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Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Οί έγγραφόμενοι δι’ εν έτος νέοι συνδρομηταί 

άπό τού Ίανουαρίου του 1892, λααβάνουσι δω
ρεάν τούς πέντε ήδη έκδοθέντας τόμους του πε- 
ριπετειώοους καί εγκυκλοπαιδικού μυθιστορήμα
τος τούκ. Στεφ. Ξένου, τα «Νόθα Τέκνα», όσοι 
δε έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
το έπεόν έτος 1893 θά λάβωσι δωρεάν πλήρες τό 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων έκδοθησομένων 
έντός του έτους.

Ή  συνδρομή προπληρωτέα,άνευ δέ τήςπληρω- 
μής δεν παραδίδονται ή άποστέλλοντα: οι τόμοι.

Ό  ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 8èv δημοσ^ύετιι τήν Aeu-
τέραν. Ή  Κυριακή άφίεται πρό; άνόπαυσιν των τε εργατών 
»ai συνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συαδάντα δύνανται να 
ιαρρηςωτι τον άλλως τε άπαραδίαστον τούτον κανόνα.

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΙ1ΛΗΡΟΤΕΑ1 
ΐν τ α ϋ ό α  καί έν ταΐς επαρχίαις ετήσια δρ. 30  έςαα . δο. 15 
‘Εν τη α λ λ ο δ α π ή ...............................  δρ. χρ . 45  δρ. χρ . 26

Α ί πληρωμαί των συνδρομών του «Βρεττα- 
νικοϋ Άστέρος» γίνονται εις τά γραφεία μας 
Κείμενα έπί τής όδού προαστείου άρ. 8 άπέναντι 
toû νεοκτίστου θεάτρου του κ. Μπαλάνου' έκεί 
ίστις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
Έής έφη μερίδος ήμών.

ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ Κ.Κ. ΣΓΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΟΓ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΓ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αί αποδείξεις πληρωμής των συνδρομών θά φέρωαι 
Hovov τήν υπογραφήν του ιδιοκτήτου κ. Στεφάνου Ξένου, 
*«οα 31 τοιβΰτη, μή φέρουσα τήν ύπφγραφήν του eîvs 
»Κύρος.

ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Πάσης διατριδής μή άζαδοϋσης προς το  προγεγραμ- 

IWvsv πνεύμα τού Βρεττανικού άστέρος'-έν μέν τη πρώτη 
®>λίδ: ό στίχος απαξ μέν καταχωριζόμενος τιμαται 80 
W t. Ϊ'ις 60, 6κ'.ς 50, ¿ν δε τη 4η καί 8η σελίδι άπας 
®0, δι- 40, πολλάκις 30, των δέ αγγελιών και είδο- 
^ΐιήιεων ό στίχος άπαξ λεπ. 20, δίς 15, πολλάκις 10.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 Μαρτίου. —  Δ' των Νηστειών. — 
Άνατ ήλ. ώρα 5. λεπτ. 54. —  Δυσις ώρα 0 λεπτ. 
18.—Σελήνη 26 ήμερων.

11 Λ 1 Α Λ Υ Σ Ι Σ  Τ Ι 1 Σ  Π ο Τ Τ Ε
Είσερχομεθα εις νέαν φάσιν πολιτικού καί 

κοινωνικού βίου, καθ ότι ή διάλυσις τής βου
λής τήν φοράν ταύτην δεν σημαίνει άπλώς 
κορδόνι καί ελαίαν, άλλά τέσσαρα καί ίσως 
πέντε ή εξ κόμματα,ήγουν τό τής Κυβερνήσεως 
τό τού κ. Ράλλη, τό τού κ. Δεληγεώργη καί 
τό τού κ. Σωτηροπούλου, εάν ώς έλέχθη ό κ. 
Σωτηρόπουλος δεν συνδράμει τήν νύν Κυβέρ- 
νησιν Κωνσταντοπούλου τού πρώην κόμματός 
του.

Πάντες οί εμφρονες καί μή φατριασμένοι 
άνθρωποι εύελπίζοντο καί έβασίζοντο εις τήν 
φρόνησιν, τήν πείραν, τήν συναίσθησιν τού κα
θήκοντος καί τό μεγαλείον τής ψυχής τού 
κ. Τρικουπη καί κ. Δηλιγιάννη, πάντες ήσαν 
βέβαιοι, ότι συναισθανόμενοι τον όλεθρον τον 
οποίον έκαμαν εις τόν τόπον τούτον διά τής 
κακής διοικήσεώς των τά είκοσι τελευταία 
έτη, τούς δυσαναλόγους καί βαρείς φόρους οϋς 
έπέβαλον εις τούς πτωχούς οίκογενειάρχας, τά 
βαρύτατα καί καταστρεπτικά χρέη τά όποια διά 
προφασιστικής σπατάλης συνεσώρευσαν έφ' ήμών 
καί τών μεταγενεστέρων, τήν διαφθοράν τών 
βουλευτών καί τής κοινωνίας έν γένει τήν όποιαν 
είσήγαγον καί έκορύφωσαν διά τών ρουσφετίων, 
τής πολυτελείας τής τοκογλυφίας καί τής νύν 
έπικρατούσης εις πάντα κλάδον τής υπηρεσίας 
παραλυσίας, πάντες οί Ιμφρονες, λέγομεν, εύελ
πίζοντο, ότι ήθελον δράσει τήν λ'αμπράν περί- 
στασιν ν' άποσυρθώσιν έκουσίως διά δύο ή τρία 
έτη έκ τής πολιτικής, πρός σωτηρίαν των κατά 
πρώτον λόγον καί δεύτερον όπως δοκιμασθώσι 
έταιροι άνδρες, ίνα μή οΰτω δωρεάν θυσιάζεται 
ή εθνική φιλοτιμία, ή εθνική ίκανότης, ή εθνική 
ασφάλεια άποδειχθή δέ διά γεγονότων έάν τω-

οντι τό έθνος δέν έχει καί άλλους ίκανωτέρους
των.

Οί κ. κ. Τρικούπης καί Δεληγιάννης ώφειλον 
νά κάμουν τούτο κυρίως, άφ’ ού βλέπουν, ότι 
ό ίδιος εθνάρχης καί βασιλεύς προσδράμει εις 
βοήθειαν των καί βοήθειαν τής Πατρίδος όπως 
κάμουν τούτο.

Ή  έςακολούθησις τής Κυβερνήσεως είτε του 
κ. Δηλιγιάννη είτε τού κ. Τρικούπη, έτερον 
οέν θά φέρη καλόν ή ό μέν νά ζητή νά ταπεί
νωση ενώπιον τού ‘λαού Του καί τού εξωτερικού 
κόσμου τόν βασιλέα του, ό οέ νά τόν ενοχο
ποίηση καί έκθεση, οιότι ότι ούναται νά κατα- 
στρέψη τό γόητρον τής βασιλείας καί έξερε - 
θίση τόν λαόν κατά τού βασιλέως εινε νά 
έπανέλθη ό κ. Τρικούπης έπί τής έξουσίας καί 
οιερμηνευθή ότι ή πτώσις τού κ. Δηλιγιάννη 
καί ή ϊορυσις υπουργείου Κωνσταντοπούλου ήτο 
τέχνασμα τής αύλής όπως έπαναφέρη τόν κ. 
Τρικούπην έπί τής έξουσίας,ποιούσης τό υπουρ
γείου Κωνσταντοπούλου γέφυραν πρός τούτο, 
ενώ ήμεϊς είμεθα κάλλιστα πληροφορημένοι, 
θετικώς μάλιστα πληροφορημένοι, ότι ό Βασι
λεύς οΰδεμίαν έχει αντιπάθειαν πρός τόν κ. Δη- 
λιγιάννην, ούόεμίαν προτίμησιν οιά τόν κ. 
Τρικούπην καί άς διασαλπίζουν οί Τρικουπικοί 
ότι τοιαύτα πρός χάριν των τεχνάζεται ή βα
σιλεία.

Μόνον ή βοηθός ανάγκη ύπεχρέωσε τήν 
μεγαλειότητά του, νά δράμη πρός σωτη
ρίαν τού έθνους καί τού στρατού, διά τής 
δοκιμής νέων προσώπων, τού στρατού λέγομεν, 
οστις ήτο Ετοιμος πρός χάριν τών δύο τούτων 
κυρίων %ά άδελφοσφαγή, τού στρατού όστις 
υπό τήν βασιλείαν Του έχει έτερον τρισμέγιστον 
προορισμόν. Έ χε ι τήν κολοσσαίαν αποστολήν 
τής πατρίδος παρά τής όποιας τρέφεται, έν- 
ούεται καί πληρώνεται όχι όπως φρουρή καί 
πχνηγυειζη Τρικούπιδες καί Δεληγιάννιδες.

Φεϋ ! ή φιλαρχία τών ούο τούτων κυρίων



Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

'ϊβσοΟ'ϊβν έμέθυσεν αύτούς, ώστε βεβαίως μει- 
δίώσ'.ν ύπό τούς αΰστακάς των εις τήν φωνήν 
του έθνους, είς τήν νουθεσίαν ήν το έθνος τούς 
δίδει, ώς έμειδία ό Ααντών καί ό Ροβεσπιέρος 
κατά τήν παντοδυναμίαν των, δταν άλληλε- 
σκάπτοντο, είς τούς λόγους τής Ολυμπίας δε 
Γκούζ καί των άλλων πατριωτών Γάλλων άλλα 
δεν έμειδίων καί όταν ή λαιμητόμος Ικοπτεν άμ- 
οοτέρων τάς κεφαλάς, μολονότι έκείνη τής Ο
λυμπίας δε Γκούζ καί τόσων άλλων έναρέτων 
έπήγεν ή πρώτη κατά διαταγήν των μνησίκα
κων Ροβεσπιέρου καί Δαντών.

Ας χρεωκοπήση ή Ελλάς εις χεϊρας ένος 
των δυο τούτων, άς πεινάση ό λαόςοπως βε
βαίως θά πεινάση όταν χρεωκοπήσωμεν καί τότε 
βλέπομεν.

Ιδού αί νέαι έκλογαί, ιδού καί αύΟις μία κα
θολική ψηφοφορία, ιδού ό ήγεμών λαός αύΟις 
έπί τού θρόνου του, άλλ' έρωτώμεν τί έστί κα
θολική ψηφοφορία ; τί έστίν ό ήγεμών λαός 
έπί τού θρόνου του ; Έν τω βίω των εθνών ά- 
ναγινώσκομεν, ότι συχνά πίπτει εφήμερος πυ
κνή ομίχλη καλύπτουσα πόλιν τινά μεθ όλων 
τών κατοίκων της, έν τή όποια είσεχώρησαν 
δύο άνθρωποι μέ μικρόν φανόν έκαστος είς τήν 
χεΐρα άμυδρού φωτός. Οί άνθρωποι ούτοι τυ
χαίοι παρουσιάζονται ώς φωστήρες, ώς σωτή- 
ρες, οι' ό άπαντες συσσωρεύονται είς τούς πό- 
δας των, παρακαλούντες αύτους νά τούς σώσουν 
άπό τό σκότος, συγχρόνως άλληλοπατούμενοι, 
άλληλογρονΟοκοπούμενοι, άλληλοσφαζόμενοι, 
άλληλοκλεπτόμενοι, άλληλούβριζόμενοι έν ό- 
νόματι τών δύο τούτων, τίς νά κερδήση τήν εύ
νοιαν των. Οί ψευδοφωστήρες ούτοι τούς κολα
κεύουν, τούς ένθαρρύνουν, τούς ερεθίζουν, τούς 
υπόσχονται τά πάντα καί τιθέμενοι ό είς έπί 
κεφαλής τού ενός πλήθους, ό έτερος έπί κεφα
λής τού ετέρου προσκομίζουσι τάς μονομαχίας 
έν τω σκότει ώς έπί Φιλίππου Ωραίου τής Γαλ
λίας καί διά τής άδείας τού Κοινοβουλίου 
ώς τό τής σκοτεινής έκείνης εποχής τού 
1307, μέ τήν διαφοράν, ότι ούτε ό κ. Χ α 
ρίλαος Τρικούπης ούτε ό κ. Θεόδωρος Δηλι- 
γιάννης εινε ό Guillaume do M arc illi, όπως 
τουλάχιστον μονομαχήσουν διά τού ξίφους ύπέρ 
τής νίκης τών κομμάτων των, έως οτου είσέλ- 
θωσι πλήθος άλλων μετά μεγάλων λαμπτή
ρων καί τό άληθές φώς, όπως άποδείςη όποια 
θύματα τής εϋπιστίας των υπήρξαν οί δυστυ
χείς οί καταστραφέντες πρός χοέριν τών δύο 
τούτων ;

Έρωτώμεν εύρισκόμεθα σήμερον έν τή ιδία θέ
σει μέ τόν ήγεμόνα λαόν; Οχι βέβαια ! Γνωρίζει 
γράμματα, άναγινώσκει ούτος όπως έκλέξη τούς 
νομοθέτας του ; Ονι βέβαια καί 0υ.ως μολονότι

*\t λ »* *όσοι γνωρίζουν δέν ούνανται νά τόν άντιμετω- 
πήσουν είς τόν άριθμόν τών ψήφων, καί · ί  
πλεϊστοι φατριασμένοι ζητούν καί αύθις νά τόν 
έξαπατήσουν ύπέρ τού κ. Τρικούπη καί κ. Δη- 
λιγιάννη δέν θά κατωρθώσουν τούτο ώς άλλοτε 
έντελώς.

Αληθώς ό λαός, έσυνειθισεν αύτούς, ή μάλ
λον τά όνόματά των, φωνάζει κορδόνι καί εληάν 
άλλ' άούνατον νά μή  αισθάνεται τήν φορολο
γίαν του, νά μή ήκουσε τήν προσεγγίζουσαν 
έθνικήν χρεωκοπίαν καί τήν πείναν, ήτις πρώ
τον άπειλεϊ τούτον τόν δυστυχή λαόν κατά 
συνέπειαν δέ τήν έπανάστασιν καί άδελφοκτο- 
νίαν, ώστε θά άναοείςη καί άλλους βουλευτάς 
καί άλλους κομματάρχες ισχυρούς, βεβαίως οέ 
θά ύποστηρίξη πρώτον τήν Κυβέρνησιν, ήτις 
έξελέχθη παρά τού βασιλέως όπως άπαλλαχθή 
άπό τού κ. Τρικούπη καί κ. Δηλιγιάννη τάς 
χεϊρας. Λρα τα νέα κόμματα τά όποϊα λυσ-, 
σωδώς θά πέσουν κατά τού κ. Τρικούπη καί κ 
Δηλιγιάννη έν τή βουλή ποτέ δέν θά έπιτρέψουν 
πρός αύτούς νά διατηρηθώσιν έπί πολύ μέχρις

οτου άντικατασταθώσι δι' ισχυρών νέων ίκανω- 
τέρων άνδρών έπί τής εξουσίας.

Ισως θά έπέλθωσι νέαι διαλύσεις, άλλά τό 
βέβαιον εΤνε, ότι πάντα τά δυστυχήματα θά πέ
σουν έπί κεφαλής τού λαού έως ότου διαβε- 
βαιωθή καί καταπεισθή έναργώς, ότι αίτιοι καί 
μόνοι τού κακού αίτιοι εινε άποκλειστικώς οί κ. 
Τρικούπης καί Δηλιγιάννης.

Ο πολλαπλασιασμός τών κομμάτων έσεται 
πολλών μελλουσών συμφορών αίτίαι, τάς όποιας 
οιά μόνης τής φρονήσεώς των ό κ.Τρικούπης καί 
ό κ. Δηλιγιάννης ύπερπηδώντες τό φίλαρχον καί 
τήν παραδειγματικήν άνικανότητά των ήδύναντο, 
έπαναλέγομεν, άποσυρόμενοι έκ τής πάλης νά 
προλάβωσι πρός όφελος των κυρίως, εΤτα πρός 
όφελος τής πατρίδος, διότι δΓ αύτούς πάντοτε 
προηγείται τό όφελος των.

ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12 Μαρτίου. Ό  στρατηγός Καπρί-

σικον υπουργείου.
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ, 13 Μαρ τίου. Ή  Σκουψίνα έψήοι-

σεν είς γ' άνάγνω^ιν καί άνευ τροπολογιών τά νομο
σχέδιου δι’ ου παραιτεϊιαι ό πρώην βασιλεύς Μιλάνο; 
τα δυναστικά α»τοΰ δικαιώματα καί τά του Σέρδου πο
λίτου. Ή κύρωσις του νόμου τούτου ύπά της άντιδασι- 
λείας έπίκειται.

ΠΕΤΡΟ ΥΙΊΟΛΙΣ, αυθημερόν. Ό  Τσάρος καί ή αϊι- 
τοκρατορική οικογένεια άνεχώρησαν είς Γάτσιναν.

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. αυθημερόν. Βεδαιοϋται ότι ό αύτο- 
κρατωρ θά έπιστρέψη αϋριον είς ΒερολϊνΟν.

Τρία άτομα κατεδικάσθησαν είς πολυετή ειρκτήν διά 
ταραχάς κατά τής δημοσίας τάξεως.

