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PilatUS Τό βέβαιον είνε οτι ό διοικητής 
τής Ίουδαίας άπέθανεν έν Βιέννη έπί τοϋ 
Αύτοκράτορος Καλιγούλα. Ό συγγράψας τό 
συναξάριον (16gencle) τοϋ περιπλανωμένου 
’Ιουδαίου παριστα τόν ’Ισαάκ Λακέδαιμον 
(Laquedem) ώς μεταβάντα είς τήν έν τώ 
Δελφινάτω Βιέννην τό 1877' έξέλεξε δέ 
τήν πόλιν ταύτην προτιμήσας αύτήν πάσης 
άλλης, ένεκα, τής έκ τού τόπου έμπνεύσεως.

’Από τήν Βιέννην ’πέρασε 
Ποϋ ’ναι ’ς τό Δελφινάτον 
Ποτε δέν είδαν άνθρωπον 
Τοσούτον πωγωνάτον !

Λέγει το συναξάριον· έπρεπε τώ δντι ό 
περιπλανώμενος ’Ιουδαίος νά έμφανισθή είς 

[ τήν πόλιν, έν ή άπεβίωσεν ό Πιλάτος.
Αναγκαίος ήτο ό βραχύς ούτος πρόλο

γος, ΐνα φθάσωμεν είς τό έπόμενον Χρονικόν, 
το όποιον μοί ένέπνευσε λατινικόν τ ι χειρό · 
γραφον, όπερ προ έτών άνέγνωσα διαμένων 
έν τω μεταζύ Βιέννης είς τού Δαγωγικού 
Πρακτορείου Peaqe) πύργω τοϋ Κ. Β. Σ*.

Α'

Βασιλεύοντας του Καλιγούλα καί ΙΙραί- 
τορος τής Βιέννη: οντοο τού Κ. Μαρκίου · 
διά τη : θριαμβικής τής Μητροπόλεως τα ύ
της τή : Γαλλίας πύλης οί κάτοικοι τής

' -, Τ'  — / » 'ττολεως ειοον φορειον συνοοευ oj/,ενον υπο 
πολλών ιππέων. Μεγάλη έγένετο ή έκεϊ 
συρροή τοϋ λαου. Το φορεϊον τοϋτο έσται/.ά 
τησε προ ταπεινής τίνος τήν οψιν καί σχε- 

1 δον συναφούς μετά τού ναού τοϋ Άοεως οί- 
! κίας. Έ π ί ττ,ς θύρας τής οικίας ταύτης 

έρυθροϊς γράμμασιν ήτον έπιγεγραμμένον τό 
δνομα Φ. Άλβίνου. Γέρων τις ύψηλοϋ καί 
κεκυφότος αναστήματος, καίτοι ήλικιωμένος, 
κατήλθε μέ αρκετήν ^ύκινησίαν έκ τού φο
ρείου καί προπορευομένων αύτού δύο δούλων

Εβραίων ε’ισήλθεν είς τήν αίθουσαν τής ύπο- 
δοχής, όπου άναμφιβόλως άνεμένετο ύπο τοϋ 
οικοδεσπότου, οστις ήτο φίλος του.

Ό  έν τώ λουτρώνι ύπηρετών δούλ,ος όοή- 
γησε τόν γέροντα είς τον νυμφαΐον,ΐνα λουση 
καί άλείψη αύτόν δ ι’ αρωματικών έλαίων. 
Είτα ήναψαν τάς λυχνίας τού εστιατορίου 
καί παρέθηκα-ν το δεϊπνον.

Ό  Άλ>βΐνος ήτο μόνος μετά τοϋ ξένου έν 
τώ τρικλίνω. Μόλις δέ παρετέθη τό έκ νω
πών ώών έδεσμα καί ήρξατο μεταςύ τών 
δύο συνδαιτημόνων ή συνομιλία.

— Πολλά παρήλθον. άπό τοϋ άποχαι- 
ρετισμού μας ετη, είπεν ό Άλβίνος· άς κε- 
νώσωμεν έν ποτήριον Ροδανείου οίνου υπερ 
τής επανόδου σου.

— Ναί, πολλά παρήλθον έτη, είπεν ο 
γέρων καί κατηραυ.ένη νά είνε ή ήμέρα.καθ 
ήν έν τή διοικήσει της Ίουδαίας διεδέχθην 
τον Ούαλέριον Γρατον. Τ ’ όνομά μου εινε 
άπαίσιον κακή τις μοϊοα ύπάρχει προσκε- 
κολλημένη είς τους φέροντας αύτό. Είς τών 
προγόνων μου, ό Γπατος Πόντιος ένεκολα- 
ψεν άτιμωτικόν σήμα έπί τού μετώπου τής 
1‘ώυ.ης· διήλθεν ύπό τάς Καυδιανά: λόγ
ια ς , κατά τον πρός τους Σαμνίτας πόλεμον. 
Έτερος δέ τις άπωλέσθη πολεμών προς τους 
Πάρθους καί έτερο: έν τώ  κατά τού Ά ρ- 
μινίου πολέμω- καί έγώ, έγώ ! ! !»

Ή  κύλνΐξ έστη έπί τών χειλέων τού γέ
ροντας καί δάκρυα έπεσαν έντος τοϋ οίνου.

— Καί σύ, λοιπόν, τ ί έκαμες;... Η άοι- 
κία τοϋ Καλιγούλα σ ’ έξορίζει είς Βιέννην 
καί διά ποιον έγκλημα ; Είδον την οίκην 
σου έν τώ ΙΙίνακι τοίν δικών[Ί^1)ΙΙ^Π11ΐη) 
Κατηγγέλ.θη: ύπο τοϋ Ούιτελλ.ίου, τού 1ο- 
πάρχου Συρίας, οστις είνε έχθρος σου' ετιμώ- 
ρησες έβραίους τινάς άποστατας κατασφά- 
ξαντας Σαμαρίτας έκ τοϋ ήμετέρου γένους 
καί πεοιχαρακωθέντας κατόπιν έπί τού ο-

ΚΑΙ ΚΥΡ ΙΑΚ ΗΝ Λ ε π τ ώ ν  Ι Ο

ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΡΥ

0  Π Ο Ν Τ Ι Ο Σ  Π ΙΛ Α Τ Ο Σ
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ

Ί'πάρχουσι πόλεις, ών τό δνομα έχει τι 
έν έαυτώ το (Λυστηριώδες. Έκ τών πόλεων 
τούτων είνε τό ΙΙάνορμον έν Σικελία, ή Βε
νετία έν ’Ιταλία, ή Κολωνία έν Γερμανία. 
Έν δέ τή Γαλλία έχομεν Βιέννην τήν Δελ- 
φινικήν, ήτις έπίσης έχει τήν ιδιαιτέραν 
αύτής φυσιογνωμίαν καί ήτις έν άορίστοις 
καί παραδόξοις παραδόσεσι παρέχει τώ πε
ριηγητή τι τό ένδιαφέρον, τό όποιον συναι
σθάνεται μέν, άλλά οέν δύναται νά όρίση. 
Ή  Βιέννη είνε ή Κολωνία τής Γαλλίας. Ή  
Κολωνία έχει καθεδρικόν ναόν κτισθέντα 
ύπό τού δαίμονος, ζοφεράν εκκλησίαν, ήτις 
προσβλέπει διαρρέοντα τόν Ρήνον, καί έν ή 
έτάφησαν οί τρεϊς βασιλείς οί προσκυνήσαν 
τες τόν Ίησούν βρέφος. Τοϋτο δέ ήδη θά 
ήρκει, ΐνα δώση είς τήν πόλιν ταύτην χα
ρακτήρα παράδοξον. Έ χει καί ή Βιέννη 
τόν καθεδρικόν αύτής ναόν ή χριστιανική 
αύτής εκκλησία άντεκατέστησε ναόν τινα, 
τόν όποιον ό Βρέννος είχεν ανεγείρει είς τόν 
Τευτάτην 1

Πρό αύτής μετά τής χαριέσσης αύτού 
■όρμητικότητος ρέει ό Ροδανός, έπί τής άρι- 
στερας τοϋ όποιου όχθης βλέπομεν τάφον 
ανώνυμον καί άρχιτεκτονικής άλλοκότου. 
Ή  παράδοσις λέγει ότι ό τάφος ούτος είνε 
ό τού Πιλάτου- τοϋ Πιλάτου έπί τών ήμε- 
ρών τοϋ όποιου επαθεν ό Χριστός' PaSSUS 

e s l  s u l  P o n t i o  P i l a t o .  Ε γγύτατα  δέ τής 
Βιέννης δεικνύουσι το όρος Ι Ι ί λ ά τ ο ν  mons

1. Τευτάτης, ή Τευτ. Ό  κυριώτερος τών Γαλατών 
*α'ι Γερμανών Θεός. Σημ· Μεταφρ



ρους Γαριζέμ. Κατηγορεΐσχι δέ o-rt οΰτως 
έπραξες έκ μίσους κατά τών Ιουδαίων ;

— "Οχι, όχι, Άλβΐνε· ομνύω τούς θεούς 
άπαντας οτι ποσώς οέν μέ λυπεί ή «οικία 
αΰτη τοϋ Καίσαρος.

— Μήπως διέπραξες παρανόμους φορολο- 
γικάς εισπράξεις είς τήν Ίουοαίαν ;

— Πώποτε.
— Μή άφήρπασας ώραίας νεαράς Ίου- 

όαίας άπό τών συζύγων των ;
— ΙΙώποτε.
—  Μή κατεδίκασες είς τήν άγχόνην πο- 

λίτας Ρωμαίους, ώς δ Βέρρης έν Σικελίοε ;
Ό  Πιλάτος δέν άπεκρίθη.
— Σ ’ έγνώρισα πάντοτε άγαθόν καί έ- 

χέφρβνα, έξηκολούθησεν ό Άλβϊνος, δ ι' δ 
καί μεγαλοφώνως άνεφώνουν έν τή Ρώμη 
ότι δέν προσηνέχ_θησαν εύγενώς προς σέ ά- 
πολύσαντές σε έκ τοϋ άξιώματός σου. Δέν 
άνηνέχθησαν κατά σοϋ προς τήν Γερουσίαν 
είσαι θύμα τής ιδιοτροπίας τού Τοπάρχου 
τής Συρίας.

— Άλβϊνε, & ς όμιλήσωμεν περί άλλης 
ύποθεσεως. Είμαι κεκοπιακώς, έρχομαι δ ’ 
ένταϋθα έκ Ρώμης. Εί; αύριον τά σπου
δαία ! ώς λέγει ό Σοφός. Ό οίνος ούτος τοϋ 
Ροδανού είνε έξαίρετος.

— Φυλάχθητι άπό τοϋ οίνου τούτου, 
Π ιλάτε, διότι διαταράττει τόν νούν.

— Τόσον τό καλλίτερον ! Ά λ λ ’έγώ δέν 
τόν ·οβοϋμαι· είμαι συνειθισμένος είς τόν οί
νον, τόν όποιον συγκομίζουσιν έκ τών άμ- 
πελώνων τής ’Εγγαδής1 όστις είνε δυνατόν 
τού Βάκχου ποτόν !

