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

άπό τοϋ Ίανουαρίου τοϋ 1892, λαμβάνουσι δω
ρεάν τούς πέντε ήδη έκδοθέντας τοίχους τοϋ πε
ριπετειώδους καί έγκυκλοπαιδικοϋ μυθιστορήμα
τος τοϋκ. Στεφ. Ξένου, τά «Νόθα Τέκνα», δσοι 
δε έξακολουθήσωσι την συνδρομήν των καί διά 
τό έπιόν έτος 1893 θά λάβωσι δωρεάν πλήρες τό 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων έκδοθησομένων 
έντός τοϋ έτους.

'Η  συνδρομή προπληρωτέα,άνευ δε τήςπληρω- 
μής δέν παραδίδονται ή άποστέλλονται οι τόμοι.

Ό  ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ δέν δημοσιεύεται τήν Λευ- 
τέραν. Ή  Κυριακή άφίεται προς άνάπαυσιν των τε εργατών 
καί συνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συμβάντα δύνανται νά 
ιαρρήςωσι τον άλλως τε άπαοαβίαστον τούτον κανόνα.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΟΤΕΑΙ 
Ενταύθα καί έν ταΐς έπαρχίαις έτησία δρ. 30 έςαμ. δρ. 15 
Έ ν τη αλλοδαπή............................ δρ. χρ . 45 δρ. χρ. 26

Α ί πληρωμαί των συνδρομών τοϋ «Βρεττα- 
νικοϋ Άστέρος» γίνονται εις τά γραφεία μας 
κείμενα έπί τής όδοϋ προαστείου άρ. 8 άπέναντι 
τοϋ νεοκτίστου θεάτρου τοϋ κ. Μπαλάνου- έκεϊ 
δστις 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 
μόνον τήν υπογραφήν τοϋ ιδιοκτήτου κ. Στέφανου Ξένου, 
πάσα δέ τοιαΰτη, μή φέρουσα τήν υπογραφήν του βινε 
άκυρος.

ΤΙΜΑΙ ΚΔΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Πόσης διατριβής μή άπζδούσης προς τό προγεγραμ- 

μένον πνεϋμα τοϋ Βρεττανικοϋ άστέρος έν μεν τη πρώτη 
σελίδι ό στίχος άπας μέν καταχωριζόμενος τιμαται 10 
λεπτ. δίς 60*, βκις 50, έν δέ τή 4η καί 8η σελίδι άπας 
60, δίς 40, πολλάκις 30, των 3ί αγγελιών καί ειδο
ποιήσεων έ στίχος άπας λεπ. 20, δίς 15, πολλάκις 10.

Ενεκα τής άλλαγής τινών μελών τοϋ προ- 
σωπικοϋ τοϋ «Βρεττανικοϋ Άστέρος» καί οπως 
μή διακοπή τών αναγνωστών τών τριών μυθι
στορημάτων ημών ή συνέχεια ο «Βρεττανικός 
Άστήρ» θά δημοσιεύεται μετά τήν μεσημβρίαν 
καθ' έκάστην μέχρι τής 3ης Απριλίου ε’ις σε- 
λίόας τέσσαρας άντί οκτώ έάν οέ τό γραφεϊον 
ημών τακτοποιηθή πρότερον καί πρό τής 3ης.

Κατά τό διάστημα τοϋτο ή πρώτη σελίς θ 
άφιεροϋται εις μικρόν κύριον άρθρον έπί τών 
τής ημέρας'______________________________

Ζητούνται διά τόν «Βρεττανικόν ’Αστέρα» 
μεταφρασταί έκ τοϋ Αγγλικού καί συνερ- 
γάται εγκρατείς εις τήν δημοσιογραφίαν.

ΤΗ ΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ

Ι1ΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ, 18 Μαρτίου. Βεδαιοϋται ότι έ- 
λαφρά καλλιτέρευσις παρουσιάσθη εις τήν κατάστασιν 
τοϋ κ. δέ Γίρς.

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18 Μαρτίου. Ό  αύτοκράτωρ εινε 
καλλίτερα. Ή  Γερμ. Δίαιτα έψήφισεν εις τελευταία·/ 
άναγνωσιν τόν νόμον τοϋ έμποριου τών οίνων.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 18 Μαρτίου. Ό  Ραβασόλ, ό συλληφθείς 
χθες άντέστη άπελπιστικώς εις τους κλητήρας, οΐτινες 
τόν συνέλαδον. Μετά τήν βεδαίωσιν τής ταύτότητός του 
ήρνήθη οτι αύτός ε?νε ό δράστης τών έκρήςεων. ’Ερευ
να·. γενόμεναι εις τήν κατοικίαν του εις Σαίν-Μανδές 
άπεκάλυψαν χημικά προ'ίόντα. Ή άστυνομία νομίζει οτι 
αυτός εινε ό δράστης τής έκρήξεως τής όδοϋ Κλισϋ καί 
υποθέτει, οτι εύρίσκεται έπί τά ίχνη εύρείας συνωμοσίας 
αναρχικών.

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

Λ Α Χ Ε ΙΟ Ν  Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ
Γενομένης σήμερον τής κληρώσεως τοϋ οα- 

νειου τών 60 έκατομ. τής Εθνικής Τραπέζης 
έκέοοησαν οί εξής κατά σειράν άριθμοί.
125,840, 64,839, 119,932,' 131,345,26, 
823, 174,857, 131,448, 19,592,| !  40,01 7.

ΤΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ *ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έγκριθέν έν τω ΰπουργικώ συμβουλίω το εκλο

γικόν πρόγραμμα καί ϋπογραφέν παρά πάντων τών 
υπουργών, δημοσιεύεται λίαν προσεχώς.

X

ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΘΩΡΗΚΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ 
Aúptov άποπλε'ει έκ Κερατσινίου ή ύπό τήν διοί- 

κησιν τοϋ υποναυάρχου κ. Σταματέλ,ου θωρηκτή 
μοίρα μεταβαίνουσα εις Τήνον καί Σϋρον. Ή  μοίρα 
έπί τή εύκαιρέ τού πλού τούτου θά έκτελέση γυ
μνάσια έλιγμών καί έπιστρε'φουσα έκ Τήνου γυμνά
σια σκοποβολής 8 ι’ ένσφαιρων πυρών.

X

ΙΙΩΛΙΙΣΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ 
Ή  Εταιρία τών Μεταλλουργείων τοϋ Λαυρίου έ- 

πώλησε τό έν Μικρά ’Ασία μ.εταλλεϊόν της άντί εξ 
εκατομμυρίων δραχμών. Διά τούτο χθες αί μετοχαί 
της άνετιμήθησαν κατά 8  μονάδας.

X
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 

Διά βασιλικού διατάγματος ώρίσθη, οπως τό λο- 
φίον τού πηλικίου τών άξιωματικών τού πυροβολι
κού συνίσταται έκ πτερών έρυθρών, όμοίων τό μέγε
θος πρός τό πηλίκιον τών αξιωματικών τού ιπ
πικού.

X
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Έν Ίασίφ τής Ρουμανίας άπεβίωσεν ό έξ Ε λλή 
νων τήν καταγωγήν έλκων πλούσιος Άδαμάκης, ο- 
στις κατέλιπε τήν περιουσίαν του 1 ,7 4 0 ,0 0 0  εις 
μετοχάς μετ’ ανεξόφλητων τοκομεριδίων, δύο κτή
ματα άξίας 300 ,000  φράγκων καί άλλα κτήματα 
εί; τήν ρουμανικήν ακαδημίαν. Εις διάφορα φιλαν
θρωπικά καταστήματα καταλείπει 2 8 0 ,0 0 0  φράγ
κων τήν δέ βιβλιοθήκην του, άξίας 3 0 ,0 0 0  φρ., εις 
τήν βιβλιοθήκην τού έν Ίασίω πανεπιστημίου.

X

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
Τήν έσπε’ραν ταύτην ομιλήσει έν τώ «Παρνασσώ» 

έ ιατρός τού Β. Ναυστάθμου κ. Π. Άποστολίδης. 
Θέμα τοϋ λόγου του εσται ή ποίησις καί οί ποιη- 
ταί κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν.
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Γ Τ Λ Ε Κ Τ Α Ν Η -  Τ Ί Λ Ε Κ Τ Α Ν Ω Ν
ΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΑΠΟ TOT 1760— 1856

ΠΡΩ ΤΟ ΤΥ Π ΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 

Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

Ύ*ό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.— ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΕ

(συνέχεια).

