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ΣΑΒΒΑΤΟΝ, I I Μαρτίου. — Βενεδίκτου τοϋ οσίου 
’Αν ήλ. ώρα 5. λεπτ. 55. —  Δύσις ώρα 6  λεπτ 
.— Σελήνη ‘26 ήμερων.

Τ Ο  Τ Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Ν  Φ Α Ν Τ Α Σ Μ Α
Έν τώ Πανελληνίω υπάρχουν χαρακτήρες, 

εύφυίαι, προτερήματα καί ικανότητες, τάς ό
ποιας οϋτε βλέπαμεν, ούτε άκουομεν, οϋτε γνω
ρίζομε·/, ούτε κάν δυνάμεθα νά ο·ακρίνωμεν 
καί έάν ώς λαμπροί αστέρες ήθελαν ένώπιον ή- 
μ.ών διέλθει, αΐτινες ο έ  οϋτε χαίρουσι τό ευτύ
χημα τής διαγνώσεως αύτών παρά τής Κοινής 
Γνώμης.

'Ολόκληρον τό Πανελλήνιον εύρίσκεται έν 
πυκνότατη ομίχλη καί σκοτεινοτάτω όρτνω, 
φεϋ ! είς ομοιον χάος, ώς τό πρό τής δημιουρ
γίας τοϋ Κυρίου, περιτετυλιγμένον, ώστε α
κούεις μόνον φωνάς, συζητήσεις, ραδιολογίας, 
ύβρεις, κατηγορίας, συκοφαντίας, ψευδείς έπχί- 
νους, ψευδείς θαυμασμούς, κολοσσαίας έλπίδας 
καί μυθώδη άνοραγαθήματα, μυθώδεις ήρωας, 
μυθώδεις σοφούς, μυθώοεις πολιτικούς, τέλος 
μυθώδεις τεραστίους νόας, οϊτινες όταν μετά 
πολνλά έτη διαλυθή ή πυκνή ομίχλη καί έλ- 
θωσιν είς φως καί είς τήν ορασιν τών μεταγε
νεστέρων αί ίστορικαί σκιαί των, αί ίστορικαί 
μούμιαί των, τά ιστορικά φαντάσματα των, τά 
ιστορικά κατορθώματα των, αί πράςεις των, 
αί μουρδαροδουλειαί των, αί συνέπειαι, αί χρη- 
ματικαί καί κοινωνικαί υποχρεώσεις καί ή 
δυσωοια,τάς όποιας θά έγκαταλείψουν πρός τούς 
δυστυχείς μεταγενεστέρους οιά κληρονομιάν, θ’ 
άποροϋν ώς ένώπιον προβλήματος ουσοιερμηνεύ- 
του, διατί ό Κύριος μάς έζήγαγεν έκ τής δου
λείας τών Τούρκων, όπως μάς ένταφιάση έντός 
άλλου χειροτέρου δρφνου καί έάν έκαμε τοϋτο 
μόνον με τόν σκοπόν νά δώση παράδειγμα ποός 
τόν πολιτισμένον κόσμον ότι είμεθα άνο οι α -  
τοσυντηρήσεως.

Έν τούτοις έ ν τ ^ : -ϋ  γ άο; -. 
τών φαύλων μετ ̂  «  καί ψ,υ-
οεναρετων συντηρ-.ομ-νι:., Λ α.αοπκν 
διά τής άλληλοβοη^ι·-".. ' -άρχουν αί πει ο.

1 Οί έγγραφόμενοι Β ι £ν έτος νέοι συνδρομηταί 
ίπο τοϋ Ίανουαρίου τοϋ 1892, λαμβάνουσι δω- 
fwv τούς πέντε ήδη έκδοθέντας τόμους τοϋ πε
ριπετειώδους καί εγκυκλοπαιδικού μυθιστορήμα
τος τοϋκ. Στεφ. £.ένου, τά «Νόθα Τέκνα», όσοι 
ρί έζακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
μ έπιόν έτος 1893 θά λάβωσι δωρεάν πλήρες τό 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων έκδοθησομένων 
ίντός τοϋ έτους.

Ή  συνδρομή προπληρωτέα,άνευ δέ τήςπληρω- 
|ιής δέν παραοίδονται ή άποστέλλονται οί τόμοι.

ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ

~ ΒΟΥΚΟΓΡΕΣΤΙΟΝ. 12 Μαρτίου. Ή  Γερουσία έ- 
ψήφισε τήν είς τόν Β λόγον άπάντησιν διά ψήφων 72 
κατά 2 .

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ, αυθημερόν. Ή Σκουψίνα έϊωκε 
ψήφον εμπιστοσύνης είς τόν κ. Πάσιτς άπαλλάξασα αύ
τόν τής ύποχρεώσεως τοϋ νά άπαντήση είς τήν έπ’ έ
σχατη προδοσία κατηγορίαν. ήτις διετυπώθη ύπό τών 
αντιπάλων αύτοϋ.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, αυθημερόν. Ή  βουλή τών Κοινοτή
των άπέρριψε χΟές τό νομοσχέδιο·/ περί ¿λαττώσεως τής 
εργασίας τών έν τοΤς μεταλλείοις έργατών είς οκτώ 
(ΰρΖζ.

ΙΙΑΡΙΣΙΟΙ, αύθημερόν. Ένταλμα συλλήψεως έξε- 
δόθη εναντίον τοϋ Ρα&ασόλ. όστις πιστεύεται οτι είνε ό 
δράστης τής έκρήξεως τής δυναμίτιδος έν τή οικία τής 
όδοϋ Άγιου Γερμανού. Ή  «Έφημερίς τών Συζητήσεων» 
λέγει ότι ή αστυνομία άνεκάλυψεν όμιλον αναρχικών, 
οίτινες είχον άποφασίσει νά ένεργώσι διά δηλητηρίου. 
Συνελήφθησαν τρία άτομα καθ’ ων ύπήρχον ύπονοιαι οτι 
άποτελοϋσι μέρος τοϋ ομίλου τουτου.

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. αύθημερόν. Ε π ί σ η μ ο ν .  Ό  κ. 
δέ Καπρίβη μένει υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Πρωσ- 
σίας.

Ό  κόμης δ’ Εύλεμδοϋργ διωρίσθη πρόεδρος τού πρωσ- 
σ-.κοΰ συμβουλίου.

Ό  κ. Βός ΰπογραμματεϋς τής έπικρατείας διωρισθη 
υπουργός τή; Δικαιοσύνης.

ΠλΡΙΣΙΟΙ, Γ2 Μαρτίου.
’Ελληνικόν δάνειον ................................   ....
Γαλλικόν 3 0 )ο .................................................  96.50
Ήνωποιημένον αιγυπτιακόν ...............................  487.—
Δάνειον τουρκικόν ....................................... .
Συνάλλαγμα επί Λονδίνου.......................................

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, αύδημρόν.
Αγγλικά πάγια .......................................... ν.... 95.68
Νέον ρωσσικόν.................................................... 93,3)8
Ελληνικόν 5 Ο[0 ........................................... 60Η-

• 4ι 0[0   δ·3,—
Α ιγυ π τια κ ό ν ............................................................................. 96 .3 7
’Ιταλική ράντα ..................................................  S · I) -
Προεξοφλητικός τόκος ..........................................  3,C)q

Ό ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ δέν δημοσιεύεται τήν Δευ ■ 
ραν. Ή Κυριακή άφίεται πρός άνάπαυσιν τών τε έργατών 
ll συνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συμβάντα δΰνανται νά 
ρρήςωσι τόν άλλως τε άπαοαβίαστον τούτον κανόνα.

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ 
Ινταϋθα καί έν ταϊς έπαρχίαις έτησία δρ. 30 έξαα. δρ. 15 
ο τή αλλοδαπή......................... δρ. y p. 45 δρ. χρ. 26

Α ι πΛηρωμαι των συνΟρομων τοϋ «Ιίρεττα- 
Λοϋ ’Αστέρας» γίνονται είς τά γραφεϊά μας 
ϊίμενα έπί τής όΟοϋ προαστείου άρ. 8 απέναντι 
93 νεοκτίστου θεάτρου τοϋ κ. Μπαλάνου- έκεί 
Τ7ις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
% έφημερίδ ος ήμών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αί αποδείξεις πληρωμής τών συνδρομών θά φέρωσι 
ο̂ν τήν υπογραφήν τού ιδιοκτήτου κ. Στέφανου Ξένου, 

Όα 8έ τοιαύτη, μή φερουσα τήν υπογραφήν του εινε

ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
,Πάσης διατριβής μή άπαδούσης πρός τό προγεγραμ- 
Ιν®ν πνεϋμα τοϋ Βρεττανιχοϋ άστέρος έν μεν τή πρώτη 

'̂ίι ό στίχος άπαξ μέν καταχωριζόμενος τιμάται 80 
μτ. δίς 60, 6κις 50, έν δέ τή 4η καί 8η σελίδι άπαξ 
\δ ίς  40, πολλάκις 30, τών δέ αγγελιών καί είδο- 
Ιιήσεων ό στίχος άπας λεπ. 20, δίς 15, πολ.λάκις 10.



* Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

λόγος εύφυίαι καί άοαμάν-.ινοι χαρακτήρες καί 
έκτακτοι ικανότητες καί αμίμητοι ειλικρινείς 
πατριώται, οΐτινες εάν καί θύματα, εργάζονται 
Οι’ οΐου δήποτε τρόπου δΓ έργων, διά του κα
λάμου, διά Ουσιών όσον έπιτρέπουσι τά γλίσχρα 
μέσα των ύπέρ τής πατρίδος καί υπέρ τής βελ- 
τιώσεως τής τοιαΰτης κοινωνίας.

Μ ία των τοιούτων εκτάκτων υπάρξεων εινε

«'Ανθρωποθυσίας παρά τοίς Ίουδαίοις, καί τοϋ 
«Τροαεροΰ Φαντάσματος» καί άλλων.

Ή  κυρία Μηχανίδου κατά μίμησιν των Α γ- 
γλίδων καί 'Αμερικανίδων συγγραφέων διά μ ι
κρών τευχών εις γλώσσαν άπλήν καί εϋλη- 
πτον συνέγραψε μέχρι τοϋδε οτι ώφέλιμον 
προς άνάπτυςιν τοϋ κοινού, εύωχοϋσα εν
τός τινών ωρών τον άναγνώστην μέ ότι 
έντυπωτικόν διά την μνήμην του, μέ ότι 
παραδειγματικόν τής κοινωνίας διά την διδα
χήν του καί την ήθικοποίησίν του. Γυνή οια- 
τρέξασα τήν Ευρώπην, τήν ’Αμερικήν, την Α ί
γυπτον, την ’Αφρικήν, τάς 'Ινδίας καί όλην τήν 
'Ανατολήν, παρατηρητής όξύνους καί οξυδερκής 
εινε δυνάμεθα νά είπωμεν έν τώ Ελληνισμω 
μία τών σπανιωτέρων όπου έχομεν οιότι ό,τι 
γράφει, τό είδε, εινε γεγονός τό όποιον αντέ
γραψε καί περιγράφει όιά τών ιοίων τερπνών 
χρωμάτων τής λαμπράς φαντασίας της καί μετ 
έπιτηδειότητος άδιαφιλονεικήτου συγγραφέως.

Αναγνώσατε τό έκ μόνον 43 σελίδων μικρόν 
τεϋχοςτό Τ ρ ο μ ε ρ ό ν  Φ ά ν τ α σ μ α  καί 
είπατε έάν επιθυμείτε, ότι εινε ύπερβολαί τά 
όσα γράφομεν, οτι δέ δέν εΤνε άξια παντός ε
παίνου ή πολύτιμος αύτη κυρία, ήτις απτόητος 
καί άκούραστός εις τά έτη τής ηλικίας καί εις 
τάς περιπετείας τοϋ βίου εξακολουθεί μετ α
ληθούς ευαγγελικής καί άποστολικής εντολής 
τό έργον αύτής έχουσα ήδη ώς άναγγέλλει έ
τοιμα πρός δημοσίευσιν Τά «'Απόκρυφα τής 
Αίγυπτου» καί τήν«Έξηκοντούτιδα χήραν μελ
λόνυμφον.»

Έάν ήτο άλλη εις τήν θέσιν της όΓ όποιων 
ρεκλαμών θά κατεπλήρου τήν όμιχλώοη άτμό- 
σφαιραν ημών, δΓ οποίας παρασιτείας θά καλο- 
επέρνα καί δΓ όποιας άλληλοβοηθείας άγυρτι- 
κώς θά ήτο ύπέρ τάς δυνάμεις της πασίγνω
στος ώς ή πρώτη πρωτότυπος μυθιστοριογρά- 
φος τήν όποιαν έχομεν, καί θά έχωμεν. Έν 
τούτοις ή κυρία Μηχανίδου έν τή μετριοφρο
σύνη αύτής μολονότι πραγματικώς εινε τοιαύτη 
οϋτε καν επιθυμεί νά άκούη έπαίνους οι αυτήν, 
τοσοϋτον μετριοφρονεί. Ευτυχής κυρία, αξιομί
μητος κυρία.

Πριν λήξωμεν όφείλομεν νά προσθέσωμεν ότι 
συμφώνως (ίμέ τά διαδραματισθέντα εις Πόρτ- 
Σάϊδ κατ' αύτάς διά τήν αρπαγήν τής μικράς 
χριστιανής άπό τούςΈβραίους τό γεγονός τό ό
ποιον άνεστάτωσε ολόκληρον τόν χριστιανικόντής 
Αίγύπτου κόσμον ή κ. Μηχανίδου τό παρελθόν 
έτος πρώτη ού μόνον εξέθεσε τάς φοβερά; αύτάς 
άνθρωποθυσίας έν τώ είκ.ονοφόρω συγράματί της 
«'Ανθρωποθυσία παρά τοϊς Ίουδαίοις» αλλά καί 
έρράπισεν άνδρικώς τόν Ραββϊνον τών 'Αθη
νών ενώπιον πλείστων ανθρώπων έν τή όοώ 
'Αθήνας, διότι είχε τήν τόλμην διά φοβερών 
ύβρεων νά ζητήση νά διάψευση τήν σεβα- 
σμίαν γραίαν.

Α λλά  περί τούτων είς τό αύριανόν φύλλον.

περί παοαιτάσεως άπό τής εξουσίας τών κκ. Τρι- 
κούπη καί Δηλιγιάννη, γράφει έν τώ χθες κομι- 
σθε'ντι φύλλω της ' τά κατωτε'ρω, έπικυροϋντα έν 
όλίγοις τάς ιδέας ήμών έπί τής συγχρόνου έλληνι- 
κής πολιτικής. Δεν διστάζομεν νά έκφράσωμεν τήν 
χαράν τιμών έπί τή τοιαύτη συναντήσει μετά φύλλου 
οίον ή ο Ήμερα ο καί λυπούμεθα μόνον διατί δέν 
έπλάτυνε καί δέν άνέλυσεν εύούτερον τάς σωστικάς 
αύτής γνώμας, τάς οποίας μόνον έν τε'λει απλής 
τίνος είδήσεώς τνις έκφράζει.

’Ιδού τί λε'γει ή συνάδελφος.
Οί πολιτικοί, είς οϋς οφείλεται ή επονείδιστος 

σημερινή κατάστασις, έξακολουθοϋσι παρορμώντες 
τόν λαόν είς νε'ον άγώνα υπέρ τών κινδυνευουσών 
δήθεν «έλευθεριών» του, έξαίρβυσι δ’ άνερυθριάστως 
«τάς μακράς υπηρεσίας των πρός τήν πατρίδα». 
Έάν ο έλληνικός λαός είχεν ίχνος φρονήσεως, είς 
τάς παρορμήσεις ταύτας ώφειλε ν’ άπαντήση άπο- 
λακτίζων έξ ϊσου πάντας τούς λυμεώνας, τούς με- 
τερχομένους ώς έπάγγελμα τήν πολιτικήν, νά κα- 
λέση δέ διά δημοβουλευματος τόν βασιλε'α του ν’ 
άναλάβη αύτός τήν κυβέρνησιν τοϋ τόπου, προσ- 
λαμβάνων ώς συμβούλους 6— 7 οίκοκυραίους έκ τών 
συνήθων, περί ών ήμπορεϊ τις νάμινε έκ τοϋ προ- 
τε'ρου βε'βαιος οτι δέν θά διαπράξωσι σφάλματα ό- 
7,εθριώτερα τών διαπραχθε’ντων μέχρι τοϋδε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Παρακαλουνται οί κύριοι συνδρομηταί τής 
Αίγύπτου καί άλλων μερών τοϋ εσωτερικού καί 
εξωτερικού οί μή πληρώσαντες έτι τάς συνδρο- 
μάς των καθώς καί οί μέλλοντες νά καταταχ- 
θώσι νέοι συνδρομηταί εις τόν «Βρεττανικόν 
Αστέρα» νά πέμπουν κατ' εύθεϊαν είς τό όνομα 
τοϋ κ, Στεφάνου Ξένου τήν συνδρομήν των, άλ
λως τε ή άποστολή τής έφημερίδος Οά διακό
πτεται καί πρός γ'νώσιν των. Τό μέτρον τούτο ή 
διεύθυνσις άπεφάσισεν ώς γ'ενικόν μέτρον δΓ ό
λους τούς συνδρομητάς αύτής όπως άποφύγη 
διαφωνίας, εινε ο ί  μόνη υπεύθυνος διά πάσαν 
καθυστέρησιν τοϋ φύλλου μετά τήν παραλαβήν 
τού άντ:τίυ.ου.