— Κάμε, ό,τι αγαπάς. Ά λ λ ’ είπέ μοι, 
σύ, όστις έρχεσαι έκ Ρώμης,όποια τά έκεΐθεν 
πολιτικά νέα ;

— Κακοί είνε οί οιωνοί ! Δέν άνεγνα)- 
ρισα τήν Ρώμην αΰτη δέν άνέρχεται πλέον, 
άλλά κατέρχεται

— Τί λέγεις ;
— Λέγω έκεΐνο τό όποιον είνε. Δέν ά- 

κούεις, σύ, έντεύθεν τόν ύποκώφως βρέμοντα 
τούτον κρότον ; ύπάρχει άόρατός τις καί 
άνωτέρα δύναμις, ήτις ώθεΐ τό κράτος πρός 
τήν καταστροφήν αύτού. Οί θεοί ήμών ήτ- 
τήθησαν. Οί θεοί ήμών οϊχονται ! Άκου- 
σον, Άλβΐνε, άφες με τήν έσπέραν ταύτην 
άκόμη ν ’ άπευθύνω μειδίαμα πρός τούς έφ- 
εστίους θεούς σου. ’Ά ς μήν όμιλώμεν περί 
θλιβερών πραγμάτων. Ή  νύξ είνε μήτηρ τής 
λύπης, άλλά τό Τρίκλινον μας συμβουλεύει 
νά είμεθα φαιδροί. Είπέ είς τό παιδίον να 
έγχύση είς τό ποτήριον οίνον τής Κρήτης 
καί είς τον τά τής κοίτης έπιμελούμενον 
δούλον νά μοί φέρη τά σανδάλιά μου καί νά 
έτοιμάση τήν κλίνην μου. Δέν άγαπώ τήν 
ζοφεράν νύκτα" άς πέσωμεν "να κοιμηθώμεν 
οιά να φέρωμεν το ταχύτερον τήν ήμέραν.

Ό Άλβϊνος ύπεκλίθη καί έγένετο ό,τι 
ό Πιλάτος έπεθύμει. Καί ένώ ό δούλος έ- 
πλησίαζε μ ετ ’ άργυράς προχοΐδος χρησιμευ- 
ουσης προς πλϋσιν τών χειρών καί τήν έπα- 
ρουσίαζεν είς τόν Πιλάτον έπί τής μορφής 
τού γέροντος ε”βλεπον μεγάλην ώχρότητα 
και έν τοϊς οκθαλμοΐς αύτοϋ καταχθόνιον 
λάμψιν.

1. Έγγαδδή, έν Ίουδαϊα. Σημ. Μεταφρ.

Τήν έπιοϋσαν,ήτις ήτον ή παραμονή τών 
καλανδών τοϋ Αύγούστου, ό Πιλάτος περι- 
επάτει μετά τού φιλοξενούντο; αύτόν Ά λ - 
βίνου είς τό ρωμαϊκόν τής Βιέννης άστυ καί 
ήκουεν άπροσέκτως τούς λόγους τού φίλου 
του, οστις εύηρεστεΐτο νά οεικνύη τάς δια
φόρους συνοικίας καί τά λαμπρά οικοδομή
ματα, τά  όποια έν αύταΐς άνηγείροντο παν- 
ταχόθεν.

« — Δέν μένει πλέον ένταύθα ίχνος τής 
έξουσίας τών Άλλοβρογών*, έ'λεγεν ό Ά λ - 
βΐνος. Άπό τού θανάτου τού ’Ιουλίου Καί
σαρος οί Άλλόβρογες έπαυσαν ένοχλοϋντες 
τήν πόλιν ταύτην. Γαλήνιος καί ήσυχος είνε 
ό βίος έν Βιέννη, καί έν αύτή δύνασαι νά 
οιέλθης ασφαλώς τάς παρά τών θεών ύπο- 
λειπομένας σοι ήμέρας.

» Ιδού ενώπιον ήμών τό παλάτιον τών αύ- 
τοκρατόρων· δέν είνε τόσον μέγα, τόσον με
γαλοπρεπές όσον τό τοϋ Παλατινου, άλλά 
δύναται νά έπαρκή είς οίκοδεσπότας μή έν- 
οικούντας έν αύτώ· παρατήρησον πρός τ ’ά- 
ριστερά καί θέλεις αναγνώριση τόν ναον τοϋ 
Αύγούστου καί τής Λιβίας· έάν δέ οί οφθαλ
μοί σου δέν έξησθένησαν ύπό τοϋ ήλιου τής 
Ίουδαίας δύνασαι έντεύθεν ν ’άναγνώσης τήν
έπιγραφήν Divo Augusto et Liviae. (Τώ 
θείω Αύγούστω καί τή Λιβία). Άπωτέρω 
εινε ό είς τούς έκατόν θεούς καθιερωθείς 
ναός. Έάν ύπάγωμεν είς τόν περίπατον τής 
Ρώμης* θέλομεν έκεϊ εύρη τό διά τάς ναυ
μαχίας χρησιμεύον ύδροστάσιον (^tang), 
καί άπό το μέρος τοϋ ποταμού θά καταβώ- 
μεν, διά νά άναπνεύσωμεν όλίγην δρόσον 
έπί τής γεφύρας. Ή  Βιέννη, ώς ήδη δύνα- 
σαι νά παρατηρήσης καί σύ ό ίδιος, είνε 
εύάρεστος πρός διαμονήν πόλις· τό κλίμα 
αύτής είνε γλυκύ- τά περιστοιχούντα καί 
έγγύθεν δεσπόζοντα αύτής όρη τήν προ- 
φυλάττουσιν ώσαύτως καί κατά τής όρμής 
τών άνέμων. Άπέχομεν δεκαπέντε μίλλια 
τής Λυώνος, ό δέ Ροδανός έπιβραχύνει ήμΐν 
τήν πρός τήν Μασσαλίαν καί Άρέλατον 
(Arles) οδόν. Αί τρεις αύται σπουδαΐαι πό
λεις έςαρτώνται οιοικητικώς άπό τής Βιέν
νης κ α τ ’ άπόφασιν Τιβερίου τού Καίσαρος. 
Εύχαρίστησον λοιπόν τήν ειμαρμένην τήν 
δούσάν σοι ώς τόπον έξορίας τήν Βιέννην».

Ό  Άλβϊνος παρετήρησε ταραχήν τινα 
έπί τού προσώπου τού γέροντος.

Είχεν ό Πιλάτος προσηλωμένους τους 
οφθαλμούς έπί νέφους κονιορτού έγειρομένου 
άπο τής όχθης τοϋ Ροδανού διά μέσου τοϋ 
όποιου ε'βλεπέ τις λάμποντα όπλα καί καλ
πάζοντας ιππείς.

— Είνε ό Πραίτωρ, είπεν ό Άλβϊνος· 
έπεσκέφθη πρό ολίγου τάς έν τώ άμφιθεά- 
τρω έργασίας· είνε δέ ό καθημερινός περί
πατός του.

— ’Άς άποφύγωμεν τον πραίτορα, εΐ- 
πεν ό Πιλάτος· άς ρ.ή γείνη αύτώ γνωστόν 
τό πρόσωπον μου.

"ΐνα δ ’ έπανέλθωσιν οϊκαδε έφθασαν είς 
τήν Κυρηνάλιον οδόν άλλά τό πλήθος τών 
άέργων προσελκυσθέν έκ τοϋ κρότου τών βυ- 
κανών (τρανοσαλπίγγων) κατήρχετο πρός

1. Γαλαηχης τίνος φυλής. Σημ. Μεταφρ.
2. Τόπος οΰτω καλούμενος έν Βιέννη t i j  Δελφι- 

νιχη. Σημ. Μεταφρ.

τήν όχθην, ίνα ϊδη τον Παίρτορα δι»χόμε- 
νον τής άκολουθίας αύτού. Ό Πιλάτος εύ
ρέθη περιστοιχισμένος ύπό τού κυμαινόμε
νου όχλου καί ή έπίσπευσις αύτού παρετη- 
ρήθη, τοϋθ’ όπερ συμβαίνει πάντοτε όπότε 
άνθρωπός τις μόνος οδεύει σπεύδων πρός δι- 
εύθυνσιν άντίθετον τοϋ συναγυρμού τών πε
ριέργων.

Ά λλω ς τε δέ ή ενδυμασία αύτού ήθελεν 
εισθαι έπαρκής, ϊνα έπισύρη σκώμματά τινα  
ένεκα μακράς έν τή Ίουδαϊα διαμονής. Ό  
Πιλάτος ειχε τάς περί τό σώμα, τάς χει
ρονομίας, τό σχήμα, τά  ενδύματα, έβραϊ- 
κάς συνήθειας. Καί αύτό δέ προσέτι τό πρό- 
σωπόν του, ή μέλαινα καί βοστρυχώδης 
κόμη του, ή μελάγχρους χροιά του (ήτο τήν 
καταγωγήν Ισπανός) άπεκάλυπτον ότι ήτα 
Εβραίος μάλλον ή Ρωμαίος..

Φωναί πλησίον αύτού ελεγον :
— « Άφίσατε τόν Ιουδαίον νά περάση- 

πηγαίνει είς τήν συναγωγήν διά νά έορ- 
τάση τό Σάββατον.»

Ά λ λ α ι δέ φωναί.
«Μητερίτσαις φυλάγετε καλά τά  παιδιά 

σας. Ό  λύκος έκατάβηκε άπό τό Κουϊρινά- 
λιον.»

«Πρέπει νά τόν πιάσωμεν καί νά τον 
σταυρώσωμεν.»

Αί άπειλαί αύται δέν έξετελέσθησαν ά 
δέ Πιλάτος μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω 
κεκυφυΐαν καί μέ ικετευτικόν σχήμα διήλθε 
διά μέσου τοϋ πλήθους καί εφθασεν είς τό 
έπάνω μέρος τής Κου'ΐριναλίου όδοϋ. Έκεϊ 
δ ’ έτέρα σκηνή άνέμενεν αυτόν.

θύρα τις ήτο άνεωγμένη· έν τή ταραχή 
του ένόμισεν ότι άνεγνώρισε τήν οικίαν τοϋ 
Άλβίνου- αΰτη ώμοίαζε πρός όλας τάς γει- 
τονευούσας οικίας καί είσήλθεν έν αύτή κα
τεσπευσμένους κλείων κατόπι τήν θύραν.

Κεραυνοβόλος κραυγή τόν έκαμε νά πα- 
γώση ύπό τοϋ τρόμου- ήκουσε τ ’ ονομά τον 
προφερόμενον πρό αύτοϋ καί διά τών χειρών 
έφραξε τά  ώτά του.

Ό οικοδεσπότης καί ή οίκογένειά του κα- 
τεσκεύαζον καλάθους ύπό τοέσωτερικον πε- 
ριστύλιον τό καλούμενον impluviura Βλέ- 
πων ό οικοδεσπότης είσερχόμενον τον Πιλά
τον, άνεγνώρισεν αύτόν,διότι ήτο λίαν περι
ώνυμον τοϋ φθάσαντος τήν προτεραίαν ξένον 
όνομα, τοϋ έξορισθέντος είς Βιέννην.

— Πιλάτε, Πιλάτε ! είχεν άνακράξεε 
ούτος.

Καί αί γυναίκες καί τά παιδία, άφίσαντα 
νά πέσωσιν άπό τών χειρών των τά καλά- 
θια, έπανέλαβον το φοβερον έκεΐνο ό
νομα, τό κατακεκαλυμμένον όλως έκ τού- 
α'ίματος τοϋ θεού.

Ή το  χριστιανική οικογένεια.
Ό  Πιλάτος έζήτει παρ’ αύτών άσυλον, 

άλλά δέν τόν εννόησαν ώμίλει γλώσ
σαν λατινικήν άναμεμιγμένην μετά τής 
εβραϊκής. Έν τούτοις, έπειδή τό όνομα τού 
Άλβίνου έπανελαμβάνετο έν τή ικεσία αύ
τού, ό πατήρ τής οίκογενείας έκείνης έκαμεν 
είς τάς γυναίκας καί τά  παιδία νεύμα νά 
καδήσωσι καί ώς άν είχεν ένθυμηθή θείας 
έντολής, ήν είχεν άκούσει τήν προτεραίαν 
έν μυστικώ τινι τόπω διδαχής,έπλησίασε μέ 
γαλήνιον φυσιογνωμίαν τόν Πιλάτον, ήνέ-



<οξε τήν θύραν της οίκίας του καί ρ.έ τον 
δάκτυλον έ'οειξεν είς αυτόν την κατοικίαν 
τοϋ γείτονος τοϋ Άλβίνου. Διαβάς δ Π ιλά
τος τήν όδόν, έπανέκαμψε παρά τώ  φίλω 
του.

