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Αήξαντος τήν S i 7)7 ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε '  έτους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιΟυμοΰσι νά έξακολουΟήσωσι 
και κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι την συνδρομήν αυτών 
εγκαίρως,ινα διά τοΰ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ'. 264,
οπερχάριν τών τακτικών καί τών άπό 

Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ημών 
συνεστήθη.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

Τ Ο  ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29 j
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια],

ΙΑ'

Ή  ocSeioc τοϋ Φριδερίκου εληξε μέ την 
αμφιβολίαν ταύτην καί την περιπλοκήν. 
Ό  άξιωματικός έπανήλθεν ε’ις Τουφών 
κατεχόμενος υπό θλιβερών προαισθημά
των. Ά φ ’ ετέρου ή Λευκή τόν άφησε ν’ά- 
ναχωρήσιρ, χωρίς νά έκδηλώσΥ) την πλημ- 
μυροϋσαν την καρδίαν της πικρίαν. Έ -  
κάτερος αυτών άπέκρυπτε την πληγήν έξ 
ή ;  Ιπασχεν, ουδέτερος δι παρνιτεϊτο τής 
ύπερϊΐφανίας του καί έθυσίαζε τό νόμιμον 
κα τ ’ αυτόν δικαίωμά του.

Γεγονός τ ι  σοβαρόν, έπελθόν έδείκνυεν 
Ιτι μάλλον την δυσάρεστον ταύτην κα- 
τάστασιν. Όποια άρά γε ολεθρία έπιρροή 
έπέδρασεν έπί τοϋ πνεύματος τοΰ ΰπουρ- 
γοΰ ; Μετά όκτώ ήμερα; δ Πλεμόν Ιμα- 
θεν οτι τά  άρξάμενα έν Τουλόνι πειρά
ματα εμελλον νά έξακολουθήσωσιν έν Χερ- 
βούργω. Διακριθείς ιδιαιτέρως παρά τών 
προϊσταμένων του ό αξιωματικό; τοΰ τορ- 
πιλλοβόλου έπέμφθη εί; τό νέον στάδιον 
δπως παραστή εί; την δευτέοαν σειράν 
τών πειραμάτων. Ταΰτα συνίσταντο την 
φοράν ταύτην εί; την άπόδειξιν τή ;  
καταστρεπτικής δυνάμεω; τής τοοπίλλης, 
ώς και τοϋ βαθμοΰ και τών δρων τή ;  άν- 
τιστάσεω; τοϋ αντικειμένου, καθ’ οΰ έν- 
ήργουν.

Ο Φριδερΐκος έκάμφθη έκ τοΰ τραύμα
τος, τό δποϊον ήτο σφοδρόν Ή  κυρία 
Πλεμόν άνεστήλωσε τό θάρρος του. Ύ πέ-  
μνησεν αυτφ  οτι ανήκε κατά πρώτον 
είς την Γαλλίαν καί δτι δέν ήδύνατο 
κάλλιον νά έξυπηρετήσγ) αΰτήν, είμή έκ- 
τελών άγογγύστως καί έπακριβώς τό κα
θήκον του. Ήκουσεν άφτ,ρημένο; τάς 
παρηγορίας τής μητρός του. Τό έμπόδιον 
δέν θά διήρκει πολύ. Τρεις έβδομάδας τό 
πολυ Ιμελλε νά παραταθή ή απουσία του. 
Τό 29, οΰτινος άπέμενε πάντοτε κυβερ

νήτης, δέν μετεκινεΐτο, ήτο δε τοΰτο ά- 
πόδειξι; δτι εμελλε ν’ άποσταλή καί αυ- 
θις είς Τουλόνα. Κατά τί λοιπόν τόσον 
βραχύς χωρισμός ήδύνατο νά τον λυπή- 
σ·/) ; Τί θά ελεγεν, άν διετάσσετο ν’ άπου- 
σιάσγι έπί δύο Ετη ;

Άκουσίω ; έν τούτοι; ήσθάνετο πικράν 
αμφιβολίαν έν τή καρδία. Πώς θά ήκουεν 
ή Λευκή τήν είϊ^ησιν τής άναχωρήσεώςτου; 
Κατά το διάστημα δ! τή ;  άπομακρύνσε- 
ώ; του, τή ;  απουσίας του τών ολίγων 
έβδομάδων δέν θά πεοιέπιπτεν άρα έκείνη 
ε ί ;  σκέψεις ζημιούσας τόν μνηστήρα της, 
δέν θά ευρισκεν έν τφ  πρώτφ τούτφ χω- 
ρισμφ τό προοίμιον τών θλίψεων, αΐτινες 
εμελλον νά προσέλθωσιν έζ άλλων χωρι
σμών πολΰ θλιβερωτέρων ;

Ό  Φριδερΐκος δέν έδίστασε καί άμα τή 
πρώττ) εΰκαιοία ελαβε τήν είς Κάννα; ά 
γουσαν. Ή  κυρία Διλλιέρ τόν ύπεδέχθη 
κατά τό σύνηθες φαιδοώς. Ά λ λ ’ άν δέν 
ήθελεν είνε τόσον πολΰ τεταραγμένος έκ 
τών άνησυχιών του δ Πλεμόν, θά παρε- 
τήρει εΰθΰς τήν έρυθρότητα τών οφθαλ
μών καί τήν ωχρότητα τοΰ προσώπου 
τής Λευκής. Αυτή έμάντευσε τάς σκέψεις 
του καί προΰκάλεσε τήν έκμυστήρευσιν.

— Αναχωρείς ; δέν είνε άληθές ; ή- 
ρώτησε. Φεύγεις άπό τήν Τουλόνα,

— "Ω ! είπεν δ νέος μελαγχολικώς 
δι’ όλίγας ήμέρας μόνον.

— Μόνον... άπήντησεν ή νεάνις μετά 
πικρίας. ’Εμπρός! . . .  πρέπει νά τό πάρω 
άπόφασιν... Προσπάθησε νά μή πλήξης 
έκεϊ πέραν.

Αΰτά μόνον ειπεν' οΰδεμίαν έπίπληξιν 
ή υπαινιγμόν. ’Ετήρησε στάσιν έπιφυλα- 
κτικήν, τοσοϋτον μάλλον σκληράν,δσον δ 
Φριδερΐκος ειχεν ανάγκην ένός λόγου π α 
ρηγορίας καί οίκτου. Είς τήν οδύνην, ήν 
ήσθάνετο ήδη, προσετέθη καί Ιτι μάλλον 
αλγεινή, ή ιδέα δτι ή Λευκή δέν τόν ή- 
γάπα, ώς τήν ήγάπα έκεΐνος. Τό πνεΰμα 
του προέβη ήρέμα έπί τής δδοΰ τών θλι
βερών εικασιών. Έσκέφθη δτι ή νεάνις 

I μετενόει ίσως διά τά πρώτά της διαβή
ματα, έλυπεΐτο, διότι είχε δεσαεύσει τήν 
ύπόσχεσίν της, πιστεύουσα είς τήν διάο- 

j κειαν τοΰ αισθήματος, τό δποϊον άλλο τι 
I δέν ήτο, άναμφιβόλω;, είμή ιδιοτροπία 
j παιδίου οομαντικοΰ καί χαϊδευμένου. Δι’ 

άνδρα, εχοντα τόν χαρακτήρα τοΰ Πλε
μόν, ή τοιαύτη κλίσι; ήτο δυσάοεστο;.
Ητο φιλύποπτος έν τή  ΰπερηφανείγ του 

1 καί τό ευεοέθιστον αΰτοΰ Ιπλαττε  χιμαί- 
ρας.

Ό τε  δ Πλεμόν άνεχώρησεν έκ Τουλό- 
νος ί) Λευκή ένόμισεν δτι ή νΰξ έπεσκί- 
ασε τήν καρδίαν της. Ήγνόει τήν λύπην 
καί ή πρώτη θλίψις έκείνη τήν κατετά- 
ραξεν. 'Επειδή δε δέν είχε σκληραγωγηθή 
είς τήν οδύνην, εΰρε τήν θλίψιν έκείνην 
άνυπόφοοον. Κατεξανέστη βιαίω; μή θέ- 
λουσα νά δμολογήσγ) τήν ήττάν της.'Επί 
τέλους ήτο είκοσαέτις, ήτο παιδίον άκό- 
μη. Ά λ λ ω ς  τε δ Φριδερΐκος δ ίδιος δέν 
ειχεν είπει δτι ή απουσία του Ιμελλε νά 
διαρκέσ·/) όλίγας μόνον ήμέρας..

Τό καλλίτερον, έξ όσων ήδύνατο νά

πράξν), ήτο νά ύποστηριχθή είς τά γεγο
νότα, καί νά συντομεύσ-/) τόν χρόνον διά
γουσα δσον τό δυνατόν εΰθυμώτερον. Ά -  
πέμαξε λοιπόν τοΰς οφθαλμούς της καί 
προέτεινεν είς τήν μητέρα της διαφόρους 
έκδρομάς καί διασκεδάσεις.

'Εννοείται δτι κάποιος ύπεκίνει τά 
πράγματα. Ά πό  τής έπανόδου του δ Λε- 
οπόλδος Γκιδάλ κατεσκόπευε πάσας τάς 
πράξεις καί τάς κινήσεις τής νεάνιδος. 
Εΰρεν αΰτήν εΰειδεστέραν, πλήν ταυτο- 
χρόνως νευρικήν καί άνυπόμονον. Έ συλ- 
λογίσθη ίσως δτι άπέμενον αΰτφ  έλπίδες 
τινες επιτυχίας. Συνέβησαν πολλά άλλα 
θαυμασιώτερα παρά ό έξοστρακισμός I- 
ρωτος έκ τής καρδίας νεάνιδος. Ή  τρα- 
χύτης τοΰ άξιωματικοΰ τοΰ ναυτικοΰ 
καί ή αγέρωχος αξιοπρέπεια τής κυρίας 
Πλεμόν παρεΐχον αΰτφ  μερικά πλεονε
κτήματα . Άπέμενε νΰν νά ένεργήση αυ
τός δεξιώς. Ανίκανος νά έννοήστ) τάς 
υπερβολικάς αΰτάς λεπτότητας ό Γκιδάλ 
ήτο κατά πάντα  εΰδιάθετος νά τάς χα- 
ρακτηρίσγι έχθρικώς,τοσούτιρ μάλλον,δσ<ώ 
ή χήρα δέν ήτο παροΰσα, δπως ύπερα- 
σπίσ·/] τόν υιόν της. Έμενεν είς Τουλόνα 
άναμένουσα τήνέπάνοδον τοϋ Φριδερίκου, 
ποιοΰσα μόνον είς τήν επαυλιν τάς απο
λύτους άναγκαίας έπισκέψεις, δπως δια- 
τηρώνται ένοϋντες τάς δύο οίκογενείας 
φιλικοί δεσμοί. Ταϋτα πάντα Ιθλιβον δ- 
πωσοΰν τήν Λευκήν, ήτ ις ήτο ήναγκα- 
σμένη έν τή μονώσει της, καταβιβρωσκο- 
μένη ύπό τής λύπης καί τής στενοχώ
ριας της Όφείλομεν νά δμολογήσωμεν 
ήτι ή κυρία Πλεμόν δέν έφέρετο έπ ιτη- 
δείως είς τήν περίστασιν έκείνην, δ δέ πο
νηρός Παρισινός κατενόει πληρέστατα ό
ποιας εΰκολίας ή τοιαύτη συμπεριφορά 
τφ  παρεΐχεν.

Κατ’ άρχάς άφήκε τήν Λευκήν είς τήν 
θλίψιν της, έννοών δτι τά άπλούστερον 
καί τό έπιτηδειότερον ήτο ν’ άφήσγ) 
τήν θλίψιν έκείνην νά στηρεύσν) άφ’ έαυ- 
τής. Ώ ;  πρός τοΰτο δ πεπειραμένος αυ
τός έγίνωσκε καλώς τήν άνθρωπίνην καρ
δίαν, ή κάλλιον είπεΐν, τήν καρδίαν τών 
γυναικών, αΐτινες κέκτηνται τήν εΰθραυ- 
στον ανατροφήν τής έκλεκτής κοινωνίας. 
"Αμα δμως ώ; είδε τήν νεάνιδα έπανελ- 
θοΰσαν εί; τήν αίθουσαν παοαιτοΰσαν 
τοΰς ζοφερούς διαλογισμούς της, δπως 
διασκεδάσνι έπ’ ολίγον, τότε έπελήφθη 
δραστηρίως τής μηχανορραφίας του. Έν 
πρώτοις ώμίλησε φαιδρώ; περί τή ;  τ α 
χεία; έξαφανίσεω; τών άνησυχιών της 
καί περί τή ;  χαράς, ήν εμελλε νά προ- 
ξενήσν) ή προσεχής έπάνοδος τοϋ άπόν- 
τος.

