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Οί έγγραφόμενοι δι' έν έτος νέο·, συνδρομηταί 

έπό τοϋ 'Ιανουάριου του 1892, λαμοάνουσι δω
ρεάν τούς πέντε ή ο η έκδοθέντας τόυ.ους τοϋ πε
ριπετειώδους καί εγκυκλοπαιδικού μυθιστορήμα
τος τοΰκ. Στεφ. Ξένου, τά «Νόθα Τέκνα», όσοι 
« έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
ιέ έπιόν έτος 1893 Οά λάοωσι δωρεάν πλήρες τό 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων εκδοθησομένων 
’ντος του έτους.

Η συνδρομή προπληρωτέα,άνευ δε τήςπληρω- 
ρής δέν παραδίδονται ή άποστέλλονται οί τόμοι.

Ό  ΒΡΕΤΤΑΝ1Κ0Σ Λ ΣΤΗ Ρ Εέν οη,αοσ-.εύε·:*·. -τήν Δευ- 
Κραν. Ή  Κυριακή άυίΕ-αι προς ΐνάτιαυβι/ των τ :  εργατών 
*ϊί συνεργατών. ΜΑνον σπουδαιότατα συμβάντα ίύνανται νά 
'«ρρήςωσι τον άλλως τε άπα.ραβίαστον τούτον κανόνα.
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Αδύνατον είνε όσον εΤς λαός καί εάν διε- 
φθάρη πολιτικώς καί ηθικώς, όσον ή έκπρησις

Α ί πληρωμαί των συνδρομών τοϋ αΒοεττα- 
ΊχοΟ Άστέρος» γίνονται εις τά γραφεία μας 
«ίίμενα έπί τής όδοϋ προ αστείου άρ. 8 απέναντι 
;°ϋ νεόκτιστου θεάτρου τοϋ κ. Μπαλανου' έκεϊ 
«τις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
Ίής έφημερίδος ημών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤ ΑΣ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αί άποίείξεις π λ η ρ ω μ ή ς  των συνδρομών θ ά  ρέρω σ·. 

4 νβν τήν υπογραφήν τοϋ Ιδιοκτήτου κ. Στεφάνου Ξένου. 
* *»33 2ε τοιβΰτη, μή οέρβυσα τήν υπογραφήν του εινε 

Ρ3? ·

ΤΙ MAI ΚΑΤΛΧΩΡΗΣΕΩΝ
,Πάσης διατριδής μή άπαοοόσης προ; τό προγεγραμ- 

«νον πνεύμα τοϋ Βρεττανικοϋ άστέρος εν μεν τή πρώτη 
®*λι3ι ό στίχος άπαξ μεν χαταχωριζόμενος τιμαται 8Ù 
‘Ίτ. 2\ς 60, 6κις 50. έν οε τή 4η ν.αί 8η σελίοι άπαξ 
γ 21ς 40, πολλάκις 30, των ί έ  αγγελιών καί είίο- 

ί3ίήϊ£ων 6 στίχος άπαξ λεπ. 20. όίς 15, πολλάκις 10.

των κομματικών παθών του έξήοθη 
συγχρόνως ή έκ τής φύσεως νηφάλιος Ιδιοσυγ
κρασία του παρεδόθη ώς έκ τής αφθονίας καί 
τοϋ εύώνου οίνου τής /ώρας εις τήν μέθην, 
όπως ή λογική μή πλέον έχη επιρροήν επ' αύ- 
τοϋ, ούτε κατά τάς άθώας ώρας τής αργίας του 
ούτε κατά τάς σπουδαίας καί κρίσιμους των 
βουλευτικών εκλογών του, αδύνατον ό λαός ού- 
τος νά μήν έχη καί μίαν μεγάλην ύγιεια με- 
ρίοα άνορών σπουοαιοτάτων, όρώντων, Ολιοομέ- 
νων, άλγούντων, τηκόμενων, άπηλπισμένων εις 
τό ενώπιον των ανιαρόν θέαμα, οικαιουμένων οέ 
νά φωνάξουν πρός τόν κ. Χαρίλαον Τρικούπην 
καί Θεόδωρον Δηλιγιάννην τούς λόγους τοϋ 
Αρταφέρνους. Σύ μεν ΊστιαΤε κατεσκεύασας τό 

υπόδημα ό δέ ’Αρισταγόρας το ύπεδύθη.
Ή  οέ μερίς αϋτη φυσικώς γίνεται μείζων καί 

μείζων καί μείζων καί τάχιστα πολλαπλασιά- 
ζεται, όσον αί εκλάμψεις των κεραυνών μιας δι
αρκούς πολιτικής θυελλης έπιτρέπουσιν οφθαλ- 
μοφανώς πλέον καί πρός τούς αναίσθητους ή 
έθελοκώφους νά βλέπωσι, νά αίσθάνωνται, ηριί 
όστραινωνται τά τρομερά ναυάγια, τά όζώδη έκ- 
κρίματα, τά πανταχοθεν έκοροντώντα δυστυ
χήματα, τούς άωρους θανάτους, τούς σάλους καί 
έκτοπήσεις των κυριωτέρων λίθων των θεμέθλων 
καί τών βάσεων τοϋ όλου πολιτεύματος, τέλος 
τά ουσαπάλλακτον έκ τής τοιαυτης απαραδειγ
μάτιστου συνταγματι/ής παγίδος.

Ή  με·, άλη καί ¿σημέραι πολλαπλασιαξομένη 
αϋτη μερίς ετι ζωντανή εισέρπρυσα έν μέσω τοϋ

οσον

τοιούτου έρειπιώνος άνεκάλυψε, έβεβαιώθη, κα- 
τεπείσθη διά ψηλαφητών αποδείξεων ότι αδύ
νατον νά άποφύγη ή δυστυχής -ημών πατρίς τόν 
πολιτικόν αύτής θάνατον εάν οί έκοημαγωγοϋν- 
τες Χαρίλαος Τρικούπης καί Θεόδωρος Δηλι- 
γιάννης έκουσίως ή άκουσίως δέν άπομακρυνθώσι 
εκ τοϋ φοοεροϋ οράματος τής γενικής καταστρο
φής, ής νϋν πραγματικής άποδεικνυεται ότι εΐνε 

I οί μόνοι και μόνοι αίτιοι.
Τίποτε δέν ήθελεν ά/.αριαίως καταπαύσει τάς 

Οεατρικάς έκβομβήσεις τών φανατικώς έπιθεια- 
ζόντων αυτούς όύο κομμάτων, χορηγήσει δέ 
τήν μόνην ουνατήν εύκαιρίαν γενικής συμφι- 
λιώσεως καί γενικής σκέψεως ύπέρ τής σωτη
ρίας τής κινουνευουσης πατρίδος, όσον εάν έκου
σίως έγένοντο έκόημοι τουλάχιστον διά δυο ή 
τρία έτη. Ούμόνον οέ τοϋτο άλλά καί νά δια- 
μαρτυρηθώσιν ενώπιον τοϋ έθνους, έάν τις τών 
κομμάτων των ήθελε αύθαδώς κενοδόξως καί έ- 
πιλήσμων έαυτοϋ ζητήση νά τούς οιαοεχθή.

Τοιαύτη μεγαλοψυχία έκ μέρους τών δύο 
τούτων πρωθυπουργών θέλει αναβιβάσει αυτούς 
παραδειγματικής ενώπιον όλης τής Ευρώπης 
εις τόν κολοφώνα τοϋ πατριωτισμού, τούς εισα- 
γάγη δέ εις τάς λεύκάς σελίδας τής ιστορίας διά 
τοϋ τοιούτου μόνου έναπο · ενομένου αύτοΐς εΐ- 
σηλυσιου.

Χριστιανικής έάν όχι πατριωτικής όμιλοϋν- 
τες, ούτοι διά τοϋ αριστερού καί τοϋ οεξιοϋ βρα- 
χίονός των ήν.όχησαν τό κράτος, έκατεράκις καί 
έκατεράκις είκοσι κατά σειράν έτη καί έφερον 
τοϋτο πρός τά χείλη τοϋ κρημνού,' έφ’ ου νϋν 
εόρίσκεται.

I



O  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο  Α Σ Τ Η Ρ

Ac α ΐΐνε και οι y.ovc και αονοι υπαίτιοι
•τη: ένεστώσης καταστάσεως του.

Οΰοείς -πλέον εχει τήν έλαχ ιστην εμπιστοσύ
νην ττρος τάς έ'οχότητας των, έκτος των προ- 
σδοκώντων καί πάλιν θέσεις, τροφάς, ποτά, ενδύ
ματα, καταχρήσεις, κλοπάς, αδικήματα, παρα
νομίας καί εκδικήσεις έπ’ όνόματι αύτών καί 
τής άληΟούς καί πραγματικής έντιμοτητός των 
διαπραττομένας.

Διά μόνον τον σκοπόν τούτον οι πλεϊστοι των 
δύο κομμ-άτων τυολώς παρακολουΟοΟσί καί περι- 
στοι/οϋσι τούτους, λυσσωδώς έργαζόμενοι καί 
κατασπαραττόμενοι άλλήλοις, όπως παρουσίαση 
έκαστος ενώπιον τής Ελλάδος τον πρωθυπουρ
γόν του πάνσοφον καί παμφαή καί λαοσώον, καί 
γεραρον καί προφήτην καί Οι απαρχήν καί συνα- 
γ-ωγέα καί διαγραμμίζοντα τήν προς τον μωα- 
μ.εΟανικόν παράοεισον μ,εγάλην λεωφόρον τού 
έθνους.

Τά τοιαϋτα σήμερον πλέον δεν περνούν. Τό 
προοασκάνιον ήρθη, το μορμολίκιον άπεσπάσΟη 
έκ των προσώπων των καί έρρίφΟη μακράν των, 
όπως κάμωσι νέαν πλέον χρήσιν τούτου, τό δέ 
έθνος σήμερον τό κρευ.ώμενον πότε έπί τού τρα
χήλου τού ένός καί πότε έπί τού τραχήλου τού 
ετέοου έγκαταλιπόν τούς δύο τράχηλους έκρε- 
μάσΟη ριγομαχούν, θρηνούν καί θερμώς οεόμενον 
αυτούς έπί τής μεγαλοψυχίας των.

Ή  δέ μεγαλοψυχία των θέλει δείξει ολό
κληρον τό μεγαλεΐον της,εάν καταδεχΟή νά λα- 
λήση πρός τό έθνος τάς όλίγας μόνον ταύτας 
λέξεις.

ποσυρόμεΟα, διότι τό εύφυες έθνος μας α
δύνατον νά μήν έχη καί καλλίτερους ημών.

Αποσυρόμεθα όπως οοκιμασΟώσι καί άλλοι, 
διότι Βλέπομεν, ότι εάν όος θνητοί άποοιώσωμεν 
διά τής έλλείψεώς μας θά χαθή ή Ελλάς αφού 
δεν φαίνονται άλλοι ίκανώτεροί μας.

Αποσυρόμεθα όπως έγκαταλείψωμεν τάς εύ- 
θύνας τών πράξεων ήμών, τάς συνέπειας των 
κατορθωμάτων ήμών πρός τούς παρούσιαζομέ- 
νους οίκοσώους. Ούτοι θ' αποδείξουν εάν ήμαρ- 
τήσαμεν καί έάν ούτοι εινε αληθείς έπανορθω- 
ταί τών αμαρτιών μας. Εάν τουναντίον,τό έθνος 
δεν έχει ήμών κρείττονας, τότε οφείλει αύθις 
πανηγυρικώτερα νά μάς προσκαλέση έκ τής 
εκούσιας έξωρίας ήμών ή ότι έκάστοτε πομπο- 
δώς μάς έφερεν καί κατεκρήυ.νισε.

Οί λόγοι ούτοι πατριωτικώς καί άνευ ραοι- 
ουργίας προφερόμενοι είνε οί φέροντες πρός τήν 
άληθή άθανασίαν αύτούς καί τό έθνος τό 
έχον τοιούτους άνδρας. Οί λόγοι ούτοι είνε 
εκείνοι τών μεγάλων ψυχών μιας κινόυνευουσης 
πατρίδος.

Ό  οέ άληθής έρως τής πατρίδος, λέγει ό 
Πλούταρχος έχει τοιαύτην Ισχύν ώστε ό συνε- 
τώτερος τών ήρώων τής Τρωάδος προετίμησε 
τήν βραχώδη καί ξηράν Ιθάκην τής αθανα
σίας.^ Ό  οέ Κικέρων εινε έκφραστικώτερος. «Οί 
πατέρες ήμών λέγει, αί μητέρες μας, τά τέκνα 
ήμών, οί φίλοι υ,ας εινε προσφιλέστατοι πρός 
ημάς, άλλ’ ό πρός τήν πατρίδα έρως περικλείει 
καί έναγκαλίζεται όλους αύτούς καί τό παν. 
Τις ό θνητές όστις θά διστάση ν’ άποθάνη 
ύπέρ πατρίδος,έάν ό θάνατός του εινε άναγκαΐος 
πρός όφελός της ;»

Άποκρινόμεθα, ό Χαρίλαος Τρικούπης καί ό 
Θεόδωρος Δηλιγιάννης, εάν κινδυνευούσης τής 
πατρίδος εις χειρ ας των έκ τής καταδειχθείσης 
άναξιότητός των έκουσίως οέν παραιτηΟώπιν,άλ
λως εινε οί μόνοι άνθρωποι οίτινες τυφλωθέντες 
έκ τής λιμοδοξίας, δέν δίδουν κουκούτζι διά τήν 
πατρίδα των.

Ά ς  μή  παρεξηγήσουν οί δύο ούτοι έξοχοι 
τής πολιτείας άνδρες τούς σκληρούς τούτους 
χόγους,οΰς καί ό Σόλων καί ό Πλούταρχος έπε- 
ζ£δαίουν. Εινε λέγουν ατιμία εις ον τινα μένει 
ού^τερος εις τάς πολιτικάς συζητήσεις, ότι δέ

είνε ανάξιον πρός τόν άμερόληπτον καί έρώντα 
τήν πατρίδα του νά περιμένη όπως έκφρασθή 
μετά τά συμβάντα. Ό  οέ Σόλων προσθέτει, ότι 
ή έλευθέρα έκφρασις τών ιδεών τών τοιούτων 
άνορών συσσωματωμένων μακρά/ τού νά αύξή- 
σωσι τήν διαφωνίαν, οδηγεί πρός τήν γαλήνην.

Έ κ του τοιούτου λοιπόν καί μόνου πνεύμα
τος όοηγεΐται ό κάλαμος ήμών.

Ά ς  ένθυμηθώσιν οί δύο ούτοι πρωθυπουργοί, 
ότι αί προελθούσαι ουστυχίαι παρά τών κυβερ
νήσεων τής Ρώμης ώς λέγει ό Τίτος Λίβιος δέν 
ουνανται νά έξαλείψωσι τά λαμπρά χρώματα 
τής ιστορίας του ρωμαϊκού λαού. Έπενθυμί- 
ζομεν τούς λόγους τούτους πρός τήν εξο
χότητα των, διότι υπάρχει μεγάλη όμοιό- 
της έάν όχι ταυτότης τής έποχής εκείνης τών 
Ρωυ,αίων μετά τής παρούσης τών Ελλήνων.

Εντός τών διεφθαρμένων κυβερνήσεων τών 
Ρωμαίων τοιαύτη ύπήρξεν ή λιμοδοξία, ώστε 
οί ύπατοι έλησμόνουν τήν πατρίδα, καί όμως, 
άμα έγκατέλειπον τήν έξουσίαν έν κινούνω αύ- 
τής, έδέχοντο αξιώματα κατώτερα χάριν τού 
πρός τήν πατρίδα έρωτος. Κατετάσσοντο έτι καί 
έθελονταί εις τόν στρατόν. Εις τήν μάχην τών 
Κανών έφονεύθησαν όγδοήκοντα άνώτατοι δικα
στικοί λειτουργοί, οίτινες ύπήρέτουν ώς άπλοι 
στρατιώται, καί οίτινες συνέδραμον χρηματικώς 
πρώτοι καί ύπέρ τάς ουνάμεις των, πριν τό 
κράτος ζητήση τήν συνδρομήν των.

Προθύμως έγκατέλιπον τήν έξουσίαν, όπως 
συνδράμωσι τήν πατρίδα. Ό  Κουίντιος Κ ιγ κ ι- 
νάτος παρητήθη τήν 6ην ήμέραν τής δικτατο
ρίας του, όπως έγκαταλείψη πρός τόν ίκανώ- 
τερόν του αύτήν. (Γίτος Αίσιος βιβλ. γ . Διον. 
Άλικαρνασσεύς βιβλ. ιλ), τό αύτό καί ό Αίυ.ύ- 
λιος Μαρμέρκους, όστις έλεγε π#ός τούς φίλους 
του, ότι τήν έγκατάλειψεν όπως άποδείξη πρός 
τούς Ρωμαίους πόσον άπεστρέφετο τάς μακράς 
κυβερνήσεις. Κα ί ό έτερος Κουίντιος Κινκιν- 
νάτος έκουσίως παρητήθη τήν εικοστήν ήμέραν 
μετά τήν έπί τής δικτατορίας έκλογήν του. 
Όποια λοιπόν οόξα θά παρακολουθήση τόν κ. 
Τρικουπην καί κ. Δηληγιάννην πρωταιτίους τής 
ένεστώσης απελπιστικής καταστάσεως τής Ε λ 
λάδος, έάν έκουσίως καί διά συνενοήσεως έξορι- 
σθώσι διά πατριωτικού προγράμματος.