Οΰτος ε'·/.εν άποχωρισθή, βιαίως ύπό τοϋ 
«χλου άπο τού συμπεριπατούντος μετ’ αύ
τού φίλου καί ’ίσως μάλιστα ήτο κατηυχα- 
-ρκτττηυ.ένος ώς εύρών τήν περίστασιν ευνοϊ
κήν, tv* άπομακρυνθή ανθρώπου, ου ή οίκει- 
•ότης ήδύνατο νά έκθέσγ) αύτον δημοσία είς 
κίνδυνον.

Όπωςοήποτε, ό φρόνιμος Άλβϊνος παρε
τήρησε διερχόμενον τον Πραίτορα, ε”λαβε το 
άρμόζον είς αύλικόν σχήμα άνέκραξε: Ζήτω 
ή  Αύτοκράτωρ! καί έπήνεσε τήν σπανίαν τής 
Πραιτωριανης φρουράς μεγαλοπρέπειαν καί 
τό κάλλος τών ϊππων. Είτα οέ βραδέως ώ- 
■δευσε προς τήν ο’.κίαν αύτοϋ, δπου εΰρε τόν 
■φίλον του έν σπασμοϊς απελπισίας.

— Μέ άνεγνώοισαν ! άνέκραξεν ό Π ιλά
τος βλέπων τόν Ά λβίνον τά μικρά παιδία 
μέ δακτυλοδεικτοϋσι καθ ’ όδόν. Ένθυμήθητι, 
ώ Ά λβίνε, οτι τά χείλη ήμών, οτε ήμεθα 
έφηβοι, έψιθύριζον πρός άλλήλους λόγους φι
λίας. Ένθυμήθητι οτι συνεπαίζομεν έπί τής 
χονίστρας τού Τιβέρεως, οτι έκαθήσαμεν είς 
τά αύτά συμπόσια· οτι αί κύλικες ήμών 
■συνηνώθησαν έν ταϊς ίοίαις σπονδαϊς. Ένθυ- 
μήθητι πάντα ταϋτα καί προστάτευσέ με 
διά τής απαραβίαστου σκιάς τής οικιακής 
σου δάφνης. Προσφεύγω ύπό τάς πτέρυγας 
τής ίεοάς ξενίας σου.

Συγκινηθείς ό Άλβϊνος, ύπετραύλισε λέ
ξεις τινάς· λαβών δέ τήν μίαν τών χειρών 
τοϋ Πιλάτου έθλιψεν αύτήν.

— Ύπάρχουσι λοιπόν έν Βιέννη Χριστι
ανοί ; Ήρώτησεν ό Πιλάτος συστρέφων τούς 
βραχίονας άνωθεν τοϋ μετώπου του.

— Ώ  ! Καί δέν ύπαρχουν πανταχοϋ. 
πλήν έντός τών ναών μας : είπεν 6 Άλβϊνος. 
Φοβείσαι αοα πολύ τούς άνθρώπους τού-
ΤΟ\>ζ I

— *Ω ! ναί ! ναί ! τούς φοβούμαι. Όλον 
τόν κόσμον φοβούμαι· ’Ιουδαίοι, Ρωμαίοι, 
’Εθνικοί, ολοι δι ’ έμε είνε τρομεροί καί μ ι
σητοί! Καί οί. μέν Ρωμαίοι έν έμοί βλέπουσιν 
άνθρωπον έγκληματίαν, διότι ύπέπεσα είς 
τήν δυσμένειαν τού Καίσαρος. Οί ’Ιουδαίοι, 
τόν αύστηρόν Ανθύπατον, δστις κατεδίωξεν 
αύτούς, οί δέ Χριστιανοί, τον οήμιον τού 
θεού των !

— Τού θεού των ! τοϋ θεού των ! ώ ! 
τούς άσεβεϊς !

— Άλβίνε, φυλάχθητι άπό τής γλώσ- 
σης σου !

— Ώς θεόν λατρεύουσίν Ίησούν, εκεί
νον τόν Ναζωραΐον,τόν γεννηθέντα έν φατνη 
καί θανατωθέντα έπί τοϋ σταυρού !

— Δέν θά τόν έλάτρευον, άν εζη έπί 
ταπήτων έκ πορφύρας καί άν άνέπνεον ύπό 
δοκούς χρυσάς . . . Ύπο τήν κρίσιν τής φ ι
λίας σου θά ύποβάλω, Άλβίνε, τόν βίον μου, 
θά ιογις δέ, άν έγώ είμαι άξιος τής παρεχό
μενης μοι ύπο σού φ ιλ ί* :.

["Επε-αι συνέχεια.]
Ε π α μ ε ιν ώ ν δ α ς  Α λ ε ε α κ η ε

0  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΡΟΙΣΟΣ
Μ υθιστορία κ λ ρ ο λ ο ϊ  μ ε ρ ο υ β ε λ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Ο ί  Ρ ο ζ ε ν δ ά λ .
[Σννέχβια]

Ό  Ραβού συμμετέσχε τής έπιτυχίας ταύ
της.

Κατά τάς δοκιμάς έπεοείξατο δλην αυ-
„  ,  -  , * ■>. tv .  Τ V'-του τήν φιλοσκωμμονα ευφυΐαν, οι ης εοι- 

δεν είς τό δράμα φυσικωτέραν χροιάν.
Ούδέποτε ήν εύθυμότερος δσον τήν ήμέ

ραν έκείνην.
Πολλάκις έν τοϊς μυθιστορήμασι καί .αλ

λαχού γίνεται λόγος περί προαισθήσεων.
"Ισως ένίοτε προειδοποιούσιν ήμάς περί 

τών συμβησομέων δυστυχημάτο,ιν.
Είναι δυνατόν.
Ά λλά  συχνότερον, έν τώ πραγματικώ 

βίω, αί καταστροφαί έπέρχονται ήμϊν έν 
πλήρει άσφαλεία, ό δέ κεραυνός ένσκήπτει 
δτε όλίγον περί αύτοϋ φρ·ντίζομεν.

Ό Ραβου έξήλθε τοϋ θεάτρου μετά δύο 
έκ τών συναδέλφων του.

ΤΗτο ή έκτη ώρα.
Τό γελόεν πρόσωπον του άπήστραπτεν.
Άπό ενός ήδη ε”τους έν τώ θεάτρω 

είχεν αποκτήσει τάς έξεις τής σκηνής μ ετ ’ 
εκπληκτικής εύχεοείας, ήρξατο δέ κάπως 
ν ’ άναδεικνύηται.

Βλέπο>ν έκ τού πλησίον τους διασήμους 
ήθοποιούς, διενόεϊτο δτι οεν ητο άκατόρθω - 
τον νά φθάσγι μέχρις αύτών.

Κατά τάς δοκιμάς εύρεν ευφυά τινα λέ- 
ξιν, ήτις βοαδυτερον ώφέλησεν αύτόν.

Κατά τήν πρώτην πράξιν ή σκηνή ήνοί 
γετο δ ι’ έ.νός γάμου, καθ’ δν ή έλευθερία 
τών κεκλημένων έξικνεΐτο μέχρις ακολα
σίας.

— Αύτό, είπε μετά τοϋ σαρδωνικοϋ αύ
τοϋ γέλωτος, δέν είναι γάμος, άλλά κραι
πάλη .

Κατά τήν έ’ξοδον, ό διευθυντής λαβών 
αύτόν κατά μέρος, τώ έπρότεινε μικράν 
τινα μίσθωσιν.

Τοϋτο ήν εύχά.ριστον δι ’ αύτόν, ήλπιζε 
δέ πλειότερον είς τό μέλλον.

Ήθέλησε νά έορτάση τάς έλπίδας του 
ταύτας καί προσέφερεν είς τούς φίλους του 
έν ποτήοιον οίνου, νά βρέζουν τον λαιμόν, 
ώς έ’λεγεν ό φίλος του Ροβινώ.

Οί γνωρίσαντες τάς άνίας, τάς στερήσεις, 
τάς αβεβαιότητας τού βίου τοϋ άνδρός τού 
γεννηθέντος έν Παρισίοις άνευ οβολού, άνευ 
προστασίας, άνευ οδηγού, τοϋ ριφθέντος είς 
τόν κόσμον γυμνού καί ύποχρεουμένου νά 
συντηρηθή, νά κερδίζγ) τόν έπιούσιον άρτον 
άπό τής παιδικής αύτοϋ ήλικίας, έν τώ φο· 
βερώ έκείνω πανδαιμονίω, έν ώ οί άνθρωποι 
παλαίουσι διά τό τάλληρον, μόνοι ούτοι 
γνωρίζουσιν οΐα χρειαζεται δραστηριότης 
πρός τοϋτο καί ποιας χαράς καί άγαλλιά- 
σεως γίνεται πρόξενος καί ή έλαχίστη έπι-

Ό Ραβού έθεωρεϊτο ώς αμέριμνος.

Πλήν ήν μόνον κ α τ ’ έπιφάνειαν.
Μέχρι τής έποχής, καθ’ ήν συνήντησε 

τήν ορφανήν, πρός ήν τοσούτον άοωσιώθη, 
οιετέλει έν άφροντισία, εύχαριστούμενος μέ 
τό τίποτε, κερδίζων άρκετά, ζών τυχαίως 
άνευ μερίμνης διά τήν επαύριον, έργαζόμε- 
νος εύθύμως καί διασκεδάζων, άγαπώμενος 
καί έπιζητούμενος διά τήν πρωτότυπον αύ
τοϋ φαντασίαν καί τήν άπτωτον ευθυμίαν 
του.

Ά λλά  μετά τβν γάμον του έγένετο φ ι
λόδοξος, έπιζητών περίστασιν νά άποκτήσγι 
πλούτη ή μάλλον ευπορίαν, μετά ζέσεως 
σπουδάζων καί μελετών καί αύτάς ετι τάς 
νύκτας έν σιωπή παρά τήν κλίνην, έν ή έ 
κοιμάτο ή Γερμανή του, δι ’ ήν ατελεύ
τητα έπλαττε σχέδια.

Βεβαίως ήν πολύ οξυδερκής, ώστε νά 
παρατηρήση τήν θλίψιν καί τήν στενοχώ
ριαν τής νεαράς γυναικός, άλλ ’ ένεθάρρυνεν 
αύτήν διά τής εύθυμίας καί τών άστεϊσμών 
του, προς οΰς έκείνη άπήντα δι ’ έπιχαρίτου 
μειδιάματος.

Χάριν αύτής έγένετο ψάλτης είς Σαίν- 
Μερύ, δι ’ αύτήν έσκέφθη νά άσχοληθή είς 
τήν ήθοποιίαν, δ ι’αύτήν έπεζήτει τήν προα
γωγήν .

Οί δύο συνάοελφοί του συνέχαιρον αύτώ.
— Τό σπουδαιότερον έγινεν, είπεν. Ή  

τύχη μεταβάλλεται, θ ά  ελθγι έπί τέλους 
καλητέρα έποχή.

— ”Οχι ο ι’ έμέ, ύπέλαβεν ό φίλος Ρα- 
βινω, ύψηλός καί λίαν ισχνός άνήρ. Αύτό 
δέν πηγαίνει.

— Ά  !
— Ο,τι καί άν έκαμα τίποτε δέν κα

τόρθωσα.
— Τόν καϋμένον τόν Ραβινώ !
— Δανεισέ με ξύο φράγκα.
Ο Ρ?βού ύπήκουσε.

