα μία πόρτα παρακάτω, άπε- 

κριθη ϊυτ:; τρεμων και διστάζω·;.
Τό ύφες του δέν δ'.εξέφυγε τήν όςΰνοιαν τού άρματω- 

λού, δι’ ο και ¿προχωρεί προφυλακτικώτερα. ’Ήνοιςέ- 
τήν θύραν έόύΟισε τόν φανόν του, και βλέπει τωόντι 
έπί Ξύλινη; τραπέζης έςηπλωμένον και βαΟέως κοιμοί- 
μενςν κολοσσιαΐον άλδανόν, φέροντα τά ενδύματα και 
τήν πανοπλίαν του.

Τό νέο·; τούτο δωμάτιο-; ήτον ημιυπόγειο·;, έπρεπε 
δηλ. νά κα ταόής δύο ή ιρεΤς βαθμίδας, ο πως φΟάσης εις 
αυτό. . . J Í .

— Μουρταρη. 'μπαμπέση άγα, είπε, κλείων πάραυτα 
τήν Ούραν, Οέτοιν τό γιαταγάνιον εις τους οδόντας καϊ 
τυρών τό πιστόλιον.

— Μα τόν Άλάχ δεν τό έγνώριζον καπετάν Χρη
στό έφεντη ·;.ρυ... ΈκεΤ μέσα είνε ή πόρτα τού μπου- 
τρουμιού, υιχρός ώς τόν κηρίτην λ,ίΟον καϊ τρέμω·; εί- 
πεν ό άγας.

Ό άρματωλ,ός τήν ήνοιξε πάλιν, καί κρατών τόν 
άγα καί τό πιστόλιον έπροχώρησε μέχρι τού κοιμωμέ- 
νου. κρύπτω·; όσον ήδύνατο τό φως τού φανού καί μή 
έπιτρέπων είμή άμυδράν τ'.να λάμψιν. ίνα διακρίνη τά 
πέρις αντικείμενα.Μόλις έπλησίασε καί ήλεκκτρίσΟη ύπό 
φωνής γλυκυτάτης, ήτις δια πέρασε τήν καρδίαν του 
μέχρι τών εσχάτων αυτής φύλλων. Ή φωνή έςήρχετο 
εκ τής ειρκτής καί ήτον ή τού Βέλγου, οστις μέ τήν 
μεγαλειτέραν αταραξίαν ¿τραγωδέ·, τό ακόλουθον ασμα'

»’Αγάπη θέλει ορόνησιν. θέ/.ει ταπεινωσύνην,
“θέλει λαγού περπατησιάν, άετού γληγωροσύνην* 
•'Μία εινε ή αγάπη μόυ κ’ ένα θεόν δοξάζω'
•'Teñe άλλα.ς παίζω καί γελώ για νά ταΤς δοκιμάζω. 
•Χάρε σάν άπεοάοισες κσά θέλεις νά μέ πάρης 
»Για -έλα νά παλαίψωμε στο μ.αρμαρέν·.ο αλώνι 
Κ’ αν μέ ν.κήσης Χάρε μου παίρνεις τήν ψυχή μου 
"Κ’ άν σέ νικήσω πάλ' ¿γώ. πήγαινε στό καλό σου.»

Ό Χρήστο; ένθουσιάσθη καί ένταυτω περιεπλέχθη 
αγνοώ·; τί να πράξη.

Τήν αύτήν στιγμήν μεγίστη λάμψις αστραπής, προ- 
μηνύουσα πτωσιν κεραυνού, κατεφώτισε τόν θάλαμον 
διαχυθεΤσα έκ θυρίδος σιδηρόφρακτου τοποθετημένης 
άνω τής γωνίας τού τοίχου καί τής οροφής. Μία ιδέα 
ώς ή ίδια αστραπή αστραπηδόν διή/.θε τού κρανίου τΟμ. 
Τήν στιγμήν καθ' ήν ό κεραυνός διέρρηξε τους πατά- 
γους αύτού μετά μακρας ήχους, έςεκένωσε καί ούτος τό 
πιστόλιόν του έπί τού κρανίου τού κοιμωμένου άλδανού.

Ό δυστυχής φύλαξ έσπάραξεν ώς πτηνό·; διά μίαν 
στιγμήν καί πάραυτα μετέέη εις τήν αίοιν.ότητα. Ό 
κρότος τού πιστολιού άπεχωνεύθη εις τον τρομερόν έκεΤ- 
νον τού κεραυνού πάταγον, οστις καί δέν έπιπτε μακράν 
των.· · · :

Ό  δέ άγας εις τήν τοιαύτην τόλμην καί άπόφασιν 
τώρα άποπτοηθείς έμηδενίσθη καί δεν έσκέπτετο άλλα 
είμή. πώς νά έξιλεώση τόν ανάλγητο·/ ¿κείνον άνδρα, 
ν;α μή καί τούτον οϋτως μεταχειρισθή.

— Ώρέ ΙΙέλϊο! σύ εΐσαι πού τραγουδάει;... έγώμ’ ό 
Χρηστός Μιλιόνης καί ήρθα νά σέ πάρω.

— Ώρέ μπάρμπα Χρήστο. τόν σκότυισες ιόν γκέκα! 
Άφερίμ Χρήστο ! πώς μπόρεσες ν’ άρθης ϊσϊα μ’ έδώ ;

— Σιώπα ! εχ’ άπομονή. Άγα. άμ' πώς θ’ άνοί- 
ςωμε τώρ τούτη τή σιδερόπορτα ;

— Τα κλειδιά εινε στού πασά τόν -όντα.
— Άγα, βρωμοκούναδο. μή λές ψέματα !...
— Έτσι πού νά ζήση τό κεφάλι σου. καπετάν Χρή

στο μου, αλήθεια λέγω' ¿ψέλλιζε·; 5 υποχείριο; Τούρ
κος τρέμω·; ές υπερβολικού φόδου.

— Κώλωσε πίσω, άγα στή κολώνα ... μπαμπέ
ση αγά. μή ταράζεσαι, θά σέ δέσω όσο νά βουλιάξη τή 
μπίβτα ... γΐά τήρα έκεΤνο τό ψωφίμι . . .  ή άλλη πι

στόλα εινε γσ,ά σένα, αστρίτη (άστροί'της οφις).
Ό άρματωλός εθεοε τό φανάριον κατά γης, ¿ξετύ

λιξε τό στρόφιεν (σαρίκιον) έκ τής κεφαλής τσύ άγα 
καί έδεσε διά τούτου άπισθίως τάς χεΤρας καί τούς πό- 
δας του επί μι*ς τών μαρμάρινων στηλών, άς τινα; έκ 
■πλησιόχωρου τινές ναίΰ μετέφερον βεβαίως έκεΐ.

Ειτα δέ ήρχισε νά γεμίζη. γοργώς τό έκχενωθέν αύ
τού πιστόλιον.

