
σιν αδελφικήν φιλίαν καί συνδρομήν, άντί τού 
χριστιανικού διωγμού ήμών καί παρ'έκείνων τών 
χριστιανών, οίτινες έφαγον τό ψωμί μας καί οΓ 
ήμών άνεδείχθησαν. Εν ταΐς οίκογενείαις Κ ίσχ, 
Κόεν, Μοντεφιόρη, Δανιήλ, Δαυίδ, Ροσχίλδ 
ναι άλλων εϊδομεν έκ τοϋ έγγύς τό άληθές με- 
γαλεϊον τής ψυχής τών Ιουδαίων άνάμικτον 
ούχί μέ ελληνικήν ίπποτυφίαν, άλλά μέ χρι
στιανικήν φιλευσπλαγχνίαν καί φιλανθρωπίαν 
οϋ μόνον πρός τούς πτωχούς ομοθρήσκους των 
Ιουδαίους, άλλά καί τούς πτωχούς χριστιανούς, 

τούς όποιους έγνώριζον όίόοντες πρός αύτούς ερ
γασίαν, όπως κεροήσουν έντίμως τον έπιούσιον. 
Έγνωρίσαμεν έπίσης είς Κωνσταντινούπολιν, 
Σμύρνην,Θεσσαλονίκην οικογένειας ίουδαϊκάς έμ- 
φορουμένας έκ τών αύτών αισθημάτων.Ή μεγάλη 
οικογένεια Άλατίνη τής Θεσσαλονίκης, ήτις 
έν τοϊς έμπορικοίς καταστήμασιν αύτής έχει 
λεγεώνας υπαλλήλων, τό μεγαλείτερον μέρος 
αυτών εινε Χριστιανοί καί τά έλέη τών άδελ- 
φών Αλατίνη πρός τάς πτωχάς χριστιανικάς 
οικογένειας είνε αναρίθμητα. Τό αύτό καί ο£ 
Μοδιάνοι, οί Βεμβενίσται, οί Μωησή.

Είνε λοιπόν φυσικόν, βτι αί καλαΐ τάζεις 
τών απανταχού Ιουδαίων διά πάσης χρηματι
κής θυσίας προσπαθούν νά κατακαλύψωσι τό 
ειδεχθές κακούργημα τής ανθρωποθυσίας τών 
παιδων, τό όποιον έάν οχι κατ’ έτος ώς πολ
λοί διατείνονται πότε καί πότε καταταράττει 
τάς πόλεις, κυρίως τής ’Ανατολής, διαπράτ- 
τουσι δέ τινες αμαθείς καί φανατικοί Ραβίνοι 
τών τελευταίων τάξεων,ώς καθ έκάστην είς ολας 
τάς κοινωνίας τοϋ κόσμου οιαπράττονται με
γάλοι χριστιανικοί φόνοι, μεγάλα χριστιανικά 
έγκλήματα, τά όποϊα ποιοϋσι μεγάλον θόρυ
βον καί έξεγείρουσι κοινωνίας, άλλά τά όποια 
μή φέροντα θρησκευτικόν χαρακτήρα δέν πα- 
ρακολουθοϋντχι έκ τοϋ φανατισμού τοϋ στιγ- 
ματίζοντος κοινωνίας, δι’ δ καί ταχέως έν λήθη 
παρέρχονται.

ΕΚ ΤΑΚ ΤΟ Σ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Οί έγγραφόμενοι δΓ έν έτος νέοι συνδρομηταί 

Ιίπό του Ίανουαρίου τοϋ 1892, λαμβάνουσι θω
ριάν τούς πέντε ήδη έκδοθέντας τόμους τοϋ πε
ριπετειώδους καί εγκυκλοπαιδικού μυθιστορήμα
τος τοϋκ. Στεφ. Ξένου, τά «Νόθα Τέκνα», όσοι 
[ά έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
ko έπιόν έτος 1893 θά λάβωσι δωρεάν πλήρες τό 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων έκδοθησομένων 
έντός τοϋ έτους.

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

Ό  ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ οέν δτ,αοσιεύεται τήν Δευ- 
πραν. Ή  Κυριαχή άφίεται πρός ανίπαυσιν τών τε εργατών 
*αί συνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συμβάντα δύνανται νά 

ήξωσι τόν άλλως τε άπαραβίαστον τούτον χανάνα 
ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΟΤΕ.ΑΙ 

Ενταύθα χαί έν ταΐς έπαρχίαις έτ-ησία δρ. 30 έξαμ. δρ. 15 
Εν τη αλλοδαπή...........................  δρ. -/_ρ. 45 δρ. γ_ρ. 26

Α ί πληρωμαί τών συνδρομών τοϋ «Βρεττα- 
νικοϋ ’Αστέρος» γίνονται είς τά γραφεία μας 
χείμενα έπι τής όδοϋ προαστείου άρ. 8 άπέναντι 
Ίού νεόκτιστου θεάτρου τοϋ κ. Μπαλάνου' έκεϊ 
ίστις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
"ής έφημερίδος ήμών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

_Αί αποδείξεις πληρωμής τών συνδρομών θά φέρωσι 
Ι̂ νον τήν υπογραφήν τού ιδιοκτήτου κ. Στεφάνου Ξένου, 

δέ τοιαύτη, μή φέρουσα τήν ύπογραφήν του εινε 
»κύρος.

ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
j Πάσης διατριβής μή άπαδούσης πρός τό προγεγραμ- 

Wvov πνεύμα τού Βρεττανικσύ άστέρος έν^αέν τή πρώτη 
1**λίδι ό στίχος απας μέν καταχωριζομενος τιμαται 10 
*ΪΚτ. ϊίς 60, 6κις 50, έν δέ τή 4η και 8η σελίϊι άπας 

|™> δίς 40, πολλάκις ,30 , τών δέ αγγελιών καί είδο- 
*0^σ«ων ό στίχος άπας λεπ. 2 0 , δίς 15. πολλάκις 10 .
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Τό παρελθόν έτος ή γνωστή φιλάνθρωπος 
γραία κυρία Μαρία Π. Μηχανίδου, ή τάς ά- 
κρας τής γής οιατρέξασα σπουοάζουσα τήν αν
θρωπότητα καί συγγράφουσα διά τερπνού ύφους 
ό,τι ήδύνατο νά συμβάλη πρός διδαχήν καί ή- 
θικοποίησιν τοϋ ήμετέρου λαοϋ,έοημοσίευσε τεύ
χος μετ εικόνων ύπό τόν τίτλον Ή  α ν θ ρ ω 
π ο θ υ σ ί α  π α ρ ά  τ ο ϊ ς  Ι ο υ ό α ί ο ι ς  δι
αιρούμενου είς δύο χωριστά μέρη, τήν ανθρω
ποθυσίαν παρά τοϊς Ίουδαίοις καί είς έν δράμα 
πρωτότυπον άπολήγον είς κωμωδίαν έλληνοε- 
βραϊκοϋ συμποσίου.

Τήν συγγραφήν αυτήν ή κυρία Μηχανίδου 
άφιέρωσε πρός τόν Σουλτάνον τής Τουρκίας, έν 
τώ κράτει ούτινος τό απεχθές κακούργημα πρό 
αιώνων διαπράττεται, έπικαλουμένη τήν πατρι
κήν συνδρομήν τής μεγαλειότητός του πρός κα- 
τάπαυσιν τούτου.

Ά λ λ ά  τήν συγγραφήν ταύτην οί εισαγγε
λείς τοϋ υπουργείου Δηλιγιάννη έν 
σία καί υπουλότητι αύτών τής 
των καί τοϋ έν Κέρκυρα τελευταίου 
ού μόνον άπεοοκίμασαν, άλλά καί παρέπεμψαν 
ένώπιον τοϋ πλημμελειοδικείου καί κακουργο- 
δικείου πρός χάριν τοϋ ραββίνου καί τινων προ
σωπικών φίλων των Ιουδαίων Αθηνών καί έναν- 
τίον ού μόνον τής έλευθερίας τοϋ τύπου, άλλά 
τρισπαράδοζον,έναντίον καί τών κανόνων καί αρ
χών τής συγγραφής τής ιστορίας τών ανθρωπί
νων πράξεων. Αυπούμεθα ότι έν τψ κράτει τού 
τω δέν υπάρχει άγχόνη διά τούς ύποκριτάς καί 
δουλ άφρονας.

Άγνοοϋμεν έάν έν τώ κράτει τούτω υπάρχουν 
άνθρωποι μάλλον ανεξίθρησκοι ήμών καί μά λ ι
στα φίλοι πολλών ’Ιουδαίων.Έν Αγγλία συνανε- 
στράφημεν καθ’ έκάστην αύτούς καί εΰρομεν έν 
τώ οικω των φιλοξενίαν καί έν δειναίς περιστάσε-
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υ"'. τό έγκλημα της -παιδοκτονίας πρός πε- 
ριφρόνησιν τής άγιας ήμών μεταλήψεως ύπήρχε 
καί ύπάρχειπαρά μ ιά αίρετε·. φανατικών Ιουδαίων 
ούοεμία άμφιβολία, άλλά τοϋτο ούμόνον οέν εΐνε 
γενικόν,άλλα καί άπαραδεκτόν παρά τών πολιτι
σμένων Εβραίων. Η μείς  πρώτοι περιεγράψαμεν 
έν τώ Διαβόλω έν Τουρκία τοϋτο, οιαοραματίζον- 
τες οι όλων τών πιστών χρωμάτων τοϋ οράματος 
τοϋτο, όπως τό ήκούσαμεν έν Κωνσταντινου- 
πόλει έν τώ Σεραγίω τοϋ Βεζΰρου Χουσρεφ- 
πασσά, τέ οποίον έσυ/νάζομεν μετά τοϋ φίλου 
καί συγγενοϋς ημών τοϋ ίατροϋ τοϋ Χουτρέφ 
κ. Κωνσταντέν καί τοϋ κ. Μπουντοΰρη οιοι- 
κητοϋ τής Σάμου. Τό περιεγράψαμεν όπως τότε 
κατεκρότησεν.

Ά λ λ ' ή κυρία Μαρία ΓΙ. Μη/ανίοου έν τώ 
συγγράμματι αυτής διαπραγματεύεται τό σκλη
ρόν τοϋτο τοϋ φανατισμού κακούργημα αετά 
τοιούτων ιστορικών παραδειγμάτων καί τοιού- 
των γεγονότων, ώστε καί αύΟις έπαναλαμδα- 
νομεν, ή  διαγωγή τών εισαγγελέων ημών καί 
τών πλημμελειοόικών νά παραπέμψωσιν αυτήν 
εις τό κακουργιοδικείον διά τό τεϋ/ος τοϋτο κα
θίσταται προβληματική, έκτος έάν εισαγγελείς 
καί οικασταί οέν άνέγνωσαν τόν τόμον τοϋτον 
άλλ έπηρεάσΟησαν παρά τών φίλων των’Ιουδαίων

ΟΑον τό αίμα, τά πανία ταϋτα ςηραίνουσιν είς 
τόν ήλιον, άκολούΟως τά καίουσιν εις τό πϋρ, 
ειτα συναΟροίζουσι τήν σποδόν, τήν Οέτουσιν 
είς διάφορα κυτία καί τήν πέμπουσιν είς τάς 
διάφορους κοινότητας τών Εβραίων καί δι αύτής 
κατασκευάζονται τά άζυμα όπως έορτάσωσι τό 
Φ ά σ κ α. Κατά τήν περιτομήν τών τέκνων των 
λέγει,θέτει ό ραββίνος είς Εν ποτήριον οίνου στα
γόνα αίματος καί διά τούτου μεταλαμβάνει τόν 
παίδα προοέρων τούς λόγους τοϋ προφήτου Ι ε 
ζεκιήλ. «Καί εΐπον σοι έκ τοϋ αίματός σου ή 
ζωή σου».

I I  κυρία Μηχανίδου είς τόν τόμον της εισέρ
χεται είς τοιαύτας λεπτομερίας καί καταφεύγει 
είς τοιαύτας παραπομπάς τών Προφητών τής 
Παλαιάς Γραφής, όπως οΰδεμίαν έγκαταλείπη 
αμφιβολίαν πρός τόν αναγνώστην ότι τό φανα
τικόν τοϋτο κακούργημα εΐνε γενικόν παρά τοίς 
Ιουδαίοις όλων τών επικρατειών έτι πρό τοϋ 

Χριστιανισμού. Είς τοϋτο δεν συμφωνοϋμεν. Α ί 
άνθρωποθυσίαι ύπήρχον πρό τοϋ χριστιανισμού 
είς όλον τόν τότε πεπολιτισμένον κόσμον. Α λλ  
έπαναλαμβάνομεν ή σημερινή παιδοκτονία τών 
Ιουδαίων περιορίζεται είς πολύ μικρόν κύκλον 

αμαθών, προστυχών, χυδαίων, φανατικών καί 
αιρετικών ραββίνων τών οποίων δικαίως τό ιου
δαϊκόν έθνος μετ' άγανακτήσεως άπορρίπτει καί 
διά πάσης δυνατής ένεργείας καί χρηματικής 
θυσίας έκάστοτε ζητεί νά κατακαλύψη,

Α λ λ  οι εισαγγελείς καί πλημμελειοδίκαι 
ήμών διά Βουλεύματος παρέπεμψαν ού μόνον 
τήν κυρίαν Μηχανίδου είς τό κακουργιοδικείον 
διά τήν συγ'γραφήν τοϋ τόμου τούτου, άλλά 
καί τόν τυπογράφον κ. Γεώργιον Ναντάκην καί 
τόν κ. Πέτρον Α. Κασσιμάτην, όστις επίσης τό 
παρελθόν έτος έδημοσίευσε έτερον τεύχος διά τού 
τίτλου Α ίμα, Εβραίοι, Ταλμούδ, ήτοι άποδεί- 
ξεις θρησκευτικαί, ίστορικαί καί δικαστικαί περί 
τής ύπάρξεως ανθρωποθυσιών παρά τοϊς Έ -  
βραίοις. Τό τεύχος τούτο εΐνε μία άληθής αύ- 
θεντική ιστορία μετά περισσοτέρων λεπτομε
ρειών καί Οιεθνών συγγραφέων παραπσρ πών.

Τοϋ κ. Κασσιμάτη τό σύγγραμμα έκτείνεται 
είς πλειοτέρας αποδείξεις τών ανθρωποθυσιών 
τών Εβραίων διότι παραπεμπόμενος είς άναρίθ- 
μητα συγγράμματα εύρωπαικά είς πλίστας αύ- 
θεντικάς μαρτυρίας διά μιας εργασίας ειδικής 
καί έκτακτου κατώρθωσε νά συλλέςπ τάς άνθρω- 
ποθυσίας τών ’Ιουδαίων άπό τοϋ 1 μέχρι τοϋ 
4 μ . X . αίώνος, έκείνας τάς άπό τοϋ 5 μέχρι 
τοϋ 1 I αίώνος μ . X . τάς άνθρωποθυσίας άπό 
τοϋ I I μέχρι τού 14 αίώνος, τάς άπό τού 14 
μέχρι 1 0 αίώνος, τάς άπό τοϋ 1 (“> μέχρι τέλους 
τοϋ 17 μ. X . αίώνος, τέλος τήν έλευθεροκτο- 
νίαν, τόν μηδενισμόν καί τάς άνθρωποκτονίαό 
τοϋ 18 αίώνος καί τάς άνθρωποθυσίας τοϋ 19 
αίώνος.

Έν τώ συγγράμματι τοϋ κ. Πέτρου Κασσι
μάτη ό άριθμός τών είς τά διάφορα κράτη τής 
Γης τραγικών άνθρωποθυσιών τών Εβραίων 
μετά τών αύθεντικών συγγραμμάτων, έξ ών τάς 
έπορίσθη καί τών δικαστικών καί καταοικαστι- 
κών άποφάσεων εΐνε τοιοΰτος,ώστε άόυνατόν τις 
νά άναγνώση τόν τόμον τοϋτον καί μή συμ- 
μερισθή τούτου καί τής κυρίας Μηχανίδου τήν 
γνώμην ότι αί άνθρωποθυσίαι εΐνε γενικαί παρά 
τοίς Ιουδαίοις. Κα ί όμως δεν εΐνε ούτω, ούτε 
ημείς πρέπει ως έθνος καί ώς χριστιανοί καί ώς 
άνεξίθρησκςι νά άντιστράτευθώμεν φανατικώς 
κατά τοϋ ιουδαϊκού γένους ΰποστηρίζοντες ότι 
πάντες κυρίως τόν παρόντα αιώνα οι Εβραίοι 
μεταλαμβάνουν καί τρώγουσι τά διά χριστιανικού 
αίματος άζυμά των, ή ότι έν γνώσει όλων τών 
Ιουδαίων γίνονται ταϋτα.