Κατόπιν, συμμεριζόμενος τάς αφελείς 
σκέψεις τοΰ θείου του, έξέφρασε τήν λ ύ 
πην του, διότι τό εΰγενέ; έκεΐνο στάδιον 
τοϋ ναυτικοΰ ΰπέκειτο εί; τόσον σκληρά; 
υποχρεώσεις. Ε ίτα δ’ έπιτηδείως, διά π α 
ρομοίων έπιβούλων εισηγήσεων, έκλόνισε 
τήν πεποίθησιν τής νεάνιδος. Ό  Γκιδάλ 
ένόει δτι έκαστον αΰτοΰ κέντρισμα, έπε- 
τύγχανε τοϋ σκοποϋ, ήκουσε δέ μίαν ή- 
μέραν τήν νεάνιδα λέγουσαν :



— ΤΑ ! άν ήτο δυνατόν νά ίατρευθώ!.. 
νά παρηγοοηθώ !

Νά ίατρευθη ; ’Από ποίαν νόσον ; Νά 
«αοηγορηθ·/) ; Ά πό  ποιαν λύπην j Δέν 
άπϊιτεΐτο έξοχος ίκανότης διά νά τό έν- 
νοήσν) τις. Ο Λεοπολοος είχεν υπέρ έαυ- 
τοϋ τήν εξιν καί τά ;  συνήθεια; τοϋ βίου, 
έν τώ μεσω τοϋ όποιου ή νεότης τη ;  *υ- 

ίρίας Διλλιέρ είχε δικρρεύσει. Έβλεπεν 
ίδτι κατ' έκείνην την ώραν ή Λευκή, χω- 
<ρίς νά παύση άπό τοϋ ν’ άγαπ^ί τόν Φοι- 

δερϊκον, έλυπεΐτο έν τούτοι;, διότι ό Ιοως 
τη; δέν είχεν έκλέξει άλλον τινά. Ώς 
έκ τούτου εΰκολον ήτο νά προεικάσν) οτι 
ό ερως αΰτό; εμελλεν ημέραν τινά νά ύπο- 
κύψϊ). Ή  έλπίς του λοιπόν άνεπτεοώθη 
Ιτι μάλλον. Κατήοτισε τό σχέδιον, προ
διέθεσε τά μέσα, άτινα έ'μελλε νά μετα- 
χειρισθ·?5, έβεβαιώθη, οτι δλα του τά ό
πλα έ'βαλλον καλώ ; καί μετά τοϋτο έπε- 
χείρησεν άποφασιστικώς τόν αγώνα.

’Ακόμη δέν είχε λήξει ή έβδομάς, ότε 
μέγα συμπόσιον διωργανώθη έν Νικαί^, 
είς τήν οικίαν τών οίκειοτάτων φίλων 
τής Λευκής δεσποινίδων ΔΆρράν, ορφα
νών πατρός και μητρός, θυγατέρων άο- 
χαίου νομάρχου, αΐτινες ζώσαι μετά τ ί 
νος θεία; των πλουσιωτάτης, διήγον βίον 
κατά πάντα  παρόμοιον μέ τόν τής δε- 
σποινίδος Διλλιέρ.

Τό κτήμα τής κυρίας Δ’Αρράν έξετεί- 
νετο έπί ανδήρων, άλλεπαλλήλως κειμέ
νων έπί τοϋ θελκτικού άκρωτηοίου, τού 
άποκλίνοντος πρός τόν 'Αγιον Ίωάννην, 
εις τό άκρον τ-^: όδοϋ τής Βιλλαφράγκας. 
Ό  όοίζων πρός τό μέρος τής θαλάσσης 
δέν διέφερεν έπαισθητώς τοϋ τών Καν- 
νών, άλλ ’ είς αντάλλαγμα, πρός τό μέοος 
τή ; ξηρας, τά ύπερκείμενα όρη, μέ τά ;  
λευκά; κορυφάς των ή μέ τήν ίόχρουν ο
μίχλην των,ζωηρώς διαγραφόμενα έπί τού 
στερεώματος, άπέδιδον είς όλόκληρον έκεί
νην τήν τοποθεσίαν χαρακτήραμεγαλείου, 
ίκανόν νά συγκινήσγ) π£σαν μελαγχολίαν. 
Τά άκόμη ανθηρά ρόδα έστοώννύον τάς 
κλιτϋς τοϋ ορούς καί τάς μεμυρωμένας 
ατραπούς ύπό παρήγορον ήλιον. Ή  δύ- 
« ι ;  τοϋ ήλιου άπέκτα χροιά; έξαισίους, 
χάρι; είς τάς όποιας τό δμμα άπεγεύετο 
τάς γλυκείας καί άυλους καλλονάς τ·?ίς 
θαυμαστής έκείνης φύσεως.

Τήν ημέραν έκείνην ιδιαζόντως ή γη 
καί ό ουρανός ήμιλλώντο ώς πρός τήν 
λαμπρότητα. Τό λυκόφως περιέλουε τά 
Ορη 55t’ αντανακλάσεων χρυσού καί πορ
φύρας, άναλυομένων βαθμηδόν είς απο
χρώσεις άμυδράς καί άτμώδεις. Ή το  ή 
δρα, καθ’ήν ή ψυχή απολαύει περισσότε
ρον τής ήόυπαθείας έν τ·ϊί παθητική χαυ- 
νώσει τοϋ σώματος.

*0 ε’ρως, κατά τάς μυστηριώδεις ταύ- 
τας ώρας,δέν 2χει πλέον τόν γήϊνον πυρε
τόν. Αποβάλλει βαθμηδόν τάς εικόνας, 
κυμαίνεται έν τώ μεσψ τών άτμών, αί 
Συγκινήσεις ί>έν είνε μέν διαρκείς καί σα
φείς, ά λλ ’ είνε σφοδοότεραι. 'Ο έπί πάν
των τών πραγμάτων έπιπλανώμενος άό- 
ϊ ιΐ το ;  πέπλο;, περιβάλλει αΰτάς διά φω- 
*5ivjj; ομίχλης. Παν φύλλον παράγει ψ ί

θυρον μελωδικώτατον, παν μέτωπον περι- 
στεφεται ύπό αίγλης. Ύ ψ ίστη , άλλ ’ δ
μως ειρωνική μαγεία, ήτις χορηγεί ήμΐν 
έκ προκαταβολή; τό χάρισμα,δπως έντρυ- 
φήσωμεν εις τάς οπτασίας τής αιωνίου 
μακαριότητος, διά νά μας άφήση κατό
πιν νά πέσωμεν βαθύτερον είς τήν άθλίαν 
πραγματικότητα.

Καθ’ ήν στιγμήν, άποκαμοΰσαι έκ τής 
συνομιλίας αΐ τρεις φίλαι, άνήλθον είς 
τούς θαλάμους των, δπως περιβληθώσι 
τήν ένδυμασίαν τοϋ γεύματος, θαλαμη
πόλος τις ένεχείρησεν είς τήν Λευκήν έπι- 
σ ιολήν, φθάσασαν πρό ολίγων στιγμών.
Η νεδΕνις άνεσκίρτησεν. "Αγνωστόν τ ι ,  

χαρμόσυνον αίσθημα έθέομανε τήν καο- 
διαν της ώ , y Ί4 - ’.φνιδία. Ό  φάκελλος 
Ιφερε τήν σφραγίδα τού Χεοβούργου. ’ Ε
κυψε πρός τό άνοικτόν παράθυρον. Είδε 
τήν θάλασσαν χαρίεσσαν, άπαστράπτου- 
σαν δι’ όλων τών έλαφρών καί γαληνι-  
αίων κυμάτων της, ώς νά ήθελε δέ νά 
μειδιάσν) συμμεριζόμενος τήν χαράν της 
ό ήλιος, δστις έβυθίζετο ήδη πυριφλεγής 
είς τό ετερον άκρον τοϋ όρίζοντος, έξέ- 
πεμψε τήν τελευταίαν άκτΐνά του έπί 
τού λαμπρού πανοράματος, έπιχέων λάμ- 
ψιν φευγαλέαν είς τάς έρυθράς στέγας 
τών οικιών, είς τά κιτρινίσαντα φυλλώ
ματα τών δένδρων καί είς τήν μαρμαί- 
ρουσαν λευκότητα τών κορυφών τών ό- 
ρέων.

Και ή Λευκή, φρικιώσα έξ ?ρωτος, π α 
ράφορος έξ ένθουσιασμοϋ, προσήγγισεν είς 
τά χείλη της, ποίν τόν άνοίξγι, τόν μυ
στηριώδη φάκελλον, έντός τοϋ οποίου δ 
νοϋς της είχεν ήδη είσδύσει μαντεύων 
τήν γλώσσαν τή ;  ομολογία;.

["Επεται συνέχεια],
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς  

ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΕ-ΤΕΝΣΩ

Η ΜΗΪΗΡ ΤΡΕΑΑΗ
Σ Μ Τ Ρ Ν Α ΙΚ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ ΤΟ Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια]

Έχαιοετισε καί άπήλθε, διότι ή υπο
μονή δέν ήτο έκ τών κυρίων αρετών του. 
Είς τόν πρόδρομον συνήντησε τόν καβά-  
αην,  δστις πρυέπεμψεν αυτόν μετά σεβα
σμού μέχρι τής θύρας τοϋ μεγάρου, ένώ ή 
κυρία Μιλτιάδου έκάθισΐ πρό τοϋ γρα
φείου τη ;,  ό’πω ; γράψτ) πρός τήν φίλην 
της καί άρξηται της έκτελέσεως τοΰ με- 
λετωμένου σχεδίου της.

"Αμα ό ιατρός άνήλθεν έπί τοϋ πλοίου, 
ό σκοπός παρεκάλεσεν αυτόν νά κατέλθη 
είς τό θεραπευτήριον, διότι είς ναύτης, 
πεσών έκ τοϋ μεγάλου ίστοϋ, είχε πάθει 
κάταγμα τή ;  κνήμης.

Βοηθούμενος ΰπό τού νοσοκόμου, ό 
Μαυρίκιος έπέδεσε τήν κνήμην τοϋ δυσ
τυχούς ναύτου, αισθανόμενος δέ τήν α 

νάγκην νά μείνγ) μόνος, ήτόιμάζετο ν’ ά -  
πέλθγ) είς τό δωμάτιόν του.

— Καλήν έντάμωσιν, Έλενίτσα! ειπεν 
ένδομύχως, άναζητών, διά τοϋ βλέμμα
τος και είς τήν συνήθη θέσιν, τήν ανθο
δέσμην .

Ά πό  δύο ετών, είς τήν Σμύρνην, είς 
τό Σαϊγκόν, είς τήν Κωνσταντινούπολιν, 
οΰδέποτε είσήλθεν είς τό θεοαπευτήριον, 
χωρίς ν’ άναμνησθη της προσφιλούς αΰτώ 
άπούση;. Είς τούς Παρισίους, ή ανθοδέ
σμη ήτο ήοτημένη ύπό τήν εικόνα τής 
μητρός του, ώστε ό Μαυρίκιος ήδύνατο 
νά χαιρετιφ αΰτήν άνά π&σαν στιγμήν.

— Είσήλθέ τις ένταϋθα κατά τήν α 
πουσίαν μου ; ήρώτησε, φρικιών, άμα ώς 
είδεν, δτι ή ανθοδέσμη δέν ύπήρχεν εις 
τήν θέσιν της.

— Οΰδείς, κύριε ιατρέ, άπεκρίθη ό νο
σοκόμος, είμή έγώ καί οί άνδρες, οΐτινες 
Ιφερον τόν τραυματίαν. 'Ομιλώ δμως διά 
τήν σήμερον, διότι τήν έσπέραν τής χθές, 
ήλθεν ό κύριος πλοίαρχος μέ μίαν κυρίαν.

'Ο ιατρός Ισφιγζε τάς πυγμάς του. 
Άναμφιβόλως, ή κυρία Μιλτιάδου, κατά 
τήν μουσικήν εκδρομήν της, έπεσκ,έφθη 
τά Πετρέλ,  ώς είχεν έπισκεφθή τό μέγα- 
ρον τής γαλλικής πρεσβείας. Ά λ λ ά  πρός 
τ ί  ή ανεξήγητος έκείνη κλοπή ; Έ γ ίνω -  
σκε τήν σημασίαν έκείνων τών άνθέων 
καί όποιαν είχον δι’ αΰτόν αξίαν ; "Ισως 
ή Έλενίτσα, γενομένη φίλη της, έλάλη- 
σεν αΰττί ττερί αΰτών ! Τίς οίδε μή Tot ή 
ατυχής νεόίνις, στερουμένη είδήσεών τοο 
πρό δύο έτών καί καταρωμένη τό παρελ
θόν, δέν έθλίβ ετο καί διότι παρεσχεν αΰ- 
τ φ  τήν Ινδειξιν έκείνην τής αγάπης της! 
Τίς οίδεν έάν ή Ά ννέτ τα  δέν επραξε κατά 
διαταγήν αΰτής !

Έδει, πρό παντός, νά ρΐάθη ακριβώς 
τά συμβάντα. ”0  Μαυρίκιος ϊδοαμε παρά 
τφ  πλοιάρχψ, πρός δν άλλως ώφειλε νά 
δώσγ) αναφοράν. Μετά τήν έκπλήρωσιν 
τού καθήκοντος του, εφερε τόν λόγον περί 
τής έοοτής τής προτεραίας.

