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Ιδιοκτήτης καί ’Αρχισυντάκτη Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Ξ Ε Ν Ο Σ Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν  Σ Ο Γ Γ Κ Ρ Α Σ
ΑΘ ΗΝ Α!, Παρασκευή 13 Μαρτίου 1892

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 Μα 
σταντινουπσλεως.— 'Αν ήλ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 23 Μαρτίου. Βεδαιούται ήϊη ές α
σφαλούς πηγής, οτ; σ σου; τού Έδψ,δο'υργ θέλει διο- 
ρισΟή μεγας καγκελάριος εις άντικατάστασιν -,ού στρα
τηγού Καπριδη.

Ή  λΰσ:ς τής κρίσεως προσδοκαται έντσς τής εσπέρας.
Κατά τά «'Ημερήσια Νέα» ά αυτοκράτωρ πάσχει έξ 

έμφυσήματος τών πνευμόνων.

Λ1ΑΑΟΥΟΣ Κ1ΪΥΣΤΑΛΤ1ΑΟΣ

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

ΕΚ ΤΑ Κ ΤΟ Σ ΕΥΚ ΑΙΡΙΑ
Οί έγγραφόμενοι δΓ εν έτος νέοι συνδρομηταί 

πο τού Ίανουαρίου του 1892, λαμβάνουσι δω- 
ιαν τούς πέντε ήδη έκδοθέντας τόμους τού πε- 
ιιπετειώδους καί έγκυκλοπαιδικοϋ μυθιστορήμα- 
ϊος τούκ. Στεφ. Ξένου, τά «Νόθα Τέκνα», όσοι 
δ έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
:ό έπιόν έτος 1893 θά λάβωσι δωρεάν πλήρες τό 
ιυθιστόρημα έξ έτέρων 4 τόμων έκδοθησομένων 
ντος τού έτους.

Ή  συνδρομή προπληρωτέα,άγευ δέ τήςπληρω- 
ιής δεν παραδίδονται ή άποστέλλονται οί τομοι.

Ό ΒΡΕΤ’ΓΑΝΙΚΟΣ ΛΣΤΗΡ δεν δημοσιεύεται τήν Δευ- 
*?*». Ή Κυριακή άφίεται πρός άναπαυσιν τών τε εργατών 
«ι συνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συμζίντα δύνανται νά 
άρρήξωσι τόν άλλως τε άπαραδίαστον τούτον κανόνα.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΙΠ’ΟΠΛΒΡαΤΕΑΙ 
Ενταύθα καί εν ταϊς έπαρχίαις έτησία δρ. 30 έςαμ. δρ. 15 
Κ τή αλλοδαπή........................  δρ. χρ. 45 δρ. χρ. 26

Αί πληρωμαί των συνδρομών τού «Βρεττα- 
ίχοΟ Άστέρος» γίνονται εις τά γραφεία μας 
^ίμενα επί τής όδοϋ προαστείου άρ. 8 απέναντι 

νεοκτίστόυ θεάτρου τού κ. Μπαλάνου' εκεί 
” 7ις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
% έφημερίδος ημών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΟΓ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

,λί αποδείξεις πληρωμής τών συνϊρσμών 0ά οέρωσι 
»Ον τήν υπογραφήν τού ιδιοκτήτου κ. Στεφάνου Ξένου, 
*·* ϊέ τοιβΰτη, μή φέρουσα τήν υπογραφήν του εινε 
*»Ρβς.

ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 
^*®ης διατριβής μή άπαδοΰσης πρός τό προγεγραμ- 
*?ν πνεύμα τού Βρεττανικοϋ άστέρος έν μέν τή πρώτη 

ό στίχος άπαξ μεν καταχωριζόμενος τιμαται 80  
υ*1· δίς 60, 6κις 50, έν δέ τή 4η καί 8η σελίϊι απαξ 
Γ',®1ς 40, πολλάκις 30, των δέ αγγελιών καί βίδο- 
'ίϊεων ς στίχος απαξ λεπ. 20. δίς 15, πολλάκις 10.

ύπαξιωματικοί καί στρατιώται, έπιλήσμονες τού 
προς τήν πατρίοα καί τόν βασιλέα των καθή
κοντος, φανερά, άπρο νοήτως, άπερισκέπτως, 
ήλιθίως καί άναιόώς σάς έλεγον εις τά καφε
νεία, τάς όόούς, τάς πλατείας, ότι άνήκουσιν 
εις τόν Τρικούπην ή τόν Δηλιγιάννην.

Εν άλλοις λόγοις ότι ήσαν ή σωματοφυ
λακή αύτών, ώς ούτοι νά τούς έτρεφον καί έμι- 
σθοδότουν έκ τών βαλαντίων των, έπιθυμούντες 
μάλιστα ή άφοσίωσις τών ψευδοέιδωλολατρών 
τούτων νά γείνη γνωστή πρός τά δύο είδωλα τού 
ελληνισμού, οπούς αρπάξουν κανένα γαλόνι ή 
γλύφουν κανένα κοκκαλάκι, έτοιμοι δέ νά λ ι- 
ποτακτήσουν εις τάς τάξεις τών λατρευτών τού 
έτέρου είόοϋλου έάν άλλος άντ αύτών προεβιβά- 
ζετο ή  καί έπροτιμάτο.

Οί οέ κκ. πρωθυπουργοί καί υπουργοί τών 
Στρατιωτικών έπροβίβαζον πότε μνησικάκως τούς 
άναξιωτέρου', πότε ψέυοοδιαγνωστικώς τούς κα- 
τειλωτιζομένους πρός αυτούς κόλακας των, πότε 
άγυρτοφιλοδικαίως τούς συνιστωμένους παρά 
βουλευτών πρός αυτούς, ποιούντες όρους η λ ι
κ ία ; καί νόμους αποστρατείας ού μόνον άλαμ- 
πουρνέζικους άλλά καί καταστρεπτικούς, όπως 
άποπέμψωσι τούς ίκανωτάτους καί εμπειρό
τατους άνωτέρους καί κατωτέρους αξιωματι
κούς, όπως προβιβάσουν τούς εύνοουμένους 
των, μεταχειριζόμενοι καί άλλα άρρητα ά- 
δικα καί είκαιοοάπανα τεχνάσματα, δι ών με- 
τέβαλον όλας τάς τάξεις τού στρατού εις τό 
κρύφιον μίσος καί τό ϋπουλον τού γάτου πρός 
τόν σκύλον καί τού σκύλου πρός τόν γάτον.

Όστις τολμά άς είπη, ότι δέν έχει ουτω. Ε ί- 
μεθα αρχαίοι στρατιώται, καί οί προσφιλέστε
ροι τών φίλων ημών είνε στρατιωτικοί, δΓ ό 
αρκούντως γνωρίζομεν τήν είδεχθεστάτην πο
λιτικήν, τήν όποιαν άμφότεροι οί κ. κ. πρωθυ
πουργοί μετεχειρίσθησαν, όπως αναστατώσουν 
τά εΰγενέστερα αισθήματα τής καρδίας τών πο
λύτιμο τέρων αξιωματικών τού στρατού, τών 
πεπειραμένων καί απείρων, τών νέων καί γε-

Ή  πρός τούς κυρίους αξιωματικούς τού τρί
του αρχηγείου εγκύκλιος τού Διαδόχου Κων
σταντίνου φέρε·, παραμυθίαν λίαν εύελπιστικήν 
ποός τό έθνος.

Εγφάφαμεν πρώτοι πρό πολλών έτών καί έ- 
σχάτω: έν τώ «Διαβολω έν Έλλάδν» περί τού 
δυστυχούς φατριασμοΰ τού ήμετέρου στρατού 
περί τής παραλυσίας τής πειθαρχίας του ένεκα 
τής έπεμβάσεως τών βουλευτών,έγράψαμεν κατά 
τών συχνών κλοπών τών οιαχειριστών χρημάτων 
αξιωματικών του, όπερ είνε ή πρώτη σφραγίς 
μιας παραδειγματικής καί χαρακτηοιστικής έ- 
ξωλείας, όπως μή  είπωμεν εντελούς άποσυνθέ- 
σεως, ώστε άπηλπίσθημεν εις τάς ημέρας ημών 
νά ίδωμεν μεταβολήν πρός τό κρείττον τής τοι- 
αύτης καταστάσεως του έν οσω πολϊται διετή- 
ρουν τά υπουργεία τών Στρατιωτικών καί Ναυ
τικών, διότι ό,τι συνέβη εις τόν στρατόν, συνέβη 
καί εις τό ναυτικόν τής Έλλάοος.

Τό μέγα τούτο κακόν έκορυφώθη άφ" ής ε
ποχής οί κκ. πρωθυπουργοί έγένοντο καί υπουρ
γοί τών Στρατιωτικών.

"Απομακρυνόμενοι τού είόικοϋ προορισμού των 
ανώτεροι καί κατώτεροι αξιωματικοί, έτι καί
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φόντων, το δέ κυρεώτερον, οπως κάμουν αυτούς 
νά λησμονήσουν, ο τι έχουν ένα βασιλέα εθνάρ
χην, προς τον όποιον έδωκαν τόν όρκον των, 
μίαν πατρίδα, προς τήν οποίαν έδωκαν τόν όρ
κον των, ένα ολόκληρον λαμπρόν ή φοβερόν 
μέλλον, τό όποιον ένεπιστεύθη τό έθνος εις χεΐ- 
ράς των. Τά πάντα έλησμονήθησαν χάριν του 
κ. Τρικοΰπη και του κ. Δηλιγιάννη.

Βεβαίως οί δυστυχείς στρατιωτικοί ουδόλως 
πταίουν. Πταίουν οί δυο πρωθυπουργοί, οΐτινες 
άφ' έτέρου διά τής πολιτικής των, μολονότι 
έβλαψαν δεινώς άλλ' έφημέρως τόν στρατόν, 
δέν έκαμαν ή  μίαν τρύπα εις τό νερό προς όφε
λος των.

Ό σημερινός στρατός φατριασμένος, ώς εινε, 
διηρημένος, ώς εινε, κομματορρυμουλκούμενος, 
ώς φαίνεται, έν τούτοις έν ώρα κινδύνου τής 
πατρίδος ούτε σωματοφυλακή θά χρησιμεύση 
πρός τούς δύο πρωθυπουργούς, ούτε ώς άλλοτε 
συνωμοσία κατά του Οθωνος. Τό πιθανώτερον 
είνε, ότι θά στρέψη τάς λόγχας καί τά ξίφη 
του κατά των κ. Τρικούπη καί Δηλιγιάννη, 
τούς όποιους θά θεωρή άρχαιτίους των δεινών 
του έθνους.

Τ ί δουλειά είχον νά γείνωσιν υπουργοί των 
Στρατιωτικών δέκα έτη κατά σειράν δύο ά- 
μαθεις εις τά στρατιωτικά κύριοι, διότι η 
μείς οί ίδιοι, οΐτινες έσπουδάσαμεν όκτώ έτη 
εις τό πολεμικόν Σχολεΐον τών Εύελπίδων 
στρατιωτικά, καί εϊδομεν όφθαλμοοανώς τήν 
εφαρμογήν τών όσων έδιδά/θημεν είς τούς με- 
γαλειτέρους στρατούς τής Ευρώπης καί δΓ έτη 
πολλά συνανεστράφημεν ένδοξοτάτους άνωτέ- 
ρους αξιωματικούς τής 'Αγγλίας καί άπό τήν 
φύσιν έπροικίσθημεν επίσης με νοΟν καί έδείξαμεν 
άληθή χαρακτήρα,διότι δι' αναμφισβήτητων έρ
γων καί διαγωγής ένταύΟα καί έν ’Αγγλία τό 
άπεδείξαμεν, ταπεινώς όμολογούμεν, ότι είμεθα 
όχι άμαθεϊς, άλλά τρισαμαθεΐς περί τά 
στρατιωτικά. 'Η  τάχα εις προσωπάρχης τού 
υπουργείου τών Στρατιωτικών οφείλει νά 
εινε ό επιστάτης τών κτημάτων ένός άμα- 
θοϋς καί θεοτρέλλου ιδιοκτήτου, εις τά νώτα 
ούτινος ό ιδιοκτήτης έκάστοτε πρέπει νά φορ- 
τώνη τάς ζημίας καί καταστρεπτικάς έπιχει- 
ρήσεις του, τάς άνοήτους κερδοσκοπίας του, 
τάς μωράς πράξεις του, τήν ολην κακήν 
διαχείρισίν του, όπως έχη τό δικαίωμα ό ά- 
μαθής ιδιοκτήτης, είς ούτινος τάς χεΤρας 
έπεσαν μοιραίως τά κεφάλαια, νά λέγη «ό 
επιστάτης μου μέ κατέστρεψε, ό επιστάτης μου 
μέ εκλεψεν, ουτος μέ ήφάνισε ;

Α , όχι ! τό τοιοϋτο δέν έπιτρέπεται, ούτε 
πιστεύεται. Τού στρατού ή μεγαλειτέρα τρισά
θλια κατάστασις οφείλεται άπολύτως καί άπο- 
κλειστικώς πρός τούς δύο πολίτας πρωθυπουρ
γούς, οΐτινες δέν εΤχον τό δικαίωμα νά εΐνε ονο
μαστικοί καί ψευτονομαστικοί υπουργοί τού 
πολέμου.

Είς τήν 'Αγγλίαν γίνονται υπουργοί τών 
Στρατιωτικών καί τών Ναυτικών πολϊται, ώς 
ό Σμίθ, ό Γκόσχεν, καί προηγουμένως ό οούξ 
τής Νεοκάσλ, καί ό δούξ τού Σώμερσετ καί άλ
λοι. Α λ λ  εκεί τά υπουργεία έχουν υφυπουργούς, 
γενικούς γραμματείς, τμηματάρχας ειδικούς,πε
φωτισμένους έκτάκτους άνδρας ώς στοιχεία του 
υπουργείου, άρχαίους αδιάσειστους γνωρίζοντας 
τήν υπηρεσίαν, υπευθύνους καί νουθετοΰντας καί 
οδηγούντας τόνυπουργόν,αγορεύοντας δέ είς τήν 
βουλήν, όιαλευκαίνοντας πάσαν έρώτησιν βου- 
λευτού, περί ής ό νέος υπουργός δέν έχει χαμ
πάρι, διασαφίζοντας τά ζητήματα διαρκούσης 
τής συζητήσεως υποστηρίζοντας άφ' ενός τήν 
ύπόληψιν τού υπουργείου, υπερασπίζοντας συγ
χρόνως τόν ίδιον χαρακτήρά των, διότι ό έχων 
χαρακτήρα πρέπει νά υπερασπισθή τόν χαρα- 
κ^ήρά 'ου , οΐαδήποτε ή πολιτική τής Κυβερνή-

σ·:ως κυρίως άφού θά έξακολουθή νά μένη έν τώ 
ύπουργείω, έάν τούτο πέση.

Οποίος λοιπόν ό ήμέτερος πιθηκισμός, όποία 
ή μίμησις, ή σύγκρισις, ή σχέσις, ή πρόφασις, 
ή αιτία όπως εις άδαέστατος περί τά στρατιω
τικά πολίτης γείνεται υπουργός τών στρατιω
τικών · Τίποτε περισσότερον ή όλιγώτερον, ή 
έκείνη τής διαφθοράς καί άποσυνθέσεως τού 
στρατού διά τής έξαχρειώσεως τού φατριασμού.

Η  έγκύκλιος τού Διαδόχου Κωνσταντίνου, 
έάν καί διά πολλής αβροφροσύνης καί τέχνης 
καί διπλωματικώς γεγραμμένη, έν τούτοις έμ- 
πνέει δύο ιδέας.

Μίαν, οτι καί ό βασιλεύς καί ό διάδοχος δΓ 
άνόρικής άποφάσεως προσέρχονται είς βοήθειαν 
τού όυστυχούς στρατού, όπως τόν συνασπίσωσιν 
ύπό  ̂τήν σημαίαν των, ήτις εινε ή τής πα- 
τρίόος, αποσπάσωσι οέ έκ τών δύο σημαιών 
τών πρωθυπουργών, αΐτινες εινε άμφότεραι ό- 
μοιόχροοι καί όμοούσιαι έκ τής φατρίας καί 
τής λιποταξίας.

Τήν άλλην, ότι ό βασιλεύς συγκεντρόνων τόν 
στρατόν ύπ αύτόν ώς αρχιστράτηγος έννοεϊ νά 
μήν έπιτρέψη είς τό μέλλον, όσον τά συνταγμα
τικά οικαιώματά του δύνανται,νά έπιτρέψουν είς 
πολίτας,έστω καί πρωθυπουργούς,νά καθέξωσι τά 
ούο υπουργεία τών στρατιωτικών καί ναυτικών.

Αναν-ιρρήτως ό βασιλεύς καί ό διάδοχος 
οστις ήδη έπαξίως λαμβάνει ενεργητικόν μέρος

αληθής
μενουν θεαταί άπλώς τοιούτου οίκτρού στρατιω
τικού θεάτρου. Αλλως τε οί ίδιοι στρατιωτικοί 
θά εύλογούν τόν Τψιστον ότι ό βασιλεύς καί 
καθ αύτό αρχηγός των προφθάνει έγκαίρως νά 
τούς άποσπάση έκ τών φοβερών ημερών τής ά- 
δελφοκτονίας.

Εάν ο ύπάρχωσι καί άφρονες ή έμπαθείς ή 
έπιπόλαιοι αξιωματικοί άς ένθυμηθώσι κατά τήν 
ώραν τήςέξάψεως τής αντιλογίας των ή άκρατή- 
του θυμού των ή καί άκρατήτου φληναφίας των, 
ήτις τά έννέα δέκατα εινε α θ ώ α  λ ό γ ι α  καί 
ούχί αληθούς μελέτης έργα, άς ένθυμηθώσιν ή

αφ ετερου οε την 
ποίθησιν, ότι έν τώ μέλλοντι πάντες οί άξιω- 
ματικοί συναισθανόμενοι τό υψηλόν του αξιώ
ματος, μεθ ού είσι περιβεβλημένοι ύπό τής πο-

κομμάτων, ο’ α ύπάρχουσιν είς παν συνταγμα
τικόν Κράτος.»

