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Λήγοντος τήν 3 1 7ΐν ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών «Ε κλεκτώ ν Μυθιστο
ρημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσί 
καί κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν ’ άποστείλωσι την συνδρομήν των εγ
καίρως, ινα διά τοϋ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ,

δπε̂ ο χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
Ι 7)5 Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  ΪΝ/Ι.Α.Ε.Λ.

ΤΟ ΤΟΡΠΙΑλΟΒΟΑΟΝ 23
Ν ΑΥΤΙΚ Ο Ν  Μ ΥΘ ΙΣ ΤΟ ΡΗ Μ Α

[Σ υνέχεια],

Ό  είκοσιεπταέτης έκεΐνος νέος ητο έκ. 
φύσεως μονήρης, Βρεττανός, καταγόμε
νος έκ τη» τραχείας άκτής τοΰ Μορβιχάν. 
Τ·/) αιτήσει του παρεχώρησαν α ΰτφ  ώς 
συντρόφους δύο συμπατοιώτας του, τόν 
Ζιλδά Λεμαοΰ έζ Ώδιέρνης καί τόν Κλέ- 
τον Βαχαλέκ έκ Δουαρνενέ,φίλους έκ π α ι
δικής ηλικίας, μεθ’ ών είχεν άναρριχηθή 
τάς άπορρώγας άκτάς τ ί ς  Ά κρας καί 
διαπλεύσει τήν έκεΐ θάλασσαν έν πλήρει 
τρικυμία. Ό  Κλέτος και ό Ζιλδά ήσαν δύο 
Ήρακλεΐς, έστενοχωροΰντο δέ σφόδρα ευ
ρισκόμενοι έντός τοΰ τορπιλλοβόλου, τής 
στενής έκείνης έκ σιδήρου θήκης, Οτεδέ  
ό Φριδερΐκος Ιδιδε δ ιαταγάς, συνέβαινεν 
ένίοτε ό εις έκ τών δύο εΰθύμων έκείνων 
άνδρών ν’ άποτολμόΕ νά έκφεργι αστειότη
τα  τινα.

Ό  Κλέτος ήτο ναύτης θωρακίτης, Ιπο- 
μένως έπιτετραμμένος τόν χειρισμόν τών 
ιστίων.

Ά μ α  τώ ?κπλω αΰτοΰ τό Τορπιλλο- 
βόλον 29, έκαλύφθη άπό άκρου εως άκρου 
ΰπό γ ιγαντια ίου κύματος.

—  Έζαίοετα ! άνέκραζεν ό ναύτης, ώ- 
ραΐον λούσιμον άπό νερόν άλατισμένον !

Κύπτων δέ ποός τοΰς θερμαστάς :
—  ΔΕ, σείς, μαυροπόδαροι, είπε, πρέ

πει αΰτό νά σας έμποδιζτι είς τό φούρνι- 
σμα τοΰ ψωμιού σας.

Ό  Φριδερΐκος όρθιος παρά τήν σιδηράν 
καταπακτήν, δέν ήδυνήθη νά κρατήσ·/) 
τόν γέλωτα.

Τοΰτο βλέπων ό ναύτης έζηκολούθησεν:
—  Μοΰ φαίνεται ομως, κύριε, κυβερ- 

νητα, δτι έκεΐνοι όποΰ κατεσκεύασαν αυ
τό τό πραγμα Ιποεπε νά τοΰ βάλουν καμ- 
μιά  μηχανή νά κινήται μόνο του.

—  Καί δ ιατί, Κλέτε ;
—  Διότι άλλτρώς, άφοΰ Ιβαλαν άν-

Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

θρώπους μέσα Ιποεπε νά τοΰς δώσουν καί 
όμβρέλλαις !

—  Νά πάρν) ό διάβολος ! Ικραζεν όπι- 
σθέν του ή φωνή τοΰ Ζιλδά, έσΰ άν βρα
χύς, Κλέτε, δέν πειράζει' αΰτοί δμως δέν 
είνε ή δουλειά των.

—  Ή δουλειά ή Ιδικ,Υ) σου θά ήτο κα
λή άν τό νερό αΰτο έγίνετο κρασί. ‘Ο ά- 
γαθός Θεός δέν εινε γουρσούζης 'σάν τούς 
άνθρώπους καί δταν δίννι, δίνει μέ τό 
παραπάνω.

Ή συνδιάλεζις αΰτη έφαίδρυνε βαθμη
δόν τόν Πλεμόν.

"Αλλως τε ήγάυα  τόν βίον έκεΐνον. 
ΤΗτο άληθώς τέκνον της θαλάσσης προ- 
τιμών τήν σκληράν στρωμνήν τοΰ πλοίου 
άπό τήν μαλακήν κοίτην, ροφών δι’δλων 
τών πόρων ττ,ν πνοήν τοΰ απέραντου ώ- 
κεανοΰ, άσκών τό σώμα καί τήν ψυχήν 
είς τήν εΰρωστον ύγείαν τοΰ θαλασσίου 
βίου.

Μάτην δμως ! *0 Ιρως ειχεν εισδύσει 
ήδη έν αΰτώ.

Ά λ λ ’ ό ϊρως οσάκις καταλαμβάνει εΰ-  
γενή τινα ψυχήν, τήν μεγαλύνει καί τήν 
ισχυροποιεί καθιστών αΰτή,ν άρμοδιωτέραν 
πρός τόν ήρωϊσμόν.

Ό  δέ Φριδερΐκος Πλεμόν ήτο το ιαύτη  
ψυχή εΰγενής.

Οτε έπείσθη δτι ή άνάμνησις ήτο ά-  
καταγώνιστ.ος καί άκάτανίκητος, δέν ά-  
πεπειράθη πλέον νά παλαίσγ) κ α τ ’αΰτής, 
άλλά δέν έχορήγησεν είς αΰτήν οΰδεμίαν 
συγκατάβασιν, οΰδεμίαν έλπίδα.Ή είκών, 
ήν διείδε, μόλις ί νεποίησεν α ΰτφ  τή,ν αΓ- 
σθησιν ονείρου θαύμαστοΰ, δπερ είδε μι£ 
τών νυκτών κοΟ’ ΰπνους , ονείρου διά 
παντός έζαφανισθέντος, οΰτινος δμως τό 
ομμα διετήρει τήν άνεζάλειπτον έντύπω- 
σιν. Τό όνομα Λευκή ένεκλείσθη είς τά  
μ υχ ια ίτατα  τοΰ λογισμοΰ του καί δέν έ- 
τόλμα οΰτε κάν νά ψιθυρίσγ) αΰτό έκ φό
βου μή πτοήσιρ τήν αίδώ τής ψυχής του. 
Ή έπιφανεΐσα πρός στιγμήν είς τόν δρό
μον του εΰδαιμονία έφάνη αΰτώ ώς φευ
γαλέα οπτασία, έν τή σιγηλή δέ αΰτοΰ 
λατρεί^ συνήνωσε τή,ν οπτασίαν αΰτήν  
μέ τή,ν παρουσίαν έτέρας προσφιλοΰς καί 
ίερόίς είκόνος τής μητρός του.

Μετά τό πέρας τών γυμνασίων Ιτυχεν 
άδειας απουσίας. Άναχωρών μέ τήν καρ
δίαν βαρυαλγη, φαιδρός δέ κατά τήν ά-  
φιζιν άφήκε τήν γήν τών ρόδων, δπως έ- 
πανίδϊ) τοΰ; γρανίτας τής Άρμοοικής. 
Ή το ή έποχή τοΰ θέρους. Ή κυρία Πλε
μόν έδέχθη τόν υιόν της έν τ·/) γηραια 
πατρική οικία, άξεστον κατά τό έζωτεοι- 
κόν, άλλά ηΰτρεπισμένην έσωτερικώς μεθ’ 
ολης τής απέριττου άνέσεως , ήν εινε ι 
κανή νά καταρτίστρ ή φιλοκαλία γυναι- 
κός οικονόμου καί έπιτηδείου. Ό  Φριδε- 
ρΐκος άνεΰρε πάσας τάς παιδικάς του ε- 
ξεις, τόν κήπον μέ τά γηραιά δένδρα, μέ 
τάς συστάδας του έν καλή καταστάσει. 
Έξερχόμενος είς περίπατον, όμοΰ μετά  
τής μητρός του, στηριζομένης είς τόν βρα- 
χίονά του,διέτρεχεν έκ νέου τήν τεταραγ-  
μένην καί μυκωμένην παραλίαν. Ά φ ίετο  
πολλάκις είς πολύωρον ρέμβην, εϊς συν

διαλέξεις άφώνους μετά τοΰ Ώκεάνοΰ.
Ή κυρία Πλεμόν είχε μαντεύσει' έκ. 

πρώτης όψεως τό μυστικόν τςΰ υίοΰ της.
—  Λοιπόν, Φριδερΐκε, ήρώτησεν έσπέ- 

ραν τινά, καθ’ ήν δ αξιωματικός, άφνιρη* 
μένος και ρεμβός, είχε στηρίξει τοΰς α γ 
κώνας έπί τής τραπέζης καί έ'βλεπεν ά-  
πλανώς, τ ί  σκέπτεσαι;

Ό  νέος άνεσκίρτησεν.
—  Τίποτε,μητέρα, άπήντησε τυχαίως.
— Ακριβώς, είπεν ή κυρία Πλεμόν 

μετά τοΰ αΰτοΰ φιλοπαίγμονος ήθους, δ
ταν κανείς δέν σκέπτεται τ ίπ ο τ ε ,  τυραν- 
νεΐται άπό χ ιλ ία  όνειρα.

’Εμειδίασε καί αΰτός τότε, ήγέρθη καί 
έπέθηκε μακρόν άσπασμόν έπί τής πυκνής 
μαύρης κόμης τής μητρός του, τής διηυ- 
λακουμένης ποϋ καί που ΰπό άργυρών τι-  
νων τριχών.

Ή κυρία Πλεμόν άπήντησεν είς τήν 
θωπείαν του. Τό μέτωπόν της άνηγέρθη 
ήρέμα καί κάτωθεν οί οφθαλμοί της άν- 
τίκρυσαν τοΰς οφθαλμούς τοΰ υίοΰ της.

— Μήτέρ μου, είπεν ό ναυτικός, σέ λ α 
τρεύω.

Καί έγονυπέτησεν.
Ρεμβώδης καί αΰτή άφήκε τό κέντη

μά της, τό δέ βλέμμα της, πλήρες άνεκ- 
φράστου στοργής, περιεκάλυψε τόν νέον, 
κεκλιμένον πρό τών ποδών της. Α στραπή  
ΰπερηφανείας ϊλαμψεν εις τό όμμα της 
ύπό υγρόν πέπλον. Ό  άνήρ έκεΐνος, μέ 
τήν ειλικρινή καί άγέρωχον μορφήν, μέ 
τό αθλητικόν άνάστημα, ήτο υιός της.

—  Σέ λατρεύω, έπανέλαβεν ό Φριδε- 
ρΐκος κατασπαζόμενος τήν ισχνήν χεΐρα, 
ήν εψχυε διά τής κόμης του.

Ή χήρα κατενόησε τήν συγκίνησίν της.
— Φίλτατόν μου τέκνον, ή?/ισε λέγου

σα, πρέπει νά συνομιλήσωμεν σοβαρώς.
—  Σοβαρώς! ... πώς τό λέγεις αΰτό, 

μαμμά ;
—  Μ α μ μ ά  ! . ..  — καί ή φωνή, τής μη- 

j τρός ετρεμε. —  Παρήλθε πλέον ό καιρός,
καθ’ ον μέ άπεκάλεις μαμμά. Τώρα κατά  

| τό ήμ^συ μόνον είσαι ό υίός μου, ό προσ
φιλής μου Φριδερΐκος, ή διαρκής μέριμνα 
τών νυκτών μου, ή εΰδαιμονία τών ήμε- 
ρών μου. Ά λ λ ο τε ,  δτε ό πατήρ σου εΰρί- 
σκετο μακράν, πολΰ μακράν,έκτελών γεν- 
ναίως τό καθήκον του, ή μόνη μου πα- 
ρηγορία ήσο σύ. Έ πλησίαζα εις τήν 
κοιτΐδά σου, σ’ έ'σφιγγα δυνατά είς τάς 
άγκάλας μου, καί ηΰχαρίστουν τόν Θεόν, 
διότι δέν μοΰ άφήρεσε τά πάντα διά μιας.

