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ΤΩΝ

ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ

’Από τοϋ επομένου ψύλλου Λρχεται τό 
Γ 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 είσπραξις καταργεϊτα ι έν Ά θή να ις ,τα ϊς  
Έ παρχίαις κα ί τφ  Έ ξωτερικφ, πρός ευκο
λίαν δέ τώ ν κ.κ. Συνδρομητών ημών, δεχό- 
μεθα ΕΞΑΜΗΝΟΥΣ συνδρομής.

"Οθεν, οι έπ ιθυμοΰντες νά  έξακολουθή- 
ίω σ ιν  ώς συνδρομηταί κα ί κατά τό δέκα
τον ετος, παρακαλοϋντα ι θερμώς, δπως ά- 
ποστεΐλωσι τ ί ιν  έξάμηνον συνδρομήν των 
* π ’ ευθείας : «Πρός τή ν  Δ ιεύθυνσιν τώ ν ’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  έκόόσεως τοϋ Α' φύλ- 
λαδΐου τοϋ Δεκάτου έτους, δ ιότι, 4ν έναν- 
τ ία  περιπτώσει, θά εύρεθώμεν είς τή ν  δυσ- 
άρεστον θέσιν νά  διακόι|ίωμεν, μετά λύπ η ς  
μας, είς π  ά ν  τ  α ς α ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς  τή ν  
«ποστολήν 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  Λ ο ε ύ ϋ υ ν σ ^ .

Λ Ι Ο Δ Ε Τ Τ Η
(Δ ιήγημα q a b r i b l , marc)

[Τέλος]

Β'
Η φοβερά πραγματικότης τής ζο>ής, έ- 

περχομένη άναποφεύκτως, έμελλε νά άπο- 
σπάσνι τήν Λιοδέττην άπό τά ; όνειροπολή-

σει; καί τά ; σκέψεις τη ;. Ό  πατήρ της άρ
κετά ηλικιωμένο; ήσθάνετο, οτι οέν είχε 
πλέον δυνάμεις οιά νά καλλιεργή καί περι- 
ποιήται τούς άγροΰς του, οΐτινες οέν ησχν 
καί τόσον προσοδοφόροι. Νά προσλάβν) έρ- 
γάτας δέν ήδύνατο, διότι τά  ημερομίσθια 
όσημέραι ύψοϋντο περισσότερον. Μεθ’ όλα; 
.λοιπόν τάς προσπαθείας του, μεθ’ δλην τήν 
τιμιότητά του,ήτις ήτο πασίγνωστος,αί μι- 
κραί οίκονομίαι τοϋ άτυχοϋς γέροντος έςην- 
τλοϋντο κ α τ ’ ολίγον. Ήναγκάσθη νά δανει- 
σθή ύπο έπαχθεΐς ορούς μέ τήν έλπίδα, δτι 
θά ήρχοντο εύτυχέστεραι περιστάσεις διά νά 
εύρεθή εί; θέσιν νά έξοφλήση το χρέος του. 
Ιίλήν συνεχή άφορίας έ'τη άπετελείωσαν τήν 
καταστροφήν του, και δέν κατώρθωσε νά 
έκπληρώσϊ) έγκαίρως τάς ύποχρεώσεις του. 
Δανειστής σκληρός καί αδιάλλακτος τόν 
έπίεζε καθ’ έκάστην, άπειλών, οτι θά τοϋ 
κάμη κατάσχεσιν. Ή  μελαγχολία καί κα
τήφεια έβασίλευον έν τή πτωχική του οίκία.

Ή  γυναϊκά του έκλαιε καί παρεπονεΐτο, 
ή Λιοδέττη δέν έτραγφοει πλέον. Αύτος ό 
ίδιος ήσθάνετο δτι ήτο άδύνατον νά ύπο- 
μείνΥ) περισσότερον τήν κατάστασιν ταύτην, 
ήτις τον έςησθένει, τόν κατεβασάνιζε. Καί 
πρός έπίμετρον τής δυστυχίας του, τά  πρώ
τα  ψύχη χειμώνος σφοδροϋ άπεφύλλισαν 
προώοως τά  δένδρα, καί κατέστρεψαν άπο- 
τόμως τά λειβάδια.

Μίαν πρωίαν τοϋ Δεκεμβρίου τό χωρίον 
ητο άνάστατον. Δικαστικός κλητήρ με φυ
σιογνωμίαν άπεχθή καί μέ άγριου; οφθαλ
μούς καί ό κ. Ιίωφούρ, συνοδευόμενοι ύπο 
τού άγροτικοϋ άστυνόμου, ήλθον νά ίκ τε- 
λέσωσι τήν κατάσχεσιν. Ή  Λιοδέττη πα- 
ρετήρει μετά φρίκης τού; άνθρώπου; τούτους, 
οί όποιοι είσήλθον είς τήν οικίαν της, ώς νά 
έπρόκειτο περί Ιδικής των οικίας, καί τούς 
άφήρουν τά  πράγματά των, χωρίς κάνεις 
νά άντιστή καί νά τούς έμποοίσιρ.

Τούς είδε μετά φρίκης νά καταγράφωσι 
καί νά άφαιρώσι τά άπλά έπιπλα, τά έν
δύματα, τά  άσπρόρρουχα, τήν μεγάλην κα
ρέκλαν, έ'νθα έκάθητο άλλοτε ή μάμμη της, 
τήν ξυλίνην κασσέλαν, ήτις έχρησίμευεν 
ώς τράπεζα τοϋ φαγητοϋ, δλα έπί τέλους, 
έκτός τών άροτρων, άλλων τινών εργαλείων 
καί ολίγων οσπρίων.

Κατόπιν είσήλθον εί; τόν σταϋλον, Ιλο- 
γάριασαν τά ; άγελάδα; καί τά  πρόβατα, 
τά  ε’βγαλαν ε'ξω καί δέν άφήκαν παρά μίαν 
άγελάδα μετά τριών προβάτων καί τήν τρο
φήν των δ ι’ ενα μήνα, συμμορφούμενοι προ; 
τά ; διατάζει; τού νόμου.

Ή  άπροσδόκητο; αΰτη σκηνή τήν κατέ- 
θλιβεν. Ήθελε νά φωνάξη, νά καταξεσχίση 
μέ τού; δνυχά; τη ; τού; ανθρώπου; εκείνους, 
οί όποιοι τούς έκλεπτον, τοιουτοτρόπως έν 
πλήρει ήμέρ^, ένώπιον όλων τών κατοίκων 
τοϋ χωρίου καί ύπό τήν προστασίαν τής α
στυνομίας.

Ό κύριο; ούτο; Κωφούρ, τοϋ όποιου ή- 
κουε διά πρώτην φοράν τό ονομα, ήτο λοι
πόν τέρα;, άνευ καρδία;, αναίσθητο;, εν έκ 
τών κακοποιών έκείνω/ στοιχείων, τά  όποια 
μόνον ύπερφυσικαί δυνάμει; δύνανται νά δα- 
μάσωσι, νά καταβάλωσιν ! Ά λ λ ’ αί δυνά
μει; αύται, αί νεράιδες, περί τών όποιων 
τόσος έγίνετο λόγος είς τάς διηγήσεις τή ; 
μάμμη; τη ;, δέν ήρχοντο εί; βοήθειαν τη ;. 
"Αν κατά τύχην έ'βλεπε τόν ώραϊον κυνη
γόν τοϋ παρελθόντο; φθινοπώρου, θά έτρεχε 
ποό; αύτόν, δέν θά έοίσταζεν, αν καί τόσον 
δειλή, νά τοϋ διηγηθή τά βάσανά της· έ
κεΐνο;, τόσον καλό;, τόσον εύγενή;, θά τήν 
έλυπεΐτο, καί θά τήν άπήλλχσσεν άπό τήν 
στενόχωρον ταύτην θέσιν. ’Α λλ ’ ό ώραΐος 
κυνηγός ήτο πολύ μακράν καί τις ήζεύρει, 
άν θά έπανήρχετο ποτέ !

"Οτε έπερατώθη ή κατάσχεσις, ή Λιο
δέττη έ’κλαυσε πολύ έν τή άπογυμνωθείση



ctfcta τω ν (λε τη ν  ρ.ητερκ τ η ; ,  η τις
ήτο άπηλπισμένη, μαζί μέ τον πατέρα της, 
τον όποΐ:ν ή θλΐψις κατέστησεν άγνώρι- 
στον.

Τά βάσανά τη ;, φεϋ ! οέν Ισταμάτησαν 
εως έοώ. Ό  γέρων, καταβληθείς ύπό τή ; 
απελπισίας, άπέθανε μετ'όλίγον. Ή  σύζυγός 
του οέν ήογησε νά τον άκολουθήση, καί ή 
Λιοδέττη έμεινε μόνη, έζησθενημένη έκ τή ; 
θλίψεω; καί έκ τών αλλεπαλλήλων εκεί
νων συμβάντων, τά οποία άκόμη ήσαν ο ι’ 
αύτήν άνεξήγητα.

Οί γείτονες τήν παρέλαβον, τήν περιε- 
ποιήθησαν. Δέν είχε δυνάμεις να σκεοθή 
ούτε νά ένεργήση, καί άφέθη νά όδηγήται 
ώ : παιδίον.

