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Λήξαντος τήν S I7!7 ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους των α Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιΟυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
και κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοϋνται 
ν' άποστείλωσι ττ,ν συνδρομήν αυτών 
έγκαίρως,ΐνα διά τοϋ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΑΑΧΕΙΟ Ϊ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,

δπερ χάριν τών τακτικών και τών από 
1 ί« Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
«ρησομένων κ.κ. Συνδρομητών ημών 
συνεστήθη.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Ί ν ΐ-Α -Ε Λ .

ΤΟ Τ Ο Ρ Π Ι Μ Ο Β Ο Μ Ν  28
ΝΑΥΤΙΚΟΝ Μ Γ β ΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέγ εια].

Ή  κυρία Πλεμόν μελανείμων μετά ο
κτώ ημέρας μετέβη έκ Τουλόνος εις Κάν- 
νας, δπως ζητήσν) παρά τής κυρίας Διλ- 
"Xiep τήν χεϊρα τής θυγατρός της Λευκές 
διά τον υιόν τη ;  Φριδερΐκον.

Ή  έπίσκεψίς της άνεμένετο. Αί δύο 
χ ή ρ α ι  ένηγκαλίσθησαν άλλήλας. Συζήτη- 
σις δέν ύπήρξεν. Ή  κυρία Πλεμόν έξη- 
γήθη St' ολίγων λέξεων,

—  Κυρία, δέν ?χω άλλον πόρον ζωής, 
είμή την σύνταξιν τοϋ έν αποστρατεία 
άποθανόντος συζύγου μου, ειπεν.

Ή  κυρία Διλλιέρ την ήνάγκασεν ευθύς 
νά σιωπήσ·»).

— "Αν έπιμένετε, ή Λευκή δέν θά φέρνι 
άλλην προίκα, έκτος τής καλλονές της.

Κ ατ’ έκείνην την στιγμήν είσήλθεν ή 
Λευκή άφελής, χαριεστάτη. Παρετήρησε 
γελώσα δτι άν δέν ήθελε φέρει τι ώς προί
κα, τότε πολύ πλούσιος θά ήτο ό Φριδε- 
ρΐκος , άφού αυτός θά είχε τον βαθμόν 
του. Ευθύς έξ άρχής κατέκτησε την 
στοργήν της κυρίας Πλεμόν καί αί συμ- 
φωνίαι έπεραιώθησαν φ ιλ ικώτατα .

Θ'

Έτελέσθησαν κατόπιν οι αρραβώνες άνευ 
πομπές έπί παρουσίγ μόνον τών οίκειο- 
■τάτων φίλων. Παοευρέθη καί ό ναυτικός 
νομάρχης τής Τουλόνος, δστις κατά την 
νεότητά του είχεν όπωσοϋν έρωτευθή την 
κυρίανΔιλλιέρ.Συνέχαρη έγκαρδίως τον νε
αρόν υποπλοίαρχον διά τό έξαιρετικόν του 
ευτύχημα. Κάποιος ελειψεν έκ τής έορτής, 
ήτο δέ ουτος ό θ·£Ϊο? Γκιδάλ, θείος τοΰ 
κ. Λεοπόλδου Γκιδάλ ακολούθου έν τφ  
υπουργείς τών έξωτερικών, οστις ουδέ
ποτε είχε παύσει όρεγόμενος διά τον ανε
ψιόν του την έξαίσιον έκείνην κληρονόμον, 
ήτις έκαλεϊτο Λευκή Διλλιέρ. Ή  απου
σία αύτοϋ παρετηρήθη ύπό τών οικείων.

Οί φθονεροί — καί δέν λε πουν ποτέ τοι- 
οϋτοι κατά τάς ώρας της χαρκ; —  άνέ- 
μιξαν τινάς εύφημους υπαινιγμούς εις τά 
προς την κυρίαν Διλλιέρ απευθυνόμενα 
συγχαρητήρια.Πολλοί ένόμιζον δτι τό συν- 
οικέσιον μεταξύ τοϋ Λεοπόλδου καί τής 
Λευκής είχε συνομολογηθή, αί δέ στενώ- 
τάτα ι μεταξύ τών δύω νέων σχέσεις, έ- 
πίσης έλευθέρως άνατεθραμμένων, ύπεδεί- 
κνυον ώς φυσικώτατον τον τοιούτον δε
σμόν.

Εννοείτα ι οτι αΐ το ιαύται μικρολο- 
γ ία ι δέν Ιφθασαν μέχρι τής ακοής τοϋ 
Φριδερίκου καί τής μητρός του. Καμμία 
απουσία έπ’ άδει<£ δέν διέκοψε τό φιλό- 
πονον στάδιον τού νέου αξιωματικού. 
’Επωφελούμενος τών άπομενουσών αύτφ  
ελευθέρων ώρών, μετέβαινεν εις Κάν- 
νας καί ένετρύφα έκεϊ εις τόν ϋρωτά 
του. Ουδέποτε ή Λευκή θά ήδύνατο νά 
μαντεύσ-/) έκ τών προτέρων τούς ύπό τό 
σκαιόν όπωσοϋν έζωτερικόν τοϋ μνηστή- 
ρός του κρυπτομένους θησαυρούς τής τρυ- 
φερότητος καί τής ευαισθησίας. Ή  δε
σποινίς Διλλιέρ είχε λάβει ανατροφήν 
πολύ κοσμικήν, πολύ παρισινήν. Είχε ζή- 
σει τήν έπίπλαστον έκείνην ζωήν, ήτις 
έμποδιζει δι’ αΰξοντος σκεπτικισμού καί 
αΰτάς τάς πλέον έξοχους διανοίας. ’Εν 
τώ  κύκλω, ενθα 2ζη, ουδέποτε εί^εν ίδει 
έκ τού σύνεγγυς τήν συγκινητικήν καί 
παρήγορον πραγματικότητα τοϋ βίου.

Είχεν άποκάμει έκ τών φιλοφρονημά- 
των, είχεν αηδιάσει έκ τοϋ ψεύδους. Είχε 
καταντήσει σχεδόν νά μισ?| τον πλούτον 
της, οστις τήν έμπόδιζε νά ίδγ) τον κό
σμον ώς πραγματικώς είχε, μέ τάς έπαι- 
σχύντους ορέξεις του καί τά απαίσια έ- 
λα ττώ μ α τά  του. Διό κακώς ήμύνετο κα τ ’ 
αύτοϋ. Δέν προσεΐχεν εις τάς λεπτεπιλέ- 
πτους καί ύποκριτικάς απαιτήσεις τής 
κοινωνίας. Επόμενον άρα ήτο νά έπιτεθϊΐ 
ή συκοφαντία κατά τής πλούσιας καλλο
νής της.

Κατ’ άρχάς, ταπεινή τΤι φωνή,, προσέ- 
βαλλον τήν άθικτον άκόμη αθωότητα 
της. Ήστειεύοντο έπί τού καλλωπισμού 
της, έπί τής ευκολίας, μεθ’ ής ένεφανί- 
ζετο γυμνόστηθος εις τάς έορτάς. «Είνε 
πάρα πολύ ώραία, ώστε νά τήν νυμφευθί) 
τις ! » Έλεγον δλοι οι ανόητοι, οΐτινες έ- 
γίνωσκον έκ τών προτέρων οτι θ’ άπερρί- 
πτοντο. Ταϋτα πάντα ειχον δημιουργή
σει περί αυτής φήμην δυσάρεστον πρός 
πάντα  ύποψήφιον μνηστήρα, παρεκτός 
πάντοτε τού προνομιούχου Γκιδάλ, δν 
πάντες έθεώρουν μεμνηστευμένον μετά 
τής πλούσιας κληρονόμου.

Ή  εϋδησις περί τοϋ προσεχούς γάμου 
της μετά τοϋ ύποπλοιάρχου Φριδερίκου 
Πλεμόν παρήγαγε ποιάν τινα Ικπληξιν. 
Πριν τόν γνωρίσωσιν, έζήτησαν πληροφο
ρίας περί αΰτοϋ καί £μαθον δτι έστεοεϊτο 
περιουσίας. Τότε αί κακαί γλώσσαι ήρ- 
χισαν νά συρίζωσιν. “Επειτα ήθελγ.σαν 
νά τόν Γδωσιν. Ή  θέα τοϋ νεαρού αξιω
ματικού έπέβαλε σιγήν- έφαίνετο άρ,έ- 
σως δτι δέν ήτο χυδαίος τις φιλόδοξος ή 

. άπληστος.

Ά λ λ ω ς  τε, ύπό μόνην'τήν Ιποψιν τών 
φυσικών προτερημάτων, πάντες ευρισκον 
εύλογον τήν προτίμησιν τής Λευκής. ’Α
δύνατον ήτο νά φαντασθή τις ώραιότερον 
ζεύγος. "Οτε τούς είδον διερχομένους διά 
πρώτην φοράν δμοϋ περιπλέγδην βαδίζον
τας, άδιαφόρους πρός πάντα τά περικυ- 
κλοϋντα αυτούς, πλήρεις έκ τής ευφροσύ
νου μέθης τού Ιρωτος, δέν έχλεύασαν 
πλέον. ΤΗτο πράγματι συνοικέσιον συνα- 
φθέν έξ αμοιβαίας κλίσεως. Ή  Λευκή 
Διλλιέρ ητο έξαισίως ώραία' άλλα καί ό 
Φριδερϊκος Πλεμόν ήτο έπίσης έξαισίως 
ώραϊος.

Τότε αΐ άγαθαί έκεΐναι ψυχαί τών κα
κολόγων — οΐτινες δέν άπαρνούνται τάς 
κακεντρεχείς εικασίας των , είμή δπως 
παραδεχθώσιν άλλας χειροτέρας — άρχι
σαν νά οίκτείρωσι τόν νέον. Ητο κρίμα 
νά αίχμαλωτισθ?! άπό τά θέλγητρα τής 
σειρήνας έκείνης. Τι μανία έπήλθεν εις 
τήν έκατομμυριοϋχον έκείνην χ,όρην νά ύ- 
πανδρευθ·^ έξ ϊρωτος ! Δέν ήδύνατο τάχα 
νά ρίψν) τά δίκτυά της έπί τίνος νέου έκ 
τών μυριοπλούτων και ν’άφήσΥΐ τόν π τ ω 
χόν αυτόν αξιωματικόν νά συνά|/γ) γάμον 
άρμόζοντα αύτφ  μέ τ ινα  νεάνιδα, όλιγώ- 
τερον ώραίαν καί ολιγώτερον πλουσίαν, 
άλλά καλλιτέρκν σύζυγον καί άληθή ο’ 
κοκυράν ; Μητέρες, αΐτινες έν πάσγι άλ* 
περιπτώσει δέν ήθελον προσέξει εις το —- 
Φριδεοΐκον, τόν φκτειρον νϋν, διότι προε- 
τιμήθη παρά τής Λευκής. 'Γοιοϋτος είνε 
ό διέπων τόν κόσμον νόμος. 'Υβρίζουν τό 
φώς, ευθύς ώς άρχίσΥ) νά θαμβών·/) τούς 
οφθαλμούς.

Έ ξ όλων τούτων δ Φριδερϊκος ούδέν έ- 
γίνωσκεν. Φεϋ ! ήτο κακός οιωνός. Αύτός 
δέν 2βλεπεν είμή διά τών οφθαλυιών τής 
Λευκής, δέν άνέπνεεν είμή διά τής ανα
πνοής της. Ένώ δέ ή νε5ίνις έ^^ωνίως 
έμέτρα τάς ημέρας, αΐτινες έκρ  ̂
τούς άποκεχωρισμένους, συλλ«| 
καθ’ έκάστην μετ’ αύξούσης 
αν έπρόκειτο νά διαφιλονεικήε 
θάλασσαν τό τέκνον έκεϊνο 
ναυτικών, ό Πλεμόν διά πρώτην φ<. 
σθάνετο βράζουσαν έν έαυτώ την 
μονησίαν κατά τής αύστηρότητος 
τής βραδύτητας τής υπηρεσίας.

Τό 29 είχε πάλιν καθελκυσθή είς 
θάλασσαν. *Ητο νεώτερον καί στιλπνότ 
ον παρά ποτε. Ό  Ζιλδά καί ό Ι\λ|τ 

άνέλαβον τήν θέσιν των. Έψιθύριζαν δ 
μεταξύ των ενίοτε : 11,*

— Τί τά θέλεις ! ό κυβερνήτης μές|δ=ν 
είνε στά καλά του.

— ’Ακόμη, άλλά θά συνέλθγι, Εν 
σου ! άπήντα ό έρωτώμενας.

