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Αήγοντος τήν 3 ΐΊν ’Οκτωβρίου τοΰ 
Ε' έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
καί κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι τήν συνδρομήν αυτών 
εγκαίρως,ίνα διά τοΰ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,
δπερ χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
1 ί; Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.

Οί έν Α ίγύπτω  κκ. Συνδρομηταί ή
μών, οί καθυστεροΰντες είσέτι την 
συνδρομήν τοΰ λήξαντος Ε' έτους, πα- 
ρακαλοΰνται ν ’ άποστείλωσιν αύτήν 
πρός τόν γενικόν ήμών πράκτορα : 
«Κ ον Παναγιώτην Γριτζάνην, ε ί ς ’Α
λεξάνδρειαν», δι’ αιγυπτιακών γραμ
ματοσήμων ένός γροσίου διατιμήσεως 
καί έν έπιστολή έπί συστάσει. Διά 
τοΰ τρόπου τούτου δεν θά χάσωσι 
τήν εύκαιρίαν νά συμμετάσχωσι τοΰ 
ΛΑΧΕΙΟ Γ τών «Ε κλεκτώ ν», διότι ό 
άριθμός τής άποδείξεως καί τοϋ Ε' έ
τους θά είνε καί αριθμός τοΰ

ΑΑΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ .
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Ν ΑΥΤΙΚ Ο Ν  Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

[Σ υνέχεια],

*0 Φριδερϊκος συνέσχε την συγκίνησίν I 
του. Διέταξε τά δέοντα μετά φωνές βι- 
αίας, ό δέ Ζιλδά καί δ Κλέτος, οΐτινες 
έγίνωσκον τόν χαρακτήρα τοϋ πλοιάρχου, 
μόνοι έννόησαν τήν έν τή συμπεριφορά 
του ανωμαλίαν, άλλ ’ οΰδέν έτόλμησαν νά 
είπωσιν. Τό τορπιλλοβόλον εΰρέθη Ιτοι-  
μον μετ’οΰ πολύ, ώς ν’άνέμενον έπιθεώ- 
ρησιν, δύο δέ λέμβοι μεταβάσαι έτάχθη- 
σαν παρά τήν προκυμαίαν άναιιένουσαι 
τοΰς έπισκέπτας.

Οί έπισκέπται δέν έβράδυναν. *0 Φρι- 
δερϊκος ΰπεδέχθη αΰτοΰς καί άφοΰ δ κ. 
Γκιδάλ τοΰς παρουσίασεν ηΰχαρίστησε 
τήν κυρίαν Διλλιέρ διά τό ένδιαφέρον ο
περ αΰτοί καί οί φίλοι τνις έδείκνυον πρός 
τοΰς ναύτας τοϋ 29.

Ή κυρία Διλλιέρ άπήντησε φιλοφρονώ; 
εί; του; λόγου; τοϋ νεαροϋ άξιωματικοϋ. 
Ή Λευκή, ή τόσον διαχυτική καί παρά
φορο; συνήθως οΰδέ λέξιν ειπεν, οΰδ’ή-  
νοιξε καν τό στόμα. Ή ττον  συγκεκινη- 
μένο; δ Φριδερϊκο; παρετήρησεν δτι άνε- 
σκίρτησε τήν στιγμήν καθ’ ήν αί χεΐρέ;

των έ'ψαυσαν άλλήλα ; οτε έβοήθησε τήν 
νεάνιδα ν’ άνέλθγι άπό τές λέμβου έπί 
τοϋ. πλοίου.

Φυσικφ τφ  λόγφ ήθέλησαν τά  πάντα  
νά ί'δωβιν, έδέησε δέ νά κύψϊ) τήν κεφα
λήν απέναντι τές τοιαύτης έπιθυμία;.Ό  
Πλεμόν άβροφρόνω; έτέθη κατά πάντα· εί; 
τήν διάθεσιν των, δλα δέ τά  μέρη τοϋ 
πλοίου, άπό τές αποθήκης μέχρι τοϋ κοι- 
τώνος τοϋ άξιωματικοϋ, ΰπέστησαν λε- 
πτομερέ έξέτασιν.

—  Λοιπόν, κύριε, ήρώτνισεν ή Λευκή 
διά πρώτην φοράν λαλοϋσα μετά τινο; έ- 
λαφροϋ τρόμου έν τή  φωνή, έδώ οφείλετε 
νά μένετε ;

—  ’Εδώ καί άλλου, δεσποινί;. ’Ολό
κληρον τό τορπιλλοβόλον είνε εί; τήν έξ- 
ουσίαν μου. Κυρίως δμω; εί; τό έμπρό- 
σθιον μέρος οφείλω νά ευρίσκωμαι.

Ώδήγησε τούς έπισκέπτας είς τήν θέ
σιν τοϋ κυβερνήτου. Μετά προφανοϋς τ α 
ραχές ή νε&νι; ήρώτησεν :

—  ’Εδώ εύρίσκεσθε τήν νύκτα κατά  
τήν διάρκειαν τές τρικυμίος; ;

— Ναί, δεσποινίς.
Σφοδρά συγκίνησις περιέσφιγγε τήν 

καρδίαν τές Λευκέ;. Παρετήοησε τό κα- 
ταφύγιον έκεϊνο μέ τάς σιδηρό!; βαθμίδα; 
του, μέ τοΰ; ΰγροΰ; άκόμη ΰαλίνου; φα 
κού; του καί δέν έτόλμα ν’ άνυψώση τοΰ; 
όφθαλμοΰ; έκ φόβου μή διά μέσου τοϋ 
ίόχρου πέπλου τη ; φανή τό ΰποτρέμον εί; 
τοΰ; οφθαλμού; τη ;  δάκρυ.

Ά φοϋ  παρέλθεν ή ταραχή τη ;,  ένφ έ- 
πορεύοντο ήδη πρό; τήν κλίμακα, έψιθύ- 
ρισεν :

—  Καί άγαπατε τό έπάγγελμά σα;, 
κύριε ;

Τήν φοράν ταύτην δ προδοΰ; τήν συγ- 
κίνησίν του ήν δ Φριδερϊκο;.

—  Ώ  δεσποινί;, περιπαθώ; ! είπε με
τά  τινο; μελαγχολικέ; ζέσεω;.

Ώδήγησε τοΰ; έπισκέπτα; εί; τήν ξη- 
ράν.

Αΰτόθι, ένφ ήτοιμάζετο νά τοΰ; άπο- 
χαιρετίσν], ή· κυρία Διλλιέρ, άφοϋ συνωμί- 
λησεν έν τάχει μετά τοϋ θείου Γκιδάλ, ά- 
πετόλμησε ν’ άποτείνιρ μίαν πρόσκλησιν 
πολΰ συνεσταλμένην.

—  Κύριε, είπεν, έάν τά  καθήκοντά  
σα; δέν σόι; άπασχολώσι καθ’ δλον τά 
μέχρι τ έ ;  άναχωρήσεώ; σα; διάστημα, έ
πιτρέψατέ μοι νά σά; προτείνω νά λάβητε  
μεθ’ ήμών κανέν άναψυκτικόν.

Ό  Φριδερϊκο; ήτοιμάζετο ν’ άποποιη- 
θή, άλλά τό βλέμμα τή ;  Λευκές συνήν- 
τησε τό Ιδικόν του.

—  "Ω, ναί, κύριε! ειπεν ύποστηρίζου- 
σα τήν πρόσκλησιν.

Καί έμειδία.
’Απέναντι τοϋ μειδιάματος εκείνου ό 

Πλεμόν ϊμεινεν άνίσχυρο;. Ένόμισεν δτι 
δ οΰοανό; έγένετο φωτεινότερο;. Α ίσθη
μά τι εΰδαιμονία;,άποτελούμενον έκ γλ υ 
κεία; μελαγχολία; καί έκχειλιζούση; φαι- 
δρότητο;,κατεπλημμύρησε τήν ψυχήν του. 
Μετά μίαν ή δύο ώρα; ώφειλε νά έγκα- 
ταλίπτρ τήν παραδείσιον έκείνην παρα
λίαν. Δ ιατί νά παραιτηθή τή ;  εΰχαρι-

γ « ,  y  / \ ν ·  /στησεω; του να παρατειν-/) το ονειρον του 
έπί τ ινα ; ετι στ ιγμά ; ;

’Επανέλθον βραδεϊ βήματι εί; τό ξε- 
νοδοχεϊον.

Ήδη ό πάγο; είχε θραυσθέ. Κ αθ’όδόν 
αί γυναϊκε; άπετόλμησαν ν’ άποτείνωσιν 
έρωτήσει; τ ινα ;, α ΐτινε ; δέν κατεπτόησαν 
τόν αΰστηρόν όνειροπόλον. ’Αφελώ; καί 
εΰγενώ; ό Φριδερϊκο; άπήντησεν εί; τάς  
έρωτήσει;.

— Είσθε υποπλοίαρχο; ; ήρώτησεν δ 
Γκιδάλ λίαν άδεξίω;.

— Φοβερά ζωή ή ίδική σα;, κύριε !
Ό  νέο; δέν ήδυνήθη νά συγκρατήσγι 

Ιν μειδίαμα.
—  Έ ξαρτάται έκ τοϋ ίδ ιώματο ;.’Εγώ 

άγαπώ αΰτήν τήν ζωήν, ώστε δέν Ιχει 
κάμμίαν άξίαν τό κατόρθωμά μου.

—  Καί τήν ήγαπάτε τόσον πολΰ καί 
κατά τήν παρελθοϋσαν νύκτα ; ήρώτησεν 
ή κυρία Διλλιέρ.

—  Θά ήτο υπερβολικόν α.ν Ιλεγον τό
σον πολύ' γνωρίζω δμω; πολΰ καλά δτι 
ή θάλασσα δέν μειδιά καθ’ έκάστην, α 
ποδέχομαι δέ τήν όργήν τη ;,  δπω; καί 
τήν οκνηρίαν τη ;. Τοϋτο δέν συμβαίνει 
τάχα καί μέ τοΰ; ανθρώπου; ; Λέγουσιν 
δτι είνε άπιστο;' είνε συκοφαντία. Οΰδέ- 
ποτε ψεύδεται αΰτή' ήμεΐ; έ'χομεν τό ά 
δικον.Οί άψηφοϋντε; τά ;  ρυτίδα; τη ; καί 
τό συνοφρύωμά τη ;.

—  Ώ , ώ, κύριε, είσθε, βλέπω, ποιη
τής !

—  ’Αληθώ;, κυρία ; συγχωρήσατέ με!
Ή Λευκή δέν τόν άφησε νά έξακολου-

θήστ).
— Μή δικαιολογηθέτε, κύριε Πλεμόν. 

Αυτό είνε τό φυσικόν σα; καί παν δ,τι 
προέρχεται έκ τές φύσεω; είνε ώραΐον.

Είπε ταϋτα  μετά θέρμη; το ιαύτη;,ώστε  
έβάφησαν διά ζωηροϋ πορφυροϋ χρώματο; 
αί ρόδινοι παρειαί τη ;.

Ταλαίπωρε Φριδερΐκε ! Ή ώρα παρέλθε 
πολύ τα χ έω ;- ήλθον νά τοϋ άναγγείλωσι 
τήν άφιξιν τοϋ ρυμουλκοϋ. Ένόμισεν δτι  
ή νΰξ έπήρχετο ένωρίτερον τοϋ συνήθου;.

Ά ντή λλα ξα ν  τ ά ;  τελευτα ία; χειραψία;.
—  Κύριε, είπεν ή κυρία Διλλιέρ, θά 

μείνωμεν εί; Κάννα; μέχρι τοΰ Ιαρο;. Πε
ριττόν νά σά; εϊπω δτι θά είμεθα εΰτυ-

ί χεϊ; νά σά; ΰποδεχθώμεν όσάκι; εΰαρε- 
| στέσθε.

— ΉΤουλών είνε τόσον πλησίον! προσ
έθηκεν ή Λευκή.

Ύπεσχέθη νά έπιστρέψϊ] εί; Κάννα;. 
Καθ’ έαυτόν δμω; ήσθάνετο μέλανα πέ- 

! πλον βαρύνοντα έπί τών λογισμών του 
καί ϊλεγεν :

—  *Οχι ' τό καλλίτερον είνε νά μή 
φανώ πλέον. Αΰτή πρέπει νά είνε ή τελευ
τα ία  σελί; τή ;  έρωτικέ; μου περιπε- 
τεία;.

