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Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ  Ι Σ

ΕΚ ΤΑΚ ΤΟ Σ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
OS έγγραφόμενοι δι’ £ν Ι τ ο ς  νέοι συνδρομηταί 

άπό τ ο ύ  Ίανουαρίου ι ο ύ  1892, λαμβάνουσι δω
ρεάν τούς πέντε ήδη έ/.δοΟέντας τόμους του πε- 
ριπετειώοους καί εγκυκλοπαιδικού μυθιστορήμα
τος τούκ. Στεφ. Ξένου, τα «Νόθα Τέκνα«, όσοι 
δε έζακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
το έπιον έτος 1893 θά λάβωσι δωρεάν πλήρες το 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων έκδοθησομένων 
έντος τού έτους.

Ή  συνδρομή προπληρωτέα,άνευ δε τήςπληρω- 
μής δεν παραδίνονται ή άποστέλλονται οί τόμοι.
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AS πληρωμαί των συνδρομών τού «Βρεττα- 
νικού Άστέρος» γίνονται είς τά γραφεία μας 
κείμενα έπί τής όδού προαστείου άρ. 8 απέναντι 
τού νεόκτιστου θεάτρου τού κ. Μπαλάνου' έκεΤ 
ίστις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
τής έφημερίδος ημών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αί αποδείξεις πληρωμής των συνδρομών θά φέρωσι 
μ ό ν ο ν  τήν υπογραφήν του ιδιοκτήτου κ. Στεφάνου Ξένου, 
Κασα δε τοιαΰτη, μή φέρουσα τήν υπογραφήν του ε?νε 
«κύρος.

ΤΙΜΑΙ ΚΔΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Πάσης διατριβής μή άπαδούσης προς το προγεγραμ- 

μένον πνεύμα του Βρεττανικοϋ άστέρος έν μεν τή πρώτη 
βελίδι ο στίχος άπας μέν καταμωριζομενος τιμάται 10 
λεπτ. δίς 60, 6κις 50. έν δε τη 4η και 8η σελίδι άπας 
80, δίς 40, πολλάκις 30, των δε αγγελιών και ειδο
ποιήσεων s στίχος άπας λεπ. 2 0 , δίς 13. πολλάκις 10.

Ενεκα τής αλλαγής τινών μελών τού προ
σωπικού τού αΒρεττανικού Αστέοος» καί όπως

τ ¡Ν 1 1
μή Οιακοπή των αναγνωστών των τριών μυθι- 
στοπημάτων ήμών ή συνέχεια ό «Βρεττανικός 
Αστήρ» θά δημοσιεύεται μετά τήν μεσημβρίαν 

έκάστως μέχρι τής 3ης Απριλίου είς σελίδας 
τέσσαρας αντί οκτώ εάν όέ τό γραφεϊον ήμών 
τακτοποιηθή πρότερον καί πρό τής 3ης.

Κατά τέ διάστημα τούτο ή πρώτη σελίς θ' 
άφιεροϋται είς μικρόν κύριον άρθρον έπί τών 
τής ημέρας·

Ζητούνται διά τόν «Βρεττανικόν Αστέρα» 
μεταφρασταί εκ τού Αγγλικού καί συνερ- 
γάται εγκρατείς είς τήν δημοσιογραφίαν.

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

ΣΥΝΩΜΟΤΑΙ ΕΝ ΓΙΛΛΙΖ
Τηλεγ.αφικώς ήγγέλθη χθες ένναύθα ότι ή αύτο- 

κρατορική τού Σουλτάνου φρουρά ουνέλαβε προ τών 
ανακτόρων του Γιλδιζ Κιόσκ δύο άτομα ώπλισμένα 
διά πολύκροτων καί εγχειριδίων, άτινα ποοσεπάθουν 
νά είσδύσωσι έν τοΐς άνακτόουις μετ' ενόχων προθέ
σεων εναντίον του Σουλτάνου.

X
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗΝ ΤΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

Τηλεγραχικώς ήγγέλθη έκ Σμύρνης είς την αστυ
νομίαν ότι συνελήφθησαν υπό τού γενικού προξένου 
τής Ελλάδος δύο ένοχοι τή; κλοπής τού άδαμαν- 
τοπωλείου Σαμίου κοί Σας ήλικία; άνω τών 40 ε
τών ό μέν διά τήν ’Αττάλειαν, ό δε διά τήν 'Αλε
ξάνδρειαν. Συνελήφθησαν επίσης δύο έτεροι ώς ύ
ποπτοι θεωρούμενοι, άπαντες δέ άποστέλλονται προ
σεχώς ένταύθα. Επίσης καταζητείται καί έτερος 
ύποπτος διαμένων έν Φιλαδέλφεια.

X
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Ό  έν Ίεροσολύμοι; άποθανών Ιατρός Χαράλαμ- 
πος Μαζαοάκης Κεφαλλήν, διά διαθήκης έγκκατα- 
λ.ειπει δύο χιλιάδά; φράγκα χρυσά υπέρ τού Έθνι-

κού στόλου, καί έτέρας δύο υπέρ τού πτωχοκομείου 
’Αθηνών. Ά νά  δύο χιλιάδες επίσης έγκαταλείπει 
είς τάς άδελφάς καί αδελφούς αϋτοΰ, ίσον δέ ποσόν 
είς τούς ορθοδόξους χριστιανούς τής Ίόπης, τήν δέ 
υπόλοιπον περιουσίαν του εγκαταλείπει είς τήν σύ
ζυγόν του.

X

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΖΑΠΓΙ ΑΙΩΝ
Χθες άπό τής 10ης π. μ., ώρας μέχρι τής μεσημ

βρίας συνήλθεν έν τφ ύπουργείψ τών Οικονομικών 
τό υπουργικόν συμβούλιον καί συνεσκέφθη περί τού 
τρόπου καθ’ δν μέλλει νά ένεργήση ή ελληνική κυ- 
βέρνησις ώ; πρός τήν περιουσίαν τών Ζαππαιων.

X

ΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΜΥΣ
Έν Θεσσαλία ό κίνδυνος έκ τών μυών ηύξησεν. 

Οί μύς προχωρούσι καταστρέχοντες τά σπαρτά, άνε- 
φάνησαν δέ ήδη είς Ιναπρεναν τού Άϊδινίου καί έ- 
ξηπλώθησαν είς τά πέριξ χωρία. Μέχρι τούδε κατε- 
στράφησαν 400 στρέμματα, τοσαύτη δέ είνε ή κα
ταστροφή, ήν οί μύς προύξένησαν, ώστε τά ποίμ,νια 
έν Δελιχανίω καί τοΐς πέριξ δέν εύ ρίσκου σι τροφήν.

X
ΧΟΛΕΡΙΚΑ

Ήγγέλθη χθές έκ Τεργέστης ότι ήρθη ή έπιχόλε- 
ρος κάθαρσις έκ τών έκ Συρίας καί Γιάφας προελεύ
σεων, περιορισθεΐσα είς απλήν ιατρικήν έπίσκεψιν.

X
ΕΠΙΖΩΟΤΙΛ

Είς πολλά ποίμνια τής 'Αττικής καί τού νομού 
Λαρίσσης ένέσκηψεν έπιζωοτία, χιλιάδες δέ προβά
των καί ένταύθα καί έν Θεσσαλία προσεβλήθησαν 
ΰπό τής νόσιυ ευλογίας μετ’ όξύτητος.

X
ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ

Άπενεμήθη ό άργηρού; Σταυρός τού Σωτήρος είς 
τόν κ. Κωνστ. Βασιλείου ιπποκόμον τής Α. Τ’, τού 
Μ. δουκός Παυλου.

X
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Συμβουλίου Αίγιου έξελεγη παμψηφεί ό κ. Δημ. 
’Αντωνίου.
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Γ Γ Λ Ε Κ Τ Α Ν Η ^  Π Λ Ε Κ Τ Α Ν Ω Ν
ΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1760—  1856

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΙΣ ΤΟΜΟΤΣ ΠΕΝΤΕ.

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΕ

(συνέχεια).

Ε ις  έτερος χορός

Ήτο νέος υψηλού αναστήματος, λευκότατος, ξανθών 
τριχών, ήλικίας είκοσιπενταετοϋς και συμμετρίας καλ
λιτεχνικής μάλλον ή τήςφύσεως εργον' ήτο έκ των σπα
νίων έκείνων αρρενωπών καλλονών των διακρινομέ- 
νων άφιλονεικητί μεταξύ των Εκατομμυρίων επίλοιπων 
άνδρών.

—  Διατί αγαπητέ μοι Μομονώο τόσον έθορυδήθης ; 
δέν σε τέρπει ή πρότασίς μου ;... πωποτε δέν θα πα- 
ρουσιασθή άλλοτε έν τώ βίω σου τύχη λαμπρότερα... 
μή διόλου σκέπτεσαι ... μή οι' έμέ ένοχλεΤσα:.. έγω 
τώρα πλέον είμαι γραΤα... εξήκοντα ενός έτους είμαι 
άπόψε Μομονώο άναστεναξασα έξ έγκατων προσεθεσεν 
ή Αικατερίνη...