— Δέν έχω πολλά, ε»πεν.
Ά λλ  ’ έπειδή τά ώρολόγιον τοϋ οίνοπώ

λου έσήμανε τήν έβδόμην, ήγέρθη.
— Αί, παιδιά, σάς άφίνω- δέν έχω κα ι

ρόν νά χάνω· μέ περιμένει ή σύζυγός μου. 
Καλήν νύκτα.

Έσφιγξε τήν χεΐρα τών συναδέλφων του 
καί άπήλθεν εύθυμος, έπαναλαμβάνων καθ’ 
όδόν τό μέρος τού κωμικού, δπερ είχεν άπο- 
στηθίσει, καί γελών άπο καρδίας.

Η'

Οτε έφθασεν είς τήν όδόν τού Γύψου τό 
σκότος έπήρχετο.

Τό πρώτον του βλέμμα ήν είς τά  παρά
θυρα τής συ,ύγου του.

Ή σαν κεκλεισμένα.
— Μέ περιμένει, έσκέφθη.
Καί έσπευσμένω βήματι έ'βη προς τόν δι

άδρομον μηδόλως άναλογισθείς τόν έδωδι- 
υ.οπώλην, δτε οΰτος έκάλεσεν αυτόν.

— Κύριε Ραβού !
— Είς τάς διαταγάς σας, κύρ Εωκελέ.
Ο έδωδιαοπώλης ήν έπί τοϋ ουδού της

θύρας τού καταστήματος του.
Οί ύπηρέται μετά περιεργείας ϊσταντο 

έν τώ έδωδιμοπωλείω.



Η πανούργος φυσιογνωμία τοϋ μικρού 
Γρελό άπήστραπτεν έκ χαρίς.

θ ά  διεσκέδαζεν ή μοσχοίλαγκα !
Προ έβλεπεν άστείαν σκτ,νήν.
— Δέν έπέστρεψε ή ξανθοϋλα, είπε χα- 

μηλοφώνως τώ Β ιτάλ.
Ουοέποτε ή κυρία Ραβού έμεινεν έπί το- 

σαύτην ώραν έκτός τής οικίας, πολύ οέ ή- 
σχολοϋντο οι ’ αυτήν οί κάτοικοι τής οικίας 
καί οί τής συνοικείας δλης.

Ή  κυρία Ραβού ήν άναμφιρρήστως δ (Λ α ρ -· 
γαρίτη: τών πέριξ.

— Τί συμβαίνει, κύρ Βωκελέ ; έπανέ
λαβεν δ ήθοποιός.

— Λάβετε τήν κλεΐδά σας.
— Τήν κλεΐδά υ.ζυ : Καί ή σύζυγόοαου.
— Έξήλθε.
— Πότε ;
— Είς τά δύο.
Ό  Ραβού κατεπλάγη. Συνήθως ή Γερ- 

μανή έλεγεν αύτώ πάσας τάς ύποθέσεις της. 
Άνεμνήσθη τής μελαγχολίας αύτής.

— Καί δέν έπανήλθεν ; ήρώτησε μηχα
νικώς.

— Έκτός άν έμβήκε άπό τό παοάθυρον, 
είπεν δ μικρός Γρελό.

— Καλώς, έψιθύρισεν δ Ραβού προσποι
ούμενος ηρεμίαν.

Πλήν ήν λίαν άνήσυχος.
Πολλά ύπώπτευεν. Ή  φυσιογνωμία τοϋ 

νέου Γρελό τώ έφαίνετο εΐρων. Τό δαιμό- 
νιον έκεΐνο ένέπαιζεν αύτόν. Κατά τί έν 
τούτοις ήν μάλλον γελοίος ή τήν πρωίαν :

Άνήλθε βραδέως τήν κλίμακα, ώς εί 
θλιβερά είδησις άνέμενεν αύτόν είς τήν θύ
ραν.

"Αλλως τε δέν έσπευδε νά έπανέλθη οί
κοι. άφοϋ ή Γερμανή δέν ήτο έκεϊ.

Έκ πρώτης οψεως ούδέν είδε τό μεταβε- 
βλημένον, έν τούτοις οίονεί ψύχος κατέλα- 
βεν αύτόν.

Τό δεϊπνον δέν είχεν έτοιμασθή.
Βεβαίως ή Γερμανή δέν ήγάπα ν ’άσχο- 

λήτα ι είς το μαγειρεΐον, πάντοτε δμως πα- 
ρεσκεύαζε τό φαγητόν έκ τοϋ προχείρου.

Τήν πρωίαν γυνή τις ήρχετο καί έπανέ- 
φερεν έν τάξει τά  τοϋ μαγειρείου.

Τήν έσπέραν έκείνην ούδέν τοιοϋτο πα- 
ρετηρεΐτο.

ΕΙσηλθεν είς το δωμάτιον.
Αί έσθήτες τής νεαρας γυναικός έκρέ- 

μαντο είς τήν συνήθη αύτών θέσιν. Τά 
πάντα ήσαν έν τάξει.

Το δωμάτιον άνέδιδε τήν συνήθη εύο- 
σμίαν.

Δ ιατί λοιπόν ήσθάνθη θλΐψιν τοιαύτην 
καί αίσθησιν κενοϋ ώς εί ή άπουσία τής συ
ζύγου του θα ήν αίωνία ;

Έπανήλθεν αύτοαατως έν τώ έστιατη- 
ρίω καί ένεκα τοϋ σκότους άνήψε κτιρίον.

ΙΙζραυτα οί οφθαλμοί του έπεσαν έπί τής 
μικρά: τραπέζης, ήν έν άρχή δέν είχε παρα
τηρήσει.

Έπλησίασεν αύτήν ώς πρός έχιδναν ή 
ίοβόλον δφιν μετά προσχής, καί είδε τούς 
δύο δι ’ αύτόν φακέλλους.

Έ π ί τού πρώτου άνέγνωσε τήν έπιγρα- 
φήν :

«Δ ια σέ !»

Ή  Γερμανή έγραφεν αύτώ.
Πρός αύτόν ;
Τί θά τώ ε”λεγε λοιπόν ;
Ή  καρδιά του άνεσκίρτησεν έντός τού 

στήθους αύτοϋ.
Πριν ή θίξη τήν έπιστολήν έκείνην ήννό- 

ησε τό έπισυμβάν αύτώ δυστύχημα.
Κατέπεσεν έπί τίνος έδρας καί στηρίξας 

τόν άγκώνα έπί τής τραπέζης προσεΐχε 
μήπως άκούση θόρυβον είς τήν κλίμακα, 
μήπως άναγνωρίση τό βήμα τής Γερμανής.

Δέν έτόλμα νά έγγίση τάς έπιστολάς.
Έν τούτοις τό άπεφάσισε.
Κεραυνός ύπήρξε δι ’ αύτόν ή άνάγνωσις 

τής έπιστολής.
Είτα δι ’ άποτόμου κινήσεως διήνοιξε τόν 

έτερον φαιόν φάκελλον.
Δέσμη χαρτονομισμάτων έξεχύθη πρό 

τών οφθαλμών τού άτυχούς έν καταπλήξει 
διατελούντος.

Έ λαβε καί έμέτρησεν αύτά.
Ή σαν πεντήκοντα.
ΙΙεντήκοντα χιλιάδες φράγκων ! Σχεδόν 

δλόκληρος περιουσία !
Ή  Γερμανή δέν παρεδίδετο ! Έπωλεΐτο ! 

Καί έκεΐνος έδέχετο τήν τιμήν τοϋ αίματος !
Έ π ί τή ιδέα ταύτη λυσσώδη: όργή κα- 

τέλαβεν αύτόν.
Αύτός δ τόσον γλυκύς καί ειρηνικός έπί 

πέντε λεπτά διετέλει ύπό τά κράτος πραγ
ματικής μανίας.

Έφώρμησεν έπί τών έπίπλων καί κατέ- 
I θραυσεν αύτά.

Τά δύστηνα, ήδη σεσαθρωμένα. οΰδαμώς 
άντέστησαν.

Έν μι* στιγμή τό άθλιον οίκημα ώμοί- 
αζε πρός πεδίον μάχης κεκαλυμμένον ύπο 
νεκρών καί τραυματιών.

Αί έδραι έ'κειντο είς τεμάχια· αί έσθήτες 
διεσχισμέναι ήσαν έρριμέναι έπί τού δαπέ
δου, τό δέ κύμβαλον κατέπεσε μετά πένθι
μου γογγυσμού.

Η οίκίκ τού κυρ Βωκελέ άντήχησεν έκ 
τού φοβερού θορύβου άπό τών ύπογείων μέ
χρι τής στέγης.

Ό Γρελό προσεΐχε μετά πολλής περιερ- 
γείας προβλέπων τό σ/.ανδαλον.

— ’Ακούετε, αύθέντα ; είπε.
— Τί ;
— Σφάζονται είς τούς Ραβού.
— Είναι μόνος δ σύζυγος.
— Καί όμως σφάζονται.
Ο Ραβού συνήλθεν έκ τής παραφορας έκ

τών έσπευσμένων -/.τύπων είς τήν θύραν του.
Ήνέωξεν αύτήν καί είδεν έμφανίσθέντας 

καί τεταραγμένους τόν κυρ Βωκελέ καί τού: 
ύπηρέτας αύτού.

— Τί συμβαίνει ; ήρώτησεν δ έδωδιμο- 
πώ7»ης. τί θόρυβος είναι αύτός;

Ό  Ραβού συνήλθεν έπί τή θέα τών φι
λιών εκείνων προσώπων.

Ό κύρ Βωκελέ ύπήρξε καλός δ ι’ αύτόν 
έδείκνυτο πάντοτε πιστωτής πλήρης οίκτου 
καί υπομονής.

— Τί συμβαίνει ! είπεν δ Ραβού, φοβερά 
πράγματα.

Αίφνης δ νέος Γρελό άφήκε κραυγήν καί 
έρρίφθη πρηνής έπί τού δαπέδου.

Έν τή δομή τής οργής του δ Ραβού είχε

διασχίσει τά  χαρτονομίσματα, άτινα διε- 
σπάρησαν είς τεμάχια μεταξύ τών θραυ
σμάτων τών έδρών καί τών άλλων θραυ- 
σθέντων σκευών.

— Σατανά ! είπεν δ μαθητευόμενος, 
έδώ είναι σπαρμένα τά  χαρτονομίσματος. 
Τόν ε”χεt τον παρ* δ κύριος μέ τήν ώραίαν 
άμ α ξα ν !

— Ποιος ; δ κύριος μέ τήν ώραίαν άμα
ξαν ! ήρώτησεν δ Ραβού συλλαμβανων τ»/ 
Γρελό άπό τού περιλαίμιου.

— ’Αφήστέ με λοιπόν, άγριε ! Δέν τό· 
είξεύρετε, είπεν δ Γρελό, δστις άφεθείς ελεύ
θερος προσήρμοζε μετά θρησκευτικής εύλα- 
βείας τα χαρτονομίσματα. Αί, σείς βοηθή- 
σατέ με λοιπόν, είπεν έπιτακτικώς τώ  Βω
κελέ καί τώ  Β ιτάλ. Τά κομμάτια είναι 
καλά. “Ας μή χάσουμε τό κελεπούρι !

— Μά τήν πίστι μου, έχει δίκαιον α ύ 
τός δ διαβολακος, είπεν δ εδωδιμοπώλης. 
Χαρτονομίσματα τών χιλίων φράγκων ώς 
νά εβρεχε. ’Ά ς τά  συναξωμεν πρώτον καί 
ύστερον δμιλούμεν.

