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Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Οί έγγραφόμενοι δ·.’ έν ε·;ος νέοι συνδρομηταί 

άπό τοΰ Ίανουαρίου τοΰ 1892, λαμβάνουσι δω-
, , # κ ̂ Λ' « βρεαν τους πεντε ηοη εκόουεντας τοαους του *τε- 

ριπετειώοους χ«1 έγκυκλοπαιοικοΰ μυθιστορήμα
τος τοΰκ. Στεψ. Ξένου, τά «Νόθα Τέκνα», όσοι 
δέ ΙςακολουΟήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
τό έπιόν Ετος 1893 Οά λάβωσι δωρεάν πλήρες τό 
μυθιστόρημα ές έτερων 4 τόμων έκδοΟησομένων 
ίντός τοΰ έτους.

Ή  συνδρομή προπληρωτέα,άνευ δέ τήςπληρω- 
μής δεν παραδίνονται ή άποστέλλοντα: οί τόμοι.

Ό  ΒΡΕΤΤΛΝΙΚΟΙ ΑΣΤΗΡ Βέν Br,v^isù«w. τή, Asu- 
tépav. Ή Κυριακή ásie-ra: προς άνάπαυαιν των ίργατίϋν 
χαί ουνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συυ.βάντα δύνανται νά 
ϊιαρρήςωσι tbv άλλως τε άπαραβίαστον τούτον κανόνα.

ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ 11Ρ0ΠΛΒΡΩΤΕΛ1 
Ένταυδα καί έν τα“ς ίπαρ/ίαις έττ,τία όρ. 30 έ;αα. ορ. 15 
Έν τή αλλοδαπή.....................  op. y.?. 45 cp. yp. "6

Α ί πλήρωμα*, των συνδρομών τοΰ «Βρεττα- 
νικοΰ Άστέρος» γίνονται εις τά γραρεΐα μας 
κείμενα έπί τής οδοΰ προ αστείου άρ. 8 απέναντι 
τοΰ νεόκτιστου θεάτρου τοΰ κ. Μπαλάνου' εκεί 
βστις θέλει εύρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
τής εφημερίδάς ήμών.

ΠΡΟΣ ΤΟΤΣΚ.Κ. ΣΓΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Δί αποδείξεις πληρωμής των συνδρομών Οά οέρωσ: 
μόνον τήν υπογραφήν τοϋ ιδιοκτήτου κ. Στεφάνου Ξένον, 
κασα 21 τοιαύτη, μ ή φέρονσα τήν υπογραφήν του είνε 
»κύρος.

ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 
Πάοης διατριβής μή άπαδονσης προς τό προγεγραμ- 

μένον πνεϋμα τοϋ Βρετταν.κοϋ άστερος έν μέν τή πρώτη 
»ελίδι ό στΤχος άπαξ μεν καταχωριζόμενος τιμαται 80 
λεπτ. 21 ς 60, 6κ·.ς 50, έν 2ε τή 4η και 8η σελιδι απαξ 
60, δις 40, πολλάκις 30, των δί αγγελιών κα'. είοο- 
Χοιήσεων ά στίχος άπαξ /.επ. 20. δις 15. πολ,λ.ακις 10.

Η  Δ ΙΑ Φ Θ Ο Ρ Α  Τ Η Σ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ  Μ Α Σ

Είνε οιωνός θλιβερός, είνε σημείον εκφυλι
σμού καί έσχατης εθνικής καταπτώσεως ή  άπό 
των ελληνικών θεάτρων παρατηρούμενη συστη
ματική άπο/ή τοΰ άΟηναϊκοΰ κοινοΰ καί δή 
τής άνωτέρας αύτοΰ τχςεως, άπό τής οποίας 
έοει τις νά προσδοκά πλείονα πρός τήν εθνικήν 
δραματοποιιαν στοργήν καί ήτις ώφειλε νά πα- 
ρέχηται εις τάς οευτερευούσας τάόεις τής κοι
νωνίας ήμών ζωντανόν έν παντί παράδειγμα τής 
πρός τά πάτρια προσηλώσεως. Ας προσπαθούν 
ευάριθμοί τινες νά άναστήσο/σι τήν ελληνικήν 
σκηνήν, άς προσπαΟή ό κ. Αρνιωτάκης έν 
μέσω τής κατακλ'υσασης ήμάς ςενόφρονος ήΟο- 
ποιίας νά έπιβάλη τό εθνικόν θεατρικόν αί
σθημα! Οτε, ώς άπό ίεράς συνθήκης, ή  παρ 
ήμϊν διακεκριμένη κοινωνική μερίς οεν εννοεί ή 
τον Βοκκακιον καί τον Φάουστ των ςένων θιά
σων, μόλις δέ άνεχεται τέν «Μά/.βεΟ» καί τά 
«Τριανταφυλλιά οομινα» τοΰ ακατάληπτου διατί 
έπικληΟέντος Πανελληνίου θιάσου, οτε τις οΤδεν 
άν έκ πνεύματος κακώς εννοούμενου πολιτισμού 
ή ές αθώας προκαταλήψεως ή μωράς ψευοεπι- 
οειςεως ή αθηναϊκή αριστοκρατία οεν ούναται 
κατ οϋδένα τροπον ν' άντιστή προς τόν πειρα
σμόν'τής περιφρονησεως παντός ό,τι ελληνικόν, 
¡ίεοαίως ού μόνον οί των ολίγων μόχθοι ύπέρ 
άληΟοΰς εθνικής σκηνής ουδέποτε Οέλουσι στεφΟή 
υπό επιτυχίας τινός. ά λ / ά καί αί μικραί ελπί
δες αί βασιζόμενα- έπ: τής ύγιοϋς κρίσεως καί 
τής απροκατάληπτου έκτιμήσεως τοΰ πολ/.οΰ 
λαού. καί αί έλπιδες αύται. λέγομε·/, τό τελευ
ταίο ν τοϋτο άγκύριον τών αληθώς πονούντωντήν 
εθνικήν θεατρικήν καλλιτεχνίαν, μικρόν καί Οέ
λουσι διαλυΟή εντελώς εις καπνόν καί είς άνε
μον. Καί προχθές έδόΟη ήδη ή άπόδειςις τού
του. Τό πολύ κοινόν, το όποιον πάντοτε έκΟύ-
αωο ύπεσττοιδε τά εθνικά όοάσ.α-σ. έπτοεασΟέν,4 »» *  ̂ · * 7 ** % 7 
ραίνεται, υπό τής όσημέραι ζωηρότερο·/ έκοη-

λουμενης πρός αυτά αποστροφής τοΰ καλοϋ, 
ώς εύρημικώς ίσως λέγεται, κόσμου, έλαμψε 
καί τούτο διά τής απουσίας του τόρα,έν τή άπό 
του μεγάλου θεάτρου προχθεσινή οιοασκαλια τοΰ 
Οουσσεως Ανορουτσου. Α λλ  ο,τι έτι αδλλον 

ένεποίησε τήν χειρίστην έντΰπωσιν καί ' έπρεπε 
νά έμπνεύση τάς μάλλον δυσοίωνους καί απελ
πιστικά; σκεψεις, ύπήρχεν ή παντελής τοΰ
*7 . ρ &  . t c o ' T i x o ' J  y . ' j ' j t j . ' j ' j  ε Λ Λ ε ι ψ ί ζ  ά τ τ ο  * π ρ ο —

χθεσινής παραστάσεως τοΰ πολεμικωτάτης καί 
στρατιωτικωτάτης ύποΟέσεως δράματος. Ποιος 
πο/.εχ.ος λοιπον έπεκειτο ή ποϊαι τουλάχιστον 
άλλαι στρατιωτικά: άνάγκαι άπήτουν έπιμόνως 
τήν παρουσίαν όλων τών άςιωματικών τοϋ ελ
ληνικού στρατοΰ καί δεν ήτο δυνατόν ουτε δέκα 
καν έκ τούτων νά τιμήσωσιν, ώς κοινώς λέ
γεται, τήν παράστασιν, ή μάλλον νά τιμηΟώσι 
οιά τής παρουσίας αυτών είς τήν παράστασιν 
τής δραματουργητεως τοΰ ήρωος τής Γραβιάς, 
Δέν έςετάίομεν τήν τεχνικήν άςίαν τοϋ δρά- 
ματος, ούτε τάς εύλόγους απέναντι αυτής απαι
τήσεις τής καλαισθησίας 
τών κυρίων άςιωματικών.
ό,τι άλ/.ο, ήοκει '/.όνον τοΰ ** 1 * 
νομα καί ήρκουν άπλώς αί άρ οίουδήποτε τοι-
ούτου οράματος ουδέποτε έλλείπουσαι πατριωτι- 
καί ίοεαι καί άρορμαί εθνικών αναμνήσεων ίνα 
συναγειρωσι σύσσωμου τόν αξιωματικόν κόσμον 
τοΰ ελληνικού στρατοΰ καί είς ούδένα τούτων 
συγχωρήσωσι τήν απουσίαν άπό τοΰ τοιούτου 
θεάτρου. Η μήπως τάχα είνε τόσον συχναί καί 
ά/.επάλληλοι αί διδασκαλία! των τοιούτων ε
θνικών οραμάτων, ώστε δύναταί τις νά εΐπη ότι 
έκουρασΟη πλέον καί άπηύδησε Οεώμενος καί 
άκούων τα χύτά; ΉμεΤς τουλάχιστον συχνότε
ρο ν ηκούσαμεν όιόασκομένην τήν Αντιγόνην καί 
τον Οίδιποδα υπό τών πανεπιστημίων της Ός-^  · (  ι  '  '

ρόροης καί τής Καινιξοέργης, ή τά νεώτερα 
εθνικά δράματα ύπ: τών ελληνικών θιάσων.Είνε 
ασύγγνωστες ή τοιαύτη άστοργία ή πρός τά ά -



o O Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

ΛηΟώς ελληνικής ΰφης καί στρατιωτ'.κοΟ χαρα- 
κτήρος ορααατικά έργα έκοηλουαένη υπό των 
στρατιωτικών μας, έκ τής έν ΑΟήναις παραμε- 
νούσης ΰπερχιλιάοος των οποίων δεν κατεδέχΟη- 
σαν ή ούο καί μόνοι νά φανώσιν έν τω θεάτρω, 
είς ίλαρχος καί εις Οόκιμος ιατρός, των όποιων 
λυπούμεθα άγνοοΟντες τά ονόματα ϊνα τά άνα- 
γράψωμεν ένταΟΟα μεγάλοις γράμμασι.

'όπωσδή-οτε, ρρονοΰμεν ότι εινε καιρός πλέον 
νά κατανοηθή ή μεγάλη σπουδαιότης καί ό μέ- 
γας σκοπός τοϋ γνησίου ελληνικόν θεάτρου, 
είς τήν ηθοποιόν καί φρονηματιστικήν τοϋ ό
ποιου επήρειαν ούδείς βεβαίως θά ύπάρχη ό άμ- 
οιοάλλων. Εννοϋμεν δέ νά κατανοηθή ούχί 
πλέον άπό τήν μυωπάζουσαν καί όλοέν πρός 
τά φραγκικά καί όθνεΐα κρημνιζομένην κοινω
νίαν μας, αί πρός τήν όποιαν άοιάλειπτοι επι
κλήσεις καί παροτρύνσεις τοϋ τύπου αντήχησαν 
πάντοτε έν τή έρήμω' έννοοϋμεν νά κατανοηθή 
υπό των συλλόγων, των διδασκάλων, τών ιε
ρέων, των δήμων καί αυτής πρό πάντων τής 
Κυβερνήσεως ϊνα μελετηθώσι καλώς αί αΐτίαι 
καί έςευρεθώσι καί κηρυχθώσι καί έπιβληθώσιν 
έν ανάγκη τά μέτρα, τά όποϊα θά ληφθώσιν 
υπέρ τής ΰποστηρίςεως καί προόδου φοϋ έθνικοϋ 
μας θεάτρου.

Συνεπείς είς τήν υπέρ τής ελληνικής σκηνής 
μεγάλην ήμών ιδέαν καί θεωροϋντες τά έκ τοϋ 
θεάτρου ευεργετήματα άξια πρωτεύοντος λόγου, 
οφείλομεν, μετά τά γενικά ταϋτα, νά φέρωμεν 
τόν λόγον μερικώτερον άπό τής Οέσεως ταύτης 
έπί τοϋ οιόαχθέντος δράματος καί νά έξετάσω- 
μεν αΰτό καθ’ εαυτό τό δράμα καί τά κατά τήν 
παράστασιν αύτοϋ.

Τό δράμα (ΐΌδυσσεύς Ανδροϋτσος» τοϋ κ. 
Αντωνιάδου περιστρέφεται περί τά μετά τόν 
άθλον τής Γραβιάς επεισόδια τοϋ βίου τοϋ ή- 
ρωος.Καί παρίσταται μέν οΰτος υπό τήν άληθή 
του μορφήν, ίπποτικός καί άγνός πατριώτης, 
καταπροόιδόμενος ύπ' άλλων καί ού/ί προδότης 
αύτός, ως τινες, άοαείς όλως τών τής άληθοϋς 
ιστορίας μας, έπεχείρησαν νά τόν χαρακτηρί- 
σωσιν, άλλα το τέλος τής ζωής αύτοϋ παραμορ- 
φοϋται εντελώς, φονευομένου έν συμπλοκή τοϋ 
Ανδρούτσου, ούχί δέ, ώς αληθώς έχει, κρη- 
μνιζομένου άπό τής Άκροπόλεως μετά τόσα καί 
τόσα βασανιστήρια. Οΰτω παρίσταται ηρωικόν 
πράγματι τό τερμάτισμα τής ζωής τοϋ Ά ν -  
ορουτσου, άλλ’ ούχί μαρτυρικόν, τοϋθ’ οπερ 
άλλην εξαιρετικήν αΐγλην καί άλλην συμπαθή 
χροιάν προσδίδει είς τήν μνήμην του καί τίθη- 
σιν αύτόν έν υψηλότερα καί ίερωτέρα περιωπή 
τής τών άλλων ήρώων τής έποχής τής ήμετέ- 
ρας παλιγγενεσίας.

Κ α ί δεν δύναταί τις νά είπη ήμίν ότι έτρο- 
ποποιήθη έπίτηοες οϋτω τό πράγμα ϊνα μή πα- 
ραστώσιν επισημοποιούμενα άπό τής σκηνής 
τά πάθη τής φιλαρχίας καί τών πρωτείων, 
άτινα πολλάς όντως σελίδας τής νεωτέρας ιστο
ρίας ήμών ρυπαίνουσι καί άμαυροϋσι, καθόσον, 
εκτός τοϋ ότι άπό τής σκηνής ίσα ίσα καί όσον 
οίόν τε πανδήμως εινε άνάγκη νά στιγμα- 
τίζωνται χάριν παραδειγματισμού τά τοιαϋτα, 
άλλά καί τό δράμα τοϋτο όλον τοϋ κ. Λντω- 
νιάοου οέν εινε είμή σειρά συνεχής καί έξέλι- 
ξις άόιάκοπος τών ίοιοτελών συμφερόντων, τών 
προσωπικών ταπεινοτήτων καί ένεργειών προδο
τικών πολλών έκ τών πρωτοστατών τοϋ άγώνος. 
Η  μήπως ό ποιητής, σεβόμενος ή κολακεύων 

καί δειλιών πρό ονομάτων βαρυνόντων έν τή 
σημερινή ήμετέρα κοινωνία, άπέφυγε νά παρου
σιάσω προοότας άπό τής σκηνής τούς πατέρας 
τούτων; Α λ λ  ή ιστορία εϊνε άδέκαστος καί 
απροσωπόληπτος καί τό ιστορικόν δράμα ότεί- 
λει νά αϊρηται ύπερήφανον υπέρ τά πρόσωπα 
καί τάς περιστάσεί'. Κ α ί άν έχη μερικάς άδείας 
ό ποιητής πάντοτε, άλλ’ ούδέποτε δύναται νά 
μεταοάλη, είμή έπί μειώσει τοϋ ένδιαφέροντος

καί καταστροφή τών έκ τοϋ δράματος έντυπώ- 
σεων, πρόσφατα έτι καί πασίγνωστα σπουδαία 
ιστορικά γεγονότα. (επεται συνέχεια)

ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9 Μαρτίου. Έν τω ύπουργικω συμ- 
6ουλιω, τω συγκροτηθέντι χθές ύπό τήν προεδρεία·/ του 
αϋτοκράτορος, ό αΰτοκράτωρ άπεφάνθη κατηγορηματι- 
κως κατά τοϋ σχολικού νόμου.