— Τριών έτών αδιαχώριστος φιλία και συνεχής συ
ναναστροφή δύναται τις τόσον ραδιωο έν μια στιγμή 
νά τήν διαρρήξη τρισπόθητός μοι Κατιγκα... δώσατε 
μοι καιρόν νά συλλογισθώ... έκτός αν με έδαρύνθητε 
καί έχετε σκοπόν νά μέ άντικαταστήσητε. .1.

"Υψωσε τους οφθαλμούς και τόν έθεώρησεν ή Αικα
τερίνη είτα, έσεισε έλαφρώς τήν κεφαλήν της έπΰκνωσε 
μικρόν τάς όφρεΤς της έτριψε .τόν δεξιόν της κρότα
φον ώς οί μήνιγγες της νά ύπέφερον εις τό μέγεθος τής 
υποκρισίας αυτού.

Ή Αικατερίνη ύπήρξεν οφθαλμοφανής μάρτυς τήν 
προηγουμένην τών απιστιών του Μομονώφ.πλήν μέ ολας 
τάς ψυ^ικάς αδυναμίας της ένθυμηθεΤσα ότι ήτο 
Αύτοκράτειρα ένθυμηθεΤσα τήν εθνικήν αξιοπρέπειαν 
κατέπνιξε τήν λύπην της. Νυν είπε.

—  Ναί και τήν φιλίαν ταύτην πώτοτε δέν Οα λη
σμονήσω Μομονώο ! Συνεταξειδεύσαμεν έντός του ίδιου 
έχήματος έκ Πετρουπόλεως εις τήν Κριμαίαν ημέρας 
και νύκτας ολοκλήρους και έκ Κριμαίας εις Πετρούπο- 
λιν εις πεΤσμα τής δυσαρέσκειας τών πρέσβεων, οιτινες 
μας έσυνώδευσαν και του ίδιου αύτοκράτορος τής Αύ- 
οτρίας ’Ιωσήφ Β’.. "Εξ μήνας και τέσσαρας ήμέρας μα
κράν τής αύστηρας τής Πετρουπόλεως έθιμοταξίας ε'ί- 
μεθα άδιαχώριστοι. Λεν ύπέφερον εις τό χαρτοπαίγνιου 
τάς παραδοξίας σου ένωπιον του 'Ιωσήφ Β'. ώς καλή 
μήτηρ ; ένθυμεΤσαι όταν άφίνων τα χαρτια έπί τής τρα- 
πέζης καί έπιλήσμων γενόμενος ότι συνέπαιζες μεθ’ έ- 
νός Λϋτοκράτορος και μιας Αϋτοκρατείρας δια του μο- 
λυδδοκονδύλου σου Ιχνογραφείς έπι χαρτίου ·, ήμεΤς δέ 
έπεριμίνομεν τάς διαταγάς σού... Δέν ήμην αδιαχώρι
στος σου ένώ ό μέγας Ποτεμκης. ό καταχτητής τής 
Κριμαίας, ό τής Χερσώνος μεταρρυθμιστής, ό Στρα
τάρχης και Άρχιναύαρχος τού στρατού και στόλου μου 
τού Εύξείνου συνεσώρευε τιμάς καί δόξας είς τούς πό- 
δας μου Ένώ λέγω οώτος ό Ποτεμκης τόσον σέ 
έζήλευεν ;

—  Ά λλ’ ό Ποτεμκης δέν έπρόδιδε σε Κάτιγκα μου... 
τότε οϋτε καν έσυλλογίζετο δι’ ύμας, τοτε ήρατο πε- 
ριπαθώς τήν ώραίαν του Έλληνίδα κυρίαν Οϋιτ, του 
Συνταγματάρχου καί Φρουράρχου τής Χερσώνος κυρίου 
Ούΐτ λέγω τήν σύζυγον.

—  Τό γνωρίζω καί μέ τό ώμολόγησεν, ένώ σύ 
σκληρέ Μομονώο δέν έχεις τό θάρρος νά όμολογήσης 
ότι άρνεΤσαι τήν χεΤρα τής κομίσσης Βρούδ, διότι εύρί- 
σκεσαι είς παρανόμους σχέσεις μέ τήν νέαν πριγκίπισ- 
σαι Σχερμπατώφ τήν οποίαν σύ ο ίδιος διεκόρευσας.

Τούς λόγους τούτους έρθωθεΤσα με φοινήν υψηλήν, 
άλλά πνιγομένην είς τόν λάρυγκά της έκ τών δακρύων 
ή Αικατερίνη προφέρουσα ώμοίαζε μάλλον τρυφεράν τήν 
καρδίαν καί ζηλότυπον νέαν ή τήν σκληράν τής Ρωσ- 
σίας Τσαρίναν τήν -όσους είς Σιβηρίαν έξωρίσασαν, τον 
δυστυχή Πέτρον καί τόν δυστυχή Ίδαν έν γνώσει αύτής 
έπιτρέψασαν νά δολοφονηθώσιν.

—  Κατήγκα μου, αγαπητή μου Κατήγκω !....  “Ω 
μήν υποφέρεις ο3τω...

—  Σιγή Μομονώφ ! τόν δάκτυλον θέτουσα είς τό

στόμα καί ϋφος αυθεντικόν λαμδάνουσα, είπε, σιγή, 
διότι ή Αύτοκράτειρα πασών των Ρωσσιών ποτέ δέν 
υποφέρει δια τοιαΰτα μηδαμινά... ή μεγαλειτέρα απο
λογία σου είνε πίστευσον τήν φίλην σου έμέ, νά μέ έξο- 
μολογηθής τήν αλήθειαν καί νά ζητήσης τήν συγγνώ
μην μου καί τήν συνδρομήν μου... σέ υπόσχομαι έγώ 
αύτή να λυσω -ας χρυσας άλύσεις σου δι" ων νομίζεις 
σήμερον ότι είσαι δεσμευμένος, σέ υπόσχομαι έγώ ή 
ίδία του κινδύνου νά σέ απαλλάξω.

—  “Εστω ! θά είμαι όμως λακωνικός... Συγγνώμην 
Ισχυρά Τσαρίνα. Ή  πριγκίπισσα Σχερμπατώφ είνε ή 
ώραιοτέρα καί άγχοινουστέρα τών κυριών τής άκολ,ου- 
θιας σας" ήτο δέ καί τόσον φιλάρεσκος... Δέν ενθυμού
μαι τις πρώτος τών δύο μας έποίησε τήν άρχήν τούτο 
μονον γνωρίζω οτι έσυρόμην ώς άπό μαγνήτου παρ’ αύ
τής ανεπαίσθητος.

Μίαν ήμέραν έ Ποτεμκης ήρξατο νά έπαΓ/ή μετ’ εν
θουσιασμού ;ά κάλλη της καί νά μοίκαυχαται οτι ήτο 
5 αύθέντης τούτων. “Ω ! έφρίαξα ! αί τρίχες μου ώρ- 
θωθησαν είς τούς λόγους εκείνους ! ... έγνώριζον οτι ο 
παντοδύναμος Ποτεμκης δέν έπρόκειτο ή νά έπιθυμήση 
τι καί πάραυτα τό είχε. Τόν διεχωρίσθην... έτρεξα είς 
τής πριγκιπίσσης καί έρρίφθην είς τούς πόδας της δει- 
•ολογούμενος κατά τής απιστίας αύτής. Τό πάθος μου
δέν είχεν ούδέποτε προχωρήσει πέραν των ορίων του
σεβασμού... τό ομολογώ, κατά τήν ήμέραν εκείνην κα- 
τεπά-ησα τό σέδας οπως διαδεβαιωθώ τήν άλή- 
θειαν. Ήξιώθην, ότι έφοδούμην ότι ό άντεραστήο 
μου άφήρπασεν ή έμελλε ν’ άοαρπάση ! . . άπαξ επί 
τού κατήφορου τό έπίλοιπον κύλιμα έγεινεν άφ' έαυτού 
—  Δέν έδραϊυνον νά κατανοήσω τήν θέσιν μου, άλλ' 
ερωτώ ύμας κυρ·’α ποΤον είχαν ένώπιόν μέσον όρον ; έ
πρεπε νά σας τήν κρύψω ή έπρεπε νά εκλέξω τήν Σι
βηρίαν... ήδη γνωρίζετε γυμνήν τήν αλήθειαν, περιμένω 
τήν ύπερτατην υμών βουλήν.

Ή  Αικατερίνη έχυνε δάκρυα πύρινα καθ' όλην τής 
διηγήσεως τήν διάρκειαν. Ή ζηλεία έθέριζε τό στήθος 
της, όπερ γυμνόν καί προτεταμένον. έφαίνετο ολον 
σειόμενον έκ τών συχνών παλμών βαθεων στεναγμών. 
Αίφνης πλησιάζει τόν Μομονώφ μετά παροξυσμού, ρί
πτει τούς βραχίονας της έπί τού τραχήλου του, κατα 
σπαζετα: τούτον εκατόν φιλήματα είς τάς παρειάς, είτ;

κοι

είς τόν κοιτώνα της καί κλείει τήν θύραν του εσωτε- 
ρικώς.

