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Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Οί έγγραφόαενοι οι' εν ετος νέοι συνδρομηταί 

άπό τοϋ ’Ιανουάριου -του 1892, λαμβάνουσι δω
ρεάν τούς -πέντε ήδη έκδοΟέντας τόμους του πε
ριπετειώδους καί εγκυκλοπαιδικού μυθιστορήμα- 
τος τοϋκ. Στεφ. Ξένου, τά «Νόθα Τέκνα», όσοι 
δέ έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
τό έπιον έτος 1893 Οά λάβωσι δωρεάν πλήρες τό 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων έκδοΟησομένων 
έντός του έτους.

Ή  συνδρομή προπληρωτέα,άνευ δέ τήςπληρω- 
μής δέν παραδίδονται ή άποστέλλονται οί τόμοι.

Ό  ΒΡΒΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΠΡ δέν δημοσιεύεται τήν Δευ
τέραν. Ή Κυριακή άφίεται πρός άναπαυσιν των τε εργατών 
καί συνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συμβάντα δύνανται νά 
ιαρρήξωσι τον άλλως τε άπαραβίαστον τούτον κανόνα.

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΛΙ 
Ένταϋδα καί έν ταϊς έπαρχίαις έτησία δρ. 30 έξαμ. δρ. 15 
Έν τη αλλοδαπή.....................  δρ. χρ. 45 δρ. χρ. 26

Α ί πληρω μαί των συνδρομών τοΰ «Βρεττα- 
νικοϋ Ά στέρος» γίνονται είς τά γραφεία μας 
κείμενα έπί τής όδοϋ προαστείου άρ. 8  απέναντι 
τοΟ νεόκτιστου θεάτρου τού κ. Μ πάλάνου’ έκεϊ 
δστις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
τής έφημερίδος ήμών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αί αποδείξεις πληρωμής των συνδρομών 0ά φέρωσι 
μόνον τήν υπογραφήν του ιδιοκτήτου κ. Στέφανου Ξένου, 
πασα δέ τοιαότη, μή φέρουσα τήν υπογραφήν του εινε 
άκυρος.

ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Πάσης διατριβής μή άπαδοΰσης προς τό προγεγραμ- 

μένον πνεύμα του Βρεττανικού άστέρος έν μέν τή πρώτη 
σελίδι ό στ~χος άπας μέν καταχωριζομενος τιμαται 80 
λεπτ. δίς 60, 6κις 50, έν δέ τή 4η και 8η σελίδι άπαξ 
60, δίς 40, πολλάκις 30, των δε άγγελιών καί ειδο
ποιήσεων ό στίχος άπαξ λεπ. 20, δίς 15, πολ/.άκις 10.

Επειδή τινε; των ένταύθα κ. συνδρομητών μα? 
παρεπονέθησαν, ότι δέν λαμβάνουσι τόν «Βρεττανι- 
κ όν’Αστέρα» παρακαλούνται πάντες οί· κ. συνδρο
μή ται καθώς καί οί μή συνδρομηταί οί ανέκαθεν 
λαμβάνοντες δωρεάν τό φύλλον, όπως είδοποιώσι 
αυθημερόν ημάς οσάκις ή διανομή τού φύλλου δέν 
γίνεται τακτική.

Ι Μ Μ Η Σ  Τ Σ Ι Μ Β Μ Α Η Σ
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

Ό δός Έρμβώ άριΟ. 12  

Δέχεται άπό τάς 8 — 12 π.μ. καί 2— 5 μ.μ.

ΕΙΛΟ ΠΟ ΙΙΙΣ ΙΣ

Είς τό γνωστόν παρά τή νέα Αγορά Κατάστημα 
’Αποικιακών ’Αδελφών Ίωάν. Πρινοπούλων (πρώην 
Πυρρή) έκομίσθησαν εσχάτως χαβιάρι μαύρο άρι- 
στης ποιότητος πωλούμενον πρός 2 0  δραχμάς την 
όκά, ώς καί άπαντα τά είδη. Οί βουλόμενοι προ- 
σελθέτωσαν καί θά μείνωσι λίαν ευχαριστημένοι.

A D O L P H E  C H 0 S 1 H E
COLOUR W O R K S —  W OLVERHAMPTON

Κατασκευασταί απάντων των είδων των ■/:/.. χρωματο- 
πωλών καί έμπορων. Ποιότητες εγγυημένα-.. Τιμαι ά- 
νεπίδεκτοι συναγωνισμού. Δείγματα, τιμολόγια καί πάσα 
σχετική πληροφορία παρά τώ Ιΐρακτορειω 10 όσος ΙΙρο- 
αστείου Άθήναι.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ τής Φιλολογίας έκ τού εξωτερικού 
μέ άοίστας συστάσεις ζητεί παραδόσεις. ΠληροΦΟ- 
ρίαι έν τφ Γραφείω ήμών.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 11 Μαρτίου.-— Σωφρονίου άρχιεπισκ. 
Ιεροσολύμων. — Άνατ ήλ. ώρα 5. λεπτ. 59. —  Δύσις 
ώρα 6 . λεπτ. 15.— Σελήνη 25 ήμερων.
-  „ . η » ,·» · — ·...... I ■ ■

ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ

ΒΕΓΌΛΙΝΟΝ, 9 Μαρτίου Ο κ. Βίσμαρκ άδιαθετεΤ. 
Ό  Καπρίδης μένει μέγας κεγκελάρ-.ος. Εινε όμως πι
θανόν ότι θέλει δώσει τήν παραίτησίν του άπό τής προ
εδρίας τού υπουργικού συμβουλίου τής Πρωσσίας.

ΙΙΕΡΑΧ. 9 Μαρτίου. Φήμη διαδίδεται ότι ©Σουλ
τάνος εν τώ Φιρμανίω τής άναγνωρίσεως τού Κεδίδου 
'Δδδας-πασσα άποσπα άπό τής κυριαρχίας αυτού τήν 
χερσόνησον τού Σεναι.

ΠΑΙΊΣΙ01, 9 Μαρτίου. Ό  λόρδος Δοΰφφεριν,ό νέος 
πρέσδυς τής ’Αγγλίας έπέδωκε σήμερον μετά τής είθι- 
σμένης έπισημότητος τά διαπιστευτήρια γράμματα αύτού 
είς τόν κ. Καρνότ. Άμφότεροι έν τοϊς λόγοις. ο'ΰς άν- 
τήλλαξαν, διεβεδαίωσαν τήν έπιΟυμίαν άμφοτέρων των 
έπικρατειών. όπως άναπτΰξωσ-.ν έπί μαλλ·ν τάς.καλάς 
αυτών σχέσεις.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 9 Μαρτίου.
Ελληνικόν δάνειον ..............    311.50

Γαλλικόν 3 0 ;ο .................................................  96.25
Ήνωποιημένον αιγυπτιακόν ...............................  487.—
Δάνειον τουρκικόν ...........................................  19.42
Συνάλλαγμα έπί Λονδίνου....................................... 25.18

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, αϋΟημρόν.
Αγγλικά παγια ............................................ v.... 95.75
Νίον ρωσσ-.κόν.................................................... 92,1)2
Ελληνικόν δ 0[η   611)2

4 0 [0  :   6 4 , -
ΑΪγυπτιακόν.....................    96.37
Ιταλική ράντα ... .:·..............................  863)4
Προεξοφλητικός τόκος ..........................................  3,0)0

Η Π Ο Λ Ε Μ ΙΚ Η  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  .

Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Α Ο Σ  Κ Α Ι  Σ Ε Ρ Β Ι Α Σ
Ό  έν Βιέννη ειδικός ανταποκριτής έπιστέλλει 

πρός τούς «Καιρούς» τού Λονδίνου τά έξης : .
ο Φίλος τις, όστις άρπι έπέστρεψεν έξ ’Αθηνών, 

μοί 'δω·'..', τάς έξής αξιόπιστους πληροφορίας : Τό 
έμπόριον έν τε ταΐς Άθήναις καί Πειραιεΐ εϋρίσκε- 
τα; σχεδόν έν μεγάλη στασιμότητι. Αί άνωμαλίαι 
τής συναλλαγής τού χρυσού τυγχάνουσι τοιαύται,



Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ Σ ΑΣΤΗΡ
Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ Σ ΑΣΤΗΡ

πρώην Δημόκα μέχρι τοϋ παλαιού νεκροταφείου, ά- 
νεδειχθη τελευταίος μειοδότης ό γνωστός εργολά
βος κ. Μ. Κορωναΐο? ό έκτελέσας τό δημοτικόν θέ- 
ατρον καί τήν ΰδαποθήκην Καστέλλας, προσενεγκών 
21  0 )q έλαττον τής προύπολογισθείσης δαπάνης. 
Έν τώ νέφ λιμένι θά κατασκευασθή μέγας βοαχίων 
μήκους 80 μέτρων καί πλάτους 50. Τό μήκος τού 
κρηπιδώματος μετά βραχίονος εσεται 450 περίπου 
μέτρων.

X
ΕΟΡΤΑΙ ΦΟΪΤΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνελθόντες πλεΐστοι φοιτηταί πρό των προπυ
λαίων τοϋ Πανεπιστημίου άπεφώσισαν νά έορτάσω- 
σιν κατά τό ετος τούτο εΰπρεπώς όσον οίόν τε καί 
μεγαλοπρεπώς τήν επέτειον τής Ελληνικής Έ πανα- 
στάσεως. Έ πί τούτω δέ εξέλεξαν πενταμελή επιτρο
πείαν, άποτελουμένην έκ τών φοιτητών Α. Μωοέτη, 
Ίωάν. Βαρδή, Σ Χατζημιχάλη, Δ. Μακρή καί Δ. 
Δοιβελοπούλου, ήτις υπό τήν προεδρείαν τού καθη- 
γητού κ. Ν- Φιλιππίδου, τοϋ τοσαϋτα παθόντος έν 
ταϊς έρήμοις τού Φεζάν θά ποοβή είς τάς προπαρα- 
σκευαστικάς έργασίας.

X
ΝΕΟΣ ΥΦΗΓΗΤΗΣ

Ή  φιλοσοφική σχολή τοϋ έθνικοϋ Πανεπιστημίου 
άνηγόρευσεν υφηγητήν τής χημείας τόν κ. Τηλέμα
χον Κομνηνόν, επιμελητήν τού φαρμακευτικού χη 
μείου καί άστυχημικόν.

ΤΑ ΕΝ *ΣΜΥΡΝΗι
Τά γραφέντα περί τοϋ διωγμού τών έν Σμύρνη 

Ελλήνων εινε υπερβολικά και ούχί πολύ νέα. Καί 
έπί τής προκατόχου Κυβερνήσεως είχε γεννηθή τό 
ζήτημα τής μή άναγνωρίσεως έγγραφων τινών, δΓ 
ών πιστοποιείται ή έλληνική ιθαγένεια, τούτο δέ 
εξακολουθεί καί σήμερον.

X
ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ Στ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ό  Σύλλογος πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμ

μάτων αγγέλλει δτι ό έν Μασσαλία μέγας αυτού 
ευεργέτης κ. Στέφανος Ζαφειρόπουλος, επιθυμών 
δπως οί πρός χρήσιν τής κατωτέρας καί μέσης παι
δείας γεωγραφικοί πίνακες «τών ελληνικών χωρών 
τής Ευρώπης καί τών δύο ημισφαιρίων» καταστώσι 
προσιτοί είς τά σχολεϊα τής πατρίδος, άνέλαβε τήν 
νέαν αυτών έκδοσιν γενομε'νην ήδη μετά άνεξιτήλων 
χρωματισμών κατά τό νεώτατον σύστημα έν τοΐς 
έν Λειψία λιθογραφικοί« καταστήμασι τού κ. I. Δ. 
Νεραντζή, τή έπιστασίιη δέ καί φοοντίδι τοϋ ήμε- 
τέρου Συλλόγου.

Οί πίνακες ούτοι έξετυπώθησαν είς χίλια δια
κόσια περίπου αντίτυπα, ών τό ήμισυ θά δωρηθή είς 
τά άπορα Ιλλην. σχολεία τού εσω καί έξω ελληνι
σμού, κατά τήν ρητήν επιθυμίαν τού δωρητοϋ, τό 
δ’ ετερον ήμισυ θά πωληθή πρός δφελος τοϋ Συλ
λόγου είς τιμάς μετριωτάτας.

διότι τό σώμα του είχε τελείως μεταμορφωθή έκ 
τών ακρωτηριασμών ώς εί'πομεν. Καταλείπει τρεις 
θυγατέρας καί ενα υιόν, άπαντας μικράς ηλικίας 
ετι. Είς τό κίνημα προέβη, φαίνεται έκ διαταρά- 
ξεως έγκεφαλικής.

ΡΟΥΜ ΟΥΝΙΚΑ
Ο κ. Α. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ό  α' δημαρχικός πρόεδρος Πειραιώς κ. Ά λ . Με· 
λετόπουλος, υπέβαλε τήν παραίτησίν του έκ τής θέ· 
σεως ταύτης, προτιθέμενος ν’ άποδυθή είς τόν προ· 
σεχή βουλευτικόν άγώνα.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑι 
*0 έν Ρώμη έπιτετραμμ-ένος τής Ελλάδος κ.Κυρ- 

γούσιος άπέστειλεν ένδιαφερούσας λεπτομέρειας περί 
τής ύποθέσεως τής εισαγωγής τών έλληνικών κα
πνών εις ’Ιταλίαν. Κατά τάς πληροφορίας ταύτας, 
ό κ. Κυργούσιος. τή μεσολαβήσει τοϋ κόμητος Φε- 
δοστιάνη, πρεσβευτού τής ’Ιταλίας έν Άθήναις, ήλ- 
θεν είς συνεννοήσεις μετά τού διευθυντοϋ τοϋ τελω- 
νιακοϋ τμήματος τοϋ υπουργείου τών Οικονομικών 
έπί τού ζητήματος. Εύχάριστον εινε οτι ή γενομέ- 
νη δοκιμή τής πρώτης αποστολής τών δειγμάτων 
τοϋ ελληνικού καπνού έπέτυχεν, άνυπομόνως δέ πε- 
ριμένονται τά δεύτερα δείγματα,δπως γείνη έπ’ αυ
τών ή προσήκουσα δοκιμή. Είς τόν κ. Κυργούσιον 
έμπιστευτικώς άνεκοίνωσεν ό κ. Φεδαστιάνης, δτι έν 
τώ προύπολογισμφ τού υπουργείου τών Οικονομικών 
θ’ αναγραφή πίστωσις 7 χιλ. λιρών ιταλικών πρός 
αγοράν καπνών, καί δτι άν ή δευτέρα δοκιμή έπετύ- 
χη μέγα μέρος τού ποσού τούτου θά διατεθή πρός 
αγοράν έλληνικών καπνών. Έκ τών «Καιρών»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
■—  Προχθές τήν 4  μ. μ. παρά τούς στύλους τοϋ 

’Ολυμπίου Διός ό Ν. Κωστόπουλος άνευ προηγου- 
μένης αφορμής άπεπειράθη νά φανεύση τόν Ά ντ. 
Τοοφεξήν πυροβολήσας άνεπιτυχώς κατ’ αυτού διά 
δικάνου πιστολιού- μετά τούτο διά μικρού εγχειρι
δίου έπλήγωσεν έλαφρώς είς τάς χεϊρας τόν Ν. ’Αν- 
τωνόπουλον. Συλληφθείς ύπό αστυνομικών οργάνων 
ώδηγήθη είς τήν εισαγγελίαν.