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

Η  «Η Μ Ε Ρ Α »

ΠΕΡΙ ΊΩΝ ιίΟ Λ ΙΤ ΪΚ Ω Ν  ΤΗ Σ ΕΛΑΑΔΟΣ
Ή  έγκριτος τεργεσταία συνάδελφος, ώσεί, νά εί

χεν ΰπ’ δψίι της τό τής 10  τρε'χοντος άρθρον ήμών

Δ ΙΑ Λ Υ Σ ΙΣ  ΤΗ Σ ΒΟΤΑΗΣ
Χθές μετά μεσημβρίαν έδημοσιεύθη τέλος τό 

άπό ημερών αναμενόμενον Διάταγμα τής οιαλύ- 
σεως τής Βουλής τής IB  περιόδου, θεωρηθέν- 
τος άναγκαίου ύπό τής Κυβερνήσεως νά μή έ- 
ξαντληθή όλον τό τριακονθήμερον διάστημα τής 
διακοπής τών εργασιών αύτής, οπερ έληξε τήν 
18ην τρέχοντος. Ιδού τό Διάταγμα τούτο, ώς 
έόημοσιεύθη έν τή «Έφημερίδί τής Κυβερνή
σεως» :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α”.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έ χοντες ύπ’ οψει τό άρθρ. 37  τοϋ Συντάγματος, 
διαλύομεν τήν Βουλήν τής IB' Περιόδου. Συγ- 
κκλοϋμεν δέ τούς μέν εκλογείς τήν 3 Μαίου ένε- 
στώτος έτους, ΐνα έκλέξωσt τούς βουλευτάς, τήν δέ 
Βουλήν έν Άθήναις τήν 25  τού αύτοϋ μηνός.

Ό  ήμε'τερος έπί τών Εσωτερικών υπουργός δημο
σιεύσει καί έκτελέσει τό παρόν Διάταγμα.

Έν Άθήναις τή 12 Μαρτίου 1892.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ 
Λ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Σ. ΔΕΤ-ΜΕΖΗΣ 
X. ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ 
Γ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΜΙ.ΧΑΛΟΠΟΤΛΟΣ.

X
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΓΛΕΓΤΩΝ

Σήμερον δημοσιεύεται Β. Διάταγμα, όρίζον τόν 
αριθμόν τών έκλεκτέων βουλευτών είς 207 , έκ τών 
οποίων οί ι ανήκουσιν είς τάς προνομιούχους έπαρ- 
χιας τής 1 δρας, τών Σπετσών καί τών Νε'ων Ψ α
ρών. Είς τόν συνοικισμόν τοϋ Άδάμαντος δέν άνα-

γνωρίζεται τό δικαίωμα τής εκλογής ίδίου βου 
τοϋ, διότι δέν συντρε'χουσιν οί όροι, τούς οττοίου-Ί 
προε'βλεψεν ή Λ' έν Άθήναις έθνική συνε'λευσι;. A

χ  I f
ΚΤΡΩΣΙΣ ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ 

Έν τή προχθεσινή «Έφημερίδί τής Κυβερνήσε 
έδημοσιεύθη ό νόμος ΒΑ', ό έσχάτως ψηφισθείς 
τής Βουλής, διά τοϋ όποιου κυροϋται ή μετά —ήςΙ 
Εθνικής Τραπέζης σύμβασις τοϋ δημοσίου, δΓ 
τούτο άπαλλοτριοϊ τήν είς τά κε'οδη τής Τραπέζ- 
συμμετοχήν του άντί 2 ,5 0 0 ,0 0 0  φρ. χρυσών £Γ 
άπαξ θά λάβη.

X
Η ΔΙΑΘΗΚΗ TOT ΖΑΠΠΑ

Μολονότι άπό προχθές πεοιεμε'νετο ή ανάγνω
σής τελευταίας διαθήκης τοϋ αοιδίμου Κων. Ζά 
τής άνευοεθείσης παρ’ έλπίδα έσχάτως μεταξύ τδ» 
αρχείων αύτοϋ είς τήν έν Βροσθενίω έπαυλίν touj 
είσε'τι, με'χοι τής στιγμής καθ’ ήν γράφομεν δέν χ. 
νεκοινώθη τι είς τό ύπουργείον. Εντεύθεν δικαίως 
έξεγείοεται καί ανυπομονησία καί περιε’ργειητοϋ κοι» 
νοϋ, συμμεριζομε’νου έν τή ύποθε'σει ταύτη τήν ίδ--1 
τών εθνικών συμφερόντων καί τής εθνικής άξιο~ 
πείας. Κατά πάσαν πιθανότητα, ή διαθήκη 
άποσφραγισθή τήν Κυριακήν, άφικνουμένου είς Β- 
κουρε'στιον τοϋ πρεσβευτού τής Ελλάδος κ. Μ. Πγ 
παρρηγοπούλου.

X
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΘΩΡΑΚΙΤΩΝ

Σήμερον τήν πρωίαν άπέπλευσεν έκ Πόρου κατευ.]

τακτικού έπιτελείου τοϋ «Άρεως», 5 άνθυποπλ 
αρχοι καί ισάριθμοι σημαιοφόροι, όπως άσκηθ·'1 
είς διαφόρους θεωρίας τής ναυτικής. Τό ταξείδι: 
τούτο θά διαρκέση περί τάς 10— 15 ήμε'ρας, μεθ’ 
ό «"Αρης» θέλει έπιστρέψει είς Πόοον ποός άνακο·'“ 
φισιν τού πληρώματος καί άλλαγήν τοϋ προσθέ~ 
έπιτελείου δΓ άλλου ισαρίθμου, όπότε πάλιν θε"1' 
άποπλεύσει έκεϊθεν πρός έκτέλεσιν τών γυμνασί:

X
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΠΑΣΧ1ΔΟΤ

Τήν προσεχή Τρίτην τήν εσπέραν τελείται τό ά· 
ναβληθέν τούτο μνημόσυνον έν τή αιθούση τής νο-; 
μικής σχολής. Λόγον εκφωνήσει ό διακεκριμένος λ; 
γιος κ. Καπλανίδης τέως διευθυντής τής Άμπετ 
σχολής έν Καίρφ κτλ. ποίημα δέ άπαγγελθήσε 
ύπό τού νεαρού ποιητού κ. Μωραητίνη.

X

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
Καθ’ ολον τό διάστημα τοϋ έτους 1891 τό 

τοδικεΐον Πατρών έδημοσίευσεν αποφάσεις έν ο; 
3795 , έξ ών 1408 κατά τήν 4ην τριμηνίαν, έν 
κατά τό 1890 έδημοσίευσεν έν όλω 3496 άποr J 
σεις, έξ ών 773 κατά τήν 4ην τριμηνίαν.

X

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
Έγνώσθη είς τό ύπουργείον τών Ναυτικών ότι: 

Κάρδιφ τής Α γγλίας άπέθανεν ό Έλλην έμπ:* 
ναύτης Γ. Κακούσης καταλιπών 4 λίρας, 19 σελ" 
νια καί 6  πέννας Ζητούνται ήδη οί συγγενίς τή 
ΐνα τοϊς άποδοθή τό ποσόν τούτο.

X

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΛΕΠΤΩΝ ΣΑΜΙΟΥ
Προχθές δυνάμει άνακοινωτικοϋ εντάλματος; 

τό κακουργοδικεϊον τούς ώς υπόπτους έπί τής Άί 
τής τοϋ άδαμαντοπωλείον κατακρατουμένους έν |  
αστυνομία Νέρην, Τραμουντάναν, θεοδώρα:'-” . 
Βενιαμίν καί Διονυόν, άπέστειλεν δεδεμένους * 
τάς φυλακάς τοϋ Παλαιού Στρατώνος. Έ» 
περατωθεισών ανακρίσεων εξάγεται ότι οί κρΟιι 
μενοι είσίν οί τρεϊς πρώτοι, οί δέ Βενιααίν καί Aj! 
νυός δέν ενέχονται τόσον βαρέως.

X
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 

ΦΥΛΑΚΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Ο Υ ,^ β
Συνεπεία προ πού.λοϋ έπιδοθείσης καταγγε 

τοϋ Διευθυντοϋ τών φυλακών Συγγροϋ κ. Ν· 
λιοπούλου ώς εύρεθέντος έλλειμματίου 52,9  
κατά τήν διαχείρισίν του έν τώ καταστήματι 
συνελήφθη ούτος δυνάμει έντάλματος τοϋ άνα 
καί προύφυλακίσθη έν ταϊς φυλακαΐς τού Πα 
Στρατώνος

X

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 
ΤΟΥ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έν τή προχθεσινή συνεδριάσει τοϋ δημοτ.συμβου
λίου  Πειραιώς έπί τή προτάσει ένός τών συμβου
λών όαως έκφράση τό συμβούλιον μομφήν κατά τοϋ 
¿δελφάτου τοϋ Νοσοκομείου έπί τή άπολυσει τού 
Διευθυντοϋ αύτοϋ κ. ’Αφεντούλη ετέθη ύπό ψηφο
φορίαν τό ζήτημα άν τό δημοτ. Συμβούλιον εινε 
έρμόδιον νά προβή είς τοιαύτην άπόφασιν κατά τού 
¿δελφάτου, 8περ έχει δικαίωμα νά προβαίνη έλευ- 
θέρως είς· οίανδήποτε εντός τού κύκλου τής άρμοδιό- 
τητος αύτοϋ πράξιν άλλ’ ή μειονοψηφία τού δη
μοτικού Συμβουλίου μετά τινας επί τοϋ ζητήματος 
τούτου ενστάσεις άπεχώρησε τής συνεδρίας, ή δε 
μειονοψηφία έθεώρησεν έαυτήν άναρμοδίαν.

Ό  κ. δήμαρχος Περαιώς ισχυρίζεται ότι προέβη 
είς τήν άπόλυσιν τοϋ κ. ’Αφεντούλη άφοϋ έξέφρασεν 
αύτώ τάς εύχαοιστίας τού Δήμου επί τώ λόγω οτι 
ό κ. ’Αφεντούλης ενεκα τών πολλών αύτοϋ άσχο- 
λιών δέν ήδύνατο νά έπαρκή είς τάς απαιτήσεις 
τής θέσεώ; του ταύτης.

X
Δ. Β. ΓΚΙΖΗΣ

Προχθές ό ειδικός καί διάσημος ιατρός Δ. Β . 
Γκίζης έποιήσατο έναρξιν έν τψ έθνικώ Πανεπιστη- 

,μίω τών παραδόσεων του, ένώπιον πολυπληθούς α
κροατηρίου, εχων ώς θέμα δΓ έναρκτηρίου λόγου τήν 
Ιστορικήν σπουδήν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τοϋ φθίνοντος αίώνος τών ουρογεννητικών ορ
γάνων.

*Ως γνωστόν ό Δ. Β. Γκίζης τελειοποιησας τας 
σπουδάς του έν Παρισίοις καί ποιήσας ού μικοάν 
έφαρμογήν τών σπουδών του εις την μεγαλην βαβυ- 
λωνούπολιν τών ΓΙαρισίων οπού αι ασθένειαι εν γέ- 
νει τών γεννητικών ¡>.ορίων ύπέρ πάσης άλλης πολ- 
λαπλασιάζονται καί ποικίλουσί κατέστη ειδικό
τατος καί έκ τών ολίγων όπου έχομεν εν Ελλάδι. 
θ ά  δημοσιεύσωμεν τινά αποσπάσματα τής διδα
σκαλίας του τήν προσεχή έβδομάδα ¿>ς λίαν περι
σπούδαστα.

X
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Ό  πρεσβευτής τής Αύστροουγγαρίας βαρώνος Κό- 
ζεκ άνεκοίνωσεν είς τόν ήμέτερον έπί τών Εξωτερι
κών υπουργόν οτι ό καθηγητής τής ζωολογίας έν 
τώ Πανεπιστημίω “Υνσβουργ, Ροβέρτος Λειιδμάγ- 
κερ έπρότεινε τήν διοργάνωσιν κατά τό προσεχές 
θέρος επιστημονικής ζωολογικής θαλασσιας έκδρο- 
μής, είς ήν θά λάβωσι μέρος πολλοί επιστήμονες 
καί περιηγηταί καθ’άπασαν τήν’Αδριατικήν μάλασ
σαν. Ή  θαλασσία αϋτη έκδρομή γενήσεται διά τοϋ 
άτμοπλοίου«Έα2 ΪΟ» κατασκευασθέντος έπί τουτου 
καί άνήκοντος είς τόν κόμητα FaCÎO, όστις θελει 
λάβει μέρος καί έν ζ7ι έκδρομή ταύτ·/ι. Ό  σκοπός 
δέ τού ταξειδίου τούτου εινε ή περισυλλογή διάφο
ρων πληροφοριών περί μονογραφίας τών έν τή Α- 
δριατική σπόγγων, ήτις καί θέλει δημοσιευθή ύπό 
τοϋ σχόντος τήν πρωτοβουύ.ίαν καθηγητοϋ. Ο κ. 
πρεσβευτής έν τή ανακοινώσει του ταυτνι παρακα- 
λεΐ όπως τό κομίζον τούς περιηγητής πλοΐον θεω- 
ρηθή ώς θαλαμηγόν, καί απαλλαγή ούτως τών λι
μενικών καί τελωνειακών τελών. Τό ύπουργείον τών 
Εξωτερικών διαβιβάζον τό έγγραφον τούτο πρός τό 
έπί τών Εσωτερικών ύπουργείον παρακαλεϊ τούτο 
όπως έγκαίρως ένεργήσγ τά δέοντα.

ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ
Έκ Τυρνάβου τηλεγοαφοϋσιν, οτι ό αρχηγός τοϋ 

1ου αρχηγείου συνταγματάρχης κ. Χατ,ηϊωάννου 
άοίκετο αύτόθι πρός έπιθεώρησιν τοϋ σταθμού τοϋ 
άγίου Ήλιου καί πρός σύνταξιν σχεδιαγραφήματος 
στρατώνος καί οχυρωμάτων.

X
ΙΑΤΡΟΣ ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ό  ειδικός έν τοϊς νοσήμασι τών παίδων Ιατρός 
καί υφηγητής τοϋ πανεπιστημίου κ. Γ . Τρωχάνης 
διωοίσθη ίατοός έν τή Άστυκλινική.

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟΝ
Ή  εύγενής καί φιλάνθρωπος κυρία Χαρίκλεια, 

χήρα τού έσχάτως έν Πειραιεϊ άποβιώσαντος Λεω- 
νίδου Ραυτοπούλου, πρός αίωνίαν μνήμην τοϋ μα
καρίτου συζύγου της παρήγγειλεν έν Βιέννη ενα α
πολυμαντικόν κλίβανον, όπως δωρήση αύτόν είς τό 
Ζάννειον νοσοκομεΐον, οπερ ειχεν απόλυτον καί απα
ραίτητον ανάγκην τούτου.

Η ΕΝ ΘΕΣΣΛΛΪΑι ΛΗιΣΤΕΙΛ
Συνεπώς είς τά πρό ημερών άποφασισθέντα έν 

συμβουλίω τού αρχηγού στρατού Λαρισσης, τού 
μοιράρχου καί τού είσαγγελέως, τό έκεΐ άρχηγεΐον 
έλαβεν αμέσως τό μέτρον τής δΓ Ικανής στρατιω
τικής δυνάμεως ένισχύσεως τών παραμεθορίων σταθ
μών, έκ Βόλου δέ κ'αί Λαρίσσης πρός άνακάλυψιν 
τών λ*ρστοφυγοδίκων άΐϊ^λθον άνακριται εί; διά- 
φορα χωρία, όπου ύποπτεύεται οτι ύποκούπτονται 
ούτοιΓ Ήρξαντο δ’ εύθύς έπιστεφόμενα ύπό έπιτυ- 
χίας τά μέτρα ταύτα, συλληφθέντος ένός Τούρ
κου ληστοϋ, όστις άπεστάλη είς Λάρισσαν καί πολ- 
λαί έλπίδες ύπάρχουσι περί άνακαλύψεως καί τής 
είς ήν ανήκε συμμορίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Χθές καί τοι προσκληθέν δέν κατώρθωσε πάλιν 

νά άποτελεσθή είς απαρτίαν τό δημοτικόν συμ
βούλιον τής πόλεως ήμών, ή δέ ύπό συζήτησιν σύμ- 
ιασις ή τοσοϋτον σπουδαΐον ζήτημα τήν καθαριό

τητα τών όδών άφορώσα, μένει καί πάλιν έκκρε- 
κής. Δέν ύπάρχει τις λοιπόν άρχ_ή δυναμένη νά έπι- 
>ληθή είς τό Συμβούλιον τούτο καί νά κεντήση δΓ 

οίουδήποτε μέσου τήν προθυμίαν καί φιλεργίαν των 
κυρίων δημοτικών Συμβούλων, έν γούνασι των ο
ποίων, ώς έν γούνασι Διός, κεΐνται τόσα τής πόλεως 
συμφέροντα ;

ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ 
Μετά τριάκοντα δύο ώρών πλούν κατέπλευσε χθές 

περί τήν όγδόην εσπερινήν ώραν τό έφ Άλεςανδρειας 
άτμόπλοιον τής Αιγυπτιακής Εταιρίας Κεδιβιέ ό 
«Τεουφήκ Ρουμπίνηί». Ώς γνωστόν,άλλοτε έχρε ι̂ά- 
ζοντο τεσσαράκοντα οκτώ ώραι διά τό ταξείδιον 
τούτο. Τό νέον όμως άτμόπλοιον διανύει αύτο μό
νον είς τριάκοντα δύο. Είς τόν λιμένα Αλεξάνδρειάς 
κατέπλεύτεν έκ Γλασκόβης καί τό δεύτ9ρον έκ τών 
νέων άτμοπλοίων τής Εταιρείας ό «Ά μπάς πασάς» 
καί αυτό διά τούς μεταξύ Ελλάδος καί Αίγύπτου 
πλόας προωοισμένον.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑ Ϊ ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ένεκρίθη ύπό τοϋ Βασιλέως καί έξετυπώθη είς

καλλιτεχνικόν τομίδιον ό κανονισμός τοϋ ’Αρχαϊκού
φοιτητικού Συλλόγου, όστις σκοπόν έχει ώς γνωστόν
τήν κατά τά πάτρια σωματικήν καί πνευματικήν
ποοκοπήν τών οοιτητών τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου.