Ό  Μομονώφ έμεινεν ώς εϊδωλο·· ακίνητος, ίστατο 
όρθιος ωχρότατος έν τώ μέσω τού καλλιντηρίου ά- 
γνοών τί νά πράξη ! νά ζητήση νά είσέλθη είς τόν 
κοιτώνα αύτής, ήδη δέν είχε πλέον τό δικαίωμα νά τήν 
περιμέν^Ι δέν έγνώριζεν αν ήθελεν έπιστρέψη ! ... .  
ΔιενοεΤτο τήν θέσιν του, έφοδεΤτο τάς συνέπειας καί 
άνελ,ογίζετο τό σκάνδαλο - κυρίως διά τήν πριγκίπισσαν 
Σχερμπατώφ.

Ήμίσεια σχεδόν ώρα είχε παρέλθει όταν ή θύρα τού 
ιτώνος ανοίγεται καί ή αύτοκράτειρα επιστρέφει κρα

τούσα έκ τής χειρός τήν πριγκίπισσαν Σχερμπατώφ. 
νέαν εικοσαετή, λευκήν ώ ς μαργαρίτην, άστράπτουσαν 
έκ τού κάλλους ώ ς ό άίάμας. πλήν τρέμουσαν ώς τό 
δουλωθέν πτηνόν.

—  Ιδού ή σύζυγός σου Μομονώφ ! έ ίερεύ; μου μέλ
λει έν τώ άμα νά σας στεφάνωση έν τώ παρεκκλησίω 
τού Πέτερωφ. Ό  άρχιθησαυροφύλαξ μου μέλλει νά σοί 
μέτρηση 2 0 0 ,0 0 0  ρούβλια, σάς χαρίζω καί εν υπο
στατικόν άξίζον αλλας 600.000... κύριον όμως περι
μένω ν’ αναχωρήσετε διά Μόσχαν όπου είς τό μέλλον 
πρέπει νά είνε ή κατοικία σας... Μομόνωφ ένθυμού 
ό'ταν είσαι γέρων ότι είδες ποτέ εν τερπνόν οναρ. ώς 
έγώ ήδη ένθυμούμαι ότι όταν ήμην νέα είδον τινά τοι- 
αΰτα.

σημιαν τού φύλλου αύτής.
—  ̂Τήν εύλογίαν μου λάβετε τέκνα μου μιας καλής 

μητρός.
Ό  Μομόνωφ καί ή πριγκίπισσα Σχερμπατώχ έγ-ονά-

:αρεκ·/.Λήσιον.
Ή  είδησις ̂ αϋτη ώς τηλεγράφημα τήν ιδίαν εσπέραν 

διεδόθη είς άπασαν τήν Πετρούπολιν. Αί έλπίδες λοι
πόν όλων τών κομψών νέων τού αύτοκρατορικού χορού 
άνεπτερυγίζοντο περιμένοντες άνυπομόνως είς τίνα θά 
πέση ό κλήρος έξ έκείνων.

Έπιτραπήτω ήμΤν νά εϊπωμεν λέξεις τίνάς πβίν είσ- 
έλθωμεν έν τώ χορω περί τού εξωτερικού τής παρακ- 
μαζούσης ήδη Αικατερίνης.

Άναμφισδητήτως έν τή νεότητι αύτής υπήρξε μία 
τών λαμπρότερων καλλονών τής Πετρουπόλεως, ήδη 
διετήρει χάριτας καί τό μεγαλοπρεπές τού παρακμά-

ζοντος αύτής κάλλους. ’Αναστήματος ήτο μέτριου καί 
συμμετρικού, έπειδή όμως έ'φερεν άεί τήν κεφαλήν ά- 
νωρθωμένην μάλλον έξελαμδάνετο ύψήλοτέρα ή|ότι αλη
θώς ήτο. Είχε τό μέτωπον εύρύ, τήν ρ ϊ '/α  άετώδη, τό 
σ-ομα ήδυπνουν καί γλυκυτάτης έκφρασεως. πλήν τήν 
σιαγώνα μικρόν τι έπιμήκη άν καί κανονικωτάτην. ’Η 
κόμη της ήτο βαθέος κυανού χρώματος, αί έφρεΤς της 
μελάνες καί σπαθωτοί, οί δέ οφθαλμοί αύ κυανώτα- 
τοι διαχέοντες αγγελικήν πραότητα άν καί ύπό τούτους 
έπίφωσκεν άκαμπτος ή έπαρσις.

Τό όλον τής φυσιογνωμίας τής Αικατερίνης εγεμεν 
εύπροσηγορίας χαρακτηριστικής, άλλ’ ύπό ταύτην φεΰ ! 
ύπεκρυπτοντο έντέχνως καί διά τελειοποιημένης διπλω
ματίας αί έν τή καροία της άγριαι τρικυμία:, αί έν τώ 
πολυμήχανα» καί φιλοδοξώ νώ της άστατα! ίδέαι καί 
άποφασεις. αί φημήσασαι ταύτην άκατάληπτον καί πρός 
τους αρχαιότερους καί στενωτέρους του τους φίλους της 
τούς έγκαυχωμένουςότι κατέδυσαν μέχρι τών άποκρύ-

φελεΤτο τούτων οίκειοποιουμένη έκάστοτε τάς ιδέας τών 
ανδρείων καί μεγαλεπιδούλων εραστών της. Έπέτρεπε 
δέ καί ωθεί. τάς φιλομαχίμους όρμάς τής φιλοδοξίας 
των. είτα έ-φετερίζετο μόνη άπάσας τάς δάφνας. τούς 
θριάμβους καί τά έθνικά τούτων έργα. Καί ύπό ταύτα 
φεύ ! μόνον κατεκάλυψε τάς άσχημοσύνας τού ιδιαιτέρου 
της βίου. όσ-,ις άλλως τε μακράν τού νά έποίει τών σε- 
λιδων τής ίστορίος μέρος έ’πρεπε νά ριφθή είς τόν αύ- 
τον τής λήθης βόρβορον, οπου καί τόσων άλλων ήγεμο- 
νιδων τής αύτής ιδιοσυγκρασίας.

Τό Παλάτιον τού ΓΙετέρωφ τήν εποχήν ταύτην ήμιλ- 
λατο μετ’ έκείνου τή; Βερσάλης. Ούτε ανθρωπίνου μό
χθου ώς ο Μέγας Πέτρος, ή Έλισαδέτη καί ή Αικατε
ρίνη έφείϊοντο ούτε χρυσού.

Η φιλοκαλλία. α: ώραΤαι τεχναι καί ή πολυτέλεια 
εσυσσωρευοντο καί είς τό βόρειον τούτο μέρος τής Ευ
ρώπης μετά τής αύτής σπατάλης μεθ’ ής οί Λουδοβίκοι 
και α! διαβόητοι παλακίδες των είς Γαλλίαν έξαντλού- 
σιν τό έθνικόν ταμεΤον, μέ μίαν μόνην διαφοράν ότι εν
ταύθα ό άνθρωπος έ’πρεπε νά καταδάλη συγχρόνως καί 
τή? φύσεως τήν βραχύτητα.

0 ! αύτοκρατορικοί χοροί κατά τήν εποχήν εκείνην έν 
Πετρουπόλει ήσαν μίγματα παντοίων διασκεδάσεων.

Εν διαφόροις παστάσι ή μουσική ώδήγε·. ένα δια- 
φερετικόν χορόν. Είς άλλας κύριοι τε καί κυρία·, ϊπαι- 
ζον χαρτία. δόμινον. τούς κήδους ή τό αγαπητόν παρά 
τοΤς Ι'ώσσοις σαντράκιον. Εις αίθούσας άναπαυτικας 
πλήθος άμφοτέρων τών γενών διεσκέδαζον λύοντες λο
γογράφου; καί αινίγματα προσφέροντες φράσεις δυσφο- 
ρητους ή πνευματώδη λόγια έπισήμων άνδρών. δ.ηγού
μενοι άνέκδετα ιστορικά ή γελοΤα συμβάντα οπως τήν 
εύθυμιαν καί διασκέδασιν διεγείρωσι τών περιεστώτων. 
Είς δέ εκτεταμένα δωμάτια έδείπνουν ή εύωχοντο, ε- 
πινον καί Ικδαχεύοντο. έκαπνιζον καί έκραιπαλουν μετά 
τοιαυτης υπερβολής, ώστε πο7.7.α τών περικ7.εών άτόμω·'· 
τής έποχής εκείνης τό σοβαρόν καί όγκηρόν αύτών χα- 
νοντα έ'πιπτον είς μειρακιώδη ίλαρότητα, καί έκ ταύ- 
της είς άβ7,αβήατοπήματα περισκτοιχούντο ύπό Θα7.αμη- 
πολων καί θεραπαινίδων ή ύπό κυριών καί υπαλλήλων 
κατα τήν νύκτα έκείνην τήν ζωηροτέραν έδιδον εικόνα 
τών σκηνών τού Βάκχου καί τών Βακχιδων τού Σε7,η- 
νού καί τών Μαινάδων.

Έν τή αίθούσει τής άγχινοίας καί τών συνδιαλέξεων 
κατα τήν έσπερίδα ταύτην ή γενική ομιλία περιεοτρέ- 
φετ; είς τήν ιστορίαν τού Μομονώφ καί τής πριγκιπίσ- 
' ΤΛ  Σχερμπατώφ. Οί μνηστήρες τής Αικατερίνης τήν 
εσπέραν έκείνην ησαν αναρίθμητοι. "Εκαστος νέος τής 
ρωσσικής αριστοκρατίας έσπευδε νά κατατάξη εαυτόν 
εις τόν αριθμόν τούτων, αν καί έγνώριζε τήν άποτυχίαν 
του. μονον δια να δύναται να 7,έγη ότι ήτο ποτέ καί ού- 
τος εις τών υποψηφίων.