—  Αυθημερόν περί τήν 10 τής νυκτός ώραν ό 
έκ Κέρκυρας Γ. Μαζαράκος, ηλικίας 50 περίπου 
έτών, άπεπειράθη ν’ αύτοκτονήση έν Παλαιώ Φα- 
λήρω ριφθείς είς τήν θάλασσαν, άλλ’ έσώθη τή τα
χεία συνδρομή λεμβούχων τινών καί παραληφθείς 
κατόπιν ύπό αστυνομικών κλητήρων συνωδεύθη εί; 
τόν οίκόν του. ’Αφορμή τής αυτοκτονίας λέγεται 
τό οτι, ταμίας ών τοϋ ύπουγείου σιδηροδρόμου τοϋ 
κ. Ψ ύχα εύρέθη έλλειματίας 2 ,0 0 0  δρ.

Κατ’ ειδήσεις έκ Λευκάδας, έν μέση πλατείγ. ό 
Δ. Καραβίας έν μέθη διατελών, έτραυμάτισε κατά 
τήν κεφαλήν διά φιάλης τόν Π. Πεοούσην. Ούτος 
κατόπιν πνέων μένεα έκδικήσεως, έτραυμάτισε διά 
μαχαίρας έπικινδύνως τόν αδελφόν τού πρώτου.

.— Έν τω δήμω Καρυάς τής Λευκάδος, άνηγ- 
γέλθη έκεϊθεν. ό Στ Λογοθέτης καί ό υίός του 
έτραυμάτισαν έπικινδύνως κατόπιν προηγουμένων 
αφορμών, ό μέν διά μαχαίρας, ό δέ διά πυροβόλου 
δπλου τόν Δ. Κοντογεώργην καί τόν Σπ. Κακλα- 
μάνην. Μετ’ ολίγον οί συγγενείς τούτων έτραυμάτι
σαν διά λίθων τούς αδελφούς Έ π. καί ’Αναστ. Κα- 
νέλου,συγγενείς τών φονέων.Ή άρμοδία άρχή προέβη 
είς πολλάς συλλήψεις.

—  Κατ’ εΐδησιν έκ Λαρίσσης ό οθωμανός Μεμτε 
Μουσταφάς, κάτοικος τού χωρίου Μεγάλου Κεσερλή, 
έφονεύθη δι’ άγνωστον αιτίαν ύπό τού Μεμέτ Μου- 
σταφά Ρεριτζάν διά πολύκροτου. Ό  δράστης συνε- 
λήφθη.

—  Έν Καρυαΐς τής Κερκύρας ό Στ. Λογοθέτης 
καί ό υίός αυτού ό μέν διά πιστολιού ό δέ διά μα
χαίρας έφόνευσαν τον Σωκράτην Καλαμπάνην καί 
τόν Δημ. Κοντογιώργην "Αμα τή αγγελία τοϋ φό
νου έξήλθον οί συγγενείς τών φονευθεντων πάνοπλοι 
καί πυροβολούντες κατά τών φονέων άπέκτειναν 2 
αθώους,τούς αδελφούς Έ π. καί ’Αν. Κανέλλον.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜ Α
Έ πί τής γραμμής μεταξύ Σικάγου Μηλουόκη 

και Αγιου Παυλου συνέβη σιδηροδρομικόν δυστύ
χημα, καθ’ο ή μέν αμαξοστοιχία κατέστράφη παν
τελώς, 6  δέ άνθρωποι έφονεύθησαν καί 3 0 έτ ρ α υ -  
ματίσθησαν.

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
ΙΊροχ̂ θές τήν 6 μ. μ. ό κουρεύς Σταύρος Σκούφος 

μέσης ηλικίας άνθρωπος πρό διετίας δέ έγκαταλεί- 
ψας τήν έξάσκησιν τής τέχνης του, άτε παθών ύπό 
μαλακύνσεως, ένδυθείς ώ; 8Ρ εορτήν καί άσπασθείς 
τά τέκνα του μετέβη είς τόν πύργον τού κ. Παρα- 
σκευαίδου, όπόθεν κατώπτευε τήν έλευσιν τής άμα· 
ξοστοιχμ'ας τοϋ έκ Πειραιώς σιδηροδρόμου- μόλις δέ 
είδεν αυτήν έρχομένην μακρόθεν καταβάς τού πύρ
γου διηυθύνθη πρός τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν 
καί άμα τή προσεγγίσει τής άμαξοστοεχίας σταυ- 
ροκοπηθείς έπεσεν ύπτιος έπί τής γραμμής. Ό  μη
χανικός άπό τής μηχανής άντιληφθείς καί μή έχων 
ήδη καιρόν νά σταματήση τό τραΐνον τω έφώναξε 
καί έπροσπάθει διά νευμάτων νά τόν άπομακρύνη- 
άλλ’ έκεϊνος δέν έκινήθη έκ τής θέσεώς του καί 
διελθόν τό τραΐνον έπ’ αυτού τήν μέν κεφαλήν του 
διεχώρισεν είς δύο, τάς δέ χεϊράς του άπέκοψεν έν- 
τελώς.

Ούτως ήκρωτηριασμενον το πτώμα καί άγνώρι- 
στον ολως καταστάν μετέφερον αστυνομικοί κλη
τήρες έπί κάρρου είς τό Δ' αστυνομικόν τμήμα, ό
που ούδείς ήδυνήθη νά αναγνώριση. Έκεϊθεν άπε- 
στάλη είς το Β” Νεκοοταφεΐον, όπου μετέβη καί 
άστυίατρος πρός ένέργειαν νεκροψίας.

Μόλις χθές τήν πρωίαν ή σύζυγος τοϋ άτυχούς 
κακά οίωνιζομένη έκ τής κατά τήν νύκτα άπουσίας 
του. μεταβάσα είς τήν ’Αστυνομίαν καί έκεϊθεν είς 
τό Νεκροταφεΐυν.τον άνεγνώρισεν έκ τών ένΒυμάτων,

ΙΝ Δ ΙΑ Ι
Παρ ^όλων πιστεύεται έν Βομβάη, ότι είδησί 

τις πέρί ενσκήψεως τού λιμού έπί τέλους έπιβεβαι 
οϋται έπισήμως είς ολα τά έπκπεελούμενα κυβεο· 
νεια έκτός τής Βυζαπούρη; καί οτι τά ύπολειπό· 
μενα τών εισοδημάτων καί κερδών θέλουν έπαρκέ· 
σει επί τού παρόντος άνευ ανακουφιστικών έονων

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α
Ο ΕΡΝΈΣΤΟΣ ΦΟΥΞ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΔΓ επιστολής του πρός τόν έν Πειραιεΐ όφθαλμο- 
Ιόγον κ. ’Αλέξιον Κυριέρην. παλαιόν μαθητή» του, 
αναγγέλλει ό διάσημος τής Βιενναίας Σχολής καθη- 
■ρΐτής καί παγκοσμίου φήμης όφθαλμολόγο; Έρνέ- 
«τος Φούξ ότι ποοτιθεται περί τά τέλη τοϋ τρέ- 
/,^τος μηνός νά έπισκεφθή τάς ’Αθήνας καί δια- 
μεινη ένταύθα περί τάς οκτώ ημέρας, έπισκεπτόμε- 

τά άρχαΐα μνημεία καί τά επιστημονικά ήμών
*{άτρα. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ 

Κατέπλευσεν χθές έξ ’Αμβέρσης μέ διάφορα έμ- 
πορεύματα τό δανικόν άτμόπλοιον T om sk τό όποιον 
έπί τώ θανάτω τής δουκίσσης τής Εσσης, έφερε 
μεσίστιον τήν σημαίαν του.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ 
Ένεργηθείσης ήδη δημοπρασίας ύπό τής λιμενι- 

ις επιτροπής Πειραιώς περί νέας έπεκτάσεως τοϋ 
ηπιδώματος τοϋ νέου λιμένος άπό τοϋ άτμομύλου



O B P F /T T A N IK O  Α Σ Τ Η Ρ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΤΊΑ
Έν τ·51 ποο^θες συγκοοτηθείση συνεδρία τών εταί

ρων Ιγε’νετο συζ-ήττισι; περί τοϋ τταρκσκευαβθε'ντος 
υπό τϊί; εταιρίας προγράμματος δημοτικές σχολής 
τελείας καί οκταετούς γυμνασίου μετά τμημάτων 
εμπορικού καί πρακτικού καί περί σχηματισμού σχο
λείου πρός πρακτικήν εις τό διδάσκειν άσκησιν τών 
φοιτητών τής φιλοσοφικής τού Πανεπιστημίου σχο
λές- Άπεφασίσθη δε νά συγκληθώσιν οι έταϊοοι έν 
έκτακτο» συνεδρία, οπως έςετάσωσι καί άποφασί- 
σωσι περί άμφοτε'οων τούτων τών εκπαιδευτικών 
ζη τημάτων.

X
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

Άνηγγέλθη τηλεγραφικώς έκ Καλαμπάκας ο τι 
ηύτοκτόνησεν αυτόθι διά λόγους αγνώστους 6 υπε
νωμοτάρχης Δ. Τσιριγκούνης έν τω στρατών·, τές 
ύπομοιραρχίας κατέλιπε δέ έσφραγισμε'νην επιστολήν 
προς τον πατε'ρα του.

X
ΕΔΡΑ ΕΥΖΩΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διά Β. διατάγματος ώρίσθη ή πόλις Καρδίτσα 
έ’δρα τού θου εϋζωνικού τάγματος άναχωρήσαντος 
•ηδη έκ Δομοκού.

X
ΛΗιΣΤΕΙΛΙ

ΤΙ συμμορία τού Στρατού Τσιγαρίδα συνέλαβεν 
εν Λαρίσσγ, προχθές τον Δημητριον Βαγιόπουλον καί 
επορεύθη είς Δοςάρ. Ό  άνακοιτης Ααρίσσης κ. Δ. 
Σκούφος ΰπε'βαλε την παοαίτησίν του, αδυνατών 
άνευ τές ενεργού συνδρομές τές στρατιωτικές δυ- 
νάμεως νά επιχείρηση αποτελεσματικήν καταδίωζιν.

—  Νε'αι πάλιν αγγέλλονται έκ Θεσσαλίας λη- 
στεΐαι λαβούσαι χώραν κατά την παρελθούσαν εβδο
μάδα. Την 4 ώραν τές παοελθούσης Τρίτης έξωθεν 
τού χωρίου Χατζόμπασι, ό φυγόδικος Μυλωνάς μ.ετά 
τριών ετέρων αγνώστων συνέλαβον χωρικούς έπανερ- 
χομένους είς τά χωρία των, τούς έλήστευσαν ά- 
φαιρέσαντες πάν δτι ούτοι έφερον μεθ' έαυτών, ά- 
φγίρεσαν τους ’ίππους τού Θ. ΙΙαπαγγέλου καί έφό- 
νευσαν έτερον άνηκοντα είς τόν Β. Κώρον, οστις έ
φυγε, μεθ’ δ άνεχώρησαν κατευθυνόμενοι πρός τό 
Μπαί;ιλάρ. Την έπομένην ημέραν πέντε άγνωστοι έ
φιπποι έχοντες έπί κεφαλές τόν διάσημον ληστο- 
φυγόδικον Ζαχαριάν,έ Ζάλχον, ώπλισμένοι δι’δπλων 
ΓΡ?- καί φέροντες έπί τών ίππων δέρματα δπως έκ- 
λαμβάνωνται ώς δερματέμποροι, συνέλαβον πλεί- 
στους χωρικούς οϋς έλήστευσαν. Μεταξύ τών συλ- 
ληοθέντων συγκαταριθμ-ούνται καί οϊ έπιστάται τών 
κτημάτων Καλόκκο έκ τών οποίων ό είς έτράπη εις 
φυγήν πυροβοληθείς επτάκις, τού δ’ έτε’ρου άφηρέθη 
δ ίππος. Ή  σκηνή αϋτη έλαβε χώραν μίαν μόνην 
ώραν έςωθεν τές Ααρίσσης. Την δέ παρελθούσαν 
Πέμπτην 0 έφιπποι πάνοπλοι μετέβησαν είς τό έν 
τνί θέσει Άνω Τσιαχμέτα ποίμνιον τών Ν. Κουλου- 
σοπούλου καί Παπακωνσταντίνου, έκ τού οποίου 
άφήρεσαν 35 πρόβατα καί 15 αμνούς. Μετά την 
ζωοκλοπήν ταύτην οί λησταί έτράπησαν πρός τό 
χωρίον Σιμικλη τού δήμου Εύ'ίδρίου.

X
ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Κατά τηλεγραφικήν είδησιν έκ Σύρου, δυνάμει 
τελεσιδίκου δικαστικέ; άποφάσεως δ κ. Βάλληνδας 
ένήργησε κατάσχεσιν έπί τού άτμοπλοίου «Χίου» 
τές ελληνικές άτμοπλοίας.

X
ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ —  ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ

Ά πό τινων ήμερών ήρχισεν ή έκτέλεσις της όδού 
Βόλου —  άνω Βόλου ήτις είχε διακοπεί άπό τίνος 
χρόνου συνέπεια διαφωνίας μεταξύ ιδιοκτητών τών 
κτημάτων τού δήμου Ίωλκού καί τές Κυβερνήσεως. 
Ευτυχώς δμως άπασαι αί διαφωνίαι αύται ήρθησαν, 
άν καί πλεϊσται άναφοραί έστάλησαν έκ μέρους τών 
ιδιοκτητών παριστώντων τήν καταστροφήν τών κτη
μάτων καί προτεινόντων δπως γείνη νέα διαχάρα- 
ζι; τές όδού διερχομένης έκ τών στενοπών δρο- 
μίσκων.

X
ΕΜΠΡΗΣΤΑΙ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι

Αγνωστοι ενέποησαν τήν οικίαν τών άδελοών 
Σέρβου κειμενην έν τώ δήμω Λευκασίων της Κερ- 
κύρας.

X
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ

Διά Β. διατάγματος ένεκρίθη ή σύστασις έται- 
ρίας μεταλλευτικές ΰπό τήν επωνυμίαν «Μεταλλεία

χαλκού τές Όθρυος» καί έπεκυρώθη τό καταστα
τικόν αυτές- Ή  εταιρία αϋτη σκοπεί τήν έκμετάλ- 
λευσιν τών περί τήν "Οθρυν μεταλλείων τού χαλκού, 
οστις εύρισκεται έκεϊ έν αφθονία. ’Ήδη δέ ήρξαντο 
και αί εργασία·, πρός συστασιν τών καμινευτηρίων 
καί τών λοιπών έργαστηρίων πρός έξαγωγήν καί 
κατεργασίαν τού χαλκού.