* *

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΑ 
Ύπό τών οργάνων τής μοιραρχίας, περιελθόντων 

τινά τών καπνοπωλείων τής πολεως, κατεσχεθησαν 
10  φυλλάδια σιγαροχάρτου καί 2 0 0  δράμια καπνού 
κεκομμένου είς 'τού "Χρ. Τσιβανοπούλου, 50 σιγα- 
οέττα καί 3 φυλλάδια σιγαροχάρτου είς τοϋ Κ. 
Βάρκα, 75 σιγαοέττα, 48 φυλλάδια σιγαροχάρτου 
καί 2 οκάδες καπνού κεκομμένου είς τοϋ Γ. Μπου- 
ρίκη, 75 σιγαοέττα καί 5 φυλλάδια σιγαροχάρτου 
είς τού Γ. Ρήκα, 5 φυλλάδια καί 100 δράμια κα
πνού κεκομμένου είς τού Δ. Άργυοοπουλου, 5 φυλ
λάδια καί * 150 δράμια καπνού κεκομμένου είς τού 
Β. Τράγκα, 75 σιγαοέττα, 15 φυλλάδια και 300 
δράμια καπνού κεκομμένου είς τοϋ Γ. Μπουρίκη πά
λιν.' 100 δράμια καπνού κεκομμένου είς τού Σιδερη 
Παπαγεωργίου, 17 φυλλάδια καί 100 δράμια κα
πνού κεκομμένου είς τού Ίω. Σαρρή, μιαν και ήμι- 
σειαν όκάν καπνού κεκομμένου είς τοϋ Γ. Μπουρικη 
έκ τρίτου, 50 σιγαρέττα καί 50 δράμια καπνού ξ ε 
κομμένου είς τού Γ. Μπουρίκη έκ τετάρτου. Ά 
παντα ταύτα, προερχόμενα έννοεϊται έκ λαθρεμπο
ρίας, άπεστάλησαν μετά τών οικείων έκθεσεων εις 
τόν οικονομικόν έφορον Αττικής.

Έπικροταϋμεν είς τό μέτρον τούτο τής Μοιραρ
χίας, τό οποίον, άν έξακολουθήση συνεχώς^ και άν 
έπεκταθή είς όλα τά καπνοπωλεία, θέλει άποφερει 
καρπούς όχι μικρούς, διότι δέν ύπάρχει σχεδόν κα- 
πνοπωλεϊον "μή πωλούν άλαθρεμπόρευτα εϊδη καί 
τά καπνοπωλεία ακριβώς εινε ή μεγάλη και άτε- 
λεύτητος καί συνεχής τού λαθρεμπορίου έστια.

—  Επίσης είς Λεβαδείαν έν τή οικία τού II. 
Καϊδύνη κατεσχεθησαν 5 όκάδες καπνού κεκομμένου 
καί μετ’ έκθέσεως έστάλησαν είς τόν έκεί οικονομι
κόν έφορον.  ̂ _

— Ό  ύπαστυνόμος κ. Τολμίδης με̂ ^ το  ̂ δημο
σίου κατηγόρου κατέσχεν εις τινα μάνδραν παρά τό 
νέον Φάληρον 12 όκάδας καπνού κεκομενου,άνήκον-

* '  Τ '  Χ Τ  _  . .  Ρ Λ ____

Χθές οί ένωμοτάρχαι τής καταδιώξεοις κκ. Νέ- 
στωο Κωνσταντίνου καί Γεώργ. Παπαδημητρόπου- 
λος ένεογήσαντες έρεύνας, άνεκάύ,υψαν πλεϊστα λα
θραία καπνά είς διαφόρους καπνοπώλας τών δέ ά- 
δ'ελτιών Δ. καί Π. Βαρκοπούλων όλόκύ,ηρον καπνερ- 
γοστάσιον, τά είδη τού όποιου διά τετράτροχου 
άμαξίου μετέοερον είς τό δημόσιον καπνεργοστάσιον.

X

ΔΙΑ ΤΗΝ 11ΑΝΉΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Ό  τελώνης Τήνου κ. Παπαβασιλείου θέλων νά 

προλάβη πάσαν κατάχρησιν ήτις ήδύνατο νά λάβη 
χώραν κατά τάς ημέρας τής πανηγύρεως τής 25ης 
Μαρτίου έκ τής συγκεντρώσεως ξένων λεμβούχων 
ύποπτου διαγωγής, παοεκάλεσε^ δΓ έγγράφου του 
τά λιμεναρχεία Πειραιώς καί Σύρου νά μήν έπιτρέ- 
ψωσι τήν έκ τών λιμένων τούτων άπομάκρυνσιν τών 
λεμβούχων έκείνων τών κατ’ έτος άφικνουμένων εν
ταύθα πρός έξάσκησιν τοϋ έπαγγέλματός των κατά 
τάς ημέρας τής πανηγύρεως, έάν δέν έφοδιάζωνται 
μέ τακτικά άποδημητήρια έγγραφα καί μέ πιστο
ποιήσεις καλής διαγωγής.

Επίσης ό αύτός κ. Τελώνης έζήτησε παρά τού 
ύπουργειου ν’ άποσταλή ένταύθα εί δυνατόν μίαν 
πρό τής πανηγύρεως έβδομάδα μικρόν πολεμικόν 
σκάφος, ΐνα έξασκήται αύστηρώτατα ή έπί τοϋ λι- 
μένο'ς καί τών λεμβούχων άστυνομική έπίβλεψις 
καθ’ ήν ώραν γίνεται ή άποβίβασις τών έπιβατών 
καί τών άτμοπλοίων καί μάλιστα όταν συμπίπτη 
τούτο έν ώρα νυκτός.

X

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΡΙΙΙΛΛΟΦΟΡΟΥ 
Είς τό ύπουργικόν συμβούλιον ύπεβλήθη ή περί 

κατασκευής τορπιλλοφόρου έν τώ Ναυστάθμω άπό- 
φασις τής έπιτροπής τού έθνικοϋ στόλου. Τό τορ- 
πιλλοφόρον τούτο, κατά τήν έκθεσιν τοϋ ύποναυπη- 
γού κ. Αναστασίου, θά έχη μήκος μέτρων 42, πλά
τος 4 ,5 0 , βάθος 2 ,6 0 , βύθισμα κατά τό μέσον 
μ. 1 .10 , βύθισμα κατά τήν πρύμνην 2 ,̂30 καί έκτό- 
πισμα 85 τόνων, θά κατασκευασθή δέ έκ χάλυβος 
ά. τάξεως. Θά φέρη μηχανήν νεωτάτου συστήματος 
τής τοιπλής έκτονώσεως δυνάμεως 1300 ΐππων, 
έκτελοϋσαν δέ 320 στροφάς κατά λεπτόν τής ώρας. 
Εντεύθεν θά έπιτευχθή ταχύτης τού σκάφους 21 
ναυτικών μιλλίων. Έν γένει κατά τήν κατασκευήν 
τού τορπιλλοφόρου θέλουσιν έφαρμοσθή αί νεώταται 
βελτιώσεις.

X

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Συνελήφθη ύπό τής ύπομοιοαρχίας Πειραιώς ό έπί 

λαθρεμπορία κατηγορούμενος φυγόδικος Ν- Μαραγ- 
κάκης.

  Έν Καλυβίοις τού δήμου Φυλής ό Γ . Μελέ
της έτοαυμάτισε κατά τήν κεφαλήν τόν Γ . Στ. Λιά- 
σκον, άποβιώσαντα έκ τού τραυματισμού τήν επι
ούσαν.

X

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΟΙ1ΛΟΙΑΡΧΙΛΣ 
ΈχορηγήΟησκν διπλώματα έμποροπλοιαρχίας είς 

τούς έπιτυχόντας έν έξετάσεσι κκ. Ιναραβιαν, Γσι- 
μούλην, Καστόρην, Χριστοφιδην, Νομαών καί Αρ- 
γυρόπουλον.

X

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΕΒΙΤΣ 

Ή  έπίσημος έφημερίς τού Μαυροβουνίου ήγγειλε 
τούς άροαβώνας τοϋ πρίγκιπος ’Αρσενίου Β. Καρα- 
γεώργιβιτς, μετά τής πριγκιπίσσης Ώρόρ Δεδεμι- 
δώφ Σάν-Δονάτο, θυγατρός τού πρίγκιπος Δεμιδώφ. 
Ό  πρίγκιψ Αρσένιος εινε άδελφός τού πρίγκιπος 
Πέτρου Καραγεώργεβιτς, γαμβρός τοϋ ήγεμόνος Νι
κολάου.

* *

ΒΡΟΧΗ ΕΝ ΤΗΝΩ

Ή  «’Ηχώ» Τήνου γράφει :
Έ πί τέλους είσήκουσε φαίνεται ό πολυευσπλαγ- 

χνος θεάς τής δεήσεως τών πλασμάτων^ αύτού καί 
χθές κατέπεμψε τύν ύετόν αύτοϋ έφ’ ολοκλήρου 
σχεδόν τής νήσου ήμών. Βροχή άφθονωτάτη διαρ- 
κέσασα έπί πολλάς ώρας κατέπεσε τήν έσπ.'ψαν 
προχθές καί χθές καθ’ ολον τό ξήκος καί πλάτο'ς 
—ΐ -  » m »  ιirte, είί τά S '■?*'*:■ λ! ιιέονι έσνηυ.ατίσθγι-
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βαν χαί όρμηπικώτατοι χείμαρροι. Τό περίεργον ίε 
είνε οτι μόνον ε’ις τά περιζ τής πύλεώς μας δ'εν κα- 
τέπεσεν αρκετή βροχή άλλά μόνον σταγόνες όλίγαι. 
Διά τής χαταπεσούσνι; άφθονου βροχές προεληφθη 
πάσα καταστροφή, -/¡τις ήπείλει άπό στιγμής εις 
στιγμήν τ ήν παραγωγήν ΰλοκλήρου τή; νήσου μας. 
’Επί τούτω 8έ έτελεσθϊ) χθες ευχαριστήριος δοξο
λογία ΰπό τού ενταύθα ίεροΰ κλήρου εν τ ΰ  Ναω τής 
Ευαγγελίστριας.

Καθ’ ήν ώραν τίθεται τό φΰλλον ήμών ΰπό τό 
πιεστήριον ό καιρός εξακολουθεί βροχερός, εκ δια
λειμμάτων δ! καταπίπτει λεπτή βροχή καθ’ δλην 
τ ή ν  νήσον μας.

ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ
Άπεφασίαθϊ] όριστικώς ή εις τόν δούκα τής 

Κουμβερλάνδτ,ς άπόδοαις τής δγιμευθείσ·/]ς ιδιωτικής 
περιουσίας τοϋ πατρός του, τοϋ τελευταίου βασιλεως 
τοΰ Άννοβε'ρου, άνερχομε'ν·/)ς είς 5 0  καί επέκεινα 
εκατομμύρια φράγκων. Ά λ λα  τόν κολοσσιαίο·/ τού
τον πλούτον άνεκτήσατο ό δούξ, αφού άπνιύθννεν 
εις τόν αύτοκράτορα τό εξής γράμμα, δι’ οΰ πλα- 
γίως παργ,τήθ·/) των επί τού θρόνου τού Άννοβε'ρου 
άξιώσεών του· «Μεγαλειότατε κραταιότατε αύτο- 
κράτορ καί βασιλεύ, ήγαπημένε έξάδελφε καί α
δελφέ ! Έ χων λόγους να παραδεχθώ ότι συνάδει 
πρός τήν επιθυμίαν τής Μεγαλειότητας Σου ή φίλική 
άρσις τών διαφορών, αΐτινες ΰφίστανται πρός τήν 
εφαρμογήν τής άπό 29 Σεπτεμ. 1867 συνθήκες περί 
τής περιουσίας τού έν Κυοίω άναπαυθέντος μεγα- 
λειοτάτου πατρός μου πρός τόν άείμν/ιστον βασιλέα 
τής Πρωσσίας καί μετέπειτα Γερμανόν αύτοκράτορα 
Γουλιέλμον Α'. δεν διστάζω νά ποερακαλέσω τήν 
Μεγαλειόττ,τά Σου, οπως ΰποβάλνι είς ευμενή κρί- 
σιν τήν ύπόθεσιν ταύτν,ν. Άσμενος επωφελούμαι 
τήν ευκαιρίαν ταύτην, οπως δηλώσω καί πάλιν ώς 
καί άλλοτε, ότι πάν τήν ειρήνην τής γερμανικής 
αυτοκρατορίας καί τών άνηκουσών αύτ-7ί χωρών δια- 
ταράσσον ή απειλούν εγχείρημα κεΐται πόροω τών 
προθέσεων μου. Ώ ς Γερμανός ήγεμών άγαπώ πιστώς 
καί είλικρινώς τήν γερμανικήν πατρίδα μου καί ου
δέποτε —  βεβαιώ περί τούτου τήν Μεγαλειότητα 
Σου ρητώς —  δεν θά ενεργήσω έν γνώσει, οΰδί θά 
επιδοκιμάσω, οπως διά τών μέσων, άπερ διαθέτω 
•ήδη ή άπερ θά μοί πορίσγ ή έκτέλεσις τής συνθήκης 
ύποκινηθώσιν ή ύποστηριχθώσιν άμέσως ή εμμέσως 
Ιχθρικαί έπιβουλαί κατά τής Μεγαλειότητός Σου ή 
τού πρωσσικού κράτους». Ώ ς βέβαιον θεωρείται οτε 
τόν οικονομικόν συμβιβασμόν θά παρακολούθηση 
καί πολιτικός, δι’ οΰ ό άνήλιξ ετι υιός τού δουκος 
τής Κομβερλάνδης θ’ άναγνωρισθή, ώς διάδοχος τού 
δουκάτου τής Βρουνσβίκης, έφ’ οΰ κέκτηται άναμ- 
φισβήτητα δικαιώματα καί οΰ νύν ηγεμονεύει προ- 
σωοινώς ό ΙΙρώσσος Πρίγκιψ Αλβέρτος. Ή  συνδιαλ
λαγή τών οίκων τών Οϋέλφων καί τών Χοεν;όλλερ 
αποδίδεται εις τάς ένεργείας τών συγγενών αύλών 
τής Κοπεγχάγης καί τού Λονδίνου. Έν Γερμανία ή 
σύμβασις ή,κούσθη ασμένως, διότι συνδιαλ.λάσσει 
πρός τό νέον καθεστώς τήν άρχαιοτάτην γερμανικήν 
δυναστείαν, άπαλάσσει δε τήν πρωσσικήν κυβέρνησιν 
τής διαχειρήσεοις τών δημευθίντων εκατομμυρίων, 
εξ ών είνε γνωστόν ότι επί Βίσμαρκ έσιτίζοντο τά 
δημοσιογραφικά «ερπετά», τά νοθεύοντα τήν κοινήν 
γνώμην.

ΊΌ Υ Ρ Κ ΙΚ Ι1  Δ Υ ΣΠ ΙΣ Τ ΙΑ

Οΐ Τούρκοι έν τη άνιάτω δυσπιστία των ούτε 
τών φίλων φείδονται. Ό  Αυστριακός φιλόλογος Δρ.
Οβλακ, πεμφθείς ΰπό τής βιενναίας Ακαδημίας 

μετά συστατικών γραμμάτων είς Μακεδονίαν, όπως 
σπουδάσν) επί τόπου τά διάφορα σλαβικά ιδιώματα, 
ένώ άπήρχετο είς Σέρρας, συνελή,φθη έν τώ χωρίω 
Βαρδάροβιτς καί ώδηγήθη ΰπό συνοδείαν είς τάς φύ
λακας τής Θεσσαλονίκης, όθεν άπελύθη τήν έπαύ- 
ριον. Έν ταίς οίκίαις πολλών Βουλγάρων προκρίτων, 
πρός ούς συνανεστρίφετο ό Δρ. "Οβλακ, ιδία δέ τού 
γυμ,νασιάρχου Δημήτρωφ, τού βιβλιοπώλου Σαμάρδ- 
ζιεφ, τού διδασκάλου ΙΙετράκωφ καί τών έμπορων 
Στο-, άνωφ καί Δοινδάρωφ, έγένοντο ερευναι, τινές 
δέ κ συνελήφθησαν. Ό  έν Θεσσαλονίκη Αύστρια- 
ιός γ ιόξενος έτηλεγράφησε πρός τόν έν Κωνσταντι- 
'όυπ '.· ν .  "οέσβυν, ζητών τήν παρέμβασίν του πρός 
;ποουλάκισι·/ τών συλληφθέντων.

