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Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Οι έγγραφόμενοι S i ’ i v  ετος νέοι συνδρομηταί 

άπό το Ο Ίανουαρίου του 1892, λαμβάνουσι δω
ρεάν τούς πέντε ήδη έκδοθέντας τόμους του πε
ριπετειώδους καί εγκυκλοπαιδικού μυθιστορήμα
τος τοϋκ. Στεφ. Ξένου, τά «Νόθα Τέκνα», δσοι 
δε έξακολουθήσωσι την συνδρομήν των καί διά 
τό έπιόν ετος 1893 θά λάβωσι δωρεάν πλήρες το 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων εκδοθησομένων 
Ιντός του έτους.

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

Ό  ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ δέν δημοσιεύεται τήν Δευ
τέραν. Ή Κυριακή άφίεται πρδς άνάπαυσιν των τε εργατών 
καί συνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συμβάντα δύνανται νά 
ιαρρήςωσι τδν άλλως τε απαραβίασταν τούτον κανόνα.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ 
Ένταΰβα καί έν ταΐς έπαρχίαις έτησία δρ. 30 έςαμ. δρ. 15 
Έν τη αλλοδαπή........................  δρ. χρ. 45 δρ. χ ρ . 26

Αί πληρωμαί των συνδρομών τού «Βρεττα- 
νικοΟ Άστέρος» γίνονται εις τά γραφείά μας 
κείμενα έπΐ τής οδού προαστείου άρ. 8 άπέναντι 
τού νεοκτίστου θεάτρου τοϋ κ. Μπαλάνου- έκεί 
ίστις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
τής έφημερίδος ημών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
TOT ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δί αποδείξεις πληρωμής των συνδρομών θά φέρωσι 
μόνον τήν υπογραφήν τοϋ ιδιοκτήτου κ. Στεφάνου Ξένου, 
πάσα δέ τοιαΰτη, μή φέρουσα τήν υπογραφήν του είνε 
άκυρος.

ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Πάσης διατριβής μή άπαδούσης πρός τό προγεγραμ- 

μένον πνεύμα τού Βρεττανικού άστέρος έν μέν τή πρώτη 
οελίδι ό στίχος άπαξ μέν καταχωριζόμενος τιμαται 10 
λεπτ. δίς 60, 6κις 50, έν δέ τή 4η καί 8η σελίδι άπαξ 
60, δίς 40, πολλάκις 30, των δέ αγγελιών καί ειδο
ποιήσεων ô στίχος άπαξ λεπ. 20, δίς 15, πολλάκις 10.

Ένεκα τής αλλαγής τινών μελών τοϋ προ
σωπικού τοϋ «Βρεττανικού Άστέρος» καί όπως 
μή διακοπή τών αναγνωστών τών τριών μυθι
στορημάτων ημών ή συνέχεια ό «Βρεττανικός 
Αστήρ» Οά δημοσιεύεται μετά τήν μεσημβρίαν 
καθ' εκάστην μέχρι τής 3ης Απριλίου εις σε- 
λίοας τέσσαρας άντί οκτώ εάν οέ τό γραφείον 
ήμών τακτοποιηθή πρότερον καί πρό τής 3ης.

Κατά τό διάστημα τούτο ή πρώτη σελίς θ’ 
άφιερούται εις μικρόν κύριον άρθρον έπί τών 
τής ημέρας-_________________

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλουνται οί κύριοι συνδρομηταί τής 

Αίγύπτου καί άλλων μερών τού εσωτερικού καί 
εξωτερικού οί μή πληρώσαντες έτι τάς συνόρο- 
μάς των καθώς καί οί μέλλοντες νά καταταχ- 
θώσι νέοι συνδρομηταί εις τόν «Βρεττανικόν 
Αστέρα» νά πέμπουν κατ ευθείαν εις τό όνομα 

τού κ, Στεφάνου Ξένου τήν συνδρομήν των, άλ
λως τε ή αποστολή τής έφημερίδος θά διακό 
πτεται καί πρός γνώσιν των. Το μέτρον τούτο ή 
διεύθυνσις άπιφάσισεν ώς γενικόν μέτρον δΓ ό
λους τούς συνδρομητάς αύτής όπως άποφύγη 
Οιαφωνίας, εινε δέ μόνη υπεύθυνος διά πάσαν 
καθυστέρησιν τού φύλλου μετά τήν παραλαβήν 
τού αντιτίμου.

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ
Άνελθόντες χθές εές τά ανάκτορα συνειργάσθη- 

σαν μετά τοϋ βασιλέως ό επί τών Ναυτικών υπουρ
γός κ. Σαχτούρης καί ό έπί τών έςωτερικών κ. Με- 
λετόπουλος.

X

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
Διά Β. διατάγματος διωρίσθη έπαρχος Λευκά- 

δος ό κ. Ν. Στρασβοσκιάδης άντί τού κ. Γ. Γ. 
Όμορίδου, Καρυστίας ό ■/.. I. Άθανασιάδης άντί 
τοϋ κ. Ά ντ. Λουκάκου μετατεθέντος εις τήν επαρ
χίαν Μήλου, άντί τοϋ κ. Ξάνθη μετατεθεντος, εις 
τήν επαρχίαν "Ανδρου, άντί τοϋ κ. Ν. Σταθο- 
πούλου.

X

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΥΓΚΡΔΣ
Διωρίσθη ώς ευχαρίστως έμάθομεν ό κ. Σπυρίδων 

Σούγκοας καθηγητής τού β ' Βαρβακείου γυμνασίου.
X

ΕΠΙΣΤΗΝΟΝΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Αΰριον την 3 1 )2 ώραν τής πρωίας οί φοιτηταί 

τοϋ Πανεπιστημίου άναχωρούσιν έκ τού σταθμού 
τοϋ Λαυρίου διά Λαύριον καί Μαραθώνα, ένθα οΐ 
καθηγηταί κ. κ. Λάμπρος, Χρηστομάνος Πολίτης, 
Άργυρόπουλος κλπ. ποιήσονται έπιστημονικάς δια
λέξεις, ό δε ποιητής κ. ΓΙροβελέγγιος θά άναγνώση 
τό ποίημά του ό «Άγγελος τής έν Μαραθώνι 
νίκης».

X

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑ
Δί έν τώ τελωεείω Πειραιώς γενόμεναι εισπράξεις 

κατά τό χθες λήγον εϊκοσαήμερον τρέχοντος μηνός 
άνήλθον εις 50 0  χιλιάδας δραχμάς απέναντι 508  
χιλ. είσπράχθεισων κατά τό αντίστοιχον είκοσαή- 
μερον τού αΰτοϋ μηνΰς παρελθόντος έτους, ήτοι έπί 
έλαττον 8 Θ χιλ. δραχμαί.

X

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Αυριον, Κυριακήν Ε’ τών Νηστειών, κηρύξουσι 

τον θείον λόγον έν Άθήναις, έν τώ ναώ τού άγιου 
Δημητρίοτ (Ψυρρή) ό σεβασμιώτατος άρχιεπίσκο- 
πος Πρ. Κεφολληνίας έν τώ τής Μητροπόλεως ό 
άρχιμανδρίτης Παρθ. Δημητρόπουλος· έν τώ τών 
άγιων Θεοδώρων ό άρχιμανδρίτης Ίω. Μαρτϊνος- 
έν τώ τής Χριστού γεννήσεως (Χριστοκοπίδη) ό άρ- 
χιμανδρίτης "Ανθιμος Μανοοσόπουλος· έν τώ τοϋ 
άγιου Διονυσίου καί ό Οικονόμος Γεώργ. Πουλά- 
κος· έν τώ τής Ρύμβης.
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Π Λ Ε Κ Τ Α Ν Η  — Π Λ Ε Κ Τ Α Ν Ω Ν
ΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΜ Ο Σ ΑΠΟ ΤΟΥ  1760— 1856
 ο------

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 

Ε ΙΣ  ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕ.

Ύπά ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ ' 

(συνέχεια).

Εΐς ί-.ερος χορός

Παρέλαβε ευνοϊκόν της ποιον ; ένα άπλοΰν αξιω
ματικόν της Σωματοφυλακής της... ποιον τον Ζουμ- 
πώφ ! !... και άπέρριψε ποιον τόν Άγγελον Δασκώφ ; 
έχω σκοπόν να αναχωρήσω πάραυτα διά Τουρκίαν, θα 
υπάγω νά κάμω εν μικρόν ταξείδιον εις τήν "Ηπειρον 
προσέθεσε φαινόμενο; άκρως τεταραγμένος καί ώς κη
ρός άπωχροών.

—  Ή  κόμισσα Ούϊσκοβάτη εις τους λόγους τούτους 
έμεινε·/ ώς εμβρόντητος,

— θα  καταβώ πρώτον είς ’Οδησσόν νά ϊδω τόν θειον 
μου Ζακκώφ, θά μεταβώ εις Κων)πολιν έκεΤθεν εις Μα
κεδονίαν και "Ηπειρον 'Ιταλίαν καί Γαλλίαν καί δεν 
Οά έπιστρέψω εις ΓΙετρούπολιν... ή οταν ό Άσ-ήρ τού
του του Κοζάκου Ζουμπώφ δύση’ έπανέλαδε μετά ερεθι
σμού καί άγανακτήσεως συμμίκτου.