Τά θέαμα ήν πρωτοφανές.
Οί τρεις έκεΐνοι άνθρωποι γονυπετείς ήρ- 

ξαντο έν σιγή συλλέγοντες τά πολύτιμα, 
ράκη. Ό Ραβού παρίστατο είς τήν τοιαύ
την Θήραν μετ ’ άδιαφορίας.

Έν τούτοις είπεν :
—  Ή σαν πενήντα. Τά έμέτρησα.
— Πενήντα ! έπανέλαβεν δ Γρελό, δια- 

νοίξας ύπερμέτρως τους οφθαλμούς. Πλού
σιος δ μυλόρδος.

Ό  Ραβού ώρμήθη νά ραπίση αύτόν, 
ά λ λ ' έκρατήθη.

["Ε πετα ι συνεχεία].
ΤθΝΥ

ΚΟ Μ Η ΣΣΑ Δ Ε Λ Α Σ Ε Ρ
Μ υθιστορία α ιμ υ λ ι ο υ  ρ ι ε β ο υ ρ γ

ΜΕΓΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

— Καί τά πρώτα βήματα τής κόρης μο’> 
θά διευθύνη μία γυναίκα, μία ξένη, άνέκρα- 
ξεν ή κόυ-ησσα μετά λύπης άναλυθεΐσα είς 
λυγμούς, ξένη θά δέχεται τά μειδιάματα; 
του καί τάς παδικάς του θωπείας !... Ά λλά  
γνωρίζει καλώς δτι τό άγαπώ, δτι θά το 
άναθρέψω μετ’ ερωτος, δτι τό παν θά πράξω 
ύπέρ αύτοϋ, διατί δέν μοί το άποοίίει ; 
Είπατε, κύριε Κορβιζιέ, μήπως δύναται. 
άλλη γυνή ν ’άντικαταστήση ποτέ τήν μη
τέρα πλησίον τού τέκνου της ;

— Ό χ ι, κυρία κόμησσα, ποτέ !
— ”Ω ! ναί, τοιαύτη πρός το τέκνον 

είναι μόνον μία μήτηρ καί μαλιστα δταν 
τό τέκνον ήναι κόρη... θ ά  τό περιποιηθώσι 
σωματιχώς προς άτυοκττ^σιν φυσικών ου- 
ναι/.εων, άλλα οέν άρχει αυτό [/.όνον απαι- 
τεΐτα ι καί άλλο τ ι, μόνη δέ ή μήτηρ δύνα- 
τα ι νά μορφώση τήν ψυχήν τού τέκνου της, 
νά βοηθήση τήν άνάπτυξιν τής διανοίας του 
καί νά έργασθή. ώστε νά γεννηθώσιν έν τή 
καρδία του τάγαθά αισθήματα έν τή θερ-



μότητι τών φιλημάτων της. Μόνη ή μή
τηρ γνωρίζει νά παρασκευάση κχί μεταδώση 
είς τό τέκνον της χαρμονάς, κχί έάν πασχη, 
%/tku αυτή δύναται κάλλιον νά τό παρη
γόρηση καί νά σπογγίση τά  δάκρυά του ! 
Ό  κύριος κόμνι; Δελασέρ, 6 όποιος πολλά 
έμαθε, καί πολλά γνωρίζει, δέν άγνοεϊ οτι 
ή μητρική άγάπη είναι άπεριόριστος καί 
δτι δύναται πολλά νά πράξη.

— Είμαι πεπεισμένος, κυρία κόμησσα, 
ά λ λ ’ ώς σας είπον, ό κύριος κόμης έχει Ιδέ
ας, αί όποχαι διά τοϋ χρόνου μόνον θά με- 
ταβληθώσι. Περιμένετε, ελπίζετε.

Ή  κόμησσα έστέναξεν.
— 'Οχ*, άνταπήντησε, κινοϋσα λυπη- 

ρώς τήν κεφικλ.ήν, είναι άδυσώπητος καί θά 
μείνη κωφός ίίς  τάς παρακλήσεις μου. Είχε 
τό δικαίωμα νά μέ καταδικάση, καί το ί -  
πραξε μ.ετά φοβερ,άς αύστηρότητος.Φεύ ! δέν 
δύναμαι νά συνηγορήσω ύπέρ έμοϋ-αδημονώ, 
πάσχω αντάξια τής τύχης μου. Είναι πε- 
πρωμένον νά πάσχω ! Μεταξύ τοϋ κόμητος 
Δελασέρ καί τής ένώπιον ύμών άτυχούς γυ- 
ναικός, κύριε,ούδείς ύφίσταται πλέον δεσμός. 
Δι ’ αύτόν δέν σημαίνω πλέον, δέν είμαι 
πλέον τίποτε έν τώ κόσμω !

— Άπατάσθε, κυρία κόμησσα.
Αΰτη έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Ό χ ι μόνον σκέπτεται περί ύμών ό κύ

ριος Δελασέρ, έξηκολούθησεν ό συμβολαιο
γράφος, ά λ λ ’ ένδιαφέρεται καί περί τής θέ- 
σεώς σας. Ώς ε”λαβον τήν τιμήν νά σάς 
είπω πρό ολίγου, άπαξ μόνον μοί έγραψεν 
άπό τής άναχωρήσεως αύτοϋ έκ ΙΙαρισίων. 
’Εν τή έπιστολή του έκείνη, κυρία κόμησσα, 
περί άλλων δέν μοί γράφει είμή περί ύμών.

— Περί έμοϋ ! Ά  ! ναί, σάς γράφει δτι 
έλαβον τήν τολμηράν καί άνόητον ιδέαν νά 
τόν αναζητήσω καί τού άποσπασω τήν θυ
γατέρα μου.

— Καί αύτό μοί τό λέγει, κυρία κό
μησσα· άλλά κατά τά λοιπά μόνον περί ύ
μών μοί γράφει.

Ή  νεαρά γυνή προσήλωσεν έπί τού Κορ- 
βιζιέ τά  έκπεπληγμένα αύτής βλέμματα.

— Τώρα, έξηκολούθησεν ό συμβολαιο
γράφος, θά σάς εϊπω διατί ό κύριος κόμης 
μοί έγραψε, καί ποϊαι είναι αί προθέσεις 
αύτοϋ, ή μάλλον ή θέλησίς του, καί διατί 
προσέτι σάς έπερίμενα.

— Σάς άκούω, κύριε.
— Σάς έπερίμενα, κυρία κόμησσα, διότι 

προησθανόμην δτι θά ήρχεσθε.
— Έμαντεύσατε τήν οδύνην μου. τάς 

άγωνίας μου.
— Ναί. Καί έπειτα έγνο’>ριζον δτι δια- 

τελεϊτε έν δυσχερεστάτη θέσει, δτι δέν ε ί 
χατε χρήματα, δτι εύρίσκεσθε σχεοον άνευ 
πόρων.

Η νερά γυνή ήρυθρίασεν αίφνης.
— Ά λλά  τί πιστεύετε λοιπόν, κύριε ; ά 

νέκραξεν.
— Συγχωρήσατέ με. κυρία κόμησσα, έάν 

σάς όμιλώ μετά τόση; έλευθερίας, αΰτη δέν 
ελαττώνει διόλου τόν πρός ύμάςσεβασμόνμου.

— Είμαι πτωχή, πτωχότατη, πραγματι, 
κύριε, άνταπήντησεν ή κόμησα, επειδή-δέν 
έχω τίποτε· βλέπετε τά ενδύματα μου δέν 
φανερώνουσι πλούτον.

Μειδίαμα πικρίας διέστειλε τά χείλη αύ
τής.

— Έ ν μόνον φόρεμα είχον, έξηκολούθη
σεν, άλλά πλούσιον, έπί τού όποιου ύπήρχον 
πολλών εκατοντάδων φράγκων τρίχαπτα, 
τό φόοεαα αύτό τό έπώλησα διά νά μή ά- 
ποθανω τής πείνης.

— ’Ώ  ! ύπέλαβεν ό συμβολαιογράφος.
— Μη οίκτείρετε τήν θέσιν μου, κύριε, 

θά ύποστώ μετά θάρρους, μ ετ ’ έγκαρτερή- 
σεως καί άξιοπρεπείας τήν πτωχείαν μου. 
Ήξεύρετε διατί ήλθον νά σάς εΰρω, χάριν 
τούτου καί μόνου. Μη νομίσετε δτι ζητώ 
νά μέ βοηθήσετε.

— ’Ώ  ! κυρία κόμησσα, άπεκρίθη ό κ. 
Κορβιζιέ μέ τεθλιμμένην φωνήν, δύνασθε νά 
έκλάβετε οΰτω τούς λόγους μου ;

— Ά ς  παύσωμεν πλέον. ’Επανέλθετε, 
σάς παρακαλώ, είς τήν επιστολήν τού κυ
ρίου Δελασέρ.

— Ναί, κυρία κόμησσα, άπεκρίθτ) ό κ- 
Κορβιζιέ, άλλά σάς ομολογώ δτι εύρίσκομαι 
ολίγον έν αμηχανία.

— "Ο, τ ι καί άν μοί είπητε, σάς ύπό- 
σχομαι δτι δέν θά τά  θεωρήσω ώς προσβο
λήν.

— Ό  κύριος κόμης Δελασέρ μοί έγνω- 
στοποίησεν δτι εύρίσκεσθε άνευ χρημάτων 
καί δτι κινδυνεύετε νά στερηθήτε άπολύτως 
τών πάντων. Λοιπον έν τη έπιστολή του μέ 
παρεκάλει νά προβώ άμέσως είς άναζητή- 
σεις, τάς όποιας θά έκρινα άναγκαίας, πρός 
άνακάλυψιν τοϋ μέρους ένθα εύρίσκεσθε. Ώ -  
φειλον άκολούθως νά σάς γράψω ή νά έλθω 
αυτοπροσώπως πρός ύμάς. «Μή άμελήσετε, 
μοί γράφει ό κύριος κόμης, πράξατε δ,τι 
ά φ ’ ύμών έξαρτάται, μή λυπηθήτε ποσώς 
έξοδα». Σάς έζήτησα, κυρία κόμησσα, έν 
Ιτα λ ία  καί πανταχοϋ δπου ήδυναμην νά 
ύποθέσω δτι εύρίσκεσθε.

— Άληθώς, κύριε ; καί διατί ;
— Ύπήκουον είς διαταγάς τοϋ κυρίου 

κόμητος Δελασέρ. Ά λ λ  ’ εύαρεστήθητε νά 
μέ ακούσετε. Όλαι αί έρευναι άπέβησαν 
είς μάτην. Φυσικώς ήναγκασμένος νά ένεργώ 
μετά περισκέψεως καί άκρας έφεκτικότητος, 
δέν μετεχειρίσθην μέσα τά όποια βεβαίως 
θά είχον καλλίτερον αποτέλεσμα.

— Σάς έννοώ, κύριε, είπεν ή κόμησσα, 
κύπτουσα τήν κεφαλήν,καί σάς εύχαριστώ...