ΒΕΛΓΙΟΝ
Ό  βασιλεύς Λεοπόλδος εξακολουθεί Βιαποαγμα- 

τευόμενος άπ’ ευθείας πρός τους ήγέτας τών κομ- 
μ.άτων περί τών έπινεκτέων είς τό Σύνταγμα μετα
βολών. Τό Δικαίωμα τής είς τόν λαόν έκκλήσεως 
ζητεί νά παραχωρηθ'Τι χύτώ μόνον έν ταϊς έξής πε- 
οιπτώσεσιν· ά) έν περιπτώσει έριδος άνά μέσον κοι- 
νοβουά.ίου καί ΰπουογείου· β') έν περιπτώσει έριδος 
άνά μέσον Βουλής καί Γερουσίας- γ ) έν περιπτώσει 
έπιψηφίσεως σπουδαίου νόμου δΓ ασθενούς πλειονο
ψηφίας. Πεισματωδεστέραν άντίστασιν άπαντά ή 
εισαγωγή τής καθολικής ψηφοφορίας, παρχδόξως δέ 
κατά τού κινδυνώδους νεωτερισμού έξανίστανται ι
δίως οί μέτριοι καί άκραφνεΐς φιλελεύθεροι. Ό  γε- 
ραρός αυτών ηγέτης Φρέρ-Όρβάν άπεφάνθη οτι ή 
καθολική ψηφοφορία, παραδίδουσα τήν διεύθυνσιν 
τής πολιτείας είς τά άπχίδευτα πλήθη, θά διαιώ
νιση τήν άοχήν τών κληρικοφρόνων. Αογιωτέραν έ- 
θεώρησε τήν παραχώρησιν τού δικαιώματος τής ψή
φου είς μ.όνους τούς πολίτας, τούς κεκτημένους τη,ν 
άπαιτουμένην μ.όοφωσιν καί ικανότητα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΟ ΥΛΓΑΡΙΑΣ
Τό αυστριακόν όπλοποιεΐον τού Στάϋρ, όπερ έν 

έτει 1889 έχορήγησε τή Βουλγαρίγ 60 χιλιάδας 
περιστροφικών οπλών Μάνλιχερ, πέρυσι δέ 30 χ ι 
λιάδας, έλαβε πάλιν έκ Σόφιας παραγγελίαν ετέρων 
50 χιλιάδων τουφεκίων καί 6  χιλιάδων καραβινών. 
Αί προθεσμίαι τής παραδόσεως ώρίσθησαν ώς έξής·
10,000 κατά Μάρτιον, 12 ,000  κατ’ ’Απρίλιον 14, 
000 κατά Μάϊον καί 14 ,000  κατ’ ’Ιούνιον. Αί κα- 
ραβίναι θά παραδοθώσι κατ’ ’Ιούνιον. 'Ώστε περί 
τά τέλη πού 1892 ή, Βουλγαρία θά έχγ έν όλω 146, 
0 0 Θ περιστροφικά όπλα.

-Γ
Κατ’ ειδήσεις έκ Βελιγραδιού ή Βουλγαρία παρί- 

σταται πυρετωδώ; φροντίζουσα περί έξοπλισμών καί 
στρατιωτικής συντάξεως- πολλοί Βούλγαρυι άξιω- 
ματικοί διήλθον διά Βελιγραδιού μ.εταβαίνοντες είς 
Στυρίαν, όπως έποπτεύσωσιν έπί τής κατασκευής 
τών 5 0 .0 0 0  πυροβόλων Μάνλιχεο, άτινα νεωστί πα- 
ρήγγειλεν ή βουλγαρική κυβέρνησις, ήτις προτίθε- 
ται νά άποστείλη ικανούς νέους, οπως μορφωθώσιν 
έν τγ ναυτικνί σχολ^ τής Τεργέστης καί χρησιμο- 
ποιηθώσιν έν τώ στολίσκοι τού Δουνάβεως.

Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ ΙΚ Α  Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Α  
Ε Ν  Β Ο Σ Ν Ι Α · .

Κατά τηλεγραφικά; ειδήσεις έκ Βοσνίας, γίνεται 
γνωστόν οτι είς τά περίχωρα τής πρωτευούσης Σε- 
ραγέβου συνέβη αιματηρά συμπλοκή μεταξύ αυ
στριακών στρατευμάτων καί μιάς συμμορίας βοσ
νιών. Ή  συμπλοκή ΰπήρξεν αιματηρότατη. ‘Υπέρ 

■ τούς πεντήκοντα έκ τώ* βοσνιών συμμετασχόντες 
τής συμπλοκής έφόνευσαν ΰπέρ τούς τριάκοντα στρα- 
τιώτας αυστριακούς καί πλείστους άλλους θανα- 
σίμως έπλήγωσαν. Ό  άρχηγός τής συμμορίας, όστις 
θεωρείται λίαν επικίνδυνος, ονομάζεται Πέτρος X. 
Κότσιβιτς. Ή  διοίκησις τού Σεραγιέβου εΰρίσκεται 
είς μεγάλην ταραχήν διά τόν φόβον έπαναλτ,ψεως 
τών επαναστατικών τούτων κινημάτων κατά τόν 
προσεχή ’Απρίλιον.

. ΔΗΜΟΣΙΑ Ι Ιβ ΙΚ Η  ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Νομοσχέδιον κατετέθη έν τγ, Γερμανική Διαίτγ 

εσχάτως περί μεταρρυθμίσεως τού ποινικού Κώδικος 
δΓ οΰ ·/·, αΰστηρότης τών τιμωριών πρός διόρθωσιν 
τής άνηθικότητος ηΰξησεν τών προαγωγών υποκει
μένων είς τιμωρίαν διά φυλακίσεως. Ή  ποινή διά 
πράξεων έσχατης διαφθοράς ή άνηθικότητος ώσαύ- 
τως έγένετο αΰστηροτέοα.

Τό νομοσχέδιον είνε άπαύγασμα τού αΰτοκρατο- 
ρικού έγγραφου έπί τής έν Βεοολίνω έπικρατούσης 
άνηθικότητος. Αί τιμωρίαν είς άς οΐ προαγωγείς 
και ο! συγγραφείς άνηθίχου φιλολογίας καθιστώσιν 
εαυτούς υπολόγους είνε αΰστηρόταται. Έκτος τού 
οτι ΰπόκεινται είς φυλάκισιν εως 6  μηνών και είς 
πρόστιμυν 6 ,0 0 0  μάρκων, οί φυλακισμένοι ΰπο- 
χρεούνται νά τρέφωνται έπί 0 εβδομάδας δΓ άρτου 
καί ύδατος καί νά κοιμ.ώνται έπί σανίδων. Μετά δέ 
τήν λήξιν τής τιμωρίας των ταύτης κκθυποβάλ- 
λονται άναγκαστικώς είς διετή εργασίαν έν δημο- 
σίοις έργοστασίοις.

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

Οί α'γγλοι άπώλεσαν τή* επαρχίαν Κ αλαί τώ 1858.
*  *

Έ ν  Ίνοίαι; νΰν είκοσι τέσσαρε; άγγλίδε; έξασχοΰσι ι!, 
ιατρικόν επάγγελμα.

* *
*

Ή  Ευρώπη έ’χε ι πληθυσμόν 3 5 7 ,3 7 9 ,0 0 0  ψ υ χώ ν, ήτοι 
κατά πολύ υπολείπεται τοϋ Ουρανίου Κράτους.

*

Κ ατ’ έξοχου; στατιστιχολόγου;, ό αριθμό; τών έν 'Ατίςε 
κατοίκων &χ χνέλθη χατά τήν άπογραβήν εΐ; 8 9 6  εκα
τομ μ ύρια .

» *
*

Έ χά στη  μέλισσα , μεθ' ολν,ν τήν δραστηριότητα τη ; χαί 
τά ; άπειρου; αυτή; περιοδεία;, δέν συλλέγει πλέον του ένό; 
χοχλιαρίου μ ίλ ιτ ο ;  εν μ ια  μοντ, εποχή  τοΰ έτου;.

*
•  *

Ό  νεοδιορισθείς πρεσβυ; τή ; Α γγ λ ία ; Ιν  Ινωνσταντινου- 
πόλει ¿χρημ άτισε τώ  1846 σαλπιγκτή; τών δραγόνων.

* *
*

Ο ί όμιλοΰντε; τήν κινεζικήν γλώσσαν είνε τετράκις πο
λυπληθέστεροι τώ ν όμιλούντων έν γένει τήν αγγλικήν.

*
♦ *

Ό  ποιητή; Σπένσερ άπεβίωσε τώ  1599.
* *

«
Ό  Ιστοριογράφος Ζιβ£ών άπε&Λνε τώ 1749.

♦ *

Προ 35 περίπου έτών ό Ό ρσίνν,; άπεπειράθη νά δολορο-
νή®η τόν αύτοκράτορα Ναπολέοντα.

* ·

Ή  ά^ο του ήλ-ου ά^όστισ·.; τής γης είνε 9 2 ,0 4 3 ,0 7 4  
{Αίλίων.

φ *
*

Ή  παγκόσμιο; παραγωγή τοΰ σίτου άνήλθε κατά τώ 
1891 εις 7 8 9 ,9 7 0 ,0 0 0  έχατόλλιτρα, απέναντι 7 7 4 ,7 6 4 ,0 0 6  
τοΰ 1890 καί 7 5 8 ,Ϊ 2 7 ,0 0 0  τοΰ 1 8 8 9 . Ή  αύξησι; όμως 
τ ή ; παραγω γή; τοΰ 1891 προέρχεται έκ τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.

» *

Ό  βασιλεύ; Ό /κ ά ρ  τή ; Σουν,δία; άγει τό 63ον ετο; τής 
ήλικία; του.

*
* *

Λουδοβίκος ό 16ο; έκαρατομτ,θη τώ 1 7 9 3 .
*

* #
Ά νθ ρ ω π ό ; τις διά στατιστική; ύπελόγισεν οτι εν ζεΰγο; 

μεταξύ 11 ,&00 τοιούτων εορτάζει τούς άδα*ΑΛντίνου; γά
δους του.

*
•  *

Ε ν Εδιμβοΰργω άνω τώ ν εκατόν χιλιάδων λιρών στερ
λ ινώ ν συλλεγονται καί έξοδεϋονται έτησίως ύπό φιλανθρω
πικώ ν ιδρυμάτων.

•  *
*

Ύ πά ρχουσιν έν Παρισίοι: 1 ,8 0 0  περίπου γυναίκες έπαγ- 
γε/,ματίαι, ε ; ών πλείσται ζωγράφοι, γλΰπται, σχεδιασταί, 
ιατροί κτλ. 'Υπάρχει δέ πρός τούτοι; καί μέγα; αριθμό; 
γυναικών κατε-χουσών θέσεις γραφέων καί ταμιώ ν διαφόρων 
καταστημάτω ν, εργοστασίων, χαφείων κτλ.

* *

Εν Ρουμανία ήδη είσήχθτ,σαν αί γυναίκες έν ταχυδρο
μείο·.; καί άλλοι; δημοσίοι; ίδρύμασιν.

ΣΤΕΡΕΟΤΓΠΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
’Επειδή τινες πών ενταύθα κ. συνδρομητών μας 

παρεπονεθησαν, ά’τι δέν λαμβάνουσι τόν «Βοεττανι- 
κόν ’Αστέρα» παοακαλούνται πάντες οί κ. συνδρο- 
μηταί καθώς καί οί μη συνδρομτ,ταί οί άνέκαθεν 
λαμβάνοντες δωρεάν τό φύλλον, όπως είδοποιώσι 
αΰθημερόν ήμάς οσάκις ή διανομή τού φύλλου δέν 
γίνεται τακτική-

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είς τό γνωστόν παρά τγ, νέα ’Αγορά Κατάστημα 

’Αποικιακών ’Αδελφών Ίωάν. Πρινοπούλων (πρών,ν 
Πυρρή) έκομίσθησαν έσχάτως χαβιάρι μαύρο άρί- 
στης ποιότητος πωλούμ,ενον πρός 2 0  δραχμάς τήν 
όκά, ώς καί άπαντα τά είδη,. Οί βουλόμενοι προ- 
σελθέτωσαν καί θά μ,είνωσι λίαν ευχαριστημένοι.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ τής Ιατρικής έκ τού έξωτερικού θέ- 
λων νά άσκηθή πρακτικώτερον έν τή έπιστήμγ ζη 
τεί Φαρμακεΐον οπως έργαζόμενος τώ χορηγείται 
καί δίωρο; άδεια καθ’ έκάστην.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ τής Φιλολογίας έκ τού έξωτερικού 
μέ άριστα; συστάσεις ζητεί παραδόσεις. Πληροφο- 
ρίαι έν τώ Γραφείω ήμών.

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

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

ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1 7 6 0  —  1856

ΠΡΟ ΤΟ ΤΤΠ Ο Σ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΛ'

(συνέχεια).

Ό χορος

γσυςμου... μέ διαόάλλει καί τήν κατορθώνει, άν καί 
fo t,·/ έγγυος νά μέ ϊιατάςγ έν τώ άμα νά άφγσω τ-̂ ν 
Πετρουπολιν καί να έλθω ενταύθα πρός τόν σύζυγόν 
μου, τόν όποΤον προ τριών έτών δεν εΐχον ίδεί.

Ή οιρα τού έτους τόσον γτο προχωρημένγ, τό ταξεί- 
ίιον έπιπονον καί ή Οέσις ¡υου επισφαλής, ώστε ή Αΐκα- 
ηρίνγ δέν ήϊύνατο να έκλέξγ τιμωρίαν μεγαλν,τέραν διά 
μιαν γυναίκα.
: — Βεδαίως ή θέσις σας πριγκίπισσα πρέπει νά ητο 
ρρικαλέα. οταν παρά -ώ συζύγω υμών έφΟάσατε, άλλ’ 
s κόμης Ιΐανίνης, οστις ήτο τότε παντοδύναμος, πώς δέν 
βυνηθη νά σα; συνδράμγ καί νά πραλάΐγ ταυ την τψν 
?ορίαν.... s κόσμο; άπας άπείιδε τήν έγκυμοσύνην σας 

ές τούτον....
— Ό  κόμης ΙΙανίνης δέν εινε ά πατήρ τής Λουτζί- 

_ας μου ! Ποτέμκη ! Τούναντίον έκηρύχΟη καί οΰτος
- θρός μου καθότι άνεκαλυψε. οτι δικαιώματα πατρός 
χε μόνον ό τότε πρέσδυς τής Αγγλίας Φίτζ - Χέρπερ

όποΤον σφοδρώς τότε ήράσθην  ναι ούτος ε?νε ό
τήρ τής υψηλής καί ωραίας έκείνης Λουτζίκας μου.... 

ϊίν ανευρίσκετε έπ’αύ-ής τόν αγγλικόν τύπον ;
—  "Ηθελον τήν έκλάδει μάλλον άγγλίδα ειπεν ό 
τέμκης  άλλά τίνι τρόπω ήδυνηθητε νά διεκφυ-

γτε τάς υποψίας καί τήν οργήν τού συζύγου σας, όταν 
'ανεκάμψατε εις Μόσχαν ;
— Τού συζύγου μου ! ητο τό σφάλμα καθολικώς ίδι- 

?ν του,μειδιώσα άπεκρίθη αϋτη. Διατί νά μ,οί έπιτρέψγ
κατοικώ τήν I Ιετρούπολιν χωρίς τό έλάχιστον περί 

ού νά φροντίζγ, οΰτος δέ νά ζγ είς τά υποστατικά μας
γεωργός εις Μόσχαν μέ τάς ώραίας του δούλας......

ούναντίον έγώ είς τήν έπιστροφην μου έκόμιζον τούς 
οαυνούς, έγώ μετεδλήθην είς καταιγίδα, έγώ ημην ή 
τηγορος ή έγκαλούσα... Σας βεδαιώ επέτυχον τόσον 
•μασιως, ώστε έχρειασθη έκ μέρους του ού μικρά άγω- 
, ί’να μέ καταπραύνη, έ'θεσεν ούχί ολίγους ύπέρ αύ- 

ύ νά συνηγορησωσι, όπως μ.έ πείσωσι νά τον συγχω- 
σω. "Επραςα τούτο άφού τόν έκαμα πρώτον νά έγ- 
ηθή, ότι ποτέ δέν ήθελε διακρίνγ τά τέκνα μου άπό 
ίϊικά του καί ότι ηθελεν επιτρέψει πρός ταύτα νά 

«ωσι τό όνομα του, καί να νέμωνται τήν περιουσίαν

Θαυμάσια ! κτυπών τόν μηρόν του ειπεν ό κόμης 
«τέμκης διά γέλωτος τρανού. Τί καλός σύζυγος ! ! ... 

τούς σπινθηροδολούντας οφθαλμούς τή; πριγκιπίσ- 
καί είς τήν ακτινοβολούσαν Ιχφρασιν τής ήδυτάτης 

ΐ ’.ογνωμίας της διεχύθη έπί τού προσώπου αύτής έν 
σω τών φώτων καί τής άοαμαντοστεοούς αύτής κεφα- 

ίς ή σκιά τής "Ηδης, ητις συχνά εις μίαν στιγμήν 
•άστου τής ψυχής ευδαιμονίας επισκέπτεται τά πλέον 
νοπωρινα πρόσωπα καί ρίπτει έπί τούτων έφημερον 
ας τής άλλοτε περιδοητου τούτων καλλονής. II 

¿γκιπισσα Δασκώφ έπλησίαζε τό τεσσαρακοστόν έτος 
ς. Εικοσαετής έστάθη ή δΓ ένός στόματος ύφ’ ο

ν τών Ρώσσων πανθομολογουμενη τής Ρωσσίας έξοχος 
λονη. Ή άλ.ηθώς ώραία γυνή δυνατόν νά χάση τήν 
ον τής νεότητάς της είς τά τεσσαράκοντα, ούδέ- 

ε όμως καί τό κάλλος της. Ά λ λ ’ ή μάλλον πρός 
αβρόν καί λεπτόν ή ευτραφής πριγκίπισσα ουδόλως 
δ’δε τήν ηλικίαν αύτής. Οϋίείς ήδυνατο να μ.αν- 
j οτι ήτο ή μητηρ δύο κομψών θυγατέρων έν τώ 

έκείνω καί ένός υιού, όν τινα ώνειρεύετο διά τού 
έμκη νά κατασταθμίση είς τήν λεγεώνα τών έρα- 
ν τής αύτοκρατείρας καί διά τού υιού έπανέλθη είς 
αύλην. μακράν τής οποίας ώς διψών άνθος έμαραί- 
είς Μόσχαν.