Τόν συνώδευσαν πάλιν μέχρι τ έ ;  πα-  
! ραλία;, έφ’ δσον δέ τά  βλέμματα ήδύ- 

ναντο νά τόν διακρίνωσιν ΐστατο  όρθιο;, 
βεβυθισμένο; εί; τήν νεφέλην έκείνην τές  
παραισθήσεω;, ήτις τόν καθίστα ένταυτφ  
τόσον εΰδαίμονα καί τόσον άτυχή.



Ευθύς ituat xfl επιστροφή το» είς' Του- 
λόνα ό άξιωματικός έγραψε την έπομένην 
έπιστολήν :

* Π ρ ο φ ί λ ί ΰ τ ά τ η  μ ο υ  μή τερ ,

«Έπεθύμουν πολΰ νά σε έχω πλησίον 
μου.

»Πολυ πλησίον, πολΰ πλησίον, δπως 
κατά την τελευταίαν μας συνάντησιν ’ 
νά στηρίζω έγώ τό μέτωπόν μου έπί τοϋ 
ώμο» σου καί σΰ νά περιβάλλης τόν λ α ι 
μόν μου διά τών βραχιόνων σου.

* Τ η ν  έπανεΐδον. Μοϋ ώμίλησεν !
»”Ω, σοί όοκίζοααι δτι δέν τό ΰπεδίω- 

ξα. Ήγνόουν μάλιστα ποϋ εΰρίσκετο. "Αν 
ό Θεός ήθέλησε τήν συνάντησιν, πρέπει 
τάχα νά κατηγορήσω τόν Θεόν έπί σκλη- 
ρότητι ;

• Σοί είπα ή^η δτι εινε ώραία. ’Οφείλω 
αρά γε νά σοϋ τό έπαναλάβω ; "Ω, ναί, 
Ιστω' άφησε με νά σοί τφ  εϋπω πάλιν. 
Είνε ώραία, ώραία, ώραία ! Είνε ή ένσάρ- 
κωσις τής ώραιότητος είς τοιοϋτον βαθ
μόν, ώστε δέν δύναταί τις νά φαντασθή 
δν ώραιότερον. Δέν τολμώ νά γράψω δτι 
τήν άγαπώ, φεϋ ! πιστεύω μάλλον δτι 
τήν λατρεύω. Μοϋ τό επιτρέπεις σύ, προσ- 
φιλεστάτη μου μήτερ, συ ήτις γινώσκεις 
δτι οΰδέν έλπίζω, οτι οΰδέν θέλω νά ευ
χηθώ ; Μοί εινε άρά γε άπηγορευμένη 
αΰτή ή λατρεία ;

»Τό γεγονός συνέβη χθες. Αί έφημεοί- 
δες θ’ άναφέρωσιν Γσως τόν διάπλουν έκ 
Τουλόνος διά τοϋ κόλπου Ζουάν. Τή α 
λήθεια, έπίστευσα πρός καιρόν δτι δέν Ί· 
μέλλον νά σ’ έπανίδω πλέον. Ά λ λ ο ν  δέν 
έσυλλογιζόμην είμή σέ καί ήγωνιζόμην 
ύπέρ τής σωτηρίας τών ατυχών ναυτών 
μου. Τό θάρρος υπήρξε θαυμαστόν. Οτε 
αίφνης ήρχισα νά ένθυμοϋμαι καί έ κ ε ί ν η ν  
δτε δέ τά πάντα έτελείωσαν, δτε μέ 
δλην τήν τρικυμίαν καί τόν άνεμ,ον ήδυ- 
νήθην νά φθάσω, συνήντησα α ν τ η ν  έκεΐ 
πέραν είς τάς Αντίβας, μαζί μέ τήν μ η 
τέρα της καί τινας φίλους των. "Ολοι ή 
θελον νά έπισκεφθώσι τό τορπιλλοβόλον 
μου τοιουτοτρόπως δέ συνήψα μετ’ αΰτών 
γνωριμίαν. ‘Η κυρία Διλλιέρ μέ προσεκά- 
λεσε νά τήν έπισκεφθώ είς Κάννας. Πρέ
πει νά μοϋ εΓπης περί τούτου τήν γνώμην 
σου. Θά πράξω μόνον δ,τι μέ συμβουλεύ
σεις. Ά λ λ ’ έάν αγαθός τις δαίμων, καί 
γνωρίζεις τόσους πολλούς, ήδύνατο νά σοϋ 
ψιθυρ ίση μίαν λέξιν είς τό οΰς, έπρεπε νά 
σοϋ εΐπη νά μοί άπαντήσης : Πήγαινε !

• Είξεύρεις δτι δέν σοϋ τό γράφω αΰτό 
διά νά μοϋ τό εΐπης. Ά λ λ ά  δέν δύνασαι 
νά φαντασθής, προσφιλέστατη μου μήτερ, 
πόσον θά ήτο εΰτυχής ό υίός σου άν ή- 
κουεν αΰτήν τήν λέξιν. Πόσον θά ήμην 
εΰτυχής πρό πάντων άν σέ έβλεπον ! Δέν 
ούνασαι τάχα νά έλθης δι’ όλίγας ήμέρας 
μόνον ; Τό τοιοϋτο θά σέ ώφέλει πολύ . 
Σέ διαβεβαιώ δτι καί ή Μεσόγειος εινε 
ώραία δπως καί ό ’Ωκεανός.

»Σέ άσπάζομαι έξ δλης ψ υχής. Σοϋ

πέμπω τόσα φιλήματα, δσα σ’ Ικαμα νά 
χύσης δάκρυα. . ένίοτε.

»Ό  υίός σου, δστις δέν είνε ευτυχής ».
Εις τήν έπιστολήν ταύτην έλαβε τήν έξής 
τηλεγοαφικήν άπάντησιν :

«Πήγαινε καί έπειτα περίμενέ με».
Όμοϋ μέ τό τηλεγράφημα ό ΙΙλεμόν 

έλαβε καί Ιν τετράγωνον στιλπνόν καί 
μεμυρωμένον δελτίον μέ τάς έξής γ?*μ- 
μάς :

• Κ ν ρ ι ε ,
• Φοβούμεθα μήπως μάς ΙλΥΐσμονήσα- 

τε. Ήμεΐς, οΐτινες ζωη^άν διατηροϋμεν 
τήν μνήμην τής φιλόφρονος προθυμίας μεθ’ 
ής μάς έπετρέψκτε νά έπισκεφθώμεν τό 
τορπιλλοβόλον σας, έπιθυμοϋμεν νά σάς 
εΰχαριστήσωμεν έκ νέου. Θά μάς κάμετε 
τήν εΰχαρίστησιν νά παρευρεθήτε είς τήν 
μικράν μας δλως οικογενειακήν έορτήν τής 
προσεχούς Δευτέρας ; Πώς πηγαίνει ό 
τραυματίας σας ;

»ΒαρωνΙς Λ ιλλ ιέρ» .

«Έ παυλις Δ’Ερίν. Κάννα;».
Καί είς μίαν σημείωσιν, γεγραμμένην 

δι’ άλλου ^αρακτήρος, δστις ϊ <αμε τόν 
Πλεμόν ν’ άνασκιοτήση, άνεγινώσκετο τό 
έξης :

«Ό τραυματίας είνε τό προσφιλές 29  
σας ;».

Έννόησεν άρά γε ό Φριδερΐκος δτι άν 
άπεκαλεΐτο προσφιλές τό τορπιλλοβόλον 
ήτο διότι δέν ήδύνατο νά όνομασθή οΰτω 
ό κυβερνήτης του ; Έπί μακρόν διετέλε- 
σεν ύπό τά κράτος τού δισταγμού. Νά ΰ- 
πάγη ή νά μή ΰπάγη ; Καί άφοϋ είχε τήν 
άδειαν τής μητρός του, τήν γνώμην, ήν 
έπί τοσοΰτον έπεκαλέσθη, ίδοΰ δτι δέν έ- 
τόλμα νϋν.

Έπηκολούθησε περίοδος ζωηοάς άπο- 
θαρρύνσεως. Α πέναντ ι τής ευδαιμονίας, 
τού Παοαδείσου, δν διείδε, τού ανέλπι
στου αγαθού ό Πλεμόν ώπισθοχώρει ώσα- 
νεί φωνή τις μυστηριώδης άπηγόρευεν αΰ
τώ νά ύπεοβή τήν φλιάν. Ένόμιζεν δτι ή 
το ιαύτη εΰδαιμονία έπήρχετο πολΰ τ α 
χέως. Ά π ό  τοϋ ήλιοφωτίστου στερεώμα
τος κατήρχετο υπερβολική άγαλλίασις  
καί ήσθάνετο ίλιγγο\, αληθές θάμβος.

Ή πάλη έκράτησεν αΰτόν μετέωρον μέ
χρι τής προτεραίας τής παραμονής τής 
έορτής. Έ λαβε τότε έξαίφνγις τόν κάλα
μον καί σκαιώς, έξαναγκάζων τόν έαυτόν 
του, άπεποιήθη τήν πρόσκλησιν διά τής 
έξής έπιστολής :

«Κ υ ρ ί α ,
• Άπείρως σάς ευχαριστώ διά τήν φ ι

λικήν ένθύμησιν. Επιτρέψατε είς ένα ά 
τυχή ναυτικόν,δεσμευόμενον έκ τών αναγ
κών τής υπηρεσίας,νά μ.ή δεχθή τήν άβρό- 
φρονα υμών πρόσκλησιν. Θά λάβω τήν 
τιμήν βραδύτερον νά σάς προσφέρω αυτο
προσώπως τάς εΰχαριστίας μου.

• Φ ριδερΐκος Πλεμόν».

Καί έρριψε τήν έπιστολήν είς τό ταχυ-  
δρομεΐον.

Κ α τ ’ άρχάς ήσθάνθη έκ τής άποφά- 
σεώς του ταύτης δοιμείάν τινα εΰχαρί- 
στησιν. Ή καρδία άρΙσκεται νά έντρυφ^ 
αίμάσσουσα. Τί ήθελεν αΰτός έκεΐ πέραν, 
έν τ φ  μέσψ τού εΰδαίμονο; καί πλουσίου 
έκείνου κόσμου ; Ποιον μέρος θά είχεν 
αΰτάς εί; τήν έορτήν ; Ήσθάνετο έαυτόν 
άνώτερον έξ αΰτοϋ τού χαρακτήρας του 
τών ματα ιοτήτων έκείνου τού βίου τοϋ 
έκλ=κτού κόσμου, άλλ’ ένταυτώ ήσθάνετο 
δτι ήτο ανίκανος νά διαπρέψη έν τώ μέσφ 
αΰτών. Προέβλεπε τήν οδύνην, ήν ήθελε 
δοκιμάσει εύρισκόμενος άφωνος, σιγηλός, 
ρεμβός, πλησίον εκε ί νης ,  νίτις ήτο συνει- 
θισμένη είς τήν τύρβην τής διαρκούς ευ
θυμίας, άληθοϋς ή έπιπλάστου, ήτις καθ’ 
ήμέραν έχαιρετάτο, έκολακεύετο, έβαυ-  
καλάτο, οΰτως είπεΐν, διά τών κοινοτο
πιών τών φιλοφρονήσεων τής έθιμοτυπίας. 
Αΰτός ό λατρεύων αΰτήν θ’ άπέμενεν ά 
φωνος. Μήπως αί γυναίκες, μήπως αί 
νεάνιδες τής έκλεκτής κοινωνίας έννροϋσι 
τήν σιωπηλήν λατρείαν ;

Ταϋτα άνελογίσθη κ α τ ’ άρχάς, είς τήν 
πρώτην στιγμήν δικαιολογών τήν άνεξή- 
γητον δυσθυμίαν του. Δ ιατί ή πλουσία 
έκείνη καί εΰδαίμων γυνή άνεζήτει αΰτόν 
τόν πτωχόν καί τόν άγνωστον ; Έχουσι 
λοιπόν άνάγκην οί έπί γης ευτυχείς, δπως 
διασκεδάσωσι νά προσκαλώσι τοΰς απο
κλήρους δπως παρευρεθώσιν είς τήν α λ 
γεινήν δι’ αΰτοΰς πολυτέλειαν βίου, δν 
αΰτοί οΰδέποτε θά διανύσωσιν ;

Ά λ λ ’ ό Φριδερΐκος δέν ήδύνατο νά έμ- 
μείνη έπί πολΰ είς τοιαύτας θεωρίας. 
Κ ατά  βάθος το κινούν αΰτόν αίσθημα  
ήτο τό πείσμα. Τήν εΰγενή καρδίαν καί 
τό πνεύμά του δέν ήδύνατο νά θίξη ό 
φθόνος. Πράγματι τό μόνον, δπερ παρε- 
κίνησεν αΰτόν ν’ άποκρούσϊ| τήν πρόσ- 
κλησιν τής κυρίας Διλλιέρ ήτο ό λογ ι
σμός τοϋ νά εΰρεθη απέναντι τής Λευ
κής, τής Λευκής έκείνης, είς ής τόν θρί
αμβον ήτο ένδεχόμενον νά παρευρεθή, 
χωρίς νά χορηγηθή αΰτώ ή έλαχίστη έλ- 
πίς ή ένθάρρυνσις. Έφοβήθη μήπως τήν 
Γδη έν τ φ  μέσφ πλήθους λατρευτών, 
πάντων παραδεδεγμένων, πάντων άνε- 
γνωρισμένων,πάντων άποβλεπόντων κατά  
διαφόρους βαθμοΰς είς τήν εΰδαιμονίαν, 
ήτις είς αΰτόν μόνον τόν Φριδερΐκον Πλε- 
μάν ήτο άπηγορευμένη.