Ή σιδηροήλατο; Ούρα -ής ειρκτής τού Βέλγου ήτον 
άπαραδίαστος. "Ολαι αί προσπάθειαι καί τά μηχανουρ- 
•γηματα. τα όποια άμψ'ότεροι, ό μέν έσωθεν ό δέ έξω
θεν, μετεχειρίσθησαν όπως τήν διαρρήξωσιν,' άπέδησαν 
μάταια. :

Ό Βέλςος έν τούτοι; δέν ήτο μόνος έν τή ειρκτή, 
εέχε καί συμπεφυλακισμένον. τόν οποίον πρό δύο ή;;.ε- 
ρών ειχον καθείρξε·.· οίιτος δέ ούτε τό ονομα. ούτε τήν 
θρησκείαν, άλλ’ ούτε τήν αιτίαν τής φυλακίσει.»; του 
είχε ευνηθή νά μάθη. Τοσούτον άρρήμων ήτο ό νέος ε
κείνος άνήρ. Ητον πρός τούτοις έμμαλος καί άγριος 
τήν φυσιογνωμία·;- πλήν ο,τ·. ένίσπειρε εμπιστοσύνην - 
τινά εις τόν διαπεραστικόν έφθαλμόν τού νέου κλέπτου 
ήτον ή ,εύγενής αύτού συμπεριφορά, -οι- τρόποι καί αί 
κ(·;ήσεις. του, άτι να ένέφαινον αγωγήν, τήν όποιαν ούτε' 
οΐ άριστοκράται-τούρκοι τού καιρού εκείνου εΐχον, ούτε 
ούτοι οί άρχΓ/αδένται.

Ό συνδεσμώτης ουτος τού Βέλίου ήκροάζετο καί πε- 
ριεσκόπει μετά ψύχρας απαθείας τά-κινήματα καί τάς 
ομιλίας άμφστέρων τών χριστιανών χωρίς νά προσφέρη 
βοήθειαν τινα εις τήν διάρρηξιν τής θύρας «ύτε καν νά 
;δε;κνύη ,έλαχίστην ¿πιθυμίαν δραπετεύσεώς.

— ¿Ψύχουνε χοντραΐς καδέναις στά ποδάρια Βέλ̂ ο, 
μάύρο παιδί μ ο α ά μ ’ αύτής δ' χαψωμένος δέν μπο-

σσω
Άλασσιώτης.ι. Νταώλπο;-Άλποσιώτης... εξ Άλα- 
ώνο; τής ΗεσμάλΙας: S
:— Άφ’ τή·;. Άλασσώνα... αύτό οά μούσα·, δια

βασμένος ! τί κάνει ό κυρ Ανθιμος έ αρχιμανδρίτης τής 
Αγία; Τριάδφς, τόνγγρ.Λνίζτ.ς ; δυό φορäc.- toö γλά- 
τροΐσά τό κέφάλτ: · —

— Εινε ό θείος μου, καπετάνιε... ή σχολή τής Ά- 
λασοώνος...

— ΙΙρδατατε. εΐπεν έντόνως ό Χρηστός, δέν έχομε·; 
καιρό τώρα. κυρ Νίκο, νά κρένομε ιγιά τά σκολειά. 
Σά βγούμαι άπ’ τό Ιναρδουνάρι μέ γερό πετσί, τότε μας 
μολογας καί σύ τής άμαρτίαις σου.
¡ — Βέλίο, τί να κάνουμε τόν άγα. νά τόν πάρωμεν 

σιμά μας ή νά τόν άφήσουμε λυταρισμένο στά κολώνα;
— Τού χάρισες τή ζωή Χρήστο ;
— Ναι τοΰχο ταμένο τή λόγο μου.
— Τότε καλλίτερα ’ναι νά τόν πάρουμε μαζή Θά

σρύλί σου καί τό δικό μου αντάμα.
. 4 » « r ^  f  ' , 1 -· '

γίς μέ τέτοια-φορτούνα μ’ όρχεται νά πέσω κάτω άπό 
τή λυγούρα. κ ·, - :

— Τράβα μ πρός άγά" μίλα τώρα πούθε θά βγούμε, 
ε’πεν ό Χρήστοτ. λύων τούτον έκ τής στήλης καί δρατ- 
τόμενος έκ νέου. τού τραχήλου του. άλλάζων δέ άμέσως 
τήν ομιλίαν /ώς νά δυσηρεστήθη εις τού Βέλςόυ τούς 
λόγους.

— Άπ’ τήν ίδια πόρτα, Χρηστό μου.

ιρκοι ... παραμόνεψε 
καί σάν. άκούσης τή βροντή του καί τά πεύκα καί ταΐς 
οξειαΐς νά βογγδνε άφ’ τόν άέρα, βάλε φωτιά στήκλει-

— Γλέπείς ’κείνη τή κλεισμένη κλαδανή 'κε~ ’πανω 
στο ταβάνι : ... έκεΤ e?ve ό όντας μου. έκεΤμεσα τώρα

„  - , » ν . · „  .......................... ,—  —,  — ................   ,

ο πως γεμίσας αύτό ξηρας πυρίτιδος τό διάρρηξή-διά — Βελ̂ ο, ανδρειωμένε μου •¡••υιέ. ή ΙΙαναγίαή Κα- 
'ήζ ̂ έξάψεως. λαρίτισα είνε μαζή μας ! εκραξεν ό Χρηστός, άνάρπα-

Τό μέτρο·; τούτο ήτο τό ύστατον- καθότι ό κρότος στος άπό χαράς ... εγώ κρατώ τόν άγα, πάρε τό φα-μετρον τούτο ήτ 
ήδύνατο νά προσέλκυση καί τους επίλοιπους φύλακας.

— Ήρεύνησας διόλου τά ενδύματα τού φονευθέντος 
φυλακος. μήπως αί κλέϊς εινε έπάνω του ; πλήσιάσας 
πρίότην φοράν .τήν οπήν « άχρι τούδε άρρήμων ήρώτη- 
σεν εις γλώσσαν καθαρεύουσαν.

Έρέ καλά λές, πδί ! εκραξεν ό Χρηστός κτύπων

.  χ α ρ α ς .  .  .  , .
ναρι .„ Νικο ξεφτέρι μου γραμματισμένο, κάνε πλά- 
ταί; τού Βέλ^υ.

Ό  λογιώτατος τούτέστιν ό πολύθριξ εκείνος νέος, 
τόν όποΤον ώς δάσκαλον έξελάμδανεν ό Χρήστος, πολύ 
όμως διαφορετικόν θέλομε·* απαντήσει, μετ’ οΰ πολύ έ- 
ξεφέλεσεν τήν διαταγήν στηριχθείς έπί τής πύλης εκλι-

— Άμ.’ δέ καιγούνται άπό τούς Τσύρκους, μ̂ ιρέ1 

διαβασμένε έτσι δά εϋκολα οϊ πα~ς τής Ελλάς, εΐπεν 
ό Βέλγος, οστις έξέλαδε τό κάγώ 
καίω.

— Ώρέ έδώναι τά κλειδιά μψά κοντσάμ άρμαθίά

νοικοκύρη οτι αρματα εχει πάνω του. ό Άγας -γιά δια- ¿-· 
φέ·|τεψς._σου,.ν πώς -σέ Aé'«¡eώρέ πούθε κρατεί ή-οάοα ‘-ώ

,  ·. ?.
r— Νικόλαος εΐ'/ε τό βαπτιστιν.όν ψϊου;
—t Νίκος.r.. χαίρουμαι,ι κυρ Νίκο. -πούσαι ρωμηός... 