Ο Ποτέμκης ήτένισε τούς οφθαλμούς του πρός τήν 
• ¡■'.'.πίσσαν, καί είς τήν λαμψιν τής φυσιογνωμίας 

ως ώραΤον φωταγωγόν τού ούρανοΰ σώμα άνεπό- 
*ν εις τήν θέρμην του φαντασίαν τήν περίφημον έ- 
•9¡v καλλονήν τής Πετρουπόλεως. τήν οποίαν οΰτος 

απλούς άνθυπασπιστής μ.ετ' άέλπτου έπιθυμίας 
s'' έθαύμαζεν ουτε καν νά όμιληση πρός ταύτην έ- 

α.

Έλατρεύετο ύπό τού πρωθυπουργού Πανίνη τότε ή 
πριγκίπισσα Δασκώφ, έπροσκυνεΐτο ΰπό πρέσδεων καί 
στραταρχών, ούχί διά τήν πρός ταύτην φιλίαν τής_ αύ
τοκρατείρας άλλ’ άπλώς μόνον διά τά έπαγωγά κάλλη 
της. Ό  Ποτέμκης τό νύν ήτο ό ήρως τής ήμέρας, ό 
θρίαμδος τού παρόντος ! Πρό τριών μηνών είς τά με
σημβρινά τής Ρωσσίας ήτο παραδεδομένος είς πολίτικα; 
τύρδας, είς δωρυκτητικά σχέδια, στιγμαί καθ’ άς έν φι- 
λόδοςον πνεύμα λησμονεΤ ούχί μόνον τάς κυρίας άλλά 
καί τήν κτίσιν όλην. Έν τώ χορώ τούτω ένθυμήθη καί 
πάλιν αύτάς, έκ δέ τής ζωηρας φαντασίας του ή ρω- 
μαντική ιδέα διήλθε νά κερδηση τό άπολεσθέν άπαρά- 
μιλλον άνθος άν καί ηδη τεΤνον πρός παρακμήν.

—  Εισθε πάντοτε ή βασίλισσα τών χορών καί συνα
ναστροφών Μάσοιγκα χαμιλόνων τήν φωνήν καί άτενίζων 
χαύνως τούς οφθαλμούς της λέγει'αλ/.οτε ότε ύμείς ουτε 
τό όνομά μου καν ¿γνωρίζετε, ήσθε τό τερπνότερον τού 
βίου μου όνειρον ! ήμην μόνον δεκαοκταετης' ήδυνάμην 
φευ ! τότε νά φάγω πρός χάριν σας άνθρακας πεπυρω-
μένους,φθάνει μόνον ένα βλέμμα σας νά ήξιούμην.........
'Απόψε παρίστασαι ένώπιόν' μου ωραιότερα ή τότε ! 
είσήλθετε είς τήν φαντασίαν μου τόσον ισχυρά ωστε......

—  Πώς εϋρετε τάς Κυρίας τής Μεσημβρινής Ρωσσίας;
—  γελώσα έκ τέρψεως διέκοψεν ή πριγκίπισσα  Αί
Έλληνίδες, αί Κιρκασίαι, αί Μολδοδλάχαι, Όθωμανί-
δες, Άρμένιαι  οποία ποικιλία ! χίλια διαφορετικά
κάλλη διά μίαν θερμήν φαντασίαν.

Λησμονείτε ότι ή βαρε~α έργασία πολλούς τών αν
θρώπων τών πλέων θερμών φαντασιών ποιεί νά μή έχωσι 
τόν καιρόν καί τήν διάθεσιν, οϋτε καν νά γευματίσωσιν, 
ταύτα πάντα εινε διά τούς αργούς καί τούς περι τας
διασκεδάσεις καταγινομένους τοιαύτη ήτο ή θέσις μου
ώραία Μάσιγκα ! Έπειτα κα/.λονή άνευ ανατροφής, 
ανευ πνεύματος άνευ πολιτισμού, άνευ τροπω·' και συμ
περιφοράς. ..ϋπεσχέθην έπίσης αναχωρώ·/ τής Πετρουπο- 
λεως τήν αρετήν τού Σωκράτους πρός τήν Αικατερίνην 
μέχρι τής επιστροφής μου, τούς οφθαλμούς αυτού στρέ
φω·/.... φαντάσθητι είς όποιαν αύστηράν νηστείαν μέ 
ύπεχρέωσεν.

’Αφού τόσον αύστηρώς διεφυλάξατε ταύτην μέχρι Μό
σχας πολύ θά άμαρτησητε άν τήν καταλύσετε είς τήν 
ΐεράν πόλιν. Ένυπάρχουσιν έντός τής πόλεως ταύτης 
τής έξορίας μου Ποτέμκη τόσοι άγιοι, τόσοι ιερείς καί 
τόσοι κώδωνες, ώστε αδύνατον καί νά μή κολασθήτε καί 
νά μή κωδωνισθήτε μέχρι Πετρουπόλεως.

—  Τίθεμαι ωραιότατη Μάσιγκα ύπό τήν προστασίαν 
τής άγιοτέρας τής πόλεως ταύτης γυναικός, ύπό τήν 
ίδικην σου λέγω είμαι δέ βέδαιος, ότι τότε υμείς ή Ιδία 
θά φροντίσητε νά καλύψητε τά κρίματά μου καί νά κα
τακρατήσετε τούς κώδωνα; τής Μόσχας.

— Πώς Ποτέμκη τίθεσθε ύπό τήν ίδικην μου προστα
σίαν ; καί δέν φοβείσαι τήν αύτοκράτειραν, δέν φοδεΤ- 
σθε δέν ύποπτεύσθε έμέ ;

—  Διόλου επιθυμώ απόψε ή δυνατόν νά θέσω τόν 
πρώτον λίθον τού πύργου έφ’ οΰ θά κλείσωμεν τήν α
μοιβαία·/ καί άδιάσπαστον φιλίαν μας, φρονώ έγώ καί 
ύμεΤς, δύο πνεύματα καί δύο ψυχαί τοσούτον συνταυτι- 
ζόμεναι είς τάς ιδέας καί τά αισθήματα ώς τας ίδικαδ 
μας δύνανται νά εϋρωσι παραμυθίαν άμοιδαίαν έν έποχή

έσύστησα πρός τήν ακράτητο·/ φίλην μου νά μέ άντικα- 
ταστηση κατά τόν χρόνον τής συντόμου απουσίας μου 
είς Κριμαίαν τοιαύτην πρόοδον έ'καμεν είς τήν καρδίαν 
τής Αικατερίνης, ώστε άγνοώ μέ όλους τούς θριάμβους 
ούς συγκομίζω τό νύν είς Πετρουπολιν οποίου είδους 
υποδοχήν μέ έτοιμάζει.

— Καί ή ανταμοιβή ; Λχκωνι/.ώς ήρώτησεν ή ττριγ- 
κίπισσα.

—  Νά οας έπαναφέρω είς Πετρούπολιν, και νά σας 
έχω πλησίον μου ώραιοτάτη Μάσιγκα, ό δέ υιός σας νά 
άντικαταστηση τόν Αανσκόην παρά τή Αικατερίνη.

—  Ή αμοιβή εινε άνωτέρα τής θυσίας Ποτέμκη μέ 
φωνήν τρέμουσαν έκ τής χαράς ειπεν ή πριγκίπισσα μέ 
τήν διαφοράν, ότι ή Ουσία προπορεύεται τής αμοιβής.

αμα
Ποτέμκη μεθ’ υπερηφάνειας εΰπεν :

—  Τούτο μέ άρκεί !.........  πότε αναχωρείτε διά Πε-
σρούπολιν—

—  Αύριο/ πολύ πρωί  εννοείτε, οτι αΐ τοιαύται
στιγμαί δέν αναβάλλονται ποτέ δΓ άλλην ώραν, διότι 
τότε* πλέον ερως δέν εινε.... ιδού τί νά κάμετε, είπείτε 
πρός τήν κόμισσαν Ούϊσκοδάτην, ότι θέλετε νά μέ ομι
λήσετε περί σπουδαίων πραγμάτων, ότι έχετε νά μέ 
άναγνώσετε έπιοτολάς καί έγγραφα άφορώντα τήν άθωό- 
τητά σας, όπως ύπέρ ύμών καί τού υιού σας άγορεύσω 
παρά τή αύτοκρατείρα- έπειδή δέ των προσκεκλημμένων 
όλων τά σμματα εινε έφ’ ήμ.ών νά μας οώση ένα θάλα
μον, έντός τοΰ όποιου ύμείς πηγαίνετε πρώτα κάγώ 
εΰτα οας ακολουθώ.

Ή  πριγκίπισσα ήτο γυνή τού κόσμου ώ; τότε έχα-

λοϋντο αί πείρας καί μεγαλείων γευθείσαι τής Ρωσσικής
άριστοκρατείας κυρίαι........

Ό  Ποτέμκης ό περιφανέστερος τής Γωσσίας άνήρ.Λ 
ούχί αϋτη ήτις ειχεν έν σχέδιον καί ένα σκοπόν ένώπιόν 
της ήθελε ποτέ λακτίση άλλά καί πλείσται άλλαι ηθι
κής πλέον αΰστηρας. Ένευσε καταφατικώς πρός τόν 
κόμητα. “Εστρεψε δέ τούς όφθαλμούς πανταχόθεν νά 
ζητηση τήν κόμισσαν Ούίσκοβάτην.

"Οταν είδεν αυτήν ώρθώθη, τήν έπλησίασε καί είς τό 
ώτί·ν ¿ψιθύρισε τινάς λέξεις' επανήλθε μετ’ έλίγον μετ’ 
αύτής πρός τόν Ποτέμκην.

—  Κύριε κόμη είς τήν πριγκίπισσαν Δασκώφ εΰπον 
ότι ¿πάνω είς τό καλλιντηριόν μου (1θ\\άθΪΓ) δϋναοθε 
νά συνδιαλεχθήτε' τούτο συγκοινωνεί μέ τόν κοιτώνα 
μου... απέρχομαι όπως τούτον κλείσω έσωτερικώς όπως 
μή έκείθεν διαταράξη τις τήν ησυχίαν σας. Θά εύρητε
παν αναγκαίο-/ τής γραφής είς τό καλλιντηριόν μ ου ......
απόκρυφα έξ ύμών δέν έχω άλλα έκεί ή μίαν σωρείαν 
έπιστολών τών χριστιανών έκ τών διάφορων πόλεων τής 
Τουρκίας Ορηνούντων καί δεινολογούντων διά τά βάσα
να, τάς άρπαγάς καί τά κακά τά οποία ϋποφέρουσι άπό 
τούς Τούρκους ... μακράν τού να δυσαρεστηθώ ηθελον 
εέσθαι εύτυχής άν έρρίπτετε μίαν ροπήν οφθαλμού πρός 
ταύτας.

—  Οΐ δυστυχείς έέ.ληνες ! . . . Ά  ! φίλη κόμισσα ό 
χρόνος τής άπελευθερώσεώς των δέν εινε μακράν ! έπί 
τοϋ Ποτέμκη θά γείνωσιν ελεύθεροι, διά τούτο καί μό
νον τόσον συχνά ποιώ τά ταξείδι» ταύτα είς τήν Βεσ- 
σαραδίαν καί Χερσώνα . . .  ή Σταμπούλ καί πάλιν θά 
γενή Βυζάντιον καί τούτο έπί τών ημερών μας. Έπί 
τών ήμερων μας θά ίδωμεν έκεί καί παλιν Παλαιολό- 
γους ! ό Στέφανος Παλαιολόγος άνεσκίρτησεν είς τούς 
λόγους τούτους. Μικρόν τι έλλειψε νά όρΟωθή καί 
ριφθή είς τούς πόδα; τού Ποτέμκη· ήτο νέος. ήγνόει 
ετι τήν γλώσσαν τής διπλωματίας ! άκούσας όμως ά
πατα/ τήν μετά τής πριγκιπίσαης Δασκώφ έμιλίαν τοϋ 
Ποτέμκη, ήνόησε οτι ήθελε ανατρέψει διά τής παρρη
σίας του τήν άποστολήν αύτοϋ . . . άλλως τε ένθυμηθη 
ότι εις τό πλευρό·/ του έκάθητο ό στρατιωτικός εκείνος 
όστις μ’ όλον ότι εΤχε κλειστούς τούς έφθαλμούς καί 
προσεποιείτο αδιαφορίαν, ήκουε έπίσης τά παντα. Νά 
κατασυντρίβη ήρξατο τόν εγκέφαλον, τίνι τρόπω ήδύ- 
νατο νά ώφεληθή έξ όλων τούτων χωρίς νά ένοχοποιηση 
¿αυτόν.

—  Ό  σύζυγός μου είς Πετρουπολιν θά σας δώση τά 
καθ’ έχαστα ένός σχεδίου τό οποίον μας έφθασεν ές 
’Ηπείρου έπανέλαβεν ή κόμισσα Οΰίσκοβάτη. ’Ά ν κατα- 
δεχθήτε νά δώσητε μικρά·/ τινα έπί τούτου προσοχήν, 
θέλετε ίδεί πόσον εύκολο·/ εινε νά κατορθωθή.

— Άφού ή ώραία καί πνευματώδης κόμισσα Ούί- 
σκοβάτη. εινε έπί κεφαλής του, αμφιβολία δέ υπάρχει 
ότι πρέπει νά εινε λίαν εύγενης καί εύστοχων σχεδίων... 
έπρεπε νά έλθετε ή ίδια είς Πετρούπολιν όπως ταχύ
τερο·/ τό διεκπεραιώσετε μετ’ έμ.φάσεως ειπεν ,,ο Ποτέμ
κης έπεξεργαζόμενος διά τών άσωτων οφθαλμών του.

—  "Οταν τις έχη σύζυγον τοιαύτης ίκανότητος καί 
σεδασμοϋ, δυνάμενον νά τό θέση ό ίδιος είς τήν οδόν 
τή; προόδου, τό ορθότερο·/ φρονώ είνε ή γυνή νά μήν ά- 
ναμιγ· ύεται διόλου είς τάς υποθέσεις του έκτός μόνον
άν οΰτο; ό ίδιος ήθελε ζητησει τήν συνδρομήν.......
όσον διά τήν Πετρούπολιν σας  έπαναλέγει γελώσα
ήμισυ ειρωνικώς ήμισυ χαριεντιζομένη, ούτε :  τρόπος 
τοϋ βίου τών αύλικών της, ούτε έκείνος τής’λοιπής αρι
στοκρατίας συνάίουσιν έλαχίστως μέ τάς ιδέας μου ε
σφαλμένα; ίσως, πλήν έν άρμενία μετά τή; συνειδη- 
σεως μου.

Ή κόμισσα Οΰίσκοβάτη λαχοϋσα εύλογοφανή πρόφα- 
σιν μετα τάς λέξεις ταύτας άπεμακρύνθη συγχρόνως 
έκείθεν.

—  Είνε άπόοθητος ! είπεν μειδιώ·/ ό Νοτέμκης πρό; 
τήν πριγκίπισσαν.... καλλίτερα·/ νά ποίηση τήν έκλογήν 
δέν ηδύνατο χαρακτήρ ζηλότυπες καί φιλύποπτος ώς 
¿κείνον τοϋ φίλου μου Οΰίσκοβάτη. Καί όμως ό ίδιος 
δέν είνε τόσεν πιστός, σύζυγος.

—  Ήκευσα ότι ό υιός της μέλλει νά εας παρακο
λούθηση είς Πετρούπολι·/.... είνε αληθές ;

—  ’Αληθέστατο·/ ϋπεσχέθην πρός τόν κόμιτα νά τόν 
κατατάξω είς τήν αύτοκρατερικήν σωματοφυλακήν, πλήν 
οφείλει νά διαμείνη πρώτον τινά έτη έν τή πολεμική 
σχολή.... εί/ε μόλις δεκαπέντε έτών.

— Πιθανόν ό υιό; νά έφελκύση καί τήν μητέρα είς 
Πετρούπολιν ! ή δέ μήτηρ μελην τήν αύστηροτάτην τών 
έλλη/Γ/.ών χαρεμίων ήθικήν έ·/ τή εωμα/τικότητι τεϋ 
ν’ άναϊειχθή έ απελευθερωτή; τεϋ Ελληνικού γένους 
π·.θπ'/δν νά προσφέρη έαυτήν αύτοθε’/.ήτως ολοκαύτωμά 
πρός τόν μέγαν Ποτέμκην—  τήν μικρά·/ τα - " 
κάγώ πολύ νεωτέρα της καί άνθοτένα -
τόν γέρο ΙΙανίνην' βαθέως η : .·, ■ .¡ υ·φ *ρ5-
σέθεοεν ύπομειοιώσα μετά τής 
ης έν τή αϋλή τή; Αικατερίνης 
«θεωρούν.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΕΞ ΤΟΜΟΥΣ 

‘T ri ΣΤΕΦΑΝΟΤ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΔΛΑΙΟΝ ΙΑ '.

Ό  δεύτερος άρραβών.

Έπέστρεψαν είς ΛονδΤνον τάς άρχάς του Μαρτίου 
1851 όταν μέγας /ρότος διέτρεχε τήν ’Αγγλίαν και 
Ευρώπην διά την προσεχή Παγκόσμιον Έκθεσιν τοΰ 
κρυστάλλινου παλατιού.

Ή  μήτηρ αύτής έξ άλλου έν μια των επιστολών της 
εγραφεν, ότι άπεφάσισε να τήν προίκιση με 1 2 ,000  
λίρας μετρητάς. καί χαρίση προς ταύτην τήν έπαυλη 
τής Πριμρδζ εις Τουΐκναμ, ομοίως τον οίκον τής όδοϋ 
Βάρκλεη καί δώσει υποχρεωτικήν επιστολήν πρδς τδν 
έκλαμπρο·; ίπππότην δι’ ής παρεχώρει τδ ήμισυ των 
κτημάτων της του Καναδά άμα έκερδίζετο ή έσυμβιδα- 
ζετο ή δίκη. Τα πάντα προανήγγελλον, ότι τδ ΛονδΤ
νον ήήελεν μεταβληθή εις παγκόσμιον πανήγυριν. "Ω- 
οειλον να χαροϋν αυτήν ώς έντιμοι άνθρωποι. Δια 
τοϋτο έ'πρεπε πάραυτα νά νυμφευθούν όπως είσελΟουν 
έντδς τής αριστοκρατίας των άνω δέκα χιλιάδων 
upp er te n  έν αύτή ήδύναντο να συναπαντήσουν όλοκλη- 
ρον τδν οιλελληνικδν κόσμον τής Ευρώπης ό δέ έντιμος 
σύζυγος καί πατριώτης ένασχοληθή ΰπερ τής μεγάλης 
Ιδέας- παρακολουθούμε·; καί ήμεΤς τδ τεράστιον τοϋτο 
ζεύγος.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΒλ 

Α ί ττεντήκοντα στερλιναι.