Εάν δέ υπήρχε μέτρον σοφών δικαστών καί 
σοφών εισαγγελέων, όπως ώθήσωσι τά ύπό 
τό κράτος τής άμαθείας καί φανατισμού κατά 
τών Εβραίων διατελοϋντα πάθη τοϋ λαού ή-

κ/.αοους τό Ουστυχες ήμών Βασίλειον.
Φαντασθήτε, εις τών πρωτοδικών έφώναζεν 

ώς έξαλλον παιδάριον.«Πρέπει νά τήν παραπέμ- 
ψωμεν, όπως σώσωμεν τόν Ελληνισμόν».

Εν τούτοις τά έν Πόρ-Σαίδ προχθεσινά συμ
βάντα έσονται μεγάλη παραμυθία πρός τήν σε
πτήν συγγραφέα τής « Ανθρωποθυσίας», διότι 
έν τή συγγραφή αύτής άποδεικνύει ότι τό σκλη
ρόν τοϋτο αιρετικόν κακούργημα διαπράττεται 
περισσότερον έν Λίγύπτω ή άλλαχοϋ. Τώ 
1 880, λέγει έν τώ συγγράμματι αύτής εις Σέ- 

χας ίερεύς, Οθωμανός κατοικών έν Αλε
ξανδρεία άπέναντι τοϋ Συναγωγείου, μίαν 
πρωίαν καθ’ ήν στιγμήν προσηυχετο, είδε 
καταβιβαζόμενον έκ τοϋ παραθύρου τό πτώ
μα τοϋ παιδός Μ ιχαήλ Έ μμ. Πολιάδου Κασ- 
σίου. Ή  κ. Μηχανίδου μνημονεύει έτερον παρά- 
δειγ’μα έκεϊνο τοϋ παιδός Εύαγγέλου Φουρνα- 
ράκη, έπίσης είς Αίγυπτον. Άμφότεραι αί υ
ποθέσεις αύται έπέμφθησαν είς τά μικτά δι
καστήρια τής Αλεξανδρείας, καθώς καί έκεϊνο 
εννεαετούς κορασιού τοϋ Φωάννου Αύλλα υ
πηκόου Ελληνος, τό όποιον άφηρπάσθη παρ' 
Εβραίου, μόλις δέ διεσώθη ΰπ' άχθοφόρου Λ ί-  
γυπτίου λαβόντος συμπάθειαν είς τάς γοεράς 
φωνάς τοϋ κορασίου καί προκαλέσαντος τήν 
αστυνομίαν. Είς τοϋτο τό ίδιον ΙΙόρτ-Σαΐδ πρό 
τινων έτών, γράφει ή κ. Μηχανίδου, συνελή- 
©θη Ιουδαίος, όστις έξαπατήσας έννεαετές κο- 
ράσιον, τό έφερεν είς τόν βωμόν τής τοιαυτης 
άποτροπαίας άνθρωποθυσίας. 11 άστυνομία ά- 
νακαλύψασα τό πτώμά του έν τώ οίκω του συ- 
νέλαοεν αύτόν. Αικασθείς παρά τοϋ κακουργιο- 
δικείου τής Μανσούρας άπηγχονίσθη. Δικαζό
μενος καί έρωτώμενος άλλο ό δολοφόνος οέν 
άπεκρίνετο ή «Ό θεές τό γνωρίζει».

Πρέπει διά τά ιστορικά ταϋτα συμβάντα νά 
παραπεμφθή ή ίστοριογ-ράφος είς τό Κακουργιο
δικ-ίο ν.

Λητουνται οια 
μεταφρασταί έκ τι 
γάται εγκρατείς εί

Εΐνε τοίς πασι γνωστόν ότι πρό τινων έτών 
ραββίνος έγκαταλείψας τόν ιουδαϊσμόν καί 3α- 
πτισθείς διά τοϋ ονόματος Νεόφυτος, έδημοσίευ- 
σεν είς ένα τόμον πάντα τά άπόκρυφα τής φανα
τικής αύτής αίρέσεως Μετά μικρόν ό τόμος ούτος 
έγ'ένετο παρά τών Ιουδαίων άνάρπαστος.Σήμερον 
άμφιβάλλομεν έάν ύπάρχη έν άντίτυπον.Ό Νεό
φυτος λέγει, όταν θυσιάζουν τόν παίδα συνάζουσι 
τό αιμα έντός λεκάνης,ακολούθως θέτουσιν έντός 
τής λεκάνης καθαρά πανία όπως άπορρορήσωσιν

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ 3

ιός τής έν Καραβοστασίω αποβάθρας, ύπολογί- 
*,τ«ι είς λίρας στερλίνας 19,700.

¿•.ά με'σων δε', ατιναπροτείνει ό Μ. Αρμοστής, 
»^ίζεται οτι έντός ές έτών πάντα τά προρρ-ήθεντα 
ϊργα θέλουσιν έκτελεσθή καί ότι θέλει υπάρχει πρό- 
Διρον ποσόν λιρ. 6 ,0 0 0  ή καί πλέον πρός άποπλή- 
ο’ϋβιν γινομένου έπί τούτω δανείου.
Γ

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Παρήλθε δυστυχώς καί αυτή ή έβδομάς κατά 

ή̂ν «Αλήθειαν· Κύπρου χωρίς νά βρέξγι καί ή α
πελπισία έκοουφώθη- αί κριθαί εΐνε κατεστραμμέναι 
χ*ί άν βρέξγι.

?
ΑΝΟΜΒΡΙΑ

Ή  παρατεινομένη πείσμων καί καταστρεπτική 
ομβρία ήρζατο νά φοβιζγι καί τούς γεωργούς τοϋ 

διαμερίσματος Λεμησσοϋ οΐτινες διετέλουν ύπό καλ- 
χιτέοας ή οί άλλοι συνθήκας ήδη δέ έν τή πόλει έγέ- 
νοντο δύο αγρυπνία·, ήτοι παρακλήσεις, ή μεν έν τή 
Εκκλησία Καθολική, ή δέ έν τή ’Αγία Τοιάδι.

*
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έν τώ προϋπολογισμώ τών δαπανών διά τό 
1892— 93 προσετέθη αύξησις είς τό κονδύλιον τής 
παιδείας λίρ. 210 , ήτοι έφέτος άντί 3 χιλ. λιρών 
0ά δοθώσιν είς τά δημοτ. σχολεία λίρ. 2 ,2 1 0 . Ό  
κ. ΙΙαλαιολόγος έδήλωσεν οτι τήν 18 Μαρτίου θά 
άποτείνν] έν τώ Νομοθ. Συμβουλίω τήν εξής έπερώ- 
τησιν. Έ άν ή  Κυβέρνησες δεν θεωρή κατάλληλον 
τήν παρούσαν οικονομικήν κατάστασιν τής νήσου, 

' ίνα όρίσγ, έν τώ προϋπολογισμώ καί ποσόν τι πρός 
ύποστήριξιν τής μέσης παιδεία; έν Κύπρω.

Α ΙΓ Υ ΙΙΤΙΑ Κ Α
ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ 

Προσεχώς διορίζεται καί δεύτερος Ιατρό; τών ά- 
, νακτόρων έκ τών έξ ιθαγενών ιατρών, οΐτινες κατ’
1 «ϊτησιν τοϋ Χεδίβου ύπεδείχθησαν υπό τού διακε

κριμένου ομογενούς ίατροϋ κ. Α. Κωμανοϋ βέη, κατά 
σύσ-.ασιν τού οποίου ήδη παρελήφθη καί εϋρωπαΐος 
πτυχιούχος φαρμακοποιός τής αυλής. Χαίρομεν τή 
άληθεία βλέποντες τόν διακεκριμένον ομογενή ια
τρόν άπολαμοάνοντα τής άμερίστου εΰνοίας καί 
πλήρους έμπιστοσύνης τοϋ άνωτάτου άρχοντος τής 
χώρας.

*  *

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΤΡΟΙΙΗ
Έν τή τελευταία συνεδριάσει τής οικονομικής έ- 

πιτροπή; ύπό τήν προεδρείαν τοϋ Άβδεροαχμάν 
πασσά Ρούσδη μεταξύ άλλων σκέψεις έγένοντο καί 
περί έλαττώσεως τών εγγ'είων φόρων καί τής έγκα- 
ταλείψεως μέρους τών έξ 1,0 0 0 ,0 0 0  λιρών καθυ- 
στερουμενων φόρων καί τού τρόπου, καθ’ όν είσπρα- 
χθήσεται τό υπόλοιπον.

*

ΑΤΜΟΠΛΟΊΚΑ 
Αί 13 άτμοπλοϊκαί έταιοίαι ζητοϋσιν έλάττωσιν 

τών υπέρογκων δικαιωμάτων, άπερ πληρώνουσιν είς 
τήν δ ιεύθυνσιν τών λιμένων καί φάρων τής Αίγύ- 
πτου- είς 2 1 5 ,0 0 0  λιρών ανέρχονται αί έν λόγω 
εισπράξεις έτησίως, απέναντι δαπανών τής διευθύν- 
σεως έκ 50 ,000  λιρών. Ή  αιγυπτιακή κυβέρνησις 
άλλοτε εΐχεν ύποσχεθή έλάττωσιν τών δικαιωμά
των τούτων κατά 4 0 ,0 0 0  λ., έτησίως, άλλ’ ούδέν 
έξετελέσθη μέχρι τοϋδε. Αί 13 λοιπόν άτμοπλοϊκαί 
έταιρίαι έπέδωκαν ηδη αιτήσεις τώ τε πρυτάνει καί 
τοίς οικείοι; γεν. προξένοις ζητούσαι τήν έλάττωσιν. 

* *

ΕΖΓΓΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Ή  έπί τής έξυγιάνσεως τοϋ Κάιρου έπιτροπή ήδη 

περατώσασα τήν οίκείαν έκθεσιν ύπέβαλεν αυτήν 
τή κυβερνήσει. Λέγεται δέ οτι απαιτούνται 6  μή
νες πρός έκπόνησιν τού άπαιτουμένου χάρτου τής 
πόλεως μετά τού σχεδίου τών έξυγιαντικών έργων, 
άτινα στοιχίσουσι τή κυβερνήσει υπέρ τάς 500 χιλ. 
λίρας κατά τά προϋπολογιζόμενα. Μόλες δέ τό προ
σεχές θέρος άρξονται αί εργασία·.. ‘Ο άγγλος καί 6 
γερμανός μηχανικός τής τριμελούς διεθνούς έξυγ-ιαν- 
τικής έπιτροπής ήδη άνεχώρησαν,δ δέ γάλλος μετά 
τήν Σουέζειον Διώρυγα έπισκεφθήσεται καί τόν λι

μένα ’Αλεξάνδρειάς ήδη ή άνά 600 λίρα; αμοιβή 
τών 3  μελών έμετρήθη αύτοϊς.

*  *

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΕΧΣΛΥ
Εσχάτως έπεσκέφθη τό ήμέτεοον Πατρεαρχεΐον 

ό καθηγητής Βένσλυ τού Πανεπιστημίου τής Καν- 
ταβρηγίας, έπιδούς συστατικήν έπιστολήν τού πρυ- 
τάνεως τού είρημένου Πανεπιστημίου, δι’ ής ούτος 
συνιστών τόν κομιστήν έξαιτείται τήν άδειαν, όπως 
επιτραπή αύτώ ή είς τήν πατριαρχικήν βιβλιοθή
κην καί τό Μουσείον είσοδος, πρός έπίσκεψιν τών 
εκεί ευρισκομένων αρχαιοτήτων καί μελέτην αρχαίων 
χειρογράφων, ιδία εκκλησιαστικών.

*

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
Άναγενώσκομεν έν τώ «Έρμή» Καίρου τά έξή; : 
«Νεανίας εύρωστος καί υγιέστατος καί υπέρ τά 

25 έτη γεγονώς τίθησιν εαυτόν εί; λαχεΐον. Προσε
χώς έλπίζομεν νά δώσωμεν και λεπτομέρειας περί 
τού έκτάκτου και σπανίου τούτου διά τήν ’Ανα
τολήν κοινωνικού τραγήματος, πρός οδηγίαν τών 
έπιθυμούντων καί έπιθυμουσών νά εύνοηθώσιν ύπό 
τής τύχης διά τοιούτου εύοήρ.ατος « .

Ι Ό Π Ι Ο ΪΜ Κ Α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΘΤΜΙΑ 

Κατά τήν ύπό τού βασιλέως έκφρασθεϊσαν επι
θυμίαν ή διεύθυνσις τών κτημάτων τοϋ Στέμματος 
θά άνεγείργ κατά τό προσεχές θέρος σχ_ολεϊα έπί 
τών γαιών τοϋ Στέμματος.

t
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Καί περ τών έργ-ασκύν έπιδιωκομένων μετά μεγ’ά- 
λης δραστηοιότητος. τά έγκαίνια τού άπό πέρυσι 
άνεγειρομένου μεγάρου τών δικαστηρίων έν Βουκου- 
οεστίω γενήσονται κατά τήν ποωτην Σεπτεμβρίου
1894'.

è
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ 

Κατά τήν «Liberté» πολλοί τών Γερουσιαστών 
έζήτησαν τήν άναθεώρησιν άρθρων τινών τού έσω- 
τεοικοϋ κανονισμού τής Γερουσίας.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Κατά διάγγ2λμα τοϋ Μ. Άρμοστού, άναγνωοθέν 

έν τώ Νομοθετικώ Συμβουλίω, έγένετο γνωστόν ότι 
διά τής άπό 6  άπελθόντος μηνός διαταγής τής Βα- 
σιλίσσης Βικτωρίας, είς τήν έπικύρωσιν τής οποίας 
εΐχεν έπιφυλάξει ό Μ. ’Αρμοστής τόν κατά τήν 
σύνοδον τού 1880 ψηφισθέντα νόμον «Ιίερί προνοίας 
πρός έγκαθίδρυσιν Γεωργικής Τραπέζης», έπεκυρώθη 
ό νόμος ούτος. οϋτω δέ ή Κύπρος λίαν προσεχώς 
βέβαια θέλει αποκτήσει Γεωργικήν Τράπεζβν.

è
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΨΗΜΕΡ1ΔΟΣ 

Προσεχώς έν Βουκουρεστίφ έκδοθήσεται ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού κ. Ν. Ίωννέσκου πρώην καθηγητού 
τού έκεί πανεπιστημίου και βουλευτού. έφημερίς ύπό 
τόν τίτλον «Βαλκάνουλ καί Καρπάτουλ», ήτις θά 
συνηγορεί υπέρ τής Βαλκανικής ‘Ομοσπονδίας.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 
Τήν 1 προσεχούς Μαίου γενήσονται τά έγκαίνια 

τής σιδηροδρομικής γραμμής Ίασίου-Βασλούϊ-Βου- 
κουρεστίου καθ’ ήν παρευρεθήσονται και ό βασιλεύς 
μετά τοϋ πρίγκιπος διαδόχου ώς καί πάντες οί υ
πουργοί. Ή  γραμμή αύτη, έσται ή κυριωτέρα 
γραμμή έφ' ή; θέλει κυκλοφορεί ή ταχεία αμαξο
στοιχία, ήτις θά συνεχίζει τήν πορείαν της μέχρι 
Πασκανίου καί έκεϊθεν είς τό εξωτερικόν.

Λ*

ΡΩΣΣΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ 
Κατά τήν «Πατρίδα· Βουκουρεστίου πολλοί έλ- 

θόντες έξ Ούγκενίου τής Βασσαοαβία; άναφέρουσιν 
ότι έν τ*71 γείτονι αυτοκρατορία παρατηρείται με
γάλη κίνησες στρατευμάτων.Αί έν Βασσαραβία φρου- 
ραί είσί πολυαριθμόταται, τά δέ μεθόρια βρίθουσι 
στρατιωτικών αποσπασμάτων.

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΓ?Υ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Καί πάλιν έν τοίς κυβερνητικοί; κύκλο·.; ήρξατο

Ορυλλούμενοι οί προσεχθείς γάμοι τού δ·.αδόχ_ου Φερ- 
δινάνδου μετά τίνος τών έν τή αύλή τής άνάσσης 
Βικτωεία; ποιγκιπισσών.

t
ΤΟ ΤΛΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

Ό  πρίγκιψ διάδοχος Φερδινάνδος τήν 1U προσε
χούς 'Απριλίου θ’ άναχωρήστι είς Σιγμάριγγεν και 
έκεϊθεν είς Παλλάντζαν, ένθα θέλει διαμείνει παρά 
τή βασιλίσσ-ρ.Έλισσάβετ περί τάς 4 εβδομάδας.

t '
ΡΩΜΟΓΝΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

Έν τώ στρατώνι Κοτροτσενίου έκτελούνται δο- 
κιμαί φορητής ήλεκτρικής λυχνίας χρησιμοποιηθη- 
σομένης έν καιρώ έκστρατείας. Ή  έπινόησις αύτη 
οφείλεται είς ρωμ,οϋνον αξιωματικόν όνόματι Καλι- 
νέσκον όστις έτυχε καί βραβείου έν Βιένν·/·,.

j .