X

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 
ΤΙ Δημοτική άρχή Πειραιώς ύπέβαλεν έκθεσιν είς 

τό ύπουργεΐον λεπτομερή καί ζητεί, έπειδή θ' άνε- 
γείρη αϋτη ίδίαις δαπάναις αρχαιολογικόν μουσεΐον 
κατά τά ευρωπαϊκά σχέδια, έντός τού χώρου τού 
“?Χαιου θεάτρου, νά ¡ .̂εριμνήση καί ή αρχαιολογική 
εταιρία ΐνα περιτοιχίσγ τόν περί τό άρχαϊον θέατοον 
χώρον, οστις έχει καταστή, αληθής κοπρών.

ΞΥΛΙΝΟ Ι ΙΊΟΛΕΣ
() Ηρόδοτος (484— 408 π. X .) μνημονεύει δτι 

αιχμάλωτός τις, ήκρωτηρίασε τόν ϊδιον αυτού πόδα, 
οπως λυτρωθή τών δεσμ.ών, οΐ δέ φίλοι του έφοόντι- 
σαν νά άντικαταστήσωσι τό άπολεσθέν μέλος διά 
ξυλίνου. Τώ 1885 έν μνημείω τινί τής Καπύης εΰ- 
ρέθη τό τελειότατον είδος τεχνητού ποδός μετ’ άλ
λων λειψάνων χρονολογίας περίπου 300 π. X. Ό  
μοναδικός ούτος τεχνητός ποϋς εύρισκεται νύν έν τώ 
Μουσείο» τού βασιλικού Κολεγίου τών χειρουογών 
έν Λονδίνο» καί έν τώ καταλόγω αυτών οϋτως περι- 
γοάφεται : Ρ ω μ α ϊ κ ό ς  τ ε χ ν η τ ό ς  π  ο ύ ς.

Ό  τεχνητός ούτος πούς έπακριβώς παριστά τό 
σχήμα τού ποδός,είνε δέ κατεσκευασμένος έκ λεπτών 
τεμαχίων έξ ορειχάλκου δι’ ήλων συνδεδεμένοιν έπί 
τίνος ξυλίνου σκελετού, δύο δέ σιδηοαΐ ράβδοι, έ- 
χουσαι όπάς είς τά άκρα, είνε προσηρμοσμέναι είς τό 
άνώτατον άκρον τού ορειχάλκου, ένώ τετράπλευρον 
τεμάχιον σιδήρου παρά τήν θέσιν τού ποδός υποτί
θεται δτι έστερέωνεν αϋτόν. Ό  σκελετός είχε τήν 
όσφύν έζωσμένην υπό ζώνης έξ ορειχάλκου, περιερρα- 
μένου ύπό δέρματος. Τά άνω τρίτον τού ποδός ήν 
κοϊλον, τά δέ κατώτερα δύο τρίτα πλήρη ξύλου.

Περί τάς 300 ,000  ανθρώπων φέρουσιν έν ’Αγγλία  
τεχνητούς πόδας, έτησίως δέ κατασκευάζονται
15 ,000 .

Ν Ε Κ Ρ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΣ
Ανθρωπός τις Γρός καλούμενος οστις έσχάτως 

εθεωρηθη νεκρός ΰπό τού ιατρού του, έπρόκειτο νά 
ένταφιασθή έν Βανιεοαί παρά τήν Λυών, ενώ δέ τά 
πάντα προητοιμάσθησαν καί οί ιερείς προσή’λθον, ή 
δε θυγάτηρ αυτού εδωκε αΰτώ τόν τελευταϊον άσ- 
πασμ,όν ,παρετήρησεν οτι τά ποόσωπον αυτού ήν θερ
μόν καί έλαβε τάς χεϊρας αυτού. Πρός μεγίστην δ’ 
έκπληξίν της καί χαραν ό υποτιθέμενος νεκρός ήνοιξε 
τούς οφθαλμούς καί ώμίλησεν. Ό  Γρός ταχέως ά- 
νηρπάγη έκ τού φεοέτρου καί ένοσηλεύθη τό κατά 
δυναμιν. Ή  κατάστασίς του έπί τού παρόντος καί- 
τοι θεωρείται λίαν κρίσιμος δέ ν εινε δμως καί ά- 
πελπις.

Φ ΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Εοεδόθη πρό μικρού έν Λειψία, τύποις Τεϋβνέ- 

ρου, ό τέταρτος τόμος τών Ηθικών τεύ Πλουτάρ
χου, κριτική επιμελεία τού δοκίμου φιλολόγου καί 
γυμνασιάρχου έν Μυτιλήνη, Κ. Γρηγορίου Βερναρ- 
δάκη. Έν τώ λατινιστί γεγραμ.μένω μακοώ προ- 
λόγω ό Κ. Βερναρδάκης άναιρεΐ έπιστημόνως έπι- 
κρίσεις τινάς τού γερμανικού καθηγητού Βιλάμο- 
βιτς. Βεβαίως ή έκδοσις αϋτη τών ’Ηθικών τού 
Πλουτάρχου δεν είνε δυνατόν νά έχη άξιώσεις πλή
ρους τελειότητος. Παρά πάσας δμως τάς ΰπό αλλο
δαπών καί ήμεδαπών γενομένας έπικρίσεις, δέον νά 
όμολογήσωμεν ότι ή ΰπό τού Κ. Βερναρδάκη έκδοσις 
υπερτερεί πασών τών προγενεστέρων έκδόσεων διότι 
πλεΐστα μ.εν χωρία, πλημμελώς έχοντα, έπηνωρθώ- 
θησαν ευστόχως, έν δέ ταϊς παρά πόδας έκάστης 
σελίδος παρατεθειμέναις κριτικαΐς σημειώσεσι μνη
μονεύονται διά βραχέων καί άκριβώς αί διάφοροι 
γραφαί καί άναγνώσεις, αί ΰπ’ άλλων γενόμεναι. ‘Ο 
Κ. Βερναρδάκης κατέβαλε μεγίστους πόνους περί 
τήν άντιβολήν τών άντιγράφων, είνε δέ άξιος επαί
νων διά τήν κριτικήν σύνεσιν μεθ' ής έπεχείρησε καί 
διεξήγαγε τά προκείμενον έογον.

Γ Ε Ν ΙΚ Α Ι ΓΝ Ω ΣΕΙΣ Κ Α Ι Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α Ι

Δένδρο·» ινδικού καρύου, βάρους εξ τόννων. μετε

κλείον τας ρίζας. Διά μηχανήματος δέ ΰψοϋτο τό }£ 
δρον, ένώ τά μακρά του φύλλα συνεδέθησαν όμού με 
προσοχής και τά κάρυα περιετυλίχθησαν έντός σάκκ« 
Δι’ υδραυλικής δυναμεως ό ό'γκος ούτος ύψώθη ότε 
πρόκειτο νά έπιδι δασθή είς πλοίον.

♦ *
Οί επτά φίλυπνοι ήσαν έπτά εύπατρίδαι τής Έφεσο»;, 

οιτινες κατά τήν εποχήν τών καταδιώξεων τού Δεκίο» 
λέγεται οτι κατέφυγον εις τι σπήλαιον. Κατεδιώχθησαν 
άνεκαλύφθησαν καί έκτίσΟησαν έν τώ ϋπογείω τούτω.

*
* *

Περί τού παραδόξου φαινομένου, οπερ κατεδείκνιιη 
ό ήλιος, είσέτι γίνεται λόγος έν τοίς αστρονομικοί,* />  
κλοις. Ό  κ. Μίσι Σιαίθ, ό αστρονόμος τής κυδερνήο 
τής Μαδρας, θεωρεί οτι ή συνεπεια τών ηλιακών χη. 
λιδων καί τής πτώσεως τών βροχών πασιφανώς άπεσεί- 
χθη, βασιζόμενος είς τό προγνωστικόν, οτι έπειδή ή π·. 
ρίοδος τών μικροτέρων ήλιακών κηλίδων παρήλθεν, 
’Ινδία: εισέρχονται εις έποχήν ευνοϊκών βροχών, έξ ύν 
και θέλουν εύημερήσει. Αί προγνώσεις τού καθηνητο» 
Ούάλτερ Σμίθ τής Μοντρεάλης είνε ήττον ευάρεστοι 
δια τούς Ευρωπαίους,κατ’ αύτάν έάν ή κατάστασίς αυτή 
τού ήλιου έξακολουθήση θα έπικρατήση υγρόν καί ψυ
χρόν έαρ έν ’Αγγλία καί τή Βορείω Ευρώπη, είνε δέ τής 
γνώμης οτι ΰπό τούς αύτούς όρους μεγαλαι τρικυμία· 
έσονται συνήθεις κατά τό 1893 καί 1894.

*
* *

Κατά τό τελευταϊον τέταρτον τού α’ιώνος ό μέοος 5- 
Ρ®ς 'ής ζωής τού άνδρός παρετάθη κατά πέντε τοίς έκα- 
τόν, ήτοι άπό 4 Γ 9  είς 43’9 έτη. τής δέ γυναικός κατά 
οκτώ τοΤς εκατόν, ήτοι άπό 41.9 έίς 45.8 έτών. Έχ 
τών 1000 άρρέτων νύν 25 περισσότεροι θά φθάσωσιν ει; 
τό 35ον έτος τής ηλικίας των, παρ’ ο,τι συνέδαινε πρό 
τού 1870. Ή  συνδυασθεΤσα όμού ζωή 1000 γεννωμε- 
νων νύν άνέρχεται είς 2.700 έτη έπί πλέον ή συνέδαινε 
πρό είκοσιπενταετίας. Υπολογίζεται δέ ότι 10 έτη 
κατα μέσον όρον τής ανθρώπινης ζωής προστίθενται νύν 
εις έκάστην εκατονταετηρίδα.

* *
·*

Έν τάίς Ήνωμέναις Πολιτείαις ύπάρχουσι πλείονε; 
Γερμανοί ή ’Ιρλανδοί.

» »
+

Τό σύστημα τών σιδηροδρομικών γραμμών έν Σά> 
Φραγκίσκω είνε μείζον κατά 50 μίλια πάσής άλλη; 
χώρας.

‘ -----------  —  -ϊ - "3 - ν · — _--------  ι ~ - ~ r —  ι
τω 1890 ήριθμουντο 54 αποτεφρώσεις καί το λ5;ς: 
έτος ό άριθμός άνήλθεν είς 94. Τά Διεθνές ΙνογκρΙ 
σον τής υγιεινής συνελθόν τό παρελθόν έτος έπεδοκί|Γ 
σαν όμοθύμως τό μέτρον τούτο, όπερ προλαμβάνει ' 
έπιΒημίας.

λιτρών

"Οταν ή άγελάς είνε δύο έτών σχηματίζει μίαν | 
τίδα κατά τήν βάσιν τού κέρατος. ήτις μετά έν ϊ 
αναπτύσσεται εντελώς. Οταν δέ γείνη πενταετής ή ι 
λας, σχηματίζει έτέραν καί συνεχώς έτησίως σχη· 
ζει άνα μίαν.

•  #
«

Τά μικροσκόπιο·» άπεκάλυψε μεταξύ τών άλλων 
μασίων καί οτι ή κάμπη έχει 4,000 μυών, ότι ο όφί’ 
μάς κηοώνος περιέχει 1,300 φακούς καί ό τών | 
τενών χρυσαλίδων 28.000.

* *

Ουδόλως ώφελούσι τά παχέα προσκεφάλαια δι* 
τράχηλος κυρτούμενος πιέζει τά νεύρα καί τάς φλ' 
ένώ εις τά σκληρά έφαρμόζονται άκριδώς καί ή κεο 
μένει όλ?γ:ν νό-λ-’-ίττ -τ'· σώνατο*.
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ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1760— 1856

ΠΡΩΤΟΤΥΤΙΟΣ ΙΣΤΟ ΡΙΚ Η  ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

‘Υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ '.

(συνέχεια).

Ό  Υιός καί ό Πατήρ.
’Επιθυμώ δέ αγαπητή μοι μήτερ πριν άναχωρήσω διά τήν 
πολεμικήν σχολήν τής Πετρουπόλεως νά μοί δωσητεμιαν 
άπάντησιν... διότι ύπεσχέθην πρός τόν φίλον μου Ψαρόν 
νά τού είπω τήν άπόφασιν.Ό νέος Δημήτριος ώς ες έφο- 
ίου κατεκυρίευσε τήν λογικήν τής μητρός του. πρό παν
τός όταν πεσών έπί τού τραχήλου αύτής καί κανακευων 
καί θωπεύων αύτήν διά μειρακιώδους άθωας κολακείας 
προσέθετε ότι έπεθύμει νά σταθή ό βοηθός τού Αλή είς 
τόν θρόνον τής Δυτικής Έλλαδος.

Ή  κόμισσα άμα ό υιός της άφήκε τον θάλαμον μαν- 
δαλώσασα τήν θύραν έσωτερικώς έπεσεν είς τά γόνατα 
ένώπιον μιας είκόνος τής Θεοτόκου καί διαπύρως δεο- 
μένη αύτήν έπαρακάλει νά τήν φωτίση τί νά πράξη. 
Ή έμπαίζουσα άλλοτε μέ τήν δεισιδαιμονίαν αϋτη γυνή 
ήδη εγεινεν έκ τής συμπτώσεως τών περιστατικών, και 
συμδάντων έκ τής συγκρούσεως καί τών συνεπειών τών 
μάλλον άπομεμακρυσμένων περιπετειών δεισιοαιμονε- 
στέρα παντός άλλου.

Έν τη έπιστολή ταύτη ήτο σχέδιον πολλών ελληνι
κών γνωστών οικογενειών, έπί κεφαλής τών όποιων ευ- 
ρίσκοντο τά όνόμοτα τών μάλλον διασήμων άρματωλών 
ώς τού Καναδού καί Βουκουδάλα όπως σχηματισθή 
ελληνικόν βασίλειον ύπό τήν κυριαρχίαν τού Άλή ί ο  ν 
όποιον παρίστανον ώς τόν καταλληλότερο·» καί άςιοτε- 
ρον πάντων.  ̂ ν

Ή  έπιστολή άπεστέλλετο πρός τά·» Ψαρόν, οπως 
έγχειρισθή είς τό Ποτέμκην τόν ήδη ήγεμονεύοντα είς 
τόν νούν καί τήν καρδίαν τής Αικατερίνης. Επειοή ό 
κόμης Ούϊσκοδάτης ήτο στενός φίλος τού ΓΙοτεμκη ό 
υιός τής κομίσσης Δημήτριος έξελέγη ύπό τού πανούρ
γου Ψαρού ώς τό καταλληλότερο·» όργανο·».̂  διό και 
έκατηχήθη ύπό τού ανεψιού είς τό μυστικόν και ώρκισθη 
ίνα καταδάλη τάς προσπάθειας του όπως αισίως το 
πραγματοποιήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’

Ό  χορός
Τά μεγαλοπρεπές μέγαρον Ούϊσκοδάτη καταφώτιστον 

ΛαΙ λάμπον έξωτερικώς καί ένδον περί τήν δεκάτην ώραν 
τής έσπέρας ταύτης είχε καταπληρωθή έκ πλήθους αρι
στοκρατών τής αρχαίας ταύτης πρωτευούσης τήςΡωσσιας.