Έν τούτοις κατά  τήν ώραν έκείνην με- 
τεμέλετο, διότι ένέδωκεν είς τήν ορμήν 
τής πρώτης στιγμής. Έφοβεΐτο μήπως 
είχε δημιουργήσει κατάστασιν  άδιόρθω- 
τον διά τής άρνήσεώς του.

Σκληρά ΰπήρξεν ή ημέρα έκείνη, Ιμ- 
πλεως ταραχής καί άνωφελών παλινδρο
μήσεων πρός τό παρελθόν. Τέλος δπως 
διασκεδάση τήν λύπην του ό Πλεμόν δ ι
ηυθύνθη πρός τόν ναύσταθμον. Ήθελε νά 
ΐδη τά τορπιλλοβόλον του είς τάς χεΐράς 
τών έργατών, οΐτινες ησαν τρόπον τ ινά  
οί χειρουργοί του.

["Ε π ιτα ι «υνέχεια].
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς
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[Συνέχεια]

ΙΑ'.

Ητο Μάρτιο; καί έν έκείνη τη α να 
τολική χ,ώρ  ̂ ένεφανίζετο ήδη το έαρ.

Ή κυρία Χάρρισων έμελλε ν’ άνοιξη 
τήν έξοχικήν τγ); έπαυλιν μόνον μ.ετά δύο 
μήνα;, άλλ ’ έκτοτε, άπαξ καθ’ εβδομάδα, 
μετέβαινε μετά τ έ ;  ανεψιά; τη ;  εί; τό 
Βουρνάβασι, οπω; έποπτεύη εϊ; τήν καλ
λιέργειαν τοΰ κήπου καί εί; τ ά ;  προε
τοιμασία; τέ? οικία;.

Δέν προσεκάλουν τι νά) άλλά μετέβχι- 
νον μόναι, διότι ή έπαυλι; ήτα άπαρά- 
σκευα;. 'Ημέραν τινά ομως, καθ’ ην ί) 
γραϊα φύλαξ ήσθένει, έδέχθησαν τήν προσ
φοράν τοΰ Μαυρίκιου νά θεραπεύση α ΰ 
τήν. Είτα δέ, λόγφ συνήθειας, ό Μαυρί
κιο; έξηκολούθησε τά ;  έπισκέψει; του 
καί μετά την άνάρρωσιν τές πελάτιδός 
του. Αί ήμέραι έκεϊναι ήσαν διά τήν Έ 
λενίτσαν καί δι’ αΰτόν ο,τι είναι αί σχο- 
λικαί διακοπαί διά τά παιδία. Ένφ ή 
κυρία Χάρρισων έπετήρει τοΰ; έργάτα; 
καί κηπουρού;, οί δύο νέοι, συνοδευόμε- 
νοι ΰπό τ έ ;  παιδαγωγού, έ'καμνον έκδοο- 
μά; εί; τά  περίχωρα. Επειδή δέν ΰπέρ- 
χον είσέτι ίπποι εί; τήν έπαυλιν, έμίσθουν 
ονους, όδηγουμένους ΰτό τών ονηλατών. 
Ό  Μαυρίκιο; ώδευε δεξιόθεν τ έ ;  νεωτέ- 
ρα; τών δύο αμαζόνων, ό δέ οδηγό; τοΰ 
ονου τη ;  παιδαγωγού έβάδιζε πρό; τ ’ α
ριστερά τα ύτη ;,  μέ τήν έτέραν τών χει- 
ρών έπί τών ηνίων τοΰ ζώου, ένφ ή κοκ- 
κώνα, κατά τήν έγχώριον συνήθειαν, έ- 
στήριζε τόν βραχίονά τη ;  έπί τοΰ ώμου 
τοΰ άγωγεω;.

Ό τε  ό ιατρό; είδε τό πρώτον τόν τρό
πον έκεΐνον τοΰ ίππεύειν, είπε πρό; τήν 
Έλενίτσαν:

—  Τί είναι ή άγνοια ! Έάν έγίνωσκον 
δ,τι γινώσκω τώρα, .δέν θά έγινόμην ια 
τρό;, άλλ ’ ονηλάτη; εί; τό Βουρνάβασι.

—  Ώ  ! — άπεκρίθη ή νεάνις— δι’ αΰτό  
τό έπάγγελμα δέν απα ιτε ίτα ι δίπλωμα, 
έπομένω;, έάν θέλατε νά λάβητε τ α ύ 
την τήν εΰχαρίστησιν, ή δεσποινίς Γούδ- 
φωλ είναι πρόθυμο; νά δεχθη τήν υπη
ρεσίαν σας.

Ήμέραν τινά, ένώ τοιουτοτρόπω; δι- 
ήρχοντο πρό μ ια ; τών εί; κατοίκου; της 
πόλεω; άνηκουσών οικιών, α ϊτινε ; άπο- 
τελοΰσι τό μεϊζον μέρο; τοΰ χωρίου, είδον 
έξερχομένα; δύο κυρία;. Ή σαν ή κυρία 
Λεωνίδου καί ή θυγάτηρ τη ;.  *0 Μαυρί
κιο; έχαιρέτισεν αΰτάς, άλλά μόνη ή 
μήτηρ άνταπέδωκε τόν χαιρετισμόν.

—  Θεέ μου ! — άνεφώνησεν ή σύντρο
φο; τοΰ Μαυρίκιου—  πόσον γίνεται ά 
σχημο; έκείνη ή μικρά καί πόσον ή μή

τηρ φαίνεται ώργισμένη ! Τά; βλέπετε 
πάντοτε ;

— Πάντοτε, άλλ ’ όλιγώτερον.
Μετά τήν έπίσκεψίν του τη ;  έπιούση; 

τοΰ χοροΰ τών Χάρρισων, έγίνετο πάν
τοτε δεκτός είς τήν οικίαν Λεωνίδου μεθ’ 
άβρότητος, ΰπό τήν όποίαν ομω; ήτο α ι
σθητή ή μανία τές  θυέλλης. Καθήμενος 
περί τό τ α ν τ ο ν ρ ι ,  ήσθάνετο ανησυχίαν 
καί ιδίως έπιθυμίαν ν’ άπέλθη, ώς έάν 
εύρίσκετο πρό τοΰ κρατέρο; τές ΑΓτνης 
έν ώρα έκρήζεως. Έν είδει λάβας ήκουε 
συνεχείς ΰπαινιγμούς, ότέ μέν πικρούς ώς 
χολήν, ότέ δέ γλυκείς καί άηδεΐ; ώ; 
σεράπιον. Δέν τώ προσέφερον κύπελλον 
καφέ, χωρί; νά τώ εϋπωσι:

— Μά; συγχωρεΐτε, έάν δέν ήναι καλ
λίτερο;. Ύ μεϊ; θά εχετε συνειθίσει νά π ί 
νετε άριστον.

Οταν, δπω; καταστήση τόν ορίζοντα 
εΰδιον, έδοκίμαζε νά έγκωμιάση νέον τι 
φόρεμα τές Ά ννέττας, αΰτη άπεκρίνετο 
μετά πικοοΰ μειδιάματος :

— Σιωπήσατε ! Μ’ εμπαίζετε. Δέν δύ- 
ναται δλος ό κόσμος νά εχη τήν πολυτέ
λειαν τοΰ νά φέρη τοΰς στολισμούς του 
από τοΰς Παρισίους.

Η τσάτσα Κατήνα δέν άπηύθυνε πλέον 
τον λόγον πρός τόν πρφην εΰνοούμενόν 
τη;" οί θαμώνε; τ έ ;  οικία; παρετήοουν 
σοβα ρώ; εκείνον, δστι; «εϊ^ε προσενε^θη 
τοσον κακώ; πρό; τήν καΰμένην τήν Ά ν 
νέτταν · .

Μόνο; ό Δημοσθένη; άπέδιδεν αΰτφ  
δικαιοσύνην, οσάκις ό οικογενειακός Ά -  
ρειο; Πάγος κατεδίκαζεν αΰτόν είς τάς 
Έριννύας.

—  Ά λ λ ’ έπί τέλου; τ ί  σά; έκαμεν ; 
—  έλεγεν —είπε ποτέ εί; τήν Ά ννέτταν  
οΰτε λέξιν περί ερωτο; ; Αΰτή ή ιδία ώ- 
μολόγησεν οτι δχι. Έάν έκαμε πρός αΰ
τήν πολλά δώρα, τό έπραξεν έξ άπ λέ ;  Α
βροφροσύνη;, διότι ολοι οί Γάλλοι είναι 
άβρόφρονε;. Ά λ λ ω ; ,  τοιουτοτρόπω; ήθέ- 
λήσε νά δείξη τήν εΰγνωμοσύνην του διά 
τήν φιλοξεν ίχν ρ,ας. Τί διάβολον! ήμπο- 
ρώ νά ονομάσω άλλου; πολυ ολιγώτερον 
άβρόφρονα;.

Ο,τι πραγματικώ; δέν ήδύναντο νά 
συγχωρήσωσιν εί; τόν Μαυρίκιον ήτο, 
ό’τι έγένετο δεκτό; οίκείω; εί; οικίαν, 
τές όποία; έκεϊναι οΰδεποτε είχον ΰπερβη 
τήν φλιάν. Ή κοινωνική ζηλοτυπία προ- 
εΐχε, τήν καρδίαν τη ;  ’Αννέττα; χα- 
τετρυχε καί οργή μάλλον προσωπική.

Ή  ο ρ γ ή  τ η ;  ά ν ε π τ ύ χ θ η  ί ο ί ω ;  μ ε τ ά  
τ ή ν  ε ί ;  Β ο υ ρ ν ά β α σ ι  σ υ ν ά ν τ η σ ι ν . Τ ή ν  έ σ π έ 
ραν τ έ ς  α ΰ τ η ς  ή μ έ ρ α ;  ή  δ ε σ π ο ι ν ί ς  Λ ε 
ω ν ί δ ο υ  ή ρ ώ τ η σ ε  τ ή ν  γ ρ α ΐ α ν  φ ύ λ α κ α  τ η ;  
π α τ ρ ι κ έ ;  τ η ;  ο ι κ ί α ;  :

—  Εκείνο; δ κύριο; έρχεται συχνάκι; 
εί; τό Βουρνάβασι ;

—  Τον ειδα μερικά; φοράς, κυρία μου.
Λέγουν πώς είναι άρραβωνιστικό; τ έ ;

κυρία; Έλενίτσα;. Ή αλήθεια ό’μω; είναι 
πώ; εΰχαριστοΰνται νά ήναι μαζΰ καί κά- 
μνουν μεγάλου; περιπάτου;. Ά λ λ ά  δέν 
ήμπορεΐ κανεί; νά τοΰ; κατηγορήση, διότι 
τοΰ; συνοδεύει πάντοτε ή διδασκάλισσα. |

Προχθέ; οί άγω γιάτα ι τοΰ; (οδήγησαν 
παρεκεΐ άπό τό Βουρνάβασι.

—  Είναι άσυνεσία — είπεν δ Δημοσθέ
νη;. Δέν ήξεύρει τ ι ;  ποΰ εΰρίσκονται οΐ 
λησταί.

—  ”Ω ! —  άπεκρίθη ή γραία —  είναι 
γνωστόν, δτι οί κλέφτα ι; δέν πιάνουν τάς. 
γυναίκα;.

—  Δέν πρέπει νά του; σκανδαλίζη τις. 
Ά λ λ ω ; ,  θά ήτο σπουδαιότατον νά συλ- 
λάβωσι τον νέον.

-— Αΐ ! δέν θά έ'καμνον κακήν δου
λειάν— είπεν ή Α ννέτ τα ,  ή τ ι ;  αίφνης 
έδειξεν ένδιαφέρον εί; τήν συνδιάλεξιν. 
Ό  πατήρ τοΰ κυρίου Βιλφερών είναι έκα- 
τομμυριοΰχο;.

