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Αήγοντος τήν 31 Τ>ν ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
και κατά τό ΣΤ' έτος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι την συνδρομήν αύτών 
εγκαίρως,Ϊνα διά τοΰ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,
δπερ χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
I 7)5 Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.

Οί έν Α ίγύπτω  κκ. Συνδρομηταί ή
μών, οί καθυστεροΰντες είσέτι τήν 
συνδρομήν τοΰ λήξαντος Ε' έτους, πα- 
ρακαλοΰνται ν ’ άποστείλωσιν αύτήν 
προς τόν γενικόν ήμών πράκτορα : 
«Κ ον Παναγιώτην Γριτζάνην, είς ’Α 
λεξάνδρειαν», δι’ αιγυπτιακών γραμ
ματοσήμων ένός γροσίου διατιμήσεως 
καί έν έπιστολη έπί συστάσει. Διά 
τοΰ τρόπου τούτου δεν θά χάσωσι 
τήν εύκαιρίαν νά συμμετάσχωσι τοΰ 
ΑΑΧΕΙΟΥ τών κ’Εκλεκτών», διότι ό 
άριθμός τής άποδείξεως καί τοΰ Ε' έ
τους θά εινε καί άριθμός τοΰ

ΑΑΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

10 ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
Ν ΑΥΤΙΚ Ο Ν  Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

[Συνέχεια],

Πλήν ποία γενναιότης δύναται νά συμ- 
παραβληθη μέ την τοιαύτην ανανδρίαν ; 
Τη αληθείς άγριος κατέστη είς την επο
χήν μας ό περί ύπάρξεως άγων. Το σκά
φος έκεϊνο, το μήκος ?χον 30 μέτρων, πε- 
ριελάμβανε δέκα άνδρας έντός τών στενών 
αυτοΰ πλευρών. Είνε τόσον έλαφρόν, ώστε 
τό κύμα άνυψοΐ αΰτό καί τό παοαφέρει 
ώς κάρφος, τόσον εύθραυστον, ώστε άρκεΐ 
μία βολή τηλεβόλου διά νά τό καταβύ
θιση. Δέν φέρει δπλα, διότι εινε δπλον 
αυτό τό ίδιον.

Ίδοΰ έξεκί νησεν, ώθούμενον ύπό της 
ελικός του, διασχίζον τά  κύματα, κατα-  
πογτιζόμενον παρ’αΰτών.Διευθύνεται πρός 
τόν σιδηροΰν γ ίγαντα , ταχύ ώς ό λίθος 
τοϋ Δαυίδ κατά τοΰ Γολιάθ. ’Οφείλει νά 
τον φθάση, νά έπιπέση κ α τ ’ αΰτοΰ ΰπό 
την χάλαζαν τών βλημάτων, διά μέσου 
τών μυδραλλίων Χότσκις πυροβολούμενον 
ΰπό τηλεβόλων χαλύβδινων διέυθυνομένων 
ΰπό άλανθάστων οφθαλμών. Αΰτό· δέ τό 
αόρατον, τό άπείρως μικρόν, θά προσκολ-

! ληθη είς τόν κολοσσόν" θά θέση είς τάς  
πλευράς του, είς τά  ΰφαλα μέρη του τόν 
φοβερόν κώνον, όστις θά τόν έκμηδενίση- 

! καί αν δέν δυνηθη νά φύγη αρκετά ταχέως 
δπως διασωθη έκ τές έμμανοΰς αγωνίας 

■τοΰ αντιπάλου του, οφείλει ν’ άπολεσθΐί 
μετ’ αΰτοΰ, νά ταφΐί έν τφ  θριάμβφ του, 
ώς ό ΜακκαβαϊοςΈλεάζαρ, οστις άπέθανε 
συντρ ιβεις, άφοΰ διέσχισε την κοιλίαν τοΰ 

ί έλέφαντος τοΰ Άντιόχου.
Ήμέραν τινά ιδίως ό αξιωματικός ϊ ·

1 σχεν άμεσον άφορμήν τών καθηκόντων 
του.

’Ανέθηκαν είς αΰτόν την φροντίδα νά 
έξακριβώση την άντοχήν τοΰ τορπιλλο- 

; βόλου είς ώρισμένον διάστημα. ’Εκπλέον 
I έκ Τουλόνος άμα τη νυκτί επρβπε νά με- 
I ταβη έν πάση τα χ ύτητ ι  μέχρι τοΰ κόλ

που Ζουάν καί νά έπιστρέψη είς την π α 
ραλίαν της Τουλόνος κατά την μεσημ
βρίαν.

Χαρακτηριστική λεπτομέρεια ήτο οτι 
άπηγορεύετο αΰτφ  νά προσέγγιση την 
ξηράν έξ άποστάσεως όλιγωτέρας τοΰ έ- 

I νός μιλλίου.
*Η προετοιμασία έγένετο άπροσκόπτως. 

Ό οΰρανός ήτο αίθριος, ηΰνόει δέ τόν 
πλοΰν λαμπρόν τές σελήνης φώς. Τό τοι- 
οΰτο άντέβαινε κατ’ αρχήν πρός τήν α 
ποστολήν τοΰ φοβεροΰ πλοίου, οπερ τό 

I κυριώτατον αΰτοΰ όφελος άρύεται έκ τοΰ 
παντελοΰς ζόφου.

—  ’Εμπρός παιδιά, είπεν ό Φριδερϊκος 
1 γελών πρός τοΰς άνδρας του, ανασκουμ

πωθείτε. Μάς διατάσσουν νά κάμωμεν ενα 
νυκτερινόν ταξειδάκι. "Ας προσπαθήσω- 
μεν νά κερδήσωμεν έκ τοΰ προσδιορισθέν - 
τος χρονικοΰ διαστήματος μερικάς ώρας 
διά νά κοιμηθώμεν καί λιγάκι.

—  Οΰμ ! είπε γρυλλίζων ό Κλέτος, π ι
θανόν καί νά μή κερδήσωμεν καθόλου ώ
ρας.

—  Νά σκάσης, κακοποΰλι ! άπήντη
σεν ό Ζιλδά άπό της θέσεώς του. Νομί
ζεις δτι ό πλοίαρχός μας δέν προεΐδε τό 
λούσιμον όποΰ μ£ς περιμένει ;

Πράγματι, μεθ’ όλην την αίθριότητα 
τοΰ στερεώματος, ή Μεσόγειος άπέμενε 
ζοφερά. Δέν είχον διανύσει οΰτε είκοσι- 
πέντε μ ίλλ ια  άκόμη δτε κατέστη κυμα- 

| τόεσσα. Κΰμα άπροσδόκητον προσέβαλεν 
έκ τοΰ πλαγίου τά τορπιλλοβόλον καί 
κατεκάλυψεν αΰτό σχεδόν όλοτελώς.

Μετ’ολίγον νέφος Ιχον τό κέντρον χαλ- 
κόχρουν έσκέπασε τήν σελήνην καλύψαν 
τά τέταρτον τοΰ οΰρανοΰ. ’Εφαίνοντο ήδη 
πάντα τά  άλιευτικά πλοιάοια καταφεύ- 

| γοντα μετά σπουδής έγγΰς τές  άκτής-
Ό  Πλεμόν δέν είχε καθόλου άνοίξει 

j τό στόμα. Διήνοιξβ μόνον τό Ιρκος τών 
όδόντων ΐνα είπη τό πρόσταγμα :

—  Βάλετε περισσότερη φωτιά !
Ή προσταγή έξετελέσθη εΰπειθώς ΰπό

τών θερμαστών.
'Ολόκληρον τό σκάφος έφρικίασεν. Ή 

περιστροφή τές ελικος Ιφθασεν είς τόν ά-  
νώτατον βαθμόν κατά λεπτόν, καί ώθησε 
τό σκάφος μετά καταπληκτικές ταχύ-  
τητος.

’Εν τούτοις ή θάλασσα έξωγκοΰτο. Τε
ράστιοι όγκοι ΰδατος συνεσωρεύοντο προ 
τές πρώοας τοΰ πλοίου. Τό τορπιλλοβο- 
λον Ιπλεεν έντός άφρώδους έπιφανείας. 
“Εν πρώτον κΰμα σκαιόν, δόλιον, όλ ισθέ'  
σαν είς τά  έμποός έξέσπασε μετά π α τά -  
γου κατά  τοΰ δεξιοΰ φανοΰ.

—  *Αγία Ά ν ν α  μου! άνέκραξεν ό Κ λέ
τος, ή Γαλανούλα έθύμωσεν.

«Γαλανούλαν» δ Κλέτος άπεκάλει τήν  
Μεσόγειον, κ α τ ’ άντίθεσιν πρός τόν’Ωκεα- 
νόν, δν άπεκάλει Καταπράσινον.

Ό  Πλεμόν ούδέν είπεν.
Ή ταχύτης τοΰ τορπιλλοβόλου διετη- 

ρεΐτο /] αΰτή.
’Έβαινε φερόμενον έκ της όπισθέν του 

ισχυρές ώθήσεως. Τά κύματα ήδη διεδέ- 
χοντο άλληλα άδιακόπως. Φανερόν ήτο  
δτι ή θάλασσα έξηγριοΰτο καί δτι έπέ- 
κειτο τρικυμία οΰχί κοινή. Χαμηλά, είς 
τόν συννεφώδη 6ΰρανόν, δ κεραυνός έμυ- 
κατο φλογίζων τά νέφη δι’ άστραπών.

—  Ή ισημερία προτρέχει, άπετόλμησε 
νά είπη δ Κλέτος.

—  Καί ημείς καθυστεροΰμεν, άπήντη
σεν ό Ζιλδά.

Κ α τ ’ έκείνην την στιγμήν τά  κύματα  
είχον φθάσει είς τόν μέγιστον βαθμόν τοΰ 
ύψους τω.ν καί τές  πυκνότητος. Κΰμα 
δέκα πήχεων ΰψώθη ΰπεράνω τών άλλων, 
ώς ίππος άνορθούμενος σεϊον τήν έξ άφροΰ 
χαίτην του, καί έπέπεσε μέ δλον αΰτοΰ 
τόν όγκον έπί τοΰ σκάφους, δπερ έκάμφθη 
ΰπό τό βάρος.

—  Αΰξήσατε τό πΰρ ! δλοταχώς ! έ- 
πανέλαβεν ή ηχηρά φωνή τοΰ Πλεμόν, ένφ 
ή χείρ του?συρεν έπανειλημμένως τόν συγ- 
κοινωνοΰντα μετά τές μνιχανές ηλεκτρι
κόν κώδωνα.

Δέν ητο πλέον πλοΰς έκεΐνος. Τό Τορ- 
πιλλοβόλον 29, παραφερόμενον σφοδρώς, 
έσκίρτα, ΐστατο,ούτως είπεϊν,άπό τοΰ έ
νός κύματος είς τό άλλο. Οί ναΰται,δ ιά-  
βροχοι μέχρις όστέων, πεπηγότες, δυσκό- 
λως έκινοΰντο, ενεκα τών βαρέων έκ τοΰ 
ΰδατος ένδυμάτων των.

Άδιάφορον δμως ! ώφειλον νά διασχί- 
σωσι τά  όρη έκεΐνα τών κυμάτων, νά δι- 
έλθωσι διά τοΰ μανιώδους έκείνου ΰδατος. 
Θ’ άνεπαύοντο έκεϊ πέραν είς τόν κόλπον, 
άν ήθελον τό κατορθώσει. Δέν επρεπε νά 
οηθη δτι ναΰται, καί ναΰται τορπιλλοβό- 
λου μάλιστα, ύπεχώρησαν πρό τές τρ ι
κυμίας.

Ό  καιρός έν τούτοις παρήρχετο, ένφ 
διήρκει δ άγών. Ό  άνεμος είχε καταστέ  
αμείλικτος συνταράσσων βιαίως τήν θά
λασσαν. Κατά πασαν στιγμήν νέα ήνοί- 
γοντο βάραθρα. Το έλαφρόν σκάφος ?στε- 
νεν' έν τούτοις τό 29 άντεϊχε θαυμασίως.

Περί τό μεσονύκτιον έθεάθη λάμπων είς 
δύο μιλίων άπόστασιν άπό τές άκτές δ 
φανός τοΰ Σαίν-Τροπέζ. Ή είσοδος τοΰ 
δρμου είνε κινδυνώδης, ενεκα τοΰ στενοΰ 
στομίου' ά λλ ’ ή περίσκεψις καί ή φρόνη- 
σις ύπηγόρευον νά ζητήσωσιν έκεϊ κατα-  
φύγιον, έ'ως δτου ήθελε παρέλθει ή θύ
ελλα.