—  Θέλετε ίδεϊ τότε τά πράγματα έκ του πλησίον 
καί κρίνητε ό ίδιος ταΰτα' είπεν ό Παλαιολόγος.

—  €)ά διέλθω έκ Μόσχας όπως ζητήσω συστατικά 
παρά του συνταγματάρχου Βασιελιτζικώφ διά τήνΉπει- 
ρον.

—  Ό  συνταγματάρχης Βασιελιτζικώφ διετάχθη νά 
προφθαση τόν στρατόν τοΰ ΙΙοτέμκη πριν τά τέλη του 
προσεχούς μηνός, όστις πρέπει νά εύρίσκεται ήδη καθ’ 
όδόν δ·.ά τήν Βερσαραβίαν' όταν διήλθον έκ Μόσχας τόν 
εΰρον προετοιμαζόμενον νά άναχωρήση, είπε·/ ό ΓΙαλαιο- 
λόγος.

—  ’Αλήθεια ! είπεν ή κόμισσα !... περίεργον νά μή 
με γράψη τίποτε !—  θά  παρακαλέσω τόν σύζυγόν 
μου αγαπητέ μου υιέ νά κάμωμεν καί ήμεΤς τό ταςεί- 
διον εις τά μέρη έκείνα... όχι Δημήτριε δέν θά σέ ά- 
φίσω μόνον εινε ήδη ακριβώς 20  έτη όπου άφήκα τήν 
"Ηπειρον. Θά αναχωρήσω μεν όλοι όμού δέν θά έχης 
τότε πλέον ανάγκην συστατικών είπεν ή κόμισσα ής 
τό πρόσωπον έκαλύπτετο μετά πολλής σοβαρότητος.

Ό  άναπολών τήν Ζιδρέν τής έποχής καθ' ήν πρό 24 
έτών ήνεωςαμεν τήν παρούσαν ιστορίαν ευρίσκει εις τήν 
κόμισσαν Οϋΐσκοδάτην μίαν των σπανιωτέρων μεταλλα
γών τής ανθρωπίνου ρύσεως. Έπασχεν έκ νοσταλγίας, 
σχεδόν έτήκετο ώς ό κηρός νά έπανίδη τόν τερπνόν ορί
ζοντα έφ’ οϋ έγεννήθη. Έκορέσθη εις τά μεγαλεία, 
τους τίτλους καί τα πλούτη ενός κατεφυγμένου κλίμα
τος καί έδιδε τον κόσμον ολον νά άναπνεύση τήν εύ- 
κραή ατμόσφαιραν τής πατρίδος της. Πλήν ή άνάμνησις 
τού παρελθόντος έπρόφθανε τήν φαντασίαν της. καί ώς 
πάγος κατέψυγε πάσαν ελπίδα, παν τερπνόν όναρ όπερ 
ϋπέρ τής γής τής γεννήσεώς της συνελάμβανεν. Ό  φό
βος ότι αμα εκεί περιήρχετο ήθελεν άναγνωρισθή, ό φό
βος ότι τό απόκρυφον τής γεννήσεώς του υίου της ήδύ- 
νατο νά γείνη γνωστόν’έποίει ταότην νά ν.αταπνίγη τούς 
πόθους της ci οι δήποτε καί αν ήσαν όπως μή ϊδη τό γή
ρας της ταλαίπωρου οια έστάθη ή ήβη αΰτής.

Ή κόμισσα ΟΐιΤσκοδάτη άπεφάσισεν αμέσως νά συν- 
ταξειδεύση μετά τού υίου της μέχρις 'Οδησσού όπως 
συσκεφθή μετα του αδελφού αΰτής καί τού συνταγμα
τάρχου Κασιελιτζικώφ τί ποιητέον.

ΔιεννοεΤτο νά κατορθώση διά τού πρίγκιπος Ποτέμ- 
κη ό υιός αυτής νά κατέλθη είς τάς φάλαγκας τού Ρωσ- 
σικού στρατού τού μαχομένου τότε κατά τής ημισελή
νου καί οϋτω βαθμηδόν στρέψει τήν συμπάθειαν του έκ 
των Μουσουλμάνων καί τούτον άποσπάσε: έκ μ.ιας πο
λιτικής τήν οποίαν ματαίως έδίωκε. Κατηργάζετο διά 
τού Ανοκτοδουλιου τής ΓΙετρουπόλεως τούτέστι νά ά- 
νεγείρη έτερον ένα θρόνον είς τά παράλια τού Άδρία 
διά τόν Άλήν.

Δέν έβράδυνε νά κατίδη ή κόμισσα ΟΟϊσκοδάτη τά 
αίτια τά παρωτρύνοντα τόν υιόν της κατεσπευσμένως ν' 
άφήση τήν Ρωσσίαν-

Είχεν οΰτος βασίσει τάς έλπίδας του άπάσας είς τήν 
εκλογήν τού έπιστηθίου του πρίγκιπος Δασκόφ ώς ευνοϊ
κού τής Αύτοκρατείρας. Ό  νέος πρίγκιψΔασκώφ κατεχό- 
μενοςϋπό φαντασίας καί φιλοδοξίας ώςέκείνην τής μητρος

αυτού διεκαίετο έξ έπιθυμίας νά γενή ό σύνευνόςτής Αΰ- 
τοκρατείρας όπως παίξημέγα πολιτικόν καί στρατιωτικόν 
ώς τόν Όρλώφ καί τόν Π®τέμκην πρόσωπον,όπως τοπο
θέτηση τούς φίλους του και πραγματοποίηση τάς πολι- 
τικας φαντασιοπληξίας του. αιτινες μακράν τού νά ήσαν 
αυτοφυείς ϊδεαι ήσαν έμπνεύσεις τού φίλου του Δημη- 
τριου μεφ’ ου έπ’ έσχατων ήμερων ό υιός τής κομισσης 
ήτο συεδεδεμέεος ώς ο ΓΙηλάδης πρός τόν Όρέστην.

Αμα ό Δημήτριος είδεν είς τόν χορόν έκεϊνον τήν 
έκλογήν τοΰ Ζουμπώφ άπεφάσισε πάραυτα να ταςει- 
δεύση διευθυνθή δέ πρό πάντων είς τήν "ΙΙπειρον καί 
γνωριση έκ τοΰ πλησίον τόν άνδρα μεθ’ οΰ πρό δύο έ- 
τών ανταποκρίνετο, να σπουδάση έκ τού εγγύς τούς αν
θρώπους καί νά καλλ'.εργήση τάς πληροφορίας του καί 
τακτοποιήση τάς πολιτικάς σχέσεις του έπί βάσεων στε- 
ραιοτέρων ώστε μετά τήν επάνοδόν του είς ΓΙετρούπολιν 
κάτοχος τοΰ ζητήματος νά δυνηθή νά κινήση τά παντα 
υπέρ τοΰ Άλή. Ό  Δημήτριος ήτο ήλικίας 24 έτών 
τέκνον δύο πεπυρωμένων φαντασιών' δΓ ο είχε καί ού- 
τος έν τη φαντασία του τόν Ιδανικόν του κόσμον καί τήν 
φιλοδοξίαν του' πλήν ώ φύσις φύσις διά τίνος ήχοΰς 
κρούεις τάς καρδίας μας !! ή μυστική φωνή σου!! τίς 
εινε ό άγνωστος μαγνήτης δι’ οΰ οί όμοιαίμακτοι πολ
λά/, ις συνέλκονται έκ δύο αντιπόδων τής γής μερών 
πρός συναπαντησίν των !!

Μετά δύο μήνας ή κόμισσα Οΰϊσκο&άτη, ό συνταγ
ματάρχης Βασιελίτσικωφ. ά κ. Ζακώφ άφίχθησαν είς Ί- 
ασιον τής Μολδαβίας όπου ό πρίγκιψ Ποτεμκης έκράτει 
τό στραταρχεϊον του διηύθυνε δέ έκεϊθεν τήν κατά τής 
Τουρκίας έκοτρατεία" του.

Καιρός ήδη να έπιστρέψωμεν πρός τόν άρχικόν ήρωα 
τοΰ συγγράμματος τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'.

Ή  εκστρατεία.

Ή  έγκαθίδρυσις τοΰ Ά λή ώς πασσά των Ίωαννίνων 
έκ μέρους τοΰ Διβανίου, ανύψωσε τήν υπεροχήν του 
ΰπεράνω πάσης των άλλων τοπαρχών καί βέηδοιν τής 
Άλδανοθεσσαλίας, ένέσπειρε δέ φόβον τοιοΰτον είς τούς 
έχθρούς του. ώστε νά παραλύση των τολμηρότερων τάς 
κατ’ αΰτοΰ πλεκτάνας.