Π Α ΡΙΣΙΟ Ι, 13 Μαρτίου.
Ελληνικόν δάνειον ...............................................  300.
Γαλλικόν 3 0 ) ο .......................................................  96.52
Ήνωποιημένον αιγυπτιακόν ...................................  486.—
Δάνειον τουρκικόν ................................................  19.60
Συνάλλαγμα έπί Λονδίνου...........................................  25,21

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, αύθημρδν.
Αγγλικά πάγια ...............................................  ν.
Νεον ρωσσικόν..........................................................
Ελληνικόν 5 0[ο   . ...

,  * 4 °ίθ ..............................................................
Αιγυπτιακόν..............................................................
Ιταλική ράντα .......................................................
Προεξοφλητικός τόκος ......................................

95.87
93.3)8
59.1)2
5 2 .1 )2
93.3)7
87.3)8

Α ΙΓ ΥΠ ΤΙΑ Κ Α
ΑΡΠΑΓΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΙΔΟΣ 

ΥΠΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ 
Παρ’ όλχς τάς Ικάστοτε διαψεύσεις ΰπό πολλών 

έπιδιωκόντων ίσως έπίδειξιν πνεύματος άνεξιθρη- 
σκείας καί «ριλελευθερίας, ή ίδε'α τής παρ’ Εβραίοι; 
ανθρωποθυσίας παρουσιάζεται πάντοτε γεγονός λίαν 
δυσχερώς άναιρούμενον καί συχνά περιστατικά παν- 
ταχοϋ του κόσμου διαδέχονται άλληλα πρός έπι- 
κύρωσιν τής έγκαρφωθείσης πλέον είς όλους πεποι- 
θήσεως ταύτης.

Δύο συνέβησαν τοιαϋτα περιστατικά τελευταίου, 
τό εν έν Σύρω καί τό έτερον έν Πόρτ-Σαίδ· άλλά τό 
εν Σύρω δέν ενεκλειε, φαίνεται, τόσην ακρίβειαν καί 
σπουδαιότητα ώστε νά γείνη άντικείμενον τού τύ
που τής πρωτευούσης· τό έν Πόρτ-Σαίδ όμως, έν 
πολλαΐς λεπτομερείαι; άγγελθέν διά των έν Αιγύ
πτιο φύλλων καί συμβάν ΰπό περιστάσεις καταφα
νείς καί αναντίλεκτους, δέν ήδυνατο ή νά προκα- 
λε’ση το ένδιαφε'ρον καί τής ήμετέρα; δημοσιογρα- 
φίας, ω τινι επόμενοι καί ήμεΐς παρε'χομεν τά α
κόλουθα έκ τών αιγυπτιακών συναδέλφων καθέκα
στα, λυπούμενοι διότι έν τή εποχή ταύτγ), καθ' ήν 
μέχρι καί τών Κάφρων διεισδύει τολμηρός ό πολι
τισμός. μονον τους μεταςυ τών μ,άλλον προηγμένων 
ίθνών ζώντα; Ίσραηλίτας δέν δυναται νά προσπέ
λαση είσε’τι καί δέν παυομεν παριστάμενοι μάρτυ- 
ρες βαροάρων προλήψεων καί θηριωδών θρησκευτικ.ών 
φανατισμών, οΐων άπό πολλού εδει να διετέλει ξένη 
ή πεπολιτισμε'νη Ευρώπη.

Περί τήν 4ην μ.μ. τής 3ης Μαρτίου ή ’Ελένη

Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ
Χατζηβασιλείου Κασσϊου,κορασίς τριετής, Ινώ

χην έξελθούσα καί μαθοΰσα τό συμβάν, όλως εξ* 
λος καί τρέχουσα τήδε κάκεΐσε άνά τήν έβρα;,;

ι ι ι ι Λ ι  Ι< Ë ΛΛ . I Μ  a m /* mm γ Λ  ■ Γ. Λ * i  V ί, Ο  ■ Λ . Μ  » _ A  «  . . .  ?  . „συνοικίαν, ήτις επολιορκήθη ύπό πλήθους δμογε^ ^  ¿κμεταλλεύσεω; τών σφαγείων π?ό·
καίευρωπαίων, εζήτει το τέκνον της. Μετά πώ) Χή4 γα7,λικής εταιρίας έπί του παρόντος έλη-
εβιασθη η θυρα υπο του Λαου και ή μητηρ όρμ J  ^  ^  όνον διά τήν Αλεξάνδρειαν, ένθα 
σασα ηοπασεν ενόεουμενον ισραηλιτικα ενουματ« '  η η η
τέκνον της άπό τών χειρών έβραίας τινός προσ*

t
ΣΦΑΓΕΙΑ

σασα ήρπασεν ένδεδυμένον ίσραηλιτικά ένδύματ* f ' L ' etpía τείνει ίδίαις δαπάναις μέχρις 2 0 ,0 0 0
τεκνον της απο τών χειρών έβραίας τινός προ,*, }  ■ κατάλληλον οικοδόμημα, όπερ νά
θουσης να το καθησυχαση δια θωπειων. O b y j t  · . . . '_¿ .t___ / -------niρεριέλθη είς τήν κυριότητα τής κυβερνήσεως μετά 

, - ·  . Αν λήξιν τής προθεσμίας τής έκμεταλλεύσεως. Περί
κολουθιαν οι τραυματισμοί και αί κακώσεις κ*, «  ;ων γ,ο,πής Αίγύπτου σκέψις γε-
τών Ισραηλιτών παμπολλοι ου μονον εκ μέρους,; · ^  ά ^  1πιτυχίαν ^  έπιχειρήσεως
Ελλήνων, αλλα και πάντων τών Ευρωπαίων. Ε; ” -Αλίξανδρεία. Τού λοιπού ποόκειται καί έν Ά -  

τυχώς ή ταχεία καί εμφρων επέμβασις του διοι*, ’ ;ανδ α 4  έίσπράττωνται 4  δικαιώματα τών
του καί του ήμετερου προξένου κ.̂  Λόντου ^ . , ^ ν  κατά τήν είς τήν πόλιν εισαγωγήν τών
νασαν τα πνεύματα καί αποκατεστη^ ή ν .σ ,^  *  , . ^ων ζώων.
Η τε εγχώριος και η προςενικη αρχη προέβην, "■ 1 * ,.

είς ανακρίσεις εξακολουθούσα; ετι. Έκ Καίρο«ί Η ΚΑΤΑν ΤΑΣΙΣ
πεστάλησαν 20 άστυνομικοί πράκτορες ΰπό τήν ά· τ η ν  ΠΔΤΡΤΑΡΥΠΥ ΚΟΠΤΟΤ
χηγίαν αξιωματικού πρός τήρησιν τής τάξεως „  Ή  Α ^ κ .  ό Π ατ.αρχης τών Κοπτών κ Κύ-
προληψιν απευκταίων. Ο άρπας τού κορασιού Ι{1; τινων . - ν εΰρίσκεται είς άνάρρωσιν
μονας καλούμενος προβεβηκω; και φερων μα*?; ^ 00βαλούσης «ύτόν ίνφλουέντζας.
λευκόν πωγωνα κατεπατηθη ανίλεώς υπο τών ί» 1 ________________________ _
μανέντων έπί τή θέα του ομογενών καί 6 ’’Αγγλε 
διευθυντής τής αστυνομίας διατάξας τήν σύλληψ 
4 ή 5 έκ τού πλήθους είδε πόσον άσύνετον ήτοι
ληφθέν μέτρον, διότι ή μανία τού πλήθους έπετχί; 
όομήσαντες δέ τινες άφγ,οεσαν άπό τών χειρών τί

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

Η ΔΙΑΘΗΚΗ TOT ΖΑΠΠΑ
θη έπί τέλους έν τή έλληνικ 

Βουκουρεστίου ή διαθήκη τού αειμνήστου καί μεγά-
Ά   Γ*. Γ/  v r r - r r r r

, , ,  ;· · Άνεννώσθη έπί τέλους έν τή ελληνική πρεσβεία
το ξίφος και φοβέρα ηπειλούντο^ αποτελέσματα α ‘ ε5χίου τού αειμνήστου καί
η σωφρων του διοικητου διαγωγή απολυσαντος τε) υ εΰεργέτου Κωνσταντίνου Ζάππα.
συλληφθεντας καί ό προσηνης αυτου τροπο; δεν »  ^  Βιαθήκης ταύτης ό πατριωτικώτατος

~ Λ . ν , άνήο καταλείπει εισοδήματα ετήσια άνά 40 χιλ.
Οαρπαξ εφερε διερρηγμενην την κεφαλήν νΛ εΡ  τούς ανεψιούς του ’Απόστολον καί Χρηστόν 

φοβερού κτυπήματος, κατεμωλωπίσθη δε καί « « 4 ^  κα1 30  χιλ. είς τό Ζάππειον παρθεναγω-
μεχρι θανατου ετερος_ παρεμβας οπω; ττροφυλ»  ̂ Κων)πόλεωΛ καθιστά τέλεεον κληρονόμον τής 
«υτον τής μανίας του πλήθους. Την επομενην 1() ^ου έκατοαμυοίων λοιπή; περιουσίας του

ουνεδρίου.
Καί ιδού οτι καί έν τή περιστάσει ταύτη διατρα-

ενές καί ό
ργας πατριωτισμός της Ηπείρου, ο οε Κωνσταν-

ν  . , , .  ,  τίνος Ζάππας δέν ήτο δυνατόν νά μή φανή άξιος
Κατα το «Κάϊοον». πεοί τούς 70 Ισοαηλίπ ’ , » , , Γ, Γ ΰ . ,„5 ' 4 , τού Ευαγγελη συγγενής και άξιον τεκνον τη; ευαν-

άνθρωποθυσία, κατέθραυσαν τούς ύεύ,οπίνακας· _ , . . » ■  ίναι ιοου υτι και εν ·ι;ι ..cuiu ·*ν.ι,τας συρα; εμπορικού καταστηαατος, ουτινος ο δΐίΛ .  * , ' __a ' 1. ' ν . , 1 , ,ζίνούνται δια μυριοστήν φοράν το φιλογενε
συντης παοεσχεν ασυλον εις καταδιωκοαενον El , Γ 1 . · S' κβραϊον ' βΡ·εγας πατριωτισμός τής Ηπείρου, ο οε Κ

δρου πατρίδος του, μεθ’ ής σήμερον δικαιούται νά 
ύπερηοανεύεται τό έθνος ολόκληρον.

άνεχώρησαν ήδη έκ τής πόλεως φεόγοντες τήν ¡, 
νίαν τού πλήθους. Κατά δέ τόν οΦάρον» έξακολο 
θεϊ ή έκ Πόρτ-Σαίδ άθρόα έξοδος τών άπογόνι 
τού ’Ισραήλ θαλασσίως τε καί χερσαίως.

Τελευταϊαι όμως άγγελίαι παοιστώσι τά π η  
ματα έκεΐ πραϋνόμενα καί τό ζήτημα άφιέμενον 
συχως είς τάς χεϊρας τών άνακοιτικών άρχών, ι 
τινες έν δραστηριότητι έπελήφθησαν τών έπί 1 
προκειμένου καθηκόντων των.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
Απυ τινων ημερών έκ τού έσωτερικού καταφβ 

νουσιν ικανοί νεοσύλλεκτοι πρός ένίσχυσιν τών 
παρχόντων λόχων καί άντικατάστασιν άλλων στρί 
τιωτών παραλειφθέντων εις τήν αστυνομικήν ΰ*1 
ρεσίαν.

&
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ό  Διευθυντής τών Βακουφίων Ά λή  παβ 
Ριζά υπέβαλε τήν παραίτησιν αυτού, άλλ’ άγν 
ται άν θά γείνη δεκτή ή όχι.

£
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΘΑΓΕΝΩΝ 

Ή  εκ 1500 λιρ. αίγ. ζητηθεϊσα πίστωσις 
τάς δαπάνα; τού έμβολιασμού τών ιθαγενών π*ι< 
φαίνεται, οτι δέν επιδοκιμάζεται ύπά τού ύπο 
γείου.

£
ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ενώπιον τού Μ. Έφετείου τής Άλεξανδό 
παρεπέμφθη υπόδεσις σχετιζομένη πρός γενομ 
κατάσχεσιν έπί τής περιουσίας δύο έλλήνων 1 
κόων, άρνουμένων νά πληρώσωσι τόν καθυστεοοή 
νον έξάμηνον έπιτηδευματικόν φόρον· έπί τούτ“ 
Μ. Εφετεϊον άνεφέρθη πρός τόν υπουργόν τή 
καιοσυνης. Είς τήν κατάσχεσιν ταύτην ήναντι' 
τό ελληνικόν προξενεϊον, μή άναγνωρίζον τούι

υπερήφανε

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Μεθ’ ημέρας τινάς ψύχους καί βροχών καί άνεμων 

καθ’άς έπιστεύθη πρός στιγμήν ότι θά έπανελθωμεν 
έν τφ χειμώνι, άπεκατέστη ό γλυκυς καιρός καί 
ήδη άπό προχθές είς τό εύκραές κλίμα μας έπικρα- 
τεϊ προώρως έπισκεφθεϊσα ημάς ή αληθής άνοιξις.

—  Καί έν Θήρα ό νότιος άνεμος λίαν ισχυρός καί 
καταστρεπτικός είς τήν βλάστησιν τών αμπέλων 
έπνεε κατά τάς ημέρας ταύτας καί οί γεωργοκτη- 
ματίαι τής νήσου εύρίσκοντο έν άπογνώσει. Ευτυ
χώς όμως λεπτή βροχή έπιπεσούσα κατέπαυσε τον 
άνεμον καί ήρξατο πνέων ό ψυχρός βορράς.

Ο κ. Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΝΑΣΣΩ
Έν τή προχθές γενομέννι τακτική τού Παρνασσού 

Ισπερίδι ό μουσόληπτος καθηγητής κ. Φ. ΟΙκονομί- 
δης, όστις παρά τήν προϊούσαν ήδη ηλικίαν 
«ΰτού, άκμαίαν καί νεάζουσαν διαφυλάττει τήν 
φιλολογικήν καί ποιητικήν αύτού θέρμην, ώμίλησεν 
έκτενώς περί τής άρμοζούση; τή φιλολογία καί δή 
τή ποιήσει καθαοευούσης γλώσσης, άπαγγείλας άμα 
«πό μνήμης αποσπάσματα διαφόρων έν τή καθαρευ- 
ούσνι ποιημάτων τών δοκιμωτέρων συγχρόνων ποιη
τών ημών πρός έπίρρωσιν τής πεπειραμένη; γνώσεως 
»ύτού. Ή  ύπέρ τής καθαρευούσης γνώμης αΰτη τού 
γηραιού καί εΰμούσου φιλολόγου προστίθεται ώς 
μία έπί πλέον αδιαμφισβήτητος κύρωσις τής γενι
κής έπί τού ζητήματος τούτου ιδέα; καί έρχεται ώς 
μία έτι επίσημος καταδίκη τή; χυδαίας γλώσσης, 
ή όπως τήν λέγουν δημώδους, ύπέρ ής όμάς νεανί- 

| οκών αγνώστων έτι έν τή πνευματική τού έθνους 
Οταδιοδρομία, ήρξατο, ώ; μή ώφειλε τασσόμενη 
μετά πλείονος θορύβου καί ρεκλάμας ή αγαθής προ- 
θέσεω; καί ποακτικών αποτελεσμάτων.

X

Η ΙΙΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
Ό  πρώην πρωθυπουργός κ. Δηλιγιάννης παρα

σκευάζεται νά έπιχειρήση εκλογικήν περιοδείαν. Θά 
μεταβή, ώ; λέγεται, είς τήν Πελοπόννησον, είς τήν 
Επτάνησον καί είς τήν Στερεάν Ε λλάδα, ακολου
θούμενος ΰπό πολυαρίθμου έπιτελείου άφωσιωμέ- 
νων οπαδών. Προτίθεται δέ ν’ άναθερμάνγ τά ΰπέρ 
τού προσώπου του αισθήματα τών άνδρών Έ λλή
νων. άγορεύων περί τών πολιτικών του σχεδίων καί 
έξηγών τούς λόγους τής έκ τής έξουσίας αποπομ
πής του.

X
Ο κ. IIΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΝ ΤΩΒΑΡΒΑΚΕΙΩ  
"Ανευ προειδοποιήσεως, μόνος καί όλως αιφνηδίως 

μετέβη χθες τήν 10 π. μ. είς τό Βαοβάκειον γυμνά- 
σιον ό υπουργός τής Παιδείας κ. Παπαμιχαλόπου- 
λος. Παρέστη είς τό μάθημα τού γυμνασιάρχου κ. 
Δουκάκη καί παρηκολούθησεν αύτό έπ’ αρκετήν 
ώραν, συγχαρείς τόν κ. γυμνασιάρχην διά τήν εύσυ- 
νείδητον καί εύμέθοδον διδασκαλίαν του, συστήσας 
δέ εις τούς μαθητάς δι’ ώραίας προσλαλιάς επιμέ
λειαν καί έπίδοσιν, όπως άνταποκριθώσιν είς τάς 
χρηστά; προσδοκίας τής κοινωνίας καί τής πατρί
δος. Κατόπιν παρέστη είς τό μάθημα τής ιστορίας, 
οπερ έδίδασκεν ό κ. Κρέμος, έξήρε δέ διά καταλλή
λων εκφράσεων τής σημασίαν αύτής καί συνέχαρη 
τόν κ. καθηγητήν.