"Οτε δ Δημοσθένη; έμεινε μόνος μετά  
τές θυγατρός του, είπεν αΰτ?ί:

—  Δέν έπρεπε νά δμιλήση; περί τές  
περιουσία; τοΰ κυρίου Βιλφερών. Οί πλεΐ- 
στοι-τών κατοίκων τοΰ χωρίου διατελοΰ- 
σιν εί; σβέσεις μετά τών ληστών καί δέν 
έχουν ανάγκην νά τοΐ; ΰπαγορευθέ κακή  
τ ι ;  πράξι;.

Ή Α ννέττα , ώ; καλώ; άνατεθραμμένη 
κόρη, δέν άπήντησεν εί; τά ;  πατρικά; 
παρατηρήσει;. "Οτε δμω; τήν έπομένην 
έβδομάδα έπανήλθεν εί; τά Βουρνάβασι, 
κατώρθωσεν, δπω; οί ήμίσει; τών άγω-  
γέων μαθωσι τήν σημαντικότητα τ έ ;  πε
ριουσία; τοΰ νεαροΰ ίατροΰ.

Μετά τ ινα ; ήμέοα;, οί μεμνηστευμένοι 
νέοι, ώ; πάντε; άπεκάλουν αΰτού;, άπε- 
φάσισαν νά μεταβώσι νά προγευματίσωσι 
πλησίον διαυγοΰ; π ηγέ ;  ΰδατος, κατερ- 
χομένου έκ τοΰ δρου;, δύο μ ίλ ια  έκεϊθεν 
τοΰ Βουρνάβασι.

Ή εαρινή ήμέρα ήτο λαμπρά καί θερ
μή. Ό  Μαυρίκιο; δέν έφερε τήν ναυτικήν  
στολήν του, άλλά πολιτικήν ενδυμασίαν, 
ώ; έ'πραττε κατά τά ;  έξοχικά; έκδρομά;. 
Έβάδιζε πεζό;, ώ; συνήθω;, ένφ αί δύο 
κυρίαι, προστατευόμεναι κατά τοΰ ήλίου 
δπό πλατέων άλεξηλίων, έπεβαινον όνα- 
ρίων, όδηγουμένων ύπό τών άγωγέων.

Ποοσήγγιζον εί; τήν πηγήν, δτε, κατά  
τήν στροφήν όδοΰ τινο;, άπήντησαν βρα- 
χύσωμον καί μέ πονηράν φυσιογνωμίαν 
άνδρα, τοΰ οποίου ή μακρά καί πυρρό- 
θριξ κόμη διέφευγε τοΰ φεσίου του καί έ- 
πιπτεν έπί τοΰ έρρυτιδωμένου μετώπου 
του. Διά τοΰ βοαχέό; καί άραιοΰ γενείου 
του διεφαίνοντο τό γαιόχρουν δέρμα τοΰ 
πώγωνό; του καί έρυθραϊ κηλίδε; έπί τών 
παρειών του. Οί συχνοκλειόμενοι οφθαλ
μοί προσέδιδον εί; τήν φυσιογνωμίαν α ΰ 
τοΰ δψιν θλιβεράν καί άθλίαν.

Έφερε βαθύχρουν καί κατατρυπημέ- 
νον ύπό τοΰ ήλίου καί τές βροχή; 
σάκκον.

Αί πολλαί πτυχαί βράκα; ποτέ οΰ- 
ρανοχρόου ποοσέπιπτον περί τήν οσφύν 
του ώ; αί πτυχαί τών έκ λεπτοΰ ύφάσμα- 
το; σάκκων, δι’ών πεοιβάλλουσι τού; κρε
μαστού; λαμπτέρα;,δπω; προφυλάττωσιν 
αυτοΰ; κατά τών μυιών. Έκράτει ΰπό 
μάλης έσκωριασμένον τυφέκιον καί ήδύ
νατο νά έκληφθη, οΰτω; ένδεδυμένο;, ώς 
τίμιος κ τημ ατ ία ; χωρίου, δστι; έξέλθε



•̂7Sς οικίας του, δπως προφθάση μικρόν τι 
πτηνόν έντός τοϋ κήπου του.

'Ίστατο ορθιος καί ακίνητος έν τώ  
μέσω τ ί ς  στενωπού καί εβλεπε τήν προσ- 
ερχομένην συνοδίαν μετ’ ένδιαφέροντος, 
άλλ’ οΰχί καί μετά μεγάλης περιεργίας, 
ως τις ευρισκόμενος είς την οικίαν του, 
είς δν δμως δέν άρέσκουσιν αί έπισκέψεις. 
"Οτε τά ώτα τοϋ πρώτου όνου, τοϋ ο
ποίου έπέβαινεν ή Έλενίτσα, προσήγγι- 
σεν είς τό στίθός του, ήτένισε κατά πρό
σωπον τόν ιατρόν μετά φιλικού μειδιά
ματος, ώς έάν έπανεύρισκε παλαιόν γνώ
ριμον. Είτα δ’ είπε καλοκαγάθως :

— AC, κυρ ιατρέ, καπνόν ;
Ή παράδοζος έκείνη συνάντησις ήρεσε 

τώ Μαυρικίφ, δστις έζήγαγε τοϋ θυλα
κίου του σιγαροθήκην,πλήρη άρωματωδών 
σιγάρων, ήν προέτεινε πρός τόν άζιόλο- 
γον άνθρωπον, λέγων αυτω :

— Ίδοΰ, φίλτατε. Ά λ λ ’ είπε μοι. σε 
παρακαλώ, πώς μέ γνωρίζεις ;

Πριν ή δμως ό ιατρός συμπληοώση τήν 
έρώτησίν του, ό πυρρόθριζ άνήρ έσύριζεν, 
ώς έάν έκάλει τόν κύνα του. ’Αντί δέ 
τούτου,ένεφανίσθησαν όπισθεν βάτου τρεις 
κατεργαραϊοι μέ φυσιογνωμίας ήκιστα έμ- 
πνεούσας έμπιστοσύνην. Έπλησίασαν καί 
έστησαν είς άπόστασιν έζ βημάτων , 
χωρίς δέ νά προφέρωσι λέζιν, έσκόπευ- 
σαν κατά της συνοδίας . Οί άγωγεϊς 
άπεμακρύνθησαν, συναποφέροντες τόν ό
νον, έπί τοϋ οποίου είχον φορτωθη τά  
τρόφιμα. Μεταζΰ τών άπομεινάντων έπε- 
χράτει παγετώδης σι γη. Μετά τινα δμως 
λεπτά της ώρας, ή δεσποινίς Γούδφωλ 
άρθρωσε την άπλην ταύτην έπιφώνησιν, 
δι’ ής οί Ά γ γ λ ο ι  συνηθίζουσι νά δηλώ- 
σιν, δτι έπί τέλους κάτι ένόησαν :

— Ά ο  !
Καί ταΰτοχρόνως, δι’ αυτομάτου κινή

ματος, ώχυρώθη δπισθεν τοϋ άλεζηλίου 
της.

IB'

Ό  μάλλον συγκεκινημένος τοϋ ομίλου 
— οΰχί βεβαίως τών ληστών — ητο άναμ- 
φιβόλως ό Μαυρίκιος Βιλφερών, Κύριος 
δ’ οίδεν, δτι δέν έφοβεΐτο δ ι’ έαυτόν,οΰτε 
διά την δεσποινίδα Γούδφωλ.

Διά φωνής κακοήχου καί έρρινου, ό 
πυρρόθριζ καί βραχύσωμος άνήρ έφώνησε 
πρός αΰτόν :

—  Σήκωσε τά χέρ^α !
Ο ατυχής νέος, καίτοι άκων, ύπή- 

κουσε' πολύτιμος ΰπαρζις έζήρτητο έκ 
τής πρός τοΰς ληστάς ύπακοης του.

Ό κακούργος ήρεύνησε τά θυλάκιά του, 
χωρίς νά εδρη έν αΰτοΐς ύποπτόν τ ι,  πλήν 
ένός μαχαιριού, τό όποιον κατέσχε μέ τό 
«παρεσκον ήθος διδασκάλου, δστις εύοί- 
σκει είς τό θυλάκιον μαθητοϋ άπηγορευ- 
μένον άντικείμενον.

Τό ώρολόγιον, τό βαλάντιον καί οί δα
κτύλιοι τοϋ ίατροΰ οΰδαμώς έφείλκυσαν 
τήν προσοχήν του. Οί ληστα ί δέν άρκοϋν- 
ται είς τόσον μικρά πράγματα.

—  Τώρα έμπρός, είπεν. Ό  κύριος νά 
μή προφέρη ούτε λέζιν. Έάν ό κύριος μέ-

νη ήσυχος καί άν δέν καταδιωχθώμεν,δέν 
έχει τίποτε νά φοβηθϊΐ, οΰτε διά τόν έ
αυτόν του, οΰτε διά ταΐς κοκώναις.

Ή συνοδία έπανέλαβε τήν πορείαν της, 
άνευ έτεοων διατυπώσεων. Ό  κα ιρ ό ς  ε ί 
ν α ι  χ ρ ή μ α .  Διηυθύνθη, έννοεΐται, πρός 
τά  όρη, τά  όποια δέν έκειντο μακράν. ‘Ο 
Μαυρίκιος έβάδιζεν έπί κεφαλής της συν
οδίας, έν μέσφ τού πυρρότριχος άνδρός καί 
τού ρωμαλεοτέρου τών έτέρων τριών κα
κούργων. Αί δύο κυρίαι ήκολούθουν είς 
άπόστασιν τριάκοντα βημάτων, όδηγού- 
μεναι ΰπό τών άντικαταστησάντων τοΰς 
άγωγεϊς ληστών, έπί τών ώμων τών ο
ποίων, ένεκα τ ί ς  ακαθαρσίας των, ή Έ 
λενίτσα καί ή δεσποινίς Γούδφωλ δέν έ- 
στήριζον τάς χεΐράς. Οΰδείς ώμίλει' αΰ-  
τοί έπίσης οί όνοι, ώσεί ένόουν δτι δέν 
προΰκειτο περί διασκεδαστικίς έκδρομης, 
έβάδιζ ον, χωρίς νά περιμένωσι νά ψαύη ή 
ράβδ ος τά νώτα αΰτών.

Ή χώρα καθίστατο, έφ’ δσον προέβαι- 
νον, μάλλον έρημος' αί συκαι καί αί ρο- 
διαί έζέλιπον, πυκνοί δέ θάμνοι έφύοντο 
έκατέρωθεν τ ί ς  στενίς  άτραποϋ, έφ’ ής 
ήσαν έσπαρμένοι μεγάλοι ογκόλιθοι. Έ- 
κάστοτε, διεκρίνετο μακράν χωρικός τις, 
καταγινόμενος είς τήν έργασίαν του, ά λλ ’ 
ή συνοδία έφαίνετο τόσον ήσυχος, ώστε ό 
χωρικός ήδύνατο νά έκλάβη αΰτήν ώς ά- 
ποτελουμένην ύπό περιηγητών έν έκδρο- 
μή. Ά λ λ ’ έάν έτι έπίστευε τοΰναντίον, 
βεβαίως προΰφυλάσσετο τοϋ νά το έκδη- 
λώσιρ.

Ό  ήλιος κατήρχετο είς τόν ορίζοντα 
καί ή βυνοδία ειχε βαδίσει τρία μίλια.

Ό  άτυχης Μαυρίκιος, μή είθισμένος είς 
τόσον μ,ακοάς πορείας, ήτο κατάκοπος, 
ένω είναι εΰνόητον, δτι οι ληστα ί ήδύ- 
ναντο νά βαδίζωσι τοιουτοτρόπως δι’δλου 
τοϋ βίου των.

Έπήρχετο ήδη τό σκότος, δτε άφί- 
κοντο είς οίκίσκον, κεκρυμμένον όπισθεν 
της πτυχής όρους, εις δν οί κακούργοι 
είσ-ήλθον, χωρίς νά λάβωσιν άδειαν .Ά ντ ί  
οίκίσκου, τό άθλιον έκεΐνο κατάλυμα ήτο 
είδος μάνδοας, έν ή κατφκουν δύο δυστυ
χείς ποιμένες. Ή έπίσκεψις τών ληστών 
δέν συνεκίνησε τοΰς κατοίκους της ά- 
,θλίας καλύβης, δύο δυσειδί όντα, τών 
οποίων ό Μαυρίκιος θά προΰτίμα τούς 
ληστάς.