πώς ¿λέγανε τόά πατέρα σου ■; · · ' - -

(έμαχ ον π·ι'ίδ:;.σν

< Χαί θυγατέρά. Ιν'τα .τέτα; όπισθίως. -αβ χέιρσ 
~aP̂ TVs’'/.ív πρός ταύτας σιγήν καί αταράςίά·;, αν 

δέν έπεθύμουν ία χάσουν στιγμήοόν τήν ζωήν των.



Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ Α ΣΤΗΓ

ο αθανατον
Τ Ο  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν *-·ν; υηροκοποι, σπερμολογοι, οινο/.ήπται κα> 

κολλυκοφάγσι* λεσχηνεύου·/, καπνίζουν, έμάσσουν. έκ- 
θυάζουν και τιμουλκούν έκαστος τήν ψήφον του διά κομ- 
πο̂ ημοσυνης, ώς τό σφαιρίδιο·/ έκαστου νά ήτε μεγα- 
λειτερον των άλλων ή έκ πολυτιμότερου μετάλλου.

Τ'.νε: αυτών φοιδόληπτοι και εγκρατείς του μεγα
λείου τής ήμερα; τής άναδάσεως του Ήγεμόνος λαού 
επι τού Ορονου του. οαρκαστικώς προσθέτει ά Διάβολε;, 
ένασχολούντα:. . . παρατηρήσατε τους και άκροασθήτε 
τους καλά δι’ άκαμπτου λογικής και Οεοδακχικών. ψυ
χολογικών, και άνθρωπολογικών επιχειρημάτων, νά κα- 
πεισωσι τούς μάλλον ηλιθίους περί τής διαφοράς τών 
γνωσεων. τών προτερημάτων του πατριωτισμού καί του 
πλουτου τού ενός υποψήφιου ρουλευτου έκ του άλλου. 
Χά ! χά ! 0 1  αγαθοί οπαδοί μου ! προόαίνου-ιν ετι πε
ραιτέρω άκροασθήτε του; υπόσχονται πρός τους παρευ- 
ρισκομένους ότ· αν τους παρακολουθήσουν άποκλειστι- 
κώς. εάν έμπιστευθώσ: πρός αυτούς τήν ψήφον των, 
πρός αυτούς μόνον, όπως παρασταθούν σπουδαίοι ψηφο- 
κτήται ενώπιον τευ γενικού ταμίου τευ κεντρικού γρα
φείου τής άντιπολιτεύσεως, ήδύναντο νά απαιτήσουν ένα 
στρογγυλόν αριθμόν δραχμών παρ' αύτού πρός 'ίσην 
διανομήν.

’Ακροασθήτε τά δημιουργήματα σας αύτά τού συντά
γματος, κύριε Σούτσε. σύ ¿'στις, πριν άνοιξη τά κουτα- 
6 ακι ή Ελλάς τούς οφθαλμούς της έψαλλες «X υ ·/- 
τ α γ μ α τ ά ’/-·, ζ ή τ «ο»· άκροασθήτε τους, προ- 
τεινουσι νά μεταόώοι πρός τούς κυβερνητικούς ϋπεοχό- 
μενοι ετι περισσοτέρους ψήφους οί’ άρ/.ετά αργύρια, 
αφού δε καί ταύτα λάδωσι. μεταόωσιν έπειτα κρυφά είς 
την κατοικίαν χωριστά έκαστου υποψηφίου βουλευτού 
και τού ύποσχεΟούν τά μονοκοϋκια των τοιουτοτρόπως 
τόν φορολογηθούν καί αύθις, οϋτω δε έμπαιςόυν τούς 
παντας φυσικώς κατά τρεις σπουδαίους τρο'πους. Τά 
τοιαύτα μόνον ci οπαδοί μςυ εύνανται νά κατορθώσουν 
κύριοι, ά'ρα έδώσατε σύνταγμα, όπως τά έπεΟϋμουν 
έγώ.

Ο Διάσελο; διεοκέδάζεν ούκ ολίγον θεώμενος τήν 
συνταγματικήν αίιτήν μεγαλογραφίαν του καί άκροαζό- 
μενες τούς ένθεσιδούλους αυτούς ψηφοφόρους, προπάν
των δέ έχαριεντίζετο με εμέ ό'στις ήμην τά κύριον αντι
κείμενο·/ τής χλεύης πολλών ψηφοφόρων.

— "Λκουσέ τους ! ακούσε τους μβί λέγει’
— Βρε άπό δαϋτον εϋτε ενα έφτάρικο μπορεί νά 

βγάλη ό άνθρωπος, έλεγε/ είς δι’ εμέ.
— ”Αμ τώχει ό κακομοίρες καί δεν τά δώνει, έλε- 

γεν άλλος.
— Λμ γιανα έπτάρικο-τώχει, μόνο ήρθε νά μας 

κοροίδεψη με τά γραψίματά τϊυ καί τά σιδηρόδρομο 
πού μας πόσχεται καί χαλάοη έ’τοι δα-να τού λ: 
εκείνου ανθρώπου τήν μεγάλη άτμοπλοία— αύτά 
εινε ξένος, πού τόν ξέρουμε, λέγει πού έρχετο 
τήν ’Λγγλιτέρα, τά πιοτεύεις σύ :... τί επειτα με 
πουρχεται άπό τήν Άγγλιτέοα άφού δέν φέρν
παρά';.·; ,

— θά φαγ-r) μαύρο, μαύρο, μαύρο πού να τά κάμω- 
με σωστόν άράπη, π̂ οσέθηκεν είς τρίτος.

— “Ακούσε τα, κύριε συντάκτα τού «Βρεττανικού 
’Αστέρας" οπού έφώναζες καί έζήτεις ελεύθερον σύν
ταγμα άπό τόν ’ΌΟωνα' δύναται να ύπαρξη πλέον ε
λεύθερον σύνταγμα;... μήν ανήσυχης ! θά έλθη άφ' 
έαυτής ή ήμερα τής έκδικήσεώ; σου... θά φέρω τήν 
τελείαν παρακμήν τή; νήσου νά σέ Ικανοποιήσω. Χέ τό 
έξομολογούμαι είλ'.κρινώς τώρα : τόν μόνον άνθρωπον 
τόν όποιον έφοόούμην ότι ήδύνατο δια τού γεννητικού 
επιχειρηματικού του νά διασώοη τήν νήσον καί άνα- 
γεννηση αυτήν ήσο σύ. Τώρα όπου προτιμούν άντ’ έοού 
τόν μεγάλον μου αντιπρόσωπον τόν άρχιαγύρτην μου 
«φες τήν νήσον νά κακοπληρώνη διά τούτο.