X
Η ΓΙΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

Έγκριθέντος ύπό τού τμήματος τών Δημοσίων 
Έργων τού νέου σχεδίου τής Παλαιάς ’Αγοράς, 
όπερ εινε τροποποίησίς τις τού πρώτου, τού ύπό τού 
κ. Μεταξά ου>ταχθέντος καί κανονισθέντων τών 
ορίων τών πέριξ όδών, ήρξατο ή έργασία τής οίκο- 
δομήσεως τής αγοράς ταύτης, τήν έλλειψιν τής 
οποίας πολύ ήσθάνοντο οί πρός τάς έκεΐ συνοικίας 
τής πόλεως κατοικούντες. Ή  έργασία τής οίκοδο- 
μήσεως θέλει διαρκέσει περί τούς δέκα μήνας.

ΟΔΙΚΑ1 ΕΡΓΑΣΙΛΙ
’Ήοξαντο όδικαί έπισκευαί καί είς τό ανέκαθεν 

ήαελημένον δ’, τμήμα τής πόλεως. Οί κάτοικοι τού 
τμήματος τούτου έξεπλάγησαν ίδόντες διά πρώτην 
φοράν έργάτας καί έργασία; δημοτικά; είς τούς δρό
μους των.

* *

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τήν προσοχήν τής αστυνομίας έφιστώμεν έπί τής 

όπισθεν τών ’Αγίων ’Αναργύρων συνοικίας, ήτις, 
καί-οι, έγγυτάτη τώ έν τή συνοικία τού ψυρρή ά- 
στυνομικώ τμήματι, φαίνεται αποτελούσα ιδιαίτε
ρον άσυλον τών κλεπτών καί λωποδυτών. Έ ν μιά 
έβδομάδι κατά τήν μικράν ταύτην καί πτωχήν 
σχετικώς συνοικίαν ιδού πόσα συνε'βησαν. Ήνέωξαν 
τήν οικίαν τού κ. Γ. Καρδαρά καί μή εύρόντες προ- 
χειρότερον άλλο ήρκέσθησαν είς τήν άφαίρεσιν ένός 
μεγάλου λέβητος. Είσήλθον είς τόν οίκον τού προ
χθές αύτοκτονήσαντος Στ. Σκούφου, κατά τήν ημέ
ραν ακριβώς τής αυτοκτονίας, ώ; '¿να συλλυπη- 
θώσι, φαίνεται, τούς οικείους, ο'ίτινες έννοήσαντες 
τούς κατεδίωξαν απράκτους.

Είσήλθον έπίσης είς τήν οικίαν τού κ. Ν. Καρα- 
ουλάνη, άλλ’ έννοηθέντες καί εδώ έτράπησαν είς 
φυγήν. Διέρρηξαν τήν θύραν τού υπογείου τής ύπ’ 
ένοίκιον οικίας τού κ. Θεμ. Πάνου καί καταστρέ- 
ψαντες τόν τοίχον, δΓ ου ήτο έκτισμένον γύρωθεν 
εν μέγα καζάνι τής μπουγάδας τό άφήοεσαν καί 
ώχοντο άπιόντες ανενόχλητοι.

Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ 
ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΓΙΙΛΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ

Χθες μετά τό μεσονύκτιον επιτήδειοι κλέπται 
είσελθόντες είς τό έν τοϊς χαυτείοις πιλοποιεϊον τού 
κυοίου Λευκαδίτου καί διαρρήξαντες τά κλείθρα ύπε- 
ξήρεσαν 25 περίπου μαλακούς πίλους (ή ρεμπού- 
πλ’ικες) διότι χρήματα δέν εύρον έν τώ χρηματοκι- 
βωτίω, ήτοιμάζοντο δέ καί άλλα είδη πίλων ή υλι
κών τού καταστήματος νά κλέψωσι όκόταν αί διά- 
τοροι φωναί τού ευφυούς Παπαγάλου διά τήν έμφά- 
νισιν ποοσώπων κατά τήν ασυνήθη ταύτην ώραν έ- 
ξήγειρεν τού ύπνου τόν είς μικρόν τι δωμάτιον κοι- 
μώμενον μικρόν υπηρέτην, όστις άφυπνήσας εκτύ- 
πησ» διά τήςχειρόςτήν θύραν δυνατά,όπως ό Παπα
γάλο,; καθησυχάσ-ρ. Τούτο ομο»ς τό κτύπημα έκλα-

βόντε; οί κλέπται ώς σύνθημα άφυπνίσεως καί φο- 
βηθέντες μή συλληφθώσι, έουγον παραλαβόντες μό
νον τά; ρεμπούπλικας, τά δέ άλλα είδη αφέντες ώς 
έκ τού τρόμου των ανέπαφα.

"Ωστε ό έξυπνος παπαγάλος έξύπνησε καί τόν 
ύπηοέτην διά τού κτυπήματος τού οποίου έσώθη 
τό κατάστημα τής περαιτέρω λεηλασίας. Ή  αστυ
νομία είς ήν άνεφέρθη τό γεγονός τούτο, ένεργεΐ 
άνακρίσες.

Φαίνεται όμως ότι κατέκλυσαν τήν πόλιν μας 
ομάδες λωποδυτών καί μάλιστα ξένων αλλοεθνών, 
διότι καί είς τήν όδόν Ίπποκράτους περιήρχοντο 
τοιούτοι, ο'ίτινες άνερχόμενοι τάς οικίας προσποι
ούνται τόν έπαίτην ζητοΰντες φαίνεται νά κατο- 
πτεύσωσι τάς οικίας. ΕΙνε δέ καλοενδεδυμένοι καί 
όμιλούσι έσφαλμένως τήν ελληνικήν ίσως έξεπίτη- 
δες διά νά άπατώσι τόν κόσμον. Έφιστώμεν λοιπόν 
τήν προσοχήν νής αστυνομίας όπως λάβν) σύντονα 
μέτρα κατά τών επιδρομέων τούτων λωποδυτών, 
διότι καί άλλα κρούσματα ίσως χείρονα τών τα ν  
Σαμίου θά άκούσωμεν.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 
Ό  εβδομηκονταπεντούτης Ν . Σιγάλας έξ ’Ανά

φης εύρέθη πνιγμένος, ριφθείς είς τήν θάλασσαν έ- 
κουσίως. Οί λόγοι τής αύτοκτονίας λέγονται οικο
νομικοί, άλλ’ οπωσδήποτε εινε πρωτοφανές τι καί 
άσύνηθες ή αυτοκτονία έν τοιαύτνι ήλικίρι.

* *

ΡΙΖΑΙ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥ
Ό  πρώην δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Τιμ. Φιλήμων 

δι* επιστολής του πρός τόν διευθυντήν τού Μετσο- 
βείου Πολυτεχνείου κ. Α. Θεοφιλάν άπέστειλε δύο 
ρίζας Μανδραγόρου, έπιθυμών νά συντελέσ·ρ είς τόν 
πλουτισμόν τού Μουσείου, ουτινος έξαίρει τήν ση
μασίαν καί τήν έξ αύτού ωφέλειαν διά τούς σπουδά
ζοντας. Αί οίζαι αύται άπεστάλησαν πρός τόν κ. 
Φιλήμονα ποό τριετίας έκ Μακεδονίας, είσί δέ μι- 
κραί μόλις εΐκοσιν εκατοστών τού μέτρου ύψους,καί 
παρουσιάζουσι τελείαν μορφήν ανθρώπου καί τούτου 
ενεκα, καίτοι τό φυτόν τούτο δέν είνε σπάνιον έν τήί 
χερσονήσω τού Αίμου, άποτελούσι πολύτιμα δείγ
ματα τής τελειότερα; διαμορφώσεω; τών ριζών τού 
Μανδραγόρου. Ή  μία τών ριζών τούτων εχει σχήμα 
ανθρώπου μέ πόδας, χεϊρας, πρόσωπον κανονικώτα- 
τον καί μέ κεφαλήν, έπί τής οποίας ύπάρχουσιν ά- 
νωμαλίαι τινές, ένώ τό λοιπόν μέρος είνε λεϊον, καί 
αί άνωμαλίαι αύται άναπαριστώσι τήν άνθρωπίνην 
κόμην.

X
ΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΜΥΣ

Τηλεγράφημα τών άρχών πρός τήν κυβέρνησιν έκ 
Λαρίσσης άνήγγειλεν, ότι οί άρουραΐοι μύς πολλά·, 
πλασιασθέντες άμέτρως προξενούσι μεγάλα; κατα- 
στροφάς. ’Επειδή δέ εύρίσκονται έν τή, εποχή τής 
γονιμοποιήοεωςπροβλέπονται άνυπολόγιστοι ζημίαι.

X
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΙΙΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

Τήν παρελθούσαν Κυριακήν έν μεγάλω Κεσερλή 
πρωτευούσ-ρ τού δήμου Νεσσωνος τής Θεσσαλίας 
καί έν τινι έκεΐσε καφενείω έδόθη, ύπό τών μαθητών 
τής έκεΐσε δημοτικής σχολής, ύπό τήν διεύθυνσιν 
τού διδασκάλου κ. Σ. Βαρδακίδου, ευεργετική πα- 
ράστασι; ύπέρ τών άπορων μαθητών τού αυτού σχο
λείου. Πλήθος δέ πολύ συνήχθη έξ όλων τών περι
χώρων. Εύφροσύνως χαιρετίζοντες τόν ρέκτην τούτον 
διδάσκαλον τή πρωτοβουλία τού οποίου έδόθη ή α
νωτέρω ευεργετική παράστασις ώς καί τόν κάλλιστόν 
δήμαρχον Νεσσωνος κ. Χρ. ΙΙαπαζαχαρίου συντελέ- 
σαντα πρός τούτο καί παροτρύναντά τόν κ. Βαρδα- 
κίδην, συγχαίρομεν άμφοτε'ρους διά τό διάβημά των 
όπερ εινε τρανόν δείγμα εκπολιτισμού καί άναπτύ-
ξεως τού δήμου Νεσσωνος.

*

ΤΟ ΠΕΡΙ ΜΙΛΑΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ
Είς τό περί Μιλάνου νομοσχέδιον ή σέρβική 

βουλή προσέθηκε, καθά τηλεγραφικώς ήγγέλθη, τά 
έξ·ί; νέα άρθρα. 1) Δέν θά έπιτρέπεται τώ βασιλο- 
πάτορι νά εισέρχεται είς Σερβίαν άνευ τής συγκα- 
ταθε'σεως τής βουλής· 2 ) έν περιπτώσει σοβαρά; ά- 
σθενείας τού βασιλέως ’Αλεξάνδρου, ό πρώην βασι
λεύς, προτιθέμενος νά έλθή είς έπίσκεψιν τού υιού 
αύτού, θά προαγγέλλτι τήν πρόθεσιν αύτού είς τήν 
άντιβασιλείαν καί τήν κυβέρνησιν, όπως έπιτύχή 

, τήν πρός τούτο άδειαν.
X



ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Ο Κ Σ  Α Σ Τ Η Ρ

ΑΓΟΡΑ ΣΥΡΟΓ 
Ή  έμποοικτ. κίνησις τής άγορβς Σύρου, καίτοι 

(χεταβαντων πολλών αγοραστών έκ τών επαρχιών, 
είνε πολύ περιωρισρ,εντι ένεκα τής ύπερτια-όσεώ- τού 
συναλλάγματος.

X
ΛΥΣΕΓΓΥΗΣΕΤΣ

Οί έμποροι τ-7ίς Σύρου ηρξαντο νέων ενεργειών 
πρός τήν παρούσαν κυβέρν'ησιν ϊνα καταργηθούν αί 
λυσεγγυτ,σεις. Μετά μεσημβρίαν οθεν τής π. Κυρία- 
κής συνελΟόντες έν τή λέσχη «Έλλάδι» Ι/,ατόν'πε- 
ρίπου έμποροι έξελέξαντο επιτροπήν ήτις νά ένερ- 
γήση διά παντός μεοου ,τρός'άρσιν τής είοημένής 
άπαγοοεύσεως.

X

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΑ
Εν Ερμουπόλει πρό τινων -/¡μερών οΐ τελωνοφύ

λακες κατε'σχον εί; Έπισκοπεϊον τε'σσαρας σάκκους 
σακχάρου έκ λαθρεμπορία; προερχομε'νονς.

—  Οί Βασ. Σκούρας τελωνοφύλαξ καί Ίΐλ.Κου
τσούβελά;. λοχίας στάθμάρχ·/ις Τσάγεζι. συνέλαβον 
εξωθεν τού χωρίου Καρίτσνις Θεσσαλίας τον λαθοεμ- 
πορον Δϊ;μ. ^ΜαυρομμάτΥ,ν ή Μπϊτον μέ εν ©ορτί'ον 
ζακχάρεως ές οκάδων 80 προερχομένη έκ λαθιεμ- 
πορίας.

X
ΛΩΓΙΟΔΓΤΑΙ

Και τήν εβδομάδα ταύτην γράφει ό «‘Ήλιος» 
Σύρου άπεπέμοθησαν έξ Αθηνών ' ύπό τής αστυνο
μίας ^διάφοροι, άλλοι μεν ώς γνωστοί λωποδύται 
και άλλοι ώ; άεργοι καί φυγόποινοι. Έκ τούτων 
τους μή Έρμουπολίτας άπε'πεμψε πάλιν άριστα ποι
ούσα εις Πειραια ή ήμετέρα αστυνομία.

X
ΠΑΝΗΓΓΡΙΣ ΤΗΝΟΤ 

Τό άτμόπλοιον τής έν Σύρω άτμοπλοίας «Χίος» 
ναυλωθεν υπό Σμυρναίων έπιχειρηματιών θέλει με- 
ταβή εις Χίον, Βουρλά καί Σμύρνην, πρός μεταφο
ράν έκεϊθεν προσκηνυτών διά την έν Τήνω πανήγυ- 
ριν, ποιούν δύο ταξείδια. Καθ’ δ δέ γράφουσιν έκεϊ- 
θεν ή συρροή εσεται πρωτοφανής καί' έκτακτος, 
πλήθους πολλού ποοτιθεμένου νά ταξειδεύσγ εις την 
πανήγυριν. ΔΓ εν μόνον παρακαλούσιν οί Σμυρναϊοι 
νά ληφθ-7, φροντίς παρ̂ ά τού Έ λλ. προξενείου δπως 
μη  ̂ή επιτόπιος άρχή ζητήση διά τό συντομώτατον 
τούτο τάξε ίδιον διαβατήρια καί τεσκερέδες, οϊτινες 
ου μονον διά δαπάνης έπιβαρύνουσι τούς μέλλοντα; 
να ταξειδεύσωσιν, άλλά καί δυσκολεύουσιν αυτούς. 
Επι τουτου έφιστώμεν τήν προσοχήν του νομάονου 

Κυκλάδων όπως άπό τούδε ή Κυβέρνησις ένεργήση I 
τά δέοντα διά τού έν Σμύρνη προξενείου. ' 1

X
ΣΕΡΒΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ

’Αγγέλλεται έκ Βελιγραδιού, ότι ή εις τήν Έ λ- 
λαδα ελευσις τών Σέρβων φοιτητών γενήσεται κατά 
τας εορτάς τού ΓΙάσχα.

X
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Κατά τήν τελευταίαν συνεδριασιν τής Ίεοάς Συ
νόδου έν Κ)πόλει ώς διάδοχος τού άποθανόντος ε
πισκόπου Καλλιπόλεως Φρατίου Βουγιούκα έξελέγη 
ό πρωτοσύγγελος τού Μητροπολίτου Χαλκηδόνας 
Δωρόθεός Μαμέλης.

X
ΠΟΔΗΛΑΤΑΙ

Είκοσι ποδηλάται τού ένταύθα ά ποδηλατικού 
-υλλογου ύπό τήν οδηγίαν τού κ. Μπότση Οέλουσιν 
εκδράμει σήμερον μέχρι Μαραθώνος, όπόθεν θά έπι- 
στρέψωσιν τό έσπέρας.

—  Ευχαρίστως άγγέλλομεν γράφει ή «Σφαίρα. 
Πειραιώς, οτι μετά ένα περίπου μήνα ή ήμετέρα πό
λις θελει παραστ-ρ εις έξοχον θέαμα, τήν τέλεσιν 
ποδηλατιστικού άγώνος.Ό δμιλος τών ένταύθα πο
δηλατιστών συνελθών χθες έν γενική συνελεύσει άπε- 
φασισεν όπως έορταση τήν επέτειον τής ίδρύσεως 
αυτου δι αγωνων. Ή  ήδη ύπάοχουσα εφορευτική 
επιτροπή θέλει διευθύνρ τού; αγώνας καί θέλει 
εκδωστ] εν καιρώ καί τό πρόγραμμα αύτής. Ε π ι
κροτούμε·/ τήν λαμπράν ταύτην άπόφασιν τών αξιό
τιμων νέων καί εύχόμεθα αύτοϊς καλήν έπιτυχίαν.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 
—ήμερον Κυριακήν Τετάρτην τών νηστειών κηρύ- 

ζο/σι τον θειον λόγον.
Εις Αθήνας έν' τώ ναώ τού άγιου Φιλίππου ό 

σ «Ρ/.^πισκοπος Πο. Κεφαλληνίας, έν τώ τής

κγ. Ειρήνης ό άρχιμανδ. Δαμασκηνός ΙΙαπασπυρό- 
πουλος, έν τώ τών άγ. Θεοδώρων ό άρχιμανδ. Ίω 
Μαρτίνος, εν τώ τού άγ. Παύλου ό άρχιαανδ. Γρηγ. 
Αντωνιάδης, έν τώ τής Ζωοδόχου Πηγής ό άρχια. 