Εις τδν σταθμόν τής ενώσεως του Κλάπαμ^περιέμε- 
νεν ή άμαξα τής βαρόνηςΚίερμαν καί οί ύπηρέται αυτής. 
Άνεχώρησαν διά τήν έπαυλιν τής Τουΐκναμ.

Ό  κ. Σκοπελίδης έρριψεν πλαγίως τά ό'μματά του 
πρδς τούς λαμπρούς μέλανας ίππους καί τήν λιβρέαν 
των υπηρετών πριν είσέλΟη έν τώ όχήματι καί δέν ήδυ- 
νήθη να κρατήση αμα είσήλθεν έντδς αύτής τήν εύχαρί- 
στησιν του καί μή όμολογήση τήν έξοχον άδροφυΐαν τής 
μ-ακαρίτιδος Σοφίας Βρόδγουδ διά τήν κομψότητα τοϋ 
οχήματος έκείνου.

—  "Ερως ! τδ Ιΐρόαμ τοϋτο είνε ίδικόν σου ! διότι
ά/αμφιδόλως ή μήτηρ θά μας τδ χαρίση καί τοϋτο........
Είνε ΐσα ίσα δι’ ή μας οίτινες εϊμεθα έν ζεϋγον νέων καί 
ωραίων πλασμάτων.... Είνε παρά πολύ επιδεικτικόν διά 
μίαν μάλλον ηλικιωμένη·;. Ή μήτηρ μου σπανίως ά- 
νέδη είς τοϋτο έκτδς όταν έποιοϋμεν τινάς έπισκέ- 
ψεις.... έγώ τδ έμεταχειριζόμην μόνη πάντοτε, έχομεν 
καί εν ανοικτόν τδ όποΤον συρόμενον παρά τών ίππων 
τούτων είνε ό θαυμασμός ολοκλήρου τοϋ πάρκου.

Ό  άτίθασσος χαρακτήρ, ή έμπιστοσύνη, τδ φυλύπο- 
πτον καί άστατον, ή ορμητική φιλοδοξία, καί ή ακράτη
τος θηλυμανια τοϋ ήρωος ήμών έντός τινων μόνον έδδο- 
μαδων έν τή παλάμη καθείρχθησαν τής φιλτροποιοϋ 
Άννης.

Ήδύνατο τώρα ώς άλλη θάίς τοϋ μεγάλου ’Αλέ
ξανδρου νά διατάςη πρός τοϋτον τήν πυρπόλησιν τών 
παλατιων τοϋ Δαρίου. Δέν έγραψε πρός τινα, δέν είδε 
οίιδενα, δέν έδωσε σημεΤα ζωής πρδς ούδένα τών φιλοξε- 
νησαντων τοϋτον άλλ’ είς τδ δεσμωτήριο·; άμώτου έρω
τος πανημαδδν καί δλονυκτί έντρυφών δ μέγας πα
τριώτης όσημέραι μετέδαινε είς τήν μαλθακότητα καί 
ναρκωσιν τών κραιπαλωδεστερων δντων τής τρυφηλής 
Άσίας.

’Ενίοτε έςυπνών κραιπνώς ήσθάνετο τήν θέσιν του 
καί έζήτει ν’ άνατειναχθή καί έςέλθη έκ τοϋ βορβόρου 
πλήν τδ διορατικόν καί έφευρετικόν τής τριπράτου. δο- 
λορράφου ηδυπαθούς "Αννης έπεσώρευε μηχανορραφημά- 
των νέας πλεκτάνας πέρις τού όςυρρόπου Πατρόκλου 
χαί μετεβίδαζε τοϋτον είς βαθυτέραν νωχέλειαν.

’Αναντίρρητος καί άδιερμήνευτος αλήθεια ! Ή  ιδία 
αϋτη σκληρά εταίρα, ή μητρομανής αυτη Λαίς άπώλεσε ή 
μάλλον εύρε τήν καροία ν της. Τωόντι ώς ή περίφημος 
διά τδ σώμά της καί αξιοσημείωτος διάτας παραξίαςκαί
τ; * ΰ /·ον. τήν φιλοχρηματίαν καί φινίαογυρίαν της πρε-

σδυτέρα Λαϊς τής Ίκκάρου έγεινε έρωτος παραναλωμα 
διά τδν Εύδότα τής Κυρήνης μηδαμώς εϋσπλαγχιζομένη 
τδν δι’ αυτήν παραφρονήσαντα έντιμον καί σώφρονα 'Α
ρίστιππον οϋτω καί αϋτη τέως έπαγιδεύθη.

Ούδείς κάλαμος ή γλώσσα δύναται νά περιγράψη τάς 
τηλικαύτας άντιφατικάς άρμάς τής ανθρώπινης καρδίας 
καί τοϋ άνθρωπίνρυ λογικοΰ. Ή  ιστορία είς πάντας 
τους αιώνας μας έδωσε παραδείγματα ζωντανά άνεςη- 
γήτων φαινομένων, καί τδ περιεργότερον εϊδομεν κοινω
νίας ολοκλήρους νά χειροκροτήσουν καί άπαθανατίσουν 
τα λυμαίνοντα τάς κοινωνίας ταϋτα πλάσματα. Οί Κο- 
ρινθιοι έστησαν ήρώον, λέοντα κατασπαράσσοντα κριόν 
είς τδ Κράνειον διά τήν Λαί'δα των λέγοντες. Ο ύ 
Κ ό ρ ι ν θ ο ς  ο ύ τ ε  Λ αί  ς. Ό  Άρπαλος δ Σα- 
τραπης τής Βαδυλώνος καί θησαυροφυλαξ τοϋ Μεγάλου 
Αλέξανδρου κατασπατάλησε τούς θησαυρούς μιας Αυ

τοκρατορίας διά τήν θυγ·ατέρα τής θαλασσίδος τήν άρ- 
χιεταίραν τών ’Αθηνών Γλυκερά καί τήν όμοίαν της 
Πυθιονίκην. Δέν έδίασε τάς άρχόντισας τής Περσίας ώς 
υπηρέτρια·, νά τήν υπηρετούν καί είς τιμήν της μετά 
τδν θαναχον δέν άνήγειρε τδ λαμπρότερον τών ’Αθηνών 
μνημεΤον.Οί Συκυώνιοι έλάτρευον τήν Γλυκέριον διότι ή 
έταιρα καί παλακίς αύτή τοϋ μεγάλου ζωγράφου τών 
οπωρών καί άνθέων Παυσίου ώραία άνθοπώλις έδέσμευε 
τοϋτον δια τοϋ έρωτός της καί έχρησίμευεν ώς πρωτό
τυπον διαφόρων άριστουργημάτων του πρδ πάντων τής 
περίφημου είκόνος του τής καλουμένης στεφανοπλόκου. 
Η φρονησις τοϋ ζωγράφου Άπελλοϋς ή είκών, ή άνα- 

δυομένη ’Αφροδίτη καί τοϋ γλύπτου Πραξιτέλους τδ 
άγαλμα ή Κνιδία ’Αφροδίτη, ή Φρίνη λέγομεν τδ 
συγχρόνως πρωτότυπον τής τε ύψηλοτέρας ζωγραφικής 
καί θείας γλυπτικής δι’ ήν ό έραστής αύτής ρήτωρ Ύ  - 
περιδης έξήντλησε τήν εύγλωττίαν του υπερασπιζόμενος 
αυτήν οταν δ Εϋθίας τήν έκατηγόρει δι’ έγκλημά τι δέν 
ήθωωθη μόνον όταν έν τώ δικαστήριο» έδειξε τδ λαμπρόν 
αύτής στήθος καί τούς χιονώδεις λόφους ; Τότε μόνον έ- 
μαλακωσε τήν καρδίαν τών δικαστών.

Αϋτη ήτο γυνή ή προτείνουσα άνακτήσασθαι τάς Θή
βας ίδίοις άναλώμασιν ! !

Οί Κολοφώνιο·, έτίμων τήν αύλητρίδα Ναννώ, τήν 
παλλακίδα τοϋ ποιητοϋ Μιμνέρμου οστις τοσαύτας έρω- 
τικας ποιήσεις έγραψε·; ένθουσιασθείς Οπό τοϋ κάλλους 
της. Ο ίδιος σοφός Σόλο»·; φίλος τοϋ Μίμνερμου διήρ— 
χετο πολλάς ωρας έν τώ ο"κω της πλατωνικώς θαυμά
ζω·; τήν Ναννώ.‘ΟποΤον πρόσωπο·; δέν έπαιξε·; ή’Αθηναία 
Μετάνειρα ή παλλακίς τοϋ ρήτορος Λυσίου είς τήν τύχην 
τούτου τής τότε πολιτείας ! όποΤον ή Μελτώ τής ’Ιω
νίας είς τδ είμαρμένον τού Νεωτέρου Κύρου καί τής 
Περσίας, όποΤον ή Λαρισσαία ΙΙαγκάστη άπό τής οποίας 
ά Άπελλής άπεγραψατο τήν ’Αφροδίτη·; είς τοϋ βασι- 
λεως 'Αλέξανδρου ; ‘Η εταίρα Λεσν-.ία ένέπνεε συζώσα 
μετα τουτου τοϋ φιλοσόφου ’Επικούρου, ή Λύδη τδν ποι
ητήν ’Αντίμαχον, ή Έρπαλλίς τδν ’Αριστοτέλη·;.

Ο κόσμος κατά τάς διαφόρους έποχάς του ήτο ό αύ- 
τος έν παντί έθνει έν πάση κοινωνία.

Οϋαί είς τδν άνδρα τδν έν τώ παροξυσμω τών αισθή
σεων του υποπίπτοντα είς τδ κράτος μιας τοιαύτης Σει- 
ρήνος. Ο μυστηριώδης έρως τής μυστηριώδους καρδίας 
ήμών διά τά πλάσματα ταϋτα είνε σφοδρότερος τοϋ ίδιου 
φίλτρου τών γονέων ήμών καί άπόδειξις, οτι ό Άμύν- 
τωρ έτυφλωσε τδν υιόν του Φοίνικα χάριν τής έταίρας 
του Κλωτίας καί άλλοι, άλλοι τόσοι πατέρες διεχωρί- 
σθησαν τα τέκνα των χάριν μιας έταίρας.

Ομολογητέον όμως. οτι ά συμπολίτης ήμών μέχρι 
τής παρούσης ήμέρας ήγνόει τδ παρόν καί παρελθόν 
αύτής. Έπίστευεν άπλώς, ότι ύπδ τδ άθώον παιδικόν 
της ήτο αδύνατον νά ύπάρχη δ έλάχιστος δόλος καί 
παν. οτι έξήρχετο έκ τών χειλέων της ήτο χρησμός. 
Επίστευεν ώς οί άρχαΤοι ΡωμαΤοι, οτι ή Τουκκία ήτο 

παρθένος διότι έντδς κοσκίνου μετέφερε τδ ϋδωρ τοϋ 
Τιβέρεως έξ ενός άκρου τής Ρώμης είς τδ έτερον.

Ό  θαυμασμός τοϋ κ. Σκοπελίδου άνεδιδάσθη είς τδ 
ζενίθ τής φαντασίας του διά τδ κάλλος τής οικογένειας 
έκεινης, ή μήτηρ της ώμοίαζεν ώς αδελφή είς τδ πρό- 
σωπον καί τήν νεότητα καί εύρε τδν Γεώργιον όχι τό- 
σον χωρικόν όσον αϋτη τδν παρέστησεν. Τούς ύπεδέ- 
χθησαν και οί τρέϊς διά τοιαύτης φιλοστοργίας ώστε ό 
ήρως ήμών, ένομιζεν, οτι έγνωριζετο μετά τούτων πρδ 
πολλοΰ χρόνου.

Αλλ’ ότι έποίει μείζονα έντύπωσιν ήτο τδ σέδας τδ 
όποιον άπαντες έόείκνυον πρός τήν Άννην καί κατά 
δεύτερον λόγον πρός αύτόν.

Παρηκολούθουν τάς κινήσεις των καί ήσαν έτοιμοι 
ινα κατακερματισθούν "να τούς υπηρετήσουν.

Η βαρώνη έδαπάνηοε χρόνον τινά όπως τοϋ δείξη 
τά πολυάριθμα δωμάτια τής έπαύλεως. τδ έν βέλτιον 
καί λαμ.πράτερο·; συσκευασμένο·;. Τά παμμεγέθη κάτο- 
πτρα, τά,έκλεκτά τής λεπτόυργίας καί ξαντικής έπιπλα- 
αι εικόνες του, τά Σινικά άγγεΤα του καί αί αύλαΤαί 
και τα ^παραπετασματά του ήσαν αντάξια τοϋ δουκικοϋ 
βαλαντίου τ όποΤον τά έπλήρωσεν.

Ποϋ να έγνώριζεν, οτι έξήλθον πάντα έκ τού ίδιου 
?a?‘?v "C-J, ου %Λ· 83 «ραχνώδεις έανοί καί τρίχαπτα 
ΰφ α έκρυπτετο τδ άλαδάστρινον σώμα τής δουκίσσης

ήν έχάρη καί έντρύφησε τόσας κατά σειράν νύκτας είς 
Τσάτσγουορθ!

’Αλλά οί Ά γγλοι έχουν ώς λόγιον «ότι ή πραγμα- 
τικότης εινε άνωτέρα τής φαντασίας. Οϋτω αληθές έστι. 
είς τάς άχανεΤς πυκνοπληθεΤς καί μυριόπλουτους κοι
νωνίας.

Ένδομύχως ηύχαρίστει ό ήρως ήμών τδν άστερα του 
οστις πραγματικώς ήτο έν τή λαμψει του ούδόλως φαν- 
ταζόμενος οτι ύπέκειτο είς εκλάμψεις. Όταν ή ψευδο- 
δαρώνη τοϋ έδειξε τδν κοιτώνά της δν ά δούξ πρδ τής 
άναχωρήσεώς της έκ Λονδίνου πρώτος ειχεν έγκαινιάσετ 
έπεσεν είς έκστάσεις διά τδ πολυτελές και έκτακτως 
αναπαυτικόν του.

Παν, οτι ή εύζωία καί ή τρυφή άπήτει εύρισκετο 
έκεΤ.

—  Είμαι περίεργος νά ΐδω τδν ίδικόν μου κοιτώνα... 
εινε μακράν τούτου ; ήρώτησεν.

—  Τδν ίδικόν σου κοιτώνα ! διέκοψεν μετά γέλωτος 
ή Άννη Κίερμαν... Χήνά μου!... είσαι πραγματικώς 
μία χηνίτζα..-. ούτος εινε ό κοιτών σου Πάτροκλε προ
σέθεσε·;, ή νομίζεις, οτι θά σέ άφήσω νά κοιμάσαι 
μόνος.

—  Δέν έννοεΤς οτι πριν νυμ.φευθώμεν έν γνώσει τής 
μητρδς καί τών αδελφών σου θα κοιμωμ.εθα όμοϋ.

—  Δέν μέ λέγεις πόθεν έρχεσαι Έρως ! —  Τίποτε 
παράδοξον^είς Σκόπελον, οί μνηστευμένοι νά κοιμώντ«; 
ό εις είς ένα θάλαμον καί ό ετερσς είς άλλον.

Καγχάζουσα έκραξε·; ή βαρώνη.
— Καί βέδαια οϋτω έχει.... πώς πριν νυμφέυθώσι....
—  Τώρα έννοώ διατί σάς καλούν βαρβάρους Πάτρο

κλε!... έπεθύμουν νά "δω τήν μητέρα ή τδν αδελφόν 
οστις ήθελε τολμήσει νά θέση τήν ρίνα του μεταξύ 
μνηστήρες καί μνηστευμένης.... Καί δέν μέ λέγεις συ 
μεγαλοφυέστατέ μοι τις είνε ή διαφορά μεταξύ μνηστή- 
ρος καί συζύγου, ή μνηστευμένης καί συμδίας ; ήρώτη
σεν ή ήρω’ις ήμών ώς νά ήτο κορασιον δεκαετες.

—  Δέν θέλεις νά είπής σμάραγδόν μου "Αννη. οτι 
τοιοΰτον είνε τά έθιμον είς ό'λην τήν ’Αγγλίαν ; Ο χ. 
Πάτροκλος χαίνων άντερώτησε.

—  Δέν γνωρίζω τί είνε είς τούς ολίγους σκρούπου» 
λους τοϋ Λονδίνου, πλήν είς ολην τήν βόρειον Αγγλίαν 
οϋτω έχει. Είς τήν Σκωτίαν μάλιστα άρκεΤ νά οώστ,ς 
τδν λόγον τής τιμής σου ένώπιον ενός τρίτου καί είσαι 
ύπανδρευμένη μέ τδ παραπάνω. Ή  Γιόρκσχερ εινε γει- 
των τής Σκωτίας, έφώνησε·; ή "Αννη Κίερμαν.