— Έάν δέν μό5ς έγκατελείπετε χθές, 
ειπεν ό πλοίαρχος, θά ήδύνασθε νά ύπο- 
δεχθήτε μίαν ώραίαν έπισκέπτριαν.

— Πραγματικώς·. ήρώτησεν ό ιατρός. 
Μαντεύω τίς ήτο" μάλιστα δέ νομίζω, 
δτι συνήντησα αΰτήν είς τό μέγαρον τής 
γαλλικής πρεσβείας.

— Αδύνατον' δέν ήδυνήθη νά ύπάγ·/) 
έκεΐ.

— Μία κυρία έλληνίς, ξανθή, εΰτρα- 
;

— Καθόλου. Είναι δεσποινίς μελαγ- 
χροινή καί ισχνή. Έκ τή ; προφορά?; της 
δύναται νά έκληφθ·?) άγγλ ίς ,  μολονότι 
φέρει ανατολικόν ονομα.

—  Ά ννέττα  ;
— Οχι. Λέγεται. . .  Άοκεΐ νά σδίς εΐ- 

πω, δτι τό ονομά της λήγει είς τσα.
— Θεέ μου! άνεφώνησεν ό νεανίας, Έ 

λενίτσα !
— Ακριβώς. Τήν γνωρίζετε ; Έ γώ  γ ι-  

νώσκω τούς συγγενείς της Γεωργίου,παρά 
τοΐς όποίοις διαμένει.

— Έδώ είς τήν Κωνσταντινούπολιν j



— Ναί, χάοιν τή ;  ΰγιείας τγις.
Φαίνεται πολΰ αδύνατο;. Διότι άνήλθε^ 
καί κατήλθε τινάς βαθμίδας, σχεδόν 
έλιποθύμησεν είς τό θεραπευτήριον. Φο
βούμαι οτι δέν θά ζήσει πολύ.

— Οΰδέν είπε περί έμοΰ ;
— Ό χ ι ,  ένθυμοΰμαι οτι έγώ σας ώ- 

νόμασα, άλλά δέν έδειξεν, δτι σας γ νω 
ρίζει.

— Ά !  μέ γνωρίζει και με καταράται, 
άνέκραξεν ό Μαυρίκιος, χωρίς νά έννοήση, 
δτι έλάλει μεγαλοφώνως.

"Οτε έπανήλθεν είς τό δωμάτιόν του, 
χωρίς νά ήζεύργι πώς εΰρέθη έκεϊ, τά π α 
ρελθόντα δύο ετ·/) έφάντ,σαν αΰτω ώς ονει- 
ρον. Είχεν ανάγκην μεγίστων προσπα
θειών, δπως πείσϊ) έαυτόν, δτι δέν εΰρί- 
σκετο έπί τοΰ ζ ΐ υ μ ώ ν - ύ '  ΟνρβΙλ  είς τήν 
Σμύρνήν καί είς έλαχίστην άπόστασιν 
άπό τής οικίας τών Χάρρισων.

—  Λοιπόν, έσκέπτετο άνωφελώ;, δπως 
υπακούσω είς πατέρα, ΰπερμέτρω; αυστη
ρόν τηρητή,ν τών νόμων της «ρύσεως, οΐ- 
τ ινε ; προστατεύουσι τό μέλλον τών οι
κογενειών , περιέπλευσα τόν κόσμον, 
θυσιάζων τή,ν καρδίαν μου. Ώ ς  οί ακα
τάσχετοι καί ορμητικοί χείμαρροι, ο'ίτι- 
νες παρασύοουσιν ογκωδέστατους λίθους, 
ή τύχη μ’ έπαναφέρει ενώπιον τοΰ σκο
πέλου. Άπέφυγον τόν άγώνα καί οΰχ 
ήττον έπανευρίσκομαι έν αΰτω ' άγνοώ δ
μως έάν τώρα θά έ'χω το θάρρος ν’ άγωνι- 
σθώ. Ά γαπώ μ α ι είσέτι; ΘεΙ μου! έάν δέν 
ήγαπώμην πλέον...

’Έν τ ι  μόνον, έν τ·/} μεγίστη παρελθού- 
σϊ) θλίψει του, ήδυνήθη νά τώ παράσχτ) 
ολίγον θάρρος καί γαλήνην" ή έλπις δτι 
ή Έλενίτσα ήθελε λησμονήσει. Οΐμοι ! 
οχι, έκείνη δέν έλησμόνει, έπασχεν, ήτο 
ασθενής, ίσως έτοιμοθάνατος! Καί έκεΐνος 
τήν ήγ<*πα δσον οΰδέποτε !

Έκείνη άπεθνησκεν ενεκεν αΰτοΰ ! Τί 
έσήμαινεν ή θέλησις τοΰ πατρός καί π ά 
σα ή σοφία τοΰ κόσμου ; Έάν έπήρχετο 
καταστροφή τις , θά ήδύνατο νά έπανίδγι 
τόν πατέρα του καί νά έμφανισθ^ αυθις 
είς τήν κοινωνίαν μέ τοσαύτην τύψ’.ν τοΰ 
συνειδότος ;

Ό  Μαυρίκιος, μέ τή,ν κεφαλήν μεταξΰ 
τών χειρών του, έσκέπτετο περί τοΰ τα- 
χυτέρου καί άσφαλεστέοου μέσου, δι’ οΰ 
νά έξέλθγι τής άβεβαιότητος, ένόει δ’ δτι 
τό λογικώτερον θά ήτο νά παρουσιασθνί 
αΰθις πρός τήν κυρίαν Μιλτιάδου. Ή τ ο  
μεν τοΰτο, άληθώς, ταπείνωσις,άλλά, ώς 
ή ’Αννέττα τφ  ΰπέδειξεν,έπίσης ή ΰπ ’αΰ- 
τοΰ λατρευομένη Έλενίτσα ύπέστη πολ- 
λάς ταπεινώσεις.

Τήν έπιοΰσαν, κατά τήν αΰτή,ν ώοαν 
τής προτεραίας, εΰοέθη πρό τής θύρας, 
τής οποίας ειχεν έξελθει τόσον ΰπερηφά- 
νως. Οΰδείς περιέμενεν αΰτόν έκεΐ, έπο- 
μενως ό μέν χαβάβης  Ίβοαΐμ ήτο όλιγώ- 
τερον χρυσοκέντητος καί Ιφερε δύο μόνον 
εγχειρίδια είς τήν ζώνην του, ή δ’ οικο
δέσποινα έντελώς άφωπλισμένη καί δυσ
τυχώς δέν είχε κλείσει τήν θύραν της.

Ό  Μαυρίκιος έγένετο δεκτός ώς ό Ά -  
κταίων έν τφ  κοιτώνι τή ;  ’Αρτέμιδος καί

μάλιστα ϊ·:ι χείρον, διότι ή ’Αννέττα ,κα
κώς κεκομμωμένη, κακώς ΰποδεδημένη 
καί φερουσα ήμίτριβον κοιτωνίτην, ήσθά- 
νετο έαυτήν πολΰ όλιγώτερον θελκτικήν 
τή ;  θεάς έν τ·?ϊ γνωστή περιβολ^. Ό  ια 
τρός δμως, χωρίς νά προσέξν) είς τό π ε ί
σμα καί τήν ταραχήν αΰτής, είπεν άδι- 
στάκτως :

—  Κυρία, φείσθητέ μου. ‘Υποφέρω πο
λύ, ώστε δέν δύναμαι νά σταθμίζω τοΰς 
λόγους μου. Χθες, συνδιαλεγόμενος μεθ’ 
ΰμών, ίσως έδειξα δτι άπέβαλον, οΰχί τό 
σέβας, άλλά τή,ν υπομονήν. Έκείνην τήν 
στιγμήν, τό ομνύω, ήγνόουν τήν διαμο
νήν τή ;  δεσποινίδος Ρεννεφώρ είς τήν πό- 
λιν ταύτην. Μοί πιστεύετε :

—  Σας πιστεύω, άπήντησεν ή κυρία 
Μιλτιάδου άξιοποεπώς.

Ό πως τώ πιστεύσγ), δέν άπητεΐτο με
γάλη άξία, διότι ή δυστυχή; Έλενίτσα, 
κληθεΐσα τήν προτεραίαν παρά τ·$ φίλγ] 
της άφηγήθη αυτή άφελώς τήν έπί τοΰ 
Πετρελ  έπίσκεψίν τη ;  καί πώς άνεκάλυψε 
τήν άφιξιν τοΰ Μαυρίκιου, άποκρύψασα 
δμως τό έπεισόδιον τής ανθοδέσμη;.

Ή  πονηρά ’Αννέττα, ή τ ι ;  είχε καλέσει 
αυτήν, δπως τ·̂  άνακοινώσ·/) καί ουχί δ
πως μάθϊ) ειδήσεις, δέν έφείσθη αΰτης 
έν τα ΐς  λυπηραΐ; άποκαλύψεσιν. Ό  Μαυ
ρίκιο; Βιλφερών ήτο είς τήν Κωνσταντι- 
νούπουλιν, άλλά δέν έπεφύλαξε τήν πρώ- 
την έπίσκεψίν του διά τήν μνηστήν του ! 
Δέν ττΐ ανήγγειλε τήν άφιξίν του, οΰδ’ 
έξεδήλωσε τήν πρόθεσιν νά την έπανίδ·/) ! 
Μάλιστα δ’ έν τή, συνδιαλέγει του, μόλις 
ώνόμασεν αΰτήν.

Τοιαΰται ήσαν αί ανακοινώσεις τή ;  ά- 
ξιοτίμου κυοίας, αΐτινες, έάν μή έπί καλή 
π ίστε ι, διεκρίνοντο επί άπιστίΰχ.

Ό  Μαυρίκιος ένόησεν, δτι ή κυρία Μιλ- 
τιάδου ήθελε νά τον άφήση νά λαλ.ήσϊ), 
έπομένω; έςηκολούθη^εν :

— Ύμεϊς δέν βασανίζεσθε άπό δύο έ- 
τών, ώς έγώ, υπό σκληράς άμηχανίας. 
Έάν πραγματικώς είσθε φίλη τής δεσποι
νίδας Ρεννεφώρ, έάν αίσθάνησθε όλίγην 
ευσπλαγχνίαν πρός με, βοηθήσατε άμφο- 
τερους ημάς. Πρό παντός δμως είπατέ μοι 
τ ί  φρονεί ή Έλενίτσα περί έμοΰ ;

Ό  νεαρός ιατρός παρετήρει τήν Ά ν ν έ τ 
ταν καί εβλεπεν αΰτή,ν προαπησχολημε- 
νην. Θά ήδύνατο τις νά πιστεύση, δτι 
προσεπάθει ν’ άποκρύψγι ύπό τάς πτυχάς 
τή ;  έσθήτός της τά οΰδαμώς όμοιάζοντα 
πρό; τά τή ;  προτεραία; υποδήματά τη ;,  
πράγματι δμω; προσεπάθει ν’ άνεύρνι επι- 
τηδείαν άπάντησιν. Ή  παρελθοΰσα έπι- 
τηδειότη; αΰτή ; S’*XSV άποτύχει εί; τό 
μέγαρον τών Χάρρισων καί ε ί ;τό  σπήλαιον 
τών ληστών, όπόθεν προήλθον τά γνωστά 
ήμΐν άποτελέσμα, πλήν ήτο αδιόρθωτο;.

— Μ·’ έρωτάτε τ ί φρονεί περί ΰμών ή 
δεσποινί; Ρεννεφώρ, είπε, κινοΰσα τήν κε
φαλήν, άλλά, πρό; Θεοΰ, τεθήτε εί; τήν 
θεσιν τη ;.

—  Λοιπόν, μέ μισεί ;
— Δέν λέγω δτι σά; μισεί. Πρό παν

τός, μετά πάροδον δύο έτών, συνομολο
γήσατε δτι έ'δει νά ήναι πολΰ ζωηρόν τό

' μισός τη ; ,  ΐνα γ  έ'τι άκμαΐον. ‘Υπέφερε 
καί υποφέρει άκόμη, άλλ ’ ή όξεΐα κοίσις 
παρήλθε. Προτίθεσθε νά την ίδητε ;

Ή  σκληρά αυτή έρώτησις, γενομένη 
με φωνήν ήρεμον καί μετά ποιάς τίνος 
συμπαθείας, έπάγωσεν αίφνης τον ενθου
σιασμόν τοΰ Μαυρίκιου. Λοιπόν, τά πράγ
ματα περιήλθον είς τοιοΰτο σημεΐον ! Ό  
Μαυρίκιος ένόμισεν, δτι ήρωτάτο έάν ή
θελε νά ρίψϊ) βλέμμα έπί τοΰ πτώματος 
νεκροΰ ερωτος. Έάν ένέδιδεν είς τή,ν πρώ- 
την οργήν του, ήθελεν ανακράξει : « Ό χ ι ,  
όχι !» καί θά Ιφευγεν εί; τό αλλο άκρον 
τοΰ κόσμου. Έπεκαλέσχτο δμω; τό θάρ- 
ρο; του καί άπεκρίθη :

— Θέλω νά έπανίδω αΰτήν άπαξ , 
άλλά ποΰ ; Δέν γνωρίζω τήν κυρίαν Γεωρ
γίου, έπίση; δ’ άγνοώ έάν ή δεσποινίς 
Ρεννεφώρ ήθελε συναινέσει...