— Δέν θά λησμονήσω ποτέ τό οφειλόμε- 
νον σέβας πρός τό δυστύχημα καί πρός γυ
ναίκα. Ήδυνάμην νά καταφύγω είς τάς έφη 
μερίδας, άλλ ’ έπρεπε τότε νά δημοσιεύσω 
τό όνομα Δελασέρ καί θά έπέσυρον τήν 
προσοχήν τού κόσμου, θά διήγειρον τήν πε
ριέργειαν του καί θά τον ώδήγουν ίσως είς 
άνακάλυψιν άγνώστων γεγονότων, τά όποια 
πρέπει νάμείνωσι τεθαμμένα έν τή λήθη.Δέν 
τ,θέλησα νά τό πράξω. Εύρισκόμην λοιπόν 
άπέναντι μεγάλης δυσχερείας. Ά λ λ ’ ελεγον 
πάλιν καθ’ έαυτόν. «Είναι άδύνατον νά μή 
έπιστρέψη άπο ήμέρας είς ήμέραν ή κυρίχ 
κόμησσα είς ΙΙαρισίους· μέ γνωρίζει, γνωρί
ζει δτι είμαι συμβολαιογράφος τοϋ συζύγου 
της καί πολλάκις έντολοδόχος αύτοϋ. “Οταν 
φθάση είς ΙΙαρισίους θά ε”λθη νά μέ έπισκε- 
φθή διά νά ζητήση πληροφορίας περί τής 
θυγχτρός τη ς» . Καί ή ιδέα αΰτη μέ παρη-

γόρει διά τήν άποτυχίαν τών άναζητήσεών 
μου. Έκ τούτου δύνασθε νά κρίνητε, κυ
ρία κόμησσα, πίρί τής χαράς, τήν οποίαν 
αισθάνομαι ήδη.

— Έννοώ τώρα, κύριε Κορβιζιέ ! είχατε 
νά μοί άνακοινώσετέ τ ι έκ μέρους τοϋ κυ
ρίου κόμητος Δελασέρ.

— Ναί, κυρία κόμησσα.
— Περί τίνος πρόκειται ;
— Ό  κύριος κόμης Δελασέρ δέν επιθυμεί 

ή γυνή ή όποια φέρει τό δνομά του, ή μή
τηρ τού τέκνου του, νά στερήται ούδενός.

Ή  κόμησσα έποίησε κίνημα απότομον 
καί ώρθώθη.

— Κχτόπιν, κύριε ; ήρώτησε μετά παλ- 
λομένης φωνής.

— Ώς έντολοδόχος τοϋ κυρίου κόμητος 
Δελασέρ, είμαι έντεταλμένος νά σάς όρίσω 
έτησίαν πρόσοδον πεντήκοντα χιλιάδων 
φράγκων,τών όποιων τούς τόκους δύνασθε νά 
λαμβάνητε καθ’ έξαμηνίαν ή κατά μήνα, 
είτε παρ’ έμού είτε παρά τής τραπέζης τής 
Γ αλλίας.

— Γνωρίζω δτι ό κύριος κόμης Δελασέρ 
είναι ρ,εγάθυμος, άπεκρίθη ή νεαρά γυνή 
μ ετ ’ άξιοπρεπείας· ναί, είναι μέγας έν τη 
γενναιοδωρία του, ώς έν πάσι. καί άναγνω- 
ρίζω, δτι ένδιαφέρεται σφόδρα ύπέρ έμοϋ. 
Ά λλά  πριν ή άποκριθώ είς τήν πρότασιν, 
τήν δποίαν έξ ονόματος του μοί κάμνετε, 
κύριε Κορβιζιέ, θά σάς προτείνω μίαν έρώ- 
τησιν.

— Είπατε, κυρία.
— Ό  κύριος κόμης Δελασέρ θά μοί έπι- 

τρέψη νά ίδω τήν θυγατέρα μου ;
Ό συμβολαιογράφος έσκυθοώπχσε.
— Κυρία κόμησσα, έψέλλισε, δέν δύνα

μαι νά σάς είπω...
— ’Ώ  ! βλέπω δτι γνωρίζετε τάς προθέ

σεις καί δλας τάς ιδέας τού κόμητος Δελα
σέρ, δύνασθε λοιπόν νά μοί άποκριθήτε.

— Φεϋ ! οχι. κυρία κόμησσα, εκτελώ 
μίαν μόνον θέλησιν καί οέν δύναμαι νά σάς 
ύποσχεθώ τίποτε.

— Ά  ! ιδού, ιδού, άνέκραξε μετά π ι
κρίας· δέν θεωρούμαι πλέον μήτηρ, δέν θέ- 
λουσι ν ’ άποθάνω έκ πείνης καί μοί δίδουν 
ελεημοσύνην διά νά ζώ !

— Ώ  ! κυρία κόμησσα.
— Αύτό είναι κύριε, αύτό,καί μόνον αύτό.
— Σάς ορκίζομαι δτι έχετε λάθος...
Έκείνη δμως άνταπήντησε ζωηρώς :
— Κύριε Κορβιζιέ, γνωρίζετε τ ί επιθυμώ" 

νά μοί έπιτραπη νά ίδω τό τέκνον μου καί 
νά τό άσπχσθώ ! μόνον αύτο θέλω. ’Επειδή 
δέ δέν είναι δυνατόν νά γίνη ή χάρις αΰτη, 
δέν έχω πλέον τίποτε νά ζητήσω παρά τοϋ 
κυρίου κόμητος Δελασέρ. Δέν δέχομαι τήν 
προσφοράν του, δέν θέλω τίποτε !

— Μέχρι τινός, κυρία κόμησσα, έννοώ 
τήν ορμήν τής εύγενούς ταύτης ύπερηφανίας 
σας, ά λ λ ’ έχετε άρά γε το δικαίωμα ν ’ άρ- 
νηθήτε ;

— Έάν έχω το δικαίωμα, κύριε ; Ά  ! 
ναί, τό έχω καί τό έπλήρωσα πολυ άκριβα !

Ό  συμβολαιογράφος έκίνησε τήν κεφα
λήν.

— θέλετε νά σάς ομιλήσω μετ ’ ειλικρί
νειας ; ήρώτησεν.



— Ναί.
— Λοιπόν, κυρία κόμησσα, το ονομα, το 

όποιον φέρετε, σάς έπιβαλλει απέναντι τοϋ 
συζύγου σας, απέναντι τής κόρης σας, απέ
ναντι τοϋ κόσμου καί ύμών υποχρεώσεις. Ή  · 
δη,κυρίακόμησσα, ό συμβολαιογράφος τοϋ κ. 
Δελασέρ, σύμβουλος πλήρης αγάπης καί σε
βασμού, φίλος, έάν αγαπάτε, σάς δμιλεϊ έξ 
ονόματος του. Ή  κόμησσα Δελασέρ είναι 
υποχρεωμένη νά ζή έν άξιοπρεπεία, άναλό- 
γως τής θέσεως αύτής· οέν πρέπει νά πα- 
λαίη κατά τών σκληρών άπαιτήσεων τής 
ζωής.

— Σάς έννοώ, κύριε, έπανέλαβεν άλλά 
μένετε ήσυχος καί δύνασθε νά ήσυχάσετε 
καί τόν κύριον Δελασέρ· θ ’ άπέλθω πολύ 
μακράν καί θά κρυβώ άπό τοϋ κόσμου τό
σον, ώστε νά μή παρέχω άφορμάς είς σχό
λια , είς άπρόοπτα, είς τήν κακοβουλίαν τοϋ 
κόσμου.

— Ά λλά  τέλος πάντων, κυρία κόμησσα, 
τ ί θά πράξετε ;

— Δέν τό είξεύρω άκόμη, κύριε.
— Ώ  ! έννοώ τό σχέόιόν σας, σκέπτε- 

σθε νά έργασθήτε... Είνε όμως δυνατόν ;
— Διατί όχι, κύριε ;
— Διότι δεν είσθε γεννημένη προς έργα- 

σ ία ν  θά ήναι ανωφελές είς γυναίκα, ώς ύ- 
μεϊς.

— Αί ! κύριε, είς όλα τά  ρ-έρη τοϋ κό
σμου αί γυναίκες, τό περισσότερον μέρος 
τουλάχιστον αύτών, εργάζονται καί έκτε- 
λοϋσιν επίπονα έργα, αί δέ μή έργαζόμε- 
ναι άποτελοϋσιν έξαίρεσιν. Ά λλω ς, προσέ- 
θηκε μετ ’ έκφράσεως βλέμματος σχεδόν ά 
γριας, έάν είμαι άνίκανος νά προμηθευθώ 
διά τής εργασίας τά μέσα τής ύπάρςεως...

Καί όιεκόπτι αίφνης.
("Ε πετα ι συνέχεια.]

«Π.

Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ Α
Δ ιήγημα f e u x  f r a n c

[Σ υνέχεια ]

Ή  κ. Βρεάν δέν παρετήρησε κ α τ ’ άρχάς 
τήν έπαυξάνουσαν καθ’έκάστην συμπάθειαν 
μ.εταςυ τών δυο παιδιών ή μάλλον δέν άνε- 
κάλυπτε τίποτε, τό όποιον ήδύνατο νά τήν 
άνησυχήση. ΓΙώς ήτο δυνατόν νά ύποθέση, 
ότι ό υιό: της, περί ού τοσαϋτα ώνειροπόλει, 
θά έοεσμεύετο άπό τά  θέλγητρα κόρης άφα- 
νοϋς καί πτωχής ; Ή  Έλισαβέτα ήτο πάν
τοτε διά τήν κ. Βρεάν ή κόρη τής κυρά Ί- 
ακωβίνα: καί τίποτε περισσότερον. Η συν
ήθεια καί ή υπερηφάνεια δέν άποτυφλοϋσι 
συχνά τήν διορατικότητα τών φρονιμωτέ- 
ρων ; ΙΙολύ δέ ολιγώτερον ή μήτηρ τού 
Λουκιανού ύπώπτευεν, ότι ή κόρη αΰτη ήτο 
δυνατόν νά έλπίση τι έκ τοϋ έρωτος τού 
υιού τη : ή ότι θά άπεφάσιζεν άνευ βεβαίου 
συμφέροντος νά άνταποκριθή είς τόν έ’ρωτά 
του.

Ή  ταραχή των, αί συγκινήσεις των, τά 
βλέμματα ελευθέριος ανταλλασσόμενα δέν τή

είχον καθ’όλοκληρίαν διεγείρη τήν προσοχήν. 
Ή  αλλόκοτος μελαγχολία, οί συνεχείς ρεμ
βασμοί τού Λουκιανού τή ύπεδείκνυον τέλος 
τόν κίνδυνον καί έν τούτοις ούδέν ένόει.

Δέν έφοβεΐτο τίποτε έκ τοϋ ε"ρωτος εκεί
νου, διότι δ ι’ αύτήν καί διά τάς ονειροπο
λήσεις της ό μικρότερος κίνδυνος ήτο ή 
συμπάθεια τού Λουκιανού πρός κόρην ά- 
φανή καί πτωχήν, οΐα ή Έλισαβέτα. "Ε
πειτα ουδέποτε έφαντάζετο έρωτα σπου- 
δαΐον έκ μέρους τού Λουκιανού. "Ισως είχε 
δίκαιον, άλλά πόσον ευκόλως καί χωρίς νά 
τό περιμένη τις οί χάριν παιδιάς έρωτες με
ταβάλλονται είς αισθήματα περιπαθή καί 
άδιάρρηκτα. Έν τούτοις διά πάν ένδεχό- 
μενον άπεφάσισε νά λάβη τά κατάλληλα 
αέτρα, δι ’ ών θά κατενίκα τά συμπτώματα 
τοϋ κακού,οπερ άπό τίνος χρόνου άνεφαίνετο 
είς τάς νεαράς έκείνας ύπαρξεις. Έγνώρι- 
ζεν, ότι ο Λουκιανός ήτο ανίκανος νά π α -  
ραβή τούς όρους τής άξιοποεπείας καί τής 
τιμής καί δέν έφοβεΐτο παρά μικράν τινα 
συμπάθειαν, τής όποιας προέβλεπεν ένίοτε 
τάς άναγκαίας συνεπείας.