Τά πειράματα έπανελήφθησαν τΛ>ρε 
δώς' πασαι δέ αί δοκιμαι άπέλη[ον 
συμπεράσματα έναντία εις τό τοριήλλ- 
λον. ΤΗτο φανερόν, κατά τήν γνώμην 
ένδιαφερομένων, μεταξύ τών όποίρν 
κατελέγετο καί ό Φριδερϊκος, δτιτό τορ- 
πιλλοβόλον οίον ητο δέν ήδύνατον’ άι! 
στ^ εις τήν τρικυμίαν. ’Εγένε·ρ λό* 
περί τής κατασκευής ειδικού τοΛιλλοϊ 
λου λεγομένου «τού πελάγους»yoi δέ 4ν

Ρ



τίπαλοι τοΰ συστήματος άπεδείκνυον δι’ 
αμείλικτου "Χογικ.· ς̂, δτι ή μεταβολή τοΰ 
τύπου έκειναυ θά ήτο έναντι* πρός τόν 
έπιδιωκόμενον σκοπόν, τοΰτέστι ν' άπο- 
κτήσωσι πλοϊον εχον ώ; κύρια πλεονεκτή
ματα την ταχύτητα  καί τό αόρατον.

Άνέφερον ήδη νέον τύπον τορπιλλοβό- 
λου, ού δοκιμαί έγίνοντο έν Χιρβούργψ, 
τοΰ αυτονόμου λεγομένου, έφωδιασμέναν 
διά τορπιλλών Οΰάϊτχεδ. Ό  Φριδερϊκος 
ητο ένήμερος περί τα πειράματα ταϋτα. 
Έγίνωσκεν δτι τό νέον μηχάνημα διέφε- 
ρεν οΰσιωδώς τοΰ υπό την διοίκησίν του, 
διότι άντί νά μεταφέργι τό ίδιον την τορ- 
π ίλλην έπί τής μοίρα; ακοντίου μέχρι 
τών πλευρών τοΰ απειλούμενου πλοίου, 
δέν ώφειλε πλέον νά πράζϊ) άλλο τι είμή 
νά την ρίπτγ| εις την θάλασσαν ώ; σφαί
ραν, τό δ! βλήμα διέτρεχε μόνον του την 
άπόστασιν κατά την έπιβεβλημένην διεύ- 
Φυνσιν, υπό την ώθησιν Ιδιαιτέρα; ελικος, 
κ ’.νουμένης διά μικροί; μηχανής μετά 
συμπεπκσμένου άέρος.

Κατ/t τό φαινόμενον τουλάχιστον, ή 
λαττοντο τοιουτοτρόπω; ό κίνδυνο; διά 
τόν αξιωματικόν τοΰ τορπιλλοβόλου, άλλ’ 
ένταυ^ώ ήλαττοΰτο ϊσω; καί ή πιθανα- 
τη ;  τής έπιτυχίας της φοβερά; μηχανής.

"0~ω; δήποτε τά πειράματα έζηκο- 
λούθουν, είχον δέ είσέλθει εί; νεαν φά- 
σιν. "Εμελλαν νά προβώσιν ε ΐ ;  πειράματα 
μεμονωμένων προσβολών τορπιλλοβόλων 
κατά θωρηκτών. Εΐ.ς τό ύπουργεϊον αΐ 
γνώμαι ήσαν δινιρημέναι καί άνέμενον 
άνυπομόνως τό αποτέλεσμα της πρώτη; 
δοκιμής.

Πρωίαν τινά, ενώ ό Πλεμόν ήλπιζεν δτι 
την έσπέραν θά ήτο έλεύθερος. καί ότι ή- 
δύνατο νά μεταβή εις Κάννας, διαταγή 
άμετάκλητος άνήγγειλεν αΰτψ ότι άνε- 
τέθη ε’ις αύτόν νά έκτελέσγι τόν πρώτον 
πλοΰν την εσπέραν εκείνην. Ό  ανδρείος 
αξιωματικό; ά*ρω; έθλίβη, άλλά τό κ α 
θήκον ήτο επιβλητικόν καί δεν ήδύνατο 
ν’ άποποιηθ-?|.

Παρηγορεΐτο έν τούτοι; υπό τή ; ιδέας 
■δτι τό θέαμα εμελλε νά εΐνε έλκυστικώ- 
τατον. Αμέσω; ό φριδερϊκος έσυλλογίσθη 
οτι η ιΛευκ:η θά ή.το ίσω; περίεργο; νά 
μετάσ^Υ) οίυτοΰ. "»Αμα ώ ; έζέφρασε την 
τοιαύτην έπιθυμίανξ, ή χυρία Πλεμόν I- 
δραιεν ε ΐ ; Κάννα; οίπω; ειδοποιήσει πάν- 
τβς τους έν τ?) έπα&λει. Ή  Λευκή* κατε- 

. χάρη καί ή κυρία Διλλιέρ επίσης. Χάρις 
ε’ις έπιστολήν, ήν ήπεμψε πρός τόν υπο
ναύαρχον νομάρχην,· έπέτυχε θέσεις δι’αΰ- 
τήν, την θυγατέρα ιτης καί τήν κυρίαν 
Πλεμόν έπί τοΰ άγγε,λιαφόρου άτμοπλοίου 
τοΰ μέλλοντος νά π^ρακολουθήσγ) τάς πε- 
ριπετείας τοΰ πλάστου δράματος.

Περί τήν ένάτην, ώραν τής έσπέρας ό 
Πλεμόν άφήκε τάς τρεις κυρίας έπί τής 
προκυμαίας, δπως μεταβή εις τό πλοΐόν 
του.

— Καλήν έπιτυχίαν, κύριε κυβεονήτα! 
Ικραξεν αύτφ  ή Λευκή τείνουσα τούς ρο- 
δίνου; δακτύλους της, οΰς έπέψαυσεν α υ 
τός δ.’ ένός φιλήματος.

Αίκυρίαι έπεβιβάσθησαν έπισης, ό δέ

νομάρχης, άβρόφρων πάντοτε, Ιταξεν αΰ- 
τάς εις θέσιν, έξ ής ήδύναντο τά  πάντα 
νά Εδωσιν. Έμειδίασε λέγων πρός τήν 
Λευκήν :

— 'Όστις πολεμεϊ μέ τά ΐδικά α ας 
έμβλήματα, αγαπητή μου κόρη, δέν δύ- 
ναται παρά νά νικ,Υΐσγ).

”Ηδη ή δοκιμή ήρχιζεν.
ΤΗτο μία τών λαμπρών εκείνων νυ

κτών, καθ’ άς τό φθινόπωρον άργυράς 
διαχέει λάμψεις έπί τής γαλήνιου Μεσο
γείου. Πάσα άκτίς σελήνης άντηνακλάτο 
έπί τών κυμάτων, άνεμίγνυτο δέ μέ τήν 
βροχήν τών σπινθήρων,τώνάναπεμφθέντων 
έκ τοΰ όλκοΰ τοΰ άγγελιαφόρου.

Ύ πό  τήν δαψίλειαν αυτήν του φωτός, 
τό τοοπιλλοβόλον μέ τόν φαιόν του χρω
ματισμόν δυσκόλως ήθελε κατορθώσει νά 
διέλθν) άπαρατήρητον. Ά λ λ ω ς  τε ό άγων 
ήτο δυσχερής. Τό πλοϊον, καθ’ οΰ διηυ- 
θύνετο ή έπίθεσις, ήτο έζαίσιον θωρηκτόν 
τοΰ στόλου, ό Φοβερός,  οΰ ή γ ιγαντ ια ία  
σκιά διεγράφετο εΰκρινώς έπί τών άπα- 
στραπτόντων κυμάτων. 'Ο πω; προφυλα- 
χθή δέ καλλιον άπό τών αιφνίδιων έπι· 
θέσεων ήλεκτρικά φώτα μεγάλης λαμπρό- 
τητος διέχεον εις τό πέλαγος τήν λευκήν 
καί θαμβωτικήν λάμψιν των καί έζεοεύ- 
νων πανταγοΰ τόν ορίζοντα. Έπρεπε νά 
Ιχϊ) ό Φριδερϊκος έκτακτον καλήν τύχην, 
ύποβοηθοΰσαν τήν πλήρη άπαθείας τό λ 
μην του, δπω; ύπερβή τήν φωτεινήν ζώ 
νην, άποφύγν) τό βλέαμα τών φρουρών, 
τό πΰο τών αυδοαλλιοβόλων καί έπιπέσηι \ \ ι*
έκ τοΰ πλαγίου κατά τοΰ έχθοικοΰ πλοί
ου, καί τραυματίση αυτό εί; τό κατά 
συνθήκην τρωτόν αύτοΰ μέρος,τό όπισθεν.

Έ π ί τοΰ άτμοπλοίου ό νομάρχης είπε 
συστοέφων τάς παραγναθίδας του :

— Ουμ!... πρέπει νά Ιχιρ τόν διάβο
λον μέσα του διά νά έπιτύχγ) !

Αί δύο μητέρες χαί ή νεάνις κύπτου- 
σαι άπό τή ; γεφύρα; παρηκολούθουν ένα- 
γωνίω ; τά ;  φάσεις τοΰ άγώνος. Ήδη 
ή Λευκή ετρεμεν. Ένόμιζέ τις δτι έπρό- 
κειτο ουχί περί πλαστή ;,άλλά  περί πραγ
ματικής μάχης, έν γ  διεκυβεύετο ή ζωή 
καί ή τιμή τοΰ μνηστήρός της.

Αί’φνης θόρυβο; έγένετο έπί τοΰ άγγε- 
λιαφόρου. Έθεάθη τό θωρηκτόν μετατο- 
πίζον πρός στιγμήν τά φώτά του ώς νά 
κατείχετο ύπό μεγάλης ταραχής.

Το τοοπιλλοβόλον είχε γείνει άφαντον.
Ή το  άληθέ; θαΰμα.
["Επεται συνέχεια],

Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς  

ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΕ - ΤΕΝΣΩ

Η ΜΗΐΗΡ ΤΡΕΛΛΗ
ΣΜ Υ Ρ Ν Α ΙΚ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ ΤΟ Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια]

— Ό  κύριος Χάρρισων ελαβε τόν λό
γον μου, δτι δέν θά ϊγραφον πρός τήν α
νεψιάν του.

— Δέν ήθελες δώσει τόν λόγον σου.

—  Δέν γνωρίζεις τόν κύριον Χάρρισων. 
Είναι αληθώς ειλικρινέστατος καί ευθύ
τα το ; άνήρ, άλλά καί άκαμπτο ;. . .  Δέν 
θά Ιδιδε τά ;  έπιστολά; μου.

—  'Ο διάβολος νά τον πάρν) μέ τήν 
εύθύτητά του ! Δέν σοι αποκρύπτω, δτι 
κλαίω είσέτι τάς τεσσαράκοντα !ζ  χ ιλ ιά 
δας φράγκων, τάς όποιας είχε τήν αναλ
γησίαν νά δεχθή" διότι, έπί τέλους, άνευ 
τής ανεψιάς του...

— Α ! πάτερ μου ! είναι λοιπόν άλη- 
θές , δτι πάντα τά ανθρώπινα όντα γίνον
τα ι άδικα έν δεδομένη ώροί ! Ά κ ο υσ ο ν  
είναι καλλίτερον ν’ αναχωρήσω.

*0 γέρων ιατρός ήγέρθη καί περιέτρεχε 
τήν μικράν αίθουσαν μεγάλοις βήμασιν. 
Έπασχεν έν τή αλαζονεία του ώς διασή- 
μου ίατροΰ, έν τή πρός τόν υιόν του στορ
γή, έν τή αυθεντία τοΰ επιμόνου καί έπι- 
βλητικοΰ χαρακτήρας του. Πλήν άντε- 
πάλαιε κατά τοΰ ^αρακτήρος επίσης έπι- 
μόνου καί έπιβλητικοΰ. Μετά βραχεΐαν 
σιγήν, είπε μέ ειρωνείαν, τήν όποιαν δέν 
ήδυνήθη ν’ άπόφύγγ] :

— Έν - χ η γ  περιπτώσει, έξέλεξα; κα 
λώς τόν τόπον τής διαμονής σου.

— Διατί; Διότι υπάγω ,είς τήν Κων
σταντινούπολή ; Μή φοβείσαι" υπάρχει 
αρκετή άπόστασις μεταςΰ τοΰ Χρυσοΰ 
Κεοατος καί τής Σμύρνης, σέ βεβαιώ δ’ 
δτι δέν αισθάνομαι τήν διάθεσιν νά την 
ύπερβώ. Διατί νά υπάγω έκεϊ κάτω ; Μοί 
προσηνέχθη θέσις έκ τών μάλλον περιζη- 
τήτων, ήτοι ίατροΰ έπί τής ύπό τάς δια- 
ταγάς τοΰ πρεσβευτοΰ ήμών έ'ί Τουρκία 
φυλακιδος. Θά ήτο δ’ ευφροσύνη ν’ άπο- 
ποιηθώ θέσιν, τήν όποιαν έ'καστος θά έ- 
δέχετο.