Είς έτερος χορός

— Ό  Ποτέμκης θά έπιστρέψη εις Πετρούπολιν ώς 
άρχιλειτουργός πώποτε όμως καί ώς εραστής. Έγκα- 
τέλειψε πρό ένός μηνάς τήν Χέρσωνα γνωρίζω δέ τά 
κατ’ αυτόν... έπειτα ή κατά των Τούρκων έκστρατεία 
θέλει διαρκέσει άρκετόν χρόνον... άχρις ότου καταδή 
εις Κωνσταντινουπολιν καί προετοιμάσει τόν θρόνον 
διά τήν Αύτοκράτειραν... μή νομίζητε ότι θά λάβη χώ
ραν έντός όλίγων μηνών τούτο... πιστεύσατέ με Ιχομβν 
να πολεμήσωμεν τινά Ιτη καί φρονώ ότι ή Ρωσσία πώ- 
ποτε μέ όλα τά μέγιστα μέσα της και τούς ανεξάντλη
τους πόρους της, θά δυνηθη νά άνεγείρη τόν Βυζαν
τινόν θρόνον διά τόν Δούκα Κωνσταντίνον, αν όλοι οϊ
Ελληνες δέν λάβωσι τά όπλα κατά τών Τούρκων 

και συμμερισθώσι τόν άγώνα... ιδού ή αιτία ϊι* ης επι
θυμώ φίλε πρίγκιψ ύμεΤβ όστ'ς τόσον με ημάς συμπα
θείτε νά γενάτε ό εύνοΐκός τής Αύτοκρατείρας. Ό  πο
λιτικός σκοπός άπαιτεΤ νά έχη πλησίον της άνδρα συμ- 
πραττοντα μεθ’ ήμών καί τού Ποτέμκη καί ούχί άν- 
τιδράσσοντα... μόνον ή άντίδρασις δύναται νά κατα- 
σπεύση τά βήματα τού πρίγκιπος Ποτέμκη όπίσω είς 
τήν Πετρούπολιν·

—  Δύνασαι Ναύαρχε νά βασισθής έπί τών αισθημά
των μου, έψέλλισεν ουτος μηχανικώς στρέφων τόν άρ- 
τιφυή μύστακά του, παραδιδόμενος εις σιγήν βαθεΤαν 
ώς να μήν συνήδε μετά τών ιδεών τού Ναυάρχου.

— Ό  πρίγκιψ Δασκώφ Παλαιολόγε τό εχει είς τόν 
θύλακα του ότι θά γενή τής Αύτοκρατείας ο ευνοϊκός 
είπε χαμηλοφώνως εις λοχαγός τής σωματοφυλακής τών 
Πρεοδαγγίνσκηόστιςδέν ήτο έτερος ή ό Δημήτριος ό υίός 
τής κομίσσης ΟύΤσκοδάτης. θεώρησον μετά τίνος πολυ
τελείας ένεδύθη απόψε, πλήν θά τήν πάθη πάλιν φοδοϋ- 
μαι ώς τήν έπαθε τό 1785 όταν ό Γιορμόλωφ τόν έ'- 
καμε νά φάγη τήν μεγάλην έκείνην χιλόπηταν.

—  "Ας ίδωμεν είπεν λακωνικώς ό Παλαιολόγος, 
όστις δένέφαίνετο εύδιάθετος νά έπισυνάψη μετά τού
του συνδιάλεξιν.

— Είχετε νέα από τόν Λάμπρον Κατζώνην πριν ά- 
φίσετε τόν Εΰξεινον Πόντον διά Πετρούπολιν : ήρώτη- 
σεν ό Δημήτριος.

—  Ναι ! διά τού στολίσκου και πολλών άλλων ελ
ληνικών πλοίων πρός τά όποια έδώσαμεν τήν άδειαν 
νά φέρη τήν έλληνικήν σημαίαν* έκαμε πολλάς τολμη- 
ράς άποδάσεις είς τά παράλια τής μικρας Άσίας. ένί- 
κ^σε λαμπρά; ναυμαχίας μέ πολεμικά πλοΤα τού Σουλ
τάνου, καί έκυρίευσε τήν νήσον Κέαν, έκαμε τοιούτον 
περιφανές όνομα καί τόσον κατετρόμαξε τό Διδάνιον, 
ωστε τούτο διέταξε πολλά πλοΤα τού στόλου τού τουρ
κικού τής Μαύρης θαλάσσης νά καταπλεύσωσι πρός κα- 
ταδίωξίν του.

—  Αλήθεια ! έτονθόρυσεν σκεπτικώς ό Δημήτριος ! 
. . . .  μετ’ έλίγον δέ προσέθεσε μετά ζωντανής κακεν- 
τρεχίας.

Γνωρίζετε ότι άφίχθη εις Πετρούπολιν πρό τινων 
ήμερών μία Επιτροπή έξ ’Ηπείρου, όπως παρουσιασθή 
πρός τήν Αύτοκράτρειαν καί διαμαρτυρηθή κατά τών 
καταχρήσεων τού Ψαρού καί τών λοιπών πρακτόρων 
καί αποστόλων τής Ρωσσίας οιτινες κατασπαταλώσι τά 
ρωσσικα ρούβλια διά τάς ιδιοτέλειας των καί όχι πρός 
τόν έθνικόν σκοπόν δι’ 3ν άπεστάλησαν.

—  Ό χ ι δέν τό γνωρίζω, διότι μόλις χθες έξ Εϋξεί- 
νου έπέστρεψα... δέν ειδον ετι ούδένα τούναντίον ή- 
κουσα ότι ή̂  έπιτροπή αϋτη ήρχετο εις Πετρούπολιν, 
οπως διάσχιση τα ίμάτιά της κατά τών κακουργημάτων 
τού Άλή-πασα.

Οί είς Γαρδίκιον φόνοι του καί οί κατά τών Σου
λιωτών πόλεμοι του τόν χαρακτηρίζουσι τόν μάλλον 
αίμοδόρον τύραννον όνπερ ποτέ ειδον αΐ χωρά·. έκεΤναι.

—  Ονομάζετε τύραννον τόν άνθρωπον τόν στηλι- 
τεύοντα διά παντός τρόπου τάς θηριωδίας μιας αγέλης 
θηρίων.

—  Ηκουσα ότι θηρεύετε κύριε κόμη τό προξενεΤον

υ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

τών Ίωαννίνων εινε αληθές ; θεωρών τούτον άσκαρδα- 
μυκτεί ήρώτησεν ό Παλαιολόγος.

—  Άληθέστατον ! καί έχω τήν ύπόσχεσιν τού πρίγ- 
κιπος Δασκώφ, ομοίως ό κόμης Ούσκοδάτης εργάζεται 
δια τούτο.

—  Ελπίζω κ. λοχαγέ άν ποτέ διορισθήτε γενικός 
πρόξενος τής Ρωσσίας είς ’Ιωάννινα ότι δέν θέλετε λη
σμονήσει ότι έγεννήθητε χριστιανός ειπεν ό ΓΙαλαιολό- 
γος ξηρώς καί στρέψας είς τάς πτέρνας τών ποδών του 
άφήκε τούτον καί διηυθύνθη είς τήν αίθουσαν τών χαρ
τιών.

Τό στάδιον τού Παλαιολόγου είς Ρωσσίαν υπήρξε 
σύντομον καί λαμπρόν. Ή  έκδούλευσις τήν οποίαν προ- 
σέφερεν πρός τόν Ποτέμκην είς τόν χορόν τής Μόσχας, 
έποιησε τούτον φίλον τού παντοδυνάμου έκείνου άνδρός. 
Βαθμηδόν τόν έγνώρισε καλλίτερον, έξετίμησεν τούτον, 
τού έδωσε θέσιν είς τό ναυτικόν τής Ρωσσίας καί έντός 
έπτά έτών τόν άνεδίδασεν εις τόν βαθμόν τού 'Αντι
ναυάρχου μια; μοίρας τού Εύξείνου. Ό  Παλαιολόγος 
συγχρόνως μέ τήν άναδίδασίν του. ¿ρυμούλκησε καί τόν 
Λάμπρον Κατζώνην. Ή  Αικατερίνη τό 1788 ήτοίμασε 
τολίσκον διά τήν Μεσόγειον, έπεμψε δέ τόν Μυκώ- 
νιον Ψαρόν είς Σικελίαν όπως έτοιμάση τάς άποθήκας 
καί ζωοτροφίας του καί συνεννοηθή μέ κάποιον Σωτήριον 
Προεστόν τής Βοστίτζης όστις ήτο συνεννοημένος μέ 35 
Σουλιώτας όπως επαναστατήσουν τήν Ήπειρον. Ό  στό
λος οΐιτος έπρεπε νά σύμπραξη μέ τόν έκ δώδεκα ελλη
νικών πλοίων ϋπό τήν ναυαρχίαν τού Λάμπρου Κα- 
τζώνη (α) καί διά συνδρομών τών έν Εύρώπη Ελλήνων 
σχηματισθέντα.

Τόν πρώτον άνθρωπον τόν έποΤον ο Παλαιολόγος ά- 
"ήντησεν μεταδαίνων είς τήν αίθουσαν τού χορού ήτο ή 
κόμισσα Ούίσκοδατη. κρατούσα τόν βραχίονα τού κόμι- 
τος ’Αλεξάνδρου Βορονζώφ αδελφού τής πριγκιπίσσης 
Δασκώφ.

—  Καλήν έσπέραν σας κύριε ’Αντιναύαρχε ! έπληρο- 
φορήθην τήν είς Πετρούπολιν άφιξιν ύμών καί έπεθύμουν 
πολύ νά σας ίδω.

— Πώς έχετε κυρία κόμισσα ; Είμαι λίαν εύτυχής 
να προσφέρω τά σεδάσματά μου πρός τήν κόμισσαν Ού'ι- 
σκοδατην ειπεν ουτος κάμπτων τό σώμα καί άσπαζόμε- 
νος τήν χεΤρα αύτής μετά σεδασμού.