Π Α ΡΙΣΙΟ Ι, 4 Μαρτίου.

ΰπέδαλον τάς εαυτών παραιτήσεις.
^Μεγάλη συγκίνησις επικρατεί έν τοίς κοινοόου λευτι- 

κοίς κυκλοΐς.
Ή  άνά/.λησις τοϋ σχολικού νόμου εινε πιθανή. Ή  

Βουλή (ϋπό έπιβύλαξιν) διαλυθήσεναι.
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Ελληνικόν δάνειον .............
Γαλλικόν 3 0 0 '.e. ..............
Ήνωποιημένον αιγυπτιακόν
Λάνειον τουρκικόν ............
Συνάλλαγμα επί Λονδίνου.

Αγγλικά πάγια ....
Νέον ρωσσικόν.............
Ελληνικόν ό 0[ο 

4 0[0
Αιγυπτιακόν..............
‘Ιταλική ράντα ... 
Προεξοφλητικός τόκος

311.50
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18.92
25.17

ΛΟΝΛΙΧΟΝ, αύθημρόν.
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611)2 
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Α Ι ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

Τ ί ήσαν καί τ ί εϊνε τά παιδιά μας
Ή  έλλειψις σεβασμού, ώς ήδη έγραψα, εϊνε ή η

θική αιτία τής διαφθοράς καί ψυχικής καχεξίας τών 
παίδων μας, άλλ' υπάρχει άλλη, επίσης σπουδαία, 
ή τής σωματική; άοκήσεω; έν ΰπαίθρω, αίτια τής 
τής ελεεινής αυτών καταστάσεως, τής αναιμίας κλ.

Ή  γυμναστική, ήτις θαυμασίως διαπλάττει τό 
σώμα καί προσθέτει είς αύτό τόσην ρώμην, δικαίως 
είσήχθη είς όλα τά σχολεία, τελείως δέ διδάσκεται 
είς τό Άρσάκειον καί είς τοϋ Βουλγάρεως τό έκ- 
παιδευτήριον ΰπό έμπειρων διδασκαλισσών καί δι- 
δασκάλ.ων, ομολογώ δέ οτι είς αυτήν κυρίως όφεί- 
λουν τά τέκνα μου τήν καλήν των διάπλασιν καί 
τήν σωματικήν αυτών εΰρωστίαν. Ά λ λ ’ έκτός τή; 
γυμναστικής εϊνε άνάγκη νά έχωμεν κέντρα διασκε- 
δάσεως έν ΰπαίθρω, κήπους πλατείας δενδροφυτευ- 
μένας, μέ σκιάν, μέ δρόσον, έν τω μέσφ τής φοβε
ρής σαχάρας, τής τόσης λάμψεως, τοϋ άπλετου φω
τός καί τοϋ ψοβεροϋ κονιορτοϋ αας, τοϋ αίτιου πολ,- 
λών νόσων καί πολλής δυσθυμίας. Ή  πλατεία τοϋ 
Κάνιγκος, λόγου χάριν, εϊνε κέντρον άκαθαρσιών,

παίδων, κέντρον άθώας ευθυμία; καί νελώτων, έν 
ένί λόγω άληθής οασις. Τοιαϋτα κέντρα πρέπει νά 
ζητήσωμεν ημείς αί μητέρες διά τά τέκνα μας, τοι- 
αύτας άσκήσεις έν άφελεία, έν άπλότητι, ανευ έπι- 
δείξεως, άνευ πολυτελείας. Πρέπει νά συναγελάζων- 
ται μέ άλλους παίδας όμοιους των. νά διππλάττε- 
ται ό χαρακτήρ, νά έςοικειοϋται τό σώμα μέ τό 
ψϋχος, τόν καύσωνα, τότε μόνον, ώ νεοελληνίδες, 
θά μορφώσωμεν καλούς Ιλληνόπαιδας, γενναίους, 
εύρωστους, όχι καχεκτικούς, ώς εϊνε νυν, όχι άναι- 
μικους, όχι δειλούς. Τό ύπαιθρον, ό καθαρός άήρ, 
ή άσκησις, ιδού τό μυστήριον τής ώραιότητος, τής 
τε σωματικής καί ψυχικής, τών σοφών πατέσων 
μας τών ένδοξων ήμών προγόνων.

N E O N  0 Π Λ 0 Ν
Πολλά γαλλικά φύλλα άναγράφουσιν περί τής 

έφευρέσεως νεου όπλου ΰπό τίνος διακεκριμένου ά- 
ςιωματικοϋ τού γαλλικού στρατού τού διοικητοΰ 
Ματτεϊ. Ουτος άρτι έφεϋρε καί καθυπέβαλε είς τόν 
επί τών Στρατιωτικών ΰπουογόν νέον είδος πυοοβό-

δέν θά ματαίωση τό σύστημα ΒοΙίΟΐ, οΰδέ θά ποι. 
ώνται χρήσιν αύτοϋ οί Ευρωπαίοι έν καιρώ πολέμο® 
άλλά θά χρησιμεύη μόνον κατά τών άγριων κ*: 
τών μαύρων, έπί τών γυμνών σωμάτων τών όποίων 
τό ρευστόν ήθελεν έπενεργεΐ θανατηφόρως καί ποο. 
λαμβάνει τάς δυσαρέστους καί έπικινδύνους έπιθί. 
σεις τών βαρβάρων.Ύπελογίσθη ότι τά όπλον τοϋτ5 
ήθελε ΰλικώςν υποβοηθήσει τάς προσπάθειας 
σκαπανέων τοϋ γαλλικού πολιτισμού, όπως φθάσωει 
τήν λίμνην Τσάδ, έκτός άν όντως ή Στρατιωτικ 
Συμβασις ή κατά τών έκρηκτικών σφαιρών ώς 
λεμοφοδίων θεωοήσή τήν χρήσιν ταύτην ώς άπάδου. 
σαν είς τόν πολιτισμόν καί άπαγορεύση τήν παο*. 
δοχήν μηχανήματος, όπερ φαίνεται άσυνεπές κ* 
βάρβαρον είς τήν χρήσιν τών συγχρόνων πολέμων,

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ

‘Η εν Κ)πόλει Ελληνική πρεσβεία έζήτησε παιί 
τής Υ. Πύλης τήν άδειαν τής έλευθέρας διόδου διά 
τών Δαοδανελλίων τής Ιλλ. θαλαμηγού «Σφακτη 
ρίας» ■ ήτις προσεχώς θά μεταγάγη τήν βασίλισσα* 
"Ολγαν είς Ρωσσίαν όπόθεν ή Α. Μ. μετά τής αύτο. 
κρατορικής οικογένειας μεταβήσεται είς Κοπεγχά. 
γην, όπως παρευρεθή κατά τούς χρυσούς γάμου; τδ* 
βασιλέων τής Δανίας τών Σεπτών γονέων τοϋ βασι· 
λέως Γεωργίου.

X
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Περί τά 130 μέλη τοϋ χρηματιστηρίου,βλέποντα 
τήν διαρκή πτώσιν τοϋ είκοσαφράγκου, δι’ άναφοοάς 
των έζήτησαν παρά τής κυβερνήσεως νά έμποδίσ· 
τό παίξιμον είς τά ά ν ο ι κ τ ά. ’Αλλά τινες ποοί 
εβαλον παΐκται τών ά ν ο ι κ τ ώ ν, άαέσως δ 
επιτεθέντε^ οί λοιποί διά τής βία; έξεδίωξαν αύτού; 
καί μέχρι τής εσπέρας είς ούδένα έπέτρεψαν νά παίξτ, 
ώ; εκ τούτου τό χρηματιστήριον άνεστατώθη, πάν- 
τες δέ οί ΰπεοτιμηταί τοϋ είκοσαφράγκου ήναγκά- 
σθησαν νά φύγωσι καί οϋτω τό χρηματιστήριο·/ ήρ- 
γει προχθές ιιετά μεσημβρίαν.

’  X

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΥΛΙΟΝ
Χθές συνήλθε τό δημοτικόν συμβούλιον ίνα άτο· 

φασίση έπί διαφόρων έκκρεμών άτομικών υποθέσεων 
καί ιδίως ίνα συνέχιση τήν έν τή προηνουμένν) συ 
νεδρία διακοπείσαν συζήτησιν έπί τών προτάσεων 
τών κκ. Χόρν καί Βιάρ περί καταβρέγματος τών 
δδών καί περί άποκομίδής τών έργασιών.

X
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ

Σκέψις γίνεται έν τή Διευθύνσει τών Ταχυδρο
μείων καί Τηλεγράφων, ίνα οί υπάρχοντες τηλεγρα
φοφύλακες άντικατασταθώσι δι' άνδρών άποσπω- 
μένων έκ τής χωροφυλακής, πρός τό όποιον όρ.ω; 
απαιτείται ή προηγούμενη ψήφισες νόμου. Είς τούτο 
δέ τό μέτρον δίδει άοορμήν ή αίωνία κακή κατά- 
στασις τών γραμμών, ήτις έλπιζεται νά έ-/λείψ·(|, 
όταν χωροφύλακες δραστήριοι, αυστηροί καί έ;> 
πνεοντες τόν φόβον είς τούς χωρικούς άναλάβώ« 
τήν υπηρεσίαν ταύτην.

X
ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

τοϋ κατα γ·ήν στρατού ήλάττωσε τό μέρισμα τών 
μετόχων τών άποστράτων, χηρών καί ορφανών κατ̂  
10 0]0. Ή  ε/.άττωσις αυτή προήλθε κυρίως ώ; έ* 
τών πολλών αποστρατεύσεων, αίτινες κατά τό 
ρελθόν ετος αύτεπαγγίλτως ένηργήθησαν, ένω π?0' 
βιβασμοί ουδόλως έγένοντο. Έκ τούτου οί ι/.έν τό- 
ροι τού ταμείου ουσιωδώς περιωρέπθησαν, τούναν» 
τίον δέ αί δαπάναι ηΰξησαν σημαντικώς.

X

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ
Έν τω χωρω τ-οϋ άρχαίου θεάτρου Πειραιώς ** 

νευρέθη χθές κεφαλή Μεδούσης μαρμαρίνη τών ρω* 
μαίκών χρόνων, μετά τέχνη; έξειργασμένη καί X*' 
λώς διατετηρημένη, είς πολλά δέ μέρη φέρουί* 
ζωηρά χρώματα.

X
ΔΩΡΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΙΜΙΟΥ

Ή  σύγκλητο; τοϋ ’Εθνικού πανεπιστημίου ύπ£ 
τοϋ άνεγερθησομένου γ-εν:κού νοσοκομείου έψηφί«*'

Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

3 0 ,0 0 0  δρ. Πολλαχόθεν δέ ήρξαντο ν’ άποστέλ- 
χωνται ύπερ τού κοινωφελούς τούτου εργ'ου συν- 
δρομαί.

X

ΑΞΙΟΜΙΜ1ΙΤΟΝ 1ΙΑΡΔΓΕΙΓΜΑ ΚΛΗΡΙΚΟΥ
Ό  διευθυντής τής ιερατικής σχολής Τριπόλ.εως 

%. Μηνόπουλος άπεδειξεν έκτακτον άποτελεσμα τών 
*όπων του προσφέρων μεγάλην υπηρεσίαν κοινωνι- 
Χήν. Ώ ς έν Γερμανία οί φοιτηταί τής θεολογικής 
σχολής όφείλουσι δοκιμαστικώς νά κηρύττωσιν εν 
εκκλησία, οΰτω καί οί μαθηταί τής άρίστης ιερα
τικής σχολής έν Τοιπόλει ήρξαντο μορφωθέντες ύπό 
τού κ. Μηνοπούλου νά διδάσκωσι τόν λόγον τού 
Θεού έν τοίς χωρίοις καί έν ταΐς έκκλησίαις τής 
Τριπόλεως. Τό εύγενέστατον δέ έργον επραξεν ό κ. 
Μηνόπουλος άσπασθείς τούς άπέλπιδας καί έγκα- 
ταλελειμμένους καταδίκους καί κηρύττων έν ταΐς 
άθλίαις φυλακαίς Τριπόλεως έπί μίαν ώραν κατά 
Κυριακήν καί οίπτων είς τά στήθη των τήν γλυ- 
κεΐαν έλπίδα τής Προνοίας τοϋ Θεού.

X

ΑΙΙΟΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ 
Τήν προχθεσινήν νύκτα άπέδρασαν έκ τών φυλα

κών Καλαμών. άνοίζαντες οπήν έπί του τοίχου, οί 
κρατούμενοι Γ. Παυλής, Ν. Κουταβάς, Θ. Πουλι- 
κάρης καί Μ. Καλκάκης.

X

ΓΕΥΜΑ ΕΝ ΤΗι ΝΑΥΑΡΧΙΔΙ
Χθές τό εσπέρας έν τή έν Κερατσινίω όρμούση 

ήυ.ετέοα ναυαρχίδι »"Υδρα» ό διοικητής τής Οω- 
κτής μοίρας υποναύαρχος κ. Σταματέλος παρέθετο 
γεύμα είς δ παρεκάθησαν ό πρίγκιψ Γεώργιος, ό 
υπουργός τών ναυτικών κ. Σαχτούρης καί οι άνώ- 
τεροι άξιωματικοί τής μοίρας.

X

ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΣΧΙΔΟΥ
Μετά τινας ημέρας τελείται έν τινι τών αιθουσών 

τοϋ Πανεπιστημίου πολιτικόν μνημόσυνον υπέρ τοϋ 
έν ταΐς έρημοι; τού Φεζάν Οανόντος Θ. Πασχίδου. 
Τό μνημόσυνον τοϋτο άνεβλήθη μέχρι τούδε ενεκα 
κωλυαάτων απροόπτων. Τόν πανηγυρικόν θέλει εκ
φωνήσει είς τών καθηγητών, ϊσως δέ θ’ άπαγγελθή 
καί ποίημα ύπό τοϋ κ. Αντωνιάδου.

X

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΔΑΜΑΛΑ
Συγκινητικότατο·/ έγένετο χθές κατά τήν 9ην 

ώραν π. μ. έν τω κατά τό Κολωνάκιον μικρώ ναώ 
τού όιγίου Διονυσίου τό προαγγελθέν μνημόσυνον τού 
πολυκλαύστου καί άνεκτιμήτου Νικολάου Δαμαλά.

Πλεΐστοι καθηγηταί καί φοιτηταί τοϋ Πανεπι
στημίου καί άπειροι φίλοι τιμώντες τήν μνήμην τοϋ 
αίφνιδίω; έξ ήμών μεταστάντος παρήσαν έν τή έ- 
πιμνημοσύνω άκολουθία, ήν έτέλεσεν άξιοπρέπώς ό 
καθηγητής τής Θεολογίας καί ’Αρχιμανδρίτης Προ
κόπιος Οίκονομίδης. Διά τοϋ θανάτου τοϋ Νικολάου 
Δαμαλά, οστις ήν πασίγνωστος είς άπαντα τά ’Ορ
θόδοξα έθνη άπολαύων τής άμερίστου ύπολήψεως 
πάντων, άπώλεσε τό Πανεπιστήμιο·/ καί μάλιστα 
ή Θεολογική Σχολή τό Τιτάνειον αυτής έρεισμα, ή 
’Ορθοδοξία τόν άκράδαντον αύτής στύλον καί τό 
έθνος τόν άκραιφνέστερον καί είλικρινέστεοον πα
τριώτην.

Ή  μόνη δέ έλπίς, ήν ήμίν τοίς ύπολειπομένοις 
κατέλιπεν, εϊνε τά άθάνατα αύτοϋ πνευματικά έργα 
άτινα θά κεΐνται ώς αιώνιος φάρος καί έρεισμα τής 
’Ορθοδοξίας.