Ό στρατηγό; Καλλέργης και ά 'Αλέξανδρος Σού- 
τσος έφαίνοντο σκυθρωποί. Έκ τής στιγμή; άφ' ής εγ- 
κατελείψαμεν νά ξενοδοχείο·/ τής 1 Ιόλεως, δέ·/ προέφε- 
ρον λόγον, παρακολουθούντες ώς δύο σκιαί, ώς δύο πα- 
λινζωα φασματα άκροοζόμενα μόνον τούς θνητούς. Καγώ 
είς τ ν ακοήν τών λόγων τού Διαβόλου περιεπλέχθην 
καί θύννους έσίγων.

— Ναί, έ ζητούσα μ εν Σύνταγμα, καί έδώκαμεν Σύν
ταγμα, άνεφώνησεν ά ’Αλέξανδρος Σούτσος. άμα ο Διά
δολος έληξε, άλλά ού ‘Αχριμάν ό/'.μόνονείσαι Πνεύμα 
καταστροφής άλλά και τή; παράμορφωσεως καί τού πλε ο
νασμού. Τί μηχανορραφείς πρό τής άφίξεως τής Δϋτο- 
κρατείρας Ευρώπης ; ζητείς νά θέοη; είς τό στόμα 
ήμών τήν άναγνώρισ'.ν τού αδιόρθωτου. πριν ίδωμεν καί 
κρινωμεν, λανθανεσαι. · .

— “Αριστα κύριοι, ά'ριοτα. όπως επιθυμείτε. Βε
βαίως έχω ίντολήν νά σά: δείξω τά πάντα καί δια- 
σαφίσω τά πάντα, ή δέ ύμετέρα εντολή είνε νά ίδήτε 
τά παντα καί άκροασθήτε τά παν τα; καί ομολογήσητε 
επιδοκιμασίαν ή αποδοκιμασία/, έξαγων τόν πίλον 
του μετ’ εύγενούς κερτομίας, είπε/ ά ήγεμών τής κο- 
λάσεως.

Κάμπτω·/ μετά ταύτα ό Διάδολος διασχίζων τό σύσω— 
ρεΰθεν πλήθος ενώπιον τής θ'par, προόέθηκΐν.
Λ ' c ' λ "'·' ' ’Ακολουθεί.

Διότι το σταοιον τούτο α/./.ως τε τι α/.λο εινε ειμη και 
μία εμπορική κερδοσκοπία ; ριψοκινδυνεύω·/ εξήκοντα 
χιλιάδας λίρας, μολονότι ούδείς κίνδυνος ζημίας ύπαρ
χε:. καί τού οκοπού μας έτυγχανομένου. ή Έλλη/νική 
Κυδέρνηοις θά σοί τά άποδώση πενταπλάσιον. ’Ιδού λοι
πόν αμέσως ένα πεντακόσια τοίς εκατόν...Θεέ μου. ένι- 
σχυσόν με νά κερδήσω τήν εμπιστοσύνην τού κ. 'Λμπ 
δροσίου. νά τόν καταπείθω νά ύπογράψη τάς εξήκοντα 
χιλιάδα; λίρας . . . .  Ναί. μά τού; δαίμονα; τής άρ- 
χαιότηττος, πρέπει νά τά κατορθώσω . . . .  Θα καλ
λιεργήσω τήν φιλίαν εκείνην τής κυρίας Άδροσίου. θά 
καλλιεργήσω έν τή καρδία του τό δένδρο·/ τού πατριωτι
σμού. ούτινος αί ρίζα·, ήδη όρώ ύπάρχσυσι βαθύτατα: έκεί 
*αί ύγιείς καί μόνο·/ καλλιέργειας δέονται. Τότε ό ίδιος 
Οά περι έλθη με τόν κατάλογον Ξπως παρακίνηση τούς 
άλλους μεγάλους πατριώτα; “Ελληνας έν Λονοίνω. Άν
δρα; έχομε·/ όσους θέλομε·/ είς Θεσσαλίαν και ’Ήπειρον, 
τουφέκια μόνον, μερικά; κανονοστιχίας αγγλικός, πλη
σμονήν πολεμεφοδίων καί ζωοτροφιών, τούς μισθούς τών· 
στρατιωτών καί τότε που θά μού ύπάγη; Τούρκε ; Τϊ θά 
γέίνης Κοράνιο·/ ; Θά κάθεσαι έπί τού θρόνου τών Πα: 
λαιολόγων. πορρωτέρω πρός αίσχος τής Ευρώπης, ω 
I Ιαδισάχ ; ώ ! τό επίλοιπο·/ δέν εινε είμή τό Ιργον τού 
Άρεως καί τής ’Αθήνας, τών θεών τή; Ελλάδος, οιτι- 
νες ποτέ δέν θά τήν έγκαταλείψωσιν !

Δάκρυα συγκινήσεων, καί νευρικών κατανύξεων ήρ- 
ξαντο νά καταρρεωσιν έπί τών παρειών του. Ή εικών 
τού κ. Άμδροσίου παρουσιάζετο ένώπίον τής πεπυρωμε- 
νης φαντασίας του ώς Ιερόν άγαλμα ναού τής άρχαιό-
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ροτκ/.τ,-σι
— ιΝαισκε. Λ1 α τι μας φταίει ο βασιλείας ; αματις 

έμείς είμαστε κακορίζικοι άνθρωποι. Ό  βασίλεια; είνε
κονστιτουσιονάτος καί δέν είνε ρεσπονσάμπιλες..........
Κύριε Λουκή, πάρετενε τά γράμματα γχά τήν πόστα 
και πετενε τού μιστερ Σιμπκενσ να γραψη ’στά Φαλ- 
μούθι τού μίστερ Φώξ νά ρω.τήση τόν καπετάνιο τής 
Τερέζας, αν θέ/.η νά κόψη μισό σελίνι άπό τόν ναύλο 
του γίά να ξεοορτώσωμε τά κάρι-κό του ’στή Λόντρα.

Αμα ό υπάλληλος έςήλθε μετά τών επιστολών καί 
τής εντολής, ό κ. Σκοπελίδης δραξάμενος τής ευκαιρίας 
έπανήλθεν επί τού προκειμένου θερμότερα.

— ’Αληθώς Α πρώτης αφετηρίας οϋτω φαίνεται τά 
πράγμα’ άλλ’ υμείς κύριε Άμίρόσιε, δέν πρέπει νά 
κρίνετε τό Ελληνικόν Σύνταγμα καί τήν Ελλάδα έξ 
εκείνου τής ’Αγγλίας καί τής μεγάλης αυτής επικρά
τειας. Η ’Αγγλία είνε πολλών αιώνων βασίλειο·/.

