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[Συνέχεια]

ΙΑ'

Έζ. Βρεττανίας ό Φριδερΐκος έπέστρε
ψεν είς Παρισίους.

Ειχε μέν τό νέον βαθμόν του, ά λλ ’ εί- 
σετι δέν τόν είχον διαθέσει εις ώρισμένον 
Ιργον.

Δέν ήδυνήθη νά διέλθγ) ήμέρας τινάς 
άναπαύσεως έν τή πρωτευούσϊ).

Ητο θλιβερός ό βίος, δστις τότε ήρχιζε 
δι* αΰτόν, άνευ σκοπού, άνευ άμέσου τ ί 
νος άσχολίας. Έ λαβε τοΰς καθυστερουμέ- 
νους μισθούς του μετά τών οδοιπορικών 
εξόδων καί. ήδύνατο νά δαπανήσγ) τά χρή
ματα δπως αυτός ήθελεν. Ά λ λ ’ είς τ ί  
τάχα  ;

Ποΰ νά τά χρησιμοποιήσω ; Διά τόν 
άνδρα αΰτόν τόν εΰσεβή καί φιλόπονον οΰ
δέν θέλγητρον είχον οΐ Παρίσιοι. Δέν ήτο 
έκ τών έπιχεόντων τό βάλσαμον τών εύ
κολων ήδονών έπί αΐμασσουσών πληγών 
της καρδίας. Ή  δέ ψυχή τοΰ Πλεμόν ή- 
μασσεν έκ παλαιών κακώς έπουλωθέντων 
ώς καί έκ προσφάτων τραυμάτων. Έν τώ 
μέσω τοΰ πλήθους καί τοΰ πυρετώδους 
βίου άνεζήτει αΰθις, ώς άλλοτε, τήν μό- 1 
νωσιν καί τάς ονειροπολήσεις.

Ά λ λ ω ς  τε είχεν έπέλθει ήδη ό χειμών. 
Ό  'Οκτώβριος μέ τάς βροχερά ς ήμέρας, 
του αντικατέστησε τάς τελευταίας ήλιο- 
φωτίστους ήμέρας τοΰ Σεπτεμβρίου. Διά 
τήν πόλιν ή έποχή αυτη έσημείου τήν ε
πάνοδον τών κοινωνικών διασκεδάσεων, 
τήν επιστροφήν τών άπόντων είς τήν πρω
τεύουσαν, τήν Ιναοξιν τών θεάτρων, ένώ 
άπεναντίας οί ριγηλοί έτρέποντο είς φυ
γήν καταφεύγοντες είς χώρας, άς αΰτός, 
ό Πλεμόν φεΰ ! καλώς έγίνωσκεν. Ή  Νί- 
καίά συχνάκις ένεφανίζετο πρό τών ο
φθαλμών του. Ή  Νίκαια, αί Κάνναι, ή 
Βιλλαφράγκα, ή χώρα τοΰ διαρκούς με ι
διάματος της φύσεως ή παραλία τών τερ
πνών ονειροπολήσεων είχε καταστή δι’ 
αυτόν ή χώρα τών άλγεινών θλίψεων. Καί 
είς τό έξής συχνάκις ό πειρασμός έπήο- 
χετο είς τό πνεΰμά του, ή έπιθυμία, σχε
δόν ή ανάγκη.νά έπανίδ-/) τά μέρη εκείνα, 
ενθα είχεν άγαπήσει καί είχε τόσα υπο
φέρει.

Ή  σινική σφαίρα τοΰ Κέ-Λοΰγκ είχεν 
αφήσει ίχνη έπί τής άνδρικής "καί ώραίας 
μ-ορφής του. Σχισμή κυανιζουσα έφαίνετο 
έφ’ έκάστης παρειάς χαράττουσα αύλακα 
έν τώ μέσω τοΰ πυκνοΰ γενείου. Βεβαίως 
ουδεμία έκ τών κυριωτέρων γραμμών τοΰ 
προσώπου είχεν άπολέσει τήν κανονικό
τητα  καί τήν έντέλειάν της. Ά λ λά  το

σύνολον τής μορφής, πρό πάντων κατά 
μέτωπον, είχε προσκτήσει έκφρασιν τινα 
τραχείας σχεδόν αΰστηρότητος. Εΰτυχώς 
οί οφθαλμοί του, οΐ βαθεΐς καί σκεπτικοί, 
ών ή μελαγχολία άπεκάλυπτε ψυχήν συμ- 
παθεστάτην έμετριάζον τήν έκφρασιν α ΰ 
τήν. Είς τήν συνοικίαν ενθα κατφκει, έν 
τφ  μέσω τών Παρισίων, οπου τά πάντα 
παρέρχονται απαρατήρητα, είς τήν συνοι
κίαν τοΰ Α γ ίου  Αΰγουστίνου, ό πλοίαρ
χος Πλεμόν είχεν έπιβληθή είς τήν ποοσ- 
οχήν τοΰ πλήθους.

Μίαν ήμέραν, ένώ διήρχετο Ιμπροσθεν 
ναοΰ τίνος, δτε είχε λήξει ή λειτουργία, 
ήκουσε νά ψιθυρίζωσιν δπισθεν του τά 
έξής :

— Ν ά το ν !  τόν βλέπεις ; αΰτός εΐνε.
— Ποιος ;
— Δέν είξεύρεις ; ό άξιωματικός τοΰ 

ναυτικοΰ όποΰ σοΰ ελεγα, δστις έπλη- 
γώθη είς Κίναν καί έπαρασημοφορήθη 
παρά τοΰ ναυάρχου Κουρμπέ.

Έγίνωσκον λοιπόν τήν ιστορίαν του ώς 
καί είς αΰτήν τήν λεωφόρον Μαλεσέρβ, μέ 
δλην τήν φροντίδα, ήν είχε λάβει ν’ άπο- 
φύγή τά σχόλια, Ιστω καί έπαινετικά.

Αΐ φωναί άς ήκουσεν ήσαν νεαραί. Ό  
άξιωματικός άφησε νά προχωρήσωσιν οί 
όπι σθέν του ερχόμενοι, τότε δέ ήδυνήθη 
νά ΐδ-/] δτι αί περί αΰτοΰ όμιλοΰσαι ήσαν 
δύο εΰειδεΐς νεάνιδες, έξ ών ή μία ήτο με- 
λαγχροινή καί ή άλλη ξανθή καί τάς ό
ποιας οί γονείς των ήκολούθουν είς άπό- 
στασιν ολίγων βημάτων.

Ή  ξανθή έστράφη καί είδε τό βλέμμα 
τοΰ πλοιάρχου προσηλωμένον έπ’ αΰτής. 
Τό χαριέστατον πρόσωπον της ήρυθρίασεν. 
Βεβαίως ή άγαθή νεάνις έγκαρδίως έπε- 
θύμει νά άγαπηθή παρ’ αΰτοΰ.

Ά λ λ ’ β Πλεμόν παρεμέρισε καί διά 
τής συντομωτέρας όδοΰ έπέστρεψεν είς 
τήν κατοικίαν του, συνισταμένην έκ δύο 
δωματίων, είς δεύτερόν τι πάτωμα έν τή 
όδφ Αγαθοεργίας. Ήσθάνετο άκραν θλί- 
ψιν καί τά δάκρυα έβάρυνον τά βλέφαρά 
του.

Ή  συνάντησις αΰτή τόν κατετάραξεν. 
Ή  αφελής έοωτόληπτος κόρη ώμοίαζε 
πρός έκε/νην.Ώμοίκζεν, αληθώς είπεΐν, ο
λ ίγ ο ν  άλλ ’ είχεν είς τό βλέμμα της οΐο- 
νεί άντανάκλασιν τινά τής πρώτης φλο- 
γός, ήν ό νέος είδεν άλλοτε λάμπουσαν 
είς τάς μέλανας κόρας τών οφθαλμών τής 
^ευκής.

3̂-— "Εστω! είπεν. Είμαι μόνος, μόνος 
διά παντός. ‘Η ζωή μου έν ήλικίι£ τριά
κοντα έτών εληζεν. Διατί νά μή λείζη έ 
κεΐ πέοαν, ΰπό τόν ουοανόν τής Α ν α το 
λής, δτε ή διακαεστέρα μ.ου έπιθυμία ήτο 
νά έπανεύρω είς τοΰς οΰρανοΰς τήν μητέ
ρα μου; Δ ιατί ή έρυθρά αΰτη ταινία, ήν 
μοί Ιδωσεν ό ένδοξος νεκρός νά στολιζη 
στήθος, τοΰ οποίου ή καρδία δέν μέλλει 
πλέον νά πάλλγι ; Διατί τό πεποωμένον 
μου μέ καταδικάζει τοΰ λοιποΰ είς τόν 
άγονον βίον καί τάς θλιβερά ς άπόψεις ;

Ώρθώθη καί μετά τίνος κινήματος 
χαύνου προσέθηκε :

— Έ σ τω ! Γεννηθήτω τό θέλημά σου!

Μήτέρ μου, σΰ μοΰ ώμίλησες περί τοΰ κα
θήκοντος καί σΰ μοΰ έδειξες δτι οΰδέποτε 
δύναμαι νά διαψεύσω έμαυτόν. Τό καθή
κον ! Αΰτός 2σται τοΰ λοιποΰ ό κλήρος 
μου !

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν σφοδρός κ τύ 
πος τοΰ κωδωνίσκου είς τήν θύραν τόν ε- 
καμε ν’ άνασκιρτήση.

Ταυτοχρόνως φωνή λίαν γνωστή αυτφ 
έ'κραζεν άπό τής οπής τοΰ κλείθρου :

— Φοιδεοΐκε ! . .  είσαι μέσα ;
— Ό  Κεργόρν ' άνέκραξεν ό Πλεμόν 

όρμήσας πρός τήν θύραν.
Καί οί δύο νέοι περιεπτύχθησαν άλλή- 

λους πολλάκις.
— Ά ,  καλέ μου φίλε, άνέκραξεν ό 

Πλεμόν εΰθΰς ώς ήδυνήθη νά λαλήσγ). 
Μόλις πρό τριών ώρών εΰρίσκομ.αι είς Πα
ρισίους καί ώς βλέπεις δέν σ’ έλησμόνησα.

— Ώ  ! αΰτό είνε ώραΐον, φ ίλτατέ  ! 
Ά λ λ ά  ποΰ έ'μαθες τήν διεύθυνσιν τής κα
τοικίας μου είς τόσον ολίγον διάστημα ;

— Ποΰ καί πώς ; Τώρα θά τό μάθγις. 
Είνε σχεδόν θαΰμα. Ά  ! προσέθηκε δι- 
στάζων όπωσοΰν, ποέπει νά σοΰ είπώ 
πρώτον δτι διατελώ έν άδείιφ τριών μη
νών καί ήλθα έδώ διά λόγους αρκετά —  
ιδιωτικούς.

Ό  Πλεμόν έμειδίασεν.
— Είνε περιττόν νά λάβης προφυλά

ξεις, άπήντησεν. Μαντεύω τί τρέχει' έ'ρ- 
χεσαι διά νά νυμφευθής.

— Ναί!. .  Έ χεις  πολλήν οξυδέρκειαν. 
.Διά νά είμαι άκοιβέστερος δμως οφείλω 
νά σοΰ είπω δτι μέ νυμφεύουν. Ή  έξα- 
δέλφη μου τά έκατάφερεν δλα, πρό μιας 
δέ καί ήμισείας ώρας άκόμη δέν έγνώοιζα 
τήν άρραβωνιστικήν μου.

— Καί τώρα ;
— Τώρα έτελείωσεν. Τήν είδα καί τήν 

λατοεύω.
—  Καί αΰτή ;
—  Αΰτή φαίνεται έπίσης δτι μέ λα- 

| τρεύει.
— Εΰτυχής άνθρωπος! είπε φαιδρώς ό 

Πλεμόν, δν τό θέαμα τής ευκόλου έκείνης 
εΰθυμίας έπανήγεν είς τοΰς προτέρους 
θλιβερούς διαλογισμούς του. Ά λ λ ’ εξ δ- 
λων αΰτών δέν βλέπω άκόμη πώς άνεΰοες 
τήν κατοικίαν μ,ου.