11 Ζιδρέ ¿μάσησε απολογίαν μικράν πρός τόν σύντρο
φον αύτής καί άφίσασα τόν βραχίονα τούτου τόν έπα- 
ρακαλεσε να τη έπιτρέψη όπως λάδη έκεΤνον τού άντι- 
ναυαρχου Παλαιολόγου. μεθ’ ού είχε άνάγκην νά συν- 
διαλεχθή περί τινο; μερικής σπουδαίας ύποθέσεως.

—  Γνωρίζετε τόν κύριον Νικόλαον Πάγκαλον καί 
τόν κύριον ΠάνονΚύρην οιτινες άφίχθησαν απεσταλμένοι 
είς Πετρούπολιν όπως διαρρήξωσι τά ίμάτιά των κατά 
τού πασά τής Ηπείρου ; ήρώτησε τούτον.

—  Ό χι προσωπικώς άλλά κατ’ όνομα μόνον......
— ”Α ! είπέτε με κύριε αντιναύαρχε εχονται αλή

θειας όσα κακουργήματα άποδίδουσι πρός τόν Άλήν 
Πασά·/ ;

—  Ή  Εύρωπη κυρία κόμ.ισσα δέν γνωρίζει τό έκατο- 
στόν τούτων. ο2τε πιστεύει καν τούτο τό εκατοστόν άλ
λως έπρεπε να ληφθή μέτρον όπως τό τέρας τούτο κα- 
ταδληθη πρός απολύτρωσιν τών δυστυχών έκείνων 
μερών.

Η Ζιδρέ έγεινεν έρυθρά είς τήν απάντησιν ταύτην.
Ειτα είπε μελαγχολικώς, είμ.αι λίαν δυστυχής φίλε 

Παλαιολόγε.
— Εννοώ τήν μελαγχολίαν σας, ό υίός οας ήρω- 

τεύθη κατά φαντασίαν μέ τό τέρας έκεΤνο καί ζητεΤ νά 
άπέλθη ώς γενικός πρόξενος είς ’Ιωάννινα.

—  Πώς ; τό έμάθατε καί ύμεΤς
— Μέ τό ειπεν ό ίδιος πρό τινων στιγμών.

Τό παν ποιούμεν όπως τόν έμποδίσωμεν. Πλήν 
είνε αδυσώπητος... ό σύζυγός μσυ προσποιείται ότι τόν 
συνδράμει ενώ τόν αντιπολιτεύεται.

— Θά εινε ή μεγαλειτέρα συμφορά τών Χριστιανών 
τής Ηπείρου̂  ό διορισμός ουτος ειπεν ό αντιναύαρχος. 
ν ' εϊ5ν έ~ιστήθιος μέ τόν πρίγκιπα Δασκώφ
ώστεάν ούτος άπόψε περιέλθει είς τής αύτοκρατείρας 
τήν εύνοιαν τοτε αοεύκτως θέλει τόν διορίσει... εύρίσκε- 
ται πρό τριών έτών ήδη είς συνεχή καί στενήν αλληλο
γραφίαν μέ τόν ’Αλή έ δυστυχής υιός μου, καί αγορεύει 
^“£̂ 7 :ϋΤΟυ τΐ* * ^ 5  Αικατερίνης μετά τοιού-
του ζήλου ώς να ήτο συνήγορος του ή πρέσδυς του. 
Ο δε Αλής τού έπεμψε δώρα πολύτιμα όπως τά δια- 

μοιράση πρός τους αύλικούς.... ή δυστυχής δέν γνωρίζω 
τι να ειπω τι^να πράξω ! ό Δημήτριος μου όστις έ
πρεπε να ει/ε εις μοχλός τής άπελευθερώσεως τής πα- 
τριδος του ήδη ζητεί μάλλον νά τήν ύποδουλώση.

—  Μή φοδού κόμισσα ! ή αποστολή μου είς Πετρού- 
πολιν είνε νά Εμποδίσω _ τόν πρίγκιπα Δασκώφ νά άντι- 
καταστήση τόν Μομονώφ !

—  Αλήθεια.... πώς τούτο μετ’ απορίας ή κόμισσα 
ήρώτησεν.

(α) E ton  σελ. 354 Annal R eg istu  1791 σελ. 
92, W illem a n  σελ. 247, R abbé σελ. 672.

—  Έρχομαι έκ μέρους τού πρίγκιπος Ποτέμκη.
—  ’Εννοώ !.. έπαρρησιάσθητε διόλου πρός τήν αϋτο-Ι 

κράτρειαν.
—  Σήμερον τό πρωί.
—  Ή  δυστυχής πριγκιπισσα Δασκώφ θά σκάση έχ 

τής απελπισίας.
—  Τό αξίζει διότι είνε διπρόσωπος, ραδιούργος καί 

έπικίνδυνος !—  ιδού εισέρχεται ή αύτοκράτρεια... Κό
μισσα σας συστήνω Εχεμύθειαν !...

Κατά τήν στιγμήν έκείνην ή Αικατερίνη είσήρχετο 
είς τήν αίθουσαν παρακολουθουμένη ύπό τού Πλάτωνος 
Ζουδώφ αξιωματικού τής σωματοφυλακής της.

—  Κόμισσα καί πάλιν άπόψε άντιπροσωπεύετε έπα* 
ξίως τά ελληνικά κάλλη. Είσθε ώραία ώς μία τής ’Ο
δύσσειας νύμφη. Είπεν ή Αικατερίνη πρός τόν κόμητα 
Οΰίσκοδάτη ήτις πρώτη εύρέθη ενώπιον τών βημάτων 
τής Αύτο κρατείρας.

—  Ή περικαλλεστέρα τής Όδυσσείας νύμφη μεγα 
λειοτάτη έπισκιάζεται ενώπιον ύμών τής ’Αθήνας τής 
’Αρκτου, ήτις έκτός τής ανδρείας φιλονικείτε τό μήλον 
τού Πάριδος καί μέ τήν ιδίαν θεάν τον κάλλους άπε- 
κρίθη ή Ζιδρέ είς άκρον θωπεύσασα τήν φιλαυτίαν τής 
προδεδηκείας Τσαρίνης.

—  Ήθελον έκλάδει τούς λόγους σας ώς απλήν 
φιλοφροσύνην, αν δέν έξήρχοντο έκ τού στόματος 
τής έναρέτου καί φιλαλήθους κομίσσης Ούίσκοδά- 
της είπε ή Αϋτοκράτειρα, είτα στρέφουσα πρός τόν Πα- 
λαιολόγον Αντιναύαρχε προσέθεσε είδατε διόλου είς 
τήν παρούσαν αίθουσαν άπόψε τόν κ. Ραδισκώφ τόν 
διευθυντήν τών τελωνείων Πετρουπόλεως.

— Μάλιστα ώ Κζαρίνα τού Άστραχάν καί τής Σι
βηρίας, πρό τινων λεπτών συνδιελέγετο μέ τήν πριγκί- 
πισσαν Δασκώφ !

—  Εϋρείτε κύριε αντιναύαρχε τούτον καί διακοινώ- 
σατέ του ότι ή έντολή τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης 
είνε νά άπέλθη πάραυτα είς Σιβηρίαν όπως διδαχθή 
νά μή γράφη άνωνύμους λιβέλους είπέτε πρός τού
τον ότι τώρα έχει μίαν καλήν ευκαιρίαν νά γράψη τό έκΙ 
Πετρουπόλεως ταξείδιόν του είς τήν Σιβηρίαν πολύ 
πλέον ένδιαφέρον τού ίδικού μου τού έκ Πετρουπόλεως 
είς Κριμαίαν τό οποίον τόσον κακεντρεχώς άνωνύμως 
έσατυρισεν. Είς τόν λιδελλον τούτον ουδόλως έφείσθη 
ουτε τόν πρώτον ήρωα τής αυτοκρατορίας μου τόν πρίγ
κιπα Ποτέμκην, πρός τόν οποίον ή Ρωσσία χρεωοτείΙ 
τας λαμπροτέρας δάφνας της, καί πολλών χιλιάδων μι-Ι 
λιων γής κατακτήσεις... ύμείς δέ κυρία κόμισσα έντέλε-| 
σθε νά είπήτε τη ποτέ φίλη μου Μάσιγκα Δασκώφ καίΙ 
πρός τόν άδελφόν αύτής τόν κόμιτα ’Αλέξανδρον Βορον-Ι 
τζώφ ότι έπειδή αί κακαί γλώσσαι διέδωσαν ότι ουτοιΙ 
έφωδίασαν τόν λιδελλογράφον Ραδισκώφ μέ τήν ύλην τούΙ 
ανώνυμου φυλλαδίου, καλλίτερον είνε νά μή φαίνωνταιΙ 
ένωπιον τών αύλικών μου άχρις ώρας τό πράγμα λη-Ι 
σμονηθή—  άλλως τε δύνανται νά ύποφέρουν τάς προσ-Ι 
βολας τάς οποίας έγώ μέ όλην τήν πρός τούτους άγα-Ι
θήν προαίρεσίν μου δέν θέλω δυνηθη νά προλάβω I
Κόμη Ζουμπώφ έδόσατε τάς άναγκαίας οδηγίας περί τήςΙ 
μεταφοράς τού Ραδισκώφ είς Σιβηρίαν ;