“Ήμέραν τινά περί τήν δείλην, ένώ έ- 
1 πανηρχόμην μαζί σου έκ περιπάτου άπό 

τούς αγρούς, συνήντησα μίαν συνοδίαν 
άθιγγάνων. "Ισταντο συνηθροισμένοι πέ
ριζ τής μεγάλης πράσινης άμάξης των. 
Πόθεν ήρχοντο ; άγνωστον. Μεταζΰ α ΰ 
τών μία γυνή νεαρά έθήλαζε δύο ταυτο -  
χρόνως παιδία. Τά παιδία αΰτά, άτινα έ- 
βάδιζ ον ήδη καί ώμίλουν, προσήλθον πρός 
ήμόΕς καί μ2ς ?τεινον τήν χεΐρα. Σΰ τοΰς 
Ιδωσες ελεημοσύνην. Τότε ή μήτηρ των 
έμειδίασε καί έψιθύρισεν άοκετά εΰκρινώς: 
«Ώραϊον παιδί ?χετε, κυρία. Θά γείνγ) 
άνδρεΐος καί γενναίος. Προσπαθήσατε δ-



μως νά ησθε σείς πάντοτε ί) μόνη του α 
γάπη. "Αν άποκτήση καί άλλην θά ύπο - | 
φέρη δλην του την ζωήν.

Ή κυρία Πλεμόν δι έκοψε την ομιλίαν 
της καί παρετήρησεν έπ'ι μακράν τόν υιόν 
της. Ό  ναυτικός είδε δυο δάκρυα άνα- 
βλύσαντα βραδέως έκ τών βλεφάρων καί 
ταλαντευόμενα είς τά άκρον τών βλεφαρί
δων της.

—  Φριδερΐκέ μου, έπανέλαβε τρυφερώς 
•ί) χήρ*, μήπως ή προφητεία τής άθιγγα-  
νίδος έπηλήθευσεν; Μήπως έπήλθεν ήδη ό 
έρως, δστις μέλλει νά σοϋ προξενήση τήν 
οδύνην ; Παραλογίζομαι, τό αναγνωρίζω' 
ά λλ ’ αΰτός ό φόβος μέ κατέχει κατά π ά 
σαν στιγμήν. Θά έπέλθη έν τούτοις μία  
ήμέρα κατά τήν όποίαν ή μήτηρ σου 
πλέον δέν θά σοϋ άρκή καί ή καρδία σου 
θά πάλλη έξ άλλου αισθήματος. Είσαι 
ήδη είκοσιοκτώ έτών, καί σοϋ λέγω λό
γους πικρούς, ένώ πρώτη ώφειλα νά ζ η 
τήσω δπως σοϋ εΰρω μίαν σύντροφον τοϋ 
βίου σου, μίαν στοργήν άναπληοοϋσαν τήν 
ίδικήν μου, πληρούσαν τό κενόν τής ΰ- 
πάρξεώς σου.

Καί εφερεν έν τάχει τήν χεϊρα εις τοΰς 
οφθαλμούς της.

—  Έλα,ύπέλαβεν, άς άφήσωμεν πλέον 
αΰτά τά παιδαριώδη. Είσαι είκοσιεπτά 
έτών συμπεπληοωμένων. Είνε ή κ α τά λ 
ληλος ηλικία' πρέπει νά σέ νυμφεύσωμεν. 
Έσκέφθης περί τούτου ;

—  Ό χ ι,  μητέρα.
— Πρέπει νά σκεφθής. Θέλεις νά σοϋ 

ευρω γυναίκα ;
Ό  νέος Εκυψε τήν κεφαλήν καί Εστη 

<ιιγών.
—  Δέν άπαντ3ς ; είπεν ή μήτηρ, ήτις 

διά κινήματος άβροτάτου ανύψωσε τήν 
κεκυφυϊαν κεφαλήν του. Δέν έχεις πεποί- 
θησιν είς τήν έκλογήν μου '.

— ’Απεναντίας, μητέρα, θά τήν άπε- 
δεχόμην μέ κλειστά τά  μάτ ια , άλλά...

—  ’Αλλά τ ί  ·, ‘Υπόσχομαι νά σοϋ ευ
ρώ μίαν ευμ-ορφον, αγαθήν, ήπιον, φκι-  
δράν, φιλόπονον.

— Πολΰ γενικαί ιδιότητες, καλή μου 
μητέρα ! Θά σοϋ δμοιάζη ; Αΰτό θέλω 
νά 'ξεύρω !

—  Ό λ α ι  αί γυναίκες δέν ήμποροϋν νά 
ομοιάζουν αναμεταξύ των.

—  Τότε άς άφήσωμεν τοΰς λόγους. 
Οΰτε άπό τά  χέριοέ σου δέν θά τήν έδε- 
χόμην.

—  Ά  ! αγαπάς ! άνέκραξεν ή χήρα. 
Τό κακ,όν εγεινεν !

Καί τρόμος τήν κατέλαβε διά μιάς. 
'Αμέσως δμως συνεκράτησε τήν συγκίνη- 
σίν της.

—  Έ λα, Ελα!.. Παραλογίζομαι, είπε, 
τά επαναλαμβάνω. Εμπρός, Φριδερϊκε, 
είπέ μοί τα  γρήγορα, διηγήσου δλα. ΕΙ- 
νε εύμορφος ;

Ή φωνή τοϋ άξιωματικοϋ έγένετο υ 
πόκωφος' άπέκρυψε τό πρόσωπόν δι* άμ-  
φοτέρων τών χειρών.

—  Ώς άγγελος ! άπήντησεν.
—  Πώς λέγεται ; ήρώτησεν ή κυρία 

Πλεμόν πυρετωδώς.

—  Λευκή Δελλιέρ.
—  Ά  !. .. καί τ ί ήλικίαν εχει;
—  'Α γ ν ο ώ .
Σιγή έπεκράτησε πρός στιγμήν.
— Τά αγνοείς ;... ’Αλλά δέν τής ώμί- 

λησες λοιπόν ποτέ ;
— Ποτέ.
—  Ποτέ !
—  Πώς είξεύρεις λοιπόν ;. ..
— "Οσα είξεύρω περί αΰτής ; Ώ , είνε 

άπλούστατον' τά Εμαθα έξ άλλων.
— Καί πού τήν είδες ;
— Είς Βιλλαφράγκαν , έπάνω είς τά 

πλοΐόν μας, κατά τόν τελευταΐον χορόν.
—  Καί ... είνε πλούσια ;
—  Φεϋ ! Πολΰ πλούσια.
Νέα έπήλθε σιγή. Βαθΰς στεναγμός 

διέστειλε τό στήθος τής χήρας.
— Ά ,  ναί !, είπε βραδέως, ή ’Αθιγ- 

γανίς είχε δίκαιον. Γνωρίζω τόν υιόν μου. 
Ο πλοϋτος αΰτός, τόν όποιον τόσοι ά λ 

λοι έπιζητοϋσι, θά εινε τό έμπόδιον τής 
ευδαιμονίας σου. Γυνή πλούσια σου έμ- 
πνέει φόβον.

Ο άξιωματικός έ'λαβε τήν χεϊρα τής 
μητρός του και τήν ήσπάσθη έκ νέου.

[tfEresται συνέχεια],
Χ α ρ .  A n n i n o s  

ΑΕΟΝΤΟΣ ΔΕ - ΤΕΝΣΩ

Η Μ Η Τ Η Ρ -  Τ Ρ Ε Λ Α Η
ΣΜΤΡΝΑΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

*

[Συνέχεια]

Αίάλλοτε λίαν στενόχωροι διά τά είς τάς 
έσπεοίδας συνωθούμενον πλήθος αιθουσαι 
τοϋ ίατροΰ έγένοντο άοκούντως ευρείαι , 
δπως χωρώσι καί δύο ή τρεις τραπέζας 
χαρτοπαιγνίου. Έτέρωθεν, ό ιατρός Βιλ-  
φερών, ενεκα δυναστικών δλως ιδιαιτέρων 
άναμνήσεων, ήτο έπικίνδυνος. Πολλοί νέοι 
καί φιλόδοξοι πολιτικοί άνδρες θά προΰ- 
τίμων μάλλον ν’ άποθάνωσιν άτεκνοι ή 
νά έμπιστευθώσιν αΰτφ  τήν έγκυμονοϋσαν 
σύζυγον. Έπί τέλους, άλλοι ιατροί, έν τή 
άκμή τής ηλικίας των, είχον εφεύρει νέας 
νόσους, αΐτινες παρηγκώνιζον τάς παλαιάς  
καί ειχον γενή τοϋ συρμοϋ.

Ό  ιατρός Βιλφερών, ήττον άπησχολη- 
μένος καί Ιπομενως ήττον πλούσιος, εί 
καί είσέτι τών μάλλον εΰπόρων, άφίετο δ
μως μετά έκ πάθους όσημέραι αΰξοντος είς 
τάς ορέξεις του ώς συλλέκτου καλλ ιτεχν ι
κών άντικειμένων, τάς οποίας ό Μαυρίκιος 
δέν συνεμερίζετο.

—  Δέν έ'χω πλέον πίστιν είς τήν τ έ 
χνην— Ελεγεν ό νέος — άφοϋ σέ είδον νά 
θέσης ώς πλαστήν είς τά άχρηστα εικόνα, 
τήν όποίαν είχες πληρώσει πολλάς χ ιλ ιά 
δας καί ή όποία έπί τετραετίαν ΰπήρξεν 
άντικείμενον θαυμασμοϋ τοϋ ήμίσεος τών 
Παρισίων. Τί είναι λοιπόν τό ώραϊον ; Μία 
υπογραφή ; Τότε μία είκών δέν είναι είμή 
τραπεζικόν γραμμάτιον μεγαλήτερον καί 
μάλλον κεχρωματισμένον, τοϋ οποίου ή 
μίμγίσις δέν φέρει είς τήν ειρκτήν !

Έκ δέ τών γυναικών αΐ μέν έφόβιζον 
αΰτάν λόγφ τής ήλικίας καί τών έρωτι- 
κών αΰτών συμβάντων, αί δέ, αί συνομή
λικοι, έτάραττον αΰτάν διά τής έλλεί- 
ψεως πάσης εΰγενείας τρόπων. Δέν ήδύ
νατο νά έθισθή μέ τόν μόλις αισθητόν καί 
προπετή χαιρετισμόν, μέ τό άνιαρόν ύφος 
καί τήν ξηράν χειραψίαν τών κυριών καί 
δεσποινίδων, αΐτινες δέν ήξεύρουσι πλέον 
νά όμιλώσιν, οΰτε νά σιωπώσιν, δταν ό- 
μιλώσιν άλλοι.

Ό  ιατρός Βιλφερών δέν συνεζήτησεν 
έπί πολΰ τάς προθέσεις τοΰ υίοΰ του.

—  Είσαι εικοσαετής —  τφ  είπε — καί 
διδάκτωρ τής ιατρικής. Είσαι λοιπόν έ- 
λεύθερος νά πράξης κατά βούλησιν, έννο- 
ε ϊται πάντοτε έντίμως. ’Αναχώρησον, φ ί
λε μου. Τό είπον πολλάκις καί είς τήν 
μητέρα σου : « δ Μαυρίκιος είναι πολΰ ζω 
ηρός, |έπιχειρηματικάς καί τολμηρός, ώστε 
δέν θά δυνηθή νά περιορισθή έφ’δρου ζωής 
είς τό σπουδαστήοιον τοΰ έπιστήμονος ή 
είς τό νοσοκομεϊον » .

Μετ’ οΰ πολΰν χρόνον, δ νεαρός ιατρός 
διωρίσθη καί έπεβιβάσθη έπί πολεμικού 
πλοίου, υπερήφανος διά τά  παράσημά 
του καί τό έκ βελούδου χρώματος άμα-  
ράντου περιλαίμιόν του, ώς έάν είχε μο
νόν πόρον ζωής τά δίπλωμα καί τά  χει
ρουργικά έργαλεΐά του.

Τόν Δεκέμβριον τού 1 8 8  ... άνεχώρει 
έπί τοΰ προσκόπου «Dumont d’ Ur- 
v ille » , προωρισμένου διά σταθμόν τινα  
τής άνατολής, καί περί τό τέλος τοΰ μ η 
νάς, μετά τόν πρώτον πλοΰν αυτοΰ, άφ ί-  
κετο, πρωίαν τινά, είς τόν λιμένα τής 
Σμύρνης.

Ό  καιρός ήτο ώραϊος, άλλά ψυχρός. 
Ό νεαρός ιατρός, περιτετυλιγμένος διά 
τοΰ μανδύου του, έθεάτο, ώς ασυνήθιστος 
είς τά έκάστοτε ένώπιον τοϋ ταξειδιώτου 
άποκαλυπτόμενα μεγαλοπρεπή θεάματα, 
τήν ενώπιον του έπιβλητικήν θέαν.