’Ά ν άπέτρεπεν άποτόμως τόν Λουκιανόν, 
θά διέπραττε μέγα σφάλμα. Τό καλλίτερον 
ήτο νά ένεργήση διά τής πανουργίας έκείνης 
ήτις είναι iotov τής γυναικός πλεονέκτημα 
καί ήτις έμβάλλει βραδέως, άνεπαισθήτως 
ήμέραν παό’ ήμέραν τήν ιδέαν, τήν όποιαν 
ή γυνή θέλει νά έμφυσήση, οΰτως είπείν, είς 
τό πνεύμα τού άνδρός. Ά λλως ή κ. Βρεάν. 
τής όποιας τό εγωιστικόν τής μητρότνιτος 
αίσθηαα είχεν ύπερνικήση πάν άλλο, πει- 
σθεϊσα έπί τέλους, ότι ούδέν ύπήρχε το ά- 
στεΐον έν τή ύποθέσει ταύτη, έτέθη έπί το 
έργον βεβαία, καλή τή πίστει, ότι θά έπε- 
τύγχανεν.

Έυ.ποδίζουσα άνισον σύνδεσμον δέν έξη- 
σφάλιζε τήν ευτυχίαν δύο υπάρξεων ;

Μεταξύ λοιπόν τής Έλισαβέτας καί τοϋ 
Λουκιανού τό πάν έμελλε νά μεταβληθή.

Τοιαύτη ήτο ή άνάγκη.
Αί διακοπαί τού παρελθόντος ε"τους έτε- 

λείωσαν κατά τό φαινόυ.ενον. όπως καί αί 
άλλαι. Έξηκολούθησαν.όπως άλλοτε,νά τρέ- 
χωσιν άνά τήν έπαυλιν, είς το δάσος συλ- 
λέγοντες άνθη, διασκεδάζοντες, χαριεντιζό
μενοι. Ά λ λ ’ ότε μέν φράσις λεχθεΐσα μέ ΰ- 
φος αδιαφορίας, ότε δέ λέξις τις ριφθεΐσα είς 
τήν συνδιάλεξιν μετά χάριτος καί φαιδρό - 
τητος, έπανελαμβανον είς τόν Λουκιανόν, 
οτι ή Έλισαβέτα ήτο άπιρίσκεπτος καί 
φαντασιόπληκτος κόρη. Έν τούτοις πολλά
κις λογικο>τερον σκεπτόμενος ε”λεγε καθ’έαυ
τόν :

— Έάν ή Έλισαβέτα είνε κατά τι φ ι
λάρεσκος, ποία δέν είνε είς τήν ήλικίαν της ; 
Έάν είνε έλαφρόνους ολίγον καί έπιπολαία, 
ή καρδία της όμως είνε τόσον άγαθή ! Δέν 
είνε έγκλημα, διότι είνε ζωηρά καί εύθυμος.

Η κ. Βρεάν διά νά παραστήση τήν Έ- 
λισαβέταν όπως ήθελεν είς τό πνεύμα τοϋ 
Λουκιανού, επωφελείτο θαυμασίως καί τών 
παραμικροτέρων περιστατικών.

Έ πί παρουσία τοϋ Λουκιανού ώμίλει 
μετά τελείας άπλότητος περί τοϋ μέλλοντος 
τής Έ λισαβέτας.«ΤΑ ! δέν είνε κακό κορίτσι 
ή Έλισαβέτα μας, έλεγε, θά εύρη χωρίς

άλλο αντάξιον σύζυγον, καλόν τινα χωρικόν, 
όστις θά περιποιήται τήν έπαυλιν καί θά 
άνακουφίση τήν κυρά Ίακώβίναν».

Ό  Λουκιανός έπηρεαζετο άπό τά  φαρ
μακερά ταύτα βέλη, τά  όποια έπιτηδείως 
ή μήτηρ του έροιπτεν είς έκάστην κατάλ
ληλον περίστασιν.

Ότε ή Έλισαβέτα εύρίσκετο μόνη μετά 
τής μητρός τού Λουκιανού, ή συνδιάλεξις 
περιεστρέφετο έπί τών ονειροπολήσεων τής 
κ. Βρεάν περί τού υιού της· τό σταδιόν του, 
αί έπιστημονικαί του μελέται θά τόν έκά- 
λουν μακράν τής Γαλλίας ή θά τόν ήνάγ- 
καζον νά διαμείνη διαρκώς έν ΓΙαρισίοις. 
Ώς καλή μήτηρ, άπηρίθμει τά εμπόδια, 
τά  όποια θά συνήντα ό υιός της καί τά πλε
ονεκτήματα συνοικεσίου, τό όποιον θά τώ 
παρείχε τά  μέσα νά φθαση ταχύτερον είς 
τόν σκοπόν του. Τότε ή Έλισαβέτα έτα- 
ράσσετο, χωρίς νά τό θέλη, ήλλασσε χρώμα, 
έδάκρυε καί άπέστρεφε τήν κεφαλήν.

Ή  κ. Βρεάν, ήτις παρετήρει τούτο, δέν 
έπέμενε καί ώμίλει περί άλλων πραγμάτων. 
Ά λ λ ’ άμέσως πάλιν έπανήρχετο είς τάς ί 
διας ονειροπολήσεις μετά ζήλου, τόν όποιον 
το μητρικόν της ένστικτον καθιστά άκατα- 
νίκητον. Κ*τά δυστυχίαν, λίαν συχνά είς 
τάς τοιαύτας περιστάσεις ό μητρικός εγωι
σμός άπατάτκι καί ένεργεί κακώς, διότι είνε 
τυφλός 1
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Κατά τήν άναχώρησιν τού Λουκιανού, ή 
Έλισαβέτα ώχρίασε καί ή εκφραστική της 
φυσιογνωμία προέδιδε, μεθ’ ολας τάς προσ
πάθειας της, ψυχικήν άγωνίκν. Δέν έοωκε 
προσοχήν καί τόν έφίλησε περιπαθέστερον 
παρ’ άλλοτε.

Η κ. Βρεάν, τήν όποιαν πλέον δέν διέ
φευγε τίποτε, είπε μέ ΰφος ολίγον ειρωνικόν:

— Δέν πρέπει δά νά είσαι τόσον νευρική, 
καλή μου Έλισαβέτα’ ή ζωή δέν είνε παρά 
δ ι’ άποχωρισμούς.

Καί ό Λουκιανός ; Έπανέλαβε ταύτην 
τήν φοράν τήν πρός τούς Παρισίους οδόν 
μ ετ’ όλιγωτέρας άνίας.

Τί ! τό φίλημα τής Έλισαβέτας του δέν 
διήγειρεν έν αύτώ τήν βαθεΐαν συγκίνησιν, 
τήν οποίαν έδοκίμαζεν ή άθώα ψυχή της ; 
"Οχι, διότι πλήρης φιλοδοξών επιθυμιών, 
άνεχώρει μ ετ ’ άνυπομονησίας, ήτις τον ί -  
καμε νά λησμονήση το παρελθόν. "Επειτα 
δέν άνθίστατο πλέον είς τάς εντυπώσεις τοϋ 
ζωηρού σκεπτικισμού, τόν όποιον ή κυρία 
Βοεάν έπιτηδείως είχεν έμβάλη είς τό πνεϋμά 
του. θεωρών ώς χίμαιραν πάν ό,τι τον συν- 
εκίνει ά7Λοτε, άφωσιωρ.ένος είς άνωτέρας 
μελέτας, έκπληκτος έκ τοϋ θεαματος τοϋ 
κόσμου τής πρωτευούσης, είς όν οί φίλοι τής 
κ. Βρεάν ήσαν έπιφοοτισμένοι νά τον είσα- 
γάγωσιν, έ'ζησε δύο ε”τη μακράν τής Έ λι- 
σαβέτας, χωρίς νά τήν άναζητή, διότι πα- 
ρεσύρετο έκ τοϋ θορύβου καί τών διασκεδά
σεων τού Παρισινού βίου.

Κατά τό διάστημα τούτο έ'λαβε πληρο
φορίας περί τής κυρά Ίακωβίνας καί τής 
Έλισαβέτας καί έγραψε πρός αύτάς όλίγας 
λέξεις, έν αίς τάς έβεβαίου, ότι δέν τάς έ-



}.ησμόνησεν. Ά λ λ ’ έφάνη όλιγώτερον ανυπό
μονος νά έπανίδνι τήν άτυχή του φίλην, 
παρ’ δσον ή μήτηρ του ύπελόγιζε. Πόσον έ
κείνη ήτο ηύχαριστημενη, οιότι εοειξε τοι- 
αύτην φρόνησιν ! Ή  φρόνησις είνε τόσον ώ
ραΐον πράγμα !

Μετά παρέλευσιν αρκετού άκόμη χρόνου 
ή κ. Βρεάν οέν κατώρθωσε νά άποτρέψγ) τόν 
Λουκιανόν τοϋ νά έπισκεφθή τήν έπαυλιν 
τής κ. ’Ιακωβίνας. Εύρε τήν Έλισαβέταν 
ασθενικήν καί ώχραν, καί δτε έ,ήτησε πλη
ροφορίας περί της αποτόμου ταύτης μετα
βολής, ή Έλισαβέτα οέν άπήντησεν, άπέ- 
στρεψε τήν κεφαλήν καί έσπόγγισε δάκρυ, 
τό δποΐον οέν ήθελε νά tSvj δ Λουκιανός.

Ή  κυρά ’Ιακωβίνο, έν τή άφελεία της 
διετείνετο, δτι ή κόρη της άπώλεσε τά ζωη
ρά χρώματα τής νεαράς ήλικίας της ένεκα 
μαγικών, τά δποΐα τή είχον κάμιρ.

"Οτε έμενον μόνοι, ένηγκαλίζοντο άλλή
λους μετά περιπαθείας καί άνεπόλουν άλ- 
ληλοκυτταζόμενοι τά φιλήματα τής παιδι- 
κής των ήλικίας, τόν άθώον έρωτά των. Ό 
Λουκιανός, άν καί οέν έμάντευε τίποτε, 
ήσθάνετο κατατεθλιμμένην τήν καρδίαν 
του. Ή  Έλισαβέτα διετήρει έκφρασιν με
λαγχολικήν καί άνιαράν, ήτις διήγειρεν έν 
αύτώ αίσθημα βαθύτερον τού πρώτου. Καί. 
έκπληκτος δ ι’ δ,τι έδοκίμαζε δέν ήξευρε τ ί 
νά εϊπΥ) καί δέν έτόλμα νά τή έξομολογηθή 
τάς νέας εντυπώσεις,τάς δποίας ήσθάνετο ή 
ψυχή του.

Έφοβεΐτο μήπως τήν ταράξη άνωφελώς 
έκλέγων «κατάλληλον περίστασή διά τοι- 
αύτας έξου.ολογήσεις. Χωρίς νά τό θέλουν 
ώμίλουν περί πραγμάτων άδιαφόρων, ένδο- 
μύχως δμως έπασχον, ή φωνή των ετρεμεν. 
Ή κυρά Ίακωβίνα έπεθύμει νά μή τους 
άφηνε τόσον ταχέως δ Λουκιανός, άλλά τό 
ταξείέιον κανονισθέν ύπό τής κ. Βρεάν δέν 
τώ έπέτρεπε νά ένεργήσγ) δπως ήθελεν 
Ικτός τούτου τό χάος τών σκέψεών του τόν 
έτάρασσεν.

Ό αποχαιρετισμός ύπήρξε σκληρός. Πε- 
ριεπτύχθησαν άλλ,ήλους μέ τήν καρδίαν 
συντετριμμένην, μέ τους οφθαλμούς γεμά
τους άπό δάκρυα. Απομακρυνόμενος δ Λου- 
λιανός τής έπαύλεως διέκρινε άπό μακράν 
τήν Έλισαβέταν, ήτις τήν παρηκολούθει 
διά τοϋ βλέμματος. Τή άπέστειλε φ ί
λημα, άνέβη είς τόν λόφον, είσεχώρησεν είς 
τό δάσος καί έξηφανίσθη.