Λοιπόν ή πατρψς σήμερον παρά ποτε καί ά- 
πεναντι τών προθέσεων τών Βουλγάρων έχει ά-

κΠρωία;» σχετικώς τής έπιστολής τού Διαδό-

ποόεικνύουσι ότι ένταΰθα γράφομεν, δηλαδή ότι 
οί τοιούτοι πολϊται υπουργοί τού πολέμου εΐνε 
οί άρχαίτιοι τής παραλυσίας τού στρατού.

νΑς λάβωμεν τό έπισόδιον Αυμπρίτη Μα- 
στραπά παράδειγμα. Έρωτώμεν τόν τότε υπουρ
γόν τού πολέμου διεβίβασεν ώς ώφειλεν έγγρά- 
φως πρός τόν φρούραρχον κ. Στράτον, ότι ό μέν 
προσωπάρχης Λιμπρίτης ώφειλε νά έκτελή τοι- 
αύτα χρέη ό δέ Μαστραπάς τοιαύτα ;* ό κ. 
φρούραρχος μάς όιεβεβαίωσεν ενώπιον άλλων όταν 
τόν έρωτήσαμεν ότι άφιχθείς έγκαίρως ύπό τά 
ανάκτορα ήρώτησεν άμφοτέρους τί ‘ θέλουν έδώ 
άνευ τής γνώσεώς του καί έπεμψεν άμφοτέρους 
εις τους θάλαμούς των. Ο κ. Πρωθυπουργός

τότε δ' άλλης διαταγής έλευθέρωσε τόν —  
Λιμπρίτην, διέταξε τήν φυλάκισιν τού κ. Μα* 
στραπά συνεπεία δέ τούτου ό κ. ’Αντώνιος Μαυ 
ρομηχάλης ώς μή έκτελεστείς τών προφορ^Η 
ή έγγράφων διαταγών τού κ.ύπουργού τού πολέ. 
μου κατεδικάσθη παρά τού υπουργού είς 
ορισμόν.

’Επιθυμείτε μεγαλειτέραν Βαβυλωνείαν 
τοιούτων;ήθελε ποτέ εις στρατιωτικός υπουργός 
τού πολέμου,είς άπλούς στρατιώτης προκαλέσγ. 
καί ύποπέση είς τοιαύτα σφάλματα; άποδει- 
κνύοντα ότι δέν ήτο κύριος τής θέσεώς του χαι 
ότι εις υπουργός τού πολέμου πολίτης έν καιρώ 
φουρτούνας μέ δανεικάς ιδέας καί δανεικάς γνώ’- 
σεις, άλλο δέν φέρει έπί κεφαλήςτου ή ολόκλη
ρον τό ναυάγιον καί συγχρόνως τό μεγαλειτε- 
ρον ρεζιλίκι.

Τών φρονήμων ολίγα.

Η  Π Ε Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ  Τ Ο Υ  Ζ Α Π Π Α
Λίαν θλιβερά εινε τά κατά τήν περιουσίαν Ζάππα, 

κατά τήν «Πατρίδα τού Βουκουρεστίου» άτινα π*. 
οαλαμβάνομεν έξ αυτής ωδε.

Είς τήν έν Βουκουρεστίω οικίαν τοϋ Κ. Ζάππα 
έγε'νετο ή άπογραφή τής κληρονομιάς αύτοϋ ύπό 
ρουμούνου δικαστοϋ, παρόντος καί του κ. Καμμέ- 
νου, αντιπροσώπου τής ελληνικής πρεσβείας. Είς το | 
αυτόθι χρηματοκιβωτίου τοϋ Κωνστ. Ζάππα ευοίθη. \ 
σαν 15 ,000  φρ. καί ένδεκα μεγάλοι φάκελλοι, σχε- \ 
τικοί πρός τήν δίκην καί τήν περιουσίαν τοϋ Εΰαγ. 
Ζάππα, πρός δέ τούτοις καί δύο διαθήκαι, ή μεν 
τής 15 Μαΐου 1886, ή δέ τής 19 Νβρίου 1890, 
άμφότεραι ομως ήκυρωμε'ναι ίδιοχείρως ύπό τού δια- I 
θε'του. Διά τών άκύρων τούτων διαθηκών καθίστα | 
κληρονόμον αΰτοϋ τό έλληνικόν έθνος. Ή  νεωτε'ρα 
διαθήκη φέρει γεγραμμένα τά εξής · «‘Η παρούσα | 
»διαθήκη μου είνε άκυρος, επειδή έκαμ.α άλλην οή- ! 
»μ.ερον τήν 18 Ίανουαοίου 1891.

Κ. ΖΑΠΠΑΣ».
Έν τούτοις υπολείπονται είσε'τι ελπίδες τινές. Αί | 

ανωτέρω διαθήκαι άνευρε'θησαν είς τήν έν Βουκου
ρεστίω οικίαν τοϋ Ζάππα. Προχθές δέ. 9 Μάρτιοι 
τό δικαστηρίου Ίαλομίτσης, είς τήν περιφέρειαν 
όποιου κεϊται τό Βροσθένιον, ή κυρίως κατοικία 
τοϋ μ.εταστάντος, έποόκειτο νά έπιχειοήση άπογρα-: 
φήν τών έν τή αυτόθι οικία του πραγμάτων, 
ρουσία καί τοϋ κ. Α. Καμ.μένου, άντιπροσώπου 
ελληνικής κυβεονήσεως. Ισως εύρεθή έκεϊ ή νεωτί| 
διαθήκη, ή τής 18 Ίανουαρίου τοϋ 1891. Ό  
δήποτε ομως, λίαν θά περιπλακώσι τά πράγματα,! 
καί άν εύρεθή ή διαθήκη, διότι οί ρουμ,οϋνοι άξιο®· 
διατυπώσεις καί διαδικασίας άτελευτήτους, μήΰ* 
ποσχομ.ένας τήν ταχεϊαν έξομάλισιν τής ΰποθέσεω;.|

’  έ  '

Τήν τελευταίαν παύσην στιγμήν μανθάνομεή 
ότι τηλεγράφημα έκ τών έν Βουκουρεστίω άν-ι 
τιπροσώπων τής ήμετέρας Κυβερνήσεως ~ρδί| 
τό έπί τών'Εξωτερικών υπουργείου αγγέλλει 
άνευρέθη έπί τέλους ή διαθήκη του Κωνσταν
τίνου Ζάππα, ή χρονολογουμένη ώς άνωτέρ® 
λέγομεν, άπό 18 Ίανουαρίου 1891. Ή  διαθήκη| 
αυτη περί ής τόσον ενδιαφέρον εύλόγως ειχεν: 
έξεγερθή παρά τώ έλληνικώ λαώ, άνευρέθη ϊ> 

Βροσθενίω τή συνηθεστέρα διαμονή τού άοιδίμον

I I  ΛΕ ΙΤΟ ΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΤΟΡΠΙΛΟΦΟΡΩΝ
Κοινώς άνηγγέλθη οτι οί κυβερνήται τών τορ- 

πιλλοφόρων κατά τό παρελθόν έτος ήσαν σο° 
δυσηρεστημςνοι έκ τής άποφάσεως τών έποπτών, 
άλλά τούτο δέν είνε καινοφανές. Έ ν τε τή γ**' 
λική καί άγγλική υπηρεσία αί έπιθετικαί **’· *'· 
άμυντικαί δυνάμεις είογάσθησαν άμιλλώμεναι 
στη άρμοδίως. Οί έν τώ προσβληθέντι πλοίω θ έ 
λουν πάντοτε, οτι κατεβύθισαν τό τορπιλλοφό| 
πριν δυνηθή τούτο νά έκσφενδονίση τήν τορΐτϊλλ| 
του. Οί δ’ έν τώ τορπιλλοφόοω τουναντίον πάντ® 
διϊσχυρίζονται, οτι προσίβαλον τόν έχθράν σολ 
πριν καταβυθισθή, ώστε άφεύκτως πολύ σερότερον 
ήθελε πυρποληθή καθ’ ίλοκληιίαν. M=y-i --λ

Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

ϊείί τρόπος εΰρέθη περί συνδιαλλάξεως τών δυο άν- 
^ιθέτων διαβεβαιώσεων ή δέ μαρτυρία άμφοτέρωθεν 
^νε τόσον επισφαλής, ώστε είνε άδύναξον νά προσ- 
^.ορίσωμεν τήν θέσιν τοϋ ζητήματος. Ούδείς ό άμ- 
φιβάλλων οτι ή έν προσεχεϊ πολεμώ διά τορπιλλο- 
φόρων έπίθεσις πρέπει νά γίνηται αίφνιδίως έντος 
,,βν λιμένων όπως έπέλθν) πλήρης έπιτυχία. Τό 
,ονον πράγμα, είς 5 κυρίως οί συνήγοροι τού εί- 
¡ους τούτου τής πολεμικής δηλ. τώΛ τορπιλλοφό- 

ρο,ν φαίνεται ότι πλανώνται, είνε ή υπερβολική 
χρήσις καί έκτίμησις ήν κάμουν πρός αυτό τό εί
δος καί ούχί ή χρήσις αυτή καθ’ έαυτήν. Έάν τά 
μεγάλα πλοία ήδύναντο διά τίνος μέσου κυκλοτε- 
ρώς στρεφόμ-ενα νά έλθουν είς συνδρομήν τών τορ- 
πιλλοφόρων τότε τοιαύτη συνδρομή υπόσχεται με- 
γάλην χρήσιν καί μεγάλα αποτελέσματα τής επι
θετικής τέχνης. Ά λ λ ’ ή άξίωσις αϋτη τής μεγάλης 
χοήσεως τών τορπιλλοφόρων τοιουτοτρόπως νϋν ι 
φίεται έν τή έμπειρική διαγνώσει τών επιτιθεμένων 
μόνον. Σαφώς ομως άποδεικνύεται οτι ή μόνη πραγ
ματική γνώμη είνε ότι ή έπίθεσις τών τορπιλλοφό- 
ρων πρέπει νά γίνεται έν τώ λιμένι καί έν καιρώ 
νυκτός.

Ε

NEON ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΝ ΟΓΙΛΟΝ 
ΤΟΥ ΙΠ Π ΙΚ Ο Υ

Ή  «Γενική Στρατιωτική Έφγιμερές» τοϋ Βερολί
νου δημοσιεύει λεπτομερείας τινάς περί τοϋ λογχο
φόρου οπλου, προϊόντος γερμανικής έφευρέσεως, οπερ 
εσχάτως έδοκιμάσθη έν Πόστδαμ.

‘Ο σκοπός αύτοϋ εΐνε νά ένισχύη τόν ιππέα είς τε 
τήν προσβολήν καί ταύτοχρόνως τήν έκπυρσοκρότη- 
σιν διά τοϋ αύτοϋ όπλου. Πρέπει κατ’ άκολουθίαν 
ν’ άναμείνωμεν περαιτε'ρω λεπτομερείας περί τοϋ ά- 
ξιολόγου καί σπουδαιότατου τούτου οπλου, οπερ 
τυγχάνει μεγίστης σημασίας καί άζίας καθότι αί 
δοκιμαί ένηργήθησαν έν Λάϊφελδνι έπί τού έδάφους 
τοϋ Ιππικού τής Αύτοκρατ. Φρουράς μεταξύ Πόστ
δαμ. καί Τέμ,πλιν ενώπιον δέ τοϋ Δύτοκράτορος καί 
τοϋ έπί τών Στρατιωτικών υπουργού.

Ό  Αύτοκράτωρ έξήτασε πάσαν λεπτομέρειαν τού 
όπλου τούτου, άλλ’ οί άξιωματικοί τής άκολουθίας 
άπεσύρθησαν είς άπόστασίν τινα όπως μή διαδοθή 
τό μυστικόν καί ή ιδιοκτησία καί σπουδαιότης τής 
νέας ταύτης έφευρέσεως.

ΕΜ ΙΝ  ΙΙΑ Σ Σ Α Σ  Κ Α Ι Ο ΔΟΚΤΩΡ ΦΙΝΣ.
Κατ’ ειδήσεις έκ Κάιρου ό φίλος τοϋ Έμίν πασσά 

δρ. Φίνς όστις διοργανίζει νϋν έκδρομήν είς Βαδελα 
δέν κατώρθωσε νά τύχη άκροάσεως παρά τού Κεδί 
βου διά τών κεκανονισμένων μέσων ώς έκ τούτου 
καθυπέβαλε καθ’ όδόν αΐτησιν πρός τόν Κεδίβην έ 
πειδή δ’ έθεωοήθηώς κακόβουλος, οί δορυφόροι τού 
Κεδίβου ποοσηνέχθησαν βαρβάρως, έπί τέλους κα 
τώρθωσε νά ϊδη τον Ά ββά  πασσά. Ελπίζει δέ νά 
τύχη άδειας όπως έγγράψη σουδανούς διά τήν έκ 
δομήν του. Έποόκειτο νά μεταβή είς Λονδϊνον τήν 
4 Μαρτίου. ’Αναφέρει δ’ ότι ή Εταιρία τής Βρετ- 
ταν. ’Ανατολικής Αφρικής θε'λει συμμετάσχει τής 
απόπειρας του πρός συνάντησιν τού Έμίν, θά δι- 
έλθη κατά μήκος τών Βρετταν. συνόρων άπό Μο- 
μ.πάζα είς Ούσεριμ,ασιμάνι, Κισσούμο καί διά τού 
Νείλου παρά τήν Βικτώριαν είς Μαγγούγκον. Λέγει 
δέ οτι σκοπεύει νά πείση τόν Έμ.ίν οπως καθέξωσι 
τήν Επαρχίαν τού ’Ισημερινού, πρός όφελος τής Μ. 
Βρεττανίας.

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
Χθες ώς προεγράψαμεν τνϊ 10 π. μ., ώρορ έ- 

τελέσθη έν τώ Μητροπολιτικώ ναώ, ίερουργοϋντος 
τοϋ σεβασμ,ιωτάτου μητροπολίτου ’Αθηνών κ. Γεο-

|/.όβυνον τταρεσττισχν οΐ υπουργοί, οί πρεσοεις 
καί πάσαι αί στρατιωτικαί, πολιτικαί και δημοτι- 
καί άοχαί τής πρωτευούσης. Θά τελεσθή μνημόσυ- 
νον καί έν τώ έν τοϊς άνακτόροις παοεκκλησιω, εις 
τό όποιον θά παρευρεθη ή Βασιλική οικογένεια.

X
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ 

Καί χθες, ώς καί προχθές, συνεπεία τών ληφθέν- 
των παρά τής Κυβερνήσεως μέτρων, έν τώ Χρημα-

τιστηρίω έπεκράτησεν άπραξία εντελής έπί τοϋ 
χρυσού.

Ά λ λ ’ έπειδή άλλοι μέν είχον πωλήσει, άλλοι δέ 
άγ'οράσει είκοσάφραγκα πρό τών απαγορευτικών δια
τάξεων τής Κυβερνήσεως, θέλουσιν-έπέλθει δυσχε- 
ρειαι είς τήν έκκαθάρισιν τών άγοραπωλησιών τού
τω ν όπως όρισθή λοιπόν μέσος τις ορος τιμής επι 
τών εκκρεμών έπί τού χρυσού πράξεων, συνήλθον 
χθές τήν νύκτα τά μέλη τοϋ Χρηματιστηρίου, τών 
όποιων ομως ή άπόφασις δέν εχει γνωσθή με'χρι τής 
ώρας καθ’ ήν τίθεται τό φύλλον ημών έπί τού πιε
στηρίου.

Τό είκοσάφραγκον έκτός τοϋ Χρηματιστηρίου, 
παρά τοϊς άργυραμοιβοΐς προσεφέρετο άπό 30. /0  
μέχρι 31 δρ., τό δέ συνάλλαγμα είς 155 1)2.

X
Ο ΚΑΙΡΟΣ

"Ο,τι έλησμόνησαν όλοι τοϋ χειμώνος οί μή
νες ένεθυμήθη νά έκπληρώση ό τελευταίος, ό Μάρ
τιος. Καί έχομεν ήδη άπό ημερών καί ψύχος αι
σθητόν καί χιονόβροχα έκ διαλειμμάτων καί άκα- 
τάπαυστον σφοδρόν άνεμον. Ή  χθές ήτο πως ήπιω- 
τέρας θερμοκρασίας μολονότι ό άνεμος εξηκολουθει 
επιτεταμένος. Έλπίσωμεν ότι ύέν θά παραταθοϋν 
οί τοιούτοι καιροί καί ότι δέν ήσαν είμή ή τελευ
ταία άναλαμπή σβεννυμένης εστίας.

X
ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Έν τ·7ί προχθεσινή τού δημοτικού συμβουλίου συ
νεδρία έσυζητήθη τό πρώτον μέρος τής μετά τών 
κ.κ. Χόρν καί Βιέρ συμβάσεως, τό άφορών τό κατά
βρεγμα όλης τής πόλεως καί έτροποποιήθη ό ύπό 
τής εταιρίας όρος τής άντί έτησίας άμοιβής ές 
1 1 0  χιλ. δρ. καταβρέξεως 1 1 0  τετραγωνικών μέ
τρων άποφασισθε'ντος νά δίδωνται 115 χιλ. δραχ. 
ίνα καταβρε'χωνται 125 χιλ. τετρ. μέτρων. Τό 
δεύτερον τής συμβάσεως κεφάλαιον, τό περί άρσεως 
τής κόνεως, τού πηλού καί τών ακαθαρσιών εν γέ- 
νει, άνεβλήθη νά συζητηθή είς τήν έπομένην σύνε- 
δρίαν τού συμβουλίου, γενησομε'νην σήμερον.

—  "Ηρξατο ό καθαρισμός τών σωλήνων τής όδού 
Έρμού άπό τοϋ Μοναστηριού μΐχρι πού σιδηροδρο
μικού σταθμού.

—  Εξακολουθούν αί έπισκευαί τών διαφόρων 
όδών τοϋ α' τμήματος, όπόθεν θέλει έπεκτανθή ή 
έργασία καί είς τά άλλα τής πόλεως τμήματα. 
Ένεκα τής έλλείψεως τού έτέρου τών οδοστρωτή
ρων τοϋ δήμου, έπισκευαζομένου ετι, δέν είνε δυ
νατή ή σύγχρονος είς δύο τουλάχιστον μερη τής 
πόλεως επισκευή τών οδών έπί τού παρόντος. Μετά 
τήν διόοθωσιν καί τού όδοστρωτήρος τούτου θέλει 
δοθή μείζων ώθησις είς τάς όδικάς αύτάς έργασίας 
καί θέλομεν εχει πλέον κάπως άνθρωπινωτέρας τάς 
όδούς, μέχρι τής λύσεως τού μεγάλου ζητήματος 
τής παραδοχής συστήματος τίνος όδοστρώσεως.