Ό  «Δυμών δ’Οΰρβίλ» είχεν αφήσει πρός 
τά δεξιά του τό φρούριον τής Σμύρνης, 
δπερ ΰψοΰτο ΰπερήφανον πρά μεγάλης έκ- 
τάσεως έλαιώνων, είς τήν δποίαν αί έξ- 
έχουσαι κορυφαί τών Λνο Α δ ε λ φ ώ ν  
χρησιμεύουσιν ώς βάθος. ’Από τής γέφυ
ρας τοΰ πλοίου, ό Μαυρίκιος ήρχισε νά 
βλέπη τάς έξοχους παραλίας όδούς, α ΐ 
τινες άναχωροΰσαι άπά τών παλαιών συν
οικιών, τών δποίω.ν δεσπόζει τό γενουή- 
σιον φρούριον, έκτείνονται είς χαριεστάτας 
καμπύλας. Κ α τ ’ άρχάς προσέβαλε τήν 
αίσθησιν τοΰ θεατοϋ ή ζωηρότης καί ή 
σύγχυσις ένός τών μεγαλειτέρων έμπορι- 
κών λιμένων, ή ποικίλη καί πολύγλωσσος 
πολυλογία τών ναυτών διακοσίων πλοίων, 
άνταλλασσόντων μετά τής μυρμηκιάς τών 
άνθρώπων τών άποβαθρών τά  έμπορεύμα- 
τα ,τά  Εντομα, τάς βλασφημίας τών πεντε 
μερών τής γής. Μικρόν κατά μικρόν δμως 
αί οίκοδομαί τής πόλεως μετέβαλον σχή
μα, έγένοντο κομψότεραι καί έπί τέλους 

| λαμπρά μέγαρα άναμίξ κείμενα μετά τών 
j  πεφημισμένων φδικών καφείων, τά  δποϊα, 
j κατά  τήν παράλιον όδόν, προβάλλουσι τ ά  
I άνθοφόρα ηλιακά των.



Προς τά  αριστερά, μακρά έν τ·7) θαλάσ
ση, ή χερσόνησος Κορδηλίου διέγραφεν είς 
τόν ορίζοντα λεπτήν γραμμήν βαθέος πρα
σίνου χρώματος.

ΠεοΙ την μεσημβρίαν, μετ’ απειράριθμα 
σημεία, μετά πολλάς ανόδους καί καθό
δους λέμβων, μετά παντοειδείς έλιγμούς, 
ό γαλλικός πρόσκοπος ήγκυροβόλησε καί 
εσβεσε τό πΰρ τής μηχανής, διότι ε'μελ- 
λε νά σταθμεύσγι έπί πολΰν χρόνον εις 
την Σμύρνην. Μετά δύο ώρας, άκάτιον 
Ιφερεν είς την ξηράν διαφόρους αξ ιω ματ ι
κούς έν οίς τόν Μαυρίκιον Βιλφερών, δστις 
μόνον ενα έλαφρώς τετραυματισμένον ναύ
την εί^εν αφήσει έν τφ  θεραπευτηρίψ.

Τό άκάτιον προσωρμίσθη πρό τής απο
βάθρας τοΰ προξενείου τής Γαλλίας  
καί οί αξιωματικοί άνήλθον ταχέως 
τάς φερούσας είς την ΰπό μεγαλοπρεπών 
πλατάνων σκιαζομένην πλατείαν τών Λι- 
μενακίων. Κ α τ ’ έκείνην την έποψήν, δτε 
ό κόμης Βεντιβόλιο έξεπροσώπει την Γαλ
λίαν μετά μεγαλοπρεποΰς καί μη λησμο- 
νουμένης πολυτελείας έν τη πατρίδι τοΰ 
Όμηρου, έκείνη '/) θέσις ητο ό ευνοούμενος 
τόπος συνεντεύξεως τών ώραίων γυναικών 
τής Σμύρνης·

Οί αξιωματικοί έκεΐ άπεχωρίσθησαν 
μετά τελευταίαν χειραψίαν, έκαστος δ’ 
έτράπη ιδίαν όδόν. Ό  Μαυρίκιος Ιμεινε 
μόνος. Οΰδέν είχε νά πράξη ε’ιμη νά έπι-  
σκεφθη την ανατολικήν πόλιν, έν ή έθετε 
κατά πρώτον τόν πόδα. 'Επειδή ομως ά- 
νήκεν είσέτι είς εκείνο τό είδος τών παρι
σινών ταξειδιωτών, οΐτινες θεωροΰσιν έ- 
αυτοΰς άπολεσθέντας, έάν μη δύνανται , 
άμα άφικόμενοι είς οΐαν δήποτε χώραν , 
νά διανείμωσιν Ιν ή δύο έπισκεπτήρια, έξ- 
ήγαγε τοΰ θυλακίου του έπιστολήν καί 
άνέγνω την διεύθυνσίν αυτή ;. Δέον νά εΐ- 
πωμεν δτι επνεε βορειανατολικός παγετώ
δης άνεμος καί οτι αί οδοί τών Λιμενα-  
κίων ήσαν δι’ έπίμονον, άλλ’ εΰαίσθητον 
είς τό ψΰχος θαυμαστήν τή ;  φύσεως ήκι
στα έπαγωγός θέσις. Ή έπιστολή, συ
στατική έννοεϊται, άπηυθύνετο πρός τήν 
κυρίαν Λεωνίδου, όδόν Ρόδων, είς Σμύρ
νην.

Άπέμενε, λοιπόν, είς τόν Μαυρίκιον ν’ 
άνευρη οδηγόν ή μάλλον ν’ άμυνθνί κατά  
λεγεώνος τοιούτων.

Κ ατά  την άφιξιν τοΰ άκατίου, έπτά  
ή όκτώ τ β α κ ι ΐ ί ν ι δ ε ς ,  φρικώδεις άγυιόπαι- 
δες, διακόψαντες τό παιγνίδιον της β β ο ν -  
ρας ,  έπέπεσαν έπί τών αξιωματικών, βλα- 
σφημοΰντες καί ταΰτο^ρόνως προσφέροντες 
τάς υπηρεσίας των.

—  ’Αφεντικό ! ... κύριε ! ... καπετά
νιο !. . .  ’ ς τά παζάρι ! ... ’ς τόν καφενέ ... 
νάβγουν τά μ άτ ια  σου... σκάσε !

Ό  Μαυρίκιος είχε μείνει μόνος, Ιπομέ- 
νως ό δμιλος τών άγυιοπαίδων είχον κα
τευθύνει κατ ’ αΰτοΰ τάς προσπαθείας των 
μετά ζήλου τόσον μάλλον αΰξοντος δσον 
ήτο προφανής ή άπειρία τοΰ άξιωματι-  
κοΰ.

Ό  άτυχης Μαυρίκιος άπό ένός τετάρ
του τής ώρας είχε πατήσει τό έδαφος τής 
’Ανατολής *αί δέν είχε δυνηθή ν’ απαλ

λαγή, τών περιστοιχούντων αΰτόν οχληρών 
άγυιοπαίδων. Οί σύντροφοι αΰτοΰ, μάλ
λον πεπειραμένοι, υπήρξαν εΰτυχέστεροι, 
διανέμοντες δεξιά καί άριςΈοά λακτίσματα  
καί κολάφους. Ό  Μαυρίκιος έπίσης, δσον 
άν τ φ  ητο τοΰτο δυσάρεστον, ήναγκάσθη 
έπί τέλους νά μεταχειρισθτί την αΰτην μέ
θοδον καί κατώρθωσε ν’ άπέλθη, οδηγού
μενος ΰφ' ένός τών άγυιοπαίδων, δστις, 
πονηρότερος τών λοιπών, είχε τηρήσει, 
καθ’ δλον τόν άγώνα, θέσιν κομματάρχου 
ήτοι έπιτηρητικήνΓ Μετ’ ολίγον, απαλ
λαγείς τοΰ όδηγοΰ του χάρις εις γενναϊον 
μτταξ ί ΰ ι ,  ό ιατρός εκρουε την θύραν οικία; 
έπί τή ;  όδοΰ Ρόδων, ήνεώχθη δέ παρα- 
χρήμα καί θορυβωδώ; παράθυρον, τοΰ ό
ποιου προέβαλε καί παρετήρησε πρό; την 
θύραν άκτένιστος καί διά λευκοΰ υφάσμα
τος κεκαλυμμένη κεφαλή. Είτα τό π α 
ράθυρον αύθις έκλείσθη καί ηκούσθη έν
τός τής οικίας ό κρότος ξυλίνων έμβάδων, 
συρόμενων έπί τοΰ μαομαρίνου δαπέδου. 
Μετά μίαν στιγμήν, δ Μαυρίκιος είσήχθη, 
άνευ έρωτήσεως καί άνευ δισταγμοΰ, είς 
αίθουσαν σχεδόν σκοτεινήν καί τόσον ψυ- 
χράν, ώστε ένόμισεν δτι Ικαμνεν ολιγώ- 
τερον ψΰχος είς την όδόν.

— Εΰρίσκομαι είς την οικίαν τής κυρίας 
Λεωνίδου ; ήρώτησεν.

Ή οικία τφ  έφαίνετο τόσον έρημος , 
ώστε οΰδαμώς θά έξεπλήσσετο, έάν τφ  
άπεκρίνοντο. δτι ή κυρία Λεωνίδου έκοι- 
μάτο πρό Ιτους είς τό κοιμητήριον.

Ή νύμφη ομως μέ τάς ξυλίνας έμβά- 
δας δέν τ φ  άπήντησεν, άλλ ’ άπήλθεν, ά-  
ποκομίζουσα την συστατικήν έπιστολήν 
καί τό έπισκεπτήριον.

Ή προσδοκία υπήρξε μακρά, άλλ ’ έπί 
τέλους ή θύρα τής αιθούσης ηνεώχθη καί 
ό Μαυρίκιος είδεν είσερχομένην κυρίαν 
μάλλον ώραίαν, ήτις, κατά  τινας ένδείξεις 
προφανείς είς τό βλέμμα παρισινοΰ, είχε 
λάβει τόν καιρόν νά στολισθη ολίγον.

Δ’

ΤΗτο δψηλη τό ανάστημα, ξανθή, μέ 
οφθαλμούς οΰρανοχρόους, στρογγύλους καί 
προέχοντας, έπομένως μη ώραίους' είχεν 
εί; τό πρόσωπον την άβρότητα τής χρ°'·άς 
τών γερμανίδων, έπιδιωρθωμένην διά πα-  
ρισινοΰ τεχνάσματος υπό την μορφήν οου- 
ζοκόνεω;, καί τρόπους έπαρχιώτιδος φι- 
λαρέσκου.

Ή νεαρά Σμυρναία οΰδαμώς έφαίνετο 
ταρασσομένη έκ τής παρουσίας τοΰ άγνώ- 
στου, άλλως δ' είναι άξιον παρατηρησεως 
δτι αί κάτοικοι μεγάλου έμπορικοΰ λιμέ - 
νος οΰδέποτε είναι δειλαί. Ά φοΰ άντα-  
πεκοίθη είς τόν χαιρετισμόν τοΰ Μαυρί
κιου, έκάθισε καί έντός βραχυτέρου είκοσι 
λεπτών τής ώρας χρονικού διαστήματος 
άπηύθυνεν αΰτφ  εϊκοσιν έρωτήσεις περί 
τών ταξειδίων του, τής οίκογενείας του, 
περί έαυτοΰ, τών φίλων του, περί τών συ- 
στησάντων αΰτόν κοινών φίλων, περί τών 
Παρισίων καί περί τών έκ τής Σμύονης 
έντυπώσεών του.

Ό  ιατρός ήρώτα έαυτόν έάν ή ένώπιον

του νεωτάτη κυρία ητο ή κυρία Λεωνίδον> 
ή ή θυγάτηρ τοΰ κυρίου Λεωνίδου, δτε ή  
άγνωστος διεσκέδασε τάς αμφιβολίας του, 
είποΰσα :

—  Ή μήτηρ μου, κύριε, εύρίσκεται είς 
τό τ α ν τ ο ν ρ ι  μέ την θείαν μου καί δύο κυ
ρίας γειτονίσσας μας, σάς παρακαλεΐ δέ 
νά την συγχωρήσετε έάν δέν σάς δέχεται 
είς την αίθουσαν, διότι κάμνει πολύ ψΰ
χος. Θέλετε νά έλθητε είς τό τ α ν τ ο ν ρ ι  '

‘Ηγούμενης τής όδηγοΰ του, ό Μαυρί
κιος διήλθε μακρόν διάδρομον, ψυχρότερον, 
έάν ήτο δυνατόν, τής αιθούσης. Είς τό 
βάθος τοΰ διαδρόμου, ή νεάνις ηνοιξε 
θύραν καί είσήλθον είς δωμάτιον θερμό— 
τατον, εί καί οΰδαμοΰ έφαίνετο πΰρ. Ά -  
ρωματικαί άναθυμιάσεις έπληρουν την βα- 
ρεϊάν πως άτμόσφαιραν τοΰ δωματίου, έν 
ώ τέσσαρες γυναίκες έκάθηντο πέριξ τρα
πέζης, έπί τής όποιας ήτο έξηπλωμένος 
τάπης ή μάλλον είίίος έφαπλώματος, τό 
όποιον αί γυναίκες εσυρον έπί τών γονά
των των, καλύπτουσαι τό στήθος των μέ- 
χρις ΰπό τόν πώγωνα.