θά ένθουσιάσουν τό έθνος, ότι τό έθνος έχει 
τοιούτους άνδρας.

Εάν οί αδοκίμαστοι διάδοχοι των άποοει- 
χθώσιν άνικανώτεροι, θά έπανέλθωσι ισχυρότεροι 
καί πλήρεις έμπιστοσύνης.

Ό κόσμος θά βεβαιωθή, οτι δέν έχει ή Ε λ 
λάς άλλους καί οτι ούτοι έάν καί σκαπανείς 
μάλλον ή όργανωταί έκαμαν καί πάντοτε θά 
κάμουν τά τών μη πρακτικών γνώσεων των, τά 
τών περιορισμένων φυσικών δυνάμεών των, τά 
τής ίπποτυφίας των, τά τών ροσφετοφαγάδων 
των τά τών κομμάτων των. 'Α λ λ  οϋτω δέν έ- 
πιθυμεί ό Τψιστος, οϋτω επιθυμεί μόνον ό λαός.

Εάν όμως οί αδοκίμαστοι διάδοχοί των άπο- 
δειχθώσι ίκανώτεροί, καί άποτελεσματικώτεροι 
άποσπώντες τήν πατοίδα έκ τού κινδύνου ό κ .

Χαρίλαος Τρικούπης καί ό Θεόδωρος Δηλιγιάν- 
νης θά άποκτήσουν τό όλον τής οόςης διότι 
άνευ τής εκούσιας παραιτήσεως των τίποτε δέν 
έγένετο.

Ημείς  τωόντι άπορούμεν πώς οί δύο ούτοι 
πρώην πρωθυπουργοί οέν έννοούν σήμερον τήν 
ευεργετικήν αύτήν καί τής εύώνου διαφυγής πε- 
ρίστασιν αλλά προτιμ.ώσι άντ αύτής τήν κινδυ
νώδη ού μόνον πρός αύτούς αλλά καί δΓ όλους 
τούς Ελληνας.

Τίς δέ εινε ή κινδυνώδης ;
Άμφότεροι έκουσίιυς άκουσίως εργάζονται νά 

ταπεινώσουν καί έκθέσουν τήν βασιλείαν, τήν 
μόνην έναπομείνασαν έλπιοα καί στήλην του 
έθνους, κατά συνέπειαν έξαπατήσουν τό έθνος.

Έάν έπανέλθη ό κ. Δηλιγιάννης εις τήν έ-

ξουσίαν ούδεμίαν ταπείνωσιν βεσαίαν θά ύπο 
ό βασιλεύς" διότι ή  ισχύς τού βασιλέως ειι 
λαός του, ό βασιλεύς υπακούει είς τήν Οέλη3. 
τού λαού του, άλλ' άιΓ ετέρου, έάν ό 7ναός 
τυφλωμένος έκ τών παθών του, ή ήπατημέ 
έκ τών έκδημαγωγούντων αύτόν έκλέξη αί 
ψηλαφιτώς άποδεδειγμένην ίπποτυφή άνικανό
τητα, ούδόλως είνε υποχρεωμένος νά υπογραφή 
τά καταστρεπτικά διατάγματα της.

Έάν έπανέλθη ό κ. Χαρίλαος Τρικούπης, i  
βασιλεία θά ύποστή δύο ζημίας άντί μιας. '[} 
πρώπη έσεται ή μεγαλειτέρα.

Οί Δεληγιαννικοί καί οί Τρικουπικοί άμφό- 
τεροι θά έκβομβήσουν, θά διαοραματήσουν τήν 
πτώσιν τού κ. Δηληγιάννη, γινομένην παρά τού 
βασιλέως πρός χάριν τού κ. Τρικούπη, τού ζ· 
κ. Τρικούπη τό έπαγώγιμον θά διερμηνευθή ότι 
ήτο οπισθοβουλία τού βασιλέως όπως έπαναφέρί 
τόν συνεταίρον του, ώς τόν ονομάζουν οί Δηλι* 
γιαννικοί ,έστω καί νά είνε μία μεγα'λητέρα πού 
κ. Δ ηλιγιάννη δεδοκιμασμένη ώνικανότης διότι 
θά έπαναλαβη μετά μεγαλειτέρας σπάταλης τά 
είς τά σκοτεινά πηοήματά της.

Συνεργαζομένη μετά τήςγνωστής κλίκας της 
θά χορηγήση νέας ευκαιρίας πρός τούς εύνοου- 
μένους της νά πλουτώσι, θά άνάψη οέ φανατι- 
κώτερα. τά πάθη, καί έπαναφέρει άγριώτερα καί 
διαρκέστερα τόν αύτοχθονισμόν καί ετεροχρο
νισμόν, τήν χρεωκοπίαν καί λοιπούς έσωςε- 
ρικούς κινδύνους.

Τ ά τοιαύτα θά φέρωσι νϋν ούχί πλέον τον 
στόλον τού Πάρκερ όπως ταπέινώση ή έκθρο- 
νίση τόν βασιλέα, άλλα τούς στόλους τών 
μεγάλων δυνάμεων τής Εύρώπης, όπως δωρεάν 
πρός χάριν τών δύο τούτων εξοχοτήτων ταπει
νώσουν τήν συνταγματικήν Ελλάδα καί στε
ρεώσουν δι’ άλλων ισχυρότερων βάσεων τήν βα
σιλείαν.

' Ισως είνε πεπρωμένον πρός τήν δυστυχή 
Ε λλάδα νά ίδη ένεκα τού πολλαπλασιασμού τών 
κομμάτων είς τό μέλλον καί τών συχνών 
διαλύσεων τής βουλτις, τάς κ λ  ί ν α ς τής 
ο ι κ α ι  οσ  ύ ν η ς (L it  tie Justice) πού Καρό
λου 9 ου καί Λουδοβίκου I Η ου τής Γαλλίας, οί
τινες ήναγκάσθησαν νά μεταφέρωσιν εξ φοράς 
τήν αύλήν καί τήν Βουλήν είς τήν Βορδώ, τήν 
Τουλούζην καί άλλας επαρχίας. Ή  μεταφορά
αύτη ώνομ.άζετο κλίνη τής δικαιοσύνης. Εάν ό

ραν είς τήν Ρουέν τήν 1 Την Αύγουστου 1563 
έγένετο λέγει ή ιστορία (Γ · ΕοΒΐιιβΛη ίστο ί̂* 
τής Βρεττανίας βιβλίον 9ον), ένεκα τής οιαοη- 
λώσεως τής κοινής γνώμης κατά τών καταχρή
σεων καί τών ροσφετίων καί πρός μεταρρύθμιοιν 
του κράτους.

Εύρισκόμεθα είς τήν αύτήν κατηγορία 
καί τόν ίδιον αιώνα τού Καρόλου 9ου '¡ψ  

Γαλλίας. Ό  κ. Τρικούπης καί ό κ. Δηλιγιάννης 
ούνανται μόνοι δΓ ένός ρωμαϊκού παραδείγμ*'75’ 
νά διασώσουν τήν Ελλάδα έξ όλων τών παρ*' 
κολουθούντων αύτούς παραπλήσιων δεινών.

Α λ λ  έάν μας είπουν δέν εϊμεθα ανάξιοι ω' 
μάς ονομάζετε, τότε θά άναγκαθώμεν άναλύάη 
τες μαθηματικώς καί πρακτικώς έκαστον ο:ων 
έργων των καί περιγράφοντες τί ήδύναντο νά "/*'

οικωτέρων άνορών τής Εύρώπης αδύνατον ν* 
μήν έπ ι ο ο κ ι μ ασθ ώ σ ι .

ΦΟΙΤΗΤΗΣ σ·?.; Φιλολογίας έκ σου έξωτε 
με άρίσσας συστάσεις ζητεί παραδόσεις. Πληρβ?<1' 
ρίαι έν τω Γραφείο ήμών.

ΤΗ ΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 9 Μαρτίου. Τηλεγραοού-ιν έκ. Ι’ερε- 
λίνβυ είς τά «Ήρ.ερήσια Νέα», ό'τι ό αύτον.ρατωρ Γου- 
λιέλμος έδήλωσεν είς τόν στρατηγόν όί Κρπριόη ότι 2εν 
θά τ"όν παραίτησίν τσυ.

ΣΟΦΙΑ, αυθημερόν. Ή  κυ&έρνησις έπληρ:σσρήΟη. 
2τ; οί Βούλγαροι οί καταουγόντες είς Ρουμανίαν, ττα- 
ρασκευαζουσι νέαν συνωμοσίαν κατά τού καθεοτώτος.

ΙΙΑΡΙΣΙΟΙ, αυθημερόν. Ή  βασίλισσα της ’Αγγλίας 
¿νεχόρηϊε χθες έκ Χερδούργου διά τάς νήσους 'Τέρας.

ΡΩΜΗ, αυθημερόν. Νέαι δονήσεις σεισμού έκλόνη- 
βαν τό έδαφος τών νήσων Κολί (;)· Οικία·, πολλαι κα- 
τέπεσαν.
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Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α
(συνέχεια- ΐδε προηγούμϊνον αριθμόν)

Δεύτερον, ούχί έπουσιώδες, έλάττωμα σου δράμα
τος υπάρχει ή κατά τήν έπισημοτεραν στιγμήν τής 
είς μάχην άπελεύσεως του Άνδρούτσου μ,ετά τών 
στοατιωτών του παρεμβολή άσματος νεωτε'ρου καί 
είς γλώσσαν κάθε άλλο παρά κλε'φτικην. Τό άσμα 
τούτο, έν δυσαρμονία άνυποοόρω πρός τά πλήθοντα 
έν τφ δράματι καί μ.όνα άρμόζοντα έν τή πεοιστά- 
σει γνήσια δημοτικά καί γνωστά τραγούδια, κατε'- 
τεμνε τό ένιαΐον τής όλης έντυπώσεως καί άποτό- 
μως μετε'φερε τούς άκοοατάς έκ τών άπλοϊκώς με
γαλοπρεπών έκείνων σκηνών είς τήν έπιτετηδευμε'- 
νην πεζήν καί ταπεινήν σημερινήν κατάστασιν.

Κατάχρησις δέ αφειδής καί κουράζουσα, άλλά 
καί άδικος καθ’ ολον τό δράμα έγίνετο τών λε'ξεων 
«ψωροκώσταινα», δΓ ής εννοείτο ή τότε Κυβε'ρνη- 
σις, «Καλαμαράδες», δΓ ής έσημαινοντο οί λόγιοι 
τού άγώνος, καί πρό πάντων τής λέξεως «Σπαθί», 
ήν είς τό στόμα τού Άνδρούτσου ιδίως θά έκλι- 
νεν ό ποιητής διδάσκαλος καθ’ ολας τάς πτώσεις 
καί τούς αριθμούς πλε'ον ή πεντηκοντάκις.

Κωμικόν δέ πως ή το καί τό ύπό τού Άνδρούτ
σου πρό τού τέκνου του κοιμ.ωμένου λεχθέν, οτι 
τού ώμοίαζε (τό τέκνον του) είς τά ’φρείδια καί είς 
τά ’μάτια. Καί τά ’φρείδια του μέν κάπως δύναταί 
τις νά τά γνωρίζν), άλλ’ ϊνα άνεύργ ομοιότητα άλ
λων οφθαλμών ποός τούς ίδικούς του ρ,άς φαίνεται 
παραπολύ. Τά κάτοπτρα τουλάχιστον δέν δίδουσιν 
εικόνα ακριβή τού χρώματος, τής διαύγειας, τής 
γύυκύτητος, τής δρόσου, τού θέλγητρου τών ο
φθαλμών.

Ά λλά  καί έν τώ όλω ή ύπόθεσις τού δράματος, 
ήτις αποτελεί άληθή ολόκληρον εποποιίαν, εις τάς 
χείρας τού κ. Άντωνιάδου έξετυλίχθη κατά τό 
μάλλον ψυχρά, άνευ δράσεως, άνευ λύσεως, ανού
σιος, αδιάφορος, μή ένθουσιάζουσα, μή άφαρπάζουσα 
μή συγκινούσα ώς εδει. Έάν δέ ελειπον αί φου- 
στανέλλαι, αί φλοκάτα·., τά τσαπράζια, οί κλέφτι
κοι χοροί καί τά δημοτικά άσματα καί ό,τι άλλο 
αναπολούν τήν μεγάλην εκείνην εποχήν καί μετάγον 
τήν φαντασίαν επί τών κλεισωριών τού Όλύμπου 
καί τής Ιΐίνδου, έν ανατροφή πρός τούς ήρωας ε
κείνους καί έν σχε'σει πρός τάς περιστάσεις έκείνας, 
όλον τό δράμα αύτό δεν θά ήδύνατο νά χρησι- 
μεύση ή ώς ναναριστικόν τι ψιθύρισμα. Άγνοούμεν 
έάν καί τό δράμα τούτο τού στεφανηοόρου ποιητού 
έχτΐ βραβευθή εϊς τινα τών Βουτσιναίων διαγωνι
σμών, άλύ,ά πάντως έπί τού θεάτρου προχθές δέν θά 
ήδύνατο νά άποκομίσγ, είμή βραβείον έπί τώ άπο- 
κοιμισμώ, όν προΰξένει.

Καί τά κατά τήν παράστασιν όμως δέν υπήρξαν 
επιτυχέστερα. Ή  σημαία έν πρώτοις ήτο σάκος τι 
παμπάλαιον καί κιτρινισμενον. Ούδεμία φουστα- 
νέλλα ήτο λερή καί ένθυμίζουσα ότι φέρεται ύπό 
ανθρώπων τών βουνών καί τών άδιαλείπτων πολέ
μων, μολονότι εις τών κλεφτών ελεγέ που έν τή 
τρίτγ, πράξει «ή λερή μας φουστανέλλα». Ό  φόνος 
τού Παλάσκα καί τού Νούτσου έν τή σκηνή εγινεν 
άνευ λόγου ύπό τουφεκισμού έκ τών παρασκηνίων 
καί παρ’ άγνώστων ριφθέντος. Είς έκ τών θεατών 
μετά τόν πυροβολισμόν λίαν προσφυώς ειπεν «ό 
τουφεκισμός αυτός δέν έσκότωσε τόν Παλάσκαν καί 
τόν Νούτσσν· έσκότωσεν αύτό τό δράμα». ’Ηθο
ποιός τις, χειροκροτηθείς ενώ εψαλλεν ίέν άσμα, κα- 
τένευσεν είς σημείον ευχαριστίας, ΰπενθυμίσας 
ήμίν τά κατά τήν εποχήν τού Σαιξσπείρου θεατρικά 
ανέκδοτα. Ό  ίδιος ούτος, πεισθείς πλέον περί εαυ
τού έκ τών έπί τώ άσματί του επευφημιών, εκρινε

καθήκον του νά μεταβάλγ, καί τό κείμενον ενός ολο
κλήρου. τού τελευταίου, στίχου έπεκτείνας αυτόν 
κατά τήν ώς έπωδού έπανάληψίν του άπό δεκαπεν
τασυλλάβου είς είκοσιεξασύλλαβον όλον ! Είς άλλα 
θέατρα δέν πιστεύομεν οτι γίνονται τά κατορθώ
ματα ταύτα. Έν τοϊς χοροΐς τέλος τών κλεφτών, 
τοίς εν τώ στρατοπέδω γινομένοις, οί ήμίσεις τών 
χορευτών δέν εφερον ξίφη καί παρείχε' τι δυσάσμο- 
στον καί παράτροπον ή θέα τών άοπλων με-αξύ 
τών ςιφηφόρων καί κουμπουροφόοων. Ένίπνεον δέ 
τό άπίθανον και κατέστρεφον τό φυσικόν αί χρυσο
κέντητοι φλοκάται καί τά αργυρά τσαπράζια καί ή 
πολυτελής καθόλου άμφίεσις όλων συλλήβδην τών 
συμπολεμιστών τού Άνδρούτσου. Τί Διάβολο ! Ό 
λοι λοιπόν οί κλέφται ήσαν πλούσιοι καί οί ημιά
γριοι εκείνοι κάτοικοι τών βουνών καί τών λ α γ 
κ α δ ι ώ ν  ήσαν οί λιμοκοντόροι καί οί χρυσοκάν- 
θαροι τής έποχής των, μή έννοούντες ν’ άποταχθώσι 
τώ πειρασμώ τής πολυτελείας καί τού καλλωπισμού 
ούτε έν ώραις πολέμων ;

Άφήνομεν έ'τερά τινα ήττον ουσιώδη ϊνα εΐπω- 
μεν κάτι τι καί περί τής άκολουθησάσης τώ δράματι 
κωμωδίας «ό πνευματισμός». Ή  κωμωδία αϋτη, 
δΓ αρκετού άλατος πεποτισμένη, είνε εργον τού κ. 
Λάσκαρη, εύστόχως λίαν κωμωδούντος έν αυτή τήν 
ποό τίνος άναφανεΐσαν ή μάλύ.ον μετά καιρόν πολύν 
άναγεννηθεΐσαν τάσιν πρό; πνευματιστικάς έρευνας 
ή παιδιάς. Καί άλλοτε ή κωμωδία αϋτη παιχ^θεΐσα 
κατευησέστησε τώ κοινώ. άλλά τήν φοράν ταύτην 
πλουτισθεϊσα— όχι, πιστεύομεν. παρά τού συγγοα- 
φέως— δ·Γ ανουσίων προσθηκών καί χλιαρών παρα- 
γεμισμάτων δέν πρόύςένησε τήν προσδοκωμένην έν- 
τύπωσιν. Πρέπει βεβαίως νά λείψη έπί τέλους αύτό 
τό πρωτοφανές δικαίωμα τών ήμετέρων ηθοποιών, 
έκαστος τών οποίων, κατά τό μέτρον τής άναπτύ- 
ξεως καί καλλαισθησίας αυτού, δύναται νά μετα- 
βάλλη παν εργον,τό οποίον οϋτω ούτε ό συγγράψας 
δύναται πολλάκις νά αναγνώριση,. Ά λ λ ’ είς τήν 
μείωσιν τής έπιτυχίας τής παοαστάσεω; ούκ ολί
γον συνεισέφερον, ώς πάντοτε, τά χυδαΐον τών κινή
σεων, τό π α ρ α κ ά μ ω  μ α τών μορφασμών καί 
τό χονδρόν καί άφύσικον όλων τών τρόπων έν γένει 
δι’ών έννοούσιν οί "Ελληνες ηθοποιοί, έπί τώ σκοπώ 
τής έκλαϊκεύσεως, νά έκχυδαίζωσι πάσαν ιδέαν καί 
δΓ ών, άντί τής αληθούς καί λεπτής ευτραπελία; 
νά συγκαταπίπτωσιν είς τήν άγοοΐκον καί άφυά ά- 
στειολογίαν.