— Κύριε Λουκή. πήγαινεται μ.ιας στιγμής νά πή- 
τενε τού μιστερ Χόοπαντ, . . . ;μού συγχωράτε σινιόρ 
Σκοπελιδη, πού σας διακόφτω. . . .  /

— Γιποτε.........τίποτε. , . . . παρακαλώ.
— Πέτενέ του πώς τά σιτάρι πού τού όφρίρισα θά 

τά παρη είς τά πενήντα πέντε σελίνΙα ; ’Αν δέν κάμη 
γλήγορα σήμερα νά τ’ άγοράση, Οά τά χάση. . . . Γΐατ 
λετενε. μιστερ Σκοπελίδη, ύ/,α καλά καλά καί τά μέλι 
γλυκό, μά νά μή μας έγγίζετένε τόν βασίλεια μας. . . 
Ί’β έθνος βαστά καί τά γνωρίζει 5 κόσμος ολος με τόν
βασιλεία του............. αλλοίμονο νά τόν χάσου μένε. .·.
. . ίνα έχουμε τον, κύριε Σκοπελίδη, ένα οχι δυο' βλέ
πεις τούτους δα τούς έγγλέζους ; Μας σπρώχνουνε στους, 
σκοπούς τους καί έπειτα χάπ! θά κάνουνε νά μάς ρου-
φιςοιινκ ολλους μας.............. ’Μείς ζούμε τόσα χρόνια
εοω μεσα και τίύς γνωρίζουμε άπό κόντάςι

— Ιό πιστεύω. Κύριε Αμβρόσιε, καί ομως, έάν μ ο: 
παραχωρήσητε τόν υλικόν καιρόν νά σάς αναπτύξω τά 
καθέκαστα τών ελληνικών πραγμάτων, ήδυνάμη·/, βεδαι- 
ωθήτε. να σας πείσω είς τά κυριώτερα αντικείμενα, ά- 
τινα υμείς μακρόθεν ώ; έκ τής άποστάσεως καί τή; φύ- 
σεω; αυτών δέν δΰνασθε νά γνωρίζητε οσον. καί ήμείς.

Ποτέ σας δέν θά μέ πείσετένε . . . τόν βασίλειά 
μας, λέγω σας, σινιόρ, μή μας τόν ’γγίξετένε. . . Πού 
κάθεστε ; . . . Έρχούστενε νά πάρωμε τή σούπα τήν 
Κυριακή, έτσι δα να σά·/ φασόν ;

 ̂— Εύχαρίσ-ως. . . Πολύ τιμή, κύριέ μΟυ . . . σά; 
είμαι είς άκρον ύπόχρεως. Έγώ ¿κατοίκησα είς ,τά 
ςεν ο δοχείου τής «Επαρχίας».έν τή πλατεία τού Λε'ί- 
εϊττερίου. , . Τίνα ώραν είνε παρακαλώ τά γεύμα ;

V '  * '  I  Λ  \  ί  ·— Στας επτα το βραους.. . ;
— Νά σάς σηκώσω τά βάρος, κύριέ μου. Καλώς έπί- 

σταμαι πόσον ό χρόνος είνε πρός άπαντα; τούς εμπό
ρους τιμαλφέστατος.,.. Λοιπόν θά λάδω τήν τιμήν νά 
ποιήσω τήν γνωριμίαν τής κυρίας Αμβροσίου μεθαύριο-/ 
τήν Κυριακήν.

— Ναΐσκε.... Καί γχά λόγου μας τιμή, κύριε Σκο- 
πελιδη. Ό  μεγαλέμπορος ήγερθη καί συνωδεοσε τόν 
Έλληνα μετά φιλοφροσύνης μέχρι τής Ούρα; τού δω
ματίου του" έζήτησε μάλιστα νά καταδή καί τήν κλί
μακα, άλλ’ αί παρακλήσεις τού ήρωος ήμών άπέτρε- 
ψαν αυτόν. Τούτο ¿δείκνυε·/ ότι αί συστατικαι έπιοτολαί 
έφερον τό αποτέλεσμά των. χ '

— Μή ένοχλήσθε, κύριε ’Αμβρόσιε, μή ένοχλήτθε 
παρακαλώ, δίς άνασηκώνων τόν πίλον άπό της:-κεφαλής 
του καί δύο αντιφατικά; μεταόολάς τών ποδών του 
πο̂ ών, έςήλθεν όλος καταγοητευμένος έκ τής αφελούς 
καί οικείας υποδοχής ήν καί ό μεγαλέμπορος έκαμεν

ιωτι

Άφίχθη c κ. Πάτροκλος Σκοπελίδης συνοδευόμενος 
διά τών ήδυτάτων τούτων συλλογισμών, μέχρι τού Τζε- 
ρη-Κρώς, τουτεστ; τού Κερατίνου Σταυρού.

; Ενταύθα αντί νά λάδη τήν πρός τήν εκκλησίαν Σέντ- 
ΑΙάρτένς άγουσαν όδόν. ήτις έφερε πρός τά ξενοδοχείο'·/ 
τσυ. κατά λάθος έλαβε τήν εναντίαν, τουτέστι τήν πρός 
τυ Ούεστμινστερ. όπου είνε τό μέγα γοτθικόν μέγαρο·» 
τών διασκέψεων τής “Ανω καί Κάτω Βουλή; τής Με
γάλης Βρεττανίας.

Ήρώτητεν ένα τών διαβαινο'ντων έκείθεν την ονομα
σίαν τού μεγαλοπρεπούς τούτου κτιρίου. Όταν δέ ήκου- 
σεν ότι ήτο τό Κοινοβούλιο·/, διέμεινεν εκστατικό;, 
άήίνητσς πολλή·/ ώραν. άτενώο θεωρών τούτο.

— Ενταύθα, ώ Ελλάς μου. τέλος έτονΟόρισε, κρα
τείσαι δεσμ.υμενη ! ενταύθα κρατούν τών ήρωίκών τέ
κνων σου τούς ηρωικούς βραχίονας οί Βάνδαλοι, αγγλο
σάξονε; ρήτορες— Χά ! χά f χά ! ’Ιδού έ σημερινός πο
λιτισμός ! δι’ ειρωνείας θυμοειδούς γελώ·/ προσεθηκε’ 
'Έλομεν καιρόν . . . .  θά σ’ έπισ*εφθώ συντόμως. ω Κοι
νοβούλιο·/ ! . . .  Ήμην κάγώ βουλευτής καί γνωρίζω τί 
Ισ|ι κοινοβουλευτικός βίος. γνωρίζω ότι δια μιάς σοφι
στικής παραστασεως έκαματε έν τώ οϊκω τούτω τραγηΛα- 
φον τά ’Ανατολικόν ζήτημα.Καί-διάτί τούτο; Μόνο·/ οπως 
.έμποδισθήτό αληθές σταδιόν σου ώ αγαπητή μου Έλλας.

Ό  κ. Σκοπελίδης έπέστρίψε τέλος είς τά ξενοδοχείο·/ 
τής Επαρχίας λίαν κεκμηκώς, καί μ.έ όρεξιν σύ τήν τυ- 
χο{ίσα·/ διά τό γεύμα του. IΙτο ευδαίμων, χαρμόσυνος καί 
ζωηρότατος, ώς αί εξήκοντα χιλιάδες λίρα: τού κ.. Αμ
βρόσιου νά ήσαν ήδη έν τώ βαλαντίω του.