'Ημέραν τινά ό Άλής έθήρευε κατά τό έτος 1789 
μετα τοΰ πιστού του 'Αθανασίου Βάγια παρά τήν 
λεγομένην τότε οδόν τής Βίρουας όχι μακράν τοΰ ’Αρ
γυρόκαστρου. Άπηυδημένος καί σκυθρωπός έκάθισεν 
έπί ϋψηλοΰ βράχου. Κά-ωθέν του τό ϋδωρ ώς έκ βα- 
θέως κρατήρος άναπηδών καί κοχλάζον έξεχυλίζετο έκ 
τοΰ στομίου τοΰ κρατήρος καί κυλιόμενον πέριξ τοΰ 
κανονικού βράχου έσχηματιζε τό καλοόμενον ποτάμι τής 
Βιρουας. Δύο ώρας μακράν έκεϊ έφαίνετο ?·/ τέλειον 
αμφιθέατρο-/, είς κωνικός λόφος. Ιφ’ οΰ ήσαν έκτισμέ- 
νοι οίκοι καί υψηλοί πύργοι. Ό  λόφος οΰτος ήτο τό 
Γαρδίκιον, είς τό οποίον ή μήτηρ καί ή αδελφή του το- 
σαύτας ύπέφερον ατιμώσεις.

Ο Άλής ήτο μ.όνος μ,ετά τοΰ Βάγια, οΐ άνθρωποί 
του ήσαν πολλά βήματα μακράν. Έκάπνιζε διατηρώ·/ 
σιγήν μεγίστη·/ καί οί οφθαλμοί τούτου ήσαν πλήρεις 
ύγροΰ ώς έτοιμόδακρεις. ’Αλλά τό ϋγρόν καί Οαμβερόν 
τούτου δέν ήτο άλλο ή των σκοτεινών σκέψεων καί στο
χασμών στενοχώρια.

Μετ’ ολίγον βαθύς αναστεναγμός έξήλθεν έκ τοΰ στή
θους τοΰ Άλή.

—  ’Ιδού. Βάγια, ειπεν, ήμείς έγείναμεν μεγάλοι.... 
Θεώρησον έκεϊ κάτω οπού μόλις φαίνεται τό χάνι τής 
Βαλιαρέ... 'Ενθυμείσαι, παιδί μου, πρό είκοσι·/ έτών 
τόν Πολύχρονη τόν μουλαροέμπορον καί τούς γρόνθους 
όπου του έδωσα, ενθυμείσαι τήν φοβερά·/ εκείνην νύκτα, 
Αθανάση ! Ιδού έγώ τώρα πασσας, καί τί πασσας ! ! 

κατεποντισα ολους τούς έχθρούς μου, έγεινα κραταιό- 
τατος και ομ.ως μακραν τοΰ να αίσθάνωμαι τώρα έλα- 
φρος ώς 6 άήρ έπι τοΰ̂  ύψους τούτου, νομίζω ότι μέγα 
βάρος ετεθη έπι των νο>των μου καί ζητεί πάλιν νά μέ 
κυληση είς τα κακά τής έποχής έκείνης... ναι ’Αθανάση 
παιδί μου ̂  έκεινο τό Γαρδίκη, εκείνη ή έπάρατος κω- 
μοπολις εινε ή σήμερον περικλείουσα τήν άτίμωσιν τής 
μητρος ^και αδελφής μου ! έκεϊ μέσα κλείονται καί τά 
αίσχη των ηττών των νεανικών μου έτών ! Ά ν  δέν έςο- 
λοθρευθή μέχρις έσχάτου χάλυκος έκ τοΰ προσώπου 
τής γής εκείνη ή πόλις Βάγια μάθε οτι ό Άλής ποτέ 
καθαρόν δέν Οά έχη πρόσωπον νά ίδή ούδένα τών Ή - 
πειρωτών, πάντοτε νομίζω ότι οΰτοι μέ καταφρονούν.... 
Επειτα ή ψυχή τής Χάνκως ζητεί ίκδίκησιν, άλλως 

δέν θα ήσυχαση. ποτέ δέν θ’ άναπαυθη. Ή  δέ κατάρα 
των γονέων Βάγια γνωρίζεις πώς κολλά, πώς πιάνει... 
Η Χανκω μέ έκαταράσθη φρικτήν κατάρα άν δέ πε- 

ρασω το I αρδίκι ολον άτζο του σχαΟισΟ τήν κοψιν, και 
ή Χαΐνιτζα τωρ* καθ’ έ68ομά$α μέ πέμπει μήνυμα στ*, 
¿λησμόνησα τής μητρος μας τήν ίεράν βουλήν τών έσχά- 
των αυτής στιγμών.

Αν ολαι αί έπιθυμίαι έκαστου ανθρώπου’ ήδύ- 
ναντο να πληρωθώσι, πασσά μου, είς τον κόσμον τού

τον, τρικυμία·, καί θύελλαι δέν ήθελον υπάρχει. Ή 
θελε βασιλεύει μόνον γενική μακαρία γαλήνη. Ά λλά  
μήπως δέν εχουσι καί οΐ Γαρδικιώται καί οΐ Χορμοβί- 
ται καί οί Άρματωλοί τήν αυτήν έπιθυμίαν νά έξολο- 
θρεύσωσι καί τήν έσχάτην τής κεφαλής μας τρίχα ! ! 
. .. μήπως καί ουτοι δέν έργάζονται μετ’ έχεμυθίας 
καί ένεργητικότητος άποκρύφου νά κατασπρέψωσι τούς 
έπαπειλοΰντας τούτους πριν καταστραφώσιν ουτοι.

—  Ναι άλλά ποια ή σύγκρισις τών δυνάμεών μας, 
τών μέσων μας, τής έπιρροής μας, τοΰ πλούτου μας, 
τών έξωτερικών συμμάχων μας ! μετ’ έκείνων των α
θλίων ;

—  'Όλα ταΰτα μηδενίζονται είς εν λεπτόν άπό ένα 
βόλι ή άπό ένα μητυρόν μαχαίρι, πασσα... Ενθυμείσαι 
ό Νίκος-Τζάρας πρό ολίγων έτών πώς μας έξηπάτησε 
και μόνον μίαν μόνην ώραν μακραν μας έπετζόκοψε δύο 
χιλιάδάς τών ρωμαλαιοτέρων μας ’Αλβανών, ταχα εις 
τοιοΰτος φανατικός πρεσβεύω·/ νά έλευθερωση τό γέ
νος καί τήν θρησκείαν χρειάζεται πολύ νά εύρη 
τήν ευκαιρίαν νά μάς πλησιάση καί πέμψη άμφοτέρους 
πρός τήν Χάνκω πριν ένα Γαρδικιώτην ήμείς συλλά- 
βωμεν.

—  Ό  άνθρωπος, 2στις δύναται νά κάμη τοιοΰτον 
πράγμα σήμερον, 'Αθανάση, πρέπει νά έχη δέκα ψυχάς 
όχι μίαν. Λίαν σύννους ειπεν ό Άλής.

—  'Υπάρχουν εκατόν άνδρες είς τα μέρη ταΰτα οί- 
τινες έχουσι, πασσά, εικοσιν άντί δέκα ψυχάς. Έλη- 
σμόνησας τόν Χρήστον Μιλιώνην, τόν Βέλλιον, τόν 
Άνδροΰτζον... τήν Ζιδρέ.

—  Ό  Χρήστος Μιλιώνης ό Βέλιος καί ή Ζιδρέ έψό- 
φησαν πάει μή λογαριάζεις τούτους πλέον διά τά έργα 
τοΰ κόσμου τούτου, ούτε καιρόν έχομε·/ διά νά άνακα- 
τώνωμεν τούς ζωντανούς μέ τούς αποθαμένους, ό Ά ν- 
δροΰτζος εινε ίδικος μας, ώς καί τά πλέον ανδρειωμένα 
πρωτοπαλλήκαρα τής Θεσσαλίας... μή χάνεις τά λόγια 
σου έχομεν τρία πράγματα ένώπιόν μας τώρα Βάγια, 
τούτο τό Γαρδίκι έκεϊ κάτω τό Σούλι, καί τήν μέ τούς 
Ρώσσους συμμαχίαν... Σέ τό είπα καί σέ τό έπαναλέγω 
πάστρεψε μου τούς Γαρδικιώτας καί Σουλιώτας.. καί !! 
καί σέ υπόσχομαι νά ίδής τά Ίωάνινα μίαν άλλην Κων- 
σταντινουπολιν, καί τήν έκκλησίαν σου τών άγιων Τα
ξιαρχών άλλην άγίαν Σοφίαν.

— Σήμερον πιστεύω οτι δύνασαι νά κατορθώσης κάτι 
τι πασά, ύστερον άπό τά οσα είδαν τά μάτια μου. 
Όσον διά τό Γαρδίκι δέν πρέπει νά συλλογίζεσαι, είς 
τρεις μήνας σέ τό κάμνω άραχνιασμένη φωλιά όλων τών 
φειδιών τών άετών καί τών κοράκων. Διά τό Σούλι, 
τοΰτο θέλε: πολλαίς δαγκασιές. Εκείνο όπου όμως δέν 
μπορώ ακόμη νά μετρήσω εινε πόση βοήθεια θά δώσουν 
οί Μοσχοδίται στό σκοπό μας... ούτοι πάντοτε υπόσχον
ται περισσότερα άπ’ ότι δίδουν.

