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Λήγοντος τήν 3 ΐΊ ν ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
καί κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι τήν συνδρομήν αύτών 
έγκαίρως,ΐνα διά τοΰ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοϋ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,
οπερ χάριν τών τακτικών και τών άπό 
1 15 Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

Τ Ι Ι 0 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
Λιήγημα 

τ ί ς  Ά γγλΙδ ο ?  *■ R o b i n s o n .

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Δ

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
Ν ΑΤΤΙΚ Ο Ν  Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

[Συνέχει»].

Ζ'
«

Ό  χορός εύρίσκεταί είς την ακμήν του. | 
Τά ζεύγη περιδινοΰνται ή κινούνται νω-  ̂
θρότερον. Πάσαι αί καλλοναί καί αί έ- 
πισημότητες τίςπαροικούσης αυτόθι κατά  
τόν χειμώνα κοινωνίας εύρίσκονται συν- ' 
ηγμέναι είς τάς αίθουσας τ ί ς  έπαύλεως 
Δ’Ερίν. Τόσον αιθρία καί τόσον μειλ ί
χιος εινε ή νύξ,ώστε άφησαν ανοικτά όλα 
τά  πρός την θάλασσαν βλέποντα εύρέα 
παράθυρα. Ρ ιπα ί μεμυρωμένου ανέμου, 
προερχόμεναι έκ τοΰ πελάγους,άναμίγνυν- 
τα ι  μέ την διαχεομένην πέριξ χαύνην άρ- 
μονίαν. Πανηγυρίζουν ού μόνον οί οφθαλ
μοί άλλά καί πάσαι όμοΰ αί αισθήσεις.

Z?) τις, ή μάλλον πλανάται, έν πλήρει 
όνείρω. Βλέπων διερχόμενα ύπό την λάμ-  
ψιν τών πολύφωτων τά ένηγκαλισμένα 
ζεύγη καταλαμβάνεται βαθμηδόν ύπό 
τ ί ς  βραδείας γοητείας τ ί ς  καθιστώσης 
άναίσθητον την ψυχήν πρός τάς γήινους 
συγκινήσεις καί προσηλούσης αΰτήν ολό
κληρον είς συγκινήσεις άλλας,<5οκιμασθεί- 
σης ήδη, διαφανείσας είς κόσμον άλλον, 
δι’ ού νομίζει τις ότι δ ι ίλθε  φερόμενος 
έπί πτερύγων θαυμασίων.

Ευθύς ώς άντήχησε τό προανάκρουσμα 
τ ί ς  ορχήστρας,δ Φριδερΐκος ήσθάνθη τήν 
έπήρειαν τ ί ς  ζάλης ταύτης. Μένει άπο- 
μεμονωμένος, κεκρυμμένος, όσον ήδυνήθη 
περισσότερον άπό τών βλεμμάτων, έντός 
τοΰ σκιόφωτος τοΰ βάθους παραθύρου τ ι-  
νός, ού τά  βαρέα παραπετάσματα κινεί 
θωπευτικώς μετά θροΰ ή αδοα. Μένει έ
κεΐ μονήρης, αφανής, μέ τούς οφθαλμούς

καλυπτομένους ύπό τής αορίστου δμίχλης 
τών δακρύων.

Περί αύτόν,έντός τ ί ς  άπαστραπτούσης 
αιθούσης, βλέπει τό φώς τών πολυφώτων 
άντανακλώμενον έπί τοΰ χρυσοΰ, έπί τών 
κρυστάλλων τών ένετικών κατόπτρων, 
έπί τών μαρμάρων τών τραπεζίων, έπί 
τών έξαισίων τιμαλφών κοσμημάτων,τών 
προσηρμοσμένων είς τήν κόμην καί είς 
τούς κόλπους τών γυναικών. Περί αύτόν 
περιίπτανται συγκεχυμέναι ύπερφυσικαί 
γοητεΐαι. Ό  θορυβώδης ήχος τών μουσι
κών οργάνων έκμηδενίζει πάντα θόρυβον 
συνδιαλέξεων, πάντα ψίθυρον φωνών. Me- 
γάλοι οφθαλμοί παρατηροΰσιν αύτόν λα- 
θραίως, σάρκες σφριγώσαι ύπάρχουσι πέ
ριξ αύτοΰ,σώματα ραδινά καί ευλύγιστα, 
έν χαύνφ στάσει, προκαλοΰντα τήν άνά- 
μνησιν τών έναγκαλισμών καί τών φρικιά- 
σεων τ ί ς  θριααβευούσης ήδυπαθείας. Έκ 
τοΰ μεθυστικού έκείνου πίνακος Ιν ον λε ί
πει έν τούτοις, έκεϊνο οΰτινος αύτός ανα
μένει τήν ελευσιν μετά τίνος τρόμου.

Διότι άπό τ ί ς  ώρας τοΰ γεύματος ή 
Λευκή δέν έφάνη, ή Λευκή, τό λατρευτόν 
πλάσμα, ή τόσον ώραία, ή τόσον προσ
φιλής, ώστε νά διαφύγν) πάσαν έπίγειον 
συγκρισιν. Ποΰ εινε ; τ ί  κάμνει κ α τ ’ έ 
κείνην τήν ώραν ; Χάριν αύτοΰ, είπον, 
διωογανώθη ή έορτή. Πάντες τόν έχαιρέ- 
τισαν, πάντες άπηύθυνον αύτώ εύιχενί 
τινα λόγον. Αί γυναίκες έπεδαψίλευσαν 
αύτώ τά μειδιάματά των, οί άνδοες τά  
φθονερά των φιλοφρονήματα. Περιβεβλη- 
μένος τήν εύγενη καί αύστηράν στολήν 
του δ ι ίλθε  διά τ ί ς  αιθούσης ώς θριαμ- 
βεύων κατακτητής. Κεκμηκώς δέ καί κα
ταβεβλημένος έκ τ ί ς  παραφοράς εκείνης 
τοΰ πυρετοΰ μετέβη πρός τήν παράμερον 
έκείνην γωνίαν έπιζητών τήν δρόσον, ής 
είχεν ανάγκην τό πνεΰμά του μάλλον ή 
τό φλέγον μέτωπόν του.

Ή Λευκή ; ποΰ εινε ή Λευκή ; Θά 
φανη άρά γε μετ’ ολίγον ; Ό  Φριδερΐκος 
τρέμει έπί τγ) ιδέα ταύτ-/).

—  Έ στω  ! Τότε λοιπόν δέν θά χορεύ- 
σωμεν στρόβιλον, &πλούστατα.

Οί λόγοι ούτοι άντηχοΰσιν άκόμη έν
τός τοΰ κεκμηκότος έγκεφάλου του. Βε
βαίως θά είσέλθγ) μετ’ ολίγον έρειδομένη 
είς τόν βραχίονα εύειδοΰς τίνος νέου, ύ- 
περηφάνου, διότι όδηγεΐ τήν έξαίσιον έ
κείνην καλλονήν, ής ή φήμη έξαπλοΰται 
άπό Καννών μέχρι Βιντεμίλλης Θά δι- 
έλθη άναμέσον τών ομίλων καί μόλις άντ-  
ηχήστι ό ρυθμός στροβίλου τινός τοΰ 
Στράους ή τοΰ Μετρά θά περάσϊ) Ιμπρο- 
σθέν του μεμεθυσμένη, χαύνη, κλίνουσα 
έπί της αγκάλης τοΰ έρωτευμένου χορευ
τού της. «Δεν θά χορεύσωμεν στρόβιλον». 
Βέβαια, όμοΰ δέν θά χορεύσωσιν άλλ ’ έ
κείνην τίς θά τήν έμποδίσν) νά χορεύσϊ) ; 
Διατί ν’ άπαρνηθν5 τήν μαγείαν, τήν π α 
ραφοράν τοΰ ύπό τοΰ Ιοωτος συντεθέντος 
έκείνου ρυθμοΰ ;

’Ιδού έν τούτοις ακούονται φωναί. Ή 
ορχήστρα σιγά άφίνουσα είς τούς χορευτάς 
τόν έπαρκί καιρόν όπως άναπνεύσωσιν. 
Ό  Φριδερΐκος άνεσκίρτησεν . Ένόμισεν

U'
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ό'τι ψίθυρός τις ήγέρθη είς τήν έσχατιά* 
τών αιθουσών. Ό  ψίθυρος αυξάνει καί 
διαδίδεται. Τό ούς τοΰ νέου, συνειθισμέ- 
νου καί είς τάς μάλλον έπιλέπτους άπο- 
χρώσεις τοΰ ήχου, διακρίνει τόν κρότον 
τόν προερχόμενον έκ θαυμαστικών έπιφω 
νημάτων. Ή καρδία του πάλλει βιαίως. 
Θεέ μου ! Τί άρά γε συμβαίνει ; Αί φω 
ναί πλησιάζουν. Νομίζει τις ότι ακούει1 
τόν άκατάπαυστον θόρυβον πλήθους συν 
οδεύοντος βασίλισσαν τινα. Ήδη οί όμι 
λοι διέρχονται πολυαριθμότεροι έμπροσθεν 
του, πυκνότεροι, έπιρρίπτοντες έπ’ αύτοΰ 
τήν σκιάν των. Προησθάνθη καί έμάν 
τευσε τ ί  συμβαίνει. Είνε έ κε ί νη ΐ

Ναί, έκε ί νη '  ιδού αυτή ! Ένεφανίσθη 
έν τφ  μέσφ τ ί ς  ακολουθίας τών κολά 
κων της. 'Ομοιάζει πρός τήν ένσάρκ(ιΤ(?ιν 
οπτασίας ονείρου. Τόν αναζητεί' Ιρχεται 
πρός αύτόν.

Ή καρδία τοΰ Φριδερίκου δέν πάλλει 
πλέον. Μηχανικώς έγείρεται πορευόμενος 
πρός συνάντησίν της. Χωρίς δέ νά τήν 
βλέπϊ), διότι φρικίασις σφοδρά κλονίζι 
τό σώμά του καί άχλύς σκέπει τούς ο 
φθαλμούς της ακούει φωνήν λέγουσαν 
αΰτφ :

—  Λοιπόν, κύριε Πλεμόν, εινε αληθές 
ότι δέν γνωρίζετε νά χορεύητε τόν στρό 
βιλον ;

Τήν φωνήν ταύτην γινώσκει καλώς 
Φριδερΐκος' καί όμως νομίζεις ότι τήν 
άκούει διά πρώτην φοράν. Κ α τ ’ έκείνην 
τήν στιγμήν ή ορχήστρα έκτελεΐ τό προ
ανάκρουσμα. Μικρά χειροκτιοφόρος χειρ 
αναζητεί τήν ίδικήν του, έτέρα χειρ ά- 
ποτίθεται έπί τ ί ς  έπωμίδος του καί έπί 
τοΰ δεξιοΰ του βραχίονος αισθάνεται τό 
γλυκύ βάρος, τήν γλυκείαν χλιαρότητα  
τοΰ θώρακός της. Έτελείωσεν ! Ό  στρό
βιλος πληροί τήν ατμόσφαιραν διά τοΰ 
ιλίγγου του. Έν τι) μυστηριώδει δέ πε
ριπλοκή των τά  δύο έκεΐνα νεα καί ώ- 
ραΐα όντα άλλην δέν Ιχουσι συνείδησιν 
είμή τοΰ Ιρωτος, τοΰ παραφίροντος αυ
τούς έξάλλους είς τόν ουρανόν...

Είνε ή τρίτη ώρα τ ί ς  πρωίας. Βρα
δέως τό πλήθος άραιοΰται. Ό  Πλεμόν 
άπεσύρθη καί αύθις είς τήν σκιεοάν γω 
νίαν, έξ ής δέν ήθέλησε νά έξελθν) πλέον. 
"Εμεινε κρατών τό μέτωπον δι’ άμφοτέ- 
ρων τών χειρών καί βλέπων μακρόθεν 
σπινθηοοβολοΰσαν τήν Μεσόγειον ΰπό τά  
κύματα τοΰ φωτός τά  καταπίπτοντα  έκ 
τοΰ στερεώματος. Ά λ λ ω ς  τε τά  πάντα  
έτελείωσαν. Ή Λευκή δέν άνεφάνη. Έ -  
νόησεν ό’τι ή στιγμή έκείνη τ ί ς  μέθης J  
ήρκει είς τόν φιλοξενούμενόν της. Ή ή 
μερα έκείνη εμελλε νά Ιχν) έπαύριον καί 
τοιαύτην μάλιστα, ώστε ό ήλιος θά έφαί
νετο πένθιμος καί τό κυανοΰν στερέωμα, 
τό άγλαϊσθέν ΰπό νυκτερινών οπτασιών, 
θά έφαίνετο ζοφερόν ώς πένθιμος μανδύι,.