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ
Ό  υπουργός τών δημοσίων έργων προύτίθετο νά 

ύποβάλγ, κατ’ αύτάς έν τή, βουλή αϊτησιν πιστό>- 
σεως έξ 29 εκατομμυρίων φρ. προωρισμένων είς άνε- 
γερσιν κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού μετά προ- 
σηρτημένου έργοστασίου έν Βουκουρεστίω καί ετέ
ρου έργοστασίου έν Ίασίω, όπερ θέλει στοιχίσει 
ούχί όλιγώτερον τών 3 ,0 0 0 ,0 0 0  φρ.

' Ί Ί Τ  · — ~  μ  ι —  — i

Γ Α Λ Λ ΙΑ
Ό  πρώην υπουργός τών Έςωτερικών Φλουράνς, 

έπερωτηθείς ύπό τίνος άνταποκριτού περί τής συγ- 
κεντρώσεως ρωσσικών στρατευμάτων κατά τά γερ
μανικά σύνορα, είπεν οτι πρός τό παρόν ούδείς υ
πάρχει φόβ^ς πολέμου, ότι όμως ό πόλεμος εΐνε δυ
νατός έν τώ μέλλοντι, άφοϋ ή ’Ιτα λ ία / πιεζομένη 
ύπό τής άνεχείας, άποσπασθή τού μεσευρωπαίκοϋ 
συνδέσμου. Έγγραφος γαλλορωσσική συμμαχία δεν 
υπάρχει, εΐνε όμως ανάγκη νά συνομολογηθή ο,τι 
τάχιον.

Α Λ Σ Α Τ ΙΑ  Κ Α Ι ΑΩΡΡΑΙΝΉ
Ό  Γάλλ.ος ιστορικός Λαβίσσε, όστις θεωρείται 

ώς εί; τώι κάλλιον γινωσκόντων τά γερμανικά πράγ
ματα, έπραγματεύθη έπ' έσχατων έν τώ «Φιγαρώ» 
τό ζήτημα τής ’Αλσατίας καί Λωρραίνης, πειρα- 
θείς ν' άποδειξγ ότι ύφίσταται μεγάλη διαφορά 
μεταξύ τής πρό δύο αιώνων κατακτήσεως τών χω
ρών έκείνων ύπό τών Γάλλων καί τή; πρό εικοσαε
τίας άνακτήσεως αυτών ύπό τών Γερμανών. Καί 
άρχουσα τοϋ Στρασβούργου, ή Γαλλία δέν ήπείλει 
τήν Γερμανίαν ώς έκ τής μεγάλης άποστάσεω; τών 
συνόρων άπό τού Βερολίνου. 'Αλλ' άποστερηθεϊσα 
τής ‘Αλσατίας καί Λωρραίνης, ή Γαλλία άπώλεσε 
τό αίσθημα τής ασφαλείας καί αισθάνεται τόν έ- 
χθρόν διηνεκώς έπικρεμάμενον έπί τοϋ τραχήλου 
της. Μίαν τάφρον άρκεϊ νά ΰπερβώσιν οί Γερμανοί, 
όπως εύρεθώσιν είς τά σπλάγχνα τής Γαλλίας. Τό 
συμπέρασμα τών σκέψεων τούτων τού Λαβίσσε είνε 
ότι ή ειρήνη τής Ευρώπης απειλείται, «ουχί ύπό 
τής Γαλλίας, άλλ’ ένεκεν τής Γαλλίας».

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΖΑΠΠΑ 
Ή  «Πατοίς»δημοσιεύει ένδιαφέρουσαν πεοίληψιν 

τής έν Βουκουρεστίω εύρεθείσης διαθήκης τού Κ. 
Ζάππα. ήτις ώς γνωστόν άκυροϋται υπό τής εύρε
θείσης έν Βροσθενίω διαθήκης. Ά λ λ ' έκ τού περιε
χομένου τής άκυρου διαθήκης δυνάμεθα περίπου νά 
γνωρίσωμεν τό ποσόν καί το είΒος τής περιουσίας 
τού αειμνήστου άνδρός.

’Ιδού αί πληροφορία·, τής «Πατρίδος».
«‘Ο μεταστά; λέγει έν τή δ·αθήκγ αυτού, ότι έ- 

στί κύριος καί κάτοχος τών άτμομύλων τού Καλα- 
ρασίου μετά τών παραρτημάτων αυτών, 2 0 0  μετο
χών τών συντάξεων (Ροηδίΐΐΐΐί). 50  μετοχών τής 
ασφαλιστικής εταιρία; οΝαΗοπαΓϊ ° . 3 τίτλων ί
δρυμα τής αύτής εταιρία; 8 0 0  ονομαστικών μετο
χών τής έλληνικής Εθνικής Τοαπέζης, 800 ανωνύ
μων τής αύτής Τραπέζης, 520 μετοχών τής έ- 
θνικής σέρβική; τραπέζης, 30 μετοχών τής έλλην. 
Τραπέζης, 1403 μετοχών τού σιδηροδρόμου ’Αθη
νών— Πειραιώς— Πελοποννήσοο, έταϊρο; άπό τοϋ 
1991 έν τή Τοαπέζη τού κ. Ζερλέντη μετά κ3φα- 
λαίου έξ 1.0 0 0 .0 0 0  φρ. ιδιοκτήτης τών μεγάλων 
τοϋ Βροσθενίου εργοστασίων, διαφόρων χρηματικών



4 Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Ο Κ Σ  Α Σ Τ Ή Ρ

ποσών καί υποθηκών καί τε'λος ιδιοκτήτης των με
γάλων έν Θεσσαλία κτημάτων χυτού.Ή  κατά ποο- 
βε'γγισιν χ.νωτε’οω περιουσία υπολογίζεται εί; ®ο.
2 0 .0 0 8 .0 0 0  περίπου. Έ κ τής εν λόγω περιουσίας
1 2 0 .0 0 0  φρ. περίπου εισόδημα είχε διαθέσει ΰπερ 
σχολών καί άγαθοεργών έν Τουρκία καταστημάτων. 
Επίσης κατά βαθμίδας δεν έπελάθετο τούς συγγε
νείς αυτού, επίζηλον δέ θε’σιν έμεοιμνησε νά εξασφά
λιση ΰπέρ τών ανεψιών αυτού κ.κ. Χρήστου καί ’Α
ποστόλου. Γενικόν δε κληρονόμον τής όλης αυτού 
περιουσίας είχε κηρύξει τό ελληνικόν κράτος.»

X
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΝ 

Κατά την 3 ήμε'ραν τού Πάσχα οϊ φοιτηταί θε'. 
λουσιν εκδράμει πνός έπίσκεψιν τών αρχαιοτήτων εις 
’Ολυμπίαν. Ό  καθηγητής τής αρχαιολογίας κ. Μι- 
λωνας. υπό τού οποίου την οδηγίαν θέλει γείνει ή 
εκδρομή, από τής χθες ήρξατο καί θέλει εξακολου
θήσει έπί τινας ημέρας έν τή παλαια αιθούση τής 
χημικής σχολής σειράν μαθημάτων έν οίς Οά πραγ- 
ματευθή, είδικώς τά τών έν ’Ολυμπία αρχαιοτήτων, 
προκαταρτίζων οϋτω καί προμυών τούς φοιτητάς εις

σον άσκήσεως τής έν νωθρότητι ασιατική, ώς
με-
μή

κατ' αυτάς τάς ημέρας έλαβε χώραν, μή ή ή τε
λευταία. άλλά καταστή αφορμή μιμήσεως καί δώση 
ώθησιν είς γενικωτέραν καί πλειοτέραν άπό διαλειμ
μάτων κίνησιν καί ελληνοπρεπή δίαιταν είς ο)ην 
τήν ελληνικήν νεολαίαν.

X
Ο ΕΙΙΙΛΗΙ1ΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΤ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Οϋτω πρέπει νά έπικληθή ό πτωχός έπιληπτικός 
καί παράλυτος νέος, όστις, παρά τήν άξιεύσπλαγ- 
χνον κατάστασίν του, ϊνα μή ζητ·71 δωρεάν τον ε- 
λεον τών διαβατών, μετέρχεται τον πωλητήν πυ
ρείων, ό δυστυχής. Κάθηται πάντοτε είς γωνίαν τινά 
τής όδού Σταδίου καί πληρεϊ όλην τήν όδόν διά 
τής θρηνητικής καί σπασμώδους φωνής του, ή μήλ- 
λον διά τών βρυχηθμών του, ώς τούς ώνόμασε ποοσ- 
φυώς ή «Νέα Έφημερίς», έκ τής όποιας γραοούσης 
χθες περί τού δυστυχούς τούτου, ώθούμεθα καί η
μείς είς τά ολίγα ταύτα. Είνε ό άνθρωπος άξιος 
παντός οίκτου καί πάσης περιθάλψεως. Έχουν καί 
οι άπειροι τής όδού Σταδίου περιπατηταί τήν δι-

χθεστέρων "ΐ·-·*γ< *»ν —
* Ωστε, εϊτε χάριν εΰσπλαγχνίας πρός τόν πάσχοντα, 
εί’τε άπό καθήκοντος ϊκανοποιήσεως τών απαιτή
σεων τής ψυχαγωγίας τών συμπολιτών ημών, οφεί
λει ή αστυνομία νά περιλάβη καί όδηγήστ) είς νοσο- 
κομεΤον τι τον άνθρωπον τούτον. Έ πί τοιούτων 
περιστάσεων, έν αίς ένούται ή φιλανθρωπία μετά 
τού όφειλομένου πρός τάς αξιώσεις πεπολιτισμένης 
κοινωνίας σεβασμού, αί άρχαί δεν έχουσιν ανάγκην 
παρακλήσεων, άλλ’ αυθόρμητοι καί ταχέως έκτε- 
λούσι τά έπιβαλλόμενα αύταϊς.

X

ΛΗΣΤΕΙΑ ΕΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Σπουδαία ληστρική συμμορία διατελούσα ύπό τήν 

άρχηγείαν αγνώστου άρχιληστοΰ, ήχμαλώτισε πλη
σίον τής θέσεως Μαρτίνου έν ’Αταλάντη ενα έκ τών 
εύπορωτέρων χωρικών όνομαζόμενον Γκίκαν Σελέκον, 
τόν όποιον άπήγαγε μεθ’ έαυτής. Διά τήν άπολύ- 
τρωσιν τού άτυχούς αιχμαλώτου ζητούσι παρ’ αυ
τού ή τών συγγενών του ώς λύτρα δραχμάς έξακι- 
σ̂  ιλίας.

X
ΤΡΟΜΕΡΟΝ

Έ ν τώ χωρίω Ριύλω τών Πατρών προχθές περί 
τήν μεσημβρίαν εΰρέθη τό πτώμα τής δεκατετραέ- 
τιδος Μαρίας Κατροπούλου νεάνιδος ευειδούς, με 
τήν κεφαλήν ήμικεκομμένην διά μαχαίρας. Νεκρο-

ρας, υπέβαλε τήν έκ τής υπηρεσίας παραίτησίν του 
άποδυόμενος ώ; υποψήφιος βουλευτής ’Αττικής 
κατά τάς προσεχείς έκλογάς.

X
ΑΙΙΟΙΙΕΙΡΑ ΑΠΟΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ

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

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΟΥ 
Ό  κ. Νικόλαος Καλλιφρονάς, νομάρχης Κεοκύ-

σωσιν οί κατάδικοι.
X

ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
"Ενεκα τής ΰπερτιμήσεως τού χρυσού οί ζφέμπο- 

ροι δεν τολμώσι νά φέρωσι ζώα, τούθ’ ενεκα δέ ή 
τιμή τού έν τή ήμετέρα άγοοά πωλουμένου κρέατος 
άνήλθε είς δρ. 2 ,2 0 .

Συγγρός προσέφερε 3 0 ,0 0 0  ’δρ. διά τήν α
τού μητροπολιτικού κτιρίου.

ΔΩΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ
Ό  κ. Συ-, 

ν έ γ ε ο σ ιν

X
ΙΓΙΠΟΔΡΟΜΙΑΙ

Αί κατ’ έτος γινόμεναι ιπποδρομία·, έν Λεμησ- 
σφ έλαβον χώραν καί έφέτος τήν 9 μεσούντος, καθ’ 
ήν ήγωνίσθησαν 31 ’ίπποι, άπενεμήθησαν δέ έξ βρα
βεία έκ διαφόρων ποσών άποτελούντων τό όλον 84 
λίοας.

X
ΜΕΤΛΒΟΛΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΑ

Νέαι μεταβολαί διπλωματικών, δικαστικών καί 
διοικητικών υπαλλήλων ετοιμάζονται, έφ’ ώ καί ΰ- 
πεβλήθησαν τώ Βασιλεΐ τά ανάλογα διατάγματα.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ
Νεώτεραι ειδήσεις έκ Θεσσαλίας παριστώσι τά 

πράγματα ώς λίαν απελπιστικά καί τόν έπικείμε- 
νον κίνδυνον μέγαν. 'Ολόκληροι εκτάσεις κατελήφ- 
θησαν υπό τών άρουραίων, είς διακόσια δέ καί πλέον 
τετραγωνικά στρέμματα παρετηρήθη νέα τώρα προ
σβολή άναπτυχθεϊσα έν είδει κηλίδων. Καί τό χεί- 
ριστον πάντων, τό κακόν έκεΐθεν μεταδιδόμενον θά 
γενικευθίί, κατ’ ειδήσεις δέ έκ Λαμίας οί έπιδρομεΐς 
άνεφάνησαν καί έκεΤ, άπειλούντες μεγάλας κατα- 
στοοοάς.

X
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

ΙΙροήχΟη είς αρεοπαγίτην ό έν Άθήναις έφέτης 
κ. Μιλτιάδης Ήλιάδης.

X
ΠΔΟΛΓΩΓΗ ΕΦΕΤΟΥ

ΓΙροήχθη είς έφέτην έν Πάτραις ό πρόεδρος τών 
έν Σύρο) πρωτοδικών κ, Λ. Ροΐλός.

X
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Μετετέθη είς ’Αθήνας ό έν Πάτραις έφέτης κ. 
Κίμων Γκέκας. Προήχθησαν *είς προέδρους πρωτο
δικών, έν Κυπαρισία μέν ό έν Άθήναις πρωτόδικης 
κ. Άναστ. Σουλτάνης. Έν Χαλκίδι δέ ό έν Ά θή- 
ναις πρωτόδικης Σταμάτιος Παγανέλης. Μετετέ- 
θησαν οί πρόεδροι τών πρωτοδικών Κυπαρισίας κ. 
Γεώργ. Χοηστόπουλος εις Ναύπλιον καί Ναυπλίου 
Μελ. Δ. Μελετόπουλος είς Σύρον. Μετετέθησαν οί 
πρωτοδίκαι, Κέρκυρας κ. Τιμολέων Άμπελάς είς 
Αθήνας, Παρνασίδος ό κ.’Αλεξ. Βαρατάσης είς Κέρ
κυραν, ’Ηλεία ό κ. Έ λ. Έλευθεοιάδης είς ’Αθήνας, 
καί Καρδίτσης Έπαμ. Άγγελόπουλος είς Πάτρας. 
Διοιοίσθησαν πρωτοδίκαι είς πλήρωσιν κενών θέσεων 
έν 'Ηλεία ό κ Ίω  Φ. Τσουλάκης, άντεισαγγελεύς 
τών έν Άθήναις πρωτοδικών, έν Παρνασίδι ό κ. Π. 
Ν. Γαλ.ανόπουλος καί έν Καρδίτση ό κ. Α . Σάββας.

X
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ

Κατεσκευάσθη υπόνομος έν τή πλατεία τού 'Ιε
ρού Λόχου (άγίων Θεοδώρων).

X

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥθΥΝΤΟΥ
Διωρίσθη διευθυντής τής έν Άθήναις Τριαντα- 

φύλλιδίου γεο>ργικής σχολής δ κ. Ίωάν. Κ. Ά πο- 
στολόπουλος, γεωπόνος, φέρων πτυχίον τής έν 
Ο π §η οη  τής Γαλλίας γεωργικής σχολής καί τής έν 
L azarb ca ιl υδραυλικής σχολής, διατελέσας δέ υπέρ 
τά πέντε έτη διευθυντής γεωργικής σχολής έν Έ λ- 
λάδι, άντί. τού προσωρινώς διευθύνοντος ταύτην κ. 
Παναγ. Γενναδίου, άπαλλαγέντος τής υπηρεσίας 
ταύτης.