Ό  κ. Σκοπελίδης έσίγα αμήχανων, ότε ή κυρία Χάου- 
ρε είσήλθεν όπως συνδιαλεχθή μετά τής θυγατρός της 
διά τδ γεύμα

—  Νά σέ κάμω νά ξεκαρδισθής άπό τά γελοία Μαμά! 
Έκραξε·; ή αθώα μας. Τί νομίζεις ; ό άρρεδονιστικός 
μου, φοδεΤται νά κοιμηθή έντδς τοϋ κοιτώνες μου, διοτ 
ακόμη δέν ένυμφεύθημεν... ώς ό λόγος τής τιμής του να 
μήν ε?νε μεγαλείτερος άπό τοϋ ίερέως τδ στόμα.

—  Δέν πρέπει νά τδν συνετίζεσαι, είνε ξένος, γε- 
λώσα ή νέα κροδύλη καί θωπεύουσα τοϋτον δια τής πα
λάμης της είς τδ πρόσωπο·; ειπεν... "Επειτα προσέθεσε. 
Δέν έδώσατε λόγον νά νυμφευθήτε, υίε μου.

—  Μάλιστα, κυρία Χάουερ! καί ιερόν μάλιστα όρ
κον, τδν όποΤον καί έπαναλαμδανω ένωπιον σας. απε- 
κρίθη πομπωδώς ό έντιμος νησιώτης ήμών. Είμαι & 
ανυπόμονος ό γάμος ούτος όσον τδ ταχύτερο·; νά λα% 
χώραν, προσέθεσε.

—  Λοιπόν τί περισσότερον ! Ή  οίκογένειά μας ών 
νυμφευμένους σας ύπεδέχθη ένταϋθα. ‘Ολόκληρος ή 
ρώπη γνωρίζει ύμάς διά τδ έντιμον καί μεγαλοψ“*

° α ς ·  ,  ,  ,—  Μαμά ! πήγαινε κάτω στήν κουζίνα και άφησε
άνοησίαις παρακαλώ... θά μοϋ τδν χαλάσης μέ τής 
λακίαις σου... Είσαι αληθώς τόσον ανόητη. "Εκραξε» 
"Αννη θυμοειδώς.

—  Πολύ καλά, Άννη μου ! πολύ καλά, μή Ον 
νεις, άπεκρίθη αϋτη μετά συστολής ταπεινής, ώς &·, 
νά παρεδέχθη ότι ήμάρτησε καί έστρεψε ν’ «ναχω;
... όταν ό κ. Σκοπελίδης δραμών καί λαμδανων ' 31 
βραχίονά της μετ’ έμφαντικής καλωσύνης έπρόφερε. I

—  Στάσου μαμμά !... αγαπητή μοι Άννη δέν * 
πει νά φέρεσαι κατά τδν τρόπον τοϋτον πρδς τήν αί 
θήν μας καί μεγαλόδωρον μητέρα μας.

Έόείκνυεν, οτι ούτος μάλλον έπληγώθη διά τόν 
μηεικόν τρόπον τής μελλονύμφου του ή ή ίδι* 
Χάουερ.

Ή  κυρία Χάουερ έστάθη, καί τότε ή βαρώνη ήτ*ί 
σθάνθη τδν απότομον τρόπον της έσυζήτησε μετ’ <*> 
τά τοϋ γεύματος.

—  Μαμά ! ειπεν. Κάμε μας ένο καλό πιλάφι, 
κούς κεφτέδες, μερικά γιουδαρλάκια καί ένα καλόν 
ζόγαλον. Ε?νε τόσος καιρός όπου δέν έφαγον τά όρε* 
ταϋτα φαγητά τής ελληνικής μας μαγειρικής. Π 
νά τδ ομολογήσω Έρως ότι ε'μεθα τδ βαρδαρω 
έθνος είς τήν μαγειρικήν... δέν είμαι κοιλιοδ 
πλήν δέν επιθυμώ έκ τοϋ άλλου νά...

(ακολουθεί)
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Η ΥΛΗ Κ Α Ι ΤΟ ΑΥΛΟΝ
Άλληγορική καί παραβολική είκών τής παρούσης 

καταστάσεως τής Ελλάδος.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥΣ 

Ύπδ ΣΤΕΦΑΝΟΓ ΞΕΝΟΓ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ι θ ' .

"Ο Διάβολος αάς οδηγεί εις τό πενιχρόν δωαά- 
τιον τοϋ κ. Άπέλπιοος. Επίσκεψις τοϋ έκα- 
τοικρ-υριούχου κ. ΔαναοΟ πρός τόν Ά π έλ - 
πιδα. Α ίτ ία  τής έπισκέψεώς του είς ακατάλ
ληλον ώραν.'Απόπειρα δωροδοκίας, άπέραντος 
τιαιότης. Σκέψεις τοΰ Διαβόλου περί τοϋ 
χαρακτήρος τών Ελλήνων, προτάσεις αύτοϋ 
περί αιας έπαναστάσεως.

Συγχρόνως είσήλθεν έν τώ δωματίω άνήρ πωγωνο- 
φόρος εύρωστος μάλλον υψηλός πολυτελώς ένδεδυμένος 
μετά χονδρας χρυσής άλύσου είς τδ ωρολόγιο·; του,κρα
τών είς χεΤρας του έπιστολήν έσφραγισμένην.

— Μάλιστα ! έγώ είμαι δ Ά πελπις  τί έπιθυ-
,μεΤτε κύριε ; όρθούμενσς ειπεν δ υπάλληλος.

—  Είμαι ό κύριος Δαναός διά τδν όποΤον έκαματε τδ 
αντίγραφο·; τής άποφάσεως, τδ όποΤον διά τοΰ γραμμα- 
τέως τοϋ δικηγόρου μου σας παρήγγειλον- ήλθον νά σας
πληρώσω !......  τί σας οφείλω διά τδ άντίγραφον τοΰτο
κύριε Άπελπι ;

—  Μικρά πράγματα κύριε Δαναέ !....  συνήθως πλη
ρώνομαι δύο ή τρεΤς δραχμάς δι’ έν άντίγραφον όμοιον 
τοϋ ίδικοϋ σας άπεκρίθη ό υπάλληλος μειδιώ·; άλλα 
συνεσταλμένος καί μικρόν τεθορυδημένος διότι τοιοΰτον 
υποκείμενον τής υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας κατεδέχθη 
νά κατέλθη αυτοπροσώπως τοιαύτην ωραν πρδς έπισκε- 
ψιν του.

•— Κυρά Εύρώπη ! ένταϋθα έχετε τήν ατιμίαν καί 
δολοφονίαν έπισκεπτομένας τήν ακρα τιμιότητα.-· Καγ
χάζω·; έκραξεν ό Διάβολος σημειώσατε προσ έθεσε·;,
ότι εινε δέκα ώραι τής νυκτδς, αναρμόδιος ώρα δ’ έπί- 
σκεψιν ένδς μεγιστάνος πρδς ένα πάμπτωχον υπάλ
ληλον.

—  ΤρεΤς δραχμάς !—  ή κυρία ένταϋθα είνε σύζυ
γός σας ;___  φαίνεται πολύ καταβεβλημένη καί πά-
σχσυσα ήρώτησεν ό επισκέπτης εϋστόχως ύποκρινομενος 
τδν φιλάνθρωπον.

—  Μάλιστα κύριε Δαναέ ! είνε ή σύζυγός μου, ή 
δυστυχής πασχουσα σύζυγός μου δακρύων άπεκρίθη ό δι
καστικός υπάλληλος.

— Ό  γραμματεύς τοϋ δικηγόρου μου άγορεύων υπέρ 
ύμών σήμερον μοί ε?πεν ότι εισθε πένης καί πολύ δυ
στυχής ένεκα τής ασθένειας τής κυρίας καί ότιείσθε είς 
τών ίκανωτέρων υπαλλήλων τοϋ δικηγόρου- Επειδή έκ 
τοϋ μεγάλου εισοδήματος μου άφιερώ εν αρκετόν ποσόν 
διά τούς πάσχοντας τής πρωτευούσης όταν δφθαλμοφα- 
νώς βεβαιωθώ ότι αληθώς τδ αξίζουν, ήλθον ένταϋθα 
προσωπικώς να πληροφορηθώ τήν αλήθειαν. Οϋδεμία 
υπάρχει άμφιδολία ότι πάσχετε καί πολύ λυπούμαι διά
τοϋτο  ιδού σας παρακαλώ δεχθήτε αύτάς τάς πεντα-
κοσίας δραχμάς πρός άνακούφισίν σας, θά διατάξω δέ 
τδν Ιατρόν μου τακτικά νά έπεσκέπτεται τήν κυρίαν καί 
τδν φαρμακοποιόν μου να σας χορηγή οσα έχετε άναγ- 
κην φάρμακα. Ταϋτα θά καταλογίζονται είς βάρος μου 
βεβαίως... είνε μία τών εύτυχεστέρων τού βίου μου 
στιγμών όταν δύναμαι νά βαλσαμώσω μικρόν τά δεινά 
τινδς δυστυχούς. Ειπεν δ κ. Δαναός δι’ όλης τής θεα
τρικής ΐλαρότητος τοΰ χαρακτήρος του.

01 οφθαλμοί τοΰ κ. Άπέλπιδος ήστραψαν, τά χείλη 
του έτριμον, δ είς βραχίων έδίσταζεν νά έπιτρέψη 
πρδς τδν άλλον νά παραλαβή τα χρήματα. Εμενε ακί
νητος κατειλωτισθείς έκ τής τοσαύτης καλοσύνης καί 
μεγαλοδωρίας τοΰ έπισκέπτου. Τά όμματά του τέλος 
κατωπληρωθέντα δακρύων έρρεον.

—  Λάβετε τα παρακαλώ λάδετέ τα μ,ειλιχίως προσέ
θεσε·; ό κ. Δαναός. Μήν είσθε τόσον φιλότιμος καί ευ
αίσθητος ή ανάγκη περιφρονεΤ τήν φιλοτιμίαν καί πάν
τοτε τήν νίκα. Μίαν φοράν ήμην κάγώ είς τήν ιδίαν 
θέσιν σας πάμπτωχος καί έλεεινός άλλ’ ή γνωριμία μου 
μετά τίνος πλουσίου ήλλαξε τήν τύχην μου. Αισθάνομαι 
συμπάθειαν Βιά τάς συμφοράς σας καί τήν ασθένειαν τής 
κυρίας έχω δέ τά μέσα καί όλη·; τήν προθυμίαν '.ά βελ

τιώσω τήν θέσιν σας... λάδετέ τα... λάδετέ το παρα
καλώ κύριε Απελπι.

Ό  υπάλληλος έλαδε τά χρήματα καί έζήτησε νά ά- 
σπασθή τήν εύεργέτιδα χεΤρα, άλλ’ δ κ. Δαναός ίππο- 
τικώς δέν συγκατετέθη είς τοϋτο οΰτε καν να έπιτρέψη 
πρδς τήν πάσχουσαν σύζυγον νά ήμιεγερθή έκ τής στρω
μνής όπως τδν ευχαρίστηση. Ό  υπάλληλος προέτεινε 
νά 2ώση άπόδειξιν οτι τά δανείζεται καί νά τα έπι- 
στρέψη αμα δυνηθή. Ό  κ. Δαναός μειδιών ήρνήθη καί 
τοϋτο όπως άναγνωρισθή τέλειος ευεργέτης.

Άπεχαιρέτησεν ϋποσχεθείς νά έπανέλθη είς όλίγας 
ήμέρας νά πληροφορηθή τά τής υγείας τής κυρίας.

—  "Ας εΐπω και έγώ ένταϋθα κυρά Εύρώπη «κεναί 
έλπίδες και ψευδεΤς άσυνέτω άνδρί καί ένύπνια άναπτε- 
ροϋσι άφρονας»... Ή  επίσκεψις αϋτη μεγαλειοτάτη έχει 
καταχθονιώτατον σκοπόν.Έκραξεν ό Διάβολος άμα άνε- 
χώρησεν ό εκατομμυριούχος Δαναός. ’Εάν ήδη ές όσων 
μέχρι τοΰδε σας έ’Βειξα δέν ¿γνωρίζατε τδ παρελθόν τού 
ανθρώπου τούτου κυρά Εύρώπη και τί επραξεν ούτος δ 
τυχοδιώκτης εκατομμυριούχος τών ’Αθηνών ήθελον πολύ 
ένασχοληθεΤ νά σας διαφωτίσω είς τά τοϋ έκτροπου τού
του ανθρώπου. Νϋν προχωρώ. Ούτος δ Δαναός εινε διά— 
δικός ένδς μεταλλείου, έθεσε δέ κατά νοϋν νά ύπεξαι- 
ρέση έκ τής δικογραφίας όλας τάς ένοχοποιητικάς έπι- 
στολάς καί έγγραφα τών άντιδίκων του έφ’ ών στηρίζε
ται ή κατ’ αύτοϋ άγωγή των. Ιδού είς τί λοιπόν ό κύ
ριος σκοπός τή; φιλανθρωπικής αύτοϋ ένταϋθα έπισκέ- 
ψεως.

Θα έπισκεφθή λοιπόν έπανειλημμένως τούς δυστυχεΤς 
τούτους θά τούς δόσει και άλλα χρήματα καί δώρα θά 
ανακούφιση τήν θέσιν των καί παραμυθήση αυτούς παν- 
ταχόθεν. Ό  υπάλληλος θα μετοικήση είς καλλίτερα·; 
κατοικίαν θά άγόραση μίαν κλίνην καί τινα έπιπλα 
αισθανόμενος μετά τέρψεως, ότι παρήλθον τά δεινά 
του διότι μικρόν έδελτιωθη καί ή ύγεία τής συζύγου του 
‘Η καλοπέρασις κυρά Εύρωπη πρδς τδν άσθενοΰντα έξ 
άνιατου νοσήματος φαίνεται βελτίωσις υγείας. Νομίζει, 
ότι τρέφεται διά βαλσάμου τής Καρθαγένης ή τοϋ μυρι- 
οσπέρμου τολουφόρου τοϋ Άγιου Θωμα πρδς τδ όποΤον 
άποδίδουσιν ιδιότητας πανακίου.

Έν μέσω τής τοιαύτης ευδαιμονίας τών πτωχών συ
ζύγων καί τών τοιούτων χρυσών ελπίδων των. κυρά Ευ
ρώπη χρυσοτέρων καί βεδαιοτέρων έν τή καρδία των 
τοϋ ασώτου τοϋ άρραδονιζομένου κρυφά μετά πέντε δια
φορετικών πολυφέρνων νυμφών ήνοιξε ημέραν τινά τδ 
στήθος του δ μεγαλόδωρος κύριος Δαναός προσφέρω·; 
δέκα χιλιάδας φράγκα πρδς τόν υπάλληλόν διά τήν ύ- 
πεξαίρεσιν τών έγγραφων, συγχρόνως έγγυώμενος πρδς 
αύτδν άπασας τας δαπανας τής μεταδάσεώς των εις 
Παρισίους όπως ή σύζυγος ύποστή παρά διακεκριμένων 
ιατρών τήν άπαιτουμένη·; έγχειρισιν τής άσθενειας.

— ΈνοεΤς ω τής Κολάσεως λαδροστόμε δαίμων, ότι 
ουτος δ λιμαγχών θ’άπορριψη τήν λαμπραν αυτήν προσ
φοράν ό τής αμείλικτου άναγκης ουτος ταπεινός δού
λος έφώνησεν όλη απορούσα ή κυρά Εύρώπη.

—  Τοϋή/θεν ώς βόμβα τοϋ δυστυχούς! έκυριεύθη 
τρόμου, ότι ήδη ένοχοποιήθη, ότι τδν έθεώρησεν άτιμον 
όπως τολμήση νά καμη πρδς αύτδν τοιαύτας προτάσεις.

Ού μόνον θά απόρριψη διότι άπέρριψεν όμοιας προ
σφοράς πολλάς πρότερον άλλά θά δώση καί έν καλόν 
μάθημα πρδς τδν κ. Δαναόν. Άνήρ τοΰ αϋστηρσϋ κα
θήκοντος μετέδη έν τώ δικαστήρια» καί έκρυψε τήν δι
κογραφίαν είς μέρος δυσεύρετο·; καταπτοηθεις, ότι ό 
δικηγόρος τοϋ Δαναοΰ ήδύνατο νά πράξη τδ έγ
κλημα.

’Αντί λοιπόν νά γείνη όργανο·; μιας αδικίας επέστρεψε 
μετ’ άγανακτήσεως όσα χρήματα καί δώρα ελαδε πρδς 
τδν Δαναόν έπανελθών πτωχότερος είς τήν προτέραν 
του κατοικίαν καί πενίαν. Άνωνύμως συγχρόνως ειδο
ποίησε τούς δικαστάς καί τούς άντιδίκους τοΰ Δαναού 
ινα λάβωσι τά μέτρα των κατά τής μελετωμένης κλο
πής τών έγγραφων... ’Ιδού κυρά Ευρώπη έν παράδειγμα 
άπειρου καί σπανιοτάτης τιμιότητος καί τών ελληνικών 
δικαστηρίων, έν μέσω τής τοιαύτης διαφθοράς τών δικα
στών έληξε·; ό διάβολος.

—  "Εχει τδν φόβον τοϋ Θεοϋ έν τή καρδία του. ειπεν 
ή κυρά Εύρώπη.

—  ’Ακριβώς διά τδν λόγον τοϋτον έρχομαι, κυρά 
Ευρώπη, έν Έλλάδι νά έγείρω μίαν έπανάστασιν. Χαί
ρω, κυρά Εύρώπη, ότι συνεννοούμεθα νϋν καλλίτερον. 
Ό  κύριός μου, κυρά Εύρώπη, με διέταξε νά έλθω έν
ταϋθα ακριβώς διά τον σκοπόν τοϋτον. «Είς έστι σοφός

'  . - «  > .  »»>
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σμοϋ είς τήν προφοράν τών λόγων τούτων, έφώνησε μέ
χρι γονάτων καμπτόμενος ό Διάβολος. ’Εξακολουθώ·; δε 
νά όμιλή ρητορικώς καί μετά ρητορικών σχημάτων 
λέγει.