Ό  άνηλεής δανειστής, μεθ’ δλον το πέν
θος καί τήν άπελπισίαν της, έπώλησεν άμέ
σως τήν οικίαν καί τάς όλίγας γαίας, α ΐ
τινες άπετέλουν τήν μόνην περιουσίαν, τήν 
προίκα τής άτυχους ορφανής. Ή  Λιοδέττη 
χωρίς λεπτόν χωρίς τίποτε έμεινεν είς τινα 
γειτονικήν οικίαν, ένθα έξ άγαθοεργίας τήν 
περιέθαλψαν κατά τήν άσθένειάν της, καί 
άφ ’ ού ήρχισε νά κινήται καί να βαδίζη,- 
έπορεύθη, καθώς άλλοτε, είς τήν πεδιάδα, 
άλλά τώρα διά νά βόσκη τάς αγελάδας τών 
άλλων.

"Οτε έπανεϋρε τήν προτέραν ζωήν της, 
οτε ήσθάνθη πάλιν τάς γλυκείας ακτίνας 
τού ήλίου, οτε ήδύνατο νά θχυμάζη τήν 
εύρεΐαν πεδιάδα καί τον ορίζοντα, μέ τον 
όποιον είχε συνηθίση το βλέμμα της, ή 
λύπη της διά τά συμβάντα (κείνα ήρχισε 
νά μετριάζηται. Χωρί; νά τά λησμονήσω 
όλοτελώς, ήρχισε νά ονειροπολώ, καί νά έλ- 
π ίζη . Άνεπόλησεν άμέσως τόν ώραΐον, τόν 
εύγενη της έραστήν.Ήτο τώρα ή μόνη της 
παρηγορία, ή μόνη της έλπίς. Τίς ήξεύρει ; 
ήμέραν τινα θά έπανήρχετο ίσως· θά τοϋ 
ώμίλει. Θά ήτο πολύ ευτυχή; !

Δροσεράν τινα πρωίαν τοϋ Μχρτίου, ή 
Λιοδέττη, σχεδόν Οεραπευθεΐσα, έκάθητο είς 
τήν συνήθη θέσιν της προσέχουσα τάς αγε
λάδας καί νήθουσα. Ό ήλιος άνατέλλων 
εροιπτε τάς άκτΐνάς του έπί τής καταλεύ- 
κου πεδιάοο;, ήτις έφαίνετο ώ ; νά ήτο κε- 
καλυμμενη έξ άδαμάντων. Κορυοαλος ιπ τά 
μενο; άπό σπάρτου εί; σπάρτον έκελάδει 
φαιδρόν καί γλυκύ κελάδημα. Ή  Λιοδέττη 
τόν ήκολούθει διά τών οφθαλμών, καί ή- 
κουεν ευχαριστώ; τό άσμά του, δτε αίφνης, 
πολύ μακράν εί; το βάθο; τής βρσκής, διέ- 
κρινεν άνθρωπίνην μορφήν.Ήρχισεν άμέσως 
νά προαισθάνεται κάτι,ή  καρδία τη ; έπαλλε 
ταχύτερον.

Παρετήρει μετά μεγάλης προσοχής τόν 
άγνωστον, τον οποίον συγκεχυμένως άκόμη 
διέκρινεν. Μ ετ’ όλίγον έβεβαιώθη, δτι ήτο 
κυνηγό;.

Διέκρινεν ήδη τήν κάνην τοϋ όπλου του 
καί κϋνα πηδώντα τριγύρω του.

Ό  κυνηγός έβάδιζε κ α τ ’ εΰθεΐαν πρός τό 
μέρος της, καί έπλησίαζε κ α τ ’ όλίγον.

Δέν έοράδυνε νά έννοήση, δτι ήτο έκεΐ- 
νος, τον οποίον άνέμενεν, ό έραστή; τών 
ονειροπολήσεων της, ο αγαπημένος της μνη- 
στήρ. είς ον e i y i v  άφιερώση διά παντός τήν 
καρδίαν της.

Έ π ί τέλους ήδύνατο νά τόν παρατηρή 
εκ τοϋ πλησίον, μεγα7>οπρεπή, ύπερηφάνως 
βαδίζοντα. ’Ητο κομψός καί ώραΐος, καθώς 
τήν πρώτην φοράν, μέ τήν έκ βελούδου έ/ 
δυμασίαν του, ρ.έ τό πτερόν είς τόν πίλον, 
καί μέ τήν έλεφαντίνην σάλπιγγα εί; τήν 
χεΐρα. Ή  βοσκός ήσθάνθη έν τή άθωότητί 
τη ; ρΐγος καί έμεινε κάτωχρος καί άκίνητο; 
έν τή  θέσει τη ;.

Ο νεαρό; κυνηγό; άπεΐχεν ολίγα βήαατα 
ά π ’ αυτής. Ό νε έπλησίασεν, άπευθυνόαε- 
νος προς τήν Λιοοέττην τν̂  είπε διά τρα
χείας φωνής, ήτις τήν έκαμε νά σκιρτήση :

— 11ές μου μικρά, δέν είδες σχοινίκλου;1 
νά περάσουν ά π ’ έοώ ;

Ή  Λιοδέττη ήτο τόσον συγκεκινημένη, 
ώστε οεν ήδύνατο νά άρθρώση λέξιν.

— Δέ·/ έννοεΐς τ ί σ ’ έρωτώ ; είπε δ ι’ ύ 
φους βαρβάρου, καί έπανέλαβε τήν έρώτη- 
σίν του.

Ή  Λιοδέττη,ώς άπολιθωμένη,δέν άπήντα 
τίποτε.

— Θάρρος δά,κορίτσι μου,δέν θά σέ φάγω. 
Τί ! δέν μέ γνωρίζει; ; Είμαι ό Ινωφούρ, ό 
υιό; τοϋ Ινωφούρ.

Άκούσασα τάς λέξεις ταύτας, αΐτινες 
παρήγαγον έπ ’ αύτής τοιαύτην έντυπωσιν, 
ώς έάν έ'λεγε ν έκεϊνος «είμαι ό υίο: τοϋ δια
βόλου,» ή Λιοδέττη ε'ρρηξε μεγάλην κραυ
γήν, ε’ρριψε χαμαί τήν ηλακάτην, καί κ ι
νούσα τάς χεΐράς έφυγε δρομαίως ώς παρά- 
φρων μέχρι τής οίκίας τών κυρίων τη ;.

Ή  συγκίνησις αΰτη ύπήρξε φοβερά. Κα- 
ταληφθεΐσα ύπό σπασμών ένεκα τού αιφνί
διου τρόμου έμεινε κλινήρης ίπ ί πολλούς μή
νας. II απότομος άπώλεια έν τή φοβ=ρα 
πραγματικότητι τόσων έλπίδων, τόσων πε
ριπαθών ονειροπολήσεων διετάραξε τό λογι
κόν της. Έθεραπεύθη κατά τό σώμα, άλλά 
τό λογικόν της άπώλετο διά παντό ;... Ή  
άτυχή; παρεφρόνησεν !

’Έκτοτε πλανάται εί; τήν πεδιάδα όπι
σθεν τών άγελάδων ή μόνη έργασία, τήν 
οποίαν δύναται νά κάμνη. Είνε γνωστή ύπο 
τό ονομα «ή τρελλή τού χωριού».

Ή  φυσιογνωμία της διατηρείται συμπα
θής καί γλυκεία, καθώς άλλοτε.Καίτοι π α - 
ράφρων, δέν κτυπά, δέν πειράζει κανένα, 
διότι είνε άπό τούς τρελλού;, οί όποιοι δέν 
παραφέρονται, οέν έξάπτονται, άλλά συγ· 
κινούνται καί κλαίουν.

Ενίοτε τρέπεται άνευ λόγου εί; φυγήν,ώς 
νά τήν κατεδίωκε κανείς.

'Αλλοτε πάλιν έπί στίχων, τούς όποιους 
συνέθεσε μόνη, άδει άσμα παραπονετικόν 
καί γλυκύ, τοϋ όποιου ή τελευταία έπωδός, 
καθόσον ενθυμούμαι, έτελείωνε σχεδόν οίΐτω:

Ήτο ώραΐος, ιΐ,το γλυκύς  
Με τό §ελούδινον φόρεμά του ! 
Α ύτόν άγάπηΟα, γ ια τ ί Λ καρδιά του  
Γιά τη ν  δική μου είχε πλαίθή ί....

Ι ω λ ν . Μ π γ λ ο κ α ϊ  

Τ Ε Λ Ο Σ

1. Σχοίνι χ /οϊ ,  ε·ζος πτηνών. Σημ. Μεταιρ.

0  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Κ ΡΟ ΙΣΟ Σ
ΜνιΟΐίΐτορία κ α ρ ο λ ο υ  μ ε ρ ο υ β ε λ

Μ Ε Ι Ό  Σ Τ Ρ Ι Τ Ο Ν

Μ ι χ τ ό ν  α ί μ α .
[ Συνέχειχ]

Κατά τό λέγειν τών γειτόνων, ήτο μο
χθηρά. Ά λ λ ’ ή Στρουμπούλω κατέκτησε 
τήν συμπάθειάν της. Καί ό Άνδρέας αγα
πών αύτήν έντίμως καί όχι δπω; ci άλλοι 
μέ άδάμαντα; καί άνθοδέσμας, τη έοαίνετο 
ό κάλλιστος πάντων.