Τό τελευταίου, όπερ έχομεν νά εϊπωμεν, πρέπει 
ν’ άπευθυνθή πρός τόν διευθυντήν τού διδάξαντος 
θιάσου, τόν ευτυχώς διανοηθέντα τήν σύστασιν καί 
άκαταπονήτως εργαζόμενον ύπέρ τής παγιώσεω; 
αληθούς εθνικής σκηνής κ. Άρνιωτάκην. Είνε πράγ
ματι άςία συγχαρητηρίων καί πάση; ένθαρρύνσεως 
καί ή πρόθεσις καί ή έμμονή τού κ. Άρνιωτάκη ύπέρ 
τής πραγματώσεω; τής τοιαύτης έλληνικωτάτης ι
δέας. Ά λλά  νομίζομεν οτι έξεβη τών ορίων τού σκο
πού αύτού προσπαθώνπάντοτε διάτών καταδικασθέν- 
των ήδη παλαιών ηθοποιών νά έξακολουθή τό εργον 
του. Ό  Εθνικός Δραματικός Σύλλογος, ό άπό 
πολλού συσαάς καί έν ώ διδάσκει ή έδίδασκεν ό κ. 
Άρνιωτάκη; καί άφ’ ού, καταρτιζόμενου διά νέων 
0λως προσώπων, όφείλομεν ν’ άπεκδεχώμεθα τήν 
ποθητήν ύπό νέας συνθήκας άναγέννησιν τού έλληνι- 
κού θεάτρου, ό Εθνικός Δραματικός Σύλλογος ού
τος δέν είνε ό προχθές διδάξας έν τώ Ν έο Οεάτοω. 
Πού είνε τά νέα πρόσωπα δι’ ών έπηγγέλθη νά 
χύση, τό νεάζον αίμα είς τάς παγωμένα; φλέβας τής 
ελληνικής σκηνής ; ’Εκτός δύο μόνον νέων ηθοποιών 
όλα τά άλλα τού θιάσου του πρόσωπα ΰπήρχον έκ 
τών παλαιών. Καί γνωριζομεν ότι πολλοί έκ τών α
νεπτυγμένων καί λογίων νέων είχον προσιλθει έρασι- 
τέχναι μαθηταί τής νέα; ταύτης σχολής. Τί ά- 
πέγειναν ούτοι ; Διατί δέν εξακολουθεί δΓ ών 
μέσων ήρχισε καί δ·Γ ών επαγγελιών είχε τό πριν 
γαλβανίσει όλους τού; έραστάς τής ώραίας εθνικής 
σκηνής ;

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ 
Χθές συνήθη, ήμέραν τών παρουσιάσεων, ή, Α· Μ. 

ό Βασιλεύς έδέχθη τάς πολιτικά; άρχάς τής πρω- 
τευούσης.

Επίσης χθές κατήλθεν είς Πειραιά, καί διεπε- 
ραιώθη είς Ναύσταθμον ό βασιλόπαις Γεώργιος.

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Ό  καιρός ένταύθα άπό τινων ημερών έτράπη έπί 

τό ψυχρότερον καί μάλιστα λίαν έπαισθητώς. Τά 
δέ νέφη περιπλανώνται άνά τόν ορίζοντα έπιμ.όνως. 
Έν Τριπόλει δέ ό καιρός τουναντίον μ.ετεβλήθη έπί 
τό έαρινώτερον, όπερ μεγάλως θέλει συντελέσει είς 
τά σπαρτά, διό καί ό σίτος ΰπετιμήθη έκεϊσε. Έν 
Χαλκίδι αατέπεσον βροχαί πολλαι εύνοϊκώταται 
ού μόνον είς τά σπαρτα, αμπέλους καί έν γένει είς 
τήν γεωργίαν, άλλά και είς τήν ελλειψιν αύτήν καθ’ 
έαυτήν τού ϋδατος· άλλως άν ό καιρός δέν διαρ- 
κέσγ τοιούτος ή λειψυδρία εσται έπαισθητοτέοα τής 
περισυνής καθ’ όσον άπό τούδε ήδη τό ϋδωρ τού έν 
Χαλκίδι υδραγωγείου έλαττούται σπουδαίως Καί 
έν Πύργω ό καιρός έβελτιώθη.

X
ΣΙΤΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ήξηκολούθησε καί κατά τήν παρελθούσαν εβδο
μάδα ή αύτή καχεξία έν τ7, άγορά Πειραιώς καί διά 
τούτο όλίγισται πράξεις έλαβον χώραν. Έκ τών 
γενομένων δέ πωλήσεων παρετηρήθη νέα ϋποτίμη- 
σις κυρίωί έπί τών τουρκικών σίτων. Ούτως έπωλή- 
θησαν Δεβές πρός λεπτά 40— 40 1)2. Απαλού  
πρός λεπ. 37 μέ 3 ο)ο. Έ πί ρωσσικού σίτου δέν έ
γένετο καμμία πράξις, έκτιμωμένων ήδη περί τά 
λεπτ. 45— 47 μέ 3 ο)ο·

X

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Τά δημοτικόν συμ,βούλιον έξακολουθεΐ τήν έο- 

γασίαν του—  ά.τεργούν. Προχθές πάλιν είχε προσ- 
κληθή είς συνεδρίαν,άλλά μόλις καταοτισθείσης α
παρτίας καί προκειμένου ν’άρξηται ή συζήτησις έπί 
τών περί καθαρισμού καί καταβρέγματος προτάσεων 
τών κκ. Χόρν καί Βιάρ, είς τών κ. συμβούλων, τίς 
οίδε τίνα συμφέροντα έχων έκ τής μή έπιψηφίσεως 
τών προτάσεων τούτων, ωχετο άπιών έκ τού συμ
βουλίου καί έματαίωσε τήν απαρτίαν. Σημειωτέον 
ότι ό κύριος ούτος δέν είνε ή πρώτη φορά καθ' ήν 
έπαναλαμ.βάνει τά αύτό καί οφείλει ό κ. Δήμαρχος 
νά ζητήση έπί τέλους τήν τιμωρίαν του. Δέν άρκεΐ 
ότι σπανιώτατα κατορθούται ό καταρτισμός άπαο- 
τίας ενεκα τής άσυγγνώστου οκνηρίας καί αδιαφο
ρίας τών κ. συμ.βούλων, άλλά καί όταν κατορθωθή 
άπαξ, τήν ματαιόνει ό κύριος ούτος.

Ένετάλη ό δούς τό σχέδιον τής π. αγοράς πρώην 
μηχανικός τού δήμου κ. Μεταςάς, ϊνα συνεννοούμε
νο; μ.ετά τού μηχανικού τής πόλεως, καθυρίσγ τόν 

^χώρον ον θέλει καταλάβει ή παλαιά άγορά, ϊνα άρ- 
χίση, πλέον ή οίκοόομ.ή τού κτιρίου.

Προσεχώς κηρύσσεται μειοδοτική δημοπρασία διά 
τήν κατασκευήν 40 φανών άνεγερθησομένων είς Χα- 
λάνδριον, Άμαρούσιον καί Κηφισίαν.

"Ηρξατο ή τοποθέτησις πινακίδων έπί πολλών 
όδών ανωνύμων, πράγμα όπερ άπό πολλού ήτο ά- 
ναγκαίον.

Διά τών νέων γενομ.ένων δηλώσεων, άς είχεν επι
βάλει πρός τούς λαμ.βάνοντας ϋδωρ τό Δημ.αρχείον 
καί χάριν τών οποίων άνέπτυξεν άληθώ; πο/.λήν ά- 
μ.εροληψίαν καί δραστηριότητα, κατωρθώθη ¿ίστε νά 
είσπραχθοϋν κατά τό τελευταΐον έξάμηνον τού πα
ρελθόντος έτους 11 χιλ. δρ. περιπλέον τών τού αν
τιστοίχου διαστήμ.ατος τού προαπελθόντο; έτους. 
Έν γένει δέ έρρυθμ.ίσθη ήδη ή έπί τών ύδάτων υ
πηρεσία τού δήμου κατά τρόπον μ.ή έπιτρέποντα 
τήν έλαχίστην κατάχρησιν καί υποσχόμενος νά προ- 
σποριζγ, τω δημ.οτικώ ταμείω αρκετά σημαντικόν 
έσοδον.

Έν ταϊς όδικαϊς εργασία·.; απασχολούνται ήδη 
περί τάς 2 0  γυναίκες πρός συλλογήν χαλίκων 1 0 0  
άνδρες έργάται καί 30 καρραγωγεϊς μ.ετά τών κάρ- 
ρων των. Τούθ’ όπερ ενδεικνύει ότι τά τού δήμου 
μας δεν διεπει πλέον εύτυχώ; ή νάοκη καί ή άερνία.

X
OI APOVPAIOI ΜΥΣ

Ή  εκ τών μ.υών τούτων καταστροφή ήρξατο ήδη 
δίδουσα τά σημεία της έν Θεσσαλία. Κατά τήν πε
διάδα τών Άραυανίων 30 στο.σίτου καί κατεστράφη- 
σαν Οί χωρικοί καταδιώκουσι διά τώνπροχειροτέοων 
μέσων, άλλ’ άνευ σπουδαίου αποτελέσματος τούς 
ποντικούς, έκ τών όποιων ο! άρτιγεννητοι καί μ.ι-

παοαπολύ μικρόν
X
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ΕΟΡΤΗ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ
Ττ,ν πχρελΟοϋσαν Κυριακήν καί Δευτε'οχ·; οί <τυι/.- 

πολΐται ίσραηλϊτχι ήγον μεγχλην εθνικήν εορτήν 
εις άναμνησιν τής σωτηρίας αυτών ·ήν όφείλουσιν 
είς τήν ΈσΟτ,ρ καί τον θειον αυτής Μχρδοχκΐον.

X
ΑΤΞΗΣΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Εξακολουθεί καθ’ έκαστη·; σχεδόν ·/·, εκδοσις βα
σιλικών διαταγμάτων, δι’ ο'ν αυξάνεται ή μισθοδο
σία των δημοδιδασκάλων τών συμ—ληρωσάντων πεν- 
ταετίαν. Τύ μέτρον'"τοΰτο, ώς γνωστόν, ν,ρ/ισεν έ- 
οαρμ.οζόμενον ετ:ϊ. της υπουργεία; τού κ. Γερωκο- 
στοποΰλου, συνεχίζεται δέ σήμερον παρά τοϋ κ. 
Παπκμιχαλοπούλου, προ; άνακουοισιν τών ταλαί
πωρων πτωχών δημοδιδασκάλων.

X
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

Εξακολουθεί έν τώ ύπουργείω τής Παιδείας ή 
εκδοσις τών ενταλμάτων διά τους καθυστεοουυ.ενους 
μισθούς διδασκάλων καί διδασκαλισσών. ύπονοα- 
φεντων πάντων παρά τοϋ ύπουεγοϋ.

X  . .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προχθές την 8 ην νυκτερινήν ώραν ί  Γ. Τσιτσικα- 

κης. Κρής, συνεπλάκη μετά τών Γ. Καραπατάκη 
καί I. Δαφνάκη έν τη πλατεία τής Ελευθερίας, 
αλλά νικώμενος καί τραπείς είς φυγήν κατεδιώ/θη 
υπό τών Βύο άλλων μέχρι τής επί τής όδοϋ Σφα
κτηρίας οικίας του. ένθα έπανχληφθείσης τής συμ
πλοκής, αποτέλεσμα ύπήρξεν ό τραυματισν.ος χύ
του διά ράβδου ελαφρώς καί τής μητρός του Μα
ρίας διά λίθου κατά τήν κεφαλήν Ιπικινδύνως. Οι 
δύο πρώτοι συλληφθε’ντες ώδηγήθησαν είς τήν α
στυνομίαν, ό δέ τρίτο; άπέδρα.

—  Αυθημερόν τήν 0 μ. μ. έν τή συνοικία Πλά
κας οί Δ. Τσάκωνα;. Μ. Σκάγια; καί δύο ετεροι ά 
γνωστων ονομάτων έτραυμάτισαν διά λίθων είς διά
φοροί με'ρη τοϋ σώματος τον στρατιώτην τού 3ου 
πυροβολικού συντάγματος Γεράσιμοτ Άντίπαν. Οί 
δύο πρώτοι ώδηγήθησαν είς τήν αστυνομίαν, είδο- 
ποιηθέντος άμα καί τοϋ Φρουεαε/είου.
• Έ ν Θήβαίς τέσσαρες ποιμένες όδη-τ,ϋντες τό ποί
μνιο·; αυτών, είσήλασαν είς δοσκήν άνήκουσαν είς 
άλλου; ποιμένας, καί οΐτινες εϋρόντε; κατηλειμμέ- 
νην τήν βοσκήσιμου αΰτών γήν έπετέθησαν κατά 
τών επιδρομέων ποιμένων διά λίθων καί ροπάλων 
καταλήξαντες επί τέλους και είς τάς μαχαίρας. Έν 
τή συμπλοκή ταύτη έτραυματίσθησαν ίκατέεωθεν 
τρεις έλαορώς ώς καί είς παΤ: ποιμένος. ΕΙδοποιη-

πλοκών.
1 —  Κρής τις μεσήλιξ άπεπειράθη ν’ αύτοκ.τονήσγ, 
διά πιστολιού κατά τήν συνοικίκν Κασσέλλας, εκ- 
κενώσας αύτό κατά τής κεφαλή; του· ευτυχώ; ή 
σφαίρα διαλαθοϋσα τοϋ σκοπού έτοαυακτισε ¿όνον 
αυτόν ελαφρώς κατά τήν κεφαλήν» ό αποπειραθεί; 
ν’ α.υτοκτονήση μετεφέρθη έν κακή καταστήσει είς 
τό νοσοκομείου.

—  ΣυνελήφΟησαν χθε; υπό τών άστυνοι/.ικών 
κλητήρων οί Κωνσταντίνο; Μαργέτα; καί Ν. Βερίγ- 
κης κατηγοοούιαενοι έπί διαοόεοι; ένκληίΑατικαί;

* · · > ’  I 'Γπραςεσιν.
—  Προχθές ό υπηρέτης τον παρά τά Χαυτεϊκ 

ζαχαροπλάστου Παύλου Πετρά/.η. Σπόρο; Παπάς, 
είσπράζας τοϋ κυρίου του περί τά; 100  δρα/ν.άς. 
εκρινε καλόν ν ’ άπέλθ·/) εϊ; τό εξωτερικόν έξασ&αλί- 
ζων διά τών 1 0 0  δραχαών τον ναϋ/.ον του, καί 
πρός τον σκοπόν τοϋτον κατήλθεν είς Πει ο κιχ έτοι- 
μαζόμενος πρός άναχώρησιν- πληροφορηθείσκ ομω; 
τοϋτο ή αστυνομία συνέλαβεν αύτόν καί παρέδωκε 
τάς κλοπιμαίας 1 0 0  δραχμάς είς τόν κύοιόν του.

—  Κατά τόν παρελθόντα μήνα Φεβρουάριον συ- 
νελήφθησαν ΰπό τής χωροφυλακής έν Κεφαλληνία 
έννέα ουγόδικοι καί πέντε φυγόποινοι.

—  Ό  έκ Τεγέας ’Ιωάννης Τράκας κατηγορούμε
νος έπί ψευδορκία καί φέρων έπί τή; ράχεώς του έν
ταλμα συλλήψεως διετέλει μέχρις εσχάτων δημό
σιος είσπράκτωρ Τεγέας, ότε αίφνης συνελήφθη έν 
Τεγέα ΰπό τοϋ υπενωμοτάρχου Χρ. Φίλη. λίαν άυ.ε- 
ρίμνως διαμένων έν τή, κεντρική πλατεία

χ ’
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΩΝ

Χθές κατεσχέθη ύπό τών αστυνομικών κλητήοων 
έν χαβάνιον μετά μιας μαχαίρας κοπής καπνού καί

ζόμενον έν τώ καπνοκοπτηρίφ Πειραιώς, διετά/Οη 
δέ ή σύλληώις αύτοϋ.