Καθόσον σκέπτεται, καθόσον ό λ;.ι5- 
σμός του καθίστατα ι εύκρινέστερος c όλό- 
δερΐκος αισθάνεται ότι λυγμοί συ ’dv*’ 
ρεύονται είς τό στηθός του . Πνίγετ 
θέλει νά κλαύσν).Άλλ’ έκεΐ, εμπροσθεν ·.



ν «διαφόρων έκείνων καί τών εΰδαιμόνων 
; SJv έ'χει τό δικαίωμα νά θρηνϊί. Ώ  ! τίς 
ήδύνατο να τοϋ άποδώσγ) τήν έλευθεοίαν 
του, το τορπιλλοβολον του, τό παρά τών 
κυμάτων ταλαιπωρούμενον 29 του, καί 
τοΰ; σφοδρού; έκ τής θαλάσσης κλονισμούς 
καί τό βίαιον πνεΰμα τοϋ άνεμου;

Πάντες άπεσύρθησαν. Αΰτός έμενεν ά-  
,κόμνί θεωρών, μή συλλογισθείς οτι καί δι’ 
ϊΰτόν, ώς διά τοΰς άλλους, ειχεν έπέλθει 
ή ώρα νά χαιρετίσω) τήν οικοδέσποιναν 
*«ί νά μεταβίΐ είς τόν δι’ αΰτόν προσδιω- 
ρισμένον δωμάτιόν. Αίφνης ή μόνωσις τόν 
εκαμε νά συνέλθν). ΤΗτο μόνος, μόνος U 

Τότε ό πόνος τής καρδίας του έξερράγη. 
Οί βραχίονες του κατέπεσον, μή συγκρα- 
τούμενος δέ πλέον έν τίί άκρα σιγή τής 
άκτινοβόλου νυκτός,έπί τ·?, άναμνήσει τής 
ευδαιμονίας -̂ ν έδοκίμασεν, έπί τή ίδέ^ 
τή; απελπισίας fiv ή ήμέρα έμελλε νά 
αυνεπιφέργ) δι’ αΰτόν, άφήκε την οδύνην 
του νά έκχυδί) έκ τών όμμάτων του άνι- 
σχύρων πλέον νά συγκρατήσωσι τά δά- 
κρυά των.

Όπως πρό ολίγου κατά την ώραν τού 
στροβίλου,μία χειρ έψαυσε τόν ωμόν του. 
Ό αξιωματικός έστράφη διά μιόίς. ’ Ητο 
έχείνη,  εκ ε ί ν η  πάλιν. Είδε τά ; άπαστρα- 
πτούσας κόρας τών οφθαλμών του, τά  
δάκρυα, «τ ινα  βραδέως καταρρέουσιν έκ 
τών ήλιοκαών παρειών τού ναυτικού. Μει
δίαμα διαγράφεται είς τά χείλη της καί 
οί τρυφεροί τη ; δάκτυλοι τείνονται πρός 
την φλέγουσαν χεϊρα τοϋ Πλεμόν.

—  Ώ ! ψιθυρίζει αΰτάς μετ’ άπέλπιδος 
παραφορόές.

Ή νεάνις δέν άποσύρει τούς δακτύλους 
της.

'Απαξ, ί>ίς, τρις ό νέος εφερεν αΰτούς 
είς τά χείλη του, ούτως ώστε έπί τέλους 
χωρίς νά προφέρϊ) λέξιν, κεκυφώς έπί τής 
χειρός έκείνης ήν κατέβρεχε διά τών δα
κρύων του, καταβεβλημένος έκ τής εΰδαι- 
μονίας του έκράτησέν αΰτήν έπί τού στό
ματός του δι’ ένός άσπασμού, έν φ  ή 
Λευκή ήδυνήθη νά αίσθανθή άπασαν τήν 
δύναμιν μεθ’ ής ή ψυχή του άφιεροϋτο 
πρός αΰτήν.

Ή νύξ έκείνη διά τόν Φριδερΐκον Πλε- 
μό\ ύπήρξεν Ιμπλεως αγωνία; καί άπο- 
χαυνώσεω;.

Δέν έκοιμήθη ποσώς. Είδε τήν ήώ 
λΐυκαίνουσαν τον ορίζοντα. Ήτο άοα ή 
ευτυχία, ήτις έπήρχετο αΰτφ  διά τών 
πρύ των άκτίνων τή ; ήμερας;

Άδιάφορον ! 'Η γαλήνη έπανήρχετο 
είς τήν ψυχήν του. Δέν ήθελε νά κατα-  

Μ^ρασθη. Εΰθύς ώς ό καιρός ήθελε τοϋ τό 
ΐκιτρέψει θά έπανέβλεπε τήν Λευκήν. Θά 
Λοσεπάθϊΐ νά διαφωτίσν) τήν νεάνιδα έξ- 
%ούμενος αυτό; περί τή ;  συγκινήσεως 
.ίής πρώτης στιγμής, όφειλομένης ίσως 
‘■'ςίτήν έ'κπληξιν, είς τήν άπερίσκεπτον 

^αφοράν τής καρδίας. Όπως δήποτε 
.θά παρέτεινε τήν διαμονήν του είς 
,φιλόξενον οικίαν, ένθα ή στιγμια ία  

.τοϋ άποθάρρυνσις είχεν ίσως έπιφέρει 
^πανόρθωτον ένόχλησιν.

Περί τήν ένάτην ώραν τής πρωίας ά- 
ννίγγέλθη είς τόν νέον οτι τό πρόγευμα 
ήτο έτοιμον καί δτι τόν άνέμενον κάτω.

"Ω ! τ ί  είνε αΰτα ί αί γυναίκες τής έκ- 
λεκτής κοινωνίας ! Είνε ακούραστοι. Πέν
τε ώραι ύπνου ήρκεσαν ν’ άποδώσωσιν αΰ- 
ταΐς τήν δρεξιν καί τήν φαιδρότητα. Τα
λαίπωρε Πλεμόν ! Αΰτός, ό ναυτικός, τό 
τέκνον τής θαλάσσης, ήσθάνετο έαυτόν 
κατάκοπον έκ τού καμάτου καί έκ τής 
συγκινήσεως.

Πράγματι τόν άνέμενον πάντες, μή έ- 
ξαιρουμένης καί τής Λευκής, δροσεράς καί 
ακμαίας μετά τό πρωινόν λουτρόν.

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

ΛΕΟΝΤΟΣ Δ Ε -Τ Ε Ν Σ Ω

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

[Συνέχεια]

—  Είναι ήδη ή έκτη τής έσπέρας ! εΐ- 
πεν, έπιστρέψας πλησίον τών κυριών.

—  ’Από τώρα ! έπανέλαβεν ή νεάνις.
—  ’Αλλοίμονόν μου ! ύπετονθόρισεν ή 

παιδαγωγός. Ή έπιφώνησίς σας μ ’ έκ- 
πλήττε ι.  ’Εγώ ένόμιζον, δτι ήσαν αΐ δύο 
μετά τό μεσονύκτιον.

Παρ’ ολίγον ή Έλενίτσα καί ό Μαυρί
κιος έπανελάμβανον τό «άπό τόρα,»δταν, 
μετά δύο ώρας, ό Σπύρος εδωκε τό ση- 
μεϊον τής άποχωρήσεως καί ώδήγησε τούς 
δύο αιχμαλώτους είς είδός τι διαδρόμου, 
δστις άπετέλει τό ιδιαίτερον αΰτών δω- 
μάτιον.

Ό  Μαυρίκιος έτοποθετήθη πρό τής θύ- 
ρας, ώς πιστός φύλαξ.

ΙΣΤ'.

Ή δευτέρα έκείνη νύξ τής α ιχμαλω
σίας ύπήρξεν ήττον καλή. Οί αιχμάλωτοι 
έκοιμήθησαν κακώς, διότι ήσαν όλιγώ- 
τερον κουρασμένοι, ό άήρ τοϋ σπηλαίου 
ητο βαρύς καί προσήγγιζεν ή ώρα τής έ- 
λευθερώσεως.

"Οτε τήν πρωίαν έπανεΐδον άλλήλους, 
δ Μαυρίκιος καί ή Έλενίτσα ήναγκάσθη- 
σαν νά όμολογήσωσιν ένδομύχως δτι ό 
έρως είναι γλυκεία θυσία τής ζωής, άλλ ’ 
δτι είς κομμωτής, είς λουτήρ καί κα
θαρά άσπρόρρουχα εχουσιν έπίσης τήν ά- 
ξίαν των. Οΰχ ή ττον, έμειδίασαν πρός 
άλλήλους καί ήσθάνθησαν έαυτούς εΰτυ- 
χεΐς' θά ήσαν ομως εΰτυχέστεροι, έάν έ- 
πανέβλεπον τόν Γιάννην μέ τάς τετρακισ- 
χιλίας λίρας. Οίμοι ! Μέχρι τής μεσημ
βρίας δέν είχε γίνει είσέτι λόγος περί α υ 
τού.

Ή βραδύτης ήρχισε ν’ άνησυχή τούς 
τε αιχμαλώτους καί τούς λνιστάς. Ό  

1 Σπύρος δέν έτραγώδει πλέον' άπό τε

τάρτου τής ώρας, οί τρόποι του έγίνοντο 
ψυχρότεροι, ώστε, έπί τέλους, μόλις έφ£— 
ρετο άβροφρόνως.

Οί δύο νέοι μάτην προσεπάθουν ν’ ά- 
ποκρύπτωσιν άμοιβαίως τούς φόβους των 
καί νά μειδιώσιν έσκέπτοντο περί τοϋ 
Γιάννη πλειότερον ή περί αΰτών' έφο- 
βούντο δι’ αΰτόν, ώς έάν ήτο προσφιλέ
στατος φίλος των. Ή Έλενίτσα προσ- 
ηύχετο ένδομύχως ΰπέρ τού λοστού, βε
βαίως δ’ ί τ ο  ή πρώτη φορά, καθ' ήν τά 
δνομα τοϋ άξιολόγου έκείνου ανθρώπου 
άνεμιγνύετο εί; προσευχήν. Ή άτυχή ;  
νεάνις έθλίβετο μέχρι τού σημείου, δτι 
δέν περιέβαλε τόν τράχηλόν του διά τοϋ 
φυλακτού της,πρό τής άναχωρήσεώς του.

Ή  δεσποινίς Γούδφωλ Ιτρεμεν, άλλά  
οΰχί έκ πυρετού. Δύο ήμέραι χωρίς τέϊον 
καί k a l l o i c a y  p i l l  ήσαν πολλαί δι’ α ΰ 
τήν.

Αί ώραι παρήρχοντο μετά πένθιμου 
βραδύτητος,διότι ή συνδιάλεξις, ήτις κα- 
θίστα αΰτάς βραχυτάτας τήν προτεραίαν, 
δέν ήτο πλέον δυνατή' έν μέσψ αύτής ά-  
νηγείρετο, όχυρώτερον, άνά πάσαν σ τ ι γ 
μήν, τό μέγα έμπόδιον ένός «ίσως». Οΰ
δεμία έρώτησις ειχε σημασίαν άπέναντι 
τής έρωτήσεως ταύτης, τής μάλλον τρο- 
μεράς καί σημαντικής :

— Πόσας <δρ*4 δ’ άφήσωσι νά παρέλ- 
θωσι πριν ή άποκόψωσι τάς κεφαλάς ή 
μών :

’Αλλά διά τόν Μαυρίκιον δέν ήτο αυτη  
ή τρομερωτέρα έρώτησις, διότι ύπήρχεν 
έτέρα, ήτις έπάγωνε τό αίμά του, θεωμέ- 
νου μετά φρικιάσεων τήν ύπέροχον κ α λ 
λονήν τής συντρόφου του...

Ή φρουρά ήτο έν δπλοις. Ό  Σπύρος 
καί δεκάς έτέρων λιρστών, οϊτινες θά ϊ -  
λεγέ τις δτι είχον άναφανή άπό τήν γήν, 
έφοούρουν όπισθεν τών βράχων μέ τά τ υ 
φέκια είς χεϊρας καί λαλοϋντες πρός ά λ 
λήλους διά μονοσυλλάβων.