— Νά Γδϊΐ ΰμά; κα τ ’ ιδίαν ; Έπιτρέ- 
ψατέ μοι ν’ απαλλάξω άμφοτέρους υμάς 
τή ;  δυσχεροΰ; συναντήσεως. Συναινεΐτε 
νά έλθητε ΐδώ αΰριον εί; τ ά ;  δύο ; Θέλω 
ένεργήσει νά παρευρεθή καί ή Έλενίτσα»

‘Η Α ννέττα , άναγκάζουσα τά δύο ά- 
γαπώμενα δντα νά συναντηθώσιν ένώπιον 
μαρτύρων, έπιβάλλουσα αΰτο ΐ; νά κα τα -  
στείλωσι τήν πρώτην όρμήν τή ;  καρδίας 
των, νά καλύψωσι τή,ν πρώτην λάμψιν 
τών βλεμμάτων των, ένόμιζεν δτι ένήργει 
μετά μεγίστη ; έπιδεξιότητος.

Ό  τοιοΰτο; δμως μεμελετημένο; συν
δυασμό; μικοοΰ έδέησε ν’ άποτύχΥ), διότι 
παρ’ολίγον τά άντιμαχόμενα μέρη νά συν- 
αντηθώσι, τήν έπιοΰσαν, έπί τή ;  κλ ίμα- 
κο; τή ; κυρία; Μιλτιάδου. Ή  Έ λεν ίτσα , 
ητις προστ,λθε πρώτη εί; τή,ν συνέντευξιν 
άνήλθε τόσον βραδέω; τήν κλίμακα, ώστε 
καί χελώνη θά ήδύνατο νά φθάσν) αΰτήν.
Α ! έάν ό Μαυρίκιο; εδοισκεν αΰτήν έπί 

τών βαθμιδών ! Ίσως δέν ήθελον άνέλθει. 
είς τήν οικίαν !

— "Οπως δήποτε, Ιλεγε καθ’ έαυτήν 
ή νεάνις, άφοΰ διετήρησε τά άνθη
θά εχει πρός τοΰτο τοΰς λόγους του. Έάν 
Γδω μόνον τό γνωστόν μοι βλέμμα του, 
είμαι βέβαια δτι θέλω άναλυθη είς δά
κρυα χαράς.

— Έάν μόνον μοί θλίψϊ) τήν χεΐρα y 
έσκέπτετο άφ’ έτέρου ό Μαυρίκιος έπί τής 
λέμβου, π ίπτω  π^ό τώ ; ποδών της καί 
άσπάζομαι τό κράσπεδον τή ;  έσθήτός 
τη ;

Ή  ’ ί\ ν ν έ τ τ α  ο μ ω ; blv ένόει ουτω τά 
πράγματα. Ή  θ έ α  τ η ; ,  ίσταμένη; μεταξΰ 
τών δύο εκείνων όντων, τών όποιων αί 
καρδίαι έ π ά λ λ .ο ν τ ο  τόσον ίσχυρώ;, ή^ε^ε 
καταστήσει ψυχροΰς καί τόν Δάφνιν καί 
τή,ν Χλόην. Ή  Α ννέττα  ΰπέδειξεν αΰτοΐς 
σοβαρώ; κ α ί ο ίο νε ί πενθίμως δύο καθί
σματα εί; άπόστασιν Ιξ βημάτων άπ ’ άλ-  
λ ή λ ω ν  καί ελαβε θέσιν μεταξύ αΰτών. Θά 
έλεγε τις, δτι έτοποθέτησεν αΰτοΰ; έπί 
τοΰ πεδίου τή ;  μάχη; μέ τά πιστόλια είς 
χεϊρας καί λέγο'ΐσα :

— Θάρρος ! Έχομεν χειρουργόν καί έ- 
πιδεσμου; διά τά τραύματα.

— Δεσποινίς,ήρχισεν ό Μαυρίκιος — έ- 
κεΐνο τό «δεσποινίς» ήξιζε μίαν σφαΐ-



ρ αν—δέν σόι; όμιλώ περί τή ; συγκι νήσεώς 
μου, διότι είναι καταφανής.

Ή  κυρία Μιλτιάδου έστέναζε καί έζη- 
κόντισε πρός την φίλην της βλέμμα, τό 
όποιον έσήμαινε :

— Τή άληθεία, δ ώραΐος νεανία; μόίς 
παρηγορεΐ μΙ τοΰς έλέγχους του !

Ή  Έλενίτσα έκίνει την κεφαλήν, χω
ρίς νά προφέρϊ) λέζιν. Έάν έλάλει, ήθελεν 
εΐπει

— Καί έγώ ; Φρονείτε οτι εΰρίσκομαι 
έπί κλίνης ρόδων ;

Ό  Μαυρίκιος, δστις είχεν Ιλθει μέ τήν 
πεποίθησή, OTt είχε καταδικασθΐ), διέγνω 
έν έκείνγι τή σιγή άπαισίαν τούτου άπό- 
δειζιν. Έζηκολούθησε δέ μέ ήχον φωνής, 
πλήρη πικρίας :

— Ά πό  είκοσι τεσσάρων ώρών, οτε I- 
μαθον δτι εΰρίσκεσθε είς τήν Κωνσταντι
νούπολή, ή ζωή μου είναι κόλασις, δέν 
θά ηΰχόμην τοιαύτην ζωήν οΰδ’ είς τόν 
άσπονδότερον έχθρόν μου. ’Ά  ! έάν ήμην 
έπί τοΰ 11ετφέλ, δτε ήλθετε ! Πλήν είναι 
πεπρωμένον' τά πάντα συνομνύουσι κα τ ’ 
έμοΰ !

Έ νφ  έκεΐνος έλάλει τοιουτοτρόπως, ή 
Έλενίτσα ένόμιζεν, δτι ήσθάνετο τήν άν- 
θοδέσμην άνασκιρτώσαν έπί τοΰ στήθους 
της. Ή  νεανις άλληλοδιαδόχως ήρυθρία 
καί ώχρία, ποθοΰσα νά λαλήσν) καί νά 
δειχθή όποία ήτο, χωρίς δμως νά έννοή 
τόν λόγον, ή παρουσία τής Ά ννεττας  έ- 
πάγωνεν αυτήν. Δέν θά ήσθάνετο τόσην 
αιδώ, έάν Ιτι προΰκειτο ν’ άνοίζγ) τήν 
καρδιάν πρός τόν πρώτον τυχόντα. Ά π ε 
κρίθη, λοιπόν, με φωνήν γλυκυτατην, έλ- 
πίζουσα δτι ένοεΐτο :

— Σά; βεβαιώ, κύριε, οτι δέν έχετε διά 
τίποτε νά λυπήσθε.

Ή  κυρία Μιλτιάδου έστέναζε τό δεύ
τερον τόσον πενθίμω;, ώστε ό Μαυρίκιος 
δέν έδί ιϊτασεν οΰδ’ ώς πρός τήν έννοιαν 
τών λόγων τής μνηστής του.

— Εννοεί, είπε καθ’ έαυτόν, οτι οΰδέν 
θά έκερδιζον καί αν παρευρισκόμην έκεϊ.

Ά πό  έκείνης τής στιγμές άπώλεσεν έν- 
τελώς τό θάρρος του, έάν δέ μή ή αγωγή 
του έκράτει αΰτόν, ήθελεν άπέλθει, δπως 
άποφύγ·/) τήν βάσανον. Έμενεν, άλλά δέν 
ήτο πλέον ό αυτός άνθρωπος. Ώ μίλει δ
πως όμιλή, ώς πράττει τις εισερχόμενος 
κατά πρώτην φοράν έντός αιθούσης, έν ή 
προσπαθεί νά μή φανή μωρός.

Ή  Έλενίτσα, έκμηδενισθεϊσα έκ της 
αλγεινής έκπλήζεως, άπεκοίνετο καθ’ δ- 
μοιον τρόπον, ή τοιαύτη δ’ ανταλλαγή 
κοινών φράσεων μεταζΰ δύο όντων, άτινα 
είχον όμώσει ν’ άνήκωσιν άλλήλοις, ήτό 
τ ι  σπαρακτικόν.

Μετ’ ολίγα λεπτά τής ώρας, ή δεσποι
νίς Ρεννεφώρ, μή δυναμένη πλέον ν’ άν- 
θέζτ), ήγέρθη δπως άπέλθϊ). Οί οφθαλμοί 
της άνεζήτησαν άπαζ Ιτι τοΰς οφθαλμούς 
τοΰ άγαπωμένου άνδρός. Ματαία προσπά
θεια ! Ή  Ά ννέττα , ώ ; ζών τείχος, είχε 
παρεμβληθώ μεταζΰ αΰτών καί ήρέμα ά- 
πώθει τήν φίλην της έκτός τής αιθούσης. 
Βλέπων τις αΰτήν οΰτω πράττουσαν, θά 
ελεγεν, δτι έζ εΰσπλαγχνίας καί άγαθό-

τητος άπεμάκρυνεν αΰτήν όδυνηροΰ θεά
ματος.

Οΰτως εληζεν ή συνέντευζις. Ή  κυρία 
Μιλτιάδου έπέστρεψεν είς τήν αίθουσαν 
υπερήφανος καί έπιβλητική.

— Τί τα θέλετε ; είπε πρός τόν Μαυ
ρίκιον, ή Έλενίτσα είναι χαρακτήρ χα
λύβδινος.

Πρός ταύτην δ’ είχεν εΐπει, έναγκαλι- 
ζομένη αΰτήν είς τήν άρχήν τής κλίμακος:

— Τί τα θέλεις, ατυχής φίλη ; Τοιοΰ- 
τοι είναι οί άνδρες !

ΚΕ'

Μετά τήν απελπιστικήν ταύτην συν- 
έντευζιν, ό Μαυρίκιος Βιλφερών Ιγραψε 
πρός τόν πατέρα του τήν έπομενην έπ ι
στολήν :

«Ή  δεσποινίς Βιλφερών είναι ένταΰθα. 
Μή πιστεύσγις οτι υπάρχει κοινή τις συν
ωμοσία έκ μέρους μου. 'Ορκίζομαι έπί της 
τιμής μου, δτι δέν έγίνωσκον, δτι εύρί- 
σκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν, οΰδ’ 
δτι εμελλε νά ελθϊ). Ά λ λ ω ς ,  σέ βεβαιώ, 
δτι θά έδιδαν δέν ήζεύρω τι, ΐνα μείνω είς 
τοΰς Παρισίους. Μέ θεωρεί ώς τόν έσχα- 
τον τών υποκριτών, σΰ δ’ έπίσης θά Ι- 
πραττες ομοίως, έάν εΰρίσκεσο είς τήν θέ
σιν της. Δύο άγαπώμενα πρόσωπα άπο- 
χωρίζονται άλλήλων πλήρη ένθουσικσμοΰ 
καί όρκιζόμενα άμοιβαίως έγκαρτέρησιν 
καί πι'στιν ώς πρός τόν Θεόν, παρά τήν 
σιωπήν, τήν άπομάκρυνσιν, τό μυστήριον, 
παρά πάντα τά έμπόδια ! Π άντα ταΰτα 
είναι ώραιότατα, ποιητικά, μεγαλοπρεπή, 
ά λλ ’ ύπό τόν δρον νά μή παραταθώσιν 
έπί μακρόν. Μετά δύο έ'τη, ή έμπιστο- 
σύνη καθίσταται άπλοϊκότης, ή υπομονή 
μωρία καί δ ήρως τοΰ δράματος πρόσω- 
πον, τό όποιον ένέπαιζεν ήμόός. ’Ιδού, α 
γαπητέ μοι πάτερ, όποιον μέρος μοί ά- 
ποδίδοται ένταΰθα. Εΰφράνθητι ! »

Χωρίς δμως νά το ύποπτεύσγι, τφ  άπ- 
εδίδετο μέρος άρεστότερον, διότι παρα- 
δόζως καί άπροσδοκήτως έγένετο φίλος 
της κυρίας Μιλτιάδου. Ή  ειλικρινής λύπη 
είναι εύπιστος, ό δέ Μαυρίκιος ήτο τό 
σον δυστυχής, ώστε ή έλαχίστη έκφρα- 
σις συμπαθείας καθίστα αυτόν ευγνώ- 
μονα. 'Η Ά ννέττα ,  προσδοκώσά τι καλ- 
λίτεοον, συνελυπεΐτο αΰτφ , προσελκύουσα 
αΰτόν ποός έαυτήν διά τής υπομονής, 
μεθ’ής, έπί ώρας πολλάς, ήκροάτο αΰτοϋ, 
λέγοντος παν δ,τι ήθελεν.