I Προκοπιος Κουκουλάρης, έν τώ τού άγ. Διονυσίου 
ό οικονόμος Γ. Πουλάκος, έν τώ τής Ρόμβης ό 
,εροδιδ. Γρ. Καρατζάς καί έν τώ τής Πύλης τής 
Αγοράς δ κ Δ. Κόντης.

I Εις Πειραιά έν τφ ναώ τής άγ. Τριάδος ό άο- 
χιμανδ. Ιερώνυμος Βλαχάκης, έν τώ τού άγ Σπυ
ρίδωνος ό ίεροδιδ. Γαβριήλ Παπαϊωάννου καί έν τώ 

I τού Προφήτου Ήλιού ό κ. Γ. Μακρής.
Εις Ελευσίνα έν τώ ναώ τού άγ. Γεωργίου ό ιε- 

ροκήρυξ τού νομού άρχιμανδ. 'Ιερόθεος Μητρό- 
πουλος.

Μετά μεσημβρίαν έν μέν τώ ένταύθα ναώ τής 
[ άγ. Ειρήνης ό άρχιμανδρ. Γ. Παναγιωτόπουλος. έν 

δε τώ τού άγ. Κωνσταντίνου έν Πειραιεί ό ίεοοδιδ. 
Κύριλλος Γεωργιάδης.

(Έκ τού Μητροπολιτικού Γραφείου).

ΝΟΜΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Τό νομικόν συμβούλιον, εις δ ύπεβλήθη τό ζή

τημα υπο τού ύπουργείου τών Εσωτερικών, άν ό»δι- 
I ευθυντης τού δημοτικού νοσοκομείου κ. Μεοκούοης 

δυναται νά παραμείνν, καί ώς δημοτικός σύμβουλος 
ομοφωνως άπεφήνατο, οτι τά καθήκοντα τού διευ- 
θυντου τού δημοτικού νοσοκομείου δέν είνε άσυμ- 
βιβαστα πρός τά τού δημοτικού συμβούλου.

χ

ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

|  ̂ Ο διευθυντής τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων 
απεφάσισε ν' αύξηση τά τέλη τών τηλεγοα- 
φημάτων εις τό έξωτερικόν κατά 10  ο)ο, έπίσης 
δε σκέπτεται νά μεταρρύθμιση έπί νέων βάσεων καί 
τον νομον περί γραμματοσήμου, αύξάνων τήν τιμήν 
τού γραμματοσήμου τών εις τά έξωτεοικόν άπο- 
στελλομενων επιστολών. Ό  κ. Δ. Άβοίντινάς εις 
την τελευταίαν αυςησιν θά προβη έκ συνεννοήσεως 

I μετά τού ύπουργού τών οικονομικών δυνάαει συαβά- 
I σεως, ένεκα τής διαφοράς τού νομίσματος.

χ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 

Εις τόν ανθυπομοίραρχον κ. Ζυμβρακάκην άνε- 
τεθη ή αγροτική άστυνομία.

X
ΣΙΤΗΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νέαν καί πάλιν έκπτωσιν ύπεστησαν αί τιμαί 
τών σιτηρών έν Θεσσαλία τήν παρελθούσαν εβδο
μάδά με τάσιν μεγάλειτέρας ύποτιμήσεως. Ποάξεις 
εμπορικαί εγένοντο ούκ όλίγαι- έτιμώντο δέ ώς'έξής.
Σ ί τ ο ς  Α . ποιότητος τό κοιλόν Δρ. 7 ,7 0__7.90  |
, ,  " ,  Β · “ » > 7 ,4 0 — 7,60
. .  ? 1 ® Λ ” 2 ,2 0 — 2,50
Α ρ α β ό σ ι τ ό ς  „ 4 .8 0 — 5.

X

.  ̂ Η ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
Εξακολουθεί ή ύγεία τής ένταύθα φρουοάς 6ελ- 

τιουμενη, ή γρίπη σχεδόν έξέλιπε, μόνον'σποοαδικά 
κρούσματα αναφαίνονται καί ταύτα ήπιώτατον χα 
ρακτήρα εμφαίνοντα. Οί έκ γρίππης προσβληθέντες
07\  ά ,̂Κντων τών δωμάτων άνέρχονται περί
τους γ 0 , δυναταί τις δ' είπεϊν, οτι ή έπιδημια 
αυτη ειχεν ήπιον χαρακτήρα άν καί δέν έλειψαν' έ- 
πιπλοκαι ιδία τών άναπνευστικών όργάνων οοβαοαί 
καί άμεσον κίνδυνον έπαπειλούσαι καί θάνατοι ιδία 
εκ βρογχοπνευμονίας, ήΧις είνε φυσικωτάτη.

ΕΙΔΟΙΙΟΙΗΣΙΣ

Παρακαλουνται ο ί  κύριοι συνΟρομηται τής I 
Αίγυπτου καί άλλων μερών τού εσωτερικού καί 
εςωτερικού οί μή πλήρωσαντες έτι τάς συνίρο- 
μας των καθώς καί οί μέλλοντες νά κατατα/- 
θωσι νεοι συνδρομηταί εις τόν «Βρεττανιχόν 
Αστέρα» να πέμπουν κατ' εύθεϊαν εις τό όνοαα 

που κ, Στεφάνου ¿ένου τήν συνδρομήν των άλ
λως τε ή αποστολή τής εφημερίδας Οά διακό-

τ ΐ Ι α ι  κβι Τνώσιν των. Τό μέτρον τούτο ή 
οιευθυνσις απ^φάσισεν ώς γενικόν μέτρον δΓ ό
λους τους συνδρομητάς αύτής όπως ' άποουγη 
οιαφωνιας, είνε οέ μόνη υπεύθυνος διά πάσαν ι 
καθυστερησιν τού φύλλου μετά τήν παραλαβήν 
του αντιτίμου. 1 *

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

Ιή συναυ/εσει του Χεδίβου ή νέα οιώρυς το ΰ  νλυχέως 
βασ^α *  "  1^ 1Τιλ:·ϊ ΐ  Χ*1 Πόρτ-Σαίδ 0ά ό ν ο μ α σ θ ή  ’Λ:

* *

. J ° ,j δοιποϋ τό συνοπτικόν δικαστήριο·/ του Πίοτ-Σι!» 
υπάγεται εις τό τής Μανσούρας μικτόν διχαστήριον.

# *

_ Η πώλησις τού άλατος έν Αίγύπτω κατά τούς δύο τε
λευταίους μήνας ’Ιανουάριον χαί Φεβοουάριον άπέοεοε 4  
ποσόν τών 42,600 λ. απέναντι 36,433 τής άντιστ 
περισυνής περιόδου. -

Ο πλοίαρχος Ιάκωβος Μ οναχάμ , ναυτικός γνωστός διά 
τ η ν ,τ ο Λ μ η ν  καί πείραν αϋτοϋ, Οα μεταβή προσεχώς διά αι- 

r' J~ σ~ ?5υς-εΐς Ν Ι̂ν  ) ’^Ρκτ.ν πρός διάπλόυν τ’οϋ Α τλαν
τικού. ίο  πλόϊον τοϋτο έκ ξύλων κέδρου ναυπηγηΟέν έχει 
μη/.ος πεντε μόνον μέτρων καί δύναται νά πεσιλάδη π;ο- 
μηθειας οι εκιτόν ημέρας Ό  κ. Μοναχάμ. έλπίζει ΐτ ι  'τό 

Οά διαρκέση πλέον τώ ν δύ ο  μηνώ ν καΟ'δ 
Λεν 1 α ε / η  αλ.λους συνταξειδιώτας εί υ,ή α ίαν γαλήν καί 
μιαν ορνιν.

ΚαΟ όσον άρορά τά -χρώματα οΐ σταχτεροί ίπποι ώς πε- 
παρδαλοί ζώσι πολλά έτη. θ 'ί χρώαατος έρε- 

υινθου οεν εινε ισχυροί, ίδί? κατά τό θέρος. " Οί καστανοί 
ίπποι, οι έχοντας μελανας όνυχας, είνε ισχυρότεροι καί ε’ 
αισΟητοτεροι τών άλλων. Σημεία τινά καθιστώσι τούς ίπ 
πους εν γενει πολυτιμότερους τών λοιπών. Ή  κεφαλή τοΰ 
ίππου να εινε κανονική καί άνωρΟωμένη, αί κάτω'σιαγόνες 
να εινε αρκούντως κεχωρισμέναι εις τρόπον ώστε ή κεφαλή 
να ιποτεκη μετά του τραχήλου γωνίαν. Οί οφθαλμοί α'ε-'ά- 
λοι και εςεχοντες μικρόν καί τά βλέφαρα λεπτά καί πυκνά. 
Ια ωτα ευκίνητα, άνωρθωμένα καί μικρά. Τά άποκεκομ- 

μενα ωτα Οεικνύουσι ραθυμίαν καί επιμονήν, όταν δέ τέί- 
I νουσι πρός τά όπισθεν ύπάρ-χει διάθεσις κακίας.

*

Β Ιαπωνία εχει στρατόν συγκείμενον έ; 60,000 τα/.τι- 
I κων xi·. 40,000 έ^ρέοώων.
! # *

♦
ήλιοτρόπ'.ον καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην τυγχάνει τό 

I μάλλον ευνοούμενου χρώμα τής έποχής του.
! * 
ι  ifv * *
j Εταιρία τις ιδρύθη, όπως ένωθή δΓ άτμοπλοίκής συγ

κοινωνίας ή Νέα Ύόρκη μετά της Βρασιλίας.
| *  »

*
Ο οιευθυντής τής μουσικής σχολής τοΰ δημαρχείου του

Λονοινου λαμβάνει ετησίως μισθόν χ.λίων λιρών στερλινών.
» *

*
_ 7 φ  IΘ88 ό πληθυσμός τής Κίνας άνήλθεν εις 308,249,

,  Εν διαστήματι ένός έτους ηϋςησε κατά 6,153,855.
*

, Λ *
Εν Σουηδί* κατηργήθησαν αί Έθνικαί Τράπεζα·..

* *
»

, ’̂ ν T*f« Ήνωμέναις Πολιτεϊαις ύπάρ/ουσι 200 λίσναι, 
εν αις παίζονται οί κύβοι.

Οπως απα/./αγήτε πολλοί κόπου, κερδήσητε χρόνον καί 
ε/.ητε καθαρωτάτους ύέλους, θέσατε έντός του ύδατος πσός 
απόπλυνσιν αυτών μικράν Óóotv αμμωνίας.

Σ ΤΕ Ρ Ε Ο ΤΥ Π Ο Σ  Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ
1 Επειδή τινες σών έ̂ντικύΟο: κ. συνδρομητών μας 

παρεπονέθησαν, ότι δέν λαμβάνουσι τόν «Βρεττανι- 
κόν Αστέρα» παρακαλούνται πάντες οί κ. συνδοο- 

| μηται καθώς και οί μή συνδρομηταί οί άνέκαθεν 
λαμβάνοντες δωρεάν τό φύλλον, όπως είδοποιώσι 
αυθημερόν ήμάς οσάκις ή διανομή τού φύλλου δέν 
γίνεται τακτική.

Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ
|  ̂ Εί; τό γνωστόν παρά τή νέα Αγορά Κατάστημα 

Αποικιακών ’Αδελφών Ίωάν. Πρινοπούλων (πρώην 
Πυρρή) εκομίσθησαν έσχάτως χαβιάρι μαύρο άσί- 
στης ποιότητος πωλούμενον πρός 2 0  δραχμάς τήν 
οκά ώς καί άπαντα τά είδη. Οί βουλόμε'νοι προ- 
σελθετωσαν καί θά μείνωσι λίαν ευχαριστημένοι.'

ΦΟΙΤΗΤΗΣ τής Ιατρικής έκ τού έξωτεοικού θέ- 
[ λων νά άσκηθή πρακτικώτερον έν τή έπιστ'ήαη ζη_ 

τεΐ Φαρμακείου όπως έργαζόμενος 'τώ χορηγείται 
και δίωρος αόεια καθ’ έκάστην.

, ΦΟΙΤΗΤΗΣ τής Φιλολογίας έκ τού έξωτεοικού 
με αριστας συστάσεις ζητεί παραδόσεις. Πληρ’οφο- 
ριαι εν τφ Γραφείω ήμών.

123 Τ Ο  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν

Π Λ Ε Κ Τ Α Ν Η — Π Λ Ε Κ Τ Α Ν Ω Ν
ΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1760— 1856

ΠΡΩ ΤΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

‘Υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΕΝΟΤ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΙΛ \

(συνέχεια).

Ό  χορός
— Ή  κόμισσα Ούϊασκοδάτη ε?νε τριάκοντα ϊύο ετών

πλήν μο/.ις δεικνύει είκοσι πέντε  άλ.λ’ ή ζηλοτυπία
σου Μασιγκα εινε πο/,ύ αναγκαία τήν στιγμήν ταύτην 
τής ευφρόσυνης—  έγέρθητι ώραία μου Μασιγκα προη- 
γού, μέ τούς οφθαλμούς μου μακρόθεν θά οέ ακολου
θήσω’ μή άφή-ης διά μιας τήν αίθουσαν, κάμε πρώτον 
τινάς κύκλους έντός. είπεν ό κόμης Ποτέμκης διά μεί- 
ζονος οίκειότητος. γελ,ών φιλικώτατα και άτενίζων τήν 
πριγκιπισσαν Δασκώφ ώς νά ήσαν ετών πολλ.ών έρα- 
σταί. Έληξε δέ τήν σκανδαλώδη ταύτην συνδιάλεςιν 
ορθωθείς ώς ακράτητος, καί άπομ.ακρυνθέν τής πριγκι- 
πισσης Δασκώφ σφριγών.

Ή πριγκίπισσα άπανθιζομένη πρό πολλών έτών έν 
τώ μονοτονω τής εξορίας βίω, έν τη θρησκευτική πόλει 
τής Μόσχας κατά τήν εσπέραν ταύτην άνε/,πίστως έν τή 
ρωμαντική φαντασία έπανεόρισκεν τήν άειπόθητον αυ
τής Π ετρού-ολιν, τάς αύλ.ικάς ραδιουργίας; τήν τής φι- 
δοδοξιας εΰρεΤαν παλαίστραν καί τό συγγ-ωστόν τών 
ποικίλων έρώτων στάδιον, ό/,έθριον τότε συρμόν άπορ- 
ρέοντα έκ τής αυλής τών Λουδοβίκων καί μετά κόρου 
ύπό τής Έλίσσάδετ καί Αικατερίνης εις Γ’ωσσίαν είσα- 
χθέντος.

Έδίψα νά έπανέλθη εις τήν Πετροΰπολιν, κατεφλέ- 
γετο νά έπαναδράξη τήν προτέραν αύτής ίσχύν.

Ή  είδηοις, οτι ό κόμης ΙΙανίνης εξ άηδείας καί μο
νοτονίας έτελεύτησε τήν κατέπληξεν τήν ημέραν εκεί
νην’ πού άλλοτε ήδύνατο νά δράξη καταλληλότερα·/ ευ
καιρίαν.... τίνα άλλον άρμοδιώτερον διά τούς σκοπούς 
της ή τόν ισχυρόν Ποτέμκην ήδύνατο νά έπιτύχη’ κατά 
τήν νύκτα εκείνην έξετέλεσεν ενώπιον του άπασας τάς 
γοητείας της, άπαντα τά κάλλη της, τά ήού στόμα της 
οί έρμογλυφικοί ώμοι της, ό περικαλ/,ής αύτής λαιμός 
καί οί χιονόδεις βραχίονες, δεν ήργησαν να φέρουν τά 
κράτος των έπί τής ανατολικής φαντασίας τού Ποτέμκη. 
Δέν ήτο μικρόν ε'ργον ή κατάκτησις αϋτη διά μίαν αύ- 
λικήν ποτέ ίσην Οέσιν τούτου καθέξασα παρά τή Αικα
τερίνη. Ά λ λ ’ ή πριγκίπισσα τήν νύκτα εκείνην έώρα έν 
τώ κατόπτρφ τής φαντασίας της πολλά άλλα πράγματα, 
ύπελόγιζε δέ διά τών έαυτής λογαρίθμων ν’ άνυψώση 
τόν υιόν της πρώτον διά τού κόμητος Ιίοτέμκη εις τήν 
κλίνην τής Αικατερίνης. ε?τα νά ύποσκελίση τόν κατα
χτητήν τής Κριμαίας καί άναδιδάση τον υιόν εις τήν 
Οέσιν του.