—  Παιδί μου Βάγια, ή δουλιά μας μέ τήν Ρωσσία 
εινε πολύ καλλίτερα άφ’ ότι έπερίμενα. Έκτος τών 
σχέσεων μας μέ τόν πρίγκιπα Ποτέμκην. είς Χέρσωνα
ό Ά λάχ έρριψεν εμπρός μου καί τόν Δήμήτριον τόν
υιόν τής πλούσιας καί περιφήμου έκείνης Οΰΐσκοβάτης 
ήτις ώς μάς γράφουν εινε μία τών εΰνοουμένων τής Αι
κατερίνης καί έχει ρωμαϊκόν αίμα είς τάς φλέβας της. 
Ό  νέος οΰτος μάς γράφει τόσον φιλικά καί είλικρι- 
νώς !... εινε πρώτος φίλος μέ τόν πρίγκιπα... πώς τόν 
λέγουν... Δασκώφ... ό όποιος περιμένεται είς ολίγους
μήνας νά έμβη είς τό χαρέμι τής Κατερίνας  έλαβε
τόσον μέρος δι’ ήμάς ώς νά εινε άληδής αδελφός ή υιός 
μου... άν ά παρών πόλεμος τής Ρωσσίας έξακολουθήση 
μόνον δύο ή τρία έτη μακρΰτερα σέ υπόσχομαι πριν ό 
Σουλτάνος άφήση τήν Κωνσταντινούπολή, έγώ νά είμαι 
βασιλεύς άπό τό Μοντενέγρο εως κάτω είς τήν Μάνην.

Τούς λόγους τούτους έπρόφερε ό Άλής μέ πολλή·/ 
ζωηρότητα έπί τοΰ έρήμου εκείνου όρίζοντος και μέ φω
νήν υψηλήν ώς νά έζήτει νά έλαφρωθη έκ μεγάλου 
βάρους όπερ ήσθάνετο.

Ό  Άθανασις ό Βάγιας οστις έγνώριζε τούτου πάντα 
τα ιδιώματα καί πρό πάντων ότι δέν έπεθύμει έναντιώ- 
σεις τών πολιτικών του προσδοκιών ορθωθείς έκραξε καί 
ουτος.

—  Λοιπόν πασά ας άρχίσωμεν άπό τό Σούλι ! Μή 
νομίσης ότι ποτέ θά είπης οτι είσαι πασάς ελεύθερος 
όσο δέ μου νικήσης τό Σοΰλι καί όσο δέ κάμης τά πρω
τοπαλλήκαρα τών άρματωλών νά σέ προσκυνήσουν. 
Ά λλα έχε τό νοΰ σου πασά έ'να τή φορά γιά νά βγής 
σωστός νικητής.

—  Καί έχομεν καλίστην πρόφασιν Άθανάσι διά νά 
άρχήσωμεν τόν πόλεμον μέ τούς Σουλιώτας.

—  Δέν πιστεύω νά έχωμεν καμμίαν πρόφασιν__
—  Δέν έσ-ίειλαν είς Πετρούπολιν τόν Νικολή Πάγ

καλο·/, τόν ΓΙάνο Κύρη καί τόν Χρήστον Λαζιώτην νά 
ζητήσουν τήν συνδρομήν τής Αικατερίνης διά νά επανα
στατήσουν τούς χριστιανούς κατά τοΰ μεγάλου καί κα
λού μας αΰθεντου τοΰ Σουλτάνου ;

(ακολουθεί)
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ES ΤΟΜΟΥΣ 
’Υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.— ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ

Η ελεημοσύνη.

τό βυσσόφρον, έξωλέστατον. προμελετικόν καί προσχε- 
διαστικόν τοΰ όντος τούτου δ άντί τής άθώας κορίσκης 
μεταδληθέίσα είς μίαν τών αγρίων Φορκίδων έσυρε μετ’ 
αυτής τήν καταστροφήν, περιδεής, όλος τρέμω·/ έδραμε 
κατοζιν καί επρόφΟασε νά σταματήση διά τινας στιγμάς 
τ’ όχημα.

Εθεσε τήν κεφαλήν του έντός τούτου καί χαμηλο- 
φώνως ειπεν.

_ — Μήν υπάγετε είς τοΰ κ. Μπίλ ! δέν γνωρίζει έτι 
τίποτε διά τήν έγγύησιν ! ήτο άνοησία δι’ εμέ νά σάς 
γράψω τήν επιστολήν έκεί/ην καί σάς ομιλήσω όπως 
σάς ώμιλησα—  σάς παρακαλώ τινάς ημέρας πριν τά 
συ/αλλαγματα πέσουν, είδοποιήσατέ μοι άν δύνασθε νά 
πληρώσετε ή όχι ώστε νά "δω τί πρέπει νά κάμω διά 
τήν άνανέωσίν των.

— IIουφ !.. άμαξά είς τήν όδόν Όξφόρτ... εμπρός! 
έκραξε·/ ή βαρώνη τούς δύο δακτύλους αΰτής έναερίως 
κρούουσα, καταφρονητικά δέ πρός τούτον ρίπτουσα 
βλέμ-ματα.

Ήτο κάτοχος τοΰ πεδίου τής μάχης.
Ό  κ. Οΰάτγουερθ άπεσύρθη έκ τής άμάξης άπο/α- 

λυπτόμενος, χαιρετώ·/ βαθέως, κρατών τόν πίλον είς 
τας χείρας ασκεπής καί θεωρών ταύτην ώς άνήρ άπολέ- 
σας πάσαν διανοητικήν αϊσθησιν.

Η διαβόητος Νικώ ή Αίξ τοΰ Λονδίνου καί οΰχί τής 
Σάμου, ίδοΰσα ότι τινές τών διαβατών έστάθησαν νά 
ιδουν ταυτην ώς συνήθως τά πλήθη ισταντο οσάκις με
ταξύ τούτων διέβαινε θαυμαστόν κάλλος, άπέπεμψε πρός 
τούτον φιλικόν μειδίαμα νεύσασα μικρόν τήν κεφαλήν. 
Ίΐτο τούτο σημείο·/ ειρήνης πρός τόν ήττημένον έμφάί- 
νον πώς ώφειλεν έν τω μέλλοντι νά φέρηται άν έπεθύμει 
νά μή διακινδυνεύση τήν ιδίαν ϋπαρςίν του.

Επέστρεψεν μή δυνάμενος νά κατανόηση και πιστεύση 
τα διαόραματισθέντα ένώπιόν του πρό μικρού.

Τήν βαρώνην παρηκολούθει όμως έπί δίφρου ουτινος 
αί ύελοι ήσαν καταβιδασμέναι αφανής ή Άννη Τέτλεη. 
’Αλλαχού θά πληροφορηθώμεν τόν σκοπόν.

Αϋτη άποπέμψασα τό όχημ.ά της άνέδη έπί ενός χέν- 
σωμ καί καταβιβάσασα τάς ύέλους του τήν έπερίμενεν 
να έξέλθη. Ό  ηνίοχος αΰτής ήδη είχε τάς άποχρώσας 
έδηγίας τί νά πράξη.

Ή  Άννη Κίερμαν διηυθύνθη είς Πέλ-Μέλ είς τόν 
■σύλλογον τοΰ συνταγματάρχου Καραδόκ, τού Στρατού 
καί τού Ναυτικού (Arm y and  N a v y  Club), έζήτησε 
τούτον.

Ό  συνταγματάρχης έξήλθε και μετά χαράς έσφυςε 
τήν χείρα της, είτα είσήλθεν είς τό όχημα καί διέταξε 
ό ίδιος τόν ηνίοχον νά μεταδη είς τόν άριθμόν 21  τής 
όδοΰ Όξεντεν παρά τη Χέη-Μάρκετ.

Ο οίκος οΰτος ήτο ώς έκεϊνον τής κ. Χόκενς πλήν 
κατωτέρου βαθμού καί γνωστότερος.

Διέμειναν έκεϊ όμού μίαν ολόκληρον ώραν καί ό συν
ταγματάρχης έδιηγήθη πάσας τάς 7-επτομερείας τής ι
στορίας τής Κλεμεντίνης Πέρσε&αλ καί τοΰ κ. Σκοπε- 
λίδου χωρίς όμως νά διακοινώση πρός ταύτην ούτε τό 
νΰν τό όνομα τής διακεκριμένης κυρίας.

Ήράτο αϋτη σφοδρώς τό νΰν τόν ήρωα ημών. Ήτο ό 
πρώτος αληθής έρως της καί ή ζήλεια ήναψε τρομεράς 
φλόγας έν τη καρδια της. Ένόμιζεν, ότι άπό στιγμής 
είς στιγμήν έπαπειλείτο νά τόν χάση. Έδοελύσσετο 
τόν συνταγματάρχην καί όμως οΰτος κατέστη μία α
νάγκη πρός αυτήν.

Επέστρεψεν είς Τουΐκναμ τήν εκτην ώραν τής εσπέ
ρας μέ τήν άπόφασιν εί δυνατόν νά νυμφενθή τούτον 
τήν έπαύριον.