Κατά τήν στιγμήν αυτήν ή κόμησσα Λουΐζα Δέ-Βέρ. 
Λασχετώ είς τά πλάγια δωμάτια δ-.έχεεν είς σειρά; λα
ρυγγισμών ώ; ή Σειρήν Λίγεια μελωδίας τού παραϊεί— 
jo·), αλλα δυστυχώς ουτοι έχανοντο έν τώ ήχειω τού 
αργυρίου τού κ. ’Αμβροσίου. “Οταν ά Μούλερ εθεσεν 
έπ\ τήο.τραπέζηο τό γεύμα, ήρξατο συγχρόνως νά ό- 
μιλή περί τής θλιβερά; ατμόσφαιρας τής ήμερα; ¿κεί
νης. τού όμβρου καί τής ομίχλης αύτής.

»—Ή ατμόσφαιρα ήτο πληκ-ικωτέρα είς-τό Άστυ. 
Μούλερ. έπήγα νά έπισκεοθώ τούς κ. κ. ’Αμβροσίου; καί 
Σα. πρό; -Λύ; οποίου; είχον ¿πιστολάς συστατικά;. . . . 
Τά; γνωρίζεις. Μούλερ. τούς κ.κ. ’Αμβροσίου; τούς με- 
γα .εμπόρους; . . . .  Τά μεγάλο έν/οώ. εκείνο κατά

φωρε

ε-οντος εγνω- 
Ιο τήν ακοήν

)— Κινδ κο/.οσσαιος εμπορικός ο·.κος. μεταφερουοιν, ε· 
τηφίως έκ τού Εϋξεί/ου χίλια φορτία δημητριακών καρ
πών παντός είδους. . . . Πολύ πιθανόν νά έλθη ό κ. Άμ· 
βρόσιοο νά μ' έπισκεφθή· σέ παρακαλώ νά τόν όδηγή-η; 
παραυτα εδώ είς τά δωμάτιά μου, χωρίς νά λάόης σημεί 
ώσίν αν τις άλλος κύριος εύρίσκεται μετ’ έμού.

I— "Ω ! μάλιστα Κύριε,
4— Τόν γνωρίζεις προσωπικώο, Μούλερ ;

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ
-υκεψίις πατριωτικαι.

Ο κ. Πάτροκλος Σκοπελίδης άπεφάσισε·/ άποσ-Λλι- 
κώς νά λάΐη τήν πρός τό Ξενοδοχείο·/ οδόν, Άφίχθη 
έξωθεν τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας’ έκείθεν έλαβε τήν 
¿οά·/ Τσίπ-Σάίτ τήν άγουσαν έγγύς σχεδόν τής π/.α-

Ακολουθε'
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ΕΣΟΑΕΙΛΙ Ε ΙΣ  ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ 

ΡΩΣΣΙΑ
Πρός οέ άναμνηστέον ότι ή Γερμανία καί ή 

Γαλλία έβλάβησαν σπουδαίως έκ τής καταστρο-, 
φήςτήςέν τι] Ν .Αμερική έπισυμβάσης,έκ τής έν' 
Ιταλία χρημ. κρίσεως καί έκ τής πτωσεως των 

βιομηχανικών ασφαλειών' άστε κακή συγκο- 
αιδή έν Γερμανία καί χείρων έν Ρωμαία, πιθα
νόν θέλει κακώς επηρεάσει τό χρηματιστήριου 
τού Βερολίνου. Α λλ έάν γεννηΟή κρίσις έν Βε- 
ρολίνω, θέλει αυξήσει τάς ουσχερείας ττρος οια- 
τήοησιν των τιμών έν Ιίαρισιοις' καί έττέ πάσι 
τούτοις φαίνεται σχεδόν άναπόφευκτον δτι αί 
τιμα ί των Ρωσσικών χρειυγράφων Οέλουσι λίαν 
σπουδαίως έκπέσει, έάν ή συγκομιδή άποβή λίαμ 
κακή καί είόικώς έάν άπαντες ;θί μεγάλοι 
δαϊκοι οίκοι τής Δυτικής Εύρώπης, διατεΟώσι 
δυσμενώς ένεκα τής Ρωσσικής ‘/.αταδιώξεως τών 
Ιουδαίων. Ως έκ τούτου δέ λογικώς πρέπει νά 
-ροσδοκώμεν, δτι τήν έπιρροήντων οί Ιουδαίοι 
Οέλουσι μεταχειρισθή —ρός εκπτωσιν τής Ρωσσι
κής πίστεως. Ταύτης δέ άπαξ έκπέσούσης τότε 
τούτο θέλει -πιθανόν επιφέρει άντίδρασιν καί εις 
τά εσωτερικά -πράγματα τής χώρας.

Ώ ς ανωτέρω έοείξαμεν, αί γεωργικαί: τάξεις 
είνε έπί τοσοϋτον έπιβεβαρυμέναι καί έάν έπέλ- 
Οουν διαδοχικώς καλαί συγκομιδαί, ώστε ή Κυ- 
βέρνησις Οιά τής Αΰτοκρατορικής Ί'ραπέζης άνέ- 
λαβε -πρακτικώς νά άνακουφίση τά  οίκουομολοπ 
γικά τής γεωργικής τάξεως. Αί όσημέραι αύ- 
ξάνουσαι ουσχέρείαι τών εύγενών καί τών χωρι
κών δύνανται νά φέρωσι τήν Αύτοκρατορικήν 
Τράπεζαν εις ούσκολον Οέσιν, έν πάση οέ περι- 
πτώσει Οέλουσι άναποφεύκτως αυξήσει τήν πο
λιτικήν δυσαρέσκειαν. Δυνατόν οί μηδενίσταί νά 
μ ή ένισχυΟούν πολύ, άλλ έάν ή χωρική τάξις 
καταβυΟισΟή εις τήν δυστυχίαν ούχί μόνον θέ
λει μεμφΟή τήν Κυβέρνησιν διά τήν δυστυχίαν 
αυτών άλλά θέλει προβή εύλόγως εις σοβαρά 
διαβήματα. Εν τοιαύτη οέ έπικιναύνω περιστά- 
σει ποιαν όδόν ήθελε ακολουθήσει ή Κυβέρ- 
νησις · Οϋδεμίαν αμφιβολίαν έχομεν ότι ό Τσά
ρος είλικρινώς επιθυμεί τήν διατήρησιν τής ει
ρήνης επί του παρόντος τουλάχιστον, τό μέν ώς 
μή  ®ν αρκούντως προπαρεσκευασμένος προς πό
λεμον, τό οέ διότι γνωρίζει πόσον φοβερός .είνε 
ό έκ τούτου κίνδυνος. Α λλ ' έτ ' δσον δύναταί 
τις νά κ^ίνη περί τού χαρακΤήρος τού Τσάρου 
εκ τών οημοσίων αυτού πράξεων, δεν έμπνέεται 
ούτος υπό υψηλών ίοεών ή  άρχών φιλχνθρωπΜ 
κών. Ό  τρόπος καΟ ό*/ έπεχειρησε νά έξολό-ι 
θρεύση τούς μηδενιστής ε?νε τραχύς ίίς  τό έπατ 
κρον άν καί οί μηδενισταί είνε τόσον άδιάλ-* 
λακτοι, οσον δύναταί τις νά τούς όνομάση ίμ ω ς 
ή  μετά μεγάλης-ψυχραιμίας σκληρότης, δι’ ής