X
ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Έκτεθείσης είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν τής 
μέχρι τού 1895 ένοικιάσεως τών έν τή πλατείς τού 
Συντάγματος έλβετικών παραπηγμάτων, κατεκυ- 
ρώθη αϋτη έπ’ όνόματι τών κκ. Παντ,οπούλου φω
τογράφου, καί Νικολάεβιτς ώρολογοιτοιοΰ· καί τό 
μέν πρός μεσημβρίαν τής πλατείας έφθασεν είς 50 
δρ. έτησίως, τό δέ πρός βορράν είς 85.

X
ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έδημοσιεύθη κατ’ αύτάς ύπό τοϋ συμβουλίου 

τών έν Ζακύνθω πλημμελειοδικών τό βούλευμα έπί 
τή; μηνύσεως τού νομάρχου κατά τών πρώην δη
μοτικών συμβούλων τού δήμου τούτου κατηγορη- 
θέντων. ώς γνωστόν, ότι συνεδρίασαν είς μέρος μή 
ώοισμένον ύπό τοϋ νόμου διά συνεδριάσεις τού δη
μοτικού συμβουλίου. Τό συμβουλιον τών πλημμε- 
λειοδικών διά τού βουλεύματος του άπεφάνθη ότι 
δέν εινε τιμωρητέοι.

X
ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

Υπέρ τήν χιλιάδα οί συνταξιούχοι καί ύπάλλη- 
λοι συνήλθον προχθές είς συνεδρίαν ώς μέτοχοι τού 
μετοχικού ταμείου τών πολιτικών υπαλλήλων. Μετα 
τήν έπικύρωσιν τών πρακτικών τής τελευταίας συ
νεδρίας, άνεγνώσθη ή εκθεσις τής εξελεγκτικής έ-

ό πρό τίνος άποθανών συμβολαιογράφος Νικολό- 
πουλος αφήνει τήν έξ 1 0 0  χιλ. δρ. περιουσίαν του 
είς τό μετοχικόν ταμεϊον ύπό τόν ορον νά εχη ή 
σύζυγός του ενόσω ζή τήν έπικαρπίαν. Ά λ λ  άνε
γνώσθη καί έγγραφον τής χήρας τοϋ Νικολοπούλου 
δι’ ού αϋτη παραιτεΐται τού δικαιώματος αύτής 
τούτου άρκεϊ νά τ^ δοθ·?1 μηνιαΐόν τι έπίδομα πρός 
συι-ιήρησίν της.

Μετά τούτο ένεκρίθη νά τελεσθή μνημόσυνον ύπέρ 
τής ψυχής τού ευεργέτου τούτου Άνεκοινώθη προ
σέτι οτι καί τις άλλος έδωρήσατο 2 ,0 0 0  δρ. ύπέρ 
τοϋ μετοχικού ταμείου. Έ πί τέλους, προβάσης τής 
συνελεύσεώς είς τήν έκλογήν νέου διοικητικού συμ
βουλίου, άνεδείχθησαν πρόεδρος μέν ό κ. Λεβίδης, 
μέλη δέ οί κκ. Σαρσέντης, Παπαφράγκος, Βαλαβά- 
νης καί Στεφάνου.

Νέα συνέλευσις θέλει γίνει τήν 11 Απριλίου '¿να 
άναθεωρήση τό καταστατικόν.

X
ΑΕΡΙΟΦΩΣ 

Είς τήν ίταιρίαν τού άεριόφωτος, άπειλήσασαν 
ότι θά διακόψνι τόν φωτισμόν τής πολεως εάν δέν 
γίνωσιν όσον τάχος έπισκευαί σωλήνων τινών έφθαρ- 
μένων πλησίον τοϋ καταστήματος της, τό δημαρ- 
χεΐον άπήντησε χθές κακίζον τήν εταιρίαν ώς έξογ- 
κούσαν άνευ λόγου τά ελάχιστα καί επιζητούσα νά 
δημιουργήσει πράγματα έκ τού μηδενός. Συγχρόνως 
όμως, ϊνα άρν) πάσαν άφορμήν αίτιάσεως, επεμψεν 
έογάτας τινάς ΐνα ένεργήσωσι τάς άπαιτουμε'νας 
παρά τής εταιρίας έπισκευάς.

X
ΚΑΤΛΔΙΩΞΙΣ ΛΑΘΡΕΜΙΙΟΡΙΩΝ

Τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών άπεφάσισε νά 
καταδιώξν) άπηνώς τό λαθρεμπόριον. Ά π ό  τής χθές 
έτέθη είς ενέργειαν ό έσχάτως ψηφισθείς ύπό τής 
Βουλής δρακόντειος νόμος περί καταδιώξεως τών 
λαθρεμπόρων, τό δέ ύπουργεϊον λαμβάνει εξαιρετικά 
με'τρα πρός εφαρμογήν του οπως στείρευαν) τάς κυ- 
ριωτάτας τού λαθρεμπορίου πηγάς, αί δέ άτμοτελω- 
νίδες τίθενται πάσαι είς ενέργειαν. Μία δέ άτμοτε- 
λωνίς διετάχθη νά περιπολή άεννάως έν τώ Εύβοΐκώ 
κόλπω, οστις άπε'βη κε'ντρον καί έστία λαθρεμπορίων 
τά όποια διενεργούσα οί άπό Κυδωνιών πολυπλη
θείς λαθρέμποροι διά πολ.υαοίθμου στολίσκου μικρών 
πλοίων.

X
ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Τή παρελθούσγ Πέμπττ) διεβιβάσθή είς τό Οικου
μενικόν πατριαρχεΐον έπιστολή τού άρχιγραμματε'ως 
τών ανακτόρων Σουρεγιά πασσά ευχαριστούντο; τψ 
Οίκουμενικώ πατριάρχη έπί τή συμμετοχή τής τε 
έκκλησίας καί τού έθνους έν τή έπετείφ έορτή τής 
γεννήσεως τοϋ Σουλτάνου, έκδηλωθείσν) διά μεγαλο
πρεπούς πατριαρχικής δοξολαγίας καί τών ύποβλη- 
θεισών ύπ’ αύτοϋ τού πατριάρχου ευχών δΓ έπί 
τούτω συγχαρητηρίου γράμματος. Τό ευχαριστή
ριον πρός τήν Α. Θ. Π. γράμμα τού άρχιγραμμα- 
τέως τών ανακτόρων εΐνε μεστόν φιλοφρονεστάτων 
καί ίΰγενεστάτων έκφράσεων.

X
ΑΦΙΞΙΣ

Άφίχθ·/ι ό κ. Πέτρος Α. Μαυρομιχάλης Δήμαρ
χος Καλαμών διατελέσας Βουλευτής πολλά έτη καί 
πληοεξούσιος τής Έθνοσυνελεύσεως τού 1862.

X
ΚΥΝΕΣ ΛΥΣΣΩΝΤΕΣ ΕΝ Α Ι ΔΙΝΙΩ 

Τήν περιφέρειαν Άϊδινίου σπουδαίος άπειλεϊ άπό 
χθές κίνδυνος. Κύων λυσσών διερχόμενος διά τού 
’Αϊδινίου έδηξε πάντας τούς σκύλους τού μέρους 
εκείνου, οί όποϊοι ανέρχονται είς μέγαν αριθμόν.

πιτροπής, γενομένη δεκτή δΓ άναστάσεως. Κατόπιν 
έγνωρίσθη ύπό τοϋ γραμματέως κ. Φαραντάτου ότι

ΜΕΛΗ ΣΤΡΑΤΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Διωοίσθησκν μέλη τών κατά τούς νομούς τακτι

κών στρατολογικών συμβουλίων οί εξής υγειονομι
κοί άξιωαατικοί. Έν τώ νομώ Αιτωλοακαρνανίας ό 
ιατρός κ. Ίω. Άνδρεάδης, Άργολικορινθίας ό κ. 
Δημ. Χριστοφόρου, ’Αρκαδίας ό ■/.. Μιλτιάδης Κων. 
σταντινίδης, 'Αρτης ό κ. Κλ. Λαδόπουλος, Ά τ τ ι-  
κοβοιωτίας ό κ. Ίω- Φωτεινός, Άχαϊοήλιδος ό κ. 
Χρ. Ξύδης, Εύβοιας ό κ. Δημ. Τζώρτζης, Ζακύνθου 
ό κ Ά λ . Χωματιανός. Κερκύρα; ό κ. Θεόδ. Λογο
θέτης, Κεφαλληνίας ό κ. Ά λ . Άσημακόπουλο; Κυ
κλάδων ό κ. Ά λ . Άλεξανδρόπουλος, Λαρίσσης ό κ. 
Άργ. Χρηστίδης, Μεσσηνίας ό κ. Βασ. Χαρίδημος, 
Τρικκάλων ό κ. Σωκρ. Πυκαΐος κα ί Φθιωτιδοφωκί- 
δος ό κ. Νε'στωρ Μαυρογένης.



Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Ο Κ Σ  Α Σ Τ Η Ρ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Δραστήρια αε'τρα έλήφθηβαν εν Λαρΐασν) ύπέο της 

διαβαλευθείβης καθαλοκληρίαν δημοσία; αυτόθι α
σφαλείας. Συνελθόντες συνεσκίφθηβαν από κοινοΰ ό 
άρχηγεύων τοΰ στρατοΰ κ. Χατξηΐωαννου συνταγ
ματάρχης, ό είσαγγελεύς των έχει έφετών, ό μοί
ραρχος χαΐ 6 νομάρχης, άπεφάσισαν δε α') όπως 
εξέλθωσιν είς περιοδείαν άνά τους νομούς Λαρίσσης 
χαΐ Τρικκάλων οί εισαγγελείς χχΐ άνακριταί, β’) έ- 
νισχυθή ή δημοσία δύναμις και γ') μετατεθώσιν εις 
τον νομόν Φθιώτιδος καί Φωκίδας άπαντες οί εντό
πιοι χωροφύλακες, άντικατασταθώσι δέ δι’ έτε'ρων. 
Συνάμα δέ προε'βησαν καί εις τήν ικετάθεσιν αξιωμα
τικών τινων, ίδια δέ τής χωροφυλακής.

—  Ό  Λεκατσας Ζώνις 'δ Πριντζίπας, ρ-οεθν¡τής 
τοΰ γυμνασίου, έφόνευσε τον Μιχ. Χαλικιάν, διότι 
δύο πρόβατα τοΰ φονευΟε'ντος ειχον είσελθει εις τό 
κτήμά του.

—  Ή  σιδηρώτοια Άογυρώ Δασκαλάκη εκλεψεν 
εξ ερμαρίου τίνος έν τω γραφείω τοΰ Γερμανού κ. 
Γιάνν, επιδιορθωτοΰ κλειδοκύμβαλων, 1865 δρ. εις 
χαρτονομίσματα, γραμμάτιά τινα, ένα δακτύλιον 
χρυσοΰν καί εν ψέλλιον, αξίας ολα άνω των 2 ,500  
δοαχ. Ά λ λ ’ έννοηθεΐσα μετά μικρόν ύπό τοΰ Γιάνν, 
είδοποιά,σαντος άμε'σως τήν αστυνομίαν, συνελήφθη 
καθ’ ήν ώραν ήτοιμάζετο διά ταξείδιον καί κύτν) 
μέν ώδηγήθη εις τή* Εισαγγελίαν, τά δέ κλαπε'ντα 
άπεδόθησαν εις τον κ. Γιάνν

—  Έν Ώρωπώ τρεις άγνωστοι ώπλισμ,ε'νοι δι’ ο
πλών Ι’κρά ενεφανίσθησαν εις διαφόρους κατοίκους 
τοΰ δήμου Ώρωπίων καί εις άλλους δύο ή τοεΐς 
δήμους τής αυτής επαρχίας καί αυλλαβόντες τόν έν 
Μπασθώνοις επιστάτην τοΰ δήμου άφήρεσαν οσα 
μεΟ’ έαυτοΰ έφερε χρήματα, δηλ. 2 0  δρ. περίπου, 
ζτ,τήσαντες συνάμα πληροφορίας παρ’ αύτοΰ περί 
διαφόρων κατοίκων τοΰ δήμου καί έκτος τοΰ δη
μάρχου. Ό  συλληφθείς άφοΰ έδωκε τάς πληροφορίας 
ταύτας, άφε'θη ελεύθερος.

—  Έν Αίγίνη οΐ Κωνσταντίνος Σχινάς καί Στυ
λιανός Ζαφειριού έχοντας προηγουμε'νας άφορμάς 
καί έν ευθυμία διατελοΰντες συνηντήθησαν. καθ’ ήν 
στιγμήν μετέβαινον εις τάς οικίας των έν τινι στε- 
νωπω καί ό Ζαφειριού έξάγει τό πιστόλι του, τό ό
ποιον έκκενοϊ κατά τοΰ Σχινά, τόν όποιον δέν άφη- 
σεν ευτυχώς στόν τόπον !

—  "Αγνωστοι ένοπλοι καί έφιπποι έπετέθησαν 
κατά τοΰ εν Ξηοοτομιά ποιμνίου τοΰ Ίωάννου Μα- 
ρούκη, παρ’ οΰ άφήρεσαν 50 αίγας.

—  Οί παραχειμάζοντες βλκχοποιμε'νες εις τό χω- 
οίον Ράχη τοΰ δήμου ΓΙε'τρας έν Λεβαδεία Χρήστος 
Κίχλης, Ίωάν. Στέκας καί Νικ. Μπίτζης μεταβάν- 
τες εις την καλύβην τής χήρας Δημ. Γερογιάννη καί 
κακοποιήσαντες αυτήν, ώς καί τόν υίόν της Κων
σταντίνον, άπήγαγον βιαιως την θυγατέρα της 
Μάρθαν, λκβόντες άγνωστον διεύθυνσιν.

—  Έν Πύργω παρά την δημοσίαν όδάν Κριεκου- 
κίου καί Σμίλι, ενώ μετεβαινε μετ’ άλλων έφιππος 
ό Σπυρίδων Κωνσταντινόπουλος, εύζωνικάν απόσπα
σμα υπό τόν λοχίαν Κουτσαλέξην, χάριν διασκεδά- 
σεως, φαίνεται, έπυροβόλησε κατά τοΰ καραβανιού 
τουτου των εμ-πόρων επανειλημμενως. Μία έκ των 
σφαιρών έπλήγωσε θανασίμως τόν Σπυρίδωνα Κων- 
σταντινόπουλον, έτέρα έφόνευσε τόν ‘ίππον αύτοΰ 
καί τρίτη κατέστησεν άχρηστον την χεΐρα άλλου 
τινός έκ τής συνοδείας.

■—  Κατά την ε’ις τό ΰπουργεΐον των ’Εσωτερικών 
ϋποβληθεϊσαν έπίσημον κατάστασιν. άπό τής 15 
Μαίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1891 έν ταΐς έπαρ- 
χίαις Παρνασσίδος καί Δωρίδος συνελήφθησαν καί 
ποοσήλθον 371 φυγόδικοι καί φυγόποινοι.

Κατά τόν λήξαντα μήνα Φεβρουάριον συνελή
φθησαν έν Λαρίσση 16 φυγόδικοι καί φυγόποινοι, 
έν Κεφαλληνία δέ 14.

— Εΰρέθη έξωθι τής πόλεως Πύργου καί παρά τήν 
τροχιάν τοΰ σιδηροδρόμου τό πτώμα τοΰ είκοσαε- 
τοΰς νέου Θ. Άποστολοπούλου, φέρον βαθύ διά 
σφαίρας πυροβόλου τραΰρ.α εις τό πρόσωπον.

—  Δί έπί τής δημοσίας ασφαλείας έκθέσεις πα
σών των άρχών τοΰ κράτους άποδίδουσιν τήν έκλυ- 
σιν αύτήν καί εις τήν έλλειψιν καταλλήλου δυνά· 
μεως, ήτις νά προλαμβάνη τά έγκλήματα ή μετ’ 
αύτά νά συλλαμβάνη τούς δράστας. Τό ΰπουργεΐον 
τών Στρατιωτικών έξέτασιν τάς εκθέσεις ταύτας 
άπεφάσισε νά ένισχύσ·/) τήν στρατιωτικήν δύναμιν, 
δΓ έγγράφου του 8έ τ-'οό; τό ά. άρχηγεΐον έκοινο-

ποιησεν ότι διατίθησιν υπέρ αύτοΰ τούς εφετεινούς 
κληρωτούς τής χωροφυλακής. ’Ανάλογος πρόνοια 
θά ληφθή καί διά τά λοιπά αρχηγεία.

—  Έν Πάτραις έν τω χωρίω Μπε-αλέϊκα τοΰ 
δήμου Δύμης. ό Ν. Μπαοΰλος, οί δύο υιοί του 
καί τις Καρασούτης συμπλακέντες πρός τόν Κ. Πε- 
τοόπουλον καί τινας συγγενείς του αύτόν μέν έπλή- 
γωσαν θανατηφόρως τήν δέ αδελφήν του Μαοίαν έ- 
λαφρότεοον. Οί δράσται πάντες συνελήφθησαν.

X

ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
"Ηρχισαν νά άναφαίνωνται πάλιν οί χαρτοπαΐκται 

οίτινες έπωφεληθέντες τής κυβερνητικής μεταβολής 
καί τών επικειμένων έκλογών, έστησαν τήν μ π ά 
γ κ α  τ ω ν  καί μάλιστα εις δημόσια μέρη, προσελ- 
κύοντες διά τοΰ μέσου τούτου πολλούς τών άθώων 
πολιτών. Χθές πήηροφορηθείς τό τοιοΰτον ό αστυ
νόμος Πειραιώς μεταβάς εις τό παρά τήν βασιλικήν 
αποβάθραν Κλούπ, κατέσγε μίαν μεγάλην γαρτοπαι- 
κτικήν τράπεζαν, δεσμίδας χαρτοπαιγνίων, καί μίαν 
δοσκχιχνίν, ήτις έχρησίμευσεν πρός μεταφοράν τής 
τραπέζης εις τήν αστυνομίαν.