— “Εχεις δίκαιον. Ίδοΰ πώς :
«Μόλις έφθασα με παρουσίασαν. Λέγω

πρός τήν νεάνιδα : «Δεσποινίς, σάς λ α 
τρεύω». Αΰτή αρχίζει τά γέλοια καί ά- 
παντ^ : «Αΰτό μόνον έπιθυμώ κ’ έγώ, 
κύριε». Τότε στρέφομαι ποός τούς μέλ
λοντας συγγενείς μου καί τοΰς λέγω : 
«Δέν πρέπει νά δυσαρεστηθήτε. Είδατε 
δτι ή πρώτη μου έπίσκεψις ήτο είς σάς. 
Έ χ ω  δμ.ως είς Παρισίους ενα φίλον,δστις 
είνε σχεδόν άδελφός μου καί τόν όποιον 
δέν Ιπανεΐδα πρό δεκαοκτώ μηνών. Πρέ
πει νά υπάγω νά τόν φιλήσω. Τό έχω 
τάξιμ,ον. Φεύγω λοιπόν καί μ.ετά δύω ώ 
ρας θά έπιστρεψω. Επιτρέπετε ;»

»Καί μετά τοΰτο λαμβάνω τό καπέλ- 
λον μου. Οί πενθεροί μου κατεβάζουν τά 
μοΰτρα. Ή  έξαδέλφη μου μοΰ λέγει : 
«Πώς φέρεσαι ετσι άσχημα;», άλλ ’ ή μνη-



βτγ) μ ου, ή οποία εινε νόστιμη και μου 
«ρέσει πολύ, μ! πλησιάζει καί λέγει μέ 
φωνήν ήσυχον :

— Σάς παρακαλώ, μαμμά, αφήσατε 
τόν κ·. Κεργόρν νά χάμν) δ,τι θέλει' έγώ 
τό εύοίσκω φυσιχώτατον.
G Έ πε ιτα  αποτεινόμενη πρός έμέ :

— ΕΝε έπίσης άζιωματικός τοϋ ναυ
τικού ό φίλος σας ; έρωτ^.

— Ναί, δεσποινίς.
— Καί πώς λέγεται ;

- — Φριδερΐκος Πλεμόν.
— Τότε, κύριε Κεργόρν, δέν είνε ανάγ

κη νά ΰπάγητε μακράν.Γνωρίζω ποϋ εινε. 
Κατοικεί έδώ πλησίον είς την όδόν 'Α γα 
θοεργίας' άλλά δέν γνωρίζω τόν αριθμόν.

» Μετχβ αίνει είς τό παράθυρον,παραμε
ρίζει τό παραπέτασμα καί κροτοϋσα τάς 
χεΐράς :

— Ίδοΰ άκριβώς Ιρχεται ό διανομεύς! 
. . .  αΰτός θά μάς τό είπγ)...

Κατήλθεν αμέσως είς τόν θυρωρόν. Ε 
ρωτώ τόν διανομέα καί ιδού όπού ήλθα!»

Ό  Πλεμόν έζιλαρύνθη. Ή  άπροσδόκη- 
τος άφιξις τοϋ άγαθοϋ συναδέλφου του, 
τοϋ τόσον διαχυτικού καί χαρίεντος, πα- 
ρήγαγε τό αποτέλεσμα φωτός έπιρριπτο- 
μένου είς τήν νύκτα τών λογισμών του. 
Χωρίς νά δύναται νά έζηγήσϊ) τήν αφορ
μήν, ήσθάνετο έν τούτοις δτι αί σκέψεις 
του ήσαν ήττον ζοφεραί.

Ό  Κεργόρν έπανέλαβεν :
— "Ας όμιλήσωμεν τώρα περί σοϋ. Νά 

όπού Ιγεινες ανώτερος αξιωματικός, σοϋ 
Ιπρεπεν. Έ χεις  ώραΐον μέλλον εμπροσθέν 
σου, Φριδερΐκε.

— Ναί, άπήντησε θλιβερώς οΰτος,άλλ’ 
ίίγόρασα άκοιβά τάν νέον βαθμόν μου. 
"Επειτα δέν έ'χω καί τήν ψυχήν τοσον 
•πολΰ φαίδραν, αγαπητέ μου φίλε.

— Τό γνωρίζω, τό γνωρίζω . . . Έ πέ-  
στρεψες έκ της Σινικές καί Ιθαψες πρό 
ολίγου τάν άτυχη μας ναύαοχον. Παοε- 
κτός τούτου ύπέφερες άρκετά καί διά ιδι
αίτερόν σου λογαριασμόν.

— Ή  μήτηρ μου άπέθανε, Κεργόρν.
— Τό έγνώριζα, άπήντησεν ό Κεργόρν 

■συγκεκινημένος. Δι’ αΰτό μάλιστα ήλθα 
■νά σέ ίδω καί νά σέ άσπασθώ άμέσως.

— Είσαι πάντοτε δ ίδιος, παλαιέ μου 
σύντροφε, πάντοτε εΰγενής καί καλός..'Σ’ 
ευχαριστώ. Μοϋ έπιτρέπεις νά σοϋ άπευ- 
^ύνω μερικάς έρωτήσεις ;

— Ό σας έρωτήσεις θέλει; . . .  Είζεύρω 
τ ί θά μ’ έρωτήσγις ! . . .

Ό  Πλεμόν ήρώτησε μετά φωνής ύπο- 
τρέμου :

— Καί.. .  εκείνη·  ένυμφεύθη ; . . .
— Ναί, άπήντησε μετά βραχυλογίας ό 

Κεργόρν.
— Παρευρέθης είς τοΰ; γάμου; της ;
—  Ό χ ι ,  δέν ήθέλησα. Μοϋ Ικαμνε κα

κόν καί θά ετρεχα ίσως τάν κίνδυνον νά 
φανώ άδιάκοιτος.Άλλως τε, δ στόλος ά- 
πέπλευσεν άπό τόν κόλπον τήν έπαύριον. 
Περιπλέον τ ι δέν Ιμαθα' δέν έφρόντισα 
■πλέον περί αΰτών τών άνθρώπων.

— Λοιπόν δέν δύνασαι νά μοϋ δώστρ; 
-πληροφορίας ;

— Περί τίνος ;
— Περί εκεί νης,  περί τοϋ συζύγου της 

καί τής οίκογενείας της.
— "Οχι, Φριδερΐκε, άδύνατον. Έ ζα -  

κολουθεΐς λοιπόν άκόμη νά συλλογίζεσαι 
αυτήν τήν γυναίκα.

— Πάντοτε, άπήντησεν δ Φριδερΐκος μέ 
τάν τόνον έκεΐνον τον ΰπόκωφον τής φω
νής τόν άνεοχόμενον άπά τά βάθη τής 
τετραυματισμένης καρδίας.

Ό  Κεργόρν άπέθηκεν άμφοτερα; τά ;  
χεΐοας έπί τοϋ ώμου του, έπί τ ινα ;  δε 
στ ιγμά ; άπηύθυνεν αΰτφ  φ ιλ ικά ; παραι
νέσεις.

Δ ιατί κατέτριβε τά πνεϋμά του οπως 
άνατρέχν) είς θλιβεράς άναμνήσεις ; Ή το  
νέος, ητο ωραίος, ειχεν εν δνομα τώρα. 
ΤΗτο προωρισμένος νά γ ε ί ν ν) μίαν ήμέραν 
ναύαρχος, Ινδοζος ναυτικός.

—  Λησμόνησον, ελεγεν αΰτφ  κατ ’ ου
σίαν δ καλός νέος. Διάμεινε είς Παρισί- 
ους έπί τ ινα  καιρόν. Ά φέθητι είς τάς 
διασκεδάσεις. Θά eυρν)ς είκοσι γυναίκας 
άντί μιάς, ώοαίας καί καλλιτέρας άπό έ
κείνην. Αΰτή σ’ έθυσίασεν. Σΰ εμεινες π ι 
στός είς αΰτήν δεκαοκτώ μήνας. Είνε αρ
κετόν, εινε πολύ μάλιστα, διότι δέν ήζι- 
ζεν οΰδέ μίαν ώραν θλίψεως.

Καί δ Κεργόρν άνέφερε πρός τόν Πλε
μόν πολλάς νύμ,φας πλούσιας καί άρμο- 
ζούσας είς αΰτόν. Ή  έζαδέλφη του έγνώ- 
ριζε πλήθος. Ήρκει μόνον νά τήν άφήσγι 
αΰτήν νά ένεργήσγ). Ήδύναντο νά τοϋ 
εΰρωσι νύμφην ώς τήν Άφοοδίτην.

Ό  Πλεμόν δέν ήκουεν' άκουσίως αΰ- 
τοϋ έν τούτοις ή άκοή του άντελαμβάνε- 
το δλης έκείνης τής φλυαρίας. Ό πτασ ία ι 
διήρχοντο πρό τών ομμάτων του. Έπανέ- 
βλεπε τάς νεάνιδας, άς ειχεν ίδει πρό ο
λίγου έζερχομένας έκ τοϋ ναοϋ. Άνεμι- 
μνήσκετο τών χαριέντων μικρών προσώ
πων καί τών ώραίων υγρών οφθαλμών, οί- 
τινες έπί μακράν τόν είχον παρατηρήσει. 
Πειρασμός τις αόριστος έγεννάτο έν τή 
ψυχή του. Διατί τάχα νά μή άφήσϊ) νά 
ένεργήσωσιν οί άλλοι: Διατί νά μή προσ- 
παθήσνι καί αΰτός νά παρηγορηθή ;

Ό πω ς  άποδιώζγ) πάσας τάς ιδέας ταύ- 
τας ήρώτησε τόν Κεργόρν :

— ’Αληθινά, δέν μοϋ είπες άκόμη πώς 
ονομάζεται ή μνηστή σου. Μήπως είνε 
αδιακρισία νά σ’ έρωτήσω ;

— Τί λόγος ! 'Ονομάζεται Λευκή, φ ί
λε μου, Λευκή, οπως ή ψυχή της καί τό 
πρόσωπόν της.

Λευκή! Τό όνομα τούτο ΰπήρζεν δ κε
ραυνός δ διαλύων τά νέφη. Ό  πλοίαρχος 
είδε διά μιας έζαφανιζομένας πάσας τάς 
προκλητικάς οπτασίας, αΐτινες τόν είχον 
έπί στιγμήν συγκινήσει.

IB'

Ή  συνάντησις αΰτη επεισε τόν Πλε-
μον.

Δέν ήδύνατο νά ύποφέρνι τήν θέαν τής 
εΰδαιμονίας τοϋ φίλου του. Βεβαίως είς τά 
λυπηρόν αΰτό αίσθημα δέν έμπεριείχετο 
ποσώς φθόνος. Ά λ λ ά  τά θέαμα του συν

οικεσίου αΰτοϋ, δπερ έζ απλής εΰνοϊκής 
συμπτώσεως προέκυψεν, έπανέφερεν είς τό 
πνεΰμα τού νέου τά άπολεσθέν δνειρον 
τοϋ παρελθόντος του.

Άφού ή χαρδια του συνετρίβη διά παν
τός, δ ιατ ί νά μή χύσ·/) τά δάκρυά του είς 
τό μέρος ενθα είχε δοκιμάσει τάς ποώτας 
τέρψεις ;

Διά τοϋτο άπεφάσισε ν’ άναχωρήσϊ).
Οΰδέν έκράτει αΰτόν πλέον είς ΓΙαοι- 

σίου;. Ή  άδεια του εΰκόλως ήδύνατο νά 
άνανεωθή. Άναχωρών άπέφευγε καί τήν 
ύποχοέωσιν νά παρευοεθή είς τοΰς άρρα- 
βώ νας του Κεργόρν.’Ά λλως τε, δέν έπρό- 
κειτο νά διαμείνγι καί πολΰ είς Κάννας 
καί Νίκαιαν, άλλά μόνον δσον άπητεΐτο 
δπως άπευθύνγ) άποχαιρετισμόν είς πάν 
δ,τι είχε λατρεύσει.

Πριν άναχωρήσϊ) έν τούτοις ήθέλησε 
νά λάβγ) πληροφορίας καί νά μάθγ) άν ή 
κυρία Λεοπόλδου Γκιδάλ κατφκει άκόμη 
είς Πασιρίους, δπου ειχεν έπιστρέψει έκ 
τής Μεσημβρίας. Είς τό ύπουργεΐον τών 
Εξωτερικών, δπου μετέβη νά πληροφορη- 
θή οΰδείς ήδυνήθη νά τοϋ παράσχν) τήν 
έλαχίστην νύζιν. Τρεις υπουργοί είχον 
διαδεχθή άλλήλους καί είχε μεταβληθή 
έκ βάθρου τό προσωπικόν. Ένεθυμεΐτο 
μέν άμυδοώς τό ονομ.α τοϋ Γκιδάλ, άλλ ’ 
οΰδείς έγίνωσκε νά είπγι τι αΰτφ  περί τοϋ 
άτόμου του.

Τότε δέν έδίστασε πλέον.
Διηυθύνθη είς τήν οικίαν ενθα ό Κερ

γόρν κατφκει, έπιθυμών νά μή τόν συν- 
αντήστρ έκεΐ. Έφοβεΐτο μή τόν κρατήσγ) 
δ φίλος του είς Παρισίους έπί . τΐ) προ- 
φάσει τοΰ γάμου του. Ή τ ο  σχεδόν βέ
βαιος, δτι δ Κεργόρν έπόθει νά τόν £χγι 
ώς μάρτυρα, αΰτό δ’ έπόθει ν’ άποφύγ·/) 
άντί πάσης θυσίας.