’Αλλά τίς ήτο ουτος ό εις τά ομματα τής Ευρώπης 
φημιζόμενος ώς δαιμόνιος άνήρ’ ήτο ά πονηρότερος τών 
άνδρών ! μ’ όλην τήν άπλήν καί συχνά χυδαία·/ έξωτε- 
ρικήν είλικρίνειάν του. Διώκει καί διεχειρίζετο τήν 
αύτοκράτειραν έπιδάλλων πρός ταύτην τάς ιδέας καί 
τας έπιθυμίας του άγερόχως και συχνά δια τής βιας, 
αλλά εαυτόν παριστάνω·/ αείποτε ενώπιον της, οτι ού
τως έπραττε έμπνεόμενος ύπ’ ούδενός άλλου αισθήματος 
ή εκείνου τού νά τήν υπηρέτηση ή ύπ’εκείνου μιας ασπί
λου άφοσιοίσεως. Μετά προπέτειας καί ύψηλοφροσυνης 
μετεχειρίζετο τάς ένδοξοτέρας οικογένειας τής Ρωσσίας, 
φθάνει μόνον νά έννόει, ότι δέν ήσαν έπίφοδοι, Ινώ έξ 
αλ λου έπεριποιεϊτο καί έπιδεξείως έςοικ·νόμει τούς 
όπιφόδους οί'ας δήποτε καί ήσαν τάξεως.

Έπρεπε νά γενηθή έν Ρωσσία, νά ζήση έπί Αικατε
ρίνης Β' διά νά παίςη τοιούτον πρόσωπον. ιστοριογρά
φος τις λέγει. Εις παν άλλο κράτος ύπό πάντα άλλον 
ήγεμόνα, πρό έτών ήθελε δύση ό άστήρ του.

Έπλασε·/ άρα ή φύσις άνδρα αντιθέτων κλίσεων άλ
λον ώς τούτον ! ! φιλάργυρος καί σπάταλος, δεσπότης 
καί δημοκράτης, ώμός καί φιλεύσπλαγχνος, άλαζών καί 
θωπεύω·/, διπλωμάτης καί έμπιστευτικός, φιλελεύθερος 
καί δεισιδαίμων, τολμηρός καί δειλός, φιλόδοξος καί 
αδιάκριτος. Σπαταλών διά τών συγγενών του ή τών 
παλλακίδων του μυθώδεις περιουσίας, δέν έπλήρωνε 
έλάχιστα τών δανειστών του χρέη. ούτε τά ίδια ενοίκια 
τών κατοικιών του’ ή ύπόληφις τής πιστωσεως του έ- 
ξηρτατο πάντοτε ύπό νέας μιας παλακιδος, ήτις ώς έπί 
τό πλεΤστον τόν έκλεπτε καί έπρόδιδε δωρεάν τόν έ- 
£ωτά του.

Ούδέν δύναται νά προσέγγιση τήν ευεργετικότητα τού

Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

νοός του καί άλλοτε τήν όκνηρείαν τού σώματός του. 
Ούδείς κίνδυνος δέν άνεχαίτιζε τήν γενναιότητα του, 
οΰδεμία δυσκολία ήδύνατο νά τόν καμη να υποχώρηση 

'εις τούς σκοπούς του. Πλήν μετά τήν έπίτευξίν των ή 
έπιτυχία τόν έδύθιζε εις αηδίαν, άπεστρέφετο, οτι κα- 
τώρθωσεν,Άείποτε ήτο γέμων υποσχέσεων σπανίως ομως 
έξετέλει ταύτας. Φιλαναγνώστης έ’ως τό ακρον αν και 
ουδέποτε τακτικός έκαμεν σπουδάς, ήτο ένήμερος εις 
πασαν συνδιάλεξιν. Περιεπλέχθη εις συζητήσεις μέ τούς 
εγκρατέστερους άνδρας εις τόν κλάδον έκάστου, πε
ριεπλέχθη εις συζητήσεις μέ καλλιτέχνας. φιλολόγους 
καί επιστήμονας έπί πλείστων θεμάτων καί κατεθάμδω- 
σεν ά’παντας μ.έ τάς γνώσεις του, τήν πολυμάθειάν του 
καί πρό πάντων τά ψυχολογικά καί θεολογικά έπιχει- 
ρήματά του’ «γνώριζε τόσον καλώς νά οίκοιοποιήται τό 
στοιχεΤον έκάστου, ώστε ποσάκις δέν μετετοπισε έκ 
τών πρωτείων σοφούς έπί τούτων γηράσαντας, οπως ού- 
τος έπί τούτων καθεσθή.

Έπίσης ανώμαλος εις τάς φάσεις τών ψυχικών αύτοΰ 
διαθέσεων ήτο προσηνής, εϋχαρις καί διασκεδαστικός ώς 
μειράκιο·/, άμα ό νοΰς έσχόλαζε τών πολιτικών καί 
στρατιωτικών σχεδίων, άμα έπαυε διανοούμενος να 
διώκη τό στέμμα τής Πολωνίας ή τόν θρόνον τού Βυ
ζαντίου. Ήδύνατο τις τότε έκ τούτου τά πάντα ν' από
κτηση. άρκε~ κατεσπευσμένως νά έπεκαλεΤτο τήν πραγ- 
•ματοποίησιν τών υποσχέσεων συν τάΓς ύποσχεσεσι.

Κατά τάς ώρας τής ηδονής έλησμόνει εαυτόν. Πλεί- 
στας φοράς ένα ολόκληρον μήνα ένταφιασμένος ήτο εις 
τά δωμάτια ώραίας κόρης άγνοών ά κόσμος πού εύρι- 
σκετο, ό εραστής ούτος τής Αικατερίνης, άλλοτε παλιν 
εβδομάδας ολοκλήρους μ.ετά τών άνεφιδίδων του οικου
ρώ·/.επαιζεν ώς μείραξ φέρωνένα κοιτωνιτην,ανευ έπιπο- 
δίων. άξήριστος, χαρτοπαίζω·/ ή παιζων το σαντρακιον 
ρυπαρός καί άτιμέλητος ώς τόν ταπεινότερο·/ κοζακον.

Έξήρχετο διά. μιας έκ τής χαυνότητος καί ήδυπα- 
θείας του ώς έξ ύπνου βαθέως, ένεπνέετο τότε ύπό τών 
οίστρων τού πολέμου Έζήτει νά τεθη έπί κεφαλής τού 
στρατού. Έμαίνετο διά τήν κατάλυσιν τής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας.

Άλλά μετεδάλλετο τότε εις άνδρα δύσκολο·/, δυσ
μενή καί έκκεντρικόν μεθ’ ου δυσκόλως ολίγοι ήδύναντο 
νά συνάφωσιν υποθέσεις.

Αυται άπασαι αί άντιδιαθέσεις βεβαίως παρώςυνον τήν 
αύτοκράτειραν, πλήν έξ άλλου έκυμάτιζον ώς αυραι τήν 
μελαγχολικήν της ψυχήν, ήδη κλίνουσαν μέ τήν ηλικίαν 
εις τρομερά·/ αδιαφορίαν ϊνα μ.ή είπωμεν άπαθειαν καί 
διά τό ηθικόν μέρος καί τό πολιτικόν καί ποθητότερο·/ 
καί αναγκαιότερο·/ καθίστων τόν Ποτέμκην καθ’ έκαστη·/ 
εις τά όμματά της.

Οταν έγένετο αντεραστής τού Γρηγορίου Όρλώφ δέν 
έφείσθη τουλάχιστον ϊνα τόν ύποσκελίση πλήν απαξ τήν 
Οέσιν εκείνου καθέξας ήκολούθει κατά δάκτυλον τήν ρω- 
μαντικήν φαντασίαν τής κυρίας του καί μακράν νά τήν 
άπαυδήση χαμερπώς’ ναι, πλήν τήν έτρεφε αδιακρίτως 
καί άσυστόλως μέ ότι ή καρδία της έπεθύμει νά γευθή. 
Διά νά άρέση πρός ταύτην τίς τό πιστεύει έτυφλώθη 
τόν ένα οφθαλμόν έξωρύσσων κηλΤδα τινά έκ τής κόρης 
του ύπό τής φύσεως τεθείσης. 'Άμα έννόησεν. οτι ή 
Αικατερίνη ήρςατο νά νοστιμεύεται αλλαγήν όμεύνου 
μακράν τού νά γενη ζηλότυπος ώς ό Όρλώφ. να έγ- 
καταλείψη αυτήν* καί νά περιπλανηθη f '- j  Ευρώπην 
έτη πολ7.ά, ό ίδιος τουναντίον έζήτησε νά ικανοποίηση 
τό φιλήδονον αύτής έκλέγων τούς άντεραστας του,παρου
σίασε πρός αυτήν τόν Σέρδον Ζόριτς, ύπεστήριςε τόν λο- 
χίαν Ρίμσκην Ινόρζακωφ, ουτινος τό κράτος ό ίδιος παλιν 
κατέστρεφε διά τού έρωτος τής κομ-ίσσης Βρουσ, ώθησε·/ 
εις τάς άγκάλας της τόν τρυφερόν Λανσκοην ειτα τόν 
Γερμόλωφ, έπειτα τόν Μομονώφ καί άλλους.

Αί έλπίδες όθεν τής πριγκιπίσσης Δασκώφ έΟεμελι- 
οΰντο έπί προηγουμένων γεγονότων, φθάνει μονον ό αυ
τουργός των νά ύπέσχετο. 'Όπως λαδη τήν ύποσχεσιν 
του δέν έδίστασε πρός τούτον ή ιδία νά ύποθηκεύση τά 
θέλγητρα αύτής διανοουμένη εις βρόχον έρωτος ακολού
θως ταύτα νά μεταδάλη.

Ό  Στέφανος Παλαιολόγος ό έκ τής Πάτμου έλαύ- 
νων έν τώ μέσω τής πολιτισμένης κοινωνίας τής Ρωσ
σίας, κατεθορυδήθη καί έσκανδαλίσθη ώς καί πας έτε
ρος εις τήν πυρέσσουσαν ηλικίαν του. Ηκολουθησε έκ 
τού πλησίον ούτος τήν πριγκιπισσαν άγνοών τί να 
π ρ α ς η  !

Αίφνης ακούει μίαν φωνήν λέγουσαν προς ταυτην.
— Ά  ! πριγκίπισσα μικρόν τι έτι καί ήθελαν φέρει 

άπόψε έπανάστασιν ενταύθα ! αί κυρία·, άπασαι πνεουσ: 
μένεα καθ’ ύμών διότι σχεδόν έμονοπω? ήσατε τήν συ
ναναστροφήν τού ενδόξου κόμιτος ... δέν διανοεΤσθε ... 
βεδαίως καί ύμεΤς νά έκθρονίσητε τήν φίλην μας Αικα
τερίνην καί ν’ άναδιδάσετε τόν αρχιδούκα Παύλον εις 
τόν θρόνον ... τοίαύτα ε?νε τά σημερινά διαθρυλλήματα.

— Αιωνίως θά είσαι προπέτης καί απερίσκεπτος 
ναύαρχε Ριδας μετά πολλής οιλαρεσκείας εϊπεν ή πριγ- 
γίπισσά,σείουσα μετά χάριτος τήν ώραίαν κεφαλήν της., 
εϊχον άπειρα πράγματά νά έρωτήσω τόν κόμιτα διά τήν 
φίλην μου Κατίγκω μεθ’ ύπερηφάνου τρόπου προσέθεσε

καί έτι πλεΤστα διά πολλούς άλλους τής αύλής της, άν 
δέν ήτο ώς λέγεται, όλης τής συναναστροφής τά ομμα
τα έπ’ έμού προσκ’εκολλημμένα ήθελον έτι μετά τού
του συνδιαλέγομαι.

—  Καί δέν φοδεΤσθε τήν ζηλοτυπίαν τής Αικατερίνης 
ώραία μου πριγκίπισσα.

—  Ζηλοτυπίαν ! ή Μάσιγκα παν άλλο δύναται νά 
παραγάγη σήμερον ή ζηλοτυπίαν . . . Ριδας ή ήλικία 
ήμών ... Ά  ! έγηράσαμεν άμφότεροι άφεθείτω πρός 
τούς έφήδους πλέον τής νεότητος αΐ άταςίαι !

—  ΕισΟε τόσον προδεβηκυΤα πριγκίπισσα μετ’ είρωτ 
νιας είπεν ό όμιλών ώστε κατάλληλος πλέον εϊσθε διά 
τήν ανατροφήν μιας τών θυγατέρων τής Αικατερίνης !.. 
εις ποιαν σωφρονεστέραν καί ειλικρινέστερα·/ άλλην ή- 
δύνα-ο νά τήν έμπιστευθή ή πρός ύμας.

—  Έστε βέβαιος ώ ανδρείε μου άντισύνταγματάρχα 
καί σήμερον διά θείας εΰδοξιας ναύαρχε ύψηλοφώνως γε- 
λώσα έκραξε·/ ή πριγκίπισσα έστε βέβαιος ότι αείποτε 
ήθελον έπιτύχη νά μορφώσω τήν μαθήτριαν μου μάλλον 
ή ότι ύμε~ς έπράξατε μέ τόν υιόν της Βονδρίοκη’ δέν 
τόν έθεσεν ύπό τήν έπιτήρησίν σας ; σας έθεσε πλησίον 
του διά Μέντορα τών ταξειδιων του γενναίε ναύαρχε ; 
τί έκάματε μέ τόν δυστυχή νέον, τού ¿μεταδώσατε άπά- 
σας τάς άρετάς σας, τόν ¿μορφώσατε τόσον λαμπρά 
ώστε ή αύτοκράτειρα έρυθρίασε χιλιακις δια τούτον,καί 
τόν έξόρισ«·/ είς Ρεδέλην.. A dieu  au revoir A m iral

Μετά τούς λόγους τούτους έςηκολούθησε τήν πορείαν 
αύτής ύπερηφανως καί βραδέως διά τής ριπιδος, αύτής 
αύρας έλαφρας φέρουσα έπί τού προσώπου της.

—  Εινε διάδολος μοναχός ή γυνή αϋτη Ριδας’ εϊπεν 
είς τό πλευρό·/ τού ΙΙαλαιολόγου καθεσθείς πρό τίνος 
στρατιωτικός ... ήκουσα πολλά πράγματα θά έπανέλθη 
άφεύκτως είς τήν εύνοιαν τής Αικατερίνης, έλθε μή χά- 
νωμεν καιρόν ...

Ποτέ δέν θά έπανέλθη στρατηγέ IIασίκη . . . δέν ε- 
πέμφθημεν άμφότεροι είς Μόσχαν όπως τήν κατασκο- 
πεύσωμεν ; Οα τολμήσωμεν νά Ιπιστρέψωμεν είς 11ε- 
τρούπολιν μέ χείρας δεδεμένας ...

Ό  Παλαιολόγσς’ένθυμήθη ότι ό Ριδας ήτο ό άνήρ έκε~- 
νος μεθ’ού ,περιεδιάδαζε πριν ό είς τό πλευρόντου καθε- 
σθείς στρατιωτικός'έπί τού άνακλίνδρου έξαπλωθή.

Άπεμακρύνθη παραυτα έκ τού πλησίον των πλήν ώς 
κυνηγετικός κύων ήκολούθει διά τών βλεμμάτων τάς 
κινήσεις των. Ά μα έννόησεν ότι οί δύο εκείνο άνδρες 
ήσαν κατάσκοποι τής Αικατερίνης ή φαντασία του συνέ- 
λαδεν λαμπρόν υπέρ τού σκοπού του σχέδιο·/’ ή καρδια 
του σφοδρώς ήρξατο τότε να πάλλη, διότι παραυτα οί 
δύο ούτοι άνδρες διεχωρίσθησαν ; είς τού ετέρου, πλήν 
δέν έδράδυνε νά άνακάλύψη ότι ό μέν είς δηλ. ό ναύαρ
χος Ρηδας παρηκολούθει τήν πριγκίπισσα·/, ένώ ό στρα
τηγός Πανίνης τόν Ποτέμκην. Ό  Ρηδας τουτέστι ό 
τυχοδιώκτης Ιταλός, ον τινα ό αναγνώστης βεδαίως δέν 
¿λησμόνησε οτι ; κόμης Αλέξιος Όρλώφ έν Ρώμη, ώς 
όργανο·/ του μετεχειρίσθη όπως έξαπατήση τήν δυστυχή 
θυγατέρα τής Έλίσσάδετ τήν άνθηράν πριγκιπισσαν 
Ταρακανώφ, άντεμείφθη τότε μέ τόν βαθμόν τού άντι- 
συνταγματάρχου, ύπό τής αύτοκρατείρας, διορισθείς νά 
συνοδεύση τόν υιόν της Βονδρίοκη μετά πολλά έτη είς 
τά ταξείδιά του’ ό αγύρτης ούτος διέφΟειρε αντί νά δ·.- 
δάςη τόν δυστυχή νέον. Ένυμφεύθη έν τούτοις ούτος ό 
Ρηδας τήν θυγατέρα τού κόμητος Λετζκόη καί μετετέθη 
είς τό ναυτικόν ύπό τού Ποτέμκη άντιναύρχος προδιδα- 
σθεις.

Τούτον ήδη τόν κόμητα Ποτέμκην τόν ευεργέτην του 
μηδόλως φειδόμε/ος, σκοπόν είχε άφού ο Πασίκης τού 
έδιηγήθη τήν μέλλουσαν νά λάδη συνέντευξ’.ν είς τό καλ- 
λιντηριον τής κδμισσης, να συλλαβή έπαυτοφωρω.