— - Σας ειπον, κυρά Εύρώπη, ότι έ·; Έλλάδι ή κοι
νωνία διαφθείρει καί οχ·· ή υπηρεσία τήν κοινωνίαν, ότι 
δέ υπηρεσία, κοινωνία, λαός καί έθνος ε'νε τέσσαρα δια
φορετικά πράγματα  ΈννοεΤτε πώς τδ τοιοΰτον έξαι-
ρετικώς άκολουθεϊ έν τώ βασίλεια» τουτω ;

—  Ό χι! τρισεξωλέστατε! καί πάλιν θέτεις αινίγματα 
ένώπιον μου, έκτδς εάν έννοής ότι δ υπάλληλος αντι
προσωπεύει τήν υπηρεσίαν, ό Δαναός τήν κοινωνίαν ; ϊέ 
λαός καί τδ έθνος εινε δύο μεγάλα μηδενικά... μήπως 
τοϋτο τρισκατάρατε ;

— Δέν τδ κρύπτω μεγαλειοτάτη Αύτοκράτειρα τής 
Γής ότι έν τή περιπτώσει ταύτη θά ήττηθώ καί διά τοϋτο 
προσπαθώ νά ήττηθώ παρ’ ύμών τουλάχιστον όσον τδ 
δυνατόν όλιγώτερον. Έζητήσατε άφοϋ σας έδειξα τάς 
κακοηθείας τινών δικαστών και τινων δικηγόρων τοϋ 
κράτους καί τα ζωντανά αποτελέσματα τής καταχθονίου 
μαουερινής νομοθεσίας πρδς τήν όποιαν μόνην καί άπο- 
κλειστικώς οφείλονται νά παρουσιάσω ένώπιον ύμών καί 
τινας τίμιους τοϋ δικαστικού κλάδου ανθρώπους. ’Ιδού εν 
έκ τών πλείστων όμοιων παραδειγμάτων τδ τοϋ ύπαλήλ- 
λου τούτου. ’Ιδού έν παράδειγμα κα\ τοιαϋτα όμοια έχει 
χίλια ή ’Ελλάς άλλά λυποϋμαι πολύ κυρα Εύρώπη ότι 
δέν διεγνώσατε τδν όγκον τών τοιούτων παραδειγμάτων... 
δέν παρατηρεΤτε OTt ένταϋθα ή κοινωνία διαφθείρει τήν 
υπηρεσίαν καί όχι ή υπηρεσία τήν κοινωνίαν διό καί αί 
διαταγα! μου και όδηγίαι μου Άνωθεν εινε διά μιας 
έπαναστάσεως νά διασώσω άπδ τήν καταστροφήν του 
τδν λαόν τής Ελλάδος ; Ούτος είνε ό κύριος λόγος όπου 
εύρίσκομαι ένταϋθα όπου ύμέϊς διεταχθητε να έλθετε έν
ταϋθα κυρά Ευρώπη.

Είπατε πάσα σοφία Κυρίου καί μετ’ αύτοϋ έστι·; είς 
τδν αιώνα. Ά λλά διατί δέν λέγετε καί τοΰτο; «Ά μ 
μον θαλασσών καί σταγόνας ύετοϋ καί ήμέρας αίώνος 
τις έξαριθμήσει ; ή μήπως ή Ε λλάς, ό λαδς τδ έθνος 
είνε μόνον διά τάς παρούσας γεναιάς όπως μή γίνη έ- 
παναστασις.

—  Δέν σέ έννοώ παμπόνηρε Διάβολε- τοϋτο μόνον 
γνωρίζω ότι είς τδ παραδειγμα τού πτωχού υπαλλήλου 
βλέπω άπειρον τιμιότητα καί άπειρον φόβον τοΰ θεοϋ. 
Έν δνόματι λοιπόν τού πανσόφου καί παντοκράτορος 
Θεοϋ σέ διατάττω ώ δστραλέε Δαίμων νά όμολογήσης 
είς ποΤον μέρος εύρίσκεται ή ήττα σου. Αύθις σέ δια- 
τάττω έν δνόματι τοϋ κυρίου καί πλάστου σου να έξη-
γ η β ή ς .

—  Εϋσεβάστως καί ταπεινώς υπακούω κυρά Εύρώπη 
έκ νέου άποκαλυπτόμενος είπε·; ό Διάβολος. Ή  ήττα 
μου κυρά Εύρωπη εινε νικη μου. θρίαμβοι μου, διότι θά 
άναγκασθής νά όμολογήσης, ότι μόνον δια τής έπα
ναστάσεως θα διασωθή τδ έθνος τοϋτο έκ τών χειλέων 
τοϋ βαράθρου ένώ ή ύπηρεσια καί ή αθηναϊκή κοινωνία 
τδ ώθησε·;.

"Εν πράγμα επι διασώζεται κυρά Εύρώπη είς τον 
λαόν τοϋτον, ή θρησκεία, ή δρθοδοξία του εινε αγιό
τατη. ειλικρινής, μ.ή περιέχουσα τάς πονηριάς καί τούς 
θρησκευτικούς κατασοφισμούς τών θρησκειών τών έπι- 
λοίπων λαών σου. Ένταϋθα βασιλεύει τδ πίστευε καί 
μή ερεύνα, ένταϋθα αί νηστεΤαι του εινε ειλικρινείς καί 
αί έορταί του ειλικρινέστερα·.. Ο πτωχός λαδς διέρχε
ται έκτδς μιάς έκκλησιας καί αποκαλύπτεται καί σταυ-- 
ροκοπεΤται έμφορουμενος ώς άπδ όττεια·; έκ τοϋ φόδου, 
καί σεβασμού του πρδς τδν άγιον τής έκκλησίας. Ό  
πτωχός λαδς μόνον είς μίαν μεγάλη·; ανάγκην δύναται 
νά είπή ψεύδος, ό λαδς δέν κλέπτει, δέν αμαρτάνει έκ 
μακράς προμελέτης έκουσίως ή σκοπίμως διότι έχει τον 
φόβον τής κολάσεως καί κήδεται τής ψυχής του. Προ
σηλυτισμός παρ’ αϋτώ δέν σπείρεται ούτε δια βριλλαν- 
τένιων σπόρων. Ό  λαδς έν τή χώρα αύτή τής αδικίας 
και τών παρανομιών κυρά Εύρώπη είνε διά τδν εαυτόν, 
του αστυνομία, κλητήρ καί κυδέρνησις συγχρόνως διότι 
έργάζεται έντίμως και άόκνως, ούδένα ένοχλών θέτω·; 
κατά μέρος ότι δύναται, πληρόνων άγογγίστως αδίκους 
καί βαρείς φόρους, είνε δέ φύσις αμνησίκακος καί τότε 
μόνον γίνεται φιλέκδικος όταν διεγείρης διά τής παρα
νομίας τοϋ φανατισμού καί τής έξαχρειώσεως τοϋ πολι
τεύματος τήν ψυχήν του είς τρικυμίαν. Τουναντίον είνε 
μεγάθυμος καί έ’τοιμος πάντοτε νά συγχωρή »αί συμφι- 
λιοϋται μετά τοϋ έχθροϋ του άρκεΤ μόνον νά γνωρίζη 
ούτος νά ίκανοποιή τήν φιλοτιμίαν του καί τόν έγωΤ- 
σμόν του, διότι πάς ευφυής άνθρωπος έχει έγωϊσμόν. 
Ό  δέ λαδς ούτος ού μόνον είνε νοήμων άλλά καί εύφυέ- 
στατος. Τδ δέ σπουδαιότερο·; πάντων εμφορούμενος παρά 
τοϋ λεπτοτέρου αισθήματος τοϋ πατριωτισμού συγχω
νεύει τδν πατριωτισμόν του φανατικώς έν τή θρησκεία 
του δυνάμενος νά έπαναλάδη καί έπαναλάδη άπειράκις 
πρδς κατάπληξιν τής οικουμένης όλους τούς προγονι
κούς ήρω’ίσμούς του άμα άναγκασθή νά άγωνισθή ύπέρ 
πίστεως καί πατρίδος, άμα τον ώθησης είς τήν απελπι
σίαν.

Οί παππάδες δέν έχουν τόν λαόν αύτόν όργανόν 
των ώς αλλαχού, άλλ’ ούτε οί παπαδες έχουν τήν πο
νηριάν και έκ προθέσεως κακοβουλίαν ήν έχει ό κλήρος 
τινών έπιφανεστάτων κατα τδν πολιτισμόν των έπικρ. - 
τειών τής μεγάλης αυτοκρατορίας σου κυρά Εύρώπη 
Τδν λαόν λοιπόν τοϋτον κυρά Εύρωπη καί τδ έθνος τοϋ 
έρχομαι νά διασώσω διά μιάς έπαναστάσεως άπό τον 
λεθρον πρδς τδν όποΤον ώθοϋσιν ϋί;νω·.?α καί ·. ΰπη> 
σία... άλλά έπ· ,ρίψατέ μο·. μ. ¿,... άτη νά φέρω - >
πιο·; ύμών ζωντανά παραδε' .rx τως πραγμα 
ψηΤ τ  :-~ς καί ·ίφθα;./.οφανώς ί : καί έννοήσητε τάς
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*Ομολογίαι Λαχειοφόροι Έ θν. Τραπέζης

ΜΕΤΟΧΑ1 ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Εθνικής Τραπέζης Δραχ.
Πιστωτικής Τραπέζης . τ  . .  »
Βομηναηκής Τραπέζι« . . .  »
Τράπεζας 'Βπειροθεσσαλίας .  »

ΜΕΤΟΧΔ1 ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Μεταλλουργείων Λαυρίου . . . Δραχ. 
Σιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς »

•  Πύργου-Καταχώλου »
» Πιιραιώ«-'Α&. Πελοπ. »

Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας . . ,  . »
Χρηματ, εταιρίας ό «Ερμής». »
Γενιχή Ε ταιρία  Εργοληψιών. »
Κ ω π α ίδ ο ς ................................................ ·
Δημόσια έργα.................................  *
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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ειδοποιούνται οί κ.κ. συνδρομηταί καί οί Πράκτορες 
τού «Βρεττανιχοϋ Άστέρος» έν τώ έσωτερικω χαΐ έξω- 
τεριχώ ότι τά μή πωλούμενα φύλλα έπιστρέφονται ένεκα 
Των τριών μυθιστορημάτων πρός δέσιμον εις τόμους, 
•ορισμένος δέ μόνον αριθμός φύλλων ήμερησίως τυπώ
νεται, οι δέ διανομείς εινε υπεύθυνοι ν' άποζημιώσωσι 
τά μή παραδιδόμενα φύλλα, οτι ούδείς αυτών δύναται 
νά ζητήση έκ δευτέρου άπολεσθέντα φύλλ.α, ένώ άφ' 
έτέρου οί διανομείς ϋποχρεοϋνται νά έγχειρίζωσι τά 
φύλλα πρός τους X. συνδρομητας ή εις τας υπηρέτριας 
αύτών καί ούχί νά τά ρ’πτωσι χάριν ταχύτητος εις τάς 
θύρας, οπως μή δύνανται οί ιδιόκτητοι του τύπου νάγνω- 
ρίζωσιν έάν έγένετο χατάχρ«|σις ή άστοχος -Λ--~

W m E D G A R :  W I L L I A M S
C A P D I F F

’Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής τών κυριωτέρων ανθρα
κωρυχείων τής Αγγλίας. Προμηθευτής τού Αγγλικού, 
Γαλλικού καί ’Ιταλικού Ναυαρχείου, τών κυριωτέρων 
Σιδηροδρομικών καί άτμοπλοϊκών εταιριών Αγγλίας 
καί Γαλλίας. Ποιότης Ιξαιρετική. τιμαί συγκατα&ατι- 
χώτεραι τών αλλ.ων άκθρακωρυχείων. Παρακαλούνται αί 
Σ. Διευθύνσεις τών Σιδηροδρομικών καί Άτμοπλο'ΐκών 
έταιριών κ. λ. π. οπως άποτείνωνται, πριν παραγγεί- 
λωσιν, εις τά ανθρακωρυχεία W m  E dgar W illi
am s C ardiff Αγγλίας.

ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ 
EDGARDO

GARDIFF

B U R S L E H  (Staifs)"  . T A l A%
Τά πρώτον έργοστάσιον τού κόσμου Λα παντός είδους 

πιατικά κλπ. Σχέδια χρωματισμοί κλπ. έςαίος Εις τό 
έργοστάσιον τούτο άπενβμήθησαν 91 χρυσά Μεγά Βρα
δεία τά (πρώτιστα) διάτήν ίςαιρετικήν ποιότητα, Ιδια 
καί χρωματισμοί. Τιμαι καί όροι εύνοικώτατοι τοΐς 
έμπόροις. ’. τ

 ̂ ο ι  X. X. NEGRETTI e t  ZAMBliA τοϋ Λον
δίνου 38 H olborn  V iaduct. Ε. Ο. γνωστοποιούν 
οτι εινε οί κχτασκευασταί αστρονομικών εργαλείων 
πχντοίου είδους, άνερο’ίδών βαρομέτρων, θίρμομέ- 1 
τρων κτλ. Κατάλογος μετά τών φωτογραφιών καί 
τιμών απάντων τών ειδών τούτων πέ, ;ν .ντχι δωρ?: ..1

Π Ι

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 Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Ν  V A 1 K 0 X
Π Α Ν Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Υ Σ  

ΠΟΙΟΤΗΣ Κ Α Ι Τ ΙΜ Α Ι ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε Ό Ν  : A  0  Η  Ν  A  I  ΟΔΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ 1 U

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

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

‘Οριζόντιος Αυτόματος Πριγ. Κάθετος ’Ατμομηχανή

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ  

'Οδός Σοφοκλέους άριθ. 19 οΙκίαΆγγελοπουλου 

παρά τή Νέ$ Αγορά 

όπισθεν μεγάλης οΙκίας Μ ΕΑΑ

Χειροκίνητος ’Αλευρόμυλος Ήμιφορητή ’Ατμομηχανή

Παραδίδονται Α Τ Μ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι έν τακτική λειτουργέ^ και μ ι γραπτήν έγγύησιν άπό 
βππων δυνάαεως μέχρι 5 0 0 , έκ τών όνομαστοτέρων εργοστασίων τής Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ .

Α Τ Μ 0 Μ Η Λ 0 Ι στερεοί καί εΰθύνοί άλέθοντες 100 μέχρι 5 0 0  όκάδας τήν ώραν.
Πρός τούτοις άπαντα τά είδη τής βιομηχανίας άποκλειστικώς έκ τών καλλιτέρων έργοστα- 
τής Αγγλίας.
Δίδονται προθύμως πληροφορίαι διά πάσαν βιομηχανικήν εργασίαν. 
Αναλαμβάνω τοποθετήσεις καί έπισκευάς ενταύθα καί εις τάς Επαρχίας, καί έν Ανατολή.

Π Ρ Α ΤΙΙΓ ΙΟ Ν

ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΡΟΤ ΟΝΤΩΝ 
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ω Σ

ΠΡΩΗΝ Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(άριθ. 192.— 'Οδός Έρμου.—‘Οδός ’Αθήνας άριθ. 2) 

Έκομίσθησαν έν τώ καθ’ έκάστην πλουτιζσμένου 
τούτω καταστήμ.ατι τ;αντός είδους σιδηρ.ικά είδη, 8ι' 
άμαξας, δε’ οικίας, τεχνίτας καί ιππασίαν.

ΣΟΥΣΤΑΙ δε' άμαξας καί φορτηγά έκ τών έπιση- 
μοτέρων εργοστασίων τής Γαλλίας.

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ πάσης ποιότητος καί ιδίως διά τρα
πεζαρίας καί άμαξας.

ΦΑΝΟΙ αμαξών καί εύθυνότατοι καί πολυτελέστατοι.
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ δ’.’ όλα τά βαλάντια.— Κετσέδες.
ΜΠΡΑΤΣΑ αμαξών καί λαιμαριών ώς καί τοκάδες 

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

τσόξυλα.
Ολα τα αντικείμενα τής οικιακής οικονομίας. Κα

τσαρόλας λεκάναι, προχόαι, μπρίκια, μύλοι καφέ,μύλοι 
πιπεριού, μαχαιροπείρουνα ολων τών ποιοτήτων, κα- 
ρυοθραύσται κτλ.

ΣΙΔΗΡΑ καί ΣΤΡΟΦΕΙΣ γαλλικών παραθύρων.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεχνιτών πάσης τέχνης.
Πρά πάντων εύθηνία τιμών καί ανυπέρβλητος.
Μεγάλαι έκπτώσεις διά τούς έργολάβους καί Ιμπό- 

ρους έπαρχιών.

Α . ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ ΕΣ
‘Ηλεκτρολόγο;

’Ηλεκτρικούς κώδωνα;, τηλέφωνα,ηλεκτρικόν φώς, 
μηχανήματα εναντίον τής πυρκαϊάς.

Μελέται διά φωτισμούς ηλεκτρικούς βιομηχανικών 
καταστημάτων καί πόλεων.

Μελέται διά συμπλέγματα τηλεφωνικά.
"Απαντα τά χρειώδη εργαλεία εργολάβων.

13 'Οδός Καπνικαρέας 'Αθήνας

Ol κύριοι M AUND τού Λονδίνου παντοπώλαι 
του (S h ored itch  336 Old-street) γνωστοποιού
σα, οτι εχουσι τάς τελειότερα; καθαριστικάς μηχ*- 
νάς τού σταφιδοκάρπου καί τών σταφίδων στερεότα
της κατασκευής καί εις τιμάς συμφερούσας.

Γραφεί* καί Τυπογραφεία τοΟ Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν ΙΚ Ο Υ  Α Σ ΤΕ Ρ Ο Σ  όδό; Προαστείου άρθ. 8