’Εκείνο ήτο τό τ α ν τ ο ν ρ ί ,  ειδική σμυρ- 
ναΐ'κη έφεύρεσις. Σύγκειται δ’ έξ ένός δο
χείου (μαγκάλι), πλήρους καιομένων αν
θράκων, πέριξ τοΰ οποίου κάθηνται οί θερ
μαινόμενοι, καλύπτοντες αΰτό καί καλυ
πτόμενοι δι’ έφαπλώματος, δπως έμποδί- 
ζητα ι ή έξάντλησις τής θερμότητος.

Ό τα ν  ό Μαυρίκιος είσήλθεν, οΰδεμία 
τών γυναικών έκινήθη ■ Έπαοουσιάσθη 
κατά πρώτον πρός την οικοδέσποιναν, πρε- 
σβύτιδα κοινοτάτου έξωτερικοΰ καί άγα-  
θής, τ ιμ ίας καί σεβαστής φυσιογνωμίας. 
Ακολούθως δ’ εμαθεν δτι αί ετεραι τρεις 
ήσαν ή τσάτσα Κατήνα, θεία τοΰ κυρίου 
Λεωνίδου, ή Κοκκώνα Μαριγώ καί άλλν) 
γείτων, τής όποιας είναι περιττόν τό ό- 

' νομα.
Τέσσαοα ζεύγη οξέων οφθαλμών έστρά- 

φησαν έπί τοΰ νεαροΰ ξένου, είτα δέ ή 
τσάτσα Κατήνα, ίσως έν τγί έαυτής ίδιό- 
τη τ ι  ώς πρεσβυτέρας, προέτεινε τόν οξΰν 
πώγωνα καί έψιθύρισε μέ τό υφος ειδή
μονας :

—  βυμορφος I
Ήρξατο τότε ή συνδιάλεξις καί υπήρξε 

άνάλογος πρός τάς περιστάσεις. Διαλυθεί- 
σης τής ψυχρότητος τών πρώτων στιγμών 
μεταξύ τών σμυοναίων καί τοΰ Γάλλου 
ίατροΰ, ή οικοδέσποινα διέταξε καί προσ- 
έφερον τεσσάρων ειδών γλυκόν ήτοι ροδο- 
ζάχαριν, φράππαν, περγαμότον καί νε- 

! ραντζάκια.
Ακολούθως προσηνέχθη ό άρωματικός 

καφές, μετά την πόσιν τοΰ όποιου ό ια 
τρός εγίνωσκε τά  τρία καλλίτερα πράγ
ματα τής Σμύρνης, τό τ α ν τ ο ν ρ ί , τό γλυ 
κόν καί τόν καφέν, άλλά βραδύτερον ϊ -  
μελλε νά γνωρίση καί άλλα ηττον ευάρε
στα έγχώοια προϊόντα.

Μετά βραχεΐαν συνδιάλεξιν,ό Μαυρίκιος 
είχεν έγερθ-J) καί εμελλε ν’άποχωρηση συν- 
αποφερων μεθ’ έαυτοΰ πρόσκλησιν είς 
γεΰμα διά την έπιοϋσαν, δπως συναντηθώ 
μετά τοΰ οικοδεσπότου Δημοσθένους Λεω
νίδου, χρηματιστικοΰ πράκτορος, δτε ή



0ύρα ήνεώχθη μετά μεγάλου θορύβου καί 
πέντε γυναικεϊαι επιφωνήσεις αντήχησαν 
ταΰτοχρόνως:

— ΤΑ ! νά ή Ειρήνη !
Τό τραγικής μνήμης πρόσωπόν, το ού

τως όνομαζόμενον , ήτο υποκοριστικόν 
γραίας, τήν όποίαν δέν συκοφαντώ παρο- 
μοιάζων πρός μάγισσαν, διότι άλλως έ- 
καυχάτο δτι ήτο το ιαύτη . Τό δέρμα τών 
παοειΰν της, ξηρόν ώς περγαμηνή και κα- 
τατετμημένον ΰπό βαθειών αυλάκων, ώ- 
μοίαζε πρός τό δέρμα πτώματος, δέν έ- 
φαίνετο νά κυκλοφορή ύπ’ αΰτό αίμα ή 
ζωή, ήτις είχε συγκεντρωδή είς ζεΰγος 
αεικινήτων καί θαυμασίως οζΰ έχόντων 
τό βλέμμα οφθαλμών. Έκ τοΰ έπί τοΰ 
κόλπου ανοίγματος τοΰ μέλανος χιτώνός 
της διεκρίνετο ή έπιδερμίς αΰτής, ήτις, 
ώς πρός τήν λευκότητα καί τήν άβρότη- 
τα, ήδύνατο νά παραβληθή πρός τό δέρμα 
κροκοδείλου. Έν τ σ ε μ π έ ρ ι  περιέβαλλε τήν 
κεφαλήν της , συμπληροΰν τό απολύτως 
αντιπαθητικόν σύνολον αυτής.

Καί δμως ή Ειρήνη είχεν έλευθέοαν τήν 
προσέλευσιν παρά τισι τών καλλιτέρων οι
κογενειών τής Σμύρνης —  παρά ταϊς λοι-  
παΐς δέν κατεδέχετο νά προσέρχηται —  
δπου προσεπορίζετό τινα κέρδη, διεξάγου- 
σα μυρίας μικράς υποθέσεις άκρας έμπι- 
στοσύνης. Προύμήθευε τά όψώνια έκ τής 
άγορίίς μέ εκπτωσιν τών τιμών, ενεκα τής 
ΰπό τών έμπορων άποδιδομένης αΰτή υ 
περφυσικής δυνάμεως, έξήγει τά όνειρα, 
άνεγίνωσκε τό μέλλον έπί τής παλάμης  
τής χειρός καί έξώρκιζε τήν βασκανίαν. 
Έπί τέλους,ίκανωτάτη είς τήν προπαρα- 
σκευήν ανατολικών αλοιφών καί κοσμητι
κών διά τήν κόμην καί τήν έπιδερμίδα, 
συνώδευε πολλάκις είς τό λουτρόν τάς 
κομψοτέρας τής πόλεως δεσποινίδας καί 
νεαράς κυρίας.

Ο,τι δμως καθίστα αΰτήν δημοτικω- 
τάτην ήτο ή ε’ιδικότης αΰτής ώς χρονο
γράφου.Έγίνωσκε πάσας τάς ιστορίας τής 
Σμύρνης. Ένεκα δε τούτου, ή έμφάνισις 
αΰτής έν οικία τής μέσης τάξεως, παρ’ 7) 
Ελειπον αί άφορμαί διασκεδάσεως, ώς τήν  
τοΰ κυρίου Λεωνίδα, έχαιρετίζετο διά τών 
φαιδρών αναφωνήσεων, δι’ ών γίνεται δε
κτός ό αγροτικός ταχυδρόμος είς τόν κε- 
κρυμένον είς έπαρχιακήν τινα άκραν πύρ
γον.

Ή Ειρήνη προΰχώρησε, σειούσα τάς 
λαγώνας ώς κίσσα, μέ τούς ώμους υψω
μένους μέχρι τών ώτων της καί τάς χεΐ- 
ρας συνεσφιγμένας έπί τοΰ στήθους της.

Μόλις είσήλθεν, οί ζωηροί ώς άλώπεκος 
οφθαλμοί αΰτής έστράφησαν πρός τόν ξ£- 
νον, ε ίτα  δ’ ήμίκλειστοι πρός τήν Ά ννέτ -  
ταν.Ήνέωξε τό ώς σαύρας στόμα της καί 
προΰφερεν,έν είδει συριγμοΰ, τήν λέξιν,τήν 
όποίαν ειχε προφέρει ή τσάτσα Κατήνα :

—  Εύμορφος !
Ή Ά ννέττα  ήρυθοίασε τό δεύτερον, 

έγένετο δμως καταπόρφυρος, δτε ή Ειρή
νη, προσκληθεΐσα ύπό τής γραίας θείας 
*αί έξετάσασα τάς γοαμμάς τής χειρός 
τοΰ νέου, έψιθύρισε μεταξύ τών όδόντων 
της χρησμόν , οΰτινος ητο εΰκολον νά

συλλάβη τήν Εννοιαν καί ό μή γινώσκων 
τήν έλληνικήν γλώσσαν.

Εκείνος ό χρησμός, ώς πολλοί άλλοι, 
προητοίμαζε τοΰς άκροωμένους ε ΐςτινα ά- 
πογοήτευσιν.

Ό  Μαυρίκιος έθεώρησεν ώς φιλοφρόνησιν 
νά θέση, Ιν πεντάφραγκον είς τήν γαμψήν 
χεϊρα τής χρησμοδότιδος, είτα δ’ άπήλ-  
θεν .

Ε'

ΤΗτο τρίτη φορά,' καθ’ ήν ή Ειρήνη 
εΰρίσκετο—  δλως τυχ α ίω ς— είς τήν οι
κίαν τοΰ μεσίτου Λεωνίδου, ένώ ξένος έ- 
παρουσιάζετο το πρώτον έν αΰτή, ήτο δ’ 
έπίσης τρ ίτη  φορά , καθ’ ήν έλάμβανε 
νόμισμα, οΰχί πάντοτε τόσον βαρύ, διότι 
έξήγγειλε τήν έπομένην προφητείαν :

— Αΰτός θά νυμφευθή είς τήν Σμύρνην.
Ύπονοουμένου τοΰ «μετά τής έδώ πα- 

ρούσης δεσποινίδος».
Ό  πρώτος τής τύχης εΰνοούμενος ύπ- 

ήρξεν είς νέος έκ Βερολίνου μέ μακοάν 
κόμην καί οφθαλμούς Παναγίας, δστις 
Εκαμε τήν δυστυχή Ά ννέτταν  νά διέλθν) 
άϋπνος πολλάς νύκτας, ένφ έ'ως τότε δέν 
είχε γνωρίσει τήν αϋπνίαν. ’Αφικόμενος 
είς Σμύρνην, δπως διευθύνη άρχαιολογι- 
κάς άνασκαφάς, ό αγνώμων είχεν άπέλ- 
θει χωρίς ούδέν ετερον νά παρατηρήσϊ) 
είς τήν Μικράν ’Ασίαν είμή τεμάχια αρ
χαίων αγγείων, αρχαία τμήματα  ύέλου 
καί μίαν λαβήν ξίφους, διά τά όποια ε ί
χεν έγείρει μέγαν θόρυβον είς τήν Γερμα
νίαν. Είχε μεγάλως έπωφεληθή τών συμ
βουλών καί τών γνωμών τοϋ Δημοσθένους 
Λεωνίδου, δστις είχε πλείονας ή δσας έ- 
π=δείκνυε γνώσεις, άλλ* άπέφυγεν έπιμε- 
λώς νά ποιήσηται μνείαν τοϋ ονόματος 
αυτοϋ είς τά  έπιστημονικά απομνημονεύ
ματά  του καί ιδίως νά νυμφευθή τήν θυ
γατέρα αΰτοΰ,δπερ άλλως ητο α ΰτφ  αδύ
νατον, διότι είχεν αφήσει τήν σύζυγόν 
του είς τήν πατρίδα του,ώς έγνώσθη βρα- 
δύτεοον.

Ό  δεύτερος χρησμός είχεν άντικείμενον 
’Ιταλόν τινα κλειδοκυμβαλιστήν,δστις,ώς 
Ελεγε, συνεπλήρου καλλιτεχνικήν περιήγη- 
σιν.’Αφικόμενος έξ ’Αθηνών,ίίχεν είσέλθει 
είς τήν οικίαν τοϋ κυρίου Λεωνίδου,δυνάμει 
συστατικής επιστολής μιάς έξαδέλφης 
τοϋ Δημοσθένους. — "Ω ! συστατικαί έπι- 
στολαί ! — Είσελθών έν τ?) εΰπορωτάτγ) 
έκεινν) οικία, είχε παραμείνει έν αΰτή, 
ένδίδων, μέ τήν φαινομένην καλοκάγα- 
θίαν του ώς μεγάλου καλλιτέχνου, είς 
τάς παρακλήσεις τών φιλοξενούντων αΰ
τόν, οΐτινες έθεώρο-υν τήν παρουσίαν α ΰ 
τοΰ ώς εΰκαιρίαν πρός τελειοποίησιν 
τής μουσικής ανατροφής τής θυγατρός 
των, ήτις ειχε τήν κλίσιν νά καταρτισθϊ) 
άρίστη μουσικός.