Ή  σύμπτωσις έφάνη αυτφ  ευνοϊκή 
κα τ ’ εΰχήν. Ό  Κεργόρν·ήτο άπών.

Ό  Πλεμόν άφήκεν αΰτφ  τούς άποχαι- 
ρετισμούς του έφ’ένός έπισκεπτηρίου, χω
ρίς νά τοΰ άποκρύψη τά μέρος διά τό ό
ποιον άνεχώρει.

Καθησυχάσας ώς πρός τοϋτο,ήσχολήθη 
έν τάχει περί τάς τελευταίας του προε
τοιμασίας. Κατόπιν μετέβη είς τόν σταθ
μόν τοϋ σιδηροδρόμου τής Λυόνος, όπό- 
θεν ή άμαζοστοιχία Ιμελλε νά έκκινήστ) 
κατά τήν έβδόμην ώραν.

Έφθασεν είκοσι λεπτά  πρό τής άναχω- 
ρήσεως.

Πώς νά διέλθγι τό διάστημα αυτό ; Ό  
άζιωματικός άνέμενε πυρετωδώς τήν ώραν 
τής άναχωρήσεως. Ήρχισε νά περιπατή 
δεζιά καί άριστεοά έπί τής άποβάθρας τοϋ 
σιδηροδρόμου.

Αίφνης ήκουσε βήματα κατεσπευσμένα 
όπισθεν του. Έμάντευσεν δτι τάν άνεζή- 
τουν καί δτι δ Κεργόρν τόν κατεδίωκεν.

Δέν ήπατάτο .
Μία χειρ έτέθη έπί τοΰ ώμου του, ένφ 

ταυτοχρόνως φωνή τις φαιδρά ελεγεν 
αΰτφ  :

— Ά  ! ετσι λοιπόν ; μάς φεύγεις κρυ
φά, χωρίς νά είπής τίποτε, χωρίς νά είπής 
οΰτε κάν τόν σταθμόν, είς τόν δποΐον θά



έπιβιβασθής ! . . . "Ας Γδωμεν λοιπόν, ε- : 
φθασα τάχα εγκαίρως διά νά έμποδίσω 
την κατεσπευίϊμένην φυγήν σου ;

— "Οχι, όχι, καλέ μου φίλε, άπήντη
σεν ό Πλεμόν μετά τοϋ αΰτοϋ φαιδρού 
τόνου, είνε πολΰ άργά. Έπήρα καί τό 
είσιτήριόν μου.

Ό  Κεργόρν έποίησε μορφασμόν δυσαρε- 
σκείας.

— Διάβολε ! αΰτό πολύ μέ λυπεί !
— Καί δ ιατ ί , παρακαλώ ;
— Διατί ; 'Ωοαία ! Καί πώς θέλεις νά 

νυμφευθώ χωρίς έσέ ;
Ό  Πλεμ ον δέν ηϊ>υνηθη να κρατησν) 

τόν γέλωτα.
“Ετερος γέλως άνταπεκρίθη εις τόν ί-  

δικόν του νεαρός, δροσερός, γέλως νεάνι- 
δος.

Άμφότεροι έστράφησαν.
— ”Α, μά την πίστιν μου, Φοιδερΐκε, 

άνέκραξεν ό Πλεμόν, ό τόπος δέν είνε ά- 
ληθώς κατάλληλος διά την πέρίστασιν, 
άλλά πρέπει νά σέ παρουσιάσω πρός τόν 
πενθερόν μου καί την μνηστήν μου.

Ό  Πλεμόν άνεσκίρτησεν.
["Ε πετα ι σ υνέχ ε ια ], Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς
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<τ
Ο ϊχ τα ν ιτα ς  Απϊαταλμένος.

Ό  Βαλεριανός Κόροβοφ έδόθη εις την 
μέθην. Τό κακόν τοϋτο τά πρώτον ήδη 
συνέβαινεν αΰτώ . Έκ της στιγμής εκεί
νης, καθ’ ήν έπείσθη οτι ή σύζυγός του 
δέν ήτο άνθρωπος, άλλά φρύνος ψυχρός 
ύπό θελκτικήν γυναικείαν μορφήν, κατέ- 
λαβεν αΰτόν πικρόν αϊσθημα οίκτους άπο- 
γοητεύσεως. Μέχρι τής στιγμής έκείνης 
ήτο ικανός νά τνΐ συγχωρήσν) τά πάντα, 
καί άν οΰχί νά λησμονήση, οΰδέποτε ό
μως ουτε λόγφ, ούτε ύπαινιγμώ νά ύπο- 
μνήσγι αΰτή περί τών μετά τοϋ Β ελτ ί
στσεφ σχέσεων της" ονειροπολεί μάλιστα 
περί ένδεχομένης έπανόδου είς τό παρελ
θόν, περί γαλήνης ήσύχου οικογενειακής 
έστίας. Έφοόνει δτι ή Λιουδμήλα θά σω- 
φρονισθή, θά ήσυχάση, δτι θά έπενεργήσγ) 
έπ’ αΰτης ό λόγος τής πειθοϋς καί τής 
Ικεσίας, έπισφραγισθεΐς διά τοσοϋτον θεο-

μοϋ αισθήματος αΰταπαονήσεως καί οί- 
κτίρμονος αγάπης" ήτο διατεθειμένος νά 
ένοχοποιήσγι αΰτός έαυτόν μάλιστα,διότι^ 
ένεκα τής έργασίας του, ολίγον έφρόντι- 
ζεν ένίοτε περί τής συζύγου του, δτι άν- 
έπτυσσεν ένίοτε αΰτγ) τήν θεωοίαν τοΰ 
έλευθερου αισθήματος, καί ουτω, οίονεί 
αΰτός οΰτος, έξωθει αΰτήν νά συμμορφοΰ- 
ται πρός τήν θεωρίαν ταύτην" κατόπιν δ
μως τής τελευταίας συνεντεύξεώς του 
μετά τής γυναικός ταύτης, έπείσθη, δτι 
κατά τήν παροϋσαν περίστασιν, ή θεωρία 
-αυτη οΰδόλως έλαβε μέρος, δτι οΰδέν α ί 
σθημα ύφ ίστατα ι έν αΰτή , δτι τά έξω- 
θοΰντα τήν Λιουδμήλαν έλατήρια εΐσίν 
άπλώς ένστικτα, ούτως είπεΐν, εμφύτου 
παλλακίδος, απληστία τις πρός τήν πολυ
τέλειαν καί τόν πλοϋτον, δθεν δήποτε καί 
δι’ οΐας δήποτε όδοΰ προερχόμενα. Ένόη- 
σεν ήδη δτι ή μοίρα αΰτοϋ συνεδέετο οΰχί 
μετά γυναικός, ουχί μετ’ άνθρώπου, ά λ 
λά μετά ψυχροϋ φρύνου, οΰτινος οΰδέν 
έίχε νά συγχωοήσγ), οΰδέν νά λησμονήσϊ), 
δσον καί οΰδέν νά έλπίσγ) πρός ένδεχοαέ- 
νην έπάνοδον, ή σύνδεσιν ανεκτών τινων 
ανθρωπίνων μετ ’ αΰτής σχέσεων. "Απει
ρον πικρίαν καί βαθεΐαν αποστροφήν Ιδού 
παν δ,τι άπεκόμιζεν έν τή ψυχή αΰτοΰ δ 
Κόροβοφ έξεοχόμενος εσχάτως έκ τοϋ οι
κήματος τής Λιουδμήλας" άλλά μέ τά 
δύο ταΰτα  αισθήματα σύνειδεν έν τού- 
τοις δτι έν τή ψυχή του δέν έλαβε χώραν 
ετι πραγματική καί πλήρης ρήξις μετά 
τής γυναικός ταύτης, δτι μ’ δλα ταΰτα  
ή ψυχή αΰτοϋ εινε έ'τι ποοσδεμένη διά 
τινων λεπτών μέν, άλλ ’ ισχυρών καί ά- 
διαροήκτων νημάτων, πρός αΰτήν, δπως 
έξασθενήσν) δέ ή διασπάσ·/) τά νήματα 
ταΰτα , τοϋτο ήτο έκτός τής δυνάμεως 
καί τής θελήσεώς του- τουλάχιστον κατά 
τό παρόν, Έδοκίμαζεν δ,τι έδοκίμαζεν ό 
Πλάτων Βασίλειεβιτζ δι’ αΰτήν. Καί ό 
μέν καί ό δέ ήγάπων αΰτήν, δυνάμει τοϋ 
κτηνώδους έκείνου πάθους, δπερ δέν έπι- 
δέχεται οΰτε άνάλυσιν ουτε άπαίτησιν 
φρονήσεως. Ή  φρόνησις λέγει : διάρρηξον, 
δός πέρας μετά τοϋ φρύνου τούτου’ δέν 
έχάθη ό κόσμος διά γυναίκας" δυνατόν 
νά συναντήσης άλλην, ήτις θά σέ άγα- 
πήστι άνθοωπίνως, θά φαιδούνη τόν βίον 
σου, θά σοί δώσν) ησυχίαν καί δόσιν εύ- 
τυχίας" ποιά τις δμως ζοφερά δύναμις 
τής ψυχής, ή όρθώτερον τοϋ αίματος καί 
τής έξεως αποκρίνεται είς τοΰτο ■ δέν 
ύπάοχουσιν άλλαι γυναίκες δι’ έμέ, έκτός 
αΰτής ! Έ σ τω  αΰτη βδελυοά, κατά τήν 
ιδιότητα τής ψυχής,άς μή έχν) οΰδέν αν
θρώπινον, άλλ ’ δμως άκατασχέτως μέ έλ
κει πρός αΰτήν μαγνήτης τις , καί είς έμέ 

| έτι αΰτόν ακατάληπτος" οΰδείς,έκτός αΰ- 
I τής, γνωρίζει καί δύναται μετά τοσαύτης 
I ισχύος νά διεγείρν) έν έμοί τά ένστικτα 
| τού φλογερού πάθους, δπερ καθίσταται 

τοσούτφ φλογερόν, τοσούτφ δυστροπώτε- 
ρον, τοσούτφ έπιμονώτερον, δσφ μάλλον 
αύξάνει ή άπάθεια καί ή ψυχοότης τής 
γυναικός ταύτης! “Ισως αΰτή αΰτη ή πα- 
γερότης τής καρδίας, περικεκλεισμένη έν 
τοσούτφ κομψφ περιβλήματι, έν τοσού- j

τφ  έρασμίφ σώματι, καθιστ^ τήν γυ. 
ναΐκα ταύτην γοητευτικήν, μέχρι τοσού- 
του βαθμού, ώστε στ'εροΰμαι δυνάμεων 
ν’ άποσπασθώ αΰτής, μ’ δλον τό ειδεχθές 
τοϋ ήθικοϋ της ! Καί μ’ δλα τα ΰτα , έν- 
αντίον τής λογικής, θέλω, καί δέν δύνα
μαι νά μή θέλω, ν ’ αποκτήσω, ώς γυνα ί
κα, τόν πάγον τούτον.

Καί δέον νάνομολο γήσωμεν, δτι α| 
θελκτικαί φοΰνοι τοΰ είύους τής Λιουδ
μήλας Κόροβοφ, άείποτέ είσιν είς ΰψιστον 
βαθμόν πεπροικισμέναι διά παρομοίων 
μαγνητικών ιδιοτήτων. Τάς περιφρονοΰ- 
σιν άλλά τάς έπιζητοΰσ,ιν^έπιμόνως καί 
σχεδόν άνυπολογίστως. / \

Έξησθ ενημέϊος έκ τών καταθλιπτικών 
αισθημάτων του ό Βαλεριανός Κόροβοφ 
άσκόπως έβάδιζεν άνά τάς οδούς, μετά 
κόπου σύρων τοΰς πόδας του. Οΰδεμίαν 
διέβλεπε διέξοδον, ήγνόει τ ί  νά πράξη, 
τ ί  νά έπιχειρισθή, τ ί  ν’ άποφασίσγ). Ή  
περιφοόνησις, ό άπωλεσθείς, ά λλ ’ οΰχί καί 
άποσβεσθείς έ'ρως, ή πικρία καί τό αίσθη
μα τής άπελπισίας, διά μιας έξανίσταντο 
ήδη έν τή έξησθενημένν) ψυχή του. Έ 
πρεπε διά τίνος τρόπου νά άμβλύνγ) τήν 
οξύτητα αΰτών, έστω καί έπί τ ινα  χρό
νον. Έσωτερικώς κατείχετο ύπό άθυμίας" 
ή κεφαλή καί τό στήθος του έφλέγοντο, 
είς τό στόμα ήσθάνετο ξηρότητα καί γεΰ- 
σιν ποιάς τίνος στρυφνής πικρότητος. Μ* 
δλην τήν δριμύτητα τοΰ χειμώνας, ήσθά- 
νετο δτι έπνίγετο καί προδήλως ό άήρ 
δέν έξήρκει αΰτώ πρός άναπνοήν" ήσθά
νετο πλήξιν, πλήξιν μέχρι τοιούτου βα
θμού, ώστε καί αΰτό τό έλαφρόν θερινόν 
έπανωφόριον, άπασα αΰτη ή πενιχρά έν- 
δυμασία του, προφανώς έβάρυνε δεινώς 
τοΰς ώμους καί άπαν τό σώμα του. Έ -  
ξεκομβώθη καί άσκόπως έστη είς γωνίαν 
τριόδου τινός. Είς τά άντίθετον μέρος τής 
όδοΰ έκαιε βυσσινόχρους φανός καί έφώ- 
τιζε πλάκα, μετά σταφυλής καί μετ’ έ- 
πιγραφής : «Οίνοπωλεΐον».