Ή  Μόσχα μέχρι τής παρούσης έποχής ήτο ή μόνη 
πόλις ή μή λησμονήσασα έτι τόν θάνατον τόϋ Πέτρου 
Γ'. καί ή τήν Αικατερίνην μή συγχωρήσασα.

‘Οσάκις έπεσκέφθη τήν πόλιν αύτήν οί ΜοσκοδΤται έ- 
δέχθησαν τήν Κζαρίναν πάντοτε διά χαρακτηριστικής 
ψύχρας αδιαφορίας.

Κατά τήν πρώτη·» αύτής έπίσκεψιν όταν άπήλθε νά 
στεφθή είς τό ΚρεμλΤνον συνοδευομένη ύπό Γρηγοριο  ̂
πού Όρλώφ τού Καγγελαρίου Βεστούτζωφ τού κομητος 
Στρογόνωφ, τού άρχιδουκός Παύλου καί τών πρωτίστων 
τής αϋλής αύτής μεγιστάνων, όταν είσήλθεν λέγομε·» 
είς τήν Μόσχαν μετά πολυαρίθμου αύλικής συνοδιας, 
καί ό χρυσός, τά δώρα καί τά πνευματώδη ποτα ως 
όμδρος μετά σπατάλης διεσκορπίζοντο πρό αύτής προς 
πε τόν λαόν καί τόν κλήρον, ή υποδοχή απάντων τούτων 
μ’ όλα ταϋτα ήτο άνευ ενθουσιασμού.καθολικώς άψυχος.

‘Η αύτοκράτειρα διέκρινε τούτο πρώτη _ πλην αμα 
μετά τήν στέψιν αύτής έπισκεπτομένη τα διάφορα δημο
σία μέρη, έπαρατήρησε τόν λαόν απομακρυνόμενο·» τού 
μέρους έφ’ ού έδιευθύνετο, τούναντίίν δέ οτι έσυσσω- 
,ρεύοντο πέριξ τού οχήματος τού άρχιδουκος υιού πης 
Παύλου, ή Αικατερίνη τότε πάραυτα έγκατέλειψε τήν 
Μόσχαν καί έπέστρεψεν είς Πετρούπολη.

‘Οσάκις πολλά έτη μετά ταύτα έπεσκέφθη τήν πόλιν, 
ύστερον μάλιστα τών τόσων νικών της και τροπαίων 
α’τινα ανύψωσαν τό όνομα τής Ρωσσίας μέχρι ουρανών 
■θαυμαστόν νά εΐπωμεν, τήν αύτήν έλαδε παλιν υποδο
χήν. Οί Μοσχοδίται τήν έκάλουν φανερά άγυρτιδα γερ- 
μανίδα. Ή  Κζαρίνα τούτου ένεκα έμίσει τήν Μόσχαν 
καί τούς Μοσχοδίτας άπέπεμπε δε τούς έκπτωτους ευ
νοϊκούς της ενταύθα μετά τήν Σιάλυσιν τών μεταξύ

Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Π Ρ

Ή  κόμισσα Ούαακοδάτη άπαξ έν τώ μέσω τής συνα
ναστροφής έλησμόνησε τήν πρό τινων στιγμών συνδιά- 
λεξίν της άν καί καθ’ όλη·» τήν νύκτα τό πρόσωπον 
αύτής έσκίαζεν ελαφρά μελαγχολία.

Περιφερόμενος ό Δημήτριος μετά τού Στεφάνου ΙΊα- 
λαιολόγου και τού Λάμπρου Κατσώνη έκτος τής μεγά
λης παστάδος έστάθησαν ένώπιον τών αρχαίων, πλήν 
άπειροκάλλω·» τοιχογραφιών τού μεγάρου.

—  Ά !  κύριε Παλαιολόγε, ύμεϊς εις τήν Γραικίαν 
είπε·» ά Δημήτριος φωνάζετε καί ποιείτε τοιούτον θο- 
ρυδον διά τόν δυστυχή Άλή πασσα, διότι κρατεί βρα
χίονα σιδηρού·» κατά τοιούτων θηρίων μεθ’ ών έχει καθ’ 
έκαστη·» να καταπαλεύση... άϊ λα τι ήθελατε είπεί δία 
τούτον τόν άρχιδούκα Ίωάννην Βασίλοδιτς, οστις έδωσε 
τοιαύτα φρικτά βασανιστήρια πρός τόν κόμητα Μηχά- 
λοδιτς Ούϊσκοδάτη·» τόν προπαπον τού μητρυιού μου, 
τόν τότε καγκελάριον τής Ρωσσιας—  Όρατε τήν τοι
χογραφίαν ταύτην;... ό έν τη είκόνι ταύτη άνήρ είνε ό 
δυστυχής Μηχάλοδιτς Ούϊσκοδάτης. Ό  άρχιδούξ κατη- 
γορήσας τούτον, ότι έκράτει μυστικήν αλληλογραφίαν 
μέ τόν βασιλέα τής Πολωνίας, τόν έχει κρεμασμένο·» έκ 
τών ποοών καί διατασσει έκαστον αξιωματικόν του να 
κόψη διά μικρού μαχαιριδίου έν μέλος τού σώματός του 
. . . . .  Όρατε κύριοί, ούτοι άπαντες οί μαχαιροδγάλται 
είνε οί βεβιασμένοι κρεουργοί τού δυστυχούς Ούϊσκο- 
δάτη. Ό  είς τού κόπτει τό οϋς, ό έτερος τά χείλη, ό
τρίτος τήν ρίνα, ό πέμπτος ε'να μαστόν  ούτος δέ ό
ώράϊος νεανίας είνε ό λοχαγός τών Ουσάρων Μωλοΰ- 
τλος, οστις τούτον εύσπλαχνισθείς τού έκοψε τά μήδεα 
όπως δώση έν πέρας εις τά σκληρά βασανιστήρια του. 
Τήν έπλήρωσεν όμως άκριδά, διότι ό άρχιδούξ βλέπετε 
τόν βιάζει πάραυτα νά τά φαγη ώμα άπειλών τούτον 
να τού δώση τόν ’ίδιον θάνατον.... έκαμε ποτέ ό Άλής 
τοιαύτας φρικουργίας; Καί όμως ό άρχιδούξ Ιωάννης 
Βασίλοδιτς θεωρείται είς τών μεγαλειτέρων Κζάρων τής 
Ρωσσίας.

—  Αί ιστορία·, τών έθνών κύριε Δημήτριε, είπεν ό 
Παλαίολόγος γέμουσι τυράννων. Ό  ’Ιωάννης Βασίλο- 
διτς έστω είνε καί τού Νέοωνος καί τού Καλλιγούλα 
ά·»ο»τερος, πλήν τούτο δέν είνε λόγος δι’ον οί λαοί τής 
’Ηπείρου, οιτινες εύρίσκονται είς κάποιον βαθμόν πολι
τισμού διά τε τών σχολείων των καί τής γειτονίας των 
μέ τήν ’Ιταλίαν, πρέπει νά ύποφέρωσι τά βάσανα καί 
τήν ωμότητα ένός άμφιδόξου καί άμφιθρήσκου βέη, ώς 
τόν Άλή. Ή  έποχή τού Ίωάννου Βασίλοδιτς πρό δύο 
εκατονταετηρίδων καί πριν τού μεγάλου Πέτρου, όταν ή 
Ρωσσία κατοικουμένη ύπό εκατόν πεντήκοντα διαφορε
τικών φυλών, όμιλουσών έξήκοντα βαρβάρους γλώσ
σας όποία ήτο ;

Ή  Ρωσσία τότε πρό πάντων ώμοίαζε κολοσσόν άνευ 
φυσικών δυνάμεων, έφ’ ού παντός γένους άτίθασσα όντα 
έλβυθέρως έδοσκον. Άρα κατετρώγοντο καί κατηναλί- 
σκοντο άλλήλοις όθεν. ο τε Κζάρος ή ό ανώτερος τού
των άρχω·» έπρεπε έξ ανάγκης νά έχη βαρεία·» τήν χείρα 
του ή άλλως αδύνατον ήτο νά τούς διοίκηση.

Όποία ή σύγκρισις μεταξύ τού Κζάρου Ίωάννου Βα
σίλοδιτς καί τού ήμιονοκλέπτου Άλή, δ.ιέκοψεν εις 
κομψός νεανίας εικοσαετής, οστις έπλησίασε τήν χορείαν 
τούτων καί μετά μεγάλης προσοχής ήκουε ταϋτα.

Ό  ’Ιωάννης Βασίλοδιτς ήτο υιός τού περιφήμου Κζά
ρου Βασιλείου Ίδάνοδιτς τού δωρηκτήτορος τής Λιτ- 
δουνίας, καί ΙΙολανδρίας, εί·»ε ό κατακτητής τής Σμο- 
λένσκης, καί τού Βορισθένους' είνε ο κατακτητής τής 
Σιδηρίας, ένώ ό Άλής κατά τούς λόγους τού κόσμου 
όλου είνε υιός μιας γνωστής μοιχαλίδος άοελφός μιας 
γνωστοτέρας ετι διά τάς μιαιφονίας καί μοιχείας της 
Χαϊνίτζας.κόπτω·» τάς ρίνας τών ποιμένων, αρπαζων τα 
βοσκήματά των, δολοφονών διά δηλητηρίου τούς στενο- 
τέρους συγγενείς του καί ποιώ·» τόν κατάσκοπον καί τόν 
προδότην κατά τών βέηδων καί πασσάδων χρός̂  τό Δι- 
δάνιον τού Σουλτάνου.... έφθασε διά τούτων μόνον τών 
μέσων νά γείνη Δερδεντζής τής Θεσσαλίας—  Αν ποτε 
έταξειδεύομεν κύριε Δημήτριε είς τήν “Ηπειρον, ώς οί 
κύριοι ούτοι καί έκ τού πλησίον τόν έδλέπομεν, ή πρός 
τούτον άλλόκοτος συμπάθεια μ.ας ήθελε δια μιας απο- 
σδεσθή  Μή συνερίζεσθε τούς λόγους του  στρα
φείς πρός τούς δύο νεοαφιχθέντας Ελληνας προσέθηκε 
συμπαθεί μέ τόν Ά λή 6 φίλος Δημήτριος, χάριν^ επι
μονής καί τίποτε περιπλέον  έπειδή φρονεί, ότι οι
κατηγορούν ιες έκείνον ποιοϋσι τούτο, διότι ούτος τόν 
υπερασπίζεται, άμα γείνη λόγος περί Ά λή ό Δημήτριος 
έξάπτεται καί ύπέρ τούτου ξεσπαθώνει. Τό καλλίτερο·» 
λοιπόν είνε νά μή άναφέρη ούδείς τό όνομα Αλής, 
άχρις οτου παντελώς τό λησμονήση.

— Λανθάνεσαι φίλε πρίγκιψ Δασκώφ ! Δεν λαμβάνω 
τό μέρος τού Άλή έξ έπιμονής, τουναντίον το  ̂ λαμ
βάνω έκ πεποιθήσεως, άφοϋ κατά τοσοϋτον αλληλοις 
μάχονται οί Έλληνες καί δέν ήμποροϋν να καταδαλ- 
λωσι τόν τύραννόν των, διατί νά μή άκολουθήσωσι ενα 
τοιούτον ικανόν άνθρωπον, οστις έπί τού βάθους είνε 
χριστιανός καί οστις ώς τόν Σκενδέρδεην άλλην δέν φε- 
ρει φιλοδοξίαν ή νά άναδειχθή βασιλεύς ορθοδοξος.

— Ά ! Δημήτριε είνε πιστευτόν,πολιτική σαθρά,^ά έγ- 
καταλείπη τις τούς λαούς καί νά βοηθη ένα μόνον άνθρω-
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πον νά ύψωθή ονειροπολώ·» διά τούτο έθνικάς μεταρρυθ- 
μίοεις. Τό παράδειγμα τής μητρός μου καί τού Όρλώφ 
δέν είνε ικανόν νά σέ πείση ; Ή  Κζαρίνα δέν χρεωστεί 
πρός τήν μητέρα μου καί τόν Γρήγόριον τόν θρόνον της; 
Ούτοι δέν τήν έδοήθησαν είς τήν έπανάστασιν; Τί λέγω!
δέν έσωσαν τήν ζωήν της ;__  ποίον σήμερον τά άποτέ-
λεσμα ! άπείρως διαφορετικόν άφ' οτι τούτο τό πρου- 
πελόγισαν  ποίοι σήμερον οί αύλικοί. Ποια ή πολι
τική τής Αικατερίνης ; Ποία ή διεύθυνσις τού κράτους; 
ποίαι αί προσδοκίαι των ; τά πάντα άντιδιαμετρα τών 
τότε έλπίδων των. ΤΙ μήτήρ μου δίδει άπόψε τόν χορόν 
τούτον διά ποίον διά τόν Ποτέμκην, τόν μέγαν σήμερον 
τής Ρωσσίας Ποτέμκην !! ότον ή μήτηρ μ.ου έφιππος 
ένδυομένη ώς ουσάρος, ή πιστοτέρα καί άγαπητοτέρα 
φίλη τής Αικατερίνης έδάδιζε τήν ημέραν τής άναδά- 
σεώς της είς τόν θρόνον, είς τό πλευρό·» της. ούτος ήτο 
απλούς άνθυπασπιστής ήτο άγνωστος τοίς πασι. Απόψε 
ή μήτηρ μου έρχεται ένταϋθα νά τόν συναπαντήση, όπως 
τόν παρακαλέση νά καταταχθή άξιωματιχός εις τήν 
σωματοφυλακήν τής αύτοκρατείρας—  Ο οέ Ορλωφ ! 
ό μέγας ποτέ καί παντοδύναμος Όρλώφ ! σήμερον έ- 
γεινε φρενοδλαδής καί άπόψε εύρισκεται ύπό έπιτήρησιν 
φυλάκων.

—  Ό  Όρλώφ έτρελλάθη ! . .. .  ό Παλαίολόγος έκρα
ξε·»· ό ποτέ περίφημος Γρηγόριος '·;···_ < _

—  ΠΰΤος οε ειζεν, οτι ό Γρηγοριος Ορλωο εγεινε 
φρενοδλαδής ήρώτησε μετ’ άπορείας και ο Δημήτριος.

—  Ή  μήτηρ μου ήτις ήτο παρούσα σήμερον εκεί,όταν 
τό συμβάν έλαδε χώραν:... ήτο μάλιστα καί ό συνταγ
ματάρχης Βασιελίτσικωφ έρωτήσατε τούτον νά σάς
είπή τάς λεπτομέρειας.

Ό  στρατηγός Ποτέμκης είνε είς τόν χορόν τούτον ;. 
... έρώτησεν ό άλαλος άχρις ώρας Λάμπρος Κατζωνης.

—  Μάλιστα Κυρία έφθαςε ε·'ς τών πρώτων ή μήτηρ 
μου πρό τίνος έκράτει τόν βραχίονα του καί περιεδιά- 
δαζεν μετά τούτου έντός τής μεγάλης παστάδος ύπερη- 
φάνως ά πρίγκιψ προσέθεσε·».