Έκεϊνος δέν κατεγίνετο είς τάς αρχαι
ότητας καί δέν θά εδιδεν οΰτε μίαν λ ί ρ α ν  I 
(λύραν) έκ χάρτου διά τήν γνησίαν καί 
πλήρη πανοπλίαν τοϋ ’Αχιλλέως. Ά π ’ 
έναντίας δμως ήγάπα τά  γλυκίσματα ! 
Έπρεπε νά τον βλέπγι τις άπομάσσοντα 
διά τής γλώσσης τά  υγρά καί έρυθρά ;

χείλη του ή στρέφοντα τό λιγωμένον 
βλέμμα του πρός τήν σμυρναίαν νεάνιδα, 
ένφ Ιτρωγε τό γλυκόν τής Γαρουφαλιόίς 
ή τόν μπακλαβά τής Κοκκώνας Μαριγώς, 
γνωστής είς όλόκληρον τήν πόλιν διά τάς 
γαστρονομικάς συνταγάς της.

‘Οσάκις έδίδασκε τήν δ ε σ π ο ι ν ί δ α  τά  
νεαπολιτανικά φσμάτια, τά όποια μόνον 
περί Ερωτος λαλοΰσι, καί έτόνιζε τάς έμ- 
παθεϊς στροφάς αΰτών, κινών τήν οΰλό- 
τριχα κεφαλήν καί υψών πρός τόν οΰρα- 
νόν τοΰς μέλανας οφθαλμούς του, έκαστος 
ήδύνατο νά πιστεύστ), δτι ή Ειρήνη είχε 
προφητεύσει τάληθή.

Ά λ λ ’ οίμοι ! Συναπήλθε διά τών ύπό 
τοΰ Δημοσθένους Λεωνίδου δανεισθέντων 
αΰτφ  χρημάτων, μετά γυναικός έκ Β λα
χίας, άοιδοΰ έν φδικφ καφείψ. Τοιουτο
τρόπως δμως έξεπληρώθη έν μέρει ό χοΥ)- 
βμός τής Ειρήνης, διότι είχε λ άβ ε ι  γ υ ν α ί 
κα  έκ τ ή ς  Σ μ ύ ρ ν η ς -

Αί δύο άποτυχίαι, άντί νά μειώσωσι 
τό γόητρον τής Σιβύλλης, έφαίνοντο άπ ’ 
έναντίας δτι ηΰζησαν τήν πρός αΰτήν πί- 
στιν τής κυρίας Λεωνίδου καί τάς ρο- 
μαντικάς διαθέσεις τής δεσποινίδος Ά ν -  
νέττας. Ή τυχαία  συνάντησις— τοιαύτην
τοΰλάχιστον έθεώρουυ αυτήν  τής γραίας
μάντιδος καί τού νεαρού Γάλλου ίατροΰ 
είχεν έκπλήξει αΰτάς ζωηρώς, δτε δ’ I- 
πέστρεψε τήν έσπέραν ό κ. Λεωνίδας έκ 
τής έργασίας του εμαθεν, δτι τήν έπιοΰ- 
σαν θά συνεγευμάτιζε μετά τοΰ μέλλον
τος γαμβροΰ του.

—  Ά ς  ίδωμεν, είπε καθ’ έαυτόν ό Δη
μοσθένης. Ό πως δήποτε δμως, δέν θά 
τφ  δανείσω χρήματα.

Μετά τήν άπόφασιν ταύτην, ό κύριος 
Λεωνίδας ύπεδέχθη τόν Μαυρίκιον μετ’ 
ένδείξεων έγκαρδιωτάτης φιλοξενίας Ήτο  
άνήρ μικροϋ αναστήματος, κλίνων ολί
γον, είχε τήν κόμην φαιάν καί σχεδόν 
κεκαρμένην καί τό γένειον βραχύ. ’Έφερε 
δίοπτρα καί είχε τό ήθος ξηρόν καί ά 
τολμον, τοιοϋτος δ’ ήτο πράγματι ό χα-  
ρακτήρ του. Κ ατά  τήν πρώτην συνάντη- 
σιν, ένεποίει έντύπωσιν ανθρώπου άνευ ά-  
ξίας, βραδύτερον δμως διήγειρεν αίσθημα  
δυσπιστίας, άλλ ’ έπί τέλους ένέπνεε π λή
ρη πεποίθησιν, δτι ητο τίμιος άνήρ, ό
ποιος άληθώς ητο.

Ό  Δημοσθένης Λεωνίδου ήτο πλούσιος, 
πλουσιώτερος ή δσον ήθελε νά λέγητάι 
καί ή πολυτέλεια τοΰ οίκου του έδείκνυεν. 
Οΰχ ήττον, έν τ·7) τραπέζϊ) του έφαίνετο 
ή μεγάλη εΰπορία του, στιλβούσή μάλ
λον έξ ύπερμετρου άφθονίας ή έκ κομψό- 
τητος. Τά πάντα έπ’ αΰτής ησαν βαρέα, 
τά  τε άργυρα καί κρυστάλλινα σκεύη καί 
τά  τρόφιμα. Α νάγκη  νά είπωμεν, δτι 
κ α τ ’ έκείνην τήν ήμέραν οί ξενίζοντες τόν 
ιατρόν είχον κάμει Εκτακτα πράγματα  
πρός τιμήν του. Τό ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ν  έκε ϊ νο  
γ ε ν μ α  είχε προξενήσει αΰτοΐς μεγάλας 
στενοχώριας. Είχε στερήσει τής ζωής έ'να 
αμνόν, ενα παχύτατον ίνδιάνον καί δύο 
κάπονας, μή λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών 
ήττονος σημασίας ζώων. Πάσα δμως έ
κείνη ή σφαγή ήτο μηδέν απέναντι τοΰ
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ΰπερβολικοΰ κόπου τών υπηρετριών 
Ή δυστυχής Γαρουφαλ^, είς ήν έδόθη 
νεαρά καί άρτι άφικομένη Εκ τίνος τών 
νήσων τοϋ Αιγαίου βοηθός, συνεταράσσε- 
το ώς κατασκευαστής πυροτεχνημάτων, 
είς τοΰ όποιου την οικίαν ειχίν έκραγή 
πυρκαϊά.

[Έ πετα ι συνέχεια]. Δ μ λ .

ΙΩ Α Κ Ε ΙΜ  Β Α Λ Α Β Α Ν Η

Α Λ Η 0 Ε Σ  Δ Ρ Α Μ Α  ΕΝ Ι Ι ΙΚ Ρ Αι  ΑΣΙΑι
[Συνέχεια]

Τό ολίγων ώρών μόνον διάστημα άπό 
τοΰ Α ικ μ ε ν  έφάνη είς τόν Δημήτριον μα- 
κρότερον ή ή όλη πορεία. Τέλος εϊδεν έκ 
τοΰ πλησίον τοΰς ώραίους καί πλουσιω- 
τάτους αμπελώνας τών Τνάνοαν  (Κλισσέ- 
Χισσάρ), τής πατρίδος τοΰ διάσημου ’Α 
πολλώνιου τοΰ Τυανέως, όπόθεν διέρχε
τα ι  ή είς την πατρίδα αΰτοΰ όδός, δύο δέ 
ώρών άπόστασις έχώριζεν αΰτόν έκεϊθεν. 
Τά Τύανα σήμερον καιοικοΰνται μόνον 
υπό Τούρκων,απειράριθμα δέ είναι τά  δ ιά 
φορα ρωμαϊκές καί βυζαντιακής έποχής 
μνημεία,ό δέ περιηγούμενος τό τμήμα τοΰ
το τί); μεσημβρινές Καππαδοκίας Εχει νά 
θαυμάση τόν κανονικώτατον σκελετόν ά- 
ψίδων ρωμαϊκές η μάλλον βυζαντιακής 
τέχνης παλαιοΰ υδραγωγείου, οΰτινος, 
καταπεσούσης μιάς τών αψίδων, δέν ήδυ- 
νήθησαν, ή άληθέστερον, δέν ήθέλησαν έξ 
αβελτερίας άκατονομάστου, νά ένεργή- 
σωσι την έπισκευήν καί χύνεται τό δδωρ 
μίαν ώραν περίπου έκτός τν ς̂ πόλεως, έν 
ψ δι’έλαχίστης δαπάνης καί διά σιδηρών 
ή καί ξυλίνων οχετών θά ητο δυνατή ί) 
είς την πόλιν έπάνοδος τοΰ χρησιμωτάτου 
στοιχείου. Δέν έστάθησαν οί οδοιπόροι νά 
άνακουφισθώσιν έκ τοΰ καμάτου τής ό δ οΰ 
καί προεχώρησαν, διότι ένόμιζον οτι ή- 
κούοντο καί αί υλακαί τών κυνών τοΰ χω
ρίου καί ό δυςπερίγραπτος θόρυβος τής 
κινούμενης πόλεως.

Τέλος Εφθασαν...
*

* ¥
Είναι ανάγκη νά περιγρκψωμεν την με

τά μακροχρόνιον απουσίαν έπάνοδον είς 
την γενέθλιον τοΰ ξενητευμένου; Δέν αρ
κεί άρά γε νά είπη τις δτι Εφθασεν α ι
σίως, οτι είδον οί οφθαλμοί αΰτοΰ τούς 
τόπους, έν οίς τό πρώτον είδε τόν ήλιον 
καί περί οΰ; π«ριστρέφονται αί άγνότεραι 
καί γλυκύτεραι τών αναμνήσεων αΰτοΰ ; 
'Αχ ! ή είς την πατρίδα έπάνοδος είναι 
τόσον γλυκύ πρβγμα, ώςτε, μά την α λή 
θειαν,άζίζει νά ξενητευθή κανείς,νά φάγη 
τόν πικρόν τής ξενητειάς άρτον, νά ζήση 
μακράν τών γονέων καί οικείων, έν μέσφ 
αγνώστων καί ώς έπί τά πολύ αδιαφορών 
ανθρώπων, μακράν πάσης περιθάλψεως 
συγγενικές ΐνα έπανέλθη είς τοΰς κόλπους 
τής οίκογενείας του. Πάντα τά περί αΰτάν 
Εχουσι τότε τοιαύτην γοητείαν, το ιαύ
την ποίησιν, ώςτε έλάχιστα, νομίζω,πράγ

ματα  έν τ φ  κόσμω τούτψ  δύνανται νά 
συγκριθώσι πρός την άρρητον εΰχαρίστη- 
σιν καί τήν ηδονήν τής είς τήν γενέθλιον 
έπανόδου. Καί μήπως έκ τής λέξεως ν ό -  
βτοξ,  σημαινούσης τήν είς τήν πατρίδα 
έπάνοδον , δέν  ̂ παράγεται τό ν ό β τ ι -  
μο ς  ; Ό  μικρός οίκίσκος, έν ώ έγεν- 
νήθη, αί έκ τοΰ καπνοΰ μελανωθεϊσαι α 
κατέργαστοι δοκοί τής πατρικής στέγης, 
άφ’ ών διαφεύγουσιν ώς ανυπότακτοι βό
στρυχοι ξανθής καλλονής, οί ξηροί σχοΐ- 
νοι, είναι δι’ αΰτόν πράγματα πολΰ πο
θεινότερα, πολυτελέστερα τών πλουσιωτέ- 
ρων φατνωμάτων μεγάρου ζαπλούτου. Ή 
λ ιτή  τροφή, ήν τρώγει μετά τών μελών 
τής οίκογενείας του καθήμενος έπί τοΰ έ- 
δάφους, περί τήν χαμηλήν στρογγύλην 
τράπεζαν, άπό τής κοινής λοπάδος, υπερ
τερεί πάσαν πολυποίκιλον ξένην μαγειρι
κήν. Οΐ δρομίσκοι, οΐ άκανονίστως κεχα- 
ραγμένοι, τά τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένα 
έρείπια παλαιών οικιών, έστίαι σβεσθεΐ- 
σαι ακλήρων οικογενειών, κινοΰσιν είς 
ρέμβην αΰτόν, οΐ μεγάλη τή φωνή προαγ- 
γέλλοντες τήν πρωίαν άλέκτορες, ό ήχος 
τοΰ μονοτόνου, άλλά μουσικωτάτου δι’αΰ- 
τόν σημάντρου, ή αΰλή τής έκκλησίας 
τοΰ χωρίου, έν ή τοσάκις παιδίον ετι Ε- 
παιζεν, ή έν τφ  μέσφ αΰτής ύψουμένη α 
χλαδιά, ήτις τοσάκις καί αΰτοΰ τάς έπι- 
δρομάς άγογγύστω; ύπέστη, ό ναός, έν 
ώ τοσάκις άντήχησεν ή φωνή αΰτοΰ κα- 
νοναοχοΰντος τά διάφορα τών ακολου
θιών τροπάρια καί έμμελώ; άναγινώ- 
σκοντος τόν ’Απόστολον, τά άκρον άω- 
τον τών παιδικών ονείρων τών μικρών 
Έλληνοπαίδων τής Μικράς ’Ασίας, οΐ 
έκ τών αγρών περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου 
έπιστρέφοντες γεωργοί, όδηγοΰντες τοΰς 
καθ’ δλην τήν ήμέραν άόκνως έργασθέν- 
τας βόας αΰτών καί τέλος τά πάντα εΰ- 
ωδιάζουσιν έν τή  πατρίδι έξ απλότητας 
καί γαλήνης τής ψυχής, σπανιωτάτης έν 
μέσψ κοινωνίας πολυανθρώπου, τυρβαζού- 
σης καί π5!σαν ικμάδα ηρεμίας άπορρο- 
φώσης. Ήδη ό Δημήτριος εζη εΰδαίμων, 
περιθαλπόμενος έν τή  οίκογενεία μετ’ ά 
φοσιώσεως καί στοργής. Δύο-τρεϊς ήμέρας 
μετά τήν ε ίί  τήν πατρίδα έπάνοδον ή μή
τηρ καί ή αδελφή αΰτοΰ είργάσθησαν ό- 
πως κατασκευάσωσιν αΰτφ  μεταξοΰφή 
ποδήρη ά ν τ ε ρ ιοί τής Δαμασκοΰ, άτινα ή-  
γόρασαν παρά τών έν Ταρσφ Σύρων τά  
συνήθη έν τ φ  χωρίψ, καί νά άπαλλάξωσι 
τό σώμά του άπό τά α τενά ,  ώς καί παρ’ 
ήμιν ό λαός καλεΐ τήν εΰρωπαϊκήν ένδυ- 
μασίαν, ΐνα ζήση τόν ολίγον χρόνον τής 
έν τή πατρίδι διαμονής του. Έπανέλαβε 
τόν πρό τής άναχωρήσεως αΰτοΰ είς Κων
σταντινούπολή βίον, τακτ ικώ τατα  ipot- 
τών είς τήν Εκκλησίαν, έν φ  έν τή μεγα- 
λοπόλει έκείνη περισπώμενος ύπό παν
τοίων τοΰ έπαγγελματος αυτοΰ Ιογων, 
άπαξ ή δίς μόνον τοΰ Ετους μετέβαινεν 
είς τόν ναόν ΐνα κοινωνήση τών άχοάντων 
μυστηρίων. Έν τή έκκλησί^ τοΰ χωρίου 
του, στερουμένου, έννοεΐται, τακτικοΰ  
ψάλτου, οΰχί ολιγάκις καί μετ’έπιτυχίας 
έξεπλήρωσε τά  καθήκοντα ιεροψάλτου ί