*0 Πλεμόν έφαίνετο προσηλωμένος είς



τήν θέσιν του. Τοιαύτη ήτο ή τραχύτης 
'τοΰ άγώνος, ώστε οί άνδρε; ήσαν κάθιδροι 
ύπό τά  διάβροχα έζ άλμυροΰ ΰδατος έν- 
δύματά των. Σπανίως είχον εΰρεθή εις 
παρομοίαν σκηνήν.

—  Διάβολε ! είπεν ό Κλέτος, άν την 
γλυτώσωμεν, πρέπει νά προσφέρωμεν τά-  
ξιμον είς την 'Αγίαν Ά ννα ν  έ'να τορπιλ- 
λοβόλον άπό ζύλον μεγάλον ώς αΰτό . 
Είνε καλόν πλοΐον αΰτό τό 29 !

— Εί'μεθα είς τό Σαίν - Τροπέζ I ειπε 
μηχανικώς ό άζιωματικός.

Είνε τέσσαρες ώραι άφότου άνεχωρή- 
σαμεν' δέν θά φθάσωμεν είς τόν κόλπον 
πρό τ ί ς  πέμπτης πρωινής ώρας... άν φθά- 
σωμεν.

Α ληθώ ς ήδύνατο τις νά είπγ) δτι ή Με
σόγειος είχεν άποφασίσει έκ πείσματος νά 
έμποδίσγ) τό τορπιλλοβόλον άπό τοϋ νά 
γθάσγι είς τόν πρός δν ό'ρον. Ήγωνίζετο 
μανιωδώς νά φράσσϊ) αΰτώ τόν δρόμον . 
“Ορη ΰδατος συνεσωοεύοντο δεζιά καί ά- 
^ιστερά, έμπρός καί όπίσω.'Ο κεραυνός έ- 
φλόγιζεν άδιακόπως τόν οΰράνιον θόλον 
καί ή ατμόσφαιρα ήτο πεπληρωμένη ή-  
λεκτρισμοΰ.

Πρός στιγμήν τό πλοΐον δέν προΰχώρει 
πλέον είμή έζωθούμενον . Άδιακόπως  
άνυψουμένη ΰπεράνω τ ί ς  έπιφανείας ή 
Ιλιζ συνήνου μέ τάς άπαισίας ώρυ- 
γάς της τρικυμία; τόν στρηνί κρότον 
τ ί ς  είς τό κενόν περιστροφής της. Τό 29  
προσέβαλε τήν θάλασσαν ώς κριός, αυτη  
δέ έπαιζε μέ τό έζηρεθισμένον σιδηροΰν 
σκάφος. Έχανον είκοσι όργυιάς, οπως κερ- 
δήσωσι τριάκοντα' προΰχώρουν όπισθο- 
χωροΰντες. Άπωθούμενο; έντό; τ ί ;  κα- 
πνοδόχη; δ καπνάς έκ διαλειμμάτων ά- 
πετύφλου τοΰς θερμαστάς, ών είς κατέ
πεσε λιπόθυμος. Αί χεΐρες τοΰ Ζιλδά, δσ- 
τις ήδη οίακοστρόφει, ήμασσον, διότι τό 
δέρμα έσχίζετο ΰπό τήν καυστικήν ένέο- 
γειαν τοΰ άλατος τοΰ θαλασσίου ΰδατος. 
“Εμελλον άρα νά παραιτηθώσι τοΰ άγώ- ' 
νος ; “Ηδη εΰρίσκοντο άπέναντι τοΰ Φρε- 
ζούς

Ό  Πλεμόν άπέδειζεν οτι αΰτός ήτο 
πράγματι ή ψυχή τοΰ πλοίου του. ’Ε- ί 
φάνη σιδηροΰς.Ό άγων ΰπηρζε τεράστιος. 
Ή καπνοδόχη έθλάσθη είς δύο μέρη' ή· 
μηχανή έν μέρει έβλάβη" άλλ’ άδιάφο- 
ρον ! Κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου, οτε 
ή τρικυμία έκόπαζε, τά 29 διέσχιζε τόν 
κόλπον τ ί ς  Ναπούλης, έκαμπτε τήν Κρο- 
αζετην, και τήν Α γ ία ν  Μαργαρίταν καί 
είσήρχετο νικηφόρω; εί; τόν λιμένα τών 
Ά ντιβώ ν.

Πλίθο; ευρίσκετο εί; τήν παραλίαν.
Δι’ δλη; τ ί ς  νυκτός άδιακόπως άντ- 

ηλάσσοντο τηλεγραφήματα μεταζύ τη ;  
Τουλόνος καί τών διαφόρων παρά τάς ά- 
κτάς έκείνας λιμένων, διότι άνησύχουν 
περί τοΰ τορπιλλοβόλου. Τά τελευταΐον 
τηλεγράφημα έπεμψεν αυτοπροσώπως δ 
Φριδερΐκος Πλεμόν έχον ώς έζης :

• Έφθάσαμεν σφοι και άβλαβεΐς έ- 
βδόμην ώραν’ άλλά βλάβαι σοβαραί.Πέμ- 
ψατε ρυμουλκόν».

Πρόδηλον τφ  όντι ήτο δτι τά γενναΐον 
29 δέν ήδύνατο νά έπανακάμψγ] άφ’ έαυ
τοΰ είς τόν λιμένα τ ί ς  Τουλόνος.

["Επεται συνέχεια].

Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

ΑΕΟΝΤΟΣ Δ Ε -Τ Ε Ν Σ Ω

Η Μ Η Τ Η Ρ  Τ Ρ Ε Α Λ Η
ΣΜΥΡΝΑΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

—  Σάκχαρι! σάκχαρι! Ά λ λ ά ,  φ ίλτατε  
ιατρέ, οπού δήποτε θά σάς Ιδιδον σάκ- 
χαρι. Πλήν σείς οΰδαμοΰ έ'χετε συστηθή.

—  Πρός τ ί  νά συνδέσω πολλάς σχέ
σεις; "Οτε θά εΐμεθα είς τοΰς λιμένας τ ί ς  
Μαδαγασκάρης ή τ ί ;  Σ ιν ικ ί ; ,  εί; τ ί  θά 
μοι χρησιμεύσν) έάν έμφανισθώ εί; είκοσι 
σμυοναϊκά; αίθούσα; ;

—  Είς τό νά μή άνιάτε ή νά μή νυμ- 
φευθητε, δπερ έπικρέμαται κατά τ ί ς  
κεφαλής σας, άγαπητέ ιατρέ. Όσοι, ώς 
ώ; ύμεΐ;, έπεσαν έντό; οίκογενείας, έχού- 
ση; νεάνιδα έν ώρα γάμου, οΰδέποτε έζ- 
ηλθον α ΰ τ ί ς  έλεύθεροι, ιδίως δ’ οί ιατροί. 
Διά τούτους είναι τοΰτο σχεδόν πεπρω- 
μένον. Πράζατε δμως ο,τι βούλεσθε,άλ,λά 
τοΰλάχιστον άπόψε θά σάς ίδωμεν είς 
τόν χορόν τών Χάρρισων ;

—  Βεβαίως όχΓ δέν τους γνωρίζω καί 
σκέπτομαι νά κοιμηθώ δώδεκα δλας ώρας, 
δπως άνακουφισθώ έκ της άΰπνίας της 
παρελθούσης νυκτός.

—  Δέν ήζεύοετε τί θ’ άπολέσητε. Ό  
Χάρρισων είναι δ μάλλον έκατομμυριοΰχος 
τών έκατομμυριούχων τ ί ς  Σμύρνης.

— Μπά ! εί; γέρων Σκώτος, φ ανα τ ι
κός διά τήν Παλαιάν Διαθήκην ! Πώ; δ 
τοιοΰτος καθαριστής έπιτρέπει νά χορεύ- 
ωσιν είς τήν οικίαν του ;

—  ’Επιτρέπει είς έαυτόν καί τ ι  πλέον, 
τοΰτέστι νά έ'χ·/) σύζυγον, ήτις υπίρζεν 
άληθής καλλονή, καί ανεψιάν, ήτις είναι 
δνειρον !

—  Τήν Παλαιάν καί τήν Καινήν Δια
θήκην. Διατί αΐ δύο αΰτα ι πριγκήπισσαι 
δέν ήσαν είς τόν χθεσινόν χορόν τ ί ς  Λέ-

βχΥ1! ’—  Τό είπετε σείς αΰτός. Διότι είναι 
πριγκίπησσαι. Οί'μοι ! έκείνη ή Ήρα, έν 
δλν) τγί λάμψει τ ί ;  ώριμότητος, καί ή 
Έλενίτσα, ή μόλι; έζελθοΰσα τη ;  κεφα
λή ; τοΰ Διό; Ά θηνά , ν’ άναμιχθώσιν εί; 
τήν τύρβην δημοσίου χοροΰ ! Ήκούσατε, 
κύριοι, τόν ιατρόν ; Βιλφερών, φίλε μου,
θά σα; παρασυρωμεν απόψε ει; τον χορόν.
Θά έλθετε, θά ίδετε καί αυριον θά είσθε 
ήττημένος , έοωτευμενος μέ τήν θείαν ή 
τήν άνεψιάν, έάν δχι μέ άμφοτέρας. Οΰτω 
θά γείνει' τοΰτο αποτελεί μέρος τοΰ κα
νονισμού τοΰ πλοίου.

— Ά λ λ ’ ΰπάρχουσιν έν τώ κανονισμφ

άρθρα, τά  δποΐα δέν άφορώσιν είς τήν έ- 
θνοφυλακήν*.

—  Τό πιστεύετε ; Αΰτός δ πλοίαρχος, 
τοΰ όποιου τόν τυραννικόν χαρακτίρα ά-  
ναγνωρίζει δμοφώνως δλόκληρον τό π λή 
ρωμα, οΰδαμώς είναι δεσποτικός ένώπιον 
της δεσποινίδος Έλενίτσας. "Ισως δ’ α υ 
τός συνετέλεσε τά πλεΐστον, δπως αΰτη  
μή άμφιβάλλ·/) περί τ ί ς  γοητείας καί τής 
ισχύος της. Είναι νεαρά βασίλισσα, π ι-  
στεύουσα δτι τά πάντα οφείλονται αυτϊί,  
πάντες δ’ άμιλλώνται νά τ·7ι έκφοάζωσι 
τό σέβας των. Κ ατά βάθος δμως είναι 
άγαθωτάτη , μικρόν εΰφυέστατον δαιμό- 
νιον, ένίοτε δέ κακή.

— Καί δμως τήν είπατε άγαθωτά-  
την ! ...

—  ’Εκτός μιάς περιπτώσεως. Είναι έζ 
ορειχάλκου διά τοΰ; δυστυχείς, τοΰς ό
ποιους κάμνει νά ΰποφέρωσι. Δέν θά έ- 
φείδετο κόπων καί φροντίδων, δπως σώση 
στρουθίον άπό τών ονύχων γαλής *αί δέν 
δίδει έλαχίστην ποοσοχήν είς τόν μάλλον 
τεθλιμμένον τών έρωμένων αΰτής. Λέγει, 
δτι τοΰτο δέν τήν άποβλ.έπει.

—  Δέν είναι χαρακτήρ κοινός καί όμο- 
λογώ, δτι έκινήσατε τά ένδιαφέρον μου. 
'Εάν είχον πρόσκλησιν...

—  Δέν πειράζει' μήπως εχομεν δλοι 
προσκλήσεις ; Θ’άπεράσετε εί; τόν σωρόν.

—  Διάβολε ! θά ήτο μεγάλη έλευθερία 
έκ μέρους μου.

—  Μπά ! Είς τήν Σμύρνην ! ... Φρον
τίσατε μόνον νά φθάσητε ολίγον άργά, 
δτε ή οικοδέσποινα δέν θά είναι πρό τής, 
θύρας.

— “Εστω, είπεν δ Μαυρίκιος, θά υπάγω  
είς τάν χορόν.

’ Ητο γεγραμμένον.

Ζ'

ΤΗτο ή ένδεκάτη ώρα τής νυκτός, δτε 
δ νεαρός ιατρός άφίκετο πρό τής εισόδου 
τής οικία; Χάρρισων.

Ή οικία αΰτη, κειμένη είς τό νέον μέ
ρος τών παραλίων όδών, έκτισμένη κατά  
ρυθμόν ιταλικόν, μέ τήν πρόσοψιν φαιό- 
χοουν και τά  παράθυρα μέ φύλλα έκ λε 
πτών σιδηρών πλακών,έβλεπεν είς τήν θά
λασσαν. Ητο μονόροφος καί ειχεν ενα 
μόνον έζώστην μετά σιδηρών κιγκλίδων. 
Ή στέγη αΰτής, κεκαλυμμένη ΰπό έρυ- 
θρών κεράμων, συνετέλει, δπω; τό οικο
δόμημα όμοιάζγι πρός Ιπαυλιν τών περι
χώρων τής Γενούης.