I

τικώ·/ οργάνο/ν, 11 έκ \ 
των τής καρδίας καί τών αγγείων, 12 ί ;  άτελοϋς άναπ 
ςεως, 14 έκ γεροντικού μαρασμού κτλ. Έ ν Πειραιεϊ Βέ 
ών 46 άρρενε; καί 40 Οήλεις· ές αύτών 18 (10 άρρενε;
8 Οήλεις) εκ διαφόρων νοσημ. αναπνευστικών οργάνων, 
έκ πνευμονίας, 7 εκ διαφόρων φυματιώσεων. 6  έκ φΟίσε - 
5 έκ γεσοντικοϋ υ.αρασμοϋ, 6 έκ νόσων τής καρδίας χ-

 — ) '  •Π’- ■ * · - ----- 1’ -  "

καροια; και των αγγείων, νόσων τών ουροποιητικών 
γεννητικών οργάνων. Έ ν Μεσσολογγίω 16, ών 8 αρρε 
έ ; αϋτών άνά 2 έκ καρκίνου, βρογχίτιδος, προώρου τόκε- 
τοϊί, άνά είς έκ πυρετών, φΟίσεως, πνευμονίας κτλ.

τών αναπνευστικών οργάνων, 9 έκ νόσων τής καρδίας καί! 
τών αγγείων κτλ..

* *

Κατά τον λήςαντα μήνα έν Σύρορ είσεπράχΟησαν έκ τ 
δημοτικού φόρου τής αλλοδαπής δραχμ. 16.964. άπέναντ" 
19,262 ορ είσπραχΟεισών κατά τήν αντίστοιχον περισυν' 
πεςίοδον. έκ τελωνειακών δέ τελών οο. 207.804 άπένα 
226,619.

» *
Αί εισπράξεις του τελωνείου Λαρίσσης καθ' ολον τδν λή 

ςαντα μήνα άνήλΟον είς δραχμάς 7 ,382. ένώ αί του αντι
στοίχου μηνός του π. έ. είς Βρ. 2 .900 ' ήτοι έφέτος είσε- 
πράχθησαν έπί πλέον Βρ. 4,482.

*
•  ·

Κατά τήν αύτήν δέ χρονικήν περίοδον έν Λαρίσση έφέτος 
άπεβϊωσαν έκ διαφόρων νοσημάτων 42.

209,291, ήτοι αύςησις κατά ί3,661 ψυχών.

•  *
Προσεχώς υποβάλλεται 'όπου δε~ ή έ'κ.Οεσις τής επιτροπής 

έπ ί τής νέας άπογραφής τών κατοίκων τής Αίγυπτου.
•  *

Ό  περίδοςος Στάνλεύ έγενήθη τή  15 Ιανουάριου 1841.

« * Τι
Ο ί Παρίσιοι ίσυνθηκολόγησαν πρδς τούς Γερμανούς πρδ 

21 ετών.

άγονται καθ'Τριάκοντα έπτά χιλιάδες βαρέλια αλεύρου έξά 
εκαστην εκ τών μυλών τής Μιννεαπόλεως.

. Εν Ούίλςβαρ εσχάτως άνθρωπός τις ηλικίας 72 έτών 
ενυμφεύθη εβδομηκοντούτιδα.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

π*ρ
κόν Αστέρα» πχρακαλοϋνται πά/τες οί κ. συνδρα 
μηταί καθώς καί οί μή συνδρομηταί οι ανέκαθεν 
λαμβάνοντες δωρεάν τό φύλ.λον, όπως είδοποιώσι 
αυθημερόν ήμχς οσάκις ή διανομή τού φύλλου δεν 
γίνεται τακτική.

Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ
Είς τό γνωστόν παρά τν) νέα Αγορά Κατάστημα 

Αποικιακών Αδελφών Ίωάν. Πρινοπούλων (πρώην 
Πυρρή) έκομίσθησαν έσχάτως χαβιάρι μαύρο άρί- 
στης ποιότητος πωλούμενον πρός 2 0  δραχμάς τήν 
όκά, ώς καί άπαντα τά είδη. ΟΙ βουλόμενοι προ- 
σελθέτωσαν καί θά μείνωσι λίαν ευχαριστημένοι.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ τής 'Ιατρικής έκ τού εξωτερικού θέ- 
λων νά άσκηθή πρακτικώτερον εν τή, έπιστήμγ ζη
τεί Φαραακεΐον όπως εργαζόμενος τώ χορηγείται 
καί δίωρος άδεια οαθ’ έκάστην.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ τής Φιλολογίας έκ τού έξωτερικού 
μέ άρίστας συστάσεις ζητεϊ παραδόσεις. Πληροφο- 
ρίαι έν' τώ Γραφείω ημών.

124 Τ Ο  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν

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

ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΓ 1760—  1856

ΠΡΟΤΟΤΤΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

'Υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ

(συνέχεια).

Ό  χορό;
—  ΙΙρό τριών ήμερων έκ τής Τουρκίας άφίχθην ... 

ά ! άοες με νά τόν ϊοω ! είνε ή έλ,πις ολ,ων ήμών τών 
έλλήνων.

Συν τάϊς λεξεσι ταύταις έγκαταλείψας τόν ΓΙασίκην 
ήνοιξε τόν κύκλον και ώθών προσήγγισε προσωπον κατά 
πρόσωπο·/ τόν κόμητα διηγούμενος τά τής Κριμαίας.

Ό  ΙΙοτέμκης έθεώοησε διαφόρους φοράς τόν ελ- 
ληνα πλ,ήν ή προσοχή του έν τώ άμα άπεσπάσθη έκ τού- 
τσυ διά τής ομιλίας.

Μετ’ οϋ πολ,ύ άπεμακρύνετο έκεΐθεν. Τότε ό ΙΙαλαιο- 
λόγος έπιτηδείως και εύτόλμως έποιήσατο προσποιημένην 
στρεβλήν μεταδολήν καί περιεπλέχθη είς τούς πόδας 
τού κόμητος ήμιπροσκρούων, πλ.ήν αποφεύγω·/ νά άνα- 
τρέψη ή ούτος νά άνατραπή έπί τού έδάφους.

—  Τά τέκνα ταύτα τής φύσεως ήσαν κατα τήν έπο- 
χήν έκείνη·/ είθισμένα είς παντός είδους τοιαυτας εύλυ- 

μγίστους ασκήσεις.
Ό  κόμης φιλοφρό/ως ζητεί νά άπολογηθη όταν ού

τος με πρόσφατον ετοιμότητα καί τόλμην έςαιτεΤ συγ
γνώμην έπισύρει τό σφάλμα καθολικώς έπί τούτου, καί 
συμπεριδίαδάζων βήματά τινα αγκώνα μέ άγκώνα μέ 
τό'/ έραστήν τής Αικατερίνης χαμηλοφώνως τώ λέγει.

— Κατασκοπεύεσθε κύριε κόμη ύπό δύο άνδρών ... 
κροφυλαχθέϊτε νά μήν ύπάγητε πρός τήν πριγκίπισσαν 
Δασ/.ώφ είς τόκαλλιν-ήριον τής κομίσσης Ού'ίσκοδάτης, 
διότι ούτοι ο είς ναύαρχος καί ό_ έτερος στρατηγός έξ 
ίσων παρατηρώ σκοπεύουσι νά κάμωσι ένταύθα σκάνδα- 
λον έπαυτοφωρω αυλ.λαμδα/οντες ύμας.

— Έκπληκτος είς τούς λόγους τούτους ό Ποτέμ- 
*ης αν καί προσεποιήθη αδιαφορίαν έρωτα.

— Πώς γνωρίζετε τούτο ; ■■■
— Τυχαίως τού; ήκουσα συνδιαλεγομένου; ένώ δεν 

έγνώριζον" οτι ήμην οπισθέν των, πλήν ό είς αϋτών σας 
ήχουσε οσα μετά τής πριγκιπίσσης Δασκώφ συνδιελέχ- 
θητε. ήκουσε καί τήν κόμισσαν Ού'ίσκοδάτην νά προσφέρη 
ύμ~ν τό καλλιντήριόν τη;' φαίνεται έκάθητο όπισθεν 
ύμών καί ύμεΤς δεν τόν έπαρατηρη®*τε.

— Τις εισθε ύμεΤς κύριε ; ... πώς νά πιστεύσω οτι 
καί ύμεΤς δέ·/ εισθε σύμφωνος μέ τουτους.

— Έν πρώτοι; δέν είμαι ρώσσος δεύτερον μολ,ις 
Ιοθασα είς Μόσχαν προχθές.

Πώς θέλ.ετε λοιπόν νά γνωρίζω τούς ανθρώπους, ή 
κόμισσα Οϋϊσκοδάτη δύνατα: νά σας είπη περί έμού.

— Έκ τίνος πατρίδος ε7σθε ; ...  πώς όνομαζεσθε.
— ΕΙιμαι έλ,λ,ην Πάτμιος . . . ονομάζομαι Παλ,αιο- 

«̂Υος.
— "Ελλη·/ ! οί Ελληνες εινε άγαπητοί τών Ι’ώσσων. 

··· Αμα εΓσθε "Ελλην δεν έπιθυμώ αΧλο έχέγγυον, 
Ιτι είμαι άσφαλ.ής είς τάς χεΤρας σας—  όνομάζεσθε

ιλαιολ,όγος  κατάγεσθε έκ τών Παλαιολόγων τού
"ζαντινού θρόνου.

. — Δέν δύναμαι νά εϊζω. διότι οί Τούρκοι κατεπυρ- 
κόλ,ησαν τούς οίκους τών πατέρων μας καί διεσκόρπι- 
β*ν τάς προγονικά; ήμών οικογένειας, 8ν μόνον πραγμα 
νωρίζω, οτι μισώ τούτους θανασίμως καί έρχομαι είς 
ωσσίαν, οπω; 5·/ δέν δυνηθώ άλλως νά τούς εκδικηθώ, 

λάχιστον ώ; απλούς στρατιώτης νά τούς πολεμήσω. 
-— Ε’σθε συστημένος πρός τίνας ;
— Πρός τήν οικοδέσποινα τού μεγάρου τούτου, είμαι 

•I στενά συστημένος, παρά τού έν Όϊησσώ μεγαλεμπό- 
ί°υ άδελ.φού της κ. Ζακώφ

— Θά δ’.αμείνητε είς Μόσχαν ώς έμπορος λοιπόν ! !
— Τουναντίον αϋρίον τό πρω5ί αναχωρώ διά Ιίετρού- 

?0λιν, όπως ζητήσω νά καταταχθώ είς τά ρωσσικά όπλα.
Ο Ποτεμκης πρώιην ήδη φοράν είχε τήν ευκαιρίαν 

’* όπεξεργασθή πολύ τήν φυσιογνωμίαν τού Ιίαλαιολό- 
• τΗτο νέος κομψός και άδολου έλληνικού τύπου, 

ί τήν νήσον Πάτμον ούτε οί άλδανοί, οϋτε οί τούρ- 
*5'-ουδέποτε άπώκισα/.

— Γνωρίζετε τά όνόματα τών κατασκοπευοντων με. 
I; Ο είς ήκουσα νά καλήται ναύαρχος Ρηδας—  ουτος 
®*ρακολου0ε7 τή·/ πριγκίπισσαν Δασκυιφ, έ έτερος στρα- 
?Γτύς Πασίκης, ούτος άλο/έν μας πλησιάζει τώρα καί
ϋ’έΐ νά άκούση τί συνδιελεγόμεθα · μή παρακαλώ

Μ «τρέψετε τήν κεφαλή·/ σας, πρός τό αριστερόν ¡/έ -

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

ρος, διότι Οά σας ίδή διά τής γωνίας τού αριστερού όμ- 
ματός του συγχρόνως περιπτεύων είπεν έ Παλαιολόγος.

—  Ά  ! Ό  Ρηδας ! καί ό ΙΙασίκης !.........  εισθε βέ-
δαιος διά τό·/ Ρηδαν, ρεμδάζων ήρώτησεν ό Ποτέμκης !

ι — Ό  Ρηδας είνε ά θερμότερος τών δύο... τόν ήκουσα 
νά λέγη πρός τόν Πασίχην, ότι έπέμφθη είς Μό
σχαν νά κατασκοπεύση τήν πριγκίπισσαν καί ότι δέν 
πρέπει νά έπιστρέψη μέ χεΤρας δεδεμένας είς Πετρού- 
πολιν άπρακτος

—  ’Αχάριστος αγύρτης ! !  έγώ τόν έποίησα ναύαρ
χον!.... Δέν πταίει ουτος! έ’πρεπε νά μή τόν έκλάδω 
άλλο μέταλλο·/ ή ώς κίδδηλον, οπερ ήτο τόσον καιρόν 
ε1? Ζε~Ρα? "οϋ Αλεξίου Όρλώφ—  Ά ν  τοιούτον τόν 
εύρε ό Όρλώφ. τοιούτον πας έτερος άνθρωπος έπρεπε 
νά τόν εϋρη !—  Τά τοιαύτα μέταλλα άλλάζοντα χεΤρας
δέν γίνονται χρυσός !__  Γνωρίζετε έκ τού έγγϋς τήν
πριγκίπισσαν Δασκώφ ;

—  Ώ  μάλιστα !....  ό υιός της μ’έσύστησε πρό τινών 
ωρών......

—  Κύριε ΙΙαλαιολόγε Οά σέ δώσω μίαν έντολήν, άν 
τήν έκτελέσης έπιδεξίως τό στάδιό·/ σας έγεινε—  σπεύ- 
σατε πρός τήν κόμισσαν Ού'ϊσκοδατη καί διακοινώσατε
πρός ταύτην έκ μέρους μου τά διατρέχοντα είπήτε
πρός ταύτην νά παραλάδη ϋμας, τόν υιόν της τον νέον 
πρίγκιπα Δασκώφ καί τινα άλλον ελληνα φίλον της καί 
δια τής Ούρας του κοιτώνος αυτής περί ής μας έποίησε 
λόγον νά είσδύσητε έν τώ καλλιντηρίω, όπου περιμένει 
ή πριγκίπισσα χωρίς νά σας παρατηρήση ό έξωθεν βε
βαίως κατασκοπεύω·/ τήν κυρίαν του είσοδον Ρηδας.......
αμα συναθροισθεΤτε αρχίσατε νά παίζετε τά χΛρτία........
τα έπιλοιπα μένουσι πρός έμέ, όστις θέλω έγκαίρως 
έλθει έκεΤ.

Εϋελπις είμαι, ότι ή έντολή σας κύριε κόμη θέλει 
έκτελεσθή κατά γράμμα είπεν ό Παλαιολόγος καί δι
πλώνω·/ τό σώμα μετά συμπεριφοράς σεδαομού καί εϋ- 
γενείας μεγάλης άπεμακρύνθη έγκαταλειμπάνων τον 
στρατηγόν Πασίκην είς λαβύρινθον σκέψεων, τί ό ν ο̂ς 
έκεΤνος "Ελλη·/ μετά τού κόμιτος Ποτέμκη συνίιελέ- 
χθησαν.

Ό  Ιίοτέμ-κης έπλησίασε κυρίαν τινά καί ήρξατο μετ’ 
αύτής νά συ/δίαλέγηται ό δέ Παλαιολόγος προσεγγίζω·/ 
μέ τήν μεγαλητέραν τού κόσμου προπέτειαν τόν στρα
τηγόν Πασίκην τώ λέγει.

—  Τί άνθρωπος αξιόλογος ό κόμης ! πόσον φίλαπλος,
πόσον φιλέλλην μέ είπεν,ό* πολύ ταχέως θά έλευ-
θερωθώσιν. οί "Ελληνες άπό τούς Τούρκους.

— Αλήθεια!  πρέπει όμως νά χρονίσουν καί οί
ίδιοι μικρόν τι καί όχι νά περιμένουν αιωνίως τούς 
Ρώσσους νά τούς έλευθερώσουν, μέ τήν χονδρήν φωνήν 
του ό άγριος στρατηγός είπεν ώς νά κατείχετο έκ κα
κοδιαθεσίας.

—  Είσαι Διάδολος μοναχός !... ττως τά /.ατωρθωοες. 
ήκούσθη φωνή έλληνιστί καί τόν βραχίονα τούτου δράτ- 
τουσα.

ΊΙτο ό Λάμπρος-Κατζώνης, όστις ευτυχώς είς ύρμο- 
δίαν ώραν έφθανε έκεΤθεν νά τόν απόσπαση.