πρός μεγίστην χαράν τής μητρός του,ήτις  
έν τφ  προςώπψ τοΰ προςφιλοΰς υίοΰ μεθ’ 
ηδονής άνεμιμνησκετο τοΰ άποβιώσαντος 
συζύγου.Ίδια λαμπρά ήτ"ο ή Κυριακή,δτε, 
μετά τήν άπόλυσιν τής έκκλησίας, συνη- 
θροίζοντο οί δημογέροντες, οΐ Εφοροι τοΰ 
σχολείου καί οί χ α ψ ί μ ά λ η δ ε ς  τής έκκλη
σίας άπέναντι τοΰ περιβόλου καθήυιενοι 
έπί χαμηλοΰ έπιμήκους τειχίου, έπιτηδες 
κατεσκευασμένου ώς άνάκλιντρον καί έκεϊ 
συνεζήτουν τά  νεώτερα τής ήμέρας, πε
ριστρεφόμενα είς τόν στενόν κύκλον τοΰ 
χωρίου. Έσχηματίζοντο διάφοροι καθ’ ή- 
λικ ίας δμιλοι, έ/ταΰθα μέν σοβαροί γέ
ροντες, εΰλαβώς ύπό τών νεωτέρων προς- 
αγορευόμενοι καί άκροώμενοι τοΰ άναγι-  
νώσκοντος έν τή τουρκοφώνψ «’Ανατολή» 
τοΰ κ. Εΰαγγελινοΰ Μισαηλίδου τά χα~ 
β α δ ί α ι α  (ειδήσεις) τής έβδομάδος ή τοΰ 
μηνός, έκεϊ δ! οί νεώτεραι, έπιθεωροΰντες 
τά  έκ τής έκκλησίας έξερχόμενα κο
ράσια καί διάφοοα περί προςεχοΰς άπο- 
καταστάσεως σχέδ ια έν νφ φιλοτεχνοΰν- 
τες, καί άλλαχοΰ, μακράν,οί παϊδες, άπ-  
αλλαγέντες, έ'νεκα τής έορτής, τών πε
δών τοΰ σχολείου, προςηλωμένοι Επαιζον 
τά προςφιλή αΰτών παιγνίδια, ούτοι μέν 
τοΰς άρχκϊκούς άστραγάλους, κατά με
γάλους σάκκους έκ τής οικίας κομίσαν- 
τες, άλλοι δέ, οί μικρότεροι, τούς ερυ
θρούς σπόρους τών χ α ρ ο υ π ιώ ν ,  άγωνιζό- 
μενοι διά τοΰ άντίχειρος νά ώθήσω- 
σιν είς τήν γ ο ϋ π α ν  , μικρόν κοίλωμα έπί 
τοΰ έδάφους,καί άλλοι τέλος, οί όπωςοΰν 
μεγαλείτεροι,τό άνδοικώτερόν πως θεωρού- 
μενον T'jcλ ί ι α ,  γυμναστικώτατον καί ά- 
ληθώς αρχαιοπρεπές παιγνίδιον, ών πάν
των μετά καί άλλων λεπτομερή περιγραφήν 
θά περιλάβωσιν αί όσον οΰπω έκδοθησό- 
μεναι ήιιέτερχι «Ι1ΑΙΔΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗ
ΣΕΙΣ ΜΙ ΚΡΑΣΙ ΑΤΟΓ ΕΛΛΗΝΟΣ.,Τής
τελευταίας ταύτης παιδιάς, ώς καί τής 
τών αστραγάλων,μετέχουσι πολλάκις,πα
λαιών ήμερών άναμιμνησκόμενοι,καί οίάν- 
δρες, έν ώ μακρόθεν θεώνται τοΰς άγωνι- 
ζομένους αΐ γυναίκες καί τά  κοράσια τοΰ 
χωρίου, ίδίι»: ή φ ο υ ρ ν ι ά , ή προωρισμένη 
κατά τήν περίοδον ταύτην διά τόν γ ά 
μον. Ουτω λοιπόν παρήοχοντο αΐ πρώται 
ήμέραι τοΰ Δημητρίου έν τφ  χωρίφ,οΰδείς 
δέ λόγος έγίνετο περί προςεχοΰς άποκα- 
ταστάσεως. Καί ή μέν μήτηρ καί αί λοι- 
παί συγγενείς άπεΐχον νά έγγίσωσι τήν 
χορδήν ταύτην, εί καί ήσαν βέβαιαι ότι 
σκοπός τοΰ έκ τής ξενητείας έπανακάμ- 
πτοντος είναι ή μέλλουσα κατά τά  πατρο
παράδοτα έγκατάστασις. Ό  σκοπός ^ής 
σιωπής ταύτης τών αμέσως διαφερομένων 
τούτων γυναικών ήτο εΰνόητος' έπεθύμουν 
πρώτον μέν νά άναπαυθή καί συνέλθη έκ 
τών κόπων τοΰ πολυημέρου ταξειδίου καί 
τών συμπαρομαρτουσών α ΰτφ  ποικίλων 
συγκινήσεων καί Επειτα νά δοθή αΰτφ  καί 
καιρός δπως,εί δυνατόν,γεννηθή καί πόθος 
τις καί Ερως άκόμη έν τή καρδι^ τοΰ Δη- 
μητρίου πρός τ ι  τών συγχωρικών αυτοΰ 
κορασίων.

[Έ πετα ι συνέχεια].
I q a k b i m  Β α λ α β α ,ν η ε
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΔΕΒΟΗ

A 1 0 Τ Α Μ [ Λ Α
'Επί τέλους, μετά τήν μακράν ταύτην  

δοκιμασίαν, έπανήλθον είς Μόσχαν καί 
τήν έπανεΐδον. Κατά τό τριετές έκ,εΐνο 
διάστημα, όποία μεταβολή έγένετο είς 
αύτήν ! ’Αντί τ ί ς  ζωηρό?; και εύθυμου 
παιδίσκης,ήί τά παιγνίδια συνεμεριζόμην, 
έπανεϋρον χαρίεσσαν νεάνιδα, χάρμα τών 
καλλιτέρων έσπερίδων. Τότε δμως ήσθάν- 
θην έμαυτόν άδέζιον, άσχημον, έστενο- 
χωρημένον ένώπιον της. Έν αύτϊΐ £βλε- 
πον τήν ώραίαν, τήν έπέραστον, τήν λαμ- 
ίίράν θυγατέρα πλουσίου άνδρό;, έν φ έγώ 
ίριην ταπεινός υπαλληλίσκος. Οί γονείς 
της μέ ύπεδέχθησαν μετ’ άγαθότητος, ώς 
άλλοτε, ώς πτωχόν ορφανόν, ώς παλαιάν  
γνωριμίαν, καί άνεχώρησα της Μόσχας 
τεθλιμμένος είς άκρον.

Έν τούτοις συναπέφερον τήν πεποίθη- 
siv δτι ήγαπώμην παρ’ αύτής. Δέν ήδυ- 
νήθην νά ομιλήσω ιδιαιτέρως μαζί της, 
δέν έτόλμησα νά τ?ί είπω τίποτε, άλλ ’ 
είδον δτι μέ ήγάπα.

Τρία 2τη παρήλθον άκόμη, τρία Ιτη 
βασάνων. ’Αγνοώ όποία τρελή σκέψις, 
είς ήν ήνοϋτο ή είκών τή ; Παυλίνας, μέ 
παρέσυρεν είς τήν δίνην τοΰ κόσμου. Μέ
χρι τότε άπέφευγον τούς συναδέλφους μου 
έκ μισανθρωπίας, άλλά τώρα τούς συνα- 
νεστρεφόμην, συνεδέθην μαζί των καί αύ- 
τοί μέ ώδήγηοαν είς τάς έσπερίδα;, είς 
τούς χορούς καί είς τάς διασκεδάσεις.

Έπλήρωσα ακριβά τοϋτο. Ποσάκις ΰ- 
πέφερα διά τήν θέσιν μου έν τφ  μέσψ 
πλήθους ματαίων κομψών νέων, διά τήν 
έρημίαν μου έντός λαμπρών αιθουσών, 
διά τήν δειλίαν μου είς τάς εύγενεΐς έ- 
κείνας κυρίας, αΐτινες μοί έφαίνοντο θελ- 
κτικώταται ! Έχρησίμευον είς συμπλή* 
ρωσιν τών τετραχόρων καί αΰτη ήτο, διά 
τάς πλείστας έζ αύτών, ή καλλίτερα μου 
βυστασις.

Ά λ λ ά  τον σκληρόν σάρακα τόν ευρισκό
μενον έν τφ  στήθει μου καί καθιστώντα  
ττ,ν καρδίαν μου αίμάσσουσαν, έγώ μόνος 
εγνώριζον. ’Εννοούν δτι άναστρεφόμενος 
τήν υψηλήν έκείνην κοινωνίαν , δέν ε- 
φερον πρός αύτήν ούδένα τίτλον, οΰτε 
τής γεννήσεως, οΰτε τής περιουσίας. *0 
κόσμος δέν παραδέχεται άλλους καί ιάν 
τις μεταβη πρός αύτόν στερούμενος το ι-  
ουτου, οφείλει νά ΰποταχθη είς τήν τ ύ 
χην του καθιστάμενος δοϋλός του, δού
λος τόσον άθλιος καί έλεεινός, ωστε 5tv 
κατέχν) ψυχήν, 'καρδίαν καί πνεΰμα οφεί
λει νά λησμονήσγ) τά προτερήματά του, 
και πρεπει νά θεωρνί ευτύχημα δπως ή 
Ψ̂ χή αΰτη καταστη έγω'ίστική, ή καρδία 
του αναίσθητος καί τό πνεΰμά του δλως 
μεμετρημένον. Έν τφ  κόσμω, ενθα έκ 
πρώτης όψεως φαίνεται μεγίστη όμοιότης 
Χαράς καί περιουσίας, υπάρχουν πλεΐστοι 
*αί διάφοροι βαθμοί καί ούδαμοΰ άλλα-

χοϋ εύρίσκεταί τις τόσον υψηλά καί τ ό 
σον χαμηλά. Τίς οίδε τί στοιχίζει είς 
πλείστους, έζ εκείνων οΐτινες τόν συχνά
ζουν, διά νά μεταβώσι δι’ ώραίας άμάζη; 
μέχρι τή ; θύρα; μεγάρου τινό; ; Τίς οίδε 
πώς έζαγοράζει τήν ματα ιότητά  του, k- 
κεΐνο; δστις, άφ’ ού περιέλθγ) γαυριών έν 
ταΐς αίθούσαις ένδεδυμένος κομψοτάτην 
ένδυμασίαν, τήν νύκτα ενοχλείται ύπό 
τοϋ ποσοϋ τών χρεών του' έκεΐνος δστις, 
άφ’ οΰ εζέλθν) τοϋ χοροϋ, δυνατόν νά ό- 
δηγηθήι είς τάς φυλακάς' έκεΐνος δστις, 
κατόπιν μεγαλοπρεπούς δείπνου, βλέπει 
ένώπιον του ορθούμενον τά πειναλέον φά
σμα τής έπιούσης ; Ώ  ! Ή πενία ! ή φρι- 
κώδης πενία ! Ά λ λ ’ ούδαμοΰ τόσον φρι- 
κώδης δσον είς τά λαμπρά ψεύδη τής υ 
ψηλής κοινωνίας. Φεΰ ! είς τόν ίδιον τε- 
τράχορον, όποία άβυσσος υπάρχει ένίοτε 
μεταζύ δύο άνδρών χορευόντων μέ τήν αύ
τήν ζωηρότητα καί μέ τό αύτό μειδίαμα 
είς τά χείλη ! Όποιον αίσθημα αισχύνης 
κρύπτεται ένίοτε ύπό τήν κομψήν ένδυ
μασίαν !