Ό  έ'τερος ήτο ό στρατηγός Πασίκης ! οί άναγνδσται 
μας πρέπει νά ένθυμούντα: καί τούτον.ήτο μία τών έξημ- 
μένων κεφαλών τών συμδαλουσών είς τήν έκθρόνισιν τού 
Πέτρου Γ'. διό καί έπροδιδαθση στρατηγός’ μια τών θυ
γατέρων του ήτο κυρία τής αύλής τής Αικατερίνης διά 
ταύτης ύπηρέτει καί ούτος είς τήν έντιμον φάλαγγα 
τών κατασκόπων τής Ρωσσίας. Τινά λετπτά καί ή 
πριγκίπισσα Δασκώφ έγεινεν άφαντος έκ τής αιθούσης. 
Ό  κόμης Ποτέμκη; εΰρίσκετο είς συνδιάλεξιν έν τώ 
κύκλω διαφόρων πολιτικών καί στρατιωτικών άνδρών, 
είς τόν όποιον ήτο ό Πασίκης.

Ό  Στέφανος Παλαιολόγος πλησιάζει τόν στρατηγόν 
μεθ’ ού έπί τού ανακλίντρου ήλλαξαν ώς εϊδομεν πριν 
τινάς λέξεις καί τόν έρωτά τις eïve ό θωπευόμενος ούτος 
άνήρ ό δημηγορώ·/ πρός τούτους —

—  Εινε ό  κόμης Ποτέμκης ! πώς δεν γνωρίζεις τόν 
διαβόητο·/ Ποτέμκην άπεκρίθη ό στρατηγός ομματα σκο
τεινά επί τούτου ριπτων.

—  Έκ φήμ.ης, τόν γνωρίζω ώς όλο; ô κόσμος πλήν
ποτέ άλλοτε δέν τόν εϊδον  ούτος λοιπόν εϊνε ό Πο-
τέμκης

— Μάλιστα κύριε εινε ό Ποτέμκης '....πότε άφίχθητε. 
Είς Μόσχαν.... πόθεν έρχεσθε ; έτι έπεξεργαζόμενος 
βαθύτερα διά νά ίδή άν ήκουσε καί ούτος τήν συνδιά- 
λεξιν τού κόμητος καί τής πριγκιπίσσης.

(α κολουθεί)



Ο  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

1 2 3

Τ Ο  Π Α Ρ Ο Ν

Π Α Τ Ρ Ο Κ Λ Ο Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Δ Η Σ
ΗΤΟΙ

Τ Ο  Μ Ε Γ Α Α Ε ΙΟ Ν  Κ Α Ι  Τ Α  ΒΑΡΑΘ ΡΑ 
Τ Η Σ  Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ TOT 1850 —  1881.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΕΞ ΤΟΜΟΥΣ 

Ύ ιά  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΕΝΟΓ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.— ΚΕΦΔΛΑΙΟΝ 1Β'.

Α ί -πεντήκοντα στερλίναι.

— 'Οποία αγαθή ψυχή είνε ή μήτηρ σου, Άννη ! ... 
πόσον σε αγαπά και σε λατρεύει . . .  είνε Sv κομμάτι 
ζύμη και τήν κάμνεις όπως θέλεις. Διέκοψεν ό κ. Σκο
πελίδης όταν ή κυρία Χάουερδ έξήλθεν, όταν σύννους 
γενόμενος δια τινας στιγμας προσέθεσε... Περίεργοι συ- 
νήθειαι αυται ήμών —  ποτέ δέν έφανταζόμην ότι έν τη 
«πολιτισμένη Α γγλία οι μνηστευμένοι δύνανται νά 
γείνωνται και σύνευνοι πρίν του γάμου των... άνέγνωσα 
πολλά περί έθίμαυν ’Αγγλίας, ποτέ όμως τά τοιούτον.

—  Καί δέν προσδοκάς χήνα μου ότι οί γράφοντες 
περ\ εθίμων μιας απείρου έπικρατείας, ώς τήν ’Αγγλίαν 
καί τάς αποικίας της, δέν θά περιγράφουν πρός σκανδα-
λισμον του αναγνώστου των και τί λαμβάνει χώραν έν- .......... ,  ,  .
τός των σινδόνων μιας κλίνης μεταξύ μνηστευμένων ή υπό δευτέρου και τρίτου.
έγγάμων. Κιχλίζουσα μετά κρότου και κρούουσα Οεα- — Διαφορετικαί έθιμοσύναι! διαφορετικοί ίδέαι ! 
τρικώς τάς παλάμας ή έμπειρος φιλημάτων έκραξε·/... διαφορετικά αισθήματα τά ίδικά μας τών σών, παρ’ ή- 
.*·. ι : ■ ··- '  ' · μϊν ό πατήρ ή ό άδελφός ήθελον δώσει δέκα θανάτους

πρώτον εις τόν έςαπατήσαντα τήν θυγατέρα ή τήν ά- 
οελφην των, καί άλλους δέκα πρός εαυτούς πριν ά 
γειτων των πληροφορηθεί τήν ατιμίαν πολύ μάλλον το 
κοινόν.

τότε ή νέα και οί γονείς της τόν καταδιώκουν ενώπιον 
των δικαστηρίων διά διάρρηςιν ύποσχέσεως b rea ch  
θ£ p ro m isse  και τόν κάμουν κα\ πληρώνη καλήν άπο- 
ζημίωσιν... μάλιστα αν έφθειρε παρθένον.

—  Ά λ λ ’ όποΤος θεατρισμός ! όποια δημοσία εκθεσις 
τούτο εινε φρικ-όν δι’ ένα πατέρα ή άδελφόν. Φαντά- 
σθητι απασα ή κοινωνία νά πληροφορηθη το δυστύχημα 
τούτο, το όνομα τής οικογένειας νά διασυρθή εις δλην 
τήν οικουμένην, ή άτιμία τής άδελφής ή θυγατρός Λντί 
νά κρυφθή εις τά σπλάγχνα τής γής νά τεθη έπι των 
στηλών τού τύπου χαραχθή έπι -ού μετώπου τής νέας
οπως γενή πασιφανής... και τούτο διά χρήματα......
Θάνατος ! χίλιοι θάνατοι εινε προτιμότεροι διέκοψεν ό 
νησιώτης, δίδων είς τά χαρακτηριστικά του δεινήν έκ- 
φρασ tv.

—  Ά  ! Έρως μά είσθε όπίσω, πολύ όπίσω τό βλέπω 
είς πολλά πραγματα ! ... ίσα ίσα ή δημοσίευσις πάντων 
τούτων αντί νά βλάψη παρ’ ήμΤν εινε ωφέλεια καί ύπό- 
ληψις— καί ποια άτιμία πίπτει είς τήν άθώαν καί τρυ- 
φεράν νέαν ήτις ένεπιστεύθη τήν τιμήν της πρός άπα- 
τεώνα, ή νέα παρίσταται ώς άλήθής λαίδη, ώς θύμα, 
ώς μαρτυς έγειρει άρα τού κοινού τήν συμπάθειαν μεθ’ 
έαυτής, ό μνηστήρ ώς άχρεΤος γίνεται γνωστός πρός ό- 
λον τόν κόσμον. Διατρανούται, ότι δέν εινε τζέντλεμαν 
θέλεις μεγαλείτερον στίγμ,α τούτου. Ούδεμία άλλη γυνή 
τόν πλησιάζει, ένω μ’ όλις τά διατρέςαντα γίνωσι γνω
στά είς τό κοινόν διά τού τύπου ή έκπαρθενισθείσα νέα 
λαμβάνει είκοσι διά μιας προσφοράς γάμου. Ιερείς, δι
κηγόροι, ιατροί, ολαι αί έπιστήμαι πίπτουν είς τούς 
πόδας της, διότι γίνεται γνωστόν διά τού τύπου ή κα- 
ταγωγή της, τό σεμνόν της, ότι εινε άγαθή, πιστή, πε
ριγράφουν τά κάλλη της άν έχη τοιαύτα... γίνεται ή 
αληθής ήρωις, ή άληθής λέαινα τής ημέρας. Άξιολο- 
γωτέρα περίστασής νά έκλέξη τις σύζυγον πλούσιον καί 
ανευ ά"αβολών νάαου δΐυ Λ»/»»·.-, "τι- ΗΛ- 51.........
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ώ ! όποίον νήπιον είσαι τωόντι είς τά μάλλον άναγκαΤα 
τού βίου ... πώς εινε δυνατόν έν άγχίνουν έθνος ώς υ
μείς νά είσθε τόσον όπίσω είς τά τοιαύτα κοσμικά, ένω 
τόσον είσθε έμ,πρός είς τά φανταστικά καί πνευματικά.

Ό  κ. Σκοπελίδης χαίνων είς τήν τοιαύτην συνδιάλε- 
ξιν, ήγνόει τί νά είπη ό'τε ή μινυθική των άτοπημάτω» 
Ά ννη διά τού αύτού ϋφους ήρώτησεν.

—  Δέν διορας χήνα μου τάς κοινωνικάς ώφελείας 
καί τά φυσικά αξιόλογα άποτελέσματα τού τοιούτου 
έθίμου. Καί τί σωφρονέστερον ή δύο ψυχαί άϋλοι δια— 
καιόμεναι νά συζήσουν τόν βίον των όμού, νά δοκιμάσουν 
πρίν τής τελειωτικής ένώσεώς των τάς αμαρτωλάς ϋλας 
των καί πληροφορηθούν κατά πόσον συμβιβάζονται καί 
συνυπόσχονται αγαθόν καί όρθόν μέλλον έντάς τών έγ- 
κοσμίων. Ύπόθεσον Έρως ότι ή ώραιοτέρα είς τό έξω- 
τερικόν, ή έχουσα τό λαμπρότερον πρόσωπον καί άνά- 
στημα νέα ή μάλλον πνευματώδης καί πεπαιδευμένη, 
είνε κακοκατασκευασμένη, έννοείς τί θέλω νά είπω, ή 
λ . χ. ψυχρά ώς μαρμάρινος πλάξ, ότι δ’ ό άνήρ είνε 
τού ετέρου άκρου καί τών μάλλον κτηνωδών ό̂ ομών άνυ- 
πόμονος καί φιλήδονος οποίον βίον δύνανται ουτοι όμού 
νά έλπίζουν, ή ύπόθεσον ότι ό άνήρ εινε ανίκανος καί 
μετ’ άλλοτρίων κτηνωδών έπιθυμιών, δέν είνε καλλί- 
τερον έν ειρήνη καί αμοιβαία θελήσει νά διαχωρίζωνται 
ή νά ζήσουν έν ζωντανή κολάσει ; Τά τοιαύτα δέν είνε 
σπάνια, ό δε πολιτισμός καί ή εύζωΐα προβλέπουν δι’ 
αύτά, καθότι αί συνέπεια? των είνε τρομερώταται. Διά 
τόν λόγον τούτον οί γονείς δίδουν πλήρη έλευθερίαν πρός 
τάς θυγατέρας των όπως έξέρχωνται μετά τών μνη
στήρων των μόναι, υπάγουν όπου θέλουν, ένίοτε ταξει- 
δεύουν όμού όπως δοκιμασθώσι καθ’ όλα... οί νόμοι τής 
έλευθερίας τού φύλου ήμών έν ’Αγγλία είνε άνευ κο- 
δίκων. άνευ κανόνων, άμα άπαξ μία νέα ύπερβή τά 
δέκα εξ έτη, οΰτε ό πατήρ ούτε ή μήτηρ της είνε πλέον 
υπεύθυνοι διά τήν τιμήν της. Ή  τιμή αύτής τίθεται 
παρακαταθήκη πρός ταύτην μόνην. Ά ν  δέν γνωρίζη 
τίνι τρόπω νά λάβη πρόνοιαν αύτής τίνι τρόπω νά τήν 
διαφυλάςη καί εξασφάλιση είς τό μέλλον, τό σφάλμα 
είνε ολόκληρον ίδικόν της, άφού μάλιστα έχει παρά τών 
γονέων της έλευθέραν άδειαν τών έπιθυμιών καί πρά- 
ξεών της. ^

—  Ά λ λ ’ Άννη μου άν ό άνήρ διασκεδάση τινά χρό
νον μετά τής μνηστής του καί έπειτα βαρυνόμενος ταύ
την τήν έγκαταλείψη καί ύπάγη μέ άλλην, οποίον έσε- 
ται τό άποτέλεσμα τών δοκιμασιών τούτων, ήρώτησεν ή 
φιλαγραΐτης ήμών.

—  Ούδείς τζέντλεμαν είνε ικανός νά κάμη τούτο, ά- 
γαπητέ μοι άπεκρίθη ή κερδοσκόπος’Αγγλίς αληθώς.Μία 
νέα θά είνε τής έσχατης βλακίας άνδέν γνωρίζη νά κάμη 
τήν διάκρισιν μεταξύ τζέντλεμαν καί τίνος τυχαίου. Δέν 
θα ύπάγη νά πέση ώς τυφλή έπάνω του χωρίς πρότερον 
νά τόν γνωρίση κάλλιστα,πλήν άν ποτέ ό άνήρ έδωσε τόν 
λίγον τής τιμής του πρός τούς γονείς τής νέας καί πρός

V -.εάν ήθελεν άθετήση τούτον καί φερθή ώς αχρείος,

Είπεν ό νησιώτης ήμών αισθανόμενος φρίκην.
—  Τά τοιαύτα είνε βάρβαρα ήθη. Ά λ λ ’ οί άνατο- 

λικοί λαοί είσθε μάλλον ζηλότυποι ή ήθικοποιοί. Παν- 
τες οί τρόποι καί τά τοιαύτα κακουργήματα είς τα μερη 
σας είνε άποτέλεσμα ζηλείας καί τυρρανίας καί όχ·̂  ήθι- 
κής, φαντάσθητι οί άνδρες τών μερών σας ώς μάλλον 
φιλόλαγνοι νά γίνωντα; κλειδούχοι τής σφριγώσης φυ- 
σεως τού ετέρου φύλλου ό ύπό τό αύτά κλίμα δεν δυνα- 
ται ή νά είνε τής αύτής ιδιοσυγκρασίας, όποια τυρρανια 
απαιτούν τούτο νά μαραίνεται είς αίωνίαν νηστείαν με- 
χρις ότου εις πλούσιος Θερσίτης εύσπλαγχνισθή μι«ν 
καλλονήν δι’ ήν παρ’ήμίν ήθελον κατακερματισθή οί έπι- 
φανέστεροι τών άνδρών όπως τήν κατακτήσουν, διότι ύ- 
ποθέτω τό μεγαλειτέρον κακόν γίνεται διά τάς νόστι
μους, τάς άσχήμους δεν φρουρείτε τόσον πολύ  τάς
άφίνετε είς τό έλεος τού Θεού... ιδού διατί ή φυλή σας 
ή τοσούτον ποτέ θαυμαζομένη διά τό κάλλος της έχα- 
λασεκαί έπεσε τόσον χαμηλά' είς τούς αιώνας έκεινους 
τούς λαμπρούς τού άρχαίου πολιτισμού σας οί ίδιοι 
Θεοί σας ήσαν ύπογραμμός τού ήμετέρου γαμικού βιου, 
τών σημερινών ήθών. Δύνασαι νά μέ δείξης μίαν τών 
νυμφών σας ήτις δέν έτεκνοποίησεν μ’ ένα θνητόν, ή- 
μίθεον ή άθάνατον. Μίαν ’Ολυμπίαν Θεάν έκτός τής 
’Αθήνας... παράδοξοι είνε αί φάσεις τής ιστορίας σας. 
Υμείς οί "Ελληνες οί μάλλον εύρείς τόν νοΰν οί άπο- 
δίδοντες τιμάς ήρωΐδων πρός τάς εταίρας σας είς τήν 
συναναστροφήν τών οποίων οί Σωκράται καί οι Σόλωνες 
σας οί έπισημότεροι ρήτορές σας ήγάλλοντο έγείνατε οί 
μάλλον στενοκέφαλοι καί προληπτικοί... Ένθυμήθητι 
τούς Σπαρτιάτας οίτινες έσυγχώρουν πρός τάς συζυγους 
των νά συνευρίσκωνται μετά τών ώραίων άνδρών όπωο
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σας τάς θύρας τής κοσμογονίας.

Ή  λογική τής Φανοστράτης ήτο τόσον οξύτονος, ώ- 
ιτε ό νησιώτης ήμών έφαίνετο άπλούστατος έαν έζήτει 

πορώτερα νά ώθήση τήν άμφισβήτησιν. Ή  αλήθεια είνε 
ότι αί ίδέαι του ήλλοιούντο όσημέραι, μεταδαινων καί 
ούτος έκ τού ενός άκρου είς τό έτερον. Ήρχισε νά πι- 
στεύη ότι ή Άννη Κίερμαν ήτο έντός τού δικαίου της 
καί έλάλει άθώως μέν πλήν σύμφωνα μέ τάς έμπνεύ- 
σεις τών έθίμων, έξεων, συνηθειών καί συρμών τού πο
λιτισμού

• I «  / .

πλήν ήτο μάλλον εΰαγωγος και καλλιεπής, η e t  μήτηρ^ 
ύπό τών βλεμμάτων τής θυγατρός χαλιναγουμένη ποτέ 1 
δέν έτελείωσε μίαν έννοιαν διότι αϋτη δι’ ενός βλοσυ
ρού βλέμματος διέκοπτε ώς πέλεκυς ταύτην ύπενθυμί- 
ζουσα ότι έλεγεν άνοησίας.