Ά  ! άν τήν έρωτεύετο νέος τ ι; ώ ; αύτόν, 
ώραΐος ώ ; άγγελος, δειλός ώς νεανι; καί ι
σχυρό; ώ ; Θωρακοφόρος, ή τιμή τού δυστυ 
χοϋ; ΙΙοαρέ, θά έκινδύνευεν !

Τά διενοεΐτο ένδομύχως, ά λ λ ’ ή τύχη 
διέθετεν άλλως τα κατ ’ αύτήν !

Ό Σερβέν έργαζόμενος ήδε χαρμοσύνως 
έν τώ  ήχω τών λαθροθηρών τής Κάρμεν.

ΓΟταν πρόκηται γιά ψέμμα, γ:ά άπάτη, γιά κλοπή.
’σ:ό Θεό μου μια ·>υναΓχα πρέπει μέσα νά ’βρεΟή.

Καί άδων εδιδε το τελευταΐον χέρι είς 
άγαλμά τι προωρισμένον διά τό μέγαρον 
δΈ λύ. Ή  Μαργαρίτα σκεπτομενη αείποτε 
τόν πρίγκηπα καί όχι τό άγαλμα, είργά- 
ζετο έ·( κύπτουσα είς τήν διόρθωσιν τών 
περικνημίδων τν-,ς.

Ή  Ροζίτα, Ιξηπλωμενη έπί τίνος διβα
νίου, πλήρους εργόχειρων έσκέπτετο τόν εν- 
ρωτά της πρός τόν Άνδρέαν, έρωτα οστις 
ένετυποϋτο έπί μάλλον καί μάλλον έπί 
τής άσπιλου καί τρυφεράς καρδίας τής παρ
θένου, ώς τά ; εικόνας τά ; χαρασσομένας ά- 
νεξιτήλως έπί τής οθόνης ύπό τής χειρός 
τοϋ ζωγράφου. Έ τ ι δ ’ έσκέπτετο τόν Ζα- 
βακόν, τόν γέροντα τοϋ όποιου ό άδελφό; 
είχεν άποθάνει, καί οστι; άνεμένετο άπο 
ήμέρας εί; ήμέραν, δτε ή θύρα ήνοίχθη α ί
φνης καί ή θυρωρός έπεφάνη μ« τούς ο
φθαλμούς λάμποντας καί πεπλανημένου;.

— Μία έπίσκεψι; σού έρχεται. Στρουμ
πούλω μου, ειπε, καί μάλιστα μία μεγάλη 
έπίσκεψι;.

Καί πράγματι, κομψή κλειστή άμαςα 
ϊστατο πρό τής θύρας, άμαξα έπεστρωμμένη 
διά μεταξωτού ύφασματος, κομψή καί ά 
μεμπτος.

Γυνή ώραία μελανόφθαλμος προέκυπτεν 
άπό τής θυρίδος αύτής.

"Οταν ή χορεύτρια έπεφάνη, ψιθυρισμός 
θαυμασμού έξήλθε τών χειλέων της.

— Είναι καταπληκτικόν, έμορμύρισεν.
Άστήρ τοϋ χορού, δπως ήτο ή Ροζίτα,

είναι επίσημον πρόσωπον, άλλά διά νά εί- 
πωμεν τήν άλήθειαν, ή θυγάτηρ τής Γερ- 
μανής, είχε μείνει, δ,τι ήτο κατά τήν π α ι
δικήν της ήλικίαν, Βοεμή τούτέστι, άπλή, 
φυσική, καί έν ένί λόγω άγαθή κόρη, δπως 
έπλάσθη έκ φύσεως, δηλ. ε’.ς άκρον περίκομ--

Έπλησίασε τήν άμαξαν καί ήρώτησε 
τήν ξένην :

— Έμέ ζητείτε, κυρία ;
— Μάλιστα δεσποινίο.



•— Καί έπιθυμεΐτεν κ μοί όμιλήσητε ;
— Έ πί στιγμήν μόνον.
Καί ή μελανόκομος καί βχθύφθχλμος

[κυρία έπρόσθεσε :
— Περί σπουδαίου αντικείμενου, κχί ά- 

[οοοώντος ύμάς.
— ’Έλθετε λοιπόν, ειπεν ή Ροζίτα.
ΤΙ Μχρίχ-Εΰχγγελία (διότι ήτο αυτή)

**τήλθε τή ; άμάξης κχί ήκολούθησε τήν 
Βρεύτριαν.

Αί δύο γυναίκες διεπέρχσχν τήν οδόν καί 
Ιιιετάτινα λεπτά έκάθητο ή μία έναντι τής 
ίτερας έν μικρά τινι αιθούση τοϋ μεγάρου 
Αουβερναί.

Ή  Ροζίτα παρετήρει τήν κρεολόν μετά 
κεριεργείας άμα κχί θαυμασμού.

Καί ή Μχρία-Εύαγγελία έξ άλλου έθαύ- 
I  μ.αρε τήν ξανθήν κχί πάλλευκον έκείνην 
κεφαλήν,ήτις άπέπνεεν αγαθότητα, τήν φυ
σιογνωμίαν έκείνην, τήν πραον κχί ήρεμον, 

j Ιν γένει δέ τήν χάριν κχί τά άκαταμάχητα 
θέλγητρα τής νέας χορεύτριας.

Μετά τήν μετά τοϋ συζύγου της συνέν- 
τευξιν, πάσαι αί σκέψεις αύτής έφέροντο 
προς τον σκοπόν, δν έσχεδίασαν.

Ή φαντασία της άδιακόπως έν ένεργεία 
άνεζήτει τόν τρόπον, δι ’ οΰ ήδύνατο νά πα- 
ρασύρη τόν Ροζενδάλ εί; Άβρην καί έκεΐθεν 
οπου οί λά Βιλλωδαί ήθελον καί έπεθύμουν 
νά τόν φέρωσι.

Καί προσεκολλάτο είς τό σχέδιον αυτό 
μετά ζέσεως σχεδόν παραλόγου.

Έγνώρι',εν ήδη, οτι ό Θωμάς έστάθμευε 
μέ τό πλοϊόν του ήγκυροβολημένον παρα- 
πλεύίως τής θαλαμηγού τοϋ Ροζενδάλ έν 
"Αβρή.

Καταπιέζουσα τό λογικόν της έφεϋρε τόν 
τρόπον, δστις ήλπιζεν, δτι θα έπιτύχη.

Ά λ λ ’ ή τελευταία εΐδησις, ήν ό ’Ιωάν
νη: τη ειχεν αναγγείλει, οτι δηλ. ό πλοίαρ
χο; Καγιόλ συνήντησε τόν άνθρωπον, δστις 
θά διεφώτιζε τόν Ροζενδάλ περί τής ύπάρ- 
ζεως τής θυγατρός του τήν περιέπλεξεν είς 
τον ύπατον βαθαόν.

Ή  άποκάλυψις αΰτη τήν ώθει να έ ν ε ρ - 
γήση ταχέως καί έσύγχιζε τάς ιδέας της.

Διά τούτο ήλθε ζητούσα νά ΐδη τήν νεά
νιζα, η; ήθελε παντί σθίνει νά κερδίση τήν 
εμπιστοσύνην.

Οπως δέ κατορθώση τοϋτο, είπε πρός 
αύτήν διά φωνής πλήρους τρυφερας θλίψεως:

— Υπήρξατε πολύ άτυχής κατά τήν 
Ι νηπιότητά σας, δεσποινίς.

— Μ άλιστα, κυρία.
Α Κ .  » > -  >— Δεν έγνωρισατε τους γονείς σας. Δεν 

θέλω νά μοί εΐπητέ τ ι γνωρίζω πλ,ειότερα 
ύμών, καί άφοϋ ή τύχη μ ’έ'φερε ν ’ άναμι- 
χθώ εί; τόν βίον σας, συνέλαβα πρό; ύ
μάς απεριόριστον συμπάθειαν. Έκτός τού
του τό ένδιαφέρον, δπερ έχει δ ι’ ύμάς ά-

\ ,τομον προσφιλές, μέ ώθησεν εί; έρεύνας αΐ- 
τινες μέ διεφώτισαν έπί πραγμάτων, άτινα 

I σείς αγνοείτε. Ε λπ ίζω  δτι θά φθάσω είς ά- 
ΐ  νέλπιστον αποτέλεσμα, καί άναμφιβόλως 

(̂ ά κατορθώσω νά εϋρητε τόν πατέρα σας, 
παρά τοϋ όποιου σάς ήρπασαν καί δστις δέν 
ε'παυσε θρηνών διά τοϋτο.

Ή  Ροζίτα ήκουε μ ετ ’ έκπλήξεως τάς

αποκαλύψεις ταύτας, αϊτινες έκίνουν πάσας 
τάς ΐνχς τής καρδίας αύτής.

Πώς ήδύνατο ν ’ άμφιβάλη εί; τού; λό
γου; τή ; ώραία; ταύτης γυναικός, ήτις 
προσήλου πρός αύτήν τούς μεγάλους βχθυ- 
χοόους οφθαλμούς της τόσον ήδέως ; ΙΙοΐον 
συμφέρον ήδύνατο νά τήν κινή αύτήν, ήτις 
έφχίνετο τόσω πλουσίχ καί τόσον άριστο- 
κράτις ; Διότι δέν άμφέβαλε ποσώς δτι ή 
Μχρίχ ητο μέλος τής ύψηλής κχί κχθχράς 
άριστοκρχτίας. Τά πάντα έδήλουν τοϋτο, 
ή άφελής ενδυμασία, ή άμαξα καί τά  οι
κόσημα τά όποια, έ'φερεν αΰτη.

