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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ή  έκκύβευσχς τοϋ ή^ιετέρου Λ α -  
;ε£ου Β ιβ λ ίω ν ,  ίίτχς είχε προκηρυ- 
θή δχά τη ν  1ην Δεκεμβρίου, άνα- 
λλεταχ μέχρι τή ς  1ί« Ίανουαρίου ■ 

), καθ’ ήν  ήμέραν θά παραδο- 
ώσχ καχ τά  κέρδη. Τοϋτο άναγκα- | 

ζόμεθα νά  πράξωμεν ώ ς  έκ τή ς  κα- 
νστερήσεως τή ς  συνδρομής ολίγων  
;{σέτχ συνδρομητώ ν Λμών πρό πάν- 
:ων έν Άλεξανδρεχα καχ λοχποχς πε- 
ηχώροχς τή ς  Α ίγυπτου, τους όποί- 
>νς μάλχστα, παρακαλοϋμεν νά  έπχ- 
ϊπεϋσω σι τή ν  έξόφλησιν τώ ν λαχεχ- 
>φόρων άποδείξεών τω ν — δχ’ αχγυ- 
ίΐτχακών γραμματοσήμω ν έν έπχστο- 
.̂ή έπ'χ συστάσεχ, εχτε άπ ’ εύθείας 

ιχρός τή ν  δχεύθυνσχν, είτε πρός τόν 
^ενχκόν έν Άλεξανδρεχα πράκτορα 
Ιμών κ. Π. Γρχτζάνην — χάρχν τών 
ίλλων, οχτχνες έπλήρωσαν ήδη καχ 
έΐξχοϋσχ ταχεχαν τή ν  έκκϋβευσχν.Τήν 
αύτήν παράκλησχν άποτείνομεν καχ 
πρός τους έν Ά θήναχς κκ. Συνδρο- 
μητάς ήμών.
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βίον, δν έπί ! ξ  ήδη μήνας διήνυσεν. Πρω
ίαν τινά ό θεοαπεύσας αΰτόν ιατρός τοΰ 
είπε :

— Φίλτατε υποπλοίαρχε, ήζεύρετε δτι 
τήν έγλυτώσετε ευθηνά ;

Ό  υποπλοίαρχος έμειδίασε μελαγχο- 
λικώς.

—  Χάρις είς την έζαίρετον θεραπείαν 
σας, Ιατρέ.

—  Μπόϋ ! έγώ Ικαμα δ,τι ήμποροΰσα, 
άλλά ήμουν τυχηρός.

— Ά ν  σάς άρέσκγι ν’ άποκαλητε τύχην 
την μάθησίν σας καί την άφοσίωσιν, έγώ 
δέν συμφωνώ.

Ό  ιατρός Ισεισε την κεφαλήν.
—  Μη ε’ιπητε τίποτε περί έμοΰ, σας 

παρακαλώ. Ή θελα  νά σ&ς είπω δτι υπάρ
χουν συμπτώσεις άληθώς θαυμασταί. Εί
ζεύρετε τίνος ενεκα παρεξέκλινεν ή σφαίρα’ 
ήτις ήρχετο κατ ’ εΰθεΐαν είς τήν καρδίαν 
σας ;

—  Ό χ ι ,  άπήντησεν ό Πλεμόν, δστις 
μηχανικώς Ιψαυσεν είς τά θυλάκια τές  
στολής του.

—  Μή τό άναζητητε έκεΐ, ίδοΰ αΰτό : 
Ιν μετάλλιον καί μία δέσμη έπιστολών.

Καί Ιτεινε πρός τόν άξιωματικόν δέ
σμην έπιστολών συντεθλασμένων, κιτρί- 

j νισάντων, έφ’ών διά ταινίας κυανής μετα- 
ί ζίνης ποοσηρμόζετο μετάλλιον περικλεΐον 

μίαν φωτογραφίαν.
Οι οφθαλμοί τοΰ τραυματίου έπλήσθη- 

σαν δακρύων.
— Μήτέο μου ! έψιθύρισε, καλή καί ά- 

γαθή μου μέτερ ! μ’ ένεθυμήθης άπό τόν 
οΰρανόν,καθώς καί εκείνη] προσέθηκε μετά 
στεναγμοΰ.

Η’

Ά λ λά  δέν έπέπρωτο νά έπανέλθνι διά 
— τοΰ ΝΙβ είς Γαλλίαν ό υποπλοίαρχος Φοι-

[ Σ υνέχ εια ] δεΡΪΛ0« Πλεμόν.
Περί τά μέσα τοΰ ’Οκτωβρίου δ άξιω- 

Ό  Πλεμόν έβάδιζεν έπί τοΰ καταστρώ- ματικός, δστις είχε σχεδόν εντελώς ά
βατος τοΰ Νιβ,  έκπληττόμενος καί όπω- ναρρώσει, ποοσεκλήθη παρά τοΰ ναυάρχου,
βουν συστελλόμενος διά τήν αργίαν έκεί- ! — “Υποπλοίαρχε, είπεν αυτφ , ήθέλησα
νην τήν διαδεχθεΐσαν τόν πολυτάραχον αΰτοποοσώπως νά σόι; άνακοινώσω τήν

έπικύρωβιν τής τιμής, ήν δι’ΰμάς έπεζή- 
τησα. Τηλεγράφημα έκ Γαλλίας μοί άν- 
ήγγειλεν δτι ή βουλή έψήφισεν όμοθύμως 
τά νομοσχέδιον περί άμοιβής τών άζιω- 
ματικών, ναυτών καί στρατιωτών τοΰ 
ένταΰθα στρατιωτικού σώματος. Σας άπε- 
νεμήθη τό παράσημον τών ιπποτών τοΰ 
Λεγεώνος τ έ ;  τ ιμές.

— Ναύαρχε, άπήντησεν ό Πλεμόν λίαν 
συγκεκινημένος, δέν δύναμαι νά αγαπήσω 
περισσότερον άφ’ δτι άγαπώ τήν πατρίδα 
μου διά τήν τιμήν, τήν όποίαν μοΰ απο
νέμει’ άλλ ’ οϊαν εΰγνωμοσύνην οφείλω 
πρός έκεΐνον, δστις έπεζήτησε δι’έμέ τήν 
τοιαύτην τιμήν ! Έπιτρέψατέ μοι μόνον 
νά ζητήσω παρ’ύμών μίαν τελευταίαν χά 
ριν, νά διατηρήσω δηλαδή τό παράσημον, 
δπερ άνηρτήθη έπί τοΰ εΰγενοΰς υμών 
στήθους πριν κοσμήσγι τί^ίδικόν μου.

Ό  Κουρμπέ έσίγησε πρός στιγμήν. Ή  
άγνή έκείνη έκφρασις τής αγνωμοσύνης 
τόν συνεκίνει σφόδρα. “Ετεινε τήν χεΐρα 
πρός τόν νέον.

— Έ σ τω , είπεν, άλλ ’ αντί τούτου ζη
τώ παρ’ υμών Ιν άντάλλαγμα . Ή  θε
ρινή έποχή παρέρχεται ήδη καί δέν θά 
βραδύνωσιν αί έπικουρίαι,τάς οποίας έζή- 
τησα. Δι’ αΰτών έλπίζω δτι θά δυνηθώ 
νά έπιχειρήσω σοβα ρόν τ ι κατά τών κα- 
ταράτων αΰτών οχυρωμάτων, τά  όποια 
τά τηλεβόλα μας δέν δύνανται νά βλά- 
ψωσιν. Έ χ ω  άνάγκην άνδρών άποφασι- 
στικών καί ικανών. Εις τών υπασπιστών

' μου έπιστρέφει είς Γαλλίαν διά λόγους 
υγείας. Σάς προτείνω νά τόν άντ ικατα-  
στήσητε.

Βεβαίως ή έλπίς τοΰ νά έπανίδϊ) τήν 
Γαλλίαν είχε βαυκαλίσει πρός στιγμήν 
τόν Πλεμόν. Ά λ λ ά  δέν προέβλεπεν αυ
τήν τήν ύπόθεσιν. Νά γείνν) υπασπιστής 
τοΰ Κουρμπέ, δηλαδή τοΰ ένδοξοτάτου 
τών ναυτικών, τών άναφανέντων κατα το 
διαρρεΰσαν κατά τήν ήτταν της Γαλ- 

! λίας δεκαπενταετές διάστημα, ήτο θέσις, 
ήν πάς άζιωματικός μετά προθυμίας θά 
εσπευδε νά καταλάβν).

Ά πό  τές  ήμέρας έκείνης ανέλαβεν ύπη-
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ρεσίαν έπί τοϋ Βα/ιάρόον .  *0 βίος του 
εΰρέθη άναμεμιγμένος μετά τοϋ βίου τοϋ 
μεγάλου ναυτικού. Ήδύνατο νά τόν βλέ- 
πη κατά πάσαν ώραν τν ς̂ ήμέρας καί τής 
νυκτός, ν’ άκούη τά σχέδιά του, νά δια- 
κρίνη ένίοτε την άστραπήν τοϋ βλέμματός 
του νά γείνη δ έξ απορρήτων τών τολμη- 
ροτάτων αΰτοϋ σκέψεων.

Καί ή περίοδος τών δοκιμασιών δέν 
είχεν είσέτι λήξει. Τήν 2 ’Οκτωβρίου τό 
πϋρ τοϋ στόλου έν Κέ-Λοΰγκ καί έν Τάμ 
Σουΐ κατέστησε τοΰς Γάλλους κυρίους 
τών δύο τούτων πόλεων. ’Αλλ’ ή έπ ιτυ-  
χία αυτη ήτο μετρία. Διά νά μή χαρα- 
κτηρισθή ή πράξίς των ώς ανωφελής έπί- 
δειξις ώφειλον νά κυριεύσωσι τό ποθητόν 
έχέγγυον, τά διάσημα ανθρακωρυχεία, 
πέριξ δέ αΰτών οί Σΐναι είχον άνεγείρει 
είς τά πλησιόχωρα υψώματα φοβερά οχυ
ρωματικά έ'ργα.

Ό  δρμος τοϋ Κέ-Λοΰγκ ώς καί δ τοϋ 
Τάμ-Σουί διαιρείται είς δύο κολπίσκους 
άνίσους. Είς τόν πρώτον, προσιτόν καί είς 
πλοία μεγίστης όλκης, έγένετο δυνατή ή 
άποβίβασις, ποός τούτοις δέ τά θωρηκτά 
ήδυνήθησαν νά βάλλωσι διαρκώς καί τα -  
κτικώς κατά της πόλεως. Ό  δεύτερος, 
ήτο προσιτός μόνον είς τά άγγελιαφόρα 
καί τάς κανονιοφόρους, άλλ ’ αΐ τελευ- 
τα ΐα ι ,  καί ιδίως ό Πέλ&χυς καί τό Ρ ό -  
παλο ν  ήδυνήθησαν νά πλησιάσωσιν είς τό 
παράλιον καί νά κεραυνοβολήσωσι τάς 
γραμμάς τών πολ.ιορκουμένων. Χάρις μά
λ ιστα  είς τήν έπιθετικήν ταύτην κίνησιν 
τά  γαλλ ικά  στρατεύματα έκυρίευσαν καί 
τάς δύο πόλεις.

’Αλλ’ ένταϋθα ήρχισαν αΐ δυσκολίαι. 
Ό  ναύαρχος είχε μόνον χιλίους περίπου 
άνδρας ΰπό τάς διαταγάς του, ένφ οί 
Σϊναι, διοικούμενοι ΰπό τών στρατηγών 
των Μίγκ-Σουάν, Λί καί Σάν-Καί-Βό 
καί συμποσούμενοι είς δεκαπεντακισχιλί- 
ους άνδρας, έ'χοντες εΰρωπαϊκόν οπλι
σμόν καί οδηγούμενους ίσως υπό αξιω
ματικών καί μηχανικών γερμανών, ήτοι- 
μάζοντο ν’ άντιτάξωσι κρατεράν άμυναν.

Τήν 21 Νοεμβρίου εΰρίσκοντο είς τό 
αΰτό σημεϊον.’Επίσης καί κατά τήν 1 Δε
κεμβρίου. Μεγάλη άποθάρρυνσις έβάρυνε 
πάσαν θέλησιν, δ δέ ναύαρχος ήσθάνετο 
έαυτόν ανίκανον νά παλαίση κατά της 
δηλητηριώδους έπιδράσεως της νοσταλ
γίας καί τ·75ς άθυμίας. Ή  Γαλλία λοιπόν 
έλησμόνει τά τέκνα της ;

Χάρις είς τήν αυστηράν έπιτήρησιν της 
ακτής οΰδέν ύποπτον πλοΐον ήδύνατο νά 
διάρρηξη τόν αποκλεισμόν.Τρία τοιαΰτα, 
φέροντα σημαίας ξένων δυνάμεων, συνελή- 
φθησαν, άνευ προηγουμένης είδοποιήσεως, 
διότι δ ναύαρχος ΰπώπτευσεν δτι ένήρ- 
γουν πολεμικόν λαθρεμπόριον. Αί ύπό- 
νοιαι ήσαν βάσιμοι. Τό πρώτον περιείχε 
πυρίτιδα καί πυροβόλα, τά δέ δύο άλλα 
ζωοτροφίας καί παντοειδή πολεμοφόδια.