Καθ' ήν ώραν ό νέος πρίγκιψ Δασκώφ, έξηκολούθει 
τήν ττερί τού Άλή συνδιάλεξίν του μέ τόν υιόν τής κο
μίσσης Ούϊσκοδάτης ά σοβαρός Λάμπρος κλίνω·» πρός 
τόν Παλαιολόγον λέγει τούτω.

—  Δέν υπάρχει πλέον ούδεμία ελπίς μέ τούς Όρλώφ. 
—  εύρίσκονται είς δυσμένειαν—  τί περιμένεις άπό τόν 
’Αλέξιον άφοϋ μάλιστα ό Γρηγόριος έτρελλάθη—  b 
Ποτέμκης είνε ό άνθρωπός μας.... έγώ δέν δύναμαι νά 
τού ομιλήσω, διότι δεν έχω γλώσσαν, σύ θά κάμης τήν
δουλιάν άπόψε  ουδέποτε είς τήν ζωήν μας δέν θά
μάς παρρησιασθή μία τοιαύτη άλλη καταλληλοτέρα ευ
καιρία—

—  Τό έννοώ κάγώ ! αλλά πρέπει πρώτον νά μάς 
τόν δείξη τις. οστις καί τόν έγνώριζε.... ποίος δύναται 
νά τόν άνακαλύψη έντός τού πλήθους τούτου, δεύτερον
πώς θά τόν εϋρωμεν άπόψε μίαν στιγμήν _ μόνον........
Τούτο είνε δύσκολον,άπαντες οί προσκεκλημένοι βεβαίως 
θά άμλλώνται τίς νά τόν πρωτοπλησιαση' Λάμπρε 
βασανίζω τόν έγκέφαλόν μου νά εϋρω τό̂ » τρόπον.

— Ζήτησον άπό τόν Δημήτριον νά μάς δείξη τούτον. 
Είπεν ό Λάμπρος.

— Δέν αγαπά τούς 'Έλληνα; τό παιδάριο·» τούτο... 
άλλος άνθρωπος είνε ούτος ή ή μήτηρ του καί ό συνταγ
ματάρχης' ήδυνάμεθα νά τόν έμπιστευθώμεν,αν ητο του
λάχιστον φανατικός χαχώλος  α λ), εινε αυτόχρημα
άφ’ ότου τόν έννόησα τουρκόφιλος ίδου τι να καμω-
μεν λάμπρε  σύ περίπλεξον τό·» Δημήτριον είς
κάμμίαν συνδιάλεξίν καί άπομάκρυνον τούτον του^πρίγ- 
κιπος Δασκώφ, έγώ προσπαθώ τότε άπ’ έξω έξω νά 
τόν κάμω νά μέ δείξη τόν Ποτέμκην....... πιθανόν διά
τής μητρός του νά παρρησιασθώ και πρό: τούτον...........

Ό  Λάμπρος-Κατζώνης ήοξατο μεγάλη·» τότε συνδιά- 
λεξιν μετά τού νέου Δημητρίου περί ’Ηπείρου ό δέ 
Στέφανος Παλαίολόγος έν βήμα κλεπτών άνά πάσαν 
στιγμήν κατώρθωσε έκείθεν νά άπομακρυνθή καί νά 
έπανέλθη έν τη μεγάλη τού χορού παστάδι.

— Δέν είδον έτι τόν κόμητα Ποτέμκην μετ’ αδιαφο
ρίας είπεν ό Παλαίολόγος. f

—  Ουδέποτε δέν τόν είδατε ;.......  δέν τό·» γνωρίζετε ;
διόλου ;

 Μικρόν τι !........... τό·» είδον τώ 1778. όταν ήλθε
κατά διαταγήν τής Ινζαρίνας είς τόν Δνάπερ νά θέση 
τόν θεμέλιον τής Χερσώνος λίθον, τόν είδον επίσης τό 
παρελθόν έτος είς τήν ιδίαν Χερσώνα ή-ις έντός τεσ
σάρων μόνον έτών ηϋξήθη έκ τού μηδενός εις̂  τεσσαρά
κοντα χιλιάδας κατοίκων μίαν πόλιν. Τά νεώρια καί οί 
ναύσταθμοι όφείλονται καθολικώς είς τήν ικανότητα 
τού άνδρό; τούτου, ποιοϋσι σήμερον τόν διηνεκή τρόμον 
τού Όθωματικοϋ Κράτους—  Ο κομη; προ παντός έκι- 
νησε τόν θαυμασμόν τών ανθρώπων -r , . μεσημβρινής 
Ρωσσίας διά τά συχνά ταξείδιά του έκ 1 !ε-οουπόλεως εις 
Χερσώνα καί έναλλάξ δύο χιλιάδων =ρσ-ίων περίπου 
άπόστασιν, πώς ό άκάματος ούτος ά ή: τόσον συχνά τό 
έκαμεν, όπερ ό ίδιος ταχυδρόμος,οί εις ο βιον τούτον 
συνειθισμένοι άπαυδοϋσι μέχΡ' •"ε<»ς εκαστην
φοράν. (ακολουθεί)

;>
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΕΞ ΤΟΜΟΥΣ 

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΤ ΕΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

Ή όίυτερα αρραοων.

Ή  Άννη Κίερμαν έξερχομένη των τρομερωτατων 
τούτων λιποθυμιών έξήρχετο συνήθως διαφορετική ή 
αί λοιπαί γυναίκες, δηλ. έςηρχετο άνευ λειψάνων, Ιχ
νών,ακρωτηριάσεων και μεταμορφώσεων τοϋ προσώπου εκ 
τής λεηλατησάσης θυέλλης τούτο. Μόλις ¿ ζ ω ν τ ά 
ν ε υ ε  και ή δρόσος της άδροσταγώς άνετειλλε συγ
χρόνως. Kat άνέτειλε επί τοϋ άγαλματώδους λευκοϋ 
προσώπου της ροδοδαφής ώς να έςηρχετο χαρμόσυνος έκ 
τοϋ χοροϋ ένω όρχήσθη κατά κόρον, δι’ S ήτο καί ποθη- 
τικωτέρα τής Θράσσης Ροδώπιδος.

Ό  ήρως ήμών τοσοϋτον ήτο συγκεκινημένος ώστε δεν 
ήτο εις καταστασιν να ποίηση φυσιογνωμικας παρατη
ρήσεις. Όταν δέ ή συγκίνησις του διά των τρυφερών 
λόγων της παρήλθεν. άλλη δεν έπεκρατει έπί τών αι
σθήσεων του φλόξ ή νά διεκδίκηση τήν εΰαίσθητον καί 
ύπερακριδή κόμισσαν Λασχατώ, ήτις συνετεινε μεν ε’ις 
τήν διαδοσιν τής πυρκαϊάς, πλήν ένόμιζεν αμάρτημα αυ
τής νά τήν κατασδέση.

Μετά τινας ώρας “γράψε τήν ακόλουθον έπιστολήν 
καί επεμψε ταύτην δι’ έκτακτου ταχυδρόμου πρός τον 
σιρ-Βαρθόλδον Γουδουϊν.

’Αγαπητέ σιρ-Βαρθόλδε.
Ώ ς προσεδόκων είχον έπιστολάς έκ Λονδίνου άπαι- 

τούσας τήν αϋθημερόν άναχώρησίν μου, όπως αϋριον πα- 
ρευρεθώ είς το Άστυ τής πρωτευούσης. Μεγάλως λυ· 
ποϋμαι ότι σας αποχωρίζομαι τόσον ταχέως. Ουδέποτε 
δεν θέλω λησμονήσει τάς τερπνάς ώρας άς διήλθον πλη
σίον σας. ’Αναχωρώ μετα τινας στιγμας είίελπις ότι 
συντόμως θέλω λάβει καί αυθις τήν έ’ςοχον τιμήν νά σας 
έπισκεφθώ. Παρακαλώ προσφέρετε τοϋς ασπασμούς μου 
πρός τόν γενναίο·; συνταγματάρχην καί τά βαθέα σεδά- 
σματα μου πρός τας κυρίας.

έν βία. όλος τής άφοσιώσεως ΰμών
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΔΗΣ.

σχέδια όπως έκείθεν άπομακρυνθή.
Έζήτησε τόν λογαριασμόν του καί έπλήρωσε τούτον, 

μή έρευνήσας ή μόνον τόν αριθμόν τοϋ αθροίσματος τής

σα 
τήν
τους ύπηρέτας.

Καί τότε ο πανδοχευς έπί κεφαλής τής συζύγου του, 
τών θυγατέρων του, τών υιών του, τών υπηρετών του, 
ολοκλήρου τοϋ προσωπικού του, μέχρι τής μαγείρου 
έσυνόδευσαν τούτους κλίνοντες καί διπλώνοντες τά σώ
ματα μέχρι της έξωθύρας τοϋ περιαυλίου τοϋ πανδο
χείου πέμποντες ευλογίας καί εύχάς διά τήν μακροδιό- 
τητα καί ευημερίαν των καί όμολογοϋντες ότι ποτέ πριν 
είς τό πανδοχεΤον τούτο ίέν είδον ώραιότερον ζεύγος έ- 
νός Τζέντλεμαν καί μιας λαίδης.

’Αντί νά έπιστρέψουν είς ΛονδΤνον διηυθύνθησαν είς 
τήν παραθαλάσσιον πάλιν W o rth in g . Ή  βαρώνη έπε- 
θύμει μικράν αλλαγήν άέρος καί μονοπώλιο·; τής συνα
ναστροφής τοϋ έραστοϋ τη; μετα τοσοϋτον μακράν δια-

μετέδησαν είς τήν κλίνην.
Έπρογευμάτιζον τήν επαύριον έν ΐδιαιτέρω δωματίω 

τοϋ πρώτου πατώματος, ου τά παράθυρα Ιδλεπον πρός 
τήν θαλασσαν καί πορώτερα έξ εύωνυμων πρός τήν τερ
πνήν πόλιν Βραϊτων.

Ή  Άννη Κίερμαν μετ’ έλαφράς καρδίας έφαίνετο εύ- 
δαιμονοϋσα, διότι εύρε τόν φίλον της σταθερώτερον είς 
τόν έ'ρωτά του. διότι αληθώς τοϋ πλάσματος τούτου ή

καρδία προσεκολλήθη είς τούτον καί διότι θίςασα τήν 
χορδήν τοϋ γάμου έπιστευσεν ότι τόν ήμιέπεισεν.

—  Ποτέ τις δεν πρέπει ν’ απελπίζεται είς τόν κό
σμον τούτον. Έρως ! Πρό τριών μηνών έσκεπτόμ.εθα 
τίνα έργασίαν νά έπιχειρισθώ όπως κατορθώσω νά σχη
ματίσω Ιν μικρόν εισόδημα. Καί ιδού ό ουρανός ήνοιξε 
τας πυλας του καί έδέχθη τήν έναρετωτατη» καί αγαθήν 
μου θείαν Σοφίαν Βροδγούδ. επεμψε δέ πρός ήμας τό 
έπιγειον εισόδημά της. Μεγίστας έχομεν έλπίδας νά 
κερδήσωμεν καί τήν μεγάλη-; έκκρεμή δίκην τών δια- 
φιλονεικουμένων γαιών, ήτις θά μας ποίηση κάτοχον ει
σοδήματος πολύ έτι μείζονος.

Έλεγεν ή Άννη Κίερμαν όρχουμένη έπί τοϋ καθί
σματος της ώς παιδίσκη καί μετ’ απληστίας θεωρούσα 
τούτον είς τό’πρόσωπον δήθεν μή κορεννυμένη νά τόν 
θεαται. "Επαιζε τήν παιδίσκην ώς μισθωτή ήθοποιός 
έπί τής σκηνής θεάτρου.

—  Όποιαν ήλικίαν είχεν ή αδελφή τοϋ πατρός υμών, 
Σοφία Βροδγούδ ; ήρώτησεν ό κ. Σκοπελίοης, όστις 
συννους ήκροαζετο τάς λεπτομέρειας τής αιφνίδιου κλη
ρονομιάς.

— Δέν ήτο περισσότερον τών πεντήκοντα έτών. Έ 
ρως ! Έ τι νέα γυνή —  ήτο αποξενωμένη τής οικογέ
νειας μας. Ούδείς τήν ένθυμείται καί ούδένα ήμών ποτέ 
έσυναναστρέφετο. Ήτο ή μόνη αδελφή τοϋ πατρός μου ! 
Νέα είχεν έρωτευθή πτωχόν νέον, καταγωγής ταπεινής, 
πλήν ή οικογένεια μας φέρουσα μέ τό παραπάνω τήν 
γνωστήν σου υπερηφάνειαν, δέν ήθελε ν’ άκούση κατ’ ού- 
δένα λόγον τόν γάμ,ον τούτον.Έν απελπισία ό δυστυχής 
νέος άνεχώρησεν ές ’Αγγλίας διά Καναδά ζητών τύχην
καί αϋτή διά τής ιδίας σταθερότητος, τής χαρακτηρι- 

ζούσης τήν οικογένειαν Βροδγούδ, ώρκίσθη ποτέ νά μήν 
νυμφευθή έτερον ανδρα ή τούτον. Εΐχον αλληλογραφίαν 
τακτικήν. Ό  νέος οϋτος είς Καναδα άνέλαδε τήν καλ
λιέργειαν γαιών τινων, τάς όποιας ή κυδέρνησις έδώ- 
ρει πρός τους άποικοΰντας έκεί. Δι’ έκτακτου δραστη- 
ριότητος έντός τινών έτών μισθώνων έργάτας καταλλή
λους, τάς έποίησε προσοδοφόρους, ήγόρασε τότε μέ μι
κρά πράγματα αλλας εϋρείας γαίας, πολύ εϋρείας, 
έπολλαπλασίασε τήν κατάστασίν του κολοσσιαίως. Έ - 
πανέκαμψεν είς Αγγλίαν μέγας γαιοϋχος, όπως νυμ
φευθή τήν Σοφίαν καί μετ’ αυτής έπιστρέψη είς Κα
ναδα. Άφιχθείς εις ΛονδΤνον ήγόρασε τήν έ'παυλιν τής 
Τουϊκναμ καί τόν είς τήν οδόν Βάρκλεη οίκον ώς "''•αί 
τινα άλ.λα κτήματα καί έθεσε πάντα ταϋτα ώς προγα- 
μιαίαν δωρεάν είς τ’ όνομα τής μελλονύμφου του μετά 
πολλών μετρητών, σχηματίσας Ιν εισόδημα έκ δυο χι
λιάδων λιρών είς τ’ όνομά της. Έποίησε τήν διαθήκην 
του ολόκληρον πρός όφελος της, μή εχων ούδένα έτε
ρον συγγενή... Φεϋ ! ένω έμελλε νά λάδη χώραν ό γά
μος τρεΤς ήμέρας πριν έφονεύθη είς μεγάλη·; σύγκρου- 
σιν δύο αμαξοστοιχιών ενός σιδηροδρόμου τής Βορείου 
’Αγγλίας.