X

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Σήαεοον κηρύξουσι τόν λόγον τοϋ θεού έν ΆΟή- 

ναις έν τω ναώ τής ’Αγίας Ειρήνης ό σεβ. άρχιεπί- 
σκοπος πρώην Κεφαλληνίας, έν τώ τοϋ Ά γιου Κων
σταντίνου ό ίεροκήρυξ κ. ‘Ιερόθεος Μητρόπουλος, έν 
τω τών Αγίων Θεοδώρων ό άρχιμανδρίτης κ Ίω. 
Μαρτίνος, έν τώ τής Μητροπόλεως ό άρχιμανδρίτης 
κ. Παρθένιο; Δημητρόπουλος, έν τώ τοϋ παρθενα
γωγείου τής κ. Χίλλ ό άρχιμανδρίτης κ. Γεννάδιο; 
Παναγιωτόπουλος, έν τώ τοϋ άγιου Παύλου ό άρ- 
χιμανδοίτης κ. Γρ. Άντωνιάδης, έν τω τής Ζωοδό- 
χου Πηγής ό άρχιμανδρίτης κ. Προκόπιος Κουκου- 
λάρης, έν τώ τής Ρόμβης ό ιεροδιδάσκαλος Γρ. Κα- 
η η - ^ ζ -  1\ι - Λ  -ταμ -V*/·ου Δ'.ονυσίου ό οίκονάιι.οσ Γ.

Πουλάκος, έν τώ τοϋ άγιου Νικολάου (Πευκ.άκια- 
είς μέν τήν πρώτην λειτουργίαν ό καθηγητή; κ. Ί .  
Μεσολωράς είς δέ τήν δευτέραν ό κ. Ζαχαρίας Ινου- 
ζοκοβάδας, καί έν τώ τού άγιου Δη μη τε ίου ό κ. Θ. 
Κόντης.

Είς Πειραιά έν τώ ναώ τού άγιου Κωνσταντίνου 
ό άρχιμανδρίτης κ. ‘Ιερώνυμος Βλαχάκης, καί έν τώ 
τής Μεταμορφώσεως ό κ. Γ. Μακρής.

Είς Ινορωπίον ό έλλόγιμος κ. Λαγανόπουλος.
Αυθημερόν μετά μεοημβρίαν έν τώ ένταϋθα ίερώ 

ναώ τής άγιας Ειρήνης ό άρχιμανδρίτης κ. Ίω. 
Μαρτίνος καί έν τώ τοϋ άγιου Κωνσταντίνου έν 
Πειραιεί ό ιεροδιδάσκαλος κ. Κύριλλος Γεωργιάδης.

(Έ κ  τοϋ μητροπολιτικοϋ γραφείου).

X

ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Αί άπό εξ καί πλέον μηνών κατηπαύσασαι έρ- 

γασίαι πρός άνοικοδόμησιν τής παλαιάς άγοράς 
πρόκειται ευτυχώς νά έπαναοχίσωσι λίαν ταχέως. 
"Ενεκα τοϋ κακώς ύπό τού πρώην μηχανικού τού 
Δήμου συνταχθέντος σχεδίου τού όι^ου ή έφαρμογή 
άπήτει χώρον πολύ πλειότεοον τού ύπάρχοντος καί 
θά έστένου λίαν έπαισθητώς τήν δημοσίαν όδόν, 
εϊχε ζητήσει τότε ό νομομηχανικός Αττικής τήν 
κατάπαυσιν τών έργασιών, ήτις καί έπήλθε καί 
διαρκώς Ιτι πρός ζημίαν καί τοϋ δήμου καί τοϋ 
έμπορίου καί τών έργολάβων.

Ή δη, συνταχθέντος νέου σχεδίου ύπό τού αύτοϋ 
μηχανικού, άπεστάλη τοϋτο είς τό τμήμα των 
δημοσίων έργων πρός έγκρισιν, παρεκλήθη δέ καί ό 
νομομηχανικός τής πόλεως νά διαγράψγ τώ όοια 
τών γύρωθεν τοϋ ‘κτιρίου όδών, ίνα αρχισγ άμεσως 
ή άνοκοδόμησις. Ά λ λ ’ ενεκα τής έξαμήνου ταύτης 
διακοπής τών έργασιών ό έργολάβος, οστις εις τήν 
έκχωμάτωσιν είχε συντελεσει καί τά θεμέλια είχε 
καταβάλει καί υλικά άρκετά είχε προμηθευθή, εύ-

Ι Ό Υ Μ Ο Υ Μ Κ Α

ρήσαν δίκαιον τό Δημυ.- _ - Γ 
έκπτώστι άπό 28 ο)ο είς 15 τήν προσφοράν αύτοϋ ,̂ 
ζημιούται οΰτω ό Δήμος μέχρις 20 ,0 0 0  δρ. επι τού 
όλου άρχικού ποσού καί παρέχεται πάλιν νεα άπό- 
δειξις τής έν παντί έπιπολαιότητος καί άνικανότη- 
τος ήμών, μή δυναμένων νά άγάγωμέν ποτε εν εργον 
είς αίσιον καί άπρόσκοπτον πέρας.

X
ΛΓΡΙΟΤΙΙΣ

Έκ τής «Έποχής» Ζακύνθου άποσπώμεν τά έξη;·
Ένω τήν εσπέραν τής Κυριακής, περί τήν όγ- 

δόην, ήσύχως ό λαός περιεφέρετο έν τ·?, πλατεία τού 
Ποιητοϋ, έν Ζακύνθω αίφνης φωναί^έπανειλημμέναί 
άπειλοϋσαι ρήξιν καί ξιφουλκίσεις άξιωματικών ένέ- 
σπειραν τόν πανικόν καί έντρομοι οί άνθρωποι και 
δή τό ώραΐον φύλλον κατέφυγον όπου ήδυνήθησαν 
'ίνα προφυλαχθώσιν έκ τού κινδύνου. Ενεκα άσημά- 
των λόγων, είχον συμπλακτ) δύο ποϋ.ίται, εό ών ό 
έτεοος ανήκει είς διακεκριμένη·/ οικογένειαν, καί συ- 
οαντες τάς μαχαίρας άλληλοεσφάγησαν. Εύτυχώς 
τα τραύματα ήσαν έλαφρότατα, ούχ’ ήττον ήθελον 
έχει όλεθρίας συνέπειας, άν μή παρευρίσκοντο κατ 
έκείνην τήν στιγμήν έκεΐ πλησίον χωοοφυλάκες και 
αξιωματικοί, οΐτινες καί παρεμβάντες έπρόλαβον 
τόν κίνδυνον. Τούς τραυματίας μετέφερον είς τά 
πλησιέτερα φαρμακεία, καί ήδη καθά πληροφορού- 
μεθα, ή θεραπεία αύτών εϊνε ζήτημα ολίγων ετι ή- 
μεοών.

X

ΕΝ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΝ !
Ό  άπέναντι τών γραφείων ήμών τοίχος τοϋ κή

που τής οικίας τού κ. Ρικάκη κατέστη "ύ γενικόν 
ουρητήριο·/ τών διαβατών. Ίδ'.ως τάς νύκτας, καθ 
άς έργαζεται τό έν τή όδώ ταύτη θεατρον. τά ουρα 
σ χ η ματ ίζουσι ν ολόκληρον λίμνην. Παρακαλοϋμεν 
τόν κ. δήμαρχον νά μεριμνήση και περί τής οδου 
ταύτης καί νά τοποθετήσει εν αύτή έν τουλάχιστον 
ούρητήριον.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Είς τό γνωστόν παρά τή νέα Αγορά Κατάστημα 
Αποικιακών Αδελφών Ίωάν. Πρινοπούλων (πρώην 
Πυρρή) έκομίσθησαν έσχάτως χαβιάρι μαύρο άρε— 
στης ποιότητος πωλούμενον πρός 2 0  δραχμας την 
οκά, ώ; καί άπαντα τά είδη. .01 βουλόμενοι προ- 

; σελθέτωσαν καί θα μείνωσι λίαν ευχαριστημένοι.

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ
Κατά τόν προσεχή Απρίλιον ή Α. Μ. ό βασιλεύς 

μετά τού πρίγκιπος διαδόχου μεταβήσονται εί; Πα- 
λάνζαν πρός έπίσκεψιν τής βασιλίσσης.

£
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤ.ΑΞΗΣ

Ό  υπουργό; τή; Γεωργίας παρήγγειλεν είς τόν 
έν Μιλάνω οϊκον Ρός Βλαίρ 1500 γραμμάρια μετα
ξόσπορου τών Πυρηναίων, όπως έγκληματίση αύτόν 
έν Ρουμανία πρός άνάπτυξιν τής παρακμασάσης 
ήδη μεταξοσκωληκοτροφίας.

£
Η ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ·.

ΡΟΥΜΟΥΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Ή  «Σφαίρα» άγγέλλει οτι άρξεται δημοσιεύουσα 

σειράν άρθρων έναντίον τοϋ Αποστόλου Μαργα
ρίτου έπιθεωοητού, τών έν Μακεδονία ρουμουνικών 
σχολείων, οστις σκανδαλωδώς καταχράται τή θέσει 
αυτού, ώς θ’ άποδείξτ] ή είρημένη έοημερίς, καί 
δστις έργάζεται έναντίον τών συμφερόντων τοϋ ρου- 
μουνικοΰ κράτους. Ή  αύτή έφημερίς θά ΰποδείξη 
ποΐά είσι τά μέσα, δι’ ών θά λυτρωθή τό έθνος τοϋ 
τοιούτου κερδοσκόπου, οστις μέγα μέρος τών υπέρ 
τών σχολείων προωρισμένων 2 0 0 .0 0 0  φράγκων εισά
γει είς τά θυλάκιά του.

£
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ

Κατά τήν έσχάτως γενομένην συνεδρίασιν τών 
φοιτητών πρός καθορισμόν τών βάσεων τής νέας ά- 
δεϋφότητο; έτέθη τό ζήτημα τής παραδοχής ή μή 
έν αύτή ώς μελών τών ’Ιουδαίων φοιτητών. Σκάν- 
καλον μέγα έπισυνέβη καί ή διά ξυλοκοπήματος ά- 
πελασις τών έν τή συνεδριάσει ’Ιουδαίων φοιτητών.

Λ .

ΦΥΣΙΓΓΙΑ
Τό ύπουργεϊον τών στρατιωτικών παρήγγειλε 

2 1)2 έκατομ. φυσιγγίων Μάνλιχερ είς τό έργοστά- 
σιον Ρόθ έν Βιέννη,, έπίσης δέ θά ζητήση πίστωσιν 
όπως παραγγείλγ έτερα 50 εκατομμύρια.

£

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΛΕΠΤΩΝ
Συνελήφθησαν οί σταυροκλέπται τοϋ έν Τεμισόρα 

νεκροταφείου έν τω όποίω διεπράχθη ή πρό τίνος 
άγγελθεϊσα κλοπή. Ούτοί είσι δύο άθίγγανοι Ούγ
γροι, οϊτινες τούς άφαιρεθεντας άπό τών τάφων 2  11 
ξυλίνους σταυρούς έπώλησαν άντί καυσίμου πρός 
θέρμανσιν ΰλης.

£
ΑΠΕΡΓΙΑ

Κατά τήν L iberlé , οί έργάται τού τυπογραφείου 
τής Κυβερνήσεως σκέπτονται νά κηρύξωσιν άπερ- 
γίαν, έάν δέν είσακουσθώσιν αί αιτήσεις των ά; ά- 
πηύθυναν πρός τόν υπουργόν τών εσωτερικών πρός 
αΰξησιν ημερομισθίου.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΙΣ ΓΑΙΩΝ
Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα ήρξατο ή έκμίσθωσίς 

έν τώ ΰπουργείω τών Κτημάτων τών έθνικών γαιών 
είς τούς πανταχόθεν συρρεύσαντας γεωργούς, τούς 
πϋ.είστους ομογενείς, άρθέντων τών προσκομμάτων. 
Σημειωτέον, ότι πολλαί γαϊαι έξεμισθώθησαν εί; 
διπλάσιο·/ τοϋ τέως μίσθωμα, παρά τόν έν τοίς 
συμβολαίοις έγγεγραμμένον όρον άκυρώσεως. Έκ 
τών προσενεχθεισών υψηλών τιμών έφέτος εικάζεται 
οτι τό ύπουργεϊον θέλει είσπράξει έξ έκμισθώσεων
5 .0 0 0 .0 0 0  πλειότεοον ή κατά τό παοελθόν.

£
ΕΠΙΧΟΡΙΙΓΙΙΣΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Τό ΰπουοΥεϊον τών Στρατιωτικών ώοισε διά τήν 
διατήρησιν τών πυροσοεστικών σωμάτων άπάσης 
τής χώρας τά επόμενα ποσά : Βουκουρεστίου 186, 
000 φρ.. Ίασίου 9 3 .0 0 0 , Κραϊόβη; /.αί Γαλαζίου 
άνά 4 2 ,0 0 0 . Πλοεστίου, Φωςανίου καί Βραΐλας 
άνά 38 .0 0 0  Βοτοσανίου. Βακέου, Ρόμαν, Βουρλα- 
τίου, Πιτεστίου. Σ. Σεβερίνου, Βαυζέου καί Γιουρ- 
γέβου άνά 3 2 .0 0 0  φρ.

ΑΚΥΡΩΣΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Κατά τό·/ «Αγώνα», ή σύζυγος τοϋ μακαρίτου 

Βασ. Σιλελή ήτήσατο τήν άκύρωσιν τής διαρκής 
δι' ή; καταλείπεται έκτελεστής αύτής ή A. Υ. ό 
διάδοχο; τοϋ ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος. Ά λ λ ’ 
ή «Πατρίς» Βουκουρεστίου νομίζει οτι σφάλλεται



•ή συνάδελφο; tl; τά; πληρυρορίζ; τ η ; ., Καθ’ ά; 
αύτή έ/:ι θετικά; πληροφορία;, οϋδεμίαν νύδχμοϋ 
ττερί άκυοώσιως τ?,; διαθήκη; αϊτησιν άπηύθυνεν ή 
αξιότιμο; κ. Σιλελή, μόνον δέ αί άδελοαί τοϋ θα- 
νόντο; λε’γεται οτι προτίθενται νά προσοάλωσι την 
είρημε'νην διαθήκην.

υ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο  Α Σ Τ Η Ρ

Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Κ Α

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Ό  Χεδίβη; κατά τήν τη, 2  τρε’χοντο; επίσημον 

παοάστασιν τή; Α. Π. Θ. τοϋ Πολυσεβάστου ήμών 
Πατριάρχου μετ’ εύλαβείας δεχθεί; αύτέν άπ’ άο- 
χή ; μέχρι τε'λου; τή; παραστάσεω;. ήτις διη,ρκεσε 
περί τά 2 0  λ,επτά, εξηκολούθει μ.ετ’ ενδιαφέροντος 
έπερωτών τά κατά τήν Α. Θ. II. καί τέ πνευματι
κόν πολυάριθμον αύτοϋ ποίμνιον. Μεταξύ δε άλλων 
λόγος Ιγένετο καί εύμενής ΰπόσχεσις έδόθη περί 
δωρεάν πκρα/ωρήσεω; κυβερνητικού γηπέδου, άναγ- 
καιοϋντο; πρέ; άνέγερσιν ορθοδόξου νχοϋ έν Σουα- 
κείμ, διά τά; πνευματικά; άνάγκα; τών έ/.εϊ ούκ 
ευαρίθμων έλληνορθοδόξων Έν τελεί δέ ή Α. <:). Π. 
πχρουσιάσχσχ ώ; Πατριαρχικόν αύτή; έν Καίριο 
επίτροπον τέν συμπαριστάυ.ενον Σεβ. Μητροπολίτην 
"Αγ. Λιβύης κ. Ιγνάτιον άπεχο>ρίσθη συνοδευθεϊσα 
ύπέ τοϋ Χεδίβου μ.έχρι τή; εξόδου τή; αιθούση; 
τή; υποδοχή;. Έκεΐθεν δέ ή Υ. θ .  II. έπεσκέφθη 
καί τέν Ά χμ έτ Μουχτάρ πατσά·', μέγαν αρμοστήν 
τοϋ Σουλτάνου, έπίση; τυχούσα παρ’ αύτώ ευμενέ
στατη; υποδοχή;.

μ .