X

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
Γεγονός άςιον μεγάλης σκέψεως καί ΰπενθυμίζον 

ήμϊν τά κατά τόν Σερβοβουλγαρικόν πόλεμον άν- 
τιπατρίωτικά τών Σέρβων στρατευσίμων έφευρή- 
ματα καταχωρίζομεν μετά βαθείας θλίψεω; εύχό- 
μενοι νά μή είνε αληθές, οσον καί αν εινε οαινόμε- 
νον έξαιρετικόν καί μεμονωμένον.

Ό  στρατιώτης τοΰ 3ου πεζικού συντάγματος Δ. 
Ούστικας προέβη τήν 25 τοΰ παρελθόντος μηνός εις 
τόν ακρωτηριασμόν τοΰ λιχανοΰ τής δεξιάς χειρός 
του κατά τό μέσον αύτοΰ, όπως επιτυχή τήν α
παλλαγήν του έκ τής στρατιωτικής ύπηρεσίας.

X

ΑΣΤΥΝΟΜ. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΙΙΕΡΙ ΚΥΝΩΝ
Έξεδόθη χθές αστυνομική διάταξις, καθ’ ήν δία- 

τάσσονται πάντες οί τρέφοντες κΰνας νά θέσωσιν εις 
αύούς φίμωτρα, άλλως θά φονεύωνται ύπό τών αστυ
νομικών κλητήρων διά φόλας καί ξίφους καί οίου- 
δήποτε άλλου τρόπου θά ΰποβάλλωνται δέ καί εις 
77ροστΐ[Αον εν περιπτώ'ίε'. τταοαπονων οί χ.άτοχοι τοι-
ουτων.

X

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

19 έν Ιρλανδία καί 2 έν ταΐς Βρεττανικαΐς νήσοις. Ένώ τώ 
1846 εδημοσιεύοντο μόνον 551 φύλλα, ών τά 14 ήταν ήί· ■ 
μερήσια.

όπερ-οι ήγεμονίδαι έκέροησαν δια του κόπου τώ ν χε·.ρώγ 
των. Τό παρελθόν φθινόπωρο·/ ό διάδοχος άφοΰ εμαΟεν 8τι 9 
ή έλαφος έν τοΐς Βασιλικοί; δάσεσι κατά τήν χειμερινήν ί  
έποχήν ετρέφετο έν μέρει έχ τών συνήθων καστανών καί γ 
Βαλάνων, ήοξατο έν συνεννοήσει μετά τών τριών αδελφών .

ήν επώλησαν αύτώ άντί τεσσάρων μαρκών τό κοιλόν τά ' 
συναχΟέντα, προσέχοντες έχτοτε εις τό μέτρημα έπιφυλα- - i 
κτικώτατα.

Η ρωσσική επιτροπή πρός περίΟαλψιν τών ύπό τοΰ λι-9 
μοΰ μαστιζόμενων μέχρι τοΰδε, διένειμε» εις μετρητά πε
ρίπου 1,250,000 ρουέλίων καί πλέον τών 800 χ ιλ . που- 
τίων σιτηρών.

♦ *
*

Πλοΐόν τι ύποτιΟέμενον οτι είνε χιλ.ίων έτών έν Σουηδία . 
ες οχυρώματός τίνος έρρίφθη εις τήν θάλασσαν.

#
*  #

Κατά τήν Βελιγράδειον εφημερίδα «Ναρόδνι Λνέβνεκ» λέ
γεται ότι ό πρώην Βασιλεύς .Μιλάνο;. οστις άπέρριψε τά 
σέρβικά δικαιώματα πολίτου, Οά γείνη ύπήκοος Ρώσσος.

•
♦ ♦

Η αρχή τών ημερολογίων είνε λίαν αρχαία. Ό  Γεώρ
γιος φόν Βούρβακ, κάτοικος τής Βιέννης, πρώτος έήετύπω- 
σεν ήμερολόγιον τώ 1460. Μεταξύ τών μάλλον διαδεδομέ
νων ήμερολογίων εινε τό τής Γ 6 0 α, τό πρώτον δημοσιευ- 
6εν τώ 1763.

νΕν τινι 
τουν τά

νι χωρίω τής Ελβετίας δύο χωρικοί διημφισβή- 
ορια τών αγρών αύτών, δΓ ο μ.ετέβησαν παρά τω 

οικαστή πρός αποφυγήν παντός παραπόνου, άφοΰ οέ ό διχα
στής εΰρε τό δίκαιον εις τόν έτερον, ούτοι ηύχαρίστησαν 
αυτόν, επειπόντες οτι έπραξαν τοΰτο άπό σκοποΰ, ένώ ή ύ- 
πόΟεσίς των είχε διασαφισΟή πρό πολλοΰ, ούτοι έπεΟύμουν 
να ιοωσιν αν τό οικαστήοιον δικαίως ήΟελεν έκδικίσει
αυτους.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟ ΥΑΙΝΑΣ 
Τηλεγραφικών ήγγέλθη έκ Σπετσών οτι χθές άπε- 

βίωσεν αύτόθι ή Μαρία χήρα Παναγιώτου Χατζηϊω- 
άννου Μέξη, σύζυγος τοΰ γερουσιαστοΰ Μέξη καί 
θυγάτηρ τοΰ Δημ. Λαζάρου ή Όολώφ, τής γνωστής 
ιστορικής οικογένειας τοΰ 1821 καί αύταδέλφη τής 
ήςωίδος Μσουμπουλ,ίνας. Καί τό έναπολειφθέν αύτό 
μ-έλος μιας έκ τών μεγαλειτέρων καί ένδοξοτέρων οι
κογενειών τής Ελλάδος έζη έν έσχάτγ πενία, τόσον 
δέ άπορος άπέθανεν. <ϋστε ήναγκάσθη ό έπαρχος νά 
τηλεγραφήση εις τήν κυβέρνησιν, οτι δΓ αύτήν τού- 
λάχιστον τήν πτωχείαν δέον νά διατάξγ τό ΰπουρ
γεΐον, οπως κηδευθή δημοσία δαπάν·/).

X

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
Εν τώ^πρόχθες τό έσπέρας συγκοοτηθέντι ύπουρ- 

γικώ Συμβουλίω συνεζητήθη καί τό ζήτημα τής 
καλ,λιτεχνικής Εκθε'σεως τοΰ Μονάχου, τούτέστιν 
άν η Ελλα; πρεπει ν’ άποδεχθή τήν γενομένην 
πρόσκλησιν, δπως συμμετάσχγ τής έν Μονάχω τής 
Βαυαρίας μετά τινα χρόνον τελεσθησομένης καλ
λιτεχνικής Εκθέσεως. Οριστικώς δέ τό υπουργικόν 
συμβούλιον άπεφάσισε ν’ άποποιηθή τήν πρόσκλησιν 
πρώτον διότι δέν απομένει ίκανάς χρόνος πρός τοι- 
αύτην συμμ.ετοχην καί δεύτερον λόγω οικονομίας. 
Η τοιαυτη απόφασις -ής έλλην. Κυβερνήσεως άνα- 

κοινωθήσεται διά τοΰ κ. έπί τών ’Εξωτερικών υπουρ
γού εις τόν ένταΰθα πρ£'σβυν τή; Γερμανίας.

X

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ 
Κατ’ έντολήν τοΰ ύπουργείου άνεχώρησεν εις Θεσ

σαλίαν ό διευθυντής τής ένταΰθα γεωργικής σχολής 
κ. Κυριάκός ϊνα ένεργήσγ 5,τι δει πρός έξόντωσιν 
τών άρουραίων μυών έκ συνεννοήσεως μετά τών δύο 
άλλων διπλωματούχων γεωπόνων κ.κ. Μουοάτογλου 
καί Άμπελικοπούλαυ.

X

δοΰκε; τής Άλτίμβούργ, Γόθα καί Άνάλτ άνά 50'·). πολλοί I
κατώτεροι ηγεμόνες άνά 300. Έκ Πρωσσίας 488,700 συ-
νελέγησαν, ών 169,900 ποοσήλθον έκ Βερολίνου.

* *
*

Ή  έφετεινή τής Ρουμανίας έσοδεία προαγγέλλεται άρίστη.
*

Τό περιώνυμον έργόχειρον Τ ίΐρίβΒ βΓΪβ ΐΐβ  Β&νβ11Χ 
συνίσταται έκ λευκοΰ μήκους 63 υίαρδών καί 19 δακτύλων 
πλάτους, έπί τοΰ οποίου έζωγραφήθησαν τά κυριώτερα γε
γονότα τής χατακτήσεως τής 'Αγγλίας ύπό Γουλιέλμου τ0® 
κατακτητοΰ. Ή  ονομασία αϊίτη προέρχεται έκ τοΰ ξενοδ0- 
χείου τής πόλεως Βκγιέ, ένθα άνεχαλύφθη. Κατά τάς " 
ραδόσει 7 · · -  — - ·· -  »·--
τακτή; 
θο
δ.ά πιστής ζωγραφία; 
μελέτης.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
’Επειδή τινε; τών ένταΰθα κ. συνδρομητών μ«ί 

παρεπονέθησαν, οτι δέν λαμβάνουσι τόν «Ββ^ττανι- 
κόν ’Αστέρα» παοακαλοΰνται πάντες οι κ. συνδρο- 
μηταί καθώς καί οί μή συνδρομηταί οί ανέκαθεν 
λαμβάνοντες δωρεάν τό φύλλον, δπως είδοποιώσε 
αύθημερόν ήμάς οσάκις ή διανομή τοΰ φύλλου δέν 
γίνεται τακτική.

ΕΙΔΟ ΠΟ ΙΙΙΣ ΙΣ
Εις τό γνωστόν παρά τή νέα Άγορα Κατάστη«·* 

Αποικιακών ’Αδελφών Ίωάν. Πριναπούλων (πρώ'θ'ί 
Πυρρή) έκομίσθησαν εσχάτως χαβιάρι μαύρο αρε
στής ποιότητος πωλούμενον πρός 2 0  δραχμάς τήν 
όκά, ώς καί άπαντα τά είδη. Οί βουλόμενοι προ-  
σελθέτωσαν καί θά μείνωσι λία'· εύχαριστημένοι.

ΦΟΙΤΙΙΤΗΣ τής ’Ιατρικής έκ τοΰ έξωτερικοΰ θε- 
λων νά άσκηθή πρακτικώτερον έν τή έπιατήμη ζ'Λ“ 
τεΐ Φαρμακείου δπως έργαζόμενος τώ χορηγείται 
καί δίωρος άδεια καθ’ Ικάστην.

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α ^ Τ Η Ρ

Τ Ο  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν

Γ Τ Λ Ε Κ Τ Α Ν Η ^  Π Λ Ε Κ Τ Α Ν Ω Ν
ΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1760— 1856
 ο--------

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΓ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.— ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΑ'.

(συνέχεια).

Ό  χορός

— Τήν φοράν ταΰτην επιστρέφει κεκαλυμμένος δό- 
ξης απείρου, ειπεν ό πρίγκίψ, καί λ.αμπρότητος. οί'αν 
τωόντι ούδείς δΰναται νά διαφιλονεικήση. επιστρέφει <ί'ιν 
ό τής Κριμαίας καταχτητής, συναριθμών σήμερον τήν 
ώραίαν ταΰτην Κριμαίαν εις τάς πολυαρίθμους τής Ι’ωσ- 
σίας γαίας άνευ σχεδόν ούδεμιας χύσεως αίματος. ΊΊ 
αΰτοκράτειρα πρώτον κατώρθωσε νά άποσπάση τήν Κρι
μαίαν έκ τής Τουρκίας τω 1773, ήδη τώ 1783 άκρι- 
6ώς μετα δέκα έτη τήν καταβροχθίζει. Όταν τήν άπέ- 
σπασεν έπενηργησε καί ώνομάσθη τών Ταρτάρων Χάνης 
ό Σαχίμ-Γουαρέ, οστις ήτο διοικητής τής περίφημου 
σωματοφυλακής τών Πρεοδαγκίσκη εις IΙετρούπολιν" ά- 
νατραφεις ουτος καθ’ όλ.α εις τάς συνήθειας καί τά 
έθιμα τά ρωσσικά, φέρων τά παράσημο» τής 'Αγίας 
Ά ννης καί ζών εις Κριμαίαν όχι ώς Τάρταρος, αλλά 
μάλλον ώς Ευρωπαίος, διότι τά επιπλ.ά του, τά μα- 
γειρεΐόν του, τά όχήματά του ήσαν άπαντα τών Εύρω- 
παίων, πώς άλλως έπρεπε νά πράςη παρά ή τούς Ταρ- 
τάρους νά έςευρωπαΐση ή εις πολιτισμένη·/ καμμίαν 
επικράτειαν νά χώση τούτους. Μετά μικράν υφήν πολα- 
τικών ραδιουργιών, συντείνας νά ρίψη τά σφάλμ,α τής 
διαρρήςεως τών συνθηκών τοΰ Κα'ίναρτζή πράς τούς 

Τούρκους,έπώλησεν ο άγαθάς Χάνης πράς τάν Ποτέμκην 
άντί 800,000 ρουδλίων ετησίου εισοδήματος τήν Κρι
μαίαν καί ήδη ό κόμης άφοΰ διεσκόρπισεν έπ’ αυτής τάν 
στρατόν του, επιστρέφει εις Ρωσσίαν κομίζω·/ σύν 
ταύτη καί τήν νήσον τοΰ Ταμάν παρά τήν είσοδον τής 
Άζοφικής καί τήν μεγάλη·/ όρολεκάνη·/ τοΰ Κουδάν, 
•δηλ. τά ίδια Καυκάσια. Διά τής πολιτικής του ύπέταςε 
τάν ήγεμόνα ‘Ηράκλειον καί έχώνευσεν έν τή Ρωσσία 
τάς επαρχίας του Κιρταλινίαν καί Κασχέτη/, τάν Σουλ
τάνο·/ Σαλομών τής Ίριμέτης καί Γεωργίας καί έπωνο- 
μάσθη ύπο τής Τσαρίνας ά Ταυριέσ/.ης.

Δέν είχε λήςει τήν ομιλίαν ταΰςην ό πρίγκιψ Αα- 
σκώφ καί άνήρ άπλ,οΰστατα ένδεδυμένος ςανθάς τήν κό
μην, εύρωστος το ανάστημα καί λεύκάς ώς κηράς τά 
πρόσωπον, διήρχετο πλησίον του φέρων εις τάν βραχίονά 
του κυρίαν ώραίαν, ήτις έκ τής μεγάλης ομοιότητάς 
της μετά τοΰ νέΟυ πρίγκιπος Δασκώφ δέν ήτο δύσκολο·/ 
νά άνακαλΰψη τις ότι ήτο ή πριγκίπισσα μήτηρ του.

—  ’Ιδού ά Ποτμέκης ! περιδιαβάζει μετά τής μη- 
τρός μου ! ... Όποιας καλλονής νέος ! ουδόλως έγή- 
ρασεν, άν καί πλησιάζει τά τεσσαρακοστόν, τά δέ πε- 
ριεργότατον πάντων ε?νε ότι άν καί ό πρώτιστος τής 
αύτοκρατείρας έραστής. ουδόλως είνε ζηλότυπος... ό 
7διος μάλιστα πολλάκις μεσοΰ.αβεί όπως αϋτη απόκτηση 
ον τινα φρονεί ότι νοστιμεύεται.

—  ’Αλήθεια ! ... πρέπει νά έχη λοιπά·/ μεγάλο·/ 
στόμαχον, έτονθόρυσεν.

Του Παλαιολόγου οϊ οφθαλμοί ώς τοΰ ίέρακος έρρί- 
οθησαν συγχρόνως με τας λέξεις έπί τού κόμητος, τάν 
ήκολούθησε δέ διά τών βλεμμάτων του μακρόθεν.

Ό  συνταγματάρχης Βασιελίτζίκωφ Ιπλησίασε τήν 
στιγμήν έκεινην τάν πρίγκιπα Δασκωφ καί ήρξατο νά 
συνδιαλέγηται μετά τούτου. Ό  Στέφανος Παλαιολόγος 
ίιά βημάτων μεγάλων άπεμακρύνθη παραυτα έκεΤθεν 
καί έ'τρεξε όπισθεν τών ιχνών τού κόμητος. Έπρόφθασε 
τούτον καθ’ ή/ στιγμήν εις μίαν απόκεντρο·/ άκρα·/ τής 
μεγάλης παστάδος έκάθησαν έπί ένάς κυκλικού ανακλίν
τρου θερμώς συνδιαλεγόμενο: μετα τής κομισσης Δα- 

1 σκώφ. Ό  Παλαιολόγος ήτο έκ τής φύσεως έφοδιασμέ- 
νος διά τόλμης άπαραμίλλου, ήν τινα πολλοί εις έςαι- 
ρετικάς περιστάσεις, ήϊύναντο νά καλέσωσι προπέτειαν.

Οί προεστώτες σεβόμενοι τά μεγαΰ.εΤον άμφοτέρων 
Των υποκειμένων, καί γνωρίζοντες τάς μετά τής αύτο
κρατείρας σχέσεις των, άπεμακρύνοντο έκεΤθεν. Ό  νέος 
Ελλη·/ άγνωστος έν τώ μέσω πάντων προσποιούμενος 

«γνοιαν τής έθιμοταξίας, περιδιαβάζω/ καί κρατών λευ
κά·/ ρινόμακτρόν του εις τήν μίαν χεΐρα. ένώ τήν άλλην 
ϊίς τάν θύλακα είχε βυθισμένη», χωρίς νά ρίψη καν τά 
«μματα έπί τού ΙΙοτέμκη ώς νά μή ήςευρεν τις ουτος 
ήτο έπλητίασε, τά όπισθεν μέρος τού ανακλίντρου καί 
«τελ-ς έξηπλώθη άνατρέψας τ^ν κεφαλή/ έπί τοΰ

μαλακού προσκεφαλαίου,ώς νά έθαύμαζε τήν χρυσήν τής 
παστάδος οροφήν. Τήν ιδίαν στιγμήν είς τά απέναντι 
άκρον δύο άνδρες μάλλον ήλικίας προκεχωρημένης, τήν 
ναυτικήν στρατιωτικήν στολήν τοΰ ρωσσικοΰ ναυτικού 
φέρων ό είς καί ό ά'λλος τής ςηρας έπλησίασαν τήν 
κόμισσαν Ούΐσκοβάτην καί έκ τοΰ τρόπου αύτών έννάη- 
σεν οτι έζήτουν παρ’ αυτής πληροφορίας περί τού ΓΙα- 
λαιολόγου.