—  Μάλιστα κυρία καί μεγάλη δούκισσα τού Νοδογο-Ι 
ρώδ άπεκρίθη ούτος τεθείς δ’είς τόπλευρόν τής αύτοκρα-Ι 
τείρας ήκολούθησεν ταύτην είς τήν μεγάλην Παστάδα. I

Ή  Αικατερίνη έκαθέσθη έπί ενός μικρού θρόνου ό δέ I 
Ζουμπώφ όστις τήν νύκτα έκείνην άνεβιδάσθη είς τόν| 
βαθμόν τού κομητος τινάς δέ μήνας μετά ταΰτα είς έ-Ι 
κείνον τού πρίγκιπος έπροδιδάσθη δέ καί άρχηγός τούΙ 
πυροβολικού έπακουμδών είς τό όπισθεν τού θρό-ου αύ-Ι 
τής δια φιλαρέσκων άκισμών τη ώμίλει είς τό ώτίονΙ 
μετα προσώπου γέμοντος χαράς άναγγέλων τοίς πάσιΙ 
τόν θρίαμβον του καί καταξεσχίζων ώς καταπέλτη τάςΙ 
ελπίδας πάντων. Ή Αικατερίνη ήτο μελαγχολική πλήνΙ 
έπροσπαθει νά κρύψη τήν μελαγχολίαν της άποκρινομένη I 
όπισθεν τού άεριστηρίου της διά μ.ειδιώντος προσώπου I 
πρός τόν νεοεκλεχθέντα εραστήν της. Τινά λεπτά πρίν. I

Ό  πρίγκιψ Δασκώφ καί ή μήτηρ του εγειναν άφαντοι I 
έκ τού χορού, ό δέ άντιναύαρχος Παλαιολόγος άπανευ-| 
ρίσκων τήν κόμισσαν Ούίσκοδάτην είπε ταύτη.

—  Είσθε εύχαριστημένη τώρα διά τήν άποτυχίαν τού I 
πρίγκιπος Δασκώφ.

—  Είμαι εύχαριστημένη ότι ό υίός μου δέν εχείΙ 
πλέον καμμίαν έλπίδα διά τόν διορισμόν του, άλλά λυ -| 
πούμα·, τήν δυστυχή πριγκίπισσαν διότι τόσον έπάσχισεΙ 
όπως έπανέλθη είς τήν προτέραν ίσχύν της.

—  Απολεσθείσα ισχύς μεγιστάνων ενίοτε πάλιν προ-Ι 
σεγγιζει πλήν πώποτε ώς πρότερον δέν έπανα-| 
κτάται κυρία κόμισσα, ό Ποτέμκης άνεκάλυψεν τόν| 
λιδελλογράφον καί πρός τόν Ποτέμκην χρεωστεί ή | 
πριγκιπισσα Δασκώφ τήν δυστυχίαν της. Μάθετε όμως! 
και τούτο ο Ζουμπώφ διόλου δέν είνε άρεστός πρός —άν I 
Ποτέμκην. Θέλει όμως τόν χωνεύσει ραδιότερα τούΙ 
Δασκώφ.

Ό  νέος Δημήτριος ό υίός τής κομίσσης τήν στιγμήν I 
έκείνην τούς έπλησίασεν ώχρός λέγων.

—  Είδατε άλλην άνοητοτέραν έκλογήν ταύτης τήί| 
Αύτοκρατείρας μήτερ μου ;

(Ακολουθεί).
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΕΞ ΤΟΜΟΥΣ 

’Υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Γ .

Ή  ελεημοσύνη.

Είσήλθεν είς τήν αμαξοστοιχίαν καί άνεχώρησε μόνη 
διά Λονδίνον διά τού πρώτου άπερχομένου έκεί.

ΊΙ ομίχλη τέως ήρχισε νά διαλύεται. Όσον ¿προχω
ρούν πρός τήν πρωτεύουσαν ήραιούτο.

Άφίχθη όταν ήτο αρκούντως άραια και ό λαμπρός 
ήλιος διασκορπίζω/ ταύτην άπεκαθίστα τ’ άντίκείμενα 
ορατά μέχρι τινός άποστασεως.

Άνέδη έπί δίφρου είς τόν σταθμόν τού Ούατερλώ 
καί διηυθύνθη είς τά δωμάτια τού κ. Ούάτγουερθ.

Καταδαίνουσα ένώπιον τής Ούρας του ϋψηλή κομψή 
νέα γυνή φέρουσα έσθήτα έκ κατηφέ κεκαλυμμένη επί
σης μέ πλούσιας συσσύρας ανέβαινε τινα βήματα μα
κράν τής Ούρας ταύτης έπί ώραίου Βρόαμ έφ’ ού ήτο 
έζευγμένος λευκός ίππος.

Ή  βαρώνη ερριψε περίεργα βλέμματα πρός αύτήν 
καί τήν έθεώρησε διά τινας στιγμάς.

ΤΗτο ή έξαδέλφη της κυρία Τέτλεη ήν δέν έγνώριζεν 
προσωπικώς διότι ώς είπομεν διεχωρίσθησαν οτε ήσαν 
μικρά καράσια. Αϋτη όμως τό νύν κάλλιστα τήν έγνω- 
ριζεν διότι τήν είδε είς τό Χάΐτ πάρκ τήν ημέραν οτε 
συναπήντησε τόν κ. Ούάτγουερθ.

Ή κ. Τέτλεη προσεποιήθη, ότι δέν είδεν μ’ όλον 
ότι διά πλαγίων όμμάτων έπεξειργάσθη μικρόν ταυτην.

Είσελθούσα έντός τού δωματίου τού κ. Ούάτγουερθ 
εύρε τούτον καθήμενον αντίκρυ τού γραφείου του γρα- 
φοντα.

—  Όποια έπιστολή είνε αϋτη κύριε ήν μή άπέ-
-' ί \νες , . . .  .Ήρώτησε μετα φωνής μάλλον αύθεντικής ϋπερηφα-
νως ύψώνουσα τήν κεφαλήν.

Ούτος ώρθώθη καί ώς ερμαιον ακίνητος έθεώρει ά- 
σκαρδαμυκτεί ταύτην έκπληκτος είς τήν άπροσδόκητον 
έμφάνισίν της καί είς τό ϋφος της.

—  Καθήσατε κυρία ! δεικνύω·/ κάθισμα πρός ταύτην 
έτονθόρυσεν.

—  Δέν ήλθον διά νά καθήσω... σάς έπισκέπτομαι 
καθαρώς δΓ έμπορικήν ΰπόθεσιν άπεκρίθη αϋτη μετριά- 
ζουσα τό άπότομον αύτής είς τήν θέαν του. Ή  φυ
σιογνωμία τού νέου τούτου έφερε τρομεραν άλλοιωσιν 
καί ώχρότητα. Υπήρχε συγχρόνως είς τήν όψιν καί 
τούς τρόπους του κάτι άγριον καί άπελπιστικόν.

—  ΔΓ έμπορικήν ΰπόθεσιν!... έγώ κυρία διετήρησα 
τάς υποσχέσεις μου  πού είνε αί ύμέτεραι 5 πεία εί
σθε ; πού είνε τό προξενεΤον ;

Έκρήςας γέλωτα σαρδονικόν άνοίγων τούς ίφθαλ- 
μοϋς μέχρι τών άκρων των καί άνασπών τούς ώμους 
προσέθεσε·/.

Συγχρόνως έκλεισε τά χείλη σπασμοδικώς. Κατοφρυ- 
όμενος ερριψε ;ά βλέμματα προς τό έδαφος ώς νά κα- 
τέθλιδε τό λογικόν του διά τινα σκοπόν.

Έν τη καρδία του ίχνος έρωτος δέν ύπήρχεν, πάσα·, 
αί γοητεΤαι ταύτης είχον έξαλειφθή καί ούδέν έ'τερον ή 
περιφρόνησις και άγανάκτησις έβασίλευεν έντός ταύτης.

— Τό προξενεΤον !—  χα ...χα ...χά ... καλέ μου άν
θρωπε φαίνεσθε καθυστερημένος τού έλαχίστου κόκκου 
κοινού νοός.

Γελώσα είπεν μετά τίνος δισταγμού ή Άννη Κί- 
«ρμαν.^

—  Άκουσον κυρία !... μή μειδιάτε τόσον Οεατρικώς 
παρακαλώ... γνωριζόμεθα τώρα άρκετά πλήν δυστυχώς 
βραδέως... σάς ερωτώ, τί σάς έπταισα ό δυστυχής όπως 
μ’ έκλέξετε διά τό μεγαλήτερον θϋμά σας ; ή σχληρό- 
της ύμών, ή άπάτη καί ό δόλος σας είνε άπαράμιλλα.. 
Μ’έρρίψατε είς φοβερόν λαβύρινθον καί μ’ έσφενδονίσατε 
διά παντός ίσως μακράν τής συζύγου καί τών τέκνων 
μου.