ΤΟ ΒΛΊ ΡΛΜΙΟΧ
Μολονότι δέν ώρίσθη είσέτι ακριβώς ή εναρξις 

τοϋ 'Ληνέ; τοϋ Ραυ.αζανίου. άφ’ού έξαρτάται έκ τή; 
εμφανίσεω; τή; νέα; σελήνη;, ή νηστεία 0’ άρχίση 
περί τά; *29 τρέχοντος μηνός.'ΊΙληροφορυύμ.εθχ. οτι 
ό Χεδίβη; θά δεχ_θή έπί τή. εύκαιρία τοϋ Βαϊραμ.ίου 
επισκέψεις έν τοϊς άνακτόροι; τοϋ ’Αβδίν, αμέσως 
δέ μ,ετά τήν εορτήν ταύτην θά κατέλθη είς ’Αλε
ξάνδρειαν.

μ

Ο ΧΕΛΙΡ.ΗΣ ΕΙΣ ΚΩΧ ΙΙΟΛΙΧ
‘Ο Χεδίβη;, λέγεται, οτι άμετα.κλήτω; άπεοά- 

σισε τό εί; Κωνσταντινούπολιν ταξείδιον. οπε: γε- 
νήσεται εύθύ; μ.ετά τήν λήξιν τοϋ προσεχώς Ερχο
μένου Ραμαξανίου. Ή άπόφασι; αΰτη φαίνεται, ότι 
λίαν εύάρεστον έντυπωτ-.ν εμποιεί πρέ; τέ ίθαγενέ; 
στοιχείου.

ο .

ΛΥΣΙΣ ΕΧΣΤΑΣΕΩΣ
Ή  έπί τοϋ καθυστερουμένου εξάμηνου έπιτηδευ- 

ματικοϋ φόρου διεγερθεΐσα ενστασι; ύπέ τοϋ ελλη
νικού προξενείου έν σχέσει πρέ; τήν κατάσχεσιν, ήν 
ήθελεν ,έφαρμόσει ύπάλληλο; τών Μ. Δικαστηρίων 
έπί δύο Ελλήνων άρνουμένων τήν πληρωμήν. καί ή 
έξ αύτή; έπελθοϋσα διαφωνία λυθήσεται διά τή; 
διπλωματική; όδοϋ μεταςύ τοϋ Τινράν πασσά, ύ- 
πουργοϋ τών Εξωτερικών, και τή; ελληνική; αντι
προσωπεία;.

έ

Η ΕΣΟΔΕΙΑ
Οί τή; Βεχέρα; καλλιερνηταί δεν μένουσιν ηύχα- 

ριστημένοι έκ τής ένεστώσης ε’σοδεία; τοϋ σίτου 
καί τή; κριθή;, ήτι; υπολείπεται πολύ τών προη
γουμένων έτών.

Ο ΤΣΑΡΟΣ Κ Α Ι  Ο ΛΑΟ Σ Α ΪΤΟ Υ
Ό  έν Πετρουπόλει ανταποκριτή; έπιστελλει πρέ; 

τέν «Ημερήσιον Τηλέγραφον» τά Ιξή; :
ΊΙ γενική έν Πολωνία κατάστζσι; έμπνέει αε-'ά- 

λην ανησυχίαν εί; τά μέλη τή; κυβερνήσεω;. Ό  
διοικητή; στρατηγός Γοϋρκο έποιήσατο έκ νέου πα- 
ραστάσιι; εί; τέν ύπουργέν τών Στρατιωτικών καί 
’Εσωτερικών, καθ’ ά; ή παρούσα τών πραγμάτων 
κατάστασι; έν τώ κυβερνείω αύτού είνε λίαν απει
λητική. Δηλοϊ δ' έτι,έάν δέν δυνηδή, νά έμβζλη τέν 
φόβον εί; τέν λζέν διά παραδειγμάτων αυστηρών 
τοιούτων. οΐα κοινώς ο-ί νόμοι άπαγοριύουσι, δέν 
δύναται νά εινε υπεύθυνε; διά τά; συνέπεια;. ’.Απο
δίδει τήν δυσαρέσκειαν ταύτην εί; αίφνίδιον μετα
βολήν, ήν ή Γερμανία ελαβεν άπε’ναντι τοϋ Π ό
λ ω ν  ι κ ο ϋ ζ η τ ή μ α τ ο ; ; καί αναφέρει, ώς

Ιδίαν πεποίθησιν, ότι ή θαυμασία έμοφωνία καί ή 
ταυτόχρονος συνεργασία τοϋ Πολωνικού λαού άπο- 
δοτέα εί; τήν ΰπαρξιν μυστικής καί καλώ; διωργα- 
νωμένη; διοικητική; επιτροπή;, έχούση; τήν Ιδραν 
αύτή; έν Αυστρία καί έλευθέρω; συντηρούμενη; ύπέ 
Πολωνών κεφαλαιούχων τή; Γερμανία;, Αύστρία; 
καί Ρωσσίας. Ό  στρατηγέ; Γοϋρκο κατέθεσεν ενώ
πιον τών υπουργών αρκετά ψηφίσματα ή διατάγ
ματα Πολωνιστι, έκτυπωθέντα καί κυκλοφοροϋντα 
έν τή Ρωσσική Πολωνία. Μή παραδεχόμενος δέ τήν 
περί στάσεω; έν καιρώ ειρήνη; ιδέαν, θεωρεί ο ο. ως 
τήν κατάστασιν ταύτην αρκούντως σοοαοάν καί 
δέουσαν εξαιρετικών προ/.ηπτικώϋ μέτρων. Οί υπουρ
γοί Οανερώς είνε τή; γνώμης αύτοϋ, διότι κατέστη
σαν αύτέν πληρεξούσιον είτε νά προκήρυξή κατά- 
στασιν πολιορκία, έν Βαρσοβία ή νά καθυποβάλη 
άπαντα; τού; κατοίκου; τή; Ρωσσική; Πολωνία; 
ύπέ τού; πολεμικού; νόμους. ’Αναμένεται δέ οτι τέ 
έτερον τών μέτρων τούτων έντέ; ολίγου έφαρμοσθή- 
σεται. έπί τώ σκοπώ ό~ω; ή ρωσσική αστυνομία, 
καίτοι λίαν σπανίως, έπιτύχη εί; τέν προσηλυτι
σμόν Ρωμαιων^Καθ.ολικ,ών, Λουθηρανών καί λοιπών 
εί; τήν ορθοδοξίαν Ό  κ. Ροβιεδονέτσεφ ίδρυσε Ψι- 
λελεήμονα εταιρίαν πρές άναιςούφισιν τών αμέσων 
αναγκών τών χωρικών, ού μόνον τών πρές τροφήν 
καί ενδυμασίαν, άλλά κα,ί πρέ; έκπαίδευσιν τών 
τέκνων των. ιδία έπί τώ ορω, όπω; έγκαταλ.ιμπά- 
νοντες τά; θρησκευτικά; αυτών πλάνα;, προσέρχον
ται εί; τήν ορθόδοξον- εκκλησίαν. Μέρο; τι εκ τών 
ανακουφιστικών μ.έσων θά δοθή εί; τέ σωματείου 
τούτο, οπερ έκλήθη έταιρία τών ϋπερμζχων τής πί- 
στεω; καί τοϋ ελέους.

Ό  πρίγκιψ Ινίλκωφ, Ρώσσο; αιρετικός, οστις διέ
νειμε μεγάλην περιουσίαν εί; τούς πτωχού; χωρι
κού; καί διήγε βίαν πένητα καί επίμοχθον έπί δέκα 
έτη έν τώ κυβερνείο» τής ΚάρκωΦ, συνελήφθη καί 
έξωρίσθη πέραν τού Καυκάσου άνευ ανακρίσεων ύπέ 
τοϋ υπουργού τών Εσωτερικών, άρκεσθέντο; άπλ.ώ; 
εί; τήν ύπόδειξιν τού κ. Ποβιεδονέτσεφ. Ή  κατα
δίκη του αποδίδεται είς τ έ  ότι κατά δημοσίαν 
τινά συζήτησιν μεταξύ Ρώσσου ίερέως καί αιρετικών 
τινων χωρικών, ούτος έλαβε τέ μέρο; τών τελευ
ταίων τούτων, άποκρινόμενο; εί; τά; εναντιώσεις 
τοϋ ίερέω;, άναφέοων χωρία έκ τού Εύαγγελ.ίου.

Αί ο’.κιακαί επισκέψεις έν Μόσχα εί; τήν κατοι
κίαν φιλ,ομαθοϋ; τίνος, υπέδειξαν έν Πετρουπόλει 
σπουδαίας ανακαλύψεις. ’Επαναστατική εταιρία α- 
νεκαλύφθη. ής ό αρχηγό;, πρώην φοιτητής, όνόματι 
Ινλόπσκυ. συνελήφθη εσχάτως έν Ριάζα, ώ; ενεχό
μενο; εί; συνωμοσίαν τινά κατά τή; ζωή; τοϋ 
Τσάοου.

ΤΟ Β Α Τ ΙΚ Α Ν Ο Ν

Λέγεται οτι κατά τήν προσεχή Παπικήν Σύνο
δον. ήτις γενήσεται κατά ’Ιούνιον, ό ΙΙάπας θά διο- 
ρίσν) μεταξύ τών άλλ.ων Καρδιναλίων δύο μέλη τών 
υ-οναχικών τανμάτων, ών τέ έτερον έσται 6 Ίησ- 
σουίτη; Πατήρ Μάσσιαα. Πιστεύεται ότι ό πανιε- 
ρώτατο; Περσίσκο, γραμματεύς τής Προπαγάνδα; 
θά άνέλθη εί; τέ αξίωμα τοϋ Καρδιναλίου. Έπί 
τοϋ παρόντος έν τώ ίερώ Κολ.λεγίω χηρεύουσι 14 
θέσεις.

ΓΕΡ Μ Α Ν ΙΑ
Ή  «Εθνική Έφημερίς» τοϋ Βερολίνου έν άρθοω 

περί τών λαών τή; Χερσονήσου τοϋ Αίμου λ.έγει : 
«Ούτε Σέεβοι. ούτε Ρουμούνοι. ούτε Βούλγαροι, 
ούτε Έλ.λ.ηνε; είνε ώριμοι πρέ; κοινοβουλευτικόν 
πολίτευμα. Έν ταϊ; χώρα·.; εκείναις τά φατριαστικά 
πάθη είνε βίαια, τά πλ.ήθη αμαθή. Οί δέ προύχον
τες μόνον κατ’ επιφάνειαν μεμ.ορφωμένοι. ’Ισχυρά 
ηγεμονική εξουσία είνε λοιπόν εύκταίκ έν τώ ίδίω 
αυτών συμφέροντι. Άοιέμενοι είς αυτούς, οί βαλ
κανικοί λαοί θά κατεσπάρασσον άδελφοκτόνω; άλ- 
λήλους, ή θά διεκύβευον δ·.’ άφρ.όνων τολμημάτων 
τήν κεκτημένην ανεξαρτησίαν. Ή  σύνεσις τού Κα
ρόλου τής Ρουμανίας, αί υπηρεσία ι του περί τέν 
καταρτισμόν τοϋ στρωτού, περί τήν άναπτυξιν τής 
εύημερίας, περί τέν κατευνασμόν τών κομμάτων α
ναγνωρίζονται ύπέ πάντων. Καί ό πρίγκιψ Φερδι- 
νάνδο; κατώοθωσεν έπιτηδείότάτα νά διατηρηθή έν 
θέσει, ήτις κατ’ άρχάς έσαλεύετο έσωθεν καί έ
ξωθεν.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΕΧΕΡ
Είς τών κορυφαίων λογογράφων τής Γερμανίας, 

γνωστές περιηγητής καί έν τώ Πανεπιστήμιο» το3

γραφής εΐδει. Ό  Λέχερ άπήλαβε τής εύνοιας τ
αειμνήστου βασιλ.έω; τής Βαυαρίας Λουδοβίκου, oj
κατ’ εντολήν έπεχείρησε περιοδεία; εί; Ελλάδα,
Κρήτην καί Κύπρον. Ούδείς άλλος εύρωπαΐο; πε.
ριηγητής έγνω νά είκονιση τοσούτον έντεχνο»; τάς
καλλονά; καί τήν τραχεΐαν αμα φυσιογνωμίαν τή;
Κρήτης καί τών άγερώχων αύτής κατοίκων ούδείς
άλλο; περιέγραψε δραματικώτερυν τάς ιστορικά; τής
Κύπρου περιπετείας. Ό  Λέχερ ήτο ένθερμος φιλ,έ", 

>> · ’ . 1 1 — -

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν 1 Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

ΓΕΝΙ Κ Α Ι ΓΝΩΣΕΙΣ Κ Α ! Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α !

Τήν μιοσςενίαν θά εϋρητε παρά πάσ: τοίς λαοί; τοίς 
εχουσι συνείδησιν τής ύπάρξεώς των. /.αί τήν έπιθυμίαν 
νά δράσσυν έν τή ιστορία.

•  *

Κατά I Ιλάτωνα φθάνει είςτόν άνώτατον βαθμόν τής »οι
κίας ο «νομίζω·/οτι είνεδίκαιος χωρίς νά είνε».

■ » .* *Κατα τήν τελευταία·/ απογραφήν έ πληθυσμός τοϋ
γερμανικού κράτους ά/έρχεται είς 49,428,470 έξ ών 
•24,230.83-2 άρρενες και 25,197,638 Οήλειαι.

Κατά τινα άοιδάν Μαρίαν Ρόζ καλούμενη·/ οί ο νο,ι 
παντός είδους βλ,άπτουσι τήν φωνήν.

•  ·
•

Φαίνεται οτι οί ετήσιοι έπισκέπται τών κήπων τού 
Κιέέου είνε περίπου 2.000.000. Οί βασιλικοί κήποι 
ήνεωγηοαν τά πρώτον είς τά κοινόν χάριν υγιεινού καί 
εκπαιδευτικού σκοπού ολίγον μετά τάν διορισμόν τοϋ σίρ 
Ούΐλιαμ ώς διευθυντοϋ αέτών τι~» 1841, μάλιστα δέ 
καθ’ ώρισμένας ήμέρας τής έδδομάδος. Τάς Κυριακάς 
από 2 - 4  μ. μ.

0 ·  ·  ^
Ό  Σου/,τάνος άπηγο’ρευσε τά ς Τουρκίδας νά φοοώοι 

ενδυμασίας γα/.λικάς έν ταΤς άδοΤς τής Κων)πόλ,εως.

Εις 1.000 σίοοενας έν Λονδίνο» άντιστοιχοΰσ: 1.132 
Οήλεις.

Είς ΙΙετροΰπολιν άπεστάλ.ησαν 350 ύποπτευομενοι ώ;
αναρχικοί τάν παρελθο’ντα μήνα καταδικασΟέντες είς φυ-
λάκισιν ή έςορίαν είς Σιβηρίαν.

•  ·

Τυγχάνει λίαν παράδοξον ότι ούδείς σχεδόν τών τυ· 
φλ.ών καπνίζει. Στρατιώται καί ναύται άπολέσαντε; 
τήν όρασίν των, ένώ πρότερον ήσαν δεινοί καπνισταί, 
ήκολοΰΟησαν τάν οίονεί γενικόν τούτον κανόνα. Λεγου- 
σιν ότι οϋδεμίαν εύχαρίστησιν αισθάνονται μή δυνάμενοι 
νά ίδωσι τάν καπνόν. Βεβαίως ά κανών ούτος εχει πολ 
λάς εξαιρέσεις.

Ή αλλόκοτος αυτή θεωρία συνήθως άπεδείχθη ε* 
τοϋ εξής πειράματος. Έάν προσδέσωμεν διά ταινίας 
τούς οφθαλμούς ανθρώπου, τάν όποΤον θέτομε·/ εντός

♦ *
Ή  όλη παραγωγή τοϋ σιδήρου καί τοϋ χάλ.υβδος έν 

Σουηδία κατά τά 1891 άνήλθεν είς 857,527 τόνουί 
ήτοι κατά 33,S33 τόνους υπερτέρησε τής τοϋ προηγου
μένου έ'τους.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟ ΙΙΟ ΙΗ ΣΙΣ
Επειδή τινες τών ενταύθα κ. συνδρομητών μ*{ 

παρεπονέθησαν, ότι δέν λ.αμβάνουσι τέν «Βρεττανι- 
κέν ’Αστέρα» παρακαλοϋνται πάντε; οί κ. συνδρο- 
μηταί καθιϋς καί οί μή συνδρομηταί οί άνεκαΟιν 
λ.αμβάνοντες δωρεάν τέ φύλλ.ον, όπω; ειδοποιώ«1 
αυθημερόν ημάς οσάκις ή διανομή τοϋ φύλλου δέ» 
γίνεται τακτική.

