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ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ

Μετά 1 φυλλάδιο ν συμπληροϋτα ι κα ί τό 
θ' έτος τώ ν Ε κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υ θ ι σ τ ο 
ρ η μ ά τ ω ν .

Κατά τό δέκατον έτος ή  δ ι ’ είσπρακτρό- 
ρων εϊσπραξις καταργεϊτα ι tv  Ά θή να ις ,τα ϊς  
Έ παρχίαις κα ί τω Έξωτερικώ, πρός ευκο
λ ίαν δέ τώ ν κ.κ. Συνδρομητών ήμών, δενό- 
μεθα ΕΕΑΜΗΝΟΥΣ συνδρομάς.

"Οθεν, οι έπ ιθυμοϋντες νά  έξακολουθή- 
σωσιν ώς συνδρομηταί κα ι κατά τό δέκα
τον έτος, παρακαλοΰντα ι θερμώς, δπως ά- 
ποστείλωσι τή ν  έξάμηνον συνδρομήν των 
ά π ’ ευθείας : «Πρός τή ν  Διεϋθυνσιν. τών Ε
κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υ θ ι σ τ ο ρ η μ ά τ ω ν  έν 
Ά θήνα ις» , πρό τή ς έκδόσεο>ς τοϋ Α' φ υλ 
λαδίου τοϋ Δεκάτου έτους, διότι, έν έναν- 
τ ία  περιπτώσει, θά εϋρεθώμεν είς τή ν  δυσ- 
άρεστον θέσιν νά διακόψωμεν, μετά λύπ η ς  
μας, είς π ά ν τ α ς  ά ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς  τή ν  
άποστολήν τώ ν ’Ε κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υ θ ι σ τ ο -  
ρ η μ ά τ ω ν .

‘ Η  Α οεύΟ υνα ις.

Λ I Ο  Δ Ε Τ Τ Η
(Δ ιήγημα g a b r i e l  m a r c )

A'

Μοναχοκόρη άγαθοϋ χωρικού ή Λιοδέττη 
Ιγεννήθη έν τινι χωρίω της επαρχίας Β*. 
Έδιδάχθη τά πρώτα γράμματα κ α τ ’ οίκον, 
μεθ’ δ έξηκολούθησε τά  μαθήματα έν τω 
σχολείω τοϋ χωρίου, μανθάνουσα νά άνα- 
γινώσκη καί νά γράφη. καί δεικνύουσα δια

θέσεις παραδόξους, δυσαναλόγους διά κόρην 
τής έξοχης.- Αί διηγήσεις τής ίερας ιστορίας 
τή ήσαν άρεσταί' έπεθύμει διακαώς νά γείνη 
σοφή. Ά λ λ ’ αί αγελάδες δεν βόσκουσιν, οΰτε 
φυλάσσονται μόναι, ένω ή Λιοδέττη δέν ει- 
γεν οΰτε αδελφούς, οΰτε άδελφάς, καί μεθ’ 
δλην τήν καλήν της θέλησιν, τήν ενβλεπον 
συχνότερα νά δδηγη καί νά βόσκη τά  θρέμ
ματα, παρά νά πηγαίνη εις τό σχολεΐον.

Ή  διδασκάλισσα τοϋ χωρίου ε'λεγε συ
χνά είς τους γονείς της, οτι ήτο άδικον νά 
άφήσωσιν άπαίδευτον κόρην τόσον καλήν, 
τόσον εύφυά, ήτις είχε τήν φυσιογνωμίαν 
καί τό ΰφος μικράς δεσποινίδος τών πόλεων. 
’Ά ν καί άγροϊκος κατά τ ι, οΰχ ήττον ήτο 
λεπτοκαμωμένη, μέ μεγάλους κυανοϋς οφθαλ
μούς καί μέ κόμην ξανθόχρουν. Παρά το 
πλευρόν τών συνομηλίκων της, χρώματος με- 
λαγχροινοϋ καί χονδροειδών, μέ παρειάς έρυ- 
θρωπάς, ή φύσις της έφαίνετο τελειότερα, 
ώσεί είχεν άνατραφη έν τη πρωτευούση. 
Δύστροπος καί δειλή, πάντοτε διέτριβε 
μόνη. Αί συμμαθήτριαί της, πασαι άνεξαι
ρέτως, τήν άπέφευγον. «Είνε πολύ υπερή
φανος», Ο,εγον αί μέν. «Είνε απλή», προ- 
σέθετον αί άλλαι.

Ή  Λιοδέττη δέν παρεπονεϊτο καθόλου 
δ ι’ αυτό. Ή γάπα τήν μοναξίαν καί ευχα
ρίστως έμενε μόνη.

Το πλεϊστον μέρος τοϋ έτους ώνειροπόλει 
κρατούσα τήν ήλακάτην καί νήθουσα πλη
σίον τών άγελάδωντης.

’Εν καιρω τού χειμώνος, δτε ή χιών έκά- 
λυπτε τάς πεδιάδας, μετά τάς έργασίας τής 
ήμέρας, ή Λιοδέττη ήκουεν ευχαρίστως το 
έσπέρας τάς διηγήσεις τής γηραιάς μάμμης 
της, έν ταϊς δποίαις μαγικαί δυνάμεις ύπε- 
ρήσπιζον πάντοτε τήν άθωότητα καί πρίγ
κιπες θελκτικοί ένυμφεύοντο ένίοτε κόρας 
πτωχάς, αϊτινες έ'ζων βόσκουσαι πρόβατα.

"Οτε συνεπλήρωσε τό δέκατον έ’κτον έτος,

κατέστη άοκούντως ώραία κόρη μέ τά τέλεια 
χαρακτηριστικά της, μέ τό ξανθόν χρώμα 
της, τούς γλυκείς οφθαλμούς της καί μέ τό 
παρθενικόν ΰφος της. Οί νέοι τοϋ χωρίου ήρ- 
χισαν νά τήν καλοκυττάζωσιν καί νά τήν 
περιτριγυρίζωσι, μεθ’ δλην τήν αδιαφορίαν 
καί ψυχρότητα, τήν δποίαν έδείκνυεν έκείνη.

Πολλάκις είχε συνοδεύση τόν πατέρα της 
είς τήν γειτονικήν άγοράν, φέρουσα χήνα 
ύπό τήν τασχάλην, δπερ, κατά τάς συνή
θειας τού χωρίου, ήτο φανερά άπόδειξις, 
δτι ήτο είς ήλικίαν νά σκ?φθη περί γάμου.

Πολλοί νέοι έκ τών καλλιτέρων τού χω 
ρίου ματαίως έζήτησαν τήν χεϊρά της. Ό 
πατήρ τής Λιοδέττης'- βλέπων δτι τά  οικο
νομικά του δέν έπήγαιναν καλά, άδίκως έ- 
κοπίαζε νά τήν καταπείση· τίποτε δέν ή
δύνατο νά έπνιρεάση τήν ίσχυρογνώμονα καί 
όνειροπόλον ταύτην κόρην, καί ματαίως ή 
μήτηρ της έχανε τόν καιρόν καί τά  λόγια 
της.

Ή  Λιοδέττη δέν ηΰχαριστεΐτο, παρά οτε 
ήτο μόνη είς τήν εύρεϊαν πεδιάδα, άναπνί- 
ουσα καθαρόν άέρα καί βόσκουσα τάς αγελά
δας της, αϊτινες τήν έγνώριζον καί τήν ήκο- 
λούθουν εύπειθώς. Έκει δέν ήκουε τά π α 
ράπονα, τούς λογαριασμούς, τάς φιλονεικίας 
τών γονέων της έπί ζητημάτων συμφέρον
τος, άπό τά  δποϊα τίποτε δέν ένόει. Έκεΐ 
ήδύνατο νά άναπολΫ; μέ τήν ήσυχίαν της 
τάς ώραίας ιστορίας τοϋ σχολείου, αϊτινες 
έν τη διανοία της άνεαιγνύοντο μέ τάς Οαυ- 
μασίας διηγήσεις τής μάμμης της.

Ή  μικρά καί έξημμένη φαντασία της 
είργάζετο καί έμεγαλοποίει τάς χίμαιρας 
ταύτας, αϊτινες πρό τών όθφαλμών της κα
θίσταντο πραγματικώτεραι, καί πρό πάντων 
τήν προσείλκυον περισσότερον άπό τάς οίκι- 
ακάς της φροντίδας.

Διέπλαττεν όνειρα ποιητικά καί άθώα, 
έν οίς ήσαν άναμεμιγμένα όντα ύπερφυσικά,



εΰγενεΐς πρίγκιπες, ώραία βασιλόπουλα. Έν 
τη τοιαύτη διαθέσει τοϋ πνεύματος, δέν ή 
δύνατο νά φαντασθη, οτι θά συνήντα ποτέ 
ρ,νηστήρα άξιον τοϋ έρωτός της. Οί νέοι, 
οΐτινες, ώς εΐπομεν, «ζήτησαν τήν χεΐρά της, 
έφαίνοντο φύσεως κατωτέρας της ίδικής της, 
καί χωρίς να τούς περιφρονη, διότι δέν ήτο 
κενόδοξος, ήσθάνετο οτι ή καρδία της δέν 
ήτο προωρισμένη δι ’ έκείνους.

"Οσον άφορ̂ Ε τούς κυνηγούς τών πέριξ, 
οΐτινες διήρχοντο ενίοτε διά τοϋ χωρίου, ή 
σαν άνθρωποι ένδιδυμένοι παραδόξως, μέ 
πίλους διαφορετικούς καί μέ βάδισμα άλλό
κοτον· έπειτα οί περισσότεροι έξ αύτών ήσαν 
ηλικιωμένοι, καί επομένως δέν άνταπε- 
κρίνοντο κ α τ ’ ούδένα ,τρόπον είς το ιδανι
κόν της. Έν τούτοις, περιέμενε πάντοτε 
κάτι άπρόοπτον, πρίγκιπά τινα ώραΐον, ώς 
ώραίαν ήμέραν της άνοίξεως, ερχόμενον έκ 
χώρας ρ.ακρυνής καί άγνώστου, καί δστις 
θά ρ,ετέβαλεν αίφνιδίως τήν ταπεινήν της 
ΰπαρξιν.

Καί προς δυστυχίαν της, το δν τοϋτο το 
χιμαιρικόν καί ύπερφυσικόν ε'μελλε νά έρ.- 
φανισθη ήμέραν τινά πρό τών οφθαλμών 
της.

Μίαν έσπέραν προ της δύσεως τού ήλίου, 
περί τά  τέλη ’Οκτωβρίου, μεθ’ ήμέραν άπό 
τάς δροσερωτέρας καί ώραωτέρας τοϋ φθι
νοπώρου, ή Λιοδέττη, ακίνητος έν τη θέσει 
της, έκράτει είς τάς χεΐράς τήν ήλακάτην 
άφωσιωμένη είς τάς συνήθεις της ονειροπο
λήσεις. Έτραγώδει, χωρίς νά δίδη προσο
χήν πέριξ, άσ(ί.χ μέ ρυθμόν βραδύν καί ρ,ο- 
νότονον, το όποιον έτελείωνεν έν εϊδει παρα
πόνου, δτε παρετήρησεν αίφνης έν τω μέσω 
της πεδιάδος νεαρόν κυνηγόν, δν ούδέποτε 
άλλοτε είχε συνάντηση.

Ή  φωνή έσβέσθη είς τά χείλη της, καί 
μέ τούς έκπλήκτους οφθαλμούς της παρε- 
τήρει τόν άπροσδοκήτως έμφανισθέντα κυ
νηγόν.

Ό  νέος προύχώρει πρός τό μέρος της, £- 
χων τό δπλον έ π ’ ώμου. Είχεν ήλικίαν εί- 
κοσιν έτών, ήτο ώραΐος, είχε παράστημα 
κομψον καί μεγαλοπρεπές, ήτο ένδεδυμένος 
μετά μεγάλης έπιτηδεύσεως. Τά ώραϊα καί 
ύψηλά μέχρι τών γονάτων ύποδήματά του, 
ή ώραία έκ βελούδου ζακέτα του, έπί της 
δποίας άπήστραπτε χονδρή άλυσος έκ χρυ- 
σοϋ, δ πΐλός του, γυρισμένος έκ τοϋ ένός μέ
ρους πρός τά  άνω καί κεκοσμημένος διά 
πτεροϋ ερυθρού, τό άγέρωχον βάδισμά του, 
τού έοιδον είς τούς οφθαλμούς της Λιοδέτ- 
της τό ΰφος βασιλικού πρίγκιπος, δπως τον 
έφαντάζετο είς τάς ονειροπολήσεις της εξημ
μένης φαντασίας της.