Ή μήτηρ τήν έπερίμενεν μετά ίωδικής υπομονής κα- 
θημένη ρερ&άζουσα α/τικρυ τής πυράς τής έστίας. Ό  
Τώμ όστις είχε λάβει έκ τής αδελφής του τάς τριά
κοντα λίρας ύστερον άφοΰ αϋτη τόν έξύβρισε καί μικρόν 
έλλειψε νά ραπίση τό πρόσωπό·/ του έγςινεν άφαντος 
αμα ή Αννη Κίερμαν άνέδη έπί τή: αμαξοστοιχίας τοΰ 
σιδηροδρόμου.

Ο Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Η Ρ

—  Πόσον ήργησες Άννη μου !... εινε σχεδόν έπτα 
ώραι καί δέν διώρισα καν γεύμα είς τόν οίκον.

—  Ναι ! μαμά !... ώ είχον τοΰ διαβόλου τήν ήμέ- 
ραν !... ήρχισεν άπό έκεϊνον τό τρισκατάρατον υιόν σο" 
όστις μ’ έπήρε πάλιν τριάκοντα λίρας... πού Οα σταθή 
τό κακόν τοΰτο μέ αΰτό άγνοώ... θά τόν πέμψω είς τήν 
Αυστραλίαν... τού κάμνω όλα του τά έξοδα νά ϋπάγη 
εκεί και τοΰ δίδω επίσης εκατόν πεντήκοντα λίρας κατ’ 
έτος έως ότου νά εύρη τήν τύχην του είς τα χρυσωρο- 
χεία... νά τό ίδης ότι οΰτος θά σταθή ή αίτια τοΰ δια
χωρισμού μου μεταξύ σοΰ έμοΰ καί τοΰ έραστοΰ μου—  
πηγαίνομεν !... έχω πολλά νάσέ είπω !... τά πράγματα 
δέν βαδίζουν τόσον καλώς ώς έπερίμενον.

Ή ομίχλη ήρχισε νά διαλύεται καί είςτήν Τουΐκναμ.
Άνέδησαν έπί οχήματος καί διηυθύνθησαν είς τόν 

οίκον.
Ή κ. Τέτλεη ένδεδυμένη ώς ύπηρέτρια έξήλθεν έκ 

της τρίτης τάξεως τής αμαξοστοιχίας καί άναβάσα δεύ
τερον όχημα παρηκολούθει τάς δύο ταύτας γυναίκας μα- 
κρόθεν.

Άφιχθείσαι είς τήν επαυλιν εΰρον τόν κ. Σκοπελι- 
δην καί τόν Γεώργιον έτι έν τω κοιτώνι συμπαιζοντας 
τόν έ, αρτέ. Ό  Γεώργιος έχασεν όχι μόνον όσα έκέρ- 
δησεν άλλά καί έχρεώστει δέκα λίρας είς τόν ιππότην 
ήμών.

— Πόσον ήργήσατε πού είσθε όλον τοΰτο τό διά
στημα ήρώτησεν ό κ. Πάτροκλος τήν κ. Χάουερδ, ήτις 
πρώτη έπίτηδες είσήλθεν.

—  Ναι. ίππότα μου !... ώ τί φριχτόν θέαμα ! —
—  Μητέρα έχασα δέκα λίρας... δέσε μου δέκα λίρας 

τας χρέωστώ πρός τόν κύριον ιππότην ,έκραξεν ό Γεωρ- 
γιος.

—  Δέκα λίρας !.......  δέκα διαβόλους έφώνησεν ή
μήτηρ λησμονήσασα τό πρόσωπον 3 έμελλε νά παίξη.

—  Φρόντισον διά τό γεύμα μαμά... θά λιποθυμήσω- 
μεν έκ τής πείνης.

Ύψηλοφώνως διέκοψεν ή "Αννη Κίερμαν παρακολου
θούσα καί έρρίφθη έπί καθίσματος... ώ τί φρικτή ήμερα! 
όποιον θέαμα Έρως... ή δυστυχής ή γραία Μερεδίκ δέν 
είχε τροφήν, δέν ήδύνατο νά έξελθη μέ τήν ομίχλην 
ταύτην έκ τοΰ οίκου νά ζητήση. ... ούδείς δυναται να 
ύπάγη έκεϊ, έλησμονήθη ΰπό πάντων κα έπνεε τα έ
σχατα έκ τής λιμοκτονίας όταν έπροφθάσαμεν είς τήν 
καλύβην της, τής έδωσα έρως όλιγον πράντι καί νερό, 
ήρχήσαμεν νά τήν τρίβωμεν έγώ καί ή μήτηρ όπως έπα- 
ναφέρωμεν είς τό σώμα αΰτής τήν θερμοκρασίαν... πλήν 
είς μάτην, ήνοιξε δύο ή τρεις τά όμματα τό αγαθόν 
τοΰτο π/.άσμα καί μάς έθεώρησεν άσκαρδαμυκτεί ώς νά 
μάς έζήτει τόν έσχατον ασπασμόν, ουδέποτε δέν θα λη- 
σμονήοω το μειδίαμά της εκείνο τό μεστόν καλωσΰνης 
τό έκφράζον τήν βαθείαν εΰγνωμοσύνην τής ψυχής. Έ -  
πεμψα διά τόν ιατρόν, ήλθε·/ ό ιατρός τής έδωσα τινα 
δυναμωτικά, έθερμάναμεν πολλάς φλανέλλας είς τό πΰρ 
καί τήν έχεριτυλίξαμεν. Φεΰ ! είς μάτην ! ό θάνατος 
έπροχώρει μετά πραότητος ήπιος, είς τά διάφορα μέλη 
τοΰ σώματός της. Άπεδίωσεν είς τάς άγκάλας τας ίδι- 
κάς μου καί έκείνας τής καλοκαγάθου μητρός μου. Με- 
τέβη πρός τήν πολυεύσπλαγχνον πρόνοιαν έκ τοΰ πρό
σκαιρου τούτου σκηνώματος ώς μία μοναδική εύγενής 
ψυχή όμοια τής όποιας αμφιβάλλω "Ερως αν άλλη ά- 
νέπνευσε τήν εγκόσμιον ατμόσφαιραν μας... διεμειναμεν 
άργά όπως διατάξωμεν τά του ένταφιασμοΰ της.

Χί ! χί ! χί !... έ'ληςε θρηνούσα καί φέρουσα τό ρι- 
νόμακτρον είς τούς οφθαλμούς ή ηθοποιός υπηρέτρια 
τοΰ κ. ’Αμβροσίου.

Ή  μήτηρ έξήλθεν στωϊκωτέρα έκ τοΰ δωματίου, όταν 
δέ ήτο έκτός τής θύρας αόρατος έπέτρεψεν είς τά χείλη 
της τήν φυσικήν ροπήν των.

Τό γεύμα έλαβε χώραν τήν όγδόην ώραν ή δέ ψευδο- 
βαρώνη δ:ά συμπλήρωμα τών περιπετειών τής ήμέρας 
ήναγκάσθη νά έγχειρήση πρός τόν Γεώργιον λίρας δέκα 
όπως τάς πληρώση πρός τόν εραστήν της καί οϋτω 
οιατηρηΟή ή ύπόληψις τής οικογένειας.

Όσον δ:ά τόν εΰπιστον ήμών ιππότην, οΰτος αμαρ
τωλός ώς ήτο ένόμιζεν εαυτόν τό νΰν έςαγνιζόμενον 
συζών μετά τοιούτων αγίων καί όσιωνόντων' ή έμπιστο- 
σύνη του πρός τήν άρχιεταίρων τοΰ Λονδίνου πέρατα 
πλέον δέν έγίνωσκεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.

Πρές -.ά . ίχνη του.

Έγκαταλείψασα ή δεσποσύνη Πέρσεβαλ τό παλάτιον 
τής Άκρωρείας καί μεταβάοα είς Λονδίνο·/ διηυθύνθη 
τήν επαύριον πρός τούς τραπεζίτας τής λαίδης Μολιβαρ 
τούς συλ,λέςαντας τάς περί τοΰ κ. Σ·/.οπε7.ίδου π7.ηρο- 
φοριας.

Είλικρινώς έδιηγήθη τό·> πρός τόν έλληνα ιππότην 
βαθϋν έρωτα αΰτής καί τήν άπόφασιν της νά τόν νυμ- 
φευθη. προσθέτουσα ότι ή φί7.η της ύπέρ αΰτής έζητησε 
τάς π7.ηροφορίας ταύτας καί δέν ήδυνατο να τας παρα- 
δεχθη ώς βεβαίας άν αυτοπροσώπως δέν συνδιελέγετο 
μετ’ έκεί ων οίτινες τάς έχορήγησαν.

01  τραπεζίται δέν ήίύναντο νά οπισθοδρομήσουν είς 
τήν δικαίαν αίτησιν τής υψηλής ταύτης κυρίας διό προ- 
σεκάλεσαν είς τό γραφεί ον των πρώτον τόν κ. Σαλα- 
μουρακιαν καί είτα τούς λοιπούς.