'Ολόκληρος ή περιουσία μετήλθεν είς τήν κατοχήν 
τής θείας μου Σοφίας, πλήν τοσοϋτον ήτο αϋτη ήγανα- 
κτημένη κατά τοϋ πάτρός καί θείου μου διότι μέχρι 
τής τελευταίας στιγμής ήσαν ενάντιοι είς τόν γάμον 
τούτον, ώστε άποσυρθεΤσα είς τά πέρις τής πόλ,εως Hull 
εζη άγαμος μακράν πάντων ήμών ούδένα αναγνωρίζουσα 
ούδένα συναναστρεφομένη. Έν τούτοις έπαρουσιάσθησαν 
μετα δεκα έτη τινές μεμακρυσμένοι συγγενείς τοϋ άπο- 
βιωσαντος μνηστήρός της διαφειλονεικοϋντες τήν διαθή
κην δια τα κτήματα τοϋ Καναδα, ήρχισε λοιπόν ή περί 
ης ό λόγος μακρά δίκη, τά δέ κτήματα είνε ύπό τήν 
σκεπήν τοϋ δικαστηρίου μέχρι τής άποπερατώσεώς της. 
Οί δικηγόροι τής μακαρίτιδος θείας μου πολλάκις τήν 
διεβεδαιωσαν ότι οί άντίδικοι δέν δύνανται ν’ ανατρέψουν 
τήν διαθήκην διό δέν έδεχθησαν προσφερομενον συμδιδα- 
σμόν όπως τά διαμοιράσουν έξ ήμισείας.

Τινας ήμέρας μετά τήν άναχώρησίν σου Πάτροκλε ή 
θεία μου Σοφία Βρογδουδ άσθενήσασα άπεδίωσεν- Οί 
δικηγόροι της διεκοίνωσαν τότε αμέσως πρός τήν καλήν 
μου μητέρα, ότι πάσα ή περιουσία τής θείας μου διά 
τής διαθήκης της έγκαταλε-.πετο εις ταύτην. Ή  μήτηρ 
μου βλέπεις Έρως ώς θυγάτηρ ΐερέως μία όσια γυνή 
ώς θέλεις τήν γνωρίσει ήτο ή μόνη ύπέρ τοϋ γάμου τού
του, λαμδανουσα τό μέρος τής θείας .. "Οταν ήμην μι
κρόν κοράσιον μ’ έλάμδανε μεθ’ έαυτής καί τήν έπεσκε- 
πτομεθα, ήμην έν μικρόν άγγελάκι μέ τά ξανθά μου 
μαλλια καί μ’ έλάμδανε·; έπί τών γονάτων της ή θεία 
μου καί μ’ έθώπευε καί έπαιζε μέ τήν χρυσήν μου 
κόμην...

Τής βαρώνης οι οφθαλμοί έγέμισαν δάκρυα εύαισθη-
σίας ή φωνή της έπνίγετο είς λυγμούς , Διέκοψε
πρός μικρόν ώς έκ θλίψεως τήν διήγησιν, ή διακοπή ήτο 
βραχύτατη.

Σπσγγίσασα τούτους έξηκολούθησε
—  Πολλάκις μ’ έζήτησε άπό τόν πατέρα μου, όπως 

μέ τεκνοθετή-η καί έκπαιδεύση. Πλήν οϋτος Βρόδγουδ 
ε!-ς τήν υπερηφάνειαν άπεποιήθη νά έκπαιδευθώ μέ τά 
χρήματα ένός ξυλουργού διότι τοιοϋτος ήτο ό νέος τόν 
όποιον ή σταθερά Σοφία ήρατο καί ήτο αποφασισμένη 
νά νυμφευθή.

—  1 μεις οί "Αγγλοι είσθε εύτυχέστεροι ήμών κατά

τούτο ! είπεν ό κ. Σκοπελίοης έχετε συγγενείς οίτινε, 
διατρέχουν τάς είς τά πέρατα τής οικουμένης 'Αποι
κίας σας διώκοντες τύχην, πο'.οϋσι καταστάσεις καί αν 
φνης άποδιοΰντες άτεκνοι άφίνουν τάς καταστάσεις των 
ένιοτε πρός συγγενείς των λιμοκτονοϋντας ένω ούτοι 
καν αγνοούν τήν ϋπαρξίν των. ΙΙαρ’ ήμίν δέν έχει 
οϋτω . . . .  Καί τίνος άξίας είνε αί είς Καναδά 
γαίαι ;

Μετά ταϋτα ήρώτησεν.
—  Δεν δύναμαι νά είπω διότι αί γαίαι αυται κατα 

τά τρία έ'σχατα έτη ϋπερυψώθησαν ! Οί δικηγόροι λέ- 
γουν, ότι οί έκτιμητα! των γράφουν, ότι εινε ύπεράνιιν 
τών 2 0 0 ,0 0 0  δηλ. δύνανται νά πιάσουν τό ποσόν τούτο 
αν ήθελον πωληθώσι.

—  Διακοσίων χιλιάδων λιρών !... τ! λέγεις "Αννη, 
έκθαμβος ήρώτησεν ό άκροαζόμενος.

—  Ναι Έρως !... περισσότερον όχι όλιγώτερον.
Άπεκρίθη αϋτη σειούσα τήν κεφαλήν βεδαιωτικώς.
—  Λαμπρά τύχη ! ... λαμπρά τωόντι.
Ειπεν ό ήρως ήμών, όστις κατεσκευαζων Ιν χαρτινον 

σιγάρον, έφαίνετο συννους.
—  Έπί τού όλου έχω μικράν προίκα τώρα ! ... .  ή 

μήτηρ μου μέ ύπεσχέθη τήν ημέραν τοϋ γάμου ήμών νά 
θέση είς τήν τράπεζαν μου πριν τοϋ γάμου μου δώδεκα 
χιλιάδας λίρας καί είς τ’ όνομά μου τήν έπαυλιν τοϋ 
Τουϊκναμ, ήν ή καϋμένη Σοφία Βροδγούδ έσχάτως μέ 
νέα σκεύη έσυσκεύασε νά έλθη να κατοικήση πλησίον, 
τοϋ Λονδίνου. Μέ ύπεσχέθη όμοιως τόν είς τόν άριθ 7 
οικον τής όδοΰ Βάρκλεη εν ώ δυνάμεθα νά κατοικήσω- 
μεν. Εινε μία τών όδών τής αριστοκρατίας—  άλλα νά 
σε ειπω τί νά κάμωμεν παπίτζα μου ! ... νά τήν κατα- 
φέρωμεν πριν τοϋ γάμου μας να σέ δώση μίαν υπο
χρεωτικήν έπιστολήν ότι θά σέ δωρήση διά προίκά μου- 
τό ήμισυ τών κτημάτων τού Καναδα αμα μετά τήν δί
κην ή τόν συμβιβασμόν πριν έλθουν είς τήν κατοχήν 
της διότι οί αδελφοί μου θά χαλασουν τόν κόσμον άφού 
άπαξνυμφευθώμεν νά μή μέ δοθή τίποτε περισσότερον διά 
τούτο "Ερως όφειλ,εις να καμης υποχρεωτικήν συμφω
νίαν τοϋ γάμου μας... δέν φοβούμαι τοσον τόν μικρόν 
Τώμ ! διότι εινε άνήλιξ ετι καί όλος ύπέρ έμοΰ ώς τόν- 
Γεώργιον οστις θά πατήση ποδάρι διά τούτο. Οϋτος δι- 
αμείνας πολϋν χρόνον παρά τώ θείω μ.ου Ντίκ Βρόγδ- 
γουδ ένα χονδράνθρωπον κτηματίαν μισεί τά γράμματα 
δι’ ο καί έμεινε·; απαίδευτος... καί ομοιάζει μάλλον 
γεωργός ή τζέντλεμαν, μ' όλον οτι έγεννήθη ύπό τοιού- 
του τζέντλιμαν ώς ήτο ό μακαρίτης πατήρ μου. Οϋτος 
¿Γεώργιος θάχαλάση τόν κόσμον... τί νομίζεις Έ ρω ς!.. 
χα..χα..χά !.. θά γελάσης καί ό ίδιος. "Ολη·; τήν ήμέ- 
ραν κάθεται κάτω είς τό μαγειρείο·; χάπτων, μασσών, 
τρώγω·; καί παίζω·; με τάς υπηρέτριας καί τοϋς ύπηρέ
τας καί τόν κόσμον νά χαλάση τις δέν δύναται τήν στα- 
κτοπούταν ταύτην ν’ άποσπάση έκείθεν εκτός άν θέλης 
νά κάμης μίαν σκηνήν εις όλην τήν γειτονίαν—  Εινε 
τό μαρτυριον τής μητρός μου. Έν τούτοις ή μήτηρ μου 
μετεκόμισε πολλά τών έπίπλων τής οικίας τής μακαρί
τιδος Σοφίας έκ τοϋ μεγάρου της τής πόλεως H ull 
εις τόν οίκον μας τής οδού Γκλώστερ καί τόν έκαμεν 
εν μικρόν παλατάκι. Δυνάμεθα νά δεχθώμεν έκεί τόν 
μεγαλήτερον δοϋκα. Άποπεραίνουσα ή βαρόνη τό μη- 
χανορράφημα αύτής έδραμε καί ριφθείσα είς τάς άγκά- 
λας του τόν κατησπάζετο μετ’ ένθουσιασμοϋ.

—  "Αννη ! τρισαγάπητός μοι "Αννη θά είμαι ειλι
κρινής μετά σοϋ, άκροάσθητί μου είπε·; ό ιππότης ήμών 
σοδαρός γενομενος ώς δικαστής. ’Επειδή τά πράγματα 
ήλλαξαν οφείλω ώς τίμιος καί ευθύς άνήρ νά σέ έξη- 
γηθώ τήν πάσαν αλήθειαν—  φρονείς, ότι είμαι πλού
σιος 5 δέν είμαι, έχω πολλά μικρά πράγματα, άν καί ■ 
λαμπρόν μέλλον ένωπιον μου...

— Στήθι ! Έρως !... αδιαφορώ τί έχεις καί γνω
ρίζω τίς είσαι. Είμαι μία Βρόγδουδ... φέρω τό αίμ.α 
τής Σοφίας Βρόδγουδ είς τάς φλέδας μου ! έχω τήν 
σταθερά·; καρδίαν ¿κείνης, καί άν άπλοϋν κίχορον ήσο, 
είσαι ή έκϋνογή τής καρδίας !... Θεατρικώς έκραξεν ό 
δολορραφος.

—  Είσαι ανεκτίμητος ! "Αννη αληθής Ά γγλίς !.. 1 
δέν άπορώ, ότι υμείς αί άγγλίδες έχετε τήν φήμην, ότι 
γίνεσθε αί άξιολογώτεραι σύζυγοι.

Ό  πνευματώδης ήμών πατριώτης είπε τήν κεφαλήν 
του ώς ό τοϋς χαλινούς φέρω·; είς τό στόμα ίππος άνω- 
καταδιδαζων.

—  Πάτροκλε !... γνωρίζεις πώς κατά τό βραχύ 
τούτο διάστημα τοϋ διαχωρισφοϋ ήμών έγήρασες φρικτά!. 
φαίνεσαι δέκα έτη μεγαλήτερος... ώ πόσον έπεθύμουν 
φίλτατε νά ήσο αληθώς γέρων ! ώστε νά μή σέ ζηλεύω 
καί πάντοτε είς τό πλευρόν σου ν’ αγρυπνώ καί σέ πε
ριθάλπω.

Είπε·; ή γόησσα μετά φωνής χαϊδευτικής καί ήδυ- 
φθόγγου προσκολλώσα τό γλυκύ φίλημα είς τά χείλη του 
καί βυθίζουσα τοϋς έλεφαντίνους δακτύλους της έντός 
τής κόμης του Γάνεστάτωνε άνωμάλει καί έπαιζε μέ 
ταύτην συγχρόνως κιχλίζουσα.

(Ακολουθεί)
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Άλληγορική καί παραδολική είχών τής παρούσης 
καταστάσεως τής Ελλάδος.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥΣ 

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΤ ΕΕΝΟΤ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Η'.

Ό  Λιχοολος αας εξηγεί τά της ττωλήσεως τών 
δικογραφιών τοϋ Καπνικοπούλου τά τής οια- 
λύσεως τοϋ άρραοώνος καί τό τέλος τοϋ οί- 
κιακοϋ καί κοινωνικοϋ οράαατος

—■ Πεντακοσίας δραχμάς ;... τί λέγετε...καί ολη ή 
ύπόθεσις δέν εινε διά τρείς χιλιάδες δραχμάς...έπειτα 
τόν άπερασμένον μήνα έδωκα είς τόν πατέρα σας εν 
είκοσιπεντάρι δια προκαταδολάς καί ποτέ δέν μέ είπε 
ότι τοϋ χρεωσ-ώ καί αλλα. ’Εγώ πάντοτε έπλήρωνα 
οσε 
μου 
μου

' “ β̂'·̂ λία τσϋ μπαμπα φαίνεσαι κύριε διά 
πεντακοσίας δραχμάς καί μάς άφηκεν ό μακαρίτης μέ 
πινάκια αδεια, ώστε δέν μπουροϋμε νά κάμωμεν αλ
λέως παρά νά πληρωθώμεν ειπεν ή δευτερότοκος μετά 
προσώπου θυμοειδούς καί προσποιημένης απελπιστικής 
δυσαρέσκειας.

—  Αί δό

δε

φορυς την εοοομαοα αγγ/,ικα εις τας κόρας 
λαχιστον ά-.ό  μία δραχμή τό μάθημα γνωρίζεις πόσα 
κάνουν ; έκατά πενήντα  ̂τόν χρόνο τετρακόσες πενήντα 
τα τρια χρόνια... και έαν σας δώσω τόν λογαοιασμό μου 
άπό Sun S n y jn iv r  - A  i . - l l . . . .    . . . ' . . - 1  . . i l _

ι ;,.6 υυμοειοως ο κ. ι  ιουορεκας.
Αϋτά εξωφληθησαν... τά μαθήματα ήσαν, διότι ό 

απαμπας σοϋ «περασπισθη τόσας οίκας.
Χάρισμά !... δέν πέρνεις άπό δώ δικογραφίας χωρίς 

να πλήρωσής κ. Γιουδρεκα χτυπούσα τόν έ’να γρόνθον 
της έπί τοϋ άλλου είπεν ή πρωτότοκος.

—  Υπάγω λοιπόν είς τόν Εισαγγελέα είπεν ό κ. 
Γιουδρεκας καί έξήλθεν.

Νά ίοοϋμεν τί θά κάμη ό μαγκούφης μέ τόν Ει
σαγγελέα είπεν ή δευτερότοκος.