—  Σιγή ! ή Παναγία καί ό Χριστός τών χριστιανών 
μας βοηθεΤ... έκερδήσαμεν είς μίαν νύκτα τόσα όσα άλ
λοι δέκα έτη είς Ρωσσίαν δέν ήδύναντο νά άπολαύσω- 
σιν· σιγή.... άκολούθει με μακροθεν' έως νά σέ καμω 
νεύμα νά μέ πλησιασης.

—  Είσαι Διαδολόπαιδο ! στρέφων τούς δασεΤς μύ- 
στακάς του είπεν ό Λάμπρος, άστράπτων δέ έκ χαρας 
ώς κύων ήκολούθησεν τούτον.

Ήμίσειαν ώραν μετά τα συμβάντα ταύτα ό πρίγκιψ 
Ποτέμκης έγκαταλείψας τήν παστάδα καί διαφεύγω·/ τά 
όμματα πάντων έξήλθέν είς τούς άντιθαλάμους καί διά 
τής μεγάλης χλίμακος άνέδη είς το άνω πατωμα έφ' 
οϋ έκειτο τό καλλιντήριον τής κομίσσης.

Ό  Ποτέμκης δέν έδράδυνεν νά ίδή τδν Ρηδαν καί 
τόν στρατηγόν ΓΙασίκην έν τώ κατωφλίω τής χλίμακος 
μυστιχώς συνδιαλεγομένου;, πλήν προσποιηθείς ότι οϋ- 
δεμίαν έδιδε πρός τούτους προσοχήν ήνοιξε τήν θύραν 
τού καλλιντηρίου καί είσήλθεν έν αϋτή.

Ή πριγκίπισσα Δασκώφ είσελθούσα πρώτη ώς γνωρί
ζομε·/ έν τώ καλλιντηρίω, πάραυτα διηυθύνθη ένώπιον 
ενός κατόπτρου καί ήρξατο νά κατατάσση φιλαρέοκως 
καί έπαγωγώς τήν κόμην της' καί έπί ,τής κεφαλής της 
αδαμάντινα άνθη καί νά σπογγίζη έκ τού θερμού στή
θους καί προσώπου της τόν ιδρώτα τό·/ όποιον ό καύ- 
σων τής αιθούσης είχεν άναδλύσει έπί τής τρυφερότα
τη; αύτής λευκής έπιδερμίδος. Ακολούθως έλαβε·/ α
ρωματικό·/ τής Κολωνίας ύδωρ έπί τού ρινομάκτρου 
αύτής καί τούς βραχίονας καί τούς κροτάφους αύτής έ
τριψε·/ ρεμδάζουσα τήν Ιδίαν μακαριότητα τών Θεοτή
των τού Όλύμπου.

Έν τούτοι; τού χρόνου παρερχομένου ή ανυπομονη
σία αύτής δέν είχε·/ όρια' άπεφάσισε πολλάκις νά έ- 
ξέλθη όταν ή νομιζομένη κεκλεισμένη Ούρα τού κοιτώ- 
νος ανοίγεται καί ή κόμισσα Οϋϊσκοδάτη μετά τού υιού 
της καί τών λοιπών άφικνεΐται έκέϊ.

Ή  κόμισσα έξήγησε πρός τήν πριγκίπισσαν τό αίτιον 
τής έπισκέψεως των, όπερ σχεδόν έρριψε ταύτην είς ά- 
πελπισίαν. Μακράν τού νά φοδηθή διά τό σκανδαλον έ-
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θλίδετο ή πριγκίπισσα Δασκώφ τώρα διότι άπώλεσε ευ
καιρίαν ήντινα αμφίβολον ήτο 5·/ δευτέραν φοράν είς 
τόν βίον της ήθελεν έπιτύχει. Κατάπνιξε άναγκαστικώς 
τήν πικρίαν της, τήν Ολίψιν αύτής πλήν τόσον έφαίνετο 
άφηρημένη καί τεταραγμένη ώστε ό υιός της πολλάκις 
τήν έπλησίασε καί τήν ήρώτα τό αίτιον τής αδιαθεσίας
τ η ? ·  _

Ή  κόμισσα Οϋϊσκοδάτη δέν ήργησε τότε νά κατανό
ηση τά τού ΓΙοτέμκη καί τής πριγκιπίσσης Δασκώφ. 
Κατέπνιξεν όμως τήν δυσαρέσκειάν της, είτε γνωρί- 
ζουσα πόσον τά τοιαύτα τήν έποχήν έκείνη·/ είς τά ήθη 
τών Ρώσσων ήσαν πραγμα τα μηδαμινά άφού ή ιδία Αϋ- 
τοκράτειρα ήμιλλατο είς τήν ήδυπάθειαν μέ τήν Ιδίαν 
Άφροδίτην, είτε διότι έπρεπε νά ένεργήση τό παν. όπως 
προληφθη τό μελετώμενον σκανδαλον έν τώ μεγάρω αυ
τής μάλιστα, καθ’ ήν έποχήν ό σύζυγός της ήτο απών 
είς Πετρουπολιν.

Ό  κόμης Ποτέμκης δέν έδράδυνε νά λάδη μέρος 
είς τό χαρτοπαίγνιο·/ προσποιούμενος ύφος εϋχαρι 
μ’ όλον ότι νέφη τρικυμίας τό εύρϋ μέτωπό·/ του έκά- 
λυπτον καί πύρ ηφαιστείου έκ τών οφθαλμών του έσπιν- 
θηράκιζεν.

Ό  ναύαρχος Ρηδας όφθαλμοιανώς είδεν τήν πριγκί- 
πισσαν Δασκώφ νά είσέλθη μετα πολλής προφυλάξεως 
είς τό καλλιντήριον. ό στρατηγός ΙΙασίκης τόν κόμητα 
Ποτέμκην-μετά πλείονος έτι νά τή·/ άκολουθήση. Α μ 
φιβολία δέν υπήρχε'/ ότι ή ύλη τήν όποιαν έθήρευον 
ήτο πλέον έτοιμος, Άναδολή χρόνου ήτο αδύνατος.

Συντόμως μία κυρία πεντηκοντούτις πλησιάζει τόν 
Πασίκην λαμβάνει τόν βραχίονα του καί μετά τούτου ανέ
βαινε τήν κλίμακα διευθυνομένη πρός τό καλλιντήριον.

Ή  γυνή αΰτη ήτο ή κυρία Καρϊάμιτζωφ ή πρώτη έ
φημερίς τής Μόσχας.

Ήγάλλετο είς τάς μικροραδιουργίας, κατεδίωκεν αύ- 
τάς καί έπί τών άπλουστέρων θεμάτων φρούρια ώκοδο- 
μει, ένώ τούς Πύργους και τά φρούρια παρίστα άλλοτε 
ώς ιιηδ'έν. υπηρετούσα άλλότρια πάθη.

Ή  γυνή αύτη ήτο έ φόβος τών ΰπανδρων γυναικών 
ό χρησμός τών άνυπάνδρων. ο πέλεκυς τών γεροντοπα- 
ληκαρίων ό στρατηγός τών γεροκορασίδων καί ό άρχι- 
διάδολος αείποτε είς τό οίκτρόν θέαμα διαφωνούντων με
λών άθώων οικογενειών, άγαλλομένη, πολλάκις δια τήν 
μάλλον οίκτράν θέσιν είς ήν ή ιδία αϋτη τά ώθησεν.

Ό  Πασίκης εύρών πρόφασίν τινα ώδήγει ταύτην είς 
τό καλλιντήριον χωρίς νά τή κοινοποίηση τό μυστικόν 
έφερε ταύτην νά ίδή όφθαλμοιανώς τήν σκηνήν έγκατα- 
λείπων τά έπιλοιπα είς τάς ποικίλας διασαλπίσεις τού 
άπύλου στόματός της.

Ό  ναύαρχος Ριδάς πριν έτι λάβη παρά πόδας τήν 
πριγγίπισσαν Δασκώφ, άνέδη είς τό καλληντήρ'.ον πριν 
αύτής διά μίαν στιγμήν, έρριψεν έντός τούτου ροπήν 
οφθαλμού τό έπεθεώρησε, καί άφήρεσεν έκ τής κλείθρα; 
τό κλειδίο·/ όπως μή έσωτερικώς όυνηθή τις νά κλείση.

Οί δύο κατάσκοποι άφικνούμενοι έκτος τής Ούρας έζή- 
τησαν κατ’ άρχάς νά ϊδωσ:·/ έκ τίνος οπής ε7τα έπρο- 
σπάθηοαν νά άκούωσ: τινάς ψιθυρισμούς άλλ’ οϋτε τού
το έπιτυχόντες κατεσπεοσμενως ¿προχώρησα·/ τήν πολυ 
πράγμονα κυρίαν Καρδαμιτζώφ έχσντες έπί κεφαλής των.

— Είσέλθετε είσέλθετε ... ό κόμ.ης Ποτέμκης εΤπε 
πρός τούτους, οιτινες ώς ξόανα ακίνητοι έμειναν είς τήν 
θέαν πολυαρίθμου συναναστροφής.

—  Συγγνώμην ! επειδή ένόμιζεν ότι ούδείς ήτο έν
ταύθα ή κυρία Ιίαρϊεμιτζώφ μας ώδήγει όπως μας δείξη 
τήν περίφημο·/ εικόνα τής κομίσσης Ουΐσκοδατης τήν 
όποιαν τόσον έπιτυχώς ό ζωγράφος Ούλουσιέφ πρό τινων 
ημερών έτελείωσεν.

Αύτη τωόντι ήτο ή πρόφασις ήν οί δυο κατάσκοποι 
ειχον έφεύρει τήν κυρίαν Καρδαμινζώφ μετά τούτο)·/ έκεΤ 
σύροντες.

—  Στρατηγέ Πασίκη ... δέν λαμβάνετε μέρος είς τόν 
Φαραώ : ... ομοίως καί ύμείς Ριδας ... ήρώτησεν ό 
κόμης Ποτέμκης.

—  Μετά πολλής εύχαριστήσεως άμφότεροι τεθορυ- 
δημένοι ύπετραύλισαν. ή δέ σάλπιγξ τής Μόσχας ή κυ
ρία Καρδαμιτζώφ ολη γαυριώσα ότι παρά τώ έξακου- 
στώ ΓΙοτέμκη έκαθέσθη καί διανοούμενη όλας πόλεις ο
λοκλήρους νά κτίση, πολυκάμπτως. τήν φιλαρέσ/ειαν, 
τάς φιλοφρονήσεις καί τάς άρεσκείας τη; πομπωδώς 
διετ ρά/ωσεν.

Πολλά δέ·/ ειχον διέλθει λεπτά καί ό στρατηγός Πα- 
σίκης έπανερχόμενσς είς έαυτόν, έλαβε τά χαρτία είς 
χεΤρας καί ήρξατο ταύτα νά ά/αμιγνύη μετά πολλής 
ευκολίας καί τέχνης δεικνύω·/ ένα έξησκημένον. είς τό 
χαρτοπαίγνιο·/ άνδρα !

Ό  κόμης Ποτέμκης τότε προφασιζόμενος ότι άλλως 
πώς έξελαδε τό πραγμα οργίλως κράζε:' τούτο). Τί ; 
στρατηγέ ! κατεργαργιές ... κατεργαργιές ! κλεψιά“; ! 
Όρθούται σϋν τα“; λέξεσ: ταύταις.αστραπηδόν τόν δράτ- 
τει διά -ή; αριστερά; χϊιρό; έκ τού έπιλαιμίου σφοδρώς 
κατασείω·/ αύτό·/ διά τού στιδαρού βραχίονός του οίι; νή
πιο/ δύο ή τρε“ς φοράς καί προσθέτει λάδε τήν άντα- 
μο'δό' τή; μοχθηρίας σου εν, δύο, τρία ραπίσματα έπί 
τού προσώπου σου.
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Π Α Τ Ρ Ο Κ Λ Ο Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Δ Η Σ
ΗΤΟΙ

ΤΟ  Μ Ε Γ Α Λ Ε ΙΟ Ν  Κ Α Ι  Τ Α  Β Α Ρ Α Θ Ρ Α  
Τ Η Σ  Α Γ Γ Α ΙΑ Σ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΑΙΙΟ ΤΟΥ 1850 —  1881.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  Ε 2  ΤΟΜΟΥΣ 

Ύπέ ΣΤΕΦΑΝΟΓ ΕΕΝΟΓ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ .

Α ί πεντήκοντα στερλίναι.

— “Ω τί άχθος είσαι Τώμ !... πήγαινε και έρχομαι 
εις uva λεπτά, άπεκρίθη μεθ’ ϋφους γοητευτικές καλο
σύνης.

Συν τοϊς λο’γοις τέν κοιτωνίτην της περιτυληχθε~σα 
ήνοιξε την Ούραν και κατέβη.

—  Τί με θέλεις ; έκριπιζομένη ήρώτησεν, κλείουοα 
τή" Ούραν του δωματίου—  ώραία ή διαγωγή σου αϋτη 
κύριε !

—  ’Αγαπητή μοι αδελφή, εύρίσκομαι εις τρομεράς 
δυσκολίας ! ω άδε7.φή μου αγαπητή δέν έδλεπον τήν
ώραν νά έπιστρέψης ή τιμή μου είνε είς κίνδυνον—
ολην τήν ημέραν έζήτουν τήν ευκαιρίαν νά σε όμι- 
λήσω.

—  Τί έννοεΤς Τώμ !—  έλθέ είς τέ τέλος—  λέγε 
τί ακολουθεί.

—  Έδώ είς τέ Τού'ίκναμ υπάρχει εν σφαιριστήριον 
είς τέ έποΤον υπάγουν οί υιοί των λορδών των κατοι- 
κούντων τά πέριξ ώς καί τινα μέλη της έξωρίστου βα
σιλικής οικογένειας του Όρλέανς και παίζουν, τούς έ- 
κέρδησα άρκετάς λίρας τάς πρώτας έσπέρας όπου ήλ- 
θομεν έδώ, πλήν πρέ τεσσάρων νυκτών έχασα ολας και 
έχασα πενήντα λίρας περισσότερον, τάς οποίας άν απόψε 
δέν πληρώσω είμαι χαμένος άνθρωπος διότι τάς χρεω- 
στώ σχεδέν ολας πρές τους βασιλόπαιδας τούτους.

—  Ντέμ ! -  γιέρ -  αϊς τζακπίνή, τέ ίδιον τέ αιμα 
μου θά ζητήσης νά πιής είς τέ τέλος..... ποιές σε είπε 
μωρέ τζακπίνή νά τρέχης νά παίζης και χάνης.... που 
εινε εκείνη ή σκύλλα ή μάνα σου οπου όλα τά συγχωρεΤ 
νά σε καμαρώση. Κτυποϋσα τέν πόδα έμμανώς ή Νέαιρα 
έςαγριουμένη.

—  Τέ γνωρίζω αγαπητή μου αδελφή ότι έχω άδικον, 
και σε 3ίδω τόσον βάρος, γνωρίζω ότι τώρα πλέον δέν 
μέ αγαπάς ώς άλλοτε, άλλά μη καταδεχθής ή ΰπό- 
ληψίς μας νά ύποφέρη τέ παραμικρέV ύπεσχέΟην είς 
τούς βασιλόπαιδας νά σέ τούς παρρησιάσω·..Αιακαίονται 
ΰπέ επιθυμίας νά κάμουν τήν γνωριμ-ίαν σου...έχω τώρα 
αγαπητή μου αδελφή τάς υψηλότερα; και καλλιτέρας 
σχέσεις ενταύθα, καί μέ θεωρούν όμοιόν των ώστε μή μέ 
άφήσης διά πενήντα λίρας να τούς χάσω.

Σύν τοΤς λόγους τούτοις, ούς έπρόφερε διά μουσικι- 
ζού-ης φωνής παίζων συγχρόνως τήν κυματιζουσαν ξαν
θήν κόμην τής αδελφής του έπί τών ώμων της είς τούς 
δακτύλους του, έθώπευεν αυτήν και τήν ήσπάζετο.

—  Καί πού θά εϋρω τήν στιγμήν ταύτην πενήντα 
λίρας... οέν έχω ή μόνον δέκα ή δώδεκα τέ πολύ επάνω 
μου... νά σέ δώσω Εν τζέκι...

— Ό χ ι αγαπητή μου αδελφή... ποϊος θά μέ τέ άλ- 
λάξη τοιαύτην ώραν χρεωστώ διάφορα ποσά είς τρεϊς 
καί έχω νά πληρώσω έ'καστον χωριστά.

—  Είσαι τρομ έ ρ ο ς  δρώπαξ Τώμ... είμαι περίεργη 
νά ϊ3ω τί θά κάμης σύ είς τέν βίον σου δι’ έμέ—  κα- 
ταπραύνομένη.