Πυραί καημένων ρητινωδών ζύλων έ- 
φώτιζον, διά κίτρινου φωτός, τήν γε ιτο
νίαν κατάμεστον άνυποδήτων καί ρα- 
κενδύτων άγυιοπαίδων μέ τό βλέμμα ά- 
τενές καί τό στόμα κεχηνός.

Τά ιδιαίτερα δωμάτια τοΰ έκατομμυ-  
ριούχου καί τή ; συζύγου του ήσαν είς τό 
ισόγειον, τά δέ πρός υποδοχήν είς τήν 
πρώτην οροφήν. Είναι αΰτη συνήθεια 
σμυρναϊκή, έπιβαλλομένη ΰπό τών συχνών

1. ’Αξιωματικοί των πολεμικών πλοίων άποχαλοδσι 
λόγιμ άατεϊσμοϋ, έθνοφύλαχα; τόν Ιχτρόν, τόν μηχα
νικόν χαί τόν έπιμελητήν.
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σεισμών. 'Οσάκις 6 σεισμό; άνατινάσσει 
τάς άπό τών τοίχων ήρτημένας εικόνας 
καί κινεί τοΰς κωδωνίσκους, είναι εΰάρε- 
στον νά εΰρίσκηταί τ ις είς τό ύπαιθρον, 
άνοίγων μόνην την έξώθυραν.

Ό  Μαυρίκιος, οστις έγίνωσκε τό Λον- 
δΐνον, είσελθών είς τόν πρόδομον, ένόμισεν 
δτι ειχε μετενεχθή είς αΰτήν την συνοι
κίαν Βελγράβια. Τά πάντα ήσαν α γ γ λ ι
κά, τά  τε έπιπλα, οί τάπητες καί οί θε
ράποντες, έπίσης τό άόριστον άρωμα, ο
περ φέρει μεθ’ έαυτοΰ δπου δήποτε πας 
κομψός πολίτης τής ’Αγγλίας. Ένφ ά- 
πέβαλλε τόν μανδύαν του, Ίσχεν ευκαιρίαν 
νά θαυμάσϊ) μίαν αίθουσαν μεγίστων δια
στάσεων καί εΰρυτάτην κλίμακα έκ μαρ
μάρου, ήμικεκαλυμμένην ΰπό άνθέων καί 
φύλλων. ’Αριστερά *αι τ ^ν *ρχτν τής 
κλίμακος διεκρίνετο τό δωμάτιόν τών κυ
ριών, πλήρες έπανωφορίων παντός χρώ
ματος καί κεκοσμημένον ύπό δύο κατό
πτρων, είς τών οποίων τό ετερον άντι- 
κατωπτρίζετο, κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν, 
τό θελκτικώτερον πρόσωπόν έξ δσων ό 
Μαυρίκιος δέν είχεν ίδει πρό πολλοϋ.

Ή ώραία άγνωστος, άναμφιβόλως βρα- 
δύνασα προσκεκλημένη, Ιρριπτε τό τελευ- 
ταΐον βλέμμα έπί τοΰ στολισμού της, 
ένώ ήλικιωμένη κυρία, καταγωγής προ
φανώς αγγλικές, πεοιέμενεν άπαθής τήν 
στιγμήν τοΰ νά είσέλθη είς τήν αίθουσαν 
τοΰ χοροΰ.

Ή νεάνις, όρθια ένώπιον τοΰ κατό
πτρου καί στρέφουσα τά  νώτα πρός τόν 
Μαυρίκιον, έδείκνυεν αΰτώ, χωρίς νά το 
έννοή, ένφ ΰψονε τοΰς βραχίονας, δπως 
διορθώση τήν κόμην της, σώμα άξιοθαύ- 
μαστον, γοητευτικόν. Τό ευειδές πλάσμα 
προσεμειδία είς τήν ΰπό τοΰ κατόπτρου 
άναπαρισταμένην χαρίεσσαν εικόνα καί, 
μετά τόσον καλής συντροφίας ευρισκό
μενον, δέν έφαίνετο ανυπόμονος νά προσ- 
έλθν) πρός τοΰς χορευτάς, οΐτινες περιέ- 
μενον αΰτήν είς τήν άνω οροφήν.

Ή κλίμαξ καί ό πρόδομος ήσαν.έρημα, 
διότι πάντες οί προσκεκλημένοι είχον 
συνέλθει καί οΰδείς αΰτών έσκέπτετο είσ- 
έτι ν’ άπέλθγι.

—  Μά τήν πίστιν μου — είπε καθ’έ- 
αυτόν δ Μαυρίκιος —  έάν κρίνω έκ τοΰ 
πρώτου τούτου δείγματος, ή οικοδέσποινα 
δέν κάμνει κακήν έκλογήν τών προσκε
κλημένων της.

’Ενώ δ’ αί δύο κυοίαι Ιξήρχοντο τοΰ 
δωματίου :

—  Δεσποινίς—  είπεν δ Μαυρίκιος, υ- 
ποκλίνων πρό τής νεωτέρας — ίσως σπεύδω 
πολύ, άλλά νομίζω, δτι τοΰτο είναι τό 
άσφαλέστερον μέσον. Έάν έτόλμων νά 
αιτήσω παρ’ υμών ενα στρόβιλον ποίν ή 
έμφανισθήτε έκεϊ έπάνω...

—  Κύριε— άπεκρίθη ή νεάνις μετ’ ά- 
φελείας καλώς άνατεθραμμένου προσώπου 
— νομίζω δτι τώρα πρώτον σάς βλέπω.

—  Τότε έπιτρέψατέ μοι, δεσποινίς —  
άπήντησεν δ Μαυρίκιος —  νά παρουσια- 
σθώ μόνος μου. Είμαι δ ιατρός Βιλφερών 
τοΰ γαλλικόΰ προσκόπου «Δυμών δ’Οΰρ- 
βίλ.

Ή νέα προσέβλεψε τόν Ιατρόν μετ’αΰ- 
ξούσης έκπλήξεως.

—  Ά λ λ ά ,  κύριε, πώς συνέβη νά μή 
συναντηθώμεν ποτέ, οΰτε ν’ άκούσωμεν 
τό δνομα υμών ·

—  Ή έξήγησις είναι εΰχεοής, έάν δέ 
καταδεχθήτε νά μή με προδώσητε . . . 
Διότι ακριβώς έθίξατε Ιν μυστικόν μου.

—  "Ω ! ώ ! κύριε, πολΰ εΰκόλως άπο- 
καλυπτετε τά μυστικά σας. Τουλάχιστον 
μέ γνωρίζετε ;

—  Οίμοι ! δχι. Έντός ολίγου θέλω 
παρουσιασθή ΰμϊν έπισήμως. Έν τώ με
ταξύ δμως δύνασθε νά μοι παράσχητε 
μεγίστην έκδούλευσιν, δηλαδή νά μοι δώ - 
σητε τόν βραχίονά σας, δπως είσέλθω είς 
τήν αίθουσαν τοΰ χοροΰ. Ίδοΰ μεταξΰ 
ήμών τό μυστικόν μου, ή πρόσκλησίς μου 
δέν είναι κανονική, έάν δ’ ή κυρία. . . ή 
κυρία...

—  Χάρρισων. Φρονώ, κύριε, δτι ιοφεί- 
λατε νά μάθητε τοΰλάχιστον τό δνομα 
αυτής. Δέν την ίδετε ποτέ ;

—  Ουδέποτε. Οί συνάδελφοί μου μ ’ έ- 
βασάνισαν νά ?λθω ένταΰθα. Μοί έξύμνη- 
σαν τόσον τά θαυμάσια τοΰ χοροΰ, τοΰ 
δείπνου, τής ανεψιάς ...

—  'Ομολογήσατε, κύριε, δτι ό δεϊ- 
πνος σάς Ικαμε ν’άποφασίσητε.

—  Τή άληθεία, δχι ! Είναι ή ανεψιά 
ή μάλλον ήτο ή άνεψιά. Ά φοΰ δμως ε ί
δον υμάς. .

Είχον φθάσει είς τό άνω πάτωμα.
— Κύριε — είπεν ή άγνωστος, προσ

βλέπουσα τόν Μαυρίκιον μετ’ ήθους ολί
γον σκωπτικοΰ — μέ κολακεύετε πολύ.
Αφοΰ δμως ίδητε τήν Έλενίτσαν , θά 

μεταβάλητε γνώμην. Καί άφοΰ τή  όμι- 
λήσητε...

—  Δέν θά τή δμιλήσω, έάν, πρός α 
μοιβήν, μοί παράσχητε τήν τιμήν νά χο- 
ρεύσω μεθ' υμών τό χ ο τ ί λ λ ί ό ν . ..

—  Δέν απαιτώ  νά φανήτε τόσον σκλη
ρός πρός τήν άτυχή νέαν. Ά λ λ ω ς ,  τοΰλά
χιστον έξ εΰπροσηγοοίας, οφείλετε νά 
συνδιαλεχθήτε όλ.ίγον μετ’ αΰτής, έρχό- 
μενος πρώτην φοράν είς τήν οικίαν της !

— ΙΙρώτην καί τελευταίαν. Δέν θά έ- 
πανέλθω είς τήν οικίαν ταύτην" δέν συ
χνάζω είς τάς συναναστροφάς.

—  Τόσον τό χειρότερον διά τάς συνα
ναστροφάς' πλήν ποτέ δέν ήξεύρομεν...

Ό  Μα ρίκιος ήρχιζε ν’ άνησυχή Ή  
νέα, τής όποιας δ ώραϊος βραχίων εθλι- 
βεν έλαφρώς τον ίδικόν του , έφαίνετο 
σκώπτουσα αΰτόν. Κ α τ ’έκείνην τήν σ τ ιγ 
μήν, εις νεΰμα τής αγνώστου, τό παρα
πέτασμα τής θύρας ήρθη καί είσήλθον 
έντός ευρυτάτης αιθούσης, κομψότατα έ- 
πιπλωμένης, άλλά πολΰ πλουσίας καί υ 
περπλήρους. Μόλις είχε τελειώσει είς τε- 
τράχορος. Όρθια έν τφ  μέσω τής αιθού
σης, κυρία εΰειδεστάτη εί καί ολίγον εύ
σαρκος, συνδιελέγετο μεθ’ όμίλου άνδρών.

—  Ιδού— είπεν ή συνοδός τοΰ Μαυρι- 
κίου, ύποδεικνύουσα αΰτήν διά τοΰ βλέμ
ματος— ίδοΰ ή κυρία Χάρρισων.

—  Η μεταξΰ τών δύο γυναικών όμοι- 
ότης, έκτός τών οφθαλμών, ήτο τοιαύτη,

ώστε δ ιατρός, παραβαλών αΰτάς πρός 
άλλήλας, άφήκε τόν βραχίονα τής νεάνι- 
δος καί, προσκλίνας βαθέως ένώπιον αΰ
τής, είπε :

 Δεσποινίς, μαντεύω τό μέγα λάθος
μου' είμαι είς τήν ΰμετέραν διάκρισιν. 
Πλήν έπιτρέψατέ μοι μόνον ν’ άπέλθω πριν 
ή ή κυρία θεΐά σας διατάξη νά με άπο- 
βάλωσιν ώς παρέμβλητον.

—  Πολΰ άργά —  είπεν ή Έλενίτσα. 
Παρετηρήθημεν καί θά έφαινόμην ώς έκ- 
τεθεΐσα μετ’ αγνώστου. Εμπρός, κύριε, 
δέον νά κενώσητε τό ποτήριον. Θάορος ! 
Έ λθ ετε νά σάς παρουσιάσω πρός τήν 
θείαν μου.

Κα τά πρώτην δψιν, ή κυρία Χάρρισων 
ένέφαινε πρόσωπόν έντελώς, καθ’ όλοκλη- 
ρίαν εΰτυχές. Έφαίνετο προσωποποιούσα, 
φυσικώς τε καί ήθικώς, τήν ήδονήν τοΰ 
ζήν. Τά πορφυρά χείλη, οί λάμποντες ο
φθαλμοί, οί λευκότατοι όδόντες, τούς ό
ποιους συχνάκις έδείκνυεν, ήσαν ένδείξεις 
ύγιείας καί τής άξιοζηλεύτου καλής δια-  
θέσεως, ήν γενν^ ή απουσία πάσης ανησυ
χίας καί πάσης υλικής δυσχερείας.