Ή  Ροζίτα ήτο τεθελγμένη, γοητευμένη 
καθ’ ολοκληρίαν.

— Πώς ; ήρώτησεν αΰτη, γνωρίζετε σείς 
τόν πχτέρα μου ;

— “Ισως- όλίγαι πληροφορίαι μοί λεί- 
πωσιν, ελπίζω νά τάς εΰρω καί ταύτας καί 
θά σάς τάς φέρω, διότι έπιθυμώ τήν εύτυ- 
χίαν σου.

— Ά  ! πότον είσθε καλή !
— Διότι καί έγώ ύπήρξα δυστυχής, Ρο

ζίτα , πολύ δυστυχής. Ό πω ; σύ, έγκατε- 
λείφθην καί έγώ. Έ χασα πατέρχ, δν έγώ 
είχον μέν τήν ευτυχίαν νά γνωρίσω, άλλά 
τόν έχασα ύπό περιστάσεις φοβεράς· ό βίος 
μας έχει τ ί τό κοινόν, τάς μεγάλας δη>.. 
θλίψεις άς καί οί δύο ύπέστημεν.

ΤΙ χορεύτρια έπλησίασε πρός αύτήν.
Ήσθάνετο φιλίαν προς τήν γυναίκα τα ύ 

την, τήν τόσω διάφορον αύτής, ά λ λ ’ ήτις 
ήτο τής ήλικίας της καί τη ώμίλει διά φω
νής παλλ-ούσης,πλήοου; ζέσεως καί ής ή ψυ
χή έφαίνετο πετώσα πρός αύτήν.

— Ά !  αισθάνομαι οτι θά σάς αγαπήσω, 
δτι καί ήδη σάς άγαπώ,άνέκραξεν.

Καί αΐφνης μειδιώσα, διότι πολλάκις έν 
τώ  βίω μειδιώμβν, όταν προτιθίμεθχ νά 
κλαύσωμεν, τήν ήρώτησε διά κωμικής ζω- 
ηρότητος:

— Πώς ώνομάζεσθε ;
Τήν στιγμήν έκείνην, εν μέρος τοϋ ροδο- 

χρόου υφάσματος, δ ι’οΰ οί τοίχοι ήσαν έπε- 
στρωμένοι, ύπηγέρθη ολίγον.

Ή  Ίουλιανή έτίθετο έν τη θέσ = ι της.
Έ ν τώ αύτώ δωματίω ή Δουβερναί έ- 

δε'χετο τούς έπισκέπτας της, καί είχε κατα
σκευάσει έπίτηδες τήν θέσιν έκείνην, δι ’ ής 
ήδύνατο τις νά ΐδη αύτούς άνέτω; καί πρό 
πάντων νά τούς άκούση.

Ή  Ίουλιανή, μάλλον πάση: άλλης έ
γνώριζε τήν άξίαν μιάς διαφυγούσης λέ- 
ξεως ή μιάς δοθείσης πληροφορίας. Διά 
τοϋτο ίδοϋσα τάς δύο γυναίκας είσελθούσας 
έν τη αιθούση, εσπευσε νά τεθή εί; το μέρος 
ά φ ’δπου καί ν ’άκούη ήδύνατο καί νά βλέπη/

— Καί έγώ, δπως σύ, Ροζίτα, δέν έχω 
άλλο ονομα πλήν τοϋ Μαρία- Ευαγγελίας, 
άπήντησεν ή κρεολός, διότι γνωρίζω μέν 
τοϋ πατρός μου τό όνομα, άλλά δέν έχω 
δικαίωμα νά το φέρω.

Καί τάς τελευταίας ταύτας λέξεις έπρό- 
φερε μετά τίνος πικρίας.

— Δέν μοϋ είπατε οτι θά εΰρω τόν ίδι- 
κον μου ;

— Τό ελπίζω.
— Ποϋ είναι τόρα ;
— Δέν δύναμαι νά σοί τόν ονομάσω.

Έ γώ σκέτ 
J - i

διότι πιθανόν ν ’ άπχτώμεθα, κχί τότε ό- 
ποίχ άπογοήτευσις !

— Άπογοήτευσις !
— Διότι ό υποτιθέμενος πατήρ σου εινα 

ύπέρπλουτος καί διά τοϋτο παντοδύναμος.
Τί μέ μέλλει διά τόν πλοϋτόν του ! 

Γομαι, δτι, άν μέ ήγάπα δέν θά 
μ άνεζήτει καί αύτός ;

— Υπάρχει τό πεπρωμένον, δπερ πρέ
πει νά μεμφώμεθχ, διότι σέ άνεζήτησε, Ρο
ζίτα , άλλά δέν σέ εύρεν, ήγνόει μάλιστα 
τό μέρος έ'νθα διήλθεν ή παιδική σου ήλι- 
κία, έγώ μόνον τό έμαθον.

— Τις σάς τό είπεν ;
— Ή  τύχη, ήτις δέν ηύνόησε τον π α 

τέρχ σου, έβοήθησε τάς ίδικάς μου έρεύνας. 
Ύποσχίθητί μου δτι ούδέν θά ειπης είς 
κανένα, καί δτι δέν θά προβής είς ούδέν 
διάβημα, χωρίς νά μέ ειδοποίησης,διότι π ι
θανόν νά καταστρχφη οΰτω πάσα ένέργειά 
μου, καί νά άπολέσωμεν τά ΐχνη, άτινα νϋν 
άκολουθοϋμεν.

— Σάς τό υπόσχομαι.
— Έγεννήθης είς Παρισίους. Γραΐά τις, 

ή Μαρίνα Στρικόνε...
— Μ αρίνα !... τώ  οντι... νομίζω οτι εν - 

θυμούμαι τό όνομχ τοϋτο !...
— Αύτή δέν ήτο μήτηρ σου, Ροζίτα, ή 

μήτηρ σου άπέθανε τήν αύτήν τής γεννή— 
σεώς σου ήμέραν. Ή γραΐα έκείνη σέ έ'φερε 
μεθ’ έαυτής εις μικρόν τ ι χωρίον τής Σαρ
δηνίας. τόν άγιον Μαρτίνον δι Μόντε. Αΰτη 
ήτο καλή καί σέ ήγάπα, άλλά δυστυχώς 
άπέθανε ! Σέ άφήκε μόνην συμμορία ά- 
λιτών τότε, ό εί; τών όποιων ήτο συγγε
νής της, σέ έ'οερε μεθ’ έαυτοϋ, σκοπόν έχων 
νά έκιίεταλλευθη τήν εύγένειαν τοϋ ήθους 
σου, δπως επαίτη' έπί κεφαλής αύτών ήτο 
είς Ρωμαίος Ρώκας καλούμενος.

— Είναι άληθές, είπεν ή Ροζίτα' άλλά 
πώς το έμάθατε;

— Ό διδάσκαλός σας, σάς ήγόρασε παρ’ 
αύτοϋ, δτε ήσθε δεκαετής.

— Καί τούτο άληθές, έπανέλαβεν ή χο
ρεύτρια .

— Βλέπεις δτι γνωρίζω τά  κατά σέ.Έ - 
κοπίασα πολύ προς χάριν σου, Ροζίτα, ένώ 
δέν μέ γνωρίζεις, άλλά σέ έθαύμαζα καί μέ 
συνεκίνουν τά δεινά σου. Είνε τόσω θλιβε
ρόν νά ηναί τις μόνος έν τώ κόσμω, άνευ

. συυ.βουλών, άνευ ύποστηρίζεως καί άνευ οί
κογενείας ! ·

— Είχον τόν Ζαβακόν,κυρία,δστιςμέήγάπα 
καί μέύπεστηριζεν ώς κηδεμώνκαίώ; φίλος.

— Εύρον τό αύτόπαρ ’έκείνω, δστις πιστεύω 
δτι είναι πατήρ σου καί δστις θά εδιδεν 
έκατοι/.μύοια διά νά σ ’ έπανεύρη.

— Εκατομμύρια ! έκραύγασεν ή νεάνις.
— Έκατοααύριχ ! έσκέοθη καί ή Ίου- 

λιανή, είναι λοιπόν Ναβάβ !
— Καί τ ί σημαίνουσι τά  έκατομμύοια, 

δταν πρόκηται ν ’ άνεύρη τις θυγατέρα ήν 
λατρεύει, είπεν ή κρεολός.

Καί τούτο είποϋσα ήγέρθη.
— Σύμφωνοι λοιπόν, έποόσθεσε, κρατή- 

σητε σιγήν διά τήν συνέντευξιν τα ύτη ν  μή 
κάμετε τίποτε, χωρίς νά μέ είδοποιήσητε, 
καί ας άγνοοϋσι μάλιστα δτι σάς είδον, ΐ:ν  
κήδεσθε τών συμφερόντων σας, θεωρεΐτέ με



ώ : τήν καλλιτέραν σας φίλην, καί έλπίζω 
νά ίδοθώμεν ταχέως.

— Ποϋ δύναμαι νά σάς έπανίδω ; ήρώ
τησεν ή χορεύτρια.