X

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Έν τή χθεσινή συνεδριάσει τοϋ συλλόγου Παρ

νασσού εψηφίσθη πίστωσις 3 .0 0 0  δραχμών διά τάς 
έορτά; τοϋ συλλόγου, καί κατόπιν προέβησαν είς 
τήν εκλογήν νέων μελ,ών. Έγένοντο δέ δεκτά ένδεκα 
νέα μέλη

■■ ■ ' . . . . .  _________

Α Γ Γ Λ ΙΑ .
Οί έν Αυστραλία Ελληνες προάγονται διηνεκώ; 

καί κατ’ αριθμόν καί κατά 8ύναμ·.ν. έχουσι δ’ ήδη 
ζηλωτήν καί φιλοπατριν πρόξενον τόν Κ. Φωλεοόν, 
όστις. άμα μαθώ.ν τόν θάνατον τοϋ δουκός τής Κλα- 
ρεντίας. επεμψεν είς τον διοικητήν τής αποικίας 
συλλυπητήριον τηλεγράφημα, έλαβε δ’ άπάντησιν 
λέγουσαν... Ευχαριστώ τούς "Ελληνας τής Νέας Νο
τιάς Ο-οιλίας έπί τώ ψηφίσματι τής συμπάθειας, 
οπερ θά διαβιβάσω είς τήν άνασσαν καί τόν πειγ- 
κηπα τή; Ουαλίας. Ίεοσεη.»

I I  ΤΡΑΠΕΖΑ Τ Η Σ  ΙΣ Π Α Ν ΙΑ Σ
Εν τή προκαταρκτική γενική συνεδριάσει τών 

μετόχων τής Ισπανίας άνεγνωσθη έσ/άτω; ή λο
γοδοσία διά τό έτος 1891. καθ' ήν έν ταίς έμπορι- 
καϊς έργασίαις έδεικνύετο μεγίστη χαλάίωσις ιδία 
εις προεξοφλήσει;, είς παρακαταθήκας, ναι είς τά 
τοι; μετρητοί;, ενώ αί προκαταβολαί είς χρεώγοαοα 
ηυςησαν. *0 κ. Καμάχο περί τό τέλος τής λογοδο
σίας ταύτης άνέφερε, οτι αί καταθέσει; τή; τρα- 
πέζης τής Ισπανίας περί τά τέλη τοϋ Δεκεμβρίου 
1891 ηυςησαν εις εκατόν εξήκοντα πέντε εκατομ
μύρια πέσετας (φράγκα) είς χρυσόν καί εκατόν δε- 
κατεσσαρα εκατομμύρια είς άργυρον, ατινχ έπαισθη- 
τώ; ηύξησαν κατά ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον 
τοϋ 189?. Γά εν κυκλοφορία ομόλογα είς τό τέλος 
τοϋ 1891 άντεποοσώπευον εκατόν δώδεκα έκατομ- 
μύοια πεσέτας.

ΙΑ ΙΟ Κ Τ Η Σ ΙΑ Ι ΙΛ ΙΩ Τ ΙΚ Α ί ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ·.
Κατά τήν εν τή γερμανική βουλή συζήτησιν έπί 

,τών ναυτικών πιστώσεων ό κ. Βαουμ,παχ, ΰποστηρί- 
ζων τους φιλελευθέρους, καί εθνικούς φιλελευθέρους 
καί δημοκρατικούς κ.αθυπεβαλε πρότασιν πραγαα- 
τευομενην περί τοϋ απαραβίαστου τών έν θαλάσση 
ιδιωτικών Ιδιοκτησιών έν κ.αιρώ πολέμου κατά τάς 
άρχάς τοϋ διεθνούς νόμου. Ό  κόμη; Καπρίβης, λα- 
υών τόν λόγον, άπεκρίνατο ότι μολονότι άπασαι αί 
φιλάνθρωποι υπαγορεύσεις ήσαν υπέρ τή; προτάσεω; 
ή επιτυχία ταύτης ¿τυγχάνει πλέον ή αμφίβολος. 
Έάν νέαι διεθνείς συνθήκα.ι διεπραγματεύο-Λο. ήττον 
θά έπετύγχανον τών κατά τό I 8 5 0 .Ή  άνάπτυξις τών 
μέσων τών ναυμαχιών ήλλοίωσε τήν γενικήν Οέσιν, 
δ’-οτι αυται τά νϋν σπανίω; άποφασίζουσι τήν διέ
ξοδον τού πολέμου έτι δέ όλιγώτερον είς τό μέλλον. 
Ο νίκη τη; ήδύνατο μόνον νά κατ αθλίβή τόν έχ- 

χθρον επιβιβάζω·; στροιτιώτα; άφθονου; καί κατα- 
στρεφων το έμφόριον, αί δέ Δυνάμεις αΐτινες έπιχει- 
ροϋσι ναυμαχίας πρός μακρυνάς /.“ ?«« δεν ήθελον 
ευκόλως άπολαύγ, τοϋ δίκαιου. ΓΙροσέθηκεν, ότι δεν 
υπάρχει ουσιώδης διαφορά όσον άφορή. τοϋτο μεταξύ 
ναυμαχίας καί μάχης. Έάν τά πλοία πεπληρωμενα 
εφοδίων επεχείρουν νά διασπάσωσι τινά αποκλεισμόν 
ήθελον αίχμαλωτισθή. ωσαύτως δέ κατά τήν πολι
ορκίαν τών Παρισίων έάν ιδιαιτέρα αμαξοστοιχία 
επεχειρε: νά διευθυνθή εις τό ά’στυ, οί γερμ.ανοί ήθε
λον καταλάβη αυτήν. [Ιολλαί τών Μεγάλων Ναυ
τικών Δυνάμεων έσκέφθησαν, ότι εΐνε δυνατή ή χρή- 
σις τών εμπορικών πλοίων έν καιρω πολέμου. Έν 
Α γγλία  τό ύπουργεϊον τών Ναυτικών έλαβε κατά
λογον τών εμπορικών εισερχομένων πλοίων, άτινα 
σροενοησαν ό'τι έξετέλεσαν όρου; τινάς. Ύπήοξεν έν 
Ρωσσια ες εθελοντών στόλος αυτόματος. Πάντα 
τά πλοία ταϋτα νϋν διαμένουσιν ιδιωτικά, άλλ' ό 
εχθρό; δεν ήθελεν αφήσει χύτά άτιμωρητεί, τουναν
τίον άρξαμενου τοϋ πολέμου πχσα προσπάθεια ήθελε 
καταβληθή πρός -σύλληψιν ή τήν καταστροφήν αύ- 
τών.

Ώ ; εκ τούτου ή πρότασ-.ς άπεσύρθη.

Γ Ε Ν ΙΚ Α Ι ΓΝΩΣΕΙΣ Κ Α Ι  Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α Ι

Κατά τήνάπογραοήν τίϋ 1889 ό πληθυσμός tí;?Í 
πσλεως των 'Αθηνών ανέρχεται είς 107,551 άτομα. ” 1
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εκ βρογχίτιϊος.39 (28 άρ.και 1 1 θήλ.) έν. πνευμο·;ίάς) 
1·> εκ νόσων τοϋ πεπτικού συστήματος, 11 εκ νόσων 
των ούρσπ. καί γεν·;, οργάνων, κτλ. Έν Κέρκυρα ίί 
κατα τήν αύτήν περίοοσν άπεόίωσαν έν όλω 63, ών 3{ 
% ενες και 32 θήλεις. Έ ς αύτών οέ 13 έξ εϋσλογίας 
("ή αρρενας καί 8  θήλεις), ν·αί 12 έκ νόσων τής καρόιας

Η  οιεΟνής εταερία τής σεώρυγος τής ΚσρίνΟσυ ίσρόθη 
την 21 Ιου νίου  1882 μ ετά  ν.εσαλαίσυ 30 εκατομμυ
ρίων οράγκω ν.

• *

/ Η  περί τής επ ικείμενης γενικ ή ς α π ογρά οή ς τώ ν κα
τοίκω ν τή; Α ίγυπτου  οικεία έκΟεσις ή :η  μετασράζετα·. 
άραόιστί.

* ·
*

Μηχανική τις Γ ερμ α νική  έρ η υερ ίς  έσημοσίευσε τά ε- 
ςή ς . οσο·; αοσρα τήν έντυπωσ:·; τώ ν ζώο;·; απέναντι ■ 
α τμ ομ η χα νή ς. ’6  μ εν  βοϋς. οστις θεω ρείται παροιμιω - 
οώς ρ λ ά ς . ίσταται α τά ρα χος κ α τά  τήν πάροοον σισηρσ- 
ορομικής ά μ α ςο σ το ιχία ; ούοόλω ς σκεπτόμενος περί τοϋ 
επ α πειλοϋ ντος αύτόν κινδύνου’ ό κύων τρέχει άέλαόώς 
μ ετα ξύ  τώ ν δικτύων σιδηροδρόμου, ένώ τά  π τη νά  ραίνε
ται οτι αίσθανονται ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν έ π ί  άτυ.;- 
π λ ο ίο υ ’ συνήθως δέ οί κορυδαλοι έμρω λεύουσιν και τρε- 
ρουσι τα πτηνά  τω ν ύπό τα ς σιδηροδρομικά; ράβδους έβ’ 
ας δ ιέρχοντα ι διηνεκώς βαρύτατα; α μαξαι κα ί αί χ ε λ ι
δόνες κτίζουσι ρώ λεά ς έν τα ίς άποΟή/.αις αύτώ ν. Ζεύ- 
γ ο ς  χελ ιδονώ ν άνεΟρεψε τούς νεοσσούς έπ ί !·; έτος έν- 
τάς μύλου ένθα π α ρήγετο  κρότος έκ μ η χανή ς 300 ίπ
πω ν ουνα μ εω ς, ημέρας καί νυκτός ερ γα ζό μ ενη ς, έτεροι 
ο’ε ζεύ γ ο ς  ένερω λευσαν έν τώ έπ ισ τ εγά σ μ α τι τού τροχού 
ά τμ ο π λ ο ίο υ  εχο ντ ο ς δρομολόγιο·; μ ετα ξύ  ΓΙέστης κ«ί 
Σ εμ λ ίνο υ .

ήθη αύτών. καί τούς άλλους συμπολιτας, άραιρούντεζ 
αυτούς τήν ελευθερίαν τού έκλεγειν τούς άξιους.

* *

 ̂Ο Κοραής λέγει, δ-ι δεν ειίνε δυνατόν νά εΐνε τις 
τοΤς πάσιν αρεστός, πλήν αν γείνη ζαχαρόπητα <'είμή 
πλακούντα γενομενον. ·>

* *

Έράνησαν χρημάτων άρρσντιστοι πολλοί, καί όμως 
πλεονέκτχι εξουσίας αχόρταστοι χέίρες μεν άγναί. ρρήν , 
σ ε'χει μίασμά τι βρωμερότατο·; τής δεσποτείας τό 1 
μίασμα.»

•  *

Εις τούς Ίησουίτας πρέπει ·;ά κλει-Οώσιν οί λιμένες 
τής Ελλάδος, ώ ;  αποκλείονται είς τούς πειρατάς.

* *
•

Ό  ’Ισοκράτης ότε έγραρε, πρός τόν υιόν τού Φιλίπ
που ’Αλέξανδρον, ήρκεΤτο είς τό «Ισοκράτης Άλεξάν- 
δρω χαίρει·;» και ό ’Αλέξανδρος είς τάς πρός τόν ’Ισο
κράτη·; ανακρίσεις έγραρε μόνον «Αλέξανδρος Ίσοκρά- 
τει χαίρει·;».

♦

Ιστορία εινε φωνή νεκρών διδάσκ.ουσα τούς ζώντας.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ

Επειδή τινες τών ενταύθα κ. συνδρομητών ν.κς 
πα.ρεπονέθησαν, ότι δεν λαμβάνουσι τόν «Βρεττκνι- 
κόν ’Αστέρα» παρακαλούνται πάντες οί κ. συνδρο- 
μηταί καθώς καί ο.ί μή συνδρομητχί οί ανέκαθεν 
λαμβάνοντες δωρεάν τό φύλλο ν, όπως είδοποιώσι 
αυθημερόν ή μα; οσάκις ή διανομή τοϋ φύλλου δεν 
γίνεται τακτική.

ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είς τό γνωστόν παρά τή, νέα ‘Αγορά Κατάστημά 

Αποικιακών ’Αδελφών Ίωάν. Πρινοπούλων (πρώην 
Πυρρή) έκομίσθησαν εσχάτως χαβιάρι μαϋρο άρί- 
στης ποιότητες πωλούμενον πρός 2 0  δραχικάς τήν 
οκά, ώ; καί άπαντα τά εϊδη. Οί βόυλόμενοι προ- 
σει.Οετωσαν καί θά μείνωσι λίαν ευχαριστημένοι.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ Σ ΑΣΤΗΡ

το ν .... ηρωτησεν τον συνταγματάρχην μα Λίστα αν γνω- 
ρίζη τήν αιτίαν.

—  Όποια ιδέα! βεδιασμενως γελ,ώσα ειπεν ή κό
μισσα... καί τί άπεκρίθη ό συνταγματάρχης, Δημήτριε;

—  Ό τι δεν πιστεύει, ούτε ύμε~ς, οϋτε ό πατήρ σας, 
οϋτε ούδείς τών συγγενών σας νά έγνώρισαν ποτέ εκ 
τοϋ πλησίον τόν άνθρωπον έκε~·;ον, οτι μόνον πιθανόν 
ή οικογένεια του νά εΤχε σχέσεις τινάς με τήν τοϋ πα- 
τρός σας, πρός τήν όποιαν νά έκαμε καί τινας ευερ
γεσίας.

—  Τό εναντίον τέκνο·; μου, ή μήτηρ καί ή άδελτή του 
χρεώστου·; πολλας ευεργεσίας πρός τόν πατέρα μου.... 
δύναμαι νά είπω. οτι ή οίκογένειά μας ουνέτεινεν νά 
τούς άποοπάση τοϋ ζυγού τών Γαρδικιωτων.

Ή  τύχη των έλαβεν ήδη βελτίωσιν μεγάλη·;—  έ’γει- 
ναν έξακουστοί. ό κόσμος πολ/,ά κατά τούτων φωνάζει 
δεν φρονώ όμως διά τοϋτο ήμεΤς, οΐτινες έτι δέν γνωρί
ζομε·; τήν αλήθειαν νά τεθώμεν είς τόν αριθμόν των έχ- 
θρών των.

Τό φρονιμότερο·; Δημήτριε εινε νά κρατώμεν ουδέτε
ρόν τι καί οσάκις ό λόγος περί τούτων οϋτε καλόν οϋτε 
κακόν νά προφέρωμεν.

—  Οϋτω εινε αγαπητή μου μήτερ—  άλλα ίιηγήοου 
μοι πώς τού; ελύτοοισαν άπό τόν ζυγόν τών Γαρδικιω-

Τ Ο  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν
μνε οχι μονον προοεκτικωτεραν εις την συμπεριφοράν 
της άλλά πολυμέριμνον δι’ αύτήν. ΈφοδεΤτο νά μή δώση 
αιτίαν τό ελάχιστο·; κατ’ αύτής νά εϊπωσι, καί έφοβέϊτο 
τήν καταλαλιάν τού κόσμου,ώς τόν μεγαλείτερον εχθρόν 
της. "Οσον άνυψοϋτο κοινωνικώς τόσον καί τό ηθικόν 
αύτής είτε διά τής πείρας είτε διά τής ούσεως έπαγι- 
οϋτο καί άνεπτύσσοντο.Συνέλαβε τήν ιδέαν νά άναδειχθη 
πρωτότυπος είς τάς πόλεις τάς οποίας έκατωκισε ! . . .  
τό είδωλο·/, ό ναός τής άρετή; ! ίνα παραλύση παν- 
τα άγνωστον έχθρόν της όστις ήθελε ποτέ άνακαλύψη 
τών παιδικών έτ<ώ·; τη; τα συμβάντα.

Δέν έδιώκετο πλέον ΰπό τής τύχης, οϋτε ύπό κινδύ
νων όπως μεταχειρίζεται .τά πειράματα τών έπιστημών, 
ώς άντίδρασιν κατά τών παγίδων, τό παρελθόν άπεσβέ- 
νυτο βαθμηδόν είς τό παρόν ή δέ Ζιδρέ έπροσπάθει ν’ 
άποφύγη πάσαν περίστασιν ήτις τη ανεπώλει τήν απαί
σιο·; τής γεννήσεώ; της μοίραν, καί τήν άπαισιωτεραν 
εκείνης τής γεννήσεως τοϋ τέκνου τηο.

Ουδέποτε ό νέος Δημήτριος δέν παρίοτατο ενώπιον 
της χωρίς νά ένθυμηθή τόν Άλή. Οί γαλανοί οφθαλ
μοί του ήσαν ώς εκείνου. ·ή ξανθή κόμη του ώς εκείνου. 
Έκ ταύτης είχε μόνον κληρονομήσει τό ραδινόν τσϋ 
άναστήματός της. τήν «ίραιοτατην ρίνα της. τα κορα- 
λ.ινα χείλη της καί τό άβρόν καί εϋταρσον τών χειρών 
και ποδών της.