Μ ετ’ ολίγον ήδυνήθη νά ϊ ΐη  έκ τού πλη 
σίον τήν ώραίαν καί ύπερήφανον φυσιογνω
μίαν του, τό δροσερόν του χρώμα, ερυθρόν έκ 
τού κόπου τής οδοιπορίας, καί τόν ώραΐον 
μύστακά του, μέλανα καί έστριμμένον ύπε- 
ρηφάνως πρός τά  άνω. Έπέρασε πλησίον 
της, τήν παρετήρησεν όλίγον, καί έσταμά- 
τησεν, ΐνα φωνάξη τούς κύνας του ήχών διά 
μικράς ελεφάντινης σάλπιγγος.

Κατόπιν ήκολούθησε τήν πορείαν του 
διασχίζων τό χωρίον καθ'δλον αύτοϋ τό 
μήκος.

Μ ετ’έκπλήξεως άναμεμιγμένης μετά σε
βασμού ή μικρά βοσκός τόν ήκολούθει διά 
τών οφθαλμών της, βεβαία πλέον, δτι ήτο 
βασιλεύς ή πρΐγκιψ. Τόν έ’βλεπεν άπομα- 
κρυνόμενον κ α τ ’ όλίγον, έξαφανιζόμενον κα
τόπιν, καί δτε έπί τής εύρείας πεδιάδος, 
σβεσθέντων καί τών τελευταίων άκτίνων 
τοϋ ήλίου, ήρχισε νά έπιχύνηται βαθύ σκό
τος, τά βλέμματά της είσδύοντα είς τό κε
νόν τόν άνεζήτουν άκόμη.

Άπό τής ήμέρας έκείνης, ή Λιοδέττη 
μετεβλήθη, ώνειροπόλει περισσότερον παρ’ 
άλλοτε. Τό μυθώδες όν, δ μεγαλοπρεπής 
καί υπερήφανος πρΐγκιψ, δν ειχεν ϊδη μέ 
τούς ίδιους της οφθαλμούς, δστις έσταμά- 
τησε προ αύτής, άνεστάτου ήδη τό λογικόν 
της, έπληττεν ήδέως τήν καρδίαν της, τήν 
συνεκίνει περιπαθώς."Ηρχισε νά τόν άγαπα 
έξ δλης τής ψυχής της. Ό χ ι διότι ήλπιζε 
νά τού δμιλήση καμμίαν φοράν, διότι 
έγνώριζε καλώς έκείνη, δτι ήτο πολύ τα 
πεινή, άγνωστος,πτωχή, καί επομένως άνα- 
ξία, δυσανάλογος δ ι’ ενα πρίγκιπα τόσον 
τέλειον, τόσον ώραΐον ά λ λ ’ έ'λεγε καθ’έαυ 
τήν, δτι ήμέραν τινά ίσως θά έπανήρχετο, 
δτι ήτο πιθανόν νά τόν έπανίδη !

Νά τον έπανίδη I Ή το  δ ι’ αύτήν όνει- 
ρον καί άνέλπιστος ευτυχία.

["Επεται το τέλος.]
Ι ο λ ν . Μ π ε λ ο κ λ ε

0  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  ΚΡΟΙΣΟΣ
Μυθιστορία κ λ ρ ο λ ο υ  μ ε ρ ο υ β ε λ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Μ ικ τ ό ν  χ ίμ α .

[ Συνέχϊ:*]

— Έ  ! έκραύγασε, δέν μέ λέγεις, πότε 
ηκούσθη, δ υιός νά έρευνα έν τώ παρελθόντι 
μετά τοσαύτης άναιδείας, δπως άνεύρη τά 
λάθη, ή καί τήν πτώσιν τής μητρός του ;

— Μίαν μόνην λέξιν ! ναί ή ζ·/ι ; Σας 
παρακαλώ, σάς ικετεύω, άλλως θέλω φο- 
νευθή έκεϊ πρό τών οφθαλμών σας, είς τήν 
αύτήν θέσιν, έν ή άπέθανεν δ βαρώνος Ζάμ 
δ πατήρ μου. .

— Πολύ καλά, τό θέλεις, είπε, μάθετο. 
Ναί, είναι άληθές, άλλά σύ δέν έχεις τό 
δικαίωμα νά ρ.έ κατακρίνης, διότι δ βίος 
σου, ά φ ’ δτου έγεννήθης, τά  ρόδα μόνον τής 
ζωής έγνώρισε χάρις είς έμέ. Ό  πατήρ 
ρ,ου, κόρ.ης τοϋ Κεσναί, κατειλημμένος ύπό 
τής φρενητιώδους νόσου τών χρόνων, καθ’ 
ούς εζη, τού χαρτοπαιγνίου δηλονότι, κατ- 
εσπατάλησεν άπασαν τήν έαυτού περιουσίαν 
ήτις ήτο κολοσσιαία καί κατόπιν τής μη
τρός μου, ήτις δέν ήτο μικρά , καί μετά 
τούτο ηύτοχειριάσθη, δπως ήπείλεις νά τό 
πράξης πρό όλίγου καί σύ, καί ρ. ’ έγκατέ- 
λειψε πενεστάτην.

»Τά χρέη του ήσαν ρ.εγάλα, τό μέγαρον 
μας τά  έπιπλά μας τά πάντα κατεσχέθη- 
σαν καί μετέβην αίφνης έκ τοϋ μεγίστου

πλούτου είς τήν έσχάτην πενίαν. Ά  ! ή 
πενία ! Σύ αγνοείς, Ρολάνδε, είς ποιους πει
ρασμούς μάς ώθεϊ ! είς ποιαν άποθάρρυνσιν 
ρ.άς έκθέτει ! Ανεγείρει τις τήν κεφαλήν 
άνευ-. δειλίας καί δμιλεϊ περί τιμής καί περί 
συνειδήσεως δταν ούδέν στερήται· καί ύπε- 
ρήφανος ανακράζει δτι έθριάμβευσε κατά 
έχθρών μή ύπαρχόντων ! ά λ λ ’ έγώ ήμην 
δεκαοκταετής, ρ.όνη,άνευ συμβούλου καί μή 
εύρίσκουσα κλάδον είς δν νά στηριχθώ καί 
νά προφυλαχθώ κατά τής πληρ.ρ-ύρας, ήτις 
ήπείλει νά ρ.έ καταστρέψη. Ό βαρώνος Ρο
λάνδε, δ μέγας βαρώνος, ώς τόν έκάλουν, 
ήλθε τότε ώς φίλος τοϋ πατρός μ.ου, νά ρ.έ 
παρηγορήση· έπλήρωσε τά χρέη ρ.ου καί 
κατώρθωσε τά  πάντα χωρίς ούδέν νά ζητήση 
ώς άμοιβήν τών θυσιών του· καί οΰτω δε
καοκταετής, ώθουρ-ένη, άγνοώ άν ύπό έρω
τος ή ευγνωμοσύνης, κατέστην έρωρ,ένη του. 
θέλων ούτος νά διατηρήση τήν ύπόληψίν 
μου είς τά  ομματα τού κόσμου, ρ.έ ύπάν- 
δρευσε.Έκαρ.α τό λάθος νά μείνω καί ρ,ετά 
τόν γάμον μου, δτι ήμην καί πρότερον,διότι 
είναι δύσκολον νά διακόψη τις σχέσεις βάσιν 
έχούσας, δποίαν αί ήρ.έτεραι. Ήθελον οέ 
μείνει διά παντός άγνωστοι είς τόν κόσρ.ον 
αί σχέσεις αύται,άνευ τού σκανδάλου, δπερ 
έπέφερεν ή διάρρηξις τού δεσρ.ού ρ.ου μετά 
τοϋ ρ,αρκησίου δ Ά ρτάν. Σύ δέν δύνασαι νά 
έρυθριάς διά τον πατέρα σου, Ρολάνδε, ήτο 
μέγας χαρακτήρ καί άπέθανε πράγματι έδώ, 
δολοφονηθείς παρ’έκείνου,ού φέρεις τό ονορ,α. 
Ήθέλησας νά μάθης τήν άλήθειαν καί σοί 
τήν είπον δλόκληρον. Είπέ μοι τώρα, θά μέ 
περιφρονης ;

Ό Ρολάνδος έ'λαβε τήν χεΐρα τής μαρ
κησίας καί τήν εφερεν είς τά χείλη του.

— Είσθε μήτηρ μου ! έπανέλαβεν.
Ήγέρθη καί έκαμε βήμα πρός τήν θύ

ραν, άλλά τά γόνατά του έκάμπτοντο ώς 
τά  τών μεθύσων.

Καθ’ ήν στιγμήν διέβαινε τό κατώφλιον 
τής θύρας, ή μαρκησία τόν άνεκάλεσε κρά- 
ζουσα :

— Ρολάνδε !
Έκεϊνος έστράφη !
Ή  κυρία δ Άρτάν τώ έτεινε τάς άγκά- 

λας, ά λ λ ’ ούτος έμεινε κωφός καί ακίνητος 
έπί τού κατωφλιού.

— Τί θά κάμης ; τόν ήρώτησεν έκείνη.
— Δέν έρωτώ τά  ρ,υστικά σας, μήτερ 

ρ.ου καί είναι τινά άτινα έπεθύμουν νά ρ.ά- 
θω- άφες λοιπόν νά φυλάξω τά ίδικά μου!

— Λέγε ρ.ου καθαρώς, δτι μέ ρ,ισεΐς, δτι 
σοί προξενώ φρίκην,καί δτι άπασα ή στοργή 
σου έσβέσθη αίφνηδίως· έτι δέ δτι έγώ ήτις 
άπό τής γεννήσεώς σου διά μόνην τήν ευ
τυχίαν σου έ'ζων,καί ρ.όνην αύτήν είχον σκο
πόν τοϋ βίου μου, καί ούοέ μίαν ήρ.έ- 
ραν ουδέ ρ.ίαν νύκτα διήλθον ρ.ακράν σου, 
ήτις ούδένα άλλον έρωτα ούδέ ρ.ίαν άλλην 
στοργήν έγνώρισα έκτοτε, έχασα τά  πάντα 
έν μια στιγμή,διά σφάλρ,α, άνευ τού οποίου 
δέν θά ύπήρχες καί τοϋ οποίου σύ δέν δύ·· 
νασαι νά κρίνης τήν άφορμήν! Είπέ το ! έχε 
τό θάρρος νά τά δμολογήσης.

— Ό χ ι, μήτερ μου.
— Ά  ! άναγνωρίζω έχθρικήν χεΐρα είς 

τήν πληγήν ήν μοί κατέφερες, Ρολάνδε, σύ



τό μόνον ον δπερ έπί γης ελάτρευσα μέ στορ
γήν ής δμοία δέν δύναται νά ύπάρξη .Ά λλά  
οέν εννοείς λοιπόν,δτι ή γυνή αΰτη μάς μισεί; '

— Περί ποιας όμιλεΐτε, μήτέρ μου ;
— Περί της κόρης ταύτης,τοϋ τέκνου της 

Μερσεδές, μιάς μιγάδος· περί της απογόνου 
ταύτη? τών δούλων ήτις μάς μισεί.

— 'Εχει άδικον ;
—Τήν είδες λοιπόν ; Εϊπεν ή μαρκησία 

οπισθοδρομούσα κατά εν βήμα.
—Τήν είδον.
— Πρόσεξε- ή Μερσεδές έφόνευσε τόν πα

τέρα σου.Τις οίδε τ ί σχεδιάζει ή κόρη της!
— Είναι γενναιότερα ύμών, μήτέρ μου, 

διότι δέν σέ κατηγορεί.
— 'Υπερασπίσου την λοιπόν, ύπερασπί- 

σου αύτήν κ α τ ’έμοϋ,αύτήν τήν έρωμένην...
—Τού άδελφοϋ μου ; είναι άληθές δτι 

είναι έρωμένη του, ά λ λ ’ αΰτη είχε τουλά
χιστον δικαιολογίαν.

— Ποίαν ;
— Τήν πενίαν περί ής ώμίλεις πρό ολί

γου, μήτέρ μου.
— Ά  ! έκραύγασεν ή μαρκησία, ήττη- 

θεΐσα, βλέπω τόν δάκτυλον τοϋ θεού, είς 
δ,τι πάσχω!

Ό  Ρολάνδος έρρίφθη είς τά  γόνατα πρό 
αύτής.