Οί λησταί έζέλεξαν,έ'σφαζαν καί έψησαν 
Ινα άμνόν,πάντα δέ τα ϋτα  έγένοντο τόσον 
ταχέως, δσον ήμεΐς θά ήσχολούμεθα είς 
τήν παρασκευήν ΰ μ ε λ ΐ τ τ α ς .  Τό ψητόν ήτο 
σκληρόν- τ ί  δμως νά εϊπωμεν καί περί 
τού άρτου ; Προσθέσατε είς τήν αφθο
νίαν τοϋ παρατεθέντος κρέατος, διαυγές 
ορεινόν ΰδωρ, τυρόν, κρόμμυα καί ... άντί 
καρπών, τοΰς ώραιοτέρους οφθαλμούς τοϋ 
κόσμου, υγρούς καί λάμποντας, θέλετε δ’ 
ομολογήσει, δτι ό Μαυρίκιος δέν ήτο κα
θόλου άςιοθρήνητος.Είναι μέν αληθές, δτι 
ήτο άπηγορευμένον είς τοΰςσυνδαιτυμόνας 
ν’ άνοίζωσι τό στόμ.α πρός άλλην χρήσιν 
ή δπως τρώγωσιν, άλλά τό βλέπειν ήτο 
αΰτοΐς έπιτετραμμένον,δύο δέ τοΰλάχιστον

αΰτών έποιοϋντο εΰρεΐαν χρίσιν τ ί ς  ά 
δειας ταύτης.

‘Η Έλενίτσα δέν έφοβεΐτο. ΤΗτο έκ 
φύσεως θαρραλέα, άλλως δ’ είχεν άκούσει 
νά διηγώνται είκοσι συμβεβηκότα, ώς έ
κεΐνο, είς τό όποιον έπαιζε σημαντικόν 
μέρος. Χωρίς νά λαλή, εΰρισκε τρόπον νά 
λέγη πρός τόν φίλον της :

— Βλέπω, δτι φοβεΐσθε δι’ έμέ. 'Η
συχάσατε. Έγώ, έφ’ δσον είσθε πλησίον 
μου, οΰδέν φοβούμαι. Θάρρος. Θά έζελ- 
θωμεν τ ί ς  σφηκιάς ταύτης. Τό τραϋμα 
τοϋ βαλαντίου δέν είναι θανάσιμον.

Ό  Μαυοίκιος άπεκρίνετο διά τ ί ς  αΰ
τ ί ς  γλώσσης:

—  Άοκεΐ νά έζέλθητε εντεύθεν υγιής 
καί άβλαβης- τά  λοιπά μοί είναι αδ ιά
φορα.

Φρονώ μάλιστα δτι προσέθετε καί ετε- 
ρόν τι, άλλ ’ ή Έλενίτσα έδεικνύετο μή 
έννοοϋσα, δέον δέ νά όμολογήσωμεν, δτι 
ή’στιγμή δέν ήτο πρός τοϋτο κατάλληλος.

Ή δεσποινίς Γούδφωλ έφαίνετο άπη-  
σχολημένη καί δυσηρεστημένη. Διατί οί 
λησταί ν’άφήσωσι νά τοΐς άφαιρέσωσι μέ
ρος τών λαφύρων; Ή συνοδία πρέπει ή νά 
συλλαμβάνηται ή όχι' ό συλλαμβανόμε- 
νος ταζειδιώτης έχει τό δικαίωμα νά 
συλληφθή μεθ’ όλων τών αποσκευών του 
καί λοιπών παραρτημάτων. Έάν ό όνος 
μ.έ τά τρόφιμα ήτο μεταζύ των, έάν, 
άντί τών άκα.τονομάστων έκείνων φαγη
τών, οί αιχμάλωτοι είχον μεθ’ έαυτών τά  
όρνίθιά των, τόν οίνόν των, τά  ( ί ά νδβ ι τ ς ,  
ή θέσις των θά ήτο μάλλον υποφερτή.Τίς 
οίδε ποϋ οί λησταί θά τους ώδήγουν καί 
είς οποίας δοκιμασίας θά τους ύπέ βαλ - 
λον. "Οπως εχη τις πολύ θάρρος, δέον νά 
έχη τ ι  τονωτικόν είς τον στόμαχον.

Τοιαύτη έπίσης έφαίνετο ή γνώμη τών 
δύο όνων, οΐτινες κατεβίβρω«κον τήν δο- 
θεΐσαν αΰτοΐς δρι^κα χάρτου, χωρίς οΰδέ 
φύλλον νά χάνωσιν, ώς όνοι άκραδάντως 
πεπεισμένοι, δτι τό έργον των δέν είχεν 
είσέτι λήζει.

Πράγματι δέν παρηλθε πολύς χρόνος 
καί ό πυρρόθριζ άνήρ εδωκε τό σημεΐον 
τ ί ς  άναχωρήσεως' έζήλθε τ ί ς  καλύβης, 
πληρώσας τοΐς βοσκοΐς τήν φιλοζενίαν, 
διά ζώηράς χειραψίας. Ή νύζ ήτο σκο
τεινή καί ό ορεινός άήρ ψυχρός Οΐ λησταί 
δμως είχον λάβει πάσαν προφύλαζιν πε- 
ριέβαλον τάς δύο κυρίας διά δερμάτων 
προβάτων, ληφθέντων ΐσως είς δάνειον 
παρά τών ποιμένων.

Ό  Μαυρίκιος προεπορεύετο μ,εταζΰ δύο 
ληστών, οΐτινες έκράτουν αΰτόν άπό τών 
βραχιόνων. Μήπως ΐνα τόν προφυλάττω- 
σιν άπό τά κακά βήματα ; Έκ τοϋ κρό
του τών πετάλων τών όνων ένόει, δτι ή 
Έλενίτσα παρηκολούθει, ή δέ καρδία του 
άνεσκίρτα έκάστοτε ΰπό χαράς καί φόβον.

Αίφνης τό σκότος έγένετο πυκνότερον. 
Ή συνοδία διήρχετο διά πυκνού δάσους, 
τοϋ οποίου ή άτραπός ήτο τόσον στενή, 
ώστε οι κλάδοι τών θάμνων έμαστίγουν  
τό πρόσωπον τών ταζειδιωτών. Έπί τέ 
λους, μετά δίωρον πορείαν, έπλησίασε 
τόν Μαυρίκιον καί τούς φύλακας αΰτοϋ



πρόσωπόν, τό όποιον άναμφιβόλως θ’ 
άπετέλει μέρος τής 'ληστρικής συμμορίας 
καί τό όποιον συνδιελέχθη χαμηλοφώνως 
μετά τοϋ πυροότριχος άνδρός. Ταΰτοχοό- 
νως δ’ είς άπόστασιν δέκα βημάτων έγέ
νετο όρχτή μεγάλη πυρά, περί την ό
ποίαν τέσσαρες ή πέντε άν&ρες έκοιμώντο. 
Ό  θόρυβος τών ποοσελθόντων άφύπνισιν 
αυτούς, οΐτινες, έγερθέντες, προσέβλεψαν 
τοΰς νεοελθόντας μετά φαιδρότητος. Ητο 
αδύνατον νά Εδη τις ληστάς ήττον επί
φοβους. Οί αιχμάλωτοι, καθίσαντες περί 
την πυράν, ήθέλησαν νά συνδιαλεχθώσιν, 
οΰδείς δ’ ήμπόδισεν αΰτούς. Ό Μαυρίκιος 
είπε πρός τήν νεάνιδα:

—- ’Ελπίζω, οτι δεν εισθε πολΰ κου
ρασμένη καί δτι δίν φοβεΐσθε.

—  Είμαι μέν πολΰ κουρασμένη, άπεκρί
θη ήΈλενίτσα, Ινόσψ ομως είμαι μαζύ σας, 
δέν φο βοϋμαι. Μέ λυπεί μόνον ή ιδέα της 
θλίψεως τής δυστυχοϋς μοι θείας. 'Ελ
πίζω δμως δτι αί ύποθέσεις ήμών θά τε- 
λειώσωσ; ταχέως.

— Τίνες ΰποθέσεις; ήρώτησεν ό Μαυ
ρίκιος, αδαής τών διοικητικών δ ιατυπώ 
σεων τών ληστών.

Ώ ; ΐνα ικανοποίηση τήν περιεργείαν 
του, 6 αρχιληστής ήτοι ό μικρόσωμος καί 
πυρρόθριξ άνήρ έκάθισε μεταξύ τοϋ ία- 
τροϋ καί της νεάνιδος, έπελάβετο δ’ άνευ 
προοιμίων τής οΰσίας τής ΰποθέσεως, πο ι
ούμενος χρήσιν της γαλλικής γλώσσης, 
άναμίκτου μετ’ εγχωρίων φοάσεων, τάς 
όποιας ή Έλενίτσα διηρμήνευε.

—  Κύριε, είπεν ό αξιόλογος άνθρωπος, 
νομίζω δτι έχετε προθυμίαν νά μας έγκα- 
ταλείψητε, έάν δέ τούτο έξαρτάται άπ’ 
έμοϋ, θά χωρισθώμεν ταχέως. "Οπως μή 
χάνωμεν καιρόν, είς τών ανθρώπων μου 
θά κομίσει έπιστολήν σας πρός φίλους σας 
είς Σμύρνην, πρός τοΰς όποιους θά θελή- 
σετε νά γράψητε. Ήξεύρω τίς είσθε καί 
δέν αμφιβάλλω, δτι, έντός δύο ώρών, θά 
εΰρεθώσιν, άντί τής υπογραφής σας, τέσ- 
σαρες χιλιάδες τουρκικών λιρών. Ό κο
μιστής τήςέπιστολής θά εΰρει τρόπον νά 
λάβη τά χρήματα καί θά έπιστρέψει μεθ- 
αυριον πρό τής ανατολής τοϋ ήλίου. Τήν 
αυτήν δ’ έσπέραν, αί κυρίαι καί ΰμεΐς θά 
έπανέλθητε είς τήν Σμύρνην.

—  Πώς όνομάζεσθε ; ήρώτησεν ό Μαυ
ρίκιος.

—  Γιάννης, κύριε, άπεκρίθη ό ληστής  
μετά χαιρετισμού.

—  Λοιπόν, Γιάννη,πιστεύω δτι θά έπι- 
στρέψωμεν είς τήν Σμύρνην ταχύτερον ή 
δσον λέγεις, άλλ ’ έλπίζω δτι θά κάμωμεν 
τό ταξείδιον όμοϋ.Πιστεύσατε δτι ό πλοί
αρχος καί οί άξιωματικοί τοϋ πολεμικού 
πλοίου, έπί τοϋ οποίου ΰπηρετώ...

—  Πώς ! ανήκετε είς τό γαλλικόν ναυ
τικόν ;

— Βεβαίως, κύριε Γιάννη. Στοιχημα
τίζετε, δτι, κα τ ’ αΰτήν τήν ώραν, τό ή- 
μισυ τοΰ πληρώματος Κρχεται πρός άνα- 
ζήτησίν μου ;

Ό  δυστυχής Γιάννης δέν έδοκίμασε 
καν ν’ άποκρύψη τήν δυσαρέσκειαν του.

—  Φωτιά νά τους κάψη ! άνέκραξε,

κτυπών τόν γοόνθαν επί τοΰ γόνατός του.
Ή το ιαύτη άρά άπηυθύνετο άναμφι- ( 

βόλως κατά τών ΰποβαλλόν των τήν ιδέαν | 
τής ποάξεώς του, χωρίς νά τώ δώσωσιν 
άκριβεΐς πληροφορίας. ’Ανήψε σιγάρον, 
έσκέφθη σοβαρώς έπί δύο ή τρία λεπτά  
τής ώρας καί είτα έπανέλαβε μΙ ύφος συγ
καταβατικόν:

— Θά έλυπούμην πολΰ διά σάς, κύ
ριε, εάν τά πράγματα έλάμβανον τήν τρο
πήν, είς τήν όποίαν έλπίζετε. Έάν κατα-  
διωχθώμεν, τό όποιον θά μάθωμεν αμέ
σως, δέν θά δεχθώ τήν πάλην. Θ’ άπο- 
συρθώ μετά τών άνθοώπων μου καί υμών 
είς τό δρος Ταϋρον, δι’ ατραπών άναμφι- 
βόλως άγνωστων είς τοΰς ναύτας σας.

|Έ κετα ι συνέχεια]. Δ μ/.

ΙΩ Α Κ ΕΙΜ  Β Α Λ Α Β Α Ν Η

Α Λ Η Θ Ε Σ  Δ Ρ Α Μ Α  ΕΝ ΜΙΚΡΑ:  ΑΣΙΑ:
[Συνέχεια]

Η σ ε λή νη  το.) μ έλ ι τ ος  δέν δύει τοσοΰ
τον βραχέως έν τοΐς ήμ ι πεπολ ι τ ι σμ ε ' νο ί ς  
τόποις, δσον έν τα ΐς πόλεσιν. Ή άπό- 
λαυσις τής εΰτυχίας τοϋ γάμου διαρκεΐ 
έν τοΐς χωρίοις πολΰ περισσότερον. Τοΰ- 
λάχιστον διά τόν Δημήτριον καί τήν Μα
ρίαν διήρκεσεν Ιξ μήνας.'