Ή θανάσιμος έκείνη προσδοκία διήρκεσε 
μέχρι τής πέμπτης έσπερινής ώρας, δτε 
φαιδρά άναφώνησις ήκούσθη:

—  Ό  καπετάνιος έρχεται.
Μετά δέκα λεπτά τής ώρας, ό Γιάννης 

ήτο πλησίον τού σπηλαίου, κεκαλυμμέ- 
νος ύπό κονιορτού καί φαινόμενος κα τά 
κοπος, άλλά τά πρόσωπόν του ειχεν εΰ- 
νόνιτον έκφρασιν.

Δέν θά έπέτυχεν είς τήν έπιχείρησίν 
του. Χωρίς νά προσέξ·/) είς τούς α ιχμα
λώτους, έκάλεσε περί έαυτόν τούς ανθρώ
πους του χαί είπεν αΰτοϊς μίαν μόνην 
φράσιν έλληνιστί.

Κραυγαί άγανακτήσεως άπεκρίθησαν 
είς αΰτήν.

Ή Έλενίτσα, έννοήσασα, Ιθιξε τόν 
βραχίονα τοϋ Μαυρίκιου καί έψιθύρισε με
τά  στενοχώριας :

—  Έ λαβε μόνον τρισχιλίας λίρας.
Ό  νεαρός ιατρός προΰχώρησε μετά  

θάρρους μεταξύ τών λγ,στών, ινα μάθϊ) 
τ ί  συνέβη. Τό πράγμα ήτο άπλούστατον. 
Ό  απεσταλμένος τοϋ Γιάννη ένεφανίσθη 
είς τόν οίκον Χάρρισων καί Σ® , δπου , 
κα τ ’ άρχάς, έκράτησαν αΰτάν έπί πολλάς



ώρας, είτα δέ τφ  έδωκαν μόνον τά τρία 
τέταρτα τοϋ αίτουμένου ποσού, είπόντες 
δτι τόσα μόνον είχον διαθέσιμα χρήματα.

*0 Γιάννης εξέθεσε ψυχρώς τά πράγ
ματα , χωρίς νά συμπεράνη, ώς πρόεδρος 
γενικής συνελεύσεως, δστις άφίνει τοΤς 
μετόχοις τό δικαίωμα ν’ άποφασίσωσιν. 
‘Υπέδειζεν δμως, οτι αΰτός θά έδέχετο 
καί θ' απέδιδε την ελευθερίαν τοΐς αίχ-  
μαλώτοις. Ά λ λ ’ ό Σπύρος, αυστηρός είς 
τάς άοχάς του, ύπεστήριζε μετά βιαιό- 
τητος την έναντίαν γνώμην.

—  Μας γνωρίζουν, έκραύγαζεν. Ήξεύ- 
ρουν δτι δέν έχουν τίποτε νά φοβηθοϋν 
άπό ήμάς, έάν ήναι ειλικρινείς, άλλά καί 
τίποτε νά έλπίσαυν έάν έναντιωθοϋν ή θε- 
λήσουν νά μάς άπατήσουν. Μόνον μίαν 
άπόφασιν έχομεν νά λάβωμεν...

Έπέρανε δέ τήν φράσιν του διά χειρο
νομίας άπλουστάτη;, άλλ ’ έκφραστικω- 
τάτης.

—  ’Εκπλήττομαι— είπεν δ Μαυρίκιος,
—  δτι ό κύριος Χάροισων προσηνέχθη το ι
ουτοτρόπως. Και δέν ?δωκεν έτέρας δ ια
σαφήσεις :

—  Είς τόν διάβολον αΐ διασαφήσεις !
— είπεν ό Γιάννης. —  Νομίζετε, δτι ύ- 
πήγα νά συζητήσω είς τό γραφεΐόν του. 
Ήμπορεΐτε νά λάβετε σείς αΰτήν τήν εΰ- 
χαρίστησιν, διότι αΰριον θ’, αναχωρήσετε 
διά τήν Σμύρνην. Σάς έπαναλαμβάνω , 
δτι δέν θέλομεν νά σάς κοατήσωμεν' αί 
δύο κυρίαι μάς φθάνουν.

Ό  Μαυρίκιος διεμαρτυοήθη. Ή σκέψις 
τοϋ ν’ άφήση τήν Έλενίτσαν μόνην με
ταζΰ έκείνων τών θηρίων καθίστα αΰτόν 
παράφρονα. Προΰτεινε νά διπλασιάση τό 
ποσόν, έάν ήθελον νά κρατήσωσιν αΰ
τόν ώς δμηοον. Δέν έλάμβανεν όμως ΰπ’ 
όψιν τόν Σπύρον, δστις ήτο ή δεζιά χειρ 
τής συμμορίας. Οΰτος ΰπεστήριζεν, δτι 
λύτρα μή πληρωθέντα πλήρη δέν ήσαν 
λύτρα, δτι οί ληστα ί είχον συμφέρον νά 
το καταστήσωσι γνωστόν δι’ αΰστηροϋ 
παραδείγματος καί δτι είχον πλήρες δι
καίωμα νά κρατήσωσι τάς γυναίκας.

—  Ά λ λ ω ς ,  προσέθετα, οί ζένοι δέν 
πρέπει ν’ άναμιγνύωνται είς τάς υποθέσεις 
μας. Αΰτοί περιπλέκουν τάς συζητήσεις 
μας. "Οπου λαλοϋν πολλά κοκόρια άργεΐ 1 
νά ’ξημερώση.

Ή τοιαύτη έπίκλησις τών κανονισμών 
έπήνεγκε τό αποτέλεσμα, δτι οί α ιχμά
λωτοι άπεμακρύνθησαν είς τό βάθος τοϋ 
σπηλαίου, ύπό τήν φύλαζιν ένός τών λ η 
στών. Εΰνόητος ή ψυχολογική των κα-  
τάστασις, άλλά δέον νά βραχύνωμεν τήν 
διήγησιν. Μετά μακράν συζήτησιν, ό Γ ι 
άννης έπλησίασε σοβαρώς τόν Μαυρίκιον. 
‘Η Ικφρασις τοϋ ποοσώπου του ήτο τ ό 
σον παράδοζος, ώστε οί αιχμάλωτοι έ- 
νόμισαν, δτι ήγγικεν ή έσχάτη ώρα των. 
Εΰτυχώς δμως δέν είχεν οΰτω τό πράγμα.

—  Είσθε έλεύθεροι—  είπεν δ άζιόλο- 
γος άνθρωπος. Ά λ λ ’ είναι άδύνατον ν’ 
αναχωρήσετε άπ’ αΰτοΰς τοΰς κρημνούς 
είς νύκτα τόσον σκοτεινήν. Αΰριον, άμα 
’ξημερώση, ήμπορεΐτε νά το πράζετε.

Πλήν μή λησμονείτε δτι, χωρίς τόν

Γιάννην, δέν θά την έγλυτώνατε τόσον 
εΰθηνά.

Τήν έπιοϋσαν, πρό τής μεσημβρίας, ό 
Μαυρίκιος καί αί δύο κυρίαι, έπιβαίνου- 
σαι τών όνων των, έζήρχοντο τής τελευ
ταίας φάραγγος τοϋ όρους καί δ χρησι
μέυσα; αΰτοΐς ώς οδηγός ληστής έδεί
κνυε, διά τής χειρός, τάς οικίας τοϋ 
Μπουρνάβασι, ένφ Ιτεινε τήν έτέραν χεΐρα, 
δπως λ.άβη δώρόν τι. Ό  ιατρός δέν I- 
λαβε τό θάρρος τοϋ ν’άονηθη νά τφ  δώση 
Ιν νόμισμα, διότι ή αϊτησις καί ή άναι- 
σχυντία τοϋ ληστοϋ τώ έφάνησαν παρά- 
δοζοι. Ά λ λ ω ς ,  μόνον τόν Σπύρον έμίσει 
έζ δλης ψυχής.

Ό  Χάρρισων καί ή σύζυγός του περιέ- 
μενον άπό τής έσπέοας τής προτεραίας 
τοΰς αιχμαλώτους είς τό Μπουρνάβασι. 
Είχον μέν έ'λθει έποχούμενοι, άλλ.’ έλα
βαν τήν πραφύλαζιν νά μή φέρωσι μεθ’ 
έαυτών ή ενα μόνον υπηρέτην καί νά μή 
ΰπερβώσ·. τάς πρώτας οικίας τοϋ χωρίου 
έκ φόβου μήπως οί κάτοικοι τούτου, φ ί
λοι τών ληστών, άπατηθώσιν ώς πρός 
τάς προθέσεις των. Έκείνην τήν ήμέραν, 
συνέβη σπανιώτατον πράγμα : έθεάθη ή 
Ά θηνά  χύνουσα ολίγα δάκρυα.

Ό  Μαυρίκιος δέν ήδυνήθη νά κρατηθη 
τοϋ νά έκδηλώση ποός τόν Σκώτον τάς 
σκέψεις του :

— Μοί έκάματε οικονομίαν χιλίων λ ι 
ρών, κύριε Χάρρισων' σάς παρακαλώ δμως 
άλλοτε νά μή κάμνετε διαπραγματεύσεις 
μέ τόν Γιάννην. Καί άντί δέκα έκατομ-  
μυρίων δέν έπεθύμουν νά εΰρεθώ πάλιν  
είς τήν θέσιν τής χθεσινής εσπέρας.

Ό  κύριος Χάρρισων έξεπλάγη.
—  Πώς ! είπεν. Έδωκα δ,τι μοί έζή- 

τη σα ν . ..
Ό  Μαυρίκιος έσκέφθη ολίγον καί είτα, 

τύψας τό μέτωπόν του, έζερράγη είς γ έ 
λωτα.

—  ΤΑ ! τ ί  ανόητος είμαι ! — άνεφώ- 
νησεν.—  Ό  κύριος Γιάννης ίδιοποιήθη 
προκαταβολικώς τό τέταρτον τοϋ ποσού. 
Πρός τίνα δύναταί τ ις πλέον νά έμπι- 
στευθη, πρός Θεοϋ ! Άρκεΐ' έ'χει καλώς 
δ,τι τελειώνει καλώς. Αΰριον θά ειδοποι
ήσω τόν πατέρα μου ν’ άποστείλη ΰμιν 
τετρακισχιλίας λίρας.

—  Νεανία,— άπεκρίθη σοβαρώς δ θείος 
τής Έλενίτσας—  έπιτρέψατέ μοι νά σάς 
είπω, δτι ή ανεψιά μου άζίζει δσον και 
είς αξιωματικός τού ναυτικού. Δέν μοι 
οφείλετε είμή τό ήμισυ τοϋ ποσοϋ, πλη-  
ρωτέον μέ τήν άνεσίν σας.

ΙΖ'

Οί εμπρησμοί, οί σεισμοί καί αί ΰπό 
ληστών άρπαγαί είναι λίαν συνήθεις είς 
τήν Σμύρνην, ώστε οί κάτοικοι αΰτής δέν 
απασχολούνται έπί μακρόν περί αΰτών. 
Ά λ λ ά  τό τελευταΐον έγχείρημα τοϋ Γ ι 
άννη είχε τ ι  ρομαντικόν, διεγεΐρον ιδίως 
τήν κοινήν περιεργίαν.

Αί έφημερίδες έγραψαν περί αΰτοϋ κατά  
τόν ίδιον έκάστη αΰτών τρόπον, άλλά τά  
τοπικά χρονικά τό έζήτασαν έν τα ΐς λε-

πτομερείαις,έπανέλαβον αΰτό ^ιαφοροτρό- 
πως έπί όκτώ ήμέρας καί το έκρινον έπίσης 
ποικιλοτρόπως, κατά  τά  αισθήματα καί 
τήν κοινωνικήν τάζιν ιών σχολιαζόντων 
αΰτό.

Είς τήν ε κλ εκ τή ν  κ ο ι ν ω ν ί α ν  αί ψυχαί 
έζήφθησαν, μικρού δ’ έδέησε νά παραστα
θή δ Μαυρίκιος ώς ήρως μυθιστορήματος. 
Ήμίσεια δωδεκάς έκατομμυριούχων δε
σποινίδων πεοιέμενον Ιν μόνον νεϋμά του, 
οπως γίνωσι κυρίαι Βιλφερών καί τ φ  ά- 
ποδώσωσι μετά τόκου τό ποσόν, δπερ έ- 
πλήοωσε τόσον ίπποτικώς.