— Καί τοϋτο άν ήναι, είπε, τ ί πρέπει νά 
κάμωμεν;’Άφές με νά έπανορθώσω τήν γενο- 
μένην αδικίαν,καί σοί ύπόσχομαι νά σ ’άγα- 
πήσω ώς άλλο τε, νά ήμαι πάντοτε πρός 
ύμάς ό ύποτεταγμένος υιός, δστις άφιέρου 
πάσαν σκέψιν καί πάντα λογισμόν του, είς 
ύμας μόνην.

— Είναι άδύνατον !
— Ό μαρκήσιος δ Άρτάν σας άφήκε τήν 

έν Γαλλία περιουσίαν του έκουσίω: ; κρα
τήσατε την. Έπεθύμει νά προίκιση τήν θυ
γατέρα του, μέ τά έν Καρδέναις κτήματά 
του, άς τά  άποόώσωμεν, είς αύτήν ! ή θέ- 
λησίς του τούλάχιστον θά έκτελεσθή.

Ή  μαρκησία, άνηγέρθη δλη.
—Τάς Καρδένες ; ’Εκραύγασε· τό ώραι- 

ότερον κόσμημα τού οικοσήμου του; Τάς 
Καρδένας είς τήν κόρην ταύτην, τήν θυγα
τέρα της Μερσεδές ήτις άνάνδρως μέ έπρό- 
δωσεν, ήτις μέ έπώλησεν άσυστόλως ! ούδέ
ποτε.

Ό  Ρολάνδος έξηκολούθησεν ήπίως:
— Τό παιδίον αύτο είναι άθώον τής 

προδοσίας τής μητρός του.
—-Έ  ! έκραύγασεν ή μαρκησία έκφρων, 

δέν έπλούτισεν άρκούντως ά φ ’ δτου παρε- 
δόθη είς τόν άνόητον αύτόν Μάξιμον, δστις 
κατέστησεν έρωμένην του τήν άσπονδοτέραν 
έχθράν του ! καί τ ί θα ελεγεν δ κόσμος βλέ
πων σε συγκατατιθέμενον είς τήν μεγάλην 
αύτήν θυσίαν ; Αύτός άγνοεϊ τό αίσχος μου, 
προσπάθησε νά τό καταστήσης πασίγνω- 
στον !

— Δέν είναι άπώλεια, μήτέρ μου, είναι 
έπανόρθωσις.

— Είσαι ελεύθερος, Ρολάνδε, ή περιουσία 
*ΰτη σοί άνήκει· κάμε δ,τι θέλεις ! ά λ λ ’έν- 
θυμοϋ τοϋτο, δτι ύπογράφων την άνωφελή 
ταύτην θυσίαν, τής όποιας ό κόσμος θά έρω- 
τήση τήν άφορμήν, έκπληρών τό δήθεν 
χρέος σου τούτο, έμέ άτιμάζεις.

Καί άπεσύρθη άποτόμως είς τόν κοιτώνα 
της.

Ό  Ρολάνδος ήκουσε τήν θύραν κλειομέ- 
νην έσωθεν. Διά τών δύο χειρών του προσε- 
πάθησε τότε νά καταστείλη τούς άτακτους 
παλμούς τής καρδίας του, καί έξελθών τοϋ 
καλλυντηρίου, είσήλθεν είς τό διαμέρισμα 
αύτοϋ.

Οί όδόντες του συνεκρούοντο ώς τούς τών 
πυρεσσόντων ή κεφαλή του έφλέγετο.

’Εκάθισεν έπί εύρυχώρου έδρας ένώπιον 
γραφείου ευρισκομένου έν τώ μέσω τής α ι
θούσης, ήτις τώ έχρησίμευεν ώς βιβλιοθήκη 
καί ώς αίθουσα έργασίας.

"Ετρεμε, καίτοι τό πϋρ έκαιεν έν τή ε
στία καί τό έρυθρόν χρώμα τοϋ πυρός τού
του έφώτιζε τάς χρυσας γραμμάς δ ι’ ών έ- 
κοσμεΐτο τό έβένινον πλαίσιον μεγάλης εί
κόνος τής μητρός του, ήτις παρίστατο όρθια 
έν τη ήλικία τών 25 έτών, έν δλη δηλ. τή 

ί λάμψει τής νεότητος καί τού κάλλους φίλο
ι τεγνηθεϊσα ύπό τοϋ Καμπανέλ.

Τήν παρετήρησεν έπι μακρόν.
Τήν είχεν άγαπήσει δι ’ δλης τής δυνά- 

μεως τής ψυχής αύτοϋ. Ή δη δμως ήγνόει 
ποιον κυρίως αίσθημα, έκυρίευε τήν ψυχήν 
του.

Τήν έβλεπεν ένώπιον του άλαζόνα καί 
ύπεροπτικήν, έν τή στολή αυτής τού y ορού, 
μέ τούς ώμους γυμνους καί φέρουσαν έπί 
τού λαιμού βαρύτιμον έκ μαργαριτών περι- 
δέραιον, ήμίγυμνον προκλητικήν καί έξα ι- 
σίως ώραίαν.

Ό  Ρολάνδος, δέν εύρισκε πλέον έν αύτή 
τήν φιλόστοργον μητέρα τήν κεκλιμένην έπί 
της κοιτίδος του, ή φέρουσαν αύτόν έν ταϊς 
άγκάλαις αύτής, άλλά τήν έρωμένην τοϋ 

| βαρόνου Ζάμ, μίαν έταίραν ήτις ήτοιμάσθη 
διά ν ’ άποφύγη τας στερήσεις τής πενίας.

Καί άλλο τ ι, χειρότερον τούτου.
Τό χειρόγραφον τής Μαρίας-Εύαγγελίας 

ΐστατο πρό τών οφθαλμών του, καί έ'βλεπε 
πάντοτε τάς δύο λέξεις τάς γαραχθείσας 
ύπό τοϋ θνήσκοντος μαρκησίου :

« — Μ ’ έδολοφόνησαν !»
Είναι φοβερόν μαρτύριον, νά καταντήση 

τις νά περιφρονή τήν μητέρα του.
Ή  μαρκησία τψ  έπροξένει φρίκην.
— Δέν δύναμαι vac ύποφέρω τήν σκέψιν 

ταύτην ! έψιθύρισε.
Μεταξύ δύο βιβλιοθηκών εύρίσκετο π α 

νοπλία τις.
Ήγέρθη κλονούμενος, ε'λαβεν έξ αύτής 

πιστόλιον, έδοκίμασε άν είναι εΰχρηστον καί 
τό έθεσε πλησίον του.

“Επειτα ηνοιξε τόν κώδικα άνέγνωσε τά 
σχετικά περί διαθηκών άρθρα, καί λαβών 
χάρτην έγραψε τά  επόμενα :

«Δωροϋμαι τή Μαρίι^ - Εύαγγελία κα- 
τοικούση έν Παρισίοις καί έν τώ  μεγάρω 
της έν όδώ Μονσώ, τό έν Καρδέναις κτήμα, 
μετά τών έξαρτημάτων αύτοϋ, το κείμενον 
έν τή νήσω Κούβ^, άποικί<£ τών Ισπανών, 
δπως κατέχει καί νέμεται αύτο άπο σήμε
ρον, πρός δέ καί πάντα τά  έν Γαλλί^: κτή 
ματά μου δπως καθέξη καί διαθέση ταϋτα 
μετά τόν θάνατον τής μητρός μου μαρκη- 
σίας δ Άρτάν.

» Έγένετο έν Παρισίοις, τή 30 ’Οκτω
βρίου 1879,γεγραμμένον καί ύπογεγραμμέ- 
νον δλοκληρον δια τής χειρός μου.

» ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΡΟΛΑΝΔΟΣ Α ’ΑΡ ΤΛ Κ».

Έθεσε τό έγγραφον τούτο έντός φακέλ- 
λου, τό έπέγραψε καί έσυρε τόν κώδωνα.

Ό Γιρώ,δ φίλος τοϋ Ραβού,παρουσιάσθη.
— Ό κ. μαρκήσιος έσήμανε ;
— Ναί. ΦΙοε τήν έπιστολήν ταύτην δ

που διευθύνεται.
— Άπόψε ;
— Αύτήν τήν στιγμήν.
— Γνωρίζει ό κύριος μαρκήσιος δτι είναι 

σχεδόν μεσονύκτιον ;
— Τό γνωρίζω, ύπαγε.
Καί δταν έμεινε μόνος ήσθάνθη εαυτόν 

ήσυχώτερον.
Παρετήρησε πάλιν έπ ’άρκετήν ώραν, τήν 

εικόνα τής μητρός του μετά τού αύτού π ι
κρού μειδιάματος, έπειτα έλαβε τό πιστό- 
λιον είς τήν y εΐρά του καί τό παρετήρησε 
προσεκτικώς.

”Ή τό δπλον έξακίίας τέχνης, πιστόλιον 
δίκανον έξ εκείνων, άτινα ή έφεύρεσις τοϋ 
πολυκρότου κατώρθωσε νά θέση είς άχρη- 
στίαν.

— Μέ όλίγην πυρίτιδα καί μίαν σφαί
ραν, έψιθύρισεν, αποφεύγει τις πάσαν άνίαν, 
καί πάν αίσχος !

Καί πληρώσας τας δύο κάνας τοϋ πιστο
λιού, έσυρε τήν έδραν του άπέναντι τής έ
στίας, ήπλώθη έπ ’αύτής καί έστήριξε τήν 
κεφαλήν αύτοϋ πρός τά  όπίσω έπί τού ερεί
σματος της.

Απόλυτος σιγή έπεκράτει περί αυτόν.

ΚΒ'

Ό  Ροζανδαλ ήτο είς άιίρον άθυμος δταν 
ό κύρ Όνώριος είσήλθεν είς τό γραφεΐον του.

Ούδέποτε έν τώ οΐκω τόν είχον ίδεΐ έν 
τοιαύτη καταστάσει προφανούς ταραχής. 
Ούδ’αύτός ο Ραβού είχε παραστή είς έκρη- 
ξιν όργής τοιαύτης κατά τό διάστημα τής 
ύπηρεσίας του παρά τώ βαρόνω.

Ό Μάξιμος έβάδιζεν άνω καί κάτω κατά 
μήκος καί πλάτος τού δωματίου, μέ το βά
δισμα έξηγριωμένου θηρίου έν τώ  κλωβώ 
αύτού.

Έλάμβανε κατά στιγμάς μεταξύ τών 
χειρών του κομψοτέχνημά τι τής Σέβρης 
καί όρμάτο νά τό συντρίψη μεταξύ τών οα- 
κτύλων του ή ύπό τό ύπόδημα αυτού, ά λ λ ’ 
έκρατεΐτο εγκαίρως.

Οί Ροζενδάλ καταγόμενοι Ικ μικρεμπό
ρων έγνώριζον τήν άξίαν τών πραγμάτων 
άπό τής γεννήσεως αύτών, ώστε δέν τά 
κατέστρεφον είς μάτην ! Τήν οργήν αυτών 
κατηύναζον εύθυνότερον!

Μόλις είδεν είσερχόρ-ενον τον κύρ Όνώριον 
τόν ήρώτησε διά τόνου βραχέως:

— Λοιπόν ;
— Ό κύριος βαρόνος είχε δίκαιον.
—Τί εΐδες ;
Ό κύρ Όνώριος ήτο ακριβής έξήγαγε

* , / Λ ' * 'S> ζ ~το σΥ)ΐχειθ[Λλταριον του κοα το υπεοειςε τω  
βαρόνω.

— Κατά τάς 3 ώρας καί δύο λεπτά,νέος



άνήρ έφθανε ota τοϋ κήπου, τό ΰφος εχων 
εΰθυμον, και τό βήμα άνθρώπου έλπίζον- 
τος εύμενή υποδοχήν !

— Κατόπιν ;
Θαλαμηπόλος τις, ή μικρά χωρική τής 

Ρόχης, ήλθε καί ήνοιξε τήν θύραν.
— Έ πειτα  ;
— Έπεριπάτησα επί δύο ήμισυ ώρας είς 

τήν όδόν τήν πλησίον τοϋ μεγάρου, είς τάς 
5 καί τριάκοντα λεπτά 6 νέος μαρκήσιος, 
έξήλνθε οιά τών αύτών φιλοφρονήσεων καί 
άπήλθε διά τής όδοϋ Βάν Δίκ, τόν ήκο- 
λούθησα μακρόθεν. Έφθασεν είς. τήν οδόν 
τών Ήλυσίων Πεδίων καί έμεινεν εκεί δια- 
σχίζων άπό τοϋ ένός άκρου είς τό άλλο 
κ α τ ’ έπανάληψιν τήν όδόν, τό ήθος εχων 
άποτεθαρρημένον καί περίσκεπτον.