—  Δέν έννοώ τί όμιλεΤτε .. ζητεΤτε καλέ μου άν
θρωπε ν’ ανατρέψετε τά πινάκια. ’Οφείλω νά σάς μέμ 
φωμαι άντί ν’ ακούω τά παραπονα σας... Έκρυψατε απ 
έμέ ότι είσθε άγγαμος, όπως πορθήσητε τήν αθωότητα 
.μου διά ψεύδεων καί δόλου υποσχόμενος γάμον καί κρυ-

0  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν 1 Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

πτων, ότι είσθε έγγαμος καί πατήρ πολλών τέκνων. 
Έμεταχειρίσθητε πάν τέχνασμα όπως μέ πείσητε να σάς 
αγοράσω διά συναλλαγμάτων κτήματα καί άδαμαντας 
ΰποδεεστέρας άξίας έξ ών ούδεμίαν είχον άνάγκην καί 
τωρα παρσυσιάζεσθε ώς θύμα... ώραΤον τωόντι θύμα.

Τούς λόγους τούτους προφέρουσα ή βαρυινη αφού ε- 
δωσεν είς τά χείλη της στροφήν ειρωνικής καταφρονή- 
σεως ¿προχώρησε καί λαβούσα έτερον κάθισμ,α ή έκεΤνο 
τ’ όποΤον έδιδεν ουτος πρός ταύτην ένθρονίσθη έπί τού
του αύθαδώς άνυψούσα όλοτελώς τόν μέχρι τής ρινός 
αύτής πέπλον της. Έσπόγγισε διά τού ρινομάκτρου τό 
πρόσωπό·/ της, έθεσε τό ’έν γόνυ έπί τού άλλου καί 
ήρςατο νά σείη τόν μικρόν πόδα της ώς τό έκκρεμές τών 
ώρολογίων.

Ό  κ. Ούάτγουερθ προσήγγισε τό νύν ταύτην, ύψηλο- 
φωνως δέ μετ’ άπειλητικού ϋφους έκραξεν.

—  Άννη Κίερμαν. ελαβον αρκετόν κόπον νά ερευ
νήσω καί πληροφορηθώ τά καθέκαστά σου, έξιχνίασα τά 
πάντα ! Γνωρίζω τήν μικράν έζοθήκην έξ ής έξήλθες, 
γνωρίζω τά έταιρεΤα τά όποΤα φοιτάς μέχρις έκεινου 
τής κ. Χόκενς. έν ή Εσυρες τόν δυστυχή Πάτροκλον 
Σκοπελίδην τόν όποΤον παριστάς ώς σύζυγόν σου—  
Γνωρίζω τούς πλείστους έραστάς σου τόν Δόλδην. τόν 
βαρύφωνον Φώρμ, τόν έμπορομεσίτην Ίγκερσχάου, ό- 
στις αύτοχειριάσθη ένεκα σού, τόν Ρώσσον Στέρν, τόν 
άποθανόντα ένεκα σού πρίγκιπα Τζελσκόην. τόν ύψι— 
φωνον Χαδιάρα·/ καί τόσους άλλους. Εις πρακτωρ τών 
οίκων είνε ώς γνωρίζεις συνδεδεμένος μέ τής αστυνο
μίας τά όργανα, καί έθεσα ολόκληρον τήν αστυνομίαν 
είς κίνησιν όπως ανακαλύψου·/ ποια είσαι... τι έχεις 
καί τί δέν έχεις... Είνε λοιπόν περιττόν νά κρύπτεσαι 
απ’ έμέ. άς ελθωμεν κατ’ εύθεΤαν είς τόν έμπορικόν 
σκοπόν ! . . .  πρέπει νά πληρώοης τάς άποδοχάς σου έν
τός τής έβδομάδος ταύτης. "Εχεις άρκετά χρήματα είς 
τήν τράπεζάν σου όπως ποιήσης τούτο, άλλως αί συνέ
πεια·. έσονται μέγισται. διότι ολόκληρος ή βιογραφία 
σου θά έξέλθη είς τό δημόσιον καί θά χάσης τότε καί 
τούτους τούς ολίγους έντιμους φίλους, τούς όποιους δια 
τής άγυρτείας σου κατώρθωσες ν’ άποκτήσης

Ο! λόγοι τού κ. Ούάτγουερθ κατέπεσσν ώς βρονταί 
κεραυνού έπί τών ώτων τής πολυτέχνου Νέαιρας. Όλη 
έρυθρά μέ άστράπτοντα ό'μματα, Εμβρόντητος τόν ή- 
κουσεν, ή οψις της έξέφραζεν ύπομονήν καί βδελυγμαίον 
ψυχρότητα κατ’ άρχάς, προσποιούμενη τήν απαθή. Έ - 
μειδία καταφρονητικώς, παριστώσα τήν αδιαφορίαν τού 
αθώου. "Οτε ουτος όμως άφίχθη άπειλητικώς είς τό περί 
τής πληρωμής τών συναλλαγμάτων, δια μιάς άνατεινα- 
χθεΤσα είς τούς πόδας της έκραξεν.

— Αύθαδέστα-ε καί άρχιψεύτη... είς αληθής πρόστυ
χος άνήρ ! ... ούτε καν έχω ιδέαν τών όσων λέγεις ... 
δέν γνωρίζω καν !ν τών όνομάτων, τα όποΤα έμνημό- 
νευσες... είσαι μία παρακατιναδα, εις άθλιος συκοφάν
της, όστις ζητεΤς διά τών τοιούτων νά μέ κάμης νά 
πτοηθώ καί πληρώσω πρίν τής πτώσεώς των τάς ύποδο- 
χάς μου, όπως άπαλλαχθής τής πλαστογραφίας ήν έ- 
ποίησας... Λάβε τούτο διά τάς προσβολάς, άνανδρε,τάς 
όποιας ποιεΤς πρός μίαν έντιμον κυρίαν, καί κυρίαν τά- 
ξεως άνωτέρας σού.

Συγχρόνως κατεβίδασε μετα τοσαυτης σφοδροτητος τά 
παρήλιο’·/ της έπί τής κεφαλής τού κ Ούάτγουερθ, ώστε 
ή Ελεφάντινος λαδή του έθραύσθη είς δύο.

Οί όφθαλμοί τού κ. Ούάτγουερθ διέχυσαν πυρ καί έ- 
γειναν βλοσυροί, οί ρώθωνές του ή/εώχθησαν ώς τού 
ίππου, αί τρίχες του ήνωρθώθησαν, ήτοιμάζετο ν’ άντι- 
φέρη βίαν κατά τής βίας, όταν αϋση προσποιουμένη τήν 
τής έσχάτης άπογνώσεως γυναίκα ήνοιξε τούς κρουνούς 
τών οφθαλμών της λέγουσα.

—· Μοχθηρέ ! κάθαρμα ! συκοφάντη... ύπάγω νά 
εϋρω τόν κ. Μπίλ καί έξηγηθώ μετά τούτου ! ... τόν 
πληροφορήσω πώς μέ έξηπατησες, tva δωσω τας ύποδο- 
χας ταύτας έπί τη ύποσχέσει άνανεώσεως δια τρία έτη. 
Ομοίως ύπάγω είς τόν δικηγόρον μου διά νά σ’ έγκα- 

λεσω έγώ ένώπιον τής αστυνομίας διά τας συκοφαντίας 
τάς οποίας κατ’ έμού έξεφράσθης καί τήν βίαν τήν ό
ποιαν ζητεΤς να μεταχειρισθής έντός τού δωματίου σου 
iva μετά σού άσελγήσω ... βοήθεια ! βοήθεια ! ... τήν 
τιμήν μου ! . . .  τρέξατε . . .  έδώ βοήθεια ... μή μ’ έγγί- 
ξης. . τρέξατε... έδώ βοήθεια ! ...

Η Μέγαιρα αϋτη έληξε τόν έπίλογον διά διατόρων 
κραυγών ώς δήθεν νά έπάλαιε μετ’ άποπειρωμένου κατά 
τής ύπολήψεώς της.

Οί μήνιγγες τού γραμματέως τού κ. Μπίλ έσφοδρο- 
κτύπουν ! ή σπερμοφόβος δύσπλάγχνο; καί πολυμήχανος 
γυνή αϋτη παρέλυσε τάγόνυ του διά τρομερά; έφόδου. Τό 
άμείλικτον καί θηριώδες τούτο πλάσμα ύπό τ’άληθή του 
χρώματα ήθελε πτοήσει τόν μάλλον άρριγον άνδρα. I- 
στατο ψοφοδεής καί άμηχανών όταν οί ύπηρέται είς τήν 
ακοήν τών φωνών έδραμον έκεΤ.

—  Έστέ μάρτυρες, όδυρομένη προσέθεσεν, ότι ¿ζή
τησε νά μέ βιάση... έζήτησε διά τής βίας νά μέ κάμη 
νά ένδώσω είς τούς άσελγεΤς σκοπούς του... μ’ έπροσ- 
κά/εσεν έδώ δΓ ΰπόθεσιν έμπορικήν... ιδού ή έπιστολή 
του, καί ήρχισε τάς βιαιοπραγίας. Ύπάγω είς τήν α
στυνομίαν.
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Πρίν δώσει καιρόν είς ούδένα ν’ άνοιξη τό στόμα του 
νά προφέρη λόγον, διαβάσα διά μέσου των ώς αστραπή 
εδραμε πρός τήν θύραν, κατέβη ταχέως τά βάθρα τής 
κλίμακος, άφίχθη είς τήν_ έξώθυραν, ήνοιξε ταύτην, έ- 
ξήλθεν έν τή όδώ, έν ή έπερίμενε τό άγοραΤον όχη
μα, καί άνέδη έπί τούτου. Διέταξε τόν ηνίοχον νά δ'.ευ- 
θυνθη πρός τήν οδόν τής Όξφορτ.