λης φροντίοος ήν λαμβάνει ό Τσάρος διά τό *- 
τομόν του περιστοιχουμενος καί/ ¿δόν δΓ άπεί-

ομως άνήρ ολίγου προσωπικού θάρρους καί ψύ
χραιμου άποφάσεους νά πράξη όπως έξολοΟρεύση 
πάντα, Οεωρούμενον αντίπαλόν τού, έάν ίβλεΤε1 
την κατ' αυτού δυσαρέσκειαν όσημέραι λίαν φο
βερά αϋξάνουσαν ; Οά ένησχολειςο μόνον είς τό€ t
νά έπιδείξη ή Οά κάμη χρήσιν τής δυνάμεώς 
του ; ΗΟϊλεν επιχειρήσει νά άποτρέψη τήν προ-' 
σοχήν τού λαού του έκ τών εσωτερικών πραγ
μάτων άποουομενος είς πόλεμον; ΙΙΟελε ΰπό-

χωρήσει είς τον φόβον καί άπορριψει τους άντι- 
οραστικούς του συμβούλους καί παραοεχΟή μάλ
λον φιλελεύθερον πολ ιτικήν; Τά προηγούμενα 
τού Τσάρου μάς έπιτρέπουσιν νά προσδοκώ μεν 
ότι κατά πρώτον ήθελε άποπειραθη νά κατα- 
βάλλη τήν δυσαρέσκειαν οιά παντοιων καταΟλι- 
πτικών μέσων έάν όμως τούτο άπετύγχανε 
καί έγένετο περίφοβος, ήΟέλομεν παρ αύτού μ άλα
λον προσδοκά νά κάυ.η έκκλησιν ε ί; τά όπλα
Λ ' , «δηλ. νά κηρύξη πόλεμον παρά ύποχωρησιν είς 
τούς ύπηκόρυς του. Αύτη δέ ή διαγωγή του 
ομοιάζει μάλλον πρός τόν Χαπολέοντα Γ . ή 
πρός τον ΙΣ'Γ . Λουδοβίκον. Συνεπώς όσον αφο
ρά τό ήμέτερον ζήτημα ή σύγκίμιδή δυνατόν νά 
μή ε'νε τόσον κακή, όρον αί τελευταία·, πλη- 
ροφορίαι μάς άναγγέλλουσιν καί επομένιος νάμή 
έπέλόη ή κατάπτωσις τής Ρωσσικής ευεξίας,· ήν 
ύπεΟέσαμεν. Έ ξ άλλου έάν ε’-νε τοσαύτη ατυ
χ ία  συγκομιδής εις τινα τών μεγάλων οιαμερι- 
σμάτων, ώστε ή  Κυβέρνησις είνε "ήναγκασμένή 
νά προβή είς παροχήν βοηθειών καί έάν παντα- 
χού ή  εσοδεία είνε τόσον μικρά, ώστε πολύ ¿λ ί- 
γον ποσόν νά περισσεύση πρός εξαγωγήν, είνε 
σχεδόν αναπόφευκτου ότι ή δυστυχία τού λαού 
θέλει έπαυξήσει τήν κοινήν δυσαρέσκειαν. Ό  λι
μός δέ είνε 6 μόνος ώς δύναταί τις ναναμνησθή, 
όστις προυκάλεσε τήν μεγάλην έπανάστασιν έν 
Γαλλία, καί ή Γαλλία είς ένα βαθύνουν παρατη
ρητήν δεν ήτο είς τοσρν αναβρασμόν δύσαρεγ 
σκείας κατά τό I 789 όσον σήμερον ή Γωσσία. 
Ά λ λ ά  καί έάν ή. εσοδεία είνε τόσον κακή, όσον 
νεωστί έπληροφορήΟημεν ή- επιρροή αύτής δέν 
θέλει γείνει έπαισΟητή έπί πολλο'ύς μήνας καί 
ώς έκ τούτου ή  λοιπή Ευρώπη όύδέν έχει έν πά- 
ση περιπτώσει νά φοβήται ένοεχομένας έν Ι’ωσ- 
σία ταραχάς κατά τό παρόν έτος.

Μ ετ’ αύτήν τήν 'Ρωσσίάν ή Γερμανία ενδεχό
μενον νά ύποφέρη ούχ_ί ολιγώτερον. Ώ ς οί άνα- 
γνώσται ημών γινώσκουσιν, ή Γερμανίά συνδέε
ται πλέον τού αίώνος στενώς μετά τής Ρωσσί- 
ας, οίκονομολογικώς καί πολιτικώς.

’Ακριβώς, μέχρις έσχατων, αί πολίτικα! σχέ
σεις τής Ρωσσίας “καί Πρωσσίας ήσαν λίαν στε- 
ναί. Οί Γερμανοί έτίί π^ ,λάς γενεάς κατεπλη- 
ρωσαν τό πλεϊστον υέρος τών τάξεων -τών υπαλ
λήλων, κεφάλαια οέ Γερμανικά έτοποθετήΟησαν 
είς μυθώδη ποσά, έν 'Ρωσσία ιδίως δέ είς τάς 
Δυτικάς επαρχίας, Γερμανοί στά-ΐιστ'.κολόγοι 
ύπολογίζουσιότι είςοιαφόρους έπιχείρήσεις(γαιών 
εργοστασίων καί -λοιτοώ'ν) .έξωδεύ^σαν πλέον τών
4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  λιρ. στερλ. Διά χώραν πτωχήν

τών λαών τής Ρωσσίας είς τοσαύτην πενίαν 
ώστε νά έπηρεάζωνται ούσιωοώς αί έκ τών μεγά- 
λων τούτων χρηματικών τοποθετήσεων ώφέλειαι, 
αί συνέπειαι διά τήν Γερμάνιαν Οά είνε σοβαρό
τατα'.. Έ τ ι  καί έν περιπτώσει, καθ’ ήν αί Γερ- 
μανικαί έν Ρωσσία επιχειρήσεις ήΟελον έπηρεα- 
σΟή έλαφρώς, κατ άλλον τρόπον ή  Γερμανία 
αύΟις Οά ύποφέρη σπουδαίως. Ή  τοοφή τών 
πτωχότερων τάξεων έν Γερμανία συνίστατα1. ώς 
έπί τό πολύ" έκ συκάλεως, 90  δέ τοΐς εκατόν 
έκ τής έκ τού εξωτερικού είσαγωμέάγς σικάλεως 
έπρομυΟεύοντο έκ Ρωσσίας. Ή δη  ότε ή Ρωσσία 
άπαγορεύει τήν. εξαγωγήν τής συκάλεως, πόΟεν; 
Οά προσπορισΟώσι τό 90 τοϊς εκατόν τούτο ; ή 
έρώτησις φυσικά έγένετο έν τχ ϊς  Γερμανικαϊς ά- 

ή  οέ άπάντησις φαίνεται έν τή πραγμα- 
τικότητι ριότι ή τ ιμ ή  τής συκάλεως ύψώΟη 
ύπεράνω τή ς τιμής τού σίτου