Αν καί ΰπήρχον μερικαί ΰπόνοιαι,οΰχ’ 
ήττον άκρα ένεποίησεν έκπληξιν τό γε
γονός δτι πάντες οί αξιωματικοί τών 
συλληθέντων πλοίων ήσαν Γερμανοί τό 
Ιθνος καί τήν γλώσσαν. Ό  έχθρός τοϋ

1870 οΰδεμίαν παραμένει εΰκαιρίαν οπως 
καταπολεμήση τήν Γαλλίαν. Τόν άνεύρι- 
σκον έκεϊ ΰπό τόν ουρανόν τής Σινικής, 
δπως τόν είχον συναντήσει πρό δεκαπέντε 
έτών έπί τοϋ εδάφους τής λεηλατουμένης 
καί τεταπεινωμένης πατρίδος.

Ό  ναύαρχος δέν τοΰς μετεχειρίσθη ώς 
αιχμαλώτους. ’Εν τούτοις, χοώμενος τφ  
άπολύτψ αΰτοϋ δ ικαιώματι,τοΰς έκράτη- 
σεν ΰπό έπιτήρησιν, περιορισθείς, παρά 
τάς διαμαρτυρίας των νά καταβύθιση τά 
λαθρεμπορικά πλοία.

Μετά τήν έκτέλεσιν τοϋ »ργου τούτου 
τής δικαιοσύνης, έδέησε νά έπισπεύση 
όσον τό δυνατόν ζωηρότερον τήν οριστι
κήν ένέργειαν κατά τών έχθρικών οχυρω
μάτων.

Οΐ Σϊναι είχον έτοιμασθΐί ν’άντιταχθώ- 
σιν έρρωμένως κατά τών Γάλλων.

Έγένετο ανάγκη νά συναφθώσι πολλαί 
κατά σειράν συμπλοκαί,δπως περιορισθώ- 
σιν οί εχθροί είς τήν γραμμήν τών οχυ
ρωμάτων των.

Τήν 2 Δεκεμβρίου, χρονολογίαν ήν ή 
Γαλλία  καλώς γινώσκει, δ Πλεμόν έσχε 
εΰκαιρίαν νά Γδη τοΰς κιτρινοποοσώπους 
έχθρούς.

— Κύριοι, είχεν εΐπει ό ναύαρχος πρός 
τό έπιτελεΐόν του, σήμερον θείο*: συνάρσει 
θά κυριεύσωμεν τά ανατολικά οχυρώ
ματα.

Τά οχυρώματα ταϋτα  ήσαν σειρά ?ρ- 
γων λίαν έπιτηδείως κατεσκευασμένων, 
άτινα άνελίσσοντο είς μέτωπον τριών χ ι
λιομέτρων, όπισθεν τοϋ φρουρίου τοϋ 
'Αγίου Κλήμεντος, προσφάτως κυριευθέν- 
τος ΰπό τών Γάλλων.

Ή  έπίδειξις της 2 Δεκεμβρίου άπέλη- 
ξε μόνον είς κατόπτευσιν, έξ ής δ ναύαρ
χος έπείσθη δτι δέν ήδύνατο νά έπιχει- 
ρήση έφοδον άνευ σοβαρών απωλειών.

Οΰδείς στρατηγός έφείδετο τοϋ στρα
τού του περισσότερον τού Κουρμπέ. Οΰ
δέποτε έρριψοκινδύνευεν άπερισκέπτως. 
Μαχόμενος κατά τών Σινών έρρύθμιζε 
τάς προσπαθείας καί τήν τύχην του άνα- 
λόγως πρός τάς προσπαθείας καί τήν τ έ 
χνην τών αντιπάλων του.

Βεβαίως ή επιθετική κίνησις της 2 Δε
κεμβρίου δέν έστοίχισαν είμή ολίγους 
τραυματίας είς τήν έκ τριακοσίων άνδρών 
συγκειμένην φάλαγγα , ήτις πεοσεβαλλε 
τάς σινικάς γραμμάς. ’Αλλ’ επειδή έδέ
ησε νά οπισθοχωρήσωσι, τό ήθικόν απο
τέλεσμα ώμοίαζε πρός τό προερχόμενον 
έξ αποτυχίας, μετά εξ δε ήμέρας δ Τσόγκ- 
Λί-Γιαμέν, πληροφοοηθείς παρά τών ευ- 
σπλάγχνων τών Γάλλων γειτόνων τά 
διατρέξαντα, ανήγγειλε διά τών έφημε- 
οίδων καί τών δημοσίων κηρύκων του 
«τήν μεγάλην νίκην τών στρατηγών 
Μίβκ-Σουάν καί Σάν-Κάϊ-Βό κατά τών 
Γ άλλων ».

Ή το  ανάγκη νά έπανορθωθώσιν αΐ θλι- 
βερ αί συνέπειαι τής αποτυχίας ταύτης.

Ό  Πλεμόν ηΰτύχησε νά συλλάβη μίαν 
καλήν ιδέαν.

Μολονότι ήτο ΰπασπιστής τοϋ αρχι
στρατήγου, κατεγίνετο οΰχ ήττον είς τήν

ύπηρεσίαν τών τορπιλλών. Είς τήν έκπαί- 
δευσιν αΰτοϋ ώς τορπιλλητοϋ ώφειλε τήν 
γόνιμον ιδέαν, ήν ΰπέβαλεν είς τόν ναύ
αρχον.

— Καλά λέγεις! άνέκραξεν δ Κουρμπέ 
γελών' δέν τό έσκέφθην καθόλου καί ή 
ιδέα σου αΰτή είνε όντως εύρημα.

Τό εύρημα συνίστατο είς τήν χρησιμο- 
ποίησιν τορπιλλών πρός άνατίναξιν άντί 
ΰπονόμωί. Τό έργον, έννοεΐται, άπήτει 
τόλμην καί ικανότητα άπαράμιλλον.

Εΰθΰς ώς έλαβε τήν έξουσιοδότησιν δ 
ΰποπλοίαρχος έπελήφθη τοϋ έργου.

Συμφώνως πρός τάς όδηγίας του αί 
διάφοροι κανονιοφόροι έπλησίασαν δπως 
ΰπερασπίσωσι διά τού πυρός των τάς έρ
γασίας τής προσεγγίσεως, άς δ Πλεμόν 
καί οί ύπ ’ αΰτόν άνδρες ήρχισαν αμέσως. 
’Αληθώς είπεΐν, ολίγη πυρΐτις κατηναλώ- 
θη ΰπό τών τηλεβόλων, διότι οΐ Σΐναι, 
κακοί πολεμισταί είς τήν έπίθεσιν καί 
πεποιθότες είς τάς όχυράς των θέσεις, ϊ -  
μενον φρονίμως μακράν τής βολΐς τών 
γαλλικών πλοίων.

Χάρις είς τήν ίσχυράν προστασίαν τών 
τηλεβόλων δ Πλεμόν καί οί ναϋταί του, 
δεκαπέντε περίπου άνδρες έν συνόλω, ώ- 
ρυξαν τάφρον δύο μέτρων πλάτους είς τά 
πλευρά τού άργιλλώδους λόφου, πέραν τού 
δποίου έξετείνοντο τά  ανθρακωρυχεία. Ή  
έργασία αΰτη έγίνετο διά νυκτός, κατά 
πάσαν πρωίαν δέ στρώμα κλάδων, κεκα- 
λυμμένον έπιτηδείως ΰπό τού εξαγομένου 
έκ τ?)ς τάφρου χώματος, άπέκρυπτεν άπό 
τά βλέμματα τοϋ έχθροϋ τό τολμηρόν τών 
Γάλλων έπιχείρημα.

Τήν 10 Δεκεμβρίου ή τάφρος έπερατώ- 
θη' οΐ έργάται,φθάσαντες μεχρις άποστά- 
σεως όκτώ μόνον μέτρων άπό τοϋ οχυρώ
ματος, έφοβήθησαν μήπως άκουσθνί ό 
κρότος τής άξίνης.

Ά λ λ ά  τό οχύρωμα είχεν ύψος δώδεκα 
μέτρων. Φρασσόμενον ΰπό πασσάλων έξ 
αιχμηρών ίνδοκαλάμων, ών έν τφ  μέσω 
παρεντίθεντο άκανθώδεις κλάδοι,ΰπερέκει- 
το σχεδόν έν οξεία γωνίίζ άνωθεν τού έ'ρ- 
γου, δπερ μετά τόσης ύπομονης έξετέλε- 
σαν οί έν τή τάφρφ των συνεσπειρωμένοι 
ναΰται. ’Ά νω , έπιμήκη έπί τών κ ιλλ ι
βάντων των ήγρύπνουν τά τηλεβόλαΚροΰπ 
τού σινικού στρατού, παρά τά  δποΐα έ- 
φρούοουν οί σκοποί, προφυλαττόμενοι άπό 
τού πυρός τοϋ στόλου καί τών πολιορκη
τών έκ της στρογγύλης πλευράς τοϋ λό
φου, έφ’ ής ό Πλεμόν καί οί άνδρες του 
ώρυξαν τήν ΰπόνομον.

Τήν νύκτα τής 10 πρός τήν 11 δύο 
τορπίλλαι καί δύο κλίμακες έκρύβησαν 
έντός της τάφρου. Άνεβλήθη ή ένέργεια 
μέχρι της έπομένης νυκτός.

Έπρόκειτο νά έκτελέσωσιν άληθές αν
δραγάθημα τών αρχαίων χρόνων. Έπρό- 
κειτο, τίποτε όλιγώτερον, παρά νά έξέλ- 
θωσιν έκ τής τάφρου, νά διανύσωσι τό με
ταξΰ αΰτής καί τοϋ οχυρώματος δ ιάστη
μα, ν’ άνέλθωσι μέχρι τών δύο τρίτων τού 
ύψους τοϋ οχυρώματος νά διατρήσωμεν 
αΰτό αρκετά βαθέως, δπως έμπήξωσι τάς 
τορπίλλας καί νά προξενήσωσι ρήγμα διά



τ έ ;  έκρήζεως αΰτών, πάντα δ! ταΰτα  νά 
έκτελέσωσιν έν άκρα σιγή.

Καί έν τούτοις αΰτό το ρωμαϊκόν αν
δραγάθημα έ  δράζ έκείνη τών άνδρών τό 
έζετέλεσεν.

Ή  νΰζ έπέλθε ζοφερωτάτη, χάρις είς 
την νουμηνίαν. Έν τούτοις άναντίρρητον 
ητο οτι οΰδέ τό ήμισυ τοΰ έργου ήθελον 
έκτελέσει, χωρίς οί έχθροί νά τ^ΰς έννοή- 
σωσι. Δέν έλαβον ύπ ’ δψει τά απρόοπτα.

Καί ομως απρόοπτόν τ ι  έπήλθεν είς 
βοήθειαν κατά τήν περίστασιν ταύτην.

Περί τήν ένδεκάτην τής νυκτός α ίφνι
δίως έν τφ  μέσφ τοΰ πυκνοΰ σκότους I- 
λαμψεν αστραπή φωτίσασα μέ τήν π ελ ι 
δνήν λάμψιν της παχέα όμβροφόρα νέφη. 
Ή  βροντή ήχησεν ΰποκώφως άνευ προοι
μίων, ώς συνήθως συμβαίνει είς τάς παρά 
τόν τροπικόν χώρας. Τό ζοφερόν στερέω
μα έφάνη ταπεινούμενον μέχρι τής γές , 
ένφ ή θύελλα, έκσπώσα διά μιάς,έπλήοου 
τήν νέσον καί τήν θάλασσαν διά τών φο
βερών αΰτές  ήχων.

— "Ολα μάς εΰνοοΰν! έψιθύρισεν ό Κλέ- 
τος, δστις ήδη προσήρμοζε μίαν κλίμακα 
έπί τοΰ χείλους τέ ς  τάφρου. "Αν κατορ- 
θώσωμεν νά περάσωμεν άλλα όκτώ μέτρα 
έπάνω, τό πρωΐ θά εδρεθοΰν οί φίλοι μας 
έίς μεγάλην άναστάτωσιν.

Οΰχ ήττον έζ υπερβολικής περισκέψεως 
έφρόντιζον νά προχωρώσιν άνά Ιν βέμα 
κατά τό μεταζΰ δύο αστραπών διάλειμμα.

Τέλος ή όμάς εΰρέθη ακριβώς ΰπό τό 
οχύρωμα μετά τών κλιμάκων καί δύο τορ- 
πιλλών.