Έλα&εν ό κ. Ούάτγουερθ τόν πΤλόν του καί έδραμε 
κατόπιν της.

Ό  τρόμος του όρια δέν ειχεν. Έπίστευσεν ότι άλη- 
θώς αϋτη διηυθύνετο είς τό γραφεΤον τού κ. Μπίλ όπως 
έξομολογηθή τήν ιστορίαν τής αγοράς τών δύο κτη
μάτων.

Ό  δυστυχής ούτος άνθρωπος πληροφορηθείς ύπό τής 
Άννης Τέτλεη, τής Δεσποσύνης Χόκενς, τής μικράς 
Μαρής, δηλ. τής ψευδοκομίσσης Λαοχατώ καί τού IΙρίτι 
-Κόκη, ον κατά τύχην μίαν νύκτα αυναπήντησεν είς τό 
περιδόητον άρχαΤον καπηλεΤον αί Σκιαί παρά τήν Κόβεν 
-Γκάρντεν τινά τών παρελθόντων Επεισοδίων τού βιου 
καί τής καταγωγής της, ότι δέν ειχεν άλλα κτήματα, 
οϋτε έπαυλιν είς Σχέρδιτων, οϋτε εισόδημα τακτικόν, 
ότι μόνον πρό τινων μηνών ήτο ύπηρέτρια τού κ. ’Αμ
βροσίου καί ότι Εσχάτως ή τύχη της ήλλαξεν άκρω; μυ- 
στηριωδώς.ό δυστυχής ούτοςάνθρωπος βεδαιωθείςλέγομεν 
ύπέρ άνω πάσης αμφιβολίας ότι τό πλάσμα τούτο ήτο ή 
γόνιμος δαίμων τού ψεύδους, κατενόησε μετά τρόμου 
πάραυτα τήν θέσιν του. ’Όταν έδωσε·/ είς τόν κ. 
Λουδο&Τκον Λεοπόλδον τήν έγγύησιν τού οίκου τού 
κ. Μπίλ έποίησε τούτο φρονώ·/, ότι ούδείς ύπήρχε κίν
δυνος, ότι ή βαρώνη ώς γυνή πλουσιωτάτη καί ύΨηλο- 
τάτης τάξεως ήθελε πληρώσει τάς άποδοχάς της. óot ή- 
δύνατο νά έκδώση άλλας μικρότερων ποσών καί χορη- 
γήση πρός ταύτην τόν άπαιτούμενον χρόνον πρός εν
τελή άποπληρωμήν των. πλήν άβυσσος πεπληρωμένη 
χάους φοδερωτέρου τής πρό τινων ώρών παχειας ομί
χλης ήνεώχθη τό νύν ένώπιόν του ότε άνεκάλυψεν, ότι 
ή γλυκεΤα τούτου φαντασιοπληξία, τό ίνδαλμα τής πε
ριορισμένης φαντασίας του, τό είδωλο·/ τής θεό-ητος. 
ήτις εδραξε τήν χεΤρα του τόσον φιλικώς οπως τόν άν- 
αβιδάση έπί τής κορυφής τού τροχού τής τύχης δέν ήτο 
ή μία άρχιεταίρα τού Λονδίνου ήτις ύπόληψιν δέν έφο- 
δεΤτο ν’ άπολέση καί ήτις τό πιθανότερον ήτο ότι δέν 
ήθελε πληρώσει τά συναλλάγματα.

Έφρύαξεν άναλογιζόμενος τόν τρόπον δΓ ου μετε- 
χειρίσθη τήν αγαθήν του σύζυγον, δΓ ού έγκατέλειψε τά 
άθώα τέκνα του, τό αίσθημα τού συζύγου καί πατρός 
Επανήλθε σφοδρώς καί άκαριαίως έντός τού στήθους τού 
μικρόνου τούτου νέου. Μετά τεσσαράκοντα ήμερών α
πουσίαν έκ τού οίκου του έλαβε·/ όχημα καί διηυθύνθη 
είς τούτον. Έμεινε·/ ώς νεκρός εύρών τούτσ·/ κενόν καί 
φέροντα είς τάς ύέλους ειδοποιήσεις ένοικίου.

Έκρουσε τόν κώδωνα καί έζήτησε νά λάβη πληροφο
ρίας ύπό τού φυλάσσοντας τούτον είς τί μέρος μετε- 
κομίσθη ή έκεΤ κατοικούσα οικογένεια καί r .p i πόσου 
χρόνου εινε κενός ό οικος.

Ούτος δέν έγνώριζεν. Ό  οίκοκύρης τού οίκου τόν έ
θεσε·/ έκεΤ πρό τινων μόνον ήμερών.

Διηυθύνθη πάραυτα είς τήν κατοικίαν τού Ιδιοκτήτου, 
όστις κατώκει είς τήν Νέαν Βρόμπτων καί έκεΤ μετά 
φρίκης καί άπελπισίας έπληροφορήθη ότι ή κ. Έλεονωρα 
Ούάτγουερθ μετά τής πρωτοτόκου θυγατρός της άνεχω- 
ρησαν δΓ ’Αμερικήν καί ότι τά Επίλοιπα τέκνα του ή
σαν έν Λονδίνω έντός τίνος οικοτροφείου.

Ή  δυστυχής Έλεονώρα τρέχει μετά τού Ουγατριου 
μου καί μέ ζητεί είς ’Αμερικήν... ώ ! ό άφρων είς τί 
ώθησα ταύτην καί πόσον σκληρώς έφέρθην πρός τα τέ
κνα μου. .

Ή  νύξ Εκείνη ύπήρξε νύξ Άδου διά τόν άφρονα τού
τον νέον ! Έπλήρωσε λίαν ακριβά καί διά πικρά; μετα
μέλειας καί άλγηνωδών έλεγχων τάς όλίγας ήδονικας 
στιγμάς, ας έγεύθη παρά τή τριτάπτ^ω Φανοστράτη. 
Κατεσύντριδε τό κρανίον του τί νά καμη, πώς να έ- 
ξοικονομήση τάς περιστάσεις. Πανταχόθεν έθεωρει Εαυ
τόν Ενοχοποιημένο·/, ότε δέ άνελογίζετο, ότι ήλλαξε τ’ 
όνομά του καί ότι ήρξατο τόν πράκτορα τών οίκων Οηρευ- 
ων τούς πελάτας τού πάτρωνος τού κ. Μπίλ ούδεμίαν 
πλέον ειχεν άμφιβολίαν ότι άν τά συναλλάγματχ δέν 
έπληρώνοντο καί ή έγγύησις έγίνετο γνωστή πρός τόν 
κ. Μπίλ ούτος ήτο καταδιωκτέος ποινικώς.

Έσυμδουλεύθη πολλάς φοράς τόν δικηγόρον του τί νά 
πράξη, ούτος δέ τόν ένουθέτησε νά γράψη πρός τήν βα- 
ρώνην τήν έπιστο? ήν έκείνην.

Γνωρίζομεν τό άποτέλεσμα ! Ώ ς χάλαζα, μαστυξ 
καί κεραυνός κατέπεσεν ένώπιόν του καί ήδη μετέδαινεν 
είς τού κ. Μπίλ τό γραφεΤον νά συνομιλήση μετα του- 
του διά τήν έγγύησιν.

Σπαρασσόμενος έξ άπογνώσεως διά τόν θεατρικόν 
τρόπον μεθ’ού έκραύγαζεν διά τήν τιμήν της κατανοήσας

( ά κ ο λ ο υ θ ε Τ )
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ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'·

Ό  'Ομηρικός δικηγόρος Νικόλαος Στεφα- 
νίοης. (ά.)

Τις δεν γνωρίζει τό επί τής όδού Έρμου μέγαρον 
του διαφημισμένου εί; ολον τό κράτος τούτου δικη
γόρου καί βουλευταύ τ ις  Θεσσαλίας ! Καί τί μέγα· 
ρον !... Εύρέθημεν εντός τούτου. Ή το θέρος καί ά
παντα τά παράθυρα του κοιτώνος του ήσαν ανοι
κτά ούτο; δε ήτο ΐπτυος έξηπλωμένος επί τής κλί
νης του φέρων μακράν διαφανή ποχαμίσαν έκ του 
ποδογύρου ούτινος έξήρχοντο οί δύο γυμνοί λευκό
τατοι ώς ή χιών καί καθαρότατοι πόδες του. Έ - 
κράτει έγγραφον εις χεΐρας άναγινώσκων τούτο. Ε γ 
γύς τής κλίνης έπί δύο καθισμάτων έκάθηντο δύο 
γυναίκες σεβασμ.ίας όψεως, ή μία νέα καί ή άλλη 
πρεσβυτέρα. Ή  πρεσβυτέρα έφαίνετο μήτηρ τής 
νεωτερας έπισκεπτόμεναι άναντίρρητως αύτόν διά 
τινα δικαστικήν ύπόθεσίν των.

Εις τα αντίκρυ παραθυρα τ ις  όδοϋ, καί τόν ε
ξώστην ήσαν διάφοροι ά'νδρες καί γυναίκες θεώμενοι 
τόν έξηπλωμένον φιλόσοφον όστις ήτο καί τό θέμα 
τής όμιλίας των.