Ί  ούτο δηλοϊ φοβέραν στενοχώριαν διά τάς έν 
Γερμανία πτωχοτέρας δάξεις-άντίεύωνοτέρας τρο

0  V

ο ύ

φής Ο’ άυαγ-/κσΟώσ·- νά. τραπώσι πρός τόν σίτο 
καί έπομένως, τό ενάπομένον περίσσευμα το 
είσοοήαατος οιά ένουμασίαν καί κατοικίαν Οά είνε 
πεΐ-ύ μικροτερον ή πρίν. Καί δεν Οά συμοή μο- 
νον ότι Οά τοαφώσι οι- άκριβοτέρας τροφής, άλλ 
ή τιμή  αύτής Οά είνε υψηλότερα καί κατά τό έ- 
πιόν γεωργικόν έτος παρ’ ότι υπήρξε έπ> πολύν 
-/¿όνον κατά τό παοελΟόν. Κ αί τούτο διότι αί
VI·1 , Λ . , -εςαγουσαι σίτον χωραι να εχωσιν ο/.ιγωτερον 
περίσσευμα πρός πώλησιν, αί δέ είσάγουσαι Οά 
προμηΟευΟώσι μεγαλητέρας ποσότητας παρ ότι 
έλαβον χρείαν κατά τά δέκα παρελθόντα έτη. 
Οϋτω αί πτωχότεραι τάξεις κοΟ άπασαν τήν 
Γεομανίαν θ' άναγκασΟώσι νά έλαττωσωσι τά έ
ξοδά των έπί παντός είδους πλήν τής τροφής. 
Τό έξοδον λοιπόν του άρτου Ο άνέλΟη τοσιρ πολύ, 
ώστε ολίγα Οά ύποληφΟώσι δι' ό,τι δήποτε έτε
ρον, τοϋΟ’ οπερ έν όλίγοις δηλοϊ ότι άπασαι αί 
βιομηχανία·, τής χώρας αϊτινες έξαρτώνται κυ
ρίως έκ τής καταναλώσεως τής τροφής τού λαού 
Οέλουσιν υποφέρει. Τό έμπόριΟν ήδη ήλαττώΟη,. 
ή δέ κατάπτωσιςέπόμενοννά εξακολούθηση καλ- 
πάοην,άφοΰ αί οαπάναι τών πτωχοτέρων τάςεουν 
Οά περισταλώσι έκτος εκείνης τής τροφής των.

Καί δι άλλον λόγον τό πράγμα Οά είνε σοβα
ρόν διά τήν Γερμανίαν. Ή  έν τή  χώρα ταύτη 
εσοδεία Οά φανή ότι ε:·νε πολύ μακρά, καί άφοϋ 
σίκαλιν δέν Οά δύναταί νά προσπορισΟώσι έκ 
Ρωσσίας, Οά τραφή προφανώς ό λαός έκ Ωτίτου 
κυρίως. Αοιπόν αί είς Γερμανίαν είσαγιογα: σίτου 
έσονται κατά τό έπιόν γεωργικόν έτος μεγάλάι. 
αδύνατον δέ νά πορισΟώσι σίτον έκ Ρωσσίας, ώς . 
ύπεδείξαμεν. 'Ολίγον, βεβαίως, δύνανται νάπρο- 
μηΟευΟώσιν παρά τών IIαραοουναβειων χωρών 
ώς έπίσηί παρά τής Αυστρίας καί Ουγγαρίας, καί 
ολίγον παρά τής Αίγυπτου, Ινδιών, καί Αυ
στραλίας, άλλ ' ή κυρία πηγή τής προμήθειας 
έφ' ής άπασα ή Δυτική Ευρώπη δύναταί νά έχη 
πεποίΟησιν είνε αί Ηνωμένα·. Πολιτεία·, αφού 
δέ τά δημητριακά αυτών Οά καταστώσιν πλέον 
έπιζήτητα δσον ποτέ άλλοτε, Οά ώσιν είς καλ- 
λιτέραν Οέσιν1 νά όρίσωσι τάς τιμάς. Ώ ς έκ τού
του Οά ήνε παράδοξον, τώ  δντι, έάν δέν ίδωμεν 
τοιοϋ-τον σύνδεσμον πρός διατήροσιν τών υψη
λών τιμών οϊους δίν ίδωμεν πρό πολλών έτών. 
'Εάν ή  Γερμανία έξ άνάγκης είσαγάγη άσυνή- 
Οεις ποσότητας σίτου είς έκτακτους ύψηλάς τ ι
μάς, καί έπομένως πληρώση α·ύτόν είς χρυσόν. 
Τότε ή βαθμιαία έξαγωγή τού χρυσού έκ ίλρμα- 
νίας Οά. λάβη φυσιν.ώς σοβαράς διαστάσεις. Τού
του δέ γινομένου, πόσον Οά έπηρεάση τά χρη
ματιστήρια καί κυρίως τό τού Βερολίνου ;

’Ακολουθεί.
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λ ύ ψ , ω ;  έ γ έ ν ο ν τ ο  δ ι ά φ ο ρ α :  ά λ λ α ι  τ ΐ ί . ρ α τ τ , ρ ή τ ε ι ;  σ υ ν τ ε ί ν ο υ τ α :  

έ π ι λ ν ρ ω τ ι , ν  τ ή ;  α λ η Ο α ί α ; .

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΑΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ε·.;:π :̂ί0 ντα·. :: /..κ. τ ο ν : : ; μ ν ; τ α ί  καί c :  Ι Ι ρ ά κ τ ε ρ ε ς  

T5 Ü «Βρβττάνικρν Άοτερ::“ έ-ν  τδ έσωοερικω καί έ ς ω -  

τερικω έτ: τα μή Π(>>Λ:νμ.ενα φν/./.α έπιοςρεφοντα·. ενεκα 
των τριών μυΟ’.ττορήμάτων -ρ;; οεσιμςν εί; τίμεν;. 
ίόρίσμεν;; 31 μόνον αριθμέ; ey/.'/.wv ήμ,ερ,ήσιω; τνποι- 
νεται. c i  2 ε  3 : ά ν ε μ ε ' ;  ε ί ν ε  ú n í ’J & j 'v c p .v ’Í  ά π ε ν ς μ ι ώ ο ω σ  

τά παραδιίόμενα oy/.λα, J* ούοείς αϋτίον έόνατα 
νά ζητήτή εκ εεντερεν άττωλετΟίντα εύλλα. έ ν ω  άε 
έτερεο 2 ιανεμε~; ντεχρε:νντα: νά Ιγχειρίζωβ". τϊ 
όνλλα πρέ; τεύ; κ. τυν2 ρεμητά; ή ε ί ;  τά; ύπήρετρία;' 
αντων καί ενχί να τα ρίπτω;: χ ά ρ ι ν  ταχότητε; εί; τα; 
θ»ρα;. οπω; μή ενναντα: εί Ιε’.εκτήτα: τεν τόπε. νάήτω- 
p : > j ; v  έ ά ν  έ γ ι ν ε τ: κ α τ άχρή-;; ή άλτε^ε; εΟερά.
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