— Φίλε μου, δέν δύναται έκαστος yc  
καθίσγ), ώ ; σύ, έπί έκείνου τοΰ ανακλίν
τρου καί συγχρόν®; ν’ άποκτήσγι πελα 
τείαν έκ τών καλλιτέρων έν Παρισιοις 
Πλήν σοι είπαν τήν γνώμην μου’ είμαι βέ 
βαιος, δτι δέν θά έδέχεσο μετά τόση. 
προθυμίας τήν προσφερομένην σοι θέσιν 
έάν έ'μελλες νά στρέψϊΐς τά νώτα πρός τή .  
’Ανατολήν. ’Αρκεί' Ιποαζα τό καθήκον 
μου' ό Θεός ας πράξϊ) τά  λοιπά !

Κ'

Τήν έσπέραν τής 23 ’Ιουνίου 1 8 8 . . .  ό 
Βόσπορος παρεΐχεν οψιν τόσον μαγευτ ι
κήν, ώστε έπί χρόνον μακοόν θέλει μένει 
ε’ις τήν μνήμην τών θεασαμένων αυτήν.

Εις τάς συνήθεις διασκεδάσεις τής π α 
ραμονής τοΰ "Αγίου Ίωάννου, προσετέθη 
ή έζαιρετική λάμψις νυκτερινής έορτής, 
όργανισθείση; ύπό τή ;  έν τφ  χαρίεντι έ- 
κείνω προαστείω τή ;  Κωνσταντινουπό- 
λεω ; παραμεναύση; κατά τό θέρο; ευρω
παϊκή; παροικίας. Προΰκειτο περί έργου 
φιλανθρωπικοΰ. Διεσπαρμέναι έπί τών υ 
ψωμάτων, έ'καιον αί πυραί τοΰ Αγίου Ί 
ωάννου, γνωσταί μέχρι καί αυτών τών 
πυλών τής πρωτευούσης τής Τουρκίας. 
Εκείνην τήν έσπέραν, ή φωταψία δέν πε- 
ριωρίζετο εις τάς έπί τών λόφων, άπό τών 
ύπό τών κυμάτων τής θα\άσσης βρεχομέ-



νων έπαύλεων των πρεσβευτών μέχρι 
τών μεταξύ τών δασυλλίων αγροτικών 
έπαύλεων, κειμένας οικίας, άλλ ’ έπα- 
νελαμβάνετο έπ’ αΰτής τής θαλάσσης,διά 
τών απειραρίθμων ένετικών φανών τών πο
λεμικών πλοίων καί τών έμπορικών ατμό
πλοιων. Κατά μήκος ολοκλήρου χιλιομέ
τρου, ή έπιφάνεια, τών υπάτων έσπινθη- 
ροβόλει. Ά νά  πάσαν στιγμήν, ροκέτται 
ύψοΰντο εις τόν άέοα, δπου,έκρηγνύμεναι, 
έπανέπιπτον ώς βροχή αστέρων.Σβεννυμέ- 
νης δέ της λάμψεως αΰτών, έπανεφαίνοντο 
οί λάμποντες αστέρες τοϋ ουρανίου θόλου.

'Επί τών μόλις κυμαινόμενων ΰδάτων 
τοϋ Βοσπόρου, ύλίσθαινε λέμβος, φεοουσα 
ορχήστραν καί άοιδούς.

Έ π ί τής λέμβου έκείνης, μεταξύ άν- 
θέων καί λαμπάδων, ώς έν πολυτελέστα
τη αιθούση, ώραΐαι και κομψαί κυρίαι καί 
δεσποινίδες Ιψαλλον, ένώ οί κωπηλάται 
έκίνουν βραδέως τάς κώπας των. Ή  λέμ
βος άνήρχετο μέχρι τοϋ Βουγιουκδερέ, 
ίσταμένη ένώπιον έκάστου μεγάρου πρε
σβείας, δπως αί κυρίαι ψάλωσι, φρεννι- 
τιωδώς χειροκροτούμεναι ΰπό τών έπί τών 
μαρμαρίνων τοιχωμάτων στηριζομένων α 
κροατών. Είτα δέ κατήρχετο καί ΐστατο 
ΰπό τά σημαιοστόλιστα ιστία τών πλοί
ων, όπόθεν οί νεαροί ναϋται Ιρραινον τά ;  
εΰειδεϊς άοιδούς, διά βροχές εΰωδών άν- 
θέων.

Τόσον ήτο πυκνόν τό πλήθος τών πα- 
κολουθουσών αΰτήν λέμβων, ώστε δέν έ- 
φαίνετο περί αΰτήν ή έπκράνεια τής θα
λάσσης. Ό  τολμηρός στολίσκος μόλις κα- 
τεδέχετο νά ύποχωρίί προ τών τροχών 
τών άτμοπλοίων, τών όποιων ό μέγας έ- 
ρυθρός φανός ήπείλει αυτόν άνά πάσαν 
στ ιγμήν. Προ τριών και πλέον ωρών, οί 
'κώδωνες τών πλοίων είχαν σημάνει τό ά- 
νακλητικόν> άλλ ’ ή Ιαρτη έξηκολούθει, ώς [ 
έάν ή φωτοβόλος καί μαγευτική εκείνη I 
νΰξ έμελλε νά διαρκέση ολόκληρον την j 
α ιωνιότητα.

Έ π ί γαλλικού προσκόπου δευτέρας τά- 
ξεως, τοϋ Πετοέλ,  ή έσπερίς Ιληγε φαι- \ 
δρώς. Έ πτά  ή όκτώ κυρίαι έκ τή ;  ύψη-  ̂
λή ;  κοινωνίας τοϋ 77/ρκν εΰρίσκοντο, 
συνοδευόμεναι ύπό τών πατέρων ή τών 
συζύγων των, έπί τοϋ πλοίου, δπου οί α 
ξιωματικοί περιεπαιοϋντο αΰτάς μετά τής 
συνήθους αΰτοϊς άβρότητο;. Είχον συν- 
διαλεχθή, είχον θαυμάσει την φωταψίαν 
καί ακούσει τήν μουσικήν, έν τέλει δ’ ή 
έπί τή έορτή προσληφθεϊσα ορχήστρα έ- 
παιάνιζε καί έπί τοϋ ώς κατόπτοου στίλ- 
βοντος καταστρώματος ζεύγη Ttva έχό- 
ρευον τετράχορον.

— Ύμεϊς δέν χορεύετε ; ήρώτησεν ό 
κυβε ρνήτης νεάνιδα μέ ωραίους μαύρους 
οφθαλμούς, ώχράν καί εΰειδεστάτην, καί 
τοι φαινομένην κεκοπιακυΐαν καί πάσχου- 
σαν.

Αυτη ϋνευσεν άποφατικώς, μειδιάσασα 
μελαγχολικώς, καί Ιμεινε νωχελώς έξη- 
πλωμένη έπί τοϋ μακροΰ έδωλίου της, έπί 
τοϋ έρεισινώτου τοϋ οποίου έστήριζε τήν 
ώραίαν καί έκφραστικήν κεφαλήν της . 
Ε ϊτκ  δέ προσέθ-^κε :

—  Δέν χορεύω πλέον.
Τοιουτοτρόπως ήθελε νά διαρρήξϊ) τήν

σιγήν, διότι δ άξιωματικός, εί καί πολι- 
όθριξ ήτένιζεν αυτήν μετά θαυμασμού

— Παρατήσατε τόν χορόν πολΰ τα 
χέως —  ε’ιπεν οΰτος γελών. — Τόσον τό 
χειρότερον ί>ιά τοΰς αξιωματικούς μου , 
τόσον τά καλλίτερον δι’ έμέ, διότι έπίσης 
έγώ δέν χορεύω. Ε λπ ίζω  όμως οτι όαι- 
λεϊτε εΐσέτι.

— "Οχι πολύ. Ή  θεία μου, ή κυρία 
Γεωργίου, λεγει δτι είναι ανάγκη νά μοι 
άποσπώσιν άνά μίαν τάς λέξεις. Γνωρί
ζετε προ πολλοϋ τήν θείαν μου, δέν είναι 
ά λ η θ έ ; :

— Επιτρέψατε μοι νά μοί σάς εΐπω 
από πόσου χρόνου. Η γνωριμία ήμών α 
νέρχεται άπό τής Γταθμεύσεώς μου εις 
Πειραιά. Ή  κυρία θεία σας ήτο τότε 
νύμφη καί έκ τών εΰ-ειδεστεοων και εΰπαι- 
δευτοτέρων νεαρών κυριών τών Αθηνών. 
Έγώ, ώς αξιωματικός τοϋ ναυτικού, εί- 
χον πάθος διά τήν ιππασίαν καί τήν αρ
χιτεκτονικήν. Πιστεύω δτι δέν ΰπάρχει 
άρχαϊον έρείπιον καθ’ δλην τήν ’Αττικήν, 
τό όποιον νά μή έπεσκέφθην μετά τής 
κυρίας θείας ΰμών καί τού συζύγου της' 
μάλιστα δέ παλλάκις έκινδυνεύσαμεν νά 
περιπέσωμεν εί; χεϊρα; ληστών. Τότε ύ- 
πήρχον άκόμη.

Αί παρειαί τής νεάνιδο; ήουθοίασαν έ- 
λαφρώς.

— "Ω ! είπε, τ ί  φοβερόν πράγμα !
— Πρό τινων ήμερών, έξηκολούθησεν ό 

κυβ ερνήτη;, άφίκετο έπί τού πλοίου μου 
έκ Παρισίων νεχρδς ΐατοό;, δστι; είχεν 
άλλοτε συλληφθή ύπό τών ληστών εί; τήν 
Μικράν ’Ασίαν καί ήλευθερώθη, πλήρωσα; 
άντί λύτρων μέγα χρηματικόν ποσόν.

Ή  νεάνι; άνηγέρθη άποτόμω; έπί τού 
άνακλίντρου καί ήρώτησε :

— Πώ; ονομάζεται ό ΐατοό; ;
— Βιλφεοών. Είναι αξιαγάπητο ; νέο;, 

τόν όποιον θά έλάμβα νον ττ,ν ευχάριστη- 
σιν νά παρουσιάσω πρό; υμάς, έάν δέν δι- 
ήρχετο τήν έσπέραν εί; τήν ξηράν.

Ή  ανεψιά τή ; κυρία; Γεωργίου δέν έ- 
δείχθη πολύ δυσηρεστημένη έκ τ·7ί; απου
σία; τοϋ πρώην τροφίμου τού Γιάννη καί 
τών συντρόφων του, άλλ ’ άνέλαβε τήν νω- 
χελή στάσιν της, καμμύουσα τοΰς οφθαλ
μούς . Έάν τ ι ;  δμω; παρετήρει αΰτήν 
προσεκτικώ;, θά ήδύνατο νά ίδη δτι ϊ -  
τρεμε σύσσωμο;.

— Πλήν,δεσποινί;, φαίνεσθε κουρασμέ
νη, είπεν ό πλοίαρχο;, ίσω; δ’ έγώ σά; 
κουράζω περισσότερον,άναγκάζων ύμά; νά 
δμιλεΐτε. Τί δύναμαι νά πράξω, δπω; σά; 
διασκεδάσω ; Είπατε. Τό πλήρωμα καί 
έγώ εΓμιεθα ΰπό τά ;  h iaταγά ; σα;.

‘Η νεάνι; έφάνη άφυπνιζομένη.
Προφανώ; έδίσταζε νά είπη τί έπεθύμει.
— Μοί έ'ρχεται νά λαβω σπουδαίω; 

ύπό σημείωσιν τόν λόγον σα;, ειπεν έπί 
τέλου;, έάν δέν έφοβούμην νά έκληφθώ ώ; 
ιδιότροπο; ή ώ ; παράφοων__

— Θεέ μου ! ειπεν ό αξιωματικό; μει- 
διών, πρόκειται λοιπόν περί πράγματος 
πολύ παραδόξου !

— Τοΰλάχιρτον διά τήν ώραν ταύτην , 
άπεκριθη ή νεάνι;. Έπεθύμουν, έπεθύμουν 
νά έπισκεφθώ τό πλοϊον.

Ό  πλοίαρχο;, άναλαβών σοβαρόν ήθο;, 
έ'συρε οί; ή τρί; τό ύπογένειόν του.

— Πραγματικώ;, είπε, κα τ ’ αΰτήν τήν
ώραν .. .

Κί^εν δμω; δτι τό ποόσωπον τής ώ- 
ραία; περιέργου έγένετο μελαγχολικώτα- 
τον καί, συγκινηθεί;, άπήντησε παρα-
χρνίαα :

— Δύο λεπτά τή ;  ώρα;, δεσποινί;, καί 
θά είσακουσθήτε.

’Ένευσε δέ πρό; ναύτην, δστι; Ισπευ- 
σεν ασκεπή;.

— Α νάψατε  άπανταχοϋ τά φώτα καί 
ε’.δοποιήσατέ με, είπεν ό πλοίαρχο;.