Γ Γ Λ Ε Κ Τ Α Ν Η -  Π Λ Ε Κ Τ Α Ν Ω Ν

ΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1760—  1856

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

Ύπά ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

Τ Ο Μ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ — Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Ι Γ  .

(συνέχεια).

Ό  Υίος -/.αί 6 Πατήρ.
Κάλνλ.ιστα κύριε συνταγματάρχα έγώ εκτιμώ ταϋτα 

πάντα, άλλά τίς δύναται νά κατακρατήση τά ζωηρά 
καί ορμητικά έκε~/α πνεύματα τών Κωνσταντινουπσλ.ι- 
σών καί Σμυρναίων μας καί τών Έ/,/.ήνων τών τόσων 
άλλων μεγαλσυπόλεων μας, τά όπσΤα όσον άκούσυσι τά 
δημοτικά τή; Θεσσα/.ίας καί ’Ηπείρου άσματα, ψάλ- 
λσντα τών περίφημων άρματα»/.ών τα ανδραγαθήματα, 
όσον τραγωδσϋσι τσϋ Ρήγα Φεραίσυ τσϋς Οουρίους ώς 
άληθεΤς λ.έσντες βρυχώνται καί ζητσϋσ: να κατασυντρί- 
ύωσι τάς ά/.ύσσσυς των. καί νά κατασπαραξωσι τάν 
βάρβαρσν. σήμερον κύριε συνταγματάρχα δέν είνε πλέον 
κρυφόν... οί ίδιοι Τούρκοι τό γνωρίζουσι. ά έλ/.η·/ ανα
στέναζα»·/ α/./,ην λέξιν δέν έχει είς τό στόμα ή έ/.ευθε- 
ρία ! έλ,ευθερία !...

—  Κρίμα ! λοιπόν όπου ο! ελ/.ηνες οεν δράττουσ: τά 
όπλα μόνοι των άνευ τής έπικσυρίας τής Ρωσσίας νά 
άπστεινάξωσι τάν ζυγόν λ,ακωνικώς καί σσβαρώς είπε·/ 
σ συνταγματάρχης !

—  Διατί ! ανευ τής Ρωσσίας ! ή Ρωσσία καί ημείς 
είμεΟα 1ν καί τό αυτό πράγμα, κύριε συνταγματάρχα. 
μία εκκλησία, μία θρησκεία, μία μετάληψις. είς σταυ
ρός, μία παναγία ! Είνε μήτηρ καί Ουγάτηρ, είνε πα
τήρ καί υιός, είνε άδε/.φός καί άδελ,φή . . . είμεθα τά 
μικρόν παιδί της, είνε παντοκράτωρ. είμεθα...

—  Άλ.λ.’ όταν οί έλλ.ηνες κύριε Παλαιολόγε σρά- 
ξωαι τά όπλα μσνσι,διέκοψε ή κόμισσα Οϋΐσκσβά-.ή μετά 
πολλ.ής άφελείας, καί μόνοι πο/.εμήσωσι τάν τύραννόν- 
των, μόνοι των θέλουσι διαρρήξει εύκό/.ως τά δεσμά 
τσυ διότι είνε τουλάχιστο·/ πέντε εναντίον ενός, καί μό
νοι των θέλουν τά Βυζαντινόν κράτος ανυψώσει, ένώ αν 
ή Ρωσσία κάμη όλα ταϋτα δ·.’ ημάς θέλει άνεγείρη είς 
Κωνσταντινούπολ.ιν έ/α άλλ,ον ρωσσικόν Ορόνσν έφ’ συ 
μία ρωσσική δυναστεία Οέ/,ει βασι/,εύε·..

—  Καί δέν είνε ολον τό αυτό ! δέν είμεΟα άδε/.φσί 
καί ομόθρησκο: μέ τούς Ρώσσσυ;. δέ·/ είμεθα όμοιοι καί 
ίδιοι τούτων ; έπειτα τις έρΟόδσξος βασι/.εϋς δέν είνε 
προτιμητέος τοϋ Σουλτάνου. π:7ο·. ορθόδοξο: στρατηγοί 
καί δισικηταί. τών σκληρών πασσάδων καί βέηδων. τίς 
ορθόδοξος κλ.ήρος τών φανατικών Ουλεμάδων, τίς ορθό
δοξος ναύαρχος τοϋ φοβερού άρχιπειρατοϋ καπετάν- 
Πασσά. ποια ορθόδοξος χωροφυλακή, καί αστυνομία, 
τών άγριων καί φιλ,αρπάγων Γενιτζάρων ... "Α ! κυρία 
κόμισσα, ύμεΤς αφήσατε νέα·/ τή·/ πατρίδα... ειη πολλά 
εύρίσκεσθε ενταύθα καί δέν είδετε έκ τοϋ πλησίον τά 
πράγματά μας πόσον έδεινώθησαν, βεβαιωθήτε όχι τήν 
Ρωσσίαν άλ.λ,ά καί τάν Πάπαν τής Ρώμη; όστις άλ/.οτε 
έστάθη ή αιτία τή; ΰπσδουλώρεω; τσϋ βυζαντινού κρά
τους ήθέ/νομεν προτιμήσει τσϋ αίμοδόρου τουρκου. "Λλ,- 
λως τε κυρία, π:~σς άγ/οε“ σήμερον τά; άρετάς, τά φι- 
λόχριστον, τήν αϋστηράν ηθικήν καί τά φιλελεύθερον 
τή; περιλαμπούς Αικατερίνης ! τίς δύναται νά άμφι- 
ρίψη μίαν έλαχίστην στιγμήν πράς τσϋς άγαθοϋς σκο
πούς της ύπέρ ήμών ... δέν τό έδειξε·/ έμπράκτως πρό 
14 ετών : δέν έπεμψε στρατόν είς τήν Πελοπόννησον, 
στόλους είς τά παράλια τής Μικρά; ’Ασίας, δώρα καί 
αναθήματα πολ.υταλ,αντα είς τους ναούς μας. δέν μας 
έπεμψε τσϋς ενδοξότερους άνδρας της ή Αικατερίνη 
ώς τάν περιβόητο·/ καί έξακουστάν εκείνον ’Α/.έξιον 
Όρλώφ, τον Τζεσμενσκή. όπου είς τάς φλόγας πα
ρόδων.-: τους στόλους τοϋ Σουλτάνου τον πρίγκιπα
Δολγορούκην τάν Κρέμσ/.ην. τάν φσφερόν στρατάρ
χην Ρσμανζώφ τάν έπιν.λ.ηθέντα Σουδανόφσκην, τάν 
στρατάρχην Σουβαρώο τάν κλ.ηθέντα Ριμνίτζκην , 
καί τόσους άλ.λ,συς : Μόνοι ήμέίς πιστεύσατέ μοι
πταίομε·/ όπου ό τοϋρκος είνε σήμερον καί πάλ.ιν 
έπί τοϋ ίδιου εδαφου; ... μα/,ιστα πταιομ.εν. διότι ουδέ
ποτε δέν συμφωνούμε·/, διότι κατασπαραττομεν άλ.λή- 
λ.ους ... πταίουσ: οί Μωραϊται, διότι άντί να δώσωσι
τήν άπαιτουμένην βοήθειαν πρό; τάν Όρλ,ώφ ούτε έκού- 
νισαν οί Κουτζαμπάσιδε; έ/.τό; όλ.ίγων, έω; ότου οί 
Ά/.όανσί τοϋ; έπετζό/.οψαν. πταίουσ: οί άρμασωλ.οί διότι 
::·/τί παραυτα νάτρέξοσιν προ; τήν Πελ,σπόννησον ϊοθα-

σαν έ/.εΤ μέ τάν ’Ανδροϋτζον μόνον όταν ή έπανάστασις 
καί ά πόλ.εμο; έτελείωσεν, πταίουσιν οί Μαυροβουνιώται 
διότι ώ; πήθικες ήκολούθησαν τάν Στέφανον τάν Ιΐί- 
κολο, καί ώς βλάκες επίστευσαν ότι ήτο σ Πέτρος Γ'.. 
φαντάζομαι τους γέλωτας τής μεγάλ.ης Αικατερίνης 
όταν τούτο έπληροφορήθη.

Ό  συνταγματάρχης Βασιελιτζικώφ καί ή κόμισσα 
Ουισκσβάτη, ήτοι ά Βέλιος καί ή Ζιδρέ δέν ήπόρουν οϋτε 
ήρεθίζοντο διόλου είς τήν ομιλίαν ταύτην, άλ.λ.οίως ήδη 
τά πράγματα έγνώριζον καί έκ τής υψηλής αύτών πε
ριωπής καί έκ. τοϋ ενεργητικού μέρους, όπερ τότε οί 
ίδιοι ελαβον. “Ηδη δέ πολύ βαθύτερα διά τής πολιτι
κής κλίμακος κατέβαινον κάτω είς τάν σκοτεινόν πυθ
μένα τών φιλεκδικητικών σκοπών τής αύλής τής Πε- 
τρουπόλεως, ή διά κλίμακος θρησκευτικής, δι’ ης ά 
νέος Παλαιολόγος καί όλοι σί λοιποί τής Τουρκίας έλ- 
ληνες μέ τήν ζωηράν καί ποιητικήν φαντασίαν των.

Ή  θρησκευτική τώ σντι κλ.ίμαξ δέν περιείχε είμή 
μετρημένο·/ αριθμόν μόνον β»0μ.!δω·/, φερόντων είς φω
τεινόν καί έλ,πιδοφόρον ορίζοντα, ένώ ή ά’λ.λ.η ώδήγει 
είς τους ύπά κάτω τούτων σκοτεινοτάτους υπονόμους, 
είς κοχλαζοντα ηφαίστεια, είς άίντρα διαόολ.ικώ·/ σχε
δίων. είς υπόγεια πεπλ.ηρωμένα φιλ.σδόξων καί φανατι
κών σχεδίων, δουλείας αν όχι βαρβαροτέρας έκείνης 
τών Τούρκων άναποοεύκτως άελ,πτέραο.

> ··- ' -  r~  υ.  α

πασσα. Καί δέν γνωρίζεις ότι ά βίος έκεΤνσς τσν όπσΤσν 
ημείς θεωρούμε·/ τόσον δυσφόρητον είνε τουναντίον ευ
χάριστος καί προτιμητέος πράς τούτους, έκραξεν ά Σκου
φάς μετά ζωηρός έπιμονής.^

—  Φέρω μεγίστη·/ συμπάθειαν διά τάν τύραννον έκεί-

αναχωρώ έκ τής αρχής ταυτης, οτι στα·/ εις νεος καΛη* 
οικογένειας, άλλά ναυαγισμένης έξέλ.θει έκ τής δυστυ
χίας καί τών καταδρομών του καί αναπήδησε ι ύπερανω 
τής θέσεως τών προπατόρων τσυ, ότι πρέπει νά είνε

Τ - / . Ί   ---------  —  - -  -  -  . .  (

τοτε να συγχωρή τάν καταδιωκόμενσν, άλί α, φιλ.ε, πι
στευτόν με ό,τι άνέγνωσα διά τούτον είνε φριχτόν, ο.τι 
ήκουσα ορικτότερον ! __  ή ίδια αήττ,ο σου. καί ό γεν-μήτηρ σου, και ο γεν-

v>jui.uv μ . .«. ρωσσικα —........
νου. να φύγη ό Τούρκος, νά καταστραογ, ά Τούρκος και 
άσιάφορον ότι καί άν συμβή.

— ΤΙσθε ποτέ είς τήν "Ηπειρον ήρώτησεν ά συνταγ
ματάρχης μέσα τινων λ.επτών σιγήν.

—  “Ημην πρό πσλ.λ.ών έτών είς Ιωάννινα, καθ’ ήν

οστις εις :ά αδιάλλακτον κατά τών τούρκων μίσος
τσυ δέν άνεγνώριζεν σϋτε ύπέφερενά ά/.ούση τήν έλαχί
στην αρετήν άποδιδομένην είς τινα τούτων.

’Τ-’ —. ^ -  --.Μ --, — -  Α-  -Α·, vAixissav καί ε ίπ ε .
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προδοτικής διαγωγής του πράς τάν άγαθάν έκεΤνον γέ
ροντα Σε/,ίμ-πασοα Κόκαν τοϋ ’Αργυροκάστρου,όστις τάν 
είχε έναγκαλ,ισθή καί μετεχειρίζετο ώς υιόν του. 'Ίσως 
έμάθετε ότι τάν έδολ.οφόνησεν αδίκως, άπατήσας τήν Υ. 
Πύλ.ην. οπως γείνη πασσά; τών Τρικκαλ.ων.

Είς τήν άμιλ,ίαν ταύτην τά πρόσωπο·/ τής κομίσσης 
έγεινεν έρυθρόν. Τά αίμα έντάς τής καρδίας τη; έσφεν- 
δο/ίζετσ δΓ ορμής πράς τούς πνεύμονας της καί έκαμε 
ταύτην νά ύπσφέρη ύπά δύσπνοιας- έρριψε βλ,εμμα ερω
τηματικόν πράς τάν συνταγματάρχην ζητούσα να πλ,η- 
ροφορηθή άν ά Παλ.αιολόγος ώμίλει τυχαίως ή έν γνώ- 
σει τσϋ παρελ,Οόντος τούτου, ά δέ συνταγματάρχης οστις 
ώς έκ συμπάθειας εύρίσκετσ είς τήν αύτήν Οέσιν έτον- 
Οόρυσε :

Λοιπόν ά Ά/.ής έπί τέλ,συς έγεινε πασσας τής Θεσ- 
σαλίας ;

— ’Ηχούσατε λ.οιπάν καί ΰμε~ς περί τουτου ;....... ε-
φθασε μέχρι τοϋ έσωτερικοϋ τής Ρωσσίας ή φήμη του 
ανήμερου τούτου τέρατος;.... ό κόσμος φοβείται μήπως 
απορροφήσει οϋτος άπασαν τήν δυτικήν Τουρκίαν, πριν 
προφθάση ή Ρωσσία είς Κωνσταντινούπολιν.

Διέφθειρε καί διαφθείρει τούς πλέον ακεραίους αρμα- 
τωλούς μας... τάν Καναβάν τάν Βουκαβαλα... τα πλέον 
περιβόητα παλ,λ.η/.άρια μας καί τούς μάλλον περιαδο- 
μένους κλ.έπτας μας έκαμε νά υπάγουν νά το·/ προσκυ
νήσουν καί νά τεθώσι μισθωτοί ύπά τήν υπηρεσίαν, τίς 
τά πιστεύει; τοιούτου τέρατος- ήδη περιστοιχεΤται άπά 
ίσους Ά/.βανοϋς καί ' Ελ./,ηνας καί έξ ένάς αμφοτερους 
θωπεύει έπίσης άφ' ετέρου κατεργάζεται ήμας διά τών 

I ’Αλβανών νά καταστρέψτ) τά έλλ,ηνικάν στοιχείο·/.
—  Είνε δυνατά·/ οί περιβόητοι έκεΤνοι κλ.έπται να 

πέσουν είς τοιαύτην μωρίαν, ώστε νά άλ.λ,άξωσι τάν θειον 
"Ολυμπον καί’τάν ουράνιον Παρνασσόν των. με τά κονάκι 
ένάς τοιούτου κρεουργοϋ μέ φωνήν βροντώδη καί οφθαλ
μού; αστράπτοντας διέκοψεν ά νέος Σκουφάς, οστις αφ 
ή; στιγμής ή ομιλία έστράφη έπί τοϋ ελληνικού έθνους 
είχε τά ώτα προσηλωμένα μετά μεγάλης προσοχής.