Μετ’ ού πολύ είς τών δύο τούτων ά στρατιωτικός τής 
ξηράς προσήλθε καί έκαθέσθη πλησίον του κατά τά φαι
νόμενα ζητών νά σύναψη συνομιλίαν. Ό  Στέφανος Πα- 
λαιολογος τή·/ ώραν έκεινην ήτο τόσον ποοσηλωμένος 
είς τήν ακόλουθον συνδιάλεξιν, ήτις έλάμβανε χώραν 
μεταξύ τής κομίσσης Δασκώφ καί τού Ποτέμκη, εις τό 
γαλλικόν, ώστε προσποιούμ ενος τάν βλάκα καί οτι δέν 
έγνωριζε διόλου καμμίαν ξένην διάλεκτον ευρε τρόπον 
να τάν άποφύγη. Δεν ήργησεν ομως νά έν/οήση ότι ά 
γειτων τούτου ήτο μάλλον περίεργος παρά τού ϊδίου νά 
άκουση τά καθέκαστα. Ό  Ποτέμκης καί ή πριγκίπισσα 
συνδιελέγοντο πολύ χαμηλοφώνως καί ομως (είτε μή 
γνωρίζοντες ότι όπισθεν τούτων ήσαν άνθρωποι άκούον- 
τες ειτε φρονούντες) ότι δέν ήκούοντο, ούδεν προφυλα- 
ςεως μ?τρο» έλαβ·νΐ

—  ’Αναγνωρίζω κυρία πριγκίπισσα όσα περί τής Αι
κατερίνης με λέγετε ελεγεν ό Ποτέμκης. Τά πράγ
ματα τωόντι τήν παριστώσιν ένοχον καί ομως ή φιλη 
μου καί ή φίλη σας δεν είνε ώς τήν είκονίζετε. Ή  ψυχή 
αύτής είνε μεγάλη ώς τά όνομά της μακράν τού νά είνε 
αναίσθητος καί άχάρ·στος είνε τούναντίον πολύ ευαίσθη
τος είς άκρον καί σταθερά πράς τήν φιλίαν. Ά λ λ ’ ώς 
αΰτοκράτειρα τής Ρωσσίας διά τίνος Ουσίας δέν πρέπει 
πρώτον τά συμφέροντα τού κράτους ύπεράνω παντός 
ετέρου νά άκολουθήση ; βιάζεται ναι ! ύπά χιλίων πιέ
σεων εθνικών να καταπιέση παν αλλο μερικά·/ αίσθημα' 
πράς τινα οφείλεται ή άπομάκρυνσις τών στενοτέρων 
φίλων της έκ τσύ πλησίον της καί έκ τής αύλής ή πράς 
τούς ίδιους αυτούς. Τις ππαίει πράς τάν Όρλώφ ή ό 
ίδιος ; είχε μεγαλείτερον έχθράν ά Όρλώφ τοΰ ίδιου του 
εαυτού ς ά έγώΐσμόςτου έζήτει να ταπείνωση ούχί μονον 
τήν αΰτοκράτειρα» άλλα καί ολην τήν Ρωσσίαν. Ή  
Αικατερίνη ήράτο σφοδρότατα τού Γρηγορίου, πλήν ού- 
τος δέν ήτο πράς ταύτη·/ προσκεκολλημένος δΓ άλλων 
δεσμών ή μόνον εκείνων τής φιλοδοξίας. Έξωφρυωθείς 
έκ τής απείρου εύνοιας της σφοδρός έδειχθη τωόντι κατ’ 
άρχάς ζηλωτής όπως τη άποδείξη ότι τά αξίζει, πλήν 
όταν ένόμισεν ότι παρ' αύτής απέκτησε' άρκοϋντος αριθ
μού δικαιώματα, ά ζήλός του άπεναρκώθη, ά έ'ρως του 
άπεψυχράνθη ... έδόθη είς πλήθος άνοήτων απιστιών... 
έφέρετο ώ ς ή αύτοκρατειρα νά ήτο εν βάρος είς τα νώτα 
του. ΓΙλεΤον ή Αικατερίνη προσεπαθει να τάν έπανακαμ- 
ψη παρ’ αύτη, πλείον ουτος έφαίνετο κατεσπευσμένος έκ 
ταύτης ν’ άπομακρυνθή ... είπέ μοι πριγκίπισσα, ποια 
γψνή καί πρά πάντων μία τά στέμμα τών ρωσσιών έπι τής 
κεφαλής της φέρουσα είς τοιαύτην ταπεινωσιν δέν ήθε
λε·/ έρεθισθή. Κατήντησε νά φέ.υαρή ανοησίας άνυποφά- 
ρους ... ένθυμεΤσθε μίαν εσπέραν είς τά γεύμα τής Αι
κατερίνης ένώπιάν της, όταν οίνόθρυπτος ήρξατο να 
έπέρεται καί καυχαται ότι μόνος του έ'καμε τήν έπανα- 
στασιν καί ότι τοιαύτην ίσχύν είχεν είς Ρωσσίαν, ώστε 
ήδύνατο έντάς ένάς μηνάς να κρημνίση τήν Αικατερίνην 
έκ τού θρόνου ταχύτερον ή ότι τήν άνεδί&ασεν. ένθυμεΤ
σθε διότι είσθε παρούσα τί τού άπήντησεν ό Χετμάνος 
Γ'αζουμολόφκης. «Πιθανά·/ έντάς ένάς μηνάς νά έπιτύ- 
χης τοιούτον τι πλήν τά βέβαιον είνε οτι ήμεΤς έντάς 
15 ήμερων θά σέ κρεμάσωμε·/".

Καί όμως τά τής μητράς φίλτρον τοσαύτην ειχεν 
ισχύ·/ έν τή καρδία τής Αικατερίνης,ώστε χάριν τού υιού 
του Βοδρίνσκη μακράν τού νά αρη άπά τούτου τήν εύ
νοιαν της τού έπρότεινε νά τάν νυμφευθή μετα Tf/ας ή- 
μέρας έν τώ κρυφω.... Τίς νά τά πιστεύση ! μετά έπάρ- 
σεοις καί αλαζονείας αύθαϊους άπέρριψε τήν προτασιν 
λέγω·/ πράς ταύτην, ότι δέν ένάμιζεν εαυτόν άναξιον νά 
καθήση παρρησία τοΰ κόσμου έπί θρόνου τάν όποιον ό 
κόσμος όλοκληρος γνωρίζει ότι ουτος τής τάν έδωσε·/... 
Δέ·/ ήτο άνοικονόμητος πριγκίπισσα; Είπέ με σέ πα
ρακαλώ. 5 Γρηγόριος δέν έζήτει να ταπείνωση απασαν 
τήν Ρωσσίαν; άν ή Αικατερίνη ένέδιδεν ήθελον ποτέ οί 
Γ'ώσσοι τήν υποφέρει: τί συνέβη ! “Εκπληκτος είς τά 
μέγεθος τής αλαζονείας του ή Αικατερίνη άν καί τραυ- 
ματισθεΤσα βαθέως τήν ψυχήν κατενόησεν ώς γυνή πνευ
ματώδης, ότι τοιούτος έραστής ήθελε·/ είσθαι επικίν
δυνος πράς ταύτην άρχω·/- συνήψε τήν καρτερίαν της 
καί έθρ’.άμβευσε έπί τού τοσούτον ταπεινώσαντος αύτήν 
ερωτος τού Όρλώφ.... ιδού ό άνθρωπος κατα συμπτω- 
σιν πράς :·/ χρεωστεΤ τήν ίασίν της. ά συνταγματάρχης 
Βασελίτσικώφ πόσον διατηρεΤται νέος καί ώραΤος έτι—  
Ό  χαρακτήρ τού άνδράς τούτου είνε σπάνιος' ούτε έπαί- 
ρεται διά τήν υψηλήν ήν κατείχε ποτέ θέσιν, ούτε έλυσε 
ποτέ τής εχεμύθειας τούς όρους ουδέποτε δέν άμιλεΤ ένα 
κακά·/ λόγον δΓ ούδένα τών αϋλικών. ουδέποτε σέ πα- 
ραπονεΤτα: κατά τής αύτοκρατείρας. Σήμερον ή Αικα
τερίνη ή ίδια ομολογεί ότι είνε πολύ άνωτέρου πνεύμα
τος ή ότι τάν ένόμιζε καί ότι άπειρον πράς ταύτην εμ
πνέει σέδας.

— ’Ότι ό Γρηγόριος προσεοέρθη άφρόνως πράς τήν 
αύτοκράτειραν δέν είνε ζήτημα αμφιβολίας' τούτο μά
λιστα είνε ή αιτία τής μεγαλειτέρας θλίψεως καί τύ- 
ψεώς του, πλήν είχε καί τούς λόγους του. Ήτο ζηλό
τυπος, αί δέ συνεχείς άπιστίαι τής Αικατερίνης τάν ω
θούν επίσης είς απιστίας. Πολλοί τών άνδρώ'/ δέν δυ- 
νανται νά καταπραάνωσι τήν έξαγριωθείσαν ζηλοτυπίαν 
είς τήν προδοσίαν τοΰ έρωτός των ή δι’ άπιστιών, δέν 
δύνανται νά παραμυθήσωσι τούς παροξυσμούς τής ζηλο
τυπίας των ή έκ τής ερωμένης των απομακρυνόμενοι... 
οϋτω καί ά Γρηγόριος όταν συνηπαντάτο πάλιν μετ' 
αύτής. έπιλήσμων τοΰ υπηκόου πράς τήν αϋτοκράτει- 
ραν καί φρικιών είς τήν ιδέαν τής προδοσίας τοΰ έρω?· 
τός του, τήν έκάλυπτε κατηγοριών καί έλεγχων οιτινες 
άπεκατέγησαν είς τά μέλλον πασαν ουνέντευξίν των δυσ- 
φόρητον πράς άμφοτέρους. Έ ν τούτοις ό δυστυχής Γρη
γόριος τοιοΰτος ήτο  άλλα τί πταίει ό . Αλέξιος, ό
ύπηρετήσας αύτήν, όπως τήν ιδίαν Θεοτόκον δέν ήθελεν 
υπηρέτηση, ά πυρπολήσας τάν τουρκικόν στόλον, ά τάν 
ψευδή έκείνον γάμον συνάψας όπως παγιδεύση τήν νεα
ρά·/ πριγκίπισσα·/ Ταρακμνώφ.

—  “Ισα, ίσα πριγκίπισσα, διότι έπραξε·/ όλα ταύτα 
δέν ήδυνατο πλέον νά μείνη πλησίον τής αύτοκρατείρας* 
όσον χρόνον ά Γρηγόριος κατεκράτει τήν καρδίαν τής 
Αικατερίνης οί οφθαλμοί αύτής έτύφλωττον είς τά ένώ- 
πιόν της τέρας  τούτον τάν δήμιον Αλέξιον δέν ή
δύνατο νά έχη αιωνίως ένώπιόν της. τάν δολοφόνον τού 
ΙΙέτρου. τον έμπαικτήν τού ίερωτέρου μυστήριου τοΰ
γάμου λέγω  Ναι πριγκίπισσα, είνε ώμάς ώς τέρας
ό Αλέξιος, καί απερίσκεπτος ώς 5 χήν.· ·· συγγνώμην 
διά τάς έκφράσεις μου' γνωρίζω όσα είχεν άλλοτε παρ’ 
ύμίν δικαιώματα, πλήν δυστυχώς τοιαύτη είνε ή αλή
θεια....

—  Λέγετε κύριε κόμη, λέγετε διόλου δέν ένοχλοΰ-
μαι  ναί είχε·/ άλλοτε δικαιώματα καί σήμερον έχει
έτι πλειότερα, πλήν είνε άλλου είδους δέν είνε κρυ
πτόν ότι είνε ό πατήρ τοΰ νέου πρίγκιπος Δασκώφ......
νομίζω νά είνε πολύ ζωντανή ή όμοιότης μεταξύ πατράς 
καί υίοΰ όπως ή μήτηρ ζητήση νά τά κρύψη.

—  Τοΰ πρίγκιπος Δασκώφ, οστις συντόμω; άν τά 
σχέδιά·/ μας έπιτύχη θέλει γίνει ο εύνοίκάς τής φίλης 
σας καί φίλης μου Αικατερίνης είς άπασαν τήν Ρωσ
σία·/ εύειδέστερον καί εύγενέστερον νέον δέν δύναται να 
εύρη ή αΰτοκράτειρα, προσέθεσε μετά πολλής έμφάσεως 
ά κόμης Ποτέμκις.

—  Μή παράκαιρα μέ κολακεύετε κύριε κόμη' ήμην 
κάγώ ποτέ είς τήν υψηλήν τής αύτοκρατορίσσης εύνοιαν 
καί γνωρίζω καλώς πόσον άξίζουσιν αί υποσχέσεις πριν
έκπληρωθώσιν  τά πράγμα όμως καθαρώς έξαρτάται
άφ' ημών, ύμείς μόνη διοικείτε σήμερον τήν ιδιοσυγ
κρασίαν τής Κζαρίνης.

Ά ν  έγνώριζεν ό Γρηγόριος νά διαχειρίζεται τάς βρέ
ξεις της, όσον ύμείς, οποίος σήμερον ήθελεν είσθαι........
πραγματικώς ανώτερος έδείχθητε τοΰ έαυτοΰ σας, τών 
παθών σας, τών ελαττωμάτων σας κα! τών εχθρών σας, 
ώστε έκερδήσατε κράτος, όπερ ούδείς έν όσω ύμείς ζήτε
θά τολμήση νά σάς διαφιλονοικήση  Πσίος έξ ημών
¿γνώριζε ποτέ αληθώς νά διαχειρισθή τάς ιδιοτροπίας 
ηής Κζαρίνης' μέ φαίνεται, ότι άν ήτο σήμερον νά έπα- 
νέλθω είς τήν αύλήν της, ή αρχαία πρός με φιλία της 
ήθελε αναζωπυρωθεί ίσχυροτέρα παρά ποτε—  έπανα- 
φέρουσα τάς περιστάσεις έν τή μνήμη τούς χαρακτήρας 
πολλάκις μακρόθεν έσπούδασα καλλίτερο·/ ή έκ τοΰ
πλησίον ... ήδη γνωοίζω τί έπιθυμεί ή Αικατερίνη ή
άρχή τής δυσαρέσκειας μας ήτο μηδαμινή ! πταίω εγώ ! 
ήμην ώς γνωρίζετε νεωτάτη γυνή μέ κρανίο·/ γέμον ιδεών 
ρωμαντικών ίπποτικών φρονημάτων. Κατά τάς ήμέρας 
τής άναβάσεώς της είς τάν θρόνον είχον μανίαν να έν- 
δύωμαι καί παρασκευάζωμαι ώς άνήρ μάλλον ή γυνή* 
ήμην έπί κεφαλής τής σωματοφυλακής τών Πρεοβαγ- 
γίσκη.

Όταν έστέφθη αΰτοκράτειρα είς Κρεμλίνον καί έπε- 
στρέψαμεν είςΠετρούπολιν,θερμώς τήν ίκετευσα,οπως μέ 
όνομαση συνταγματάρχην τοΰ εύγενοΰς τουτου συντάγ
ματος τών Πρεοβαγγίσκη.Έπεθυμουν να φερω τον στρα
τιωτικά·/ τοΰτον βαθμόν καί επεθύμουν νά διοικώ άν- 
δρας ! '!... Μέ οποίαν ειρωνείαν μέ άπήντησε !...

«Μάσιγκα, μέ λέγει, καλλίτερα θά εινε είς τήν ακα
δημίαν μέ τούς καλλιτέχνας καί μυθιστοριογράφους ή 
μεταξύ τών ρωμαλαίων τούτων σωματοφυλάκων ! !.... 
δαιμονίζεσαι ή όχι. αγανακτείς ή όχι, είχον τά πάντα 
θυσιάσει ύπέρ αύτής, οικογένειαν, πατέρα, αδελφούς καί
άδελφάς . , .  τάν ίδιον έρωτά μου !........ πράς χάριν της
ένέδωκα είς τά·/ Πανίνην, ά ! όχι κύριε κόμη ή Αικατε
ρίνη δεν έπρεπε ποτέ τοιαύτην νά μέ δώση άπαντησιν 
μολονότι κάγώ σήμερον έννοώ τά απερίσκεπτο·/ τής αί-
τήσεώς μου  έψυχρά'/θην πάραυτα πολύ μετ’ αύτής.
Δέν τά άρνοΰμαι κατέκρινα παρρησία πολλών μετ’ απει
λών τήν αχαριστίαν της, άλλ’ ό άπιστος Όδαρτος, τάν 
οποίον έγώ έπλασα, εγώ ανύψωσα, έγώ άνέδειξα, ίνα 
πράς τήν αύτοκράκειρα έκδουλεύσεις πωλήσει κερδοσκο
πώ·/ έπί τοΰ φιλόπτωχου αύτής παραμορφώνει τούς λό-
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!Γπό ΣΤΕΦΑΝΟΤ ΕΕΝΟΓ.

ΤΟΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ—  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ".

Ό  δεύτερος άρραβών.

—  ’Αληθώς έγήρασα! έτονθόρυσεν ούτος προσεγγίζων 
κάτοπτρο·/ καί θεωρών έαυτόν, λουόμενος δέ ύπό ψυχρού 
ίδρώτος εις τήν άνέλπιστον ταύτην περίστασιν.

—  ’Ολίγον! μικρόν τι Έ ρω ς!  πλήν τί τοράς
τοϋτο... είς τά ομματά μου είσαι ωραιότερος παρά ποτέ 
ά ! το γνωρίζεις κακό παιδί.

Ή  φιλτροποιός Νέαιρα δέν έλάλει τήν άλήθειαν, 
βλλ Ιλεγεν οϋτω οπως του δωση νύξιν,ότι „συντόμως ή 
χροιά του δέν θά ήτον τόσον περιζήτητος παρά τών άλ
λων και οτι αϋτη μόνη θά τού έμενε σταθερά.

Οί μάταιοι καί φιλοθηλεϊς νεανίαι οί γέροντες τηλι- 
καότην φιλαρέσκειαν οιαν οί του έτερου φύλλου τρέμουν 
είς τήν προσεγγισιν τού γήρατος όσον ή γυνή ή κερδί- 
ζουσα τά τού βίου διά τών χαρίτων της.