Ή Μαρία μετ’ άφάτου χαράς ήσθάνθη 
το πρώτον λάκτισμα τοΰ έν αΰτη κυοφο- 
ρουμένου άνθρωπίσκου, καί πλήρης εΰγνω- 
μοσύνης πρός τόν "Υψιστον ήκουσε τήν 
εϋόησιν παρά τής φίλης συνεύνου ό Δημή- 
τριος. Νέαι ονειροπολήσεις καί νέα σχέ
δια τοΰ νέου ζεύγους διά τό πλάσμα, ών 
αΰτοί, ώς άλλοι θεοί, έγένοντο οΐ δημι
ουργοί. Τίνα περισσότερον θά ώμοίαζε τό 
τέκνον των ; Τόν πατέρα ή τήν μητέρα ; 
Καί ή μέν μήτηρ ηΰχετο νά όμοιάζη τόν 
προςφιλή σύζυγον, οΰτος δέ έπόθει νά 
είχε τό σπάνιον κάλλος καί τάς Ιτι σπα- 
νιωτέρας άρετάς τής μητρός του. Ά ρά  γε 
ήτο άρρεν ή θήλυ ; Αί είκασίαι τών π ε -  
π ε ι ραμε νε ον  γυναικών άντέφασκον πρός 
άλλήλας, μόνη δέ μία βεβαιότης ύπήρχεν, 
δτι έκ τοΰ συνδυασμοϋ τοΰ μελαγχροινοΰ 
χρώματος τοϋ Δημητρίου καί τοΰ ξανθοΰ 
τής Μαρίας θά έγεννάτο δν τι ΰπέρτερον 
άμφοτέρων. Ή σκέψις αυτη ηΰχαρίστει 
καί τοΰς δύο συζύγους,έναβρυνομένους δτι 
προςήνεγκεν είς τό φίλον δν έκάτερος 
αΰτών δ,τι είχεν.Τέλος μετά τάςδιαχύσεις 
ταύτας  έπήρχετο ή σκέψις δτι, δαπανη- 
θεισών καί δσον ουπω τέλεον έξαντλου- 
μένων πασών τών οικονομιών τοΰ μικροϋ 
οικογενειάρχου, έπεβάλλετο σπουδαία ά- 
πόφασις, ανάγκη κατεπείγουσα νά έπα
νέλθη τό ταχύτερον είς τόν τόπον τής έρ- 
γασίας του, νά έπαναλάβη ό Δημήτριος 
πυρετωδώς τήν έργασίαν του πριν ή ά- 
παισία Πενία προτείνη τήν ρικνήν αΰτής 
μορφήν καί πατήση τόν οΰί>όν τοϋ ασύ
λου τούτου τής Ευδαιμονίας. Καί άπεφα·

σίσθη ή άναχώρησις καί έπήλθε σκληρά 
καί αμείλικτος ή ήμερα τοϋ άποχωρισμοϋ, 
χωρίς τοΰλάχιστον νά πα·ρευρεθή κατά τάς 
ωδίνας τοΰ τοκετού τής Μαρίας ά Δημή- 
τριος καί νά άσπασθη τό τέκνον ό π α 
τήρ. Μετά τόν άθάνατον Βίκτωρα Οΰγ- 
γώ, γράψαντα τό γιγάντιον Ιργον του, τήν 
Π α ν α γ ί α ν  τ ώ ν  Π α ρ ι σ ίω ν ,  έπί τή βζσει 
τής έλληνικής λέξεως ΑΝΑΓΚΗ, ήν είδέ 
ποτε κεχαραγμένην έν ήρειπιωμένω κτ ι-  
ρίψ, τίς δύναται νά Ιχη τό θράσος νά φι- 
λοσοφήση πεοί τής σκληράς ταύτης λέ
ξεως ;

Κλείομεν έρμητικώς τό στόμα, χα- 
ράσσομεν δέ μόνον καί ήμεΐς τήν λέξιν 
ΑΝΑΓΚΗ ! καί συντοιβομεν τόν κάλαμον 
πρό τοΰ μεγάλου τής προςφιλοϋς Γ αλ
λίας υίοΰ.

Ό  Δημήτριος, έλθών είς Κωνσταντι
νούπολή, έπεδόθη μετά πολλής προθυ
μίας είς τό εργον του, πάντες δέ διέβλε- 
πον έν αυτώ άνθρωπον θέλοντα νά άπο- 
ζημιωθή διά τήν πολυχρόνιον άπό τής 
έργασίας αΰτού αποχήν. Τό μικρόν δά 
νειον, δπερ άπητήθη διά τά Ιξοδα τής ο
δοιπορίας καί τάς προχείρους άνάγκας τής 
οίκογενείας , έπληρώθη έντός ολίγου , 
διότι ό ζήλος τοϋ Δημητρίου, συνδαυλι- 
ζομενος διηνεκώ; ΰπό τής άναμνήσεως 
τής πεφιλημένης νεαράς συζύγου καί τού 
δσον ουπω τικτομένου βρέφους, ήτο α
κατάβλητος.

'Ολίγος έν τώ μεταξΰ παρήλθε χρόνος 
καί άνηγγελλετο έν τή xoi v i j  ί ι ί ι οτολ)}  τοΰ 
χωρίου (όρτά - μεκτουποΰ) δτι ή σύζυγος 
τοΰΛημητρίου Ιτεκε θυγάτριον.Τήν άπλήν 
ταύτην είδησιν πάντες οί συγγενείς καί 
φίλοι μετά χαράς ήκουσαν, μετ’ άνυπομο- 
νησίας δέ περιέμενον νά μάθωσι καίλεπτο-  
μερείας.Τφ δντι, τήν έπομένην έβδομάδα 
έλήφθη περί τής οίκογενείας τοϋΔημητοίου 
έπιστολή, λεπτομερώς περιγράφουσα τά 
κατά τόν τοκετόν.Ή χαρά τοϋ Δημητρίου 
καί τά  άφθόνως άπό τών οφθαλμών αΰτοΰ 
καταρρεύσαντα δάκρυα, δάκρυα έγκαρδίου 
εΰγνωμοσύνης τώ Θεφ διά τε τήν αίσίαν 
Ικβασιν τοΰ τοκετού καί τήν άπόκτησιν 
τοϋ μεγάλου τούτου θησαυροΰ, δέν περι- 
γράφονται. Ητο ήδη πατήρ.

Τί γλυκύτερον τοΰ ονόματος τούτου ; 
Τί έμελεν αΰτώ άν ήτο πατήρ κόρης ή 
υιού · Μήπως έξαρτάται έκ τής θελήσεως 
τοϋ άνθρώπου τό γένος τών τικτομένων ; 
Καί έν τούτοις ίσως πολλοί έξ ήμών έ- 
γνωρίσαμεν άνθρώπους βαναυσότατα προς- 
ενεχθέντας πρός τάς έαυτών συζύγους, 
διότι, οί γεννάδαι!, έν ώ ήθελον άρρεν, ή 
απρονόητος σύζυγος ετεκε θήλυ. ”Ω! πο
λύς Ιτι θά παρέλθη χρόνος πριν ή ή άν- 
θρωπότης συνετισθη έν πολλοϊς. Έν οΰκ « 
όλίγοις μέρεσιν,ίδίοι: παρά πτωχαΐς οίκονα·” 
νείαις, ή γέννησις κόρης θεωρείται δ.0 6 >ς- 
τύχημα, άποστελλόμενον πρός τιμωρίσι** 
τών παρεκτροπών τών γονέων, καί έν το«^· 
τοις ή παροιμία λέγει : Ό  χ α θ ε ί ς  με τή 'ψ  
τ ύ χ η  του! Ίσως δμως δέν Ιχουσι καί δλω ί  
διόλου άδικον. Τό μέλλον, τό φοβερόν



μέλλον, αί αΰξηθεΐσαι απαιτήσεις τοΰ 
κοινωνικού βίου, καί μυρίοι άλλοι φόβοι 
**θιστώσι δειλούς τοΰς γονείς, σκεπτομέ- 
νους περί τ ί ς  άποκαταστάσεως τών έαυ- 
τών θυγατέρων. Καί έν τούτοις ό Δημή- 
τ»ος έδέξατο ώς τό μάλλον χαρμόσυνον 
άγγελμα την γέννησιν τ ί ς  θυγατρός α ΰ 
τοϋ και ήδη διά τοΰ νοΰ Ιπλαττε την  
Εί κόνα  τοΰ προςφιλεστάτου τέκνου καί I- 
>λεπεν αΰτό έν άπωτέοω μέλλοντι νέαν 
χαί ώραίαν κόρην, νύμφην περιζήτητον 
ύπό πάντων τών καλλιτέρων νέων τοΰ 
χωρίου. Ά πήντησε  λοιπόν θερμότατα είς 
την μετά δειλίας γραφεΐσαν τ ί ς  οίκογε- 
ν-ίας του έπιστολήν, έν ή ή μήτηρ του 
ώς έν είςαγωγϊί προςεπάθει νά προκατα- 
λάβη καί προδιαθέση τόν Δημήτριον διά 
το α τ ύ χ η μ α ,  δπερ τώ συνέβη" μετά το- 
«αύτης στοργίς καί μερίμνης, ώςτε ού- 
τος ένόμισε πρός στιγμήν δτι άληθώς μέ- 
γα δυςτύχημα προέκειτο νά άναγγείλη 
*ΰτφ ή έπιστολή έκείνη καί μετ’ αγω
νίας διέτρεχε τά στοιχεία α ΰ τ ίς ,  μη 
τολμών νά συνέχιση την άνάγνωσιν έκ 
φόβου. Ά λ λ ’ δτε πού καί που είδε λέ- 
;εις τινάς γ ι ά  τ η ν  κα λη  λ ε υ τ ε ρ ι ά  τ ί ς  
Μαρίας καί δτι δλοι ' g τ ό ΰ ΐ ί ί τ ι  ε ί ν α ι  
χαλά και κ α ν ε v o g  ο ν τ ε  ή μ ν τ η  δ ε ν  α ί μ ά -  
ταβε,  κατά  την τουρκικήν Ικφρασιν, ή-  
σΟάνθγι έλαττουμένους τοΰς παλμούς τ ί ς  
καρδίας του καί άνέπνευβεν.

[Έ π ετα ι συνέχεια].

Ι ω α κ ε ί μ  Β α λ α β α ν η ς

ΝΙΚΟΛΑΟΥ* ΠΟΛΕΒΟΗ

ναται νά αίσθανθ·?) πλέον τάς χαράς τοΰ 
έρωτος, διότι τήν συνέτριψας !

— Α ντών ιε  Πέτροβιτς, μοί είπεν ή 
Λιουδμίλα, διατί λοιπόν φορεΐτε τόσον α
νοικτά φορέματα ;

—  Δέν σάς άρέσκουν ;
—  Μοϋ φαίνεται δτι τά μαϋρα θά σάς 

’πήγαιναν καλλίτερα.
Μετά δύο ημέρας έπανίλθον είς τήν 

οικίαν της ένδεδυμένος άπλούστατα.
—  Πολΰ καλά ! άνέκραζεν αΰτη, τώοα 

μετεβλήθητε.

Λ Ι Ο Υ Δ Μ Ι Λ Α
[Συνέχεια]

Ή αφελής αΰτή Λιουδμίλα μ! ήπάτη-  
βεν. Έγώ Ιμπροσθεν α ΰ τ ίς  είμαι άπλού- 
ίτατος μαθητής. Όποιαν μάθησιν ανα
καλύπτω εις αΰτήν, δταν κάνεις δέν είναι 
παρών διά νά τήν άποδειλιάση ! Όποία  
ευγλωττία είς τοΰς λόγους της! Οΰδέποτε 
ήθελον πιστεύση δτι κόρη της τάξεώς της 
βά ήδύνατο νά έκφρασθϊί τοιουτοτρόπως. 
Εκείνο δμως τό όποιον μέ θέλγει πλειό- 
τερον είς αΰτήν, είναι ή άπλότης καί με
γίστη άγαθότης τνις ' είναι άγνότατον 
δέλγητρον. Φοβοϋμαι μήπως τήν άγαπή-  
βω, διότι α’ισθάνομαι δτι αί ήμέραι καθ’ 
δς δέν τήν βλέπω μέ θλίβουσιν είς άκρον.