— Έν τω μεγάρω μου, οποτεδήποτε θε- 
λήσητε.

Καί τή ένεχείρησεν έπισκεπτήριόν τ ι, έν 
ώ άνεγινώσκετο ύπό βαρονικόν στέιχμα, τό 
ονομά της:

«Μαρία Ευαγγελία», 46 όδος Μονσώ».

Ή  Ροζίτα συνώδευσε τήν ώραίαν μελα- 
νόφθαλμον μέχρι τής άμάξης αύτής, έκείνη 
οέ τή έ'θλιψε τήν χεΐρα καί τήν έκάλυψε 
οιά βλέμματος πλήρους άδελφικής στοργής.

Καί όταν ή άμαξα έξεκίνησεν ύπό τήν 
όοηγίαν τοϋ έν στολή άμαξηλ,άτου αύτής, 
ή Μαρία ε”θηκε τόν δάκτυλον είς τά χείλη.

Ή  Ροζίτα προσέκλινε καί άπήλθεν.
Είχεν άνάγκην νά μείνη μόνη !
Νά έπανεύρη τον πατέρα της ! νά έχη 

οικογένειαν ! ήτο τόσω νέον, τόσω άπροσδό- 
κητον ο ι’ αύτήν, ώστε ήσθάνετο είδός τι 
σκοτοδίνης. Τά νεύρά τηςέταράσσοντο καί 
ένθυμεΐτο τοϋτο μόνον, δτι ή Μαρία Στρι
κόνε οέν ήτο μήτηρ της, διότι ή μήτηρ τη ; 
άπέθανε.

Καί έπί ττ) ιδέα ταύτη εκλαυσεν άφθό- 
νως. Έ πειτα  αί σκέψεις της έστράφησαν 
άλλαχοϋ.

Έφαντάσθη έαυτήν έπανευρίσκουσαν 
τόν πατέρα έκεϊνον, δστις έθυσίαζεν έκατομ
μύρια οιά νά τήν έπανεύρη ! καί έσκέφθη 
τόν Άνδρέαν. Τί εύτυχία ο ι’ αύτήν, άν ή 
δύνατο νά τού εΐπη :

— Μέ ήγάπησας, χωρίς νά μέ γνωρίζης 
πτωχήν, και Ιδού σοί φέρω άνέλπιστα 
πλούτη ! Καί δέν έλησμόνει καί τόν διδά
σκαλόν της· καί αύτός έπίσης θά ήτο εύ
τυχής εί; το γήράς του.

Καί αίφνης άφήκε τά ; χεΐρά; τη ; έν 
άποθαρρύνσει.

Βαυκαλιζομένη ύπό χιμαιρών είχε λ η 
σμονήσει τήν συνέντευξίν της.

Τό ώρολόγιον έσήμανε δύο ώρας. Έ κά- 
λεσε τήν Ίουλιανήν, ήτις δέν ήτο μακράν, 
διότι παρειιόνευεν έκ τής κρύπτης της πάν 
κίνημα τή ; κυρίας αυτής. Έν τούτοις ήλθε 
μετά τινα λεπτά.

—Τί θέλετε, κυρία ;
— Δός μοι τόν πΐ7>ον καί τό έπανωφόριόν 

μου.
— Έξέρχεσθε ;
— Ναί. ’
— Μήπως ή κυρία θέλει .
— Είναι περιττόν θά πάρω άμαξαν.
— Σάς ήλθε, κυρία, έπίσκεψίς της ;
— Ναί, γυνή τις έξαισίως ώραία. Τήν εί

δες, Ίουλιανή ;
— Όταν έπανήρχετ» είς τήν άμαξάν

της, ήτις ήτο έκ τών καλ,λιτέρων έγώ 
% ·γ t  » t* « , .τ*ς γνωρι,ω ητο αμαςα ολως αριστοκρα

τική.
— Καί τήν κυρίαν πώς τήν εύρες ;
— Αύτή ε'-vat έκτακτου διαπλάσεως· αύ

της δέν δύναται τις νά όρίση τήν άξίαν.
Καί μετά τινα λεπτά έπανέλαβεν :
— Έγώ φρονώ δτι ώς μελανόφθαλμος 

αντίζηλον δεν έχει, ά λ λ ’ έγώ, άν ήμην ά 

νήρ, θά έφρόνουν δ,τι φρονεί ό πρίγκηψ
δ Έλύ.

— Καί τί φρονεί ό κύριος ούτος δΈ λύ ;
— Ένεκεν ύμών προτιμά τάς ξανθας.
Ή  Ροζίτα έκαμε κίνημα ανυπομονησίας.
— Ήξεύρετε, κυρία, δτι καί y θες τό ε

σπέρας ήλθε ;
—Τόν είδον είς τό μελόδραμα.
— Σάς λατρεύει· χάνει τόν νοϋν του διά 

τήν κυρίαν κυριολεκτικώς, καί άν μοϋ έ - 
συγχωρεΐτο νά δώσω συμβουλήν είς τήν κυ
ρίαν...

— Καλά, ειπεν ή χορεύτρια, '/αΐρε.
Καί έλαφρά ώς πτηνόν, κατήλθε τήν

κλίμακα καί εύρέθη έν τή όδώ.
Δέν έβάδιζεν, ά λ λ ’ έπέτα.
— Παλιοκόριτσο ! έγρύλλισεν ή θαλαμη

πόλος.
Έπεθύμει έν τή κακία, της νά έκσφενδο- 

νίση πολλάς ύβρεις κατά τής νέας· δυστυ
χώς δ;/ως έκείνη δέν τή παρεΐχεν ύλην πρός 
κακυλογίαν, καί έπίστευσε μέν δτι τήν έ
σπέραν έκείνην, καθ’ ήν τήν παρεμόνευεν, 
έςήλθε μ ετ ’ έραστοϋ τινός, ήκουσε τήν ά 
μαξαν έπιστρέφουσαν, άλλά  δέν ήτο βέ
βαια περί τούτου καί διά τοϋτο ένδομύχως 
έμαίνετο.

Δέν «φρόντιζε βεβαίως, ούδέ τήν έμελλεν 
έάν ή Ροζίτα είχε έραστήν, έλυπεΐτο μόνον 
δτι δέν είχεν έκεϊνον, δν ήθελε νά τή έπι · 
βαλλη.

Ό  πρίγκηψ δΈ λύ τρελλός τω όντι έξ 
ε'ρωτος, ώς τό ε'λεγεν ό ίδιος είς τόν Κοαξ- 
βίλ, ήλθεν είς συνεννόησιν μετά τής άθλιας 
θαλαμηπόλου, ύποσχεθεί; είς αύτήν ποσόν 
οχι εύκαταφρόνητον, άν κατώρθου νά πείση 
τήν χορεύτριαν νά δώση άκρόασιν είς τόν ε”- 
ρωτά του· καί ήτο μέν εύπορος ή εύλαβής 
γεροντοκόρη, ά λ λ ’ έπόθει νά πλουτίση· ήν- 
νόει δέ καλώς δτι πρόσφορος τοιαύτη περί- 
στασις δέν ήθελεν εύκόλως παρουσιασθή καί 
πάλιν είς αύτήν.

Εϊδομεν δμως πώς άπήντα ή Ροζίτα είς 
πάσας τάς άποπείρας αύτής.

Έκεΐθεν ή όργή της.
Παραμονεύουσα τήν Ροζίταν τήν είδεν 

έπιβάσαν ανοικτής άμάξης, καί είποϋ- 
σαν μίαν μόνον λέξιν είς τόν ήνίοχον. Είδε 
τότε τήν άμαξαν διασχίζουσαν έρρωμένως 
τήν όδόν Πιγάλ.

Μόλις είχε προχωρήσει όλίγον, ή θαλα
μηπόλος έκτύπησε διά τής χειρός τό μέτω- 
πον αύτής.

’Απαίσιον μειδίαμα έστολίδισε τά 
λεπτά χείλη της καί οί πρασινωποί ο
φθαλμοί της ήμικλείσθησαν, ώς τά  τών 
πτηνών τών φοβουμένων τοϋ ήλίου τό φώς.

— Ά ν  τό ήθελεν,' έψιθυρισεν, ούδέν εύ- 
κολώτερον τούτου καί ουδεμία άντίστασις 
θά ήτο δυνατή. Ά  ! κοκκώνά υ.ου ! Α ξ ί
ζεις τάς δέκα χιλιάδας σκούδα τοϋ πρίγ
κηπος· ε’χει δίκαιον έκεϊνος θυσιάζων αύτά 
πρός χάριν σου- άλλά καί σύ έχεις άδικον 
νά μέ κάμνης νά τά χάσω- ά λ λ ’ έσο ήσυ
χος καί έγώ δέν τ ’ άφίνω εύκολα νά μοϋ 
ξεφύγουν ! Πρέπει δμως νά μή άναμένωμεν 
τήν άνεύρεσιν τοϋ πατρός, ούδέ τήν έπάνο- 
δον τοϋ Ζαβακού.

Καί γραψασα ταχέως δύο ή τρεις γρζμ-

μας προς τβν πριγκηπα ο Ελυ, εσπευσε ν* 
ί φέρη αυτάς είς τό ταχυδοίμεΐον.