Ή Ά θ η ν ί ,  δευτερότοκος έκ τών τεσσά
ρων θυγατέρων τοΰ τραπεζίτου Βαρκα- 
σάϊαρ, πασών θαυμασίως ώραίων, έστερη- 
μένη περιουσίας, είχε γοητεύσει τόν σύ
ζυγόν της, ενα τρις έκατομμυριοΰχον καί 
δίς καί πλέον πρεσβύτερον αΰτής Σκώτον, 
διά τε τής φαιδρότητος καί τής έξοχου 
καλλονής αΰτής. Ό  κύριος Χάρρισων, 
δστις οΰδέποτε έγέλα δι’ ίδιον έαυτοΰ λο
γαριασμόν, οΰδεμίαν μουσικήν εΰλόγως έξ- 
ετίμα άνωτέραν τοΰ γέλωτος ώραίας εΰ- 
τυχοΰς γυναικός. Ώς πρός δέ τοΰτο δυ- 
νάμεθα νά είπωμεν, δτι ή Ά θη νά  άντή-  
μειβεν υπερβαλλόντως τόν γέροντα Σκώ
τον. Ή μείζων ήδονή, ήν ήδυνατό τις νά 
προξενήσ·/) αΰτη, δέν ήτο νά την θαμβώση 
διά τής εΰφυίας του, οΰδέ νά την μεθύση 
δ ι’ έπαίνων, άλλά νά κάμη αΰτήν νά γε- 
λάση. Είχεν άνάγκην νά γελ^, ώς άλλοι 
τής κινήσεως, δπως ώσιν υγιείς.

Κ ατά φυσικόν λόγον, ή ανατροφή τής 
1 άνεψιάς είχεν έπηρεασθή ΰπό τής μετά  

τών συγγενών της συμβιώσεώς της. 'Ορ
φανή άπό τής παιδικής της ήλικίας, είχε 
ποοσληφθή παρά τοϊς Χάρρισων, οΐτινες 
ήσαν άτεκνοι. Δύο τινά μόνον είχον ζη τή 
σει παρ’ αΰτής, νά ήναι εΰτυχής καί νά 
το δεικνύη. Έφαίνετο δέ τφ  δντι φαιδρά, 
ά λλ ’ ήτο δυσχερές νά είπη τις τ ί  ήσθά- 
νετο έν τφ  βάθει τής καρδίας της.

Είς τήν Γαλλίαν οί τρόποι τής δεκαε- 
πταέτιδος έκείνης νεάνιδος θά έφαίνοντο 
άνησυχαστικοί" άλλά δέν πρέπει νά λη-  
σμονώμεν, δτι είχεν άνατραφή κατά τόν 
αγγλικόν τρόπον καί δτι είς τήν Σμύρνην 
αί σύζυγοι δεκαπέντε καί ήμίσεος έτών ή 
λικίας δέν είναι σπάνιαι. "Ας προσθέσωμεν 
δ’ δτι ή Έλενίτσα ήτο τό είδωλον πάντων 
τών ξένων, οΐτινες έλάτρευον αΰτήν πλει-  
ότερον καί αΰτών τών θετών γονέων της, 
καί άς εΰχηθώμεν είς τάς δυναμένας νά 
έπικρίνωσιν αΰτήν μητέρας νά Ιχωσι θυ
γατέρας ώς αΰτήν, κατά  βάθος σοβαράς 
καί ίκανάς νάπροφυλάττωσιναυταιέαυτάς.



Παρ’ ολίγον έλησμόνουν ττ,ν δεσποινίδα καί έμέ.Σάς συμβουλεύω δμως νά μη καυ- 
Νάνσυ Γούδφωλ, την παιδαγωγόν της Ε- χηθήτε πρός αΰτην διά την παρεκτροπήν 
λενίτσας, ήτις παρηκολούθει αΰτην ώς ή σας τ ί ς  έσπέρας ταύτης. Πλήν μία φορά 
σκιά τό σώμα καί ήτις έγέλα ολιγώτερον δέν αποτελεί συνήθειαν καί θά σάς συγ- 
καί αΰτοϋ τοΰ κυρίου Χάρρισων. χωρήσωσιν, έάν καταγγελθήτε, άφοΰ, έπί

Ή καλλίτερα στιγμή τ ί ς  έσπερίδος διά τέλους, ώς το είπετε, δέν θά θέσετε πλέον 
τήν Άθηνάν ΰπήρζεν έκείνη, καθ’ ήν ή τόν πόδα είς τήν οικίαν ταύτην. 
ανεψιά της παοουσίασεν αυτί) τόν Μαυρί- Δυστυχής ’Αννέττα ! Οτε ό αλέκτωρ
κιον καί τή διηγήθη τήν πρώτην συνάντη- έφώνησε, δήλα δή οτε τά τετράχορδα 
σίν των. Ή φαιδρά κυρία Χάρρισων έγέ- έπαυσαν, ό Μαυοίκιος είχεν άπαρνηθή αΰ- 
λασε τόσον, ώστε οί οφθαλμοί της ύγράν- τήν τρίς. 
θησαν καί οί λευκότατοι ώμοι αΰτής JJ'
Ιχρωματίσθησαν έλαφρώς. ’Από έκείνης
τής στιγμής, ό νεαρός ιατρός έγενετο ό "Οτε, μετά τινας ώρας άπό τοΰ τέ-
εΰνοούμενος τής οΐκοδεσποίνης καί ό ήρως λους τοΰ χοροΰ, ό υίός τοΰ διασήμου ία-  
τής έορτής. Τοΰλάχιστον έκεΐνος δέν εί- τροΰ ήγέρθη τή ; ναυτικής κλίνης του, 
χεν ελθει ώ; τόσοι άλλοι ! Εί; τόν δει- χωρίς νά δυνηθή νά κλείση τοΰς όφθαλ- 
πνον, παοατεθέντα έπί κεχωρισμένων άλ- μούς, έδέησε νά όμολογήση πρός έαυτόν, 
λήλων τραπεζών, ή Ά θηνά  ήθέλησε τόν δτι είχε παγιδευθή. ’Επάλαισεν ομως, 
ιατρόν είς τήν τράπεζάν της, ό δέ Χάρ- διότι άφίκετο είς τήν πρώτην περίοδον 
ρισων, δστις περιεφέρετο άπό ομίλου είς τής νόσου, καθ’ ήν δέν θέλει τις νά ήναι 
δμιλον, διέταζε καί προσήνεγκον α ΰτφ  άσθενής. ’Απηύθυνεν έαυτφ  ώραιοτάτας 
πολλάκις καμπανίτην, χωρίς νά κατορ- άγορεύσει;, έπεκαλέσθη τήν κρίσιν του, 
θώση νά καταστήση αυτόν εΰθυμον. Ό  τό αίσθημα, τήν φιλοσοφίαν, πιστεύω  
Μαυρίκιο; ήτο άφηρημένος, ίμφροντις , καί αΰτήν τήν ιδ ιότητα τοΰ ίατροΰ. Ά -  
παρετήρει, εί; τό βάθο; τοΰ έστιατορίου, γνοών δ’ έν τέλει πρός τίνα άγιον ν’ άπο- 
ενα αυχένα μελαγχροινόν, είσέτι ολίγον ταθή, ήθέλησε νά γελοιοποιήση έαυτόν, 
ισχνόν, έζόχως κομψόν καί στηοίζοντα τό όποιον μόνον έπέτυχεν α ΰτφ  πολλάκις 
μικράν κεφαλήν έλληνικοΰ άγάλματος, είς όμοειδεΐς περιστάσεις , άλλ ’ ήττον  
Ιστεμμένην διά βαρέων βοστρύχων, μελα- σπουδαίας.
νών ως τον εοενον.

Έπί τέλους, ήγγικεν ή ώρα τοΰ κο- 
η λ λ τ ό ν ,  οΰτω δ’ ήδυνήθη νά καθίση π λη 
σίον τής Έλενίτσας.

— Σάς ειδοποιώ—είπεν α ΰτφ  ή νεά- 
νις — δτι δέν θέλω νά κουρασθώ. ’Απεποι-

—  ’Ανόητε, μωρέ, βλάζ Ερωμένε κω- 
μψδία; Έραστά μυθιστορικέ ! Λοιπόν, 
δέν είδε; τίποτε ; Τώρα πρώτον άπαντά;  
μίαν ώραίαν νέαν εί; τον χορόν ; Δέν έ- 
χόρευσα; , δέν έ δείπνησα;, δέν Ιπαιζα; 
μουσικήν καί δέν ; ζα%άροιΰΐς μάλιστα εί;

ήθην νά διευθύνω τό κοτ ι λ λ ι ό ν ,  διότι εί- τήν οικίαν σου μετά πλείστων δεσποινί- 
μαι οκνηρά, καί δέν ήθέλησα ν’ άναλάβω δων τόσον ώραίων; ... 
προηγουμένω; υποχρεώσεις, διότι πιστεύω —  ”Ω ! διεμαρτύρετο ό κατηγορούμε-
είς τό πεπρωμένον. νος — όχι, oyi τόσον ώραίων ! ... Δέν

—  Οΰδέποτε δσον έγώ, άπεκρίθη ό ! είναι αληθές.
Μαυρίκιος . Ήμην ήδη κατά τό ήμισυ — Λοιπόν, εστω. Ά λ λ ’ έπί τέλους εί-
τοΰρκος, άλλά πιστεύω, δτι αυριον θά φο- χες προειδοποιηθή . Δέν είσαι συγγνω- 
ρέσω το βα ρ ί κ ι '  φαντάσθητε δτι σήμερον στός οΰτε λόγφ τή ; έκπλήζεω;. 
τήν πρωίαν δέν ήθελον νά ελθω εί; τόν —  Δέν μοι είχον εΐπει, δτι θά εΰρισκον
χορόν ! αΰτήν προ τ ή ;  κλίμακος’ εΰρέθην άπρο-

— Πώς συμβαίνει, δτι πρό τόσων έβδο- φύλακτος. Έάν έ'βλεπον αΰτήν είς τήνώ -  
μάδων, καθ’ άς είσθε είς τήν Σμύρνην , ρισμένην αΰτή θέσιν διά τήν μάχην, 
δέν ήλθετε είς τήν οικίαν μας ; Δέν άρ- | πλησίον τή ;  θεία; τη ;,  έάν μ’ έπαρουσί- 
μόζει νά έπαινέσω έγώ τήν αίθουσαν τή ; αζον πρό; αΰτήν καθ’ δλους τού; κανό- 
θεία; μου, άλλά, τή άληθεία, είναι άντα- ' νας, κοινώς, θά έχαιρέτων ΰποκλινώ; καί

θά τ>} Ιλεγον : «Είμαι είσέτι έν καιρφ νά 
αιτήσω ενα στρόβιλον ; — Λυποΰμαι, κύ
ριε, άλλά μόνον τόν εικοστόν δεύτερον 
έχω». Καί θά έτελείωνε. Πλήν έκείνη ή 
ή κλίμαζ... έκείνη ή κλίμαζ !

—  Ένδοζο; άνάμνησι; ! ’Ολίγον έγέ—

ζία άλλων.
— ΤΑ ! δεσποινί;, είμαι άγριος.
— ’Άγριο ; κακοχρωματισμένος . Δέν 

γνωοίζετέ τινα εί; τήν Σμύρνην ;
— Είχον μίαν συστατικήν διά τήν οι

κογένειαν Λεωνίδου. Μέ ΰπεδέχθησαν φ ι
λοφρονώ;, μέ προσεκάλεσαν νά του; έπι- λασαν μαζύ σου. 
σκέπτωμαι συχνάκι;, έπειδή δ’ είμαι, τό — Δέν έγέλασαν άοκετά ! Διατί νά μή 
έπαναλαμβάνω, λίαν οκνηρό;... , δύναμαι άπόψε, αυριον, όλόκλρον ϊτος,
L —  Ά λ λ ά  τότε, κύριέ μου, δέν είσθε ν’ άνέρχωμαι έκείνας τάς βαθμίδας μέ 
ίγριος, άλλά ναυαγός ! Τίς οίδεν δμως τόν θειον βραχίονα της έπί τοϋ ίδικοϋ 
έάν ταύτην τήν στιγμήν δέν ποθείτε τήν μου, άκροώμενο; τόν άργυρόηχον γέλωτά  
ύφαλον τή ;  όδοΰ τών Ρόδων, φωτιζομέ- της, προσφέοων τήν καρδίαν μ.ου είς τά  
νην ΰπό τοΰ μειδιάματος τή ;  ώραία; Ά ν -  βέλη τών άσυγκρίτων οφθαλμών καί λέ- 
νέττας ; γων αΰτή : «Κτύπα, άλλά βλέπε μ ε !»