—  Ά  ! Ά ς  ήτο δυνατόν νά μήν έτεκνοποίεις Άννη  
μου είσαι έ'γκυος !... τί νά σέ είπώ έχω απέχθειαν είς 
τά Βρέφη καί τά παιδιά, σέ δεσμεύουν διά παντός είς 
τόν οίκον και σέ ποιούν ακατάλληλον διά πόλεμον. 
Γνωρίζεις τίνα άνεδέχθην άγώνα...

—  Κάγώ έπεθύμουν τοϋτο,πώς συμφωνοϋμεν Έρως ! 
δέν δύνασαι νά μισής τά παιδιά περισσότερον έμοϋ. 
’Αλλά μήπως νομίζεις, ότι τοϋτο θά είνε πρόσκομμα είς 
τό στάδιόν σου ! οτι θά σέ άφήσω μόνον νά τρέξης είς 
τό πεδίον τής δόξης... ευχαριστώ !... Οά κάμωμεν, ώς 
οί Γάλλοι θά θέσω τά μπεμπέ μας είς τροφόν και σέ α
κολουθήσω, ξέρω αρκετόν άγγλοσαξωνικόν αίμα είς τάς 
φλέδας μου όπως μή γείνω ή άσπίς σου... θά πολεμήσω 
τους Τούρκους είς τό πλευρόν σου Πάτροκλε, καί ή 
’Αγγλία θά είνε υπερήφανος, ότι έπεμψε μίαν κόρην της 
νά χύση τό νεαρόν καί είιγενές αίμα αύτής όπέρ τών α
πογόνων εκείνων πρός οΰς έφείλομεν τόν πολιτισμόν 
μας. ’ Οταν δέ άνυψωθής θ’ ανυψωθώ συγχρόνως κάγώ 
διά„του ίδιου όνόματός μου διά τών ίδιων ανδραγαθιών 
μου καί ούχί μόνον τοϋ ίδικοϋ σου.

Ήρωΐκώς έκραξε» δίδουσα είς τούς άφθαλμο'υς πυρ 
ένθουσιασμοϋ καί είς τό σώμά της τό κάθετον τής Παλ- 
λαδος.

Ό  νέος’Αριστογείτων ένόμιζεν, οτι είχεν απέναντι του 
τήν Λέαιναν.

—  Ά λλά τι θα είπή ό κ. Άμδρόσιος εϋτραπελως 
ειπεν ό ιππότης έλλην άπείρως ταύτην θαυμάζων.

—  ’Έρως ! δέν θέλω πλέον ν’ ακούσω τ’ ό'νομα τού
του τοϋ παντοπώλου ! , Θυμοϊδώς διέκοψεν αϋτη, δόσε 
μου τόν λόγον τής τιμής σου, ότι ποτέ ούτε καν θά μέ 
προφέρης τ’ όνομά του !... Ό  κ. Άμδρόσιος καί ή κ. 
’Αμβροσίου καί οί όμοιοι των όταν πληροφορηθοϋν, ότι 
ήμην πάντοτε ή βαρόνη Κίερμαν, ή κληρονόμος τής Σο
φίας Βροδγουδ, μία άληθής Βροδγούδ, θά έρυθριοϋν πε
ρισσότερόν έμοϋ, διότι είσήλθον είς τήν υπηρεσίαν των 
par caprice ώς μία έκκεντρική, πνευματώδης καί 
άνωτέρα των καθ’ ολα νέα κυρία, μάλλον όπως τους 
σπουδάσω καί πληροφορηθώ τά ήθη καί έθιμα τών μεμο- 
νομένων μονοχνότων καί έν σκότει ζώντων τούτων γραι
κών ή όπως κερδήσω τόν μηδαμινόν μισθόν των. 'Ο κ. 
Άμδρόσιος καί ή συζυγές του θά εκτιμήσουν τήν οξύ
νοιαν καί άδροφυΐαν τήν ίδικήν σου όστις έντός όλίγων 
ώρών διέκρινας καί έξετιμησας τήν πραγματικότητά μου 
καί μέ άφηρπασας ώς άλλην Ελένην τοϋ Μενελάου 
άπδ τοϋ μέσου τόσων πλουσίων γαμβρών.

—  Είσαι μοναδική καί τρομερά γυνή. Άννη ! καί 
έχεις μίαν γλώσσαν καί τοιαύτην ποιητικήν ετοιμότητα 
πνεύματος ώστε δύνασαι να παλεύσης μέ τόν δεινότερον 
ρήτορα. Ειπεν ό κ. Σκοπελίδης στρέφων καί σύρων 
τόν μικρόν μύστακά του ώς νά έζήτει νά τόν έκρι- 
ζώση.

—  Έπεθύμουν νά ήκουες μικρόν τήν γλώσσαν μου 
ενώπιον τοϋ κυρίου καί -ής κυρίας Αμβροσίου' ήθελον 
μετ’ όλίγας στιγμάς άφοϋ συναπαντηθώμεν σέ τους 
κάμει καί τους δύο νά νομίζουν, ότι έγώ είμαι ή κυρία 
Αμβροσίου καί ούτοι ή Έλάΐζα έκραξε·/ «ύτη στηλώ-

νουσα ώς αϋτοκράτειρα τό σώμά της είτα έξηκολού- 
θησεν.

—  Άκουσον Έρως ! Οά μέ ύποσχεθής ποτέ πλέον 
νά μή προφέρης τ’ όνομά των... γνωρίζεις, ότι ήτο εν 
μόνον παιχνίδι έκέϊνο τής υπηρέτριας καί διά νά δια
σκεδάσω ή έξαγοράσω δρυμεΤς καιρούς. Μήπως ό βα
σιλεύς ΛουδοβΤκος Φίλιππος έν τή εξορία του δέν έκαμε 
τόν διδάσκαλον δι’ ολίγα σελίνια είς ΛονδΤνον... δύνα
μαι νά σέ δώσω χίλια τοιαϋτα έντιμα παραδείγματα 
άνδρών καί γυναικών έναρέτων. παν επάγγελμά τό τα
πεινότερου άναλαδόντων όπως διασώσουν τήν αρετήν 
των καί έντίμως κερδίσωσι τόν άρτον των... άμα έπι- 
στρέψωμεν είς ΛονδΤνον Οά ίδης τάς αρχαίας σχέσεις 
μου όφθαλμοφανώς, θά ίδης τίς θά τρέχη κατόπιν τών 
λόρδων καί δουκών έγώ ή ούτοι κατόπιν μου. Μόλις 
έδειξα τό πρόσωπόν μου έπί τής λαμπράς άμάξης τής 
μητρός μου είς τό πάρκον, μόλις άνεγνωρίσθην καί αί 
προσκλήσεις ήρχισαν ώς όμδρος... ιδού χαριν περιέρ
γειας σ’ έφερον -ινάς όπως ίδης. Ίδου τί μέ γράφει ή
λαίδη Βολεμδρόκ ό λόρδος καί ή λαίδη Χάρτκασλ ή
λαίδη Πόρτλανδ, ή κόμισσα Μπαρλάου, ή συνταγμα- 
τάρχαινα Καραδάκ, ή συνταγματάρχαινα Όλόγουορθ, ή 
λαίδη Σέντ-Άλδανς ή κόμισσα ΛασχΔτώ— "

Ό  κ. Σκοπελίδης ένώπιΟν ούτινος αί έπιστολαί αύ- 
ται ώς χρυσόδουλα παρετάχθησαν έπί στιλπνοϋ χάρτου 
γεγραμμέναι καί έκάστη φέρουσα ρ̂υσοδαφεΤς τάς διευ
θύνσεις τών κατοικιών των, τά οικόσημά των καί τά μο
νογράμματά των τρίν τάς έπεξεργασθή διέκοψεν.

—  Ή  κόμισσα Λασχατώ... ποια είνε ή κόμισσα Λα- 
σχατώ... ποϋ τήν έγνώρισες.

—  Χήνά μου ! καί άπό τήν Βρά'ϊτων μ’ έγραψες καί 
μ’ έρωτοϋσες καί σ’ έδωκα τήν άπαντησιν τοτε.... τι σ’ 
έκτύπησε είς τό ώτίον τό όνομα τοϋτο καί μ’ έρωτας 
μετά τοιαύτης απορίας... μήπως τήν γνωρίζεις ;

—  Έγνώρισα είς τά ταξείδιά μου μίαν κόμισσα 
Λασχατώ...

—  Τί είδος κυρία ήτο ύψηλή ή χαμηλή. Ήρώτησεν 
ή βαρώνη όρμητικώς ώς ν’ άνηρπάσθη διά μιας ΰπό ζη
λοτυπίας.

—  Μάλλον ύψηλή λευκοτάτη μετά γαλα^ροων ο
φθαλμών καί άφθονου ξανθής κόμης,μέ λευκοτατην έπι- 
δερμίδα.

—  Αϋτη είνε ίσα ίσα τό έναντίον,μικρή μελαγχροινή 
μέ έδένινον μακράν κόμην καί παμέλλανας μεγάλους 
πάντοτε άνοικτούς ζωηροτάτους οφθαλμούς, πρόσωπον 
μικρόν καί λεπτά χαρακτηριστικά... πλήρης πνεύματος 
ήλθεν ή καρδία μου είς τόν τόπον της... ένόμισα πώς 
ήτο καμμία έρωμένη σου παλαιά.

—  Δέν είνε ή ιδία... είνε Γαλλίς ή Άγγλίς ; ήρώ- 
τησε σύννους.

—  Γαλλίς βέδαια ! έκ μιας τών περιφανεστέρων καί 
παναρχαιοτέρων οικογενειών κατάγεται έκ τών Λουσι- 
νιάν καί Μονμαρανσή /.αί έχει άδελφούς έξαόέλφους καί 
πλήθος συγγενών στρατηγούς, συνταγματάρχας καί ταγ- 
ματάρχας είς τόν Γαλλικόν στρατόν.

—  Δέν γνωρίζεις αν έχει συγγενή τινα κόμην Δέ 
Βέρ Λασχατώ όστις ήτο είς τους πολέμους τής Ά λ -
γ ε ρ ' * ς ϋ—  Ό χ ι ! Έρως ! ...  πιθανόν ! ΓΙολλάκις τήν ήκουσα 
διηγουμένην τό δένδρον τής οικογένειας της, ό είνε με- 
γάλον καί πολύκλαδον ώς τό κλίμα τοϋ παλατιού Χάμ- 
πτων-Κόρτ πλήν νά σέ είπώ τήν άλήθειαν "Ερως ! δέν 
έδωσα μεγάλην προσοχήν... ποϋ νά ένθυμήται τις τόσα 
έπ’-μήκη γαλλικά ονόματα... έχε μικράν υπομονήν καί 
Οά τήν γνωρίσης συντόμως είς ΛονδΤνον... έχει εν τών 
λαμπρότερων μεγάρων έπί τής συνοικίας τής Κορυ- 
γουόλ είς τήν πύλην τής Κλάρενς υοϋ Ρετζεν-Πάρκ 
καί δίδει τάς λαμπροτέρας έσπερίδας μέ τούς σπανιωτέ- 
ρους δείπνους.

—  Τίνος ήλικίας είνε ή κυρία αϋτη.
—  Πολύ νέα !... είκοσι μέχρι είκοσι ένός τό πολύ... 

Είνε άρραδωνιασμένη μ’ ενα τών πλουσιωτέρω -/τραπεζι
τών τοϋ Λονδίνου.

Ειπεν ή Ά ννη Κίερμαν άσκαρδαμικτεί τοϋτον θεω- 
ροΰσα.

ΙΙοϋ νά φαντασθή ό άγαθός ήμών ιππότης, ότι ΰπό 
τήν περιγραφήν ταύτην έκρύπτετο ή μικρά Μαρή, άλλά 
μήπως καί ή ιδία Άννη Κίερμαν ¿γνώριζε τοϋτο. Ή  
Μαρή έξηπάτησε τήν βαρώνην ώς ή βαρώνη αύτήν. Ά μ- 
φότερα τά πλάσματα ταϋτα έζωγραφίσθησαν διά τής ι
δίας του έκαστον γραφίδος οπως έδούλετο καί άντήλλα- 
ξαν εικόνας άποφεύγουσαι οικεία θελήσει τήν έρευναν 
τών ψευδώ-Λή στερεών χρωμάτων τών εικόνων των.

 ̂Ό  κ. Σκοπελίδης διέτρεξεν όλας τάς έπιστολάς τήν 
μίαν μετά τήν άλλην καί ή άπορία του έβαινε είς τ’ ά- 
πέραντα σημεΤα τής γεωμετρικής καμπύλης υπερβολής 
δια τήν ρωμαντικήν ιστορίαν τής φίλης του. Γέννημα 
καί θρέμμα ένός διακεκριμένου Σκουάίερ τών έπαρχιών, 
χήρα βαρώνου, έκ τής υψηλής της θέσεως έπεσεν είς 
πενίαν, καί έπροτίμησε κάλλιο·/ νά έπαγγελθη τήν υπη
ρέτριαν οπως διασώση τήν τιμήν της ήδη δέ άνυψώθη 
μεγαλητέρα ή ποτέ πλουσία καί εϋγενής κυρία έν τή 
κοινωνία.

Έ το υπερήφανος δι’ αυτήν, έκθαμβος είς τά φυσικά

πλεονεκτήματα της. Εύρε τήν μή περαιτέρω είς τήν εν
τέλειαν γυναΤκα. Έλησμόνησε πάσας τάς λοιπάς άλ— 
λας έποίησε όρθοδόξως τόν σταυρόν του καί άπεφασισε 
νά τή» νυμφευθή άμα τή έπιστροφή των είς τήν πρωτεύ
ουσαν.

Πριν τοϋτο κοινοποιήση πρός αύτήν διήλθε διά τής. 
φαντασίας του μικρόν νέφος... τί ήθελεν διαδώσει ό 
ΙΙρίτη—Κόκκης καί οί κ. Άμδρόσιοι, όταν τήν φέρη 
έπί τοϋ βραχίονός του έν μέσω τοϋ Ελληνικού κύκλου 
ώς κυρίαν Σκοπελίδου ! Έμειδίασε καί διά τής συνή
θους Σπαρτιατικής άποφάσεώς του είπε. Τί μέ μέλλε: 
δια τούς μοχθηρούς τούτους αύλητας. Άειδε τα Τέλ- 
ληνος έπί τών σκωπτικών.

Όποια παράδοξος σκηνή ή παροϋσα διά τόν άνα- 
γνώστην, όστις γνωρίζει περισσότερα ήδη ή ό ήρως 
ήμών.

Έπρόκειτο νά μνηστευθή τήν λαθροπόρον, καί όδη- 
γήση έν τή νυμφοληψία του τήν πλουσίαν νύμφην πρός 
τήν μητέρα αύτής είς ΛονδΤνον. Βέβαια άστήρ λαμπρός 
δέν έφεγγε τήν τάλαινα μητέρα του είς Σκόπελον, τήν 
νύκτα καθ’ ήν έτεξεν τόν πολύτιμον Πάτροκλόν της.

Ό  κ. ιππότης έλαδε παρά τής Κλεμεντίνης Πέρσε- 
δαλ !ν άνθος δι’ άρραδώνα έντός τοϋ ξενοδοχείου τής 
Αγίας Άννης εις Μπάξτων καί έδωσε πρός ταύτην τόν- 
λόγον τής τιμής του. Ό  ιππότης έδιδε νϋν τόν λόγον 
του πρός τήν βαρώνην καί ΰπό τής Άννης Κίερμαν ώς 
άρραδώνα λαμδάνων μίαν άδαμαντινον πόρπην ήν αϋτη 
είχεν έτοίμην νά δωρήση πρός τόν κ. Ούατγουερθ τή» 
ήμέραν τής μεταφοράς τών κτημάτων όταν ή σκληρα. 
Μαρή είχε φθάσει έγκαίρως καί έμποδίση ταύτην άναγ- 
γέλλουσα, ότι ό νέος δημοπράτης ήτο ήδη έγγαμος μέ. 
πέντε τέκνα.

Ή  πόρπη ήτο άςίας έκατών λιρών, ήτο μάλλον με
σιτεία, προμήθεια ή δώοον. Ή  πονηρά έποίει καλλίτερα» 
χρήσιν σήμερον μέ τήν διαφοράν, ότι συνώδευε ταύτην 
μέ καλλιεργημένας γαίας καί ούχί πλέον μέ προξενεΤα 
άκαρπα.

Κατά τήν έποχήν έκείνην ή πόλις λναΓΐ1ΐΐη§ 
ήρχισε νά συχνάζεται ΰπό Ελλήνων καί τινές τούτων 
είχον μάλιστα άγοράσει ένταϋθα γαίας προδλέποντες 
τήν αδξησίν των. Ό  κ. Σκοπελίδης καί ή κ. Σκοπελί
δου δέν έγνώριζον τοϋτο. "Οταν άφίχθησαν είς τό ξενο- 
δο/εΤον έδωσαν τά όνόματά των ώς δύο έγγαμοι α καί. 
άπέρασαν είς τήν πυλωρικήν βίβλον. Έν τώ ξενοδοχείο» 
κατώκουν τινές έλληνικαί οικογένεια·, έπειδή δέ πραγμα- 
τικώς ό Πάτροκλος καί ή θαΐς του ήσαν Ιν σπάνιον 
ζεϋγος άρρενωποϋ  ̂ καί γυναικείου κάλλους ένδεδυμένοι 
μετά μεγίστης κομψότητος καί συρμοϋ έκ τής πρώτης 
ήμέρας έπέσυρον τόν θαυμασμόν καί τήν περιέργεια» 
τών έπί τής προκυμαίας πολυαρίθμων περιδιαδαζοντων.

Πριν ό κ. ιππότης καν όσφρανθή, ότι υπήρχε σάρξ- 
ελληνική οί όμογενεΤς ούτοι καί ολόκληρος ή έν Λον- 
δίνω κοινότης έγίνωσκεν, ότι ό κ. Σκοπελίδης ένυμ- 
φεύθη τήν θεραπαινίδα τοϋ κ. Αμβροσίου καί ότι ή Έ -  
λαίζα έδείκνυε ώραιότητα καί έκράτει μέ τό παραπανω. 
τό είνε της.

Όποιους καγχασμούς, τίνας σατυρισμούς, όποια Μέσ- 
σωνικά σκώμματα όποία εύφυή παραγράμματα καί λο
γοπαίγνια, όποΤαι προφητεΤαι συμβάντων μελλόντων ού 
τέτοκεν ή κροτερή αϋτη ε’δησις.