Ημέραν τινά ό Λαβόρδ έλάλησε σο- 
βαρώς πρός τόν φίλον του περί της απο
διδόμενης α ΰτφ  κατακτήσεως τής κυρίας 
Μιλτιάδου.

— Ώ ς βλέπω, — τ φ  είπε,— έπαρηγο- 
ρήθης, διότι, άν δέν άπατώμαι, είχες 
τινά θλΐψιν. Μοί ώμίλεις περί τίνος δε
σποινίδας . . . πλήν τώρα δέν μοι λέγεις 
πλέον τίποτε περί αΰτης.

— "Οχι, — άπεκρίθη ό Μαυρίκιος, — 
διότι εΰρίσκεται ένταΰθα καί διότι ε ί
μαι δ δυστυχέστατος τών ανθρώπων.

Ένεπιστεύθη δέ τφ  Λαβόρδ, μεγάλως 
έκπληττομένφ, μέρος τής άληθείας.

— Σοί ορκίζομαι, δτι οΰδέν έννοώ — 
άπεκρίθη ό δ ιπλωμάτης.— Ά λ λ ά  δέν σκέ
πτεσαι ν’ άποχωρήσιρς ;

— Eivat πολύ άργά, ή ακόμη πολΰ 
ταχέως. "Αλλως δέν έχω άρκοΰσαν δύ- 
ναμιν πρός τοΰτο.

Έν τώ μεταζΰ τούτφ ,ή  κυρία Μ ιλτιά- 
δου διεσκέδαζεν είς τήν Κωνσταντινούπο
λ ή  δι’δσον χρόνον ή Ά ννέττα  Λεωνίδου 
διετέλεσεν έν άνίθ£ είς τήν Σμύρνην, εί- 
κοσάκις δέ της ήμέρας έπανελάμβανεν έν
δομύχως, δτι τό ανθρώπινον γένος είναι 
μωρότατον, δπερ έσήμαινεν, δτι αΰτή 
ήτο πνευματωδεστέρα πάντων τών άν- 
θρώπων. Τφ δντι, πάντες έπίστευον, 
δτι ό νεαρός ιατρός περί αΰτης μόνης έ- 
μερίμνα, έπειδή δ’ οΰτος έδεικνύετο κα
ταβεβλημένος καί τεθλιμμένος, έπίστευον 
ταυτοχρόνως, δτι ή τροπαιοΰχος έκείνη 
καλλονή ήτο δυσάλωτος.

Αΰτη ήσθάνετο έπίσης ήδονήν νά διε- 
γείρτ) όπωσοΰν τήν ζηλοτυπίαν τής Έ λ ε 
νίτσας, παρέχουσα αΰτή άλληλοδιαδό
χως μικράς έλπίδας καί φόβους, ποιου- 
μένη αΰτή λόγον περί τοΰ Μαυρίκιου, 
ότέ μέν ώς παράφρονος, ότέ δ’ ώς θύμα
τος τοΰ πατρός του καί άλλοτε ώς τέ 
ρατος άγνωμοσύνης. Εΰνόητον δ’ είναι, 
δτι έπί τοΰ τελευταίου θέματος άνέ- 
πτυσσεν άπασαν τήν εΰγλωττίαν  της.

Ώς πρός τάς ιδίας της δμως προσω- 
πικάς υποθέσεις, έλάχιστα είχε κερδίσει. 
Οΰ μόνον δέν έπετυχε νά έπισύργ) έφ’ έ
αυτής tv τοΰλάχιστον βλέμμα τοΰ Μαυ
ρίκιου, άλλ ’ οΰδέ νά καταστή κοινωνός 
τών απορρήτων αΰτοΰ, έκτός τοΰ πρό 
πολλοΰ γνωστοΰ αΰτή έρωτός του πρός 
τήν Έλενίτσαν καί τν5ς άντιστάσεως τοΰ 
πατρός του είς τόν γάμον. Ύπηρζεν δ
μως άδύνατον νά μάθγ) τό αίτιον τής 
τοιαύτης άντιστάσεως.. Τό δέ μυστήριον 
τοΰτο οΰ μόνον προσέβαλλε τήν φ ιλοτι
μίαν της, άλλά καί τό μέλλον καθίστα 
άβεβαιότατον. Ό  πατήρ άποκάμνει μέ
χρι τέλους νά βλέπγ) τό τέκνον του πά- 
σχον καί ένδίδει, έάν τό έμπόδιον δέν ή 
ναι ανυπέρβλητον. Ή το  ή δχι άνυπέρ- 
β λη το ν ; Τό πρόβλημα τοΰτο μάτην ή 
εΰειδής κυρία κατεγίνετο νά λύσιρ. Περιέ
μενε, λοιπόν, ένεδρεύουσα άγρύπνως καί 
έλπίζουσα είς τάς περιστάσεις καί τήν 
έαυτής ικανότητα. Έ π ί τέλους, ήμέραν 
τινά έδόθη αΰτή εΰκαιρία νά θεωρήσιρ έ
αυτήν ίκανωτάτην.

Έκείνην τήν ήμέραν, ήλθεν είς τόν 
νοΰν τοΰ προζένου ή ίδια νά διαμαρτυ- 
ρν>θή κατά τών έπισκέψεων τοΰ Μαυρί
κιου. Εΰγενώς, άλλά σαφώς ό άζιόλογος 
άνήρ έδήλωσεν, δτι δέν ήτο πεπλασμένος 
έκ τοΰ πηλοΰ τών μωρών καί δτι ό ια 
τρός τοΰ γαλλικοΰ ναυτικοΰ, οΰδέν έ'ργον 
είχεν έντός οίκου, είς τόν όποιον δέν ύ
παρχον οΰτε Γάλλοι, οΰτε ασθενείς, οΰτε 
ναΰται. Ή  άπάντησις δέν ήτο δυσχερής. 
Ή  Ά ννέτ τα  ελαβεν ήθος προσβεβλημένης 
συζύγου καί έλάλησεν άπό τοΰ ΰψους τΐΐς 
άζιοπρεπείας της. Ώμοσεν οτι δέν ήτο 
συνετόν ό σύζυγος νά ύποπτεύσνι γυ 
ναίκα ώς αΰτήν, συγκατετέθη δ’ έκ με-



2 ‘2 Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

γ ίσ τη ;  συγκαταβάσεω; νά τφ  δώσγ) έξη- 
γήσει;. Δέν προΰκειτο περί έαυτή ;,  άλλά 
περί φίλης, τή ;  δεσποινίδος Ρεννεφώρ.

— Τί με λέγεις έκεΐ ! — είπεν ό Θεό
δωρος, οστις δέν έστερεΐτο ορθής κρίσε- 
ως.’Α λλ ’ αΰτή ή νέα δεν είναι ποτέ έδώ, 
οσάκις Ερχεται ό ιατρός.

—  Μάλιστα ! Διότι τά πράγματα δέν 
είναι όμαλά. Ό  ιατρός Ιχει τόν πατέρα 
του καί αυτό; ό πατήρ πρέπει νά έξαναγ- 
κασθήι νά συναινέσγι είς τόν γάμον ή μάλ
λον, άφοΰ δέον νά τα εΐπω δλα, πρό δύο 
έτών αποποιείται νά συγκατατεθη, χω 
ρίς νά εΕπνι τόν λόγον της άονήσεώς του.

Ό  Θεόδωρος, έπιδεδομένος είς τά Ιργα 
τή ;  θέσεώς του καί συνήθως ξένος είς τά 
κοινωνικά χρονικά, έφάνη αΕφνη; ένδια- 
φεοόμενος διά την ύπόθεσιν.

Άπηύθυνε διαφόρους’ έρωτήσεις πρός 
την σύζυγόν του, έζήτησε νά τφ  έπανα- 
λάβν) τά φλυαρήματα τής Σμύρνη;, έ- 
σκέφθη, έκίνησε την κεφαλήν καί είπεν 1 
άποφθεγματικώς

— Αυτοί οί άστοί τών Παρισίων είνε 
πάντοτε θετικοί, οσάκις πρόκειται νά 
νυμφεύσωσι τά τέκνα των. Ό ,τ ι  ομοιά
ζει πρός μυθιστόρημα ολίγον θέλγει α υ 
τούς.

— Ά πό  μυθιστορήματος είς μυθιστό
ρημα υπάρχει διαφορά; Γνωρίζεις πολλάς 
νεάνιδα; μάλλον εΰ ήγμένας καί συνετά; 
τής Έ λεν ίτσα ; ;

— "Οχι' πλην γνωρίζω το ιαύτα ; όλι
γώτερον ρομαντικά;.Διά Γάλλον κάτω τής 
ήλικίας τών τοιάκοντα έτών ή άνατολΐ- 
τις είναι Ονρι  τοΰ παραδείσου τοΰ Μωά
μεθ. Ά λ λά  δι' άνδρα ώριμότερον είναι 
κούκλα, ή όποία αγνοεί την άνάγνω- 
σιν, τρέφεται μέ σεράπιον ρόδων καί δέν 
φορεΐ στηθόδεσμον.

— Καλά ! Πλην δέν αγνοείς, δτι ή 
Έλενίτσα άναγινώσκει όρθώ; τρεϊ; $ 
τέσσαρα; γλώσσα ;,δτ ι εί; τόν οίκον Χάρ- 
ρισων Εφαγε περισσότερα ροαπ)\φ ή ρα-  
χ α τ  -  λ ουχούμ ,  καί δτι σφίγγει τόν στη
θόδεσμον τη ;  δσον έγώ' άλλως, καθ’ δ
σον γινώσκω, ό κύριο; Ρεννεφώρ, ό πρώην 
συνάδελφό; σου, δέν ήτο Τοΰοκος.

— Ό  κύριο; Ρεννεφώρ ! ό κύριο; Ρ εν
νεφώρ ! είπεν ό πρόξενο;, υψών τοΰ; ώ 
μου;. Πρόκειται πραγματικώς περί τοΰ 
κυρίου Ρεννεφώρ ! Ά ρκε ϊ- έάν θέλη; νά 
προσέξνι; ε ΐ ; τοϋ; λόγου; μου, μή άναμι- 
χθ·7ί; περισσότερον είς ύπόθεσιν δυσχεοε- 
στέραν καί λεπτοτέοαν ή δσον φρονείς.

Ή  Α ννέτ τα  προσέσχε τό οΰς. Πρό 
πολλοΰ είχε παρατηρήσει, δτι ό σύζυγό; 
τη ;  έγίνωσκε πολλά πράγματα, περί τών 
όποίων ουδέποτε ώμίλέι , τουλάχιστον 
μετ αυτής. Μήπω; ήτο κάτοχος τοΰ μυ- 
στικοΰ, τά όποιον αΰτή έπόθει τόσον δια- 
καώ; νά γνωρίση ; Χωρίς ν’ άποκαλύψη 
τήν καταφλέγουσαν αΰτήν έπιθυμίαν, έξ- 
ηκολούθησεν ήσύχω; :

— Θά μοι διηγηθή; τήν ιστορίαν τή ;  
θεία; τη ;  ; Είναι τόσον παλαιά  ! Μόλι; 
ε ιΧον γεννηθή, δτε ε ί ; τήν δεσποινίδα 
Μαρίαν Βαρκσάϊχο, τήν αδελφήν τής κυ 
ρίας Ρεννεφώρ, συνέβη έκεΐνο τά συμβάν. 1

Ά λ λ ά  θά ήτο σχεδόν άδικία ν’ άποδίδω- 
τα ι ευθύνη είς τήν ανεψιάν.

—  Ά φ ες  αΰτήν τήν ίστοοίαν, είπεν ό 
Θεόδωρος άποτόμως.

— Μό· ον μι:ζύ σου τήν αναφέρω’ δλοι 
έλησμόνησαν αΰτήν. Δυστυχής Μαρία ! 
οΰδέποτε έπανήλθε καί ό πατήρ της δέν 
έπέτρεψε νά ποοφέρωσι τό δνομα τής φυ- 
γάδος ένώπιόν του.

— Βεβαιώθητι, οτι αΰτό δέν τόν τιμά 
καθόλου.

— Τό πιστεύω. Πλήν πάλιν νά συναι- 
νέσν) ν’ άπαχθη άπό Τούρκον αξ ιω ματι
κόν !

— Ά ς  μή κρίνωμεν τούς άλλους, σύ
ζυγέ μθυ.

—  Έ χ τ  ; ν.-.ζισν ’Ά λλω ς  ήκουσα, 
δτι έκεΐνος ό νέος ήτο υψηλής κα τα γω 
γής, αΰτοί δ’ οί εΰγενεις όθωμανοί, παρά 
τήν θρησκείαν των, είναι τόσον πεοιποιη- 
τικοί καί θελκτικοί ! . . .

—  Θέλω νά πιστεύω, δτι δέν το γνω 
ρίζεις, είπεν ό Θεόδωρος. Άρκεΐ πλέον. 
Σέ παρακαλώ νά μής έπαναλάβη αΰτήν 
τήν ίστοοίαν πράς οΰδένα.

— Θά έπανέλθωμεν, είπεν ένδομύχως 
ή Α ννέττα ,τή ς  οποίας τό όρμέμφυτον ώς 
γυναικάς ραδιούργου ήσθάνετ ο ΰποκρυ- 
πτόμενόν τι μυστικόν. Καί σΰ πάντοτε 
σιωπηλός, κύριε εχέμυθε.