—  Τήν γνωρίζετε ; —  Τώρα Ιχομεν καί ποίησιν ! Μαυρί-
—  Τήν συναντώ ένίοτε καθ’ όδόν, ΰ- κιε, φίλε μου, άπωλεσθη; . Δέν είσαι 

ΰποθέτω δτι μισεί έ γ χ α ρ δ ίω ς  τήν θείαν πλέον άνήρ, δέν είσαι πλέον παρισινός,

δέν είσαι πλέον ιατρό; ! Είσαι, τά πολύ, 
βοηθός έπαρχιακοϋ φαρμακείου.

Ένφ ό Μαυρίκιος Βιλφερών άπήγγελ-  
λεν έαυτφ ένδομύχως τοιοϋτον παραινε
τικόν, ή Έλενίτσα άφυπνίζετο έν τ φ  
κομψφ παρθενίκφ κοιτώνί τη ;. Έπασχεν  
έζ ισχυρά; ήμικρανίας' τοΰτο άπέμεινεν 
αυτή, έπί τοϋ παρόντος, έκ τοΰ χοροΰ 
τής προτεραίας.

Έσήμανε τόν κωδωνίσκον, δπως κα- 
λέσνι τήν θαλαμηπόλον, καί ήγέρθη, φρο- 
νοΰσα δτι δ άήρ καί ή κίνησις θά την ώ- 
φέλουν. Περιβληθεΐσα λοιπόν μάλλινον  
κοιτωνίτην, ήρώτησεν έάν έ'φεοον έπιστο- 
λάς της. Οΰδεμίαν. Αί έπιθεωρήσεις, αί 
είκονογραφημέναι εφημερίδες ; Δέν είχον 
φθάσει. Τά εΰρωπαΐκόν ταχυδρομεΐον καθ- 
υστέρει. · Τί καιρός ; Βροχή καί άνεμος.

— Τί ώραία ήμερα ; Ή έπιοΰσα τών 
χορών, Καίτη, δέν είναι οχληρά ;

Ή νεαρά ’Ιρλανδή θαλαμηπόλος, ήτις  
είχε διέλθει τήν νύκτα διορθοϋσα τά σχι- 
σθέντα κοσμήματα τών έσθήτων καί ήτο 
κατάκοπος, άπεκρίθη μετά πεποιθήσεως:

—  ”Ω ! ναί, δεσποινίς.
—  Τί θά έπραττε; είς τήν θέσιν μου ;
—  Θά κατεκλινόμην έκ νέου καί θά έ- 

κοιμώμην μέχρι τής έ'κτης τής έσπέοας. 
Είναι τόσον εύάρεστον νά κοιματαί τις !

—  Είναι εΰκολον νά τό λέγη τις ! 
Πώς νά κοιμηθώ μέ το ιαύτην ήμικρανί- 
αν ; Νομίζω, δτι εχω ολόκληρον οικίαν 
έπί τών ώμων μου.

Ή Καίτη ήνέωζεν ΰπερμέτοως τοΰς ο
φθαλμού; καί προσεβλεψε τήν μικράν κυ
ρίαν τη ;, ώ; έάν άληθώ; προσεδόκα νά 
ΐδη πραγματικήν έπί τών ώμων τη ;  ο ι
κοδομήν μέ παράθυρα καί έζώστα;.

—  Ό πως δήποτε μίαν ώραίαν οικίαν ! 
—  είπε μετ’ άφελοΰ; θαυμαβμοΰ. Είτα  
δέ προσέθηκε μέ φωνήν ταπεινοτέραν, 
σχεδόν μυστηριώδη : — Έάν ή δεσποινίς 
ήθελε νά ίδη τήν Είοήνην...

—  Είναι έδώ ;
— Ναί, δεσποινίς. Είναι άπό τά πρωί 

εί; τό μαγειρεΐον, δπου διηγείτα ι τ ί  λέ- 
γουσιν εί; τήν πόλιν διά τόν yopov.

—  Καλά, ας έ'λθϊ).
Μετά δύο λεπτά τής ώρας, τό παρά- 

δοζον πλάσμα είσήλθεν είς τόν κοιτώνα, 
άκολουθούμενον ύπό τής Καίτης , ήτις  
παρετήρει αΰτήν μέ τινα δεισιδαίμονα 
φόβον.

—  Ειρήνη —  είπεν ή Έλενίτσα έλλη- 
νιστί, διότι ή γραΐα μόνην ταύτην τήν 
γλώσσαν έλάλει —  έ'χω δυνατήν κεφα
λαλγίαν.

Ή  Ειρήνη έζέβαλε συνήθη αΰτή ΰπό- 
κωφον μηκυθμόν.

—  Α ! δέν είναι περίεργον. Σάς έμά- 
τ^ασαν μέ τήν ζήλειαν τους. Δέν είναι 
αλήθεια πώς ήμποροϋν νά σάς φάγουν μέ 
τά  φθονερά βλέμματά των ;

—  ’Ίσως— άπεκρίθη μειδιώσα ή νεάνις. 
Νομίζω, δτι μ’ έθαύμασαν ολίγον, άλλ ’ 
οχι μόναι αί γυναίκες.

[Έπεται συνέχεια]. Δμλ.



ΙΩ Α Κ ΕΙΜ  Β Α Α Α Β Α Ν Η

Α Λ Η Θ Ε Σ  ΔΡΑΙΚΙΑ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ι ΑΣΙΑι
[ Συνέχεια]

Έν τοϊς μικροϊς χωρίοις ευκόλως μαν- 
θάνονται, μαντεύονται τά  πάντα. Κα'ι 
πριν η σκεφθής Tt, ολόκληρον τό χω
ρίον διειςέδυ εις τά μύχια τέ? καρδίας 
σου καί γνωρίζει πάν δ,τι διανοείσαι καί 
πριν ή άκόμη τό έννοήσης. Δέν είναι δέ 
καί πολύ δύςκολον τά πράγμα.Τά γραίδια 
τών χωρίων Ιχουσι πείραν άπταιστον καί 
διορατικότητα μη άπατώσαν. Πιθανόν αί 
χωρικαί γραϊαι ύπερτεροϋσι κατά-την πο
νηριάν τάς έν τοΰς πόλεσι συνηλικιώτιδας. 
Καί ί'σως οΰ^ί άδίκως' Ι^ουσι περί τόσων 
πραγμάτων νά σκεφθώσιν αί τελευταϊαι,  
ώςτε δέν Ιχουσι τόν άπαιτούμενον καιρόν 
νάέξασκώσι την διά τών χρόνων κτηθεϊσαν 
πείραν. Ό λίγας ημέρας μετά την είς τά 
γωρίον Ιλευσιν τοΰ Δημητρίου διεθρυλεϊτο 
ύποκώφως τό προςεχές συνοικέσιον τοΰ 
Δημητρίου καί της Μαρίας. Πάντες έγ ί- 
νωσκον τοΰτο, πλήν τών αμέσως διαφε- 
ρομένων. Μόνοι ούτοι εζων έν πλήρει ά 
γνοια τών περί αυτούς. Αί δέ γοαΐαι Stέ- 
βλεπον πρόθεσιν προ καιροΰ μελετωμένου 
συνοικεσίου. Eivat ομως άληθές δτι οΰ
δείς ή ούδεμία τών συγχωρίων τοϋ Δη
μητρίου ευοισκεν άνάρμοστον τό σύνοικέ - 
σιον τοΰτο.

Είς τά  χωρία, καί μάλ ιστα τά μικρά, 
της ’Ασιατικές Τουρκίας, δσον πλού
σια καί άν ήναι γυνή τις, κ α τ ’ εθιμον 
τοΰ τόπου, περί την δύσιν τοΰ ήλιου 
λαμβάνει λάγηνόν τινα καί έρχεται είς 
τήν μοναδικήν βρύσιν τοΰ χωρίου καί 
πληροί αύτήν ύδατος. Ό  κύριος σκοπός 
τές ύδροφορίας ταύτης είναι οΰχί νά φέ- 
ρωσι τά άναγκαιοΰν τή οικία ΰδωρ, άλλά 
νά ϊχωσιν εΰπρόςωπον άφορμήν νά συνα- 
θροισθώσι πάσαι αί γυναίκες τοΰ χωρίου 
έπί τό αυτά καί νά άρχίσωσι τήν κ ο υ 
β έ ν τ α ν ,  ή τ ι ς — ευκόλως έννοεΐται—δέν ε ί
ναι πάντοτε σύντομος. Γεμίζουσι λοιπόν 
τάς λαγήνους καί κάθηνται είς τοΰς περί 
τήν βρύσιν έπίτηδες τοποθετημένους λ ί 
θους, κρατοΰσκι δέ τό σχοινίον τές  
λαγήνου αΰτών άρχονται τές λεσχη- 
νείας. Οΰδέποτε δέ έπ' οΰδενί λόγφ έπι- 
τρέπεται είς τάς κόρας νά άναμιχθώσ.ν 
είς τήν ομιλίαν ταύτην τών ΰπάνδρων 
γυναικών. Ένταϋθα δέ συναρμολογοΰνται 
διάφοροι συνδυασμοί μελλόντων συνοικε
σίων, αναγγέλλονται αί ευάρεστοι ή δυς- 
άρεστοι ειδήσεις τών έν τή ξένγ| συμπο
λιτών, σχολιάζονται τά διάφορα γεγονότα 
τοΰ χωρίου, ή εΰδοκίμησις τών άγρών 
καί αμπέλων καί τέλος πάσα έκείνη ή 
ατελεύτητος μικρολογία τών γυναικών, 
■̂ τις cog ε ί δος  ψ ι λ ι κ ά  μικροϋ έμπορικοΰ 
καταστήματος αποτελεί τό κυριώτεοον 
θέμα αΰτών. Ή μήτηρ τοΰ Δημητρίου 
ουδενα λόγον είχε νά μή μετέχγ] τών συν
ελεύσεων τούτων, τοσούτω μάλλον νΰν,

καθ οσον είχεν υ ι ό ν  καί υΐον τοιοΰτον, 
δν πάσα μήτηρ τοΰ μικροϋ χωρίου μετά  
ζηλοτυπίας,δικαιολογησίμου όΕλλως,ίβλε- 
πε" δέν είχε κ ό ρ η ν  ώςτε νά τρέχη νά ζητή  
γαμβρόν, επρεπεν οί άλλοι νά ελθωσι νά 
παρακαλέσωσιν αΰτήν, νά τές  κάμωσι δια
φόρους υποσχέσεις καί αΰτή  ήτο ή από
λυτος κυρία νά έγκρίνγ) ή μή τά  προτει- 
νόμενα. Πολλάκις ή φιλόπονος Μαρία, έρ- 
χομένη νά λάβη άπό τές πηγές τοΰ χω
ρίου τό άναγκαΐον τή οικία αΰτές υδωρ, 
είχε κινήσει τήν συμπάθειαν τές  μητρός 
τοΰ Δημητρίου, οΰχί δέ όλιγάκις αυτη  
είχε προορίσει καθ’ έαυτήν τήν Μαρίαν 
ώς τήν μέλλουσαν νύαφην της, μάλ ιστα  
δέ είς τάς στενωτέρας συγγενείς της πολΰ 
πρό τές  έπανόδου τοϋ Δημητρίου, οσά
κις συνέπιπτε λόγος περί τές ώραίας Μα
ρίας, άντί νά λέγν) τό ονομά της, έκάλει 
αΰτήν Κ ε λ λ ϊ ν  κ η ζ ημ η ζ  (ή μ,έλλουσα νύμφη 
μας). Φρόνιμος δμως γυνή καί φιλόστορ
γος μήτηρ οΰσα, ώς εϊπομεν, δέν ήθελε 
νά έπιβάλγι τήν θέλησιν αΰτές είς τόν 
φίλον υ ιό ν  τούτου ενεκα οΰδέ λέ^ιν έζε- 
στόμισεν. ‘Α λλ ’ άφ’ ής ήμέρας διέλθε 
τοΰ πνεύματος αΰτές οτι δυνατόν ή Μα
ρία νά γείνγ) σύζυγος τοϋ υίοΰ της, πάν
τοτε παρηκολούθει αΰτήν διά τοΰ προς- 
εκτίκοϋ μητρικοΰ βλέμματος, δπερ οΰδέν 
αποβλέπον τήν ευτυχίαν τοΰ τέκνου αυτής 
διαφεύγει, άδιαλείπτως δέ καί μετ’ εΰ^α- 
ριστήσεως έκάστοτε άνεκάλυπτε καί νέαν 
αρετήν της καλές Κ ε λ λ ϊ ν  κηξη.'Όθεν οΰχί 
δυςαρέστως 2βλεπεν δτι καί ό Δημήτριος 
ήμέρof. τή ήμέρ^ ήσθάνετο μεγαλειτέραν 
πρός τήν Μαρίαν συμπάθειαν καί έγένοντο 
τά πρώτα μεμακρυσμένα μεταξΰ τών γο
νέων άμφοτέρων τών μελλονύμφων προα
νακρούσματα μέλλοντα νά άπολήξωσιν είς 
μοζάρτειον άρμονίαν.