Τίς τό πιστεύει ! Έν μέσω τών ευδαιμονιών της, 
χιλιάδας μίλια μακράν, ή Ζιδρέ τά πάντα λησμονούσα 
ριπτσυσα τά συματα έπί τοϋ Δημητριου. έφερε·; εν τή 
καρδία της έτι σπόρους έσωτος πρό; τόν πατέρα τοϋ 
υιού της. ποθητήν τήν άναμ.νητιν ποιούσα τσϋ τέρατος 
εκείνου. Τόσον άοιερμήνευτος εΐνε ενίοτε ή καρδία μιας 
γυναικός ! ! !

Δυστυχώς ή Ζιδρέ έκ τοϋ κόμητος Ούϊσκοϊάτου δέν 
απέκτησε τέκνα. Ό  Δημήτριος άπεκατέστη έπισης ό 
αγαπητός καί τοϋ κόμητος. Είς ’Οδησσόν πριν ύπαν- 
δρευθή διήρχετο ώς τότε χήρα έμπορου Ήπειρωτου. κά
ποιου κόμητος Κλαδά. άποβιώσαντος τινάς μόνον μήνας 
μετά τόν γάμον των, όθεν ο νέος Δημήτριος έφερε το 
επώνυμο·; τού πατρός του. κόμης Κλαδας. Έτέθη εν 
μια τών πρωτίστων σχολών τής Μόσχας, είχε τελειώσει 
τάς σπουδάς του καί τήν έπαύριον έμελλε νά άπέλθη 
είς τήν πολεμικήν τής Πετρουπόλεως σχολήν, όπως 
μετά ταϋτα έξέλθη είς τά τεχνητά όπλα τής Ρωσσίας.

Τούτου ενεκεν ό κόμης είχε μεταδή είς ΙΙετρουπολιν 
καί τούτου ενεκεν ή κόμισσα έδιδε τόν χορόν τήν εσπέ
ραν ταύτην.

Ό  μόνος άνήρ. όστις έγνώριζε τό μυστικόν τής κσ- 
μίσσης. ήτσ ό Βέλλιος, πλήν ό αρχαίος αύτής έραστής 
είς τήν παρούσαν στενήν συγγένειαν των μετεβλήθη ά 
ειλικρινέστερος αύτής φίλος. "Αδολο·; καί στερεαν 
φιλίαν τωόντι τρέφων διά τήν κόμισσαν, ως άλλοτε ητο 
ό πλατωνικός ταύτης έρως, τήν μάλλον άμωμον αγα- 
πην πρό; ταύτην δεικνύω·;. Ήδύνατο νά Ουσιαση ύπερ 
αύτής τάς ημέρας του. ή νά σταθή ό εκούσιος αίτιος μια 
μόνη Ορίξ τής κεφαλής της νά ύποφέρη.

"Αλλως τε θαυμάζω·;, έκτιμών καί σεβόμενος τήν έ- 
νώπιόν του τώρα υψηλήν κυρίαν, αναπολώ·; τόν ίδιον 
άγριον καί άπλοϋν, ίνα μή χαρακτηρίσωμεν τοϋτον άλ
λως, βίο·; του είς ‘Ήπειρον, ένα'δρύνετο οτι ήτο έπα- 
ξιος τής φιλίας ταύτης καί ιός έκείνη τήν θεία·; πρό
νοιαν ηύχαρίστει ότι τούς ήξίωσε νά γείνωσι_ μέλη κοι
νωνίας καί κόσμων πολιτισμένων. Τούτου ενεκεν απε- 
φευγον τήν έλαχίστην ένθύμησιν τής έποχής έκεινης να 
έκβάλλωσιν ενώπιον τών Ρωσσων αριστοκρατών τοϋ πα
ρελθόντος αύτών. «ν καί τόσον έλάμβανον μέρος εις το 
πολιτικόν καί εθνικόν ζήτημα τής τοτε δούλης Ελ-« ’ Γ,
Λ α 5 ο ς .

Ή  κόμισσα Ούίσκο&άτη. τό στήθος έχουσα πεπιεσμε- 
νον καί χϋνουσα δάκρυα πολλά, έ'κειτο πρηνής έτι έπί 
τής κλίνης, όταν ή Ούρα ανοίγεται καί ό Δημήτριος είσ-

Π Λ Ε Κ Τ Α Ν Η - Γ Γ Λ Ε Κ Τ Α Ν Ω Ν
ΗΤΟΙ
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

‘Υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ.— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ

(συνεχεία

—  Πρέπει νά ένδυθώ διά τόν χορόν υιέ μου, ή ώρα 
παρήλθε είς μίαν άλλην περίστασιν θέλω σε οιηγηθεί 
τά συμβάντα εκείνα μ’ όλον ότι δέν τά γνωρίζω καί 
όλα  έγώ Ευχαρίστως μίαν άλλην ώραν.

—  Μέ όλα όσα κατά τοϋ Ά λή ό κόσμος κραυγάζει 
έγώ. αισθάνομαι πολύ διά τοϋτον φιλία·;...ά·; ήτο αδελ
φός ή συγγενής μου δέν ήθελον τόν άγαπά τόσον, πλήν 
όπερ περιεργότατον μήτερ μου, σήμερον πριν έκ τής 
σχολής τή; Μόσχας αναχωρήσω, ένώ έτσιμαζόμην νά 
άποχαιρετήσω τούς συμμαθητά; μου, εις τούτων καταγω
γής ελληνικής ό ανεψιός τοϋ έκ Μηκώνου Ψαρού, όστις 
μέ τόν Θεόδωρον Όρλώφ έκαμον τήν εκστρατεία·; τής 
Πελοπόννησου πρό δεκατεσσάρων ετών. μέ έλαβε κατά 
μέρος καί μέ παρεκάλεσε πολύ να μεσολαβήσω προς 
ύμας, όπως όμιλήσητε μέ τήν φίλην καί τήν πριγκιπισ- 
σα; Δασκώφ, ήτις πάντοτε εΐνε ύπό τήν καλήν εύνοιαν 
τής αύτοκρατείρας νά βοηθήση τόν Άλήν, νά σχημα- 
τίση είς τά Δυτικά παράλια τής Τουρκικής αυτοκρατο
ρίας εν ορθόδοξον Βασίλειον, συγχρόνως μέ τήν Οεμε- 
λίωσιν εκείνην τοϋ νέου μας Κωνσταντίνου είς Κωνσταν-
τινούπολ:·; μέ έδωσε μάλιστα νά σάς εγχειρίσω τήν
παρούσαν επιστολήν.

—  Ποιος σέ έπληροφόρησε τέκνο·; μου Δημήτριε οτι 
0ά σχηματισθή ορθόδοξον ύπό τόν Κωνσταντίνον....Βα
σίλειον  ;!! δυστυχία ! υιέ μου ά·; έκ τής ηλικίας ταυ-
της έδόθης είς τά πολιτικά πριν έτι άνδρωθής καί ή
ανατροφή σου τελείωση  είπεν ή κόμισσα καί μετά
καρδίας παλλούσης έλαβε τήν επιστολήν είς χείρας.

— Εινε πλέον μυστικόν μήτερ μου, ότι ό υιός τού 
άρχιδουκός Παύλου Πέτροβιτζ έβαπτίσθη Κωσταντίνος, 
οτι αί τροφοί του έφέρθησαν έκ τής νήσου τοϋ Ελληνι
κού αρχιπελάγους Νάξου ; ότι οί ουμπαίζοντες μετά 
τούτου πάΐδες μετεφέρθησαν έκ τής ιδίας νήσου, ότι εινε 
ένδεδυμέναι καί ενδεδυμένοι τήν νησιωτικήν των ενδυμα
σίαν ; διακόσιοι παίδες ελληνες έτεθησαν είς τήν Ιδίαν 
σχολήν, όπως ομιλούν τίποτε άλλο ή ελληνικά, καί 
ότι ά·; ό νέος ούτος Κωνσταντίνος δέ·; ήσθένει πρό τινων 
ήμερων, ή Κζαρίνα μετά τϊύτου έ'μελλεν πάραυτα νά 
καταβη είς τήν Κριμαίαν καί έκείθεν είς Κωνσταντι- 
νούπολιν, όπως τόν στέψη αύτσκράτορα είς τόν τόπσν 
τού Σουλτάνου (α).

Ή  κόμισσα Ούίσκσβάτη ήρξατο νά γελά βεβιασμένως, 
είτα «σπαζομένη μέ ορμήν τό μέτωπο·; τοϋ υίοϋ της έ
κραξε μέ γέλωτα έτι μεγαλήτερον, λοιπόν έγεινας ό είς 
Μόσχαν αντιπρόσωπος τοϋ Ά λή πασά. Δημήτριε, έπι- 
θυμείς τώρα νά τσϋ πρσμηθεύσης καί έν στέμμα ; Ιΐρό- 
σεξσν τέκνο·; μου αν δημοσίως διατράνωσης τσιαϋτα αι
σθήματα θά έπισύοτ.ς τών ομογενών σου όλων τήν γεν·.-« . / ' ' - I « . / « *κην αγανακτησιν θα σε επικρινωσι σφοσρως αν α
κούουν ότι τόσον ύπερασπίζεσαι ενα τοισϋτον μουσουλ
μάνον.

—  Είνε μήτηρ μου μάλλον χριστιανός ή έγώ καί 
ύμείς—  καταγωγής χριστιανικής, όμιλεί τήν ελληνι
κήν καλλίτερο·; ήμων. μόνον μία σκληρά πολιτική α
νάγκη μήτερ μου ν.άμνει τούτον νά επαγγέλλεται τόν ισ
λαμισμόν. Αϋτη είνε ή αίτια διά τήν όποιαν προσπαθεί 
αν τό άνακτοδούλισ·; τής ΙΙετρουπόλεως μικρόν τόν 
βοηθήσει νά δράξη τά όπλα καί νά άνεγείρη τήν δυτικήν 
Βυζαντινή; αύτο/,ρατορίαν !... μήτερ μου βεβαίως δέν 0’ 
άρνηθήτε τήν σύμπραξίν :α; διά τοιτοϋτο; εν θεάρεστο·;
και έθνικόν έ'ργον ; __  άναγνώσατε τήν επιστολήν ... .
όλαι αί λεπτομέρεια: ύπάρχσυσ'.ν εντός ταύτης, μήν ό- 
μΓ/.ήσετε μετά τοϋ τυ/ταγματάρχου, ϊιοτι έχει προλη- 
ώεις κατά τσϋ Άλή.

ί ακολουθεί)

Ο θησαυρός έκείνος ητο =·. καρποί των αρπαγών του 
ή οί καρποί μιας πολυετούς φιλαργυρίας ! τούτου τού 
Βισμάκου, ή Τρίκου-Μπρί/ου Αδιάφορο·,· ή περιουσία 
δέν έδιδε τό δικαίωμα οϋδενί δΓ άγυρτικών μέσω; νά 
άπατήση τούτον νά όμολογήση τό μέρος, όπου ήτο τε- 
θαμμένη. είτα νά τήν σσετερισθή' διά τοϋ πολιτισμού ή 
Ζιδρέ όσημέραι έν τή υψηλή κοινωνία προ'ίοντος τσϋ 
χρόνου· οί οφθαλμοί τη; ήνοίγοντο’ ήρξατο νά τρέμη 
είς τήν άναπ'όλη-'.ν τής πράξεω; καί νά έρυθριά οσάκις 
ή μνήμη της έπιπτε·- έπί τής κλσπής’ έκείνη; όταν ε -  
πραξε ταύτην όχι /.όνον δέν έθεώρησε τοϋτο κλοπήν, 
άλλά έχαιρε νομίζουσα τοϋτο έργον θεάρεοτον καί συγ
γνωστό·;.

αγαπητη μου μητερ 
ίταν άφήν.ες τόν θαλ 
ούτο ήλθον εδώ. 
καί σπογγίζουσα τσ

μον του

οφθαλμού
ηοη πο/.υ;·; ηυ.ην καλα

—  Η=ε μου ποσ:·; ωχρα είσαι μητερ μσυ  σι
οφθαλμοί σου είνε ώς πρησμένοι έκ τών δακρύων... .̂, 
είπε με μήτερ μου διατί οσάκις γίνεται λόγος διά τόν
Άλή πάντοτε σχεδόν δυσαναπνέεις καί πάσχεις.......
πάντοτε κλαίεις  Ά λ λ ’ άπόψε μήτερ μου ή συγκι-
νη-ΐς σου έστάθη τόσο·/ ορατή, ώστε ό ίδιο; Κ. Παλαιο-
λόγσς και ό εξάδελφό; μου Τσακάλωφ καί σϊ λοιποί εί-
δον ταύτην καί έκαμον ερωτήσεις......

—  “Εκαμαν ερωτήσεις:__  οποίας ερωτήσεις δύναν-
ται ·κά κάμωσιν ! συνερχομένη είς έαυτήν έφωνήσεν ή 
κόμισσα.

—  Είπον ότι πρέπει ή οικογένεια τοϋ Άλή νά ήτο 
πολύ σχετική τής ίδικής μας. όπως φέρετε είς _ τή; ά- 
νάμνησίν του τοιοϋτον ενδιαφέρον, ώστε οχι μόνον  ̂ νά 
προφέρητε μίαν λές·.·; κατ’ ανθρώπου, τον όποιον ολος
ό κόσμος μισεί, άλλά καί νά χύνετε δάκρυα διά τού-

πον εις Ηπειρον, οπως π.·.ηροφο:ηθη που ευρισ/.ετο ο 
Τρίκος-Πρίκος, ίνα τοϋ επ':στρέψη τον θησαυοόν του 
¿λόκληρον. πλήν ό Αθίγγανος είχε πρό ετών άποίιώ- 
σε: ούδένα συγγενή έπί τή; γής έγκαταλείψας.

Ή Ζιδρέ ένόμισε τότε. ότι δέν ήδύνατο άλλως πώς 
νά έξαλείψη τά παραπτώματα αύτής ή εις τάς εκκλη
σίας. σχολεία καί δημόσια τών πτωχών κακαστήματα 
σής Ηπείρου καί Ρωσσίας διαμοιράζουσα τό μέγα εκείνο 
“οσόν

Διά τοϋ τρόπου τούτου έπερίθαλπε τήν συνείϊησιν 
αύτής. άλλά συγχρόνως έδωσε πρός ταύτην μέγα όνομα 
χριστιανικής αρετής, όπερ πρός μίαν ώραίαν κόρην κα
θίσταται κεφάλαιον πσλίτιμότερο·/ τού κάλλους αύτής.

Τό σέβας όπερ ή κοινωνία ήδη τη απέ·-ε:;;ε τήν έκ.ι- S 8  2 0
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΕΣ ΤΟΜΟΥΣ 

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΕΝΟΤ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥ ΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ I '.

Η  σύζυγός του

—  Εύελπίζου ώ; εγώ ! —  τ=ν λϊ'γϊν τής τιμής σου 
πρέπει ν’ αναχώρησης.

—  Τουλάχιστον ύπσσχέΟητι. ότι θά με γράοης ενί
οτε... έπίτρεψον με νά σοι γράφω—  πάντοτε σέ ενθυ
μούμαι καί άγαπώ.

—  Γράφε συχνά προς τον πατέρα μου ! και επειδή 
εγώ είμαι ό γραμματεϋς τούτου θέλω φροντίζει ν’ α
παντώ ίδιοχείρως αμέσως εις ότι και όσα ένδιαφέρεσαι 
μειδιώσα μετ’ αγαθοσύνης άπεκρίθη.

—  Λουΐζα ! επικατάρατος ό Μαννουέλος καί ο ΓΙρίτη 
Κόχης ! Οϋαί πρός τούτους αν ήΟελον ποτέ τους άκούση 
νά προφέρουν έν« μόνον λόγον κατά σου...

—  Ή  καταλαλιά των ήτο ευεργέτημα του ούρανοΰ 
δ:’ εμέ, ήΟελον εισΟαι άλλως τε σήμερον ή παλακίς 
σου, καί τόσον καταβιδασμενη έν τη διανοία σου. ώστε 
ήΟελον σύρει την άΟλίαν ϋπαρξίν μου έν καταισχύνη 
καί ταπεινότητι, καί άν σύζυγός σου έγενόμην, το πρώ
τον μου βήμα πρός τήν ατιμίαν δεν ήτο Ιδικόν μου, 
ήτο καθ’ ολοκληρίαν ίοικο'ν σου , κτηνωδώς μ’ έμεταχει- 
ρίσΟης Πάτροκλε ! Το δεύτερον πιθανόν νά ήθελε·/ εί- 
σΟαι ίδικόν μου διότι δεν ήδυνάμην πλέον νά σέ άποχω- 
ρισΟώ. "Αν δε δεν μ’ ένυμφεύεσο ήΟελον αύτοχειριασΟή 
ή νά ζήσω πολλάς ημέρας ώς παλακίς σου. Ό  ουρανός 
λοιπόν ήλΟεν ε*ίς επικουρίαν μου.

Έγκαταλείψωμεν τό μέλλον είς τόν χρόνον καί εις 
τήν ιδίαν Οείαν πρόνοιαν ϋγίαινε όνειρό·/ μου !... ένό- 
πνιόν μου γλυκύτατου... τρυφηλή μου φαντασιοπληξία ! 
ϋγίαινε.