—  Ή  επιτυχία σας είνε βέβαια, πρίγκιψ Δασκώφ, έ- 
λεγεν ό κ. Ραοιοκέφ, ό γενικός διευθυντής τών τελω
νείων τή; Πετρουπόλεως. Όμολογούμεν άπαντες ότι 
εισθε απόψε ό ωραιότερος καί λαμπρότερος τής συνανα
στροφής νέος.

— Το κατ’ έμέ ούχί μόνον έκ καρδίας εύχομαι τού
το. διέκοψεν β Στέφανος ΓΙαλαιολόγος. άλλά καί άν δύ
ναμαι να συμπραξω εις τι ώς έπιστήθιος τού πριγκιπος 
Γίοτέμκη φίλος, δέν έχετε ή νά μέ διατάξητε φί7.ε πρίγ- 
κιψ, διότι ή άνύψωσις σας εις τόν βαθμόν τού εύνοϊκοΰ 
ούκ ολίγον θέλει συντείνει είς τόν έθνικόν τών Ελλή
νων σκοπον... -'νωρίζω ότι εισθε έκ τών ολίγων έκείνων 
ανδρών, οι’τινες θά διαδεχθήτε τάς ιδέας τού μεγάλου 
Ποτέμκη καθ’ άπάσας τάς έκτάσεις των.

—  Α ! αντιναύαρχε ΓΙαλαιο7,ογε ! ό Ποτεμκης ζή 
ετι καί δρέπει είς τα μεσημβρινά τού κράτους σωρούς 
δαφνών, άμα δ’ έπιστρέψη είς Πετρούπολιν ή ισχύς του 
θέλει μηδενίσει έκείνην οίου δήποτε εύνοΤκού τής αύτο- 
κρατειρας, είπεν β πρίγκιψ Δασκώφ ώς ταώς έξογκού- 
μενος είς τας ανωθι κο7,ακευτικάς φράσεις, ώ ς νά είχε 
βεδαίαν τήν ύψωσίν του.

( Ά κ ο λ ο υ θ ε Τ )
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ΤΟΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ.—ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΙΓ

Ή  έλεηαοσΰνη.

Νή τόν Δία δέν δύναται νά χαίρεται οΰτω τήν άδελ- 
φήν ήμών. χωρίς νά μή δαγκάσωμεν κατα τι καί 
ήμεΤς άπό τούτον τί 7,ές μητέρα ; Είπεν 5 Γεώργιος 
έκκενωνων ποτήριον μέγα ζύθου.

— Χρειάζεται καιρός καί υπομονή . . . μή τόν τρο
μάζετε' μπορεΤτε νά σταθήτε ή αιτία νά μή νυμφευθή 
τήν "Αννην . . . Ρίίς δλίγας ήμέρας θά γίνουν οι γά
μο·. μετά πο77,ής ησυχίας' ή δυσκολία είνε ότι έπειδή 
ή Άννη επιθυμεί νά νυμφευθούν καί είς τήν ελληνικήν 
εκκλησίαν ο Κ. Σκοπελίδης άπαιτεΤ νά υπάγουν 3ίς Λι- 
ίερπού7. ή Μαντζεστερ νά τούς στεφάνωση είς τών ιερέων 
τών έ7.7,ην. έκκλησιών έκείνων διότι έ ιππότης δέν 
επιθυμεί νά άποτανθή είς τόν ιερέα τού Λονδίνου. Ο 
ίερεύς τού Λονδίνου οφείλει νά ζητήση τήν άδειαν άπό 
τούς επιτρόπους τής κοί'ότητος. Έπειδή δέ ώς γνω
ρίζετε ή αδελφή σας ήτο είς τόν οίκον τού Κ. ’Αμ
βροσίου θά εϋρουν -ή·- ευκαιρίαν τινές τούτων νά φλυα
ρήσουν καί βλάψουν τόν ιππότην

— Διατί δέν τόν εξασφαλίζει πρώτον είς τήν Α γγλι
κήν Εκκλησίαν καί έπειτα είς τήν Ελληνικήν. Έν όσω 
εινε εις Αγγ7,ίαν είσε σύζυγός του' ήρώτησεν ό Τώμ.

—  Η ’Άννη έχει περισσότερον νούν άπό έσέ Τώμ. . . 
διατι ; . . . διότι προτιμά τά κτήματά του είς τήν Έ λ- 
7,αδα περισσότερον αύτού. 'Ολόκληρος ή Σκόπελος ανή
κε: εις τούτον. Ά ν  ήθελεν άνα. αλύψει τούς έρωτάς της 
καί τήν εγκαταλείπει έπιστρέφων είς Έ7,λάδα. δέν δύ- 
ναται νά τού κάμη τίποτε έκε~ . . . διότι έκεΤ πλέον 
παύει άπό τό νά είνε νόμιμος σύζυγος. Θά χάση ολό
κληρον τό νησί τότε . . . παίζεις άπεκρίθη ή μήτηρ ήτις 
έψυτακιζε κατά τά φαινόμενα ότι ή εξαίσια θυγάτηρ της 
έλεγε·/ πρός ταύτην άν τήν συλλάδη άντί νά άναχωρήση 
ήδύνατο νά ώφεληθή σημαντικά.

— Τί ανόητος . . . ήθελα νά είχα έγώ μίαν σύζυγον 
και να τήν συνελάμδανον έπαυτοφώρω μέ τινα πλού
σιον I . . . ώ Λώρ' τότε νά έβλεπες έκαμνα ή δέν 
έκαμνα κατάστασιν . . . ήθελον τόν έγκαλέσει καί ζη
τήσει άποζημίωσιν τουλάχιστον χ'·7άας 7,ίρας. Έπή- 
γαινα τοτε εις τάς αποικίας καί ήγόραζα μέ τάς χιλίας 
λίρας γαίας έφθινάς, τάς ¿καλλιεργούν καί σου έκαμνα 
έντός τριών έτών πέντε χιλιάδας λίρας' έπέστρεφα είς 
ΛονδΤνον καί ήνοιγα έν καλόν παντοπωλεΤον είς μίαν 
τών άριστοκρατικωτέρων οδών καί σ' έκαμνα πεντήκοντα 
τοΤς έκατόν κέρδος. Ά7,λά δέν είνε τούτο ήθελον έχει 
τότε ε·.ς ~3 γεύμα μου καθημερινώς τά ωραιότερα καί 
όρεκτικώτερα πράγματα . . . τ! λές Τώμ . . Σέ ύπό- 
σχομαι απαξ τού μηνός νά σέ προσκαλώ νά γευματιζης 
με- έμοΰ διότι σύ ποτέ δέν θά γίνης άνθρωπος όπου 
νά τρώγης πολύ.

— Εύχαρισ-ώ ! Γιώργο μου ! πλήν πριν κατορθώσης 
σύ τά θαύματα ταύτα έγώ θά είμαι πλουσιώτερός σου 
καί δύνασαι έκάστην ήμέραν νά ποιήςχρήσιν τούμαγειρίου 
μου καλώς να όρίσης. Γνωρίζω έκαστον τών έραστών τής 
αδελφής καί άν παρ’ έκαστον τούτων δυνηθώ νά θέσω 
είς τάςχεΤρας μόνον εκατό λίρας κατ' έτος, τά εισόδημά 
μου θά είνε αρκετά μεγάλον.

—  ”Ω τί ανόητος μεΤραξ όπου είσαι. . . ακόμη παΤς ! 
καί παιδιάστικα σκέπτεσαι . . . καί νομίζεις ή άδελφή 
μας άμα μέ τά αληθινά της νυμφευθή ότι θά δύναται 
νά Ιχη έραστάς πλέον πολλούς . . . .  θέλει δέν θέλει 
θά τούς παραίτηση όλους.

—  ΕίμπορεΤ νά τούς παραίτηση αϋτη όσον θέλει' τό 
ζήτημα είνε άν ούτοι θά τήν παραιτήσου·/ ! . . . μά
λιστα : μίαν τοιαύτην ώραίαν νέαν . . . ϊσα ίσα τοτε 
θ' άνοιξη ή τύχη μου διότι όλοι ούτοι είς τίνα θά προσ- 
•ρέξουν διά συνδρομήν ή είς τόν έξ απορρήτων της . . 
γνωρίζουν ότι έχω μεγίστη·/ έπιρροήν έπ’ αύτής νά τήν 
καταφέρω νά κάμη όπως έπ'.θυμώ. Τότε 0“ θέσω μεγά- 
λην άξίαν είς τάς εκδουλεύσεις μου . . . επί τού ο7,ου 
ώς βλέπεις δεν είμαι τόσον παιδί ώς νομίζεις κύρ Γίρρ- 
γάκι μου.

— "Ω τούτο άλλάζει . . . είσαι ό τυχερωτερος κύων

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Λ Σ Τ 1 1 Ρ

όπου γνωρίζω . . , σ' έρχονται ή λίρες μέ ιόν σάκκο» 
χωρίς νά κοπιάζης τό έ7,άχ'.στον' είπεν απορών ό Γεώρ
γιος.