Ό  Είσαγγελεϋς θά κάμη μία τρύπα είς τό νερό. 
Κυρά Ευρώπη θά δ<ατάξη αποδείξεις, θά συμδουλεύση 
συμοιδασμόν και ό δυστυχής οϋτος Γιουδρεκας ούτινος 
πρό τίνος μόνον χρόνου έκλεψαν άπό τόν θύλακα τοϋ 
ιματιου δέκα χιλιάδων δραχμών μετοχάς, ενώ έξήρχετο 
εκ τού γραφείου τοϋ Καπνικοπούλου καί είσήρχετο 
έν τίϋ καφενείω τοϋ Χαραμή χωρίς ποτέ νά πληροφο- 
ρηθή ποϋ τάς έχασε καί τίς ό κλέπτης, αναγκάζεται νά 
συμδιδασθή μέ τήν οικογένειαν πληρώνων τό μερίδιο·; 
■εβυ τής προικός τής Χερουδείμ όπως τοϋ δώσουν τήν δ·- 
*ογραφία; του. Είπεν ό Διάδολος προσθέτων καγ/αστι-
ΪΜ - .3 .  .’.Λ____

ξΐυ καταστροφής ένός άθώαυ καί χριστιανοϋ πελά- 
'ου· άρκεί ή ένδοξος τοϋ Μάουερ νομοθεσία νά έπι- 
!»ττη τήν παραπομπήν τών πελατών είς έμέ, όπως ά-

. !— ι * , . , . * ,  υΛηρςεν c ιταπνικοπουΛος.
γ -  Τόν Βλακέντιον Βλακεντίου ; τόν γνωρίζω άρ- 

,ντως, τό έγνώρισα είς Βιέννην, διέκοώεν ή κυρά Εύ- 
ί< ν π η .

—  Διαλυθέντος έν Βιέννη κυρά Ευρώπη τοϋ καταστή-
άφοΰ μέ/οι όδολοϋ έπλήρωσ?·· έντιμώτατα

άπαντα τά χρέη του είς Αύστρίαν ήλθεν είς ’Ελλάδα 
όπως συ),λέξη όσα τοϋ έχρεώστουν τά όποία έσχημάτι- 
ζον έτι μίαν μεγάλη·; περιουσίαν.Διά λόγους σπουδαιοτά- 
τους τοϋς όποιους έπιφυλάττομαι νά δώσω πρός τόν κύ
ριον, κυρα Ευρώπη ώθησα τόν ένάρετον τούτον άνθρωπον 
νά κάμη τυχαίως τήν γνωριμίαν τοϋ Καπνικοπούλου. 
Ά μ α  έπέστρεψεν είς Έλλαδα τόν έκαμα νά δώση πρός 
αύτόν όλας τάς υποθέσεις του. Ό  Καπνικοπουλος γνω- 
ριζων κατά βάθος τοϋς τύπους τής μαουερινής στρεψο
δικίας ένήργησε δραστηρίως προσημειώσεις, κατασχέ
σεις, άγωγάς καί πληστηριασμούς. ’Ενθουσίασε τόν κ. 
Βλακέντιον όστις ού μ,όνον τοϋ έδωκε γενικόν πληρεξού
σιον άλλά καί έθεσεν είς τό ό'νομά του είκονικώς έν πο- 
"όν χρημάτων τήν έκδοθησομένην άπόφασιν... είς τούτο 
συνήργηαα έγώ πρώτος.

—  Καί διατί έκαμες τοϋ-ο στρεψοδικώτατε Δια- 
δολε ; καί πώς κατώρθωσες τούτο διέκοψεν ή κυρά Εϋ- 
Ρ“Λη.

—  Τό έκαμα διά λόγους ώς είπον τοϋς οποίους ό- 
φειλίι) νά δώσω πρός τόν Κύριον, οίτινες δέ άφορώσι τα 
γενικά συμφέροντα καί τά αγαθοεργά καί ευεργετικά α
ποτελέσματα  όσον πώς τό κατωρθωσα. έγώ δέν τό
κατωρθωσα, τό κατώρθωσεν ή πονηριά τοϋ Καπνικοπού- 
λου είπόντος πρός τόν Βλακέντιον ότι φίλος του στενός 
δικηγόρος τοϋ ένεπιστεύθη οτι έλαδεν εκ Βιέννης οδη
γίας yá κατάσχη τά χρήματα τών τελεσιδίκων άποφά- 
σεων έκ μέρους Βιεννέζων έχόντων απαιτήσεις κατα τοϋ 
Βλακεντίου Βλακεντίου, πρός αποφυγήν δέ τούτου ήδύ- 
νατο να καμη είκονικώς αύτα πληρωθησομενα πρός δια
φόρους κυρίως δέ προς αυτόν. ’Ιδού πώς έγένετο κυρά 
Ευρώπη.

— Καί δέν έπήρε έπιστολήν ; έπιστολάς άπό τοϋς 
άνθρώπους είς τό ονομα τών όποιων έθεσε είκονικώς τά 
χρήματα ;

—  Ούδεμίαν κυρά Ευρώπη διά τούτο καί ονομάζε
ται Βλακέντιος Βλακεντίου, είρωνικως ειπεν ά Διά- 
δϊλος.

— Καί τό εικονικόν δέν εινε έγκληματικόν έν Έλ- 
λάδι, όταν άνακαλυφθή κατηραμένε Σατανά—  άφες τάς 
εύτραπελολογίας.

—  Οϋρα κυρά Ευρώπη μέ τό απλοϊκόν σου ! οϋρα ! 
τά πάντα είιε εικονικά έν Έλλάδι. τό ίδιον Βασίλειον 
είν: είκωνικόν οί βαθμοί, αί θέσεις, τά αξιώματα είνε 
είκωνικά ά'λλως έγώ δέν θά ήρχόμην νά ένθρονισθώ εν
ταύθα διά μίαν έπανάστασιν. άλλως σϋ ή ιδία δέν θάδιε- 
τάσσεσο παρά τοϋ Κυρίου νά ελθης ένταϋθα νά έξετάσης 
τήν άληθή καταστασιν τής εικονικής αύτής χώρας, έν ή 
τό μόνον μή εικονικόν και βάσιμο·; καί άσπαστο·; είνε 
ή εϋστομία, καί ή μυθογραφία. Οϋρα ! οϋρα έλεγεν ό 
Διάδσλος. παίζω·; τοϋς δύο βραχίονάς του ώς τά πα- 
νοϋλκα τής ταλασιουργίας.

— Λοιπόν τί άπέγεινε !
—  Τίποτε περιπλέον ή ότι άμα έξετελέσθη ή πρώτη 

άπόφασις ό καλός σου ό Καπνικόπουλος κυρά Ευρώπη 
έσφετερίσθη τό μεγαλείτερον μέρος τών χρημάτων καί 
έδειξε τά άληθή αύτοϋ χρώματα πρός τόν Βλακέντιον 
Βλακεντίου. Σχεδόν τον έσκασε τόν δυστυχή Βλακέντιον 
Βλακεντίου.

— Καί οί άλλοι είς τό όνομα τών όποιων είχε θέσει 
είκονικώς τά επίλοιπα χρήματα τής άποφάσεως έπίσης 
άνευ έπι στολής ;

—  Οί άλλο: κυρά Ευρώπη τοϋ τά έπέστρεψαν έντί- 
μως... ούδείς τόν κατεχράσθη. Είς μάτην έκτοτε ό Βλα- 
κέντιος Βλακεντίου έζήτησε νά λάδη όπίσω όλα τά έγ
γραφά του άπό τόν Καπνικόπουλον όπως δι’ άλλων έν- 
τιμοτέρων δικηγόρων έξαχολουθήσηιτήν δίκην. Ό  Κα
πνικόπουλος τόν έτύλιξεν είς τά βαθύτερα τοϋ κουδα- 
ρίου του, τόν εόεσε χειροπόδαρα δέκα έτη είνε είς χεί- 
ρας του λυωμένος. Τοϋ έχασε παραγράφων καί κακώς 
υπερασπιζόμενος ή δολιευόμενος καί πωλών διά μικρά 
πραγματα τον αγαθόν τοϋτον πελάτην του πρός τοϋς 
αντιδικους του άνω τών πεντακοσιων χιλιάδων δραχμών 
υποθέσεις. Ό  δυστυχής άπεφάσισε νά συμδιδάση τάς ε
πίλοιπου; άλλ’ ό Καπνικόπουλος έζήτει τήν μερίδα τοϋ 
λέοντος. Ό  θάνατος αύτοϋ σήμερον εινε παρηγοριά τοϋ 
Βλακεντίου. "Ερχεται νά ζητήοη τάς δικογραφίας του 
α.'τίνες ανέρχονται είς οκτώ ή δέκα τόν αριθμόν όλαι 
κουδαριασμέναι είς τό μεγάλο κουβάρι τό οποίον διέλυσα 
πρό τοϋ θανάτου του, άλλ’ ό.παμπόνηρος Καπνικό- 
πουλος παραλαβών έξ αϋτών τάς σπουδαιότερα; έπιστο
λάς τών άντιδίκων διετηρει αϋτάς έντός ξεχωριστού 
φακέλλου. Τοϋτον έχει έν τή κατοχή αύτής ή κυρά Κα- 
πνικοπούλου καί αί θυγατέρες της. Είσθε κυρά Εϋρώπη 
νϋν άρκου -τως ένήμερος είς τά τοϋ Βλακεντίου Βλα
κεντίου. ’Ακροασθήτε τά έπίλοιπα θεατρικώτατα ίδίοις 
ώσί φιλομώμως είπεν ό Διάδολος.

—  Χαίρετε κυρία Καπνικόπουλο ! δεσποινίδες πώς 
είσθε ;

—  Τί νά χαρώ κυρ Βλακέντιε ! ... πάγε; ποτέ πλέον 
τα χείλη μου δέν θά γελάσουν είς τόν κόσμον ςτούτον 
έχάθη ό στύλος τοϋ σπητιοϋ μου. είπεν ή μήτηρ, άνα- 
στενάξασα βαθέως.

—  Αααααααααααα ¡...έξήγαγε τόν συνήθη άναστεοα- 
γμόν της ώς άκομπανιχμέντο ή μικροτέρα θυγάτηρ.

—  Νά πώς θά ήμεθα ! κύριε Βλακέντιε κόρα: ίρφα- 
ναι, άπένταραι χωρίς προίκα, χωρίς φίλους !... άμα ά- 
πέθανε ό μπαμπας όλοι μας έλησμονήσατε, ύμείς πρώ
τος κύριε Βλακέντιε, ό καλήτερος φίλος τοϋ μπαπα. ποϋ
σέ αγαπούσε ό μπαμπας καλλίτερα άπό ήμας  ποϋ
έθυσιάζετο καί έθυσιάσθη τόσες φορές διά τόν κ. Βλα- 
κέντιον Βλακεντίου, ποϋ σας είχε έίς τήν καρδιά -ς.ου ώς 
τον ίδιον έαυτόν του...

Είπεν ή πρωτότοκος καί συγχρόνως ώμίλει καί ή 
δευτερότοκος καί αναστέναξε τό ααααα  αύτής ή τρι
τότοκος χωρίς νά δύναται τις νά άκροασθή σαφώς τί έ
καστη έ'λεγεν έπειδή συγχρόνως καί αί τρείς καί ή μή
τηρ ώμίλουν.

Μετά τινας δικαιολογητικάς προφάσεις ό κ. Βλακέν- 
τιος Βλακεντίου είπε τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς του 
αίτούμενος τάς δικογραφίας του καί -άς έπιστολάς τών 
άντιδίκων, άφοϋ πρώτον τοϋ έπετράπει νά παρατηρήση 
τας δικογραφίας καί άνεκάλυψεν ότι αί έπιστβλαί έλει- 
πον έκ τών δικογραφιών.

—  Είνε όπως τάς άφήκεν ό μακαρίτης κανένας μας 
δέν τάς ήγγιξεν είπεν ή κυρία Καπνικοπούλου.

—  Ηα μας πληρώσητε όσα χρεικστείτε τοϋ μπαμπά 
πριν πάρετε τάς δικογραφίας είπεν ή δευτερότοκος.

—  Δέν χρεωστώ όδολόν τοϋ πατρος σας. Τούναντίον 
οϋτος μοί χρεοιστεί. διότι έθεσα χρήματα κατά παρακί- 
νησιν του καί τών συμβουλών είς τό όνομα του είκονικώς 
άνευ άποδείξεως και ένω ούδείς έτερος, διότι συγχρόνως 
έθεσα τά αϋτά ποσά καί πρός άλλους κατεχράσθη αϋτά 
καί τής έμπιστοσύνης μου" ό λεγόμενος φίλος μου =ί- 
κειοποιήθη τά χρήματά μου καί νϋν μοί τά οφείλει. Εί
πεν ό Βλακέντιος ούτινος ή άγανάκτησις εύρίσκετο έν 
τή καρδία του είς τήν έσχατη·; αύτής άπόρρηξιν.

—  Πα ! πα ! πα ! τί λόγια είνε αύτά κ. Βλακέντιε 
Βλακεντίου. Ό  κϋρ Καπνικόπουλος μου όπου σοϋ έδη- 
μ,ιουργηοε μέ τά κεφάλι του όλας τάς δικας σου ; Καί 
μόνο μέ τό τράβηγμα των τόσα χρόνια έμπρός κατόρ
θωσε νά τάς φέρη είς τό σημείο·; όπου -ήμερον εύρί- 
σκονται δέν σέ δούλεψε καθώς πρέπει ; Έλησμόνησες 
πώς παραφυλάττων πότε να άποθανη ένας φιλέκδικος 
δικαστής δια να ξαναδικασθή ή ύπόθεσις σου καί πότε 
παραφυλάττων να άποθανη ό δικηγόρος τών άντιδίκων 
όπου έγνώριζε καλα τήν ύπόθεσιν των καί ελθη άλλος 
μή γνωρίζω·;, πότε καιροφυλακτών καί περιμένω·; νά ά- 
ποθάνουν οί άντίδικοι ώστε οί κληρονόμοι νά σέ παρα- 
καλοΰν διά συμβιβασμόν... ποίος άλλος δικηγόρος μπο
ρούσε νά δημιουργήση τέτοια πράγματα είς τό μυαλό 
του μέσα καί έχε: τήν υπομονήν νά τραδα τόσα χρόνια 
έμπρός καί περιμένει πρός χάριν σου καί διά νά σάς 
εϋχαριστήση κ. Βλακέντιε Βλακεντίου ·, λησμονών τά 
καθήκοντα του πρός τήν οικογένειαν του τά χρέη του 
λησμονώ·; διά τό χατήρι σου κϋρ Βλακέντιε Βλακεντίου 
πώς,έχει κορίτσια νά παντρέψη, λησμονώ·; έξ αιτίας σου 
κϋρ Βλακέντιε Βλακεντίου τάς προίκας τών κοριτζιών 
του καί διά τό χατήρι τής φιλίας του πρός ύμας θέτων 
κάθε ημέρα μέ τόσας δίκας προκαταδολάς καί προκατα
δολάς... καί χαρτόσημα καί χαρτόσημα... που ποτέ δέν 
τοϋ περίσσευεν ε’να ταλληρο να πιανη ε'να άμάξι νά 
πάγη τήν φαμίλλια του είς τόν περίπατον είπεν ή κ. 
Καπνικοπούλου αίσθανομένη μετα πεποιθήσεως γυνή 
αδικημένη, Συγχρόνως ήρχ ισε να κλαίη.