Ή  δεσποσύνη Πέρσεβαλ διακαιομένη έκ τοΰ έρωτος 
καί όδηγουμένη έκ τοΰ ενστίκτου ύπέρ τής άθωότητος 
τοΰ έραστοΰ της δέν ήτο διατεθειμένη νά παραδεχθη 
τας άφηρημένας, αορίστους, κενάς, ύπαινιτικάς καί βα- 
σιζομένας έπί άδομένων μόνον πληροφορίας τοΰ εξετα
ζόμενου ώς ρητά Ευαγγελίου.

Άρα ήρξατο μίαν απροσδόκητο·/ αυστηρά·/ άντεςέτα- 
σιν είς όσα ό κ. Σαλαμουριάκιας είπεν ύπενθυμίζουσα 
πρός αΰτόν ότι έν ’Αγγλία ή ύπό7,ηψις ενός άνδρός καί 
μιάς γυναικός όταν προσβληθή έστω καί διά ψηλαφητών 
αποδείξεων εινε καταδιωκτέα πολύ μά7.7.ον όταν τοΰτο 
γίνη δωρεάν διά συκοφαντιών. Ό  κ. Σαλαμουρακιας 
συντόμως τ ά έ χ α σ ε έκυριεύθη υπό πανικού τρόμου !

Ή δεσποινίς Πέρσεβαλ τόν έστενοχώρησε μέχρις έ
σχατης πιέσεως νά είπη τίνα διδόμενα τόν έποιουν νά 
κα7νή τόν κ. Σκοπελίδην χαρτοπαίκτην καί τίνας απο
δείξεις είχεν. ότι ήτο έγγαμος εις Έλ7>άδα. Άπήτει 
αϋτη οΰτος νά όνομάση τάς αύθεντικάς πηγάς του πριν 
διά τοΰ υπουργείου τών ’Εξωτερικών τής ’Αγγλίας καί 
τής έν Άθήναις Αγγλικής Πρεσβείας πληροφορηθή 
περί' τούτου.

—  Κυρία σάς είπον, ότι ήκουσα π7.ήν ευθύνην δέν 
δύναμαι νά 7>άβω έπάνω μου συγκεχυμένος, ερυθρός 
κατησχυμένος καί τραυλίζω·/ είπεν ό διαβόητος τραπε
ζίτης σ-ιδάζων τήν ρΤνά του διά πολλοΰ ταμβάκου καί ώς 
άλώ πηξ ρί πτων τούς όφθα7,μοΰς είς τό έδαφος.

—  Συγγνώμην κύριε ! άν δέ·/ ονομάσετε τούς πληρο- 
φορήσαντας ύμάς, ή ευθύνη ολόκληρος διαμένει έφ’ υ
μών... σάς έρωτώ είσθε προετοιμασμένος άν ό κ. Σν.ο- 
πελίδης σάς ένναξη ένώπιόν τοΰ Πταισματοδικείου διά 
τας κατά τής ύπολήψεώς του προσβο7.άς νά ονομάσετε 
τούς πληροφορήσαντας υμάς ; Έμφαντικώς ειπεν ή δε
σποσύνη Πέρσεβαλ.

—  Ενώπιον τοΰ Πταισματοδικείου !... ώ άν έγνωρι- 
ζον ότι ήθελ,ον περιπ7.εχθη είς τά τοιαΰτα ποτέ δέν ή- 
νοιγον τά στόμα μου νά είπω λέξιν ούτε καλόν οίΐτε 
κακόν μετά συγκεχυμένου νοός καί παραδρομούσης 
γλώσσης. Είπεν ούτος έγειρόμενος ώς νά έζήτει ν’ ανα
χώρηση.

—  Βεβαίως άν έγνωρίζατε τοΰτο ίσως ήθέλατε εισθε 
πλέον θετικός είς τάς πληροφορίας υμών κύριε τραπε- 
ζίτα μετ’ ευφυούς ειρωνείας άπηντησεν η Κλεμ.εν- 
τίνη.

Είτα προσέθεσεν.
"Ισως αγνοείτε, ότι μνηστευμένη μετά τοΰ συμπολ,ί- 

του υμών, διαρριγνύουσα τήν αρραβώνα όφειλω να τοΰ 
είπω τούς λόγους δι’ οΰς ποιώ τοΰτο πρός όπεράσπισιν 
έμαυτής καί συνεπώς τούς πληροφορήσαντας με. Όράτε 
καί υμείς άρα 0τι μέσος όρος δέν υπάρχει είς τό ζήτημα 
τοΰτο κύριε. . παρακαλ.ώ λοιπόν ύμάς νά ομιλήσετε τήν 
αλήθειαν... πόθε·/ γνωρίζετε, ότι εινε χαρτοπαίκτης καί 
έχει σύζυγον έν Έλλάδι μετά πολλών τέκνων.

—  Νά ή κοινωνία τά λέγει..
—  Ή  κοινωνία ... ονομάσατε έν όνομα —  ή κοινω

νία περιέχει έκατομμύρια ανθρώπους κάγώ σάς ζητώ ένα 
μόνον όπως άπαλλαχθήτε τή; ευθύνης ποιος σάς έπλη- 
ροφόρησεν οτι έκλεψε·/ είς τα χαρτια τόν κ. Μανουελο·/ 
τον είδετε ύμείς όφθαλμοφανώςκλέπτοντα... τόν είδε τις 
τών κυρίων ή κυριών τών συμπαιζίντων... είς ποιον 
άλλο μέρος έκέρδησε πολλά χρήματα διά νά όνομασθή 
χαρτοπαίκτης.

— Ούδείς τόν συνέλαβε·/ έπ' αΰτοφώρω... εινε μ,όνον 
ή ύποψία μας διότι κατά συνέχειαν εκέρδιζεν.... ό
σον, ότι εινε έγγαμος, ότι γνωρίζομε·/ θετικώς εινε ότι 
ένυμφεύθη είς ’Αγγλίαν . . . τοΰτο ήκουσα. ότι διέ
δωσε κάποις συνταγματάρχης Καραδόκ, όστις γνωρίζει 
τήν συμβίαν του, οΰτος τό είπε πρτς τινα κυρίαν, ήτις 
τό είπε τοΰ Πρίτη—Κόκη μου.

—  Δέν σάς έρωτώ περί Αγγλίας. Τοΰτο εΰκόλως 
καί συντόμως δύναμαι νά πληροφορηθώ. Είς Έλ?.άδα 
είπατε έχει τέκνα, καί σύζυγον επιθυμώ νά μέ είπήτε 
άν γνωρίζετε τοΰτο θετικώς. πρός χάριν τής ιδίας ύμών 
ύπολήψεώς οφείλετε νά μή παρατείνετε περιπλέον τήν 
σιωπήν.

Ό  κ. Σαλαμουράκης είπεν. ότι δέν ένθνμείται.
—  Κύριε έπιθυμείτε νά ¿μποδίσετε τόν γάμον τού

τον :... έχετε τινα σκοπόν όρθθυμένη καί ή  Κλημεντίνη 
έντονως έ'κραξεν.

—  Ό χι! όχι ! είς τή/ τιμήν μου ! Ό  κ. Σκοπελί- 
δης εινε είς καλός καί ευυπόληπτος νέος εγώ πολύ τόν 
υπολήπτομαι καί τόν άγαπώ... τον επροσεκαλεσα μά
λιστα νά γευματίση είς τόν οίκόν μου... εινε έντιμος 
νέος τό βλέπετε κυρία αϊ π7.ηροφορίαι μ' έδόθησαν έμ- 
πιστευτιν.ώς κάγώ έμπιστευτιν.ώς τα: έδωσα

Έτονθόρυσε παραληρώ·/ καί περιπεπλεγμένος ή αυ
θεντική αϋτη πηγή τής πιστώσεως τή: Έ/.ληνικής κοι- 
νότητος

ά<:7.ου θεί)
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ. Ε ΙΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥΣ 

T r i  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ—ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΚΔ'

0  'Ομηρικός δικηγόρος Νικόλαος Στεφα- 
νίςη,ς.

—  M i IjxeTs κ. Στεφανίδη ψεύματα δέν γνωρίζο- 
μεν νά λέγωμεν... να ψάξε μας και αν εϋρης περισ- 
σοτέρα; άπό αυτά; τάς τρεις δεκάρας φούρκισέ μας.

—  Κοκ... δεν ακούεις Κόκ.
—  Ακούω αφέντη ! άλλά δεν μπορώ μέ μια 

στιγμή νά γείνω χίλια κομμάτια—  έσιδέρωνα α
φέντη...

—  Πού νά σε πάρ-fl ό Διάβολος όλο «λύνεις καί 
σιδερώνει; και μού χεις τό σπήτι τούτο πάντοτε 
βρεγμένο καί εις τήν υγρασία.. άνοιξε τό βερτάοε 
εκείνο καί δόσε μου δύο τάλληρα.

Ό ταν ή Κόκ ένεχείρησε τά δύο τάλληρα προς 
τόν κύοιόν της, ούτος τά παρέόωκεν εις τήν μητε’ρα 
λε'γων.

—  Λάβετε κυρία ! όταν καμμία φορά σού περι- 
σευσγ το χρηματικόν μέ τά επιστρεφης Διότι δεν 
είμαι πλούσιος. Τώρα πηγε'νετε διότι ?χω δουλιά 
μέ τούς δύο εντίμους τούτους κυρίους νά ΐδω τί θέ
λουν οι εντ.μο; οοτοι.