ΚΕ'

ρετ αοα
θυγάτηρ τής Γερμανής ήτ

Μεταβαίνουσα είς τά Ήλύσια Πεοία ή
ελαφρότερα

συνήθους.
Είχεν ήδη έν τή ψυχή τό φώς τής έλ.πί 

δος, καί τό φώς τοϋτο ήκτινοβόλει έπί τής 
φυσιογνωμίας της, δπως τό άπλετο ν φώς αί 
θούσης προσβάλλει τούς διαβαίνοντας άπό 
τής όδοϋ διαχυνόμενον άπό τών παραθύρων.

Διά τούτο, μόλις ίδών αύτήν ό Άνδρέας 
τή είπε:

— Είχες καμμίαν εύχάριστον είδησιν ;
Έκείνη άπέδωσε τήν ζωηρότητα ταύ

την είς τόν ταχύν δρόμον δν διήνυσε.διά νά 
τρέξη πρός αύτόν

Ούτω διήλθον μίαν ώραν εύδαίμονα, αε- 
μονωμένοι έντός τοϋ πλήθους, δπως δύνα- 
τα ι νά γείνη τούτο μόνον έν Παρισίοις, όμι- 
λοϋντες περί τού έρωτός των.

Η στιγμή τοϋ χωρισμού των, οέν ήρ- 
γισε νά φθάση καί ώφειλον ν ’άφήσωσιν ό είς 
τόν άλλον.

Ο Άνδρέας τήν συνώδευσε μέχρι τής 
γωνίας τής όδοϋ Βοασύ δ ’ Ά γγλά , ύπό τά  
δένδρα τής παρόδου, ών τά πίπτοντα φύλλα 
έκάλυπτον τό έοαφος, καί διηυθύνθη με
λαγχολικός είς τό μέγαρον δ ’ Έ λύ, ένώ ή 
Ροζίτα προύχώρει μόνη πρός τό μέρος τοϋ 
βουλεβάρτου Μαλεζέρμπ.

Πολλοί τών διαβατών έστρέφοντο δπως 
παρατηρήσωσι τήν εύμορφον έκείνην ξανθήν 
παρθένον, ήτις, καίτοι άπλώς ένδεδυμένη, 
έφαίνετο έκ τού βαδίσματος της τοϋ έλευθέ · 
οου καί εύρύθμου, δτι ήτο καλλίσωμος.

Ενίοτε ΐστατο πρό τών καταστημάτων, 
δπως παρατηρήση τά  έπί τών παραθύρων 
αντικείμενα καί χαιρετίση τήν εικόνα της 
έκτεθειμένην πανταχοϋ, πρό τών ύελωμά- 
των αυτών.

Αίφνης, ένώ ΐστατο πρό βιβλιοπωλείου 
τινός, ήκουσεν ήχον οργάνου παίζοντος μα - 
κρόθεν, έξ έκείνων, άτινα οί πλανόδιοι μου
σικοί παίζωσι συνήθως.

Ή το  είδος πλαγιαύλ%ου δ ι’ ού έτονίζετο 
ορεινός τις ήχος τήν στιγμήν έκείνην.

Κατηυθύνθη πάραυτα πρός τό μέρος ένθα 
ό ήχος έκεϊνος ήκούετο, καί είδε περικυκλω- 
μένον ύπο πλήθους περιέργων Ιταλόν τινα, 
είδος έπαίτου, φέροντα ύψηλά λευκά ύποδή- 
ματα πλήρη κόνεως καί δεδεμένα διά τα ι
νίας έρυθράς, βλούζαν έκ μελανού βαμβα- 
κίνου βελούδου, κατατετριμμένην καί ύπεν- 
δύτην έκχρωματισμένον καί έπ ’ αύτοϋ πα- 
λαιάν κιτρίνην ζώνην.

Ό  είς όξύ άπολήγων φαιόχρους πΐλός του 
ήτο άνεστραμμένος παρά τούς πόδας του 
καί έν αύτώ έρρίπτοντο σπάνιά τινα σολ- 
δία έκ τών φειδωλών χειρών τών άκροατών 
αύτοϋ.

Ό  άνήρ ούτος, νέος έτι, δέν έφαίνετο έ--* 
χον ήλικίαν πλέον τών τριάκοντα όκτώ ή 
τεσσαοάκοντα έτών.

Τό στρογγύλον πρόσωπον του ήτο ήλιο-
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χ«ί?, V κόμη του μακρά καί κχτχμέλχνος, 
vi Κ οφθαλμοί του βχ·θύχροες καί μικροί.

Ά φ ’δτου ή Ροζίτα έπλησίασε κχί έ'λάβε 
ήίιτιν είς τά : ποώτας τάξεις τών περικυ- 
χλίύντων αύτών, οί παριστάμενοι έγένοντο 
βεαταί θεάματος λίαν περιέργου, 
r  Ό όργανοπαίκτης άφήκεν άποτόμως τό 
χλαρΐνόν του καί έκραύγασεν :
I  — Ροζίτα !
: Ή  ώραία ξανθή, χωρίς νά προσέξη είς 

το πλήθος, ούδέ νά έρυθριάση οιά τά ράκη 
τοϋ πτωχού Ιταλού, έρρίφθη είς τούς βραχί
ονας του κράζουσα :
: — Ματθαίε !

Καί άμφότεροι, άφοϋ ό άνήρ συνήγαγε 
τά ολίγα χρήματα, τά  έν τω πίλω αύτοϋ 
ριφθέντα. διηυθύνθησαν πρός τό μελόδραμα, 
ένθα ή Ροζίτα καί ό σύντροφός της είσήλ- 
βον είς πρόδρομόν τινα οπως άποφύγωσι τά  
περίεργα βλέμματα τών ακολούθων αύτούς.

ΤΙ χορεύτρια διελθοϋσα σειράν δλην δια
δρόμων καί διαβάσα διαφόρους κλίμακας, 
σύρουσα μεθ’ έαυτής τόν επαίτην, έ'φθασε 
τέλος είς μικοάν αίθουσαν, δπου είσελθοϋσα 
«κλείσε τήν θύραν έσωθεν καί τόν ποοσεκά- 
λεσε νά καθήση.

— Είμεθα έν τώ οίκω μας, τω  είπε, 
καί δυνάμεθα νά συνδιαλεχθώμεν, πτωχέ 
μου, Ματθαίε.

Η μ.ικρά έκείνη αίθουσα ήτο τό θεωρεϊον 
τής Ροζίτας.

— Καί πώς εύρίσκεσαι είς Παρισίους ; 
έπανέλαβεν έκείνη.

— Ήλθον νά σέ εΰρω.
— ’Εμέ ;
— Ό Ρωμαίος Ρόκας άπέθανε.
— Ά  ! είπεν ή χορεύτρια· ήτο κακός άν

θρωπος, ά λ λ ’ δπως δήποτε θά διατάξω νά 
γείνωσι λειτουογίαι ύπέο άναπαύσεως τής 
ψυχής του.

— Ό Ματθαίος έκίνησε τήν κεφαλήντου.
— Θά χρειασθώσι πολλά, είπε, οιά νά 

έξιλεωθώσι τ ’ άμ.αρτήματά του.
Καί ό βοεμ.ός οέν έπαυε θαυμάζων τήν 

άρχαίαν του σύντροφον.
— Ά  ! πόσον ώραία, έγεινες ! τ^ είπε, 

έγώ τό ειχχ μαντεύσει καλώς. Καί κατέ
στη; διάσημος χορεύτρια Ροζίτα: τό έμαθον 
είς τό Μιλάνον δπου έπήγον δπως σ ’ εΰρω.

— Πρό πολλοϋ ;
— Πρό δύο μ.ηνών.
— Άφοϋ ήθελες νά έλθης είς Παρισίους 

Ματθαίε έπρεπε νά μοϋ τό γράψης νά σοϋ 
στείλω χρήματα ! Καί πώς ήλθες ;

— Πεζή· παίζων τό κλαοΐνόν αου, έκέο-* ’ \ I 7 »
οιζα τόν άρτον μου.

— Πτωχέ Ματθαίε !
— Είμαι συνηθεισμένος.
— Έ πί τέλους ήλθες καί δλα πηγαίνουν 

καλά ’ πές μ,ου τά νέα σου.
Ό πτωχός έκεϊνος τήν έθεώρει μ,ετ’ αΰ- 

ξοντος θαυμασμ.οϋ.
— Σοί είπον, έπανέλαβε, δτι δ Ρωμαίος 

Ρόκας άπέθανε, ό οέ Ρωμαίος ούτος ήτο ό 
έξάδελφος τής Μαρίνας Στοικόνε τής γραίας 
ήτις σάς άνέθρεψε είς το Σάν Μαρτίνο.

— Ά  ! τώρα μοϋ λέγεις οδ$  καθώς 
βλέπω.

— Μά, ήλλαξες τόσον, Ροζίτα !

— Ώ μίλει μου ώς άλλοτε, πτωχέ μ.ο̂  
Ματθαίε- σύ μ ’ έπροστάτευσες καί οέν τθ 
λησμονώ !