Άνέβαινον μικράν φάραγγα δασώδη ! Ούχί μακράν 
ήκουοντο αί συνομιλία1, τών γονέων της. ΤΙ ώραία κό
μισα συν τη προφορά τών άνωθι λέξεων ο'ύς διά φωνής 
χαμηλής καί συγκεκινημένης ώς νά εύρίσν.ετο είς εκ
στάσεις έξέφρασεν έστρεψε·/ τήν κεφαλήν της πανταχό- 
Οεν περιοπτεύουσα άν τις οφθαλμός βλέπει είτα ρί- 
ψασα τόν βραχίονα πέριξ του τραχήλου του έκόλλησε εν 
μακρόν φιλί επί τών χειλέων του έχουσα τους όφΟαλ- 
μ ο υ ς έ τ σ ι μ ο δ α κ ρ ύ τ ο υ ς.

—  ’Ιδού λάόε τούτο ! έχω τόν λόγον σου !__
Έψ'.Ούρισεν είς τό ους του καί ώς δορκάς άνέδη

πρώτη επί του υψώματος εκείνου.
Ό  έξωλέστατος Πάτροκλος όστις τοσούτον είχ= λα

φυραγωγήσει τό ώραΤσν φύλλο·/ έν ροπή οφθαλμού κα- 
τέδυσεν είς τά έγκατα τής καρδίας του θύματός του. 
Ινατεννόησεν, ότι δεν παρήλθον είκοσι τέσσαρες ώραι 
καί ή έν τη καρδία τής κομίσης πάλη μεταξύ χρέους 
καί έρωτος ήδη έληξεν, οτι δ έρως τέως ύπερίσχυε. 
Μ’ ολον οτι ε'δωσε τόν λόγον τής τιμής του νά εγκατά
λειψη τό μέγαρο·/ εκείνο συνέλαβε τήν ιδέαν νά κρυφθή 
είς τά πέριξ, ποίηση τούτο γνωστόν πρός ταύτην καί 
τήν έφελκύση έκε~. Αί αισθήσεις του ήσαν παρανάλωμα 
πυρκ.αίας καί δίψης, άομμάτου πρός παν αίσθημα τιμής 
φόδου ή σεδασμοϋ.

Ή  νέα αύτη γυνή έκ τών εσχάτων τής καρδίας του 
έν ώ είς λήθην ήτο ενταφιασμένη ήδη άνεστήθη καί ά- 
νυψώθη είς τάς αιθέριους άκ^ωρείας τής φαντασίας του- 
ήτο είς τά ομματα του χιλιακις ώραιοτέρα πασών τών 
γυναικών, εξαιρετική, έξοχος γυνή, έμαίνετο νά τήν 
άπολαύση ώς γέρας τών έν Λονδίνω Οριάμδων του. Τό 
μεταξύ των παρελθόν διξέφυγε τής μνήμης του. Ένό- 
μιζεν έν τη σφαίρα ταύτη. οτι ή σημερινή ήμερα ήτο ή 
πρώτη καθ’ ήν τήν συναπήντει καί κατέτασσε ταύτην 
ύπεράνω τής μάλλον ασπίλου έστιάδος.

^Προσέγγισα; τόν σίρ Βαρθόλδον καί τήν μηλαίδηντου 
εξέφραζε ποιητικώτατα τήν εκστασιν του διά τά κάλλη 
τής έξοχή; ταύτης καί έσυρε παραλλήλους με τά θέλγη
τρα του ΐσάτσγουορθ καί τών άλλων τερπνών έξοχων 
τής ’Αγγλίας καί Ιρλανδίας,,δίδων είς ταύτην τήν προ- 
τίμησιν.

Συνδιαλεγόμενοι έπέστρεφον πρός τήν έξοδον τού δά
σους ο δροσοφόρον καί δροσόστακτον καθίστατο διά τούς

Ή  Λουιζα Δέ Βέρ Λασχατώ έμεινε·/ όπισθεν δώσασα 
τον βραχίονα της εις τήν μητέρα της,τακτοποιήσασα τήν 
κόμην της καί καταπραυνουσα τήν καρδίαν της. ήτις έπο- 
λιορκεΤτο ύπό τοιούτων πειρασμών. "Αν δ άνθρωπος 
εκείνος δεν άνεχώρει αίιθημερόν ούτε ή ιδία δεν 
ήγγυατο πλέον διά τάς συνέπειας όοο·/ τραγικώς καί άν 
παρισταντο. Αί αποφάσεις της ήσαν σπαρτιατικοί 
σιδηραΤ εντός τού λογικού της μόνον, άλλά τό λογι
κόν τού ανθρώπου τού Οετικωτέρου γίνεται υπόδουλον 
καί τυφλόν όργανο·/τής καρδίας όταν αύτη άπαξ άναδει- 
χθή ή απόλυτος αύ-.οκράτειρα τού σώματος ημών.

Ό  ήρως τών δραμάτων τούτων ώς ταπεινός αίλου
ρος προσέγγισα; εκείνον ούτινος τήν τιμήν έπεδουλεύ- 
ετο, έπανελάμδανε τούς ίδιους θαυμασμούς ους έξέ- 
φρασε πρός τόν βαρώνσν συγχαίρω·/ τούτον, ότι ήδύ- 
νατο έν τοιαύτη έξοχή περικυκλούμενος ύπό πλουσιο- 
παρόχων περιθάλψεων έν τη νύν άρρεψία του νά λη- 
σμονήση τά τρομερά δεινά του τούς κινδύνους τού στρα
τιωτικού του βίου, καί ζήση έτι μακρά έτη όλδιό- 
" 7 'ξ ή ·

Και όμως ήτο ικανός νά καταστρέψη έκσυσίως αυθη
μερόν τήν ευδαιμονίαν του ταύτην άν κακός δαίμων τού 
έχορήγει μόνον τήν ευκαιρίαν.

’Επέστρεψαν έν τώ μεγάρω, διήλθον τόν επίλοιπο·/ 
χρόνον είς ποικίλας συνδιαλέξεις, έγευμάτισαν καί έν 
μέσω ζωντανής αποχωρισμού θλίψεως πάντων ήτοιμά- 
σθη ν’ άναχωρήση.

Άνιαρώς φέρουσα ή δυστυχής κόμισα τήν ταραχήν 
της, έδραξε πρόοασιν τινα καί έγκατέλειψε δι’ όλίγας 
στιγμάς τόν θάλαμον.

Ύπεσχέθη ούτος άν αί έπιστολαί του δεν άπαιτώσι 
τήν παρρησίαν του είς Λονδίνο·/ νά έπιστρέψη μετά τών 
αποσκευών του είς τό μέγαρο·/.

ΤΙ άμαξα τού σίρ ΒαρΟόλδου ήτο έτοιμη όπως τόν 
μεταφέρη είς τό πανδοχείο·/. Άνέδη έπί ταύτης καί 
δεκάκις έστρεψε τήν κεφαλήν του πρός τα παράθυρα τού 
μεγάρου διά τής χειρσς του είς ταύτα αποπέμπω·/ πα
ράφορους χαιρετισμούς.

Άφιχθείς είς τό πανδοχείο·/ άπέπεμψε τήν άμαξαν 
φιλοδωρήσας τόν ηνίοχον μέ τινα νομίσματα.

Εισερχόμενος ό υπηρέτης τόν ειδοποίησε·/, ότι ή σύ
ζυγός του κυρία Σκοπελίδου άφίχθη πρό μιας ώρας 
καί τόν έπερίμενεν είς τά δωμάτιά του.

—  ΤΙ κυρία Σκοπελίδου ! μετ’ απορίας έκραξε·/ !
—  Μάλιστα μία υψηλή ξανθή ωραιότατη νέα κυρία...
—  Ώ ! είνε ή ιδία έτονθόρυσεν σύτος ένΟυμηθείς τήν 

βαρόνη·/ σφόδρα δυσαρεστούμενος. ότι έν τοιαύτη ήμερα 
άφικνείτο καί συγχρόνως άπορων πώς έπληροφορήθη 
τήν ενταύθα διεύθυνσίν του.

Σύννους άνέδη είς τό πρώτον πάτωμα τού πανδοχείου 
ένθα ήτο ό μικρός τούτου κοιτών συγκοινωνώ·/ μετά τού 
μικρότερου έτι δωματίου τής υποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΑ'

Ή  δευτέρα άορατών.

Ή  Άννη Κίερμαν μετά τήν σκηνήν, ήτις έλαδε χώ
ραν εν τοίς δωματίοις τού κ. Ούάτγουερθ σδέσασα καί 
τόν Νάρκισον τούτον έκτικώς έκ τού καταλόγου τών 
τακτικών εραστών της άοωσιώθη είς τήν όιατήρησιν 
τριών μόνον. Δηλ: τού Δουκός Π .... τού κόμητος Βα- 
θυπέτρου πρός όν παρίστανεν ότι ήτο έγκυος καί τού 
συνταγματάρχου Καραδόκ τού πλοκέως τού παρελθόντος 
καί τού μέλλοντος αυτής. Σημειωτέου δε ότι ό γενναίος 
συνταγματάρχης_ ήγνόει τάς σχέσεις μετά τών' άλλων 
δύο καί ένησχολήθη μέ τά όλα του νά κατορθώση όπως 
αύτηΊγενή αληθής σύζυγος τού Έλληνος ιππότου.

Συσκευασασα τήν είς Τουΐκναμ έπαυλιν της καί τα- 
κτοποιησασα τας επίλοιπους ύποθεσεις της άνεχώρησε 
δι’ ’Ιρλανδίαν μέ τήν απόφασιν νά έπιστρέψη αληθής 
Βαρώ/η Σκοπελίδου καί απαξ εύγγαμος έκτείνη τάς έν
τιμους ύψηλάς σχέσεις ας χάριν τού συνταγματάρχου 
καί τού Ούγγρου κόμητος συνήψε·/, έχουσα δύο κρύφια 
ραλα·/τ:α σπαταλη; και επιδείξεως τόν Δούκα II... καί 
κομητα Βαθυπετρον μέχρις ότου έν τή υψηλή κοινωνία 
ήθελεν συναπαντήσει ετερον ευειδή πλουσιώτερον καί 
μωρότερονπρός έκτίλλωσιν.

Άφιχθείσα έν Ιρλανδία έπληροφορήθη έμμέσωςΆαρά 
του φιλοςενήσαντος τούτον έσχάτως ότι άνεχώρησε διά 
Κορνγουέλ όπως έπισκεφθή τόν φιλέλληνα Σίρ'Βαρθόλ- 
δο/ Γουδουΐν. ΆφιχΟείσα δέ τήν επαύριον του απόπλου 
τού κ. Σκοπελίδου διά τής χαρακτηριζούσης αυτήν έκ
τακτου ίραστηριοτητος. αυθημερόν διεπέρασε πάλιν τόν 
εύρύν πορθμόν τού'Αγίου Γεωργίου άπεδιδάσθη είς Κο- 
ρνγουόλ^ανεδη τήν αμαξοστοιχίαν τού σιδηροδρόμου καί 
ώς ταχυορομος εις τήν ιδίαν άφίχθη κωμόπολιν τής έ- 
παύλεως τού Σίρ Βαρθόλδου Γουδουίν μετά είκοσι τέσ- 
σαρας ώρας.

Έν ταύτη δεν υπήρχε ή μόνον εν πανδοχείο·/ διά τούς 
ταςειδιωτας οθεν καί διηυθύνθη είς τούτο. Ή  γυνή αύτη 
ήγνοει καν την ύπαρξιν τής κομίσσης Δέ Βέρ Λασχατώ 
ωστε συδεμιαν υποψίαν έφερε μεθ’ ¿αατής. Έοράνει μό

νον ότι ό κ. Σκοπελίδη; εύρίσκετο έκεί διά τούς πο 
τικούς σκοπούς του καί ότι χάριν τού συνταγματάρχ 
Καραδόκ τό μετά τής ετι αγνώστου αύτη πλούσιας κ\> 
ρίαςσυνοικ.Ισιον ήν έγνώρισεν είςΤζατόγσυορθ έματαιώ

Τίτο ενδεδυμένη ταξειδιώτιδος καλασιρίδα μετ 
σπουδής καί έκτακτου φιλαρεσκείας διό καί έφαίνετ 
ώραιοτέρα παρά ποτε.

Περιμένουσα άνυπομόνως διά τινα χρόνον τήν έπι 
στροφήν του, άπεφάσισε νά γράψη επιστολήν καί π!μι<· 
ταύτην είς τό Μέγαρο·/ τού Βαρώνου καί τόν είδσποι 
ήση τήν άφιξιν της, όταν έκ τού παραθύρου είδε άνοι 
•/.τήν άμαξαν κομίζουσαν τόν ιππότην. Άνευ άναδολής 
χρόνου έρρίφθη έπί μιας έδρας καί Οέσασα εαυτήν είς: 
τήν μάλλον έρμογλυφικήν Οέσιν έπροσποιείτο τήν βα- 
θύτατα κοιμωμένην.

Ό  ήρως ήμών σύννους είσήλθεν έντός τού δωματίου 
έμεινε δέ αντίκρυ της διά τινα λεπτά θεωρών μετ’ άγα- 
σμοΰ ταύτην αποφεύγω·/ νά τήν έξυπνήση ζητών νά έπα* 
ναλάδη τήν ευθυμίαν του καί συγκρίνω·/ τό κάλλος της 
μετ’ εκείνου τής κομίσσης.

’Αναντίρρητος αλήθεια : ήτο υπέρτερο·/ ! καί έν
διανοία του καί πρός τάς κλίσεις του. Ή  κόμισσα ήτο 
γυνή εύδαιδάλου καί εύγαινοπρεπεστέρας δημιουργίας 
πλήν ώφειλε νά Οερμάνη τις αύτήν πριν γοητευθή ύπό 
τών εκφράσεων της. Ά λ λ ’ ή Βαρώνη ήτο θεωρίας με
γάλης. θερμή άεί εμψυχωμένη καί εκφραστική καί άδρό» 
τητος αφρώδους·. Ητο καλλίστερνος. καλλίπυγος, ευ-, 
γομφος, εύαπόδοτος καί έμμανώς ηδυπαθής είς τόν έλά- 
χιστον πειρασμόν. Τά χείλη τού μικρότατου στόματό- 
της εφερον τό ερυθρόν τού καρμινίου χρώματος Ήτοι 
τούτο ό τής ήδυπαθείας χυμός.

—  Ά ν  έμμανώς δέν μ' έρατο ό άγγελος ούτσς, ή
θελε τρέχει εδώ πρό; ζήτησίν μου ; ήρωτησεν εαυτόν ό. 
εύφυής Πάτροκλος. ΤΙ Δούκισσα II... ηύχαρίστησε τάς 
σαρκικά; έπιθυμίας της καί έγεινεν άφαντος, προσέθηκε 
ή Κλημεντίνη Πέρσεδαλ ήθέλησε ν’ άνάψη I Ιλατωνικάς. 
φλόγας είς τό στήθος μου καί όταν είδεν ότι ώφειλε νά 
παραδσθη πρός με διά γάμου, πάλιν προτιμήσασα τόν 
άλεκτρον βίον μ’ ένέπαιξεν, μ’ έγκατέλειψε αντικείμε
νο·/ γέλωτος καί κατέστρεψε τήν έν τώ Δουκ'.κω ΓΙαλα- 
τίω λαμπρά·/ επιτυχίαν τών σχεδίων μου. ΤΙ κόμισσα 
Λασχατώ επαγγέλλεται οτι μ’έραται καί ζητεί τόν λό- 
γον τής τιμής μου ποτέ πλέον νά μή μέ ίδη ενώ του 
συζύγου της άχρηστου όντος πρός ταύτην σήμερον ήδύ-: 
νατο νά χαρίση πρός τούτον ολόκληρον τήν φιλίαν της. 
εαυτήν δέ πρός έμέ, οστις άπήλαυτα ήδη δίκαια συζύ
γου. Ά παγε όπισθεν μου Σατανα ! Καί αί τρεΤς αύταέ 
Άγγλίδες είς τό είίσς των είνε εκάστη μικρόν τρελλαί... 
παράδοξα όντα—  αινίγματα ! προβλήματα ! ... δο- 
θήτω μοι μία ώραία γυνή μέ κοινόν νούν, άλήθή αρε
τήν ώς τήν νέαν ταύτην καί τήν προτιμώ τών θυγατέ
ρα)·/ όλων τών ηγεμόνων  ΤΩ ναι ! τοιαύτη είνε ή
Άννη μου ! Ό  φαεινός ούτος άστήρ μου ή ήδυπληθής 
μοι Βασίλισσα Κλεοπάτρα... Σύζ τοίς λόγοις ό βαθύς 
ούτος γνωριστής τού ωραίου φύλλου προσήγγισεν καί έ
κόλλησε τά χείλη έπί εκείνων τής έναρέτουΆννης.

Αύτη ήνοιξε τούς οφθαλμούς έρρηξεν όξύτορον φωνήν 
χαράς, ώρθώθη θεατρικώς καί έρρίφθη λιποθυμημένη’ 
νεκρά είς τάς άγκάλας του συσφίγκουσα τούς όδόντας 
σπασμωδικώς καί προσποιουμένη ότι δέν ήδύνατο νά ό- 
μιλήση. Δέν ήδύνατο άπώλεσε έπιληπτικώς τήν χρήσιν 
τής γλώσσης της.

—  Ώ  ! ό άθλιος ! τήν έφόνευσα άκουσίως... έδω 
τρέξατε... βοήθεια... ενα ιατρόν... Έκραξε στεντορία 
τή φωνή έντρομος ό ιππότης.