—  Τί ¡¿¿γάρον είνε τούτο πλατυλέσχα Σατανά;., 
τούτο τό παριπάλαιον σπητάκι, τούτο τό κουτί μέ- 
γαρον ; εκραξεν ή κυρά Ευρώπη άμα εύρέθημεν έντός 
προσθε'τουσα μετά μεγαλειτέρας άπορείας.

Ό  κοιτών οΰτος μόλις χωρεΐ την κλίνην και τά 
τεσσαρα καθίσματα τήν στρογγύλην αύτήν τράπε
ζαν έφ’ ής γράφει καί την ιματιοθήκην του. Καί ό 
κοιτών ούτος είνε συγχρόνως καί τό γραφεϊον του... 
τί πράγρεα είνε τούτο Σατανά ;

—· Χά ! χά  ! χά !... έχει εν ’έτερον δωμάτιον τό 
(«γάρον τούτο μεγαλειοτάτη ! βλεπον καί αΰτό έπί 
τής όδού τού Έρμού,είνε μικρόν μεγαλήτερβν τούτου, 
άλλ’ εκείνο κατοικεΐται άπά μίαν βασιλοπούλαν, 
ναι ! κατοικεΐται από μίαν πριγκίπισαν ήτις εχει έ- 
κατόν έβδομήκοντα έκατομμύρια φράγκα περιου
σίαν... είνε κυρά μου εν γεροντογύναικο πρώτης τά- 
ξεως άλλα περνά είκοσι πενταετής παρΟε’νος· είνε ή 
καλλίτερα νύφη των ’Αθηνών Είπεν 6 Διάβολος 
θεωρών την αύτοκράτειραν τής Γής κατά πρόσωπον 
είρωνεκώς καί μετά φυσιογνωμίας έμπλε'ου πονηριάς 
σαρκασμού καί κακίας.

—  Είσαι ανυπόφορος ώ ταλασίφρων Διάβολε μέ 
τά αιώνια προβλήματα καί α’ινίγματά σου. Βασι
λοπούλα ! πριγκίπισσα! γεροντογύναικο ! είκοσι πεν
ταετής παρθένος μ.έ εκατόν έβδομήκοντα ίκατομ.- 
μύρια φράγκα περιουσίαν καί κατοικούσα έντός τού
του τού κουτίου... ολα αυτά δεν είνε αινίγματα;... 
δεν είνε προβλήματα ;

—  Μήπως λέγω κυρά Ευρώπη ότι δεν είνε ; βε
βαίως είνε.

—  Είνε ή νύφη. Ή  άρρεβωνιστική τού κυρίου 
Στεφανίδου ;... άλ.λ’ οΰτος πρέπει νά είνε άνω τών

(α) Τριάκοντα έτη μετά τόν θάνατόν μου προέβλεψα 
έν τη διαθήκη μου νά ϊημοσιευθώσ; μετά τών σημειώ
σεων των τα αληθή ονόματα τών ηρώων τής « Ά λ λ  η- 
γ ο  ρ ι κ ή ς  κ α ί  π α ρ α β ο λ ι κ ή ς  ε ί κ ό ν ο ς  τής  
π α ρ ο ύ σ η ς  χ α τ α σ τ ά σ ε ω ς  τ ή ς  Ε λ λ ά 
δ ο ς . »  Οί μεταγενέστερο: έοείλουσιν ίστοριχώς νά πλη- 
ρεφορηθώσι τούς στοιχειωδέστερους τής παρούσης δια
φθοράς. Ό  Νικόλαος Στεφανίδης σήμερον παρουσιάζε
ται έν μέσω τούτων καί τού φοβερού τουτου σκότους χα- 
ρακτήρ μοναδικός καί αναμφισβήτητος ώς διαλάμπον 
μπριλαντιον 2ια τούτο καί μόνον θέτομεν αύτόν μετά 
σου αληθούς ονόματος του" Στέφανος Ξένος.

έβδομήκοντα έτών.. βεβαίως δεν θά νυμ.φευθή άλ
λην μίαν φοράν εις τήν ηλικίαν αυτήν.

— Δεν είνε ή νύμφη δι’αΰτόν άλλα δι' άλλον δίδει 
μόνον άσυλον πρός πήν θυγατε'ρα ενός άλλοτε ισχυ
ρού βασιλεως. Είπεν ό Διάβολος.

—  Ά λ λ ’ εγώ πρέπει νά -τήν γνωρίζω... ποια είνε;. 
... ποιος ήγεμών μου είνε ό πατήρ της ήρώτησεν ή 
κυρά Ευρώπη.

—  Προσοχή μεγαλειοτάτη !... ήλθαν οί δύο μέλ
λοντες δημοσιογράφοι. Κτυπούν τήν θύραν διέκοψεν 
ό Διάβολος.

—  Κόκ ! Κόκ!.. κύτταξε ποιός κτυπά τήν πόρτα, 
εκραξεν βρονχοφώνως ό δικηγόρος Στεφανίδης δια- 
κόψας τήν άνάγνωσιν τού εές χεΐρας του έγγγράφου.

—  Ή  Κόκ κυρά Ευρώπη είνε ή ύπηρέτοιά του ! 
ό πατήρ της ήτο "Αγγλος. Τήν έχει άπό δώδεκα 
έτών καί τήν άνάθρεψεν 6 ίδιος. Είνε ή πιστή του 
υπηρέτρια, έχει τά πάντα εί; χεΐρας τη; καί άν ήτο 
ή γυνή αδτη νά άπουσιάσγ τρεις μήνας έκ τού οίκου 
τού Στεφανίδου ούτος άμφιβάλλω έάν δεν θά σκάση, 
διύτι μέ ολην τήν φιλοσοφίαν καί στωϊκότητά του, 
εις πολλά πράγματα είνε πολύ στενόχωρος καί μόνη 
αΰτη έχει τήν άπέραντον ΰπομ,ονήν νά ΰποφέρη τήν 
γλώσσαν του. Γνωρίζει τάς αδυναμίας του, τάς ώ
ρα; τής εργασίας καί τών άναπαύσεών του τά; δια
φόρους κλίμακας τής φωνής το-j καί τάς διαφόρους 
όμηρικάς ή κυνικάς φράσεις τής γλώσση; του· είνε 
σπανιώτατη γυναίκα εις τήν καρδίαν καί αρετήν ά- 
φοσίωσιν αυτή ή Κόκ είπεν ό Διάβολος.

—  Δύο κύριοι επιθυμούν νά σε ιδουν είπεν ή Κόκ 
άνοίγουσα τήν θύραν καί είσάγουσα τόν κ. "Απελπιν 
καί Γεώργιον Φρουρίδην.

‘Ο Νικόλαος Στεφανίδης έρριψεν βλέμμα ταχύ 
έπί τοΰ Γεωργίου Φρουρίδη και άμα τόν άνεγνώρισε 
βροντωδώς φωνάζει.

—  Μωρέ κύριοι ! ... δέ μού φερες κύριε τάς εξήντα 
δραχμάς όπου έπλήρωσα νά σέ βγάλω άπό τήν φυ
λακήν... ούτε σέ ματαεϊδα πλέον.. έπρεπε νά· είξεύρω 
τόν κόσμον καλλίτερα καί τί βρωμ-άνθρωπο; είσαι 
διά νά σέ άφήσω νά ψοφήσγς έντός τής φυλακής.

—  Βάστα μέσα σου Γιώργο καί μήν άποκοιθής. 
θά χαλάσης τήν δουλειάν, θά ξεθυμάνη είπεν ό κ. 
Ά πελπις χαμηλοφώνως, έπειτα αποτεινόμενος πρός 
τόν κ. Στεφανίδην λέγει πρός αύτόν.

.— ’Ακριβώς κ. Στεφανίδη έγώ καί ό έντιμος φί
λος μου ήλθομεν ένταύθα όπως διασκεφθώμεν καί 
σάς προτεινωμεν κάτι συμφέρον καί πρός τούς τοεϊς 
ημών καί διά τού όποίαυ θά δυνηθή νά σέ πλη- 
ρώση...

-— Τουλόγου σου ποιος είσθε ;... μ.ήπως είσθε 
καί ύμεΐς κανένα έντιμον υποκείμενον ώ; τόν έντιμον 
εδώ... πώς τόν λέγουν έλησμόνησα τό όνομά του.

-— Γεώργιος Φρουρίδης !... εγώ ονομάζομαι κ. 
Ά πέλπις, γραμματεύς τού δικαστηρίου έκαμα τόσ» 
αντίγραφα αποφάσεων δΓ ύμάς δέν μέ ένθυμεΐσθε;...

—  Πού στού διαβόλου τόν κώλο νά θυμούμαι ό
σους ανθρώπους βλέπω... έπειτα αντίγραφα τών α
ποφάσεων... δέν πηγαίνεις στό άναγκαϊον μου νά 
ίδής πώς είνε γεμάτο άπό αντίγραφα αποφάσεων...

Στρέψας μετά ταύτα τήν κεφαλήν πρός τάς δύο 
περιμενούσα; κυρίας λέγει.