—  Χωρίς νά κοπιάζω ! . . . έχω συχνά νά γράψω 
δέκα έρωτικάς έπιστο7.άς τήν ήμέραν. καί έχω να βα
σανίζω τήν φαντασίαν μου καί ευρίσκω καλας ιδέας καί 
ωραίας φράσεις . . . σύ νομίζεις ότι αμα τις δέν σκά
πτει καί σκαλίζει τήν γην μέ τήν άξινην ώς οί γεωργοί 
οίαν δήποτε άλλην εργασίαν καί άν κάμη δέν είνε εργα
σία . . .  ή ά7,ήθεια είνε ότι εσχάτως μέ τό βιλιάρδον 
καί τας έρωτικάς έπ·.στο7,άς της δέν μέ μένει καιρός να 
β7.έπω συχνά ούτε τό ν.ορίτζι μου είπεν ό Τώμ εϋτρα- 
πέλως καί έμφαντικώς μειδιών.

— Τό κορίτζι σου ! έχεις καί σύ ερωμένην Τώμ χαρ- 
μοσύνως γελώσα ήρώτησεν ή κ. Χάουερδ μετά πολλής 
ευχάριστή σεως.

—  Ό χ ι μητέρα νομίζεις οτι του7,όγουσου θά μ’ έχεις 
τόν κύριον Κολλιγουδ, ή Άννη μίαν όκτάραν έραστών. 
ό κ. Γιώργος όλας τάς υπηρέτριας τού οίκου καί έγώ 
είς νέος κύριος τής ή7,ικ!ας μου θά κάθωμε νά σας κα- 
μαρόνω.

Είπε·/ ό Τώμ τανυζόμενος κάθετος καί φέρων τήν 
χεΤρα είς τό άνω χεΤ7,ος ώ; να έπρόκειτο να χα'ϊδευση 
τόν μύστακά του, οϋτε θρίξ οϋτινος υπήρχε·/ έπί αύτού.

Ρίπτω·/ έπειτα τούς βραχίονας είς τόν άέρα καί κάμ
πτω·/ πρός τά όπισθεν τό υψηλόν καί ισχνόν σώμα του 
χαίνω·/ έκ τής άύπνίας προσέθεσε·/.

—  Καλή νύκτα σας ! δέν δύναμαι π/.έον ν' ανοίξω 
τούς οφθαλμού; άπό τήν νύστα . . . καί όμως άποψε 
ύπε-χέθην νά είμαι είς τά; δέκα ώρας είς τό σφαιριστή
ριο·/ πρέπει νά πλ,ηρώσω τα χρέη μου . . . κάποιος θα 
τα πλήρωσή δ·.' έμέ.

Έςήλθε καρυδαρής καληνυκτίζων όπως μεταδή είς 
τήν κλίνην ό με'ιραξ οϋτος δεικνύω·/ συμπτώματα άνα- 
πτύξεως άνδρός οϋρίμου κατά τήν πείραν.

Ή μήτηρ καί ο Γεώργιος έξηκο7,ούθησα·/ τος σκέψεις 
των έπι του ένεστώτος θέματος μετα πλειονος έμπ; στευ- 
τικού ύφους.

Ή ομίχλη διήρκεσε τρ-Τς ολοκλήρους ήμέρας. Μή 
ύπαρχούση; τή; έλαχίστης πνοής άνεμου αϋτη έπεσσω- 
ρεύετο πυκνότερα πέρις τή; έπαύλεως παριστάνουσα τά 
παράθυρα αύτής ώς νά έφράχθησαν ύπό παχύτερων τοί
χων έκείνων τών θεμελ,ιων τού οίκου.

Πρόγευμα, γεύμα, άνάγνωσις διατ/.έδασις. τά πάντα 
έλάμδανον χώραν έντός τού λαμπρού καί ήδυδίου νυμ- 
φώνο; τής Ά ν/η ς Κίερμαν. Οί δύο αδελφοί λίαν υπή
κοοι εισήρχο/το εντός τούτου οσάκις ή άδελφή των έπέ
τρεπε όπως παίξουν έκαρτέ διά τινας ώρας. Πρό πάν
των όμως ή ύπακοή καί ή προσποιημένη ευγένεια τού 
Μάστερ Τώμ ήτο εκτάκτως άξισσημείωτος. Ένησχο- 
λε~το μετά ζέσεως οϋτος ·ά ποιήση γνωστόν πρός τήν 
αδελφήν του ότι ώφειλε νά πληρώση τας τριάκοντα 
λίρας πλή/ πτοούμενος τό ορμητικόν καί απότομόν της 
άπέφευγε νά όμιλήση ενώπιον του μνηστήρος της. Αυτη 
έχουσα νύξ'.ν παρά τού Γεωργίου καί τής μητρός της 
τών νέων περιπετειών του καί μένεα πνεουσα δέν έξήρ- 
χετο ποσώς τού κοιτώνος δέ·/ άπεσπατο τών πλευρών 
τού έραστού της οπως μή τού δώση τήν ευκαιρίαν ήν 
έζήτει.

Ό  ήρως ήμών ήτο ευτυχέστερος τού Διος. Διά νά 
διαμείνη τρία μακρά ήμερονύκτια έπί τής κλίνης τής 
’Αλκμήνης ό πατήρ τών θεών είχε πέμψει τόν Έρμήν 
νά δια τάξη τόν "Ηλιον νά μή έλαση δ'.άτρεΤς ήμέραςτήν 
Σελήνην, νά βαδίζη βραδέως καί τόν Υπνον νά κρατή 
τούς ανθρώπους κοιμωμένους. Ο εϋδαίμων Σκοπελίδης 
άνευ τής βοήθειας τού Έρμου εϋρισκε μακράν τριήμε
ρον νύκτα έτοίμην ή·/ ή μήτηρ καί οί δύο αδελφοί εκτά
κτως έποίουν πρός τούτον διασκεδαστικωτέραν.

Τήν τρίτην ήρέραν ένώ ή όμιχ7.η έπυκνούτο κατα- 
πληκτικωτέρα καί τό ζοφώδες καί πολύκνισον χάος 
έπλημυρρείτοΰπό μυριάδωνπτερωτών μαρ!7,ων αίτινες είς 
όλίγα λεπτά τού; ρώθωνας μεταβάλλουν μέλανας ώς τό 
έσωτερικόν τών καπνοδόχων ή μήτηρ είσήλθε καί κρυ
φίως ένώ προσέφερε τό πρόγευμα είς τήν θυγατέρα τη; 
ένεχείρισεν εις αυτήν δέμα πολλών έπιστολ.ών. αίτινες 
είχον διευθυνθή εις τόν ετερον οι/.όν των τής Κιζ'.γκτων 
καί τάς όποιας ή έκεΤ υπηρέτρια Οέσασα εις φάκελλον 
άπάσας επεμψε διά τού ταχυδρομείου εί; τήν έπαυλιν 
τής Τουίκναμ.

Με:’ όλίγον ή βαρώ.η έςήλθε έκ τού κοιτώνος εϋ7.ο- 
γοφανεΤ προφάσει άκαγκης τινός οπως άναγνώση τάς έ- 
πιστολάς.

Δύο τών ¿πιστολών τούτων κατεπ7.ηςαν αυτήν καί 
τήν έφερον είς οϋ μ.ικράν αμηχανίαν.

Ή  μία ήτο τού κ. Ούάτγουερθ πρό επτά ημερών γε- 
γραμμένη όστις έπεθύμει νά τή/ ίδ  ̂ πάραυτα διότι ό κ. 
Μπίλ άνακαλύψας τή·/ έγγύησιν ή · Ιδωσεν έπηπειλει νά 
τόν ένάςη ένωπιον τού κακουργιοϊιν.είού έπί συνωμοσία 
μετ’ ^αύτής S·/ τά συναλλάγματα ά αϋτη άπεδέ- 
χθη διά τήν επαυ7.·.ν δεν έπληρωνοντο άμέσως όπως ά- 
πα7.7.άξη τό κατάστημα έκ τής εϋθύ/ης του' ή δευτέρα
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έπιστο7.ή ήτο τού συνταγματάρχου Καραδώκ όστις έπισης 
έπεθύμει νά τήν ίδή σχετικώς τού γάμου της καθ’ ότι ή 
νέα μεθ’ ής ό κ. Σκοπελίδης ήτο ήρραδωνισμένος άνα- 
καλύψασα ότι δέν είνε έγγαμος, ότι είνε αθώος τών 
μομφών τας όποιας τού απέδωσαν τινές έμογενεΤς του 
μετά τής λαίδης Μολιδάρ τόν ζητούν πανταχόθεν όπως 
τόν νυμφευθή. Μία άλλη έπιστολή ήτο τού κόμητος 
Βαθυπέτρου όστις εύρίσκε-ο είς τρομεοάν συ7.λογήν καί 
ανυπομονησίαν νά πληροφορηθή πώς διάιει μέ τήν έγ- 
κυμουύνην της καί άν ό σύζυγός της έ'λαδε τινάς υπο
ψίας. Ή  τετάρτη έπιστολή ήτο τού κ. Δό7.ίη όστις έ- 
πεθύμε: καί αυτός νά τήν ίδη διά σπουδαίαν άφορώσαν 
ταυτην μόνην κατεπείγουσαν ϋπόθεσιν. Αί έπ·.7,οιποι 
ήσαν άλλων πλατωνικών έραστών γέμουσαι κολακευτι
κών καί θωπευτικών φράσεων. Ειρποντο ουτοι βήμα 
πρός βήμα είς τους πόδας τής έξοχου καί περιζήτητου 
ταυτης καλλονής έν έ7,πΐσ·. προσδοκώντες.