—Τό όνομά του ;
— Ό κύριος μαρκήσιος δ Άρτάν.
— Ό Ρολάνδος, έκραύγασεν ό Ροζενδάλ! 

είναι δυνατόν ;
— Ό  κύριος βαρόνος δύναται νά εχη πε- 

ποίθησιν είς τούς οφθαλμούς μου. Είδον κα
λώς.

Ό  Μάξιμος έπανέλαβε τόν έν τώ δωμα- 
τίω  περίπατόν του, χωρίς νά προσεχή πλέον 
είς τόν κύρ Όνώριον, δστις ΐστατο εύθύς είς 
γωνίαν τινά τού δωματίου ώς ύπαξιωματι- 
κός έν τη άναφορόέ ένώπιον τοϋ λοχαγού του.

Ό  κύρ Όνώριος παρετήρησεν δτι έλη- 
σμονήθη καί ήθέλησε νά ύπενθυμίσν) έαυτόν 
είς τόν κύριον αύτοϋ.

— Ό κύριος βαρόνος δέν έχει νά μοί 
δώση άλλην διαταγήν.

— Λάβε άμαξαν καί ΰπαγε νά παρα- 
λάβγις τόν κύριον Σεραφείμ, καί τόν όδη- 
γήσης έδώ νεκρόν ή ζώντα !

Ό  κύρ Όνώριος έχαιρέτισε καί έξήλθε.
— Ά θλια  γεννεά, έψιθύρισεν ό βαρόνος, 

[Λανθάνουν πανθ ’ δσα μας στενοχωρούν καί 
μας βασανίζουν, καί μήπως κατορθώνωσι 
ποτε νά εΰρωσι το μέσον τής άνακουφίσεως; 
άς μοϋ εΰρισκον κάν τά  ίχνη τής άτυχοϋς 
έκείνης καί θά τούς καθίστων έκατομμυρι - 
ούχους.

Καί λέγων ταϋτα έρριψε βλέμμα έπί τής 
είκόνος τής γερμανής, ήτις τόν έθεώρει πάν
τοτε μέ τό κυανοϋν δμμα της καί τό αιώ
νιον μειδίαμά της.

Είχε λοιπόν έραστήν ή Μαρία ! διότι άν 
έραστής δέν ήτο έκεϊνος, πρός τ ί τόσαι προ
φυλάξεις; Καί δ εραστής ούτος δστις έγραφε 
τόσω φλογέράς έπιστ»λάς, ήτον ό Ρολάνδος! 
Διά τοϋτο λοιπόν ή Μαρία - Ευαγγελία έ- 
ζήτει ώς χάριν, νά μή φανερδισγ, τό όνομά 
του ;

Φοβερά ζηλοτυπία, δηλητηριώδης ώς τό 
οάγκαμα τοϋ σκορπιοϋ, εδακνε τήν καρδίαν 
του.

Ό  Ρολάνδος ούτος ήτο νέος ώραΐος καί 
είς έπίμετρον πλούσιος' καί είνε μέν άληθές 
δτι ή περιουσία αύτοϋ παραβαλλόμενη πρός 
τήν ίδικήν του,ώμοίαζε μέκαλύβην άπέναντι 
καθεδρικού ναού, ά λ λ ’ ήτο έν τούτοις αρ
κετά μεγάλη, ώστε νά τήν δελεάσγ) ! ά λ
λως τε ή νεότης άνεπλήρου τά εκατομμύριά 
του ! καί ήτο δ Ρολάνδος, ό άδελφός αύτοϋ, 
διότι ήτο άδελ^φός του! Ά λλά  δ ι’αύτό τοϋτο 
δέν ώφειλεν 6 μαρκήσιος νά μακρυνθΐ] τοϋ

μεγάρου της ;... Ήτο άδύνατον δ Ρολάνδος 
ν ’ άγνοτί τάς σχέσεις του πρός τήν Μαρίαν- 
ή μήτηρ του βεβαίως τόν έπληροφόρησε ! 
καί δ Μάξιμος άφήκε νά τώ διαφύγν) φο
βερά βλασφημία' νά τγί άποστείλη ούτος 
έπιστολάς διακαείς καί εκφράσεις άπειρου 
έρωτος ! Ή  Μαρία Εύαγγελία, τό ώμολό- 
γησεν είς αύτόν ! μανιώδης οργή ε”βρχζεν έν 
τώ  στήθει του. Καί άνεπόλησε καί ούτος 
τού: δύο Βρεττανούς άδελφούς, τούς άλλη- 
λοσφαγέντας διά μίαν θαλαμηπόλον. Διά 
τήν Μαρίαν ούτος δέν θά έμονομάχεί' άλλά 
ήδύνατο νά φονεύσγι ! οί βασιλείς δέν έκθέ- 
τουσι τήν πολύτιμον αύτών ΰπαρξιν είς 
μονομαχίας ! Δέν ητο καί ούτος βασιλεύς ;

Ό  θόρυβος άμάξης σταθείσης πρό τού 
πυλώνος τού μεγάρου διέκοψε τάς σκέψεις 
του.

Ό  Ραβού ύπήνοιξεν τήν θύραν τοϋ γρα
φείου καί άνήγγειλεν:

— Ό κ. Σεραφείμ.
— Πολύ καλά. Άφησε μας.
Ό κ. Σεραφείμ, έπάχυνε· δέν ήτο μέν 

είσέτι ύπερτραφείς, άλλά μικρόν έτι καί θά 
έφθανεν είς αύτό τό σημεΐον.

Ό  κ. Σεραφείμ είχε προχωρήσει, είς τήν 
ήλικίαν, έτι δέ είς τήν θρασύτητα καί είς 
τό μέτρον τού πλούτου. Ούδόλως έταράχθη 
οτε είδε τόν βαρόνον ύποδεχόμενον αύτόν διά 
τής έξης άποστρόφου :

— Ήξεύρεις, Σεραφείμ, δτι άπό τίνος 
χρόνου άποτυχίας μόνον κατορθώνεις θά μοί 
άναγγέλλεις ;

— Όκύριος βαρόνος λησμονεί,έκ προθέσεως 
νομίζω. Έκτος μιας μόνης ύποθέσεως,περίτής 
δποίας δυστυχώς δέν ήδυνήθημεν νά λάβω- 
μεν καμμίαν πληροφορίαν, πασαι αί λοιπαί 
διαταγαί της έξεπληρώθησαν κατάγράμμα.
Ό  κ. βαρόνος γνωρίζει τήν άξίαν πάντων 
τών έπισήμων οίκων τής Εύρώπης καί ού- 
ναμαι είπεΐν ολοκλήρου τού κόσμου, δ κύ
ριος βαρόνος γνωρίζει τάς μυστικάς ιστο
ρίας πάσης επισήμου οίκογενείας, καί ούνα- 
τα ι νά μεταχειρισθγι αύτάς κατά βούλησιν 
γνωρίζει παν τρωτόν αύτών μέρος.

— Άρκεΐ ! πρόκειται νά σέ συμβουλευθώ 
περί τίνος λεπτής ύποθέσεως, διότι ένοομύ- 
^ως εκτιμώ κατά δίκαιον τήν ικανότητά 
σου.

— Διατάξατε, κύριε βαρόνε.
— Ή  ύπόθεσις είναι σπουδαία, ίσως ά- 

παιτήσω νά μ ’ άπαλλάξης νέου τίνος εύ- 
γενοϋς, δστις μ ’ενοχλεί.

Ό  κύρ Σεραφείμ ήκροατο. Ήξευρε νά 
πράττΥ) τούτα καταλλήλως. Είναι καί j 
τούτο τέχνη !

— Ά γαπώ  γυναίκα τινά , ήν έχω έρω- 
μένην, έπανέλαβεν δ Ροζενδάλ’ οέν άπατώ- 
μαι δέ, άλλά γινώσκω καλώς, δτι δέν εί
μαι πλέον νέος καί αί γυναίκες είναι έλα- 
φραί. Έν όλίγαις λέξεσιν είμαι ζηλότυπος, 
καί τήν γυναίκα ταύτην ύπάρχει τις έρω- 
τευόμενος αύτήν.

Ό κύρ Σεραφείμ δέν έκινήθη ποσώς, είπε 
μόνον άπλώς :

— Είναι τολμηρόν τοϋτο.
— Είναι κινδυνώδες, έπρόσθεσεν δ Μ άξι

μος, διότι έγώ δέν θά τό συγχωρήσω.

— Ό κύριος βαρόνος μοί επιτρέπει μίαν 
έρώτησιν ;

— Λέγε.
— Είς ποιαν τάξιν άνήκει δ νεανίας α ύ -  

το£ ,

— Είς τήν αριστοκρατίαν, καί είναι εί- 
κοσιδύο έτών !

— ’Ά γει τήν ήλικίαν έκείνην, κα θ ’ ήν 
διαπράττει τις άνοησίας.

— Είναι μαρκήσιος, είναι πλούσιος, εί
ναι άνεξάρτητος· άλλως δέ καί ώραΐος νέος. 
Είναι όλίγον μελαγχολικος καί φύσει ολιγό
λογος.

Ό  κ. Σεραφείμ έσκέπτετο ώς κάμνουσιν 
οί ’ιατροί είς τό προσκεφάλαιον τής κλίνης 
τού άγωνιώντος, μέ τήν διαφοράν οτι έκεΐ- 
νοι σκέπτονται πώς νά θεραπεύσωσι,ούτος δέ 
πώς νά έξολοθρεύση !

— Καί δ νεανίας ούτος συχνάζει είς τάς 
αίθούσας τής ξιφομαχίας ;

— Πολύ.
— Είναι δυνατός είς τό ξίφος ;
— "Οσον συνήθως είναι οί νέοι τών με

γάλων οικογενειών.
— Καί είς ποιαν αίθουσαν κυρίως συχνά-

ζ “ ι >
— Είς τήν τής βασιλικής δδοϋ.
—  Πλούσιος, μαρκήσιος, άνεξάρτητος, 

σοβαρός καί κατηφής, είπεν δ Σεραφείμ, εί
ναι δ μαρκήσιος δ ’ Άρτάν.

Ό  βαρόνος άπήντησε ψυχρώς :
— Αύτός δ ίδιος.
Ό Σεραφείμ άνεσκίρτησεν, ά λ λ ’ είδε το ι

αύτην άπόφασιν είς τά  δμματα τοϋ βαοό- 
νου, ώστε ούδέν άντέλεξεν.

— Έ χω  τρόπον νά σας άπαλλάξω.
— Πώς ;
— Ούδέν άπλούστερον, περιπλέκεται είς 

μονομαχίαν καί αποθνήσκει φυσικώτατα. 
Είναι ζήτημα χρημάτων, κύριε βαρόνε· ε/ω 
τόν άνθρωπόν μου, ύποκόμητά τινα κατε- 
στραμμένον είς τό χαρτοπαίγνιον καί τάς 
γυναίκας· νά πληρώσω,αεν μόνον καί τά 
λοιπά διορθώνονται.

— Ά λ λ ’ ώς είπες, πρε'πει νά προηγηθ/ι 
φιλονεικία καί δ μαρκήσιος είναι ή προσω- 
ποποίησις τής γλυκύτητος.

— Τότε εχομεν άλλο μέσον έπιχειροϋμεν 
ξιφασκίαν χάριν διασ*εοάσεως, άλλά τό ξί
φος διαφεύγει καί τότε «ρέονται έπιφωνήσεις 
άπελ.πισίας, αιτήσεις συγγνώμης καί τά  
πάντα τελειώνουν. Έστέ ήσυχος, κύριε βα
ρόνε, ε'χω τόν άνθρωπόν μου’ καί λίαν κα
τάλληλον μόνον οέ τούτο θά κοστήσν) άκρι- 
βώτερον τή ; μονομαχίας.

— Ή  τιμή θά δρισθή.
—  Εννοείται.
— Προτιμώ το μέσον τοϋτο, είναι άσφα- 

λέστερον άλλως τε μόνον νά πληγωθγι πρός 
τό παρόν μας άρκεΐ ώς πρώτον μάθημα.