—  Τί λέγετε κυράδες ;... καί τί θέλετε νά σάς 
κάμ.ω έγώ τώρα μέ τέτοια μία σκατό άπόφασι τού 
παπά Κοπρίδη ; έπρεπε κυρά μου άφού τό ξερες πώς 
είνε εισηγητής καί μάλιστα τόν έγνώριζες τί κου
μάσι είνε ποίν βγάλη τήν άπόφασι νά τού πάς έ'να 
σακκουλάκι μέ δραχμές καί νά τάς στείλης μάλιστα 
μέ τήν ώμοοφη κόρη σου έδώ νά δής έβγανε τήν ά- 
πόφασι ώς τήν έπιθυμοΰσε ή καρδιά σου ή δέν τήν 
έβγανε.

Συγχρόνως ό κ. Στεφανίδης έξακαρδίζετο τόν ει
λικρινή εκείνον γελωτά του σημαίνοντα οτι έλεγεν 
δ,τι ή καρδιά του ύπηγόρευεν

—  Καλέ τί λόγια είνε αύτά πού λέτε κυρ Στεφα
νίδη... δέν ντρέπεσθε ; είπεν ή μ,ήτηρ έτοιμοδάκρυς.

—  Νά δά μάς έπιασε ή ντροπή καταβιβάζων τόν 
γέλωτα είπεν ώ; νά έννόησεν ότι προσέβαλεν άκου- 
σίως τήν φιλοτιμίαν δύο έντιμων γυναικών.

—  Καί τί θέλετε νά κάμωμεν τώρα κύριε Στεφα
νίδη μέ τήν άπόφασιν αύτήν ;... τί μάς συμβου
λεύετε νά κάμωμεν ;

—  Τί νά κάμετε ;... νά υπάγετε νά εύρετε κανένα 
δικηγόρο νά σάς κάμη τήν έφεσιν.

—  Δέν γνωρίζομεν κανένα καί δέν έχομεν χρή
ματα . εΐμεθα πολύ φτώχιές πα ! πα ! θά χάσωμεν 
τό σπιτάκι μα; είνε τό μόνο πράγμα πού μάς Ί-

μεινε στό κόσμο. Ένοικιάζομεν τό άπάνω πάτωμ« 
καί ζούμεν έντίμω; καί μέ μεγάλη οικονομία. Είπεν 
ή μήτηρ ήτις ήρχισε νά κλαίϊ) πικρότερα.

—  "Ε ! τωρα τί κλαίγεις ; . . . τά κλάματα δέν 
κάνουν παράδες.. θά μέ κάμετε καί έμέ νά κλάψω... 
άφες τήν άπόφασι καί πήγαινε νά μού φέρης καί τά 
άλλα χαρτιά καί ’γώ κάνω τήν έφεσιν και πληρώνω 
άπά τήν σακούλα μου τά έξοδα ! πώς μπορώ νά σάς 
άφήσω νά σάς φάγουν τό σπήτι σας οί αχρείοι αυ. 
τοί όπου έμπλέξατε... Είνε τόσον άχρεΐοι άνθρωποι 
οί αντίπαλοί σας- τούς γνωρίζω καί γνωρίζω τόν 
ψευτοπαυλάοα τόν δικηγόρο σας, αύτος ό ψευτο* 
παυλάρας είνε ό θρόνο; τής ψευτιάς καί ή πηγή τής 
ατιμίας .. "Αχ ! τί δικαστήρια ! τί δικασταί ! τί 
δικηγόροι ! έπλημμύρησεν ώ; ύδωρ ή αδικία έν Έ λ- 
λάδι... καλά λέγει ό θείος "Ομηρο; εις τό II. τής 
Ίλιάδος 385.

Ώ ς δ’ ϋπο λαίλαπι πασα κελαινή βέβριθε χθων 
Ήματι όπωρινω, οτε λαβρότατον χέει ύδωρ 
Ζεύς, ό'τε δή ρ’ άνδρεσσι κοτεσσαμενος χαλεπήνη,
Οί βίη έν,άγορή σκολιάς κρίνωσι Οέμιστας 
’Εκ δέ δίκην έλάσωσι, θεών οπιν ούκ άλέγοντες.

Τά καταλ.αμβάνείς αύτά κυρά Παοαλυπημένη τί 
έννοούν ;

—  Δέν τά καταλαμβά.ω κ. Στεφανίδη.
—  Καθώς λέγει έν καιρφ ζοφερά; λαιλαπος, έν 

καιρώ φθινοπώρου δλη ή γή είνε πλήρης άφθονωτα- 
του ύδατος. τά όποιον βρέχει ό Ζεύς οργισθεί; κατά 
τών ανθρώπων ο'ίτινες αδίκως δίκα; δικάζουσι εις 
τήν αγοράν καί άθετούσι τό δίκαιον μή φοβούμενοι 
τήν έκδίκησιν τών θεών. ούτω καί έγώ κυράδε; μου 
φρονώ, ότι βρέχει σήμερον ιό Ζεύς έν τή σιγή του 
τοσαύτην αδικίαν όπως εΰρεθή ό τρόπος νά διορθω
θούν τά δικαστήρια μας. Είμαι πενήντα χρόνων δι
κηγόρος ενώπιον αύτών καί ποτέ δέν είδον πριν τό 
κακόν το όποιον γίνεται σήμερον εις τά δικαστή
ρια... αί άδικίαι όπου γίνονται, αί παρανομία1, κυ
ρίως κατά τών πτωχών καί αδυνάτων ή κατά τών 
αντιπολιτευόμενων............δικαστήρια σκατά δικα
στήρια.

—  Τώρα όμιλεΐ ή καρδία του ! κυρά Ευρώπη —  
μή συνερίζεσαι τήν γλώσσαν του... βλέπετε κυρά 
Εύοώπη τήν διαφοράν τού τίμιου δικηγόρου άπό ’ε
κείνου τού άτιμου Καπνικοπούλου ; Έπεθυμεΐτε 
νά σάς οδηγήσω υπό τήν στέγην έντιμων τού δικα
στικού κλάδου... Σάς ώδήγησα ήδη εις έκείνην τοΰ 
κ. Άπέλπιδος. τού συμβολαιογράφου καί ένταύθα 
είπεν ό Διάβολος σείων τήν κεφαλήν του, βλέπετε ή 
χώρα δέν στερείται τοιούτων, προσέθηκε μετά 
ταύτα.

—  Σάς εϋχαριστούμεν κ. Στεφανίδη.. είσαι ό λυ
τρωτής μας... ό θεός νά σού τά δώση πενταπλάσια 
καί νά ζήσγ,ς χίλια χρόνια νά κόπτγ, τάς ήμέρας μα; 
καί σού τάς χαρίζη.

—  Νά ή ώρα !... τί μέ ευχαριστείτε σαν νά σάς 
έχάρισα τόν χαζενέ τού Σουλτάνου... νά ή ώρα νά 
μή βοηθήση τι; καί τήν έντιμον πτώχια, καί τότε 
πού πάγει ή κοινωνία ;... τί γίνεται τό έθνος ;

—  Εις τήν ώραν αύτήν, κύριε Στεφανίδη, ή χά 
ρις είνε μεγαλείτερη άπό ενα Χαζενέ. Έβγήκαμεν, 
πίστευσόν μας, άπύ τό σπήτι νηστικές καί ώς τρε
λές . . . πίστευσέ μας δέν έγομεν φαγί σήμερον νά 
φάγωμεν καί δέν μάς μέλλει νά μείνωμεν καί τρεις 
ήμέρας χωρίς φαγητάν,φθάνει μ,όνον νά γλυτώσωμ.ε* 
τό σπητάκι μας κοϊί τήν τιμήν μας, τό σπητάκι 
τούτο είνε ή μόνη προίκα τής κόρης μου. Αύτός 4 
δικηγόρος μας ό Παυλάρας δ πρωτοψεύτης τών Α 
θηνών μάς έπήρε όλο τό ένοίκιον τού παρελθόντος

ηνός δ ι’ όσα έκαμε λέγει έξοδα καί μάς είπε πώς 
έν πηγαίνει μπροστά διά τήν έφεσιν έάν δέν τοΰ 

δώσωμ-ε ένα άλλο είκοσιπεντάρικο· πού νά τό εϋρω- 
μεν ; Καί μεΐς δέν έχομ,εν νά φάγωμεν... Συλλογΐ' 
σθήκαμεν έσάς οπού κάμ.νετε τόσα ψυχικά... ΐδου 
μάς έσωσες καί λέγεις, κ. Στεφανίδη, ότι δέν είν· 
μεγάλη χάρις... ζητούν οί άτιμοι νά μή κάμωμεν ΐ- 
φεσι καί πωληθή τό σπητάκι μας καί έπειτα μάς 
αναγκάσουν νά γίνωμεν ζητιάνες καί τό κάτω κάτω 
πουλήσ·/) τήν τιμήν του τό καΰμένο τό κορίτζι μ.ου... 
άν δέν έκάναμεν έφεσιν θά έπεκυρώνετο ή άπόφασις 
. . .  καί πού μπορούσα νά εύρω είκοσι πέντε δραχμάς 
άφού δέν έχομεν τό φαγητόν μας σήμερον.

—  Μέ τά σωστά σου δέν έχετε νά φάγετε σή» 
(ΑΕ? δ ν  ; .................

( α κ ο λ ο υ θ ε ί )