Έ  προςοχή τοϋ Δημητρίου, όίπαξ μετά 
συμπαθείας ίδόντος τήν Μαρίαν, δέν ά-  
πεσπάτο πλέον άπ ’ αυτές. Πολλάκις πα-  
ρηκολούθει αΰτήν διά τών βλεμμάτων δι- 
ερχομένην μετά χάριτος πρό αΰτοΰ καί 
μεταβαίνουσαν είς τήν βρύσιν· τοϋ χωρίου 
μέ τήν λάγηνον έπί τών ώμων καί κομί- 
ζουσαν τό διά τήν οικίαν της άπαιτού- 
μενον ΰδωρ, βκδίζουσαν πρό αΰτοΰ μετ’ 
άφελείας πκιδικωτάτης μετά τών όπισθεν 
πεπατημένων ΰποδηματίων της, άτινα έ- 
πετρεπον νά διαφαίνωνται τορνευτά σφυ
ρά καί μικροσκοπικός πούς, έπιχαοίτως 
δέ άναμιμνήσκουσαν τοΰς μακαρίους χρό
νου; τών Πζτριαρχών τοϋ ’Ισραήλ καί τήν 
'Ρεβέκκαν αντλούσαν τόυδωρ έκ τοϋ φοέα- 
τος μεθ’ άτλοϊκότητος άξίας τές άγνής 
έκείνης περιόδου τοΰ βίου τές άνθοωπό- 
τητος. Προςηλωμένους 2χων έπί της Μα
ρίας τοΰς οφθαλμούς έροέμβαζε τήν μέλ- 
λουσαν , άν μή εΰρισκεν άντίστασίν τινα 
έκ μέοους τών γονέων της, εΰτυχίαν του. 
Ευρισ κεν δμως έκ πολλών τεκμηρίων δτι 
ητο αδύνατον τοϋτο. Πάντες οί συγγε
νείς τής Μαρίας Ιβλεπον μετά χαράς ανε
πιφύλακτου τόν Δημήτοιον, Γσως δ’ έν τφ  
πνεύματι καί τούτων ή αΰτή σκέψις έξε-

κολάπτετο. Αί δέ γείτονες γραϊαι, ών τά 
οξυδερκές βλέμμα οΰδεμία έκ τών άδια-  
φόρων αΰταϊς λεπτομερειών διαφεύγει,πα- 
ρετήρησαν και άνεκοίνουν προς άλλήλας  
έν μυστικότητι καί μετά προφυλάξεως δτι 
άπό τές είς τό χωρίον έπανόδου τοϋ Δη
μητρίου έξωδεύετο π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ν ε ρ ό , ώςά ν  
ν α  ε ί χ α ν  κ α ν έ ν α  μ ο υ σ α φ ί ρ η  ’g τό σ π ί τ ι ,  
διότι ή Μαρία δέν προφθάνει πλέον νά 
κουβαλή νερό' ώςαύτως έσχολιάσθη καί 
ή μεταβολή τοϋ δρόμου, έπειδή ή Μαρία 
ά π ό  τό τε  συνεχέστερον διήρχετο πρό τές  
οικίας τοΰ Δημητρίου, οσάκις δέ συνήντα 
αΰτάν— κατά τύχην, βεβαίως —  έπορφυ- 
ροϋντο είς τό επακρον αί παοειαί αυτές,  
κατεβίβαζεν έξ αίδοΰς είς τήν γέν τό 
βλέμμα καί παρέπαιε προφανώς τό βέμα 
αΰτές.

Έπί τέλους δέ, άφ’ οΰ λέγει καί ή π α 
ροιμία δτι ό ερως  κ α ί  ή β η ζ  δε ν  κ ρ ύ π τ ο ν 
τ α ι ,  ήτο γνωστόν καθ’ δλον τό χωρίον 
δτι ό Δημήτριος ήγάποί μέ δλον τό πϋρ 
τοΰ άνατολικοΰ κλίματος τήν Μαρίαν, δέν 
Κπρεπε δέ νά περατωθή ή κατάστασις α ΰ - ’ 
τη, ήτις ήδύνατο νά κ όψη  κ α ί  τ η ν  τ ύ χ η ν  
τ ο ϋ  κ ο ρ ι τ σ ι ο ύ ,  άν μή κατέληγεν είς τά 
ποθούμενον τέρμα. "Οθεν άπεφασίσθη νά 
γείνωσι τά  πρώτα διαβήματα. Έπεφορτί- 
σθη έκ μέρους τές μητρός τοΰ γαμβροΰ 
γραϊά τις άπομεμακουσμένη συγγενής , 
γνωστή δτι είχε διαπεοατώσει πολλάς ευ
τυχείς προξενειάς, δι’ άς μάλιστα τή ά- 
πενεμήθη καί καλάν μετά θάνατον είςιτή- 
ριον διά τόν Παράδεισον. Μετά χαράς ά- 
νέλαβεν ή φίλη τήν έντολήν καί άφ' οΰ 
δεόντως έβολιδοσκόπησε τάς διαθέσεις 
τών γονέων τές Μαρίας, μετ’ αξιοπρέ
πειας δ ιπλωματικωτάτης διεξήγαγε τά  
περαιτέρω, ώςτε μετ’ όλίγας ήμέρας διε- 
δόθη δτι τελούνται οΐ αρραβώνες τοΰ ζη-  
λευτοΰ καί εΰαρμόστου ζεύγους. Πράγ
ματ ι δέ έσπέραν τινά συνεκαλοΰντο οί 
προ ε σ τ ο ί ,  οί δημογέροντες καί οί τρεις έ- 
φημέριοι τοϋ χωρίου είς τήν οικίαν τής 
κόρης καί, άφ’ οΰ έδόθη ό λόγος ,  ώς λέ- 
γουσιν οί έγχώριοι τήν πρό τές  τελέσεως 
τών άρραβώνων οίονεί δημοσίευσιν τών 
προθέσεων άμφοτέρων τών συζευγνυμενων 
μερών,ποοςηνέχθησαν τοΐς κεκλημένοις τά  
νενομισμένα γ λ υ κ ά  καί ώρίσθη άλλη η 
μέρα διά τούς έπισήμους άρραβώνας, οΰς 
διά τών ιερέων εΰλογεΐ ή Ε κκλησία  έν 
τή οίκίφ τές κόρης, Ικτοτε δέ θεωρούνται 
δεδεσμευμένοι άρρήκτως ένώπιον Θεοϋ καί 
ανθρώπων οί μνηστήρες. Η ωρα της τ ε 
λετής τών άρραβώνων είναι ή μόνη, καθ 
ήν ό μνηστήρ παρά ταΐς χριστιανικαΐς 
κοινότησι τ έ ;  Μικράς 'Ασίας βλέπει την 
μνηστήν του. Δευτέραν φοράν θά ”δγ) αΰ
τήν έν τώ ναφ πρό τές Ώραίας Πύλης, 
όπόθεν θά έξέλθϊ) μετ’ αΰτές ώ; σύζυγος 
πλέον. Τά τές  μνηστείας Ιθιμα τών έν Μι
κρά Ά σίαΈ λλήνω ν είναι δλως άλλοϊα τών 
λοιπών ομοεθνών. Ά π ό  της ήμέρας τοΰ 
άρραβώνος μέχρι τές ήμέρας τής στέψεως 
ή μνηστή διά τόν μνηστηοα δέν υπάρ
χει έν τ φ  κόσμψ.

[Έ π ετα ι συνέχεια].
I q a k b i m  B a a a b a n h s



ΝΙΚΟΛΑΟΓ ΠΟΛΕΒΟΗ

Λ  1 0 Τ  Δ Μ  I Λ  Α
[Συνέχεια]

“Εν κτύπημα έπί της κεφαλίς άρκεΐ διά 
νά μάς άφαιρέση. τό "λογικόν' μά; θέτουν 
τόν έπίδεσμον, μά; δίδουν ιατρικά καί 
άναλαμ,βάνομεν τά ; δυνάμει; μας. Ό χ ι'  
δσον πλειότερον συλλογίζομαι, τόσον ό- 
λιγώτερον πιστεύω δτι έγεννήθη ήλίθιος, 
ή συμπαθητική αΰτη Λ ιουδμίλα.Ό χι, οί 
γνωρίζοντε; αΰτην περισσότερον δέν την 

•έννοοϋν. Ίσως ήγάπα ποτέ διαπύρως, ϋ- 
σω; μέγιστα προσκόμματα παρενεβλήθη- 
σαν εί; τοΰ; πόθους της, ?σω; ΰπέφερε 
θανασίμως, χωρίς νά τολμά νά τό λέγη, 
καί κατά τά ;  ήθικάς βασάνου; τη ; θ’ ά- 
πώλεσε τό λογικόν !

Μοί έπέρχεται χαριεστάτη σκέψις ! "Αν 
ΰπάοχη άνισότης θέσεως, άν χρηματικόν 
ζήτημα τήν χωρίζη τοΰ έρωμένου της, θά 
τη δώσω τά  χρήματα, καί πολΰ θά χαρώ 
νά τήν καταστήσω εΰδαίμονα . Είμαι 
τόσον πλούσιος ! ΟΓμοι ! Ιπεκαλέσθην 
τήν περιουσίαν ώσεί οΰρανίαν εΰλογίαν 
καί τώρα πρός τ ί  μοί χρησιμεύει ; ”Ω , 
Παυλίνα ! Δ ιατί μ ’ έγκατέλιπες ; Ναί, 
θά προικίσω τήν Λιουδμίλαν, καί ί  κλη
ρονομιά μου θά μοί χρησιμεύση τουλάχι
στον νά καταστήσω μίαν καρδίαν εΰτυχή.

Έν τούτοις ώφειλον νά λάβω πληρο
φορίας !. .. Ά λ λ ’ όχι, ή μελαγχολική έκ- 
φρασις τ ί ς  φυσιογνωμίας της, ή συμπα
θής ρέμβη της, ή έρήμωσίς της, πάν δ,τι 
παρετήρησα έν αΰτή κατά τήν έσπέραν 
έκείνην μήπω; δέν άοκοΰσι νά μέ διαφω
τίσουν περί τ ί ;  θέσεώ; τη ; καί ό Κμουϊ- 
σλίνσκης δέν μοί ώμίλησε περί τών οικο
γενειακών θλίψεων τοΰ Ροδόλφου ;

Έάν δμως δέν ήγάπα! "Αν ήτο άπλώς, 
ώς τήν άποκαλοΰν, z/οιι ρ ό τ ΰχα  ! Είναι 
τόσον χαρίεσσα καί έλκύει τόσον τό έν- 
διαφέρον ! Δ ιατί νά μή τήν νυμφευθώ; Δι’ 
έμέ ή Παυλίνα άπέθανεν, αί δέ άλλαι γ υ 
ναίκες μοί είναι αδιάφοροι. Διατί νά μή 
συνδέσω εΰχαρίστως τόν βίον μου μέ τόν 
τ ί ς  άτυχοΰς α υ τ ί ς  ;

—  Α τυχές  παιδίον, θά τη Ιλεγον, ο
λόκληρος ό^ί^σμος σέ καταφρονεί, άλλ ’ 
έγώ έ'ρχομαι πρός σέ. Μ’ εΰχαριστεΐς, ά 
κριβώς διότι δέν έχεις δ,τι ό κόσμος κα-  
λεΐ λογικόν ! Καί θά μοί έμειδία, θά έγί- 
νετο ή σύντροφος της έρημίας μου καί θά 
ένεπιστευόμην είς αΰτήν τήν τύχην μου.