Αι δύο κυρίαι άνεχώρησαν ευτυχείς εύλογούσαι 
καί πολυφοάστως ευγνωμονούσαν

—  Α  ! Κυρά Εΰρωπη καί πάλιν ! ήθελες νά σέ 
όδηγήτω έν τώ οίκψ εντίμων δικηγόρων, έντός των 
οίκων έντιμων δικαστών, έντιμων συμβολαιογράφων, 
τί φρονείς διά τον κ.Νικόλαον Στεφανίδη; ήρώτησεν 
ό Διάβολος.

—  Δεν δύναμαι ετι νά αποφασίσω πρίν ακούσω 
τήν ιστορίαν της πριγκιπίσης πριν μοί έξηγήσης τά 
περί αυτής... αληθώς είς τό άλλο δωμάτιον εύρί- 
σκεται μία πριγκιπέσα;.. πρε'πει νά μάθω τά πάντα

—  θ ά  μάθετε τά πάντα μεγαλειοτάτη ! άλλά ά- 
κροασθήτε πρώτον τούς δύο με'λλοντας δημοσιογρά
φους καί τόν μ.ετά ταύτα έπιφανη όδοντοίατρόν.

—  Λοιπόν άρχοντες τί έπιθυμεϊτε. Ήκούσθη αύ- 
θις ή βροντώδης φωνή τού κ. Στεφανίδου.

—  Έν πρώτοις κύριε Στεφανίδη πρε'πει νά σάς 
διαβεβαιώσωμεν ότι είμεθα δύο έντιμοι νέοι εμφο
ρούμενοι έκ των εντιμότερων καί θοησκευτικωτέρων 
ιδεών, οτι δ ...

—  Νά ή ώρα νά μήν είσθε έντιμοι, νά μήν έχετε 
θρησκείαν... τί μού τό λέγετε διά νά σάς έπαινέσω 
καί έμπιστευθώ ; τούτο δεν είνε έπαινος χωριστός, 
είνε καθήκον καί έκαστος άνθρωπος οφείλει νά είνε 
έντιμος καί σέβεται τήν θρησκείαν του !... άλλο ! 
παρακάτω. Είπεν ό Νικόλαος Στεφανίδης ουδόλως 
άλλάζων τήν ίπτυον θέσιν του ώς νά ήτο έπί τής 
κλίνης καρφωμένος-, όστις δέ μέ ύψωμένας βραχίονας 
άνω τής κεφαλής του έπαιζε πλέκων-τούς δακτύλους 
των δύο παλαμών του περιμ.ένων ανυπομονώ; νά ά- 
κροασθή τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς των.

—  Κύριε Στεφανίδη είπεν ό "Απελπι; δεν άγνο- 
εΐτε ότι ή πατρίς σήμερον μέγρα. κόμματα καί τάς 
φατρίας των δημαγιργώΥ της πάσχει, έσωτερικώς 
καί έξωτεριχώς. Έγκαταλείψαμεν ήμεΐ^.οί "Ελλη
νες τής άνεξαοτήτου Ελλάδος τόν προορισμόν ήμώ·^ 
τήν ίεράν άποστρλ^,ν ήμών',έλησμονήσαμεν τούς υπό 
δουλείαν αδελφούς ήμών, έλησμονήσαμεν. τά μεγάλη  
έργα τών προπατόρων μας τό μεγαλεΐον τής πατρί- 
δος κατατρώγοντες τόν|χρόνον, καί άδίκως χάνοντες 
τάςπεριστασει; είς τά^ικρά -πράγματα,) fe?ti αϋτή ή 
βουλευτοκρατία...

—  Κοπιάσετε τούλόγουσας νά μάς διορθώσητε... 
έλα παρακάτω... τί άλλο ·

—  Δέν τό λέγομεν δι’ υμάς κύριε Στεφανίδη—

ύμεΐς κάμνετε τιμήν είς τό βήμα καί άμποτες νά 
ήσαν όλοι οί βουλευταί καθώς ύμεϊς, τό έθνος τότε 
δέν θά είχε άνάγκην ούδενός...

—  Καί μήπως έχει άνάγκην άπό σάς σήμερον ; 
καγχάσας διέκοψεν ό δικηγόρος, *Λ

•— Έ χει άνάγκην άπό ανεξάρτητον, τύπον., Κύριε 
Σεφανίδη.

—  Καί σείς θά τόν κάμετε ;
—1-  Μάλιστα κ. Στεφανίδη, έγώ γνωρίζω κχλώ; 

τήν γλώσσαν μας καί πολλάκις έγραψα άοθρα είς 
τάς Ιόημερίδα; τά όποϊα πολύ ήρεσαν, ό φίλος μου 
έδώ είνε στοιχειοθέτης καί δμού μέ ενα άλλον στοί- 
χειωθέτην δύνανται νά στοιχειωθετούν τά φύλλον. 
Δέν άνήκΟμεν είς κόμματα θ’ αφιερωθώ λοιπόν πα- 
τριωτικώς είς τό ζήτημα τό έλληνικόν καί θά ε
ξετάσω ανεξαρτήτως κομμάτων πάντα τού Ε λλη 
νικοί/ συντάγματος ώς είς άληθ.ής τής Αμερικής 
Λυκοφόκος δηλ : φιλελεύθερος μέχρι τού μή περαι
τέρω... ούτω ονομάζονται οί άμερικχνοί οί πλέον 
φιλελεύθεροι καί άπό τούς δημοκοάτας. ονομάζονται 
Λοκοφόκοι... θά κάμωμεν μεγάλην δουλιά κ. Στεφα
νίδη ήλθομεν δέ νά έπικαλεσθώμεν -τά ομηρικά 
φώτα σας, νά στολίζητε ενίοτε τήν εφημερίδα μας 
ρ.έ τάς διατριβάς σας... θά είνε μεγάλη τιμή μας κ. 
Στεφανίδη.

Ό  κ. Στεφανίδης κολακευθείς είς τούς λόγους 
τούτους είπε-

—  Καί άπό τούτα πού θά τά εΰρητε διά νά άρ- 
χίσητε ; τρίβων τόν λιχανόν του έπί τού άντίχειρό; 
του ήρώτησεν ο νοήμων δικηγόρος μέ μικρόνμειδίαμχ 
τών χειλέων δι’ ού άπεδείκνυεν ότι εννόησε καλώς 
τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς των

—  Ακριβώς διά τούτο ήλθομεν νά σάς συμβου- 
λευθώμεν. Ό  φίλος μου έδώ σάς οφείλει εξήκοντα 
δραχμά;· τά μερίδιόν του είς τό κέρδος άψοΰ έβγουν 
ολα τά έξοδα θά είνε τουλάχιστον πέντε δραχμαί 
τήν ημέραν, θ ά  τραβούμεν 1000 φύλλα δηλ : 5000  
πεντάρες χωρίς τάς αγγελίας, δηλ : 50 δραχμάς 
πώλησις. Έκ τούτων αί δαπάναι καί τό ποακτο- 
ρεϊον ανέρχονται είς τριάντα πέντε μάς μένουν 15 
δραχ . καθαρόν κέρδος καθ’ έκάστην και έάν ή κυ
κλοφορία άνέλθει είς 2 0 0 0  όπου εινε τό πιθανότερον 
τότε θά εχωμεν διπλούν κέρδος. Μάς χρειάζονται 
500 δραχμαί διά χαρτί, στοιχεία μελάνι κτλ., ό
πως άρ-χίσωμ.εν... θά πιάσωμεν ένα μικρόν δωμά
τιον... Έσυλλογίσθημεν λοιπόν νά σάς ζητήσωμεν 
4 00— 500 δραχμάς δανεικά; καί νά σάς φέρωμεν 
καί πληρώνωμεν κάθε βράδυ τουλάχιστον δέκα δραχ
μάς. Είς δύο μήνας θά σάς πληρώσωμεν τό ποσόν 
με τόν τόκον καί τό χρέος τού φίλου μου, καί θά 
μάς έχετε ΰποστηρικτάς τών Ιδεών σας κύριε Στε
φανίδη διά βίου.

—  Καί τί όνομα θά εχη ή έφημερί; σας κύριοι!... 
πότε θά τήν άρχισητε ;

—  ’Επειδή θά γράφεται λακωνικώς καί δρακον- 
τίως άπεφασίσαμεν νά τήν όνομάσωμεν ή Σπαρτι
ατική... θά τήν άρχίσωμεν έν λόγω τιμής τό βρα- 
δύτερον μετά τρεις ημέρας... ή ϋλη εινε έτοιμη.

—  Ή  Σπαρτιατική !... Κόκ .. δέν ακούεις Κόκ ;
—  Έδώ μαι αφέντη· ήκουσα.
—  "Ελα λοιπόν... άνοιξε έκεΐνο τό σερτάρι καί 

φέρε πέντε εκατοστάρικα.
Ή  Κόκ πρίν ανοίξει τήν σκευοθήκην έρριψεν έν 

βλέμμα πρός τούς δύο κυρίους καί έκρέμασε τό πρό- 
σωπον ώς νά μή τής ήρεσκεν ή έντολή νά φέρνι τά 
πέντε εκατοντάδραχμα.