Ή  νεάνι; είχεν ήδη έγερθή καί έφαί- 
νετο μεταμορφωθεισα. Ή  προσδοκία , ή 
στενοχώρια καί τ ι ;  άρρητο; συγκίνησις 
ήνάγκαζον αΰτήν νά μή δύναται νά σταθή 
όρθια.’Αφ’έτέρου ή Ικπληξις,ίδίω; δ’ή στε
νοχώρια τοϋ πλοιάρχου ήσαν καταφανείς.

Ό  πλοίαρχος έφαίνετο στενοχωρημένος 
ώς κομψή καί φιλάρεσκος κυρία, κατα- 
λαμβανομένη ΰπό άπροσδοκήτου ίπισκέ- 
ψεως πριν ή δυνηθ·^ νά ρίψϊΐ Ιν βλέμμα 
έπί τοϋ κατόπτοου.

— Δέν ήξεύρετε τί μοι έζητήσατι, δε
σποινίς, είπε : Νά έπισκεφθήτε ποΥεμι- 
κόν πλοϊον τήν ένδεκάτην τής νυκ-:ός ! 
καί μάλιστα νυκτό; έορτασίμου . . τό 
ήμισυ τού πληρώματα; απουσιάζει... Τ ί;  
οΐδε τ ί  θ’ άνακαλύψωμεν !

Μετ’ ολίγον, ναύτης, κρατών διά μέν 
τής μ ι5 : χειρό; φανόν, διά δέ τής έτέρας 
ορμαθόν κλειδιών, έπλησίασε:

— Τά πάντα είναι έτοιμα, είπεν, ΰπο- 
κλιθείς ένώπιον τού πλοιάρχου.

Οΰ.τος προΰτεινε τόν βραχίονά του πρός 
τήν νεάνιδα, χωρίς δέ νά παρατηρηθώσιν 
ύπ ’οΰδενός, άμφότεροι κατήλθον τάς βαθ
μίδας τ·^ς κλίμακος. Ό  ναύτης ήγεϊτο 
αΰτών,ότέ μέν ΰψών, ότέ δέ ταπεινών τόν 
φανόν, δπως φωτίζη τάς δυσχερείς διαβά
σεις. «Υψώσατε τοΰ; πόδας, ταπεινώ
σατε τήν κεφαλήν β, έπανελάμβανε άνά 
πάσαν στιγμήν.

Εις έκαστον διαμέοισμα τοΰί π ιου οι 
έπισκέπται -/ισθάνοντ^ο διάφορον ισμήν. 
Εί; τό μαγειρεϊον τή\' όσμήν τόΰ (Κάνη- j 
ραυμένου βουτύρου, εί(ς την αποθήκην τών | 
τροφίμων τήν τοϋ νωπ ού άρτου,τοϋ^τυρόΰ, ι 
τού οίνου καί εις τόν θάλαμον τών μηχα*. 
νών τάς οξείας άνα^υμιάσεις τών έσ€ε- 
σμένων καμίνων καί τ'οϋ έλαίου.Έν συνό- 
7φ  δμω; έπρώτευεν -jh ταγκή όσμή τών 
διαρκώ; άνανεουμένω^ καί είτα διά τής 
παλάαης τών χειρών\ τών ναυτών στιλ- 
βουμένων χρωματισμόν.

— Έδώ είναι τό θίραπευτήριον, — εί
πε τέλο; δ πλοίαρχο;^ σταματήσα; έ
νώπιον θύρα; καί κινηθεί; νά έπιστρέψϊ).

Τότε δμω; ήσθάνθη τόν βραχίονά του 
θλιβόμενον ύπό τοϋ βραχίονος τή ;  συν
τρόφου του, ήτις μέχοις έκεινης τής ϊ τ ι γ -  
μ?ΐς άφίνετο απαθώς νά όδηγήται καί 
ήκουεν άφγιρημένη τάς παρεχομένα; έξη- 
γήσεις.



— Δέν έίςερχόμεθ* ; — ήρώτησεν ή 
νεάνις.

— Διατί όχι — άπήντησεν ό πλοί- 
α?Χ.°4· ΟύδεΙς κεϊται άσθενής, άλλ ’ ούδέν 
έπίσης δύναται νά έφελκύσνι τό ύμέτερον 
διαφέρον.

Τό' μικρόν θεραπευτήοιον ήτο καθαρόν, 
ώς πάντα τά λοιπά μερνΐ τοΰ πλοίου. 
Ή  λευκότης τών Ιζ κλινών έθάμβου τους 
οφθαλμούς καί τά έζ ορειχάλκου σκεύη 
έλαμπον ώς χ:υσός ύπό τό φώς ήρτημένου 
λαμπτήρος. Ή. νεάνις έστη έπί τής φλιάς 
ώ/ροτέρα ή συνήθως καί μέ τους οφθαλ
μούς κεκλεισμένους ώς φοβούμενη νά ?Svj. 
Ό  δδηγός τνις καθησύχασεν αύτήν.

— Mr, ροβεϊσθε, — τ·7) είπε. — Σάς 
είπον δτι δίν έχομεν ασθενείς καί δτι δύ- 
νασθε νά εϊσελθητε έλευθέοως.

Εκείνη έφάνη ώ ; άνακαλεσασα τό θάρ
ρος της κ*ί είσήλθε, στηρίζουσα τήν χεΐ- 
ρα έπί τ ις  καρδίας της. Αίφνης έστέναζε 
βαθέως, αί χβΐρές της κατέπεσαν κατά 
μήκος τ»ΰ σώματός της καί αυτή έκά- 
θισεν, ά^θμα ίνουσα, έπί έδωλίου.

— βάντοτε — είπεν ό πλοίαρχος, 
πλανώι/ενος ώς πρός τό αίτιον της αδια
θεσίας τ·7ις νεάνιδος — τά φάρμακα άνα- 
δ t δ ο υ y όσμήν. ’Αλλά διατί τά παοαθυρί- 
δια ε/ναι κεκλεισμένα μέ τόσον ώραΐον 
χχ ι οφ  ; Ναύτα, ΰπαγε νά καλέστις τόν
νοσο^όμον.

'0 ναύτης άπήλθεν, ό δέ πλοίαρχος, 
άσχίλούμενος ν’ άνοίζν) αυτός τά μικρά 
παράθυρα, δέν εϊδεν δτι ή νεάνις αίφνης 
ήγίρθη, έπλησίασεν ε’ις τό τείχωμα καί 
έλκβε δέσμην κίτρινων άνθέων, ήρτημένων 
ά^ό τών ποδών τοΰ ’Εσταυρωμένου, την 
όποιαν έκρυψεν έν τφ  κόλπφ της.

Ό τε  ό πλοίαρχος, περατώσας τό έρ- 
γον του, ήθέλησε νά έπανέλθν) πρός 
την σύντροφόν του, εύρεν αύτήν πλησίον 
του μέ τους οφθαλμούς λάμποντας, τά 
χείλη μειδιώντα καί άναπνέουσαν ίσχυρώς 
την δροσεράν αύραν τοΰ Βοσπόρου, ήτις 
έφερε τόν τελευταΐυν θόρυβον τής έορτής. 
Ίδών αύτήν οΰτω ζωογονηθεϊσαν, τη προ- 
έτεινε νά έζακολουθήσωσι την έπίσκεψιν 
τοΰ πλοίου, άλλ’ έκείνη έζέφρασε τάς ευ
χαριστίας της καί έδήλωσεν, οτι έπεθύ- 

/μει νά πορευθή, παρά τνί θεία της, δπως 
Γ ν> ταχύτερον άποβιβασθώσιν.

Ή άνάχώρησις της κυρίας Γεωργίου 
*** τ φ  άνεψιας της έ'δωκε τό σημεϊον της 
ν: αχώρησεως. ΙΙάντες οί προσκεκλημένοι 
4πέβησαν όμοΰ της λέμβου, την όποιαν, 
αϊτός ό πλοίαρχος τοΰ ΠετρΙλ  ήθέλησε 
να όδηγήσϊ) μέχρι τής ζηοάς. Μάτην 
τολμηρός τις προΰτεινε νά έζακολουθήσω
σι τήν θαλασσίαν έκδρομήν μέχρι τής ά- 
νατολής τοΰ ήλίου. Ωριμοί τινες κυρίαι, 
δυσκολευόμεναι νά χωνεύσωσι τον άφθο- 
νον ·εϊπνον, διεμαρτυρήθησαν ώς έπιθυ- 
μοΰσαι μάλλον νά λύσωσι τόν στηθόδε
σμον των ή νά ίδωσι προβάλλουσαν τήν 
αυγήν. Αυτός ό πλοίαρχος δέν έπεμεινεν 
ή οσ'ν άπήτει ή προσήκουσα άβρότης, 
διότι είχεν ύπερβή τήν ηλικίαν τών ποι
ητικόν πόθων καί έκρινεν δτι πάσα ευχά
ριστο έορτή δέον νά έχγ) καί έπαύριον,

δπερ, κατά κανόνα, δέν συμβαίνει, έάν 
τις διέλθτ) τήν νύκτα άϋπνος.

‘Η λέμβος έζηκολούθησε διευθυνομένη 
πρός τήν αποβάθραν. Νεάνις, καθημένη 
ε’ις τήν πρώραν, μέ τούς οφθαλμούς ήμι- 
κλείστους, έθλιβεν ήδέως έπί τοΰ στήθους 
της διά τής χειοός δέσμην άπεζηραμένων 
άνθέων, ών τό έκ τής θερμότητος τοΰ 
κόλπου της άναγεννηθέν άρωμα έμέθυσκεν 
αυτήν. ’Αφυπνισθεΐσα έκ τής φαντασιο
πληξίας υπό τής έλαφράς εις τήν ζηράν 
προσκρούσεως τής λέμβου, ήγέρθη καί ά- 
πεβιβάσθη πρώτη, ένφ ή κυρία Γεωργίου 
λίαν βραδέως έκραζε ποός αυτήν :

— Περίμενε, Έλενίτσα, νά σε βοηθή- 
σγ  τις.

ΚΑ'

’Ενώ έπί τοΰ Πιτρελ  συνέβαινον άπερ 
άφηγήθημεν γεγονότα, έπί τοΰ πρός τόν 
Βόσπορον βλέποντος ήλιακοΰ τής θερινής 
κατοικίας τοΰ Γάλλου πρεσβευτοΰ, είκο- 
σάς προσώπων άπετέλουν ζωηρόν δμιλον 
πέριζ τής Αύτοΰ ’Εζοχότητος.

’Εκεί παρευρίσκοντο οΐ γραμματείς, αΐ 
σύζυγοι τών έκ τούτων έγγάμων, δ ιαβα
τικός τις συμπατριώτης καί τέσσαρες ή 
πέντε αστέρες τής ευρωπαϊκής παροικίας, 
μάλλον υπερήφανοι δτι έγίνοντο δεκτοί 
παρά τφ  Γάλλψ πρεσβευτή ή δσον θά 
ήσαν ποτέ υπερήφανοι, γινόμενοι δεκτοί 
εις τήν Αυλήν.

’Εν τφ  κέντρψ τοΰ ομίλου συνδιελέ- 
γοντο σοβαοώς περί αρχαιολογίας καί τ έ 
χνης, αντικειμένων εΰαρέστων τφ  ύψηλφ 
ποοσώπω. ’Ολίγον άπωτέρω έζετυλίσσον- 
το τά χρονικά -τής όδοΰ τοΰ Πέραν,  
τήν οποίαν, διά τήν έποχήν, ειχεν αν
τικαταστήσει ή οδός τοΰ μεγάρου Πέτα
λά,  τό στραταρχεΐον τής βυζαντινής θε
ρινής διαμονής. "Αλλοι, έν μικροτέροις 
όμίλοις, συνδιελέγοντο οίκείως.