— Εύχαριστώ Ροζίτα, καί κάμε δπως 
λέγεις. Πρίν άποθάνη ό Ρωμ.αΐος μοί έφα- 
νέρωσε μ.υστικόν τ ι, ή μάλλον μοί (ομολό
γησε εν έγκλημα- δταν ή Μαρίνα άπέθανε, 
ούτος έκλεψε πάν δτι είχεν αΰτη έν τώ οϊκω- 
δηλ. αρκετήν ποσότητα χρημάτων καί χαρ
τιά  άτινα έκαυσε ώς άχρηστα καί έν τινι κι- 
βωτίω διάφορα άντικείμ^να, καί μ.εταξύ 
άλλων, δακτύλιον πολύτιμον. Τόν δακτύ
λιον τοϋτον πολλάκις άπεπειράθη θά πω- 
λήση άλλ ’ είς έκάστην άπόπειοαν τόν ήπεί- 
λουν δτι θά τόν φυλακίσωσι καί νά κατάσ- 
χωσι τόν δακτύλιον, ώστε, έπί τέλους τόν 
έλησαόνησεν έντελ.ώς· Φαίνεται δμ.ως δτι 
αύτό τό δακτυλίόιον ήτο πολύ ακριβόν καί 
είναι δικό σου, Ροζίτα· ό Ρωμ.αΐος μοί τό 
έοωσε νά σοί τό φέρω καί ιδού σοί τό 
εφεοα.

Καί σύρας έκ μ.ικροϋ σάκκου τόν όπάλιον 
τόν περικυκλωμ.ένον ύπό άδαμάντων, δν δ 
Ροζενδάλ έδωρήσατο τή Γερμανϊ] κατά τήν 
έσπέοαν τού τοκετού καί δστις ολίγας ώρας 
κατόπιν άφηρεΐτο ύπό τού Περέ άπο τόν 
δάκτυλον τής δολοφονηθείσης νεάνιδος, τό 
εδωκεν είς αύτήν.

Ή  Ροζίτα έγονυπέτησε καί τό έκάλυψε 
διά φιλημάτων

Μέ τό θειον ένστικτον τών εύαισθήτων 
ψυχών, έμάντευσεν οτι ήτο ιερόν κημείλιον 
άνήκον τη μητρί αυτής.

Ό Ματθαίος έξηκολούθησε :
— Σύ δέν ήσο κόρη τής Μαρίνας Στρι- 

κόνε- έκείνη τό ειπεν είς τον Ρωμαΐον ή 
μ,ήτηρ σου ήτο ώραία καί πλούσια κυρία, 
καί ό πατήρ σου μέγας άοχων. Αύτό μόνον 
μπορώ νά σοϋ ειπώ, Ροζίτα μου' ό Ρω
μ.αΐος ήτο μ.έθυσος καί δέν ήθελε νά φανερώση 
πάν δ,τι έγνώριζεν έπρεπε νά ε'λθη ό θάνα
τος, διά νά τού λύση τήν γλώσσαν. Έ π ε ι
τα  τα. είχε μαζή σου, διότι μάς έφυγες· δσω 
ήσουν σύ μεθ’ ήμών, ολα έπήγαιναν καλά, 
διότι έμάζευες χρήματα· οί άνθρωποι βλέ- 
ποντέςσε εύγενή καί καλήν, ηρέσκοντο νά σέ 
άνταμείβουν δταν έφυγες, ή συντροφιά μ.ας 
έπήγε κακά' καί ή ζωή μ.ας κατέστη ά 
θλια. Πόσαις φοραΐς έσυλλογίσθην δτι ήσο 
τυχηρά καί ηκολούθησες τον μ.ονομανή, δ- 
στις σέ ήνόρασε, καί δτι δέν θά ύπέφερες δ- 
σην πενίαν ύποφέραμεν ήμεΐς. Υ πή γα  μεν 
είς τήν Βοεμ.ίαν καί έκεΐθεν έφθάσαμεν είς 
Καύκασον, διά νά έπανέλθωμ.εν διά Σμ.ύρ- 
νης καί Κωνσταντινοπόλεως· κατόπιν ξα- 
ναπεοάσαμεν άπό τήν Σικελίαν, άλλά που
θενά δέν έκάμαμε προκοπή.

— Τέλοςπάντων ήλθες, πτωχέ μου Ματ
θαίε. Καί τοϋ λοιπού δέν θά ύποφέρης πλέον 
διότι έγώ κερδίζω πολλά χρήματα.

— Χορεύουσα πάντοτε ;
— Δυστυχώς.
— Διά νά σ ’ έπανεύρω έπέρασα άπό τό 

Μιλάνον, δπου σέ ειχομ,εν άφίσει, καί έκεΐ 
ε”ι/.αθον τήν επιτυχίαν σου καί τήν είς Πα
ρισίους άναχώρησίν σου.

— Καί οί άλλοι τ ί έγειναν ; ό Βελΐνος 
1 πού είνα-t :

— Άπέθανε κοημνησθείς άπό τό τρα
πέζι του.

— Ό δυστυχής ! καί ό Βέρτολας ;
— Ήκροτηριάσθη· ή μαύρη άρκτος τού 

έσπασε τό χέρι.
— Καί ό Σιαπίνης ;
— Έπνίγη· μή έχων νά φάγη έπί πολ

λάς ήμ,έρας,άπηλπίσθη· μόνος έγώ άντεΐχον 
ή επιθυμία τοϋ νά σέ έπανίδω μέ ύπεστήρι- 
ζεν  είχον πάντοτε τό προαίσθημ.α, δτι θά 
καθίστασο ήμέραν τινα μεγάλη καλλιτέχνις 
η μεγάλη δέσποινα.

— Τώρα δέν θά φύγης πλέον άπό πλη 
σίον μου, Ματθαίε.

Καί όπισθοδρομήσασα ολίγον, τόν ύπε- 
χρέωσε νά έγερθ?) πρό αύτής.

— Έμ,πρός, είπε, δέν μ,ετεβλήθης καί 
πολύ, Ματθαίε, άναλόγως τού βίου, δν δι- 
ήγαγες· θά σέ ένδύσω άπό τά  νύχια εως 
τήν κορυφήν, θά καθήσης είς τό σπήτί μ.ου, 
θά παίζης κλαρίνο μόνον πρός διασκέδασιν 
καί αί κακαί ήμ,έραι θά λείψωσι διά παντός 
έκτός έάν σπάσω κ ’ έγώ κανένα ποδάρι.

Καί έγέλα καί έκλαιε συγχρόνως. Ή - 
σπάζετο δέ έπανειλημμ,ένως τό τοπάλιον.

— Έμάντευσες άκριβώς, Ματθαίε, τώ 
ε”λεγε· τωόντι, χάρις είς τόν Ζαβακόν κα
τέστην διάσημος χορεύτρια· καί δμως ούδέν 
τιμ.χλφές άπέκτησχ· τώρα τούλάχιστον θά 
έχω ενα καί ούδέποτε θά φέρω άλλο έκτός 
αύτοϋ.

Καί, οί άνθρωποι τοϋ θεάτρου, οί πυρο- 
σβέσται καί ή θυρωρός τήν είδον κατερχο- 
μένην τήν κλίμακα έν συνοδία τοϋ πλανο
δίου μ.ουσικοϋ.

Οταν έφθασαν είς τήν οδόν, έμ.ίσθωσεν 
άμαξαν καί κατηυθύνθη είς κατάστημά τι 
δπου ήγόρασε πάν δ,τι ήτο άναγκαΐον διά 
τήν ένδυμασίαν του.

Καί δταν τόν ένέδυσεν εύπρεπώς διά θερ- 
μ.ών ενδυμάτων, έπανήλθεν ?ν τη δδώ Π·.- 
γάλ, καί τόν ένεκατέστησεν είς εν ύπερώον, 
πρός μ.εγίστην έκπληξιν τής Ίουλιανής, ή- 
τις ώργίσθη σφόδρα διά τούτο, διότι εφο- 
βεΐτο μ,ήτοι ό ενάρετος γείτων της, διά τοϋ 
οργάνου του τή έτάραττε τά  ώτα.

Έν τούτοις ή μ.ουσική διασκεδασις τού 
γείτονος, ολίγον έμελλε νά διαρκέση.

Καί ταχέως θά μκθωμεν τήν αιτίαν.
["Επεται συνέχεια.]

T O N Y

Β ΙΒΛΙΟΘ Η ΚΗ  Τ Η Σ  Γ Γ Ν Α Ι Κ Ο Σ

Περιοδικόν μηνιαϊον δι ’ οικοδέσποινας κα: μητέρας 
και νεάνιδας, έκδιδόμενον Εις αυτοτελή κομψότατα το- 
αίδια έξ 68 σελίδων έκαστον κατα μΐ,να. Τα 12 τομίδια 
τοϋ Α' έτους: Υ γ ιε ινή  τή ς Καλλονής, Ο ικ ια
κή  Μαγειρική, (έξεδόΟησαν ηδη), Ο ικιακή Ζα- 
χαοοπλαστική, '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 τή ς ο ι
κ ίας, Τά πρώτα καθήκοντα τη ς  μητρός, 
Ο ικιακή ανθοκομία καί ’Ηθική ανατροφή  
τώ ν τέκνων. — Πρωτοφανές έν Έλλαδι δημοσίευμα, 
χρησιμώτατον, πρακτικώτατον, ευΟυνότατον. — Σ υν
δρομή έτησία Ελλάδος δρ. 4, ΉξωτερικοΛ 
Φρ. Χρ. 5. — ΓραφεΓον, όδός Θεμιστοκλέους 60, έν 

I ’AQf'vxic.