Ά λ λ ’ εϊχον παρασυρθ'Τί, άποτυφλωθη, 
καί έθυσίασα τά  πάντα είς τό είδωλον τοΰ 
κόσμου, τήν ήσυχίαν μου, τά  καθήκοντά  
μου, τό μέλλον μου. Έχοεώθην καί οί ά-  
σθενεΐς πόροι μου δέν μοί έπέτρεπον νά 
έζοφλήσω τά χρέη μου, δτε Ιλαβον επι
στολήν τοΰ θείου μου, δστις μαθών τόν 
άτακτον βίον μου, ήπείλει νά μοί διακό- 
ψν) καί τά έσχατα μέσα τής ζωή? μου.
Εν μόνον καταφύγιον μοί άπέμενε ... τό 

ύδωρ τοϋ Νεβα.
*Η Θ εία Πρόνοια μοί παρεχώρησε μό

νον εύχαρίστους τινας ημέρας κατά τά  
ολέθρια ταϋτα  Ιίτη. Ό πατήρ τής Παυλί
νας μεταβαίνων είς ζένην χώραν οίκογε- 
νειακώς, έστη εις τήν Πετρούπολιν, καί 
τήν έπανεΐδον, έφάνη δέ έκπληκτος είς 
τήν θέαν μου. Δέν ήμην πλέον ό άδέζιος 
καί δειλός υπαλληλίσκος τής Μόσχας.Τά 
πάντα, έν τφ  έζωτερικφ μου, έν τοΐς τρό- 
ποις μου καί έν τνΐ ομιλία μου, εΐχον με- 
ταβληθη. Δέν έ φάνη πλέον έστενοχωρη- 
μένη δτε έκάθησα πλησίον της, οΰτε διά 
τον έ'ρωτά μου. Έπί τρεις ημέρας, δέν 
μετέβην είς χορόν, οΰτε είς έσπερίδα. Έ 
μενα πλησίον της καί διήλθον τρεις εύ- 
δαίμονας ημέρας.

Ά λ λ ’ ή νέα αυτη συνάντησις μ ’ εκαμε 
νά καταμετρήσω μετά θλίψεως τό μέγα 
διάστημα, δπερ μ’έχώριζεν άπό τής πλού
σιας νεάνιδος. Αρά γε θ’ άφωσιοΰτο είς 
έμε, δπως ή μήτηρ μου είς τόν πατέρα 
μου ; Οχι ... Η σκέψις αΰτη μ’ έκεραυ- 
νοβόλησεν.

Αίφνη; καί δταν εμελλον νά φυλακι-  
σθώ διά χρέη, νά παραιτήσω δέ κατ ’ α 
κολουθίαν τά  καθήκοντά μου, δταν εβλε- 
πον, έν τφ  κύκλω τών φίλων μου καί τών 
γνωρίμων μου, τόν μυσαρόν έγωϊσμόν, α ί 
φνης εμαθον τον θάνατον τοΰ θείου μου, 
ταυτοχρόνως δέ δτι μέ ειχε καταστήση  
γενικόν κληρονόμον του. Διήλθον τοσοΰ
τον αιφνιδίως άπό τοΰ άπελπισμοϋ τής 
πενίας εις ττ,ν ευτυχίαν τοϋ πλούτου, ώσ
τε κατά πρώτον έζεπλάγην μάλλον ή έ-

χάρην. Δυστυχή θείε ! Έπί πολύν καιρόν 
σέ άπησχόλησα ... Άκόμη ήμέραι τινές... 
τίς οίδεν ;. . .  Ίσως είς άπάντησιν τής τε
λευταίας έπιστολής του, αστυνομικός τις  
υπάλληλος θά ϊγραφεν έν τ^ έκθέσει του" 
•Ό  Α ντώ ν ιο ; Ν... ηύτοκτόνησε» καί 
ήθέλομεν συναντηθ^ εί; τήν αιωνιότητα.

Εύλογητός ό Θεός ! παρήλθον δλα.
Τώρα μίαν μόνην σκέψαν ?χω. Εύρίσκο- 

μαι πλησίον τής Μόσχας, πλησίον τής 
Παυλίνας.

Αρχίζει νά χαράζη ή αύγή- Χαίρετε 
ζοφεραί αναμνήσεις μου ! Χαΐρε νέα μου 
ζωή ! "Ιππους ! ΐππυυς ! καί έμπρός !

Πόσον θά έκπλαγήι ! Διότι αγνοεί τήν  
μ*ταλλαγήν τή ; περιουσία; μου. Δέν τΐ) 
ίγραψα, διό-ji ήθέλησα νά μή βραδύνω 
οΰτε έτι στιγμήν τήν άναχώρησίν μου έκ 
Πετρουπόλεω;. Ή οίκογένειά τη ;  νομίζει 
δτι είμαι ό πτωχός άλλοτε Αντώνιος, καί 
έγώ πηγαίνω νά τ·7) προσφέρω, σύν τ^ 
καρδία μου, ήτις πάντοτε άνήκεν είς αύ
τήν, τήν περιουσίαν ήν έκληρονόμησα.

Κ ατά τά μακράν τοΰτο έζαετές δ ιά
στημα, δέν τη ’έ καμα ποσώς λόγον περί 
τοϋ Ιρωτός μου, άλλά πάντοτε τήν έσυλ- 
λογιζόμην, δπως καί αύτή έμέ. Τό βλέμ
μα της μοί τό είπε.

Ακούω ήχοϋντα τόν κωδωνίσκον τών 
ΐππων, τούς οποίου; ζευγνύουν. Ούδεμία 
μουσική ήδύνατο νά ε'χη τοιοΰτον θέλγη- 
τρον δ^ έμέ. Τά πάντα είσίν έ το ιμ α ! . . .  
Έμπρό; !...

Β'

’Ιδού. Δέν περιέμενον τήν συνάντησιν 
ταύτην μετά τής Παυλίνας. Έν τούτοις 
ή συνάντησις αΰτη μέ θλίβει.

Ή τ ρ ά ϊ χ ά  μου διέτρεζε πετώσα τά εί
κοσι έκεΐνα βέρστια. Ένεδύθήν έν τάχει, 
δτε δέ άφικόμην πρό τής θύρας τής οι
κίας τοΰ πατρός τής Παυλίνας, έζεπλά
γην είς άκρον, δταν είδον δτι ήτο τόσον 
ένωρίς, δτι ή θύρα καί τά παράθυρα τής 
οικίας ήσαν κεκλεισμένα άκόμη> δτι ά -  
παντες έκοιμώντο. Μόνος ό γέρων θυρω
ρός ήτο Ιζυπνος καί έσάρωνε τά πεζοδρό- 
μιον. Μέ άνεγνώρισε καί μ’ έπλησίασεν.

—  Ό  κύριός σου, ήρώτησα, είναι είς 
Μόσχαν ;

—  Έδώ είναι, δόζα τφ  Θεφ !
Μέχρι τής στιγμής έκείνη; (^ύδαμώς

μοί είχεν έπέλθη ή ιδέα, δτι δυνατόν νά 
εύρίσκετο έν τη έζοχη.

—  Μήπως κοιμάται άκόμη ; Συνήθως 
έζυπνα πολύ πρωί.

—  Μάλιστα, άπεκρίθη ό Μ ιχα ή λ .Ά λλ ’ 
άπό τήν τελευταίαν άσθένειάν του αδυ
νάτησε πάρα πολύ.

Καί ό γέρων υπηρέτης ήρζατο τότε διη
γούμενος μοι δλας τάς ήθικάς βασάνους 
τοϋ κυρίου του. Ευχαρίστως θά παρέτει- 
νον μετ’ αυτοΰ τήν ομιλίαν, μέχρις οΰ 
οί κάτοικοι τής οικίας έγερθώσιν, ά λλ ’ ή 
Ιδέα μοί έπήλθε νά τόν έρωτήσω περί τής 
νεαοάς κυρίας του.

—  Δόζα τ φ  Θεφ ! μοί άπεκρίθη, είναι 
καλά, τώρα δμως δέν είναι έδώ, άλλ’ είς



τό Όστανκώφ, είς τό έξοχικό σπίτι τής 
θείας της Πρασκόβνας Ίβανόβν «ς.

Εις τό άκουσμα τών λέξεων τούτων, ο
λίγου δεΐν έβλασφήμησα. Δέν ήδυνάμην 
ν’ άνεχθώ τήν θείαν ταύτην.

Τί νά κάμω ; Άπεμακρύνθην τεθλ ιμ
μένος καί μελαγχολικός, μηχανικώς δέ 
διηυθύνθην πρός τό δώμα τοϋ Κρεμλίνου. 
Έκεΐ πεοιεπάτουν άνω κάτω, δίκην έπαρ- 
χιώτου, δστις, κατά  πρώτον φοράν άφι

άρχεται κρούουσα στρόβιλον, δν χορεύει 
μετά τοϋ οΰσσάρο-υ πάλιν μεθ’ ού έπανα- 
λαμβάνει τήν όμιλίαν της.

—  Δυστυχής νέα ! διελογίσθην, πόσον 
θά ΰποφέρη διά τό έμπόδιον τό όποιον τη 
έπιβάλει ή εθιμοτυπία ! Δέν τολμά νά 
φροντιση δι* έμέ, διότι αναγκάζεται νά 
κρύψη τά αισθήματα της καί υποκρίνεται 
δτι συγκεντροϊ πάσάν της τήν προσοχήν 
έπί τοϋ χορευτοϋ της. Καί ό χορευτής αΰ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒηΤΙΟΝ

'Η  όλοι; αυθόρμητο! έγγραφή νέων συνδρομητών 
χαί ή καταπληκτική αδςησις τής πωλήσεως τών « ’Ε 
κλεκτών» έπιβάλλουσιν ήμΐν, όπως χαι δημοσία έχ. 
φράσωμεν τάς εύχαριστίας ήμών, πρός τούς χ.χ. συν- 
δρομητά; χχΐ άγοραστάς τών « ‘Εκλεκτών· και πρός 
πάντας τούς οπωσδήποτε ύποιτηρίξαντας αύτά.

χθείς εις Μόσχαν, θεωρεί καθήκον του νά τός είναι νέος, ωραίος, πλούσιος καί κομ-
tSvj τά  πυροβόλα τοϋ τσάρου, τον κώ
δωνα τοϋ τσάρου καί τήν έκκλησίαν τοϋ 
Ίβάν. ’Εγώ, ό μετά τοσαύτης χαράς έρ- 
χόμενος είς τήν πόλιν ταύτην, ό μετά το
σαύτης ζωηράς καί άνυπομόνου έλπίδος, 
τώρα ήσθανόμην έντελή άδιαφορίαν. Ου
δόλως έπεθύμουν νά μεταβώ είς έπίσκεψίν 
τής οίκογενείας τής Παυλίνας καί έθεώ- 
ρουν μετά σκυθρωποϋ βλέμματος τό θαυ- 
μάσιον πανόραμα τής Μόσχας, δταν α ί-  
φνιδίως έξηγέρθην τοϋ ληθάργου μου ΰπό 
σκέψεως διελθούσης τά πνεϋμά μου δίκην 
άστραπής : Ίσως, διελογίσθην, ή Παυ
λίνα νά έπεστρεψεν ε’ις Μόσχαν, Εσως τήν 
ώραν ταύτην νά εύρίσκεταί ε’ις τοΰ π α 
τρός της, καί διά τοΰτο διηυθύνθην έν 
τάχει πρός τήν οικίαν της.