Ό  ήρως ήμών δέν έγνώριζεν ούδένα τών Ελλήνων 
τής Υ /α ΐΤ Η ^  ήγνόει τί ούτοι συνεσώρευον έπί τών 
νώτων του, όθεν καί ήτο άμέριμνος ώς ό τρισολδτότατος 
ίμαοιδός.

Έν τούτοις ή βαρώνη άνεγνώρισε τινάς οίτινες και 
άσκαρδαμικτεί διήρχοντο έγγύς των θεωροϋντες αύτήν 
κατά πρόσωπον πλήν αϋτη τουναντίον σκαρδαμίζουσα 
ώς αί άκτίνες τοϋ ήλιου νά προσέδαλον τούς οφθαλμούς 
της ούχί πλέον δέν τούς έδλεπεν άλλά έστρεφε τήν κε
φαλήν έκ τοϋ ετέρου μέρους ώς λιθόδερμον τήν φυσιω- 
γνωμίαν εχουσα συμπεριφερομένη έτι μάλλον άρχοντική 
καί μεγαλοπρεπεστέρα. Έν τή μοναδική τόλμη της τούς 
έθεώρει ώς τρωξαλλίδας μή δυναμένους νά τήν βλάψουν.

Τούτου ενεκεν οί κύριοι ούτοι έλεγον, ότι ή Έλαΐζ» 
έκρατει μέ τό παραπάνω τό είνε της.

Έξέτεινε τήν διαμονήν της ένταϋθα ή πονηρά Κίρκη 
χρό-Ό»ϊμακρόν πρώτον διότι διά πολλούς λόγουςδέν ήθελε 
νά είνε έτι έντός τοϋ Λονδίνου,δεύτερον όπως περιπλέςη 
είς τά δεσμά της χειρόπουν τόν μελλόνυμφόν της κ« 
τρίτον οπως τόν ένοχοποιήση ένώπιον τ$ϋ κόσμου ως 
σύζυγόν της καί θραύση ώς κοινώς λέγουν τήν ύελον 
ώστε νά μή πτοηθή ούτος έπειτα τό βάραθρο·/ τοϋ τοι* 
ουτου γάμου όστις ήδη έθεωρεΤτο τετελεσμένος.

Κατα τό διάστημα τοϋτο έγραψεν διαφόρους έπιστο
λάς πρός τόν δοϋκα Π  καί τόν κόμητα Βαθύπετρσν
αναγγέλλω» είς έκαστον χωριστά τήν έγγυμοσύνην τη» 
τόν παράφρονα έρωτά της καί τάς άγωνίας της παρ* 
τώ συζύγω της, μή ούτος ήθελεν άνακαλύψη τήν ένοχή1' 
της. Όμοίως έγραψε καί πρός τόν συνταγματάρχην Καζ 
ραδόκ ότι ό άρραδών έτελείωσε καί ότι ώφειλε πλέον ν» 
θέση έπ’ όνόματι αύτής τάς τριακοσίας λίρας τό εισό
δημα τών όποιων ύπεσχέθη τούτη.

(Ακολουθεί)

* "  Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν

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

Η ΪΑ Η  Κ Α Ι  ΤΟ Α ΪΛ Ο Ν

Άλληγορική καί παραβολική ε’ικών τής παρούσης 
καταστάσεως τής Ελλάδος.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥΣ 
‘Υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ—ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1U-.

Ό  Διάβολος u z e  έςηγεϊ τά τής πωλήσεως τών 
δικογραφιών τοϋ Καπνικοπουλου τά τής δια- 
λύσεως τοϋ άρραίώνος καί τό τέλος τοϋ οί- 
κιακοϋ καί κοινωνικού δράικατος.

—  Καί αί έπιστολαί ;
—  Δέν έχομε·/ τήν έλαχίστην είδησιν ! . . .  όπως εϋ- 

ρομεν τούς φακέλλους μετα τόν θάνατον τοϋ μακαρί
του οϋτω εινε καί οϋτω θά σάς τό παραδωσωμεν.

—  Άνευ τών επιστολών αί δικογραφίαι δέν άξίζουν
τίποτε κυρίαι  δίκαι δέν δικάζονται άνευ αύτών......
οϋτε συμβιβασμός γίνεται, λοιπόν πρέπει νά εύρεθοϋν αί 
έπιστολαί ό σύζυγός σας μέ έλήστευσε, καί θά χα
λάσω όλον τόν κόσμον νά κάμω γνωστάς τας πράξεις 
του είς τήν Ελλάδα όλην... όσον διά τάς δώδεκα χιλιά- | 
δας δραχμάς εινε γελοΤον. ΎμεΤς μοί οφείλετε καί δέν 
σάς οφείλω.

Έσφετερίσθη μέχρι τοϋδε τώρα τρεΤς χιλιάδας δραχ
μάς καί έχω μάρτυρας νά σάς άποδείξω οτι μέ άνήκουσι 
διότι τάς έθεσα είκονικώς είς τό όνομά του καθώς καί 
τάς δώδεκα όπου νϋν ζητεΤτε, αΐτινες είνε απλώς εικο
νικοί... αί δικηγορικοί δαπάνα·, του δέν άνέρχονται οϋτε 
είς πεντακοσίας δραχμάς.... άλλ’ αί έπιστολαί πρέπει 
άμέσως νά εύρεθώσι. Σάς άφίνω τόν αρμόδιον χρόνον
όπως σκεφθήτε  Οά έλθω μετά μικρόν νά μοί παρα-
δώσητε τά έγγραφά μου προσέθεσε καί θυμοειδώς λαβών 
τόν πΤλον του έξήλθε.

—  Παρατηρήσατε αύτόν κυρά Εύρώπη ! συναπαντά- 
ται ούχί μακράν τής οικίας τοϋ Καπνικοπούλου μετά 
τοϋ Άφροδιτοπούλου καί τοϋ Κοκοροπυύλου. Ό  Κοκο- 
ρόπουλος τούς έγκαταλείπει καί έπιστρέφει έντός τής 
οικίας, έχει καί ούτος τά σχέδιά του... κατέφερε διά 
πλαγίου τρόπου τόν Άφροδιτόπουλον νά διαρρήξη τόν 
αρραβώνα,παραστήσας πρός αύτόν οτι οϋτε χιλιων δραχ
μών άληθινή περιουσία δέν ύπαρχε·, είς μετρητά ή άνυ- 
ποθήκευτα, κατά συνέπειαν οϋτε προίς. Άντί νά υπά
γουν είς τόν περίπατον τόν ώδήγησεν είς τό ύποθηκο- 
φυλακεΤον καί έκεΤ τοϋ έδειξε τάς ύποθήκας τών κτημά* 
των τοϋ Καπνικοπούλου. Οϋτε μία ήτο ελεύθερος.

—  Διατί έκαμε τοϋτο ; σύ τόν ώδήγησες είς τό διά
βημά αύτό σμερδαλέε Δαίμων ήρώτησεν ή κυρά Εύ- 
ρώπη. ̂

—  Έγώ μεγαλειοτάτη ! έξετέλεσα τό καθήκον μου 
καί τίποτε περιπλέον.

Δέν άνήλθον έντός τοϋ οίκου τούτου όπως άφήσω τό 
έργον μου ημιτελές. Είσήλθον όπως άπαλλάξω έκ τοϋ 
διαλυθέντος γορδίου κουβαριού τόσους άθώους καί δώσω 
τέλος πρός τάς συμφοράς των, τιμωρήσω δέ πρώτον τήν 
ιδίαν αύτήν οικογένειαν Καπνικοπούλου μετά τής κηδε- 
στίας αύτής διά τόν ύποκριτικόζ χριστιανισμόν της. 
ΈπεθυμεΤτε κυρά Εύρώπη νά άφήσω τόν Άφροδιτόπου- 
λον όστις ώς νέος έπαγιδεύθη άπό διεφθαρμένας κα· μοι
χαλίδας γυναΤκας νά χαντακωθή καί ούτος διά παντός 
ένταϋθα ;... ό γάμος ούτος ποτέ δέν πρέπει νά λαβη 
χώραν. Άλλως ό γαμβρός ού μόνον ούβεμίαν κλίσιν, 
συμπάθειαν ή άγάπην έχει πρός τήν νύμφην, άλλά καί 
τήν άηδιάζει διά τό άκτένιστον αύτής ούδέν δέ έχει σέβας 
δι’ όλην τήν οικογένειαν. Εννόησε·/ ότι τό όνομα Κα- 
πνικόπουλος ήδη βρωμά είς τήν "κοινωνίαν, αί δεσποι
νίδες αύται μέτρο·/ δέν εχουσιν. Όταν έξέρχονται είνε 
φουσκωμένοι ώς διανοποϋλαι άπό τήν τουαλέτα, όταν 
είνε έντός τοϋ οίκου είνε άθιγγανοποΰλαι πρώτης τα- 
ξεως άπλυται, άκτένισται, ρυπαραί, ένω είνε καί καλ- 
λίπνοαι καί νόστιμοι καί περιποιητικοί—  Έπειτα δια
λύω·/ τόν άρραβώνα κάμνω καί έτερον καλόν, λυτρωνω 
τόν Βλακέντιον Βλακεντίου έκ τής καταστροφής. Ό  κ. 
Άφροδιτόπουλος άπερχόμενος 2ιά παντός τοϋ οίκου 
τούτου όμολογεΤ πρός τό·/ Βλακέντιον ότι αί γυναίκες 
έπίτηδες έκρυψαν τάς έπιστολάς τών άντιδικων του καί 
νουθετεΤ αύτόν νά άπειλήση αύτάς διά τοϋ Είσαγγελέως 
τής Αστυνομίας καί τής δημοσιογραφίας νά τάς παρα
δώσουν, προσκαλώ» αύτόν διά μάρτυρα ότι είδε τάς 
έπιστολάς.

—  Λτς ϊ.--'. ρ . : ; τ  ά : : .j r /,ληρέ Δαίμων

κατά τής οικογένειας αύτής ; ήρώτησεν ή Κυρά Εύ-
,  ,  ,

—  Διότι τά μαθήματα τής θείας προνοίας κυρά Εύ
ρώπη είς τίποτε δέν έχρησίμευσαν πρός αύτάς. Διότι 
άλλως τό πνεϋμα τής πονηριάς καί δολιότητος τοϋ πα- 
τρός των Οά έπικρατήση ώς φυσική πρός αύτάς κληρο
νομιά. Διότι ύπάρχουοιν είς τάς ψυχας αύτών μεγάλαι 
δόσεις άγαθότητος καί τό καθήκον μου άπαιτεΤ νά δώσω 
πρός τούς άγαθοϋς Αγγέλους τάς ά·/αγ*αίας λαβάς νά 
τας διασώσωσιν έκ,τής ολικής καταστροφής καί έκ μιάς 
γενικής καταφοράς καί έκδικήσεως τών τόσο)·/ πνεόντων 
έκδίκησιν κατ’ αύτών πελατών των. Έγώ δέ οφείλω νά 
μή άναμιχθώ περισσότερον είς τά τής οικογένειας αύτής. 
Σϋν τή διαλύσει τοϋ άρραβώνος τούτου διαλύεται κυρά 
Εύρώπη καί τό δικηγορικόν γραφεΤον τοϋ Καπνικοπού- 
λου. Ούδείς έτερος τοϋ νέου τούτου ήδύνατο νά τό διε- 
ξαγαγη έντίμως δικαίως καί έπικερδώς διατηρώ·/ τούς 
πολυαρίθμους πελάτας τοϋ Καπνικοπούλου καί διεκδι- 
κών πρός τό συμφέρον των τάς ύποθέσεις αύτών.

Ό  Άφροδιτόπουλος έκαμε καλάς σπουδάς, όμιλεΤ 
εύφραδώς' έχει τρόπους γοητευτικωτάτους ειλικρινείς 
καί άφελεΤς διά τούς πελάτας του, ήτο λοιπόν ό μονος 
δυνάμενος νά συντηρήση τό δικηγορικόν γραφεΤον τοϋ 
Καπνικοπούλου, άλλά διά νά κάμη τοϋτο χρειάζονται 
άπολύτως δύο πράγματα. Χ^ρήματα νά πληρώση τα 
χρέη του καί τάς προκαταβολας καί διεξαγάγη τάς δί- 
κας έν ησυχία, άνεξαρτησία καί άπολύτω διαχειρησει. 
Ά λλα προΤκα μετρητή δέν υπάρχει. Διά τοιαυτης 
οχλαγωγίας καί ά/αμίξεως είς τάς ύποθέσεις τό φιλύ
ποπτο» καί πονηρόν τών γυναικών τούτων θά κορυφωθή 
είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε ούτος θά άναγκασθή πρός 
χάριν τής άνεξαρτησίας του μετά τής συζύγου του να 
άποχωρισθή όλην τήν οικογένειαν εύρισκόμενος δέ με
ταξύ αύτής καί τών ερωτευμένων μανιωδώς μετ’ αύτοϋ 
Ρουμπινιάς καί Τιμαλφίας Πατζαβούρας ούδεμίαν θά 
έχη ήσυχίαν. Θά άκολουθήσουν φοβερά σκάνδαλα κυρα 
Εύρώπη. ’Ιδού ό λόγος διά τόν όποΤον πρέπει ό νέος 
ούτος νά άναχωρήση έπί τοϋ παρόντος άπό τήν 
Ελλάδα. "Αλλως τε δέν είνε ικανός νά συμπράττη είς 
τά τοιοϋτον είδος φορολογίας ή μάλλον ληστείας τοϋ να 
μή παραδίδωσι πρός τούς καταστραφέντας πελάτας των 
τάς δικογραφίας άνευ πληρωμής έστω καί έάν πρόκει
ται νά παραγραφή μία δίκη έάν δέν παραδώσωσι τήν 
δικογραφίαν της.

—  Καί τί μέλλει γενέσθαι ώ σκοτεινωδέστατε Δαί
μων μέ τήν οικογένειαν αύτήν. Τίς θά ά/αδεχθή τήν 
διαχείρησιν τών ύποθέσεων της... τί θ’ άπογεινη μέ 
τήν δεσποινίδα Χερουβείμ ήτις τόσον έράται τόν Άφρο- 
Λιτόπουλον ; ήρώτησεν ή κυρά Εύρώπη.

—  Ή οικογένεια αϋτη θά διαχειρισθή μόνη τάς υπο
θέσεις της. Ό  Κοκορόπσυλος όστις είνε δικηγόρος άνευ 
πελατών τρεφόμενος έκ δύο ήδυτάτων_ στοχασμών, σιτι- 
νες έπεκράτησαν έν το» νώ αύτοϋ ό είς να  διαδεχθή ου- 
τος τάς ύποθέσεις τής οικογένειας καί άποκτήση πελα
τείαν ό άλλος ΖακχαΤος τερατόμορφος, ισχνός καί γε- 
λοιογραφικός ώς είνε άφοϋ δέν δύναται να έμπνευση έ
ρωτα πρός ούδεμίαν τών τριών χαρίτων θυγατέρων  ̂ να 
οιώξη τήν χεΤρα τής χήρας μητρός- έγένετο ό π̂ρώτος 
σύμβουλος καί εκτιμητής τών δικογραφιών διό ο καί ό 
μέγας θρήνος καί άγανάκτησις τών πελατών. Έςηγορα- 
σεν έκαστος πελάτης πολύ άκριβά τήν δικογραφίαν του 
λ. χ. ό κ. Βλακέντιος Βλακεντίου έπλήρωσε τρεις χι
λιάδας δραχμάς καί πάλιν τοϋ έκρυψαν ή έκλεψαν μεθ 
ύστεροδουλίας μίαν δικογραφίαν, λέγοντες ότι τοιαυτην 
δέν εύρον μεταξύ τών έγγραφων τοϋ Καπνικοπούλου. 
Έν τούτοις τινές τών πελατών λαμδανοντες τας οικο- 
γραφίας των έπρόφθασαν νά διασωθωσιν έκ της άλικης 
καταστροφής δίδοντες αύτάς πρός άλλους οικηγορους. 
Ή δεσποινίς Χερουβείμ ύπέφερε έκ μεγάλης λύπης διά 
τόν χωρισμόν τοϋ Άφροδιτοπούλου, άλλά δέν άπέθανε. 
Τούναντίον μετά ένέτος θά νυμφευθή δικηγόρον, άλλά 
ό γάμος ούτος 0’ άπσβή νοσώδης καί παρακολουθούμε- 
νος διά περιέργων άσθενειών... Δέν μοί έπιτρέπεται 
κυρά Εύρώπη νά σάς εΐπω περιπλέον... ποϋ έπιθυμεΤτε 
νϋν νά σάς οδηγήσω ; ποΤον μέρος τών _ Αθηνών έπιθυ- 
μεΤτε νά φέρω ένώπιον ύμών ώ Αϋτοκράτειρα τής Γής. 
Είπε·/ ό Διάβολος άποκαλυπτόμενος ·μετ’ ειρωνείας ενώ 
π ιο ν  αύτής ώς πνεϋμα μέχρι τοϋδε θριαμβεϋσαν κατ αϋ- 
τής καί νίκησαν είς όλα τά έπιχειρήματα του.

—  Έάν ή καταχθόνια θεότης Δωρώ ώ πραγματοδιφα 
καί μολυνοπράγμων Διάβολε βασιλεύει έντός πάντων 
τών κλάδων τοϋ βασιλείου τούτου καί άναδεικνυει τους 
τολμηρότερους καί άναιδεστέρους έπιτηδείους ώς πολυ- 
κ.ληίστους τής χοίρος έάν ή διαφθορά προέβη είς τοιοϋ
τον βαθμόν είς τά δικαστήρια τής Ελλάδος σέ διατάττω 
νά φέρης ένώπιον μου τούς έντιμους, έναρετους καί άδω- 
ροδοκήτους τοϋ κλάδου τούτου τής δικαιοσύνης, διότι 
είνε άδύνατον άπό τοϋ υπουργού τής Δικαιοσύνης μέχρι 
τοϋ έσχάτου κλητήρος νά μήν ύπάρχωσιν καί τινες ύ- 
πάλληλοι ή δικηγόροι έντιμοι Σέ διατάττω λοιπόν έν 
όνόματι τοϋ Κυρίου νά είσαι μεθ’ ήμών τόσον ειλικρι
νής πρός τάς άρετάς τής χώρας καί είς ότι σέ ζητώ όσον 
ύπήρξας μέχρι τοϋδε εις τά τής διαφθοράς τοϋ κλάδου 
τούτου.