Είς τά  κατώτερα κοινωνικά στρώματα  
έπέμενον, δτι ή Έλενίτσα είχεν έκτεθή 
άνεπανορθώτως καί δτι ό γάμος μετά 
τοΰ ίατροΰ ήτο υποχρεωτικός. Άληθώς  
είπεΐν δμως, δέν ήτο έκείνη ή ύπό τής 
Ά ννέττα ς  προσδοκωμένη Ικβασις' ή δε
σποινίς Λεωνίδου, μή δυναμένη, έπί τοϋ 
παρόντος, νά πράζη τ ι  έ’τερον, έδήλου 
μετά ψυχρότητας, δτι τό γεγονός δέν ήτο 
πολΰ ένδοζον διά μίαν νέαν καί δτι δ 
Γάλλος νεανίας έγίνωσκεν άριστα τ ί  έ
πραττε, διευθυνόμενος πρός τό όρος.Άλλ’ 
έλησμόνει νά πρόσθεση, δτι δ Μαυρίκιος 
δέν είχεν ανάγκην νά έζελθη οΰδ’ αΰτής  
της πατρικής οικίας του, δπως εΰρη σύζυ
γον έπίσης ή μάλλον πλουσίαν τής Έ λε
νίτσας καί δτι αΰτή αΰτη ήτο ή αληθής 
Ιναχος τής άρπαγής.

Παρά τώ όχλφ τό πράγμα συνεζητεΐτο 
ΰπό τήν έποψιν τού Γιάννη καί τής συμ
μορίας του, πάντες δ’ δμοφώνως παρεδέ- 
χοντο, δτι ήτο έκ τών καλλίτερων πρά- 
ζεων, οΰχί τόσον ώς πρός τό ποσόν τών 
λυτρών, δσον ώς πρός τήν τα χ ύτητα  τής 
έκτελέσεως. Όποιος άνθρωπος αΰτό; δ 
Γιάννης ! Νά έλθη αΰτοπροσώπως είς τήν  
Σμύρνην ! Νά διανύση πεζ·?5 έκατόν χ ι
λιόμετρα έντός τεσσαράκοντα όκτώ ώρών!

Έάν δμως οί θαυμασταί του έγίνω- 
σκον δτι ήπάτησε τοΰς συντρόφους του, 
ήθελον έρυθριάσει διά τήν πρός αΰτόν έκ- 
τίμησίν των.

Ό  κύριος Χάρρισων, γνώστης τού τό 
που, είχεν έπιβάλει είς τοΰς περί αΰτόν  
νά τηρήσωσι μυστικήν τήν πανουργίαν 
τοϋ άρχιληστοϋ, διότι τοιουτοτρόπως I 
κράτει αΰτόν ΰπό τόν φόβον τών συμμω_ 
ριτών αΰτοϋ καί ήτο βέβαιος, δτι έ*Τ-'ον 
θά ήδύνατο νά περιδιαβάζη άκινδύνως.

Έπίσης δ κύριος Χάρρισων, δι’ άν^£ν 
κούστων προσπαθειών, είχεν έ μ π ο δ ΰ ν  
την διά γάλλων ναυτών καταδίωζιν τ;  ̂
ληστών, κατορθώσας νά πείση τόν π ·̂-τΚ 
αρχον, δτι ή έκστρατεία ήθελεν έχει ως 
μόνον αποτέλεσμα τήν σφαγήν τών α ιχ 
μαλώτων.

—  Καλά, είχεν άποκριθή δ άζιωματ  
κός, ά λλ ’ ή τ ιμή τής στολής ;

—  Ό  ιατρός σας δμως δέν έφερε τ. χ  
στολήν του.

Αΰτη ή παρατήρησις μετέπεισε τόν 
πλοίαρχον, δστις ήρκέσθη νά δήλωση, δτι 
ήθελε θέσει είς τήν φυλακήν τόν Βιλφε-  
ρών... έάν έπέστρεφε ζών.

Ευνόητον είναι, δτι, μετά τήν έπιστρο- 
φήν τοϋ Μαυρίκιου, δέν έγένετο λόγος
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περί φυλακίσεώς του, δτι πρώτος ό πλοί- 1 
αρχος έρρίφθη είς τάς άγκάλας του, μό- ' 
λις θέσαντος τόν πόδα έπί τοΰ πλοίου, 
καί δτι άπαντες οΐ αξιωματικοί ένηγκα- 
λίσθησαν αΰτόν, διότι έλατρεύετο ΰφ’ ό- | 
λοκλήρου τοΰ πληρώματος- Τό γεΰμα με- | 
τεβλήθη είς πραγματικήν έορτήν' δέν I- 
λειψαν ή ευθυμία καί ό καμπανίτης, οΰδ’ 
οί κατά τό μάλλον καί ήττον πονηροί 
υπαινιγμοί «περί τών ηδονών της άνά τά  
όρη αιχμαλωσίας ». Αυτός ό ήρως τών 
συμβάντων μετέσχε της κοινές φαιδρότη- 
τος, αισθανόμενος έαυτόν ευτυχή, διότι 
ήγάπα άνταγαπώμενος καί διότι ήσθάνετο 
τήν κεφαλήν έπί τοΰ τραχήλου του. ’Επί 
τοΰ πλοίου ήγρύπνησαν μέχρι βαθείας νυ
κτός, ά λλ ’ ό Μαυρίκιος, καίτοι κεκοπια- 
κώς, δέν κατεκλίθη είμή άφοΰ έγραψε μα
κράν έπιστολήν πρός τον πατέρα του

«λ ιά  τά χρήματα, έγραψεν έν συμπε
ράσματα δύναμαι νά περιμείνω Ιν ή δύο 
ταχυδρομεία' άλλά διά τό άλλο πράγμα, 
τελεγράφησόν μοι παραχρημα, έάν με α 
γαπάς» .

Παρηλθεν ολόκληρος έβδομάς άνευ τ η 
λεγραφήματος. Ή έλλειψις αΰτη υπήρξε 
σκληρά άπογοήτευσις διά τόν άνυπόμο- 
νον ερωμένον. Οΰχ ήττον, ό Μαυρίκιος, 
σκεπτόμενος ώριμότερον,ένόει δτι ό πατήρ 
του, συνετός καί συστηματικός άνήρ, ίσως 
έθεώρει ανεπαρκές τό τηλεγράφημα, προ- 
κειμένου περί τοΰ βίου ολοκλήρου τοΰ υίοΰ 
του.

Ά λλω ς ,  ό Μαυρίκιος ήδύνατο νά ΰπο- 
μένη... Έβλεπεν έκάστην έσπέραν έν οί- 
κειότητι έκείνην, τήν όποίαν καθ’ έαυτόν 
άπεκάλει μνηστήν του. Έπί τ γ  προφάσει 
αδιαθεσίας τΫ̂ ς Έλενίτσας, οΐ Χάρρισων 
ειχον διακόψει τά ς ύποδο χάς των, ώστε 
οΰδείς αδιάφορος ποοσήρχετο νά ένοχλήσγι 
τοΰς δύο έραστάς.

Θά έφοβούμην νά θεωρηθώ υπερβολι
κός έάν ελεγον, δτι τό χαριτωμένον ζεΰ- 
γος έπεπόθουν τον Σπύρον καί τό σπή- 
λαιον, διότι ή αίθουσα τής Άθηνάς έφαί
νετο παρέχουσα ήττονα, διά τάς άνάγ- 
κας τών καρδιών των, έλευθερίαν. Θά ε- 
λεγέ τις, δτι ή κυρία Χάρρισων έπετήρει 
τοΰς δύο νέους μετά τίνος ανησυχίας, δτι 
δ’ έπεθύμει νά μάθϊ), έάν είχον δοθή σπου- 
δαίως άμοιβαΐαι υποσχέσεις. Είναι βέ
βαιον, δτι έν τη συμπεριφορά της οΰ$έ 
σκιά ύπήρχεν ένθαρρύνσεως.

Ό  Μαυρίκιος, μή δυνάμενος νά έρωτή- 
. σ7ΐ περί τούτου τήν Έλενίτσαν, ήν οΰδέ- 

ποτε Ιβλεπε μόνην, άφεθείς δ’ είς τάς 
ιδίας του υποθέσεις, ένόμισεν δτι εΰρε τήν 
λύσιν τοΰ αινίγματος. Έπίστευσεν, δτι ή 
κυρία Χάροισων έπεφύλαττεν ίδιον υπο
ψήφιον καί δτι έφοβεΐτο μήπως ίδη πα-  
ρεμβαλλόμενον ετερον, εΰνοούμενον δπό 
τών περιστάσεων. ‘Η τοιαύτη πεποίθη- 
σις, κρατυνόμενη άπό ήμέρας είς ήμέραν, 
έκώλυσεν αΰτόν τοΰ νά έπιζητήση τήν 
συμμαχίαν ή τήν έμπιστοσύνην τής Ά 
θηνάς. Έτήρησε σιγήν έκ συνέσεως, πε
πεισμένος δτι τά πράγματα ήθελον τρα- 
π?ί ΰπέρ αΰτοΰ άμα ώς ήθελε λαλήσει, 
πλήν είχεν αποφασίσει νά μή λαλήσγι πριν

ή λάβγι έπιστολήν τοΰ πατρός του. Ου3ί 
ήττον Ιβλεπε καθ’ έκάστην τήν Έλενί" 
τσαν, μόνοι δ’ οί οφθαλμοί των καί αί έκ_ 
φραστικαί χειραψίαι των ελεγον : «Οΰδέν 
μετεβλήθη έν ταϊς καρδίαις ήμών. Ά ς  
περιμένωμεν » .

Ό  Μαυρίκιος, μετά τήν είς τήν Σμύρ
νην έπάνοδον του, μετέβη είς έπίσκεψιν 
ττίς οίκογενείας Λεωνίδου.

Δέον νά όμολογήσωμεν, δτι ή πράξίς 
του ήτο ΰπεοβολική άβροφροσύνη, πλήν 
ήγνόει τ ί  ώφειλε πρός τήν πρφην φίλην 
του. ‘Η οικία ητο κεκλεισμένη.

Ή οικογένεια Λεωνίδου,ένδοΰσα είς τάς 
παρακλήσεις τ·7,ς Ά ννέττας, ήτις έ'λεγεν 
οτι έ'πασχεν, έπετάχυνε τήν είς Μπουρνό- 
βα μετάβασίν της.

Έσπέραν τινά, μετά δύο έβδομάδας 
άπό τοΰ ληστρικοΰ συμβάντος, ό ιατρός 
είπε πρός τόν κύριον Χάρρισων :

—  Τήν πρωίαν τής αΰριον έρχεται τα- 
χυδρομεϊον άπό τήν Γαλλ ίαν.Κ ατά ποίαν 
ώραν δύναμαι νά ελθω είς τό γραφεΐόν 
σας, δπως σάς ομιλήσω περί σπουδαίων 
αντικειμένων ;

—  Καλά, είπεν ό Σκώτος. Θά έ'λεγέ 
τις δτι περιμένω τά  χρήματά σας ! Μή
πως έκάματε τόν πατέρα σας νά πιστεύ- 
σϊ), δτι τφ  θέτω τό μαχαίριον είς τόν 
λαιμόν; Πιστεύσατε, αγαπητέ μοι, δτι 
δέν έπείγομαι.

—  Τό ήξεύρω, άλλ ’ έπείγομαι έγώ καί 
θά μάθετε αΰριον τόν λόγον.

Ή Έλενίτσα, ήτις έγίνωσκε τόν λό
γον, έγένετο καταπόρφυρος, μόλις δ’ ό 
Μαυρίκιος άπήλθεν, έσπευσεν είς τό δω
μάτιόν της, δπως μόνη προαπολαύσ·/) τάς  
συγκινήσεις τ ι ς  έπιούσης.

Έπί τέλους ήλθεν ή τόσον προσδοκω- 
μένη ήμέρα. Λίαν ένωρίς καί μάλιστα  
πρό τ·7ίς ώρισμένης ώρας, τό άτμόπλοιον 
τών Αιατ τορθμενβ εων  ήγκυροβόλει είς τήν 
συνήθη α ΰτφ  θέσιν. Μετ’ ολίγον δέ ή τα 
χυδρομική λέμβος άπε βίβα σε τοΰς φακέλ- 
λους καί, μετά μίαν ώραν, ολόκληρος 
στολίσκος λέμβων, όρμωμένων άπό τ-7ίς 
ξηράς, διεσπάρη πρός διαφόρους διευθύν
σεις. Έν αΰταϊς ήσαν άξιωματικοί τών 
έλλιμιενισμένων πολεμικών πλοίων, κομί- 
ζοντες τάς διά τοΰς άνδρας τών πληρω
μάτων έπιστολάς. Ή πρώτη έξαχθεΐσα 
τοΰ σάκκου έπί τοΰ Α υ μ ώ ν - ό '  Ονςιβ'ιλ ήτο 
ή διά τον Μαυρίκιον Βιλφερών, δστις, 
άοπάσας αΰτήν, έδραμεν είς τόν θάλαμόν 
του, δπως άναγνώσγι αΰτήν άνέτως.