Μεγάλαι μεταβολαί είχον διενεργηθή 
έν τίΐ ο’ικί^ ταύτη , ήν κάλλιστα έγνώρι- 
ζον. Τά παλαιά έπιπλα είχον άντ ικατα-

ψός.
Η Παυλίνα μας συσταίνει πρός άλλή- 

λους, τοιουτοτρόπως ώς νά έπιθυμή τήν 
δικαιολόγησίν της πρός αΰτόν διά τόν οί- 
κεϊον τρόπον δι’ οΰ τήν έπλησίασα. Μοί 
φαίνεται έπ’ ίσης δτι κάτι έχει άκόμη νά 
τφ  ειπη. Ό  Θεός οιδε τί είμπορεϊ νά τφ  
εΓιτη.

’Εν τούτοις γελώμεν εΰθύμως- ά λλ ’ έν 
τφ  μυχφ τής καρδίας μου αισθάνομαι 
πικράν θλίψιν. Δέν περιέμενον νά έπανίδω 
τοιουτοτρόπως τήν Παυλίναν.

Ίδοΰ πάλιν ό οΰσσάρος, οΰχί πλέον είς 
τόν χορόν, άλλ ’ έν τη οικία τής Παυλί
νας ώς προνομιοΰχος ξένος. Έγώ δέν είμ- 
πορώ νά συνομιλήσω μαζί της, αΰτός δέ 
είναι τόσον χαοίεις καί έπιτήδειος! Διατί  
λοιπόν έρχεται ;

Πάλιν είς τόν χορόν ! καί εκείνη θά ΰ- 
πάγη. Διατί λοιπόν δέν μένει πλησίον τοϋ

Κυρίας, Ελευθερίαν Σούλη, Καλλιόπην Τσιχλη- 
τήρα, Άδριάνην Μπελούση, Πηνελόπην Δροσινη, 
Σπυριδοΰλαν Ά ν . Γιαννοπούλου ταγμ ., Θάλειαν Σ. 
Ιίαρπαρία, χαί χ .χ . Ά θ . Στορνάρην, Γεωρ. Μανσό- 
λαν, Atov. Φιλιππόπουλον, Σπ. Δ. Σπέντζαν, Διο- 
μήδην Γ1. Χονδροδήμον,Ιατρ. Δ . Γερακάρην, Κωνστ. 
Μπλαδέρην, Ν. Π. Σαρρήν, Άνδρ. Τσολάκον, Ά νδ . 
Μαντζούφαν, Σ ω τ. Βερσήν, II. Α . Κομνηνόν, δή
μαρχον, Άνδρ. Κομμιώτην, Α . Γ . Πρετιντέρην, 
Γ. Παμπούκην, χαρτοπ , Στυλ. Π. Χαλχωματαν, 
Δημ. Μοσκέταν, Τιμόθ. Χάλδαν, Χριστόφορον Β ι- 
τάλην, Άριστείδ. Α. Σαμαράχην φ .ν, V . L Page. 
Κωνστ. 1. Βασιλείου, Ί ω . Ν. Φαραντάτον έπ. άν- 
θυπ. Τιμόθεον Α . Κονδΐνον,Έλεΰθ, Κ. Τσίδην, ταχ. 
ΰπάλ. 0 .  δέ Χελδράιχ, Γεώργ. Δεληχατερίνην, Μα
ρίνον Λούζην, Ίω . Καμπάνην, Ά λέξ . Καρπούνην, 
Γεώργ. Κλιτσινΐχον, Μ. Μοσχίδην, Ά ρ ιστ  Α λ ε 
ξάνδρου, πρωτοδ., Ά λχιδιάδ Σπηλιάδην, πρωτοδ., 
Κωνσταντίνον Λυχουρέζον, διχηγόρον, Δημ. Παπ- 
παδόπουλον, διχηγ., Χρ. Σαχελλαρόπουλον, Θεόδ. 
Καλμοΰχον εμπορ., Ά ντ . Νιχολόπουλον ?μπορ., Ν ι*. 
Θ. Μαντζαβάκον, συμδολ., Ί ω  Κατσα'ίτην Ιεροψ. 
Συνδρομαί ί;'Τμών έλήφθησαν. Εΰχαρ στοΰμεν. Ό  
αριθμός έκάστης άποδείξεως είνε χα\ αριθμός τοϋ Λα 
χ ε ί ο υ .  — χχ. Γ . Κ. Γεωργαντίδην (Μιτυλ'ινην) χαί 
1’. Ά θ . Ζερβόπουλον (Κέρκυραν) Εύχαριστοΰμεν.— 
χ. Μ. Ν. Μίγχλην. Σύ ρ ο ν .  Ελήφθη άντίτιμον 3 
συνδρομών. Εύχαριστοΰμεν. — χ. Σ. Α . Σταματό- 
πουλον. " Α μ φ ι σ σ α ν . Φύλλα 10 στέλλονται έπ’ ό- 
νόματί Σας. Εύχαριστοΰμεν. — χ. Γρ. Φορτούναν, 
άντεισ. Κα Λ άμ α ς -  Ελήφθη άντίτιμον 9 συνδρομη
τ ώ ν  εύγνωμονοϋμεν.’ Εγράψαμεν.—χ. K .M .’ffrratT- 
#α·ΕΤνε ψυχρότερον τοΰ παγωτού όπερ καταβροχθίζει 
ή μήτηρ τής ’ ΕΛΛενα< σας, χαί τής άγχάλης τής Spi 
C o r r i o v  σας, λο ιπόν: «είς τό χοφίνι·. — χ. A . Ζ 
Β ί λ τ ζ α ν .  «Δύο Λ ίκνα· χαί άρ. 336 καί 337 έστά- 
λησαν. Φρ, 59.50 δέν έλήφθησαν ε ίσ έ τ ι.— χ I. Α 
Γ. Κε ' ρ χν ρα ν .  Ά χατάλληλον, δυστυχώς διά τό de
collete του.

σταθίΐ ύπό άλλων νεωτέρου έθους, ή δέ άσθενοΰντος πατρός της ; Παυλίνα ! Παυ- 
διασκευή τοΰ δωματίου κατά νέαν τά -  λίνα !
ξιν. Τά πάντα είχον δ ι’ έμέ παράδοξον Μετά τόν χορόν θά έπιστρέψη είς τής 
θέαν. Καί ό γέρων έπίσης είχε μεταβλη- θείας της. Θά δπάγω καί έγώ ώσαύτως, 
θ^' έκ προσβολής τίνος παραλυσίας έκά- είς τήν ύπό τών άναθυμιάσεων τών Ιλών 
θητο πάντοτε έπί τοΰ θρονίου του. Έν μεμολυσμένην ατμόσφαιραν έκείνην. 
τούτοις μέ ύπεδέχθη φιλίως ώς άλλοτε. Ή Πρασκόβνα Ίβανόβνα μέ συνέλαβε

—  Θά ταξειδεύης βεβαίως, μοί είπε, δίκην γυπός μεταξΰ τών πτερών του. Μέ 
διά κάμμίαν έντολήν, διότι δέν υποθέτω, 1 ήρώτησε πλεϊστα περί Πετρουπόλεως, περί 
δτι θά χρησιμοποιώ ς κακώς τόν καιρόν τών υποθέσεων, περί τής θέσεώς μου, περί 
σου καί δτι άκουσίως σου θά έφυγες έκ τών σχεδίων μου περί μέλλοντος. Πολΰ
Πετρουπόλεως; ηΰχαριστούμην νά τήν βλέπω μεταχειρι- ρ χ λ  ι .  _  . n  . .

Άπεκρίθην α ΰτφ  μειδιών δτι ήμην ζομένην με ώς τόν άλλοτε πτωχόν όρφα- Μ Μ Γ D Π Λ Π Γ |  [Ί Μ
έντεταλμένος νά διεκπεραιώσω ΰπόθεσίν , νόν. Μοί έφερε δέσμην χαρτίων άτινα μέ Π III L  Γ U /\ U I I U Ιΐ
τινα είς τό κυβερνεΐον τής * *. | ήνάγκασε ν’ άναγνώσω. Διαρκούντων τού-

Οί λόγοι οΰτοι τόν ένεθάρρυνον, δ ι’ δ | των ή Παυλίνα περιπατεϊ καί δ οΰσσάρος 
μ ένηγκαλίσθη. είναι μαζί της. Ήθέλησα νά έρωτήσω δι’

—  Πώς είναι δ θεΐός σου; προσέθηκεν. αΰτήν τήν προθυμίαν τοΰ άνδρός έκείνου,
Ειξευοετε οτι άπαξ μονόν τοΰ έ-  \ ά λλ ’ εΰτυχώς συνέλαβον τά βλέμματα τά

ΕΞΕΔΟΘΗ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΩΝ. Φ- Σ Κ Ο Κ Ο Τ

τ ο ύ " ε χ ο υ ς :

1890
τους λαμβάνω έπιστολήν παρ’ αΰτοΰ.

—  Καί έγώ δέν λαμβάνω κάμμίαν.
Έξηκολουθήσαμεν τήν ομιλίαν μας , 

καθ’ ήν Ιμαθον δτι ή Παυλίνα ήθελε με- 
ταβ^ τήν έσπέραν είς τινα χορόν δν έδιδεν 
όμάς εΰγενών. Άπεσύρθην* ήρνήθην τήν 
πρός δεΐπνον πρόσκλησίν του καί τήν έσπέ
ραν ήμην είς τόν χορόν. Οί τετράχοροι έ- 
σχηματίσθησαν. Ζητώ τήν Παυλίναν, τήν 
βλέπω δέ χορεύουσαν εΰθύμως μετά τίνος 
άξιωματικοΰ τών οΰσσάρων καί όμιλοΰ- 
σαν μετ’ αυτοΰ μετά πολλής εΰχαριστή- 
σεως.

όποια ή Παυλίνα μοί έρριπτε λαθραίως 
Είμαιβεβαιώτατος δτι διασκεδάζει μέ τόν 
κομψόν άξιωματικόν. Ά χ  ! άς ήδυνάμην 
νά τνί όμιλήσω κατά μέρος έπ’ ολίγον !

Tii ώμίλησα. Τη ΰπέμνησα τάς ανα
μνήσεις τής παιδικής ήλικίας μας καί τόν 
πρώτον 'έρωτά μας. Μέ ήκουσε σιγώσ*.

—  Παυλίνα, τί) είπον, αν τώρα έτόλ- 
μων νά σοί ζητήσω τήν έκπλήρωσιν τών 
υποσχέσεων τάς οποίας μοί έκαμες;

Μέ παρετήρησεν έκπληκτος.
—  Παυλίνα, ή καρδία μου διά σέ I- 

μεινεν αναλλοίωτος. Έπί Ιξ έ'τη μόνον σέ

χομψότατον, χαλλιτεχνιχο’ιτατον, άπαράμιλλον είί 
τό εΐδός του, πλούσιον εις ϋλην, πο ικιλίαν, είχόνας 
χάριν, πρωτοτυπίαν.

ΣεΛί όε ς  4 5 0 ,  πυκνόταται.—Σ υ ν ε ρ γ ά ζ α ι  50  —1 
θ έ μ α τ α  χ α ι  ό ι α τ ρ ι β α ι  ύπέρ τάς 80, oXat έπ'ικαι- 
ροι, κοινωνικώταται, χοριτωμέναι, μαγευτικαί. —- 
ΕΙκδνες 40 Εύρωπαϊκώταται. — Μουσική τοΰ Παύ
λου Καρρέρη κλπ.

Τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοΰ κ. Σκόκου αντιπρο
σωπεύει ϊν σμικρω τήν σύγχρονον φιλολογικήν κίνη- 
σιν τής Ε λλάδος.

"Οταν ό τετράχορος έτελείωσε, τήν έ- έσυλλογιζόμην καί διά σέ μόνον έζι 
πλησίασα. Παυλίνα, σέ άγαπώ, σέ άγαπώ παραφό-

—  Α ! σΰ είσαι, ’Αντώνιε, μοί είπε. ί ρως.
Δέν σέ άνεγνώρισα . Χαίρω πολΰ δτι σέ [Έπεταισυνέχεια],
βλέπω υγιή, νομίζω. * * £Β

Ήγνόουν τ ί  ν’ άποκριθώ. Ή ορχήστρα

Τ 1 Μ Α Τ Α ΐ  δ ι α  τ άς  ' Α θ ή ν α ς  :
Χ αρτόβ·τον φρ. S. — χρυα& βιτον φ ρ .  4-

Αιά τάς Ε π α ρ χ ί α ς  κ α ί  το ’Εξωτερικόν 
Χκρτόβ. φρ. 5 ,30 — χρυσόδ. φ ρ .  4,80.

Π ωλείται παρ’ ήμΐν χα\ άποστέλλεται ελεύθερο 
ταχυδρομικών ε'ις πάντα Ιμδάζοντα τά άντίτιμο 
Προς την  ί ι ε ν θ ν ν σ ι ν  τ ο ϋ  β ι β λ ι ο π ω λ ε ί ο υ  Χ<* 
τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ  της «Κ ορίννης*.