—  Ό  Σκουφάς, μήτερ είνε πάντοτε ποίησις μοναχή
διέκσψεν ό Δημήτριος  έχει τήν ιδέαν ότι έπά/ω είς
τάν "Ολυμπον κατοικεί έτι ό Ζεϋς καί οί άλ.λοι ένδεκα 
θεοί. καί ότι έκεί ή άμβροοία καί τ: νέκταρ αφθονοϋν, 
ώς τά πιλάφι καί τά γάλα είς τάν Παράδεισον τών Τούρ
κων... "Αν έγνώριζες φίλε Σκουφα ότι τώρα έκεί έπανω 
οϋτε καλ,ύβη υπάρχει, όπως κρυβής, όταν πιπτωσιν αί 
χιόνες καί μή καταψυχθής, οϋτε άρτος, οϋτε άλευρο;, 
οϋτε όπώραι, οϋτε τι πράς ϊιατήρησιν, ένος εξημερω
μένου βίου. τότε ήθελες ίδεί ότι οί δυστυχείς εκείνοι
άνθρωποι δέν ήδϋναντο ν» καμωσι διαφορετικά  “ώς;
θέλεις νά ζώοι αιωνίως ώς άγρια ζώα έξω είς τή/ ατ
μόσφαιραν καί θέλ.εις όταν εϋρωσιν άσφαλ.ή καί άνετώ- 
τερσν βίο·/ έντος πόλεων νά μήν τάν άνταλ.λ.άξωσι εϋ- 
χαρίστυ»; μέ τούτον;

—  Ωραίος πατριωτισμός ά ίδικός σου Δημήτριε ! 
Εννοείς λοιπόν ότι όλοι σί άμαρτωλ,σί μας πρέπει νά 
έγκαταλ.ειψώσι τάν ήρωΐκάν βιον των, ν’ άποχωρήσωσ: 
τας ανδραγαθίας των καί νά ϋπάγωσι νά προσκυ/ήσωσι 
τάν περιβόητο·/ διά τά κακουργήματα του τούτον |

_  — ι  1- - , . Γ ·  - -

όπως αναβή έπί τής έξουοιας :
Ή  δυστυχής Ζιδρέ έρριψε βλέμμα θλ.ιβέράν έπί τοϋ 

υιού της- ή γλώσσα αύτής άπώλεσε τήν χρήσιν τής 
λ.αλιός της.

—  Ή  μήτηρ μσυ δέν έπικυρώνει τόσον ευκόλως, βλέ
πεις κ. Σκουφα τάς ιδέας οου. Βεβαιώσου δέν είνε ό 
δυστυχής οϋτος Άλ,ής τοιοϋτον τέρας όποιον τάν παρι- 
στώμεν....Π!στευσόν με. Μολ.ονότι οί τοϋρκοι εινε Τούρ
κοι, ύπάρχουσι καί τινες τούτων καλλίτεροι τών χρι
στιανών έπεφώνησεν ό νέος Δημήτριος !

Ή  σιγή τής μητρός σου Δημήτριε δέν έπικυρώ-

μαλλον τωόντι, ό ι̂»ς ά Σκουφάς τάν έζωγραφισε. 
ΙΙίστευσόν με Δημήτριε δεν περιποιεί τιμήν μεγάλην είς 
ούδένα χριστιανόν νά λ.αμβάνη τά έλ.άχιστον μέρος ϋπερ 
ενός, όστις κατεστιγματισμένος διά τσισύτων καί τσσσύ- 
των μιαιφονιών ίοταται ενώπιον τοϋ γένους καί τά με- 
γαλήτερον βδέλυγμα τών χωρών εκείνων.

Άποτανθείς δέ πράς τήν κόμισσαν. Νομίζω είπε α
δελφή, ότι μέ τήν ένσιαφέρουσαν ταύτην άμιλ,ίαν έλη-

~  * -  *  —  % ^  * ν  Λ ί * ___

,.οϋς καλλοπισμούς της  ώρα νά ϋπάγητε νά ένδυ-
θήτε καί άφήσετε ημάς νά λύσωμεν μόνοι τό ελληνικόν 
ζήτημα.^

—  Είνε περίεργον έν τούτοις, είπεν ά νέος Δημήτριος 
καθ’ ήν ώραν ή κόμισσα μετά τής συζύγου τού συνταγ
ματάρχου έγείρο/το, όπως άπέλ.θωσι/. εί/£ περίεργον 
ή μήτηρ μου ποτέ δεν προφέρει ενα κακόν λόγον διά τόν 
Ά λή. Τούναντίον δεικνύει, ότι είνε ευνοϊκό; της καί 
αγαπητός πράς ταύτην... ή ύπέρ τοϋ Ά λή  συμπάθεια 
μσυ έγεννήθη μόνον έξ έκείνης, ήν ή κόμισσα δεικνύει 
ύπέρ τούτσυ.

—  Αγαπητέ μσυ Δημήτριε μετά φωνής πνιγομένης 
συγκεντρώνουσα τά αισθήματα όλα τής καρδίας της. εί- 
πενή κόμισσα πριν μεταάή είς τήν αίθουσαν τοϋ γεύμα
τος. Πιστευτόν με ό συνταγματάρχης, γνωρίζει πο/.υ 
καλ.λ.ίτερόν μου τά πράγματα καί τούς ανθρώπους τής
’Ηπείρου  άν δέν ομιλώ κατά τοϋ Άλή είνε, διότι
δέν γνωρίζω τά καθέκαοτα εκείνου—

—  Τής Ούρα; εξελθοϋοα ή κόμισσα άοήκεν ελεύθερα 
τά δάκρυα τών όφθαλυ.ών της.

"Οταν δέ Οεραπαινί- της. συνώδευσε τήν σύζυγον τού 
συνταγματάρχου είς τά καλλιντήρισ·/ τής κομίσσης,όπως 
ένδυθη, αϋτη διευΟυνθείσα πράς τάν κοιτώνα αύτής έορ:- 
φθη πρηνής επί τή; κλίνη; πικρώς κλαίουτα. "Ω !
φύσις ! φύσις ! ^διενοείτσ ή δυστυχής Ζιδρέ. Ό  κομψός

¡►.s— τένης ά/ατρο- 
έξανδρούμενος

Δημήτριος μου . ά δ.ά. τοιαύτης ¿ξιδιασμένη 
φής τόσον προσεκτικώς εκπαιδευΟείς. έξαν 
συμπαθεί διά μυστική; τής φύσεως φωνής μέ τάν άγνω
στον τούτον γεννήτορα του. Είς τους άφθαλ.μούς του 
διαλ,άμπουσιν αί αϋταί διαθέσεις καί ροπαί τοϋ Βέη !ιιαλ.αμ 
άν μή έγκαιρωαν μη , ί. ,  τα; κατακρατήσω καί έν τή δεοποτική 
ταύτη γή δυνατόν νά βλαστήσουν όμοια πάθη έν τή 
ψυχή του καί εί; τά γηρατεία μσυ νά φέρωσι -ένώπιό

(Ακολουθεί)
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Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΕΝΟΤ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.— ΚΕΦΔΛΑΙΟΝ I .

πλη/.τικώτερον καί τερπνότερο·» τούτου. Και τό ττερί ου 
ό'λόγος δάσος τήδε κακεΤσε έφώτ’.ζον δεσμίδες αχτίνων 
τού μεγάλου 
των κενών 
χρώματ:

Ή σύζυγός του

— Ά λλά με μίαν συμφωνίαν κυρία κόμισσα άπεκρίθη 
ουτος άσκαρδαμυκτεί θεωρών αυτήν.

—  Όποιαν άπεκρίθη αυτή μετ’ απορίας.
—  Ύποσχομένη πρός με κάτι τι άπεκρίθη ούτος έ- 

ξακολουθών να θεωρή ταύτην μέ τα ίδια βλέμματα.
—  Τί έξαρτάται παρ’ έμού κύριε ίππότα είπεν αυτί; 

διακεκομμένως.
—  Πολύ ! νά γίνετε παρά τω πατρί καί συζύγω σας 

κατά τήν απουσίαν μου ο συνήγορος του φιλελληνισμού, 
καί ό αγαθός άγγελος τών δούλων άδελοών μ.ας τής
α Ι /ουρχια ς.

—  Όποια εϋγενή καί φιλελεύθερα αισθήματα έφώ- 
νησεν ή μηλέδη Γούδουϊν.

• ,  - - Ι - -  .............. τ -ν ;  ----- ‘"’Τ'"’ » “
γάλου φωστήρας τού στερεώματος είσδύουσαι έκ

  νών τών μεταξύ τών δένδρων, διαχεόμεναι ώς τά
χρώματα τής “Ιριοος έπί τού μελανοπρασίνου εδάφους.

Ή  κόμισσα Δέ Βέρ Λασχατώ συντόμως έπροχώρησεν 
εις αρκετήν άπόστασιν μακράν τών γονέων της πρός τά 
πρόσο) μετά τού έραστού αυτής, διότι όσον καί αν σεβό- 
μεθα τήν Οέσιν της, καί τήν εύγενή πάλην ήτις έλαμ- 
δανε χωράν έν τή τρυφερά καρδία της, τοιούτος ήτο πρός 
ταύτην ό ήρως ήμών εις πεΤσμα τών μεγάλων διδασκά
λων τής ηθικής τών προσπαθούντων άεί νά κρύψου» τάς 
αδυναμίας τής ασθενούς πλάσεως τών άνδρών ή γυναι
κών ύπό μίαν μάλλον φανταστικήν ή υπαρκτήν αρετήν.

, ------ ι- - ·Ί  ~  =<·=*·** « » « ς  Λαιμός τη ς κομισσης ρ ι-
των έπί τής έπιφανείας του συχνά κόμβους έπρόδιδεν 

ότι έντός τούτου κατεπνίγοντο στεναγμοί κατασκιρτου- 
σης καί έξογκουμένης καρδίας.

— Έδιδον τήν ΰπαρξίν μου Λουΐζα αν ήδυνάμην νά 
ζήσω ενταύθα μετά ιού τάς έπιλοίπους ημέρας μου. 
Ιίαρητούμην άπό τής στιγμής ταύτης πάσης φιλοδοξίας 
καί ένταφιαζόμην μετά σου τού αγγέλου ζωντανός έντός 
τού παραδείσου τούτου αν μόνον μία μικρά μ’ έδίδετο 
έλπίς. πρώτος διαλύσας τήν σιγήν χαμηλοφώνως 
είπεν.

Ήσθάνετο άπειρον δειλίαν, έτρεμε ώς τ’ άνωθι του ύπό 
τών βληχρών ζεφύρων σειόμενα φύλλα.

— Πάτροκλε ! τήν ύπόσχεσίν σου ! τόν λόγον τής
  I "  Α— .. * « '

Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν
Ό  Πάτροκλος Σκοπελίδης μετά τής χαρακτηρίσει 

κής του αύθαδείας μηδεμίαν δώσας άκρόασιν εις το 
λόγους της έδραξε τόν βραχί*·νά της καί διεπέρασε τοί 
τον είς τόν ϊδικόν του προφέρων.

—  “Ω έλθε μικρόν έτι μετ’ έμού ! ζωή μου γλυκέ« 
μή μ’ έγκαταλείψης φώς τών οφθαλμών μου, αίσθάν 
μαι ότι έφυγε παν σθένος έκ τών μελών τού σώματί] 
μου, ότι 0« λιποθυμήσω. . δέν έχω ή μόνον όλίγας 
ρας-νά διαμείνω έγγύς σου σκληρά καί ζητεΤς νά μέ ι 
Ουστερήσης καί τήν ήΐονήν τούτων . . .  έλθε... άφες 
νά ϊδω τό άντρο·» εκείνο... Λουΐζα θ’ αύτοχειριασθώ
δεν μέ κάμης τήν απλήν ταύτην χάριν  ιδού οτ
σε ύπεσχέθην ότι απόψε 0’ αναχωρήσω... σε δίδω τό 
λόγον της τιμής μου... Έτρεμεν όλος ! ή συγκίνησι 
του ήτο τόσον ζωντανή. Οί λόγοι του τόσον διακεκομ 
μένοι, ώστε ή νέα γυνή έν μ,έρει ύπό φόβου.έν μέρει ϋπ; 
γυναικείας αδυναμίας έγκατέλειψεν έα^τήν νά διασυρβ 
έντός τού πλησιεστέρου αύτών άντρου.

Ήσαν μακράν τής οράσεως καί τών ώτων παντόΐ 
θνητού.

»V **Γ*' ί '-*'1'·*· · ΛΛ. If υ» i»  * is
στρέφετο έπί τού Ού'ίστ τής παρελθούσης εσπέρας καί 
ϊια  τά κυνηγέσια τής έπαρχίας άτινα ήδη ειχον άρ-

ρετου
Άφιχθέντες έν τη είσόδι. ■ύ δάσους καί πρός τό --   --·* — * · JJ .....Μ. ·«» ΛΛ« W

έρος τών πυκνών σκιών ο συνταγματάρχης Αε Βέρ 
ασχατώ έπροτίμησε νά διαμείνη έκτός ύπό τήν εύερ- 
;τικήν χλιαρότητα τού ήλιου ή νά είσέλθη έκεΤ ένθα ή
ό _ - _ . .  «Λ _Λ /μ  . . ν  >» '  » — « λ  —

τ'.μης σου

μισσα μέχρι —  ---------- ......—  ».*·. u j > -

διελέγετο μετά τούτου. Ουδόλως προσήγγισε τόν#.. 
Σκοπελίδην ούτε μίαν στιγμήν οστις εις αρκετήν άπόστα- 
σιν έμπρός συνδιελέγετο μετά τού εύγενούς βαρόνου καί 
τής μηλέδης του.

Ό  κόμης Αέ Βέρ Λασχατώ παρεκίνησε τό νϋν τήν 
σύζυγόν του νά τόν έγκαταλείψη μέ τόν υπηρέτην έκεΐ 
καί ένωθή μετά τών άλλων δεικνυόμενη μικρόν τι φιλο
φρονητική πρός τόν φιλοξενούμενον. Ή ώραία Λουΐζα 
έζήτησε νά διαμείνη παρ’ αϋτώ πλήν ό κόμης έπέμενεν 
ώστε έκούσα ακόυσα έπροχώρησεν είς συναπαντησιν των.

Τό δάσος τούτο ήτο προϊόν παμπαλαίας φύσεως, τά 
δένδρα του ήσα ύψίκομα. δασόφυλλα, πολύκλαδα καί 
στελεχών περιφερείας μεγάλης, ή φύσις ήτο μάλλον ά
γρια καί πλήρης ςενοτροπίας, αί ρωπογραφίαι άλ- 
ποικιλωτέρα τής άλλης άμιλλώμεναι είς τά κάλλη ή μία 
λήλας. Έ γεμε φασιανών, λαγωών, περδίκων; άγρι- 
ορνίθων καί παντός κυνηγετικού πτηνού, τό μεταξύ τών 
δένδρων έδαφοςέπληρούτο θύμων καί βάτων διασχιζόμενων 
τήδε κακεϊσε ύπό στενών μονοπατιων- μύρια μικρά καλ
λικέλαδα πτηνά έψαλλον άνωθι τής κεφαλής των ήσύχως 
τήν συμφωνίαν των ή μετά κρότου πτερύγων έπήδων έκ 
τού ενός κλώνου μουσικίζοντα πρός τόν έτερον έντός τής 
άγρίας ταύτης ανηφορικής καί κατηφορικής όροκοιλάδος 
κατεκρημνίζοντο μετά θορύβου ή έλαφροΰ μινυρισμού 
όγκοι διαυγών ύδάτων, ή ερρεον μετά πράου /-ελαρυσμού 
μυρίων σχημάτων διαφανεϊς ρύακες. Μία πλησμονή υπο
γείων θόλων καί λαβυρινθοειδών σκοτεινών γεφυρών συ- 
νεκοινώνει τήν μίαν κοιλάδα μέ τήν άλλην. Ό  ένταύθα 
περιπλανώμενος έγκατέλειπεν οπισθέν του καί άνωθι τής 
κεφαλής του υψηλούς γηλόφους κεκαλυμμένους ύπό πυ
κνών δένδρων.

’Αλλαχού έν καταλλήλω χωρίω έσκάφθησαν ύπό τών 
χειρών τών άνθρώπων άντρα χρησιμεύοντα διά τούς κυ
νηγούς ώς άναπαυτικαί σκιάδες περιέχοντα αγροτικά 
τινα ξύλινα ή λίθινα έπιπλα, ώς τραπέζας, καθίσματα 
καί έδώλια. ’Αμφιβάλλομε·» αν ή μυθολογία ήδύνατο έν 
τή φαντασία της νά δημιουργήση διά τάς π(οοστάτ::ας 
τών δασών λειμώνων καί ποταμών Νύμφας, δάσος κατα-

! αν αληθώς έχεις τήν έλαχίστην πρόνοιαν έν 
τη καρδία σου δ·.’ έμέ, περιμένω νά τήν διατρανώσης διά 
τής ύποσχέοεως ήν μ’ έδωσας σήμερον τό πρωί  οφεί
λεις άφεύκτως ν’ άναχωρήσης. ’ΑπεκρίΟη ή νέα γυνή 
μετά φωνής περιπαθούς ής οί οφθαλμοί έξογκούντο ώς 
νά έμελλον νά διαρραγώσι είς δάκρυα.