Μετά τό γεύμα έκάπνισαν' έπιον τόν καφφέ. καί κο-
|

, Ή  εύθυμία έδαινεν είς τό έπακρον οταν ό Τώμ έφε- 
ρεν· δέμα χαρτίων όπως δείξη τήν έπιτηδειότητα του είς 
τάς χ'.αρτοχειροπλοκίας.

Ή  μήτ'ηρ άπεσύρθη είς τό μαγειρείο·/.
Βαθμηδόν'ιέκάθησαν είς τό χαρτοπαίγνιο·/' ήρξαντα 

νά παίζουν τήν είκοσι μίαν. Ό  Τώμ ένθουσιάσθη' οί 
όφθαλμοί του ήστραιίΤίΑ* .ώς δύο ρουβινια και εις τσ 
λευκόν καί ο'ιχρότατον πρόσωπον τ0  ̂ ?θισι-
κού βυνεσωρευθησαν κύκλοι έρυθροί. Έπο ν & Ί  μ·«ρ* 
ποσά. Ό  κ. Σκοπελίδης έχασε μετά πολλής γ ί  
τητος καί εύδιαθεσίας περίπου πέντε λίρας δύο έκ 
οποίων έκέρδησεν ό Τώμ καί τρείς ό Γεώργιος, 
τούς δύο τούτους νέους ήνεώχθη χρυσή εποχή, έσκιρι·™» ι 
έκ χαράς ότι ή άδελφή των έπέτυχε τοιοΰτον έραστήν μεθ’ 
ού καθ’ έσπέραν θά έχουν τοιαύτην συντροφιάν μ’όλον ότι 1 
οί δύο αδελφοί μικρόν έλειψεν νά έλθουν, είς ρήξιν διά 
φινα χαρτία άν τό αύτοκρατορικόν τής Βαρώνης πρόσω
πον δι’ ένός βλέμματος δέν έθετεν έκαστον έντός τών 
όριων του.

Περί τήν δεκάτην ώραν ή Άννη Κίερμ.αν όρθουμένη 
είπε.

Έρως ! καιρός διά τήν κλίνην !... παιδιά στά κρεβ- 
βατια σας άν άγαπάτε.

—  ’Αγαπητή μου άδελφή είνε τόσον ένωρίς έτονθό- 
ρυσεν ό Τώμ. !

—  Τώμ ! γνωρίζεις τούς κανόνας τής έπαύλεως ταύ-? 
της ! Δέν έπιθυμώ σύ ό νεώτερος πάντων νά δίδης τό
παράδειγμα τής άπειΟαρχίας.. .  -   Γ / . -----

—  Πολυ καλα, άγαπήτή μου άδελφή είπεν έναγκα- 
και ά σπαζόμενος αυτήν' έπειτα σφίγιλιζόμενος 

να
δυ-

χαριεντιζ^...., . Γ  ;. . .  -  .
της έπι τών νώτων τού νησιώτου ήμών διδουσα δέ τόν 
λυχνούχον νά κρατή τόν έθεσε νά προπορεύηται είς 
άνω κιχλίζουσα ώς μικρά κόρη όπισθεν του. 

Όμολογητέον ότι ούτος μ’ όλον ότι άρκ

Αον οτι ειδομεν ήτο νωτάκμων διά τάς τού τοιούτου εί
δους έκδρομάς, άπόψε ήσθάνετο καί δειλός καί αίδήμων. 
Ή  άεί φίλη συνήθεια ή έξοικειώνουσα πάσας τάς πρά-
Ρ  ·  -  » #

ταύτην τήν έμφάνισίν της.
Ό  κ. Σκοπελίδης άνέπνευσε έλευθερωτερα οταν εί- 

σήλθον έν τω νυμφικω κοιτώνι καί ή Ούρα έκλείσθη. 
Ένόμιζεν ότι ήρον έκ τού στήθους του άχθος βαρύ ότι ή  
δράξ ή πιέζουσα τούς πνεύμονάς του έγκατέλειψε καί 
αύθις τούτους έλευθέρους.

Ή  άρχιεταίρα ήτις τάχιστα ήρχισε νά έκδύεται ήν- 
νόησε τούτο. Ό  γοργός οφθαλμός τών τοιούτων πλα
σμάτων έν μιά ροπή δύναται ν’ άναγνώση τάς έντυπώ- 
σεις τού άνδρός ον διά τών μαγγανειών των σύρουν πρός 
τα βαθύτερα τού βορδόρου έχουσι δέ είς τά χείλη έ
τοιμα νέα έπιχειρήματα ώς άντίδοτα α έπισσωρεύουσαι 
διασκεδάζουν, αφοπλίζουν καί μάλλον δελεάζουν τό 
θύμα των.

ε—
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θεια όμιλούντες ή εύγενής έκείνη κυρία κατείχε·/ αμε 
τρον αβρότητα έκλογής ώραίων πραγμάτων. Πού νά έ 
γνώριζεν ότι...

—  Άδελφή ! άδελφή ! έπιθυμώ νά σέ είπω όλίγας 
λέξεις πρίν ύπάγης είς τήν κλίνην.

Κρούων τήν θύραν μετά κρότου έκραξεν κατεσπευ- 
σμένως ό Τώμ.

Ή  καρδία τού κ. Σκοπελίδου ήρξατο νά σφοδρο- 
κτυπά. Ένόμισεν οτι ό Τώμ έπεθύμει νά τήν έρωτήσ  ̂
άν ήσαν νυμφευμένοι. Έποίησε σχήμα άδημονίας μέ τήν 
χείρα του καί έφερε τόν δάκτυλον είς τά χείλη ώς δή
θεν νά μήν έπεθύμει ό Τώμ νά είσέλθη καί τόν ίδεΤ 
έκεί.

—  Τί θέλεις Τώμ !... αυριον με όμιλείς... είμεθ-α 
άπηυδημένοι έκ τού σιδηροδρόμου κα! δέν δύναμαι νά 
μείνω πορρώτερα έξυπνη άπόψε...

—  Αγαπητή μου άδελφή μόνον τινάς λέξεις έ^ω νά 
σε είπω... ^άμέ με τήν χάριν.,.είνε μεγίστη άναγκη .̂

( ά χ ο λ ο υ θ ε ί ) /
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Η ΥΛΗ Κ Α Ι ΤΟ ΑΫΛΟΝ
Άλληγορική καί παραβολική είκών τής παρούσης 

καταστάσεως τής Ελλάδος.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥΣ 

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ—ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 10’.

άρετάς τού λαού τούτου καί τού έθνους τούτου καί τάς 
κακοηθείας καί ατιμίας τής κοινωνίας καί ύπηρεσίας 
τάς ώθούσας άνυπερβατως πρός τήν έπαναστασίν μου.

"Οταν ό Διάβολος έληξε·/ εύηγόρως προφέρω·/ τούς 
άνωθι λόγους τό αθηναϊκόν πανόραμα έφερεν ήμάς στιγ- 
μιαίως ύπό τήν στέγην ένός τών δικαστηρίων τής πρω- 
τευούσης.

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ Κ .

Ο Διάβολος αας οεικνύει τό ένοον ένός τών δι
καστηρίων τών Αθηνών.ΈξαιτεΓται δέ παρά 
τής αϋτοκρατείρας Ευρώπης νά μαντεύση τίς 
ή διαοορά μεταςύ τών δικαστηρίων τών έπι- 
λοίπων πρωτευουσών της καί εκείνων τών 
Αθηνών. Ό  Διάβολος μάς δεικνύει τό ένδον 
ένός συμβολαιογραφείου καί μάς άποδεικνύει 
δι' αυτού τό οιλόΟοησκον καί έντιμον τού 
ελληνικού λαού.

— Παρατηρείτε μεγαλειοτάτη οποίος συρφετός δικη
γόρων, γραφέων, διαδίκων καί πολιτών, κχπνιζόντων 
καί μή καπνιζόντων, σκεπτικών, πολυμερίμνων, ή εύθυ
μων, ή όχλαγωγούντων. σπουδαιολογούντο)·/, εύφυολο- 
γούντων άνείοκατεβαίνουν τήν σεσαθρωμένη·/ κλίμακα 
τού δικαστηρίου τούτου καί εισέρχονται καί έξέρχονται 
άπό τα διάφορα άραχνιασμένα, έρρυπωμένα καί ήμιγυμνα 
έπίπλων δωμάτια τού ναού τούτου τής Οέμιδος τών νεω- 
τέρων Ελλήνων, καγχάζω·/ ήρώτησεν ό Διάβολος.

—  Παρατηρώ ώ πολυμήχανε καί σκοτεινοουργέ Σα- 
τάν Εν πράγμα ότι τά γραφεία τού έσχάτου έλαιοκαπή- 
λου τών άλλων πρωτευουσών μου καθώς καί τό τελευ
ταίο·/ συναγώγιον τών Ιουδαίων της Τουρκίας δέν δύνα- 
ται νά παρουσιάσουν φαινόμενο·/ οίκτρότερον τού ένώ- 
πιον ήμών. Ενταύθα ή υπομονή μου έκποματίζέται. Δε
σποινίς μου Ιστορία, δεσποινίς μου Αλήθεια, άναμι- 
μνήσκεσθε ύμείς έν Λονδίνω. Παρισίοις, Βερολίνω, 
Βιέννη ή είς άλλην τινά πρωτεύουσάν μου τόσον θύρυδον

άλλά τής άτιμου μαουερινής νομοθεσίας τής έπιτρεπού- 
ς ταύτα. άλλά πρός έτερον σκοπόν χαρακτηριστικω- 

,^ρον, έν ω έν κατόπτρω βλέπετε τάς μεγαλειτέρας ά
ρετάς τού έπαπειλουμένου καί συκοφαντουμένου τούτου 
λαού τού μόνον διά μιας έπαναστάσεως δυναμένου, ώς 
προείπον, εγκαίρως νά λυτρωθή έκ τής ολικής κατα
στροφής του. ’Ιδού φέρω ενώπιον ύμών κυρά Εύρώπη, 
πάντας τούς θαλάμους τού δικαστηρίου τούτου πεπλη- 
ρωμένους δικηγόρων, γραφέων, γαμματέων καί πολιτών 
έν οις φυλάττονται αί έκδιδόμεναι άποφάσεις. αί παρα- 
διδόμεναι δικογραφία·, πρός τούς είσηγητάς τών δικών, 
αί έπιστρεφόμεναι δικογραφίαι, τα έγγραφα, τά πρω
τόκολλα. τά κατάστιχα καί βιδλία ένός δικαστηρίου, 
απαντα τά χαρτιά έν γένει τούτου, καί σάς έρωτώ έαν 
διακρίνετε τινά διαφοράν μεταξύ τών πραττομένων έν- 
ταύθα καί έκείνων τών δικαστηρίων τών έπιλοίπων πρω-
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έκ τών διά τίνος ευφυούς άλλ’ άτιμου καί καταχθονίου 
μέσου παραλλοιούντων ή καταστρεφόντων μίαν ολόκλη
ρον δίκην υπέρ τού άδικούντος. Σάς φέρω παράδειγμα

ροδρομικής έταιρίας καί ύπεξαιρέσαντα εκατό δγδοήκον- 
τα χιλιάδας λίρας στερί.ίνας, τόν διαδόητον Πουλιν- 

'έρι τής έταιρίας τού άεριόφωτος τόν περίφημο·/ Ρό-

τευουσών σας ,
—  Διαφοράν ; βεδαίως—  τό εϊπομεν' ένταύθα εινε 

χείρον έλαιοκαπηλείου καί συνωγείου τό θέαμα άπε- 
κρίθη ή κυρά Εύρώπη μετ’ άνιαράς φυσιογνωμίας. Βλέ
πετε άλλην άλλην σπουδαιοτέραν καί μεγαλειτέραν διά
φορά·/, μειδιώ·/ είρωνικώς ήρώτησεν 6 Διάβολος' ίσως 
μεγαλειοτάτη μία έκ τών δύο δεσποινίδων σαςτήν βλέπει, 
προσέθεσε μετά ταύτα.

— Τούτο εινε τίποτε κυρά Εύρώπη.
Άμφότεραι αί δύο δεσποινίδες Αλήθεια καί ’Ιστορία 

έμενον σιγώσαι, άγνοούσαι τί ό Διάδολος ήννόει, διότι 
ό ΙΙοντίοης τού σκότους ώμίλει διά καλλιρημοσύνης

περατων τής οικουμένης.
Ά λ λ ’ ένταύθα οί πτωχοί δικαστικοί υπάλληλοι γέ

ροντες ή νεανιαι οί π> '-------  Η ί“*'
μήνα, οί ένώπιό 
μων προ>τοδικών καί έφε 
συνηπαντ 
Μαμμο 
ληλοι
ρων αναγκών καί καθυστερήσεων οί πολιορκούμε·/

ιιαφοραι
κρίθη ή δεσποινίς 'Ιστορία.

—  Νά σού δώσω λοιπόν μικρά·/ νύξιν καί πιθανόν 
δι’ αύτής νά τήν διακρίνης. Σάς έδειξα μέχρι τούδε τό 
ώνητόν καί τά διαπραττόμενα παρά τινων άτιμων δικα
στών, σάς έδειξα έπίσης έτι ψηλαφιτότερα τα διαπρα- 
χθέντα παρά τού καταχθονίου δικηγόρου Καπνικοπούλου 
καί τών όμοιων του' έπίσης σάς έδειξα τήν άκρα·/ τι
μιότητα τού γραφέως Άπέλπιδος, έκ τούτων δέ δύνα- 
σθε νά είκάσητε τί ένταύθα παρακολουθεί ;

—  Ό χ ι μά τήν σοφίαν μου δέν δύναμαι έφώνησεν ή 
κυρα Εύρώπη  λέγε τί έννοείς περίδρομε, προσέθε
σε·/ όλη έρυθρά καί βλωσυρώπις καταφεύγουσα είς τό 
ριπίδιον αύτής άεριζομένη όπως κρύψη τό πρόσωπον, 
τήν άμηχανίαν καί άνυπομονησίαν της.

—  Κυρά Εύρώπη ένταύθα εύρίσκεται ό > ίδιος λίθος 
τής τιμιότητος τού λαού τούτου πρός σωτηρίαν ούτινος 
ήλθον καί ήλθες νά έγείρωμεν τήν έπανάστσσιν. Τά έγ
γραφα ταύτα, τά βιβλία, αί δικογραφίαι, αί άποφάσεις

άντα τά χαρτιά ένός δικαστηρίου άποδλέπουσι τήν κι
νητήν καί άκινητον περιουσίαν τιμήν καί ύπόληψιν τών 
οικογενειών, τήν ζωήν καί ϋπαρξιν τών άτόμων. τό δί
καιον τού πτωχού καί τό άδικον τού πλουσίου, τέλος τήν 
ίδιαν ήθικήν καί υλικήν ευημερίαν μιας έπικρατείας τήν

ια-τόσην ολίγη·/ κοσμιότητα έν τή αιθούση τών συνε 
σεων δικαζόμενης μάλιστα μιάς ύποθέσεως όπως ό πρόε
δρος άενναως κρούη τόν κωδωνα φωνάζω·/ ησυχίαν κύ
ριοι ;... Βεβαίως οί ίδιοι δικασταί ένταύθα αγνοούν τί 
ονομάζομε·/ ήμείς cleCOl’Um ενός δικαστηρίου, είπεν ή 
κυρά Εύρώπη δεικνύουσα διά τ:ύ ϋφο·.>; της ότι μάλλον 
άηδίαζεν ή έδεσπόζετο έξ απορίας είς τό θέαμα.

—  Μεγαλειοτάτη τοιούτον φαινόμενο·/ δέν ένθυμού- 
μεθα οΰτε είς τούς Ασιανούς ή Αφρικανούς λαούς, ει- 
πεν ή δεσποινίς Αλήθεια.