Ε πέστη  ή στιγμή τές  άναρριχήσεως.
Οί χονδροί κάλαμοι μέ τάς όζείας των 

αιχμάς πρός τά κάτω ήσαν Ιμπροσθέν των 
απειλητικοί.

Ό  Κλέτος,ό'στι; ήτο ό μάλλον εΰκίνη- 
τος, ήδυνήθη νά είσχωρήση μεταζΰ δύο 
έ ζ ίαΰτώ ν .

Τό Ιογον δέν ήτο μικρόν. Εΰθΰς ώς αν
τήχησαν οί πρώτοι μυκηθμοί τ έ ς  τρ ικυ
μίας οί πολιορκηταί ώρμησαν έκτος τές  
τάφρου. Πρό παντός άλλου έπρεπε νά 
προσέζωσιν οπως μή φανώσιν ΰπό τήν 
λάμψιν τών αστραπών. Φθάσας είς τήν 
βάσιν τοΰ οχυρώματος ό Ζιλδά κύψας έ- 
βοήθησε τόν Κλέτον, οπως άνέλθη οΰτος 
δέ έπωφελούμενος έκ τ ώ ν  ίνδοκαλάμων 
καί έκ τών εΰλυγίστων κλώνων κατώρ- 
θωσε ν’ άναρριχηθή καί νά προσδέση στε- 
ρεώς διά σχοινίων άφ’ ένός τών πασσάλων 
τήν κλίμακα. Στρέφων δέ αΰτήν κατόπιν 
τήν άνήγειρεν όριζοντίως, ένφ έ'τερος ναύ
της άναρριχηθείς προσέθεσε στερεώς καί 
τό’ έ'τερον αΰτές  άκρον.
** Ά λ λ ’ απομένει τό δυσκολώτερον, διότι 
έπρόκειτο ν’ άνυψώσωσι μέχρι τοΰ άπαι-  
τουμένου μέρους τό περιεχόμενον τών τορ- 
πιλλών, έκ τών προτέρων έγκλεισθέν είς 
δοχεΐον έκ λευκοσιδήρου, μετά σπουδές 
μολυβδοκολληθέν. ΔΓ όλ,ίγων κτυπημά
των σκαπάνης οΐ ναϋται διέτρησαν τό έ- 
π ίχωμα, τά δύο έκρηκτικά δέματα άπε- 
τεθησαν έκεΐ, έπειτα προσηρμόσθησαν τά 
σύρματα τά  συνδέοντα αΰτά μετά τές  
«τήλης. Ταΰτα πάντα έτελέσθησαν έν τφ

μέσφ τοΰ πατάγου τές  θυέλλης,ΰπό τόν 
πυκνόν ζόφον, δστις άπό τοΰ συντεταγ
μένου οΰρανοϋ έφαίνετο κατερχόμενος έπί 
τ ές γ έ ς  ώς νέφος έζ άσβόλης.

Τά έπιχείρημα έπέτυχε πληρέστατα. 
Οί νωθροί Σΐναι ήρκέσθησαν μόλις νά δια- 
κόψωσι τόν δπνον των,δπως ρίψωσιν είκή 
καί ώς έτυχε δύο ή τρεις πυροβολισμούς, 
ών δ κρότος έζηφανίσθη έν τφ  μέσω τών 
ώρυγών τέ ς  τρικυμίας.

Τήν έπομένην ήμέραν ή έπίθεσις έγένετο 
μετ ’ άκρας έπιτυχίας. Τέσσαρες λόχοι πε
ζοναυτών καί δύο λόχοι τοΰ ζένου λεγε- 
ώνος, ΰποστηριζόμενοι ύπό τριακοσίων 
ναυτών, προσήγγισαν άκροβολιστικώς τάς 
έχθρικάς γραμμάς. Αίφνης αί δύο τορπίλ- 
λαι έζερράγησαν σχηματίζουσαι ρέγμα 
είς τόν περίβολον. Μία μόνη έφοδος ήρκε- 
σεν. Οί τρισχίλιοι άνδρες τοΰ στρατηγοΰ 
Τσάγκ-Σί-Τσίγκ δέν ΰπέμειναν τήν ορ
μήν τών έφορμώντων καί τό πρώτον οχυ
ρωματικόν έργον τών σινικών γραμμών έ- 
κυριεύθη.

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

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

—  "Οταν θά είμαι διεζευγμένη θά μέ 
νυμφευθέτε. Έ γώ  θά σάς είπώ πότε θά 
εινε καιρός πρός τοΰτο,έζηκολούθησεν αΰ
τη . Τά χρήματά σας μεθ’ δλων τών άπο- 
δείζεων τοΰ έγκλήματός σας, θά εΰρίσκον- 
τα ι είς χεΐράς έκείνου,δστις καί τώρα κα
τέχει αΰτά, έγώ δέ θά τά παραλάβω άπό 
τάς χεΐράς έκείνας τότε μόνον δταν σάςδ- 
πανδρευθώ. Ακολούθως τά χρήματα τα ΰ 
τα  δέν θ’ άνήκωσιν είς υμάς, άλλά θά ήνε 
ίδικά μου, καλώς άποκτηθεΐσα περιουσία, 
αί δέ άποδείζεις θά μείνωσι είς τάς ιδίας 
έκείνας χεΐράς.

— Καί διατί πάλιν τοΰτο ; διά νά μοΰ 
στερήσητε τήν ησυχίαν μου; άλγεινώς έζ- 
έφεοεν ό Βελτίστσεφ.

—  "Οχι, όχι δι’ αΰτό, ειπεν άνασκευά- 
ζουσα αΰτη, δχι δι’ αΰτό, άλλ* δπως σάς 
κρατώ είς χεΐράς μου, άν σάς έλθη δέ ποτε 
είς τον νοΰν σας ν’ άπαλαχθητε άπ ’ έμοΰ, 
νά μέ στείλετε είς τήν άλλην ζωήν, κατά 
τό παράδειγμα τοΰ έζαδέλφου σας, αί ά- 
ποδείζεις τές  ένεστώσης πράζεώς σας α
μέσως θά κοινοποιηθοϋν καί σεΐς ώσ- 
τόσον δέν θ’ άποφύγετε τό κάτεργον. 
Ά λ λ ’ άν δέν σάς έλθουν τοιαΰται σκέψεις 
είς τόν νοΰν σας, σάς έγγυώμαι έκ τών 
προτέρων πλήρη ησυχίαν καί ασφάλειαν. 
Αΰτή είνε ή τρίτη πρότασίς μου.

— Ά λ λ ’ έγώ έχω ά νάγκην  χρημάτων...

απόλυτον άνάγκην, ώστε νά ήνε ίδικά 
μου, διότι έζ αΰτών έζαρτάται άπασα ή 
εΰημερία μου, τό μέλλον μου, ΰπέλαβεν δ 
Πλάτων.

—  Ίδικά σας ή ίδικά μου, εινε Ιν καί 
τά αΰτό, άφ' οΰ θά γείνω σύζυγός σας, 
είπεν ή Λιουδμήλα" τοϋτο οΰδόλως παρα
βλάπτει τήν εΰημερίαν σας.

—  "Οχι, τήν παραβλάπτει άπεκρίθη 
μή συναινών ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ, τά  
χρήματα ταΰτα  μοί άναγκαιοΰσι διά τάς 
έπιχειρήσεις μου, αί όποΐαι δύνανται νά 
μοί άποφέρωσιν έκατομμύρια, άφοΰ δμως 
εινε ίδικά σας, δέν θά είμπορώ νά τά δια
θέτω έλευθέρως.

—  Πρός τοϋτο άρκεΐ νά μέ μυήσητε 
λεπτομερώς καί βασίμως είς τάς έπιχειρή- 
σεις σας, έπρότεινεν ή Λιουδμήλα Σερ
γέεβνα, καί άν εδρω δτι πράγματι εινε 
έπικερδεΐς θά σοί έπιτρέψω νά διάθεσης 
δσον ποσόν άπαιτήσωσιν αΰταΓ άν δμως 
δέν εινε έπωφελεΐς,τότε διά σάς είνε προ
τιμότερο·» νά τά φυλάζω, ώς μέσον διά 
τήν μέλλουσαν εΰποαγίαν μας.

—  Ά λ λ ά  . . .  λησμονείτε, δτι δέν είμαι 
μόνος,έκαμεν όΒελτίστσεφ μίαν έτι άσθενέ 
καί τελευταίαν ήδη άπόπειραν, λησμο
νείτε δτι ένεκα τών χρημάτων τούτων, 
έκών άκων είμαι συνδεδεμένος μέ άλλο 
πρόσωπον...

—  Δηλαδή μέ ποιον ; μέ τήν κυρίαν 
Βελτίστσεφ ή όποία, τή βοηθεία σας, έ- 
διόρθωσε τάν άνδοα της ; είπε καμύουσα 
τοΰς όφθαλμοΰς ή Λιουδμήλα Σεργέεβνα.

—  Έ σ τω , αΰτή, συνήνεσεν ό Πλάχων.
— Χμ... Αΰτό είνε λοιπόν ! . . .  Αί, δ

σον άφορφ τούτο νά είσθε έντελώς ήσυχος. 
Πρώτον, έγώ φρονώ, προσέθετο αυτη, δτι 
καί άνευ τούτων, ό σύζυγός της θά τής 
άφέκεν άρκετά μέσα διά νά ζήση'δεύτερον, 
αΰτή δέν θά ΰπάγγι νά .σάς καταγγε ίλη , 
διότι θά ήτο τό ίδιον ώς νά έβαζεν ή ιδία 
τήν θηλειά είς τόν λαιμόν τη ς - φρονώ δέ 
δτι καμμίαν ωφέλειαν δέν θά εδρη νά δ- 
πάγη είς τό κάτεργον.

Ό  Βελτίστσεφ ήσθάνθη δτι ειχεν άπο- 
τύχει έντελώς καθ’δλα τά  σημεία. Οΰδέν 
άλλο είχε νά είπη.

— Τώρα δσον άφορίϊί έμέ, δύναμαι νά 
σάς ύποσχεθώ τά έζές, είπεν ή Λιουδμήλα 
έκθέτουσα τήν τελευταίαν πρότασίν της, 
δπου καί άν είμεθα, δπου καί άν ζήσωμεν, 
πάντοτε, μεταζΰ οίασδήποτε κοινωνίας, 
γνωρίζω νά κρατήσω τήν άζιοπρέπειαν 
τοΰ ονόματος καί τοϋ οίκου σας" μή φο- 
βεΐσθε, γνωρί ζω νά έλκύω τόν γενικόν σε
βασμόν ματαίως δέν θά καλοϋμαι σύζυ
γός σας. Πουθενά καί οΰδέποτε θά σάς 
κάμω νά κοκκινίσετε. Περιττόν νά είπω 
δτι έκ τών προτέρων έζασφαλίζω δι’ έαυ
τήν πλήρη έλευθερίαν ένεργείας καί πρά- 
ζεων — τοϋτο έννοεΐται — άλλά νά ήσθε 
πληρέστατα βέβαιος δτι, καίτοι δέν εινε 
τοΰ χαρακτέρος μου, οΰδέποτε θά μετα- 
χειρισθώ έπί κακοϋ τήν έλευθερίαν ταυ-  
την, καί δέν θά σάς φέρω είς τήν οί- 
κτράν έκείνην θέσιν, ής άπολαύουσιν έν

1 τφ  κόσμω οΐ κερασφόροι σύζυγοι. Ε λπ ίζω  
δτι τά κοσμήματα ταΰτα  οΰδέποτε θά



—  Θά έλθτρς ;
—  Χωρίς άλλο.
—  Θά σέ περιμένω δλο τό βράδυ.