Ή  Άννη Κίερμαν έθεσε τά πλατωνικά αυτά ¿πι
στόλια κατά μέρος όπως ό Τώμ άπαντήση.

Έπέστρεψεν έν τώ κοιτώνι συρίζουσα άδουσα καί 
προσποιούμενη τήν χαρμόσυνο·/.

Έκάθησεν αντίκρυ τού πυρός καί κρατούσα μιαν έφη- 
μερίδα προσεποιεΤτο. ο χ ι άνεγινωσκε.

— Μαρία μου χαριτωμένη ! αίφνης έκραξε·/ ύψηλο- 
φώνως διακόπτουσα τό χαρτοπαίγνιο·/ τού έραστού της 
καί τών αδελφών τη; ώς νά προσεβλήθη ύπό -ρομερας 
τίνος ίδε2ς. Ή έφημερίς είνε γέμουσα θανάτων καί δυ
στυχών συμβάντων ενεκα τής πυκνής ομίχλης. Ποσοι υ
στερούμενο·. τόν επιούσιο·/ καί μή ϊυνάμενοι να ζητήσουν 
συνδρομήν ζωντανοί θά ένταφιασθώσιν έντός ταυτης 
όπως πλέον ούδέποτε μήν άναπνεύσουν τήν καθαρά·/ άτ- 
μοσφαίρα/.

Τώμ ! φώναξε τής μαμας νά έλθη πάραυτα εδώ ! 
πρέπει νά έτοιμάστ, έν φόρμιον μετα τών α· αγκαιωζ 
τροφίμων διά τάς προστατευομένο; μου '. . Ερως .
έρχεσαι μετ' έμού ;......  δεν είνε μακράν. . εοώ είς τό
χωρίον τής Τουίκναμ έχω δύο ή τρεις πτωχά; οικογέ
νειας .. γυναΤκας προβεδηνείας τήν ή7,·.κ'.αν φιλάσθενους
καί πιασμένα;, αίτινες ¿είνε ά··ί:·.ρ ·. παντός έργου......
έγώ δε καί μήτηρ τάς διατηρούμε·/ πότε μέ τρόφιμα 
πότε μέ όλίγα χρήματα, θά ετοιμάσω εν μικρόν οορ- 
μιον μέ τρόφιμα καί οίνους καί θά ύπάγω μέ τήν μη
τέρα νά τά διαμοιράσω είνε άναντιρρήτως ή άκρως γλυ- 
κυτάτη ήδονή νά π ο'.ή τις τό καλ,όν πρό πάντων είς 
τοιαύτας "Αδου ήμέρας—  Δέν γνωρίζω εύχαριστησιν 
καί ηδονήν "Ερως ! γλυκυτέραν τής ελεημοσύνης.

—  ’Αγαπητή μου άδελφή ! έπίτρεψον με νά σέ συν
οδεύσω καγώ έκραξεν δ Τώμ.... ό κ. ιππότη; δύναται 
νά παίζη μετά του Γεωργίου έως να έπιστρεψωμεν.... 
δέν θ' άργήσωμεν πολύ προσέθηκεν.

— Καρδία μου "Αννη πώς δύνασαι νά έςέλθης μέ 
τοιούτον τή; ν.ολ.άσεως καιρόν, θά κρυολογήστ,ς φρικτα.' 
καί τουλόγου σου κυρ Τώμ μέ τόν βήχά σου και τήν 
δελικάτη κράσιν σου θά ποίησης καλώς να δ'.αμεινης 
έντός τού οίκου.

—  Σας βεδαιώ κύριε ίππότα είπεν ό Τώμ, διδαχθείς 
τί νά είπη, ή ομίχλη αϋτη δέν είνε τόσο·/ έπιδλητή έπί 
τού όλου ώς τήν φαντάζεσθε.. έπειτα θά περιτυλίξω 
τόν λαιμόν τό στήθος καί τό στί./.α μου έντός χονδρού 
μάλλινου σα7.λίου ώστε ή ομίχλη ουδόλως θά μέ προ- 
σδάλη. ’Επιθυμώ νά ίδω τήν καϋμένην τήν γραίαν Με- 
ρεδίκ  είνε σχεδόν όγδοήκσντα έτών. καί μόνον έξ ή
μών ελπίζει. "Αμα εισέρχομαι έν τή κα7.ύδη αύτής ή 
χαρά της είνε τόσον κορυφαία ώστε νομίζει ότι αί ακτί
νες τού φωτός τής νεότητος εισέρχονται είς το στήθος 
της καί δίδει νεαράν ζωήν πρός ταύτην. Είνε ή καλλί
τερα τών προστατευομένων τή; αδελφής μου.... αγαθή 
ψυχή !... τήν αγαπώ τόσον τήν γραίαν Μερεδικ —  εις 
είκοσι 7,επτά θά είμεθα ¿πίσω... Διατί δέν ερχεσθε καί 
υμείς νά ειδήτε οποίαν χαράν τ’ ανθρώπινα οντα ταύτα 
δοκιμάζουν όταν τά έπισκεπτόμεθα είς τοιαύτας δρυ- 
μείας ήμέρας καί ώρας τού έτους.

—  “Αλλοτε !... καμμίαν άλλην φοράν! βαρύνομαι 
σήμερον νά ένδυθώ καί δέν είμαι πολϋ συνειθισμένσς 
είς τήν ομίχλην σας... είσθε πολϋ αξιέπαινος διά τά 
φιλεύσπλάγχνο·/ καί φιλάνθρωπον σας είπεν ό κ. Σκο
πελίδης όστις ήσθάνετο άγαλλίασιν είς τήν αγαθότητα 
των καρδιών τής οικογένειας εκείνης.

Ή Άννη Κίερμαν. ένεδύθη βαρεϊα·/ έκ μελανός κα- 
τηφέ έσθήτα περιετυ7.ίχθη έντός πλουσίων σισυρών καί 
άσπασθεΤσα πο7,7.ακις τό·/ μνηστήρα της μετα τής μη
τρός καί άδε7.φού τη; έξήλθο·/.

Έν μικρά άποστάσε; τής έπαύλεως έπερίμενεν ο- 
χημα άγσραΤον. ’Ομοίως δυο παΤδες μέ δάδας οπως 
τούς συνοδεύσουν φέγγοντες είς τόν σταθμόν τού σιδη
ροδρόμου.

Άνεδησαν έπί τούτου καί μετά ήμίσειαν ώραν άφί- 
χθησαν έκεΤ.

Αί διαταγαί τής βαρόνης ήσα·/ νά τήν περιμένουν είς 
τόν θάλαμον τών κυριών μέχρι τής επιστροφής της.

( α κ ο λ ο υ θ ε ί )
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χαταστασεως τής Έλλαδος.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥ 1. 

Τ π έ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΚΒ .

Ό  Διάβολος μας όβηγεί εις το υπόγειον οωαά- 
τιον του στοιχειοθέτου Γεωργίου Φρουρίδη. 
Συνδιάλεξις αύτου καί τοϋ κ. ’Απέλπιδος περί 
τής τιμιότητος καί τής θρησκείας. Σκέψεις 
του Διαβόλου περί τής τιαιότητος καί τοϋ 
θρήσκου των υπηρετριών.

Θά μεταβάλωσι αύτάς ο’ι κερδίζοντες τάς άμ.α- 
θεΐ; τρυφεοάς καρδία; των εις τακτικούς κατασκό
πους. Δέν είνε υπηρέτρια ήτις δέν γνωρίζει νά ρί- 
ιττη τά χαρτιά καί ήτις δέν θέτει τήν παλάμην 
τη; όπως ίξετάσ-/) τάε γραμμάς της ή Άθιγγάνη 
πιστεύουσα εις ότι καταβή εί; τόν εγκέφαλον τής 
άθιγγάνης νά μαντεύοϊ). Φαντασθήτε όποιου είδους 
κοινωνικά συμβάντα δύνανται νά πνιγάσουν έκ των 
μηδαμινών κατά τα φαινόμενα τούτων πλασμάτων. 
Καί οαως τά πλάσματα ταύτα είνε σπουδαία έν τή 
κοινωνίγ διότι έκ τούτων καί μόνον πληροφορού- 
μεθα τί λαμβάνει χώραν ύπ- τήϊ στέγην έκάστης 
οικογένειας συχνότερα δέ τούς χαρακτήρας καί τά 
οικονομικά των οικογενειαρχών των έχόντων κοινω
νικήν σημασίαν.