—  Δέν σάς ώδήγησα ένταύθα κυρά Εύρώπη διά τό
οαινόμενον τούτο. Τό τοιούτον είνε ελάχιστα χαρακτη-
* t  » » -V «  1  > 1 .  Λ * : .  . ' Λ ________

d ecorum  διά τόν λόγον τούτον ή υπηρεσία έγένετο 
εις τών κυριωτέρων παραγόντων τής διαφθοράς τής χώ
ρας. Ενταύθα ό ούδαμινότεοος καί ούτιδανότερος δύνα- 
ται νά είσέλθη είς οίσυδήποτε τμηματάρχου τό γραφείο·/

Ί ν  „  ,  . ,  '
οπως μεινη είς τόν άλλον Οαλαμον να καπνιση καί τόν 
άντικαθιστά είς δικηγόρος όστις τυγχάνω·/ νά είνε φίλος 
τών άντιδίκων σου πίπτει ώς άποφασιστικόν βάρος ίπ; 
τής πλάστιγγος τής δικαιοσύνης, πίπτει ώς ό κυριάρχης 
τής όλης άποφάσεως καί τούτο δι’ έλλειψιν καθήκοντος 
τού δικαστού, καί τούτο πρός χάρ:·/ τής ντεμπελιάς 
καί άσυνειδησίας τού δικαστού, καί συχνά σκοπίμως, έ-

τού προστατεύοντος αύτόν ισχυρού συντόμως άποφυλα- 
κίζεται διά βασιλικής χ̂ άριτος οίτινες δέν έχουσι βεδαίαν 
τήν Οέσιν των οΰτε δια τέσσαρα έτη όπως μετά ταύτα 
λιμοκτονοΰσι, έχουν ή δέν έχουν κυρά Εύρώπη τό δι
καίωμα νά δράξωσι τήν γενναία·/ προσφοράν ένός δια- 
φθορέως ώς τήν τού Δαναού ;

Δέν νομίζεις κυρά Εύρώπη οτι οί τοιούτοι υπάλλη
λοι οί δυνάμενοι είτε διά συνεννοήσεως καί συνωμοσίας, 
είτε χωριστά έκαστος έκ διαλειμμάτων νά ύποπίπτη είς 
τούς πειρασμούς μου καί κάμνει τήν μπακοτύλιαν το.» 
δέν φρονείς κυρά Εύρώπη Sot οί τοιούτοι διά νά μή κά- 

τοιούτον διά νά άντέχωσιν είς τούς πειρασμούς

τού άνευ τάπητος ή ψάθης σεσαθρωμένου καί κηλιδωμέ
νου πατώματος ούδένα διέτρεξαν ή διατρέχουσι κίν
δυνον...

—  Τί φληναφείς σκανδαλοπλοκέστατε Διάδολε; ... 
ολον τούτον τόν πρόλογον τόν έκαμες ώ πλατυλέσχα 
διά νά μάς άποδείξης πώς ένταύθα δέν έγένετο μέχρι
τούδε πυρκαια

—  Ό χι διά τούτο κυρά Εύρώπη 
αποδείξω τό φιλόθρασον καί τήν βάσιμ

άλλά διά νά σάς 
βάσιμον τιμιότητα τού

τέρων υπαλλήλων οίτινες πρέπει όμού νά άνοιγωσ^ και 
κλείω σι τό κοιλιούνιον ίκάσαν) όταν τά μεταχειρι,ον-κλείωσ: τό κοιλιούχιον (κάσαν) 
ται ; δέν έχετε υπαλλήλους άφατριάστους, άδιασεί 
τών θέσεών των μή ανήκοντας είς κόμματα, μή πρ

μεταχειρ 
άδιασείστους 

δο-

Ά λ λ ’ ένταύθα ώς βλέπεις, έδώ έν Έλλάδι δέν 
είνε δέκα, είκοσι οί τοιούτοι, άλλ' όλοι οί πολυπλη
θείς υπάλληλοι, όλαι αί ύπηρέτριαι, ύπηρέται καί κλη-

«Μ . . β  Λ ,  t l 0  f  \  \  /  »  . -  -  - >·  i  e r  rrr*

ρωτω osv εινε -ι* , — - ----------------- -------
εισερχόμενοι πανημαδόν έντός τούτων πολίται ; Έ τι 
καί αύτοί οΰς σάς υπέδειξα ήδη ώνητούς καί διεφθαρμέ
νους δικαστάς καί δικηγόρους, ποτέ δέν έφαντάσθησαν 
τοιοΰτον τι, ποτέ δέν έτόλμησαν να προδώσιν είς τοι
ούτον διάδημα. Ά λλά  κυρά Εύρώπη, δεσποινίδες μου 
Αλήθεια καί 'Ιστορία πρίν άκροασθώ τήν γνώμην σας
• ' '     .. i d . i i u j . ,  h r/ n n r  a/iirr/Λ

ινος τά χαρακτηριστικά τού προ- 
έκ τής θριαμδευούσης φυσικής είρω-

πιον ύμών τά συμβολαιογραφείο·/ τού κυρίου Γροθοπού- 
λου. Εΰρισκόμεθα έντός τούτου... κάμετε τάς παρατη
ρήσεις κυρίαι μου, κάμετε τάς παρατηρήσεις σας. ’Έ 
ληξε·/ ό Διάβολος ούτ 
σώπου έγεμον 
νείας του.

—  Τί παρατηρήσεις ; όποιας παρατηρήσεις είσαι ό
σκορπιωδέστατος περιπλοκεύς τών φαινομένων δέν
βλέπω ένταύθα ώ Σατανά ούδέν παράδοξον, ούδέν έκ
τακτον, ούδέν άξιοπαρατήρητον, ή μόνον εν αριθμόν 
νεανιών άντιγραφέων, ένα παμπάλαιου, σοφά τινα ξύ
λινα καθίσματα, μίαν παλιοκασέλα καί τών βασιλέων

—Γ. . συμ-δαλλομέν 
νά υπογράψουν μαρτύρων. Είπεν ή κυρά Εύρώπη στρέ- 
οουσα τ0 όμματούελόν της πανταχόθεν έπεξεργαζομένη

οσίο
κώντας άποίολήν πριγκιπικώς μισθοδοτούμενους πρός

όμως αί έφημερίδες ύμών καθ’ έκάστην γέμουσι 
υπεξαιρουντων ταύτα, έκ τών πλαστογραφουντων διαθή- 
κας ή άντικαθιστώντων ή άλλαζόντων διαθήκας κο-

φ°υ— -- - r Γ - - 
τό δωμάτιο·/ τούτο τού συμβολαιογράφου κυρίου Γροθο-
πούλου.

—  Κυρά Εύρώπη ύπό τήν στέγην αύτήν βασιλεύει 
είς τό μή περαιτέρω ή τιμιότης,ή θρησκεία καί τό πρός 
τήν πολυτείαν καί κοινωνίαν καθήκον. Μαλιστα κυρά

ρων καί άκμαιοτέρων αισθημάτων τής θρησκείας, τής 
τιμιότητος καί τού πρός τήν κοινωνίαν καθήκοντος άτι- 
να είνε ίσα μέ τόν ακραιφνέστερο·/ καί μάλλον φιλότι-

(Άκσλουθεί).
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ΓΕν Άθήναις τή 14 Μαρτίου 1892

Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι  Ε Θ Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν
Τ ω ν  2 6  ε κ α τ ο μ μ υ ρ ίω ν  τ ω ν  5  ο )ο  Δ ρ . 

» 1 2 0  » « 5  ο )ο  >
» 1 7 0  » » δ  ο )ο  »
, 1 3 5  ·  » 1 o( c  »
, 1 2 5  · , 4  ο)ο ,

‘ Ομολιγιαι Λαχειοφόροι Έόν. Τραπεζης

¡WETOXAI ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Εθνιχής Τραπέζηί 
Πιστωτικής Τραπέζης . τ  . 
Βομη/ανιχής Τραπβζης . . 
Τραπεζης "Η π ειρ ο β ε σ σ α λ ία ς

Δραχ.

Μ Ε Τ Ο Χ Δ Ι  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Ω Ν
Μεταλλουργείων Λαυρίου . . . Δρα·/_.
Κ ιδ η ρ ^ δ ρ ό μ ο υ  Ά θ η ν ώ ν - Η ε ι ρ α ι ω ;  *

« Πύργου-Καταχώλου ,
» Ι1ειραιω«-Άθ. ϊίελοπ. «

ϊιδνροόρόαου Θεσσαλίας . . ,  . »
Χ ρ  η μ α τ .  ε τ α ιρ ία ς  ο  « Έ ρ μ η ς » .  *
Γ ε ν ι χ ή  " Ε τ α ιρ ία  Ε ρ γ ο λ η ψ ι ώ ν .  «
Κω-παίδος.....................................   *
Δηυ.όσ·.α ?ργα.....................................  *

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Etxr-σάφραγχσν 
Λίρα Τουρκίας 
Λίρα "Αγγλία;

ΔΡ°Χ·..

ΣΤΝΑΛΛΑΓΛΙΑΤΑ
■Rn·'. "Αγγλία;
Έ η ί  Γαλλία;
Ε π ': Αυστρία;
β κ \  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς

Δραχ.

Ά γ ο ρ α σ . Π ω λ η τ α ί

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

4 7 0 —
4 8 2 —  
4 8 2 . —  
4 1 5 —  
3 8 0 —  
6 0 0 ___

3 6 0 5  —  
1 1 9 .—  

6 7 . —

3 6 1 0 —  
1 2 0 . —- 

6 8 . —

1 3 1 .
4 1 9 —

1 3 1 . 5 0
4 2 0 —

1 8 7 —
1 4 0 —

5 7 —
3 0 5 —

¡ f e
6 0 —

3 1 5 —

5 8 — 8 5  —

__ .

· — ·

Τ  ρ ϊ μ η  ν ο ν

"Δττό δρ.
3 9 . 4 0

1 . 5 6

Μ έ χ ρ ιδ ρ

__ .

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 των χυριωτέρων ανθρα
κωρυχείων τής ’Αγγλίας. Προμηθευτής του Αγγλικού, 
Γαλλικού και Ιταλικού Ναυαρχείου, των χυριωτέρων 
Σιδηροδρομικών καί άτμσπλσΐκων έταιριών ’Αγγλίας 
και Γαλλίας. Ποιότης εξαιρετική, τιμαί συγκαταδατι- 
κώτερα: των άλλων άκθρακωρυχείων. Παρακαλοΰνται αί 
Σ. Διευθύνσεις των Σιδηροδρομικών καί Άτμοπλοϊκών
έταιριών κ. λ. π. όπως άποτείνωνται, πριν παραγγεί- 
λωσιν, εις τά ανθρακωρυχεία W m  E dgar W ill i-

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΤΙΟΙΗΣΙΣ

Ειδοποιούνται οι κ.κ. συνβρομηταί καί οί Ιΐράκτορες 
τού «Βρεττανικού Άστέρος» έν τώ έσωτερικφ κα'. έξω- 
τερικω ότι τα μή ιτωλούμενα φύλλα έπιστρέφονται ένεκα 
των τριών μυθιστορημάτων τ.ρός Ϊέσιμον -·ς τόμους, 
ώρισμένος δέ μόνον αριθμός φύλλων ήμερησίως τυπώ
νεται, οί îà διανομείς εινε υπεύθυνοι ν’ άποζημιώσωσι 
τά μή παραδιδόμενα φύλλα, ότι ουδεις αύτων δύναται 
ν α  ζητήση έκ δευτέρου άπολεσΟέντα φύλλ.α, ένώ άφ’ 
έτέρου οϊ διανομείς ϋποχρεούνται νά έγχειρίζωσι τά 
φύλλα πρύς τους κ. ουνδρομητάς ή εις τάς υπηρέτριας 
αίιτών και ούχ'ι νά τά ρίπτωσι χάριν ταχύτητος εις τάς 
θύρας, όπως μή δύνανται οί ίδιοκτήται του τύπου νάγνω- 
ρίζωσιν έάν έγενετο κατάχρησις ή άστοχος φθορά.

ams C ard iff ’Αγγλίας

ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ 
EDGARDO

G ARDI FF

D 0 U L T 0 N  &  G

M R S L E M  !StaEfa) Α Γ Γ Α Ι
Τό πρώτον έργοστάσιον του κόσμου διά παντός 

πιατικά κλπ. Σχέδια χρωματισμοί κλπ. έςαίσ. 
έ ρ γο σ τά σ ιο ν  τούτο άπενεμήθησαν 91 χρυσάΜεγά. 
6εία τά (πρώτιστα) διάτήν έςαιρττικήν ποιότητα, 
καί χρωματισμοί. χ ιμΛ[ *a\ ά?9. ϊύνοιχώτατοι τ'· 
έμποροις.

Οί κ. X. NEGRETTI e t  ^ AMBRA πού
δίνου 38 Holborn V iaduc-Îra. C. γνωστό
οτι εινε οί κατασκευαστχι αστρονομικών ΐργ 
παντοίου είδους, άνεροίδών βαρομ ε τ ίω ν , Of
τρων κτλ. Κατάλογος μετά τών φωτογραφιί 
τιμών άπάντων των ειδών τούτων π; ■ τ\ ντ κι δ

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 Ι Ι Ε Λ
Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο Ν S  ε

Π Ι

Σ Ι Α 1 1 Ρ 0 Α Ρ 0 Μ Ι Κ 0 Α 1 Υ Λ Ι Κ Ο Ν
Ι Ι Α Ν Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Υ Σ  

ΠΟΙΟΤΗΣ Κ Α Ι Τ ΙΜ Α Ι ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

‘ Τ0?ΚΤΟΝ : A  θ  Η  Ν  A  I  ΟΔΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥS A 1U

Η  Κ Α Ε Ι Σ  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 Α λ γ ε β ρ α ς  Χ α τ ζ ι δ ά κ η
σαφώς καί άνευ λαθών λελυμένα πρέπει νά πά
ρετε τήν Κ λ ε ί δ α  τ ή ς  Ά λ γ έ β ρ α ς ,  τό 
μόνον έΐΜίίνεθεν υπό όλων σχεδόν τών καθηγη
τών τών Γυμνασίων.Εις τάς επαρχίας τήν ευρί
σκετε εις τά υποπρακτορεία του Ανέστη Κων- 
σταντινίοου άντί 1.50.

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

SlAiiPUiSlUiVihAAiN lK i2 i\ 1 1 Ρ Ο Ί Ό Ν  TQ]
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ω Σ

’Οριζόντιος Αυτόματος Πριγ.

I .  Μ .  Β 0 Υ Γ Ι 0 Υ Κ Λ Α Κ Η Σ
Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ 1 |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Όδός Σοφοκλέους άριθ. 19 οΙκία’Αγγελοποΰ λου 

παρά τη Νέα: Αγορά 

όπισθεν μεγάλης οικίας Μ ΕΛΑ

Κάθετος Ατμομηχανή

Χειροκίνητος ’Αλευρόμυλος Ήμιφορητή Ατμομηχανή

Παραδίδονται Α Τ Μ Ο Μ Η Χ Α Ν Δ Ι έν τακτική λειτουργία καί με γραπτήν έγγύησιν άπό 
οππων δυνάμεως μέχρι 500, έκ τών όνομαστοτέρων εργοστασίων τής Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ .

ΑΤΜ ΟΜ ΗΛΟΙ στερεοί καί εύθυνοί άλέθοντες 100 μέχρι 500 όκάδας τήν ώραν.
Πρός τοΰτοις άπαντα τά είδη τής βιομηχανίας άποκλειστικώς έκ τών καλλιτέρων έργοστα- 
τής Αγγλίας.
Δίδονται προθύμως πληροφορίαι διά πάσαν βιομηχανικήν εργασίαν.
’Αναλαμβάνω τοποθετήσεις καί έπισκευάς ένταΰθα καί είς τάς Επαρχίας, καί έν ’Ανατολή.

ΠΡΩΗΝ Μ. ΑΡ1ΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 
(άριθ. 192.— ‘Οδός Έρμου.— Όδός ’Αθήνας άρ·Λ 

Έκομίσθησαν έν τώ καθ’ έκάστην πλουτιζο;. 
τουτω καταστήματι παντός είδους σιδηρικα είδη, 
άμαξας, δι’ οικίας, τεχνίτας καί ιππασίαν.

ΣΟΓΣΤΑΙ δι’ άμαξας καί φσρτηγά έκ τών έτ 
μοτέρων εργοστασίων τής Γαλλίας.

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ πάσης ποιότητος καί ιδίως διά 
πεζαρίας καί άμαξας.

ΦΑΝΟΙ άμαξών καί εύΟυνότατοι καί πολυτελέστι
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ δι’ όλα τά βαλάντια.— Κετσέδει
ΜΠΡΑΤΣΑ άμαξών καί λαιμαριών ώς καί τοκ> 

έπαργυροι διά τά πολυτελέστερα χαμουρα.
ΓΑΛΟΝΙΑ καί σηρίτια μεταξωτά καί μάλλινα.
ΑΞΟΝΕΣ (ντιγκίλια) άμαξών καί φορτηγών.
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ Καμουτσίκια καί κα·, 

τσόξυλα.
Ό λα  τά αντικείμενα τής οικιακής οικονομίας, 

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

ΣΙΔΗΡΑ καί ΣΤΡΟΦΕΙΣ γαλλικών παραθύρων
ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεχνιτών πάσης τέχνης.
Πρό πάντων εύθηνία τιμών καί άνυπέρδλητος.
Μεγάλαι έκπτώσεις διά τους έργολάίους καί έμ 

ρους έπαρχιών.

Α. ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ ΕΣ
Ηλεκτρολόγος 

’Ηλεκτρικούς κώδωνα;, τηλέφωνα,ηλεκτρικόν φί 
μηχανήματα εναντίον τή; πυρκαιάς.

Μελέται διά φωτισμούς ηλεκτρικούς βιομηχανικ 
καταστημάτων καί πόλεων.

Μελε’ται διά συμπλε'γματα τηλεφωνικά. 
Άπαντα τά χρειώδη εργαλεία εργολάβων.

13 Όδός Καπνικαρε'ας Αθήνας

Οί κύριοι MAUND του Λονδίνου παντοπώλι 
τοϋ (Shoreditch 336 Old-street) γνωστοποιοδ 
σιν, ότι εχουσι τάς τελειοτε'ρας καθαριστικάς ¡¿ηχ* 
νάς τοΰ σταφιδόκαρπου καί τών σταφίδων στερεοτά 
της κατασκευής καί είς τιμά; συμφερούσας.
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