Ίίίοΰ'τό περιεχόμενόν της :

^ Α γ α π η τ ό ν  μοι τ έ κ ν ο ν ,
»'Η μήτηρ σου καί έγώ άνέγνωμεν μετά

• φρίκης τήν διήγησιν τών συμβάντων σοι, 
»τά όποια νΰν άναδημοσιεύουσιν δλαι αί

: «εφημερίδες. Εΰλογοΰμεν τόν Θεόν, δτι
• είσαι σφος*καί άβλαβής ! Τηλεγράφημα 
»τοΰ πλοιάρχου σου πρός τό ΰπουργεΐον
• ειχεν αναγγείλει τό γεγονός. Ή μήτηρ
• σου διηλθεν είκοσι τέσσαρας ώρας, κλαί-
• ουσα άδιακόπως' πλήν ετερον τηλεγρά- 
•φημα, δόξα τφ  Θεφ, καθησύχασεν ήμάς.

• Οίμοι! δυστυχή μου φίλε,πάντα ταΰτα

• είναι μηδέν, διότι είς τήν ήλικίαν σου 
»λησμονοΰνται ταχέως αί δυσχερείς καί
• έπικίνδυνοι ώραι. Έγώ δμως, όστις σέ
• γνωρίζω,καρδία ένθουσιώδης καί διάνοια 
•ψυχρά, βλέπω, δτι σοί παρασκευάζω
• πολΰ σοβαοάν καί θλιβερά ν άπογοήτευ-
• σιν! Μ’ έρωτας έάν ένθυμοΰμαι τήν κυ-
• ρίαν Ρεννεφώρ. Τήν ένθυμοΰμαι μάλιστα  
«πολΰ διά σέ, δι’ ήμάς, διότι ήξεύρεις
• κάλλιστα, δτι ή λύπη σου είναι λυπη
• μας. Τώρα θά σοι είπω διατί, παρά τήν
• έπιθυμίαν σου, δέν σοι άπήντησα τηλε-
• γραφικώς.

»Ή κυρία Ρεννεφώρ άπέθανεν είς φρε- 
»νοκομεϊον πάσχουσα έξ έπιφοβωτάτης 
» παραφροσύνης.Έλησμόνησας,λοιπόν, τήν
• είς τήν οικίαν μας έπίσκεψιν της, τοΰς 
»ΰπ’ έμοΰ έκφρασθέντας σοι φόβους μου
• καί τήν αποστολήν, δι' ής σ’ έπεφόρτισα
• τότε; ΤΑ! αΐ προγνώσεις μου έπηλήθευ- 
»σαν πέραν τών φόβων μου !

• Τέκνον μου, άς μή τορνεύωμεν τάς
• φράσεις. Οΰδέποτε, έφ’ δσον έγώ ζώ, θά 
•νυμφευθής τήν θυγατέρα παράφρονος'
• ποτέ, ποτέ! “Ισως θά έπειθες ή θ' άπε- 
•πλάνας πατέρα μή ιατρόν' ουδέποτε δ-
• μως τον ίδικόν σου!.. .  Οχι’ ει^ον, πα-
• ρέστην είς πολλά φρικώδη δράματα'
• βομβοΰσιν είσέτι είς τά ώτά μου πολλαί
• γοεραί κραυγαί, βλασφημίαι δαιμόνων ή 
» ορυγμοί κτηνών. Είδον πολλούς πατέ-
• ρας, κατασκοπεύοντας μετά φρίκης τόν
• έλάχιστον σπασμόν ροδοχρόου προσώπου
• καί έρωτώντάς με διά τοΰ βλέμματος : 
«Μήπως καί αΰτό θά είναι τρελλόν;» Αλ-
• λως, φίλε μου, είσαι έπίσης ιατρός καί
• με νοείς. Λοιπόν, ήξεύρεις δτι έχω δί-
• καιον, δτι είναι αδύνατον καί δέν έπιμέ- 
»νεις Δέν είναι άληθές ;

• Δυστυχής μικρά ! Καταλαμβάνω έκ
• της διηγήσεώς σου, δτι ουδέποτε ειπον 
•αΰτή , δτι ή μήτηρ τη^ άπέθανε παρά-
• φρων. Ό  Θεός φυλάξοι νά το καταστή-
• σωμεν ΰμεΐς αΰτνί γνωστόν' σκέφθητι
• δτι σοί άπεκάλυψα μυστικόν τοΰ έπαγ- 
»γέλματος ήμών ! . . . δ,τι δήποτε δ’ άν
• συμβή τήρησον αΰτό.

• Εκείνος διιως, τόν όποιον συλλογίζο-
• μαι καί λυποΰμαι, είσαι σύ, αγαπητέ
• μοι, διότι βλέπω δτι άγαπας αΰτήν πολΰ
• καί φαντάζομαι, δτι είναι άξία τοΰ ϊ -
• ρωτός σου. "Αλλως, τά πάντα συνετέ-
• λεσαν είς τοΰτο. Ή είς τήν Σμύρνην
• συνάντησις, ί) άναγνώρισις, τό ρομαντι-
• κόν έπεισόδιον τών λτιστών! Ενεκα τού-
• του, σε ειδοποιώ, δτι ήγγισα τήν ΰγιϊ\
• σάρκα. Σΰ γνωρίζεις τήν μέθοδον' όλί- 
»γαι κραυγαί,ή πληγή αίμάσσει άφθόνως,
• άλλ’ ή έπούλωσις έπέρχεται ταχυτέρα. 
»Ό  πλοίαρχός σου, πρός δν ένεπιστευθην 
» Ιφ' δσον ήδυνήθην, θά σοι έξηγήσει τά
• λοιπά. Έγώ μόνον σοί λέγω: Έσο άνήρ·
• έάν δέ με θεωρός σκληρόν, συγχώρησόν
• με. Νά θυσιάσω τά  πάντα χάριν τοΰ
• μέλλοντος τΫίς οίκογενείας μου είναι κα-
• θϊίκόν μου, τό όποιον έκπληρώ μέ τήν
• ψυχήν βαθέως τεθλιμμένην, άλλά θά έκ- 
»πληρώσω μ^χρι τέλους».

Ό  Μαυρίκιος άνέγνωσε μηχανικώς τοΰς



τελευταίους στίχους τ ί ς  τρομερά; έπι- 
στολή;. ’ Ητο κεραυνόπληκτο;. Ά π ό  δε
καπέντε ίμερων έβα σάνιζεν έαυτόν, οπως 
άνεύργ] τάς δυνατά; κατά τοϋ γάμου του 
μετά τ ί ς  Έλενίτσας αντιρρήσεις. Ά λ λ ’ 
οίμοι! δέν ήδύνατο νά μαντεύσν) τήν φο- 
βεράν αλήθειαν, ήν ό πατήρ του κατέ- 
στησεν αΰτώ γνωστήν' δέν ποοσεδόκα ι 
δίως τό «ποτέ» έκεΐνο, τρις έπαναλαμβα- 
νόμενον, ώ; άμετάκλητο; καταδίκη.

Κατ' ά ρ χ ά ;  μέν έζηγέρθη κατά τ ί ς  
πατρικής θελήσεω;, διότι ήράτο δι’ δλων 
τών δυνάμεων καρδίας εντίμου και νεανι- 
κ ί ; .  Άβυσσος ήνεφχθη μεταζΰ αΰτοϋ και 
τ ί ς  άγαπωμένη; γυναικός. Τί δμως έσή- 
μαινε; Θά έκλειε τούς οφθαλμούς του, δ
πως υπερπηδήση αΰτήν, χωρίς νά ίδγ) τό 
βάθος τνις. "Ωφειλε νά παρακούσϊ) ε’ις τόν 
πατέρα του; Θά παράκουε’ θά παργιτεϊτο 
μάλιστα  τ ί ς  θέσεώς του και τ ί ς  πατρι- 
κ ίς  περιουσίας του- θά έγκατέλειπε τήν 
πατρίδα του και θά ένεκαθίστατο εις τήν 
Σμύρνήν... τίς οιδεν έάν ό Θεός δέν τον 
ηΰσπλαγχνίζετο! ‘Η άπαισία κληρονομιά 
δέν μεταβιβάζεται άλανθάστω; είς τούς 
απογόνους. νΑλλως, έάν ποτε ή παρα
φροσύνη προσέβαλλε τήν θυγατέρα, ώς 
είχε προσβάλει τήν μητέρα, αΰτός θ ά  ή 
σθάνετο τήν θλιβεράν παραμυθίαν, δτι έ- 
θυσιάσθη υπέρ τοϋ δυστυχούς πλάσματος' 
θά ήτο ό φύλαζ α ΰ τ ίς '  έκείνη δέν θ ’ ά- 
νεγνώριζεν άλλην δύναμιν είμή τά  φιλή- 
ματά του καί άλλα; άλύσεις είμή τάς άγ- 
κάλας τοϋ συζύγου της. Θά τ φ  ώφειλε 
τουλάχιστον τήν τύχΥ)ν τού ν’ άγνο ί δ ά 
παντός τήν χείρονα τοϋ θανάτου εκείνην 
ζωήν, συρομένν) είς τά  απαίσια έκεΐνα φ ι
λανθρωπικά καταστήματα, τά όποια α ΰ 
τός είχε πολλάκις έπισκεφθή κατά τήν 
διάρκειαν τών ίατοικών σπουδών του.

Πλήν μετ' ολίγον έπανίλθεν αΰτφ  ή 
μνήμη. Πώς είχε λησμονήσει τό έκ Πα
ρισίων μέχρι τοϋ Οίκου - ΛαφΙτ φοβερόν 
ταζείδιον μετά τ ί ς  μητρός, τήν οποίαν 
έφαντάζετο έτοιμον, άνά πασαν στιγαήν, 
νά όρμήσγ) κατά τ ί ς  θυγατρός της καί 
νά φονεύσν) αΰτήν ; Ήσθάνετο νϋν αύθις 
τόν φόβον, τόν όποιον είχε τότε αίσθάν
θη, θεέ μου ! Έάν πρόκειται πεοί ταζει- 
δίου μακροτερου τοϋ ταζειδίου τ ί ς  ζω ίς  
όλοκλήρου ! Ήκουε δέ τήν φωνήν, ήτις, 
μέ τήν διπλήν αΰθεντίαν τοϋ πατρός καί 
ίατροΰ, ΐίκραζεν αΰτώ : «ποτέ, ποτέ !»

Οΰτος λοιπόν ήτο ό λόγος, ενεκα τοϋ 
οποίου δέν ήτο όρατή, πρό δύο έβδομά- 
δων, ή κυρία Χάρρισων ! 'Ένεκα τούτου, 
έθ-άτο σιωπηρά καί ανήσυχος τήν Έ λε
νίτσαν καί αΰτόν ! Έμάντευσε τόν έκεΐ 
άνω εις τά  όρη γεννηθέντα έρωτα, γινώ- 
βκουσα δέ τό παρελθόν, προησθάνετο τήν 
λύπην, ήτις έμελλε νά σπαράζη τάς καρ
δίας των. Καί αΰτή, αναμφιβόλως, Ιπα- 
νελάμβανε καθ’ έαυτήν : «ποτέ, ποτέ !»

Ά π ό  τοϋ μικροΰ παραθύρου τοϋ θα
λάμου του ό Μαυρίκιος έβλεπε τήν παρά
λιον όδόν τ ί ς  Σμύρνης καί έπ’ αΰτής μίαν 
οικίαν, τήν οποίαν πολΰ καλώ; έγνώρι
ζεν. Έν έκείνν) τή οίκίί* ή Έλενίτσα έ- 
σκέπτετο περί αΰτοϋ καί τον περιέμενεν.

Ώφειλε νά μεταβή έκεΐ καί νά τή είπη: 
«ό πατήρ μου δέν συναινεΐ,» τά δέ τρο- 
μερώτερον, χωρίς νά ήναι δυνατόν νά τή 
είπη τόν λόγον τής άποποιήσεως...

[ Έ π ε τ α ι  συνέχεια ] . Δ μ λ .