τά  φορέσητε. Καί λοιπόν. Πλάτων Βασί- 
λειεβιτζ, δλα τά είπα ! συνεπέρανεν αυτη 
διά τοϋ ψυχοώς άχόλου καί ήρεμου υπο
μειδιάματος της. Τώρα συμφωνείτε λο ι
πόν μέ τάς ποοτάσεις μου ;

Τί ήδύνατο ν’ άπαντήσγ) οΰτος ; ποϋ
καί ποία υπήρχε διέξοδος έκ τής κε- 

κλεισμένης ταύτης σιδηράς κλωβοϋ Έ -  
γνώριζε καί συνιρσθάνετο μόνον, δτι ή 
ήθική θέλησις καί ό χαρακτήρ τής γυναι- 
κός τ*ύτης εινε άμέτρως υψηλότερα, σ τα 
θερότερα καί ισχυρότερα τής οΰχί άσθε- 
νοϋς θελήσεως καί χαρακτήρος αΰτοϋ τοϋ 
ίδιου. Ηϋρ'  ή Λίτρα tijv αμάδα .  "Ολον τό 
οικοδόμημα τό ύπ ’ αΰτοϋ ίδρυθέν, άπε- 
δείχθη χάρτινος οίκίσκος, όπόταν, έκείνη 
έκ τής αΰτής υλης έπίστατο νά άνεγείρτρ 
ταχύτατα  τοιοϋτον κολοσσόν διά τήν κα- 
τάρριψιν τού οποίου ό Πλάτων δέν είχεν 
οΰτε τά μέσα οΰτε τήν δύναμιν. Σύνειδεν 
δτι εύρισχ,εται τελείως είς τάς χεΐρας τής 
γυναικός ταύτης, ήν είς έπίμετρον ήγάπα 
μεθ ’ δλης τής φυσικής στοργής καί π ά 
θους. Τό πάθος τούτο καί πρότερον άκόμη 
πολλάκις έξηνάγκαζεν αΰτόν άκουσίως 
νά έκδηλή ήθικήν αδυναμίαν πρό τών θέλ
γητρων τής παραδόξου αΰτής καλλονής, 
καί τώρα, ήτο είς τήν θέλησίν της νά τόν 
σώσϊΐ ή άπ ’ ευθείας νά τόν άποστείλτρ είς 
τό κάτεργον. Ά λ λ ’ έν τή ψυχή αΰτοϋ ε- 
λαμπεν Κτι θολερά τις άκτίς έλπίδος.

— «Ό χ ι  δέν είνε άκόμη δλα ! Μέαΰτά 
δέν έτελείωσα άκόμη μαζύ σου ! Ιλεγεν 
αΰτφ  σκέψις τις παρήγορος, προσποιού
μαι, ΰποτάσσομαι πρός τό παρόν, άλλά τά 
πάν δέ έτελείωσεν άκόμη ! "Ιδωμεν τίς 
θά ΰπερβή τάν άλλον καί τίς θά κερδίσγ] 
έπί τέλους ! »

— Διάβολε ! έψέλλισεν οΰτος, πιέζων 
έν τφ  στηθεί του ύστερικώς όργίλην οί- 
μωγήν. Τί νά έκλέξω; τήν καταισχύνην ή 
τήν δουλείαν ; . . .  αΰτά μοϋ προτείνεις. . . 
Όρίστε! έξέλεξα ! άπεφάσισεν οΰτος μετά 
στιγμήν έπαχθοϋς, ώς φαίνεται, άμφιβο- 
λίας, έξέλεξα, είμαι δούλος σου αιωνίως !

Ή  Λιουδμήλα τάν έπλησίασε, μέ ο
φθαλμούς διαυγείς καί ετεινεν αΰτφ  τήν 
ώραίαν χεΐρά της.

Τ ίλ ο ς  τ ο ϋ  π ρ ώ τ ο ν  μ ί ρ ο υ ; .

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Α'
• ’ A p / t t x i  τ 6  π α ι γ ν ί δ ι  ο ν ».

— Ζήτησε τήν άδειαν ’ νά εΰγτρς κα 
ϊλα  τά βράδυ είς τό σπίτ ι μου σήμε- J 
ρον ! έψιθύρισεν ό Βελτίστσεφ είς τά ους 
τής θαλαμηπόλου Παλάσσας, άναχωρών 
έκ τής Λιουδμήλας Κόροβοφ. Ή τ ο  ήδη 
είς τήν κλίμακα, δταν έψιθύρισε τάς λ έ 
ξεις ταύτας , δπως δέ ή πρότασίς του έχτρ 
δόσιν τινα βασιμότητος ένίσχυσεν αΰτήν 
διά τραπεζογραμματίου 25 ρουβλίων, δ
περ εθεσεν έπιτηδείως είς τήν χεΐρα τής 
θεραπαινίδος.

’Εκείνη,αίσθανθεΐσα έν τή παλάμιρ αΰ
τής τό· χρήμα, διά τρυφεροϋ μειδιάματος 
Ινευσε καταφατικώς διά τής κεφαλής.

«Καλά, κ α λ ά ! » ,  άπεκρίθη αΰτφ  δι’ά- 
φώνου νεύματος καί νοήματος ή Παλάσσα.

*
¥ *

Τά πρώτον ήδη καθ’ δλον τόν βίον του 
ό Πλάτων Βελτίστσεφ έδέησε ν’ άναμένη 
μετά τοσαύτης πυρετώδους ανυπομονη
σίας συνέντευξιν μετά γυναικός, ήτις, 
κατά τήν κοινωνικήν θέσιν του, δέν ήτο 
άλλη ή θεοάπαινα τής έρωμένης του.

« Χρήματα, θω πείαν,οίνον,απάτην,πάν
τα πρέπει νά θέσω είς ένέργειαν. δπως ά- 
νιχνεύσω ! διελογίζετο ό Βελτίστσεφ δά- 
κνων τά χείλη καί μετά νευρικής ταρα
χής βαδίζων έν τφ  θαλάμω του' άλλ ’ είνε 
έπάναγκες ! καί σήμερον μάλιστα ΐνα γνω
ρίζω πώς οφείλω νά ένεργήσω. Πρέπει 
νά σκεφθώ. Βεβαίως αΰτή θά γνωρίζιρ 
κάτι τ ι»  !

Ή  κυριωτέρα δύναμις τής ΰποθέσεως 
ταύτης συνίστατο ήδη κατ' αΰτόν, νά 
μάθϊ), ποϋ καί είς ποίας χεΐρας εύρίσκον- 
τα ι τά κλαπέντα χρήματα.

Μέχρι πρό τίνος, έξ άνάγκης ώφειλεν 
οΰτος νά κλίντρ παθητικώς τήν κεφαλήν 
πρί τής Λιουδμήλ.ας, ΰποτασσόμενος τυ- 
φλώς είς πάσας τάς προσταγάς της,διότι 
οΰδεμία άλλη ΰπήρχεν ΰπεκφυγή. Ά λ λ ’ 
οΰτε ή διάνοια αΰτοϋ, οΰτε ή υπερηφά
νεια, οΰτε ή φιλαυτία , οΰτε δλα τά σχέ
δια καί οί ΰπολογισμοί του πρός λαμπρόν 
καί άνεξάοτητον μέλλον ήδύναντο νά συμ- 
βιβασθώσι μετά τής τοιαύτης θέσεως. Είς 
τήν άνάμνησιν τών σημερινών συμβάντων 
καί είς τήν περί τοϋ μέλλοντος σκέψιν 
δπερ ΰπέσχετο είς αΰτόν ή Λιουδμήλα, ή 
καρδία αύτοϋ έξηγείρετο καί έκόχλαζεν 
έξ αδιαλλάκτου όργής. Ήσθάνετο δτι 
σκληοώς έπροπηλάκισαν αυτόν, σκληρώς 
τον ήπάτησαν, τάν περιύβρισαν καί ήσαν 
έτοιμοι νά μεταχειρισθώσι τά άτομόν του 
ώς μηδαμινήν έλαστικήν σφαίραν Ή σθά
νετο δτι κατά τήν μετά τής Λιουδμήλας 
συνέντευξιν του, διεδραμάτισεν ήδη πρό
σωπον οίκτρόν παρομοίας έλαστικής σφαί
ρας, δτι αΰτη Ικαυιεν άρχήν,τώρα δέ δέον 
ν’ άναμένη τήν περαιτέρω συνέχειαν. Από 
τής σήμερον έμίσει, άλλά φεύ ! ήγάπα έν 
τούτοις τήν γυναίκα ταύτην, τήν ηγάπα 
διά τής ισχύος τού ζωώδους έκείνου π ά 
θους καί όρμεμφύτου στοργής,ήτις,ώς έπί 

I τό πλεΐστον,χαρακτηρίζει τόν« “ρω τα * τών 
άνδρών τής ένεστώσης έποχής, διότι καί 
αΰτός ό έρωα άναφαίνεται είς τοΰς άν- 
θοώπους τούτους,οΰχί διά τού υγιούς καί 
άνυψοϋντος έκείνου αισθήματος, δπερ είνε 
έμφυτον είς τάν ήθικώς άνεπτυγμένον άν
θρωπον, άλλά διά νοσηράς ιδιοτροπίας 
τερατωδώς διεστραμμένης φύσεως.

Ά λ λ ’ ήδη τό κύριον μέλημα αΰτοϋ ήτο 
τά χρήματα. Έπρεπε διά παντός μέσου 
ν’ άποσπάστρ αυτά έκ τών άγνωστων χει- 
ρών, νά καταστή αυθις άδιαφιλονϊίκητος 
κάτοχος δλου τοϋ θησαυροϋ του.

Πρός ΰποστήοιξιν τής ήθικής ένεργείας

είχεν άνάγκην πυρετώδους ένεργητικότη- 
τος, όνειροπωλήσεων καί έλπίδων διά τάς 
γ ιγαντ ια ία ς  έπιχειρήσεις 'του.

Ητο τοϋτο είδός τ ι  τυχηρού πα ιγν ι
διού, άλλ ’ ό πα ίκτης ήτο τοιούτος, ώστ* 
δέν ήδύνατο νά εΰαρεστήση αΰτόν οΰδέν 
στενόν καί μικρόν έδαφος τραπέζης χαρ
τοπαιγνίου. Είς ικανοποίησήν τοϋ παμ
φάγου αύτοϋ πάθους, πρός ταχΰ εΰαπό- 
κτητον καί κολοσσαΐον κέρδος, ώς πράσι
νον δάπεδον ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι 
τά εΰρωπαικά χρηματιστήρια.

Καί αίφνης δλα ταϋτα  άπώλοντο!..
’Ιδού πρός ποΐα δέν ήδύνατο νά συμ- 

βιβασθή ό Βελτίστσεφ, ίδοΰ έναντίον τ ί 
νος έσκέπτετο ν’ άντεπεξέλθιρ κατά τήν 
στιγμήν ταύτην.

Πρός τοιοϋτον αγώνα πάντα τά μέσα, 
κατά τήν συνείδησίν του, ήσαν έξ ίσου 
καλά καί πρόσφορα, πλήν ένός' νά έξα- 
ποστείλγι τήν Λιουδμήλαν είς τήν άλλην 
ζωήν δπως ϊπραξε πρός τόν έξάδελφόν του. 
Ένεκα τών προφυλάξεών της, έγνώριζεν 
οΰτος δτι ό θάνατος αΰτής, θά φέρη αΰ
τόν αΰθωρεί είς τά έδώλιον τού κατηγο
ρουμένου, καί βεβαίως, θά κατέστρεφεν 
άπαντα τά περαιτέρω σχέδια καί έλπί- 
δας του.

'Ώστε, έκτός τοϋ μέσου τούτου, πάντα 
τ ' άλλα ήσαν δυνατά' ήοκει μόνον νά έν- 
εργήσ/) έπιδεξίως καί περιεσκεμμένως.

Ά λ λ ά  καί δέν έπεθύμει νά φονεύσιρ τήν 
Λιουδμήλαν. Μισών καί αγαπών αΰτήν 
ταυτοχρόνως έπόθ»ι νά θριαμβεύσιρ αΰ
τής, άλλά θρίαμβον άλλου είδους. Έ πε-  
θύμει ήδη ν’ άντιταξ-ρ αΰτή ισόπαλα δ- 
πλα, έπεθύμει νά καταβτή αύθις ισχυ
ρός, άνιξάρτητος, καί άνεξέλεγκτος κυρί
αρχος πάντων τών μέσων του καί διά 
τούτου νά ΰποτάξη αύθις τήν τοσοϋτον 
γοητεύουσαν αΰτόν γυναίκα ταύτην, νά 
κυριαρχήση αΰτής, δυνάμει τοϋ πλούτου 
καί αξιώματος του, καθιστών αΰτήν ά- 
περιόριστον δούλην του. Θά ήτο εΰτυχής 
άν οΰχί ή Λιουδμήλα δι’ αΰτόν, άλλ ’ αΰ
τός άν έγνώριζεν αίματηράν τ ινα  πράξίν 
της. Τότε θά κατεΐχεν αΰτήν είς χειράς 
του, αείποτε έκφοβίζων αΰτήν δτι δύνα- 
τα ι ν ’ άποκαλύψτι τά κακούργημά της, 
τότε θά ήδύνατο νά τήν έξαναγκάσγι νά 
άγαπήβγι αΰτόν καί νά άπολαύστ) τής α 
γάπης της δσον θέλει.Τά μίσος, δπερ κα
τά τήν παρούσαν στιγμήν, μετά τού πά 
θους, ϊτρεφεν οΰτος πρός τήν Λιουδμήλαν, 
ύπηγόρευεν αΰτφ  δτι τοϋτο θά ήτο ή καλ- 
λιτέρα, ή έπισημοτέρα έκδίκησις, ήτ ις ή 
δύνατο νά ίσοφαρίσϊ) πρός δ,τι κακόν,δ,τι 
πονηρόν έπροξένησεν είς αΰτόν ή γυνή 
αΰτη.