Ό  Κόροβοφ μηχανικώς σχεδόν κατήλ- 
θεν είς υπόγειον, ένώ έπωλοϋντο πνευμα
τώδη ποτά καί έζή τησε νά τφ  δώσωσι 
φιάλην έκ τοΰ ίσχυοοτέρου ποτοϋ. Ό  υ
πάλληλος ώδήγησεν αΰτόν έντός στενής 
τίνος τρώγλης καί έξεπωμάτισεν ένώπιον 
αΰτοϋ φιάλην κονιάκ ρωσσικής κα τα 
σκευής. Ό  Κόροβοφ, ώσεί κατεχόμενος 
ΰπό μεγάλης δίψης, έξεκένωσεν απνευστί 
τό ποτήριον, χωρίς νά αίσθανθή μάλιστα 
τήν καυστικήν δύναμιν τοΰ ποτοϋ τούτου.

Ή τ ο  τοΰτο τά πρωτόλεια έπί τού στα
δίου τής άνακουφίσεως καί λήθης τών 
ανθρωπίνων συμφορών. Μέ κεφαλ.ήν σφο- 
δρώς έσκοτισμένην, κατόρθωσεν δπως-ο- 
πως νά φθάσν) μέχρι τοΰ οικήματος του 
καί ώς άπνους έροίφθη έπί τής στρωμνής 
του, άνευ σκέψεων, άνευ αισθημάτων, ά 
νευ πόνου καί πικρίας. Τό κονιάκ, διά 
πρώτην φοράν, έκαμε τήν ένέργειάν του.

Έ κτοτε  παρόμοιαι δόσεις άνενεοΰντο 
καθ’ έκάστην, καί ό Κόροβοφ ταχύτα τα  
ήρξατο προσεγγίζων είς τήν κατάστασιν  
τοϋ μεθύσου.

*
* «



Έπιστρέφων ποτέ είς τό οΓκημά του δ J  

Κόοοβοφ, εΰρεν έπί της τραπέζης του τε- 
μ*Χ,ον χάρτου, ύποδειχθέν αΰτώ ΰπό της 
μαγείοου, έφ’ οΰ ήσαν γεγραμμένα διά 
μολυβδίδος τά έξης :

«Ήλθεν ό Άντιζίστροφ διά λίαν σο- 
βκοάν ύπόθεσιν, και πολΰ έλυπήθη, διότι 
8=ν σάς εΰρεν είς τήν οικίαν σας. Θά Ιλθη 
«ίριον ποωι είς τά δέκα, καί σάς παρα- 
καλεΐ θερμώς ή νά τόν περιμείνετε, ή νά 
τφ βρίσετε ώραν πρός συνέντευξιν.
& ■— Ποΐος εινε αΰτός ό Ά ντ ιζ ίστροφ ; 
έξεπλάγη ό Κόροβοφ. Οΰδένα Ά ν τ ι ζ ί -  
βτροφ έγνώριζε, καί μάλιστα οΰτε ήχουσέ 
ποτε τοιοϋτόν τ ι έπίθετον. Ουχ ήττον 
τό υφος τής σημειώσεως ήτο τοσούτψ 
8=τικόν, ώστε άπεφάσισε ν’ άναμείνγ) τήν 
ίφιξιν αΰτοϋ τοϋ κ. Άντιζίστροφ, δστις 
«κοιβώς ένεφανίσθη κατά τήν δρισθεΐσαν 
ώραν.

’ Ητο οΰτος άνήρ τριακοντούτης περί
που, ύψηλοΰ αναστήματος και άθλητικής 
κατασκευής. Ή  ενδυμασία του ήτο κατά 
τι άπειοόκαλος' έφόοει επενδυτήν έκ βε
λούδου, παρδαλωτόν έσωκάρδιον καί πε- 
ρισκελιδας μετά ραβδώσεων. Πυκνή, μα- 
χεά μ,έλαινα κόμη έκυμαίνετο πρός τά ο- 
«ίσω και άπεκάλυπτε στενόν καί χαμη
λόν μέτωπον- μικροί μέλανες οφθαλμοί, 
?βλεπον μετά τίνος ανησυχίας, όξυδερ- 
χείας καί πονηριάς ύπό τάς άτάκτους,

είας καί κατά τι προεξεχούσας όφρύς | 
I του' ώραία πλατεία γενειάς κατήοχετο 

ίχεδον μέχρι τοϋ ήμίσεως τού στήθους 
του. Έφερεν ύπό μαλης μέγα χαρτοφυλά- : 
χιον. Τό βάδισμα καί ή συμπεριφορά του 
έλεγχον αΰθάδη πως αΰτοπεποίθησιν, ή

Ιδέ γενική έντύπωσις ήτο τοιαύτη, ώστε 
* ϊέν λανθάνομεν άποκαλοϋντες αΰτόν δυσ- 
οίοεστον-ώραΐον άνδοα.
| — Είσθε ό κύριος Κόροβοφ; εΰθέως ήρ
ξατο ό είσελθών μετά βραγχώδους φωνής 
βαθυφώνου.
I —  Είμαι είς τάς διαταγάς σας.
1 — Έν τοιαύτη περιπτώσει, έπιτοέψα- 
τε νά συστηθώ. Ά ντ ιζ ίστροφ .. .Άρίσταρ- 
χος Κονόνοφ Άντιζίστροφ, ιδιαίτερος βο- 

Β Υΐθός ύικηγόοου.
Καί έτεινεν ό ίδιος τήν χεΐρα τφ  Κό- 

f  ροβοφ, μή άναμείνας νά τείνγ) έκεΐνος τήν 
ιδικήν του, ώς οικοδεσπότης.

— Είσθε συνεργάτης τού Τσέμς, νομ,ί- 
ζω; έξηκολούθησεν δ Άντιζίστροφ.
| — Μάλιστα, έργάζομαι είς τήν εφη
μερίδα του.
; — Κ’ έγώ έπίσης Ιγραφον ένίοτε κάτι

- «ημειώσεις, άλλ ’ έπαυσα, διότι πρεσ
βεύω άρχάς μάλλον συντηοητικάς.

Ακολούθως ό κ. Άντιζίστροφ έκάθη- 
°εν, άνευ ποοσκλήσεως, καί έκάπνισε σι- 
γάρον τοϋ οικοδεσπότου.

— Είσθε νυμφευμένος, βέβαια, έξηκο- 
^ουθησεν οΰτος διευθύνων έπί τοϋ Βαλερι- 
*νοϋ τοΰς φορτικούς καί όξεΐς οφθαλμούς

καί νομίζω, πρός τούτοις, οτι δέν 
εισθε τόσον εΰτυχής έκ τούτου ;

Ο Κόοοβοφ έμόρφασε μετά προφανοϋς 
«γανακτήσεως.

-— Καλά νά πάθετε- μή πιστεύετε τάς

κοινάς προλήψεις. Ά λ λ ά  τί μέ μέλλει ! 
είπε κινών τήν χεΐρα δ έπ ισκέπτης .Ίδήτ ’ 
έδώ' γνωρίζετε τόν βαρόνον φόν-Σνίτσλη, 
τόν δικηγόρον; Είνε κ»’ αΰτός, καθώς 
’ξεύρετε, συνεργάτης τοϋ Τσέμς, μαζύ σας 
δηλαδή.

— Δέν είμπορώ νά ’πώ οτι τόν γνω 
ρίζω, άλλά .. .  τόν εχω ίδή, τόν έχω συν
αντήσει είς τήν σύνταξιν, έκοινοποίησεν δ 
Κόροβοφ.

— Εινε δ προϊστάμενός μου, παρετή- 
ρησεν δ Άντιζίστροφ, μέ τοιούτον μει
δίαμα, δπερ ήδύνατο νά όνομ.ασθή, καί 
είρωνία καί μηδέν σημαίνον. Έκεΐ, ’ξεύ- ; 
ρετε, τόν θεωρούν, ενα έκ τών «σεβαστό
τερων» συνεργατών, καί δ Τσέμς πολΰ τόν 
περιποιείται.

— Νομίζω, κατένευσεν δ Κόροβοφ.
—  "Οχι νομίζετε, άλλά καί έτσι είνε, 

άφού τό λέγω έγώ. Καί σεΐς, ’μπορώ νά 
είπώ, καί σεΐς τάν σέβεσθε.

—  Ναί, γράφει πολύ οΰσιώδη άρθρα.
—  Καί βέβαια, οΰσιώδη ! είμποοεΐ νά 

σάς δώσν) μαθήματα !
— Έν τούτοις . . . έπιτρέψατέ μοι νά 

μάθω, συνεφρυώθη δ Κόροβοφ. είς τί κυ
ρίως χρεωστώ τήν έπίσκεψιν σας καί τίνος 
χάριν οφείλω ν’ άκούω τάς άθυοοστομίας 
σας ;

— Άθυοοστομίας ; . . .  χμ ! έ'λυξεν δ ξέ
νος- ε'χετε δίκαιον, είμαι άθυρόστομος, 
άλλά τίμιος, σεΐς δέ, έπιστρέψατε νά σάς 
έρωτήσω, ποϋ περιεφέρεσθε μέχρι τοϋδε ; 
Είς ποιαν κοινωνίαν,ήθελον νά μ,άθω; Ποϋ 
καί μέ ποιον έζήσατε, ώστε δέν έμάθατε 
άκόμη νά έννοήτε τήν γλώσσαν τών τ ί 
μιων άνθρώπων ; Οί τίμιοι άνθρωποι είνε 
δλοι άθυοόστομοι. Μή μέ υβρίζετε, φ ίλ 
τατε , διά τήν άθυροστομίαν μου, γ^ατί κ’ 
έγώ ’ξεύρω νά υβρίζω.

—  Έπεθύμουν μόνον νά μάθω είς τί 
χρεωστώ τήν έπίσκεψιν σας ; μετά τίνος 
έπιμονής έπανέλαβεν δ Κόροβοφ τήν προ- 
τέοαν του φράσιν.

— Λοιπόν τούτο τά οφείλετε είς τάν 
πολυσέβαστον βαρόνον φόν-Σνίτσλη, δ ό
ποιος μέ είστειλε έδώ μέ έντολήν τινα. 
Ίδοΰ είς ποιον τήν χρεωστεΐτε !

—  Ποία είνε ή έντολή σας ;
— Έ χει ,  βλέπετε, μίαν πολύ επωφελή 

ύπόθεσιν δι’ εσάς. . . δηλαδή, παρά πολΰ 
έπωφελή διά σάς άτομικώς.

— Καί είς τ ί  συνίσταται αΰτη ;
— Αί, αΰτό πλέον θά τά μάθετε άπά 

τόν ίδιον, έγώ δέν εχω πληρεξουσιότητα 
νά σάς τά μεταδώσω. Ή  πληρεξουσιότης 
μου συνίσταται μόνον νά σάς άναγγείλω 
τά έξής :

Ό  Άντιζίστροφ ήγέρθη τής θέσεώς του 
καί έστη έν φιλόφρονι έπισήμω στάσει,

! ώς οί άπό σκηνής κήρυκες καί διαγγελείς 
δταν άναγγέλωσιν εΐδησίν τινα πρός πρίγ- 
κηπας καί βασιλείς.

— Ό  σεβαστός βαρών Άδόλφος Ίβά- 
νοβιτζ φάν Σνίτσλη, ήρξατο οΰτος, σάς 
χαιρετά, καί σάς ζητε ί συγγνώμην,διότι,

; ενεκα τών παντοειδών άσχολιών του, στε
ρείται τής εΰχαριστήσεως νά σάς έπισκε- 

j φθϊ) προσωπικώς, καί δι’ αΰτό, σάς πα-

ρακαλεΐ νά ε'λθητε πρός αυτόν καί συν- 
διασκεφθήτε περί μιάς, λίαν ένδιαφερού- 
σης υμάς ύποθέσεως. Καί έν πεοιπτώσει 
τοιαύτ·/) μέ παρεκάλεσε νά σάς συνοδεύσω 
έγώ, *ν δέ τοΰναντίον, σάς άφίνω τήν 
διεύθυνσιν’ σάς συμβουλεύω δμως καλ
λίτερα νά ύπάγωμεν μαζύ . . .  ’Στην τιμή 
μου είνε μιά πολύ καλή δουλειά !