— Ά  ! είπεν δ κύριος Σεραφείμ, τούτο 
νά προσδιορισθτί οεν δύναται· όλίγον βαθύ
τερα τό ξίφος καί τά πάντα τελειώνουν·

i α ’ εννοείτε.| I
— Θαυμασίως. Όποια πόλις αύτοί οί 

ΓΙαρίσιοι! εύρίσκει τις πάντοτε δ,τι ζητήση!
— Έάν δ κύριος βαρόνος έγνώριζε πό- 

σαι συνειδήσεις εύρίσκονται έτοιμοι πρός 
πώλησιν ! καί συνειδήσεις άνδρών, άνηκόν-



των είς τήν τάξιν τών ένδυομένων ύπο τών 
καλλίτερων τεχνητών, φερόντων πάντοτε 
Ai τ<* ί χεΐρας χειρίδας καί συχναζόντων είς 
τά μάλλον αριστοκρατικά κέντρα, τότε τω 
όντι θά έξεπλήσσετο.
. Έ πειτα  ύπάρχουσι καί χίλιοι άλλοι τρό
μοι άπαλλαγής. Ό  Σηκουάνας π . χ. είς δν 
ρίπτεταί τις άπροό<πτως, ή κτύπημά τ ι έκ 
τών οπισθίων διδόμενον ύπό δύο κακοποιών 
υ5 καί νήμα μετάξινον δ ι’ ού στραγγαλίζε
ται τις άσφαλώς ! άρκεΐ νά διατάξη ό κ. 
βαρώνος.

Καί ελεγε ταϋτα ψυχρώς δ κ. Σεραφείμ 
ώς νά έπρόκειτο περί τών άπλουστερων 
πραγμάτων.
f Ή το βέβαιος περί έαυτοϋ ώς καί περί 
τών άλλων.

Καί έπρόσθεσε καλοκάγάθως'
— ’Εν τέλει, άν ό κ. βαρώνος μοί άνα- 

βέση τό πράγμα, καθίσταμαι ύπεύθυνος ο ι’ 
ολα, καί η θά χάνω ο,τι θελήσητε, ή ό νέος 
θά συλληφθή είς τήν παγίδα ώς στρουθίον.

Καί έπέρανε τόν λόγον έπαναλαμβάνων :
— Εινε ζήτημα χρημάτων,κύριε βαρόνε, 

ζήτημα χρημάτων ! Τί είναι δ άνθρωπος 
ό ύφ ’ ύμών καταδικασθείς ; μία πνοή άνέ- 
μου, είς κόκος, εν άσήμαντον άτομον, εν τ ί 
ποτε !

— "Ας μας δρίσωσι τιμήν, ειπεν δ βα
ρώνος κολακευθείς άπό τήν περιγραφήν έκεί
νην τής δυνάμεως αύτού.

— Τά πάντα είναι έτοιμα, διατάξατε.
— Είσθε έτοιμος ;
— Μήπως δέν είμαι πάντοτε ;
— Λοιπόν είς τό εργον.
— Ό  νέος αύτός όριστικώς κατεδικάσθη;
— Ναί.
— Έάν ό κ. βαρόνος άλλάξη γνώμην ;
— Θά λάβης τότε αΰριον μίαν άνά- 

κλησιν διαταγής.
— Μέχρι τής ; ...
—Τής έκτης ώρας άκριβώς, είπεν ό Ρο

ζενδάλ, δστις έγραψε τάς λεπτομερείας ταύ
τας έπί μικρού σημειωματάριου.

— Είμεθα σύμφωνοι ;
Ό  κ. Σεραφείμ ούδεμίαν παρατήρησιν ε- 

καμεν, ε'λαβε τόν πΐλόν του έχαιρέτησε καί 
έξήλθε.

ΚΓ

Κ ατά τήν αύτήν ήμέραν έν "Αβρή έν τώ 
καφφενείω τών κωμωδιών, πλησίον τού με
γάλου θεάτρου ο πλοίαρχος Καγιόλ, έστενο- 
χωρεΐτο μεγάλως.

Πρό πολλού ό βαρόνος τόν έκράτει άργόν, 
καί ή άργία είναι θανατηφόρος διά τούς άν- 
θρώπους τούς έχοντας πυρίτιδα είς τάς φλέ
βας των άντί αίματος, οπως ό πλοίαρχος 
Καγιόλ.

Έκτός τούτου ο χειμών έπλησίαζε,καί ό 
πλοίαρχος προύτίμα νά διέλθη τόν χειμώνα, 
έν κλίματι εύκραεστέρω έ'νθα 6 ήλιος θερμαί
νει καθαρός καί αίθριος καί ή ομίχλη δέν 
καλύπτει τόν ορίζοντα οπως είς τάς ό'χθας 

'’τού Σηκουάνα.
Οί Μασσαλιώται άγαπώσι τά φωτεινά 

κλίματα έ’νθα τό σώμα θερμαίνεται καί έν- 
ουναμούται.

Έστενοχωρεΐτο δθεν είς άκρον, δτε α ί
φνης άφήκε κραυγήν χαράς καί έτεινεν άμ- 
φοτέρας τάς χεΐράς του είς τετράγωνον καί 
εΰρωστον ναύτην δστις είσήρχετο τήν στ ιγ 
μήν έκείνην έν τώ  καφφενείω.

— Καλημέρα λοιπόν, τώ ειπεν, έστενο- 
χωρήθην έλπίζων νά έ'λθης καί άναμένων 
έπί τόσην ώραν έ'λα, θά παίξωμεν τό μπε- 
ζίκη μας, φίλε μου !

Είχον γνωρισθεΐ προσφάτως, πρό δύο δηλ. 
ήμερών.

Ό  φίλος τού πλοιάρχου Καγιόλ, έφερεν 
ένδυμα έκ μέλανος χονδρού έριούχου, καί έπί 
κεφαλής ναυτικόν πίλον κεκοσμημένον διά 
μικρας άγκύρας είς τό έμπροσθεν αύτοϋ μέρος.

Ά λ λ ’είς τήν φιλίαν συμβαίνει δπως καί 
είς τόν έρωτα, αισθάνεται ή δέν αισθάνεται 
τις αύτόν δ χρόνος ούδέν σημαίνει.

Ό  καπετάν Καγιόλ ήγάπα τόν πλοίαρ
χον Θωμάν, διότι τόν είδεν είσερχόμενον έν 
τώ λιμένι μέ τόσην τάξιν καί έν πλοίω οΰ- 
τω καλώς κατασκευασμένω, ώστε έκ πρώ
της οψεως συνέλαβε τήν καλλίστην περί αύ
τού ιδέαν.

Διότι τό πλοΐόν του έχειρίζετο ώς ίππον 
καλώς γεγυμνασμένον.

Τό πλοΐον τοϋτο όνομάζετο ή « Ώραία 
Κουβαις» καί ή τύχη εφερεν ώστε έν τώ 
λιμένι νά προσωρμισθή παραπλεύρως τοϋ 
Άλμπατρός.

Τά δύο πλοία τότε «Ά λμπατρός» καί ή 
«Κουβαις» ήσαν τής αύτής χωρητικότητος 
καί μόνον τό πρώτον τούτων ήτο πολυτελέ- 
στερον, ώς ήρμοζεν είς πλοΐον άνήκον είς τόν 
βασιλέα, τών χρηματιστών.

Ό  πλοίαρχος Καγιόλ ήτο έπί τοϋ κα
ταστρώματος τοϋ πλοίου του δτε ή « Ωραία 
Κουβαις» είσήλθεν έν τώ  λιμένι.

Οί δύο ναϋται έχαιρετήθησαν.
Ό Θωμάς είχε τό εξωτερικόν πλοιάρχου 

κάμνοντος μακρούς πλόας καί ήτο λίαν ά- 
πλούς καί λίαν ήρεμος.

Είπεν δτι έταξείδευε διά λογαριασμόν 
τών έκ Νάντης άφοπλιστών άπό "Αβρής είς 
Ά ντίλλας κατευθείαν.

— Τούτο, είπε, πρός τό παρόν, κατόπιν 
θά σκεφθώ. ’Ήδη άναμένω διαταγάς άπό 
ώρας είς ώραν.

Ό Θωμάς έφαίνετο θαυμάζων τήν πολυ
τέλειαν τής θαλαμηγού.

— Ναί, έ'λεγεν ό πλοίαρχος Καγιόλ' εί
ναι πλουσίως συσκευασμένόν, ά λ λ ’οί Ροζεν
δάλ ο,τι ζητήσης, τό κάμνουν.

Ό  Θωμάς έξήτασε κατόπιν τά  πυροβόλα 
αύτής έκ περιεργείας.

— Τί εΰμορφαις γλωσσούδαις ! ειπε, νά 
’μπορούσα νά πλοιαρχεύω σ ’ενα τέτοιο κα
ράβι καί νά συργιανίζω τήν σημαία του 
είς δλου τοϋ κόσμου τής θάλασσαις· μά δλοι 
δέν βρίσκουν νά δουλεύουν τέτοια χονδρά 
κεφάλια, δέν ’μπορούν δλοι νά έχουν τέτοια 
τύχη !

Τό πλήρωμα τής « Ωραίας Κουβαίδος» 
συνίστατο έκ δέκα Βρεττανών, άλλά έκ τών 
κυριολεκτικώς Βρεττανών ναυτών.

Τό ήμισυ τούτων ήσαν άγράμματοι, 
άλλά άνατραφέντες έν τώ πελάγει, άνδρες 
εύρωστοι, γνωρίζοντες τήν θάλασσαν καί 
χειριζόμενοι αύτήν ώς άληθεΐς δελφίνες.

Έν τέλει ή « Ώραία Κουβαις» μέ τούς 
τρεις ιστούς αύτής τούς λίαν ύψηλούς διά τό 
άνάστημα τοϋ πλοίου, μέ τήν θαυμασίαν 
μηχανήν της καί τήν ε”κτακτον κομψότητα 
τού σκάφους της, ήτο ώραϊον πλοΐον, άλλά 
άνευ πολυτελείας καί πυροβόλων.

— Έ χω  ένα παλιό κανόνι, ε’λεγε,διά τήν 
πλώρη μή χρειασθή κάμμιά φορά νά ζη- 
τήση κανείς βοήθεια ; άλλοτε είχε καί αύτό 
τέσσαρα, ά λ λ ’δ πρώην πλοίαρχος τά ’πού
λησε γιά  σίδερο. Έ  ! δέν χρειάζεται νάναι 
κάνεις άρματωμένος ’σάν τρίκροτο ή ’σάν 
θωρακωτό, δταν κουβαλάν) δέμματα βάμ- 
βακος καί έπιβάτας σκοπό δέν έχουμε νά 
πιαστούμαι μέ κάνένα.

Ά λ λ ’ άς σπεύσωμεν νά είπωμεν, δτι δ 
πλοίαρχος Θωμάς έψεύδετο.

Τά τέσσαρα πυροβόλα ήσαν είς τήν θέ
σιν των μετά τών πολεμεφοδίων των καί 
τών πυροβολητών των. Ύπήρχον έκεΐ τρεις 
έκτός τοϋ πλοιάρχου, ύπηρετήσαντες είς τό 
τρίκροτον τό χρησιμεϋον ώς σχολή καί προ 
πάντων είς όνόματι Ραπιού, δστις έσκόπευεν 
είς μεγίστην άπόστασιν.

Ά λ λ ’ δ Θωμάς είχε λόγους νά κρύπτη 
τό έπίθετον καί τά  πυροβόλα του, ώς άλη
θής Νορμανδός.

Οί δύο ναΟται διέταξαν δύο ποτά, καί 
ήρχισαν παίζοντες λυσσωοώς κ α τ ’ άρχάς, 
διότι δ πλοίαρχος Καγιόλ, ολίγον κ α τ ’ ολί
γον ήρξατο άφαιρούμενος καί παίζων άλλα 
ά ν τ ’άλλων, ένώ συνήθως τό παιγνίδιον τόν 
άπερρόφα δλόκληρον.

Ό  Θωμάς τό παρετήρησε καί τόν ήρώ
τησε τήν α ιτίαν.

— Ά ,φ ίλ ε  μου,ειπεν δ Μασσαλιώτης,πα- 
ρετήρησα κάτι τ ι πολύ παράδοξον.

— Πού ;
— Έκεΐ κάτω, ς ’τό άλλο άκρον τής α ι

θούσης.
Ό  Θωμάς είχε λαμπρούς οφθαλμούς· έν 

καιρφ αιθρίας ε"βλεπεν άνευ διοπτρών τό 
έλάχιστον ίχνος καπνού έν τώ  δρίζοντι, ση- 
μειούντος τήν διάβασιν άτμοπλοίου, ά λ λ ’είς 
τό ύποδειχθέν μέρος, έ’βλεπε μόνον άνθρω
πόν τινα καθήμενον ήσύχως καί άναγινώ- 
σκοντα εφημερίδα τινά,φέροντα δέ άπό και
ρού είς καιρόν είς τά χείλη του ποτήριον 
Ξερές, εύρισκόμενον έπί τής ένώπιον αύτού 
τραπέζης.