8 3 2 ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Οί άνανεοΰντες την συνδρομήν των καί οί νεωστί έγγραφόμενοι συνδρομηταί άπό 1 
π ρ .  Νοεμβρίου είς τά ΕΚΛΕΚΤΑ Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ ΑΤΑ λαμβάνουσι :

ΤΑ A110 Μ Ν Η Μ ΟΝ Ε Υ  Μ Α Τ Α ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, 
ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ, 
ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΙΙΙΤΟΥ, 
ΤΗΝ ΚΟΜΗΣΣΑΝ ΣΑΡΝΥ, 
ΤΟΝ ΙΠΠΟΤΗΝ ΤΟΥ Ε Ρ ϊ'θΓ Ο Υ  ΟΙΚΟΥ.

" Α π α ντα  συνεχβ ια , ά ντ ί τής α ρ χ ικ ή ς  α ύτώ ν  
τ ιμ ή ς  τώ ν φρ. δ ιά  1 II  μ ό νο ν .

ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ (μετά εικόνων)
ΤΑ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣ1Ν ΕΤΗ » »
ΤΟΝ ΥΠΟΚΟΜΗΤΑ 'ΓΙΙΣ ΒΡΑΖΕΛΟΝ11Σ (μετά

εικόνων) T0u.it 12. J

(Τ ά τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ά  τ έ λ η  ε ί ς  β ά ρ ο ς  τ ώ ν  κκ . σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν . )

I Ά π α ν τ α  συνέχ ε ια , α ντ ί τή ς α ρ χ ικ ή ς  α ύτώ ν  
1 τ ιμ ή ς  τώ ν φ ρ . :·£ΐί δ ιά  λ ΐ>  μ ό νον.

Πρός ευκολίαν τών κ. κ. συνδρομητών, τών έπιΟιμουντών νά άποκτήσωσι καί τάς δύο 
συνεχείας τών λαμπρών τούτων ιστορικών μυθιστορημάτων, δεχομεθα καί μηνιαίας δόσεις έκ 
φρ.*5 μέχρι συμπληρώσεως του ποσού τών 30  φρ., δτε άποσταλήσονται τά βιβλία άσφαλώς 
πρός τους κ. κ. συνδρομητάς.

Εξεδόθη ! έξεδόθη ! έξεδόθη !

ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΪ

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

ΔΡΟΜΟΛΟΠΟΝ ΣΙΔΗ ΡΟΔΡ.  ΠΕΛΟΠ ΟΝ Ν ΗΣΟ!
Πειραιεΰς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος Ό λί-μπια.

ΙΙειρα:ευς
’Αθήναι

άν.
Λ

6.20π
7.00

1 1.25π  
12.05  

3.00 
3.15

1.45μ
2.25
5.50
4.20μ

’Ολύμπια

Ιΐύργο;

άν. 8.10π  
άφ. 9.05

2.30μ
3.25

Κόρινθος
αφ.
άν.

10.04  
«0*2

άν.
,
“ ? ·

άν. G.'iOjt
αφ. 9 .15

7.00π
8.50

2.30μ
4.40

3,40
5.18

Ά,κράτα
Jrα?. 12,56 5.08 7.15 Λεχαινα 8.55

11.05.
5.2 'ι 
7.50άν. 0.00π 12.50 5.10 Πάτραι

Αιγιον
Α,ιγιον

Πάτραι

άφ. 7 .10  
άφ. 9 .15

2.02
3.40

G.OO
7.20

αν.
άν.*

7 .45π 
9.29  

10 .34

11.50π  
1.80 
1.58

3.05μ  
5  00 
6.05άν. 7.1 όπ 2.00μ 4 .10μ

G.18 Άκράτα
αφ.

Λεχαινά άφ. 9.45 4.55 άν. 6.20π  
άφ. 9.00

10.39
1.05 *·??J.OOάν. 6.50π 9.50 6.23 Κόρινβοςάφ. 8.ό5 11.40 8.10 άν. 7.00π 1.25 4.15

ίΐυργος .  ηαν. 7.0απ
Ό λύμπια αφ. 8-00

1.00 
1.55

Ά θήναι
Ιίειραιευς

άφ. 10.25  
άφ. 11.00

4.30
5.00

7.10
7.40

Κ α ό ά ό ιλ α Κ ΐίλ λ ή ν η  Λουτοά.
Καοάσιλα
ΒαρΟολομκ»
Κυλλήνη
Λουτρά

10 .15*
10.35
11,05
12.30

.  3-10μ 
3.40

6.42π
7.0ό
7.35

Λουτρά — 
Κυλλήνη 6.20π  
Βαρ9ολομκ> 6.50 
Ιναβάσιλα 7.05

11.25
11 .51

2.ί Ομ 
4.00 
4.33 
4.50

9.25π  
12.20 
12. ί 6  

3.25

>)
Κόρινθος "Αργος Ν αύπλιον Τρίπολις.

Κόρινθος άν. 10.28π I 1.30μ (*)||Τρίπολις άν. 7.35π  
Άργος άφ. 12.55 4.10 Ν α ύ π λ ιο ν  · Ο.ίΟ
5  « ύ η λ ιο ν  . 1.40 4.45 π Άργος · 10.35
Τρίπολις . 4.25 7.45 |Ι Κόρινθος άφ. 12.50

( 1 1 Δευτέραν, Τετάρτην. Παρασκευήν. (2) Τρίτην, Πέμπτην, —άδ6ατον— Μεταξύ Μΰλλω-, 
“Αργους Ναυπλίου ί\ άμαςοττοιχίαι χα6’έ/.άστην. 10

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΜΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ά θ ή να ι, παρά το Κεντρικόν ΓΙρακτορεΐον τώ ν Εφημερίδων.
X d p litt  τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κ,αι χρωμάτων λεΐοςκαι 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
ΧΡΤΣΟΧΟΟΣ

Όδος Προαϋτείον, άριθ. 28, ένα ντ ι ο ίκ ίας Όποότρατ. Ράλη.

Εργασία ευρωπαϊκή έπι διαφόρων τιμαλφών αντικειμένων. Επισκευή και κατασκευή 
παντός είδους κοσμημάτων έπι χρυσοΰ κα'ι αργύρου.

Τ ιμ α Ι  συμ .φέρουσαι.

1894
Χρονογραφ ικύν, φιλολογικόν κα ι γελοΐυγοαφικΰν.

*Κτος ίννα το ν  — Τόμος εννατος.
Κομψόν, ώς πάντοτε, καλλιτεχνικώτατον, πλούσιον εις εικόνας και υλτ,ν, 

εξαΐρετον, χαριτωμένον, με ευφυΐαν σπινΟηρΐζουσαν είς πασαν σελίδα, με γον- 
σ.ον απαράμιλλον, μέ ποικιλίαν θελκτικήν το Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν Σ κ ο- 
κ ο υ είνε αναντιρρήτως το τελειότερον είς το ειδό; του.

—ύγκειται έκ Ί ο Ο  σελίδων. — ΙΙεριέ/ει ύπέρ τα 80 θέματα και διατριοά; 
έ' ολων τών ειδών τής συγχρόνου λογοτεχνίας, διηγήματα, ποιήσεις, καλλι- 
τεχν.κας μελετάς, ίστορικας μονογραφίας, ηθογραφίας, κωμωδίας, δραμάτια, 
αρΟρα επιστημονικά, σκαλαθύρματα, έπιγράμματα, γελοιογραφικας σκηνάς, 
κλπ. κλπ. — Σύνεργα ται κα'ι παλιν οί γνωστότεροι τών συγχρόνων λογο
γράφων. — ΚοσμεΓτα*. ύπο ί* ( )  εικόνων άρίστης τέχνης, έν Ευρώπτ; έξειρ· 
γασμένων.

Τ I Μ Α  Τ A  I
Διά τη ν  ’Ελλάδα, χοι/^όδετον φρ. Λ .ζ>ο
Λιά τό Ε ξωτερικόν ·   φρ. *>. —

II ΛιευΟυνσις τών η Εκλεκτών Μυθιστορημάτων» χάριν τών πολλα/ου 
συνδρομητών και φίλων αύτής, αναλαμβάνει τήν αποστολήν είς πάντα έμοά- 
ζοντα αυτ*/) τό αντίτιμον.

Οί εν τω εςωτερικώ Λόγιοι ‘’Ελληνες 6ά συναντήσωσι και πάλιν εφέτος είς 
τό Ή μ ε ρ ο ρ ό γ ι β ν  Σ κ ό κ ο υ τήν σύγχρονον έν Έλλάδι φιλολο
γικήν κίνησιν και ζωήν.

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

Νέα ’Αγορά, άριθ. 5SO . — ( ’Α νατολική  πλευρά).
' Λ π ί ν α ν τ ι  Κ ρ ε ο π ω λ ε ί ο υ  Π α π α δ ο π ο ϋ λ ο υ .

Το ωρα.οτερον χοιρινόν κρέας μόνον εκεΓ δυνασΟε νά ευρητε.— Ξαλάμ 
χοιρομήρια, λουκάνικα έκ τών εκλεκτότερων, και ό,τι άλλο άνάγεται είς τ 
άλαντοποιίαν.— ’Απλή ίοκιμή άρκεΓ πρό; βεόαίωσιν. Ό λα  είναι εκλεκτά καί

σ υ γ κ α τα β α τ ικ ά .

του
,α -

ών
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