Ή θέσις μου έν τούτοις έν τη οΐκ-iqc 
ταύτη καθίστατα ι στενόχωρος. Δέν είμ- 

ορώ νά έζακολουθήσω τό πρόσωπον τοΰ 
ός τό όποιον έπέβαλον είς έμαυτόν. 

IΟποία παράδοξος αλυσις περιστάσεων μέ 
ώδήγησεν είς τήν οικίαν τοΰ Ροδόλφου ! 
Καί άν άνακαλύψουν τήν απάτην μου , 
«ώς νά τήν δικαιολογήσω ; ... "Οχι, δέν 
Την άγαπώ, δέν είμπορώ νά τήν άγαπή-  
οω. Ώ  ! Παυλίνα, ή καρδία μου δέν δύ-

Ή ι̂έμβη μέ τάς άπάτας της μοί φα ί
νεται ώς έ'κτη αΐσθησις είς τοΰς Γερμα
νούς. ‘Υπό τήν Ιποψιν ταύτην ή Λιουδ
μίλα οΰδαμώς διέψευδε τήν γερμανικήν 
καταγωγήν της. Ή μικρά κεφαλή της ητο 
συνεχώς άπησχολημένη ΰπό ιδανικών καί 
χιμαιρικών ονειροπολημάτων.

Μοί έλάλησε περί τ ί ς  μητρός της, ής 
αόριστον άνάμνησιν ήδυνήθη νά τηρήση, 
έγώ δέ τη ώμίλησα περί της ίδιιίης μου 
ώσαύτως.Ή συνανάμνησις αΰτη μάς δίδει 
είς άμφοτέρους τό αΰτό αίσθημα. Ά μφό-  
τεροι εΐμεθα ορφανοί, φέρομεν έν τϊί καρ
δία τό αΰτό πένθος, ώς αδελφός καί α 
δελφή. "Οταν έξέφρασα αΰτήν τήν σκέ- 
ψιν συνεκίνησα τήν νεάνιδα, καί είδον δά
κρυα ρέοντα έκ τών οφθαλμών της.

— Δέν είναι δυνατόν, μοί είπεν, έκεΐ- 
νοι τούς όποιους ήγαπήσααεν καί έκεινοι 
τοΰς όποιους άγαπώμεν άκόμη είς τήν 
γ ί ν  αΰτήν, νά μάς λησμονώσιν είς καλ- 
λιτέραν ζωήν. Μοί φαίνεται δτι απ’ α ΰ 
τοΰ τοΰ βάθους τοΰ τάφου των, ή φωνή 
των θά φθάνη μέχρις ήμών.

Ήρχίσαμεν τότε μακράν δμιλίαν περί 
τών αποτελεσμάτων τ ί ς  συμπαθείας, περί 
τών δεισιδαιμονιών καί περί τών φαντα
σμάτων. Ή Λιουδμίλα πιστεύει άκραδάν- 
τως είς δλα τά θαυμάσια ταΰτα  καί θέ
λει νά μέ πείση δπως συμμερισθώ τήν 
πίστιν της. Διϊσχυρίζεται δτι τό λογικόν 
μας δέν είναι άρμόδιον νά κρίνη και νά 
έννοήση τά μυστηριώδη τα ΰτα  φαινόμενα, 
άλλ ’ δτι δλοι οί λαοί τά πιστεύουσι. Τ ί  
άπεκρίθην δτι είς τήν Ρωσίαν αΐ περί μα
γείας καί φαντασμάτων παραδόσεις εύχα- 
ριστοΰσι μόνον τήν φαντασίαν τών νεα
νίδων. Τότε διά νά μέ κάμη νά έννοήσω 
τό έσφαλμένον τών προλήψεων μου μοί 
διηγήθη πλείστας ιστορίας, αΰθεντικω- 
τάτας , μοί ειπε δέ καί μεταξύ άλλων τήν 
έξ ίς  :

«— Πρό π ο λ λ ο ϋ  εζη έν Νοβογορόδη νε
ά ν ι ς  π λ ο υ σ ιω τ ά τΥ ]  καί ώραιοτάτη, Ό λ γ α  
όνομαζομένη. Τά καλλίτερα συνοικέσια 
τνί προσεφέρθησαν, χωρίς ν’ άποφασίση 
νά ΰπανδρευθη. — Δέν έπιθυμεΐς, τ^ είπε 
μίαν ήμέραν ή τροφός της, νά μάθης τήν 
τύχην σου ; — Δέν μοί άρέσκουν τά  α ι 
ν ίγ μ α τα .—  Διατί δέν δοκιμάζεις ; Ίσως 
ίδγ5ς άποκαλυπτόμενον τό μέλλον σου.

‘Η νεάνις έπί τέλους συγκατένευσεν είς 
τήν πρότασίν τ ί ς  τροφοΰ της.

Κ α τά  τό μεσονύκτιον, άμφότεραι ά- 
πεσύρθησαν είς παράμερόν τι δωμάτιον, 
ήπλωσαν έπί τ ί ς  τραπέζης οθόνην, έπειτα  
έθεσαν έπί τ ί ς  οθόνης α ΰ τ ίς  δύο π ινά
κια καί δύο κηρία. "Επειτα ή "Ολγα έ- 
κάθησεν έπί τίνος καθέδρας. Α πέναντ ι  
α ΰ τ ί ς  ήτο άλλη' καθέδρα, είς τήν όποιαν 
θά έκάθητο ό άγνωστος ομοτράπεζος 
της. Μεσονύκτιον ήχησε. Δροσερός άήρ 
διαχύνεται είς τό δωμάτιον καί άπέναντι 
της Ό λγας  κάθηται νέος ώραϊος άλλά  
τήν δψιν έχων πολύ λυπημένην. Είς τήν 
νεάνιδα φαίνεται δτι κάπου Ιχει ΐδη τόν 
μυστυριώδη έπισκέπτην της καί έσυλλο- 
γίσθη δτι θά τόν έφεοεν έκεΐ ή τροφός 
της. Έν τούτοις έκεΐνος τήν πλησιάζει 
καί τείνει πρός αΰτήν τήν χεΐρα σιωπη- 
ρώς ώς διά ν ά έξέλθωσι μαζί. Έκείνη 
δμως σχίζει σιγά τεμάχιον άπό τοΰ πο- 
λυτελοΰς πρασίνου κ α φ τ α ν ι ο ύ , τό όποιον 
έφόρει αΰτός. Θέλει νά σηκωθη καί νά 
δώση πρός αΰτόν τήν χέΐρα, δταν αίφνης 
έφώνησεν ό αλέκτωρ καί ό άγνωστος έξη - 
φανίσθη. Ή ’Ό λγα  έπροχώρησε πρός τό 
παοάθυρον καί είδεν δτι ήοχιζε νά χαοά- 
ζη· Τά κηρία είχον κανί, ή δέ τροφός της 
έκοιμάτο είς μίαν γωνίαν. Πάντα τά συμ
βάντα θά τ·?1 έφαίνοντο όνειρον, άν δέν 
έκράτει είς τήν χεΐρα τό ράκος τοϋ καφ
τανιού. Έ κτοτε ήρχισε ν’ ά να ζη τ ί ,  χω 
ρίς νά κατορθώση νά άνακαλύψη τόν το ι
ουτοτρόπως παρουσιασθέντα. Πρωίαν τινά  
ό πατήρ της τ9ι έπρότεινε νέον μνηστή
ρα, νέον,ώραϊον καί πλούσιον.— "Ας έλθη, , 
ειπεν έκείνη, καί βλέπομεν.

Έκεΐνος προχωρεί μετά πομπώδους συ- 
νοδίας. Ή νεάνις άμα τόν ειδεν άνεσκίρ- 
τησε καί συγκατένευσεν.ΤΗτο ό άγνωστός 
της. Οί γάμοι έτελέσθησαν μεγαλοπρε
πέστατα καί τό συμπόσιον δι^ρκεσεν έπί 
πολύ.

Τήν έπιοϋσαν ή Ό λ γ α  εύρίσκετο π λη 
σίον τών γονέων της, δταν ό σύζυγός της 
πλησιάσας αΰτήν τ?) είπε :

—  Τί καφτάνι θά φορέσω σήμερον ;
—  Δέν έχεις, άπεκρίθη έκείνη, Ιν πρά

σινον ;
Ό  νέος έσκυθρώπασεν.
—  Δέν είμπορώ νά βάλω τό πράσινον, 

άπήντησε.
—  Καί διατί ;
—  Μοϋ συνέβη άνεξήγητον συμβάν μέ 

αυτό το καφτάνι.
—  Ποιον ;
—  Τό είχα κάμη διά νά νυμφευθώ. 

"Οταν τά έπηρα ειδον δτι εύρίσκετο είς 
έλεεινήν κατάστασιν. Φαίνεται ώς νά τό 
έξέσχισε κανείς, διότι άδύνατον νά τό ε- 
φαγον Κτσι οί ποντικοί.

—  Καί τ ί  έκαμες κατόπιν της λυπη-  
ράς α υ τ ί ς  άνακαλύψεως ;

— Έσυμβουλεύθην ενα μάγον, ό όποιος 
μέ ειπε νά τό καύσω.

—  Καί τό Ικαυσες ',
—  Ό χ ι  άκόμη.
—  Δεΐξέ τό μοι, ΐσως είμπορέσω νά τό 

διορθώσω.
Ό  νέος ώδήγησε τήν σύζυγόν του είς 

! τό δωμάτιον είς τό όποιον εβαλλε τάς έν-



δυμασίας του και τχ όπλα του, έξεκρέ- j ίσης ! περί τούτου δέν τολμώ ν' άμφιβάλ-  
μασε τό καφτάνιον καί τό παρουσίασεν λω. Καί πώς τώρα έχωρίσθην άπό σέ 
εί; την "Ολγαν, ήτις έξαγαγοΰσα π ά - . τόσον αίφνιδίως καί άλλοκότως, έν φ ε-
ραυτα άπό τοΰ θυλακίου της τό τεμά- πρεπε νά ριφθ'7) ό μέν είς τάς άγκάλας
χιον τοΰ φορέματος, τά όποιον είχε φυλά- τοΰ δε !
ζη, προσήομοσεν αΰτό είς τό έσχισμένον Ά χ  ! δέν μέ ήγάπας, Παυλίνα ! καί μ’
φόρεμα. ; έβασάνισες σκληοώς. Τώρα ή ζωή μου ει-

—  Ά  ! καταραμένη μάγισσα ! άνέκρα- ναι Ιρημος καί ή ψυχή μου κενή, ή κε- 
ξεν ό νέος, Ιτσι λοιπόν μ ’ έμάγευσες, καί φκλή μου δέ τεταρ.αγμένη είς άκρον ! 
μοΰ ήνχψες είς τήν καρδίαν τοιοΰτον ε- Ίδοΰ ό χε ιμών θά έπιστρέψω είς Μόσχαν, 
ρωτα, ώστε δέν είμποροΰσα πλέον οΰτε νά θά έπανίδω τόν Ροδόλφον. Θά είπω είς 
φάγω, οΰτε νά κοιμηθώ. τήν θυγατέρα το» οτι τήν άγαπώ... Τήν

Καί μετά ταΰτα  Ισυρε τήν σπάθην του άγαπώ ώς τά  παιδία άγαποΰν Ιν παιγνί-  
καί δι’ ένός κτυπήματος Ικοψε τήν κε- διόν των Ά λ λ ά  καί μήπως ό Ιρως κα’ι ή 
φαλήν τής Ό λγας . ζωή δέν είναι παιγνίδιον ;

— "Ο,τι λοιπόν βλέπω σαφέστερον είς ------
τήν ιστορίαν σας, ειπον όταν ή Λιουδμίλα Είναι άληθές όμως οτι, χωρίς νά τό
έτελείωσε τήν διήγησίν της, είναι οτι ό γνωρίζη τις , έγγίζει τήν εΰτυχίαν του .
Ιρώς Ιχει τήν μαγείαν του καί ότι καί ή- Δ ιατί ή ειμαρμένη δέν μ2ς παρασκευά- 
μεϊς κάλλιστα είμποοοΰμεν νά μαγευθώ- ζει εί; τήν εΰτυχίαν καί είς τήν δυστυ

χίαν ; Δυνατόν ν’ άποθάνιρ τις άπό χαράν 
ή άπό λύπην.

'Οποία έπανάστασις έπετελέσθη έντός
(*ου !

’Εμπρός, άς ήσυχάσω ολίγον διά νά 
σημειώνω τάς λεπτομερείας, διά νά έννο- 
ήσω τό άνέλπιστον συμβεβηκός !