Ίδοΰ διατί μετά τοσαύτης νευρικής τα 
ραχής έβάδιζεν έν τφ  σπουδαστηρίψ του 
καί μετά τοσαύτης πυρετώδους άνυπομο- 
νησίας άνέμενε τήν συμπεφωνηθεΐσαν σ υ ν  
έντευξιν.

*

* *

Τήν όγδόην ώραν τής έσπέρας ό υπη
ρέτης, μετά τίνος δισταγμού, άνήγγειλεν 
αΰτφ  δτι έκ τής εισόδου τής υπηρεσίας
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*ρ «ση λθε jcopm τ ις , ή όποία Ιχει άνάγκην
τόν ίδίί.

Παλάσσα ; ! Έδώ ! έδώ, Παλάσσα ! 
(Ιχ έδώ! Καί ώρμησε πρός συνάντησίν της 
J βελτίστσεφ. Κ α λό ’στα μάτια  σου! πώς 
έχ*ρηκα ποΰ σ’ είδα ! Βγάλε τό καπέλο 
no'j', κάθησε, έδώ,' έδώ είνε αναπαυτ ικό 
τερα. Τί θέλεις ; τσάϊ, καφέ, σοκολάτα, 
*ομφέτα, ή φροΰτα ;

"Ο Βελτίστσεφ μετά τοσαύτης χαράς 
**ί τοσοΰτον έφαίνετο μεριμνών πλησίον 
τίς ζένης του, ώστε έκείνη χωρίς νά θέλη 
τόν έθεώρει διστάζουσα.

Τό παρετήρησε και ήσθάνθη τό λάθος 
του" άλλά τ ί  νά κάμη ; Κατόπιν μακρύς 
*«ΐ έπαχθοΰς προσδοκίας ή πρώτη αυτοΰ 
όρμή ήτο τοσοΰτο σφοδρά άκουσίως του, 
δίτε έλησμόνησεν δτι ώφειλε νά συγκρα- 
τ ίτα ι .

— Έ ζητήσατε νά μέ ίδέτε ; ήρώτη- 
βεν έπί τέλους έ  Παλάσσα.

— Ναί, ναί, ψυχή μου ! Καί βλέπεις 
*όσον έχάρηκα διά τόν έρχομόν σου. Είνε 
ανάγκη νά συνομιλήσωμεν διά κάτι τ ι ,  
ά λλ ’ άς τ ’ άφήσωμεν υστέρα' τώρα, είσαι 
μουσαφίρισσά μου καί πρέπει νά σέ φ ι
λέψω .

Διέταζε τόν υπηρέτην νά φέρη καί θέση 
αμέσως έπί τ έ ς  τοαπέζης καρπούς, οίνον, 
τέϊον καί μπισκότα.

"Η Παλάσσα ήγνόει τί νά υπόθεση έκ 
τής τοιαύτης υποδοχές.

Την έβοήθησεν ό ίδιος νά έκβάλη τόν 
πΐλόν της ν’άπεκδυθέ τό έπανωφόριόν της 
καί έκάθισεν αύτην έπί πλατέος τουρκι
κού διβανίου,δπου ό θαλαμηπόλος προσώ- 
θησεν αΰτοΐς την φέρουσαν τά τοΰ τείου 
σκεύη τράπεζαν.

— Σήμερον είμεθα μόνοι καί θά κά- 
μωμεν καί οί δυό τόν οίκοκύρη, χαριέντως 
έπρότεινεν ό Βελτίστσεφ- σύ, ’σάν νοικο
κυρά φίλεψέ με τσάϊ, κ’ έγώ ’σάν οίκοκύ- 
ρης θά σοΰ προσφέρω κρασί καί φροΰτα.

Καί έπλήρωσε ποτήριον αρκετές χωρη
τικότητας δι’ούγγρικοΰ γλυκοΰ οίνου.

Ή  Παλάσσα μετά πλήρους όρέζεως ε- 
τρωγε μπισκότα καί καρπούς, Ιπινε τέϊον 
καί οίνον, καίτοι δέ άκόμη έδίστκζεν, 
έν τούτοις τά ματάκια καί μαγουλάκια 
της έπετοΰσαν φωτ^αίς, τά δέ χείλη μά
λιστα συνεπτύσσοντο είς προσηνές μειδί
αμα.

Ό  Πλάτων άκρως έπόθει νά συλλάβη 
τό ταχύτερον τόν όδηγοΰντα μίτον καί 
τά ίχνη τές  ύποθέσεώς του, άλλ ' ένόησεν 
δτι δέν ητο 2τι καιρός, δτι δέον ν’ άνα- 
μένη μικρόν, καί διά τοΰτο, συγκρατών 
έαυτόν, προσεπάθει ν’ άστείζηται πρός 
την Παλάσσαν, νά φαίνηται εύθυμος καί 
«μέριμνας, δέν έλησμόνει δέ νά πληρώνη 
δι’ούγγρικοΰ οίνου τό ποτήριόν της,δστις, 
*ατά την γνώμην του, ώφειλε νά λύση 
την γλώσσαν τέ ς  ώραίας θαλαμηπόλου.

Χάριν άστειότητος έκάθησεν ούτος 
«λησιέστερον πρός αΰτήν, Ιλαβε την χεΐ
ρά της καί τήν έζεθείασε, κ*ί έπί τέλους, 
«στειότητος χάριν καί άπροσδοκήτως, έ- 
?ίλησεν αΰτήν είς την καταπόρφυρον πα
ρειάν της.

Ή  Παλάσσα άνεσκίρτησε καί άπεμα- 
κρύνθη.

—  Τί ’νε τοΰτο ! Δέν ’ντρέπεσθε ! εί- 
πεν αυτη ώς αίσχυνομένη , διά προσπε- 
ποιημένου ύφους. Τοΰτο μάλιστα, μέ συγ
χωρεΐτε, είνε μεγάλη ’ντροπή γ^ά σάς 
νά είσθε απατεώνας .

—  Καί ποιον ήπάτησα ! ειπε μειδιών 
ό Βελτίστσεφ.

—  Πώς, ποιον ! Σεΐς γνωρίζετε πο^όν! 
Έ ννοια  σας δά νά πάγω νά τό ’πώ τές  
κυρίας μου τ ί  άνδρας είσθε !

—  Καί μήπως έγώ φοβοΰμαι τήν κυ
ρία σου ;

—  Τήν φοβάσθε, δέν τήν φοβάσθε, δέν 
είνε δμως καλά αΰτά τά  καμώματα__

—  Καί άν ή κυρία σου μ’ άπατα  κ’ έ 
κείνη; σπουδαιολογών καί άστεϊζόμενος 
ειπ'ε νεύων α ΰτέ  ό Βελτίστσεφ.

—  Α, μέ συγχωρεΐτε, αΰτό ποτέ δέν 
είμπορώ νά τό πιστεύσω !

—  Κάνεις τήν άνήζερη τάχα ! ειπεν 
ΰψών τούς ώμους.

Ή  Παλάσσα προέβλεψεν αύτόν δι’έκ- 
θάμβου καί άνιχνευτικοΰ βλέμματος.

— Δέν μοΰ λές, Παλάσσα, ήθελες νά 
ήσαι στή θέσι τές  κυρίας σου ; μετά 
βραχεΐαν σιωπήν, συνοδευομένης ύπό τ ι-

I νος ψυχικοΰ άγώνος, ήρώτησεν αίφνης 
αΰτήν ό Βελτίστσεφ.

Έκείνη έζεπλάγη Ιτι μάλλον, οδτως 
ώστε έκ πρώτης δψεως δέν ήδύνατο νά 
σκεφθέ τ ί  ώφειλε ν’ απάντηση.

— Δηλαδή, πώς στή θέσι τές  κυρίας;
έπηρώτησεν αΰτη

— Νά έ'τσι, δπως έκείνη ! — Νά Ιχης 
κοντά σου καλόν φίλον, ό όποιος θά 
σ’έζησφάλιζε νά κατοικές είς ώραΐο σπί
τ ι ,  νά σεριανίζης μέ άλογα λαμπρά, νά

! πηγαίνης είς τά θέατρα...
— 'Ακουσ’έκεΐ, καλέ τ ί  λόγια ’νε αΰ 

τά ! άπεκρίθη αυτη, ταπείνοΰσα είς τό 
Ιδαφος τούς ώς έλαΐαι οφθαλμούς της,

! Πώς είμπορεΐ νά γείνη αΰτό τό πράγμα ! 
. . .  έγώ πολύ καλά νοιώθω τόν έαυτό 
μου, πώς είμαι μιά κόρη άπλέ καί δέν 

\ είμαι ανεπτυγμένη...
—  Έδώ δέν χρειάζεται καμμιά άνά- 

! πτυζις !
— Καί τ ί  χρειάζεται τό λοιπόν ;

| — Πρέπει νά άρέσης καί ιδού τό πάν !
j . . .  Καί φαντάσου, έζηκολούθησεν ύπού- 

λως ό Βελτίστσεφ, δτι άρεσες είς κάποιον, 
καί ό άνθρωπος αΰτός είνε πλούσιος, καί 
σοΰ κάμνει εζαφνα μιά τέτοια πρότασΓ 
τ ί  θά τοΰ άπαντοΰσες ;

—  Ό λο νά χορατεύετε θέλετε ! είπε 
συστελλομένη η Παλάσσα, άποφεύγουσα 
τήν άμεσον άπάντησιν καί ταπεινοΰσα 
τήν κεφαλήν άκόμη χαμηλότερον.

— Τουναντίον έγώ σ’ έρωτώ σπουδαιό- 
1 τα τα  καί περιμένω τήν άπάντησίν σου.

Ή  Παλάσσα έφλέγετο ύπό ζωηροΰ έ- 
| ρυθήματος καί έτήρει επίμονον σιγήν.

— ’Σάν κ’ έμένανε μόνο στους όμοίους 
μου ’μπορώ ν’άρέσω" άπεφάσισεν έπί τ έ 
λους νά προφέρη.

— Καί μήπως δέν ύπάρχουν περιστά
σεις π ο ΰ ’μπορείς ν’άρέσης καί είς άλλον ;

ολίγα ύπάρχουν παραδείγματα ! Μερικοί 
μάλιστα καί ’παντρεύονται ! . . . λοιπόν 
τ ί  σκέπτεσαι δι’αΰτήν τήν ύπόθεσιν, Πα
λάσσα ; δέν άπαντ^ς ;

—  Βέβαια ...  ποιος θέλει τό κακό του, 
ποιος κλωτσ% τήν εΰτυχίαν του, ώμολο- 
γησεν έπί τέλους ή κόρη.

— Καί σύ θά ήρνεΐσο ; είπε προχωρών 
πρός αύτήν ό Βελτίστσεφ.

— Ποιος, έγώ ; . . .  χμ ! . . .  Τέτοια τύχη 
δέν είνε γ ιά  τά  ’δόντια μας!

— Αΰτό δέν είμπορεΐς νά τό ’πης . . . 
άκουσε νά σοΰ ’πώ .. .

Διέλθε τόν θάλαμον άπομάσσων τό 
σκυθρωπόν μέτωπόν του, οίονεί σκεπτόμε- 
νος καί μελετών τ ι .

— Ά κουσ ’ έδώ, Παλάσσα, είπε *τα -  
θείς πρό αΰτης, ή τύχη σου έζαρτάται 
άπό σέ τήν ιδίαν. Θά σοΰ ομιλήσω είλι- 
κρινώς, ά λλ ’ άπαιτώ  νά ήσαι καί σύ έπ ί
σης ειλικρινής. Σύμφωνος ;

—  Όρίστε.. .  Γ ιατ ί νά σοΰ κρυφτώ !
—  ’Ιδού λοιπόν. . . Θά ήκουσες ίσως 

άπό τό δωμάτιό σου δτι σήμερα τά έ- 
χονδρύναμε λ ιγάκ ι μέ τήν κυρά σου καί 
μάλιστα έμ*λώσαμε...

—  Ναί, άκουσα, ποΰ είχατε φωναΐς 
μέσα ’κεΐ,έπεκύρωσεν ή Παλάσσα.

— Ή  κυρία σου είνε πολύ άνυπόφορος 
: γυναίκα καί τήν Ιχω βαρεθη έλεεινά διά

τόν άθλιον χαρακτέρά της! έκοινοποίησεν 
ό Βελτίστσεφ' μή θαυμάζης ! Ισπευσε νά 
προλάβη ούτος παρατηρήσας τό βλέμμα 
της, ’ζεύρω έγώ τ ί  λέγω ! . . .  άλλά . . .  έκ
τος τούτου . . . άοχίζω νά ύποπτεύωμαι 
πώς δέν μοΰ είνε π ισ τή . . .  τοΰτο τό γ νω 
ρίζω μάλιστα καί ήθελα μονάχα νά βε
βαιωθώ τελείως, διά νά κόψω μαζύ της 
κάθε σχίσι.