Ό  Κόροβοφ ΐστκτο  άμφιροέπων.
— Λοιπόν, τί συλλογίζεσθε, φ ίλτατε  ; 

αίμύλως καί διά προστατευτικού υφους 
ένεθάρρυνεν αΰτόν δ Άντιζίστροφ, θέσας 
τάς γεΐρας είς τά θυλάκια τής άναξυοί- 
δος του.

— Καταλαμβάνετε δτι δλα αΰτά είνε 
πολΰ περίεργα πράγματα ; έμ.ειδίασεν δ 
Κοροβοφ, καμμίαν έργασίαν δέν έ'χω μέ 
τόν κύριον Σνίτσλη, καί δέν είμπορώ μά
λιστα νά έννοήσω τί μέ χρειάζεται. Υ μ ά ς  
δέ διόλου δέν γνωρίζω καί έ'ξαφνα πάμ’ 
έδώ,πάμ’ έκεΐ,γ$ά μ$ά κάποια δουλειά .. . 
Καί διατί δλ’ αΰτά ; !

— Διά τό συμφέρον σας, σάς λέγουν ! 
Ή  έ'χετε τόσον γεμάταις ταΐς τσέπαις 
σας, ώστε χίλ$α ρούβλια παραπάνω δέν 
σάς κάμνουν καμμίαν έντύπωσιν; Καί έπί 
τέλους δέν είσθε καί μικρό παιδί ! Μή
πως έγώ έπρότεινα νά σάς δέσω τά ’μά- 
τ^α καί νά σάς συνοδεύσω μέσα είς σκο
τεινήν άμαξαν, είς κανένα μυστηριώδες 
μέρος ; Δόξα τώ Θεψ,εξω είνε ήμερα,πρωί, 
είς κάθε γωνίαν στέκεται άστυνομικάς 
κλητήο, θά πάρωμεν άγοραίαν άμαξαν, 
δηλαδή άνοικτήν άμαξαν,καί θά σάς δδη- 
γήσω δχι είς μυστηριώδη υπόγεια, άλλα 
είς κομψότατον σπίτ ι,  δπου είς τήν π ι 
νακίδα τής θύρας θ’ άναγνώσητε τό δ- 
νομα τοϋ βαρόνος φόν Σνίτσλη. Έδώ, 
μ.ού φαίνετε δέν έχεις οΰτε νά φοβηθής 
οΰτε νά τό σκέπτεσαι !

— Έν τούτοις, έπεθύμ®υν νά μάθω ώς 
έγγιστα τοΰλάχιστον, τήν ουσίαν τής ύ 
ποθέσεως, άσθενώς έπέμενεν δ Κόροβοφ.

— Μά τί έπίμονος πού είσθε !. . . δέν 
σά; είπα, δτι δσον άφορά τήν οΰσίαν, 
δέν έχω καμμίαν πληρεξουσιότητα ; ά λ 
λως τε, κ’ έγώ καλά καλά δέν ’ξεύρω' μοί 
άνέθεσαν μόνον νά σάς προσκαλέσω, καί 
νά σάς είδοποή/ιω δτι είνε ύπόθεσις έπ ι
κερδής, δπερ καί πράττω, σεΐς δέ κάμετε 
δπως θέλ ετε !

Ό  Κόροβοφ έσκέφθη καί παρεδέχθη ν 
άναχωρήσνι μετ’ αΰτοϋ.

Ζ'

4 6 ν  Κ ι χ ώ τ η ς  ό ϊ ί α γ χ ή σ ι ο ς .

Ό  φόν Σνίτσλη ύπεδέχθη αΰτόν φιλο- 
φρονέστατα θλίβων την χεΐρά του καί 
τών συγγνώμην, διότι έλαβε τό θάρρος 
νά τάν άνησυχήσϊ], δτι ώφειλεν αυτός 
πρώτος νά τόν έπισκεφθή, άν δέν ήτο τό 
σον πολΰ ενησχολημένος, ά λλ ’ έλπίζει, 
δτι δ Κόροβοφ, χάριν τής φιλολογικής 
συναδελφοσύνης, θά τόν συγχωρήσ·/), άκο- 
λούθως έκάθισε τόν ξένον του έπί άνα- 
παυτικής καθέδρας καί τψ  προσέφερεν ε
κλεκτόν σιγάρον, δπερ άλλως τε δ Κόρο
βοφ ήρνήθη νά λαβγ).



— 'Ομολογώ, δτι ή ΰπόθεσις, διά την 
οποίαν σάς έκάλεσα, εΐνε κάπως ένοχλη- 
τική , ήρζατο 6 φόν Σνίτσλη, μετά μει
διάματος ταπεινών τούς οφθαλμούς καί 
παίζων είς τάς ψείρας κοκκάλινον μαχαι- 
ρίδιον, ά λλ ’ έλπίζω, δτι δεν θά καταφέ- 
ρεσθε έναντίον μου, διότι έγώ θά προσ
παθήσω νά μείνω έπί τοϋ ουδετέρου εδά
φους τής ειδικότητάς μου. Φρονώ, δτι ώς 
δικηγόρος, δύναμαι νά υπηρετήσω οίον 
δήποτε, άλλά τούτο δέν μ’ έμποδίζει καί 
νά διατηρώ τάς Ατομικά; σχεσεις μου .. . 
’Εν πρώτοις δέον νά σάς γνωρίσω δτι εί
μαι δικηγόρος τής συζύγου σας.

Ό  Κόροβοφ άνεσκίρτησε καί μάλιστα 
ώχοίασεν έκ τοϋ άπροσδοκήτου τούτου, 
οπερ διέθεσεν αρκετά δυσζρέστως και έζ 
άρχής χατέστησεν αΰτόν προσεκτικώτερον 
καί έχθρικώτερον έναντίον τοϋ προβλεπτι
κού βαρόνος.

— Ά λ λ ’ αυτό κατ ’ ουσίαν τίποτε δέν 
σημαίνει, έζηκολούθησεν ό φόν Σνίτσλη, 
διότι, ών δικηγόρος τοϋ ένός μέρους, οΰ
δέν εχω έναντίον τοϋ άλλου, τοσούτφ 
μάλλον, άφοϋ βλέπω δτι είνε δυνατόν νά 
συμβιβάσω τήν ΰπόθεσιν,είς τρόπον ώστε, 
άμφότερα τά μέρη νά με·'νωσιν ευχαρι
στημένα.

Έρριψεν άνιχνευτικόν βλέμμα έπί τού 
Κόροβοφ, οίονεί έλπίζων νά άνακαλύψγ) είς 
τό πρόσωπον του συμπαθή ύποστήριζιν 
τής γνώμης του- άλλ ’ ό Κόροβοφ είχε 
ποοσηλωμένον έπ’ αΰτοϋ βλέμμα σοβα
ρόν, ψυχρόν, μετά τής μάλ.λ.ον συγκεκρα- 
τημένης καί οΰδέν προδιδούσης έκφοάσεως.

— Ή  σύζυγός σας σάς προτείνει δια- 
ζύγιον, έζηκολούθησεν 6 δικηγόρος, τί λέ
γετε είς τοϋτο ;

— Έ γώ ; άπήντησεν ό Βαλεριανός, έγώ 
πρός τό παρόν σάς άκούω άκόμη καί ανα
μένω, τ ί  θά ποοσθέσητε.

Ή  ζηρά αυτη άπάντησις δυσαρέστως 
Ιπληζε τόν δικηγόρον.

— Φρονώ δτι ή πρότασίς της διόλου 
δέν είνε άσύμφορος καί μάλιστα δ ι ’ άν
θρωπον τής θέσεώς σας...

— Ά λ λ ’ έπιτρέψατέ μου νά σάς έρω- 
τήσω, πώς γνωρίζετε τήν «θέσιν μου ;» 
συνεσταλμένως διέκοψεν ό Κόροβοφ.

Ό  φόν Σνίτσλη περιέβαλεν αΰτόν διά 
γοργοϋ καί τεταραγμένου βλέμματος καί 
συνεστάλη μικρόν.

— ’Επί τή ίδιότητι τοϋ δικηγόρου τής 
συζύγου σας, ή όποία, βεβαίως δέν ειχεν 
άφορμάς νά ήνε πρός έμέ άνειλικρινής, ά 
πεκρίθη οΰτος μετά μικράν σκέψιν.

— ’Εν τοιαύττρ περιπτώσει, σάς παρα
καλώ, νά μοί ομιλήσετε περί τής ύποθέ- 
σεως, χωρίς νά θίγητε τήν ιδιαιτέραν ά- 
τομικτν θέσιν σας.

Ο φόν Σνίτσλη άνέσπασε τούς ώμους 
μειδιών.

— Θά προσπαθήσω, δσον τό δυνατόν, 
νά έκπληρώσω τήν έπιθυμίαν σας, έλαφρώς 
προσέκλινεν οΰτος, καίτοι δέν δύναμαι νά 
μή ομολογήσω δτι τό νά παρέλθω έν τή 
υποθέσει ταύτγι τήν θέσιν σας. εσεται δι’ 
έμέ παρά πολΰ δυσχερές, διά τούτο έκ 
τών προτέρων ζητώ συγγνώμην, άν αΐ πε

ριστάσεις μέ άναγκάσωσι, χωρίς νά τό 
θέλω, νά θίζω ολίγον αΰτήν.

Ό  Κόροβοφ εδηζε τό κάτω χείλος καί 
άπεφάσισε ν άκούση.

—  Ή  σύζυγός σας, έζηκολούθησεν ό δι
κηγόρος, έπιθυμεί νά λάβγι τοιοϋτον δια- 
ζύγιον, τό όποιον νά τή δίδη τό δ ικα ί
ωμα νά Ιλθη είς δεύτερον γάμον.

Ο Κόρσβοφ ώχρίασεν ϊ τ ι  μάλλον.
— ’Εννοείτε, βεβαίως, Ιλεγεν έν τού- 

τοις ό βαρών, δτι κατά τήν ένεστώσαν 
έποχήν θά ήτο πλέον ή παράδοζον, καί 
Ibia δι’ άνθρω*πον ώς ύμας άνεπτυγμένον, 
νά βιάζγ) τήν έλευθερίαν τοϋ γυναικείου 
αισθήματος. Τό περί γυναικών ζήτημα 
σήμεοον__

— Καί τό τών άνδρών ; διέκοψεν α ΰ 
τόν ό Κόροβοφ. Μήπως τό αίσθημα τών 
άνδρών. καθ’ ύμάς δέν είνε άζιον τοϋ αΰ- 
τού σεβασμού, ώς τό τών γυναικών ;

— Κατ’ έμέ, ό άνήρ έν τή περισσάσει 
ταύτν), οφείλει νά ηνε μεγαλόφρων, το 
σούτφ μάλλον, καθόσον τό αίσθημα τών 
άνδρών, πρό πολλοϋ ήδη χαίρει μεγίστην 
έλευθερίαν, ύπό πρακτικήν εποψιν, ταΰ- 
λάχ ιστόν.

— Όσον καί τό διεφθαρμένον τών γ υ 
ναικών,άφοϋ πρόκειται περί «πρακτικής», 
παρετήρησεν ό Κόρσβοφ.

— Δέν τολμώ νά τό διαφιλονεικήσω... 
είμαι άγαμος άνθρωπος... σεμνώς έμει- 
δίασεν ό δικηγόρος. Λοιπόν, ή σύζυγός 
σας έπιθυμεί νά ύπανδρευθή άνθρωπον είς 
τόν όποιον, συγγνώμην, ανήκει ή καρδία 
της. 'Εννοείται βέβαια, δτι έδώ άνευ 
διαζυγίου τίποτε δέν γίνεται Διά τούτο 
ή σύζυγός σας έπιθυμεί, ώστε χάριν δια- 
τυπώσεών τινων τής ΰποθέσεως, ν’ άνα- 
λάβητε τήν υπα ιτ ιότητα  ύμεΐς. . . ’Επα
ναλαμβάνω δτι τό περί γυναικών ζήτημα 
κατά τήν σημερινήν σημασίαν καί άνά? 
πτυζίν του . ..

[Έ πετα ι ουνέχεια].
Α γ α θ .  Γ .  Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ε

. ' «■aba'.
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Α Λ Η Θ Ε Σ  ΔΡΑΙΪΙΑ ΕΝ ΗΙΙΚΡΑι ΑΣΙ Αι
[Συνέχεια]

Τό ολιγάνθρωπον τών κατοίκων τών 
κωμοπόλεων καί τών χωρίων έπιτοέπει 
αΰτοϊς την οικοδομήν τών οικιών έν ά- 
ποστάσεσι μεγάλαις ' τούτου ενεκα πολΰ 
σπανίως, άν μή οΰδ έποτε, βλέπει τις οι
κίας ύψηλάς, ύπερβαινούσας τάς δύο όρο - 
φάς' δταν δέ εκτάκτως οίκοδομηθή τρι
ώροφος τις οικία, τούτο θεωρείται ώς ?ν- 
δειζις πλούτου, γινομένη ύπ' άνθρώπων 
' ξΜπαΰμένων ,  όψιπλούτων ( σονραδάν 
γκιορμούς), οΐτινες, άδυνατοΰντες νά έ- 
πιδεικνύωσι δΓ άλλου τρόπου τάν έαυτών 
πλούτον, κτίζουσιν οικοδομάς ύψηλάς, 
έλκυούσας έπ’ αΰτών τό βλέμμα.