Είς τήν ακοήν του ή ξενοδόχος καί αί θυγατέρες της 
έπρόφθασαν άναδεχθεΤσαι δέ τό φορτίο·/ έκ τών αγκα
λών του τό μετέφεραν έπί τής κλίνης καί ήρξαντο τάς 
περιθάλψεις.

ΤΙ ψευδοδαοώνη ούδέν καλλίτερο·/ έπεθύμει ή νά τήν 
μεταφέρωσιν επί τής κλίνης τού συζύγου της, έδωσεν' 
όμως ού μικράν ένασχόλησιν πρός τάς γυναίκας έκείνας 
διότι έπεμήκυνε τήν κωμωδίαν ϋπέρ τό σύνηθες μεταδι 
δάζουσα εαυτήν πρίν συνέλθη έκ τής λιποθυμία.; της 
είς τούς νευρικούς γέλωτας και τά παραληρήματα τών 
γ υ ν αι κε'. ω ν υστερικών.

^Εισερχόμενος καί έξερχόμενος έμφοβος ό ιππότης ή
μών τόν κοιτώνα εκείνον καί νομίζων ταύτην, ότι εύ”, 
ρίσκετο μεταξύ ζωής καί θανάτου ύπέσχετο ολόκληρον 
τήν Σκόπελον πρό; τούς νοσοκόμους άν διέσωζον τάς 
ημέρας τού αγγέλου του ! τής περιφιλεστάτης του συ
ζύγου.

Έν τούτοι; ή ξενοδόχος ήτο γυνή προτιμώσα μαλ 
λον τινάς λίρας στερλίνας διά τήν έκδσύλευσιν ή τούς 
λίθους τής Σκοπέλου καί ήτο αποφασισμένη τοιαύτα;, 
ούκ’ όλίγας νά καταχώριση είς τόν λογαριασμόν του 
πανδοχείου διότι σπανίως έπαρουσιάζοντο πρός ταύτην 
τοιαύται πλουσιοπάροχα! λιποθυμία:.

Τέλος πάντων ή Άννη Κίερμαν έζωντάνευσε. καί *■ 
γυναίκες μετά σεβασμού έκένωσαν τόν κοιτώνα έγκα- 
ταλιμπάνουσα: τήν έπιδεύτερον φροντίδα τής άσθενοΓ 
είς τήν θεραπευτικήν τού συζύγου.

• ( ’Ακολουθεί)
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Ο Δ Ι Α Β Ο Λ Ο Σ  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι
ΗΤΟΙ

Η ΪΛ Η  Κ Α Ι ΤΟ ΑΓΛΟΝ

Άλληγορική καί παραβολική είκών τής παρούσης 
καταστασεως τής "Ελλάδος.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥΣ 

"Υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Ι^ .

'Ο Λιχοολΰς τΐρ'.γραοε: τάς ττρεολά; Ιοέας τών 
θνητών τεεί τοϋ Αοου του καί τάς 

3λατφηαίας ήαών κατά τοϋ Κυρίου

—  Είνε δικογραφία όπου αξίζει νά πληρωθής τρείς 
χιλ. δραχμάς καί δικογραφία τό ελάχιστο/ 2 0 0  δραχ- 
-μαί. Βάλλε τώρα πώς έπείραν τάς υποθέσεις των άπό 
ήμάς οί μισοί και τάς άφήκαν ο: άλλοι μισοί διά τόν 
Άφροδιτόπουλον. Είνε 150 υποθέσεις, τό ήμισυ είνε 
'75 δραχμαί. Άπό πόσα; δραχμάς θέλεις νά λογαριάσω 
τήν μίαν μέ τήν άλλην; θέλεις άπό τριακόσια;; κά- 
μνουν αί έδδομή/τα πέντε 22.500 δραχμάς βάλλε τώρα 
ότι πρέπει νά μάς προκαταόάλουν τουλάχιστον άπό 100 
δραχμάς διά νέα δικηγορικά έξοδα, όσοι θά μάς αφή
σου·/ τάς υποθέσεις των, ιδού άκριδώς 30,000 δραχ......
σχηματίζεται ή δέν σχηματίζεται έτζι ή μετρητή προί
κα σου ;

—  'Ακούετε ; —  βλέπεις κυρά Εύρώ,τη πώς τό 
πνεύμα τής πονηριάς τών γονέων μεταδίδεται διά τής 
•φυσικής αυτού όοού είς τά κρανία καί τών άθωοτέρων 
τέκνων ; καί πρός αύτάς έτι τάς άθώας παρθένους.

—  Και έάν δέν θέλουν νά πληρώσουν ; ή ε’ιπουν πώς 
έπλήρωσαν :

— Δέν τούς δίδομε·/ τάς δικογραφίας—  λέγομε·/ 
πώς δέν φαίνεται καμμία πληρωμή είς τά κατάστιχα 
τού πατρός... πού θά τρέχουν είς τόν εισαγγελέα ν’ α
νοίγουν δίκας, μήπως δέ ό είσαγγελεύς Οά τούς άκού- 
ση ; Οά σεδασθή τήν μνήμην τού μπαμπά καί πάντοτε 
οπως δήποτε Οά συμπαθήση μέ τήν χήραν καί τά ορ
φανά

—  Μωρέ κορίτζ: π:ύ Οά βγή τούτο :......  παρατηρή
σετε κυρά Ευρώπη πώς τήν καμαρώνει ή μή'.ηρ. άλλά 
εχω νά ρίψω μίαν μικράν βόμβαν διά νά χαλάση ολί
γον ή τέρψις αύτη τή; καλή; καί φιλοστόργου μητρός. 
Ν ά θά τής έγχειρισθή παρά τής κρουούσης ϋπηρετρίας 
τήν Ούραν κεραυνοδόλος επιστολή !... προσέξατε είπεν ό 
-Διάβολος μικρόν άνασηκωνόμενος.

Πράγματι είσήλθε υπηρέτρια καί έγχειρίζουσα πρός 
τήν κ. Καπνικοπούλου επιστολήν είπε.

—  Προσκυνήματα άπό τήν κυρά μου τήν δεσποινίς 
Τιμαλφία Πατζαδούρα καί σέ παρακαλεί πολύ νά δια- 
βάσης τό γράμμα τούτο καί νά τής δώοης λέγε: όσο 
ΥΡήϊ0?* μπορείς μία άπά/τησις γιατί δέ μπορεί νά προσ
μένει πολύ καιρό τήν άπάντησις.

Πριν αποσφράγιση ή κ. Καπνικοπούλου τήν επιστο
λή·/ ή υπηρέτρια άνεχώρησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΖ .

Τά αουρίάρικα τοϋ Άφροοιτοττουλου

—  Ποια είνε πάλιν αύτη ή δεσποινίς Τιμαλφία Πα
τζαδούρα ;... άλλ’ αύτη ή υπηρέτρια τι άγριοκατζικα 
πούταν... φωνάξετε την νά σταθή. Έκραξε·/ ή μήτηρ ά- 
ποσφραγίζουσα τήν έπιστολήν.

—  Ά ν  τήν πιάσης... πηδά μέ τά τέσσαρα... γιά νά 
■δούμε τι γράφει μαμά ή δεσποινίς Τιμαλφία ΙΙατζα- 
•βούρα.

Ή  μήτηρ θέσασα τά όμματούάλιά της ήρςατο τήν 
αναγνωσιν ώς επομένως.

«Κυρία Καπνικόπουλο, διά τής παρούσης μου σπεύδω 
νά σοϋ γνωστοποιήσω ότι οφείλεις άνευ αναβολής νά 
διαλύσης τόν αρραβώνα τής Χερουβείμ μετά τού Άφρο- 
διτοπούλου διότι ό Άφροδιτόπουλος είνε ήδη ώς σύζυγός 
μου καί δένεχει δικαίωμα νά στεφανωθή ούδεμιαν άλλην 
¿κτός έμού. Μάθε ότι έγώ καί ή άδελφή μου τό» ¿θρέ
ψαμε·/, ένδυσαμεν, έπλύναμεν, έσπητώσαμεν καί συζυγι- 
α.ώς έκρεββατώσαμεν τώσα κατά σειράν έτη μέχρις ότου 
ά.άδε: τό δίπλωμά του τού δικηγόρου άπό τό Πανεπι
στήμιο·/. Επειδή δέ έγώ μόνη έμεινα έγκυος μετ’ αύτού 
πρός ίκανοποίησιν τής τιμής μου καί τού μέλλοντος τέ
κνου μου πρέπει ώς τού έγραψα αϋριον ή τό πολύ με- 
Λ-'ϊ·ον νά μέ στεφανωθή. Έάν λοιπόν δέν κάμει τούτο

έχω νά κάμω δύο πράγματα, πρώτον νά έγχειρήσω προς 
τόν κύριον Μοσκοκάριδον τάς έρωτι/ας καί ένοχοποιητι-

με μια πιστολά οια την αχαριο.._...................... ,
του. Περιμένω τήν άπάντησίν σας έντός είκοσιτεσσαρων 
ώρών. όπως γνωρίζω τί πρέπει νά κάμω. II απελπισία 
μου είνε τοιαύτη. ώστε έχω ανάγκην θυμάτων καί όχι 
θύματος, όπως ικανοποιηθώ διά τήν προσβολήν -·ής τι- 
μήςμσυ. ΤΙ δυστυχής

ΤΙΜΑΛΦΙΑ ΠΑΤΖΛΒΟΥΡΑ
—  Είνε ή δέν είνε μικρά βόμβα ή επιστολή αύτη 

ριπτομένη έντός αύτής τής οικογένειας ; ήρώτησεν ό 
Διάβολος. Άκροασθήτε λοιπόν τώρα τάς μωρίας, βλα- 
κίας καί πονηριάς τών γυναικών τούτων προσεθηκε γε
λώ·/ καί άναοπών τους ώμους του σπασμωδικώς.

— “Λ ! τό παληόπαιοο ! ... πρέπει νά τού ’πούμε 
πώς Ιχά/.ασε ο άρραβών καί ποτέ νά μή πατήσγ[ πλέον 
εις τό σπήτι μας μετά μικρού θυμού καί βαθύτατης λύ
πης είπεν ή κυρία Καπνικοπούλου.

—  Διατί μαμά ; διά αύτήν τήν Τιμαλφία Ιΐατζχ- 
δούρα Οά χάσω έγώ τόν άρρεβωνιστικόν μ.ου . . .  έγώ τον 
αγαπώ.

—  Δέν άκούεις τί λέγει πώς είνε έγκυος ;
—  Καί τί μέ μέλλει εμένα ! ... έγώ τό χαίρομαι !.. 

καί διότι αποδείχνει οτι ’μπορεί καί κάνει παιδια πρεπει 
έγώ νά τον χωρίσο) ; ισα ϊσα τούτο μ’ αρέσει ... δε ξέ-
ρεις μαμά πώς έγώ τά άγαπώ τά παιδιά : . . . έγώ δέ

/  . * ** /  Î, /  1 » ΛΜοσκοκαριδο ;δέ θα γεννηθούν σκανδαλα μεσα στην Α
θήνα νά ρεζηλιασθής καί σύ ; όταν έ άνδρας της τήν 
χωρίση καί προσκαλέση τόν άρρεδωνιστικό σου σέ μονο-

δέν τόν χάνεις : ....  δέν είνε καλλίτερα ήσυχα ήσυχα νά 
τού δώσωμεν τά παπσυτζια μέ τήν άξιοπρέπειά μας είς 
τό χέρι ; μάλιστα άφοΰ ή προίκα τών μετρητών δέν εινε 
έτοιμη. Ά μ α  έτοιμασθή ή προίκα άπό γαμπρούς, οσους 
θέλεις σού βρίσκει ή κερά Γιάννενα. Έχομε·/ είς τήν 
αποθήκην μας καί τόν δικηγόρον Νικόλαον Μπερμπα- 
ντόπουλον, όπου τόσον ήρεσεν εις τόν μακαρίτην μπαμπά 
είπεν ή δευτερότοκος.

—  Έγώ δέν τόν χωρίζω καί νά μή τού ειπήτε τί
ποτε ! τόν άγαπώ !.... τόν Μπεμπατόπουλο πάρτον τού
λόγου σου  νά μή ’πήτε τίποτε τού Άφροδιτοπούλου
μου τώρα μάλιστα πού βάνει σέ τάξ: τούς φακελλους 
μέ ταις δικογραφία·.; καί θά καταλαβωμεν τήν ικανό
τητά του καί πόσα αξίζει έπανέλαβε πανούργως σκεπτο- 
μένη ή πρωτότοκος, οπως ματαιώση τήν ιδέαν τής δια- 
λύσεως τού άρραδώνος. |

(/* _ . . . .  , 
μέ τάς έπιστολάς του. "Ας άφίσωμεν ή διάλυσις νά 
ελθη άπό μέρος του. "Ας δούμε τί Οά κάμη. θα μάς

. . . -----  · ,  I · ι '
ζ ι  -ιττευεις νά τάν εχη αυτή ώς καβαλιέρο της ; ... 
τι πράγμα είνε αύτή ή ΆΟήνα ! πώς κατήντησαν * ... 
δέν πρέπει νά τού αποδείξετε τίποτε κορίτζια. Είπεν ή 
μήτηρ ήτις εύρίσκβυσα μεγάλη·/ ομοιότητα μεταξύ τού 
Άφροδιτοπούλου καί τού άποδιώσαντος υιού της ήσθα- 
νετο ήδη μητρικόν φίλτρο·/ δΓ αύτον.

Ένώ ε'λεγε ταύτα ή μήτηρ παρουσιάζεται ή υπηρέ
τρια λέγουσα.

—  Τά ¿μάθετε ; ό άδελφός τού Άφροδιτοπούλου παν-

Ρουμπινία διότι τήν έπιασε μέ τον Αφρο 
μάλιστα λέγουν πώς πήγαν νά μονομαχήσουν στόν Πει
ραιά ό σύζυγος μέ τόν άγαπητικό ... έπήγα στό μπακα- 
λι μας νά αγοράσω λίγο τυρί διά τά μακαρόνια '/.αι ή 
Αθήνα όλη βοούσε μέσα στό μπακαλιό μέ τά νέα αύτά.

— Μονομαχία! πάει ό καϋμένος ά Άφροδιτόπου- 
λός μου '

—  Καλά τό 'λεγα ή κα'ύμένη πώς κάποιος διάβολος 
Οά βγή στή μέση νά μή χαρώ τήν παντρειά μου.

Ταύτα έφώ/αζον οιά συναυλίας αί τρείς γυναίκες 
τής τρίτη; θυγατρός άπουσικζούση;. άλλά την στιγμή, 
εκείνην εισερχόμενη καί πληροφορούμενη τά νέα έκά-

Οησεν έπι μιας έδρας συνοδευουσα τήν συναυλίαν δΓ 
ένός φοβερού καί διηνεκούς Άααααααα ! —

Είς μικρού άναστήματος κύριος κρατών σιγάρον είς 
τούς όδόντας του τήν στιγμήν εκείνην είσήλθε.

—  Μωρέ οικογένεια διά ζωγράφισμα,έκραξε·/ ό Διά
βολος... προσοχή έρχεται ό γαμβρός ! Κυρά Ευρώπη 
ρίψον §ν βλέμμα εις τό νέον τούτο πρόσωπο·/ ! όποια 
γελοιογραφία ! ό γαμβρός ! παρατηρήσατε πόσον είνε 
κατηφής καί μελαγχολικός. Αί έρωτικαί του έπιτυχίαι 
τόν έκαμαν τζακπινάκι σωστό. "Έρχεται νά παίξη τήν
κωμωδία Οά τούς βάλη τό μαχαίρι στό λαιμό διά νά
τού δώσουν τά μετρητά. 'Έχει δίκαιον, διότι καί αύτού 
τού έχουν πέντε μαχαίργια εις τόν λαιμόν οί χρεωφει- 
λέται του.

—  Καλώς τό Άφροδιτάκι μου ! οϋφ ! είσαι ζωντα
νός ;... σύ ή ό άδελφός σου έφονεύθη εις τήν μονομα- 
χίαν ;

—  Καλέ τί Ιγεινες ; Άφρόδιτάκι ; πόσοι ήλθαν καί 
σέ ζητούν.

—  Οι άνθρωποι έρχονται διά τάς δικογραφίας των 
καί έχεις τό κλειδί τού γραφείου τού πατρός καί δέν 
είνε κανείς νά τούς άπαντήση. Ήναγκάσθην λοιπόν νά 
προσκαλέσω εδώ τόν κ. Κοκορόπουλο·/ νά σέ βοηθήση 
καί εις τήν απουσίαν σου δίδη απαντήσεις πρός τούς 
πελάτας τού μακαρίτου πενθερού σου.

—  Ευχαριστώ ! άλλ" έγώ θά τού δώσω τό κλειδί 
καί τόν παρακαλέσω νά μέ άντικαστήση διά παντός. 
Είμαι ήναγκασμένος νά διαλύσω τόν άραβώνα.

'—  Διατί : ... πω ! πω ! ...  φουρτούνα μας.
—  Διατί ;
—  Διατί :
—  Διότι ό σύζυγος καί πατήρ σας μέ έ-ηπάτησε !... 