Όίδιότης ούτος ούδέν έδείκνυε τό ίδιάζον.
Μελαγχροινός είς άκρον καί κίτρινος ώς 

έξηραμμένον σϋκον, είχε τό πρόσωπον κεκα- 
λυμμένον κατά τά τρία τέταρτα ύπο τών 
πυκνών καί ούλων τριχών τής μακράς γε
νειάδας του· οί οφθαλμοί του ζωηροί καί έκ- 
φραστικοί ήσαν βεβυθ'.σμένοι είς τάς κόγ- 
χας των, καί έφαίνετο μέν είς άκρον νευρι
κός, άλλά τοιοϋτοι είναι ώς έπί το πολυ οί 
Βρασιλιανοί, οί ’Ισπανοί τής Κούβας καί οί 
κάτοικοι τής δυτικής Αμερικής καί τινες 
τών Μεξικανών, οδς συναντά τις περιπατών 
έν τοϊς βουλεβάρτοις τών Παρισιων ή έπί 
τής προκυμαίας τής "Αβρής.

Έν τούτοις, ένώ δ πλοίαρχος Καβιολ 
έλάτρευε τό μπεζίκ, άπώθησε διά μιάς τά 
χαρτία λέγων προς τόν φίλον του :

— Συγχώρησόν με μίαν στιγμήν.Πρεπει 
νά ήσυχάσω τήν συνείδησίν μου !



— Περί τίνος πρόκειται ;
— ΙΙερί τίνος άνθρώπου, δν έπνιξα, άλ

λοτε καί οστις άνεστήθη, μά τά κέρατα 
τοϋ διαβόλου !

— Ώ  ! διάτανε !
— Μά τήν άλήθειαν είναι όπως σοί τό 

λέγω.
— Είναι πολύς καιρός ;
— Είκοσι χρόνια καί περισσότερον.
— Διάτανε ! έπανελάμβανεν ό καπετάν 

θωμάς, κχί διατί τον έπνιξες ;. .. χωρίς νά 
θέλης, είπες ;

— Είναι μία παράξενη ιστορία, ποϋ θά 
σοϋ τήν είπώ, καλέ μου, άλλοτε ! Ά λλά  
τ® παράξενο είναι ποϋ τον βλέπω έκεϊ κάτω 
νά διαβάζη ήσυχα - ήσυχα τήν εφημερίδα 
του, σάν νά μήν ε'γεινε τίποτε.

—Τί ; μήπως είναι εκείνος ό μαυροκί- 
τρινος ;

— Εκείνος· ή δέν έχω τά  μυχλα στό 
κεφάλι μου· ά λ λ ’ είναι ό ίδιος, έγώ θυμοϋ- 
μα ικαλά .

Ό  πλοίαρχος Καγιόλ δέν άπεσπα τούς 
όφθχλμούς του άπό τον παράδοςον έκεϊνον 
άνθρωπον, όστις ένδεδυμένος διά έκζεζητη- 
μένης φιλαρεσκίας, έφερεν έπανωφόριον έπερ- 
ραμμένον διά μεταξωτοϋ καί έπί τοϋ ερυθρού 
λαιμοδέτου του καρφίδα άδαμαντίνην, ένώ 
πολύτιμοι λίθοι ογκώδεις ε”λαμπον έπί τών 
τριχωτών δακτύλων του. ·

Τούτο έδείκνυε μέν πλούτον, ά λ λ ’ ήτο 
καί κατά τ ι γελοϊον.

Ό  Μασσαλιώτης ήτοιμάζετο νά έγερθή 
έκ τής θίσεώς του, ότε, οί ώς ό άνθραξ με
λάνες οφθαλμοί τοϋ ξένου, άπεσπάσθησαν 
τής έφημερίδος.

Ρίψχς ταύτην έπί διβανίου τινός έβά- 
πτισε τά χείλη αυτού, είς το πρό αύτοϋ 
ποτήριον καί περιέφερε τό βλέμμα του έν 
τή, αιθούση.

Κ α τ’ άρχάς παρετήρησεν άδιαφόρως τόν 
πλοίαρχον, ά λ λ ’ αίφνης οί οφθαλμοί αύτοϋ 
έμεγεθύνθησαν καί προσηλώθησαν έπί τού 
πλοιάρχου, έγερθείς δέ διηυθύνθη πρός τό 
μέρος του.

Ό  πλοίαρχος ήτο γενναίος. ’Επειδή δέ 
καί ή συνείδησις αύτοϋ δέν ήτο εντελώς έ- 
λαφρά άπέναντι τού ξένου, ήτοιμάζετο πρός 
άμυναν, ότε είδεν αύτόν νά τόν παρατηρη 
ήδέως καί διά φωνή; προσηνούς άπευθυνό- 
αενον προς αύτόν.

— Δέν έχω, νομίζω, τήν εύχαρίστησιν 
νά όμιλώ πρός τόν πλοίαρχον Καγιόλ ;

— Μ άλιστα, κύριε.
— Τόν Μασσαλιώτην ;
— Είς τόν ίοιον.
— Χαίρω πολύ, οτι σάς συνήντησα !
— Δέν έννοώ, διάτανε... πώ ς !
Δέν ήδύνατο νά Ιννοήση πώς ευρισκόμε

νός τις ένώπιον άνθρώπου, όστις έζήτησε νά 
τόν έξ·ντώση, ήδύνατο νά εύχαριστηθή.

Ά λ λ ’ ό ξένος έξηκολούθησε :
— Δέν μέ γνωρίζεις λοιπόν ; είμαι ό 

Περί. Ένθυμεΐσθε τόν Περε ; τήν Αβάναν 
κα ί...

— Τήν διώρυγα τού Ροζάριο ;
— Σωστό. Ά ν  ηξεύρατε πόσον σάς εί

μαι ύπόχρεως !
— ’Αληθώς ;

— Ά  ! ναί, φίλτατέ μου, είς σέ οφείλω 
τήν περιουσίαν μου.

— Κάθηίε λοιπόν, είπε πρός αύτόν ό 
πλοίαρχος καθησυχάσας.

Καί ό μελάγχρους άνθρωπος έκάθησε τω 
όντι χωρίς ν ’ άναμείνη νέας φιλοφρονήσεις.

Ό πλοίαρχος τόν παρετήρει άκρω όφθαλ- 
μώ, μή ών έτι έντελώς ήσυχος.

— Είσαι λοιπόν τωόντι σύ, Περέ μου ; 
τόν ήρώτησεν.

— Έ  ! βέβαια· μόνον ό καιρός αλλάζει 
τούς άνθρώπους καί τά  πράγματα όταν έ- 
δούλευα τόσω καλά τό μαχαίρι...

— Άξιοθρήνητον πράγμα !
— Άξιοθρήνητον τό λέγω κ ’ έγώ, άλλά 

βλέπεις είναι ή άνατοοφή- ήμουν πολύ πτω ■ 
χός σάν τόν διάβολο καί ούτε πεντάρα είχα 
ούτε ρούχα.

— Καί τώρα ;
— Τώρα είμαι πλούσιος ιδιοκτήτης τής 

Βραζιλίας καί είς σάς τό χρεωστώ, φίλε μου.
— Φίλος του ! έγρύλισεν ό καπετάν Κα- 

λιόλ σκανδαλισθείς.
— Μοϋ προσεφέρατε άξιοσημείωτον ύπη- 

ρεσίαν.
— Είναι τούτο δυνατόν ;
— Ένθυμεΐσθε τήν βάρκα πού μ ’ έβά- 

λατε μέσα ;
— Άκούς ; τό ένθυμούμαι ; μία άξιόλογη 

βάρκα.
— Έ  ! φίλτατε ! άσχημο παιγνήδι μοϋ 

έπαιξες καί ή συνείδησις σου δέν θά ήτο καί 
τόσω ήσυχη.

— Έ  ! τ ί νά γείνη ! ειπεν ό πλοίχρ- 
χος.

— Ά λ λ ’ έγώ είμαι δίκαιος, τήν άξιζα 
τήν τιμωρίαν. Έν τούτοις μόλις έμακρύνατε 
σείς, άκούω ενα θόρυβο κάτω στή βάρκα καί 
τό νερό άρχισε νά μπαίνη μέ ορμή' έφώναζα 
σάν κωφός, άλλά ποιός ν ’ άκούση ! έσεΐς 
έφεύγατε. Ά  ! σοϋ λέγω τήν άλήθειαν. άν 
ήμπορούσα θά σάς έριχνα μιά μπάλα καί 
θά σάς εκαμνα νά περάσετε άσχημα- άλλά 
τό «Ά λβατρός» έφευγε, έφευγε !

— Καί τό νερό ανέβαινε, ανέβαινε !...
— Σ ’ όλίγην ώρα έφθασεν έως είς τά  γό

νατά μου ! καί καλά ποϋ δέν ήτο κρύο ! καί 
πριν προφθάσω νά γυρίσω τά μάτια μου, ή 
παληόβχρκα αναποδογύρισε καί ιδού με είς 
τό πέλαγος- ή ξηρά ήτο τόσο μακρυά, ποϋ 
μόλις τήν διέκρινε κανείς τήν νύκτα. Το τί 
σούψχλα, καπετάνιο μου, το καταλαβαίνεις. 
Έ στειλα είς ολους τούς διαβόλους και σάς 
κ ’Ικείνους πού μοϋ έμαθαν νά μεταχειρίζω- 
μαι τό μαχαίρι. Έν τούτοις έπέταξα τά 
ροϋχά μου καί άρχισα νά κολυμβώ, διότι 
ήμην δυνατός στό κολύμβημα καί έπί τέ
λους έλιποθύμησα. Τό πρωί όταν άνοιξα τά 
μάτια μου, εύρίθηκα ξαπλωμένος ε’.ς τήν 
άμμο ένός ξερονήσου ή μάλλον σειράς τοιού- 
των, καί άπό πάνω άπό τό κεφάλι μου έπε- 
τούσαν κάτι φοβερά όρνεα, τζοϋ μ ’ έκαμαν 
νά τρέαω.

» Έσηκώθηκα γυμνός 'σάν τό σκουλήκι 
καί έτρεξα είς τό νησί, κατάξερο· μόνο τά 
πουλιά έβλεπα νά πετούν ά π ’ έπάνω μου,

* ~  t  ~ 7  \ -  ιφαίνεται πως εκει  ητο το κοψ,ητηρι του;, 
διότι είδα τά κόκκαλά τους σωρούς έδώ καί 
έκεϊ.

» ’Οκτώ ήμέρας έ'ζησχ έκεΐ,ό θεός τό ξέ;= 
πώς !’ τρώγων ότι θαλασσινό ’μπορούσα vj 
πιάσω καί χόρτα τής θαλάσσης καί έπρεκ 
νάχω τήν ψυχή κολλημένη ’ς τό σώμα 
νά γλυτώσω- πανί καραβιού πουθενά! ’Επί 
τέλους είπα ότι θά αύξήσω κ ’έγώ τόν σωρι 
μέ τά  κόκκαλα. όταν ένα πρωί διακρίνω 
ένα κότερο πού ήρχετο πρός τό μέρος έκεΐνσ 
νά φωνάξω, άδύνατον, δέν είχα μέ τ ί ν* 
κάμω κάνέν σημεΐον άλλά είδα. μέ χαράν 
μου ότι τό πλοΐον ήρχετο κ α τ ’ εύθεΐαν εί; 
το νησί. Έκρύφτηκα τότε ’πίσω άπό έν* 
βράχο καί κάτι χαμόκλαδα, καί άπό έκεϊ 
έκαμα τήν τύχην μου.

» Έ ς  άνδρες άρματωμένοι καλά,έβγήκανί 
είς τό νησί καί σταθέντες κάτω ήοχισαν νά 
συνομιλούν καί δέν άκουγα μέν τ ί έ'λεγον 
άλλά τά πρόσωπά των ήσαν άπαίσια κα 
έδειχναν μέ τό χέρι ότι κάποιον έπρόκειτι 
νά πνίζουν, καί άφοϋ έφιλονείκισαν άρκετά 
έκίνησαν μέ της καραμπίναις ’ς τόν ώμ 
γιά τά  μέσα τοϋ νησιού.