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΕΒΟΗ

Λ  1 0  Τ  Α Μ I Λ  Α
[Τέλος]

ί;

Είς τινα τών κυριωτέρων όδών τής 
Μόσχας, κομψή άμαζα έστη είς τήν θύ
ραν μεγάλου μεγάρου. Ό  ύπηρέτης κ α τ 
έρχεται ταχέως Ϊνα άνοίζη τήν θυρίδα, 
άπό τ ί ς  άμάζης δέ κατέρχονται νεαρά 
ώραία γυνή πλουσίως ένδεδυμένη καί ό 
σύζυγός της. Κ ατά τό βραχύ διάστημα  
δπερ διήνυσχν διέμειναν άφωνοι, καθήμε- 
νοι είς τάς δύο γωνίας τ ί ;  άμάζη;, ή 
μέν παρατηρούσα δεζιόθεν, ό δέ άριστε- 
ρόθεν. "Οταν κατήλθον τη ;  άμάζη; ό σύ
ζυγο; οΰδόλω; έσπευσε νά τείν·/) τήν χεΐ
ρα πρό; τήν σύζυγόν του. Έστράφη πρό; 
τόν ύπηρέτην του διά νά τώ δώση δ ια
ταγήν τινα καί άνήλθε βραδέω; τήν κλ ί
μακα, ήν ή ώραία σύνοδό; του άνερριχήθη 
έλαφρώς.

Τό ζεϋγο; τούτο, οΰτινο; ή ζοφερά α 
νία καί ή δυσαρμοστία έλεγχονται καί 
εί; τά  έλάχιστα συμβάντα τοϋ καθημε
ρινού βίου, είναι αΰτά τοϋτο, οΰτινο; τήν 
ιστορίαν έπειράθημεν νά διηγηθώμεν. Εί
ναι ό Αντώνιος καί ή Παυλίνα.

—  Τί ώραΐο κοριτσάκι ! τ ί  καλό ! άν
έκραζεν ή Παυλίνα, θωπεύουσα πα ιδ ί
σκην τινά τη ; πριγκηπίσση;, ήν έπεσκέ- 
πτετο. Πόσα παιδία λοιπόν έχει; πριγκή- 
πισσα ;

—  "Εζ.
— Δεΐζέ μοί τα, σέ παρακαλώ. Έ-  

πεθύμουν νά τά φιλήσω δλα.
Ή πριγκήπισσα έσήμανε.
—  Παρακάλεσε τήν δεσποινίδα Ροδόλ

φου, ειπε πρό; τόν ύπηρέτην, νά φέρη 
έδώ τά παιδία.

Διαρκούντων τούτων ό Α ντώ ν ιο ;  δ ι έ - 
μείνε λίαν σκυθρωπό; εί; τ ι θρονίον, ολί
γα ; λέζει; μόνον προσθέτων εί; τά ;  ζ ω 
ηρά; καί ταχεία ; αναφωνήσει; τή ;  συζύ
γου του.

— Καί σύ, Παυλίνα, είπεν ή πριγκή- 
πισσα,δέν έχει; πάντοτε παιδιά ;

— ”Οχι, άπεκρίθη ή Παυλίνα μειδι
ώ σα.

Ή παιδαγωγό; είσήλθε μετά τών μ ι 
κρών μαθητριών τη ;. Είναι αδτη ώραία 
νεάνι;, άζιοπαρατήρητο; διά τήν χάριν 
τη ;  καί τό μετριόφρον έζωτερικόν της.

'Οταν τήν είδεν ό Α ντώ ν ιο ; Ικαμε κ ί 

νημα έκπλήζεω;, τό δέ πρόσωπον ίου ϊ -  
λαβε νέαν έκφρασιν. Καίτοι ή σύζυγό; 
του άπησχολεΐτο ύπό τών παιδίων, έν 
τούτοι; διά λαθραίου βλέμμάτο; παρετή
ρησε τήν έπιγενομένην μεταλλαγήν έν τή 
φυσιογνωμία τοϋ συζύγου τη ; , ταΰτο-  
χρόνω; δέ είδεν δτι ή νεαρά παιδαγωγό; 
ώχρίασεν αίφνη; καί ήρυθρίασεν. Έάν ή 
ζηλοτυπία δύναται νά ΰπάρχη άνευ έρω- 
το;, ά.ν ή κακία δύναται νά έκδηλωθή έφ’ 
ώραίου προσώπου,κατά τήν στιγμήν έκεί
νην ή Παυλίνα κατελήφθη ύπό ζηλοτυ
πίας καί κακίστη; σκέψεως. Έν τού-  
τοις έζηκολούθει ν’ άποτείνη παντοίας 
φιλοφοοσύνας πρός τήν πριγκήπισσαν,άλλ’ 
Ιρριπτεν έπί τοϋ συζύγου τη ; βλέμμα με
στόν βαθεία; περιφρονήσεω;.

Ό  Α ντώ ν ιο ; ήσθάνετο έαυτόν έστενο- 
χωρημένον, άγνοών δέ τ ί  νά πράζη, έ
στράφη πρό; τήν παιδαγωγόν.

—  Δεσποινί; Ροδόλφου... χαίρω, διότι 
σό?; συνήντησα.

Η νεάνι; ύπεκλίθη.
— Ό  πατήρ σ α ; . ..
—  Τόν Ιχασα, πρά πολλοΰ ήδη, άπε

κρίθη ή Λιουδμίλα διά τρεμούση; φωνής.
—  Πώς ! άπέθανε ;
—  Μάλιστα, πρό ένός Ιτους καί πλέον.
—  Γνωρίζετε τήν δεσποινίδα Ροδόλ

φου ; είπεν αίφνης ή πριγκήπισσα.
—  Έγνώρισα τόν πατέρα της, άπε

κρίθη ό Αντώνιος προσπαθών νά λάβη ά- 
φελές δφος. Ή το  άγαθώτατος άνθρωπο;.

Μετ’ όλαγον άμφότεροι οί σύζυγοι πε- 
ρατώσαντες τήν έπίσκεψίν των άνήρχοντο 
εί; τήν άμαζαν.

—  Έλαβον λοιπόν τήν εΰχαρίστησιν, 
είπεν ή Παυλίνα, νά ίόω σήμερον παλαιάν  
γνωριμίαν σου ;

'Ο Αντώνιος δέν άπεκρίθη.
— Δέν είχες πράγματι καί κακό γ ο ν ΰ τ ο .
Ή αυτή σιωπή έκ μέρου; τοϋ Α ν τ ω 

νίου.
—  Θά ήναι, νομίζω, έζηκολούθησεν ή 

Παυλίνα κόρη κάνενό; έμβαλωματοϋ.
Τή στιγμή ταύτη  ή άμαζα Ιφθασε 

πλησίον τη ;  ά γ γ λ ικ ί ;  Λέσχη;.
—  Σταμάτησε, έφώνησεν ό Α ντώ ν ιο ;  

πρό; τόν άμαζηλάτην του. Θά καταβώ  
έδώ.

—  Εί; τ·ή; πριγκηπίσση; σου Σπλετ- 
μίνα, είπεν ή Παυλίνα.

Οί ΐπποι έζηκολούθησαν τήν όδόν των 
οί δέ διαβάται άπεθαύμαζον τό λαμπρόν 
Οχημα καί τήν χαριεστάτην γυναίκα, ή- 
τ ι ;  εύρίσκετο έντό;, νωχελώ; εζηπλωμένη 
έπί τών μαλακών προσκεφαλαίων.

Δύο μ ίνε ;  παρηλθον. Τό φθινόπωρον 
έπλησίασε καί ήδη εί; τά δωμάτια άνά- 
πτουν πϋρ. 'Ο Α ντώ ν ιο ; εύρίσκεταί έν τφ  
γραφείφ του, μόνο;, ρεμβό;, θεωρών άορί- 
στω; τό σπινθηροβολούν έν τϊ) έστία του 
πϋρ. Εισέρχεται ό θαλαμηπόλο; του καί 
διά μυστηριώδου; υφου; τφ  έγχειρίζει έ
πιστολήν. 'Ο Α ντώ ν ιο ; λαμβάνει άνησύ- 
χως τήν έπιστολήν ταύτην, νεύει τώ ΰ-



 ή του νά έζέΧθν), ανοίγει διά πυρε-
Ί^υς χειρ;>; τόν φάκελλον, άναγινώσκει

/ ( ^ειτα έπαναπίπτει έπί τοΰ θρονίου, 
εί ή ζωή του κατεστράφη.

«Επιθυμείς νά σοί απαντήσω, ’Α ντώ 
νιε. Δέν σοί άρχ,εϊ οτι κατά τήν μετά σοΰ 
συνέντευξίν μου έπρόδωκα τό όλέθριον καί 
δυστυχές μυστικόν μου. 'Επιθυμείς νά σοί 
απαντήσω. Λέγεις ότι πάσχεις καί ότι 
μια μου λέξις θά σ’ εΰεργετήσγ). Θέλεις 
νά σοί έξομολογηθώ τόν Ιρωτά μου. ΑΪ ! 
λοιπόν ! θά τό κάμω διά πρώτην . . . καί 
διά τελευτάίαν φοράν, διότι δέν θά μ ’ 
έπανίδγις πλέον ποτέ . . . ποτέ. Καθ’ ήν 
στιγμήν μέλλομεν ν’ άποχωρισθώμεν α ι 
ωνίως, σοί τό λέγω, Αντώνιε, σέ ά 
γαπώ . . .  Σέ άγαπώ περισσότερον τής 
ζωής μου . Είμπορεΐς νά μεταχειρισθ·7|ς 
αύτήν την έπιστολήν δπως θέλγι;, νά 
τήν κρύψνις άπό τής συζύγου σου , ή 
νά την έπιδείξνις είς τόν κόσμον ολόκλη
ρον. "Απαξ τουλάχιστον, κατά τό δ ιά 
στημα τοΰ βίου μου, θά λάβω την τό λ 
μην νά διακηρύξω θαρραλέως οτι οΰδείς 
νόμος έν τφ  κόσμψ μέ ήμπόδισε νά σέ 
αγαπήσω.

• Ά λ λ ’είς την έρωτικην ταύτην λέξιν έ- 
νοΰται ή άκράδαντο; λέξις τοΰ αποχαι
ρετισμού. Δέν θ’ άκούσνις πλέον άλλον λό
γον άπ’ έμοΰ. Δέν θά μέ Εόη,ς πλέον.

• ’Αντώνιε, δ ιατί μέ κατέστρεψες ; Τί 
σοί 2καμα διά νά καταστής δι’ έμέ Θεία 
τιμωρία ; Μήπως έγώ ήλθον νά σ’ εΰρω ; 
Μήπως σ’ έκάλεσα έγώ ; "Οχι, σΰ τοΰναν- 
τίον μέ άνεκάλυψες διά νά μέ παρασύργις 
είς τήν άβυσσον. Δι’ έμέ τετέλεσται. Δι’ 
έμέ τό παοελθόν είναι δηλητηοιασμένον,τό 
παρόν φρικώδες, τό μέλλον κατεστραμμέ- 
νον. Ά λ λ ’ όχι, Α ντώ ν ιε ,  σ’ ευχαριστώ. 
'Υπήρξες δ σωτήρ άγγελός μου. Μοί ά- 
πεκάλυψες τάς χ*οάς τής ζωής, καί ποίαν 
εΰτυχίαν δύναταί τις ν’ άπολαύστ) είς α ΰ 
τόν τόν κόσμον. Ά π ό  τοΰ ΰψους τών έν- 
αερίων κορυφών, παρετήρησα τήν γήν τής 
έπαγγελίας' ή άβυσσος μέ διαχωρίζει άπ ’ 
αΰτής. Ά λ λ ’ άδιάφορον ! Είδον τοΰς βαλ- 
σαμώδεις κήπους της καί άνέπνευσα τήν 
εΰωδίαν των.

• Μήπως δέν είμαι άθώα ένώπιον τοΰ 
θεοΰ, ένώπιον τών συγγενών μου, ένώπιον 
σοΰ, ένώπιον έμοΰ ; *0 κόσμος δυνατόν 
νά μέ καταδικάσγ), άλλ ’ υπάρχει ετερος 
κριτής καί αΰτόν έπικαλοΰμαι. Μέχρι τής 
έσχατης μου ώρας, θά δέωμαι δπως οΰδείς 
άλλος κατηγορηθή έξ α ιτ ίας μου πρό τοΰ 
υπέρτατου τούτου κριτοΰ. Προτιμώ νά υ 
ποφέρω μόνη χάριν δλων.