Ό  δυστυχής Θεόδωρος, πριν ή αΰγή, 
ή άλλη αΰτη σύζυγος γέροντος συζύγου, 
περιβληθί) τήν ζώνην της, άφέθη νά με- 
θυσθή καί ώμολόγησε πάνθ’ δ,τι ή Ά ν -  
νέττα έπεθύμει νά μάθγ). Ά ς  τφ  συγχω- 
ρήσωμεν τήν αδυναμίαν ταύτην,διότι δέν 
τφ  έδίδετο πάντοτε τόσον Ισχυρός οίνος.

Κ<Τ

Ή  ξένη παροικία, εις ήν προσθετέον 
δύο ή τρεις κομψούς της νέας Τουρκίας, 
διεσκέδαζε πολύ, κατ ’ έκεΐνο τά θέρος, 
έπί τής εΰοωπαϊκής άκτής τοΰ Βοσπόρου.

Τά Βουγιουκδερέ καί τά Θεραπεία ή- 
σαν έν δλγι τ·7ί λαμπρότητί των καί τό 
διάσημον ξενοδοχεΐον Πέταλα  ήτο κατά- 
μεστον. Κατά τήν έποχήν έκείνην, νέοι | 
τρελλοί άπεφάσισαν καί κατώκησαν έπί 
τής κορυφής λόφου, τόν όποιον έπω- 
νόμασαν Σιαραντόν. Έκεΐ διήγον βίον ά- 
μέριμνον, ζώντες ύπό σκηνάς, άλλ’όποία; 
σκηνά; ! ώ ; ποιμένες έν τν, έρήμω, πλήν 
έρήμω, ή τ ι ; ,  άληθώ; ε’.πεΐν, έσυχνάζετο 
υπό πλήθου; καί έν τη όποία δέν έν.ινδύ- 
νευέ τ ι ;  ν’άποθάνη τή ;  δίψη;.

Πράς άποθεωσιν τής έποχής, οί ασκη- 
ταί έκεΐνοι διωργάνωσαν δεϊπνον εί; τά 
ύπαιθρον καί ύπό τά φώ ; λαμπάδων , 
έπί τή ;  κορυφή; τοΰ όρους Γ ΐ γ α ν το ί .  Έ 
κεΐνο τά όρος, τά όποιον μόνον τό όνομα 
Εχει γιγάντιον, είναι είς τών κρίκων τής 
έπί της ασιατικής άκτής έκ λόφων άλύ- 
σεω; τοΰ Βοσπόρου. Φαντάσθητε τό όοο; 
Οΰαλεριανόν άνευ πυροβόλων καί εχον, 
άντί πάσης φρουρά;, μίαν δωδεκάδα ξα-  
π τ ι έ δ η ν ,  άντί δέ φρουρίου Ιν τζάμι  ον  καί 
τήν μικράν κατοικίαν τοΰ διοικοΰντο; 
αΰτό μολλκ .

Πρόσκλησι; είς έκεΐνο τό δεϊπνον ήτο 
δίπλωμα κομψότητος,ώς Ελεγε τφ  Μαυρι- 
κί<ρ ό γραμματεΰς πρεσβείας φίλος του, 
κομίζων αΰτφ  τοιαύτην, κατά τήν παρα
μονήν .

— Σ’ εΰχαριστώ, διότι μ' ένεθυμήθης, 
άπεκρίθη ό ιατρός, άλλά δέν Εχω αξ ιώ 
σεις έπί τής κομψότητος.

—  Δέν Εχω οποίας Εχεις αξιώσεις,εί μή 
νά τρελλαθ-/ίς· Λέγεις δτι καταγίνεσαι 
είς μελέτας, άλλά στοιχηματίζω δτι δέν 
άνοίγεις βιβλίον. Οΰδαμοΰ φαίνεσαι καί 
αΰτά θά Εχουν κακόν τέλος. "Ενεκα τού- . 
του, σέ προειδοποιώ, δτι έκών άκων ο
φείλεις αΰριον νά Ελθης.

—  Δέν θά Ελθω. Σέ παρακαλώ νά μή 
έπιμένης. Γνωρίζεις τήν ψυχικήν διάθε- 
σίν μου καί δύνασαι νά έννοήσης έάν ό θό
ρυβος τών έορτών μοί ήναι άρεστός.

— Δέν θά ηΰχαριστεΐσο νά συνάντη
σης έκεΐ τινά πρόσωπα ;

— Έάν θά ηυχαριστούμην ; Ά λ λ '  α 
γνοείς, αγαπητέ φίλε, πόσας νύκτας άνευ 
ΰπνου μοί στοιχίζει ή τελευταία συνάν- 
τησίς μου μετά τινων ποοσώπων !

— "Εχει καλώς ! Έπεθύμουν νά το α 
κούσω έκ τοΰ στόματός σου. Έλθέ δμως 
άφόβως. Έκείνη δέν θά είναι έκεΐ !

— Πράς Θεοΰ ! Ό  καλλίτερος φίλος 
μου νά μεταχειρίζηται τοιοΰτο έπιχείρη- 
μα, δπως μέ παρασύργ] είς έορτήν ;

— Ό  διάβολος νά σε πάρϊ] ! Θά ήρ- 
χεσο, έάν σοι Ελεγον, δτι ήδύνασο νά την 
συνάντησης έκεΐ ;

—  ΟΓμοι ! Ό χ ι .
—  Λοιπόν ; . . .  Άκουσε, μέ κάμνεις νά 

χάσω τήν υπομονήν μέ δλους αΰτοΰς τοΰς 
δισταγμούς σου. Τήν αγαπάς ή δέν την 
άγαπά ; ; Αΰτή σοί άπηγόρευσε νά την έ- 
πανίδνις ; Τί Εκαμες πρός αΰτήν · Διατί 
τήν άποφεύγεις ; Έ π ί τέλους έξηγήθητι, 
τ ί  διάβολον !

Ό  Μαυρίκιος καί πάλιν άπεποιήθη νά 
έξηγηθϊ). Πλήν, δπως απαλλαγή τής έ- 
πιμονής τοΰ φίλου του, ύπεσχέθη νά πα- 
ρευρεθη, τήν έπιοΰσαν είς τόν δεϊπνον. Ό  
Λαβόρδ, απερχόμενος, έγέλα κρυφίως ώς 
μαθητής, δστις Επαιξε παιγνίδιον πράς 
συνάδελφόν του.

Οί όργανωταί τής έορτής είχον προπα
ρασκευάσει τά πάντα μετά μεγάλης πο
λυτελείας. Είς τοΰς πρόποδας τοΰ στρα
τοπέδου των, περιέμενε τοΰς προκεκλημέ- 
νους παζάρ -χ α ΐκ ,  τοΰ δποίου οΰτοι έπέ- 
βησαν κατά τήν ώρισμένην ώραν. Ή  
κυρία Γεωργίου έπεβιβάσθη έκ τών τ ε 
λευταίων μετά τής ανεψιάς τη ;.  Ό  Λ α
βόρδ, καθήμενο; εί; τήν πρώραν, πλησίον 
τοΰ Μαυρίκιου, είδε τοΰτον νά φρικιάσ-/].

—  Δέν είσαι ύργισμένο;, τφ  είπε, τά 
Επραξα διά τά καλόν σου.

— Διά τά καλόν μου ! Δεν το πιστεύω. 
Τοΰτο μόνον είναι βίοχιον, δτι σήμερον 
θ’ άποφασισθή 'fl τ^χη μου, άφοΰ μοί π α 
ρέχει; τήν ευκαιρίαν.

— Αΰριον θά μοι έκφράσει; εΰχαριστία;.
— Ίσως αΰριον θά Εχω αναχωρήσει.

J Ίδέ την. Θά στρέψει τοΰλάχιστον πρό; με 
I τά βλέμμα : ”Ω ! ή σκληρά !



Έν τώ μεταζΰ τούτφ, τό βαρΰ πλοιά- 
ριον έκινεϊτο βραδέως, διά τών προσπα
θειών τών κωπηλατών. Έντός είκοσι 
πέντε λεπτών τής ώρας δύναταί τ ις , μη 
οπεύδων, νά διαβή τόν Βόσπορον. Ά π εβ ι-  
βάσθησαν είς τό Μπεηκός. Έκεϊ, πολυ
πληθής συνοδία έστεφανωμένων, άνθοστο- 
λίστων καί κεκαλυμμένων διά ταπήτων 
της Σμύρνης καί προσκ'εφαλαίων της Πρού- 
σης άα,αζίων περιέμενον τοΰς προσκεκλημέ
νους.Ό Λαβόρδ καί ό φίλος του μετά τοϋ 
βεοδώρου Μιλτιάδου καί της συζύγου του 
έπέβησαν ένός όρ.αμΛίϊ. Ή  κυρία Μ ιλτιά- 
δου έφαίνετο προφανώς βεβυθισμένη είς 
βαθείας σκέψεις.

Άφοϋ πάντες οί προσκεκλημένοι Σλά
βον θέσιν, έζεκίνησαν μέ τό βραδΰ βήμα 
τών συρόντων τά άμάζια βοών. Οτε δ’ 
άφίκοντο είς μικρόν ΰψος, ήρχισαν νά δια- 
κρίνωσι τό ζωγραφικώτατον έν τφ  κόσμω 
πανόραμα. Πρός τά αριστερά, έπί της έ- 
τέρας άκτής τοϋ Βοσπόρου, έφαίνοντο τά 
χαρίεντα χωρία Θεραπεία, Καντήλι καί 
Γενίκ^οϊ, απέναντι δ’αΰτών τό Βουγιουκ- 
δερέ καί αί καταπράσινοι φυτεϊαι αΰτοϋ. 
Πρός τά δεζιά, είς τό βάθος χαρίεντος 
δρμου, έν άνατολικωτέρψ τοπείφ , διε- 
κρίνοντο ή κωμόπολις Ρούμελη - Καβάκ 
καί άπωτέρω ή Μαύρη Θάλασσα, ένδει- 
κνυομένη ΰπό τοϋ πύργου τοϋ Ρούμελη - 
Φανάρ, τοϋ οποίου τό λευκόν καί ακίνη
τον φώς εκαιεν ήδη έν τφ  κρυσταλλίνψ 
κλωβφ.

Μεταζΰ τών άπαραμίλλων δύο άκτών 
Ιλαμπε λουτρών ρευστοϋ χρυσού, έπί τοϋ 
οποίου βαρέα πλοιάρια, συρόμενα ΰπό τών 
ρυμουλκών, έχάρασσον μακράν αύλακα 
λευκοϋ καί φωσφορίζοντας άφροϋ.

Όπισθεν τών Θεραπειών έζηφανίσθησαν 
αί τελευταΐα ι άκτΐνες τοϋ ήλιου καί τό 
θαμβοϋν φώς συνανεμίχθη μετά τής πορ
φύρας άπαφαβλήτου δύσεως.

Μετ'άνάβασιν μιάς καί ήμισείας ώρας, 
αί ώραΐαι προσκεκλημέναι άπέβησαν είς 
τό σχετικώς άγονον όροπέδιον τοϋ δρους 
Γίγαντος.

Προσήγγιζεν ή νύζ, άλλά ροδόχρουν 
φώς διεχέετο άνά τήν ατμόσφαιραν, ήν 
έδρόσιζεν ή θαλασσία αΰρα. Τά σχημα- 
τι σθέν τα ζεύγη τών προσκεκλημένων διε- j  
χύθησαν είς διαφόρους διευθύνσεις. Τινά 
μέν άνεζήτη&αν τήν ήσυχίαν τών ισχνών 
δασυλλίων καί άλλα, ήττον ρομαντικά, 
περιήρχοντο τό όροπέδιον πρός άνακάλυ- 
ψιν έτέρων απόψεων, ένφ δμιλος ωρίμων 
άνδρών, καταδεδικασμένων είς τήν πολι
τικήν, έν έλλείψει εΰαρεστοτέρας ασχο
λίας, παρέμεινον συζητοϋντες τάς ειδή
σεις, τάς περιεχομένας έν τφ  άφικομένφ 
τήν πρωίαν φύλλφ τή ςJEastern-Express. 
Ά λ λο ι  δέ συνδιελέγοντο περί αρχαιολο
γίας καί διηγοϋντο παντοΐα άνέκδοτα, 
κατά τό μάλλον ή ήττον μυθώθη, άπο- 
διδόμενα είς τό όρος Γίγαντα.

Ό  Μαυρίκιος, άποφεύγων πάσαν συν- 
άντησιν, είσέδυσεν είς τά σκοτεινά μέρη, 
άναζητών τήν Έλενίτσαν. Έ φ ’δσον δμως 
δ χρίνος παρήρχετο, μετέπιπτεν είς τήν 
όδυνηράν αβεβαιότητα καί ήρώτα έαυτόν

τί περισσότερον ήδύνατο νά εΐπη έκείνην 
τήν έσπέραν, τό όποιον νά μή είπε προ 
δύο έτών. Αίφνης έδέησε νά σταματήση 
ένώπιον κυρίας μόνης, ,ήτις ήρχετα πρός 
αΰτόν. ?Ητο ή Ά ννέττα .