— ’ Α, αΰτό,μοΰ φαίνεται, δέν είνε διό
λου αλήθεια ! έπενέβη ή Παλάσσα.

— Έ λ α  τώρα'έγώ’ζεύρω τί λέγω! 'ζεύρω 
πώς είν’Ι τσ ι 'άλλ ’δταν βεβαιωθώ πλέον έν
τελώς,τότε νά καταλάβης,θά ϊχω πλέρες 
δικαίωμα νά τά χαλάσω μαζύ της . . . 

i ’Αλλά σύ νά μέ βοηθήσης νά βεβαιωθώ... 
ΰστερα άπ’ αΰτό, έπειδή πολύ μ’ αρέσεις, 
είμπορεΐ νά μείνης μαζύ μου ’στή θέσι τές  

1 κυρίας σου...
Ή  κόρη έταράχθη.
— Διατί έσκυθρώπασες, Παλάσσα ; 

αίμύλως καί συμπαθώς ήρώτησεν αΰτήν 
ό Βελτίστσεφ.

— Νά... σκέπτομαι δι’ αΰτό ποΰ μοΰ 
ε ίπατε .. .

— Καί τ ί  σκέπτεσαι ;
— Νά έγώ .. .  μέ συγχωρεΐτε, σκέπτο

μαι πώς, άφοΰ ετσι εύκολα ζητε ίτε  νά 
παρατήσετε τήν Λιουδμήλα Σεργέεβνα, 
τέτοιον άγγελο, τέτοια κυρά,τότες έμενα, 
μία τέτοια κόρη, πρόστυχη, ευκολώτερα 
άκόμη θά μέ παρατήσετε...

Ό  Βελτίστσεφ έκινήθη είς γέλωτα .
— Αΰτό δέν Ιχεις φόβο νά τό πάθης !

! καθησύχαζεν ούτος τήν Παλάσσαν, γ νω 
ρίζεις πολύ κ*λά, μοΰ φαίνεται, πώς έγώ 

' είμαι άνθρωπος καλός καί όχι κανένας 
σφικτός" έγώ θά σέ έζασφαλίσω προηγου
μένως Ιτσι ποΰ νά ?χης δι’ δλη σου τη



ζωή ! έγώ δέν τά λυπούμαι, ’ξεύρεις ! θά 
βάλω Ivoc γραμμάτιον είς ονομάσου 'ςτήν 
τράπεζα, καί θά έχεις τό καπιταλάκι σου 
καί θά ’μπορϊΐς υστέρα νά 'πανδρευθής καί 
κανένα υπάλληλον άκόμη ! . . .  έπειτα δά 
τ ί  χρειάζονται τά λόγια ! ειπεν οΰτος κι- 
νών την χεΐρα, γ ιά  νά πιστεύσης πώς δέν 
λέγω ψεύματα, Ιδού !

Καί έθεσεν είς την χεΐρά της ίριδόχρουν 
τραπεζογραμμάτιον.

Ή  Παλάσσα οΰδέποτε ήσθάνθη έαυτήν 
κάτοχον τοσούτου πλούτου.

—  Φθάνουν τά χωρατά, Πλάτον Βα- 
σιλειεβιτζ ! συγκεχυμένως έπρόφερεν αυτη 
πιστεύουσα καί δέν πιστεύουσα είς την 
εΰτυχίαν της.

— Δέν αστειεύομαι, Παλάσσα ! μ ! ΰφος 
άκρας ειλικρίνειας έβεβαίου οΰτος την κο
ρασίδα. Σέ παρακαλώ νά δεχθής τό τ ι 
ποτένιο τοΰτο δώρον. Διά τά  χρήματα 
αΰτά  δέν αναλαμβάνεις καμμίαν ύποχρέ- 
ωσιν. Θέλω μόνον νά πιστεύσης είς τά 
λόγ^α μου. "Αν μοϋ πιστεύης καί μέ βοη- 
θήσγις νά χωρίσω άπό την Λιουδμήλα 
Σεργέεβναν, σοϋ έπαναλέγω δτι είμπορεΐ 
νά γείννις δι’ έμέ, OTt μοΰ ήτον έκείνη- 
άν δμως δέν θέλεις νά πάρης την θέσιν 
της, τότε είς κάθε περίπτωσιν, διά την 
έκδούλευσίν σου θά σέ άνταμείψω δοον 
οΰΒέ τό έφαντάσθης ποτέ.

— Καί είς τ ί  την ΰποπτεύεσθε την 
Λιουδμήλα Σεργέεβνα ; μετά δισταγμοΰ 
συνέσπασε τούς ώμους ή Παλάσσα.

— Σοϋ ειπα πλέον είς τ ί την υπο
πτεύομαι.

—  Καί πώς τό νομίζετε έτσι ;
—  ’Ιδού πως . . .
Καί ό Βελτίστσεφ διήλθεν έκ νέου τό 

δωμάτιον σπογγίζων τό μέτωπον.
— Θά ίδής μοναχή σου άν έχω δίκαιον- 

άλλά είπέ μου είλικρινώς. ’Ενθυμείσαι δ
ταν έγώ πριν άποθάνει ό έξάδελφός μου 
ήμην τήν τελευταίαν φοράν είς τής Λιουδ
μήλας Σεργέεβνας ; Ώ ς γνωρίζεις, άπό 
τότε μέχρι σήμερον δέν έπήγα έκεΐ . . .

— Αΰτό τό ένθυμοΰμαι, συνηνεσεν ή 
Παλάσσα. Τότε είχατε κοιμηθή έπάνω 
’ςτόν καναπέ.

Μάλι στα, σωστά, αγαπητη μου
άλλά τώρα είπέ μου, ήλθε κανένας άφοϋ 
έγώ έφυγα κ’ υστέρα ;

— Καλ’ αΰτόνε λοιπόν ζηλεύετε ; φαι- 
δρώς έγέλασεν ή κορασίς- ήτον, μάλιστα, 
άλλά άδικα ! . . .  Μά τόν θεόν, άδικα ! . . .  
ητον ό άνδρας της ποΰ ήλθε . . .

— *0 άνδρας της -, ριγήσας δλος ή 
γέρθη ό Βελτίστσεφ. «Εΐνε δυνατόν νά 
εινε σύμφωνοι μεταξύ τω ν ;» ,  έσκέφθη έν
τρομος καί τεταραγμένος οΰτος- «άλλά 
τότε πρός τ ί ή άπαίτησις διαζυγίου ;»

—  Κ’ έκείνη τόν έδέχθη ; ήρώτησεν 
οΰτος τήν κορασίδα.

— Πώς νά μή τόν δεχθή, άφοΰ ’μπήκε 
διά τής βίας ! . . .  άλλά όλίγη'ώρα ώμίλη- 
σαν μαζύ, καί μοΰ φαίνεται πώς έμάλω- 
σαν, διότι έκεΐνος, δταν έφυγε, ητον τόσο 
θυμωμένος,ποΰ άπό τό θυμό του έχτύπη- 
σε τήν πόρτα.

— Λές τήν αλήθεια, Παλάσσα ;

—  "Ετσι νά 'δώ καλό ! είλικρινώς καί 
άψευδώς έπεβεβαίωσεν ή θεραπαινίς.

'Ώστε τό έργον δέν συνετελέσθη μετ’
J  αΰτοϋ», διελογίσθη ό Πλάτων Βασίλειε- 

βιτζ.
1 —  Είπες λοιπόν πώς έφυγε γρήγορα ;

— Πολΰ γλήγορα μάλ ιστα - ειχε έλθη 
μόλις έφύγατε καί δέν έμεινε περισσότερο 
άπό δέκα λεπτά.

— Καί άφοΰ έφυγεν έκεΐνος, τ ί  Ικαμεν 1 
υστέρα ή Λιουδμήλα Σεργέεβνα ;

—  "Υστερα...  υστέρα έπρόσταξε νά μή 
δεχθώ κανένα καί μάλιστα ουτε σόϊς τόν I- 1 
διον καί γιά κάμποσην ώρα έκάθητο μέσα 
στον κοιτώνα της μόνη καί μοναχή της, j 
κλειδωμένη μάλιστα μέ τό κλειδί. "Αν θέ- j 
λετε, τοϋτο μοϋ φάνηκε παράξενο, γ ια τ ί  
νάνε μοναχή καί νά κλειδωθεί, γ (ατ ί αΰτό 
ποτέ της δέν τώκαμε.

— "Υστερα ; έδοκίμασεν ό Βελτίστσεφ, 
οΰτινος ή κα ρδία έπαλλεν υπό ταραχής 
αμφιβολίας καί έλπίδος.

—  "Υστερα μέ διέταξε νά προσκαλέσω ) 
ενα άμάξι, καί έπήγε κάπου . . .

— Ποιάν ώρα Ιγεινε τοϋτο ;
—  Νομίζω κατά τάς δώδεκα.
ΌΠλάτων Βασίλειεβιτζ έκλινε τήν κε

φαλήν καί έβυθίσθη είς διαλογισμούς τ ι -  
νας. Άνεμνήσθη ήδη δτι τήν χθές έσπέ- 
οαν, δταν έπέτυχεν έπί τέλους ν’ άπο- 
σπασθή άπό τής Ειρήνης καί έπορεύθη είς 
τήν κατοικίαν του, ό θαλαμηπόλος του 
τφ  άνέφερεν δτι κατά τήν απουσίαν του 
άφίκετο ή κ. Κόροβοφ, άλλά χθές δέν είχε 
δώσει τήν έλαχίστην προσοχήν είς τήν 
είδησιν ταύτην, κατά τήν παρούσαν δμως 
στιγμήν τούτο έλάμβανε σπουδαιότητά 
τινα.

[Έ πετα ι αυνέχεια].
Α γαθ . Γ .  Κ ονςταντινιδης

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

Τ Ο  Ο Β Ο Ύ Ζ Ι Ο Ν
Διήγημα τοΰ Α καδημαϊκού 

V I C T O R I F N  S A R D O U

%
ΙΩΑΚΕΙΜ Β ΑΛ Α ΒΑ Ν Η

Α Λ Η Θ Ε Σ  Δ Ρ Α Μ Α  [ Ν  ΜΙΚΡΑι ΑΣΙΑι
[Συνέχεια]

Έφθασαν είς τόν τελευταΐον σταθμόν 
τής Α γ ία ς  Τεσσαρακοστής, εις τήν Κυ
ριακήν τών Βαίων, ήτις θεωρείται ώς τό 
προπύλαιον τής Λαμπρκς.  Κατά τά νενο- 
μισμένα, καθ’ δλην τήν μακροχρόνιον πε
ρίοδον τής Τεσσαρακοστής δίς μόνον έπι- 
τοέπεται ή ιχθυοφαγία ΰπό τής ’Εκκλη
σίας, κατά τήν Κυριακήν τών Βαίων καί 
τήν ήμέραν τοϋ Εΰαγγελισμοϋ δταν δέν 
συμπέσγι μετά τής Μεγάλης Έβδομάδος. 
Πάσας τάς διατάξεις ταύτας τής Ε κκ λη 
σίας, είτε ουσιώδεις είτε μή, φυλάττου- 
σιν άπαραβάτως οί Χριστιανοί τής Μικο&ς 
’Ασίας καί άλλων χωρών, παραλαβόντες 
παοά τών πατέοων αΰτών. Έκ τών ποτα
μών άλιεύοντες κατά τάς παραμονάς τοΰς 
άναγκαιοϋντας ίχθΰς κομίζουσιν έντός κο-

φίνων άπό άποστάσεως 12 — 15 ώρών μ  
πωλοΰσιν άνά πάσας τάς κωμοπόλεις 
τά χωρία, ένθα ΰπάρχουσι Χριστιανοί 
Πατροπαράδοτον δ’ υπάρχει παρ’ ήμΐν 
θος, καθ’ δ καί ό πτωχός καί ό πλούσιος 
οφε ίλε ι  νά ίφθυοφαγήση κατά τάς ήμ£. 
ρας τα ύ τα ς - τρώγουσι δέ παστούς ίχθΰς 
έν ανάγκη, δσάκις δέν εΰρεθώσι νωπο^ 
διότι πολλάκις οί πρός άλιείαν αΰτών 
ταβαίνοντες, Χριστιανοί καί Τοΰρκοι, «. 
ποκλείονται υπό τών χιόνων έπί ίκαν&ς 
ήμέρας καί τότε καταφεύγουσινείς τά πλη
σιόχωρα τουρκικά χωρία καί φιλοξενούν
τα ι θερμότατα ΰπό τών Τούρκων, οϊτινες 
έχουσιν άδιαφιλονίκητον αρετήν τήν τ-̂ ς 
φιλοξενίας, ή είςέρχονται είς παρόχθιον 
νερόμυλον, Ινθα φιλοξενεί αΰτούς ό μυ
λωθρός, ψήνων υπό τήν θερμήν τέφραν τής 
έστίας αυτοϋ τόν άναγκαιοϋντα άρτον χω- 
ρ!§ μαγ ι ά ,  κατά τό άρτι είςαχθέν έν Ά - 
θήναις σύστημα τοϋ άρτοποιοΰ κ. Σπ. Σί- 
μου. Οΐ άνθρωποι τής’Ανατολής, φυσικώ- 
τερον βίον ζώντες,γινώσκουσι πολλά πράγ
ματα πρό τής έφευρέσεως, άνακαλύψεως ή 
έφαρμογής αΰτών ΰπό τών πεπολ ι τ ιβμ έ -  
νων  λαών.. .