—  Έπίτρεψόν με τούλάχιστον νά διαμείνω τρεΤς 
μόνον ήμέρας καί σέ ορκίζομαι είς τό όνομα τής μητρός 
μου ήν αγαπώ καί σέβομαι ισάκις τού έρωτος καί τού 
σέβους τ’ οποίον έ'χω πρός τήν Οεότητά μου σέ ότι θέλω 
αναχωρήσει τήν τετάρτην ήμέραν  Λουΐζα μου ! Ά γ 
γελε μου σέ καθικετεύω επίτρεψε με τούτο.

— "Οχι ! όχι! σ’ ¿ξορκίζω ! ν’ άναχωρήσης. Έχω 
τόν λόγον τής τιμής σου ! ’’Αν μείνης εγώ · θ’ αναχω
ρήσω ! 'Ορκίζομαι είς τόν ιερόν λόγον τής τιμής μου, 
είς τήν ζωήν τού πατρός καί συζύγου μου ότι θα έγκατα- 
λειψω πριν τού γεύματος τού οίκου ήμών Έντόνως καί 
μετά Σπαρτιατικής άποφάοεως διέκοψεν ή κόμισσα.

—  Σκληρά ! σκληρότατη διατί φέρεσαι οϋτω ; δέν 
χεις σπινθήρα λοιπόν έρωτος έν τή καρδία σου οι’ έμέ, 
έφώνησε συγκεκινημένος ό έλλην ιππότης.

,—  Σκληρά Λουΐζα ! δέν μέ αγαπάς !... Ά  ! τίς

Ο  Δ Ι Α Β Ο Λ Ο Σ  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι
ΗΤΟΙ

Η  ΥΛΗ Κ Α Ι ΤΟ ΑΥΛΟΝ *
Άλληγορική καί παραβολική είκών τής παρούσης 

καταστάσεως τής Ελλάδος.
 ο--------
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Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΤ ΕΕΝΟΓ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΕ '.

Ρωιεαντική καί αύθαδεστάτη καί αισχρά είκών 
τού θανάτου του Καπνικοπουλου. Περιγραφή 

Γνώυ.αι τήτου ατοαου του. δετποινίδος

—  ΙΙερι
έσέ ή όσον σύ φέρεις δΓ έμέ « «  επου
οίίτω σέ παρακαλώ. "Οχι ! δέν είμαι σκληρά αν μείνης
θά γίνω σκληρότατη χάριν σου πρός έκείνους οίτινες ε- .. κ . .κ . .  '

ισσοτερον φερω έρωτα
και

εντή  καρδιά μου δΓ 
"■ά τούτο είνε όπου

 = 1—1 ι·ι··ι·;ο — «.«ν«« ‘ να οι. ον οστις
τόσον είλικρινώς σέ φιλοξενεΤ.... Πάτροκλε... αγαπητέ 
μοι φίλε τήν ̂ ύπόσχεσίν σου !... καί τότε θέλεις μείνει 
αθάνατος έν τή καρδία μου.

Τούς λόγους τούτους έπρόφερε σπασμωδικώς. '11 ώ- 
χρότης τού προσώπου της ήτο τοιαύτη, ωστε ούτος έ- 
πτοήθη μήτοι ήθελε λειποθυμήσει.

—  Είπέ με τούλάχιστον οτι μ’ έράσαι... άφες με ν’ 
ακούω τούτο και αύθις ύπό τών χειλέων σου.. Έν Λον- 
δίνω μέ ήγάπας... άπώλεσες άρα ολόκληρον έκεΤνον τόν 
έρωτα.

—  Δέν έχεις ανάγκην νά σέ εϊπω τούτο. Είθε νά 
ήτο αλλέως ! Τό νά σέ παρακαλώ ν’ άναχωρήσης γνω
ρίζεις τί σημαίνει... Έ χε τας έλπιδας σου είς τόν Ου
ρανόν... πιθανόν ήμέραν τινα να έπανιδωμεν άλλήλους 
ύπό περιστάσεις εύνοϊκωτέρας ..πλήν σύ ταχέως θά μέ 
λησμονήσης έν Λονδίνω.

Δέν έπρόφθασε νά λήξη τούς λόγους ή κόμισσα καί 
τέλος τά δάκρυα «νέβλησαν έκ τών οφθαλμών της.

—  Ποτέ ! έκραξεν έξαλλος ο ήρως ήμών ποτέ δια- 
σαφητικώς έπρόφερε διά τής ’Αλκιβιαδικής έκείνης άπο- 
φάσεως είς ήν καί ό ίδιος έπίστευε κατά τάς όμοιας 
στιγμάς πλήν ήτις μετ’ ού πολύ έγγύς ετέρας καλλο
νής έσβέννυτο.

—  Είθε !... τούτο έσεται ή ήδυτέρα έλπίς μου έ- 
τονθόρυσεν ή τρυφερά γυνή σπογγίζουσα τούς οφθαλ
μούς αυτής διά τού ρινομάκτρου της.

Ό  Σίρ Βαρθολδος Γουδουίν καί ή Λαίδη Βαρθόλδσυ 
μικρόν άπηυδημένοι έκάθισαν έντός ένός τών μικρών 
κυνηγετικών άντρων ού ένώπιον ούτοι άνευ προσοχής πρό 
μικρού διήλθον. Εύρίσκοντο ήδη είς τόν λαβύριθον τών 
συνεχών άντρων καί θολωτών γεφυρών.

Ή  κόμισσα ίδούσα τούτο έστρεψε τά βήματά της λέ- 
γουσα μετά ταραχής. ^

— Έλθε. Έπιστρέψωμεν πρός τούς γονείς μου ! 
αδύνατον ή απουσία ήμών νά μήν ήθελε διεγείρει υπο
ψίας,.. έκάθησαν έντός τής σκιάδος.

β .. - -  -  I -  — I  Ί  · · ·*  ** * *Ύ
λάστωρ Δαίμων μ’ Ι φ ε ρ ί ν  είς τό κτήμα τούτο... οίΧ· 
μου Λουΐζα είμαι ό δυατυχέστερος τών άνθρώπων.

Συγχρόνως τών λόγων του έπακούμβησε τό μέτωπ; 
του είς τό στήθος της καί ένηγκαλίσθη τήν κόμισσαν.

Ή  νέα γυνή κατ’ άρχας έζήτησε ν’ άπομακρυν. 
πλήν ίδούσα ότι ούτος ούδεμίαν μετεχειρίζετο βιαι 
πραγίαν, ότι ήτο είς τάς Οωπεύσεις του άβρότατος έ 
ρωτι/.ώτατος καί άνευ συμπτωμάτων παρεκτροπών έξε 
χείλησε τήν καρδίαν της ώς πάσα άλλη γυνή μή κυ
ρίαρχης ταύτης. Ούδέν έπικινδυνωδέστερον τών φίλη 
μάτων τού στόματος. Εινε τό ήμισυ τής ηδονής τού γά
μου. Δύο καλλιπνοα στόματα δεαχέουσι τό εν διά το5 
ετέρου έν πάση άρτηρία έν τή μικρότερα φλέβα είς τά 
μάλλον άπόκεντρα τού σώματος μέρη, κυλ'νδυόμενο» 
καί περιστρεφόμενο·» πύρ 3 τάχιστα ρίπτει τάς τρόμε- 
ρωτέρας φλόγας είς όλον τό σύστημα. Αί άντλίαι τοδ 
άφθονωτέρου λογικού δέν δύνανται ν’ άναχαιτήσουν πολέ 
μάλλον νά καταδαμασουν τάς αισθήσεις ήμών. ’Αλλά 
όποϊαι είσί αί φλόγες αύται ότα” έκρρυπισθοΰν έντός 
τής ήβης δύο έρωσών καρδιών.

Οί οφθαλμοί τή; κομισσης έκλείσθησαν χαύνως. Κα- 
ταποντιζομένη έκ. τού ήδέως ένυπνίου αύτής 3 έν πραγ- 
ματικότητι έσφιγγε τό νύνείς τάς άγκάλας της σφριγώσα 
πυρεσουσα πάλλουσα άσθμαίνουσα ίλλιγγυώσα ώς νεκρά 
ήτο δέδαλμα 'Αφροδίτης είς τήν θέαν. Αϊ ώχραί αύ- 
ρής πάρει αί ήσαν ροδοβαφεΤς- τά χαρακτηριστικά τού 
προσώπου της διέχεον κήληθρα εκφράσεων έκ τού λιγυ* 
φθο γκου λαρυγκος της έξήρχοντο σειρηναϊαι θωπευ
τικοί καί κολακευτικά·, λέξεις διά τόν άναξιον έραστήν 
τηί. Ήτο ούτος γεννημένος ύπό τής φύσεως διά νά έμ- 
πνέη τρομερόν πάθος ποιή θύματα καί έγκαταλείπη 
ταύτα είς τήν κατανάλωσίν των. Τό κτηνώδες τούτον 
οιηγέρθη τέως τόσον άλογον ώστε άν ό ίδιος σύζυγο; 
τής κομισσης προσήγγιζεν έκεί καί άν ήκουε τά βήματα 
τούτου καί τήν φωνήν του άμφιβάλλομεν άν ήδύνατο 
νά δαμάση εαυτόν όπως λυτρώση τήν ύπόληψιν ής ειχεν 
είς τας άγκαλας του. Έπροχωρησε τωόντι είς άτοπή- 
ματα. ’Αλλ’ ή νέα κόμισσα έδείχθη άνωτέρα τού σφο- 
δροτάτου έρωτος της. Έξύπνησε έκ τής ήδυμιγοΰς θέ- 
σεως της. έρπετωδης ώλίσθησε έκ τών άγκαλών του ά- 
νετεινάχθη έλαφρώς καί δραμούσα έξήλθε έκ τού σπη
λαίου μειδιώσα μάλλον ή θυμοειδής διότι διέφυγε τήν 
φοράν ταύτην τήν βιαιοπραγίαν του.

Έλαβε μέ ταχύ βήμα τήν πρός τούς γονείς της διεύ- 
θυνσιν καί στρέψασα τήν κεφαλήν δίς πρός τούτον έφερε 
τήν παλάμην μετ’ άγαθοσύνης είς τά χείλη καί τού έ- 
πεμψε πολλά φιλήματα.

Ή  άγανάκτησις πειναλέου άλιέως συλλαβόντος έν 
τω δυκτίω του λαμπρόν ίχθύν πλήν διαφυγόντα ότε 
ήδη έσυρε τούτον είς τήν ξηράν δέν ήδύνατο νά ήτο με- 
γαλειτέρα. Κατηφής μετά μικρόν τήν ήκολούθησε. Οί 
πρώτοι δε λόγοι ο'ύς έπρόφερε μετ’ έξάψεως όταν τήν 
έπρόφθασεν ήοαν οί ακόλουθοι.

—  Είς τόν λόγον τής τιμής μου σκληρά άναχωρώ 
πλήν ποτέ πλέον δέν θά σέ έπανίδω !... μίαν μόνην ή
μέραν έτι άν μείνω ένταύθα 0 ’ άπολέσω τάς φβένας...· 
μ' έκαμες παράφρονα ήδη.

—  Έχω τόν λόγον τής τιμής σου Πάτροκλε !... άν 
ποτέ δέν επιθυμείς νά μ.’ έπανίδης είνε διότι μέ θέλει; 
διά παλακίδα σου καί ο'χ: φίλην σ’ ευχαριστώ φίλτατε·

Τούς λόγους τούτους μετά φωνής παραπονετικής εί- 
πεν ή κόμισσα.

—  Συγγνώμην Λουΐζα ! δεν γνωρίζω :ί λέγω !.... 
είμαι οίνόθρυπτος έκ τού έρωτος !... ώ αισθάνομαι οτι 
είμαι έν άληθές κτήνος... άν είπον οτι δέν επιθυμώ νά 
σέ έπανίδω είνε διότι αδύνατον νά εύρεθώμεν πολλάκι; 
μόνοι χωρίς νά μή πέσωμεν είς ά^οπήματα... ποτέ δέν 
θά λησμονήσω τήν Ικφρασιν τού προσώπου σου οτε ήϊί 
είς τάς άγκάλας μου.

Ή  κόμισσα έμειδίασεν εύφροσύνως. Ώμίλει τήν α
λήθειαν.

( ά κ ο λ ο υ θ ε ί )

«Ί Ιστορία; περί τή ; αορτή; τών 'Αγγέλων καί
τοϋ Διαβόλου. Τρομεροί λόγοι τού Διαβόλου 
πρό; τόν Καπνί/.όπουλον, όταν πέρνη 
ψυχήν του.
Ή  κ. Καπνικοπούλου έλαβε τήν άπόφασιν ότι θά

δονής έάν οί οφθαλμοί των δακρύσουν θά είνε δάκρυα 
κροκοδείλου. Ή  δευτέρα καί τρίτη Ουγάτηρ αύτής άλη- 
i \ ~ \ r  fi-i 0-rvirnr.ire· τόν πατέοα των. Όσον διά

φάλαιον τών Κριτών τής Παλαιάς Γραφής τούς λόγους. 
«Έξεγείρου. έξεγείρου, Αεβώρα, έξεγείρου μυριά
δας μετά λαού, έξεγείρου. έξεγείρου.» Τ! άλλο δύ-

ρός άπάντησιν τής έρωτήσεωο σου κυρά 
ωί «.έ αίαν βλασοκυ.ίαν κατά τού

ναααι να ειπω

λον ¿ρώσα άνδρα άγωνιζόμενον νά διάσχιση τό πλήθος 
καί φθάση μέχρι τού θρηνούντες κύκλου τού περιτρι- 
γυρίζοντος τό φέρετρον τού νεκρού.

—  Είνε ό τή; Λαμπρούλας κλητήρ. 11 Λαμπρούλα 
καί οί συγγενείς της αμα ελα&ον τούς τίτλους τής οι
κίας καί είδον ότι ήτο υποθηκευμένη άνευ στιγμής άνα- 

έλαβον δραστήρια μέτρα μετά τίνος διακε-
I -■  , r - ............ μυστηριογραφων  ̂ _
ιαύτην τής Κολάσεως καί έμού εικόνα προς α-

- p k

θώς πικοώς θά Ορηνήσωσι τόν πατέρα των. Όσον διά 
τάς τρεις άδελφάς τού Καπνικοπούλου καί τούς τρεις 
συζύγους των οί εξ ούτοι μάλλον 0’ ανησυχούν 
καί μεριμνώ« διά τό κουβάρι έντός οϋτινος οϊ πσδες 
καί αί χείρές τοιν είνε περιπεπλεγμένα·, ή ξεφωνήσωσ: 
καί χύσωσι δάκρυα. Ί 1 γραία μήτηρ αύτη εινε τρομε
ρός φιλόσοφος’ θά παρηγορή όλους χωρίς νά δακρύση 
άεί
7.γΙΡ 
την 
ματων 
μέθα.

Ό  Διάβολος άνεχώρησε χωρίς ■*“'·' νά δώση τήν ευ
καιρίαν ούδείς ήμών νά ερώτηση τό έλάχιστον.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤ'

Ο Διάβολος περιγράφει τά; στρεβλά; Ισέα; τών 
θνητών περί τού Ασου του καί τά; 

βλασφημία; ήμών κατά του Κυρίου

λου όπως διδαχθή καί μή φωνάζη άλλοτε.
“Τ  ί  σ ο ύ έ π τ α ί σ α μ ε ν  Θ ε έ  μ ο υ » ; .  . . . 

» Ε ί σ α ι  ά δ ι κ ο ς  Θ ε έ  μο υ»  καί τά όμοια ! Έάν

έμπιστοσύνην οϊαν έ ’Ιώβ δεν 
ρούση καταστάσει. 'Ενθυμούμαι όταν ό Ηεός έοήκωσε

κυρά Ευρώπη έντός ολίγου έπαναβλεπό-

Τωόντι δέν διήλθον ολίγα λεπτά τής ώρας καί ό 
Διάβολος έπείησεν εκ νέου τήν έμφάνισίν του άλλ* ήτο 
μόνος καί διά τής συνήθους άνθρωπίνου μορφής του.