Ύπόθεσίς τις μέ ήνάγκασε νά μεταβώ 
είς τήν πρωτεύουσαν τής έπαρχίας μας.

μεν άπό μερικά γλυκά ’μάτια.
'Η Λιουδμίλα δέν άπεκρίθη καί τό πρό

σωπόν της Ιλαβε μελαγχολικήν Ικφρασιν, 
ώσεί ή λέξις αΰτη τοΰ Ιρωτος νά τήν έ- 
ξηγρίωσεν. ------

’Εν τούτοις μοί φαίνεται ότι έλκύομαι 
πρός τήν νεάνιδα ταύτην ΰπό άνανταγω-  
νίστου άνεξηγήτου αισθήματος.

— Ά  ! πρέπει νά σάς τό όμολογήσω ;
Παυλίνα! Ά π ισ το ς  Παυλίνα! άγαπώ τήν Έκεϊ έγνωρίσθην μέ τόν ϊπαρχον,οστις μέ 
Λιουδμίλαν.— Ά λ λ ’ όχι, δέν άγαπώ' δέν προσεκάλεσε νά μεταβώ είς τήν οικίαν 
θέλω ν’ άγαπήσω. "Εμεινα πολΰν καιρόν του. Είσέοχομαι καί τό πρώτον πρόσωπόν 
έδώ' αΰριον θ άναχωρήσω. Δέν θά είσ- τό όποιον παοατηοώ είς τήν αίθουσάντου, 
έλθω όμως είς ΰπηρεσίαν οΰτε θά έπαν- είναι ή θεία τής Παυλίνας, ή άγέρωχος 
έλθω είς Πετοούπολιν, άλλά θά ΰπάγω Πρασκόβνα Ίβανόβνα. Μόλις ειδον τήν 
είς τό χωρίον μου ... Οίμοι ! Έπεθύμουν J γυναίκα ταύτην καί ήθέλησα ν’ άπομα- 
νά έπανίδω άπαξ ίίτι τήν Παυλίναν. Ποΰ κρυνθώ, ά λλ ’ όπόση ή εκπληξίς μου ότε 
νά ήναι τώρα ; Είναι άρά γε εΰτυχής. | τήν ειδον προχωρούσαν είς συνάντησίν μου

Μετέβην διά ν’ άποχαιρετίσω τόν Ρο- καί φωνοΰσαν εΰθύμως: 
δόλφον πρός δν ειπον ότι μετ’ ολίγον και- —  Πώς ! σΰ είσαι, Αντώνιε  Πέτροβιτς!
ρον θά έπανέλθω. Μέ ησπάσθη μέ πολλήν | σΰ τόν όποιον τόσον καιρόν Ιχω νά ίδω ! 
άγάπην. Ή Λιουδμίλα δέν ήτο παροΰσα —  Νομίζω, κυρία, άπεκρίθην, ότι πολΰ
καί άγνοώ δ ιατί έχάρην έπί τούτω. : ολίγον σ ίς  ένδιέφερεν ή απουσία μου.

   —  Ά !  τ ί  κακός ποΰ είσαι νά μοΰ κά-
Τί πλήξις ! Τί άηδία είς τό κτήμα τοΰ μ-ρς αΰτήν τήν μομφήν. Ό  θεός μ’ έ τ ι-  ; 

θείου μου ! δέν είμπορώ ν’ άναλάβω τήν I μώρησεν ήδη, διότι παρεγνώρισα τάς βου- 
διαχείρισιν αΰτήν τών κτημάτων. Τί μ’ ; λάς του.
ένδιαφέρουν οί σίτοι καί τά  χόρτα αΰτά ; 1 Καί «ίφερε τό μανδήλιον είς τοΰς όφθαλ- 
Τί μ’ ένδιαφέρουν όλα αΰτά  τά  χρήματα ; μούς, παρετήρησα δέ ότι έπενθηφόρει.
Ά ς  ήδυνάμην μόνον, πτωχός όμως, νά —  Κυρία, τ·7ί ειπον, έχάσατε λοιπόν
εΰρω γλυκύ τ ι  καταφύγιον είς τ ι  μέρος!... κάνέν μέλος τής οίκογενείας σας ;

Είς τήν οικίαν, τήν όποίαν έκληρονό- — Ναί, ό Θεός δέν είσήκουσε τάς δεή-
μησα ΰπάρχει πλήθος προμηθειών, καί σεις μου. 
οΰτε Ιν βιβλίον. Έπεθύμουν ν’ άναγινώ- —  Μήπως ή Παυλίνα ;...
σκω δια ν ακολουθήσω τάς συμβουλάς Δέν ήδυνήθην νά τελειώσω τήν φοάσιν
τής Λιουδμίλας. Τί νά κάμιρ άρά γε τώ- μου.
ρα, η τρυφερά αυτή Λιουδμίλα', Αναπολώ —  Έχ^άσαμεν τόν πατέρα της. Ό  ά- 
τον καιρόν, τον οποίον διήλθον πλησίον γαθός γέρων εΰρίσκεται τώρα είς τοΰς οΰ- 
της καί μοί φαίνεται ότι, μέ τάς άγνάς ρανούς.
καί άφελεϊς συγκινήσεις του, ΰπήρξεν ό Λ- Ά λ λ ά  θά χαίρεσθε βεβαίως διά
καλλίτερος καιρός τοΰ βιου μου. Αθφον τήν εΰτυχίαν τής άνεψιας σας j 
παιδίον ! Δέν είμπορεΐ ν’ άγαπήσιρ, άλλά —  Ποίαν εΰτυχίαν ! Ή δυστυχής νέα
δύναται νά καταστήστρ εΰτυχέστατον τόν μαραίνεται ώς άνθος στερούμενον φωτός, 
σύζυγόν της . . . Καί άν ήσθάνετο ολίγον —  Καλέ τ ί  μοί λέγετε; Ή Παυλίνα!...
Ιρωτα δι’ έμέ ! Παράδοξον, πρώτην φοράν Μήπως ό γάμος της ;
το συλλογίζομαι... Αί γυναίκες είναι αν- — Δέν πρόκειται διόλου περί γάμου,
εξήγητα α ινίγματα, είς τά  όποια ό ϊρως Δέν είξεύρεις λοιπόν ; ...
προσθέτει καί δυσκολίαν. Πώς σέ ήγάπων, ' [Έπεται αυνέχεια].
Παυλίνα ! καί πόσον μέ ήγάπησες έπ’ * *

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

Kuoiav Ζαχαρένιαν Δ. Περιστιάνου, Δημ. Γαβρι· 
ηλάκην, Σωτήριον Μ. Δεσύλλχν, Γεώργ. Μ. Κογ· 
χυλάχην, Γεώργ. Μ αλέλην. Συνδρομαί έλήφθησαν. 
Εΰχαριστοϋμεν.— χ. Νιχ. Πετανιτην, έμπορον. Εύ« 
χαριστοΰμεν υμάς διά τάς υπέρ τών « Εκλεκτών» 
έχφρασεις σας. Βιβλίον άπεστάλη— χ. Σ. Π .Χ αλ· 
χωματάν. Κατά λάθος τής δ.εκπεραιώσεως δέν έλάμ- 
βανε τό φύλλον δ χ. Δ. Μ. "Ηρξατο ήδη ή άπυστο- 
λή. ’Αποδείξεις άπεστάλησαν. — χ . Κ. Α. 'Ρέγχον, 
Ένεγράφησαν καί οί 5 νέοι συνδρομηταί., πρός ο$; 
ήρξατο ή αποστολή τοΰ φύλλου άπό 1ης Όχτωβρίου. 
Εΰχαριστοϋμεν. Έ γράψαμεν.— χ. Ν. Δ. Βοζιαννό- 
πουλον. Ένεγράφησαν καί οί 3 νέοι συνδρομηταί, 
πρός οΟς ήρξατο ή άποστολή τοΰ φύλλου. Εύχαρι· 
στοΰμεν. Φροντίσωμεν περί άποστολής βιβλίων. — χ. 
Π. Χριστοδούλου. Λογαριασμός έστάλη. Διά τά λοι
πά συνεμορφώθημεν μέ τά γραφόμενα σας. — χ. 
Ίωάννην Φωχαν. Ένεγράφησαν καί οί 3 νέοι συν
δρομηταί, πρός οΰς άπεστάλη τό φύλλον άπό 1ης ’Ο
κτωβρίου. Εΰχαριστοϋμεν. Αποδείξεις άποστέλομεν 
προσεχώς·— κ. Εύάγ. Δαλίτην, ένεγράφη δ κ. Σ . I. 
Σ . πρός δν ήρξατο ή άποσ:ολή τοΰ φύλλου. — κ Α. 
Κ. Παλαιολόγον διευθυντήν έφημ. « Αλήθεια» Λβ· 
μ η σ σ ο ' ν .  Εΰχαριστοϋμεν άπό καρδίας διά τάς υπέρ 
τών «Ε κλεκτώ ν» συστάσεις σας. — κ. Σπ. Πα-j ώ . 
νην. Ένεγράφησαν καί οί 3 νέοι συνδρομηταί, πρός 
ο$ς ήρξατο ή άποστολή τοΰ φύλλου άπό 1ης Ο κτω
βρίου. 30 «Έ κτα κ τα » φύλλα «Ε κλεκτώ ν» άπεστάλη· 
σαν ώ ; κα\ τά έλλείποντα φύλλα τής κ.ΕΙρήνης Μ ιχ. 
Εΰχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν.—κυρίαν Σοφίαν Ζαρή. 
Συνδρομή ©ας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Βιβλίον άπε
στάλη. Αι χ α ι  ω μ α τ ι χ ΰ κ :  δέν θά λησμονηθήτε κατά τήν 
έκκύβευσιν τοΰ Λ α χ ε ίο υ—κ. Σ Μοντεσάντον. Φ ύλ
λα άπεστάλησαν· προγράμματα έξηντλήθησαν. — κ. 
*ΑΘ. Χατζηγώγον. Ένεγράφη 6 κ Ά θ . Λ . πρός δν 
άπεστάλησαν τά άπό 1ης ’Οκτωβρίου έκδοθέντα φύλ
λα . Έγράψαμεν.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΪΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΑΣ
[/.ετεκομίσθη έν τοΐς νεοδμήτοις κατα- 
στήμασι τοΰ κ. Παπούδωφ, έν δδώ 
Προαστείου, άριθ. 10 , έναντι τοϋ κή
που τής οΙκίας Ρικάκη και παραπλεύ- 
ρως τής μεγάλης οίκίας Μαυρομιχάλη.

ΕΞΕΔΟΘΗ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΩΝ· Φ. Σ Κ Ο Κ Ο Υ

Η Μ Ε  Ρ 0 Λ 0 Γ Ι 0 Ν
Τ Ο Ύ "  Ε  Τ  Ο  Ύ" S

1890
χομψότατον, χ«λλιτεχνιχώτατον, άπαράμιλλον ε\( 
τ ί  εΤδόί του,  πλούσιον εις ΰλην, ποικιλίαν, εικόνας, 
χάριν, πρωτοτυπίαν.

S e J l S e c  ί 5 0 ,  πυχνόταται.—Σ υ τ ε ρ γ ά τ α ι  5 0 .— 
θ έ μ α τ α  χ α ΐ  ί ι α τ ρ ι β α ι  ΰπέρ τ ις  80, όλα: ίπ ίχα ι· 
ροι, χοινωνιχώταται, χαριτωμέναι, μαγεκτιχαί. — 
ΕΙχένες 40 Εύρωπαιχώταται. — Μουσική τοϋ Παύ
λου Καρρέρη χλπ.

Τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοΰ χ. Σχόχου άνηπρΟ1 
σωπεύει Ιν σμιχρω τήν σύγχρονον φιλολογικήν χίνη1 
οιν τής 'Ελλάδος.

Τ ΙΜ Α Τ Α Ι  δ ι ά  τ ά ς  ’Α θ ή ν α ς  :
X » ρ τύδ ίτο ν  φρ. 3. — χ ρ υσ ό δ ίτο ν  φ ρ. 4·

Λιά  τ άς  ’Ε π αρ χ ία ς  κ α ι  το ’Εξωτε ρ ικ όν
. Χ*ρτόδ. φρ. 5,SO — χρυσό5. φρ. «,80

Π ωλείται παρ’ ή[ΐΐν και άποστέλλεται έλεύθερΟ''! 
ταχυδρομικών είς πάντα έμδάζοντα το άντίτψον I 
Προς τ η ν  δ ι ε ΰ θ υ ν σ ι ν  τ ο ΰ  β ι βΧ ι ο πωΛ ε ί ο υ  χο*| 
τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ  τ η ς  « Κ ο ρ ί η · η ς · .