Οί κάτοικοι τών χωρίων^ τής Μικράς 
Ά σ ίας κτίζουσι τάς οικίας αΰτών συνήθως 
μονώροφους μόνον.Είς τοϋτο ίσως συντελεί 
κυρίως ή πενιχρότης αΰτών, πιθανόν δ

μως νά έπιβάλληται καί ύπό τοϋ κλί
ματος, επειδή τό ψΰχ_ος είναι δριμύτα- 
τον καί οί άνεμοι πνέοϋσιν ένταϋθα σφο· 
δοότατοι. ’Έ πειτα  δέ είναι ήναγκασμένοι 
νά έ'χωσιν ισογείους τάς κατοικίας αύτών 
έ'νεκα τών τ ο ν ν τ ο υ ρ ιω ν ,  άτινα , εχον τα τό 
σχήμα τών έκ Μελίτης πίθων, χοησιμεύ- 
ουσιν αΰτοϊς άνθ’ υπογείων κλ ιβχνων.Έν 
τοΐς τ ο ν ν τ ο ν ρ ι ο ι ς  ή οικοδέσποινα μαγει
ρεύει τό διά τήν οικογένειαν φαγητόν καί 
εψει τάν άρτον καθ’έβδομάδα' οί κλίβανοι 
οΰτοι, έν οίς καίονται τά μαλαχ τ ά , ήτοι 
ή έζυμωμένη καί άπεζηραμμένη κόπρος 
τών βοών καί ϊππων, χρησιμεύουσι προς- 
έτι καί κατά τάς βραχείας ήμέρας καί 
τάς μακράς νύκτας τού χειμώνος ώς έ- 
στία, περί ην συναθροίζονται πάντα τά 
μέλη τής οίκογενείας, κρεμώντα τοΰς πό- 
δας έντός αΰτών καί έχοντα κεκαλυμ- 
μένα τά γόνατα διά μάλλινου π ιλήμα
τος (χετι ίέ)' ουτω δέ θερμαινόμενοι οί 
πάντες άκούουσι τόν βορράν δεινώς μυκώ- 
μενον εζω καί ρίπτοντα κα τ ’ άμετρή- 
τους χιλιάδας τάς νιφάδας τής χιόνος. 
Είπον άχούο νό ι ,  καί δέν είναι μεταφορά 
τοϋτο,διότι,ενεκα τής έν τή  οικία θερμό - 
τητος, δέν αίό&άνυνται  αΰτόν, άλλ’ οΰδέ 
βλ επουβ ι  τήν πίπτουσαν χιόνα, ώς στε
ρούμενοι παραθύρων, κυρίως οΰχί παρα
θύρων, άλλ' ν ε λων  έν τοΐς παραθύοοις. 
Αί έπί τών τοίχων ήνεφγμέναι έπιμήκει; 
ορθογώνιοι όπαι, αί άντί παραθύρων χρη- 
σιμεύουσαι, καλύπτονται τόν χειμώνα 
διά τεμαχίων έφημερίδος τινός, ιδία 
τής άζιολόγου 'Ανατολΐ ,ς  τού κ. Εΰαγ- 
γελινού Μισαηλίδου, τής μόνης είς τήν 
Μικοάν Ά σ ίαν  είςαγομενης' άφ’ ου προ
ηγουμένως καταστώσι διαφανή, δηλαδή 
άλειφθώσι δι’ έλαίο'· ή προςτριβώσι διά 
καρύου' τά τεμάχιον τοϋτο τού χάρ
του ποοσκολλάται δι' άλεύρου έπί τών 
πλευρών τής οπής, καί ουτω εχουσι τά 
φώς, νωρίς νά φοβώνται τήν είςοδον τού 
ψυχροϋ άνέμαυ.Τούτου ενεκα καί φε/γι τας  
όνοααζουσι τά τοιαύτα παράθυρα.

’Ολίγος είναι ό χρόνος, άφ’ δτου είςή- 
χθησαν αί ύαλοι είς τά χωρία τής Έλάσ- 
σονος Άσίας.

Δέν' έπαρκεΐ δέ ένταύθα δ χώρος είς 
τήν περιγραφήν τών Μαν ια τών της  Μι -  
χράς ’Λόιας ,  τών Μ ισ Ο ιω τ ώ ν ,  οΐτινες, 
έν ολίγων ώρών άπό τής πατρίδος μου 
Άραβανίου άποστάσει οίκούντες, ζώσιν, 
ενεκα τής πεφημισμένης άνδρείας αύτών, 
άσύδοτοι σχεδόν,κατώρθωσαν δέ τοσοϋτον 
φόβον νά ένσπείρωσιν είς τούς Τούρκους, 
ώςτε οΰτοι δέν τολμώσι νά πατήσωσι^τόν 
πόδα έπί τού χωρίου αΰτών A’ lfffh.

Ή  φραέ <ϊι ς να  πα τήΰααη  τ ό ν  ττόδα i i t l  
το ν  χωρ ίου  ένταϋθα δύναται νά ρηθή δτι 
έτέθη κυρ ιολεχτ ιχώς ,  διότι αί οίκίαι τοϋ 
Μισθί είναι ύπό τό έδαφος, έσκαμμέναι ώς 
φρέατα έντός τής γής'έν φ  δέ άνύποπτος 
διέρχεσαι διά μέσου πεδιάδος ικανής έκτά- 
σεως, άκούεις αίφνης κάτωθεν συγκεχυμέ
να; φωνά; άνθρώπων, ή βλέπεις πού καί



«;ου καί τινα άνδρα ρωμαλέον μεταβαίνον- 
τ* πρός καλλιεργίαν τών άγρώναύτοΰ φέ- 
p0vtα i n ’ ώμου τόν λίσγον -5) άλλο γεωρ
γ ό ν  έργαλεΐον. Τό μόνον δέ άντικείμε- 
νον, δπεο προςβάλλει μακρόθεν την δρα- 
®ίν σου, είναι εΰμέγεθες οικοδόμημα, ε υ 
κόλως διακρινόμενον δτι είναι ναός τοϋ 'Υ- 
ψίστου Μόνος ούτος έξέχει τοϋ εδάφους, 
'(^οΐκοδομήσας αΰτόν λαμπρός άρχιτέ- 
χτων Πρόβος Μελίδης, γνωστός άνά την 
Τουρκίαν διά τοΰς μοναδικούς μ ιναρ έδ ες  
τοϋ έν Ίκονίφ νεοδμήτου μεγάλου τζα -  
ιιίυν, πρό έτών άποβιώσας, έκόμισε καί 
νάλους διά τά παράθυρα τής εκκλησίας. 
Μετά την τοποθέτησιν καί τούτων, οΐ 
Μισθιώται εΐςήλθον ινα περιεργασθώσι την 
οίχοδομήν, Ιμειναν δέ έκπληκτοι, οτε εί
δον δτι καί αί ακτίνες τού ήλιου είςήο- 
χοντο διά τών μεγάλων παραθύρων τοϋ 
ναοϋ.

— Κάλφα, Κάλφα ! έφώνησαν, άπό τά 
πχραθυρα αΰτά , άφ’ οΰ ’μπαίνη ό ήλιος, 
6ά ’μπαίνγι καί τό κρύο ! Πρέπει νά τά 
κλλκζιρς ^ νά τά κλείσνις. 
ί  Ο άρχιτέκτων οΰχί εΰχόλως κατώοθω- 
*e νά καταπειση τοΰς άφελεϊς Μισθιώτας 
δτι είναι ανυπόστατος ό φόοος των.
! Έκτοτε καί οί Μισθιώται εμαθον την 
χρήσιν τών ύελοπινάκων καί δέν άπατών 
ται πλέον.

Οί δπωςοϋν εύποροι τών χωρίων καί 
χωμοπόλεων τής Μικράς ’Ασίας οίκοδο- 
μοΰσιν άπό τίνος καί διωρόφους οικίας. 
Τούτο βεβαίως δέν ήδύνατο νά παραλίπν) 

Η Δημήτριος, ώς εΰπορών καί αΰτός. Ή  
οικία αΰτοϋ έκτίσθη έν εΰρυχώρφ οίκοπέ- 
ϋψ, μακράν πως τού κέντρου, άπέριττος 
(tev, άλλά μετά φιλοκαλίας αγαστής.
I ’Εν τ·71 αΰλνΐ είχε φυτεύσει ό Δημή- 
τριος κλημα ταρ ιά ν ,  ητις, βαθμηδόν αΰξη- 
Βεΐσα,άνείρπυσεν έπί τών τοίχων καί μετ’ 
ου πολΰ έγένετο άνάγκη νά στηριχθή διά 
δοκών έπιμήκων, ολίγον κατ’ ολίγον σχη- 
ϋατίσασα στέγην.Τόσον δέ έπέτυχεν,ώςτε 
«ιετήρει έπ ’ αΰτης σταφυλάς καί κα τ ’αΰ- 
τήν τήν Σαρακοσ τ ή ν ,  πράγμα σπχνιώτα- 
*ον έν ’Ανατολή καί ζηλευτόν ΰπό πάν
των. Ή  οικιακή υπηρεσία (ή λάτρα ,  ένΛ 
Άθήν αις) έγίνετο έν τ φ  ίσογείφ διαμερί- 
®ματι ίδι’ οΰς λόγους έν συντόμφ προη
γουμένως είπομεν. Τό δεύτερον πάτωμα 
έ^οησίμευεν ώς αποθήκη τών πολυτιμό
τατων τής ο’ικογενείας σκευών καί εις ύ- 
ιΐοδοχήν τών ξένων καθ’ δν χρόνον εύρί- 
σκετο έν τή πατρίδι κχί ό σύζυγος. Ή  
Μαρία διενοήθη οτι άσφαλεστέρα θά ήτο 
«V κατφκει καί αΰτή κατά τήν απουσίαν 
τοΰ άνδρός αΰτής είς τό άνω πάτωχα,δπερ 
οπωςδήποτε παρείχε δυςκολίας μειζονας 
ει» τοΰς έπιθυμοϋντας νά κλέψωσι τήν 
οικίαν, άφ’ οΰ μάλιστα ό Δημήτριος, κα· 
^&ς ποιών,προςέθηκε καί σιδηράς κιγκλί- 

είς τά παράθυρα.’Εν ένί λοιπόν τών δω- 
ί^-τίων τού άνω πατώματος έγκαθιδρύθη 
•1 νεαρά γυνή καί είς τό άμέσως συγκοι
νωνούν αΰτφ  έγκατέστηβί την κλίνην τής

μικράς Εΰδοκίας. Καί διήγεν ουτω, έπι- 
μελουμένη μετά στοργής μεγάλης τής 
ανατροφής καί άγωγής τής μικράς κό
ρης. Ά π ό  τίνος δμως χρόνου ή Μρ1- 
μνα τής Μαρίας περιεστρέφ = το περί άλλα 
τινά. Καί οΰδεμίαν μέν τών προηγουμέ
νων εξεων αΰτής μετήλλαξεν, ά7>λά προ
φανώς μεταβολή τις έν τφ  συνόλφ αΰτών 
έπήλθεν. Παρεσκευάζετο εις τήν ΰποδοχήν 
τοϋ συζύγου αύτή ς .Ή  τοιαύτη έτοιμασία 
δέν είναι τόσον μικρά, δσον δύναται γυνή 
τις τών άλλων τόπων νά νομίστ). Έν τή 
Α νατολή αί γυναίκες έκτελοϋσιν αυταΐς 
χερσί τάςοίκιακάς έργασίας,δέν άναθέτουσι 
δέ τήν διεξαγωγήν αΰτών είς ΰπηρετρίας, 
δσον πλούσιαι καί άν ήναι. Τούτο μόνον 
δύνανται νά πράξωσιν" άν ϊχωσι στενάς 
συγγενείς, προςκαλοϋσιν αΰτάς είς βοήθειαν 
καί άρχονται μακράς έργασίας,διαρκούσης 
πολλάκις ολόκληρον ?τος.