• ’Ενίοτε έρωτώ έμαυτήν διατί κατεδι- 
κάσθτην εις τόσον σκληράν τύχην, διατί 
άπό τής κοιτίδος έστιγματίσθην, οΰτως 
είπεΐν, διά τοΰ σημείου τή ; κατάρας τοΰ 
Κάϊν ; Πέριξ έμοΰ άπήστραπτεν έπί τοΰ 
προσώπου δλων ή χαρά, έν ω έγώ ήμην 
ώς ορφανή είς τοΰ; κόλπους τής οίκογε
νείας μου, καί μ’ έστιγμάτιζον διά τοΰ ο
νόματος τής ’Ηλιθίου. Ναί, ήμην ηλίθιος 
καί δμως ήδυνάμην νά καθιστώ τούς ά λ 
λους ευτυχείς. Ποσάκις διά τής άγάπης 
μου καί τής άφοσιώσεώς μου παρηγόρησα
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τόν πατέρα μου διά τάς φροντίδας τάς °” 
ποίας τφ  παρεΐχον αί υποθέσεις του, δια 
τάς λύπας τάς όποιας έδοκίμαζεν είς τή ν 
οικίαν του ! Ποσάκις άπέμαξα τά δάκρυα 
του καί έπανέφερον τό μειδίαμα εί; τά  
χείλη του ! Μήπως δέν είογάσθην διά τήν 
εΰτυχίαν τών αδελφών μου, άφοσιωθεΐσα 
είς τήν ανατροφήν των, διδάξασα τό κα 
θήκον των ; Δέν θά μ' έλησμόνησαν, έλ
πίζω. Συλλογίζονται άκόμη τήν μικράν 
των ηλίθιον. Μήπως δέν Ιλαβα τήν εΰχα- 
ρίστησιν νά βοηθώ τόν δυστυχή πατέρα 
μου δταν έγήρασε καί κατεβλήθη καί έγ- 
κατελείφθη, καί νά καταστώ τό στήριγμά 
του μέχρι τελευταία; πνοή; ; ‘Η ευτυχία  
αυτη, τήν όποίαν Ιδωκα εί; τοΰς άλλους, 
ήτο ή ίδική μου εΰτυχία. Ά λ λ ά  διατί  
άπεμακρύνθην τής ταπεινής περιφερείας 
τήν όποίαν ή ειμαρμένη μοί υπέδειξε ; 
Διατί ήνοιξα τήν καρδίαν μου καί τήν 
ψυχήν μου είς έοωτικόν ονειροπόλημα ; 
Δέν Κπρεπε ν’ άρκεσθώ νά ζήσω ώς πτωχή  
ήλίθιος ;

• Καί ό'μως πταίω  έγώ; Μοί έπεφάνης, 
καί τώρα άκόμη δέν έννοώ διατί κατε- 
χράσθη; τόσον σκληρώς τής ευπιστίας 
μου, καί άγνοώ πώ; κατέλαβες τάς σκέ
ψεις μου.

• Ναί, ηΰχαριστούμην νά σέ διακρίνω 
μεταξΰ τών κοινών όντων, τά όποία μέ 
περιεκύκλουν. Μοί έφαίνετο δτι ή ώραία 
καί τ ιμ ία  φυσιογνωμία σου ήλεγχεν ώ* 
ραίαν ψυχήν' έπεκαλέσθην αΰτήν τήν ψυ
χήν καί ένόμισα δτι άνταπεκρίνετο είς 
τήν πρόσκλησιν μου. ’Ενθυμείσαι άκόμη 
τήν ήμέοκν καθ’ ήν σ' έσυμβούλευον νά 
μελετήσιρ; ; Μέ ποίαν έπιτηδειότητα μοί 
άπέκουπτε; τήν άληθή θέσιν σου... Έ-  
φανταζόμην δτι σοί Ιδιδον τήν νοεράν 
πνοήν, δπως ό Πυγμαλίων είς τό άγαλμά  
του... Ά  ! πτωχαί χίμαιραί μου !

• Ά λ λ ά  πρός τ ί  ν’ άναπολώ τό παρελ
θόν ; Διατί νά σοί ειπω δτι ή αιφνίδια 
έξαφάνισί; σου, ή άνεξήγητο; απομάκρυν
σής σου μοί άπεκάλυψαν πόσον σέ ήγάπων, 
καί ποία φρίκη μέ κατέλαβεν δταν Ιμα- 
θον δτι δέν ήσο δ,τι σ’ ένόμιζον, δτι 
ήσο άνθρωπος τοΰ κόσμου, πεπαιδευμέ
νος, πλούσιος !. . .  "Επειτα, έν τϊί παρα
φορά τών παραφρόνων άπατών μου, κα- 
τήντησα νά φαντασθώ δτι μέ ήγάπας, 
δτι μοί άπέκρυψες τήν άληθή θέσιν σου 
διά νά μέ πλησιάσεις καλλίτερον και σέ 
άνέμενον, καί Ιζων μόνον έν τϊί έλπίδι 
τοΰ νά σ’ έπανίδω. ”Ω ! Θεέ μου ! άν 
αίφνιδίω; έπανήογεσο με τόν  δακτύλιον 
τών άρραβώνων, άν μοι παοουσιάζεσο οίος 
σ’ εβλ επον άκαταπαύστως είς τάς άγρυ- 
πνίας μου καί είς τά  όνειρά μου, δέν θά 
ΰπέμενον αΰτήν τήν εΰδαιμονίαν. Θ’ άπέ- 
θνησκον, άλλά ποίον θάνατον ! Οί ά γ 
γελοι τοΰ οΰοανοΰ θά έφθόνουν τήν τ ύ 
χην μου καί θά παρεπονοΰντο διά τήν 
αθανασίαν των. Τότε, μίαν μόνην σκέψιν 
καί ενα πόθον ειχον, καί οίοσδήποτε μέ 
παρετήρει μετά προσοχής τότε δέν θά 
μέ άπεκάλει ήλίθιον, άλλ ’ άφρονα.

• ’Εκείνοι οΐτινες μέ είχον ήδη δώστ) 
τό προσβλητικόν έπίθετον δέν έβράδυναν

νά ευρωσι καί άλλο. Ή μοχθηρία των 
δέν ήδυνήθη νά ήσυχάσν), καί ή γλώσσά 
των ν’ άναπαυθνΊ. Μέ κατηγόρησαν διά 
κακοήθες παράπτωμα. Ειπον δτι ήσο... 
δτι ήμην... Μόνος ό πατήρ μου ήρνήθη 
νά πιστεύσν) τάς άτιμ ίας ταύτας. 'Ημέ
ραν τινά θεωρήσα; με ήρχισε νά κλαί·/), 
Ιπειτα μοί ειπεν : «Είσαι άθώα, άλλά
δέν είμπορώ να έξηγήσω τήν διαγωγήν 
αΰτοΰ τοΰ νέου, δέν είξεύρω διατί ήλθε 
σπίτι μας. Ά λ λ ’ είμαι βέβαιος διά τήν 
άθωότητά σου καί δμως δέν είμπορεΐς νά 
μείνγ)ς πλέον μαζί μας.

• Τότε ίίφυγα είς τόν κόσμον, ώς είς I- 
ρημον. Έκούβην ιχεταξΰ τών παιδιών... 
Καί τώρα, ποΰ ν' άποσυρθώ ; Έπεφάνης 
πάλιν εί; τοΰς οφθαλμούς μου, είς ποιον 
μέρο; νά καταφ υγω ; Δ ιατί λοιπόν δέν 
προσεποιήθης δτι δέν μέν γνωρίζει; ; Οί- 
μοι ! Αντώνιε , πιστεύω, δτι δέν ήδυνή-  
θης νά τό πράξής, πιστεύω δτι μ ’ α γα 
πάς... ή επιστολή σου... οί λόγοι σου 
μοί τό άποδεικνύουν .. έκτός τούτου ε ί
ξεύρω δτι υποφέρεις, δτι ή έΐμαρμένη σου 
σ’ Ιδεσεν εί; άλυσιν άφ’ ής δέν δύνασαι 
ν’ απαλλαγής. Ά ν  ή ομολογία μου δύ- 
ναται νά σέ άνακουφίση, σοί τό έπ ανα
λαμβάνω, Αντώνιε, σέ άγαπώ.

• Ά λ λ ά  δέν θά μ’ έπανίδτις πλέον. Αυ- 
ριον αναχωρώ έκ τής οικίας τή ;  πριγκη- 
πίσσης. Διά σέ καθώς καί δι’ έμέ ό ερως 
σου θά ήτο έγκλημα' θά μ5ίς παρέσυρεν 
άμφοτέρους είς τήν άβυ σσον. Ά νευ  τοΰ 
Ιοωτος αΰτοΰ δμως, είς τ ί  μοί χρησιμεύει 
ή ζωή ; Ποΰ θά υπάγω ; Ό  Θεός είξεύ- 
ρει. Δέν δύναμαι νά μείνω είς Μόσχαν, 
έν γ  κατοικεί ή σύζυγός σου, είς ήν εΰ- 
ρίσκεται ή μυτρυιά μου. Δέν Ιχω πλέον 
οικογένειαν, και ό πατήρ μου δέν ζή πλέον 
διά νά μέ θλίψγι έπί τής καρδίας του 
καί μοί εΓπγι: «Καί άν^δ κόσμος ολόκλη
ρος σέ κατηγορήσγι, έγώ θά όρκίζωμαι δτι 
είσαι άθώα.

• Ά χ  ! τ ί  λύπην ποΰ αισθάνομαι τώρα 
είς τήν ψυχήν μου ! Παρομοίαν άπαξ μό
νον ύπέστην, δταν ό δυστυχής πατήρ μου 
άπέθανεν έγκαταλελειμμένο;, λησμονη
μένο; άπό ολους καί μόνον άπό έμέ βοη- 
θούμενος.

• Ά λ λ 'ε ίς  δ,τι ίερώτερον έ'χεις, σ’ έξορ- 
κίζω μή προσπάθησες νά μ ’ έπανεύογις, 
καί μή σκεφθνί; ν’ άνακαλύψης τ ί  άπέγι-  
να. ‘Υπάρχει έπί γή ; καταφύγιον είς τό 
όποιον οΰδείς θά τολμήστ) νά μέ άκολου- 
θήση καί είς δ δέν θ’ ακούσω πλέον μο
χθηρού; λόγους.

• Α ντώνιε , θά μέ λυπηθής άρά γε; Η 
μήπως καί ό Ιρως σου είναι άπάτη ;»

Μετά τ ινα ; ήμέρας φίλη τις τής πριγ- 
κηπίσσης τή ελεγε"

—  Ποΰ είναι λοιπόν ή δεσποινίς Ρ ο
δόλφου ; Ένόμιζα’ δτι ήσο εΰχαριστημένη 
άπ’ αΰτήν.

—  Αληθώς, άπεκρίθη ή πριγκήπισσα, 
έξετέλει κάλλ ιστα  τά καθήκοντά της,

I άλλά δέν ήθέλησε νά μείνγ μαζί μου, καί



«

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

αγνοώ ποΰ ΰπήγεν. Είναι άγαθη καί ήσυ- —  Δέν έχεις λοιπόν κάμμίαν ίδικήν
χος νέα καί ομως τόσον παράδοζος, ώστε σου λύπην j
ένίοτε κατάντησα νά συλλογισθώ οτι ήτο —  "Οχι, ^όζα τφ  Θεφ. Έ χω σπίτι
... πώς νά είπω;.. ναί, ολίγον τρελή- μου αρκετό ψωμί, ροΰχα καί π α ιδ ιά .Ά λ -

Καί ή πριγκήπισσα έμειδίασε προφέ- λά κλαίω γιά ενα δυστύχημα ποΰ συνέβη
θά 'ζεχάσω ποτέρουσα την λέζιν ταύτην, ώσεί διά νά με- 

τριάση τό έπίθετον, δπερ έδιδεν είς την 
νεαράν παιδαγωγόν.

έδώ καί τό όποιον 
μου.