»Ό τα ν  άπεμακρύνθησαν, έγώ δέν χάνω 
καιρό,ρίχνουμε εις τήν θάλασσαν καί φθάνω 
τό κότερο πού ήτον έκεϊ κοντά άραγμένο 
Δέν έδυσκολεύθηκα νά φθάσω καί άρπάζω 
ενα σχοινί ν ’άναβώ έπάνω. Φαντάσου τήν 
έκπληξιν μου όταν άκούω κραυγήν χαράς 
καί βλέπω δεμένον είς το κατάστρωμα, άν 
θρωπον ήλικιωμένον, όστις μόλις μέ είδε μοί 
είπε ΐσπανιστί :

» — Ποιος είσε σύ ;
» — Είμαι ναυαγός.
» —Τότε σώσε με άπό αύτούς τούς κα

κούργου; καί θά σέ πλουτίσω.
» —Ν* σέ σώσω ; καί πώς ;
» Διότι ώς έννοεϊται δέν ήμουν ναύτης.
» — Κόψετά δεσμά μου,άπήντησε έκεϊνος, 

δεικνύων πέλεκυν είς τήν άλλην άκρη τού 
καταστρώματος καί έγώ αποκρίνομαι διά 
τήν σωτηρίαν μας.

»Μέ δύο κτυπήματα έκοψα τά  σχοινιά 
ποϋ ήτον δεμένος.

«Τότε άν καί ήτανε γέρος άνθρωπος,έσυρε 
μέ δύναμιν τήν άγκυραν ήνοιξε τά  πανιά 
καί άνοίχθηκε ς ’τό πέλαγο'ς· έκεϊνος έστάθη 
είςτό τιμόνι,τό πλοΐον έκινήθη όλίγον,έπειτα 
έξεκίνησε, άργά μέν άλλά όπως καί άν έπή- 
γαινε πάντα έμακρύνετο άπό τό νησί.

«Μόλις είχαμε μακρυνθεΐ καμμιά εκατο
στή μέτρα, νά οί εξ άνδρες οπλισμένοι έφα- 
νήκανε άπο μακρυά.

«Πέσε χάμου, μοϋ λέγει ό γέρος. Μόλις 
ε'λαβα τόν καιρόν νά ξαπλωθώ καί βροχή 
σφαιρών έσπασε διάφορα ξύλα τοϋ πλοίου, 
ά λ λ ’ έκεΐνο τώβαλε δρόμο ! καί όταν έρρι- 
ξαν άλλα όπλα έχασαν ταΐς μπάλαις των, 
διότι δέν μάς έφθαναν. ■*

»Οΐ εξ άνδρες άνακατεύοντο δεξιά και ά- 
ριστερά’σάντούς δαίμονας,άλλά τ ί τά θέλεις 
άν είχανε μία βαρκούλα καλλίτερη δουλειά , 
θά έκαναν, παρά μέ ταΐς καραμπίναις των.*

» Ό  γέρος ποϋ ήτον δεμένας ήτον φαίνεται 
ευλαβής· διότι μόλις έμακρύνθημεν, έγονά- Λ 
τισε καί άρχισε νά προσεύχεται καί νά εύ- 
χαριστή τόν Θεόν διά τήν σωτηρίαν μας κα 
θώς καί όλους τούς άγιους τοϋ καλανταριού!

«Ό τα ν  έτελείωσε,μοϋ διηγήθη τήν ιστο
ρίαν του, ότι οί εξ εκείνοι άνθρωποι ήσαν



«ίται του χειροτερου ειοους xxt «Tt τον 
,6pa ^πασαν άπο το σπήτί του, διά νά πάρουν 
vjj λύτρα, άλλα τόσο πολλά έζητούσανε ποϋ 

'«iti ί^ροτίμνισε νά πεθάνη παρά νά καταστρέψη 
yij τήν οικογένειαν του'τότε τον έδεσαν καί τον 
Εττί (θ£ραν είς τάς νήσους διά νά άπαιτήσωσι τά 
upj χρήματα η καί γ ιά  νά τον ξεπερδεύσουν' 
ivy jtw έ,πρόσθεσε δέ οτι είχε μεγάλας ίοιοκτη- 
νο· j!*? εί» την Βενεζουελην καί είς την Βρα- 
ν* ζιλίαν καί ώνομάζετο δον ΙΙαϋλος δέ Λιμεϊ- 
ιοί» ράς.

j-  » ’Εννοείται οτι έγώ δέν έρριψοκινδύνευσα 
τό μέλλον μου λέγων δλην τήν άλήθειαν ! 
ϊ; »ΓΓούς είπα οτι έφυγα άπό τήν Κούβαν 
ραζή μ ’ ένα φίλο μου, καί δτι έναυαγήσαμε 
εις εκείνα τά  παραλία πρό όκτώ ήμερών καί 
ίτι^τό καράβι μας έχάθη με τούς ανθρώ
πους καί τά πράγματά μας, και δτι έγώ 
ΒώΘην γυμνός δπως μ ’ έβλεπε ! 
λ »Σάς είπον δτι ό άνθρωπος αυτός ήτον 
ίύλαβής, προσθέτω τόρα δτι ήτο καί γεν
ναίος.

»Μ ’ αγκάλιασε, με παρηγόρησε καί μέ 
ίιαβεβαίωσε δτι ή περιουσία του ήτον είς τήν 
ίιάθεσίν μου, άφού τόν ε”σωσα· καί έπειτα έ- 
πρόσθεσε δτι ή σύμπτωσις αΰτη ήτο δ ι’ αύ
τόν ώς νά τοϋ έστέλλετο συμβουλή άπό τόν 
θεό !
·. » Έ γώ δέ, Θεός νά φυλάξη τού νά θελή- 
«ω νά τοϋ εξαλείψω τήν ιδέαν ώς πρός τούτο!

»Τώρα διά νά τελειώνωμαι σας λέγω δτι 
Ιξ μήνας άργότερον ένυμφεύθην τήν θυγα
τέρα του δόνα Ιωάνναν δέ Λιμεϊράς

» Ήτο τώ ovTt πολύ πλούσιος καί τώρα 
είναι περισσότερον άκόμη θά ήμουν δέ ό ευ
τυχέστερος άνθρωπος τοϋ κόσμου άν μερι- 
καϊς αναμνήσεις δέν μέ ενοχλούσαν.

»Κ α τ ’ αύτόν τον τρόπον, καπετάνιο, σάς 
χρεωστώ τήν χάριν τού δτι έγεινα πλούσιος 
καί τίμιος άνθρωπος χωρίς νά τό αξίζω».

— Ή  άλήθεια είναι, είπεν ό πλοίαρχος, 
βτι άν είς δλους τούς κακούργους έδιδαν 30 
χιλ. φράγκα εισόδημα, θά είχαμεν όλιγω- 
τέρους τοιούτους· δθεν τά  συγχαρητήριά ρ.ου 
δον ΙΙερές, μόνον τόρα δέν σ ’ άφίνω δ ι’ δλον 
τόν κόσμον! νά εΐξευρες πόσον καιρόν σ ’ίζη- 
τοϋσα! καί είς δλα τά μέρη τής γης !

— Πιστεύω- θέλεις νά· μάθης διά τή μι-
*ρή ;

— Άναμφιβόλως.
— Έβιάσθης λίγο,καπετάνιο μου, διότι 

άν δέν έβιάζεσο...
— Θά τά έμάνθανα δλα μέ τόν γλυκύν 

τρόπον ; τ ί τά  θέλης ! έχουμαι θερμό αίμα 
ήμεΐς οί μεσημβρινοί,καί θυμώνομεν εύκολα’ 
τώρα δμως οέν σ ' άφίνω οι'δλους τούς θη
σαυρούς τής γης !

— Αέν τήν ηΰρατε ;
— Δυστυχώς· καί φαντάσου, ένα παιδί, 

ποϋ θά είχε τά έκατομμύρια μέ τήν ποδιά, 
νά ήναι τις είξεύρει τ ι, δέν τολμώ νά τό 
σκεφθώ·

— Λέγεις τώρα δτι έγώ πταίω ; ...
— Ναί- ήμουν φαντασμένος μέχρι άνο- 

ησίας,έτσι ειμεθα ήμεΐς οί Μασσαλιώται,νο-
**■ μίζομαι δτι ειμεθα ικανότεροι ά φ ’δτι πράγ- 

’ματι ειμεθα' ξεύρεις δτι ή συνείδησις μού 
κατατρώγει τά  σπλάγχνα, άλλά τώρα θά 
μοϋ 'πής τί ξεύρεις, καί έπειτα. . .

— Δέν γνωρίζω πολλά πράγματα.
— Μάς φθάνει ένα σημεΐον πότε θά 

πάμε είς τό Παρίσι ;
— Δέ μοϋ έρχεται καλά νά ξαναπάω έ

κεΐ, εϊπεν ό Περέ.
— Έπειδή ύπάρχουν κάτι μικραί ανα

μνήσεις ;
— Ναί.
Καί έπρόφερε τήν λέξιν ταύτην μέ φω

νήν ύπόκωφον, ό 'Ισπανός.
Ά λλά  συνελθών πάραυτα έπρόσθεσε :
— Δέν ’μπορώ νά σοϋ άρνηθώ τίποτε, 

διότι μ ’έσωσες. Μόνον νά μ ’ άφήσης τοεΐς 
ήμέρας διά νά τακτοποιήσω κάτι δουλειαΐς 
μου. Έ πειτα  θά σάς άκολουθήσω δπου θε
λήσητε.

— Έ , δέν θά πάμε καί τόσω μακρυά 
όά, είπεν ό Καγιόλ.

Τό δέ έσπέρας δ ’Ιωάννης λά Βιλλωδαί 
κεκρυμένος έν τή « Ωραία Κουβαιοι», έγρα- 
φεν είς Μονσώ :

« Ό  άνθρωπος οστις ήρπασε τήν θυγα
τέρα τοϋ βαρόνου άνευρέθη' μετά τρεις ήμέ
ρας θά ήναι είς Παρισίους μετά τού πλοι
άρχου Καγιόλ».

ΚΔ

Ο Άνδρέας λά Βιλλωδαί πρός τήν Ρο- 
ζίναν:

«Δέν σέ είδον πρό είκοσι τεσσάρων ώρών, 
λατρευτή μου, καί είμαι κατηφής. Νομίζω 
δτι ψύχος καταλαμβάνει τήν καρδίαν μου, 
καί έχω άνάγκην τοϋ θάλπους τών οφθαλ
μών σου, δπως θερμανθώ. Άμα μακρυνθώ 
σοϋ, μελαγχολικαί σκέψεις μέ καταλαμβά- 
νουσι καί νομίζω δτι δέν θά σ ’ έπανίδω ποτέ 
πλέον! δ καιρός είναι σήμερον ώραΐος καί ό ή 
λιος θερμός, ώς ήλιος φθινοπώρου καί Ιδού τί 
θά σοί προτείνω αν δύνασαι νά έξέλθης- έγώ 
θά ύπάγω κατά τάς τρεις μ. μ. είς τό μέ
γαρον τής έκθέσεως, ένθα είναι εκτεθειμένα 
διάφορα άντικείμενα- τ ί εύτυχία έάν σέ ευ 
ρισκον έκεΐ ! Θά σέ περιμένω είς τήν βάσιν 
τής μεγάλης κλίμακος, πρός τό μέρος τής 
άψίδος. Ε λπ ίζω  δτι θάέλθης- έγώ δέν θά ίδω 
έκεΐ τά  έκτεθέντα άντικείμα- σέ μόνην, μό
νην σέ, θά βλέπω, ώ Ροζίτα μου παμφιλ- 
τάτη . Έ χω  τόσα νά σοί είπω, ώστε σέ έ- 
ξορν.ίζω μή άρνηθής νά έλθης. Έπεθύμουν 
νά μή έμακρυνόμην ποτέ άπο σοϋ, άλλά 
τόσα έμπόδια παρεμβάλλονται είς τήνένωσίν 
μας !... σέ περιβάκουν τόσα αισθήματα, 
τόσαι έκφράσεις λατρείας, ώστε τρέμω άνά
-άσαν στιγμ.ην μη σέ νάσω. Καί τότε μ,ό-

θά ήμαι ήσυχος, δταν θά σέ φέρω μα
κράν παντός βασκάνου βλέμματος, δπου θά 
άγαπώμεθα έν ειρήνη,έλευθέρωςκαίπάντοτε.

»ΑΝΔΡΕΑΣ»

Ή  νεάνις άνεγίνωσκε τό έπιστόλιον τοϋτο 
έν γωνία τινι τοϋ έργοστασίου τών Σερβέν.

Έκεΐ ήρέσκετο νά καταφεύγω κατά τάς 
ώρας τής άνέσεώς της.

Ή  κατά μόνας διαμονή έν τφ  μεγάρω 
Δουβερναί μετά τής ξηράς, εύλαβοϋς, ά λ λ ’ 
αντιπαθούς θαλαμηπόλου της Ίουλιανής, 
τήν έστενοχώρει.