—  Άαααα ! ... ποτέ δέν περίσσευσεν ένα τάλληρρ 
νά μας πιάση Ιν άμάξι νά πάμε είς τόν περίπατον έψι- 
τάκισεν αμέσως ή τρίτη θυγάτηρ, όξυ-όρως φωνάξασα 
τό αααα... αύτής.

—  Σκάσε μωρή νά δούμε τι έχει νά άντιτάξη ο κύ
ριος Βλακέντιος Βλακεντίου είς όλας αύτάς τάς αποδεί
ξεις . . .  ό μπαμπάς έθυσιάσθη δι’ αύτόν, είχε χάρι ό 
κϋρ Βλακέντιος Βλακεντίου νά θελήση νά θυσιάαη ήμας 
μή πληρώνω·; καί ζητών νά πάρη τάς υποθέσεις του άπό 
ημάς καί τάς δώση είς άλλους δικηγόρους, ένω έχομεν 
τόν Άφροδιτόπουλό μου τόν καλλίτερο·; δικηγόρον τών 
Αθηνών είπεν ή πρωτότοκος.

— Παρατηρείτε κυρά Εϋρώπη πώς τό πνεύμα τής 
πονηριάς τοϋ Καπνικοπούλου διεχύθη πονταχόθεν εις 
ολα τά κρανία τών μελών τής οικογένειας αύτης ; βλέ
πετε όσα σας προείπον έπανηλειμμένως άληθεύουσιν;... 
γυρίζουν τόν ντέτζερεν έπάνω καί τά καπάκια κάτω 
μετα σκοπιμου πονηριάς ή σκόπιμου πεποιθήσεως."Οστις 
κοιμάται μέ τυφλούς ώς τό πρωί άληθορίζει ποιων έδα- 
φιαίαν προσκύνησιν ειπεν ό Διάδολος... είτα προσέθηκεν 
έάν ό Βλακέντιος Βλακεντίου υπήρξε βλάς, όπως θέση 
είκονικώς είς τοϋ Καπνικοπούλου τό ονομα άνευ απο
δείξεων πολλας χιλιάδάς δραχμας οί οφθαλμοί του νϋν 
ήνοιξαν καί δέν θά είνε βλάξ τήν φοράν ταύτην ·;ά 
πιστεύση τας γυναίκας αύτας ... ακροασθήτε παρακαλώ.

—  Καί πόσα έπιθυμείτε διά νά μου έπιστρέψετε τας 
δικογραφίας μου ;

—  Τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδας δραχμάς,όσα χρεω- 
στείτε είπεν ή δευτερότοκος.

—  Ά ς  είνε καί ένδεκα, έάν αμέσως τά πληρώση-£ 
άνευ άναδολής είπεν ή πρωτότοκος.

(ακολουθεί)
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ΧΡ Η Μ Α ΤΙΣΤΙΚ Ο Ν  ΔΕΑΤΙΟΝ

ΜΟΛΟΓΙΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
Τ ω ν  2 6  ίκ β τ ο μ μ υ ρ ίω ν  τ ω ν  5  ο)ο  Δ ρ . 

» 1 2 0  » » 5  ο )ο  »
.  1 7 0  » » δ  ο)ο  »
Β 1 3 5  * ■ I  « (»  '
» 1 2 5  * » 4  ο)ο_ »

^ Ο μ ο λ ο γ ία ι  Λ α χ ε ιο φ ό ρ ο ι Έ β ν .  Τ ρ σ π ε ζ η ς

ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Εθνικής Τραπέζη« Δραχ.
Κιστωτικής Τραπέζη; . τ  . .  »
Βομηχανιχή; Τραπέζης . . .  »
Τ ραπεζης Ήπειροθεσσαλί*; .  »

Μ Ε Τ Ο Χ Α Ι  E T A 1 P I Û N  
Μ ε τ α λ λ ο υ ρ γ ε ίω ν  Λ α υ ρ ίο υ  .  .  .  Δ ρ α χ .  
Σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ο υ  Ά & η ν ώ ν - Π ε ιρ α ιώ ς  »

» Π ΰ ρ γ ο υ -Κ α τ α κ ώ λ ο υ  »
» Π ε ιρ α ιώ ς - Ά 9 .  Π ε λ ο π .  » 

Σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ο υ  Θ ε σ σ α λ ία ς  ■ . ,  ■ »
Χ ρ η μ α τ .  ε τ α ιρ ία ς  ό « Έ ρ μ η ς » .  » 
Γ ε ν ικ ή  'Ε τ α ι ρ ί α  ’Ε ρ γ ο λ η ψ ιώ ν .  »
Κ ωπαίδος........................................ *
Δηυ-όσια εργα.....................................  »

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Ειχροάφραγχον 
Λίρα Τουρκίας 
Λίρά ’Αγγλίας

Λ ρ » λ · . .

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ
Έ π ί 'Αγγλίας 
Έ π Ι  Γαλλίας 
Έ - ί  Λύστε ίας 
Εττί Κωνσταντινουπόλεως

Δραχ.

’Α γ ο ρ α σ . Π ω λ η τ α ί

4 6 5  —  
4 7 5 . —
4 7 5 . —  
4 0 5 . —  
3 7 6 —  
8 9 0 . —

4 7 0 —
4 7 7 —
4 7 7  —  
4 1 0 —  
3 7 8  —  
5 9 1  —

3 , 6 1 0 —  
1 2 4 . —  

6 8 .

3 . 6 2 0 —
1 2 5 . —

6 9 —

— ·— ----· ----

1 3 1 .  
4 1 7 . —

1 3 1 .5 0  
4 1 9 . —

1 9 4  5 0  
1 4 1  —

5 7 —
3 0 5 —

1 9 5 . 5 0  
1 4 3 —  

6 0 —  
3 1 5  —

6 3 — 6 4 ^ —

2 9 . 2 6 2 9 . 6 0
— · — .
— · — ·

Τ ρ ί μ η ν ο ν

Ά π ο  δρ. 
3 7 . 8 0  

1 4 9 .5 0

Μ έ χ ρ ιδ ρ

— — .

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ειδοποιούνται οί κ.κ. συνδρομηταί καί οί Πράκτορες 
τού «Βρεττανικοϋ ’Αστέρες* έν τώ έσωτερικώ καί έξω- 
τερικώ ότι τά μή πωλούμενα φύλλα έπιστρέφσνται ένεκα
των τριών μυθιστορημάτων πρός δέσιμον εις τομους,
ώρισμένος 2έ μόνον αριθμός φύλλων ήμερησίως τυπώ
νεται, οί 2έ διανομείς εινε υπεύθυνοι ν’ άποζημ.ιώσωσι 
τά μή παραδιδόμενα φύλλα, ότι ούδεις αυτών δυναται 
νά ζητήση ίκ δευτέρου άπολεσθέντα φύλλα, ένώ άφ’ 
έτέρου οί διανομείς ύποχρεοϋνται να εγχειριζωσι τα 
φύλλα πρός τούς κ. συνδρομητές ή εις τάς υπηρέτριας 
αύτών και ούχί νά τά ρίπτωσι χάριν ταχύτητος εις τάς 
θύρας, όπως μή δύνανται οί ίδιοκτήται του τύπου νά γνω- 
ρίζωσιν έάν έγενετο κατάχρησις ή άστοχος φθορά.

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

’Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής των κυριωτέρων ανθρα
κωρυχείων της Αγγλίας. Προμηθευτής του ’Αγγλικού, 
Γαλλικού καί ’Ιταλικού Ναυαρχείου, των κυριωτέρων 
Σιδηροδρομικών καί άτμσπλοίκών εταιριών ’Αγγλίας 
καί Γαλλίας. Ποιότης ές-αιρετική, τιμαί συγκαταδατι- 
κώτεραι τών άλλων άκθρακωρυχείων. Παρακαλοϋνται αί 
Σ. Διευθύνσεις τών Σιδηροδρομικών καί Άτμοπλο'ίκών 
έταιριών κ. λ. π. όπως άποτείνωνται, πριν παραγγεί- 
λωσιν, εις τά ανθρακωρυχεία W m  E dgar W ill i
am s C ardiff Α γγλίας.

ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ 
EDGARDO

CARDIFF

D 0 U L T 0 N  &  C

B Ü R S L E M  (Stafte) Α Γ Γ Λ Ι Α
πρώτον έργοστάσιον του κόσμου διά παντός εΐδοι 
,ά κλπ. Σχέδια χρωματισμοί κλπ. έξαί.% Εις ι 

εργοστάσιου τούτο άπενεμήθησαν 91 χρυσά Μεγά Βρ< 
6εία τά (πρώτιστα) διάτήν εξαιρετικήν ποιότητα, ί'ΐ| 
καί χρωματισμοί. Τιμαι καί οροι εύνοικώτατοι τοΤς . · 
έμπόροις.

Τό
πιατικά

Οί κ. κ. NEGRETTI et ZAMBRA τού Ad 
δίνου 38 H olborn V iad u ct, Ε. C. γνωστοποιαί
2τι εινε οί κατασκευασταί αστρονομικών ίργαλεί« 
«αντοίου είδους, άνεροϊδών βαρομέτρων, θερμομί 
τρων κτλ. Κατάλογος μετά τών φωτογραφιών κς 
τιμών απάντων τών ειδών τούτων πεμπονται δωοεάι

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 0 Λ Ι Ν 0 Ν

Σ Ι  A l l  Ρ Ο Δ  Ρ 0 Μ 1 Κ 0 Ν  Ϊ Α Ι Ε Ο Λ
Π Α Ν Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Υ Σ  

ΠΟΙΟΤΗΣ Κ Α Ι Τ ΙΜ Α Ι ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Π] - " 'T E T O N  : A  θ  Η  Ν  A  I ΟΔΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ 1 0

Η  Κ Α Ε ΙΣ  Τ Η Σ  Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Σ  
ΧΑ ΤΖΙΔ Α ΚΗ

Όσοι θέλετε νά έχετε ΟΛΑ τά άλυτα προ
βλήματα τής Ά λ γ ε β ρ α ς  Χ α τ ζ ι δ ά κ η  
σαφώς καί άνευ λαθών λελυμένα πρέπει νά πά
ρετε τήν Κ λ ε ί δ α  τ ή ς  Ά  λ  γ έ β ρ α ς, τό 
μόνον έπςςινεθέν ύπό όλων σχεδόν τών καθηγη
τών τών Γυμνασίων.Εις τάς επαρχίας τήν ευρί
σκετε εις τά υποπρακτορεία του Ανέστη Κων- 
σταντινίδου άντί 1.50.

‘Οριζόντιος Αυτόματος Πριγ.

I .  Μ .

Κάθετος ’Ατμομηχανή

Β 0 Υ Γ Ι 0 Υ Κ Λ Α Κ Η Σ
Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ

ΔΙΕΥΟΤΝΣΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Όδός Σοφοκλέους άριθ. 19 οΙκία’Αγγελοπούλου 

παρά τή Νέα Άγορςί 

όπισθεν μεγάλης οΙκίας Μ ΕΑΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟ Ϊ ΟΝΤΩΝ 
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ω Σ

ΠΡΩΗΝ Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΓ 
(άριθ. 192.— 'Οδός Έρμου.— 'Οδός 'Αθήνας άριθ. I  

ΈκομίσΟησαν έν τώ καθ' Ικάστην πλουτίζομε*# 
τούτω καταστήματ: παντός είδους σιδηρικά είδη, § 
άμάξας, δι’ οικίας, τεχνίτας καί ιππασίαν.

ΣΟΓΣΤΑΙ δι’ άμάξας καί φορτηγά έκ τών έπ 
μοτέρων έργοστασιων τής Γαλλίας.

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ πάσης ποιότητας καί ιδίως διά 
πεζαρίας καί άμάξας.

ΦΑΝΟΙ αμαξών καί εύθυνότατοι καί πολυτελέστι 
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ δι’ ολα τά βαλάντια.— Κετσέδε. 
ΜΠΡΑΤΣΑ αμαξών καί λαιμαριών ώς καί το 

έπάργυροι διά τά πολυτελέστερα χάμουρα.
ΓΑΛΟΝΙΑ καί σηρίτια μεταξωτά καί μάλλινα. ' 
ΑΞΟΝΕΣ (ντιγκίλια) αμαξών καί φορτηγών. - 
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ Καμουτσίκια καί κα; 

τσόξυλα.
Ό λα  τά αντικείμενα τής οικιακής οικονομίας, 

τσαρόλαι, λεκάναι, προχόαι. μπρίκια, μύλοι καφέ, 
πιπεριού, μαχαιροπείρουνα ολων τών ποιοτήτων, 
ρυοθραύσται κτλ.

ΣΙΔΗΡΑ καί ΣΤΡΟΦΕΙΣ γαλλικών παραθύρω 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεχνιτών πάσης τέχνης.
Πρό πάντων εύθηνία τιμών καί άνυπέρδλητος. 
Μεγάλοι εκπτώσεις διά τους έργολάβους καί 

ρους επαρχιών.

Χειροκίνητος ’Αλευρόμυλος Ήμιφορητή ’Ατμομηχανή

ο π

Παραδίδονται Α Τ Μ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι έν τακτική λειτουργία καί μ ί γραπτήν έγγύησιυ άπό 
πων δυνάαεως μέχρι 500, έκ τών όνομαστοτέρων έργοστασίων τής Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ .ν όυνάυ.εως μέχρι ουυ, εκ των ονομαστοτερων εργ<

ΑΤΜΟΜΗΑΟΓ στερεοί καί εύθύνοί άλέθοντες 100 μέχρι 500 όκάδας τήν ώραν.
Πρός τούτοις άπαντα τά είδη τής βιομηχανίας άποκλειστικώς έκ τών καλλιτέρων έργοστα- 
τής Αγγλίας. , .
Δίδονται προθύμως πληροφορία-, δια πάσαν βιομηχανικήν εργασίαν.
Αναλαμβάνω τοποθετήσεις καί έπισκευάς ενταύθα καί εις τάς Επαρχίας, καί έν ’Ανατολή.

Α . ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Η Σ
’Ηλεκτρολόγος 

’Ηλεκτρικούς κώδωνος, τηλέφωνα,ηλεκτρικόν 
μηχανήματα εναντίον τής πυρκαϊάς.

Μελεται διά φωτισμούς ήλεκτρικους βιαμηχ«'' 
καταστημάτων καί πόλεων.

Μελε'ται διά συμπλέγματα τηλεφωνικά. 
Ά π α ντα  τά χρειώδη εργαλεία εργολάβων. 

13 ’Οδός Καπνικαρεας Αθήνας

Οι κύριοι MAUND τού Λονδίνου παντο 
τού (S h ored itch  336 O ld -street) γνωστό 
σιν, ότι εχουσι τά; τελειοτε'ρας καθαριστικά; 
νάς τού σταφιδόκαρπου καί τών σταφίδων στερ» 
της κατασκευής καί εις τιμάς συμφερούσκς.

ΓραφεΤ* καί Τυπογραφεία τού ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ Ϋ ΑΣΤΕΓΟΣ όδός Προαστείου άρθ. 8