Μετά τήν έορτήν τών Βαίων άρχονται I  
αΐ συγκ ινητικώτατα ι άκολουθίαι τής 'Α- [ 
γίας καί Μεγάλης Έβδομάδος. "Οσον καί F 
άν άπεμακρύνθημεν καί όσημέραι άπομα- | 
κρυνόμεθα άπό τής άφελοϋς παραδόσεως j 
τών πατέρων ήμών, δσον καί άν τερπώ- I 
μεθα είς τήν άκρόασιν τής *Έβραίαςν  ι 
τοΰ 'Αλεβύ ή τού « 'Ρ ι γ ολ έτ το υ» ,  τής 
t ’Aidag»  τοΰ Βέοδη ή τών · Ουγενότων»  | 
τού Μάγερβέερ ή τοϋ «Φαουβτ» τοϋ Γκου- 
νώ κτλ . ,  έν τούτοις, πρέπει νά τό όμολο- 
γήσωμεν,άσυγκρίτως άνωτέραν συγκίνησιν 
αίσθανόμεθα οί πάντες έν τή άκροάσει τών 
Ν υμφ ίω ν ,καί μάλιστα οσάκις ψάλλωνται 
καλώς.Τοϋτο είναι σαφέστατον τεκμήριον 
τοΰ δτι,εί καί ζώμεν τόνέπιτηδευτόν βίον, 
έν τούτοις εΰχαρίστως, άν ήδυνάμεθα, θά 
άντηλλάσσομεν αΰτόν άντί τοϋ φυσικωτέ- 
ρου, τοϋ άφελεστέρου,τοϋ γλυκυτέρου βίου 
τών πατέρων ήμών. ’ Αν δέ διά πάντα 
Χριστιανόν αί ήμέραι τής Μεγάλης Έ 
βδομάδος ήναι συγκινητικαί καί γλ>υκεΐαι, 
άλλά διά τούς Μικρασιάτας "Ελληνας πα- 
ρέχουσιν δλως ιδιαίτερον θέλγητρον. Ήμεΐς, I 
ζώντες ΰπό άλλας συνθήκας, δέν δυνάμε- | 
θα νά νηστεύωμεν τό μακρότατον άλη- i 
θώς χρονικόν διάστημα τής Μεγάλης Τεσ- ί 
σαρακοστής- τούτου δ’ ενεκα ολίγον συγ- j  
κινούμεθα άπό τά  κόκκ ινα  α υ γά  τ ο ϋ  Πά-  
<3χα καί άπό τό κρέας'  άλλά διά τούς α
δελφούς ήμών έκείνους τούς διανύσαντας 
έν αΰστηρόί αποχή πάντων τήν Τεσσαρα
κοστήν, είναι πανήγυρις πανηγύρεων,είναι 
άληθής λ αμ π ρ α  ή τής Άναστάσεως τοϋ 
Σωτήρος ήμέρα. Ή  πρώτη έβδομάς τών 
Νηστειών ήοχετο διά τ ρ ιη μ έ ρου  νηστείας 
καί ένδελεχοϋς προςευχής, ώς καί αί λοι- 
παί π2σαι δι’ ήμερηβίας ,  καί πάλιν διά 
τριημέρου ή τελευτα ία , ή Μεγάλη. Ου
τω ή ψυχή, καθαρθεΐσα άπό τών ρύπων 
αΰτής, έγίνετο άξια τής άγίας Κοινω- | 
νιας, καί τό σώμα ήμείβετο άνταξίως j



δοκιμασιών καί τών στερήσεων αΰ- 
διά τές  ανατολές τές  χαρμοσύνου 

ιπρϊ ,ς.

Επίτηδες έξέτεινα τόν λόγον έπί τοΰ 
τος τούτου, ϊνα δείζω δτι οί Μικρα- 

2ται "Ελληνες είναι αληθείς Χριστια- 
, ζώντες μόνον διά τές  θρησκείας καί 

»j|{ συνειδήσεως.'Ο είς την θρησκείαν σε- 
Ι*5|χός παρ’ αΰτοΐς είναι ώς έπί τών άπο- 

οτολικών χρόνων. Καθ’ δλον τό διάστημα 
1$; Τεσσαρακοστές αί μητέρες άφηγοΰν- 
-,n.\ διάφορα συγκινητικά κεφάλαια τέ ς  
Αγίας Γραφές είς τά τέκνα αυτών καί 
^βάλλουσιν είς τάς καρδίας αΰτών έγ- 
χαίρως διά καταλλήλου τρόπου τόν φό
βον τοΰ Θεού, την είς την μέλλουσαν 
ζωήν άκράδαντον πίστιν, την αιώνιον τ ι -  
ρωρίαν τών Αμαρτωλών καί τήν αιώνιον 
άπόλαυσιν τών αγαθών. ’Ιδίως αί περί 
ΐίίς Κολάσεως είς τό πνεύμα τών Έ λλη -  
νοπαίδων τής Μικράς 'Ασίας έγκολαπτό- 
μεναι ίδέαι είναι φοβεραί' αί εικόνες τοΰ 
Ταρτάρου βαθύτατα έγχαράσσονται έν τη 
φαντασία αΰτών διά διηγήσεων τρομε- 
ρδν, ύπό τήν διψαλέαν θρυαλλίδα τοΰ δι’

. έλαίοο ή λινελαίου τρεφομένου λύχνου, 
έαποιουσών είς τήν μήπω δεόντως άνε- 
πτυγμένην φαντασίαν αΰτών φρίκην το- 
σαύτην, ώςτε καί μετά πολλών έτών π ά 
ροδον καί μετά ανάπτυξή , καί επιστημο
νικήν έτι, δέν έξαλείφονται, άλλά παρα- 
χολουθοΰσιν αΰτούς καί μέχρι τοΰ χείλους 
τοΰ τάφου. Αί τοΰς άμαρτωλοΰς άναμέ- 
νουσαι τιμωρίαι έν τ έ  Κολάσει παρίσταν- 
τκι διά τές  είκονικωτάτης καί πλήρους 

■a άλλοκότων παραστάσεων τουρκικές γλώσ- 
σγις τοσοΰτον φρικαλέαι, ώςτε πολύ πρό 
τής έκτελέσεως κακούργου ή πλημμελούς 
τίνος πράξεως κεΐται παρά τοΐς Μικρα- 
οιάταις Χοιστιανοΐς ή τέ ς  Κολάσεως σκέ
ψις, ήτις καί συγκρατεΐ τάς τυχόν άγριας 
όρμάς τοΰ Μικρασιάτου Έλληνος. Καί 
διά τοΰτο έκ τών απειροπληθών έγκλη- 
ματιών, τών πληοούντων τάς ύπερμεγέ- 
θεις καί κολοσσιαίας τήν χωρητικότητα 
ψυλακάς καί είρκτάς τέ ς  Τουρκικής Αυτο
κρατορίας, σπανιώτατα θά συναντήση ό 
παρατηρητής μορφήν κακοΰργον, άνήκου- 
σαν είς "Ελληνα τέ ς  Μικράς ’Ασίας, δς- 
t i ; ,  ύπό τό δέος τέ ς  ιδίας θρησκείας καϊ 
τ ί ς  δι’ αΰτόν καί μόνον έφαρμοζομένης 
κυστηρότητος τοΰ Σίερ ϊ ,  (ίεροΰ Κώδικος) 
έπτηχώς, δέν τολμά οΰχί νά διαπράζη, 
«λλά μηδέ νά σκεφθη κακόν τι κα τ ’άλλου. 

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

Τό γήρας... τίς  ύπομένει άγογγύστως ; 
Κ*ι μέτά ποίας μελαγχολίας, δταν ύ- 
^Ρ^ώμεν τό τριακοστόν έτος τές  ηλικίας 
^*5, μίίτρώμεν τά  έτη μας ·, Είτε άνήρ 
ε'τε γυ|νή, εϊτε ισχυρός, είτε καλλονή ει-

νέ τ ις , δ ,τι παρέρχεται τόν καταλυπ ΐΐ ’ 
καί δμως ή παρούσα ώρα εινε άκόμη ή 
καλλητέρα, διότι α ν  ρ ι  ο ν  ·&« ήνε ά  ρ -  
γ  ό τ  ε ρ α . . .

Ταΰτα  διενοεΐτο έν τ·7\ μικρά έπαρχια- 
κη αιθούση της, μέ τά  πτωχικά  καί πε
παλαιωμένα έπ ιπλα , έκείνη, τ έ ς  οποίας 
άλλοτε λέγουσι δέν ύπέρχεν έφάμιλλος, 
ή  ωρα ία  κ υ ρ ία  Υίαμετου.

’Εγεννήθη έν Χαβρη, έκεΐ έζησεν, έκεΐ 
εζη· καί αί άναμνήσεις αΰτές  ώς παιδίου 
ζανθοΰ καί χαρίεντος, ώς νεάνιδος έζό- 
χου καί υπερήφανου, ώς νέας γυναικός 
αίφνιδίως μεταβληθείσης ολίγον είς σκυ
θρωπήν, κατεΐχον δλους έν τη πολυτύρβφ 
ταύτη πόλει, ήτις καθαίρεται ύπό τοΰ 
σφοδρού ανέμου τοΰ πνέοντος άπό τών α 
τελεύτητων θαλασσών, ήτις βαυκαλίζε- 
τα ι ύπό τοΰ άτελευτήτου θορύβου καί 
άπολυμαίνεται ύπό τοΰ άλατος καί τοΰ 
Ιωδίου τέ ς  θαλάσσης καί τών αναθυμιά
σεων τοΰ κατραμιού, τών προερχόμενων 
άπό τών μεγάλων πλοίων. Βίος μονότονος 
αναμφιβόλως, τοΰ οποίου Ικάστη ημέρα 
είνε πάντη όμοία τ έ  άλλη, καί όμως 
μυστηριώδης καί δραματικός' διότι είς 
πάσαν άνθρωπίνην ύπαρζιν ύπάρχουσι 
σκοτεινά σημεία.

ΤΗτο τεσσαρακοντοΰτις. Φεΰ ! Πόσα 
ετη είχον διαρρεύσει !

Αίφνιδίως, ώσεί ύπό τοΰ ανέμου ή- 
νοίγη ή θύρα καί ή Έρριέττα, ή θυγάτηρ 
της, έφάνη φωνάζουσα εΰθύμως :

— Μαμά ! Μαμά ! δλα εινε έ'τοιμα : 
καί τό κυανοΰν καί τό έρυθρόν δωμάτιόν 
καί ή Βρετ ταν ία  άνηγγέλθη δτι έφάνη».

Όπισθεν αΰτης είσήρχετο ό παχύς συ- 
ζυγός της, ό άγαθός κύριος Λαμέτος, μέ 
τηλεσκόπιον ύπό μάλης.

—  Νά τους ! Νά τους ! Έφώναζε καί 
τά μέγιστα συγκεχινημένος, ήνοιγε τό 
παράθυρον, έζηγβ τό τηλεσκόπιον καί δι- 
ηύθυνεν αΰτά πρός τό πέλαγος.

Τό ύπερωκεάνειον πλοΐον ή Βρετ ταν ια ,  
μέ τάς καπνοδόχους τάς καπνιζούσας, 
διηυθύνετο κατ’ εΰθεΐαν είς Χάβρην, σχη- 
ματίζον εκατέρωθεν αφρώδες περιθώριον.

— Νά τους.
Ό  Λαμέτος έστράφη πρός τήν σύζυγόν 

j του μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς. Ητο 
ώχρά, σοβαρά, άλλ’έμειδία καί αΰτή, μέ 
βλέμμα ατενές πρός τό πλοΐον' τότε πο- 

- νηρώ; κλίνας έπ’ αΰτήν , έψιθύρισε χα- 
μηλοφώνως : 

ί — Λουίζα, νά τος ! . . .
Τότε αυτη άνήγειρε τούς ώμους καί 

τφ  έκλεισε τό στόμα διά της λεπτές  καί 
j λευκές χειρός της, ήν αΰτός έ'δακνε γε- 

λών διά τών χονδρών χειλεων του.
Ή  Έρριέττα έκρουσε τάς χεΐράς της, 

έπευφημοΰσα τήν ζωήν, τήν λαμπράν θά
λασσαν , τοΰς νέους φίλους της , ο'ίτινες 
ήρχοντο άπό τήν άλλην άκραν τοΰ κό
σμου.