-— Τίς εί ; είπεν έκείνη χαμηλοφώνως.
Ά λ λ ’ ό νεανίας, στενοχωρηθείς δτι εί- 

δεν αΰτήν έμφανιζομένην είς στιγμήν τό
σον ακατάλληλον, έσίγησεν.

— Οΰδεμία άπάντησις ; — έζηκολού- 
θησεν έκείνη, λαμβάνουσα τόν βραχίονα 
τοϋ Μαυρίκιου. — Τότε σας κάμνω α ιχ 
μάλωτόν μου. Εμπρός, ώραϊε φίλε τοϋ 
σκότους, ε ίπατε μοι : τίνα έζητεϊτε ;

— Τήν έρημίαν,— άπεκρίθη ό Μαυρί
κ ιος .— Τήν έρημίαν καί τήν λήθην.

— Εάν έδοκιμάζετε ν’ άναζητήσητε 
τ,ήν λήθην... άλλαχοϋ ή έν τη έρημί^ ; . . .  
άπήντησεν ή Ά ννέτ τα  . Τί σάς λείπει 
ταύτην τήν στιγμήν ; Οΰδόλως λαμβά
νετε ΰπ ’ οψιν δτι είσθε νέος, πλήρης ζωής 
καί δτι περιδιαβάζετε, στηριζόμενος είς 
τόν βραχίονα φίλης ;

— Δι’ έμέ — διέκοψεν αΰτήν ό Μαυ
ρίκιος —  δέν υπάρχει οΰτε νεότης, ούτε 
φιλία, οΰτε ώραΐον ή άγαθόν τι έν τφ  
βίω, άλλά μόνον μία σκέψις, ήτις μέ βα
σανίζει καί ταΰτοχρόνως μέ παραλύει. 
'Ομοιάζω πρός ΐππον, δστις ωθείται πρός 
τά εμπρός διά τού πτερνιστήρας, ένφ συγ 
χρόνως κρατείται διά τοΰ χαλινοΰ. ”Ω ! 
πρός Θεοΰ ! Τίς θέλει άπαλλάζει τήν ψυ
χήν μου τοϋ ίππέως, δστις κατασπαράσ- 
σει, κουράζει καί φονεύει αΰτήν ;
— Οΰδέποτε θά δυνηθώμεν νά συνεννοηθώ- 
μεν είπεν ή Ά ννέττα , στηριζουσα τόν βοα- 
χίανά της έπί τοΰ βραχίονας τοϋ ίατροΰ. 
'Υμείς άποδιώκετε τάς άναμνήσεις σας, 
ένφ έγώ άνακαλώ τάς ίδικάς μου. Ένθυ- 
μοϋμαι έγώ μίαν άλλην νύκτα, κ&θ’ ήν 
περιεπατοϋμεν τοιουτοτρόπως όμοϋ. Ά -  
πηρχόμεθα τοΰ χοροϋ είς τήν Σμύρνην... 
καί έγώ ήμην παράφρων ! Ά !  όποια νύζ. 
Αχάριστε καί τυφλέ άνθρωπε, άφετε νά 
σάς είπω, δτι πολλάκις, άναμιμνησκομέ- 
νη έκείνην τήν νύκτα, έ'κλαυσα ! . . .  Μή 
μοι άποκριθήτε, άλλά στρέψατε μόνον 
πρός με τοΰς αΰστηροΰς μεγάλους οφθαλ
μούς σας, τών όποιων τό βλέμμα αισθά
νομαι έν τφ  σκότει. Θλίψατε άπαζ μόνον 
τήν χειρά μου είς τήν ίδικήν σας καί θά 
είμαι εΰτυχής.. .  εΰτυχής !

—  Είναι δυνατόν, είπεν ό Μαυρίκιος, 
δύο δντα, τών οποίων τά σώματα είναι 
τόσον έγγΰς άλλήλων, νά άφίστανται τό
σον πολΰ άλλήλων διά τής σκέψεως; Ά -  
φετέ με νά έζακολουθήσω τήν όδόν μου. 
Ζητώ Ιν πρόσωπον. Θέλω νά μοι λεχθνϊ 
άπόψε κατά πρόσωπον μία λέζις, δπως 
δυνηθώ αΰριον νά είμαι μακράν έντεϋθεν.

Ή  κυρία Μιλτιάδου διελογίσθη, δτι 
ήτο πλέον καιρός νά θέσγι είς ένέργειαν 
τά μεγάλα μέσα καί ν’ άφαιρέση τοΰ συν
τρόφου της τήν διάθεσιν νά τρέχϊ) τοΰ 
λοιποΰ δπισθεν τής δεσποινίδας Ρεννεφώρ. 
“Αλλως, άπό τής παρελθούσης έσπέρας 
είχε μάθει πολλά πράγματα καί δέν ά- 
πηρέσκετο νά δείζη τφ  Μαυρικί<ρ, δτι 
είχε καλάς πληροφορίας. Ό λ α ι  αί γυνα ί

κες είναι δμοιαΓ ίσχυρότεραι ήμών, οσά
κις πρόκειται νά είσδύσωσιν είς μυστικόν, 
ά λ λ ’ άνίσχυροι νά το τηοήσωσιν. Έάν δέν 
είχεν ούτω τό πραγμα ήθελον έχει άή τ-  
τητον ίσχύν.

—  Πάντοτε μυστικά ! είπεν ή Ά ν ν έ τ 
τα , στενάζουσα. Ύμεΐς δέν με θεωρείτε 
οΰτε ώς κοινήν φίλην, άγνοώ δέ πώς δέν 
θεωρώ έμαυτήν . προσβεβλημένην έκ τής 
έπιμελείας, ήν καταβάλλετε, δπως μοί 
άποκρύπτητε τά μυστικά σας.

—  Εάν έ'χω μυστικά, τίς είπεν ΰμΐν 
δτι καί μοι άνήκουσιν ;

— Ά λ λ ’ έάν τά  γνωρίζω ;
—  Υμείς' άνέκραζεν ό Μαυρίκιος. "Υ

μείς ! Νά μή το δώση ό θεός !
— Λοιπόν, ναί, έζηκολούθησεν ή κυρία 

Μιλτιάδου. Έκπλήττεσθε βεβαίως. Ναί, 
έγω γινώσκω διατί ό πατήρ υμών άνθί- 
στατα ι είς τόν γάμον σας.

— Οΰδέν γινώσκετε, άπήντησεν ό Μαυ
ρίκιος, ΰψών τοΰς ώμους. Καλόν δέ είναι 
νά τελειώσωμεν τήν ανωφελή συνδιάλεζιν.

[Έ πετα ι συνέχεια]. Δ μ λ .

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

Η Κ Ϊ Ρ Ι ί  Ρ Ο ΣΖΙΛΚ ΛΕΝ
' ΐ β τ ο ρ ι * ό ν  γ α λ λ ι κ ό ν  δ ι ή γ η μ α .

A P M A N A O r  Σ Ι Λ Β Ε Σ Τ Ρ Ο Γ

ΘΕΟΥ ΕΒΟΜΟΑΟΓΗΣΙΣ
Κήγημ*

Α'
Ή  σκηνή, τήν όποιαν >*ατωτέρω διη- 

γούμεθα, έγένετο έν τφ  Κήπφ τών Έ -  
λαιών, καθ’ ήν νύκτα ό Χριστός Ιφευγε 
τό σκοτεινόν φάντασμα τοϋ μαρτυρίου, 
περίλυπον ϊχων τήν ψυχήν, φρικιών, έν 
αΰτφ  τφ  μεγαλείφ του, πρό τής υπέρο
χου καί θλιβεράς θυσίας, συναισθανόμενος 
τήν έζέγερσιν τής άθωότητος καί τήν πι- 
κράν επιθυμίαν τοϋ ίλασμοϋ, έκούσιον θΰ- 
μα Θεοΰ, τοϋ όποιου ΰπέστη τήν οργήν, 
χωρίς νά έννοήση τήν ίσχυρογνωμοσυνην.

Έβαδιζεν ύπό τά  δένδρα, ήπίως άνα- 
κινούμενα ύπό τήν πνοήν τοϋ ανέμου, 
ένφ ή ταχεία πάροδος τής ζωής του έψι- 
θύριζεν είς ί Υ)ν μνγ)(/-'/ΐν του τόν ύμνον 
παρελθούσης δόζης καί αιωνίου άποχαι- 
ρετισμοϋ. Έπανέβλεπε τοΰς ποιμένας γο
νυπετείς ΰπό τόν αστέρα, τούς μάγους μέ 
τήν λευκήν κόμην, προσφέροντας σμύρναν, 
χρυσόν καί λίβανον, τοΰς νεανίας σείον- 
τας πρό αΰτοϋ βαίων κλάδους έν τα ϊς  ό- 
δοΐς τής 'Ιερουσαλήμ, τοΰς άλιεΐς εΰλο- 
γοϋντας αΰτόν άπό τών λέμβων τών πε- 
πληρωμένων Ιχθύων, τοΰς φίλους τοϋ Λα
ζάρου άνακηρυττοντας αΰτόν νικητήν τοΰ 
θανάτου καί τήν Μαγδαληνήν χύνουσαν 
πρό τών ποδών του μετά τοϋ μύρου καί 
τήν έρωτικήν πνοήν τοΰ στόματός της.

Καί ό προβλεπόμενος θάνατος τφ  έ
φαίνετο πλέον φρικτός, άλλ ’ ετι μόίλλον



αναγκαίος, διότι τά πάθη τής ζωής ή- 
πείλουν νά περιπλακώσιν είς τό λευκόν 
αΰτοΰ ίμάτιον, ώς αί άκανθαι τών όδών. 
Έ δει νά ταχύνγ) τό βήμα, ΐνα μη αί- 
σθάνηται τό βάρος τοΰ μαρτυρίου, έπι- 
βαρύνον τοΰς ώμους του. Έ νφ δέ ταΰτα 
έσκέπτετο, παρακαλών τον άγνωστον αΰ
τοΰ Πατέρα νά τόν στηρίζγ) έν τή δο
κιμασία, σκιά τις τόν εψαυσεν έν τή νυ- 
κ τ ί ,  και ό Χριστός άνεγνώρισε τόν’Ιούδαν, 
ό όποιος εμελλε νά τόν προδώσγ), κα'ι 
οΰτινος έγνώριζε τά σχέδια.

Καί οΰτος, βχδίζων έν τώ τρόμω τών 
σκέψεων του, πλήρης τύψεων, καί ζητών 
τήν μοναζίαν ΰπό τά  σιγηλά δένδρα, ή- 
θέλησε νά φύγγι, ά λλ ’ ό Χριστός τόν έ- 
κοάτησε και μεταζΰ των συνήφθη 6 ακό
λουθος διάλογος.

Β'

—  ’Ιούδα, υ ιατί θέλεις νά ί !  παραδώ- 
σγις εις τάς χεΐρας τοΰ δημίου ; Δέν ήμην 
φίλος πρός σέ καί πρός τοΰς άλλους, έπι- 
εικής είς τά λάθη σου καί δέν σ’ έδίδαζα 
τήν συγγνώμην ;

—  ’Αληθώς, κύριε.
—  Δέν φοβείσαι τήν αίωνίαν τιμωρίαν, 

Δέν γνωρίζεις οτι είμαι Θεός ;
— ’Αληθώς, κύριε.
Καί έγείρων ήδη πρός τόν Χριστόν τοΰς 

οφθαλμούς, οΰς ειχε μέχρι τοΰδε κάτω 
νεύοντας, όφθαλμοΰς έν οίς Ιλαμπε ζο
φώδης λάμψις, δ ’Ιούδας προσέθηκε διά 
φωνής αποφασιστικής καί σκληράς :

— Δι’ αΰτό ακριβώς ήθέλησα νά σέ 
τιμωρήσω.

Ό  Χριστός, (Εκπληκτος, έτεινε τάς 
χεΐρας πρός τόν οΰρανόν, τοΰ όποιου σκιά 
τις άστερόεσσα έφαίνετο υπέρ τάς κεφα- 
λάς των, διά τοΰ άμαυροΰ τών δένδρων 
φυλλώματος.