Άγοοάζονται σταφυλαί, ξηραίνονται 
σταφίδες, κατασκευάζεται οίνος καί έμ- 
βάλλεται είς τοΰς έπί τούτφ πίθους έν 
τώ λαζευτώ ύπογείφ τής οικίας [κρασ ί<8- 
νας,  έν Άραβχνίφ), οΐτινες σφραγίζονται 
καί άναμένουσι τόν έν τή ξένη προςφιλή 
αΰθέντην δ ς τι ς θά άνοίξν) αΰτούς. Ά πά  j 
τόν έπίτηδες άποχωριζόμενον μοϋ ι ί τυν  
κατασκευάζουσι διά παρατεταμένης βρά- 
σεως γλεΰκος (πεκμεζ ι ,  κοινώς),τά κοφτά-  
ρι«, άπεξηραμμένας μουσταλευρ ιά ς ,  τά 
μετά καρύων σουτζονκ ια  καί τά άλλα 
γλυκύσματα .

Ιδιαιτέρα δέ μέριμνα καταβάλλεται 
καί είς τήν κατασκευήν τής (jccxijg, τού 
κα τ ’ έξοχήν ποτοϋ τών Μ'.κρασιατών.

Προμηθεύονται σΐτον περισσότερον, έξ 
οΰ, βραζομένου καί άποξηραινομένου, κ α 
τασκευάζεται τό τ ίληγονρ ι ,  δ τα ρχανα ς  
μετά γάλακτος κτλ.

Γίνεται μεγαλειτέρα προμήθεια καυσί
μου ύλης, ώς καί κ λημα τσ ίδ ων  διά τάν 
ναργ ι λέ  τοϋ αΰθέντου ή τών μουβαφ ιρεων .  
Ά λ λ ’ έκεΐνο, περί οΰ κυρίως φροντίζει π ά 
σα καλή δέσποινα, είναι άναντιρρήτως δ 
παστουρμκςχ.α. ι  τά έκ χρέατος σουτζούκια ,  
άτινα δμού είναι γνωστά διά τοϋ τουρκι
κού όνόαατος έτλίκ.  Ό  τταότουρμβς  είναι 
τά κυοιώτατον έ'δεσμα, οΰπεο οΰδεμία 
οικογένεια στερείται. Καί αί μέν εύ
ποροι αΰτών άγοράζουσι μίαν ή πλείο- 
νας βοϋς, σιτευουσιν αυτάς έπί τινα χρό
νον (πεόλεμ ί )  καί σφάζουσιν. Τά κρέας 
κόπτεται είς μεγάλας λωρίδας, παστοϋ- 
τα ι ,  ξηραίνεται, χρίεται διά τού τσεμε'ν, 
είδους μ ο ν ί τ ά ρ αα ς ,  καί φυλάσσεται. 'Ο
μοίως καί τά σουτ ζούκ ια  μετ’ άφθονου 
δόσεως σκορόδου. Αί δέ μή εΰποροϋσαι 
οίκογένειαι, δυο ή τρεΐς δίΛοΰ συνάπτου- 
σαι ποσόν επαρκές εί; εν, άγοράζουσι τήν 
άγελάδα διανέμονται είς ίσα καί ά-
δελφά τεμάχη τά κρέα καί ουτω έξοικο- 
νοαοϋνται καί αυταί. Περιττόν vr προς- 
τεθή δτι ή οικία χρίεται, καθαρίζονται 
τά πάντα δπω; εΰπρο;ώπω; ύποδεχθή δ 
άναμενόμενος προςφιλής ξενητευμενυς'  2τι 
δέ περιττότερον δτι κόπτονται καί ράπτον
τα ι καινουργή δλως εσωτερικά ένδύματα 
καί τέλος πάν δ,τι ή στοργή καί άφοσίωσις

ύπαγορεύει προετοιμάζεται μβτ’έπιμελείας 
καί δραστηριότητος εξαίρετου. "Ωςτε άπά 
πολλοΰ χρόνου γ ίνετα ι καταφανές δτι 
κατά τό προςεχές εαρ τά φθινόπωρον έ- 
πιστρέφει ό δείνα συμπολίτης.

'Η Μαρία ΰπελόγιζε τόν χρόνον τής έκ 
Κωνσταντινουπόλεως άναχωρήσεως τού 
Δημητρίου μετ’ άκριβείας μεγίστης. Θά 
άνεχώρει τήν Δευτέραν τοϋ Θωμά καί θά 
ήτο έν τφ  χωρίφ,έν ταΐς άγκάλαις αΰτής, 
τήν μεθεπομένην Κυριακήν. Καί ήδη ειχεν 
έπέλθει ή Έβδομάς τών Παθών Τό χωρί- 
ζον αΰτήν άπό τοϋ προςφιλοϋς συζύγου 
διάστημα συνετέμνετο καταπληκτικώςκαί 
αΰτή, εί καί ήσαν τά πάντα έτοιμα,έφρό- 
νει δτι ύπολείπονται ετι πολλά πρόςάξιο- 
πρεπή ΰποδοχήν έκε ί νου,  διότι δι’ αΰτήν 
δ Δημήτριος ήτο άκόμη 5κε ί νος . Καί είρ- 
γάζετο πυρίτωδώς καί ήγάλλετο άνυπο- 
κρίτως καί έ'χαιρε καί μετέδιδε τήν χαράν 
είς πάσας τάς περί αυτήν και μετ ’ αυτής 
έργαζομένας γυναίκας καί είς τά κοράσια. 
Τά μέλανα νέφη, άτινα έπί στιγμήν ε ί 
χον φοβίσει αΰτήν, διεσκεδάζοντο καί α ί 
θριος καί διαγελών ύπεράνω αΰτής ό 
οΰρανός έφαίνετο. Δέν είχε καιρόν οΰδέ 
νά άναμνησθή τι έκ τών δυςαρέστων γ ε 
γονότων, άτινα περί αΰτήν είχον πα- 
ραγάγει ή παρουσία τών Τούρκων καί 
καί ό φόβος τών συμπολιτών αΰτής. Τό
σον ήτο άπερροφημένη ύπό τής άναμενού- 
σης αΰτήν εΰτυχίας ! Δυςτυχής Μαρία !. .

Κοινώς παρά τοΐς Χριστιανοΐς ή Με
γάλη Πέμπτη θεωρείται ήμερα κ α τά λ 
ληλος πράς μετάληψιν τών άχράντων μυ
στηρίων Έξομολογηθεΐσα καί ή Μαρία τήν 
προηγουμένην ήμέραν,άνέγνω πρό τής είκό- 
νος τής Θεοτόκου τό’^ποόειπΊ/ον,καί μετ’ 
αΰτό τήν Ά κ ο λ ο υ θ ί α ν  της  Θείας !\4ετα- 
λήψεως  καί έρρίφθη είς τήν κλίνην ΰπο- 
ψάλλουσα τό συγκινητικώτατον «Τοϋ δεί
πνου Σου τά Μυστικού σήμερον, Υιέ Θεού, 
κοινωνόν με παράλαβε.. . » ' ?κλαυσεν αρ
κετά καί άπεκοιμήθη ?χουσα έν άγκάλαις 
τήν προςφιλή μικράν. Λίαν πρωί τήν έπο- 
μένην μετέβη εις τήν έκκλησίαν, ήκροά- 
σατο τής θείας Λειτουργίας καί περί το 
τέλος τής άκολουθίας προςήλθε σεμνή καί 
δειλή πρό τών βαθμιδών τοΰ ίεροΰ βήμα
τος, συνεχίζουσα τό άσμα αΰτής' «ου μή 
γάρ τοΐς έχθροΐς Σου τό Μυστήριον είπω' 
οΰ φίλημά Σοι δώσω, καθάπερ ό ’Ιούδας' 
άλλ ’ ώς ό Ληστής δμολογώ ΣοΓ Μνήσθη- 
τ ί  μου , Κύριε , έν τή Βασιλεία Σου * . 
Καί έδέξχτο τό Σώμα καί Αίμα τού Σω- 
τήρος.

"Αν εγραφον μυθιστορίαν, θά έ'λεγον 
δτι «κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν άκτίς ή 
λιου, διειςδΰσα διά τών εΰρέων παρα
θύρων τού ναοΰ, επεσεν έπί τοΰ άγίου 
Ποτηριού καί έπί τή ; μεταλαμβανούσης' 
δτι τό πρόςωπον τής ήρωίδος μου έλαμπο- 
κόπησεν έκ τής θείας έλλάμψεως καί προς-



ετι οτι άν υπήρχεν άγνος τις ως αυτη άν- 
θρωποςέν τώ ναφ,θά Ιβλεπε καταφανώςτόν 
περ'ι την κεφαλήν τής Μαρίας σχηματι-  
σθέντα κύκλον,δν διακρίνομεν έν ταΐς είκοσι 
τών Αγίων τή ς ’Εκκλησίας χρυσοΰν καί ά- 
παστράπτοντα. Ό  άγιος Έφραίμ ό Σύρου, 
άκούσας πολλά περί τής όσιότητος τοΰ 
Μεγάλου Βασιλείου, ήλθεν είς την Και
σαρείαν incognito καί είςήλθεν είς τόν 
ναόν,έν ώ έλειτούογει όθεϊος 'Ιεράρχης.Έν 
φ  δέ προςηύχετο, έστρεψε τό βλέμμα πρός 
τόν ‘λειτουργοΰντα έπίσκοπον καί είδεν 
οτι ό άγιος Βασίλειος, δςτις ήτο βραχύ
σωμος καί λίαν αδυνάτου κράσεως, κατά 
την ώραν τής λειτουργίας είχεν αΰξηθή 
καί δεν έπάτει έπί τοΰ εδάφους, ά λλ ’ ήτο 
μετέωρος δύο σπιθαμάς ύπεοάνω αΰτοΰ, 
Δέν γράφω, μυθιστορίαν, εί δ’ άλλως, 
θά έπόθουν νά έποικίλλετο τό πτωχόν μου 
Ιργον διά τοσούτων κοσμημάτων, ώςτε 
νά καθίστατο άγνωστος ύπό τήν γρα
φίδα μου- θά συνήθροιζον, άν ήδυνάμην, 
έπί τό αΰτό πάντας τοΰς δρους τής καλ
λονής καί τών ύπερφυσικών έκφράσεων καί 
θά έναπέθετον αΰτοΰς ώς στέφανον διανθή 
έπί τής χρυσής κόμης τής ώραίας ήρωί- 
δος μου.

Καί πάλιν δέν δμως θά έτόλμων νά 
είπω δτι έσχηματίσθη ό ιερός κύκλος 
περί τήν κεφαλήν αΰτής. ’Αλλά καί άν 
έσχηματίζετο, έγώ βεβαίως δέν θά έβλε- 
πον αΰτόν, οΐ δέ Έφραίμ καί οΐ Βασί- 
λειοι είναι τόσον σπάνια πράγματα σή
μερον! Καί δμως δ,τι ήδύναντο νά ίδωσιν 
οί πολλοί, ήτο δτι ή Μαρία έξήργετο 
κα τ ’ έκείνην τήν ήμέραν λάμπουσα αλη
θώς έκ καλλονής καί τό πρόςωπον αΰτής 
ήτο αγλαόν ώς αγγέλου.

["Επεται συνέχεια].
Ι ο α κ β ι μ  Β α λ α β α ν η ε

ΔΙΑΤΙ ΜΕΤΕΒΛΗΘΗ 0 ΒΙΟΣ ΜΟΥ

‘Ολόκληρος ό βίος μου μετεβλήθη καί 
κατεστράφη ύφ’ένός καί μόνου συμβάντος.

Οΐ συγγενείς καί φίλοι τής οίκογενείας 
μου προεφήτευον, καί πρό τής γεννήσεώς 
μου άκόμη, δτι έγώ θά ήμην ή ώραία τής 
οίκογενείας. Ή  μήτηρ μου ήτο ώραιοτά- 
τη  καί δντως έκτακτος καλλονή, έπίσης 
δέ καί αΐ θεΐαί μου ήσαν εΰειδεΐς, πάντες 
δέ έβεβαίουν δτι ή ’Αφροδίτη — τ ’ δνομα 
αΰτό μοί είχεν όρισθή πριν γεννηθώ — θά 
ήκολούθει τά ίχνη τής μητρός έν τ·7ί 
καλλονή καί άποβαίνουσα μαγεμτική καί 
θελξικάρδ.ιος θά είχε λαμπρόν μέλλον. 
Πλήν φεΰ! πόσον διεψεύσθησαν αί προρρή
σεις αΰται. ’Αντί νά ζώ έν μέσψ λαμ
πρές πολυτελείας, νά είμαι τό μήλον τής 
έριδος, δωδεκάδας τοΰλά^ιστον έραστών, 
κολακευομένη, λατρευομένη καί τακτικώς 
άναφερομένη είς τά χρονικά τών έφημε- 
ρίδων, αί δέ φωτογραφίαι καί εικόνες μου 
νά ώσι πανταχοΰ έκτεθειμέναι, άντί τού
των καί άλλων άπειρων τέρψεων ή σκλη
ρά πραγματικό της μέ αναγκάζει νά έργά- 
ζωμαι ΐν ’ απολαμβάνω τά πρός το ζήν,οί

δέ κόποι μου ανταμείβονται δι’ αγροίκων 
λέξεων καί ελάχιστων εΰχαριστιών.