’Αρκούντως μακράν τών λοιπών, σχε
δόν εις τήν άοχήν τών κιγκλίδων, τό ό
ποιον μέρος δέν έφωτίζετο καλώς, δύο 
νέοι συνδιελέγοντο. 7Ητο πρόδηλον, δτι 
ήθελον νά μείνωσι μόνοι. Ησαν ό Μαυ
ρίκιος Βιλφερών καί ό τρίτης τάζεως 
γραμματεύς Λαβόοδ, φίλος έκ παιδικής 
ήλικίας καί συμμαθητής τοΰ ίατροΰ έν 
τφ  γυμνασίφ, δστις έπανεΰρεν αύτόν, ε
κείνην τήν έσπέραν, ύπό τό δίουρον τοΰ 
διπλωμάτου, άφοΰ είχεν άποχωρισθή α ύ 
τοΰ μέ τόν σάκκον τοΰ μαθητοΰ. Άφοΰ 
έψηλάφησαν άλλήλους δι’ ένός βλέμματος 
καί μιάς χειραψίας, μετά τάς τέσσαρας ή 
πέντε άμοιβαίας έρωτήσεις, α ι τ ί ε ς  είναι 
ή κατήχησις τών έπανευρισκομένων φ ί 
λων, οί δύο παρισινοί άφέθησαν νά παρα- 
συοθώσι μετά μεγίστης χαράς εις συν- 
διαλεζιν, δυνατήν μόνον μεταζύ πνευ
ματωδών άνδοών, οΐτινες δέν είναι οΰτε 
βιομήχανοι, οΰτε πολιτικοί, οΰτε χρημα- 
τ ιστα ί, συνδιάλεζιν καταστάσαν σπά
νιάν εις τήν Γαλλίαν. *0 Λαβάρδ Ιλεγε :

— Πάντοτε ειχον διά σέ φόβους, τούς 
όποιους βλέπω έπαληθεύοντας. Είσαι 
πραγματικώς πρότυπος. Κατά τούς χρό

νους τών πατέρων ήμών, τοΰτο έφερεν εις 
δλα' πλήν, κατά τήν σημερινήν έποψήν, 
άπόλλυταί τ ις , έάν παρεκτραπώ τοΰ κοι- 
νοΰ βίου, έκτος έάν έχϊ) νά δαπαν^ έκα- 
τομμύρια. Σ’ έρωτώ, παρακαλώ, τ ί  έρχε
σαι νά πράζγις ένταΰθα σύ, ό υίός καί 
έπίδοζος διάδοχος τοΰ διασήμου Βιλφε- 
οών, άντί νά είσαι εις τούς Παρισίους, α 
σχολούμενος νά καλλιεργείς τήν φιλίαν 
τών δημοσιογράφων ; Έάν μείν-/)ς πολύ 
χρόνον μακράν, βλέποντές σε ήμέραν τινά, 
θά λέγωσι : «Πόθεν μάς Ιρχεται δ κύριος 
οΰτος ;» Καί ή έρώτησις αΰτη φονεύει εις 
τούς Παρισίους.

— ’ Ας είπωσιν δ,τι άν θέλωσιν, άπε- 
κρίθη ό Μαυρίκιος.,Οϊ Παρίσιοι μοί προζε- 
νοΰν αηδίαν καί τους έγκαταλείπω ' τά 
ταζείδια μέ διασκεδάζουσι καί διασκε
δάζω. Περί ούδενός έτέρου σκέπτομαι, δέν 
είμαι πρότυπος, άλλ ’ έλεύθερος καί έπω- 
φελοΰμαι τής έλευθεοίας μου.

— Μήπως κολακεύεσαι δτι τά ταζεί-  
διά σου δύνανται νά σε καταστήσωσιν εν
διαφέροντα; Θά Ιλεγον , δτι έλάχιστα 
γνωρίζεις τήν άγαπητήν μας π ό λ ιν  έκεΐ 
φοβούνται περισσότερον καί τοΰ πυρός τάς 
περί άπωτάτων χωρών ιστορίας. Ανάστη- 
σον τόν Χριστόφορον Κολόμβον, τό όποι
ον αληθώς δέν έγκειται εις τά έ'ργα σου, 
όδήγησον αύτόν είς τινα αίθουσαν καί πα- 
ρακάλεσον αύτόν νά διηγηθή τά συμβάντα 
αύτφ , έσω δέ βέβα ιος, δτι θά παρακληθϊί 
εύγενώς ν’ άπέλθη. Έάν ή’ δ προστατευό- 
μενός σου επιθυμώ ν’ άκουσθτί έπί πέντε 
λεπτά τής ώρας, είς τήν Γεωγραφικήν Ε 
ταιρίαν μόνην άς άποταθγί.

— Έσο ήσυχος, γινώσκω τούς Παρι
σίους καί ακριβώς δπως τούς άποφύγω, 
ταζειδεύω. \

— Ίσως, ιστορία τις γυναικών · >
—  "Οχι- ούδεμί& παρισινή μοί έκαμε 

τόσον καλόν ή τόσον κακόν, ωστε νά μοι 
διεγείρη τήν διάθεσιν νά ίδω άλλας χ ώ 
ρας.

—  Λοιπόν, δοκίμασον τάς έζωτικάς 
ποικιλίας. Έδώ έπεσες καλά. ’Αποτινά- 
ζον τήν άνιαράν καί μελαγχολικήν έκεί- 
νην έκφρασιν τοΰ προσώπου σου καί έλθέ 
νά σε παρουσιάσω είς τάς κυρίας. "Α ! 
έάν ήσο διπλωμάτης, πώς θά Ιπετύγχα- 
νες εύκόλως !

— Κηρύττεις διά τόν άγιόν σου.
— Τί όμιλεις περί άγίων ; Είναι Θεός! 

Ό  διπλωμάτης ένταΰθα είναι τό πάν , 
έάν δέ ποτε γίνω πρεσβευτής , ήζεύρω 
ποίαν διαμονήν θά έκλέζω. Θά ήκουσας 
περί έποχής, καθ’ ήν ήτο τιμή τών κομ- 
ψοτέρων καί ώραιοτερων κυριών νά ήναι 
αί εΰνοούμεναι τών βλεμμάτων τοΰ κυρι
άρχου. Λοιπόν, οΐ πρεσβευταί είναι έν
ταΰθα τόσοι κυρίαρχοι.

— Φαντάζομαι δτι ή θέσις γραμμα- 
τέως είς τήν Κωνστατινούπολιν είναι λίαν 
εύάρεστος" ομοιάζει πως πρός τήν ασχο
λίαν τής χρυσαλλίδος έντός κήπου τών 
προαστείων τοΰ Γράσσε.

— ’Απατάσαι, φίλε μου. Εύρες ποτέ 
έντός κάλυκας ρόδου κάνθαρον, άναπαυό- 
μενον ώς είς κατοικίαν του ·, Ο κά-



λυξ γ ίνεται άνθος, άλλ ’ δ κάνθαρος δέν τος έπί τών βράχων τοϋ βυρωνισμού τιολογήτως μελαγχολία καί λύπη, ών
κινείτα ι ' μένει εκ,εΐ χωρίς νά έννοή νά κι- και τής άπογνώσεως. Καί έξηγεϊται μέν οΰδ’ ήμεϊς αυτοί γινώσκομεν την άρχήν
νηθή, παχύνεται και δέν έγκαταλείπει τό προίγμα δταν πιέζη τό στήθος τοϋ φι- καί α ιτ ίαν ; Τότε δέ μόνον έννοοϋμεν τόν
την θέσιν του ούτε μετά την πτώσιν τών λοσόφου ή μολυβίΊίνη ατμόσφαιρα τών βο- λόγον,οταν μετά παοέλευσιν ήαέρας ή ή-
ύπό τού φθινοπώρου άποσπωμένων πρώτων ρείων κλιμάτων, άλλά δι’ ήμας τά τέκνα μερών πληροφορώμεθα οτι, ήμών άπόντων
φύλλων. Οΰτω συμβαίνουσι τά πράγματα της μεσημβρίας,δι’ά θαλπερός αείποτε ά- μακράν, δεινή συμφορά έπληξε τόν^ήμέ-
ε’ις τήν Κωνσταντινούπολιν. Οΰδεις είναι νατέλλει δ ήλιος καί δι’ά ή έκ τοϋ χειμώ- τερον ή τόν προςφιλούς τίνος προςώπου
χρυσαλλίς, άλλά πάντες κάνθαροι. Δέον νος εις τό έαρ καί τάνάπαλιν μετάβασις οικον. Δέν συμβαίνει τό αΰτό καί έν όνεί-
νά πιστεύσωμεν, οτι είναι δ άήρ τής γώ -  γ ίνεται σχεδόν άνεπαισθήτως, δι’ & ή μή- ροις οΰχί όλιγάκις, καί δέν φέρουσιν οί
ρας
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τηρ Φύσις ίδιάζουσαν ολως,φαίνεται, στορ- φιλοσοφούντες ώς Ιν τών περί τής άθανα-
γήν τρέφει, δ βυρωνισμός είναι γελοίος, ή σίας τής ψυχής τεκμηρίων τήν καθ’ υ-
άντιγοαφή τής μελαγχολίας οίκτρά καί ή πνους έγρήγορσιν αυτής ; 
μίμησις αηδής.Τούτου ενεκα δ Δ.Παπαρ- Ό  Δημήτριος τρέμων έχανέλαβε τήν
οηγόπουλος καί όΣπ.Ν.Βασιλειάδης,άηδό- άνάγνωσιν τής περικοπής έκείνης τής έ-
νες προικισθεΐσαι δι’ έξόγως ήδείας φωνής, πιστολής, άλλά μετ’ ολίγον έλησμόνησεν,
πρό τής ώρας εσίγησαν καί δ Ελληνισμός, έν μέσω τών ασχολιών του,τάςδυςαρέστους
άν μή ή Άνθρωπότης δλη, αδίκως καί αΰτής έντυπώσεις καί γοργότεοον έξεπλή-
προώρο>ς έστερήθη τών καλλικέλαδων ά- ρου τό έαυτού έργον, άποδε/όιιενος καί
σμάτιον αΰτών. Τό δέ έκ τούτου κέρδος αύτός οτι αληθώς δέν έπρεπε νά παρα-

Διά τίνα λόγον μυστηριώδη, άνεζήγη- ποιον , Καί αυτοί, ασθενείς καί έκνενευ- τείνη έπί πολύ έτι τήν έν τή ξένη διατρι
τον, άκατάληπτον είναι καταδεδικασμένη οισ/,ένοι άπεχώρήσαν τ·7ις σ/.ηνής τοϋβίου, βήν αΰτοϋ’ άλλως ή Μαρία έ'γρκφεν; «Ό
ή άνθρωπότης νά διάγη τό πλεϊστον τού καί οί θεαταί οΰκ ολίγον = ̂ λητηριάσθη- άνθρωπος έπλάσθη ακόρεστος' δία καί άν
έαυτής βίου στένουσα καί έν θλίψεσι καί σαν έκ τών στόνων αΰτών Ή  θρησκεία απόκτηση, ουδέποτε θά εΐπη έκουσίως

τοϋ Χριστού, ή κα τ ’ έξοχήν θοησκεία τής 
ί~Κπίλας, οΰδόλως, φαίνεται, έτε^ασεν έπ’ 
αυτών καί παγεοός δ τάφο; καλύπτει τό-

άλγει; Είναι τόσον μακρός δ βίος ήμών, 
ώςτε καθίσταται έπάναγκες, πρός διακο
πήν τής μονοτονίας, νά ποικ ίλληται οΰ- 
τος, καί μάλιστα διά ποικιλμάτων π α 
ρεμφερών πρός τά στ ίγματα , άτινα στί- 
ζουσι μετ’ άλγηδόνων φρικτών οί άγριοι 
τής Πολυνησίας έπί τού σώματος αΰτών; 
Ή  προβαλλομένη έρώτησις δέν είναι έκ 
τών εΰχερώς λυομένων. Τ ό  παροιμιώδες 
καταστάν \·ι νατολιχ* ν  ζ^τι^ια είναι μη
δέν, παραβαλλόμενον πρός τό προκείμε-
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Ό  Δημήτριος είργάζετο έν Κωνσταντι- 
νουπόλει πρός αΰζησιν τής περιουσίας αυ
τού καί ή Μαρία πρός ζνάπτυξιν τής αΰ- 
ξανούσης τή ήλικί^ Εΰδοκίας. Άμερι-

κέσωσιν έφ’ ίκανόν γοόνον νά συζήσομεν έν 
αρκετή εΰπορία, άπολαμβάνοντες π?ν ο,τι 
ή εΰλογία τού Θεού μόξς έπεδαψλευσε 
πριν ή ή νεότης ήμών μαρανθή καί ϊ κόοη 
ήμών παράσχη μέριμνας περί προς^χοϋς 
άποκαταστάσεώς της. Ή  Πόλις πάντοτε 
μένει εις τόν τόπον της' δέν φεύγει. 'Η 
μείς φεύγομεν, ήμεϊς γηράσκομεν. Έλθέ, 

μνοι περί τοϋ άπωτέρω μέλλοντος, ένα- , καί πάλιν, οταν θέλης, αναχωρείς. Ση^ϋ- 
νον, πολλά δέ, έξοχα άλλως αληθώς,πνεύ- ποτεθειμένας έγοντες τάς περί αΰτοϋ έλ- σον εις τάς άγκάλας τής άνυπομόνως ά- 
ματα, συνετρίβησαν, μή δυνάμενα νά λύ- πίδας τώ Θεώ, διήγον εΰτυχεΐς, ενα μό- ναμενούσης οίκογενείας σου » . Καί βεβαίως 
Τωσι τς  .άλυτον τούτο ζήτημα, οΰδεις δέ νον τρέφοντες πόθον, νά Γδωσι καί πάλιν ή Πόλις δέν αναχωρεί έκ τής θέσεως α’»- 
μ^χρι τοϋδε Αλέξανδρος κατώρθωσε νά άλλήλους. "HV/j συνεπλη;οϋντο Ιξ σχεδόν της, άλλ' αί περιστάσεις, καθ δ; δυναταί 
/ίόψη τόνΓόρδιον αΰτόν δεσμόν Οί πάντες, έτη, καί εΐτεο ποτέ ζωηρότερος καθίστα- τις νά κερδήση ολίγα χοήματα, δέν πα·

• εϊτε έπικούρειοι είτε στωϊκοί,συμφωνοϋσιν το δ καί άλλως δεδ·.^αιολογημένος πόθος ρουσιάζονται πάντοτε Εις τούτο δέ άν 
έν τούτω, ότι δ πάγκαλος οΰτος κόσμος, οΰτος. Έν ταΤς ποος τόν σύζυγον έπι- προςθέση τις καί τό αληθώς άπληστον 
έν ω ζώμεν καί ώς διαβάται ή οδοιπόροι στολαΐς ή Μαοία ύπεμιμνησκε τάς /οί- τού άνθρώτου, θά όμολογήση ότι δ Δημή- 
έφήμεροι έργόμεθα καί άναχωροϋμεν, είναι ριτας τής μικρας κόρης του, τά έξαίοετα τριος δέν είχεν ολως διόλου άδικον.