Καί, οΐονεί άνακουφίζων τήν πρό πολ- 
λοΰ πεπληρωμένην καρδίαν του, έζεμών 
τό πλημμύρισαν έν αΰτώ μίσος, δ ’Ιούδας 
έζηκολούθησεν άνίλαστος, πείσμων, π ι 
κρός :

— Ναί, γνωρίζω δτι είσαι Θεός ! Μό
νος μεταζΰ τόσων, τοΰς οποίους φαν
τάζεσαι πιστούς, καί οί όποιοι θά σέ άρ- 
νηθώσιν αυριον, πιστεύω είς σέ ώς τόν 
μόνον δημιουργόν τών πάντων, από
λυτον κύριον τής τύχης, τόν δημιουργόν 
ήμών, πρός τόν όποιον ανέρχεται άπό 
καταβολής κόσμου, ή άνωφελής βλασφη
μία τών ήττημένων καί πασ/όντων. Δι’ 
αυτό λοιπόν τόρα, οτε σέ κρατώ ύπό τήν 
θνητήν μορφήν σου, τόρα, οτε δύνασαι 
νά ΰποφέριρς, έφώναζα πρός τοΰς λο ι
πούς θνητούς : «Έκδικήθητε ! Σχίσατε
τό μέτωπον αΰτοΰ δι’ άκανθών, καρφώ
σατε τάς χεΐρας καί νύζετε τήν πλευράν 
διά τής λόγχης. Εΰρετε δι’αΰτόν τήν δι- 
αρκεστέραν βάσανον, ή δποία ν’ άφαιρή 
οσον τό δυνατόν βοαδύτερον τήν ζωήν 
Δι’ αΰτόν τό αΐσχρότερον βασανιστήριον 
δέν εινε αρκετόν. Είνε Θεός !»

Καί ώσεί ύπό τώς λύσσης του έλαυνό- 
μενος, έβρυχάτο ώς θηρίον, μέ φωνήν δια
κεκομμένης βραγχώδη, ζηράν.

Ό  Χοιστός τόν ήκουεν έν σιγή, ένώ 
τό βλέμμα του έδείκνυεν έναογώς τόν υ- 
ψιστον οίκτον.

Γ'

Είχεν ήδη πρό πολλοΰ σιγήσει, οτε δ 
Χριστός μετ’ άμετρου γλυκύτητος :

— Θέλω νά σέ ακούσω μέχρι τέλους, 
τώ λέγει. Είπέ μου τ ί  μου κατηγορείς ώς 
Θεοΰ ;

Καί δ ’Ιούδας ήρεμώτεοος, άλλά μάλ
λον τρομερός ίσως είς τόν τόνον τής κα
τηγορίας, ήρζατο άπαριθμών τάς άπει
ρους δυσαρεσκείας τής άνθρωπότητος 
κατά τοΰ Θεοΰ.

’Ανέφερεν είς τόν Χριστόν τάς βασά- 
νους, τάς γινομένας έν ήμΐν έκ τών έμ- 
φύτων άντιθέσεων, τόν πειρασμόν έπιβου- 
λεύοντα ημάς αιωνίως, τά  ανθρώπινα 
μίση συγκρουόμενα πρός άλληλα ώς άγρια 
κύματα καί πνιγόμενα έντός τοΰ α ίμα
τος, τόν θάνατον, άφαρπάζοντα άφ’ ήμών 
πάν δ ,τι αγαπητόν, τήν άπελπισίαν τόν 
άποχαιρετισμόν, τόν έρωτα αιωνίως προ- 
διδόμενον, τό πρό τών ποδών μας άβέ- 
βαιον, τό όποιον μ ίς  καταρρίπτει, τό μυ
στήριον, δπερ προώρισται ήμΐν, τήν κα
ταστροφήν τοΰ κάλλους διά τής παρόδου 
τής ήλικίας, πάν δ,τι καθιστεί τήν ζωήν 
μισητήν, καί έπιβάλλεται ήμΐν ώς νόμος 
τόν δποΐον δέν ήθελήσαμεν, κυκλοφορούν 
είς τάς φλέβας μας αίμα πύρινον, άκορέ- 
στων έπιθυμιών, καθιστών τήν σάρκα μας 
φιλήδονον καί γόνιμον είς θλίψεις.

Καί ένώ έζεφερε τό αιώνιον τοΰτο 
παράπονον, άνερχόμενον άπό καταβολής 
κόσμου έκ τών θνητών ήμών πρός τόν 
Παντοδύναμον καί ’Αθάνατον, δ Χριστός 
τόν ήκουεν έν σιγή, ένώ ή χρυσίζουσα κε
φαλή του Ιπιπτεν έπί τοΰ στήθους, ώσεί 
άπροσδόκητός τις τύψις έβάρυνεν αίφνι- 
δίως τό μέτωπόν του, καί τοσοΰτον συγ- 
κεκινημένος, ώστε τά δάκρυα άνήοχοντο 
έπί τών βλεφάρων του. Καί ένφ πάντοτε 
κατείχε τήν σκέψιντου τό ύπεοφυές δνειρον 
τής θυσίας καί τοΰ μαρτυρίου, έν τούτοις 
τφ  έπηλθεν ή απορία, άν διά τής θυσίας 
του έμελλε νά έζιλασθή τό σφάλμα τοΰ 
ανθρώπου ή τό έγκλημα τοΰ Θεοΰ. Ένφ 
δέ καθ’ έαυτόν έμελέτα τήν εΰθύνην τών 
θείων καί άνθρωπίνων πράζεων, καί τό 
άνεζιχνίαστον πρόβλημα τής καταστρο
φής τών σχεδίων μας πρό τής ειμαρμέ
νης, ό Ιούδας γελών σαρδώνειον τφ  λέγει:

—  Χαΐρε ! καί μολονότι είσαι Θεός, 
προσπάθησον τουλάχιστον ν’άποθάννις ώς 
άνθρωπος.

Καί δ άτιμος, δ πωλήσας τόν φίλον 
καί διδάσκαλόν του, έζηφανίσθη έν τή 
σκιά, ένφ δ Ίησοΰς εγείρων τοΰς όφθαλ
μοΰς πρός τόν ουρανόν, ήσθάνετο μεγαλη- 
τέραν φρίκην, βλέπων τοΰς άστέρας πάν- 
τας καλυφθέντας, καί τήν Νύκτα μόνην 
δεχομένην τάς πληγείσας πτέρυγας τής 
δεήσεώς του.

Α ι γ ο π ο ς

ΓΡΑΜΜΑΙΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

X. Ίω . Κριτήν. Συνδρομή σας έλήφθη, ήρξατο ή 
αποστολή τοΰ φύλλου. «Δράματα Παρισίων» τιμών— 
ται δρ. 7 διά τάς έπαοχίας χαί 6 διά τάς Αθήνας. 
Οΰδεις παρουσιάσβη ν’ άγοράση έξ ονόματος σας. — 
χ. Ν. Δ. Βοζιαννόπουλον, βιβλία άπεστάλησαν,πλήν 
δύο έξαντληθέντων. ’ Εγράψαμεν.—χ. Ν. Καπιτανό- 
πουλον. Βιβλία άπεστάλησαν, πλήν ένός έξαντληθέν- 
τος.Τηροϋμεν εις διάθεσιν σας δρ 1,10. -χνριας ΕΙ- 
ρήνην Μ. Κοντογιάννη, Σόφιαν Παρασχευά, Ά νναν 
Κουλουμοπούλου, χχ. Σπ.Άναγνωστόπουλον, Λάμ
προν Δ. Κοχχύρην, Γ, Νίγχαν, ιατρόν, Εμμανουήλ 
Κλάραν, Ροδόλφον Μωρέττην, Κωνσταντ. Κοντού- 
ρην, Κωνστ. Λεοναρδόπουλον, Ν-χόλ. ’Αγγελίδην, 
Νιχόλ. Παρασχευαν, Παρασχευαν Σούχαν, Στέφανον 
Ταρουσόπουλον, Γεώργιον Κοσμόπουλον, Δημοσθέ- 
νην Κοντόν, Δ. Γ. Φωτόπουλον, ’ Αλέξ. Κ. Δημα- 
χόπουλον, Όδυσσέα Άντζουλΐνον. Συνδρομαι ϋμών 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.— χ. Παναγ. Δ. Καρα- 
τζαν. Φύλλα άπό άρ. 370 μέχρι σήμερον έστάλησαν. 
—χ. A. Ν. Σμύρνην. Πρός τ ίν  χ. Γ. Ξενόπουλον, 
δύνασθε ν’άπευθυνθήτε ύπό τήν έξης διιύθυνσιν Όδός 
ΙΙροαστείου,άρ.ΐΟ. 'Αθήνας —χ.Σπ.Παπαφρ. Ενταύ
θα. "Αν χαι ή έχλογή σας δέν θά ευαρεστήσω τοΐς 
ποΛΛοΤίζ, έν τούτοις δημοσιευθήσεται προσεχώς.—χ. 
Δ. Θεοδωραχόπουλον (A ix- en -  Provence). Ελλεΐ- 
πον φύλλον άπεατάλη. 'Εγράψαμεν. — χ. Μιχαήλ 
Δάρειον. Άπεστάλησαν τά φύλλα άπό 1ης Όχτω- 
βρίου. ΕΙς διάθεσίν σας τηροΰμεν φρ. χ. 5, χαθότι ή 
συνδρομή είνε φρ. 15. — χ. Δτμ. Βλαχάβαν. Συνδρο
μή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Έλλείποντες άριθμοί 
άπεστάλησαν.—X. Πέτρον Γ. Περάχην. Ελήφθησαν 
παρά τοϋ χ. Μι^αλοπούλου χ. φρ. 36. Εϋχαριστοΰ- 
μεν. Αποδείξεις άπεστάλησαν. — χ. Ρ. Κ. Μ. 'E r- 
τα ΰθα·  Δημοσιευθήσεται. Έ ξ δσων γνωρίζομεν, ήδη 
δέν συνηντήθητε μέ ούδένα τών μεγάΛ ω ν  ή χαί τών 
μ ιχ ρΆ ν .  Θά μας έπιτρίψητε όμως ν’ άντιχαταστή- 
σωμεν έδώ χ’ έχει όλίγας λέξεις trop-fort χαί —εις 
τοΰτο δέν θά ίχετε άντίρρησιν — τήν στίξιν. — χ. 
Γεώργ. Σ. Λύχαν. Ήμερολόγιον Σχόχου έστάλη.
— χ. I. Δ. Ίωάννην Πολυχρονίου . Ή  συνδρομή 

, σας έλήφθη . Εύχαριστοΰμεν. Ήμερολόγιον ΣχΑ»
χου έστάλη, μετά τής άποδείξεώς σας — χ. Α Λε
οναρδόπουλον. Περιμένομεν άντίτιμον 3 συνδρομών.
— χ. ’Αντώνιον Κ. Τραιλαντώ«ην . Ένεγράφητ»

; άπό 1ης Νοεμβρίου. Τήν συνδρομήν σας παρα-
χαλοΰμεν ν’ άποστείλητε άπ’ εύθείας τη διϊυθύνσει 
διά ταχυδρομιχής επιταγής. — Πραχτορεΐον Εφημερί
δων. T r jr o r .  Βιβλ'α εις δύο δέματα ταχυδρομιχά έ
στάλησαν. ’Εγράψαμεν—χ. Πάνον Ε . Κοντογούρην. 
Φύλλα άπεστάλησαν. Ε’ις τό έξης θά αύξηθή 6 ®ά- 
χελλος χατά δύο φύλλα. ’ Εγράψαμεν.—χ. Σπυ. Πα- 
γώνην. Α! διευθύνσεις διωρθώθησαν. Ένεγράφη ό χ. 
Εύαγγελινός Γαλάνος, πρό; δν άπεστάλησαν τά φύλ
λα άπό 1ης 'Οκτωβρίου. ’Απόδειξις άπεστάλη. Εύ· 
χαριστοΰμεν.—χ. Π .Σ  Σταυριανίδην. Ένεγράφητε, 
τά μέχρι τοΰδε έχδοθίντα φύλλα άπεστάλησαν μετά 
τής άποδείξεώς υμών. — Α ισάπω .  Μετ’ εύχαριστή- 
σεω; δημοσιεύεται σήμερον. —χ. Κ .Α. Ρέγχον. Έ 
νεγράφη ό χ. Κωνστ. Μελλής, πρός ον άπεστάλησαν 
τά άπό 1ης Όχτωβρίου έχδοθέντα φύλλα. 'Λπόδειξιν 
λαμβάνετε ταχυδρομιχώς. Εύχαριστοΰμεν.

Μ Α Β Α Ζ Ι H Ε  I L L U S T R E
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PRIX DES ABONNEMENTS:

S i x  m o i e :  f p .  9 .  — U n  a n :  f r .  1 6 .
(Συνδρομήτα\ ^γγράφονται παρ’ ήμ~ν).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΓΚΑΙΡΙΑ

Έ ν τφ  γραφείο) ήμών διτάρχει χειρόγραφος 
κατάλογος Μυθιστορημάτων, δεδεμέν ·>ν τών πλεί- 
στων, τοΰ Δουμα, Μ οντιπέν, Ρισβούργ, Βελώ 
Τεράϊλ, κτλ . Τά μυθιστορήματα ταΰτα  άποτε- 
λοΰσιν άληθή Μυθιστορηματικήν Βιβλιοθήκην, πω- 
λοΰνται δέ εί'τε δλα όμοΰ καί χωριστά. Μ«- 
ταξΰ τών μυθιστορημάτων τούτων δπάρχίΐ όλό- 

( κλήρος ή σειρά τών «Δραμάτων τών Παρισίων», 
ί συμπεριλαμβανομένης καί τής «'Ωραίας Ά νθοκί- 

μου». κα ί πλείστα  αλλα  σπάνια καί δυσεύρβτα 
μυθιστορήματα.
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