Τί χίμαιρας συλλογίζομαι ! Ά λ λ ά  θέ
λω νά τήν γνωρίσω, εστω καί διά νά εΰ- 
χαριστήσω άπλώς τήν πεοιεργίαν μου ! 
Ναί, τό σχέδιόν μου έγένετο. Εΰτυχώς 
οΰδέν είπον είς τόν Κμου'ίσλίνσκην περί 
τ ί ς  νέας περιουσίας μου, καί ό Ροδόλ
φος αγνοεί ώσαύτως κατά πάντα τοΰτο. 
Θά ΰποκριθώ τό πρόσωπον πτωχοΰ, άμα- 
θοΰς καί συνεσταλμένου νέου καί τοιου- 
τρόπως θά πλησιάσω τήν Λιουδμίλαν.

Ή μεταμόρφωσίς μου συνετελέσθη. Με
τέβην εΓς τινα ίματιοπώλην παρ’ οΰ ήγό- 
ρασα πάντα τά χρειώδη διά νά ένδυθώ 
ώς κ υ ρ ι α κ ά τ ι κ ο ς  κουρεύς. "Οταν παρετή
ρησα έμαυτόν είς τόν καθρέπτην μέ τήν 
άλλόκοτον αΰτήν ενδυμασίαν έμειδίασα 
διά τήν χονδροειδί μορφήν μου' δτε δέ 
παρουσιάσθην πρός τόν Κμουϊλίνσκην :

—  Έ  ! πώ; ! άνέκρ*ζε, σΰ είσαι άλή- 
θεια ; Πώ; έστολίσθης ! Καί έγώ προχθές 
σέ έθεώρουν διά κάνένα φιλόσοφον !

Τώ είπον δτι εί; φίλο; μου έζήτει δή
θεν ενα πρώτον έργάτην δι’ έργοστάσιον 
δερμάτων.

—  Λαμπρά ! μοί άπεκρίθη ό γέρων.Θά 
σέ γνωρίσω μέ τόν Ροδόλφον. Πηγαίνο- 
μεν νά τόν ίδωμεν. Εννοεί λαμπρά αΰτά  
τά πράγματα. Θά σέ παρουσιάσω είς α ΰ 
τόν καί θά τοΰ εϋπης τήν ΰπόθεσίν σου.

Μετ’ ολίγον βαρΰ άμάζιον μάς έφερε 
μετά πολλών τιναγμάτων εις τ ι άκρον 
τ ί ς  πόλεως καί μάς έστααάτησίν έ'μπρο- 
σθεν ξυλίνου οίκ,ίσ/.ου.

—  Ιδού με, διελογίσθην. Τί τρέλαν 
θά κάμω ; Ά λ λ ’ ό κύβος 4 ρ ρ ί φ θ η ! Ε μ 
πρός !

Δ'

Είδον πρό ολίγου οικογενειακήν είκόνα 
ής οΰδέ τήν έλαχίστην ιδέαν είχον. “Εμ
προσθεν στρογγύλη; τραπέζη; έκάθητο ό 
γέρων Ίβάν Ροδόλφο;, φορών τόν νυκτι- 
κόν σκοΰφόν του, έσωκάρδιον έζεκομβω- 
μένον καί κρατών υπερμεγέθη π ί π α ν .  
Πέριζ αΰτοΰ ήσαν τοποθετημένα εως εζ 
παιδία καί απέναντι αΰτοΰ έκάθητο ή Λι-  
ουδμίλα. Βιβλία έκειντο πρό α ΰ τ ί ; .  Ε 
πειδή δέν ΰπίρχε κωδωνίσκο; είς τήν εί
σοδον τη ;  οικία;, καί ή θύρα ήτο ήνε- 
ωγμένη έπροχωρήσαμεν χωρίς νά άγγελ-  
θώμεν. Ή νεάνις ήγέρθη, είτα, άναγνω- 
ρίσασα τόν Κμουϊσλίνσκην, έκάθησεν αύ-  
θις. Ό  Ροδόλφος χωρίς νά έγερθή έτεινε 
τήν χεΐρα πρός τόν φίλον του, δστις 
μέ παρουσίασε πρός αΰτόν. Τϊΐ στιγμή  
έκείνη ή Λιουδμίλα, ήτις έφαίνετο δτι 
δέν μέ είχεν άκόμη παρατηρήση, έστρεψε 
τήν κεφαλήν πρό; τό μέρος μου. Αλλ έ- 
χαιρέτισα τόσον άδεζίως, ή στάσις μου 
ήτο τόσον βλακώδης καί ήμην τόσον γε- 
λοίως ένδεδυμένος, ώστε άνελαβεν ησύ- 
χως τά βιβλία τη ;  καί δέν ένησχολήθη 
πλέον περί έμοΰ. Αΰτό καί έγώ έπεθύ- 
μουν.

—  'Ιδού, είπεν ό Κμουϊσλίνσκη; πρός 
τόν Ροδόλφον, ό υίός ένός τών καλών φ ί
λων μας, τοΰ Αντωνίου Πέτροβιτς. Ε 
πιθυμώ νά φερθη πρός αΰτόν μέ καλο
σύνην. Είναι καλός νέος.

—  Χαίοω πολΰ ’ποΰ σάς βλέπω, μοί 
είπεν ό Ροδόλφος έγερθείς ολίγον. Καθή-  
σατε. Νά είσθε έδώ ώς είς τό σπίτ ι σας.

—  Είς τ ί  ένασχολεϊσαι τώρα ; ήρώτη
σεν ό γηραιός φίλος μου.

—  Βλέπεις, άκούω τό μάθημα ποΰ πα-  
ραδίδει ή Λιουδμίλα είς τοΰ; αδελφούς 
τη ;  καί είς τάς άδελφάς της.

—  Μελετάτε καλά, μικροί μου φίλοι ',

ήρώτησεν ό Κμουϊσλίνσκη; πρό; τά π α ι 
δία.

Είτα στραφείς πρός τήν νεάνιδα'
—  Καί σείς πώς είσθε ; είπε. Ποΰ εί

ναι ή μητέρα σας ;
Έκείνη τώ άπεκοίθη δι’ έπεράστου τό

νου, έν φ  ταυτοχρόνω; έπετήρει άκόμη 
τούς μαθητάς της καί τοΰς άνεκάλει ή- 
σύχως είς τό καθηκόν των.

Ό  Κμουϊσλίνσκης άπέτεινεν ίστορικάς 
τινας καί γεωγραφικάς έρωτήσεις προς τά  
παιδία, είς τάς όποιας έκεϊνα άπεκρίθη- 
σαν μετά πολλίς  άκριβείας, έν ώ έγέλων 
συγχρόνως διά τάς άστειότητας, τάς ο
ποίας τοΐς έκαμε διά νά τοΰς στενοχω- 
ρήση.

— Βλέπεις, φίλε μου, είπεν ό Ροδόλ
φος, άγαπώ ν’ άκούω αΰτά  τά  μαθήματα  
μετά τό φαγητόν. Μοί άρέσκει πολΰ νά 
εΰρίσκωμαι είς τό μέσον αΰτών τών ξαν
θών κεφαλών, καί ν’ άκούω τήν Λιουδμί
λαν ν’ άναγινώσκη τήν Α γ ία ν  Γραφήν.

—  Σάς διεκόψαμεν εί; τήν άνάγνωσίν 
σα;, είπεν ό Κμουϊσλίνσκης.

—  Λοιπόν ! άνέκραζεν ό Ροδόλφος, έζ- 
ακολούθει, κόρη μου.

Ή Λιουδμίλα έστρεψε τοΰς οφθαλμούς 
πρός τό μέρος μου. Έγώ έχαμήλωσα τοΰς 
ίδικούς μου. Έκαθήμην δειλώς έπί τοΰ 
άκρου τ ί ;  καθέδρα; μου στρέφων τήν  
κλείδα τοΰ ώρολογίου μου μεταζΰ τών δα
κτύλων. “Ελαβεν Ιν βιβλί ον τνις και άνέ- 
γνω τό θειον χωρίον τοΰ κατά Ματθαίον 
Εΰαγγελίου.

• Μακάριοι οί πενθοΰντες, δτι αυτοί 
παρακληθήσονται.

• Μακάριοι οί πτωχοί τφ  πνεύματι, δτι 
αΰτών έστιν ή βασιλεία τών οΰρανών.

«Μακάριοι οί καθαροί τή  καρδία, δτι  
τόν Θεόν οψονται.

• Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ενεκεν δ ι
καιοσύνης, δτι αυτών έστιν· ή βασιλεία 
τών οΰρανών.»

Άνέγνω τά  ρητά τα ΰτα  διά γλυκείας 
καί τρεμούσης ολίγον φωνής, είτα έζή- 
γησε τήν έννοιαν αΰτών είς τοΰ; μικρούς 

j  μαθητά ; τη ; .  Πόσον ώραία ήτο τή  
στιγμή έκείνη ! Όπόση τερπνή έκφρασις 
έπί τη ;  φυσιογνωμία; τη ;  ! Ό  φίλο; μου 
καί έγώ ήκούομεν έν βαθυτάτη σιγή. Ό  

I πατήρ τη ;  είχεν άφήση τήν π ί π α ν ,  τά  
δέ παιδία τήν έθεώρουν μετά σεβασμοΰ. 
Ή ομιλία τη ;  ήτο άπλουστάτη καί κα- 
θαρωτάτη" ή ψυχή τη ;  άπεκαλύπτετο έν 
τοΐς λόγοι; τη ;.  Αίφνης στρέψασα τήν 
κεφαλήν ήρυθρίασεν, ώσεί ήσχύνθη, διότι 
άπησχόλησε τοιουτοτρόπω; τήν προσοχήν 
μα; διά της έλευθερία; τη ;  διδασκαλίας
της.

—  Άρκοΰν διά σήιιερον, είπε θέσασα 
σημάδευμα είς τό βιβλί ον τνις.

ί —  Άκόμη! άκόμη! άδελφοΰλά μου, ά- 
j νέκραζεν ή κοοασίς, έναγκαλισθεϊσα τήν 

Λιουδμίλαν.
Έν τφ  άντ ιθαλάμψ ήκούσθη θόρυβος.
—  Πώς ! έφώνει όζεΐα καί τραχυτάτη  

φωνή, τό β α μ ο β ά ρ ι  1 δέν ήτοιμάσθη ά-
1 Ά γγεϊον διά τήν βράσιν τοϋ τε'ίοι» είιρισχόμενον 

| ε\; άπάσα; τά : ρωσικά; ο'ιχίας.



ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ^?
κό(χγ), καί έγώ φέρω καλεσμένους! Ποΰ ε ί
ναι V) ηλίθιός μας ;

— Καλεσμένους ! είπεν ό Ροδόλφος, 
καί ή γυναϊκά μου! Είσέλθετε είς τό γρα- 
φεΐόν μου.

Δυστυχής Λιουδμίλα ! Πώς ώχ&ίασε! 
Πώς έφάνη πεφοβισμένη ! Πώς έσπευσε 
νά λάβη τά βιβλία της καί νά τακτο
ποίηση την τράπεζαν! Ό  Ροδόλφος έξήλ- 
θεν, ήμεϊς δέ είδομεν είσελθοΰσαν γυναίκα 
καθ’ υπερβολήν παχεΐαν, φοροΰσαν κίτρι- 
νον πίλον, κεχρωματισμένην έσθήτα καί 
άκολουθουμένην ύπό τριών άλλων γυνα ι
κών.

— Τί σημαίνει αΰτό ; άνέκραξε. Τί 
έκάματε έ'ως τώρα; Ποΰ είναι ή Καρλότ- 
τα; Ποΰ εΐν’ ό Φίλιππος ; Είναι μεθυσμέ
νος πάλιν ; Δ ιατί είσθε Ιτσι μαζευμένοι ;

Ό  Κμουϊσλίνσκης την έχαιρέτισε καί 
μέ παρουσίασε πρός αΰτήν. Ή νεόίνις έξ- 
ήλθε σιωπηλή, τά δέ παιδία άνεχώρησαν 
Ιντρομα καί αί σύντροφοι τής άξιεράστου 
ταύτης οίκοδεσποίνης έξηπλώθησαν έπί 
τοΰ ανακλίντρου. Είσήλθομεν είς τό δω- 
μάτιον,τό όποιον ό Ροδόλφος έκάλει γρα- 
φεϊόν του. Ητο μικρόν, φωτιζόμενον ύφ’ 
ένός μόνον παραθύρου. ’Επί τής τραπέ
ζης εύρίσκοντο έρριμμένα φύρδην μίγδην 
χαρτία καί τεμάχια δερμάτων. ’Επί π ι 
νακίδων ήσαν σωρευμένα δωδεκάδες ζευ
γών χειροκτίων, είς τινα δέ γωνίαν παρε- 
τήρησα μικράν βιβλιοθήκην. Ό  Ροδόλ
φος έφόρει τον έπενδύτην του.