Τώρα κυρά Εύρώπη καί δεσποινίδες μ,ου άς πα- 
ρακολουθήσωμεν την ομιλίαν του κ. ’Απέλπιδος 
καί Γεωργίου Φρουρίδη... ϋμεϊς κύριε συγγραφεϋ 
πιστεύω ότι έχετε την λαμπροτέρα μνήμην τοΰ κό
σμου όπως διατηρήσητε διά τάς μεταγενεστέρας 
γενναιάς τής Ελλάδος οσα σάς λέγω, όσα βλέπετε 
καί άκροάζεσθε. Τουλάχιστον θά πληροφορηθώσιν 
οί δυστυχείς μεταγενέστεροι ποιοι καί όποια τά αί
τια όπου έσυραν επ’ αύτών τοιαύτας συμφοράς καί 
τοιαϋτα γιγαντιαϊα συναλλάγματα οί παρόντες τά 
όποια πέποιθα ποτέ δέν θά δυνηθώσι νά πληρώσουν 
άνευ μιάς τρομερωτέρας καί χειροτέρας έπαναστά- 
σεως. εκείνης ήν έγώ προτείνω διά τής βοήθειας σου 
καί συγκαταθέσεώς σου κυοά Εύρώπη.

Ταΰτα είπών ό Διάβολος κατέληξεν εις τόν συ
νήθη καγχαστικόν γέλώτά του καί εις τόν συνήθη 
ειρωνικόν σπασμόν πάντων των χαρακτηριστικών 
τοΰ προσώπου του.

ΚΕΨΛΛΑΙΟΝ ΚΓλ

Σκέψεις περί τής εϋρέσεως τοϋ κεφαλαίου διά 
την ΐόρυσιν τής έφημερίοος. Πώς γίνονται οί 
όδοντοϊατροί έν Ελλάοι. Είκών τών Χρυσο- 
κανθάρων. Ιδέαι περί τοϋ δικηγόρου Στεφα- 
νίόου.

—  Λεν βλέπω άλλον τρόπον διά νά βγάλομεν την 
εφημερίδα φίλε μ.ου Γεώργω ή νά ευρωμεν κανένα νά 
μάς δανείσ·/] 400— 500 δραχμάς· μάθε ότι ή έφη- 
μ.ερίς θά μάς κάμν) γνωστούς εις την κοινωνίαν. 
Ό λοι οί τρανοί θά σέ πλησιάζουν καί σέ περιποι
ούνται διότι έδώ δέν είνε ώ; τά άλλα μέρη τοΰ κό
σμου όπου ό τρανός έπείρε τόν βαθμόν του διά πο
λυχρονίου υπηρεσίας καί εκτάκτου ίκανότητος καί 
Βέν έχει ανάγκην ουδενός ή φοβείται κανένα. Έδώ 
φοβείται τόν τύπον νά μή βγάλν) τάς μπόμπάς του 
εί; τό φόρα, καί φοβείται νά μην έλθ-ρ μία νέα κυ- 
βέρνησις νά τόν παύσν), ή κανένας σκαοτάδος βου
λευτής νά τόν κατατρέξνι λοιπόν θέλει τόν τύπον 
σύμμαχον... έχες μεγάλην Γιώργο μου σημασίαν ό 
τύπος έν Έλλάδι, βλέπεις ό κοινός λαός φωνάζει 
άμα τόν άΒικήσης καί δέν μπορεί νά τρέχγ, 'στά 
δικαστήρια. «Θά σέ βάλλω εί; τήν εφημερίδα».

—  "Ολα αύτά πολύ καλά άλλά ποΰ θά εύρωαεν 
τά; 40 0 — 500 δραχμάς νά άρχ'.σωμεν τήν έφημε-

ρίδα... έγώ νά σοΰ πώ τήν αλήθεια αισθάνομαι με
γάλην κλίσιν εί; τό έπάγγελμα τοΰ όδοντοΐατροΰ, 
καί έάν ειχον τό ποσόν τοϋτο νά αγοράσω τινά καλά 
άστράπτοντα άτζαλένια εργαλεία δε* ών νά αποσπώ 
τού; οδόντα; κάτι γιαλιστερέ; ντανάλιε; ποΰ χρειά
ζονται ήθελον πρό καιροΰ άφίση τό έργον τοΰ στοι
χειοθέτου καί άρχίση τόν οδοντοΐατρόν. "Εβγαλα 
τριών άνθοώπων οδόντα; άλλά με τοιοΰτον νεύρου 
τά έβγαλα όπου μέ συνεχάρηκαν καί αισθάνομαι ότι 
μέ όλίγην πρακτικήν δύναμαι νά κάμω ένα μεγά- 
λον όνομα  είξεύρω καί ένα νέον Αγγλον πτω
χόν οστι; εύρίσκεται εί; ’Αθήνας όπως μάθγ τήν 
γλώσσαν. Ούτος έσπουδασε εί; Αγγλίαν τήν όδον- 
τοποιίαν, καί έχει τά διπλώματα του έν τάξει. Δύ
ναμαι νά τόν παραλάβω ώ; βοηθόν, νά διδαχθώ εί; 
ολίγον καιρόν πώ; κατασκευάζουν τούς ψευδείς ο- 
δόντας· έπειτα θέτεις όπως δύνασαι αγγελίας καί 
ουτω κάμνεις τό όνομα. Αί Άθήναι μεγαλόνουν καθ' 
έκάστην καί θά μεγαλώσουν έτι περισσότερον, θά 
μεγαλώσω λοιπόν καί έγώ μέ αύτάς. Σήμερον ό εις 
δέν γνωρίζει τό ποόσωπον τοΰ άλλου. ΙΙρό δέκα έ- 
τών έπεριπατοΰσε εί; τούς δρόμου; ό Καραϊσκάκης, 
ό Κανάρης. ό Μπότζαοης, 6 Μιαούλης, ό Κολοκο- 
τρώνης, καί έτράνταζε τό έδαφος. Τώρα ποιό; λο
γαριάζει τά καπετανόπουλα. Μά σάν βγαίνουν έξω 
ό Δαναό;, ό Μαμ.μωνά;, ό Μαουνερίδη;, ό Βαρβα- 
λαΰτζος, ό Βρωμοπόντε; μέ τά ώραία αμάξια των, 
καί μέ τού; κονκαρδοφορεμένους λακέου; των, καί 
μέ ταϊς γυναίκες των μέ τά χρυσά πτερά καί τά 
βελούδα καί ταϊς νταντέλες των βλέπει; όλους μας 
καί χάσκομεν νά τάς βλέπομεν. βλέπεις ταΐς γυ
ναίκες μα; νά τάς ζηλεύουν καί σοΰ ζητούν τά ίδια 
καί σέ φοβερίζουν ν' σ' άφίκουν καί υπάγουν μέ αυ
τούς είνε οί πρώτοι προσκαλεομένοι εί; τό Παλάτι 
καί τί μέ μέλλει έμέ τί γράφει αύτός ό μουρλο-Ξέ
νος ποΰ τού; έβάπτισε χρυσοκανθάρου; . . . γ^ατί 
βλέπεις αύτός δέν ήταν μια φορά χρυσοκάνθαρο; 
καί άπό τήν ζήλεια του τωρα όπου είνε βρωμοκάν
θαρος σκούζει μά ποιός τόν ακούει. Ή κοινωνία μα; 
αμφιβολία δέν υπάρχει ήλλαξε διά τό καλλίτερον... 
σήμερον είνε ό παρά; ! ό παρά; φίλτατε καί τίποτε 
παρά ό παρά; , . . ούδείς εξετάζει πώς τόν έκαμες 
λαί πςΰ τόν έκαμες . . . φθάνει μόνον νά τόν έχεις. 
Δεν παρατηρείς αύτά τά μεγάλα ονόματα τρέχουν 
καυόπιν των νά γλύψουν κανένα κοκκαλάκι ή νά 
νυμφευθοΰν μέ καμμια άπό τά; ασχημομούρας ταϊς 
θυγατέρες των ; . . . εξετάζουν αύτοί ποΰ έκαμ-αν 
τά χρήματα καί τί πράγμα είνε τό κορμ.ί τη; ; 
'Εάν δέν έπιτύχομεν νά άρχήσωμεν τήν εφημερίδα 
εις όλίγα; ημέρας θά άρχήσω τόν οδοντοΐατρόν £ς 
τόν αρχίσω καί μέ μία μόνη ντανάλια. . . .

—  Δέν συμφωνώ μαζύ σου· ή έφημερίς θά μάς 
άναδείξν). . . ή έφημ,ερίς θά σέ κάμν) μέγαν . . . 
άπό στοιχειοθέτης μέ τήν εφημερίδα μ.πορεΐ εϊςπέντε 
χρόνια νά γείνγ,ς πρέσβυς.

—  ’Ακούεις κύριε συγγραφεϋ πώς συνδιαλέγονται 
οί δύο ούτοι τίμιοι φιλόθρησκοι καί φιλότιμοι νέοι. 
Τούς ακούετε κυρά Εύρώπη ; . . ■ οί λόγοι των δέν 
είνε ή πρώτη νύξις οτι ή κοινωνία διαφθείρει τήν υ
πηρεσίαν καί τόν λαόν ; . . . άλλά άς μή διακό
πτω δέν άφίχθη έτι ή στιγμή όπου θά έννοήσητε 
τούτο διά πραγμάτων . . . παρατηρείτε ποΰ 'ίσταν- 
ται σήμερον οί δύο ούτοι έντιμοι νέοι όταν ΐδήτε 
όφθαλμοφανώς ποΰ θά φθάσουν καί πώς αί ίδέαι, 
αί άρχαί, τά αισθήματα των αλλάξουν καί διά τί- 
νων ήλλαζαν τότε θά έννοήσητε καί πώς οί εντιμό
τεροι καί Ορησκευτικώτεροι τών λαών διαφθείρονται 
διά τοΰ πλούτου, έφώνησεν ό Διάβολος αποτεινόμε
νος πρός τήν Κυρά Ευρώπην ήτ;; ώς ζωγράφο; έπε- 
ξειογάζετο τόκομψόν ανάστημα καί τά ώραία κανο
νικά χαρακτηριστικά τοΰ κ. ’Απέλπιδος καί τά χυ 
δαία καί άσχημα τοΰ Γεωργίου Φρουρίδου, τήν 
ασυμπαθή φυσιογνωμίαν του καί τό μικρόν ανάστη
μά του άλλά τό γέμον ελληνική; εΰεργετικότητο; 
ολου τούτου.