Ή  κυρά Ευρώπη άναλαμδάνουσα τό θάρρος της λέ-κυρα « ¡ ι  
γει πρός αύτόν μόλις είσήλθε

ζει πρός αύτόν τοιαύτη αρχιερατική κηδεία, καί είς τινα 
κατάστασίν είνε τό έθνος τούτο καί έάν είνε ποτέ δυνα
τόν νά διορθωθή ή παράγουσα τοιούτους νομοθεσία άνευ 
έπαναστ ασεως

—  Πόσα μετρητά εΰρέθησαν είς τό χαρτοφυλάκιο·» 
τού Καπνικοπούλου ήρώτησα τόν Διάβολον επιθυμώ» 
νά διαβεβαιωθώ έάν ή Χανίνα δέν ύπεξηρεσε καί τινα

τό γράψη.
Ό  Αλέξανδρος Ιίολυΐστωρ καί ό ’.·\ρταπά·» σάς δι- 

βεβαιούν διά τού θετικωτέρου τρόπου, ότι ό 'Αβραάμ

οϊ Χαλδαίοι, οί Αιγύπτιοι καί ού Έ λ 
ληνες. Καί σάς λέγουν ότι εις τά ταξείδια τού 
'Αβραάμ είς Αίγυπτον, του έκλεψαν τήν Σαρα 
του, ήτις ήτο περίφημος καλλονή, ότι τού τήν 
έκλεψε·» ο Φαραώ έπήγε δέ νά άποθανη άπό τήν 
λύπη» του ό πατριάρχης καί ό αστρονόμος 'Αβραάμ δΓ 
3 ο Φαραώ άφοϋ τήν έχάρη διά τινα χρονον τού τήν 
έπέστρεψε' ύστερον λοιπόν τοιούτων μύθων ούδέν παρά
δοξον ότι οί άοθενεΤς, άλλά κακεντρεχεΤς νόες ιών πα
πάδων άφοϋ δέν ήτο εύκολο·» διά τώ» ύποσχέσεών των 
τοϋ παραδείσου νά κατορθώσωσ: τό» σκοπό» των κατέ-

ώς 0η-

έθραυον τα με/.η 
ήπείλουν τάς κοινωνίας, τούς λαούς και όλη·» τήν αν-

ε’ις τας επιθυμίας των. Έφρόνουν, ότι ή διαβολική φυ
σική μορφή σου πρέπει νά ήτο ώς οϊ ίερεΤ: ουτοι τήν 
7f.,'/r.ft-r.!Tn\irr' ν -Λ —T-.iv;2 inioi íyo'jv τεοατωδΐοτάτη, τό

μιας υψηλής
y.xt ΐζ ερ ιγρ ά ^ω σ ι ήγουν 

δέ βασίλειό·» σου χειρότερον τοϋ έμδαδού 
καμίνου ήμέραν καί νύκτα καιούσης καί 
σκληρότερα μέταλλα... άλλά τώρα σύ μέ·» παρουσιάζε
σαι μέ αγγέλου μορφήν, τήν δέ κακούργο» ψυχήν τοϋ 
Καπνικοπούλου. πέμπεις είς τό επανορθωτικόν τμήμα

•/ · ρ ' '  — ί - ; · ! · · . !  -  - , .  - ---··  .............................
τάς πολυειδεΤς άρετάς τοϋ νεκρού θά μείνωμεν ένταύθα 
μέ τας γυναΤκας μάρτυρες τών σκέψεων των περί τής 
κληρονομιάς.

Ταύτα είπών ο Διάβολο; έπήδησε καί έκάθησεν έπί 
μιας τραπεζης διά τής σννήθους ζωηρότητος καί εύθυ- 
μίας

ένώ τοϋ παναγάθου ή φύσις _ είνε νά συγχωρή καί δίδη 
όλα τά μέσα τής μετανοίας. ήθικοποιησεως καί τελειο- 
ποιήσεως κυρίως πρός αύτού; τούς αμαρτωλούς όχι μό
νον είς τον κόσμον τούτο» άλλά καί είς τόν άλλον. 
Αί βάσανο·, τών αμαρτωλών εί; τόν κόσμον τούτον έρ-

τοϋ Λαφιδώθ, ήθελεν αναπτύξει έν τώ αιών. τόν χα
ρακτήρα σου τουλάχιστον ώς τής Δεββώρας ήτις απε
λευθέρωσε τό·» Ισραήλ έκ τής εικοσαετούς δουλείας τών 
Χα αναίω» καί έγένετο μήτηρ τού ’Ισραήλ.

Έλησμόνησας κυρά Ευρώπη τούς είς τδ πέμπτο·» κε·

, - • 1  , .
»άσταοιν έν Έλλάδι άλλά διά μίαν έπαναοταοιν έν όλη 
τή έπικρατεία σου πρός καθαρισμό» τής λαμπρότατης 
φιλάνθρωπου καί εύγενούς χριστιανικής Ορησ/.ειας σου έκ 
τών τοιούτων καί τηλικούτων γ ελοίων ιδεών... τώρα ας 
δώσωμεν μικρά» προσοχή» είς τή» σπουδαία·» αυτήν κη
δείαν τοϋ Καπνικοπούλου καί τά μετ’ αϋτήν όπως λή- 
ξωμεν τήν πέμπτη·» πράξιν τού αθηναϊκού τούτου δράμα 
τος καί περιέλθωμε» τά άλλα παράδοξα τής πρωτευού- 
σης τού Γεωργίου Α'.Φ ' .  . t  · > I τ  « '  V «  _  J *— Ιις εινε ο κλητηρ ουτος; και τι ,ητει τη» (.,ραν 
ταυτην ένταύθα; ήρώτηοεν ή κυρά Ευρώπη τον Δ·άβο-

—  Έχομε·» 
δηροδρόμου μαμά.

—  Εις αύτά έχω περισσότερον τήν έλπίδα μου. διότι
ή Λαμπρούλα δέν τα έπήρε ¿κόμη μυρωδιά  Μωρέ
ά.εψιά! ή,οχετ: μέσα είς τό οπή τι μας καί ήκουε καί
έβλεπε καί έμανθανε τα μυστικά μας  δέν έσεβάοθη
τό λείψανο·» τού θείου της. δέ» άφηνε νά τόν θάψουν 
πρώτα καί έπειτα νά κοινοποίηση, είπε» ή κ. Καπνικο- 
πούλου.

— Έχομε» μαμά καί άπό τα; δικογραφίας νά συνά- 
ξωμε» όχι ολίγα, είπε» ή δευτερότοκος θυγάτηρ, ήτις 
φέρουσα τό χρυσού·» ωρολόγιο» τού πάτρος της μάλ
λον δέ ανεπτυγμένη καί όξύνους έθήρευε τά πρ«|τεϊα 
είς τήν διευθυνο·.·» τών μελλόντων. Έγώ έμέτρηοα τάς 
δικογραφίας, άναβαίνουν οχεδό·» 150. "Οποιος δέν ά—

δικογραφία» του μή εμπιστευόμενος είς τόν 
(•όρον ’Λοροδιτόπουλον οστις Οά 

άναλάβη τοϋ μπαμπά τάς υποθέσεις πρέπει νά πληρώοη 
όπως τού δώσωμεν τήν δικογραφία» του, άφού ζητεΤ να 
τή» ύπάγη είς άλλο» δικηγόρον. ’Έκαμα τό·» λογαρια
σμόν μου καί είμποροϋμεν νά συνάξωμεν έως 30.000

την 
ο »

δρ. κατ’ αύτό» τόν τρόπον.
—  Ά ϊντε /.αϋμένη καίοϋ... 

χιλιάδες δραχμές ;
πώς θά σύναξης 30 

(ά/.'/Λουθεΐ)
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ΜΟΛΟΓ1Μ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 
Τών "6 εκατομμυρίων τών δ ojo Δρ. 

•  1 2 0  * » 5  ο ' ί  »
» 1 7 0  » » 5 ο)ο »
» 1 3 5  » » 4 ο(ο »
» 1*25 .  > 4 ο)ο_ »

* Ομολογία: Λαχειοφόροι Έΰν. Τρσπέ’ϊ·,;

ί,,ΈΤΟΧΛΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Κϊνιχή; Τραπ&ζη« Αραχ.
Πιστωτιχής Τρϊπόζη; . τ  . .  »
Βουη/πνιχής Τραπέζης . . .  »
Τραπέζης Ήπειροβεσσαλίας . *

Μ Ε Τ Ο Χ Δ Ι  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Ω Ν  
Μεταλλουργείων Λαυρίου ■ · . Δραχ.
Σιδηροδρόμου Άβηνών-Πειρκιώς »

• Πυργου-Κατακώλου »
» ίΙειρα·.δ;-Ά9· Ηελαπ. »

Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας ■ ■ > ■ *
Χοηματ. έταιρίας ‘ο «Έρμη; «. ·
Γ<«χή Εταιρία  ’Εργοληψιών. »
Κ ω π α ί δ ο ς .......................................................  °
Δημόσια εογα.....................................  *

ΝΟΜ ΙΣΜ ΑΤΑ  
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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΣ

Ειδοποιούνται οί κ.κ. συνδρομηταί καί οί Πράκτορες 
τού «Βρεττανικοϋ Άστέρος^ έν τώ έσωτερ'.κώ καί έξο>- 
τερικω δτι τά μή πωλσόμενα φύλλα έπι στρέφονται ενεκα 
των τριών μυθιστορημάτων τρός δέσιμο·/ ¿ΐς τόμους, 
ώριομένος 2k μόνον άριθμος φύλ,λων ήμερησίως τυπώ
νεται, οί δε διανομείς εινε υπεύθυνοι ν’ άποζημιώσωσι 
τά μή παραδιδόμενα φύλλα, ότι ουδεις αυτών δύναται 
νά ζητήση έχ δευτέρου άπολεσ^ρ,ντα φύλλα, ένω άφ’ 
ετέρου ci διανομείς ύποχρεοϋνται νά έγχειρίζωσι τά 
φύλ/,α πρός τους χ. συνδρομητάς ή εις τάς υπηρέτριας 
αύτων χαί ουχί νά τά ρίπτωσι χάριν ταχύτητος εις τάς 
θύρας, όπως μή δύνανται οί ίδιοκτήται τοϋ τύπου νά γνω- 
ρίζωσιν έάν έγένετο κατάχρησις ή άστοχος φθορά.
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Η  Κ Α Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Σ  
Χ Α Τ Ζ ΙΛ Α Κ Η

Ό σ ο ι θέλετε νά έχετε ΟΛΑ τά  ά λυτα  προ
β λή μ α τα  τή ς  Α λ γ ε β ρ α ς  X  α τ  ζ ι ο ά ·/. η 
σαφώς καί άνευ λαθών λελυμένα πρέπει νά πά
ρετε τ ή  ν Χ λ ε ΐ £ α  τ ή ς  ' Α λ γ ε β ρ α ς ,  το 
μονον έί.υΐινεΟέν υπό όλων σχεό'έν τώ ν καθη γη 
τώ ν τώ ν Γυμνασίω ν.Ε ις τάς επαρχίας τή ν  ευρί
σκετε εις τά  υποπρακτορεία τοϋ Ά νέσ τη  Κ ω ν- 
σταντινίδου άντί 1 .5 0 .

‘Οριζόντιος Αυτόματος Πριγ.

I .  Μ .  Β Ο Υ Γ Ι Ο Υ Κ Λ Α Κ Η Σ
Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

*0§ός Σοοοκλέους άριθ. 19 οΙκία’Αγγελοπούλου 

παρά τή Νέα ’Αγορά 

ίπισθεν μεγάλης οικίας Μ ΕΑΑ

Κάθετος ’Ατμομηχανή

ΙΞΕwsm 
Χειροκίνητος Αλευρόμυλος

οππω

Ήμίφορητή ’Ατμομηχανή

Παραδίνονται Α Τ Μ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι έν τακτική λειτουργία καί μ ί γραπτήν έγγυησιν άπο 
:ων Ουνάαεως μέμρι 500, έκ τών όνομαστοτέρων εργοστασίων τής Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ .

ΑΤΜ 0Μ Η ΛΟ Ι στερεοί καί εύΟύνοί άλέΟοντες 100 μέχρι 500 όκάοας τήν ώραν.
Πρός τούτοις άπαντα τά είδη τής βιομηχανίας άποκλειττικώς εκ τών καλλίτερων έργοστα- 
τής Αγγλίας.
Δίδονται προθύμως πληροφορία-, διά πάσαν βιομηχανικήν εργασίαν.
’Αναλαμβάνω τοποθετήσεις καί έπισκευάς ένταϋΟα καί εις τάς Επαρχίας, καί εν ’Ανατολή.

ΓΙΡΑΤΗΡΙΟΝ

ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΙΡΟ Ι υΝΤΏ 
Π Ρ Ο  Μ Η Θ Ε  Ω Σ

ΠΡΩΗΝ Μ. ΑΡΓΤΡΟΠΟΥΛΟ Γ 
(άριθ. 192.— Ό ;ός Έρμσύ.— Όδός ’Αθήνας άρι 

Έκομ.ίσθησαν έν τώ καθ’ έκάστην πλσυτιζο 
τσυτω καταστήματι παντός είδους βιδηρικά είδη, 
άμαξας, δι’ οικίας, τεχνίτας καί ιππασίαν.

ΣΟΪ’ΣΤΑΙ δ:’ άμαξας καί φορτηγά έκ τών I 
μοτέρων εργοστασίων τής Γαλλίας.

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ πάσης ποιότη-ος καί ιδίως διά 
πεζαρίας καί άμαξας.

ΦΑΝΟΙ άμαξών καί εύΟυνοτατο: καί πολυτελ.έσ· 
©ΕΡΜΑΣΤΡΑΙ δΓ 5λα τά βαλάντια.— Κετσέδ 
ΜΙ1ΡΑΤΣΑ άμαξών καί λαιμαριών ώς καί το 

έπάργυροι διά τά πσλυτελ.εστερα χάμουρα.
ΓΑΛΟΝΙΑ καί σηρίτια μεταξωτά καί μάλλινα 
ΑΞΟΝΕΣ (ντ-.νκίλια) άμαξών καί οορτηγών. 
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ Καμουτσίκια καί κ 

τσόξυλ.α.
Ό λα  τά αντικείμενα τής οικιακής οικονομίας 

τσαρόλαι, λεκαναι, προχόαι. μπρίκια, μϋλοι καφέ, 
πιπεριού, μ.αχαιροπείρσυνα ολων τών ποιοτήτων. 
ρυοΟραΰσται κτλ.

ΣΙΔΗΡΑ καί ΣΤΡΟΦΕΙΣ γαλλικών παραθύρ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεχνιτών πάσης τέχνης.
ΙΙρό πάντων εϋθηνία τιμών καί άνυπέρδλητος. 
Μεγάλαι εκπτώσεις διά τους έργολάδους καί 

ρους επαρχιών.

Α . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Η Σ
Ηλεκτρολόγος 

’Ηλεκτρικούς κώΒωνας. τηλέφωνα,ηλεκτρικοί 
μηχανήματα εναντίον τής ιτυρκαιάς.

Μελέτα-. 5·.ά φωτισμούς ηλεκτρικούς βιομηχα 
καταστημάτων καί πόλεων.

Μελέτα-, διά συμπλέγματα τηλεφωνικά. 
Ά π α ν τα  τά  χρειώδη εργαλεία εργολάβων.

13 ‘Οδός Ινχπνικαρέα; Αθήνα;

Οϊ κύριοι MAUND τοϋ Λονδίνου παντοπ 
τού (S h ored itch  336 O lcl-street) γνωστοπι
σ-.ν, δτι Ιχουσι τά; τελειότερα; καθαριστικάς μ’ 
νάς τού σταφιδοκάρπου καί τών σταφίδων στερε 
της κατασκευή; καί εΐ; τιμά; συμφερβύσας.

Γραφεί* καί Τυπογραφεία που ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ Υ ΑΣΤΕΡΟΣ οδός Προαστείου άρθ. 8