—  Καλεσμένοι ! έ'λεγε , κυρίαι ! Δέν 
είμπορώ νά παρουσιασθώ είς αΰτάς δπως  
δπως. Καθήσατε, σάς παρακαλώ.

Έπλησίασα τήν βιβλιοθήκην καί είδον 
τά  2ργα τοΰ Γκαϊτε, τοΰ Σίλλερ, καί τοΰ 
Λέσιγκ.

— Είναι τά σεβαστά λείψανα, ειπεν δ 
Ροδόλφος, παλαιάς συλλογής. Αί άλλαι 
έχάθησαν. Ό σα  μοί άπέμειναν τάέδωκα  
είς τήν Λιουδμίλαν. Είξεύρετε τήν Γερ
μανικήν ;

— "Οχι, άπεκρίθην.
—  Καί τήν Γαλλικήν ;
—  Ουτε.
— Είναι όμως πολΰ καλόν πράγμα νά 

γνωρί τις ξένας γλώσσας καί πράγμα 
ώφέλιμον είς τάς έργασίας. Καί οταν βα- 
ρύνηται κάνεις είναι διασκέδασις νά έχη 
μερικά βιβλία διά ν’ άναγινώσκη.

— Πόσον είν’εΰπαίδευτος ή κόρη σου εί
πεν ό Κμουϊσλίνσκης. Παρέδωκε λαμπρόν 
μάθημα είς τοΰς αδελφούς της.

—  Είναι έγγονή ίερέως. Ά λ λ ’ είξεύ
ρετε δτι τό καϋμένο τό κορίτσι δέν είναι 
είς τά  καλά του καί δμως άναγινώσκει 
και είξεύρει καί κλειδοκύμβαλον. Ά π ί -  
στευτον.

—  "Ας όμιλήσωμεν, είπεν ό Κμου- 
ϊσλίνσκης, καί περί τής ένδιαφερούσης 
τόν νεαρόν φίλον μας ΰποθέσεως.

Ό  Ροδόλφος τότε ήρξατο λίπτομεροΰ; 
όμιλίας περί τής κατεργασίας τών δερ
μάτων καί τής κατασκευής τών χειρο
κτίων. Έξέθετεν εΰχαοίστω; δλας τάς 
πρακτικά; γνώσεις του , δταν γλυκεία 
φωνή τις τόν διέκοψε.

—  Πάτερ μου, είπεν ή Λιουδμίλα, δέν 
θά έλθητε νά πάρετε τσά ϊ ; Ή μαμά  
σάς περιμένει.

Ό  Ροδόλφος έξηκολούθει τήν ομιλίαν 
του. Αίφνης ήκουσε τήν άγέοωχον φωνήν 
τής συζύγου του.

—  Καλέ, τ ί σημαίνει αυτό ; Θά σάς 
περιμένωμεν άκόμη ; Τό τσάϊ κρυόνει.

Ύπηκούσαμεν.
—  Τοΰς χαιρετισμούς μου, κύριοι. Μι- 

χαλάκη, κάθησε ήσυχα. Γρηγόρη, τί 
κάμνεις αΰτοΰ ;

Τοιουτοτρόπως μάς ύπεδέχθη ή άξιέ- 
ραστος σύζυγος του χειροκτιοποιοΰ, κα- 
θημένη έπί τοΰ άνακλίντρου καί προσ- 
φέρουσα κάκιστον τέϊον.

Ό  Ροδόλφος έφαίνετο ΰπακούων ώς 
πρόβατον, έν ώ ή σύζυγός του άεννάως 
έκινεΐτο, ότέ μέν χέουσα ΰδωρ είς τό άγ-  
γεϊον, έν ώ έβραζε τό τέϊον, ή έτοιμά- 
ζουσα τεμάχια άρτου άλειμμένα μετά 
βουτύρου, ότέ δέ έγειρομένη, είτα καθη- 
μένη πάλιν καί κατά πάσαν στιγμήν  
φωνάζουσα, βλασφημώσα διά τά  τέκνα 
της, άγνοοΰντα ποΰ νά καταφύγωσι. Μό
νος ό Κμουϊσλίνσκης έτήρει τήν συνήθη 
στάσιν του, όμιλών καί άστειευόμενος, 
κατά τήν συνήθειάν του.

Καί ή Λιουδμίλα ! Φεΰ ! μοί διήγειρε 
τόν οίκτον. "Ιστατο εί; τινα γωνίαν, ώ- 
χρά, τρέμουσα καί κεκαλυμμένη διά πα-  
λαιοΰ βαλ ί ο υ .  Καταληφθεΐσα ΰπό φόβου 
ενεκα έπιτι'μήσεω; τή ; μητρό; τη ;, άνέ- 
τρεψε κύαθόν τινα. Παραχρήμα οί οφθαλ
μοί τή ;  μητρυιά; άπήστραψαν. Ό  σύζυ
γό; τη ;  εί; μάτην ποοσεπάθησε ν’ άπο- 
σοβήσν) τήν θύελλαν δι’ ίκετευτικοΰ βλέμ
ματα;.

— Έξ' άπ ’ έδώ ! έκραύγασεν.
Καί ή Ιντρομο; νεάνι; έξήλθεν.
Έθεώρουν μετά τρόμου τήν τοσαύτην

τυραννίαν έξασκοΰσαν πέριξ αΰτή ; γυ
ναίκα έκείνην. Ήγέρθην καί έζήτησα τήν 
άδειαν νά έπανέλθω άλλοτε.

Άνεχώρησα.
Διήλθον δύο έβδομάδα;, άπησχολημέ- 

νο; διαρκώ; ύπό τή ;  οίκογενεία; τοΰ χει-  
ροκτιοποιοΰ. Ό  Κμουϊσλίνσκη; μοί είπε 
τήν κατάστασιν τοΰ παλαιοΰ φίλου του.

Νέο; άκόμη ό Ροδόλφο; είχε νυμφευθή 
έν Γερμανία τήν θυγατέρα ΐερέω;, έξ 'ής 
άπέκτησε τήν Λιουδμίλαν, καί ή τ ι ;  ά- 
πέθανε μετ’ ολίγον χρόνον. Κατόπιν π ι-  
κροΰ πένθου; ό Ροδόλφο; ήσθάνθη δτι 
δέν ήδύνατο νά διευθύνη μόνο; τήν οι
κίαν του, καί διά τοΰτο ένυμφεύθη πα- 
χεΐαν κόρην, ή ;  ό πατήρ ήτο γραφεΰ; τοΰ 
δικαστηρίου. Έκ τοΰ γάμου τούτου έ- 
γεννήθησαν περί τά  εξ παιδία, ή δέ μ ή
τηρ τούτων έλαβε τήν άπόλυτον κυριαο- 
χίαν τοΰ οίκου. Τά πάντα ΰπετάσσοντο 
είς αΰτήν, έτι δέ πλέον ό σύζυγός της. 
Μέ τήν άγαθήν καί άδολον φύσιν του 
κατήντησε νά πιστεύση δτι ητο εΰτυχής 
έν τώ οίκω του καί ν’ άνέχηται ήσύχως 
τήν οκνηρίαν καί τήν ρυπαρότητα τής 
γυναικός του.

[Έ π ετα ι αυνέχεια].
* *

κ. Β. Ν . Π ε ι ρ α ι α .  ’ Αγγελία «Ποιητικού Ά ν -  
θώνος» έχδίδοται προσεχώς. Μη άδημονεϊτε, συν τ$ 
αποστολή αΰτής, πέμπονται *αί οί ίλλειποντες αρι
θμοί. — *χ. Ί ω  Νάχον χαΐ Εϋστ. Δημόπουλον. Έ -  
ληφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. — χ. Χρ. Παππαδημη- 
τρίου, δικηγ. Ένεγράφησαν χαΐ οί 12 νέοι συνδρο- 
μηταί, πρός οΰς ήρξατο ή αποστολή τοϋ φύλλου Εΰ« 
χαριστοϋμεν. Φροντίσατε, παραχαλοϋμεν, διά τόι λο ι
πά.—κ. Κ. Α. Ξανθόπουλον. Ένεγράφητε άμφότεροι. 
Εΰχαριστοϋμεν. Φύλλα άπεστάλησαν. — χυρίαν ’Α
μαλίαν Καμαριώτου. Συνδρομή Σας έλήφθη. Εΰχα- 
ριστοϋμεν διά τά; ευμενείς υπέρ τών «Έ χλεχτών» 
έχφράσεις Υ μ ώ ν· «Μ . Σ. έστάλησαν σύν τη οίχεία α
ποδείξει.—χ. II. X . Κατσάρην. Έλήοθη άντίτιμον 5 
συνδρομών. Εΰχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν. — χ. Σ. 
Καράλην, τηλεγρ. “Ηρξατο ή αποστολή τών 5 φύλ
λων Εΰχαριστοϋμεν. — χ. Κ . Δ . Ζαλόχωσταν. Ά -  
ποστέλλονται χα\ τά 4 φύλλα χατά τήν διεύθυνσίν Σας, 
Έγράψαμεν.— χ. Α. Γ . Φόρτην. ’Ελήφθη ή συνδρο
μή τοϋ χ. Νιχ Κ . πρός δν ήρξατο ή αποστολή. — 
χ. Σπ. I. Μοντεσάντον. "Ηρξατο ή αποστολή φύλ
λων άπό 1ης ’Οκτωβρίου. Εΰχαριστοϋμεν. — χ. Σπ. 

ι Τσαχασιάνον. Ένεγράφησαν χα\ οί 4 νέοι συνδρομη- 
τα ί, πρός οδς ήρξατο ή αποστολή. Έγράψαμεν διά 
Δ. Ε . Μ ,—χ Άθ. Μπλούμ Πασχάλην. Ένεγράφη 
ό χ. Ε . Κ. Β . πρός δν ήρξατο ή αποστολή. Έγρά- 

| ψαμεν.— Πραχτορεΐον Εφημερίδων Τήνου. Άπε
στάλησαν ?τι φύλλα 10, ε\ς τό έξης θά λαμβάνετε 
πλείονα αντίτυπα. Εΰχαριστοϋμεν.

ΕΞΕΔΟΘΗ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΩΝ· Φ. Σ Κ Ο Κ Ο Υ

Η Ν Ι Ε  Ρ 0 Λ 0 Γ Ι 0 Ν
T O Y  E T O Y S

1890
χομψότατον, χαλλιτεχνιχώτατον, άπαράμιλλον At 
τό είδος του, πλούσιον είς ύλην, ποικιλίαν, εικόνας, 
χάριν, πρωτοτυπίαν.

ΣεΑ ί ί ε ς  ί 5 0 ,  πυχνόταται.—Σ υ ν ε ρ γ ά τ α ι  5 0 .— 
θ έ μ α τ α  χα' ι  ό ι α τ ρ ι δ α ι  ΰπέρ τάς 80, ολαι έπίχαι- 
ροι, χοινωνιχώταται, χαριτωμέναι, μαγευτιχαί. — 
ΕΙχόνες 40 Εύρωπαϊχώταται. — Μουσιχή τοΰ Παύ
λου Καρρέρη χλπ.

Τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοΰ χ. Σχόχοι» άντιπρο- 
σωπεύιι έν σμιχρώ τήν σύγχρονον φιλολογικήν χίνη- 
σιν τής Ε λλάδος.

Τ1ΜΑΤΑ1 δια tag  Α θ ή να ς  : 
Χαρτόδ*τον φρ. S. — χ ρ υα ά δ ιτο ν  φρ. 4.

Αια  t a g  ’Ε π αρ χ ία ς  κ α ι  τ'ο Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν  : 
Χαρτόδ. φρ. 3 ,80 — χρυβόδ. φρ. 4,80.

Π ωλείται παρ’ ήμϊν χα\ άποστέλλεται έλίύθερον 
ταχυδρομικών είς πάντα έμβάζοντα τό άντίτιμον 
Προς τ η ν  ό ι ε ν θ ο ν σ ι ν  τ ο ϋ  β ι βΛ ι ο πω Λε ί ο ν  x a l  
τ ν α ο γ ρ α φ ε ί ο ν  τ η ς  « Κ ο ρ ί ν ν η ς *  ■

ΤΟ Γ Ρ Μ Ε ΙΟ Ν  ΚΑΙ ΤΪΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΑΣ
μετεκομίσθ'/] έν τοϊς νεοδμήτοις χατα- 
στημασι τοΰ κ. ΠαπούΒωφ, έν όδδ» 
Προαστείου, άριΟ. 10 , έναντι τοΰ κή
που τής οικίας Ρικάκη και παραπλεύ- 
ρως τής μεγάλης οικίας Μαυρομιχάλη,