Άποκαλυφθείς μετά σεβασμού ό Διάβολος καί ύπο- 
κλίνων μέχρι γονάτων είπε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ'.

Ό  Διάβολος μας όοηγεϊ εις -ο πενιχρόν Οωμά- 
τιον τοϋ κ. Άπέλπιοος. Έπίοκεψις τοϋ εκα
τομμυριούχου κ. Δαναοϋ προς τον Ά π έ λ - 
πιόα. Α ’ιτία τής έπισκέψεώς του είς άκατάλ- 
ληλον ώρα. Απόπειρα δωροδοκίας, απέραντος 
τιμιότης. Σκέψεις τοϋ Διαβόλου περί τοϋ 
χαρακτήρος τών Ελλήνων, προτάσεις αύτοϋ 
περί μιάς έπαναστάσεο>ς.

—  Κυρά Εύρώπη ! ιδού ότι μέ ζητεΤς... θά σάς δείξω 
ψιλαφητώς τινας έκ τών πολλών άρετών τής χώρας 
ταύτης,ομολογώ δέ άπό τοϋδε ότι θά έξέλθητε νικήτρια 
άλλά θά έξέλθητε νικήτρια μόνον οπως συμφωνήσητε 
μετ’ έμοϋ ότι άπαιτεΤται μία έπανάστασις έν Έλλάδι 
ινα τά πάντα είσάπαξ ένθρονίση εις τήν ορθήν αύτών 
θέσιν καί όπως έμολογήσητε ότι άνευ έπαναστάσεως ού- 
δεμία βελτίωσις δύναται νά έπέλθη είς ούδένα κλάδον 
τής τε ύπηρεσίας καί τής κοινωνίας. Σήμερον κυρά Εύ
ρώπη ή κοινωνία διαφθείρει τήν υπηρεσίαν καί όχι ή υ
πηρεσία διαφθείρει τήν κοινωνίαν, διότι έν Έλλάδι ύπη- 
ρεσία, κοινωνία, λαός καί έθνος άντί νά είνε μόνον δύο 
πράγματα είνε τέσσαρα διαφορετικά. Έν τή ιστορία τών 
έθνών κυρά Εύρώπη ευρίσκετε αύτοκράτορας, βασιλεΤς, 
ήγεμόνας, τυράννους καί κυδερνήτας πάντας τούς δια- 
χειριζομένους τήν έξουσίαν πρωτοκλέπτας, πρώτους δο
λοφόνους, πρώτους διαφθορείς, πρώτους άρπαγας πραγ- 
ματοδίφας καί λεπτοσοφιστάς δια τούς σκοπούς των, 
άληθεΤς έφθοπώλας βράζοντας είς μίαν κοινήν χύτραν 
υπέρ αύτών καί κατα τό δοκοϋν αύτών παντα τά τής 
πολιτείας καταπιέζοντας καί καλωτίζοντας τούς λαούς 
άλλ’ ένταϋθα ώς είδατε μέχρι τοϋδε έκ τών ένώπιον ύ
μών παρασταθέντων δραμάτων, δέν έχει οϋτω  Ιδού
κυρά Εύρώπη ! ιδού δεσποινίδες μου, ιδού κύριε συγ- 
γραφεϋ ! φέρω ένώπιον ύμών τήν πενιχράν κατοικίαν 
τής οδού Πινακωτών τοϋ υπαλλήλου κυρίου Ά πέλπι- 
δος. Ούτος είνε ύπάλληλος είς εν τών πρωτίστων τής 
πρωτευούσης δικαστηρίων μέ μισθόν κατα μ.ήνα μόνον 
όγδοήκοντα δραχμών.

Μόλις έληξε τούς λόγους τούτους ό Διάβολος καί 
εύρέθημεν έντός μικρού ψυχρωτάτου καί ύγροΰ ύπογείου 
δωματίου.

—  Όποία πενία ! ...  οποία ρυπαρότης ! . . .  όποία υ
γρασία ! οϋτε δύο καθίσματα !... ούτε μία κλίνη, οϋτε 
μία τράπεζα, σϋτε Ιν άνάκλιντρον έν τώ ύπογείω τούτω 
δωματίω !... όποία ζωή ερπετών καί όχι άνθρώπων !... 
τό ψύχος είνε πιλητικόν καί δέν έχουν πϋρ... ποία είνε 
ή άγλαοπρόσωπος αϋτη νέα γυνή ή έπί στρωμνής τοϋ 
άνευ τάπητος εδάφους κοιτωμένη καί έξάγουσα οίμωγάς; 
είνε λευκή ώς τό πΤαρ ή ώς τοϋ έλέφαντος τόν τετορ- 
νευμένον όδο’ντα, καί κρυσταλλόστερνος καθώς τά στέρνα 
τής θεάς τοϋ κάλλους, όποΤα κυανά ώραΤα όμματά της. 
Ό  σύζυγός της καθήμενος χαμαί έπί τής στρωμνής φέ
ρω» πεπαλαιωμένα ενδύματα καί σχεδόν άσανδαλος φαί
νεται κεκαλυμμένος άθυμίας καί άπελπισίας άπορεμβό- 
μενος είς ίδιους στοχασμούς. Είπε·/ ή αϋτοκράτειρα τής
Τής.

—  Καί είνε δυνατόν κυρά Εύρώπη άπό τό νά μήν 
είνε πολυμέρινος ; καί ύπάρχει κοσμοπαθέστερος άνήρ 
τούτου ; μόνος ό κοσμορυστης κύριος μου δύναται νά 
περιθάλψη τήν άνιαράν θέσιν του καί κατά δεύτερον λό
γον ό πολυύμνητος τής αθηναϊκής κοινωνίας ό γνωστός 
ύμΐν κύριος Δαναός,θεωρήσατε τους μέ οτειρενμένα δά
κρυα άπλανεΤς όφθαλμ.ούς του, τήν περιαλγή καί ώχράν 
φυσιογνωμίαν του.

Ή  νέα αϋτη γυνή είνε ή νόμιμος σύζυγός του πά- 
σχουσα άπό τόν άνίατον καρκίνον άκριβώς έπί τοϋ κρυ
στάλλινου αύτής στήθους δι’ 5 έχει καί τοϋτο ήμιασκε- 
πές. Δέν έχουν φάρμακα,δέ·/ έχουν τά άναγκαΤα σκεπά
σματα δέν έχουν φορέματα, είνε κατάχρεοι, έφείλουσι 
τριών μηνών ένοικια, πιέζονται άπό τούς δανειστας των 
καί τόν οίκοκτήτορά των πολυορκοϋνται πανταχόθεν άπό 
πάντας τούς κλάδους τής άμειλίκτου άνάγκης διότι αί 
όγδοήκοντα δραχμαί ό μισθός τοϋ δυστυχούς υπαλλήλου 
χρησιμεύουσιν άποκλέιστικώς διά τήν λιτήν τροφήν των 
πρός διατήοησιν τής ταλαιπιύρου ύπάρξεως των έν τώ. 
ταλαιπωρημένω τούτων βίω" καί όμως εινε υπερήφανοι 
άπ' οϋδενός νά ζητήσουν πρός ούδένα νά έπιτρέψωσι νά 
πληροφορηθή τήν πενίαν των.

—  Πάσα σοφία Κυρίου καί μετ’ αύτοϋ έστιν είς τόν 
αιώνα σταυροκοπουμένη είπε·/ ή κυρά Εύρώπη.

—  Ένταϋθα κάτοικε“ ό κ. Άπελπις ήκούσθη μία 
φωνή ήτις καί διέκοψε τόν Διάβολον νά τελειώση τήν 
ομιλίαν του τήν δέ κυρά Εύρώπη·/ νά προχωρήση είς άλ- 
λας έρωτήσεις.

(άκολουθεΤ)
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Έν Άθήναις τ$  11 Μαρτίου 1892

ΜΟΛΟΓΙΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
Των 26 εκατομμυρίων των 5 ο)ο Δρ. 

» 420 » » 5 ο)ο »
■ 470 » ■ δ  ο)ο »
» 435 » » 4 ο̂ ο «
» 425 » » * ο)° »

'Ομολογία* Λαχειοφόροι Έβν. Τραπέζης

ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝ
Εθνικής Τραπέζης Αραχ.
Ειστωτιχής Τραπέζης . τ . . »
Βομηνανιχής Τραπέζης . . .  *
Τραπέζης 'Ηπειροδεσσαλίας . »

ΜΕΤΟΧΔΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Μεταλλουργείων Λαυρίου . . . Δραχ.
Χιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς *

» Πύργου-Καταχώλου »
» Ηειραιώς-Άθ. ίΰλοπ. · 

Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας · . , · »
Χρηματ. εταιρίας 'ο «'Ερμής*· »
Γενική 'Εταιρία Εργοληψιών. »
Κωπαίδος  .............................  »
Δημόσια έργα.................................  *

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Είχοβάφραγχον Αρα-χ.,.
Λίρα Τουρχιας »
Λίρα ’Αγγλία; »

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ 
'Επί Αγγλίας Αραγ.
'Επί Γαλλίας »
Έπί Αυστρίας ·
Επί Κωνσταντινουπόλεως »

Ά γορασ. ΠωληταΙ

405  —  
4 7 9 .—  
4 7 9 .—  
4 0 5 .—  
3 7 8 —  
6 1 0 —

4 7 0 —
4 8 5 —  
4 8 5 —  
4 1 6 —  
385  —  
611 —

360 0  —  
4 1 3 .5 0  

6 7 .5 0

3 6 1 0 —
l u 

e s —

125.
4 2 0 —

1·26—
4 2 3 —

1 8 7 .— 
1 4 0 .—  

5 7 .—  
3 0 5 —

1 3 7 .5 0  
141 —

6 0 .—
3 1 5 —

6 2 — 6 4 —

ΐ ; — ·

—· —
Τ ρ ί μ η ν ο ν

Άπό 2ρ. 
3 9 .4 0  

1.56

Μέχριορ

— . — .

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ειδοποιούνται οί χ.κ. συνδρομηταί καί οί Πράκτορες 
τού «Βρεττανικού Άστέρος» έν τω έσωτερικώ καί έξω- 
■Μριχφ 2τι τά μή πωλούμενα φύλλα έπιστρέφονται ενεχα 
των τριών μυθιστορημάτων πρός Ϊέοιμον εις τόμους, 
ώρισμάνος δέ μόνον αριθμός φύλλων ήμερησίως τυπώ
νεται, οί δέ διανομείς είνε υπεύθυνοι ν’ αποζημιώσω»! 
τα μή παραδιδόμενα φύλλα, 2τι ούδείς αύτών δύναται 
να ζητήση έχ δευτέρου άπολεσΟέντα φύλλα, ένώ άφ’ 
Ιτέρου οί διανομείς ΰποχρεοΰνται να έγχειρίζωσι τα 
φύλλα πράς τους χ. συνδρομητάς ή εις τάς ύπηρετρίας 
αίιτών χαί ούχί να τά ρίπτωσι χάριν ταχύτητος εις τάς 
βύρας, όπως μή δύνανται οί ίδιοκτήται τού τύπου νάγνοι- 
ρίζωσιν έάν έγένετο χατάχρηαις ή άστοχος φθορά.

V T  E D G A R :  W I L L I A M S
C A R D I F F

'Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής των χυριωτέρων ανθρα
κωρυχείων τής Αγγλίας. Προμηθευτής τού ’Αγγλικού, 
Γαλλικού και ’Ιταλικού Ναυαρχείου, των χυριωτέρων 
Σιδηροδρομικών χαί άτμοπλοΐχών εταιριών ’Αγγλίας 
χαί Γαλλίας. Ποιότης έςαιρετική, τιμαί συγκαταδατι- 
χώτεραι των άλλων άχθραχωρυχείων. ΙΙαραχαλούνται αί 
Σ. Διευθύνσεις τών Σιδηροδρομικών χαί Άτμοπλο'ίκών 
έταιριών χ. λ. π. όπως άποτείνωνται, πριν παραγγεί- 
λωσιν, εις τά ανθρακωρυχεία W m  E dgar W ill i
am s C ardiff ’Αγγλίας.

ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ 

EDGARDO
GARD IFF

D O U L T O N  &  C

B U R S L E M  (Stai£e) Α Γ Γ Λ Ι Α
Τό πρώτον έργοστάσιον τού κόσμου διά παντός είδους 

πιατικά κλπ. Σχέδια χρωματισμοί κλπ. έξαίος Εις τό
à û V O f f T 2 3 L O V  t c ü t û  » r r e v P ! »  ν ι Π η σ - ϊ ν  Μ σ . , ν  R  _  -

έμπόροις.

Οί κ. κ. ΝΕΟΠΕΤΤΙ βέ ΖΑΜΒΗΑ τού Λον. 
δίνου 38 ΙΙθ11)ΟΓη V iad u ct, Ε. Ο. γνωστοποιούν 
δτι εινε οι κατασκευασταί αστρονομικών εργαλείων 
παντοίου είδους, άνεροϊδών βαρομέτρων, θερμομέ
τρων κτλ. Κατάλογος μετά των φωτογραφιών καί 
τιμών απάντων τών ειδών τούτων πέμπονται δωρεάν.

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 Λ Ι Ν Ο Ν

Σ Ι 1 Η Ρ 0 Α Ρ 0 Μ Ι Κ 0 Λ  V A I R O N
Π Α Ν Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Υ Σ  

ΠΟΙΟΤΗΣ Κ Α Ι Τ ΙΜ Α Ι ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Π Ι - - ."  Γ Ε ίΟ Ν : Α Θ Η Ν Α Ι  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 έ β ρ α ς  Χ α τ ζ ι δ ά κ η  
σαφώς χαί άνευ λαθών λελυμένα πρέπει νά πά
ρετε την Κ λ ε ί δ α  τ ή ς  Ά λ γ έ β ρ α ς ,  τό 
μόνον έπαινεθέν ύπό όλων σχεδόν τών καθηγη
τών τών Γυμνάσιων.Είς τάς επαρχίας τήν ευρί
σκετε εις τά υποπρακτορεία του Άνέστη Κων- 
σταντινίδου άντί 1.50.

'Οριζόντιος Αυτόματος Πριγ.

I .  Μ .

Κάθετος 'Ατμομηχανή

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

ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΔθΙΙΝΑΙΣ  

Όδός Σοφοκλέους άριθ. 19 οΙκίαΆγγελοποΰλου 

παρά τή Νέα Αγορά 

ίπισθεν μεγάλης οικίας ΜΕΛΑ

Χειροκίνητος ’Αλευρόμυλος Ήμιφορητή 'Ατμομηχανή

Παραδίδονται Α Τ Μ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι έν τακτική λειτουργία καί μ ί γραπτήν έγγΰησιν άπό 
®ππων δυνάμεως μέχρι-500, έκ τών όνομαστοτέρων εργοστασίων τής Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ .

ΑΤΜ 0Μ Η Λ 01 στερεοί καί εύθυνοί άλέθοντες 100 μέχρι 500 όκάδας τήν ώραν.
Πρός τοΰτοις άπαντα τά είδη τής βιομηχανίας άποκλειστικώς έκ τών καλλιτέρων έργοστα- 
τής Α θ λ ια ς .
Δίδονται προθυμως πληροφορία1, διά πάσαν βιομηχανικήν έργασίαν.
’Αναλαμβάνω τοποθετήσεις καί έπισκευάς έντΟΟθα καί εις τάς Επαρχίας, καί έν ’Ανατολή.

Π ΡΑΤΙΙΡ ΙΟ Ν

ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΏΝ π ρ ο · ι ό ν τ ω ν  
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ω Σ

ΠΡΩΗΝ Μ. ΑΡΓΓΡΟΠΟΥΛΟΤ 
(άριθ. 192.— Όδός Έρμού.— 'Οδός ’Αθήνας άριθ. 2) 

Έκσμίσθησαν έν τω χαθ’ έκάστην πλουτιζομένου 
τουτω χαταστήματι παντός είδους σιδηριχα είδη, δι’ 
άμαξας, δι’ οίχίας, τεχνίτας καί ιππασίαν.

ΣΟΥΣΤΑΙ δι’ άμάξας καί φορτηγά έκ τών έπιση- 
μοτέρων έργοστασιων τής Γαλλίας.

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ πάσης ποιότητος καί ιδίως διά τρα
πεζαρίας καί άμάξας.

ΦΑΝΟΙ αμαξών καί εύθυνότατοι καί πολυτελέστατοι.
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ δι’ 2λα τά βαλάντια.— Κετσέδες-
ΜΠΡΑΤΣΑ αμαξών κ«ί λαιμαριών ώς καί τοχάδες 

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

τσόξυλα.
Ό λα  τά αντικείμενα τής οικιακής οικονομίας. Κα- 

τσαρόλαι, λεκάναι, προχόαι, μπρίκια, μύλοι καφέ,μύλοι 
πιπεριού, μαχαιροπείρουνα ολων τών ποιοτήτων, X*· 
ρυοθραύσται χτλ.

ΣΙΔΗΓΑ χαί ΣΤΡΟΦΕΙΣ γαλλικών παραθύρων.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεχνιτών πάσης τέχνης.
Πρό πάντων εύθηνία τιμών καί άνυπέρδλητος.
Μεγάλαι εκπτώσεις διά τούς έργολάδους καί έμπό- 

ρους έπαρχιών.

Α . ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Η Σ
’Ηλεκτρολόγος

’Ηλεκτρικούς κώδωνας, τηλέφωνα,ηλεκτρικόν φώς, 
μηχανήματα εναντίον τής πυρκαϊάς.

Μελέται διά φωτισμούς ηλεκτρικούς βιομηχανικών 
καταστημάτων καί πόλεων.

Μελέται διά συμπλέγματα τηλεφωνικά.
Ά π α ντα  τά χρειώδη εργαλεία εργολάβων.

13 Ό δός Ιναπνικαρέας Αθήνας

Οί κύριοι MAUND τού Λονδίνου παντοπώλαι 
του (S h ored itch  336 O ld -street) γνωστοποιοΰ- 
σιν, δτι εχουσι τάς τελειοτέρας καθαριστικάς μηχ*- 
νάς τού σταφιδόκαρπου καί τών σταφίδων στερεότα
της κατασκευής καί είς τιμάς αυμφερβύσας.
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