Ά ν  τά πράγμ-ατα έλάμβανον τήν φο
ράν, ήν έ'δει νά λάβωσι, θά είχον ήδη 
μυηθή εις τ ’ άπόκρυφα τοΰ γυναικείου 
καλλωπισμού καί θά έγνώριζον τάς ήδύ-
τητας τοΰ «L a it  V i r g in a l » , «Poudre d ’ 
Amour» καί «Poudre de Ninon» κτλ.
Ωραι καί ήμέράι θά παρήοχοντο έν τη 

έπισκέψει τών καταστημάτων τών νεω
τερισμών. Πλήν φεϋ! δέν θά δυνηθώ ποτέ 
νά δοκιμάσω τήν άγαλλίασιν τού νά φέρω 
καθημερινώς νέαν «to ilette* . Ταινίαι, 
δαντέλλα ι,« ruches» ,«bonnets»καί «bro- 
ches» μοί είνε γνωστά μόνον έξ ονόμα
τος· οΰδέποτε δέ θά δυνηθώ νά έντρυφή- 
σω έν τη «Veloutine» καί «M oire an t i
que» καί δλων τούτων τών απευκταίων 
α ίτ ια  ύπήρξεν έλάχιστον συμβάν λαβόν 
χώραν έν άγνοια μου καί παρά τήν θέ- 
λησίν μου. Δέν είνε πράγματι σκληρόν;

Απερίγραπτος ή δυσαρέσκεια τής μη
τρός μου καί ή λύπη τών θειών μου, καί 
Εκτοτε μέ μεταχειρίζονται μετά περιφρο- 
νήσεως καί οΰδείς μέ υπερασπίζεται. ’Ό 
λοι μοί λ,έγουσιν δτι οφείλω νά φροντίζω 
δι’ έμαυτόν. Οΰδέποτε ήξιώθην ν’ ακού
σω ύπό τά παράθυρά μου, έν πανσελήνφ 
θερινή νυκτί, τοΰς άρμονικοΰς ήχους τής 
κιθάρας τοΰ έραστού, δι’ έμέ δέν θά ύ- 
πάρξη έραστής, δστις νά έγκαταλείψη οι
κογένειαν, νά διέλθη ώκεανοΰς καί θα- 
λάσσας, κ ’ ατρόμητος νά βαινη κατά τοΰ 
έχθρού ϊνα κατακτήση τήν καρδίαν μου. 
Είμαι δεκαεννεαετις καί τίς θά πιστεύση 
δτι οΰδέποτε έζητήθην είς γάμον ;

Ό τα ν  βλέπω συνομήλικάς μου νεάνι- 
δας, εΰτυχεΐς, άμερίμνους καί θελξικάρ
διους, έχούσας γονείς τόσον καλούς, ώστε 
οΰδέποτε κάμνουσι παρατηρήσεις διά τοΰς 
λογαριασμούς τών μοδιστρών των, γ ίνο
μαι μανιώδης. Διατί νά τάς περιποιών- 
τα ι τόσον καί έμέ καθόλου: Διατί δέν δύ
ναμαι νά μαγεύσω; μήπως δέν είμαι « n a 
ive» καί «e l ia rm an te » , μή δέν έχω ρίνα 
«retl’OUSsee» καί τό στόμα δέν ομοιάζω 
πρός τό «a rc  de Cupidon» ; ; ; "Αν κα
πνίσω, αμέσως μοί λέγουσι' — «Δέν εινε 
chic αΰτό ποΰ κάμνεις». Ά ν  θελήσω νά 
ψάλλω τι, οΰδείς μέ θαυμάζει καί δύνα
μαι νά είπω δτι μέ περιγελώσιν.

Ό  βίος μου θά συνεχισθη άηδής καί ο
χληρός κα ί άν ποτε συζευχθώ, νομίζω δτι 
θά υποχρεωθώ νά ζητήσω σύζυγον άντί 
νά μέ ζητήσωσι καί θά οφείλω νά έργά- 
ζωμαι έγώ ΐνα ποριζώμεθα τά πρός τό 
ζην.

Τέλος είμί αδέξιος καί άχαρις καί δλων 
τούτων α ιτ ία  είνε Ιν έλάχιστον συμβάν.

Καίτοι έντρέπομαι νά έκθέτω τ ’ άπό- 
κρυφά μου, άπεφάσισα νά σάς είπω όποιον 
τό φοβερόν αΰτό συμβάν.

Έν στιγμή ένοχου καί άσυγγνώστου 
απερισκεψίας, άγνοώ τίνος, έγεννήθην .. .
ΑΝΗΡ.

[Έ *  τοΰ αγγλικού « T i t - I t i t *  » ] -
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΙ1ΤΙΟΝ

Κυρίας Κασσάνδραν Πλυ:α, Μαρίαν ΠαππαγεωΛ 
γακοπούλου, κυρίαν Άρκουδάρη, Αθήναν A . B j 
6άχη, Θηρεσίαν Βερυχίου, κυρίαν Βρυωνίδου, ΈλΙ 
νην Ν. Ιγγλέση, Ζωήν 11. Άλιβιζάτου, Ιίερσεφώ 
νην Γρίβα,’Κλίνην Άκριβοϋ, και κκ. Δημ. ΔαρέλληΙ 
Σπυρ. Ματσούκην, Γεράσιμον Στελακατον, ΊωάΙ 
Λάμπρον Φωκαν, Παναγήν ΣτελιανΙσην. Πέτρα 
Γεωργ. Χωραφαν, Α. Κοκόλλην, κ. ΓιαγλόπουλοΛ 
χ. Κυριακόπουλον, χ. Άρεταϊον, Αντ. Μαραγκό» 
Γρ. Ξανθάκην. ’Αλεξ. Πλα τσήν, Ά λκιβ . Στέλοανί 
Φώτιον Εύσταθίου, Δ. Α. Φωτιάδην, Κωστήν ΓιανΙ 
νην, Έπαμ. Σιγάλαν, Νικ. Σ. Μηλιαρέσην, Β®*, 
Μπροΰσκον, ταγμ. μηχαν. Κωνστ. I. Καπάτην. Mat! 
ρΤνον Βαλσαμάκην. Άνδρ. Μπυσόνην, Διον. *Ά6λι-! 
χον, Γερά·?. Κουλουμπήν, Σ τ. Ματσούκην, Πανα. 
γην Δ. Ίγγλέσην, 11. Ιΐαναγιώχου, I Νικολα'ί'δηνί 
Κ. Εύδην, Κων. Χατζόπουλον, Δ. Μαραβελόπουλον,Γ 
Διονύσ Βάρλαν, ’Ανδρ. Πατιουτσάκην, Δημ. Κων.Ι 
σταντινίδην, Άνδρ. Μικέλην, Γεώργιον Μαλάμον,Ι 
Στυλιανόν Βισβίχην, Τάσσον Άποστολίδην, Ιωάν. 
Λιακάκην, αδελφού; Κομοΰιο. Συνδοομαί ΰμών έλή-1 
φθησαν. Εύχαριστοΰμεν. — κ. (I. Δ. Τ. Προηγού· 
μενον έπεστράφη. Άμφδτερα δημοσιευθήσονται εις I 
προσεχή φύλλα.—κ. Δ. Μοσ/ο6άκην. Ταχυδοομικώς 1 
άπεστάλησαν εις δύο φακέλλους τά φύλλα άπό 1ης| 
’Οκτωβρίου και τών 9 συνδρομητών. Εύχαριστοΰμεν. [ 
Εγράψαμεν. — κυρίαν Μαρίαν Μπαλή. Ζητηθέντα 
φύλλα άπεστάλησαν. Άντίτιμον αυτών δρ. 1.90.—■ 
κ. Α. Οίκονομάκην. «"Εκτακτον»), άγγελίαι « ’Εκλε
κτών»» καί «*Ελληνικής Βιβλιοθήκης-·, άπεστάλησαν. 
Σειρά νέων μυθιστορημάτων ήρξατο άπό 1ης 8βρίου. 
κ. Ιω. Μι/αηλίδην. Έλήφθη έπιστολή σας, μετά κα
ταλόγου βιβλίοιν, άτινα άποστέλλονται ύμΤν προσε
χώς. Κατά λάθος έπέμπετο τώ κ. Ρωσσίδη τό φύλλον.

Ε Κ Ε Ι !
Έ κ ε ΐ ,  οπου δλα τά Δ ιδ αχ τ ι χ ά  Β ι β λ ί α  κα\ ολά I 

τά Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ,  και τά Μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α  καί 
τά Δράμα τα  και τά π ο ι ή μ α τ α  ο λ α ,  μέ ολα μας 1 
τά rΗμε ρο λό γ ι α  καί τούς άπειρους 'Ημεροό ε ίχ τα ς  ] 
και *Ατ λ αν τ α ς ,  ε χ ε ΐ  οπου ή έξαίρετος γ ρ α φ ι κ ή  j 
ν λ η  κα\ ολα έν γένει τά χ ρ ε ι ώ δ η  του  γ ρα φε ί ο υ  
κα\ τά μύρια πρωτοχρονιάτικα δώρα, τάς μέ άπιστεύ- | 
τους τι^άς των, ε κ ε ί  οπου κα\ αύτό άκόμη τό μό ν ο ν  
ε’κ τών Αγγλικών Επανορθωτικόν τής κόμης φάρμακον, 
τό περιζήτητον HEBE’S HAIR RESTORER πω
λείται άντι δρ, 7 ! εκεΤ οπου άδιακόπως συρρέουσιν 
5λαι καί <U.ot καί μέ ολα τους τ’ άγγελουδάκια, έκεΤ 
εις τό Β ιβλ ί ο πωλεΤον  και ΧαρτοπωλεΤον  · Κο- 
ρ ί ν ν η ς », έν τί) όδώ Προαστείου άρ. 10, ε χ ε ΐ ,  ε χ ε ΐ  
πωλείται κα» ή έσχάτως ύπό τοΰ κ. Γ . Μαυοογιάννη 
έκδοθεισα

ΙΣΤΟΡΙΑ Μ  I0NIQN ΝΗΣΩΝ,
ε χ ε ΐ  χαί τά έςαιρίτω; χρυσόδετα

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
τοϋ κ. Τσακαιιάνου, τά κάλλιστον τοϋτο δωρον δια 
τήν Α' τοΰ ε ι ο υ ς  άντί δρ. 3.50, έλεΰθερον ταχυδρο
μικών, ε χ ε ΐ  και τό περιζήτητον

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ
τοΰ Άσωπίου μας, ό άνθηρότατος αυτός παππούς ό
λων τών ’ Ελληνικών *Ημερολογίο>ν, μέ ολαις τ9}ς 
πολλά'ς και μεγάλαις χάραις καί τή μικρή-μικρή τ ι
μή του, ήτις eTvs διά μέν τόΈσωτερικόν φρ.4,50, διά 
δέ τό Εξωτερικόν φρ. 5 αδετον, κα\ φρ. 5.75 διά 
τό ’Εσωτερικόν και 6 διά τό ’Εξωτερικόν χρυσδε- 
τον, ε κ ε ί  καί τό χαριέστατον

Η Μ ΕΡΟ ΑΟ ΓΙΟ Ν  Τ Η Σ Ε Φ Η Μ Ε ΡΙΔΟ Σ ΤΩΝ Κ Υ Ρ Ι Ω Ν
μέ ολη του τήν λεπ ίήν-λίπτήν καλαισθησίαν, πεμπό- 
μενον πανταχοο ivt'i δρ. 1,20, ε χε ΐ ,  μάλιστα έκεϊ, 
μέ όλη τήν πολυζηλευμένη ώμορφιά του κα\

τ ο ϋ  Ρωμ,ν^οϋ ό Κ α ζ ι μ ί α ς  
μέ μι*ρά; χαινοτομίας

Κ' ε’ις μέν τό Εσωτερικόν λειττά πενήντα ή τιμή, 
ε ί; δί τό Εξωτερικόν έ;ήντα καί προπληρωμή.

έ χ ε ι — άλλά και ποϋ άλλοΰ άπό έ χ ε ι — εύρίσκον- 
ται οί μέ τόσην καλαισθησίαν χρυσοδεμένοι τόμοι τών

Ε ΚΛΕΚΤΩΝ Ι Ϊ Ι Ϊ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η ί ί Ι ΐ ™
τώνόποιων ή άπόκτησιί εΤνε ?ργον μεγίστης άπολαΰ- 
σεω;· εΤνε άπόχτησις ολοκλήρου μυθιστορηματικής β ι
βλιοθήκης.

Λ ο ιχ 6 ν  δ λ χ ι  χ χ ΐ  δ λ ο ι  μ * ς  i * r t ,  J u t  I

Τ ν χ ο γ ρ α φ ιΐο ν  Κ όριννας , SSoc Π ρ ο α στβίο ν ά ρ ιθ . /Ο