προτερήματα, δι’ ών ήτο πεπροικισμένη, *
καί τόν καταβιβρώσκοντα αΰτήν πόθον * *
τοϋ νά τόν ίδη τέλος. Έ ν  τινι μάλιστα Οί φόβοι τής Μαρίας, ούς εις οΰδένα 
τών έπιστολών αΰτής άκχτανοήτως καί τών συγγενών, πλήν τοϋ Δημητρίου, ει-

Υ^οιλάς τοϋ κλαυθμώνος. Βεβαίως εΰτυχία 
τις υπάρχει, άλλά καί αΰτή είναι τόσον 
μικρά, μηδαμινή, ώςτε ποίν ή γευθώμεν 
αΰτής, διεκφεύγει άπό τ ώ ν  χειλέων ήμών 
καί κεχηνότες ώς δ Τάνταλος βλέπομεν 
άποσυρομένους τούς κλώνας αΰτής άπό 
τού πειναλέου στόματσς ήμ ών .Ά λλά  διότι 
ταϋτα οΰτως έχουσι, πρέπει διηνεκώς νά 
θρηνολογώμεν, νά βύσωαεν τά ωτα πρός 
πόίσαν, Ιστω καί διεκφεύγουσαν 
νίαν, νά συσφίγξωμεν έομητικώς τα χε

έν στιγμή ίσως μελαγχολίας δεινής ή χεν έκμυστηρευθή, ήρξαντο γινόμενοι έ- 
άνερμηνεύτου ψυχικής προαισθήσεως διέ- παισθητότεροι. Τό όλονέν αυξον κάλλος 
φυγε τήν Μχοίαν έκφρασίς τις φόβου, ά- τής συζυγου τού Δημητρίου ειλκυ^ν απο 
δικαιολογήτου μέν κατά τό φαινόμενον ήμέρας είς ημέραν πλειον^ς θαυμζ-τχ ;.  

ωτα πρός καί αοράτου, άλλ’ ίσως οΰχί καί άνυπάρ- Ή  Μαρία ήοξατο ανησυχούσα'^ ^υχί δέ 
κν, άομο- κτου. Έφοβεϊτο ή Μαρία καί ήθελε νά όλιγάκις ηύχετο νά ητο ό'Χτ^ώτερο! ύ -  
ς τά y εί - ήναι πλησίον αΰτής δ Δηυιήτοιος. Οΰτως ραία δπως ήναι άσφαλεστεοα, δίχτηρ οϋσ4

i Α» ■'· »

τής ύλης, καί, μεταρσιουμένη ύπεράνω τόση καλλονή αυτής, αφ ου οιετρεχε το- 
τής αισθητής ατμόσφαιρας, βυθίζει τό ό- σούτους κινδύνους ; Δέν ητο ?>ώρον άοω-

τής φύσεως Γδωμεν ' Διότι αΰριον θά 
βρέξη ίσως, είναι ανάγκη νά άνοίξωμεν 
άπό σήμερον τό άλεξιβρόχιον, καί νά περί- ξυδερκές αΰτής βλέμμα είς τάς άχανεΐς ρον, άφ’ οΰ ύπεβλεπετο και παρηκολου-
τυλιγθώμεν άπό τοϋδε έντός θερμής μη- χώρας τοϋ άγνωστου καί διορα λίαν μα- θεΐτο έπιβούλως οσάκις εξήρχετο τής οι-
λωτής; Διότι άφεύκτως θά έπέλθη δ χει- * ρ ά ν ,  ώς διακρίνει δ  αετός άπό ΰψους ά- κίας αΰτής ; Καί τ ί θα έγίνετο ή Ευδο-
μών, δέν πρέπει ν’ άπολαύσωμεν τό έαρ, μετρήτου τό έπί τής γής ερπον ζφΰφιον. κία, άν ήπειλεϊτο ή μητηρ της υπί α -
δσον έφήμερον καί άν ύποτεθή ; Διότι τέ- Δέν συνέβη πολλάκις έν τω βίφ ήμών, έν σελγοϋς τίνος, άπόντος τοϋ συζύγου; Τις
λος θά άποθάνωμεν ήμέραν τ ινά , πρέπει μέσω τής περιβαλλούσης ήμ2ς /αράς καί θά Ιτεννεν αΰτή χεϊρα άρωγόν, άν όέπι-
νά μή ζήσωμεν σήμερον καί αΰριον ; Έ ν-  εΰτυχίας, νά καταλαμβανώμεθα αίφνης βουλεΰς ητο ισχυρός τις ; Καθ έκάττην
ταϋθα προςέκοψαν πολλά πνεύματα ί-  καί άνευ προφανούς λόγου ύπό μελαγχο- πριν ή κατακλιθή άπέτεινε θέρμην ει την
αχυοά καί οίκτρώς κατασυνετρίβησαν λίας, τήν δέ τέως αιθρίαν τού μετώπου Θεοτόκον δέησιν υπέρ τοϋ συζυγο' καί
ώς πλοιάρια άνευ πηδαλίου καί ερμα- ήμών νά διαδεχθ·7ί άπροςδοκήτως, άνα ι- τοϋ τέκνου της ύπέρ, έαυτής. Κατβ πόί-



σαν ποωίαν, δτε ήγείρετο άμα τώ πρώτψ 
λυκόφωτι, ευρισκε το προςκεφάλαιον αυ
τής βεβρεγμένον έκ τών δακρύων, άτινα 
κατά τήν νύκτα έρρεον έκ τών ωραίων αυ
τή ; οφθαλμών. Ύπό φρικωδών ονείρων 
ταρασσομένη έντρομο; άνεκάθητο έπί τή ;  
κλίνης κ*ί έτεινε τό οϋ; εί; τήν Ηρεμίαν 
τή ;  νυκτό;, ζητούσα νά ανακαλύψη ψό
φον τινά, νά άκούστ) θόρυβον, τριγμόν 
τι να. Έ π ί τών άκρων τών ποδών πατοΰ- 
σα|προςήγγισε την κλίνην τή ;  Ευδοξίας 
κα'ι δτε έβεβαιοΰτο οτι αμέριμνο; έκοι- 
μάτο τόν αγγελικόν αυτή ; ύπνον, έπέ- 
στρεφεν είς την κλίνην αυτή ; καί σταυ- 
ροκοπουμένη έ'κλειε τά κεκμηκότα βλέ
φαρα, έλπιζουσα νά εδρη άνακούφισιν. Ή  
ζωή αυτή ; είχε καταστή διαρκές μαρτύ- 
ριον. Πόσ5ν έζήλευε την πενθεράν αυτής, 
ήτ ις , πρςλαβοΰσα, έκοιμήθη έν ησυχία 
τόν αιώνιον ύπνον !

['Επετχι συνέχεια].
Ι ω α κ ε ί μ  Β α λ α β α ν η ς

Τ ί ιατωτέρω δημοσιευόμενον διήγημα εΤνε εργον 
τής έν Κωνσταντινουπόλει γνωστής δίσποινίδος Ά· 
Λεζάγδρας Π α π π α ίο π ο νΛ ο ν . 'Η νεαρά, άλλά δό
κιμος συγγραφεύς, αν καί έν τή άρχή τοΰ σταδίου 
της (,όλις, παρέσχε μέχρι τοΰδε πολλά δείγματα 
τής it τή δημιουργική φιλολογία έπιδόσεώς της, παν- 
τοΐα Οπό τό ψευδώνυμον Σ α τ α ν ί σ χ η  χαταχωρίσασα 
έν ιίριοδικοΐς, έσχάτως δέ έχδοϋσα υπό τό αληθές 
αΰτίς ονομα Δεσμ ίδα  Α ιη γ η μ ά τω γ ,  ης εγραψε τόν 
πρόλογον ό ήμέτερος συνεργάτης χ. Ξενόπουλος. Ή  
διε^θυνσις τών . ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων» θεω- 
ρετβι ευτυχής παρέχουσα σήμερον είς τους άναγνώ- 
σ-̂ ας της τό νέον περίτεχνον ?ργον τής διακεκριμένης 
δίσποινίδος, έν ω έπανθεΐ άδίαστος χάρις, άδρότης 
ίαρθενική αισθημάτων, ψυχολογική δύναμις έν τή 
:όσβ άφελεία, διδακτική αλήθεια, πρό πάντων δέ 
γλώσσα άπλή κα\ τρυφερά, καθαυτό λεπτεπίλεπτον 
τρίχαπτον, τό όποιον μόνον γυναικεία χεΙρ έδΰνατο 
νά έπιτηδευθή. Σ. τ. Δ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΪΛΟΥ

Μ Ι Α  Σ Ε Λ I Σ
Αιήγημ,α

.  Ή  ζ ΐ ομν ίχη  πρ'ος τ η ν  Μαρ ί καν  
Μ αρ ίχ α  μ ο υ ,

Η έ«ι«ττολή σου άντί νά μου προξενή- 
σϊ! ^άχ^υα, μ’ έκαμε νά γελάσω... μ ’ έν- 
υμισε μ ι α ν  οε λ ίδ α  τής ίδικής μου ζωής. 
ήν σελίδα αΰτην θά σοΰ την γράψω' π ι 

στεύω, μόλην την πρός τούς ανθρώπους 
torοβτροφην  σου, θά διαβάστρς την έπι- 
στολήν τής Δομνίκη; σου' άφοΰ μ’ εγρα- 
ψ=ς Ιπρεπε νά σκεφθνί; πώς θά έ'χϊΐς άργά 
ή γρήγορα απάντησή.

Ήγάπησα καί έγώ Δέν θά σοΰ διη- 
γηθώ πώς τόν έγνώρισα καί δέν θά σοΰ 
είπω τό όνομά του... τόν ήγάπησα όμως 
πολυ... αύτό σοΰ τό γράφω. Έ γώ  ή λ ά 
λος, ή εύθυμος, εμπρός του ήμην σιωπη- 
λη σάν ζεθκμένη. Ό , τ ι  έλεγα ήτο τόσον 
ανόητο, ποΰ κατόπιν έκλαια καί Ιλεγα 
απελπ^μένα — ας μην τώλεγα κ$’ αυτό.

Ύπόθεσε πώς ήτο συγγοαφεϋς καί πώς 
είχα μ^ά μικρή συγγένεια μαζύ του. Τό 
πρώτον μ’ έκαμνε νά τόν θαυμάζω— καί 
ό θαυμασμός ξεύρεις πώς είναι έπικίνδυ- 
νος— τό δεύτερον μ’ έκαμνε νά τόν βλέπω 
σχεδόν κάθε ’μέρα. Τότε δέν έγνώριζα α 
κόμα τούς συγγραφείς... ένόμιζα πώς τάς 
ώραίας ιδέας ποΰ σαν διαμάντια σκορπί
ζουν, τάς έχουν ώς άρχ*{ των.Δέν ήξευρα 
πώς η δ ημ ι ο υ ρ γ ι κ ή  δύναμνς  είναι, προβ'ον 
άνεξάρ τη τον  τ ο ν  χαραχτ ήρog τών  κα τε -  
χόν των α ντ ήν .  Ό  άνθρωπος έκεΐνος έμβή- 
κεν ολόκληρος  είς τήν καρδιά μου. Μίαν 
ημέραν, κατά  τήν οποίαν ήκουσα χίλια 
στόματα νά τόν έξυμνοΰν καί κατά τήν 
όποιαν έλαμπεν άπό χάριν καί άπό νεό
τητα , άπεφάσισα νά τοΰ έκφράσω πρώτη 
τόν έρωτά μου.