—  Πηγαίνω, είπεν ό Λαμέτος. Θέλω 
νά τοΰς έναγκαλισθώ κατά τήν άποβίβα- 
σίν των.

Καί έζηλθε τρέχων, βυθίσας τόν πίλον 
αΰτοΰ είς τήν κεφαλήν του.

Β'
Ή  μήτηρ καί ή θυγάτηρ έμειναν μό- 

ναι. Ή  Έρριέττα, κεκλιμένη έπί τοΰ π α 
ραθύρου , ήκολούθει διά τοΰ βλέμματος 
προσεκτικώς τήν βραδεΐαν καί μεγαλο
πρεπή έξέλιζιν τοΰ πλοίου διά τών κατα- 
πραΰνθέντων κυμάτων’ ή Λουίζα όπισθεν 
αΰτές  βυθισθεΐσα έκ νέου είς συνήθη αΰ
τ έ ς  όνειροπόλησιν παρετήρει ήδη λεπτο
μερώς τήν θυγατέρα της.

Έν αΰτη ένέβλεπεν ακριβέ τήν εικόνα 
τ έ ς  νεότητάς της, δτε ήτο δεκαοκταετής" 
τό αΰτό πρόσωπον, τό αΰτό βλέμμα, 
τά αυτό σώμα , τήν αΰτήν ύπερήφανον 
έμπιστοσύνην είς τήν τύχην. Τοιαύτη 
ήτο καί αΰτή . . .  άλλοτε. Ναί, τοιαύτη 
ητο, δτε συνεζεύχθη τόν Ίωάννην Λαμέ- 
τον . . . διότι ήτο πλούσιος καί καλός' 
πρό πάντων, διότι οί γονείς της έπεθύ- 
μουν τάν γάμον αυτόν. Έάν ήκουε μόνον 
τήν καρδίαν της θά έξέλεγε τάν άλλον, 
τόν 'Ιάκωβον... τάν 'Ιάκωβον Κορδιέρον, 
ή άλλως τόν φίλον τοΰ Ίωάννου, δστις 
τήν παραμονήν τών γάμων της άνεχώ- 
ρησε διά τήν 'Αμερικήν, χωρίς νά τό εϊπη 
είς οΰδένα, διότι τήν ήγάπα, καί αΰτή 
τόν έκλαυσε καί έν τώ μέσ<ρ τών έκπλή- 
ξεων καί τ έ ς  χαράς τές  νέας αΰτές  ζωές , 
άκόμη καί αΰτήν τήν ήμέραν καί τήν 
έπαύριον τών γάμων της.

Βραδύτεοον, μετά δέκα έτη, τά ώμο- 
λόγησεν δλα είς τόν σύζυγόν της. Δέν 
είχε κανένα λόγον νά τά άποκρύψη.

— Ναί, έλεγεν αΰτός, αναμφιβόλως ό 
’Ιάκωβος εινε ώραΐος νέος, γενναία καρ- 
δία' άζίζει νά τόν άγαποΰν' τόν ήγάπων 
καί έγώ ! Καί έ'φυγεν ύπερηφάνως' ό 
δυστυχής,μοί ήρνήθη δ,τι τώ προσέφερα... 
Τώρα έννοώ διατί. Πολΰ καλά, Λουίζα, 
αυτό είνε παλαιόν δνειρον, πάντοτε ήσο 
καλή. "Ας έναγκαλισθώμεν.

Ό  Ιάκωβος έπανήρχετϊ μετά εΐκοσιν 
έτη, άποκτήσας περιουσίαν έκ τύχης, είς 
λίαν μεμακρυσμένας χώρας, μέ κίνδυνον 
τής ζωές του, καί μεθ’ένάς υίοΰ, οΰτινος 
ή μήτηρ ειχεν άποθάνει έκεΐ μακράν. Καί 
ό υιός αΰτός ήτο τής αΰτης ήλικίας μέ 
τήν Έρριέτταν κα τ ’ ολίγους μόνον μένας 
μεγαλείτερος.

Καί διά τοΰτο ήσαν έτοιμα τά έρυθρόν 
καί τό κυανοΰν δωμάτιόν, είχαν άνοιγέ 
είς τόν ήλιον, είχαν χοσμηθέ δι’ άνθέων.

Τούς περιέμενον τοΰς εΰλογημένους αΰ
τούς ξένους, τούς έπανερχομένους αΰτούς 
φίλους τές  νεότητος, τόν ’Ιάκωβον αΰ
τόν, οβτις  δεν  ήτο πλέον  επ ίφοβος ,  διε
νοεΐτο ό Λαμέτος, καί τόν Ροβέρτον α ΰ 
τόν, δστις ήδύνατο νά εύρη οριστικήν 
θέσιν έν τέ  οικογενειακή τραπέζη.

Καί δι’ αΰτό ή Λουίζα ήτο σκυθρωπή 
καί ήσθάνετο βαρύνον έπί τών ώμων αΰ
τές ,  τών διατηρούντων τήν παλαιάν αΰ
τών λεπτότητα , τό βάρος τών παρελθόν
των έτών.

Γ'

Ή  παιδική ήλικία έχει τούς έρωτας της 
καί τά  μίση της τάς έμπαθεΐς της άφο-

■
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σιώσεις είς πρόσωπα ή πράγματα. Ά πο  
τοΰ τοίχου τ ι ς  μικράς αιθούσης έξηρτάτο 
άπό τών αρχαίων έτι ήμερων φωτογρα
φία τοΰ ’Ιακώβου Κορδιέρου, δοθεΐσα είς 
τόν μόνον του φίλον Ίωάννην Λαμέτον. 
Καί αΰτός, μείνας πάντοτε πιστός είς 
τάς αναμνήσεις του , δέν ένόμισε σκόπι- 
μον νά έξαφανίσΥ) αΰτήν μετά τάς εκμυ
στηρεύσεις της Λουίζης.

Ά πό  τ·7ίς παιδικής της ηλικίας ή Έρ- 
ριεττα, δέν είξεύρω δ ιατ ί , πιθανόν έκ- 
λαμβάνουσα τόν ’Ιάκωβον ώς συγγενή 
της, ήγάπησε την φωτογραφίαν αΰτήν 
τόσον διά την λαμπρότητα τοΰ περικα
λύμματος, οσον καί διά την εικόνα βε
βαίως. 'Όσψ δέ προεβαινε κατά την ηλ ι
κίαν, κατά τοσοϋτον έσυνείθιζεν εις τό 
νά θεωρή τό πρόσωπον αΰτό ώς τό ιδα 
νικόν καλλονές συνηνωμένης μετά της ι 
σχύος' ήγάπησεν, έλάτρευσεν άθώως καί 
περιπαθώς τό άγνωστον αΰτό πρόσωπον,

τό όποιον οΰδέποτε είδε, καί τοϋ όποιου 
άπαξ τοϋ μηνός μόνον ήρχετο έπιστολή, 
χωρίς δμως νά λειψή ποτέ.

Έν τή όδφ μακρόθεν άνεγνώοισε τόν 
πατέρα της έν τφ  μέσω δύο κυρίων πολύ 
υψηλών... Κατελήφθη υπό μεγίστης συγ- 
κινήσεως.

— Μαμά ! Μαμά !
Έδείκνυε δέ αύτούς μέ τήν χεΐρα τε- 

ταμένην. Ή  Λουίζα έστρεφε τό πρόσωπον 
της πρός τό μέρος οπου έφαίνετο ό σύζυ
γός της μετά τών ξένων, καί ή Έροιέττα 
παρετήρησεν δτι ή μήτηρ της ήτο ύχρο- 
τέρα αΰτής. Καί αί καρδίαι άμφοτέρων 
έπαλλον μέχρι διαρρήξεως· τοΰ στήθους.

—  Είσέλθετε, φίλοι μου, ελεγε, με θερ
μήν φωνήν ό ’Ιωάννης Λαμέτος έν τή κλί- 
μακι.

Είσήλθον. Ά λ λ ά  δσον ή Έρριέττα ώ- 
μοίαζε πρός τήν Λουέζαν δτε ήτο νέα, 
καθ^δλα αΰτής τά χαρακτηριστικά, τό

σον καί ό Ροβέρτος ώμοίαζε πρός τόν πο 
τέρα;_του, τόν ’Ιάκωβον άλλης έποχ^ 
Τότε συνέβη^τό έξής παράδοξον.

Ό  ’Ιάκωβος, οΰτινος ήρχισε πλέι 
νά λευκαίνηται ή κόμη, ετρεξε” πρό τί| 
Έρριέττας καί έγονάτισε πρό αΰτής όλο 
λύζων, ένφ ή Λουίζα ής είχον άναφαν 
ρυτίδες έν τφ  μετωπω, έβαινε πρός 
Ροβέρτον, μέ τάς χεΐρας άνοικτάς.

Τά δύο παιδία έμενον έκπεπληγμένα 
Έπηκολούθησε σιγή, μεγάλη στενοχω 
ρία, μετά τήν σύγχυσιν ταύτην  τών προ 
σώπων, τών ήλικιών, τών Ιρώτων. Ί 
καλός Λαμέτος έμειδία είσέτι. Μετέβ· 
πρός τήν θυγατέρα του, Ιλαβε τήν χειρ) 
αυτής καί τήν Ιθηκεν έν τ?ί τοϋ Ροβέ^ 
του, ψιθυρίζων διά τής γλυκείας αΰτοΰ 
φωνής :

—  Έμπρός, παιδιά, σείς είσθε νέοι 
[Κατά τό Γαλλικόν],

Σ π .  Α .  Π α π α φ ρ α γ κ ο ς

wv/zsm·.·. . . .
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Το εν τφ  παλαχώ Λμών Γραφεχω ύπαρχον Β χ β λ χ ο π ω λ ε χ ο ν  τίδη έβελτχώθη, έπ λουτίσθη  και 
έ ί ν α τ η ^ ι α τ ο π ο ι ή θ η  έν ίδίω  τμήματχ, παραπλεύρως τω νέω Λμών Γραφεχω χαχ Τυπογραφεχω. 
Έν αύτώ  εύρίσχονταχ δλα τών Α θ η νώ ν  τά  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ χαχ πάντες οχ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΑΙ, ποχκχλωτά- 
τγχς ύ λ η ς  χαχ δχαφόρων τχμών άπό 5 5  λεπτώ ν μέχρχ δρ. 5 , έλεύθεροχ ταχυδρ. τελώ ν. Τά ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ 
δλα, μέχρχς ΑΤΛΑΝΤΩΝ χαχ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΩΝ. Έπεχτα ΤΕΡΠΝΑ έχ τή ς νεωτέρας μας φ ιλολογίας τχ με- 
ταπεφρασμένα ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΔΡΑΜΑΤΑ, ΚΩΜΩΔΙΑΙ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, συλλο γή  πλου- 
σχωτάτη, Λς δημοσιεύοντα ι έχάστοτε έν τώ φυλλω  Λμών χατάλογοχ χαχ τιμολόγια. Έν τώ Βιβλχοπωλεχω 
Λμών πωλεχταχ έπ ίσης τό φύλλον τώ ν «Ε κλεκτών», ώς χαχ παρελθόντα φ ύλλα  χαχ τόμοχ άδετοχ χαχ δε- 
δεμένοχ. Πρό πάντω ν οί έν τα ις  Έπαρχίαχς και τφ  Έξωτερχκώ συνδρομηταχ Λμών χαχ άνταποκρχταχ δύ- 
νανταχ νά  εύρωσχ πάσαν εύκολίαν, δχότχ άποστέλλομεν αύτοχς ασφαλώ ς χαχ ταχέως καχ εχς τχμήν 
συμφερουσαν πάν βιβλχον κατά παραγγελίαν, σ υ ν ο δ ε υ ο μ έ ν η ν  ύ π ό  τ ο ύ  ά ν τ χ  χ 'ί μ ο υ .

Έν τώ Βχβλχοπωλεχω Λμών ύπάρχεχ χαχ πλήρες

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν
πλουσιω τατον εχς είδη, είς ποχότητας χαχ είς φ ιλοκαλίαν, ένθα εύρ ίσκοντα ι είς τ ιμ ά ς άπχστεύτως 
προσχιάς, π ά ν τ α  τά  χρειώδη Γραφείου, και έν γένεχ γόαφιχή ύλη , άπό τή ς άρ ίστης μ ε λ'ά ν η ς 
μέχρχ ιώ ν ειδών ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. Οΐ έν Ά θ ή ν α ις  συνδρομηταί μας έγένοντο ήδη προθύαω ς τακτικοχ πε- 
λάταχ τοΰ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ χαχ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. " ^

Λοχπόν : Ολοι οχ συνδρομηταί τών «Ε κλεκτών Μ υθιστορημάτων» άς έπ ισκεφθώ σι τό
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