— - Γράψετε μίαν άπόδειξιν ώς θά σάς τήν ύπαγ,ο- 
ρευσω καί θά τήν ύπογράψητε άμφότεροι.

—; Μάλιστα, κύριε Στεφανίδη ! προθύμως.
Ό  κ. Απελπις έλαβε τόν κάλαμον είς τήν τρέ- 

μουσαν έκ τής χαράς χείρά το υ .. Δέν ήδύνατο ούτε 
ό ίδιος νά πιστέύ σ γ  ότι ί  κ. Στεφανίδης άνευ πα
ρακλήσεων θερμών καί στερεών εγγυήσεων τόσον ευ
κόλως ήθελε δώσει τά χρήματα.

Ό  κ. Στεφανίδης έν τούτοις πρίν παραδώσει τά 
πέντε εκατοντάδραχμα ήρξατο νά ύπαγορεύγι ώς 
επομένως.

Οΐ υπογεγραμμένοι έδανείσθημεν άπό τόν δικη- 
όρον Νικόλαον Στεφανίδην πεντακόσια; δραχμάς- 
ιά τήν ϊδρυσιν τής έφημερίδος Σ τ  α ρ τ  ι  *  -■ 

τ ι κ ή, έντίμως υποσχόμενοι- νά παρακαλουθή- 
σωμεν έν τοίς κυρίοις; £ ρ ϋ ό \ ι ;  ·τήΰ πατριωτικήν 
πορείαν καί νά τάς έπιστρέψωμεν μετά τών εξή
κοντα δραχμών, τά; όποία; ήδη οφείλει ό κύριος 
Γεώργιος Φραυρίδης πρός τόν κ. Νικόλαον Στεφα
νίδην έντός τριών μηνών, πληρώνοντες άνά πάσαν

εσπέραν δέκα δραχμάς μέχρι τής έξοφλήσεω; τού 
χρέους προσθήκη ένιαυσίου τόκου πρός 5 0 )0  άπό 
σήμερον μέχρι τής έξοφλήσεω; τού χρέους ήμών.

Ό ταν οί δύο κύριοι υπέγραψαν, ό ομηρικός δικη
γόρος άναστενάξας είπεν.

—  ’Ό ταν τις θά κάμγ μίαν χάριν πρέπει νά τήν 
κάμη- είς τήν στιγμήν, όπως πιάση καλά, άλλως 
δέν ονομάζεται χάρις 'ώς. .λάγει καί 6 Ευριπίδης 
βΤάς χμριτχς οστις εύγενώςνα^ίζεται ήδιστον έν 
βροτοΐσιν- οί δε δρ ώ σ ·ν χ ο ό νΐήσε. π υλλύ--2 ο ώ^ν δυσ- 
γενε'ατεροι» Τώρα κύριοί' άοίάσατε μου τήν κάμαρα 
. . . πηγαίνετε νά άρχίσητε τήν εφημερίδα . . . πη
γαίνετε . . .  ή πόρτα κτυπά,. κάποιος.Ιρ,χ-ετκ’ .

Ρ !. δύο νέοι άνεχώρησαν πηδώντες άπό' τήν χα 
ράν των. " ιί·“

• /-—-"Λ κυρά Εύρο»π-/ιΤχεις πολλούς είς. τό μεγα 
κράτος σου τοιούτού; ; ... βλ’ε'πείς λοιπόν ότι έάν υ
πάρχουν άτιμοι-δικηγόροι υπάρχουν κ*Γ περισσότε
ροι έντιμοι—  διότι έγώ ί  άρχίΟιάβολος ’λχριμάν 
δύναμαι νά σέ διμβεβαΐώσώ οΫί υπάρχουν ύπό τήν 
άτιμον Μαουερινήν νομοθεσίαν περισσότεροι έντι
μοι !... τώοα θά ίδήτε ότι έάν ϋπάρχλυν καί άτιμοι 
οικασταί ότι υπάρχουν καί πλείστοί ?ν4τμ*ι,έ.ντιμό- 
ότι δέ οί άτιμοι δικηγόροι καί- δ«κάόταί γίνονται 
ποίυύτοι διότι ή καταχθόνιος αΰτη αινιγματική καί 
προβληματική καί στρεψόδικοςνομόθεσία τούς κάμνε: 
διό πρέπει νά έπισπεύσωμεν τήν έπανάστασιν πρίν ό 
χείμαρρος τής διαφθοράς πάρει μέ τά ξηρά καί τά 
χλωρά.

Έκραξεν ό Διάβολος χαροποιώ;—  ιδού έρχεται 
είς γέρων πρόεδρο; τού δικαστηρίου πρός έπίσκεψιν 
τού κ. Στεφανίδου.... άκροασθήτε τους.

—  Καλώς τόν κύριον πρόεδρον... τί κάμνεις κ. 
πρόεδρε καύσων σήμερον ε ; έγώ ευρίσκω άνκ- 
παυσιν ουτω είπεν ό κ. Στεφανίδης ουδόλως ταρα
χθεί; από τήν ϊπτυον θέσιν του είς τήν ελευσιν τού 
προέδρου καί αυθις φαινόμενο; ώς καρφομένος έπί

κνης. Πυτε ο Λιογ^ννης ¿νιος ■τ η r r / M r

ήδύνατο νά ήτο κυνικώτερος φιλόσοφος έν τή έμφά- 
νίσει τού μεγάλου Αλεξάνδρου όσον ό κ. Στεφανίδη; 
όστις τήν στιγμήν εκείνην έσπόγγιζε διά τού ρι- 
νομάκτου του τόν ίδρωτα τού προσώπου τσυ.

—  Ήλθον κ. Στεφανίδη νά σε παρακαλέσω νά ά- 
νανεώσωμεν τό μικρόν έκεΐνο συνάλλαγμα τών 500  
δραχμών τό όποιον πίπτει μεθ’ αύριον. Ή λπιζον νά 
λάβω χρήματα άπό ενα οίκόπεδον τό όποιον έπρό- 
κειτο νά πωλήσω άλλ’ άτυχώ; δέν έπρόφθασα- Είς 
τήν προσεχή λήξιν του δέν αμφιβάλλω οτι θά τό 
εξοφλήσω.

—  Νά τό άνανεώσωμεν φίλε πρόεδρε ! ...  κάμε τό 
νέον καί φέρε το νά σοί δώσω τό παλαιόν.

—  Νά τό εχω καμωμένον καί τό έφερον, τό έ
καμα μάλιστα άντ'ι τριών μηνών τεσσάρων διά νά 
λάβω πληρεστάτην ευκαιρίαν νά τό πληρώσω.

—  Πολύ καλά κύριε πρόεδρε... Κόκ... δέν άκούς 
Κόκ, βοοντοφώνως έκραξεν δ κ. Στεφανίδης έκτείνων 
τόν βραχίονα του καί λαμβάνων τό συνάλλαγμα 
αυτε καν το έλάχ ιστόν στρέφων τά σώαα του όπως 
μεταβάλει τήν κλινικήν του θέσιν.

—  Έδώ με άφέντη ! . .. .  τί θέλεις ;__  καφέ διά
τόν κύριον πρόεδρον ;... τόν έτοιμάζω άφέντη.

—  Τόν κακόν σου τόν καιρό ποιός σού ζήτησε
καφέ.  μέ τέτοια ζέστη... πίνει μωρέ κανείς
καφέ... άνοιξε τό συρτάρι έκεΐνο καί άπάνω πάνω 
μέσα είς τό δεύτερο σακουλάκι θά ευοης τό συνάλ
λαγμα άπό 500 δραχμές τού κύρ προέδρου καί φέ- 
ρετο δώ.

—  Τώοα οπού έκτελεΐ ή Κόκ τήν διαταγήν τού 
κυρίου της κυρά Ευρώπη γνωρίζεις τί λέγει μέσα 
της ; Έοωτά ό Διάβολος τήν αύτοκοάτειραν τής
Γής.

—  Ό χ ι βέβ αια προγνώστα τών κρυφών στοχασ
μών, άπεκρίθη ή κυρά Ευρώπη.

—  Πέμπει όλους είς έμέ διότι ό κύριός της πετά 
τά εκατοστάρικα σάν φασούλια είς αγαθοεργία; καί 

• σύνδρομά; τής πτωχολογιά; καί δέν αγοράζει τής 
μαγειρικής πολλά αναγκαία τά όποια στερούνται έν 
τω μαγειρείω,καθώς καί πολλά αναγκαία τού οίκου, 
καί τινα καθίματα έτι.

Ό τα ν  ή Κόκ έξετέλεσε τήν διαταγήν της καί 
έπέ<ϊτρεψεν είς τό μαγειρεϊον καί τό παλαιόν συνάλ- 
'λαγμα έπεστράφη πρός τόν πρόεδρον, ό κ. Στεφανί
δης αποτεινόμενος πρός αύτόν έρωτα.

—  Πώς πηγαίνει ή ΰπόθεσι; τού κ. Βλακέντη 
Βλακεντίου ;

(Α κ ο λ ο υ θ ε ί ) -