Είχα διαβάσει σ’ ενα μυθιστόρημα, δτι 
οι άνδρες είναι δειλοί καί πρώτον αί γυ
ναίκες έξομολογοΰνται.

Μοΰ έφάνη δτι μ’ άγαπ<5ί... Έφαίνετο 
τρυφερός, περιποιητικός πρός έμέ, καί μάς 
έπεσκέπτετο τακτικά. Καμμιά φοοά μοΰ 
ερριχνε κάτι ματια ίς ! ! άχ . . . έπάγωνα 
τότε . . . καί τό βράδυ δέν ’μπορούσα νά 
κοιμηθώ. Τέλος πάντων.. .  τ ί  σοΰ ελεγα ; 
ά . . .  πώς θά τοΰ έφανέρονα τόν έ'ρωτά 
μου. Νά τό άποφασίσν) κανείς είναι εύ
κολο... μά ή έκτέλεσις...

Έξαφνα άντί νά τόν πλησιάσω έγώ, 
μέ πλησιάζει έκεΐνος. Ή  καρδιά μου κτυ- 
ποΰσε δυνατά καί τά ’μάτ^α μου ήτανε 
γεμάτα άπό δάκρυα.

— Δομνίκη, μοΰ λέγει, θέλω νά σά; 
έξομολογηθώ... καί έγύρισε δεξιά καί α 
ριστερά τά ’μάτια του γ ια  νά βεβαιωθ'7) 
δτι δέν μά ; ακούει κανείς^·*·"*

"Ημην βεβαία πώ; θά γονυπετήσϊ) καί 
θά μοΰ ’π-7ί: — σ’ άγαπώ.

— Παρήλθεν ετο; άφ’ δτου ζώ ένταΰ
θα .. .  τό ετο; αύτίι υπήρξε πολύ εΰχάρι- 
στον δι’ έμέ . . . πλησίον συγγενών τόσω 
άγαθών καί ειλικρινών δέν ήτο δυνατόν

{ νά διέλθγ) τις κακώς.
Πώ; έβάσταξα, Μαρίκα μου, καί δέν 

τόν έφίλησα... έ'να; Θεό; τ ό ’ξεύρει... τά 
λόγια του ήσαν τόσον σύμφωνα μέ τούς 
διαλογιβμού; μου, ώστε πριν νά τ ’ ακού
σω μέ ταύτ$ά μου, τά έμάντευσα μέ τήν 
καρδιά μου.

— Τώρα δμως δέν είμαι πλέον ευτυ
χής' άγαπώ.

Μία χαύνωσις αλλόκοτη είχε σφαλίσει 
τό στόμα μου, δέν είχα τήν δύναμιν νά 
έρωτήσω τό όνομα τής άγαπωμένης . . . 
άλλως τε έκεΐνος μετά στιγμιαίαν σιω
πήν έξηκολούθησεν:

— Ά γ α π ώ  τήν "OXjav. Είς σέ έξα- 
δέλφη μου άναθέτω, τήν κατασκοπείαν 
τής καρδίας τη ς . . .  τ ί  λέγεις ; τ ί  μαντεύ
ει; ; μ άγαπα ; . . καί ή φωνή του ΰπέ- 
τρεμεν άπό τήν συγκίνησιν.

Φαντάσου... ένόμισα δτι άποθνήσκω 
καί ετοιμάσθηκα νά κάμω τόν σταυρόν 
μου... άλλά επειδή ή άξιοπρέπειά μου 
μοΰ έφάνη δτι προσβάλλεται έψιθύρισα :

— Διατί νά μη σ’ άγαπ£
Έκεΐνος... έπήρε τά χέρια μου καί τά

κατεφίλε ι. . .  άπό τήν χαράν του... τά  ά- 
πέσυρα μέ φρίκην.

— Θά προσπαθήσω νά κάμω δ,τι 'μπο
ρέσω γ$ά σένα, καί βιάσασα τόν έαυτόν 
μου, έγέλασα, καί τοΰ ειπα γελαστά :

— Καλά τέλη στούς Ιρωτάς σου...καί 
καλή έπιτυχ ία  'στο διάβημά μου.

"Οταν εύρέθηκα μόνη ’στον κοιτώνα 
μου, δέν είμπορεΐς νά φαντασθ-7)ς τήν α 
πελπισίαν μου. Έ κλα ια  δυνατά, καί ϊ -  
δακνα τά χέρια μου διά νά μή άκουσθοΰν 
οί λυγμοί μου . . . μοΰ έφάνηκε κατόπιν 
άπό δύο ώρών άγωνίαν πώς άποθνήσκω, 
καί έκλεισα τά ’μάτια μου ... είχα άπο- 
κοιμηθή ... Έ βλεπα τήν Ό λ ια ,  τήν ώ- 
ραίαν καί πλουσίαν κόρην τοΰ μεγαλεμ- 
πόρου Θεοφίλου, μέ βαρύτιμο νυμφικό 
φόρεμα, κ' έκεΐνον νά τήν καμαρόνγ; έρω- 
τ ικ ά . . .  τότε έξεφώνιζα μέσα είς τόν ύ 
πνον μου και έ'ρριπτα τνΐς μαξιλάρες τοΰ 
σοφά κατά γης. Είχα κοιμηθή ’ντυμένη 
απάνω ’στο σοφά.

"Οταν έξύπνησα, ειχε ’ξημερώσει. Έ -  
φόρεσα ενα έπανωφόρι καί έ'τρεξα είς τό 
σπίτι τής συμμαθητρίας μου Ανθής. Ε 
κείνη τά ήξευρε όλα . . . ητο ή μυστικο- 
σύμβουλός μου. Δέν ήξευρε ή άμοιρη τί 
νά μοΰ πί), μόνον εκλαιε μαζύ μου. Ή  
πρώτη μου ιδέα ητο ν.ά κάμω κακό είς 
τήν ανόητη , τή ψευτοπερηφα '  
φ τ ια β ιό ομ ε νη  τήν “Ολια. . . ν ’ 
δέν τό είπα τής Ανθής.

’ Ητο πρωΐ καί έπεον^' 
γιά νά ύπάγγι είς τά 
είχε κάμει τά λουτρό 
Δροσερή-δροσερή μέ 
τη ;  καί τό μεγάλο κ 
τό κάτασπρο μέτωπό τ·ί 
νεράιδα. Δέν είμποροΰσε νά τ 
ή καμαριέρα της, ή οποία 
πιν της, καί έκρατοΰσε τά  λουτρ.κα Οι- 
μένα μέ ενα πετσί ... τόσο πολύ έλαφοά 
καί γρήγορα έτρεχε... έπετοΰσε. Ή  Άνθη 
καί έγώ έκαθήμεθα ’στό παράθυρο, άκτέ- 
νιστες καί άπεριποίητες. Ή  "Ολια μάς 
είδε καί έφώναξε μέ τή γλυκ,ειά φωνή ,ς:

— ΤΗταν ώραία ή θάλασσα.. . όχι πολυ 
κρύα, πώ ; δ έ ν^ 'θ α τ*  κορίτσια ;

* Λ · f Λ /— Αργ- ■-j .* ζ· ” ·■
— Δομν u .  , ήαέρα

σου προωρι ; u ■ . · , υο
μεσημέρι υ νό έρ ; » - '

Έκούνησ* τό - · μο και έ;.£' 
έφυγε, ά φ . · ·  καπί>ο
τό όποιον ύψωσε γ$ά νά ήμπορεσίΓ) νά μάί. 
ίδ·7ϊ. .. έχάθηκε εί; τό γύρισμα τοΰ δρόμου 
τή ;  Παναγία;, καί έγώ τήν εβλεπα ά)-ο- 
μη γελαστή, νά κρατ?ϊ 'στό χέρι τη ;  μιά 
μαργαοίτα καί νά μά; ’μιλτΐ μέ τόαην α
γάπη .. .  ’Evtji έβλεπα ’στό δρόμο άψγίρτο — 
μένη... διέκρινα έκεΐνον νά περπατϊί σκε
πτικό; καί νά φορώ ’στό στήθό; του μια 
. . .μ α ρ γα ρ ίτα . . .  βέβαια τή μαργαρίτα 
τή ;  "Ολιας !

Έκρυψα τό κεφάλι μου άπό ’πίσω απο 
μ$ά γλάστρα βασιλικού , τήν οποίαν ή 

, Άνθή  ε ίχε 'στό  παράθυρό της ... tns: 
χωρίς νά μέ παρατηρήσει, μονον ύταν έ
γύρισε τόν δρόμο, ~οϋ είναι ’στους



ποδας τής 'Αγίας Τριάδας, μου έφάνη γλυκείας αΰτή ; φωνής δύο ολοκλήρους
πώς έβγαλε τη μαργαρίτα άπό τό στη- σελίδα; τοΰ έργου του. — Ό  Θείος μου
θός του καί την έφίλησε... τουλάχιστον μόνος του μοΰ έσημείωσε

Τό έσπέρας δλαι έκαθήμεθα 'στον κή- διά κυανής μολυβδίδος τά σπουδαιότερα
πό μας καί είργαζόμεθα . . . έγώ καί ή μ έ ρ η  τοΰ έργου σας, καί πόσον έ^άρην, δ-
Άνθή  ήμεθα άφτιρημέναι .. . άλλά ή “Ο- ταν έσημείωσε καί αΰτήν την περικοπήν,
λια είργάζετο μέ'τήν καρδιά της. Ό  έξά- τήν όποιαν είχαν άπΟστηθίσει έγώ.
δελφός μου μέ ενα φίλον τον καί με τοΰς Εκείνος ήκουε μαγευμένος. Θά Ιμενεν
αδελφούς μου, έκάθηντο κάτω άπό ενα ώρας ολοκλήρους,είς τήν έ'κστασιν έκείνην,
δένδρο άντίκρυ μας καί έπαιζε ταϋλ ι .  άν ό άδελφός μου δεν τόν προσεκάλει. Ή
Κ ατ’ άρχάς έπαιζε ό αδελφός μου μέ τον Ό λ ια  όμως δέν είργάσθη πλέον- έβαλε
έξαδελφό του, καί έπειτα μέ τόν φίλον... μέσα είς τό πανεράκι της τό έργόχειρόν
"Οταν 6 έξάδελφας, ό όποιος, άς ΰποθέ- της καί μάς άπε^αιρέτισε ... διότι ή ώρα
σωμεν, πώς ώναμάζετο Τίτος, δέν είχε τοΰ περιπάτου έπλησίαζε.
πλέον μέρος εις τό παιγνίδ ι, ίπλησίασε — Θά μέ πιστεύσγις,’Ανθοΰλα, δέν ήμ-
πρό; ήμάς καί ήρχιζε νά θαυμάζγ) τά έρ- πορώ νά καταλάβω τί συμβαίνει μέσα
γόχειρά μας. μου . . .  αισθάνομαι δτι τήν Όλ^α τήν ά-

Τό έργόχειρόν τής Ό λ ια ς  ήτο καλλι-  γαπώ καί έγώ. Δέν έπρεπε νά τήν μισώ ;
τέχνημα' ή λεπτή έκείνη έργασία, τήν ό- — "Οχι... καμνεις πολυ καλά .. .  Διατί
ποίαν όνομάζομεν danlelle angld ise, ητο νά τήν μισήσγις ; Μήπως τό μισό; σου θά
καθαρία καί κάλλιστα δουλευμένη. Ό  διακόψϊ) τόν Ιρωτά του ;
Τίτος τήν ήρώτησε ποΰ έσπούδασε , άν Ή  'Ανθή είχε δίκαιον, καί ήρχισα τά
κατοικώ πρό πολλοΰ είς τήν Κωνσταντι- δάκρυα, τά όποια μέ άνεκούφιζον.
νούπολιν , άν έρχεται κάθε καλοκαίρι "Ολοι εβλεπον δτι Ιλυωνα, μόνος έκεϊ-
’στήν Χάλκην κτλ. Καί έκείνη διηγείτο, νος δέν τό παρετήρει, παρά μοΰ έφερε
δτι άφήκε πολΰ μικρά τήν Ρωσσίαν, καί καθ' ημέραν μετά παιδικής χαράς νεώτε-
δτι έρχονται πάντοτε χάριν τών λουτρών ρα τών έρωτικών του θριάμβων,
είς Χάλκην καί μένουσιν είς τό ζενοδο- Καί είχα καί τόν κόσμον . . . τόν κό·
χεΐον. σμον τόν τυφλόν, νά λέγτ) τόσα έναντίον

— Θά ήμην πολΰ δυστυχής, άν ό πα- μου διά τήν οικειότητα τοΰ Τίτου.