—  "Οτι θέλεις κάμνω αγαπητή μου αδελφή  θυ-
a ia 'C w * ·. δι’ ί σ ε . . .

—  Δέν δύνασαι ν’ άφήσης δι’ αΰριον τήν πληρω
μήν... πού θώ τρέχης έ'ςω τοιαύτην ώραν ;......  Εινε
«ργά... '

—  Μέ περιμένουν, αγαπητή μου αδελφή, τούς έδωκα 
7 όγον Τζέντλιμαν καί ,νόμπλιμαν όπου_ είμαι,τούς είπον 
ότι θά είμαι έκεΤ, πού νά φαντασθούν ότι έ αδελφές τής 
βαρώνης έ κύριος τής έπάύλεως αυτής δέν έχει πενήντα 
λίρας έπάνω του... ζητήσατε άπέ τέν εραστήν σου, έχει 
έν χαρτοφυλάκιον γεμάτο·/ τραπεζικών γραμματίων ε
πάνω του, τέ εκδαλε άπέ τέν κόλπον του όταν έπαίζα- 
μεν χαρτιά. 1

—  Δέν έπιθυμώ Τώμ νά τού ζητήσω ̂ χρήματα ούτε 
δι’ εμέ τήν ιδίαν διότι ζημ.ιούμαι έξ άλλου. Σύ έτι 
δέν γνωρίζεις τ! τρέχει. Καί ακουσον έδώ παληοπαιδον 
μή νομίζεις διότι είσαι έ ές απορρήτων γραμματεύς  ̂μου 
ότι θά μέ βιάσης νά κάμνω όπως Οέλης καί άδιακόπως 
πληρώνω σωρούς λίρας διά τας άσωτειαςσου.

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν ΙΚ Ο Σ  ΑΣΤΙ4Ρ
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—  Αγαπητή μου άδελοή αϋτη είνε ή έσ·/άτη φορα 
θά τέ ίδής.

—  Περίμενε λοιπόν... ά ! είσαι έ'νας τοιούτος πει
ρασμός.

Κατεσπευσμένως άνέβη ή Άννη Κίερμαν είς τέν κοι
τώνα της. Ευρε τέν έραστήν αύτής ορθιον ένδεδυμένον 
καί μετ’ ανυπομονησίας καί φόβου περιμένοντα.

Ή  βυσσόφρων είσήλθεν ορμητική χαρμόσυνος καί μέ 
τούς γέλωτας είς τέ στόμα πλήν διά μιας ώς ή θέα τού 
ιππότου να τήν έςεπληξεν οπισθοδρόμησε λέγουσα.

—  Πώς ; Έρως' δέν είσαι είς τήν κλίνην . . . Τί 
περιμένεις ; τί έχεις χαϊδεμένο μου.

—  Τίποτε : ένόμιζον ότι ά αδελφός σου σ’ έκραξε 
όπως σέ ποιήση τινάς παρατηρήσεις διότι άμφότεροι έχο- 
μεν τέν ίδιον κοιτώνα σας . . .

—  Έλθέ όπίσω μου Σατανά ! . . . μήπως Πάτρο
κλε Ιθραύσθη κανέν τών μεγάλων νεύρων τού σώματος 
σου. Μή παρέλυσε ολόκληρον τέ νευρικόν σου δύκτιον j 
ούτω πρέπει νά είνε άλλως ά στόμαχός σου πρέπει νά 
είνε εν αταξία καί πέμπει πρές τέν εγκέφαλον ή παι- 
χνιδιάτρια δυσπεψία τούς τοιούτους παραδόξους διαλο
γισμούς . . . .  Ό  Τώμ εύρίσκεται είς δυσκολίας καί 
στενοχώριας καί μ’ έκραξε νά τέν συνδράμω διότι φο
βείται νά ζητήση άπέ τήν μητέρα του, ήτις πρό τινων 
ήμερων έπλήρωσεν αρκετά διά τούτον . . . ’Ιδού τί 
ακολουθεί έρως. Είνε σχετισμένος μετά τών έξωρίστων 
βασιλοπαίδων τής οικογένειας τού Λουδοβίκου Φιλίππου 
ήτις κάτοικε“ πλησίον μας . . . διότι έδώ έγκύς βλέπεις 
"Ερως κατοικεϊ καί ά δούξ τού Βουκλοΰ, ή δούκισσα 
τής Νορθεμβερλάνδης, ά κόμης Δεζάρτ, ό στρατηγός 
ΙΙίλ καί πολλοί άλλοι εύγενεις, πηγαίνει λοιπόν είς τά 
μέγαρα των καί παίζει τέ σφαιριστήριον. ’Έχασε τώρα 
SO λίρας καί θέλει νά ύπάγη απόψε νά τάς πληρώση ώς 
χρέη τής τιμής διότι είνε έσπερίς είς ε'να τών μεγάρων 
τούτων . . ά νέος ουτος έχει τοιαύτην υψηλήν ιδέαν 
περί τιμής, δέν δύνασαι να φαντασθής Έρως' μέ ομοιά
ζει τρο·μερά ώς πρές τούτο . . . όπως έγώ δέν δύναμαι 
νά υποφέρω νά χρεωστώ πεντάρα ομοίως καί ούτος. Έν 
τούτοις έπειδή τήν παρελθούσαν εβδομάδα έχασε τεσσα
ράκοντα λίρας καί έπλήρωσεν ή μ.ήτηρ του, δέν τολμά 
νά τής ζητήση καί έπεσεν είς τούς πόδας μου παρακα- 
λών με νά τού τάς δανείσω . . .  Τί νά κάμω Έρως ; 
βλέπεις είνε τ’ όνομα τής οικογένειας. Ά λλά τέ χειρό
τερον είνε ότι δέν δύναμαι νά τού δώσω τραπεζικά γραμ- 
μάτια καί ήθελον νά σ’ έρωτήσω άν έχεις τοιαύτα έπά
νω σου καί αυριον σέ δίδω έν τζέκιον . . . αλήθεια 
Έρως οί βασιλόπαιδες τού είπον ότι έπιθυμούν νά έλ
θουν καί κάμουν τήν γνωριμίαν μας . . .

Ό  Κ. Σκοπελίδης, είχεν ί ν  μέγα αμάρτημα. Έπρατ- 
τεν έν έρμη ποτέ μή υπολογίζω·/ τάς συνεπείας, ούτε 
τάς αιτίας,καί πηγάς τών ένώπιόντου συμβάντων.Έβλεπε 
καί έπίστευε μ.όνον τά συμβάντα ύφ' οίον δήποτε φακόν 
φωτός καί άν έπηρρεάζοντο ένώπιόν του. Έν τώ ένθου- 
σιασμώ δέ ότι ό Τώμ δέν έζήτησε τήν αδελφήν του διά 
τάς υποψίας του, ότι ό Τώμ συνανεστρέφετο βασιλό- 
παιδας έςήστατα: προθυμότερο·/ ή ότι αϋτη προσεδόκα 
πέντε δεκάλιρα γραμμάτια καί τά ένεχείρησεν είς τήν 
βαρώνην.

—  Αύριον σέ δίδω Ιν τζέκι ’Έρως.
—  Τά έμ.ά σά καί τά σά έμά. Είπεν ούτος μειδιών.
—  Πουλάκι μ.ου ! Είσαι Ιν κομματάκι άμ.δροσία είς 

τήν καλωσύνην ώστε τίς νά σέ καταπιή χωρίς νά σέ
μασήση  νά είξευρες κακέ παιδί πόσον πολύ σέ
αγαπώ . . . .  Πήγαινε είς τήν κλίνην έπ’ όλίγα λεπτά 
'Έρως, ή δεύτερα ψυχή σου έσεται είς τέ πλευράν σου.

Ή  "Αννη Κίερμαν έκατέδη είς τέ πρώτον πάτωμα 
καί άφού έδωσεν μίαν μακράν μ.ητρικήν διδαχήν πρές 
τέν ένυποσχόμενον αδελφόν της, έσύστησεν είς τούτον 
νά μή μείνη πολύ αργά έκτές τού οϊκου καί τού ένεχεί- 
ρησε τάς λίρας.

Ό  Τώμ έκ τούτων δέν ώφειλε ή μόνον δέκα, πλήν 
μαθητής ευφυής τοιαύτης έξοχου διδασκαλίσσης έποιή- 
σατο προόδους ταχείας καί γιγαντιαίας καί τέ νύν ύπερ- 
δάς τήν ιδίαν του διδασκάλισσαν έξηπάτει αυτήν.

Ό  νέος ούτος έδαπάνα τάς λίρας ώς ροδίνθους καί 
μεταξύ τών ιδίων έμιλήκων του αληθώς πλουσίων εύγε- 
νοπαίδων ο'ύς είς'τά σφαιριστήρια συναπήντα ήμιλλάτο 
νά δειχθή ό βασιλεύς των είς τήν μεγαλοπρέπειαν καί 
μεγαλοδωρίαν.

Ά λλά  τίς ή διαγωγή τού ήρωος ήμών, όστις άφιχθείς 
έν Αγγλία ύπέ τών εύγενεστέρων έλπίδων ές ένές 
διακαιόμενος, άφ’ έτέρου παρακολουθούμενος ύπ αλλό
κοτων έσφαλμένων ιδεών καί αισθημάτων αίφνης έδυ- 
θίσθη είς τοιούτον βόρβορον !

Έδιδε πεντήκοντα λίρας ώς νά έδιδε πεντήκοντα 
δεινάρια, πρές τήν μελλόνυμφόν του κάλλιστα γνωρί
ζω·/, ότι έπλήρωσε τά χρέη σπατάλης ασώτου νέου ον 
πρό τινων μόνον ώρών έγνώρισεν, καί όμως τάς έδιδεν 
όχι δανεικάς άλλά έχάριζε ταύτα λέγων τά έμά σά καί 
σα έμά. Ά ς  συγχωρήσωμεν τούτον έπί τού παρόντος 
διότι ήγνόει, ότι είς τήν πολυτελή ταύτην έπαυλιν ύπε- 
κρύπτοντο τοιούτος δολος καί τοιαύτη ατιμία οϊα

ήθελεν μέλανα καί τρισμέλανα διά παντός τέν άπο/α 
ταστήση.

Ό  κ.Πάτροκλος Σκοπελίδης κατεδιώκετο ύπ’άλάστ 
ρος καί οϋχί αγαθού δαίμονος διότι οίαι δήποτε  ̂καί άν 
ήσαν αί αδυναμία·., αί έλλείψεις καί αί ηδυπαθείς εςε 
του άγνοών τήν πέριξ τούτου αλήθειαν παρουσιά
ζεται μάλλον αντικείμενο·/ οίκτου ή μομφής τούλάχι 
στον έπί τού παρόντος πρές τέν συγκαταβατικόν ανα
γνώστην. Πρές τέν αύστηρέν όμως καί ανυπόμονο·/ νά 
πληροφορηθή τά τέλη τής παρούσης αληθούς διηγήσεως 
δέν δύναται ή νά φαίνεται ά μάλλον απερίσκεπτος, έπι- 
λήσμων καί ασυνεπής χαρακτήρ, διότι έκ τών τόσω- 
κερδηθέντων είς τέ χαρτοπαίγνιου χιλιάδων λιρών δέν 
έπεμψε ούτε έλίγας πρές τούς πτωχούς γονεϊς του, 
πρός τινας τών παμπτόχων συγγενών του, προς τι κοι
νωφελές τής νήσου κατάστημ.α άφού τόσον έπηγγελλετο 
τέν πατριώτην, άπώλεσε δέ τύχην λαμπρού γάμου ενεκ~ 
τής άσυγνώτου λεπρουπερηφανείας καί νωχελειας του.( 
"Ωφειλε ίνα συναπαντήση τήν Κλημεντίνην Πέρσεδα 
μετά τά είς Τζατογουορθ συμβάντα ή γράψη πρές ταύ
την καί ζητήσει μίαν έξήγησιν διά τήν αιφνίδιο·/ άνα- 
χώρησίν της, ίκανοποιήση δέ εαυτόν, κατασυντρίψη  ̂ δέ 
τάς έπισωρευθείσας όπισθεν τοσαύτας συκοφαντίας. Ή 
θελε τότε άποφύγει τήν νέαν ήν έγνώρισε κατά 
πρώτον ώς θεραπαινίδα καί κατέκτησε ραδιωτερα τώ» 
πωλουμένων είς τάς τριόδους τού Λονδίνου πλασμάτων. 
Ά ρα ήγνόει, ότι ή πραγματική αρετή ήθελε τούλάχι- 
στον άντιτάξει μικρά·/ άντίστασιν. II ματαιόιης τού 
δυστυχούς τούτου νέου ιπτατο τόσον μακράν ώστε ένό- 
μιζεν, ότι ούδεμία γυνή ήδύνατο νά τέν ίδή καί μή σα- 
γηνευθή ύπέ τούτου καί έκουσίως παραδοθή. Είς τούτο 
μόνον απέδιδε τήν ραδίαν κατάκτησιν τού διεφθαρμένου 
τούτου πλάσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΓ .

Ή  έλεηαοσύνη.

Ή  έπαύριον ήτο ημέρα τρομερά, ήλυγαία ήμερα 
πυκνή ομίχλη έντές τής οποίας δέν διέκρινέ τις τέν δά
κτυλόν του. Ή  ατμόσφαιρα ήτο βαρυτάτη, έ δέ Τάμεσις 
ώς έκ συμφώνου άναδίδων ετέραν άραιοτέραν πλήν ϋ- 
γροτεραν ομίχλην άπεκατέστητε τά περίχωρα ακρως ψυ
χρά. Τά δεσμοτήρια τού Άδου όπως ζωγραφίζονται ύπέ 
τών ποιητών ήθελον εισθαι φαεινότερα ένώπιον τού πραγ
ματικού τούτου χάους. Πρές τόν _ νεήλυδα ή τοιαύτη 
είκών τής κολάσεως έν τώ μέσω ής παϊδες μετά δάδων 
όμοιοι ώς δαίμονες περιφέρονται δέν δύναται ή να προ- 
ξενήση φρίκην καί έπακρο·/ στενοχώριαν τών οργάνων 
τής αναπνοής. , , „

Ήτο πεπερασμένη μία ώρα τής μεσημβρίας, σταν οί 
δύο άρρεβωνιασμενοι έςύπνησαν. Ή  βαρώνη ήναψε τέν 
λύχνον καί έθεώρησε τέ ώρολόγιόν της, όταν δέ_ είδε 
τήν ώραν τότε κατεννάηοεν ότι ήτο έμίχλη. Ένόμιζεν 
ότι ήτο έτι νύξ.

Ό  ίδιος λαμπρές αύτής κοιτών έγεμεν άραιάς κα
ταχνιάς.

Έσήμανε τέν κώδωνα ! Μετ’ ολίγον ή κ. Χάουερδ 
είσήλθε κρατούσα λύχνον.

•—  Μαμά άναψε μας τήν φωτιάν  οποία κόλασις
είνε σήμερον ! δέν θά σηκωθούμε·/ !... φέρε μας τέ π ρό 
γ ε υ μ α  είς τήν κλίνην.

—  Είς τούς ορισμούς σου Άννη μου !... τοιαύτη ο
μίχλη κόρη μου !... Είπεν ή μήτηρ άνάπτουσα τέ αέ
ριον τ’ έποϊον άμυδρώς έφεγγε·/ έπηρρεαζόμενον έκ τής 
έξω ατμόσφαιρας.

Ό  ιππότης ήμών έκρύπτετο ύπέ τέ εφάπλωμα μή 
τολμών νά ίδή, τήν κ. Χάουερδ.

Ή  άγαθή μήτηρ έθεσε·/ Ιν πυρεϊον είς τήν προπα- 
ρασκευασμένην ήδη πυράν προσθέτουσα.

—  Συντόμως θά έχετε Ιν καλόν πΰρ "Αννη μου καί 
έξήλθε.

—  Έίώ θά προγευματίσωμεν !... πώς ! έδώ έπί τής 
κλίνης, έκραξε·/ ούτος άμα έμειναν μόνοι.