μ .Λ ύπεσχέθη κτήματα τά όποία έξετάσας εύρον οτι είνε 
υποθηκευμένα. Διά τά μετρητά ή δίκη τού σιδηροδρόμου 
έχάθη. Οί κληρονόμοι τού άγγλου δέν θέλουν νά υπά
γουν εμπρός, ό δέ σιδηρόδρομος τώρα ό’που άπέθανεν ό 
Καπνικόπουλο; καί ό "Αγγλος άρνείται νά πληρώση 
όβολό·/. Τό αυτό καί τό δημαρχεΐον... ό μακαρίτης ό 
σύζυγός σας λυπούμαι νά ειπω μέ έδολιεύθη...

—  Καί διατί δέν λέγεις Κύριε ό'τι ζητείς νά διαλύ- 
σης τό συμβόλαιο·/, διότι ή δεσποινίς Τιμαλφία ΙΙατζα- 
βούρα έχει δικαιώματα έπί σού. άλλά προσβάλλεις τόν 
χαρακτήρα τού Μπαμπά, όστις ήτο ά εύφυέστερος καί 
εντιμότερος δικηγόρος τών Αθηνών καί ή καλή του 
καρδιά τόν έκαμε θύμα τών πελατών του όλων... κα- 
τεκοπίαζε καί έξοδεύετο καί έθυσιάζετο διά τούς πε
λάτας του ό μακαρίτης είπεν ή δευτερότοκος δακρύουσα.

—  Κατεξοδεύετο καί έθυσιάζετο δια τούς πελάτας 
είπε καί ή μήτηρ.ό μακαρίτης είχε όλας τάς δίκας μέσα 
στό μυαλό του, τάς ¿δημιουργούσε μόνος του όπως ή
θελε προσέθηκε κλαίουσα.

—  Κατεξοδεύετο καί έθυσιάζετο διά τούς πελάτας 
του Αααααααα... έμπηξε τήν φωνήν καί ή τρίτη ώς ψιτ
τακός έπαναλαμβά’/Ουσα καί συνωδεύουσα συγχρόνως μέ 
όξύτορον κλαυθμηράν φωνήν τήν αύτήν φράσιν.

—  Μοναδική! μοναδική οικογένεια!.... μπράβο! 
μπράβο ! όποια διασκέδασις κυρά Ευρώπη έκραξε·/ ό 
ό Διάβολος.

—  Ά μ  ή Ρουμπίνια Μοσκοκαριδο; όπου διά σέ ’μά
τια μου Άφροδ ιτάκι τήν έχώρισεν ό άνδρας της;...μωρέ 
κουμάσι πού ναι *Γ άδαύτη !... άλλ’ ήμεΤς σού τά συγ
χωρούμε όλα φτάνει νά μέ πάρης, διότι όλοι σέ αγα
πούμε καί όλοι σέ λατρεύομε, νά έμβαίνης είς τό σπίτι 
μας ώς νά παντρεύτηκες όλους τέτοια άγάπη σού χομεν.

—  Σώπα μωρή βλάξ τί τού λές αυτά ; πέφτεις άπό 
τήν άξιοπρέπειά·/ σου ; τώρα ϊσα "ίσα δέν Οά σέ πάρη- 
Χαμηλοφώνως είπεν ή δευτερότοκος, άλλά τό χαμηλό
φωνο·/ αύτής ήτο ίσον μέ τό υψηλόφωνο·/ όπως πάντες οί 
μέχρι τού έσχατου τοίχου τού δωματίου άκροασθώσιν.

—  Κυρία: μου αφήσατε εις έμέ νά συμβιβάσω τά 
πράγματα είπεν έ κύριος Κοκοράκη;, καί ^παραλαβών 
τόν μνηστήρα έξήλθεν εις τόν περίπατον όπως ουνδια- 
λεχθώσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III*.

Ό  Διάβολος μας έξηγει τά. τής τωλήσεως τών 
οι/.ογραψιών τοϋ Καπνικοπούλου τά τής οια- 
λύσεως τοϋ άοραοώνος καί τό τέλος τοϋ οι
κιακού καί κοινωνικού οράματος.

Μόλις άνεχώρησαν καί εισέρχεται είς κύριος σπανός 
τό πρόσωπο·/, ’ άλβανός τήν καταγωγήν ̂  χρηματίσας 
πολλά έτη είς ’Αμερικήν, δίϊών πρό τριετίας μαθήματα 
τής αγγλικής πρός τάς τρε“ς θυγατέρας τού^Ιναπνικο- 
πούλου. Ό  άνήρ ούτος είνε έ κ. Γιουβρεκάς. “Εχων μι
κρά·/ δίκην εις χειρ ας τού Καπνικοπούλου ήρχετο νά 
ζητήση τήν δικογραφίαν του άπό τήν οικογένειαν τού 
άποθανοντος δικηγόρου, όπως τήν παραδώση είς έτερον 
δικηγόρον. < , , ,

—  Θά μάς δώσης πεντακόσια; δραχμάς διά νά παρης 
τήν δικσ- ρ̂ασίαν σου κύριε Γιουβρεκά.

(ακολουθεί)
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ΜΟΛΟΓΙΑ! ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
Τ ω ν  2 6  έ κ α τ ο μ μ υ ρ ίω ν  τ ω ν  5  ο)ο  Δ ρ . 

■ 1 2 0  ·  ϊ  5  «¡)ο »
»  1 7 0  * ι  i  i ] t  <
* 1 3 5  * » 4  ο(ο »
» 1 2 5  » ·  4 ο )ο  »

‘ ύμσ> ·■■ ν .  Λαχειοφόρνι *Ε9ν. Τραπέζη;

WJ3TOXAI Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ώ Ν  
Ε ϊνικϊ*α  Τραπέξή; Δ ρα χ.
Ι Τ σ τ ω τ ι χ ή ;  Τ ρ χ π έ ζ η ς  .  .  .  »
Βσμηχβϋιιχήί Τ ρ ι π έ ζ η ς  . . .  »
Τ ρβ τϊζη ; * H r t i p o 6 e o e a T ! o n  .  »

Μ Ε Τ Ο Χ Δ Ι  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Ω Ν  
Μεταλλουργείων Λαυρίου . . . Λραχ.
ΙΜ η ρ ο δ ρ ό μ ο υ  ’λ θ η ν ώ ν -Π ε - .ρ  α ι ώ ;  »

» ϊΙΰργου-Κατακώλβυ »
» Πειραιώς-’ΑΘ. ΧΙελοπ. »

-δηρυορόμου Θεσσαλία; . . , ■ »
Χ;ηι/.ατ. έταιρίχ; ‘ο «Ερμής». » 
Γενική Έταιρία ’Εργοληψιών- »
ΚωπαΓδο;.....................................  »
Δ η μ ό σ ια  έ ρ γ α ................................................. »

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
Ε.χοσάτραγχον Δ ρ χ χ . , ,
Λίρα Τουρκία; - »
Λίρα ’Αγγλία; ·

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ
Ε κ !  ’Α γ γ λ ί α ;  Δ ρ , * .
ta t  ι ϊλλια; »

Έ-1 Αυστρία; .»
Ε τ Ι  Κωνσταντινουπόλεως »

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ειδοποιούνται οί κ.κ. συνδρομηταί και οί Πράκτορες 
τού «Βρεττανικοΰ Άστέρος» έν τώ έσωτερικω καί έξω- 1 
τερικω ότι τά μή πωλούμβνα φύλλα έπιστρέφονται ενεκα 
τ ω ν  τριών μυθιστορημάτων πρός δέσιμον εις τόμους, 
ώρισμένος 8έ μόνον αριθμός φύλλων ήμερησίως τυπώ
νεται, οΐ δέ διανομείς εινε υπεύθυνοι ν’ άποζημιώσωσι 
τχ μή παραδιδομενα φύλλα, ότι ούοείς αύτών δύναται 
νά ζη'ήση έ» δευτέρου άπολεσθεντα φύλλα, ένφ άφ’ 
Ι τ έ ρ ο υ  ο ϊ  διανομείς ύποχρεούνται νά έγχειρίζωσι τά 
φύλλα πρός τους κ. συνδρομητάς ή εις τάς υπηρέτριας 
βύτών και ούχί νά τά ρίπτωσι χάριν ταχύτητος εις τάς 
θύρας, όπως μή δύνανται οί ίδιοκτήται του τύπου νά γνω- 
ρ'ζωσίν έαν έγενετο καταχρησις ή άστοχος φθορά.

Ά γ ο ρ α σ . Π ω λ η τ α ί

4 6 5  —  
4 7 5 . —  
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1 9 1  6 0  
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3 0 5 —

1 9 5 .5 0
1 1 3 —

8 0 —
3 1 5 —

6 3 — 6 ΐ ! —

2 9 . 2 6 2 9 . 6 0
■— · — ,
— · — ·

Τ ρ ί μ η ν ο ν

‘Α π ό  δρ . 
3 7 .S Ö  

1 4 9 . 5 0

Μ έ χ ρ ιδ ρ

__ . ----.

VVm E D G A R :  W I L L I A M S
C  A  Ρ  D  I F  F

’Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής των κυριωτερων ανθρα
κωρυχείων τής Αγγλίας. Προμηθευτής του ’Αγγλικού, 
Γαλλικού χχ\  ’Ιταλικού Ναυαρχείο», των κυριωτέρων 
Σιδηροδρομικών καί άτμοπλοίκών έταιριων ’Αγγλίας 
και Γαλλίας Ποιοτης εξαιρετική, τιμά! συγκαταδατι- 
κώτερχι των άλλων ανθρακωρυχείων. Παρακαλοϋντχι αί 
Σ. Διευθύνσεις των Σιδηροδρομικών και Άτμοπλο'ΐκων 
έτχιριών κ. λ. π. όπως άποτείνωνται, πριν πχρχγγεί- 
λωσιν, «ίς τχ ανθρακωρυχεία W m  E dgav W iïli- 
5. Ill S C a rd iîî Α γγλίας.

ΔΙΑ Τ Η Λ Ε  ΓΓΑΦΗΜ ATA 
EDGARDO

G ARDI FF

O 3 Ρ Κ Τ Τ Α Ν Γ Κ 0 Σ  Α Σ Τ Η Ρ

D O U L T O N  &  C

B I I R S L E M  (Stai£s> Α Γ Γ Λ Ι Α
Γό πρώτον έργοστάσ-.ον τού κόσμου διά παντός ε 

π.ατικά κλπ. Σχέδια χρωματισμοί κλπ. έξαίςς 
έργοστάσιον τούτο άπενεμήθησαν 91 χρυο?Μεγά ... 
6εία τά (πρώτιστα' διάτήν εξαιρετικήν ποιότητα, r.. 
κα\ χρωματισμοί. Γιμαι καί όροι εΰνοικώτχτ:. τ;.ς' 
έμποροις.

ο ι  κ. κ. N EG U ETTI e t  ZAM BUA τού λ  
δίνου 38 Ilolborn Viaduct, Ε. Ο. γνωστοποΓ
ότι είνε οί κατασκεμασταί αστρονομικών Ιργαλεί 
παντοίου είδους, άνεροχδών βαρομέτρων, Οερμς 
τοων κτλ. Κατάλογος μετά των φωτογραφιών 
τιμών άπάντων των ειδών τούτων πέμπονται δωρι
r ». · Μ · Ρ | Μ  V

A R T H U R  K O P P E L

B E R L I N

Α Ρ Θ Ο Υ Ρ Ο Σ  Κ Ο Π Π Ε Λ
Β Ε Ρ Ο Α Ι Ν Ο Ν

ΣΙ 1Η Ρ0ΑΡΟ ΧίKOi\ ΥΛ1Κ0Κ
Π Α Ν Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Υ Σ  

ΠΟΙΟΤΗΣ K A i Τ ΙΜ Α Ι ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Π Ι -  :νΝ !Ο Ν: Α Θ Η Ν Α Ι  ΟΔΟΣ ΠΡΟ ΑΣΤΕΙΟΥ 1 0

Η  Κ Α Ε ΙΣ  Τ Η Σ  Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Σ  
Χ Α Τ Ζ ΙΛ Α Κ Η

Οσοι θέλετε νά έχετε ΟΛΑ τά άλυτα προ
βλήματα τής Ά λ γ ε β ρ α ς  X  α τ  ζ ι  δ ύ  κ η 
σαφώς καί άνευ λαθών λελυαένα πρέπει νά πά
ρετε τή X  λ  ε ? ο  α τ ή ς Ά λ γ ε β ρ α ς ,  το 
μόνον έτι-ΐνεθέν ύπέ όλων σχεοόν τών καθηγη
τών τών Γυμνάσιων.Είς τάς έπαρχίας τήν ευρί
σκετε εις τά ’υποπρακτορεία τοΰ Ανέστη Κων- 
σταντινίώου άντ'ι 1.00.

- α -

‘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 1 |

ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ ΕΝ Α θΗ Ν Α ΙΣ 

¡Ode; Σοφο/.λέους άριθ. 19 οΙ/ίαΆγγελοπούλου 

παρά τή Νέα Άγορα 

όπισθεν μ εγά λ η ς οικίας ΜΕΛΑ. Jk j

Κάθετο; ’Ατμομηχανή

Χ ειρ ο κ ίν η τ ο ς  ’Αλευρόμυλός Ήμιφορηττ; ’Ατμομηχανή

ΠαραοίΟονται Α Τ Μ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι έν τακτική λειτουργία καί με γραπτήν έγγύησιν άπό 
*ππων όυνάαεως με/ρι 500, έκ τών όνομαστοτέρων εργοστασίων τής Α ΓΓ Λ ΙΑ Σ .

Α Τ Μ 0Μ Η Λ Ο Ι στερεοί καί εύΟύνοί άλέΟοντε; 100 μεχρ'. 500 οκάοας τήν ώραν
Πρός τοΰτοις άπαντα τά εΐοη τής βιομηχανία; άποκλειστικώς έκ τών καλλιτέρω/έργοστα-
τής 'Αγγλίας.
Δίδονται προΟΰμως πληροφορία-, διά πάσαν βιομηχανικήν εργασίαν..
Αναλαμβάνω τοποθετήσεις καί έπ-.σκευάς ένταΰθα καί είς τάς Επαρχίας, καί έν Ανατολή.

Π ΡΑΤΗ ΡΙΟ Ν

ΣίΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝίΚΩΝ ίΙΡΟ Ί ΟΝΤΟΝ 
Π Ρ  Ο Μ Η 0  Ε  Ω Σ

ΠΡΩΗΝ Μ. ΛΡΓΥΡΟΠΟΓΛΟΓ 
(άρ;0 192.— 'Οδός Έρμού-— ‘Οδός ’Αθήνας άριθ. 2 

ΈΛσμίσθησαν έν τω καθ’ έκάστην πλουτιζομέν 
τουτω καταστημαί! παντός είδους σιϊηρ-.κχ είδη, 
αμχξας, οι' οικίας, τεχνίτας καί ιππασίαν.

ΣΟΓΣΤΑΙ δι’ άμαξας καί φορτηγά έκ τών έπιση* 
μοτέρων έργοστααίων τής Γαλλίας.

ΜΟΥΣΑΐίΓΔΔΕΣ πάσης ποιότητος καί ίοίως διά τ 
πεζαριας καί άμαξας.

ΦΑΝΟΙ άμαξών καί εΰθυνότατοι κα; πολυτελέστα
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ δι’ ό/.α τά βαλάντια.— Κετσέδες.
ΜΠΡΑΤΣΑ άμαξών και λαιμαριών ώς καί τοκά 

έπαργυροι διά τά πολυτελέστερα χαμουρα.
ΓΑΛΟΝΙΑ καί σηρίτια μεταξωτά καί μάλλινα.
ΑΞΟΝΕΣ (ντιγκίλια) άμαξών καί σορτηγών.
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ Καμουταίκια καί κα· 

τσόξυλα.
"Ολα τά αντικείμενα τή; οικιακή; οικονομίας. Κα

τσαρόλα·., λεκάναι, προχοαι. μπρίκια, μύλοι καφέ,μύλοι 
πιπεριού, μαχαιροπείρουνα όλων τών ποιοτήτων, κα- 
ρυοθραύσται κτλ.

ΣΙΔΗΡΑ καί ΣΤΡΟΦΕΙΣ γαλλικών παραθύρων.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεχνιτών πάσης τέχνης.
ΙΙρό πάντων εύθηνία τιμών καί άνυπέρ&λητος.
Μεγάλα-, εκπτώσεις διά τούς έργολάδους καί έμπά· 

ρους επαρχιών.

Α . Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ε Σ
’Ηλεκτρολόγος

’Ηλεκτρικούς κώδωνα;, τηλέφωνα,ηλεκτρικόν φώρ 
μηχανήματα ενάντιον τή; «υρκαϊάς.

Μελέτα-, 3ιά φωτισμούς ηλεκτρικούς βισμηχανι 
καταστημάτων καί πόλεων.

Μελέτα·, δ-.ά συμπλέγματα τηλεφωνικά.
"Απαντα τά χρειώδη εργαλεία εργολάβων.

13 Ό δός Καπνικαρεας 'Αθήνα;

Οί κύριοι MAUND τού Λονδίνου παντοπώ 
του (S h ored itch  336 01d -8treet) γνωστοποιοΰ- 
σ·.ν, οτι Ιχουσι τά; τελει&τέρας καθαρ-.στικάς μί
νας τοϋ σταφ-.δοκαρποϋ καί τών σταφίδων στερεοτ- 
της κατασκευής καί είς τιμά; συμφερσύσας.

Γραφεί, χ . ί  Τυπογρ.φεΤ. , e5 BFETTANIKO Y ΑΣΤΕΡΟΣ ¿δος Πσοαστε-ου ί ο θ .  8