— Είπέ μοί το.
—  Όρίστε :
«Είναι τώρα δύο χρόνια ποΰ είδα νά 

’Εγκωμιάζουν τά  περίχωρα τής Μό- έλθη μία νέα ώραιοτάτη, άλλά χλωμή 
σχας... Δέν συμφωνώ ποσώς μέ τήν γνώ- πολύ, καί μοΰ έζήτησε την άδεια νά μείνη 
μην έκείνων, οΐτινες τά  ζωγραφίζουν ευ- σπίτι μου. "Εμεινε κάμποσο καιρό' έχάϊ-  
θυμα, τινά δέ τοπεΐά της, άτινα έπαι- δευε τά  παιδιά μου, έπειτα έκλαιγε, έ- 
νοΰν, μοί φαίνονται αηδή· ’Από τούς κή- παίρνε ενα βιβλίο καί πάλι έκλαιγε. ’Εγώ 
πους, τά  άλση, *«ΐ τάς έπαύλεις, ένθα | έβλεπα πώς ηταν καλή, γ ια τ ί  ηταν 'νδυ- 
έκατομμύρια έδαπανήθησαν, προτιμώ ά- ι μένη δπως ■?) κυρίαις τής χώρας, μιά ’μέ- 
γροτικά μέρη, είς & ή φύσις δέν έπεδαψί- j ρα μάλιστα ’ποΰ κλαιγόμουνα γ ιά  τήν 
λ,ευσε τήν συνδρομήν τής τέχνης, ένθα τά i φτώχια μου μοΰ έδωσε είκοσι πέντε ρού- 
δάση καί τά  ύδατα άναδείκνυνται έν δλη 1 βλια. "Ενα πρωι έκάθησε ’ς αΰτην τήν 
τϊΐ άπλότητι αύτών. Έ ν μάλιστα, έζ δ- θέσι ’ποΰ κάθησθε τώρα σεΤς, έσηκώθη, 
λων, οΰδέποτε θέλω παύση έπισκεπτόμε- | έκύτταζε κάμποσο καιρό τό νερό, έκαμε 
νος' τό Λουζνίκ. Έκεΐ άφ’ ένός φαίνεται τό σταυρό της.·.»
ή κοιλάς τοΰ Νοβοδιέβιτς μέ άρχαΐόν τι ! Καί λέγουσα ταΰτα  ή γραία έσταυρο- 
μοναστήρΌν, άφ’ έτέρου δέ ζωγραφικοί | κοπεΐτο' είτα ποοσέθηκε' 
λόφοι, είς τοΰ; πρόποδας τών όποιων ρέει —  Ό  Θεός ν’ άναπάψη τήν ψυχή της!
έλικοειδής ό Μόσχας. Έ πειτα  τ?ΐδε κφ· 
κεΐσε διεσπαρμέναι οίκίαι, χωρία καί ά-

—  Καί δέν είζεύρεις ποια 
κραζεν ό νέος σκυθρωπός.

ητο άνέ-

πειρος πεδιάς. Τό τοπεΐον είναι έπιβλητι- —  Ό χ ι.  Κανείς δέν έρχόταν νά τήν 
κόν, μονήρες καί μεστόν μελαγχολίας, βλέπη. Τήν έθαψαν έκεΐ, είς τό δάσος, 
Συχνάκις μετέβην έκεΐ διά νά ϊδω τήν , ’σάν κάμμία άμαοτωλή- Έγώ είμαι βέ- 
δύσιν τοΰ ή^ίου, τοΰς κώδωνας τοΰ μο- βαιη πώς ήταν πολΰ καλή νέα καί κάνεις 
ναστηρίου, τήν σελήνην ΰψουμένην είς τόν παλιάνθρωπος θά τήν κατέστρεψε. Γιά 
ορίζοντα, άντικατοπτριζομένην είς τόν ρύ- ! τήν άνάπαψι τής ψυχή? της έδωσα δσα 
«κα καί λάμπουσαν είς τά  φυλλώματα, χρήματα άφησε, μόνον τό βιβλίον 'ποΰ 
έν φ ή άηδών έψαλλε τά  μελψδικά ά- διάβαζε όλοένα έκράτησα καί τό μανδήλι 
σματά της· ποϋ ’σφόγγιζε τά δάκρυά της-

Ώραίαν θερινήν έσπέραν άνήρ τις περι- —  Δεΐζέ μοί τα.
πάτει είς τοΰς τόπους τούτους, άνήρ — Ορίστε.
νέος έτι, ά λλ ’ είς άκρον σκεπτικός. Τά ' 7Ητο βιβλίον γερμανικών παρακλή*
βλέμματά του έπλανώντο πανταχόσε με- σεων. Έπί λευκοΰ φύλλου εΰρίσκοντο γε-
τά  φαινομενικής περιεργίας' έφαίνετο δτι \ γραμμένα τά  έζής γερμανιστί : 
ή φύσις έκείνη τόν καθήδυνεν είς άκρον «Τη αγαπητή μου κόρη, διά νά δέη-
έν τφ  ζοφεοφ μαρασμφ του, συγκινοΰσα τα ι είς τόν Θεόν δταν αισθανθώ τό βάρος
τήν καρδίαν του. Έκ πρώτης δψεως δυσ- τής θλίψεως».
κόλως ήδύνατο νά μαντεύση τις τήν αί- Τό μανδήλιόν εφερεν εί'ς τινα άκραν
τίαν τής προώρου άθυμίας του. Τό πρόσω- του, Λ. P., τά δύο άρχικά γράμματα  
πόν του οΰδόλως ητο έρρυτιδωμένον ΰπό ; τής Λιουδμίλας Ροδόλφου, 
τών κόπων τής εργασίας, ουτε ηΰλακω- Ό  νέος ή^έωζε τό βιβλίον καί τά μαν-
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Κυρίαν Ευανθίαν Π. Βαρβαρέσου, χχ. Ά χ ιλ λ ία  
Κυριαχίδην, ’Εθέλβων Γλυχύν, Γεώρ. Δεχάριστον, 
Χρηστόν Ν. Άναγνωστόπουλον, Παναγιώτην Σχια- 
δαν, Ιωάν. Π . Ά δλ ιχ ον , Π. Καραντζαν, Στέφανον 
Κωνσταντινίδην, Εμμανουήλ Σ. Μπούχην, Ιω. Δ. 
Φραγχόπουλον, Ζαφ. Ζαφειρόπουλον, Π. Ρατζηχότσι- 
χαν, τελώνην, σύνδρομα! έλήφθησαν· εύχαριστοΰμεν. 
— χχ. Ζαχ. Πολιτόπουλον οίχον. ?φορ., Ί ω . Μήν- 
τζαν, Φώτιον Εύσταθίου, Δ. Α. Φωτιάδην, Κωστήν 
Γιάννην, Έ παμ . Σ ιγάλαν, Νιχ. Σ . Μηλιαρέσην, Π. 
Κ. Εύχλείδην, Ίω . Μισαηλίδην, Ν . Ίω αχειμ ίίη ν, 
Λ . Γ. Εύαγγελίδην, Στέφ. Κ. Βούλιογλουν, Δ . X . 
Γεωργιάδην, Ήρ. Φ. Βασιλειάδην, Ή λίαν Μούλην, 
ένεγράφητε άπό 1ης Όχτωβρίου. Εύχαριστοΰμεν. 
Φύλλα άπεστάλησαν.—x. II. Κωνσταντίνου, Β όλ ο ν .  
Ημεροδείχτας κομψού;, διαφόρων τιμών χα\ ποιοτή

των, δυνάμεθα νά πέμψωμεν ύμϊν ταχυδρομιχώς £χ 
τών ε'ν τί) Βιδλιοπωλείω ήμών πωλουμένων —  χ. Π. 
Δημητρίου Ν αΰ π Λ ι ο ν .  Ταχυδρομιχώς λαμβάνετε τ ίς  
είχόνας Σοφίας, Κωνσταντίνου χτλ. — χ. I. Μ ιχαη- 
λίδην, Λ ευ κ ω σ ί α ν ·  Έλήφβησαν παρά τοϋ χ. Ε . Γ. 
λίραι άγγλιχαί 2 . Εύχαριστοΰμεν.—χ. Ά ναστ. ’Α- 
ναστασιάδην χα'ι Ζ. Καλέντζην. Ά π ό  χαρδίας εύχα- 
ριστοϊμεν ύμας διά τάς ΰπέρ τών «Έ χλεχτώ ν» Ινερ- 
γείας σας.Φύλλα έλλείποντα άπεστάλησαν,ώς χα\ διά 
τούς άπό 1ης Όχτωβρίου έγγραφέντας 5 συνδρομητάς

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΪ
Συνδρομηταί έγγράφονται είς τά 

κ’Εκλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πα
σαν εποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τω Βιβλιοπωλείω ήμών, 
είς πάντα τά Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, και τοΐς κ.κ. Ά νταποκρι- 
ταΐς ήμών.

ΕΞΕΔΟΘΗ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

μένον έκ τών άταζιών τών παθών, άλλ ’ 
έδείκνυε μάλλον έζησθενισμένην καί άπο- 
τεθαρρυμένην ψυχήν, δι’ήν ή ζωή κατήν-  
τησε βαρΰ φορτίον.

Έμεινεν έπι μακράν καθήμενος έπί τών

δήλιον σπασμωδικώς σχεδόν. Έκάθησεν 
αΰθις έπί τής όχθης καί διέμεινεν έπί μ α 
κράν ακίνητος καί άφωνος. Ή γοαΐα Ί- 
ν τ χ χ ο  παραπλεύρως αυτοΰ, θεωρούσα αυ
τόν μετά φόβου καί μή τόλμώσα νά ποο-
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οχθών τοΰ ρύακος, ΰπό τοΰς πυκνοΰς κλά- φέρη λέζιν. Έπί τέλους έκεΐνος ήγέρθη 
δους τών ιτεών. Ή νΰζ προσήγγιζε, πέριζ καί τη είπε'
αύτοΰ τά  πάντα ήσαν σιωπηρά, τά  πάν- —  Δέου ΰπέρ αΰτής, λάβε αΰτά  τά έ-
τα  έφαίνοντο άψυχα. Φύλλα τινά μόνον, κατόν ρούβλια, έγώ δέ λαμβάνω τά βι-
άπεσπασμένα τών κλάδων των, έπέτοντο βλίον καί τό μανδήλιόν.
τ^δε κάκεΐσε καί έθορύβουν είς τά  ώτά Έκείνη ΰπεκλίθη έμπροσθεν αΰτοΰ σιω- 
του. Αίφνης τήν προσοχήν του διήγειρον πηλη καί ό νέος άπεμακρύνθη.
στεναγμοί γραίας γονυπετοΰς είς τινα ά- Θά παρηγορήθη πιθανώς. Είναι πλού-
πόστασιν άπ ’ αΰτοΰ. Τήν έπλησίασε. σιος, σύζυγος νεαράς καί ώραίας γυναικός

—  Δ ιατί στενάζεις ; τήν ήρώτησε, τ ί  καί χαίρει μεγάλης ύπολήψεως έν τφ  κό- 
σοί συνέβη ; σμψ.

—  Τίποτε, άπεκρίθη έκείνη- Γ . ^s.. ^Βνι1ί
—  'Αλλά μοί φαίνεται δτι κλαίεις.
—  Δέν κλαίει κάνεις μόνον διά τά  ί- 

δικά του δυστυχήματα.

ΚΩΝ. Φ. Σ Κ Ο Κ Ο Υ

ΗΙΫΙΕ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι  Ο Ν
Τ Ο Υ  E T O N ’ S

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

ΣεΛί όε ς  i 5 0 ,  πυχνόταται.—Σ υ ν ε ρ γ ά τ α ι  5 0 . — 
θ έ μ α τ α  χ α ϊ  δ ι α τ ρ ι δ α ί  ύπέρ τάς 80, δλαι έπ ίχαι- 
ροι, κοινωνιχώταται, χαριτωμέναι, μαγευτιχαί. — 
ΕΙχόνες 40 Εύρωπαϊχώταται. — Μουσιχή τοΰ Παύ
λου Καρρέρη χλπ.

Τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοΰ χ. Σχόχου άντιπρο* 
σωπεύει έν σμιχρώ τήν σύγχρονον φιλολογικήν χίνη- 
σιν τής 'Ε λλάδος.

Τ1ΜΛΤΛ1 dicc τάς Α θ ή ν α ς  '■
- Χ α ρ τό ίετο ν  φρ. 5. — χρ\>α6ί*τον φρ. 4.
Λιά τάς ’Ε π αρ χ ί α ς  κ α ί  τ ο  'Ε ξω τ ε ρ ι κ ό ν  : 

Χαρτόδ. φρ. 5 ,80  — χρυοόδ. φρ. 4,80.

τ  β .Λ. ο Σ

Π ωλείται παρ’ ήμΐν χαι άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικών είς πάντα έμβάζοντα τό άντίτιμον 
IIpoQ τ η ν  δ ι ε ύ θ υ ν σ ί ν  τοχ! β ί βΛ ι ο π ωΛε ί ο ν  χ α ι  
τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ  τ η ς  « Κ ο ρ ί ν ν η ς »  ■

ΤΟ ΓΡΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΤΠΟΓΡΙΦΕΙΟΝ « ί ΐ
μετεκομίσθη έν τοΐς νεοδμήτοις κατα- 
στήμασι τοΰ κ. Παπούδωφ, έν όδώ 
Προαστείου, άριθ. 10 , έναντι τοΰ κή
που τής οικίας Ρικάκη και παραπλεύ
ρως τής μεγάλης οικίας Μαυρομιχάλη.