— Ό χ ι νομίζεις θά κρυολογήσω  ̂διά τέ χατήρι σου 
ένδυομενη καί τρέχουσα κάτω έν ήμερα τοιαύτη κολα- 
σεως. Έρως δέν τέ κουνώ έντεύθεν μέχρι τής διαλύ- 
σεως τής ομίχλης είπεν φέρου-α τά έφαπλώματα μέχρι 
λαιμού

—  Τουλάχιστον πήγαινε είς τήν θύραν καί λάβε το
πρόγευμα  μήν έπιτρέψης τήν ιδίαν μητέρα σου να
είσέλθη καί τέ φέρη... δέν ύποφέρω ή ίδια νά μάς ύπη- 
ρετή, δεν έπιθυμώ νά μέ ίδή... f

—  Τί ανοησίες προφέρεις έρως μά τί έγεινες κόρα· 
σιον δέκα ετών... Δέν έπιθυμώ έγώ νά είσέλθη ένταύ 
ή υπηρέτρια... ίσως προτιμάς νά σέ ίδή, αϋτη κάμνεις 
ώς μικρές παϊς. Τάχα μία μήτηρ δέν έχει τέ δικαίωμά 
νά εισέρχεται είς τής θυγατρές καί τού υιού της τέν κοι
τώνα... Έλησμόνησα νά τής είπω νά μάς φέρη καί τας 
έφημερίδας καί δύο ή τρία μυθιστορήματα νά διασκεδ 
σωμεν μετά τέ πρόγευμα...

Συντόμως ή θαυματουργές αϋτη γυνή έδωσε πρές τέ 
κ. Σκοπελίδην τέν κοιτωνίτην του καί μίαν ψύκτραν ο 
πως τακτοποιήση μικρέν τήν κόμην του.

(ακολουθεί)

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

Μ

Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν

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

Η Υ Λ Η  Κ Α Ι Τ Ο  Α Υ Α Ο Ν
Άλληγορική καί παραβολική είκών τής παρούσης 

καταστάσεως τής Ελλάδος.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥΣ 

Ύπέ ΣΤΕΦΑΝΟΓ ΞΕΝΟΓ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ—ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑλ

Ό Διάβολος μάς οεικνύει ί ο  ένοον ενός τών δι
καστηρίων τών Αθηνών. ΕξαιτεΓται ο ί  παρά 
τής αύτοκρατείρας Ευρώπης νά μαντευτή τίς 
ή όιαψορά μεταςύ τών οικαστηρίων τών επί
λοιπων πρωτευουσών της καί εκείνων τών 
Αθηνών. Ό  Διάβολος μάς δεικνύει τό ένδον 

ένές συμβολαιογραφείου καί μάς άποδεικνυει 
οι αύτοϋ τό φιλόθρησκο·/ καί έντιμ,ον του 
ελληνικού λαοϋ.

καί θά διαφΟαρή άνυπεξαλύ/.τως καί τότε έχάθη έλο- 
κλήρως ή Ελλάς.

—  Λέγεις ω παλαιοπράγμων Διάβολε, ότι ύπό τήν 
στέγην ταύτην βασιλεύει ή τιμιότης, ή θρησκεία καί 
τό πρές τήν κοινωνίαν καθήκον ύπέρ παντός παραδείγ
ματος τής έπιλοίπου αχανούς αύτοτρατορίας μου. άλλ’ 
έγώ δέν τέ βλέπω—  ύμεϊς τέ βλέπετε δεσποινίδες μου 
Ιστορία καί Αλήθεια ; άναγινώσκετε τούτο έπί τών 
φυσιογνωμιών τών ένταυΟα ανθρώπων :

— Έγά» τέ άναγινώσκω, μ-εγαλειοτατη, άλλ’ έ προ
βληματικές Άχριμ.άν οφείλει έναργώς νά σάς τό από
δειξη—έφώνησεν ή δεσποινίς Αλήθεια.

—  ’Ολίγοι διαφθορείς κυρά Εύρώπη νά καταποντή- 
σουν εν ολόκληρον έθνος ; φεύ ! νά διαφθεγοωσιν ολό
κληρον λαόν ; φεύ νά καταστρέψουν τέ μεγαλείο·/ ένές 
ολοκλήρου πανελληνίου ; φεύ ! Δέν φρονείτε κυρά Ευ
ρώπη. ότι προσεγγίζει ή ημέρα τής παλλιώςεως όταν 
ό έντιμος οϋ-ος λαός πρέπει νά στρέψη τήν ο ρ γή ν  του 
κατ’ αύτών τών κερκοπιθήκων ;... δέν εϊδετε όφθαλμ.ο- 
φανώς καί οέν σά; απέδειξα διά σειράς δραματικών 
σκηνών, ότι μόνον είς αύτών τών διαφθορέων ό Πανιώ
νιος διέφθειρε ολόκληρον μίαν επαρχίαν ; ύστερον τού
των θέλετε νά μέ ειπήτε ότι έάν πρόκειται νά προλη- 
φθή ή ολική καταστροφή τού έθνους τούτου διά μιάς έ-

•παναστάσεως...
—  Τελείωνε τρισκακοδαιμονέστατε καί φιλοβόρε Δι

άβολε... πνίγομαι έντές τού συμβουλαιογραφείου . τού
του έπιθυμώ νά έξέλθω έκραξε·/ ή κυρά Ευρώπη.

— Ά λλ’ έγώ δέν βιάζομαι μεγαλειοτάτη ! Διετά- 
χθην Άνωθεν, ώ ς ύμεϊς νά έλθω έν Έλλάοι καί φέρω 
μίαν έπανάστασιν μόνον ύπέρ τού λαού διότι ώ ς λέγει 
έ Βιργίλιος Ilun c iiojiulum  la te  R egen  ¿ λαός 
είνε ó βασιλεύς μιάς χώ ρ α ς  ('281 τόμ. 4σς) καί διότι 
ώς λεγει ο Τάκιτος τίνος ε’ίδου; αναρχίαν προσδοκάτε 
είς εν κράτος έν τώ όποίω ό βασιλεύς δέν δύναται 

•πλέον νά δίαττάτη άλλά μ.όνον νά προσδοκά (281 
τόμ. 4.)
. ’Ενταύθα κυρά Εύρώπη έντές τής παλςοκασέλας αυ

τής εύρίσκεται ή έμφυτος τιμιότης καί θρησκεία τού 
Ελληνος. Έντές τής παλαιοκασέ7.ας αύτής κρύ

πτονται τά πολύτιμα κατάστιχα τού συμβολαιογράφου 
τοσα πολιτικά έγγραφα, συμβόλαια, διαθήκες, γενικά 

■πληρεξούσια, έπιτροπαί, έγγραφα δωρεών, τίτλοι κτη
μάτων. τραπεζικά γραμμάτια, μ.ετοχαί, χρεώγραφα πα
ρακαταθηκών καί ότι άφορα τήν περιουσίανκαί ύπόληψιν 
τού πολίτου, καί αϋτη ή παληοκασέλα έχει μίαν κοι- 
νοτάτην κλε'δαριάν, είνε ξύλινος δυναμ.ένη άπέ μόνον 
Ινα φώσφορον ή σιγάρον νά πυρποληθή καί αϋτη ή πα- 
ληοκασε/,α άφινεται αφρούρητος τήν νύκτα παρά τού 
συμβουλαιογράφου έντές τού έμπρήστου παλαιοσπίτου 
τούτου διότι έ συμ.βουλαιογράφος κατοικεϊ αμέριμνος Ιν 
■*TÍ ":5υ—  Σάς έρωτώ κυρά Εύρώπη όλοι ούτοι
οί νέοι οί μηδαμινών μισθών, οί άντιγραφεϊς τών συμ
βολαίων, έπιτροπικών. γενικών πληρεξουσίων, οί γινώ- 
σκοντες τέ περιεχόμενο·/ τήν άξίαν καί βαρύτητα έκά- 
στου έγγραφου, οί προσωπικώς γνωριζόμενοι μετά τών 
συμ.βαλλομ.ένων μετά τών ωραίων χηρών και νεανίδων 
■/•αί έν γένει όλων τών πελατών τού συμβολαιογράφου 
οιτινες ώς νέοι εινε έπιρρεπεϊς είς τάς' σφριγώσας ε
πιθυμίας τής νεότητος δελεαζόμενοι δέ άενάοις άπέ τούς 
πειρασμούς μου έφαντασθησαν ποτέ νά κλέψουν έλό- 
κληρον τήν παληο/.ασέλαν ή νά υπεξαιρέσουν εν  μέρος

τών έντές αύτής πρές ένα σκοπόν, δι’ ένα στρογγυλόν 
ποσέν τέ έποϊον νά ίκανοποιη οίον δήποτε αύτών καί 
τέν ποοσφέροντα τούτο-; τίποτε κυρά Εύρώπη.

Είς τας άχαρίστους Αθήνας δέν ύπά^χουν τοιαύτα 
παραδείγματα οϋτε έν τή έπιλοίπω Έλλαδι. ’Ενώ είς 
τά φρούρια μέγαρα σου είς τά σιδηρά κοιλιούχιά σου 
είσδύουσι καθ’ έκάστην ώς μεγαλοκλέπται τών τοιού- 
των οί πεπολιτισμένοι δικηγόροι σου, οί μεγαλόπρεπε“; 
και εύπορούντες τζέντλεμαν σου καί. καί... έπιθυμεϊτε 
να σάς ονομάσω τινας αύτών ; τέν καταδικασθέντα δι
κηγόρον Σόυαρ, τέν καταδικασθέντα δικηγόρον Ταού- 
ζεννκαί πολλούς άλ7.ους πεφωτισμένους καί μή πίνοντας. 
Δύνασθε κυρά Εύρώπη νά εϋρητε θρησκείαν και τιμιό
τητα ειλικρινέστερα·/ είς έτερον έθνος ; είς άλλον λαόν 
τής Αυτοκρατορίας σου. Ά  ! μεγαλειοτάτη δύνασθε νά 
άντιτείνετο είς όσα ένταύθα σάς δεικνύω ; δύνασθε νά 
άρνηθήτε ότι έ φι7.ότιμος καί νοήμων ούτος λαές πρέ
πει νά άπα7.7.αχθή έκ τών τυράννων του όπως χρησιμο- 
ποιήση τάς άρε τάς του πριν άπολέσει αύτάς. Άλλά  
τούτο δέν γίνεται ανευ έπαναστάσεως ά’νευ τής χύσεως 
τού ακαθάρτου αίματος ώς έλεγε·/ έ Βαρνάβας τής Γαλ
λικής έπαναστάσεως, άνευ τής πυρπολήσεως τής Μα- 
ουερινής νομοθεσίας άρχαιτίου τής τοσαύτης παρανομίας 
έν Έλλάδι.

—  Όφεί7 ω νά ομολογήσω ώ Σκοτάρχα ήγεμών 
ότι 'πράγματι έξ όσων j/,άς έδειξες ένταύθα καί 
είς τά δικαστήρια έ λαές ούτος είνε ά γ γ ε λ ο ς ’ έχει δέ 
άρετάς τάς όποιας εί έμπειροπράγμονες καί πολυπράγ- 
μονες τού βασιλείου τούτου άμειλίκτως έξεμεταλλεύθη- 
σαν μέχρι τού μή περαιτέρω, ότι δέ δωρεάν έξαπατούν 
τέν δυστυχή τούτον λα ό ν  διά καινών έλπίδων δι’ 
ένυπνίων ν ·α ι. ..

—  Διά καινών έ7,πίδων ! καί δι’ ένυπνίων κυρά Εύ
ρώπη !....  ά7.λά ώς λέγει ή σοφία Σιράχ «Καιναι έλπί- 
δες καί ψευδεϊς άσυνέτω άνδρί καί ενύπνια άναπτεροΰσι

νοίας της μετά σαρκαστικού μειδιάματος είτα «οβαρώς 
καί κατωπώς προσέθηκε. Ό  λαές ούτος μεγαλειοτάτη 
δέν άνεπτερώθη ώς άφρων" οϋτε έδραξε ποτέ σκιάς, 
οϋτε έδιωξε·/ άνεμον. Ο λαές ούτος μεγαλειοτάτη δέν 
τρέφεται μέ καινάς έλπίδας καί ψευδείς. Ό  λαές ούτος 
ασθενής καί σιδηροδέσμιος κατεπόνεσε καί κατεσυνέ- 
τριψε ώς τέ νήπιον ό Ηρακλής τούς δράκοντας τήν 
π7,έον κο7,οσσιαίαν άλ7.όφυ7.ον έπικράτειαν τής χρυτια- 
ντκής αυτοκρατορίας σου έναντίον μάλιστα τής χ ρ ισ - .ια -  
νικής έπιθυμίας σου,σήμερον δέ όταν άπέμεινα·/ τά θρύμ
ματα τής άλλοφύλλου αύτής επικράτειας τά όποϊα είνε 
καί ή κληρονομιά τού λαού τούτου έπί τά έποϊα έν τώ 
χριστιανισμώ σου. σύ Κυρά Εύρώπη μόνη άποτρέπεις νά 
παραλαβής ονομάζουσα τήν παραλαβήν των παρά τού 
λαού τούτου καινάς έλπίδας καί ένύπνια ! . . .  Έξαι- 
τούμαι τής μαρτυρίας τών δύο δεσποινίδων σου Ιστορίας 
και Α7,ηθειας Κυρα Ευρώπη ! Ας άποφανθώσι έάν σύ 
δέν είσαι μόνη Κυρία αιτία τής καταστάσεως ταύτης, διό 
καί διετάχθης άνωθεν νά έλθης ένταύθα καί έφθαλμο- 
φανώς τήν ίδής. — δέν είνε οϋτω δεσποινίδες Ιστορία 
καί ’Αλήθεια ;

—  Μέ̂  καταθυμοβορεϊς παμμηχανώτατε Σατανά μέ 
τήν έπανάστασιν σου, άλλ’ ό λαός ούτος δέν δύναται έκ 
νέου νά έπαναστατήση κατά τής δυναστείας του, δέν δύ- 
ναται νά διακινδυνεύσω) τέ πάν διά μιάς άλλης . . έπα-
ναστάσεως. Έπανάστασις έμφαίνει κινδύνους τού πολι
τεύματος τών δικαιωμάτων τού λαού καίτού θρόνου εν.ρα- 
ξεν όργίλως ή Κυρά Εύρώπη, ούτω διά τών λόγων 
τούτων καί τού ϋφους τούτο προλαμβάνουσα τάς δύο δε
σποινίδας αύτής νά άποκριθώσι.

—  Αί έπαναστάσεις δέν γίνονται πάντοτε κατά τής 
δυναστείας κυρά Εύρώπη, πρό πάντων όταν πρόκειται 
νά έκθρονίση τις τούς τυράννους τούς πιέζοντας λα ό ν  
καί βασιλείαν καί δώσει σθένος είς τέν συνταγματικόν 
βασιλέα νά έπέμβη κατά τών αρπαγών, παρανομιών καί

καί έργα έν τή έπικρατεία αύτής ένώ δέν είχε τέ δικαίωμα 
τής έπεμβάσεως. Οί συμπολιτευόμενοι καί άντιπολιτευό-

τηρή τούς νόμους καί τάς έλευθερίας τού λαού της. Ή 
Μαργαρίτα ήρώτησεν έάν είχον μετ’ αύτών τούς τίτλους

μή ε’ίπω ότι έ βασι7.εύς Γεώργιος β7.έπων τούς ώνητούς 
δωροδοκους σερέτιδες πο7.ιτευτάς διαπερδικιζοντας φανε- 
ρώς οϋτω τέ σύνταγμα καί στροφουργούντας οϋτω τά 
τής έπεμβάσεως τού βασ·7.έως, δέν πρέπει νά κατακρα- 
τήση δια μιάς έπεμβάσεως ύπέρ τού 7.αού του ώς αρχι
στράτηγος, άρχιναύαρχος, αρχιδικαστής ούσιάρχης καί 
ανώτατος άρχων όπου είνε τά; φανερά; παρανομίας τών 
μηστορων τυράννων τής χώρας αύτής, δέν πρέπει νά 
προ7.αβη τήν προσεγγίζουσαν εθνικήν χρεωκοπίαν καί 
τήν έντελώς κυβερνητικήν παρα7.υσίαν, κυρίως δέ μιαν 
φρικωδεστέραν έπανάστασιν, εκείνης τήν οποίαν έγώ καί 
σύ διεταχθημεν "Ανωθεν άναιμάκτως νά ένεργήσωμεν, 
όπως προ7,άβωμεν τ̂ά χειρότερα, έπαναθέσωμεν δέ τήν 
'Ε17,λάδα έπί τής ορθής αύτής τροχιάς.

—  'Επιθυμώ κειμη7,ιάρχα τών σκοτεινών στοχα
σμών Σατανά, να π7.ηροφορηθώ τί άπέγεινεν έ Άπε7>- 
πις καί έάν εζησέν ή έκ καρκίνου πάσχουσα σύζυγός του 
’Επιθυμώ έπίσης νά απόδειξης ύστερον τών όσων μάς 
εδειξες πώς ή υπηρεσία, ή κοινωνία, έ 7,αές καί τέ 
έ’θνος είνε τέσσαρα διαφορετικά πράγματα έν Έ7.7.άδι 
καί πώς ή κοινωνία διαφθείρει τήν υπηρεσίαν καί σχι ή 
υπηρεσία τήν κοινωνίαν είπεν ή κυρά Εύρώπη διακό- 
πτουσα άεί ώς πέλεκυς τάς συζητήσεις έκείνας είς τάς 
έποία; έώρα ήτταν τών επιχειρημάτων της.