Παρά τοϊς Σερβέν ήσθάνετ» δτι ογαπάτο.

Έκεΐ εΰρισκε τήν ζωήν θορυβώδη, άτακτ«ν, 
συγκεχυμένην, ά λ λ ’ δπως δήποτε ήτο ζωή.

Ή το ένδεκάτη τής πρωίας.
Μαργαρίτα ή πρωτότοκος θυγάτηρ τής 

οίκογενείας, έπεσκεύαζε τάς περικνημίδας 
της, πλησίον αύτής καθημένη.

— Ή θελα νά γράψω κάτι τ ι, είπεν ή 
Ροζίτα.

Καί άποτεινομένη πρός τήν θυρωρόν,ίστα- 
μένην όρθίαν πρό αύτής:

— Ό  όδοθεράπων είναι έδώ ;
— Σέ περιμένει, μικρά μου' μή βιάζεσαι- 

θά απάντησης ;
— Μάλιστα.
Ή  Μαργαρίτα έζήτει τά άναγκαΐα πρός 

γραφήν.
Έδυσκολεύθη πολύ δσο νά τό κατορθώση, 

διότι ίν τώ  κοιτώνι έκείνω, ούδ'ενθυμούντο 
κάν ποϋ είχον έκαστον άντικείμενον.

Έ π ί τέλους εύρεν έδώ τό μελανοδοχεΐον, 
έπί τίνος ιαπωνικής μικράς τραπέζης, τό 
χαρτίον εις τινα σύρτην καί τήν γραφίοα, 
έπί τέλους, έν τ ιν ι κανίστρω έργασίας κά
τωθεν διαφόρων ετεροκλήτων άντικειμένων.

— ’Ιδού τα , είπε φέρουσα αύτά ώς έν 
θριάμβω.

Ή  χορεύτρια έχάραξε μόνον τάς έξης 
λέξεις:

«Θά έλθω.
» Ρ Ο Ζ ΙΤ Α .»

Έδίπλωσε τόν χάρτην,έθεσε τήν επιγρα
φήν καί τόν ένεχείρισε τή κυρία Ποαρέ ήτις 
έγρύλλισεν άναγινώσκουσα τούτο.

—Τί ζευγαράκι εύμορφο- αύτά τά πα ι
διά μέ τρελλαίνουν ! Χαΐρε, στρουμπούλω 
μου.

Έγνώριζε τούς έρωτας τών νέων καί 
τούς έγνώριζεν αύτή μόνη- ύπερηφανεύετο 
δέ δικαίως διά τούτο πολύ. Ό  ΆνΟρέας έ
γνώριζε νά κερδίζη τήν εύνοιάν της.

— Είναι γενναίος ώς πρίγκιψ καί ώραΐος 
σάν τήν αύγήν ! έλεγεν έκείνη.

Καί πράγμα παράδοξον ! δέν ίπρόδιδε το 
μυστικόν των.

i "Επεται συνένβια.Ί
ΤοΝΥ

Β ΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ  ΤΗ Σ  Γ Γ Μ Α Ι Κ Ο Σ

Περιοδικόν μηνιαΐόν δι ’ οίκοδισποίνας και μητέρας 
καί νεάνιδας, έκδιδόμενον εις αυτοτελή κομψοτατα το
μίδια εξ 68 σελίδων έκαστον κχτα μήνα. Τα 12 τομίδια 
τοϋ Α' έτους: 'Υ γιεινή τή ς Καλλονής, Ο ικια
κ ή  Μαγειρική, (έξεδόθησαν ήδη), ΟΊκιακή Ζα
χαροπλαστική, 'Οδηγός Συμπεριφοράς. Ή 
Οικοδέσποινα ώς Νοσοκόμος κα ί Φαρμακο
ποιός, Πώς δ ιατηρούντα ι κα ί καθαρίζονται 
τά  ένδύματα, Ο ικιακή Γαλακτοκομία, Πώς 
δ ιατηρούντα ι τά  τρόφιμα, 'Υ γιεινή τής ο ι
κ ίας, Τ ά  πρώτα καθήκοντα τή ς μητρός, 
Ο ικιακή άνθοκομία κ α ί Η θική άνατροφή  
τώ ν τέκνω ν.—Πρωτοφανές έν Έλλαδι δημοσίευμα, 
χρησιμώτατον, πρακτικώτατον, ευθυνότατον. — Σ υν
δρομή έτηο'ία Ελλάδος δρ. 4, Ε ξωτερικού  
φρ. χρ. 5. — Γραφεΐον, όδός Θεμιστοκλέους 60, εν 
Άθήναις.



Οι άνανεοϋντες την συνδρομήν των καί οι νεωστί έγγραφόμενοι συνδρομηταί άπο \ 
πρ. Νοεμβρίου εις τα ΕΚΛΕΚΤΑ Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ ΑΤΑ λαμβάνουσι :

ν

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, 
ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ, . 
ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΠΙΤΟΥ, 
ΤΗΝ ΚΟΜΗΣΣΑΝ ΣΑΡΝΥ, 
ΤΟΝ ΙΠΠΟΤΗΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΚΟΥ.

'Άπαντα, συνέχεια, άντί τή ; αρχικές αύτών 
τεμί^ς τών φρ. *<£ΐ ί  δ ιά  Ι ο  μ,όνον.

ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ (μετά εικόνων) I
ΤΑ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣΙΝ ΕΤΗ » » ί
ΤΟΝ ΥΠΟΚΟΜΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΛΟΝΗΣ (μετά ί

εικόνων) τόμοι 12. )

(Τά ταχυδρομικά τέλη είς βάρος τών κκ. συνδρομητών.)

'Ά π α ντα  συνέχεια, αντί τί}? αρχικές αυτών 
τιμ.ί}ς τών φρ. 2Ϊ» δ ιά  1 3  μ.όνον.

Πρός ευκολίαν τών κ. κ. συνδρομητών, τών έπιθυμουντων να άποκτήσωσι καί τάς δύο 
συνεχείας τών λαμπρών τούτων ιστορικών μυθιστορημάτων, δεχόμεθα καί μηνιαίας δόσεις έκ 
φρ. 5 μέχρι συμπληρώσεως τοϋ ποσοΟ τών 30  φρ., δτε άποσταλήσονται τά βιβλία άσφαλώς 
πρός τους κ.κ. συνδρομητάς.

ΔΡ0Μ0Δ0ΓΙ0Ν ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειραιεΰς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος ’Ο λύμπια.

Πειραιεΰς άν. 6.20π
Άθήναι

Κάρινθος

7.00  
/άφ.10 .03
Vav.10.23
/αφ.12.56  
^άν. 12.59  

άφ. 2.02  
3.40

’Ολύμπια άφ. 7.25

8 .5 0 · 11.25π —
9.30 12.05 —

12.50 3.00 —
— 3.15 4.20μ
_ 5.08 7.25

6,00π 5.10 —
7.10 6.00 —
9 .15 7.20 —
7.15π 4.45μ —
9.45 7.40 —
9.50 6.45π

11.40 8.55 —
11.55 _ 5.00
12.50 — 5.55

’Ολύμπια άν. 7.35π

Πύργος («*■
\άν. —

Λεχαινά ~

Γ "Πάτραι 
Λ,ίγιον

Ά κρατα (

/
Κόρινθός (

Ά θήνα ι άφ. 
Πειραιεΰς άφ.

αφ. — 
άν. 7.45π  
άν. 9.29  
άφ.10.34  
αν. 10.39  
άφ. 1.05

1.25
4,30 
5.00

7.00π
8.50
8.55  

11.00 
11.50

1.08
1.58
2.02
3.55
4.10
7.05
7.35

2.25μ
3.20
3.40
5.18
5.24
7.45

6.20π
9.00

6.30μ
7.25
5.05μ
7.15
6.40π
9.15
4 .10μ
6.25
7.35

1 2 .00*
3.20
3.55

Κόρινθος
Άργος
K a in X to v
Τρίπολις

Κόρινθος "Αργος 
άν. 11 .42π  (*) 1.20μ
άφ. 2.20 3.50

. 3.00 4.25

. 6 .10  7.20

Ν αΰπλιον Τρίπολις. 
11 Τρίπολις άν. 6.30π

Ν ιν κ λ ιο ν  » 8.45
jj Άργος » 9.25
|; Κόρινθος άφ. 11.40

9.45π
12 .15

1.20
3.45

(*)

Καβάόιλα Κ υλλήνη  Λουτρά.
Καβάσιλα 7.15 10 .15 — 7.00 Λουτρά

Κυλλήνη
— — _ 2.35

Βαρθολομ.
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11.15 4.00
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ. 6.33 8.00 11.42 4.33

Λουτρά — 12.30 — — Ιίαβάσιλα 6.50 8.15 — 4.50
*. Κ α τ ’ ευθείαν είς Τρίπολινκα'ι άντιστρόφω;. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων “Αργους Ναυπλίου Εξ άμαξοστοιχίαι καθ’έκάστην.
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ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ 

Ά θ ή να ι, παρά τό Κεντρικόν Πρακτοοεΐον τώ ν Εφημερίδων.
Χ&ρτν}{ τυπογραφικο; διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςκαι μή. — Νέα 

αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.

Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Ν 0 Σ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

Όδός ΠοοαΟτεΐου, άριθ. 28, έναντι ο ικ ίας ΰποότοατ. Ράλπ.

’Βργασια ευρωπαϊκή επι διαφόρων τιμαλφών άντικειμένων. ’Επισκευή καί κατασκευή 
παντός είδους κοσμημάτων έπι χρυσοΰ κα'ι άργύρου.

Τ ιμ ,α ι συμ.φέρουσαι.

Έξεδόθη! έξεδόθη ! έξεδόθη!

ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΪ

Η Μ Ε Ρ Ο Α Ο Γ Ι Ο Ν
ΤΟΥ

1 8 9 4
Χρονογραφικόν, φιλολογικόν κα ι γελοιογραφικόν.

’Έτος εννατον — Τόμος έννατος.
Κομψόν, ώς πάντοτε, καλλιτεχνικώτατον, πλούσιον είς εικόνας και ΰλην, 

έξαίρετον, χαριτωμένον, μέ ευφυΐαν σπινθηρίζουσαν είς πάσαν σελίδα, μέ γου- 
στον άπαράμιλλον, μέ ποικιλίαν θελκτικήν το Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν Σ κ ι ·  
κ ο υ είνε άναντιρρήτως το τελειότερον είς τό ειδός του.

Σύγκειται έκ 4 2 5 0  σελίδων. — Περιέχει ύπέρ τά 80 θέματα και διατριβάς 
έξ δλων τών ειδών της συγχρόνου λογοτεχνίας, διηγήματα, ποιήσεις, καλλι- 
τεχνικάς μελετάς, ιστορικάς μονογραφίας, ηθογραφίας, κωμωδίας, δραμάτια, 
άρθρα επιστημονικά, σκαλαθύρματα, επιγράμματα, γελοιογραφικάς σκηνάς, 
κλπ. κλπ. — Συνεργαται και παλιν οI γνωστότεροι τών συγχρόνων λογο· 
γράφων. — Κοσμείται ύπο 2 5 0  εικόνων άρίστης τέχνης, έν Ευρώπη έξειρ- 
γασμένων.

Τ Ι Μ Δ Τ Δ Ι
Διά τη ν  Ελλάδα, χρν<3όδετον φρ. 4 .5 5 0
Δαά τό Εξωτερικόν ·   φρ. 25. —

Ή Διεύθυνσις τών « Εκλεκτών Μυθιστορημάτων» χάριν τών πολλαχοΰ 
συνδρομητών και φίλων αυτής, αναλαμβάνει τήν αποστολήν είς πάντα έμδά- 
ζοντα αυτ95 τό άντίτιμον.

Οί έν τώ έξωτερικω Λόγιοι "Ελληνες θά συναντήσωσι και πάλιν έφέτος είς 
τό Ή μ ε ρ ο ρ ό γ ι ο ν Σ κ ό κ ο υ τήν σύγχρονον έν Έλλάδι φιλολο
γικήν κίνησιν και ζωήν.

. Α Ρ Β Α Ν 1 Τ Α Κ Η
Ζακυνθίου Α Λ Α Ν Τ Ο Π Ο  ΕΙΟΝ

Νέα Αγορά, άριθ. f it* . — ( Α να το λ ικ ή  πλευρά). 
' Α π έ ν α ν τ ι  Κ ρ ε ο π ω λ ε ί ο υ  Π α π α ό ο π υ ν λ ο υ .

Τό 
χοιρομήρια 
άλαντοποΐι

σ υγ κ α τα β α τ ικ ά .
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