—  Έγώ καί πάλιν σοί λέγω ότι πρέπει νά σκε- 
φθώμεν ποΰ νά ευρωμεν τάς ί0 0 — 500 δραχμ,άς. 
Έδώ μ.έσα εις Αθήνας υπάρχουν σήμερον τόσοι 
πλούσιοι- μεταξύ αύτών θά είνε καί άνθρωποι τής 
καρδιάς καί τοΰ πατριωτισμού. ’Από αυτούς τούς 
Χρυσοκανθάρου; τίποτε δέν βγαίνει. Ούτοι διά νά 
συνδράμουν έφημερίδας καί βιβλία μή τό περιμένεις. 
Μόνον όταν ή έφημερίς υπάρχει καί έχει κυκλοφο
ρίαν τυτε άπό τόν φόβον των πληρώνουν. Ούτος κα
θώς ό Δαναός δίδουν χρήματα μόνον διά νά κάμγ, 
μίαν ατιμίαν άπό τήν όποιαν άκινΒύνω; θά όφελη-

θώσι πολλαπλασίως, έπειτα άφοΰμίαν φοράν σέ δια, 
φθείρνι σέ έχει όλην τήν ζωήν σου διά τίποτε όργ* 
νόν του διά τούς σκοπού; του έντό; τών Άθη 
ύπάρχουσιν 'Αθηναίοι εντόπιοι Γιώργο μου τοΰ κάτω 
λαοΰ όπου έχουν έκατό καί διακόσια; χιλιάδας 
δραχμάς περιουσίαν. Αυτούς πρέπει νά φροντίσωμεν 
νά ευρωμεν, νά πληροφορηθώμεν τίνε; είνε, πόσα 
χρήματα έχει έ'καστος καί έπειτα τούς σχετιοθώμεν 
καλλιεργήσωμεν τήν φιλίαν των καί έκμεταλλευθώ- 
τάς αδυναμίας των. Αύτή είνε ή ιδέα μου—  συλ
λογίσου κανένα άπό αυτούς γνωρίζεις ενθυμείσαι 
κανένα άπό αυτούς ; είπεν ό Άπελπις.

—  Ούτοι εινε οί χειρότεροι τοΰ κόσμου !... μίαν 
φοράν έδανείσθην άπό έ'να άπό αυτούς τριάκοντα 
δραχμάς τοΰ έδωκα Ίν συνάλλαγμα εξ μηνών διά 
σαράντα δραχμάς. "Αμα έληξε καί δέν τό έπλή- 
ρωσα μέ έπήγε εί; τά δικαστήρια. Τό κάνει εξήντα 
μέ τά έξοδα μέ προσωποκρατεϊ καί ρίπτει εί; τήν 
φυλακήν τοΰ Καρμπολά διά δύο μήνας καί έάν δέν 
ήτο ό Στεφανίδης ό δικηγόρος οπού μέ εύσπλαγ- 
χνίσθη καί τάς έπλήρωσε καί μέ έβγαλε θά εΰρισκό- 
μην μέχρι σήμερον είπεν ό κ. Ψρουρίδης.

—  Μωρέ Γιώργο !... είπες ό Στεφανίδης !... αύ
τός μπορεί νά μάς τάς δανείσγ,... έχει Ικοίτομμύ- 
ρια· καί έχει γαμβρόν τόν Άχιλόπουλο το πλου- 
σιωτερο άνθρωπο τής Αίγυπτου., αύτός ό Στεφα- 
νιδης είνε ό μεγαλείτερος πατριώτης τών ’Αθηνών 
καί όταν πρόκειται περί πατρίδο; πετά τά; δραχμ. 
ώς τά ροβίθια Βι" ένα σκοπόν. Αφού τόν γνωρίζεις 
ά; ύπάγωμεν όμοΰ νά τόν παρακαλέσωμεν... άφες 
έμέ νά τοΰ εξηγήσω τήν ύπόθεσιν τής έφημερίδος 
καί θά ίδή;.

—  Θά μπήξνι ταΐ; φωναϊς καί θά μ.άς στείλτ, 
καί τούς δύο εί; τόν Διάβολο. έγώ δέν πηγαίνω, 
τοΰ χρεωστώ ακόμη τάς 60 δραχμάς ποΰ πλήρωσε 
διά νά βγώ άπό τήν φυλακήν.

—  Αύτό ίσα ϊσα είνε αιτία ποΰ πρέπει νά ΰπά- 
γωρ.εν. “Οταν χρεωστεϊς εις ένα άνθρωπο καί τόν 
αποφεύγεις έχει τό δικαίωμα νά υποπτεύεται ότι 
είσαι άτιμος καιθέλεις νά τοΰ φάγγς τόν παρά του, 
άλλ’ όταν πηγαίνεις συχνά καί τον επισκέπτεσαι 
καί τοΰ λέγεις οτι ακόμη δέν εύκολύνθης νά τόν 
πληρώσεις καί ότι θά τόν πληοώσης άμα λάβγς 
χρήματα, τότε σέ πιστεύει πώς είσαι έντιμος άν
θρωπος ευγνώμων καί φίλος του.... πόσον καιρόν έ
χεις νά τόν ίδής ;

—  Περισσότερον άπό δύο μήνες.
—  Δύο μήνες ;.. άιντε σήκου πάμ.ε καί έγώ μπα

λώνω τήν δουλιά... μή κάθεσα,ι καϊμένε Γιώργω δέν 
έγνώριζα πώς είσαι τόσο φοβιτζιάρης.

—  Τί νά σοΰ πώ—  φοβάμ,αι ταϊς φωνές του__
μία άλλη φορά πηγαίνομαι.

—  Καλλίτερη φορά απ’ αυτήν δέν χρειάζεται. 
Δέν άφίνει τό σήμερα δΓ αύριον δστις μπορεί σή
μερα νά κάμνι οτι μπορεί αύριον νά μ.ή δύναται νά 
κάμγ είνε ανόητος !... σήκω ό Στεφανίδη; μέ γνω
ρίζει καλά διότι έκαμα πολλά αντίγραφα δΓ αυτόν 
καί πάντοτε μοΰ έδωκεν ένα τάλληρον όταν έπρό- 
κειτο νά μοΰ Βώση μόνον τρεις δραχρ.άς φωνάζει ώς 
κήρυξ άλλά έχει μία καρδιά ποΰ ήν τήν είχε ό βασι
λεύς Γεώργιος τό ταμείον του ποτέ οβολόν δέν θά 
είχε μέσα... σήκω καί άν δέν μάς δανείσ·/) τάς 500 
δραχμάς νά μή μέ λέγουν Ά πελπι. Θά σέ γλυτώσω 
Γιώργω καί άπό αύτήν τήν μανίαν όπου σοΰ κα- 
τέβγ νά γίνγς όδοντοϊατρός... τί νά σοΰ πώ Γιώργω 
μου δέν σ’ άφινα νά βγάλης ούτε τοΰ γαΐδάρου μου 
τό δόντι όχι τά δικό μου.

Δέν σοΰ λέγω ύστερον άπό οκτώ δέκα χρόνων 
πράξιν άφσΰ βγάλης 'ένα δύο χιλιάδες δόντια καί 
ξεκολλήσης καμιά διακοσαριά σιαγώνια πώς δέ 
μπορείς νά γυμνασθής καί μάθης νά γίνης σωστός 
ντοντίστας καί σάν τούς άλλους ντωντίστας καί 
βγάνεις άνθρωπίνως τά δόντια άλλ’ ώς τήν εποχήν 
εκείνην ό Θεός νά μέ φυλάξν) νά θέσω τήν ντανάλια 
σου μέσα στό στόμα μου . . . σήκω νά πηγαίνωμεν. 
πρόσεξε οσας φωνάς καί αν μπήξη ό Στεφανίδης 
όταν σέ ίδή νά μή θυμώσης καί μή άποκριθής .

—  Άκολουθήσωμεν καί ημείς Κυρά Εύρώπη τούς 
δύο τούτους νέους άνδρας εις τό μέγκρον τοΰ δικη
γόρου Νικολάου Στεφανίδου είπεν ό Διάβολος φου- 
σκόνων τάς παρειάς αϋτοΰ ώς βάρθαό έμπλεος σαρ
κασμού. Συγχρόνως εΰρέθημεν εντός μ.ικροΰ ν.οιτώνος 
όστις καί έσχημάτιζε τήν τε αίθουσαν καί παστάύ* 
τοΰ Στεφανιδείου Μεγάρου.

( α κ ο λ ο υ θ ε ί )