Ό  παμπο·/ηρότα;ος Άχριμάν έννόησεν αύτήν διασαρ- 
δανώνων δέ τά χείλη, ανασπώ·/ τάς όφρεϊς καί σειων τας 
σχηματιζομένας ριτίδας τού μετώπου του άποκα7.υπτο- 
μενος καί κάμπτω·/ ταπεινώς ένώπιον τής αύτον.ρατει- 
ρας τής Γής ώς δήθεν νά ήτο υποτελής υπήκοός της 
είρωνικώς λέγει.

— Διά νά πληροφορηθήτε τούτο μεγαλειοτάτη, καί 
ύμεϊς δεσποινίδες μου οφείλω νά σας οδηγήσω πρώτον 
εις τέ τυπογραφεϊον καί βιβλιοπω7.εϊον τού βιδλιοπώ7.ου 
Έντίμογλου μετά ταύτα είς τού δικηγόρου Νικολάου 
Στεφανίδου τήν κατοικίαν ενός τών σπανιωτέρων καί 
παραδοξοτέρων χαρακτήρων ού μόνον τής χώρας αύτής 
άλλά καί τής όλης αυτοκρατορίας σου. διότι είνε συγ
χρόνως μοναδικές οι7,άνθρωπος, στωϊκές, κυνικές καί 
αριστοκράτης. Όταν ίδήτε καί άκροασθήτε ο-α ή επο
μένη πλοκή τών συμβάντων άναγκαίως Οά φέρη ένώπιόν 
σας κυρά Εύρώπη διά τέν Άπε7.π:ν καί τήν συζυγόν 
του, τότε καί ύμεϊς έξ ανάγκης θά καταπεισθεϊτε κήρο- 
θεν, ότι έ μόνος τρόπος νά προληφθή ή -μεγάλη έπα/ά- 
στασις είνε ή'ίδική μου έπανάστασις. έκείνη ήν έγώ καί 
ύμεϊς διεταχθημεν παρά τού Κυρίου νά κάμωμεν διότι ό 
Κύριος είσήκουσε τας δεήσεις μου καί ανεγνωρισε τέ 
πλήθος' τών έκ τών συνεπειών της άπορρευσασών αγα
θοεργιών ήί»; έξοχων πολιτικών αποτελεσμάτων. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ .

Ό  Διάβολος ι χ ϊ ς  όοτ,γεϊ είς τό υπόγειον οωμα- 
τιον τοϋ στοιχειοθέτου Γεωργίου Φρουρίοη. 
Συνοιάλεςις αύτοϋ και τοϋ κ. Απέλπιοος πεοί 
της τιμιότητες καί τής θρησκείας. Σκέψεις 
τοϋ Διάβολου περί τής τιμιοτησος καί τοϋ 

ικου τών υπηρετριών.θρήο

κυρά Εύρώπη κατά τέν αιώνα έκεϊνον ή Μαργαρίτα δέ 
Βλαδεμάρ αναχαίτισε τήν τάσι·/ τών τοιούτων Θέ7,εις νά

συνδειπνών μεθ’ ένές ξανθού νεανίου χαμαί έπί τής 
στρωμνής, ελλείψει τραπέζης καί καθισμάτων. Ή  μόνη 
διαφορά τού δωματίου τούτου έκ τού άλλου ήτο ότι ή 
οροφή τούτου ήτο χαμηλότερα.

—  Τέ δωμάτιο·/ τούτο εύρίσκεται Κυρά Εύρώπη έν 
τή αύτή συνοικία έν ή καί τού κ. Άπέλπιδος άλλ’ είνε 
βορεινόν καί ποτέ έ ήλιος δέν τέ βλέπει ένω έκεϊνο τοϋ 
κ. Άπέλπιδος είνε μεσημβρινόν καί έχει καθ’ έκάστην 
δια πολλάς ώρας τέ·/ ήλιον άρα θά αίσθάνεσθε ενταύθα 
τέ ψύχος περισσότερον. Είπεν ό Διάβολος.

—  Πού είνε ή κυρία Άπ=7.πις : ήρώτησε διά τινις 
προαισθήματος ανησυχίας ή αύτοκράτειρα τής Γής.

— Εί; τέ πολιτικόν νοσοκομεϊον, Κυρά Εύρώπη υ- 
πέστη έγχείρησιν παρά τού πρώτου χειρουργού τοϋ κρά
τους και ένές τών κα7.λητέρων ό7.η; τή; αυτοκρατορίας 
σου, τοϋ καθηγητοϋ Άρεταίου. Ή  έγχείρησις ’επέτυχε

τ - - · , . , ..............................  'Ρ ^ υ ρ ιο τ ,ς
ε ιν ε  στοιχειοθέτης εις τέ τυπογραφεϊον τβϋ Κ. Έντί
μογλου, συγχρόνως είνε καί ό μόνος τής εμπιστοσύνης 
■υπηρέτης τού βι67,'.οπωλείου του.

αργ:
του νά γράφη άρθρα καί διατριβάς καί μεταφράζη έκ 
τοϋ γ α λ λ ιν .ο ϋ  έν  τή έφημερίδι οϋτω δέ βελτιώνουν τά 
οικονομικά των. Άμφότεροι είνε τίμιοι νέοι καί σκέ
πτονται τίνι τρόπω νά τυπώ'0 .·ν -ήν εφημερίδα των 
χωρίο νά μεταχειρισθώσι έν ¿γ οία των τά στοιχεία καί

(ΆκολουΟεϊ).



Ο  Β Ρ Κ Τ Τ Α Ν Ι Κ υ Σ  Α Σ Τ Η Ρ

Χ Ρ Η Μ Α ΤΙΣΤ ΙΚ Ο Ν  ΔΕΛΤΙΟΝ

Έν Άθήναις τή 14 Μαρτίου 1892

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

a  1 2 0  »  » 5  θ ) ο  a
a  1 7 0  a  a  δ  o)o a

a  1 3 5  a  a  1  0 ( 0  a

a  1 2 5  ·  a  4  θ ) θ  a

'Ομολογίαι Λαχειοφόροι Έβν. Τραπέζη;

ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝ
Εβνιχή; Τραπέζη: Δ ραχ.
Πιστωτική; Τραπέζη; . τ  . . a

Βομηχανιχή; Τραπέζη; . . .  ·
Τραπεζη; Ήπειροθεσσαλία; . »

ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΤΑ1Ρ10Ν 
Μεταλλουργείων Λαυρίου . . . Αραχ. 
Σιδηροδρόμου Άδηνών-Πειραιώ; β

» Π ύ ρ γ ο υ -Κ α τα χ ώ λ ο υ  β

•  Πεφαιώς-’Αβ. ϊίελοιτ. *
Σιδηροδρόμου Θεσσαλία; · . ,  · *
Χρηματ. έταιρία; b «Έρμη;»· »
Γενιχή 'Εταιρία Εργοληψιών. »
Κ ω π α ίδό ;.......................................... »
Δημόσια ςργα.....................................  »

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Εΐχ'.σάφραγκον 
Λίρα Τουρκία;
Λίρα ’Αγγλία;

ΣΓΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ
Έ π ί 'Αγγλία;
'Βΐ«1 Γαλλία;
Έ π ί Αυστρία;
Επί Κωνσταντινουπόλεω;

ApaX·..

Δρα-χ.

’Αγορασ. Πωλη-τάι

105  —  
4 8 0 -—
4 S 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 .—  
G 00.—

3 6 0 5 .—
1 1 9 .—

6 7 . -

3 6 1 0 .—  
1 2 0 . —  

6 S .—

131.
4 1 9 .—

1 3 1 .5 0
4 2 0 .—

187 —  
1 4 0 .—  

5 7 .—  
3 0 5 .—

1 S 8 .—
1 W .—

6 0 .—
3 1 5 .—

5 8 .— 8 δ!—

___

Τ ρ ί μ η ν ο ν
Ά τώ  δρ. 

3 9 .4 0  
1.56

Μέχριορ

___β ,-

ΣΠΟ ΤΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ειδοποιούνται οί κ.κ. συνδρομηταί και οί Πράκτορες 
τοΰ «Βρεττανικοϋ ΆστέροςΒ έν τώ έσωτερικω και έξω- 
τερικώ ότι τά μή πωλούμενα φύλλα έπιστρέφονται Ινεκα 
των τριών μυθιστορημάτων πρός δέσιμον εις τόμους, 
ώρισμένος δέ μόνον αριθμός φύλλων ήμερησίως τυπώ
νεται, οί δέ διανομείς είνε υπεύθυνοι ν’ άποζημιώσωσι 
τά μή παραδιδόμενα φύλλα, δτι ούδεις αύτών δύναται 
να ζητήση έκ δευτέρου άπολεσθέντα φύλλα, ένω άφ’ 
έτέρου οί διανομείς ύποχρεοΰνται νά έγχειρίζωσι τά 
φύλλα πρός τους κ. συνδρομητάς ή εις τάς υπηρέτριας 
αύτων καί ούχί να τά ρίπτωσι χάριν ταχύτητος εις τάς 
θύρας, όπως μή δύνανται οί ίδιοκτήται του τύπου νάγνω- 
ρίζωσιν έάν έγένετο κατάχρησις ή άστοχος φθορά.

V l m E D G A R :  W I L L I A M S
C A  Ρ  D I F F

Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής των κυριωτέρων ανθρα
κωρυχείων τής ’Αγγλίας. Προμηθευτής του ’Αγγλικού, 
Γαλλικού καί ’Ιταλικού Ναυαρχείου, των κυριωτέρων 
Σιδηροδρομικών καί άτμοπλοίκων έταιριων ’Αγγλίας 
καί Γαλλίας. Ποιότης εξαιρετική, τιμαί συγκαταδατι- 
κώτεραι των άλλ.ων άκθρακωρυχείων. ΓΙαρακαλοϋνται αί 
Σ. Διευθύνσεις των Σιδηροδρομικών καί Άτμοπλο'ίκων 
έταιριων κ. λ. π. όπως άποτείνωνται, πριν παρα^γεί- 
λωσιν, εις τά ανθρακωρυχεία W n i E dgar V villi- 
a m s C ardiff Α γγλία;.

ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ 
EDGARDO

CARDIFF

D 0 U L T 0 N  &  C

BURSLEM (Sta,fs> ΑΓΓΛΙΑ
Τά πρώτον έργοστάοιον του κόσμου διά παντός εΐίους 

πιατικά κλπ. Σχέδια χρωματισμοί κλπ. έςαίσ; Εις τό 
έργοστάσιον τοΰτο άπενεμήθησαν 91 χρυσά Μεγά Β pa. 
δεία τά (πρώτιστα) διάτήν έςαιρετικήν ποιότητα, h t  
κα\ χρωματισμοί. Τιμαι καί όροι εΰνοικώτατοι τοΤς 
έμπόροις.

_ Οι κ. κ. NEGRETTI et ZAMBRA τού Λαν. 
δίνου 38 Holborn V iaduct, Ε. C. γνωστοποιούν
ότι είνε οί κατασκευασταί αστρονομικών εργαλείων 
παντοίου είδους, άνεοοϊδών βαρομέτρων, θερμομι- 
τρων κτλ. Κατάλογο; μετά των φωτογραφιών καί 
τιμών απάντων των ειδών τούτων πέμπονται δωρεάν.

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 I A J I P O  A  P O M  I K O N  Γ Λ Ι Κ Ο λ
Ι Ι Α Ν Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Υ Σ  

ΠΟΙΟΤΗΣ Κ Α Ι Τ ΙΜ Α Ι ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

■S F.TON : A  θ  Η  Ν A  I  ΟΔΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ

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

Όσοι θέλετε νά έχετε ΟΑΑ τά άλυτα προ
βλήματα τής Ά λ γ ε β ρ α ς  Χ α τ ζ ι δ ά κ η  
σαφώς καί άνευ λαθών λελυμένα πρέπει νά πά
ρετε τήν Κ λ ε ί δ α  τ ή ς  Ά λ γ ε β ρ α ς ,  τό 
μόνον έιναΐνεθέν υπό όλων σχεδόν τών καθηγη
τών τών Γυμνάσιων.Εις τάς επαρχίας τήν ευρί
σκετε είς τά υποπρακτορεία τοΰ Άνέστη Κων- 
σταντινίδου άντί 1.50.

’Οριζόντιος Αυτόματος Πριγ.

I .  Μ .

Κάθετος ’Ατμομηχανή

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Όδός Σοφοκλέους άριΟ. 19 οΙκίαΆγγελοπούλου 

παρά τη Νέφ Άγορ? 

ϊπισθεν μεγάλης οΙκίας Μ ΕΛΑ

Χειροκίνητο; ’Αλευρόμυλος Ήμιφορητή ’Ατμομηχανή

Παραδίδονται Α Τ Μ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι έν τακτική λειτουργό? καί μ ί γραπτήν έγγυησιν από 
βππων δυνάιεεως μέχρι 500, έκ τών όνομαστοτέρων έργοστασίων τής Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ .

ΑΤΜΟΜΗΛΟΙ στερεοί καί εύΟΰνοί άλέθοντες 100 μέχρι 500 όκάοας τήν ώραν.
Πρός τουτοις άπαντα τά είδη τής βιομηχανίας άποκλειστικώς έκ τών καλλίτερων έργοστα- 
τής Αγγλίας.
Δίδονται προΟΰμως πληροφορίαι διά πάσαν βιομηχανικήν εργασίαν.
Αναλαμβάνω τοποθετήσεις καί έπισκευάς ένταΟθα καί είς τάς Επαρχίας, καί έν Ανατολή.

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΌΝΤΩΝ 
Π Ρ Ο  Μ Η 0  Ε Ω Σ

ΠΡΩΗΝ Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(άριθ. 192.— Όδός Έρμου.— 'Οδός Άθηνάς άριθ. 2) 

Έκομίσθησαν έν τώ καθ’ έκάστην πλουτιζομένο» | 
τούτω καταστήματι παντός εΐδους σιδηρικά είδη, 8ε* 
άμαξας, δΓ οικίας, τεχνίτας καί ιππασίαν.

ΣΟΥΣΤΑΙ δι’ άμάξας καί φορτηγά έκ των έπιση* 
μοτέρων εργοστασίων τής Γαλλίας.

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ πάσης ποιότητος καί ιδίως διά τρα
πεζαρίας καί άμαξας.

ΦΑΝΟΙ αμαξών καί εύθυνστατοι καί πολυτελέστατοι. I
0ΕΡΜΑΣΤΡΑΙ δι’ όλα τά βαλάντια.—  Κετσέδες.
ΜΠΡΑΤΣΑ αμαξών καί λαιμαριών ώς καί τσκάδε 

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

τσόξυλα. 1
Ό λα  τά αντικείμενα τής οικιακής οικονομίας. Κα- [ 

τσαρόλαι, λεκάναι, προχόαι, μπρίκια, μύλοι καφέ,μύ) 
πιπεριού, μαχαιροπείρουνα όλων τών ποιοτήτων, κι 
ρυοθραϋσται κτλ.

ΣΙΔΗΡΑ καί ΣΤΡΟΦΕΙΣ γαλλικών παραθύρων}
ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεχνιτών πάσης τέχνης.
Πρό πάντων εϋθηνία τιμών καί ανυπέρβλητος.
Μεγάλαι εκπτώσεις διά τούς έργολάδους καί έμπά· | 

ρους επαρχιών.

Α . ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Η Σ
’Ηλεκτρολόγος

’Ηλεκτρικούς κώδωνα;, τηλέφωνα,ηλεκτρικόν φδ«) | 
μηχανήματα εναντίον τής πυρκαϊάς.

Μελέται διά φωτισμούς ηλεκτρικούς βιομηχανικά I 
καταστημάτων καί πόλεων.

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

13 ‘Οδός Καπνικαρέας Αθήνας

01 κύριοι MAUND του Λονδίνου παντοπώλίΐ 
τού (Shoreditch 336 O ld-street) γνωστοποιοθ* 
σιν, ότι εχουσι τάς τελειότερα; καθαριστικάς μηχ*' 
νάς τοΰ σταφιδοκάρπου καί τών σταφίδων στερεοβά
της κατασκευής καί είς τιμάς συμφερβύσας.

Γραφεί* x * î Τυπογραφεία τοΰ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ Ϋ ΑΣΤΕΡΟΣ όδός Προαστείου άρθ. 8