γ ρ α μ μ α τ ο κ ι β Α τ ι ο ν

χ. Γεώργιον Στο'ίόην. Απεστάλησαν ΰμΐν τά έλ- 
λείπον-α φύλλα. Είς τό έξης τά φύλλα τών συνδρο
μητών 3 άποστέλλονται έπ’ δνόματί σα; εις ενα φά- 
χελλον. — X. I. Μιχαηλίδην. ΙΊαρά τοΰ χ. Ε . Γ. 
έλήφθησαν λιραι άγγλιχαΐ 2. 'Ενεγράφη ό χ. Μ. Μ. 
—·. πρός ον άπεστάλησαν τά ®ύλλα άπό 1ης ’Οκτω
βρίου. Λαμβάνετε χαι τοΰς αριθμούς τοϋ χ. Ν. Ρ. ’β .  
γράψαμεν. — χ. Α. Κ. Παλαιολόγον, ένεγραφησαν δ 
χ. 11. Σ. Μ ., χαι ό χ. Δ. X. X. πρός οΟς άπεστά- 
λησαν τά άπό 1ης Όχτωόρίου έχδοΟέντα φύλλα. Εύ- 
χαριστοΰμεν — χχ. Παντολ. Ταγαρίδην, Στέλ. Παπ- 
παν, Γ.Κ.Καλλιοντζήν ειρηνοδίχ., Άναστ. Κοχχινά-
δην, είρηνοδίχ. Ένεγράφητε. Εύχαριστοΰμεν. Ύ πο·
πράχ:ορα Χαλχίδος. Φύλλα άπεστάλησαν. — χυρίαν 
Βενεράνδαν Γχιλλη, χχ. Ίω Κοίμτζόγλου, "Αγγε
λον Ραχόπουλον, Ίω . Πελεχάσην, Θεμ. Γχιλλη. Σπ. 
Βλαντήν, Δ. Ίω . _ Παππαβασιλόπουλον, τηλεγραφ , 
Α. Χατζηγώγον, Ά®. Λιν:ζόπουλον. Συνδρομαι έ- 
λήίθησαν. Εύχαριστοΰμεν.—χ. Α Κ. Θ. Ένταοβα.
Έλήφθη, άλλά δυστυχώς δέν θά δημοκιευβη.   χ.
Γρηγορ Π. Φαραχλόν. Βιβλία άπεστάλησαν.— Χρ.
Βΐτάλην. Κατά λάθος της διεχπεραιώσεω;.  Μ. Γ.
Κιρματζόγλουν. ’Επιστολή σας έλήφθη. ’Εγράψαμεν. 
—χ. X. Α Μαρβαχιώτην. ’Εγράψαμεν.—χ. X. Μ.' 
Μαχρίδην. Συνδρομή υμών χαί τοΰ χ. Γ Κονδαβέλη 
ίλήφθη. Βιβλία δέν υπάρχουν —χ. Λ . ΈνυΙλην. ’Ε
πιστολή σας έλήφθη. 'Εγράψαμεν — χ. Κ. Δ Ζαλό- 
χωσταν. Συνδρομηται ένεγράφησαν. πρός οΰς ήρξατο ή 
άποστολη τοΰ φύλλου Τόμοι δ * Έχλίχτών»' δρ.48. 
Εΰαρεστήθητε νά μας σημειώιητι τά έλ/.είποντα 
φύλλα. — χ. Κ. Ζωγρ, Ενταύθα. Πρός συνιννόησιν 
11 - 12 π. μ. χα\ 4 - 5 μ. μ. έν τώ γραφείω ήμων.

έδώ έ
τόσ<"

χωπάκης ήθελεν άλλην έξονήν .
τλάς φίλας . . ./ ώστε καί άν ή 

ί ητο τόσον ώραία, θά τήν ή- 
ιν καί μόνον, διότι κατοικεΐ- 
. Δομνι :ην καί τήν ’Ανθούλαν.

— Είνε τρελή ή γιαγιά της, Ιλεγεν ό 
έ'νας νά τόν μπαζη μέσα ’στό σπίτι της 
. . .  χθές τόν είδα νά φιλί) (;) τήν Δομνί- 
κην μέσα ’στό δάσος.

— Τά συγχαρητήριά μου, δεσποινίς Δο
τέ λοιπόν τόσον πολΰ τάς μνίκη,πότε έχομεν γάμον; έλεγεν 6 άλλος. 
:εν ό Τίτος καί τής έρριψε — Αΰτή ή Δομνίκη «οΰ Ιχει μιά τύ-

έψιθΰριζον σιγά σιγά, αί φίλαιχη !
μέ

λ, άπ έκείναις ποϋ έθανάτοναν 
ινα άλλοτε. μου, δταν μ’ Ιβλεπαν στηριζομένην είς
Ή  Ό λ ια  ήρυθρίασε καί γ ιά  νά κρύψγ) τόν βραχίονα τοΰ Τίτου,

τήν ταραχή της. έβγαλε τά σημειωματά- — Αΰτά τά πράγματα δέν έ'χουν καλό
ριόν της καί άνέγνωσεν όλίγας περικοπάς τέλος, έλεγον τά γραίδια . . . ήσθανόμην
ένός ϊργου, τό όποιαν είχε δημοσιεύσει δτι ήμην άντικείμενον προσοχής, άλλά
ό Τίτος έσχάτως. Έγώ ήγάπων τόν Τ ΐ- Ιλεγα :
τον ώς συγγραφέα, μέσα είς τό κεφάλι — Τί μέ μέλλει, δέν θά ζήιω πολύ.
μου είχα ενα κόσμον όλόκληοαν κοίσεων 
λεπτών, παρατηρητικών καί, ώς ένόμιζα, 
ορθών δι’έκαστον σύγγραμμά του' μά σοΰ 
το ε ίπα .. .  δέν ήμποροΰσα νά έζωτερικεύσω 
αυτά  δλα... ήμουν βωβή έμπρός του καί 
αμήχανος.

Ή  Ό λ ια ,  άπεναντίας, γωρίς στόμφον 
δειλίαν άλογον, ήρίθμει τάς παρατη

ρήσεις της, καί είπε τήν γνώμην τοΰ θεί- 
ου της, οστις ητο γνωστός συγγρχφ=υ; 
έν Ρωσσία.

Ή  ιδέα τοΰ θανάτου μέ καίϊΐσύχασεν. 
Ώμίλουν πρός τόν Τίτον περί τής Ό λιας 
μετ' ένθουσιασμοΰ, καί ήμην tvxvyj i ;  μάρ- 
τυς τών έρωτικών συνδιαλέξίών των.

— Θά ζητήσω, Ό λ ια  μου, ττ,ν χεΐρά 
σου άπό τόν πατέρα σου . . . συγκατατί- 
θεσαι ; ήρώτησε μίαν ημέραν έκεϊνος.

— Ή  μητέρα θά σέ άκοΰσνι, διότι ό 
πατέρας τήν άφήκεν άπόλυτον δέσποιναν 
είς τήν άποκκτάστασιν τής «,όρης της ...

Έ γώ  έ'κλαια άπό τήν συγκίνησίν μου
— Οί Ρώσσοι είνε οί καλλίτεροι μυθι- βεβαίως, 

στορ'.ογράφοι. Τούς άγαπώ, oyi διότι Εκείνο τό έιπέρας άπεφάσισα νά αΰ- 
είνε πατριώται τής μαμάς μου , οΰτε τοκτονήσω. Δέν είχα άλλο μέσον καί ε- 
διότι τά ξένα εθνη τοΰς ώμολόγησαν τοι- πήρα ενα δοχειον μέ φωσφορικά πυρεία, 
ούτους, άλλά διότι τούς έννοώ. Είνε ψυ- τά έ'βαλα μέσα είς ποτήρι καί έ'χυσα λίγο 
χολόγοι βαθεΐς καί άναλύουν τοΰς χαρα- σπίρτο τοΰ καρ.ινετου μέσα. 'Έως τώ(ια 
κτήρας ζωηρότατα, φυσικώτατα . . .  “Εν δέν ήξεύρω άν τό μέσον αΰτό ήνε θανϊ- 
γαλλικον μυθιστόρημα μέ τέρπει, Ιν ρωσ- τηφόρον, άλλά πιστεύω νά ηνε. Έγραψχ 
σικόν μέ διδάσκει.. Τό άναγινώσκω, οχι όλίγας έπιστολάς καί ’πήγα ’στής ’ 
διά νά σκοτώσω τόν καιρόν, άλλά διά νά θούλας διά νά τήν άποχαιρετίσω. 
ωφεληθώ. Αΰτό συμβαίνει καί διά τά  ί- ['Έ-πεται τό τέλος].
^Ίκά σας συγγράμματα . . .  μάλιστα αΰτή Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  Π α π π α δ ο π ο υ λ ο υ

ή περι'-κοπή. . . — καί άνέγνωσε διά τής

ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΤΩΝ 'ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜϊβΙΠΟΡΗΜΑΙΩΝ
DftAOYNTAI ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

[Αί έν παρενθέσει τιμαί σημειοΰνται χάριν ;ών 
έν ταΐς έπαρχίαις χαί τω ε’ξωτεριχω έπιθυμοΰντων 
ν’ άποχτήσωοιν αύτά, έλεύθιρα ταχυδρομικών τελών]-

* Η Φωνή τής Καρδιάς μου», λυρική Συλ
λογή, υπό Αημ. I ρ. Καμπούρογλου. Λεπ. 60 [7 0 j

«Τό Κατηραμενον Καπηλεΐον», μυθιστόρημα
Λουδοβίκου Νοάρ.............................Δρ. 1 ,50 (1,70)

«Ζίλ Βλά» μ υθ .σ τ 'ρ η μ α ..................... Δρ. 5 (6)
Αυτοΰ Μεγαλειοτης τό Χ ρήμα», μυθιστο

ρία Ξαβιέ Si Μοντεπεν (τεύχη  11) Δρ. 6 [6 .60 ] 
«Οί ’Αγώνες του B'ou: Σέργιο: Πάνινης», μ υ .  

θιστόρηιια βραβευθέν ΰπό τής Γαλλικής Ά κα-
δ η μ !« ί* ··· ( ...........; ....................  Δραχ. 2 [2 .20 )

«Κ ,ωμφϊ'αι» ύπό Ά γγ . Βλάχου Δρ. 2 [2 .20 ] 
«Ό  Γονζάλβης Κοροοΰβιος ή ή Ι’ρανάδα άνα- 

κτηθεΐσα. μυθιστόρημα . . Δρ. 1.50 [1 .70 ]
« ’’Ανθρωπος τοΰ Κόσμου» , ’Αθηναϊκή μυθι

στορία, ΰπο I ρ. Δ. Ξενοπουλου. Δρ. 2 (2,20] 
«'Ε λληνικά! Σκηναί» ΰπό ’Αγγέλου Βροφφε- 

ρίου, μετάψρ.  Οπό Π. Πανα [τόμ. 2] Δρ. 5 {550] 
« Η Ναςια ΜαριάνΟη» μυθιστόρημα πρωτιό-

τυπον”   .......................................Δρ. 1,30 (1,50)
«Περιοδεία τής Γής είς 80 ήμερα;» μυθιστό

ρημα Ιουλίου Βέρν............................Δρ. 1,70 (2,
* Ο Αρχών τοΰ Κόσμου», μυθιστόρημα εϊ; 6

xir u,c · ;  ; · ..............................Δρ·8«Αι τελευτα ία ι ήμέραι τής Πομπηί-ς» μ ΐΑ ' 
φρασις Γ. Κ. Ζ α λα χ ώ σ τα  Δρ. 4 (4.5·,'

* Εςομολόγησις ένός Ά οβα» μυθ. Δρ. I 50( 169) 
«Τυχαΐον Συμβάνιι, διήγημα πρωτότυπον ,  δτέ

Λεο>νίδα Π. Κανελλοπούλου  δρ. 1 (1.10)
« 1ά Υπερώα τών Παρισων»,μυθιστορία Pieire

Zaccone........................................................δρ. 4 (4,20)
"Τό τέκνον τοΰ Έραστοΰ» x i i  «Ή  ανυμφος 

μήτηρ» (τόμοι 2, σελ· 750). μυθιστορία A. Mat-
they (Arthour Arnold) δρ........................3,50 (4)

«Τό φροΰριον τοϋ Καρρόου» κα ί Τό «άνθος τής 
’Αλόης» (τόμοι 2, σελ. 700) μυίιστορία I. φ .
Σμίθ. δρ....................................................  3 ,25 (3,75)

Ό  « ’Αδικηθείς Ρογήρ.ς», μυθιστορία Ιουλίου 
Μαρΰ, 2 τόμοι έκ 686 σελίδων, δραχ. 3 (3,40) 

«Ε λπ ινίκη» έθιμα Κωνσταντινουτόλϊως, πρω
τότυπος κοινωνική μυθιστορία όπό Επαμεινώνδα 
Κυριακίδου .............................................δρ. 5 (5,30)

Τ ν π ο γ ρ α φ ί ΐ ο γ  Κορίννης,  ίό ο ζ  Π ροαστε ίον  ά ρ ιθ . ίΟ .