Ό  ήλιος είχε δύσιρ, οί αστέρες έσπινθη- 
ροβόλουν είς τό στερέωμα καί ή νυκτερινή 
αύραήρέρ,α έσειε τά  φύλλα τών δένδρων,δτε 
ή κυρά Ίακωβίνα ώδήγει είς τήν έπαυλιν 
τήν Έλισαβέταν, ήτις δέν ήσθάνετο τήν ύ- 
γρασίαν τής νυκτός, διότι έσκέπτετο μόνον 
τόν έρωτά της.

Κατά τήν νύκτα έκείνην δέν έκοιμήθη 
καθόλου. Έσυλλογίζετο τήν έποχήν, καθ’ 
ήν ήτο μικρά καί δ Λουκιανός έ'ζη πάντοτε 
πλησίον της, άνεπόλει τόν άποχωρισμον καί 
τά φιλήματα τής προτεραίας, ά λ λ ’ ή άτυ
χή; δέν έτόλμησε νά σκεφθή καί τό μέλλον

1
r  Τρεις μήνας μετά τά ανωτέρω, ή κυρά
[Ίακωβίνα καί ή Έλισαβέτα έμάνθανον,

δτι δ Λουκιανός άπήλθεν έκ Γαλλίας μετά 
τών μελών επιστημονικής έταιρείας, έν τή 
δποΐα ευτυχής προστασία καί άξια πρώιμος 
τώ παρέσχον θέσιν γραμματέως. Ή το με
γάλη τιμή δ ι’ αύτόν καί ώφειλε νά άνα- 
χωρήσιρ άμέσως ή νά παραιτηθή.

Ό Λουκιανός δέν έδίστασεν, έπειτα έ- 
πραγματοποιούντο αί διακαέστεραι έπιθυ- 
μίαι τής κ. Βρεάν, ήτις ώνειροπόλει πρός 
τοϊς άλλοις πλούσιον διά τον υιόν της συνοι- 
κέσιον καί ένόμιζεν, δτι ή περίστασις αύτη 
θά συνετέλει, δπως φθάσωσιν εις αίσιον πέ
ρας τά σχέδιά της.

“ΐνα διασκέδαση τήν μοναξίαν της έπε- 
σκέφθη διά τινας ήμέρας τήν έπαυλιν καί 
έν τή μητρική χαρά της ώμίλει συνεχώς 
πρός τάς δύο γυναίκας περί τοϋ εύνοϊκοϋ 
τούτου συνοικεσίου. Η άτυχής Έ λισα
βέτα δέν έπανέκτησε τήν προτέραν ύγείαν, 
ά λ λ ’ ή ώραία της φυσιογνωμία προσέλαβεν 
ύφος ήδύ καί γαλήνιον.Δέν ήτο πλέον ωχρά" 
αί παρειαΐ της τουναντίον ήσαν χρωματι
σμένοι ρ.έ ζωηρόν χρώμα ύγείας. Ή  κ. 
Βρεάν έξεπλήσσετο διά τήν καλλονήν καί 
τον ώραΐον χρωρ.ατισρ.όν καί έσκέπτετο: 
« Ά  ! έάν δ Λουκιανός ρ.ου έβλεπε τώρα διά 
πρώτην φοράν τήν Έλισαβέταν , χωρίς 
άλλο θά τήν ήγάπα μετά ρ.ανίας καί δυ- 
σκόλως θά ρ.έ ήκουεν. Εύτυχώς ή παιδική 
έκείνη συμπάθεια έλησμονήθη καί παρά 
τών δύο». Ό  Λουκιανός πριν άναχωρήβγι, 
ήθελε νά έπανίδγ) τήν παιδικήν του φίλην 
ή νά δυ.ιλήσγ) περί αύτής είς τήν ρ.ητέρα 
του, ά λ λ ’ άπησχολημένος έκ τών περιστά
σεων, προετοιρ.αζόρ.ενος ρ,ετά σπουδής διά 
τό ταξείδιον δέν έ'λαβε πρός τοϋτο καιρόν. 
Ή  Έλισαβέτα καί έκεΐνος ήσαν τόσον νέοι 
άκόμη ! Αί ειδήσεις, τάς δποίας έρ.άνθανε 
περί αύτής, ήσαν τόσον ένθαρρυντικαί !

θ ά  έπανήρχετο ισχυρότερος καί κύ
ριος έαυτοϋ, ή ρ.ήτηρ του θά έσέβετο τήν 
επιθυμίαν του, τήν δποίαν έκεΐνος θά έξε- 
δήλου ρ.ετά τής αύθεντίας τού άνδρικοϋ 
του χαρακτήρας.

Ήναγκάσθη λοιπόν νά ρ.ή έςηγηθή τώρα 
μετά τής ρ.ητρός του, διότι ή τυραννική 
στοργή τής κ. Βρεάν καί ή ιδέα οικογε
νειακών διενέξεων τόν άπέτρεπον. Ή  ρ.ε- 
γάλη συρ,πάθεια, ή βαθεΐα συγκίνησις, ήτις 
τόν ώθει πρός τήν Έλισαβέταν, δέν με- 
’τεΐχε τών βίαιων έκείνων έρώτων, οϊτινες 
ένεργοϋσιν άπερισκέπτως.

ΤΑ ! έάν έγνώριζε τό ρ-υστικόν τής Έ - 
λισαβέτας ! Μία λέξις θά ήρκει νά τώ 
άνοίξ·/) τούς οφθαλμούς, νά τόν κάμη νά 
σκεφθή άλλως . . . Δ ιατί έκείνη νά μή τώ 
έξομολογηθή τόν διακαή έρωτά τη ; ;

Ή  ρ.ήτηρ τοϋ Λουκιανού ήτο ήσυχος,πε
πεισμένη,ότι ούτε ίχνος έσώζετο έκ τής πα ι
δικής έκείνης συρ.παθείας, ή κυρά Ίακωβίνα 
φύσει απλοϊκή, δέν ύπώπτευε τίποτε."Οσον 
άφορά τήν Έλισαβέταν, δσάκις έλάρ.βα,νε 
διαμέσου τής κ. Βρεάν βραχεΐαν άνάμνησιν 
έκ ρ-έρους τού Λουκιανού, έλεγε καθ’έαυτήν: 
«"Όχι, δέν μέ άγαπα !» Καί χύνουσα π ι
κρά δάκρυα, καταβαλ.λορ.ένη καθ ’ έκάστην 
έκ τής ιδέας ταύτης, τώ  άπήντα μέ τάς 
διακαεστέρας εύχάς:

«Μέ άγαπα άρά γε ; ήρώτα έαυτόν ρ.α-

κράν τής Γαλλίας δ Λουκιανός, δστις δέν 
ήδύνατο νά συμπεράνη τι έκ τής παρθενι- 
κής έκείνης καρδίας.

— Καλή μου Έλισαβέτα, άγαπημένο 
ρ.ου παιδί, πάλιν είσαι άσθενής· θά σοϋ ί -  
καρ,αν χωρίς άλλο καί άλλα ρ.αγικά . . . 
Κάρ.ε ύπορ,ονήν, παρακάλεσε τόν θεόν θά 
μάς προστατεύση, θά σοϋ άποδώση τήν ύ
γείαν...

Ούτως ώμίλει μίαν έσπέραν ή κυρά Ία- 
κωβίνα τακτοποιούσα τήν πτωχικήν κλί
νην,έπί τής δποίας άνεπαύετο ή Έλισαβέτα 
κάτωχρος καί έξησθενηρ.ένη, χωρίς νά δίδν) 
καρ,μίαν άπόκρισιν. Μ ετ’ ολίγον έστρεψε 
τήν κεφαλήν, ώς νά ήθελε νά κοιρ,ηθή, καί 
ή κυρά Ίακωβίνα έξήλθε τοϋ δωματίου 
μετά προφυλάξεως.

Ό τε ή Έλισαβέτα έμεινε μόνη, άνή- 
γειρε τήν κεφαλήν, έξήγαγεν έκ τού περι
στηθίου της ρ,ικρόν τετράδιον, δπερ τή έ- 
χρησίμευεν ώς λεύκωμα καί έν τώ δποίω 
έχάραττε δ ι’ αύτήν μόνην γραμρ.άς τινας 
αναμνήσεων, τό έξεφύλισσε με τρέρ-ουσαν 
χεΐρα καί συγκεκινημένη άνέγνω τάς τελευ 
ταίας λέξεις, τάς δποίας είχε γραψη τήν 
προτεραίαν :

« Εννέα ώραι τής έσπέρας.
« Ό Λουκιανός ρ.ου θά ελθη ή θά ρ.οϋ 

γράψη, οτι ρ.έ άγαπα ; ... Δέν γνωρίζω ... 
Μά ρ.ού φαίνεται, δτι είμαι εύτυχής σήρ,ε- 
ρον, ώς νά έπρόκειτο νά ρ.ού συρ.βή αύριον 
ρ.εγάλη χαρά. Διά τήν αύριον έστόλισα τό 
πτωχικόν ρ.ου δωμάτιον, έγέρ,ισα μέ άνθη 
τά δύο ρ.εγάλα άνθοδοχεΐά μας· έπειτα είς 
τό ποτήριον έκεΐνο τό Βοεμικόν, τό δποΐον 
ρ.ού έχάρισεν άλλοτε δ Λουκιανός ρ.ου, έ'- 
θηκα μετά προσοχής ώραίους πανσέδες καί 
ξηράνθερ.α, τά  άνθη, τά δποΐα ήγάπα έκεΐ
νος. Ώ  ! πόσον ώραίαν άνθοδέσρ.ην έκαρ.α ! 
... Τήν έκαρ.α έπίτηδες δ ι’ αύτόν, τόν δ
ποΐον άγαπώ τόσον . . . Ό ·ν εϊμεθα μικροί 
καί εύτυχεΐς, τοιαύτας άνθοδέσρ.ας μοί προ- 
σέφερε μειδιών... Ά λλά  διατί αύτή ή χαρά ; 
Πρός τ ί τά άνθη ταϋτα ; ΙΙοία έορτή είνε 
αύριον ; Δ ιατί νά αισθάνεται ή ψυχή μου 
γλυκείας έλπίδας ; Τις μέ βέβαιοί, δτι θά 
πραγματοποιηθώσιν ; Δέν ρ.έ μέλει, θέλω νά 
το πιστεύσω, νά πιστεύσω είς το προαί
σθημα, τό δποΐον ρ.ού λέγει' «θά είσαι εύ
τυχής αύριον!...

»Τήν στιγρ,ήν, δπου γράφω, παρατηρώ 
μίαν πεταλούδαν άγγελον καλών ειδήσεων, 
ήτις πτερυγίζει πέριξ ρ.ου. Ά  ! τήν άνό- 
ητον ιδού πλησιάζει τό φώς, φοβούρ.αι, ρ.ή- 
πως καύση τάς πτέρυγάς της...

»Ό χ ι, όχι, δέν τό θέλω, διότι &ν ή πε
ταλούδα καταστροφή, θά χαθή μαζί της 
καί ή εύτυχία μου. Τί νά κάμω λοιπόν,άφ’ 
ού ή άδεξία τριγυρίζει πάντοτε γύρω είς το 
®ώς ; θ ά  σβύσω τό ©ώς καί θά κοιμηθώ' 
διά τοϋ ρ.έσου τούτου σώζω τήν πεταλού
δαν καί διατηρώ τάς έλπίδας μου. Τις η- 
ξεύρει.»

Τήνέπορ-ένην κάτωθεν τής σελίδος ταύτης 
ή Έλισαβέτα έγραψε τάς έπομένας λέξεις:

«Τά προαισθήματα είνε απατηλά, δέν 
θά πιστεύσω πλέον είς αύτά .»

[Έ π ετα ι τό τέλος].
Κ. ΓΙΑ Ν Ν Α Κ Α Κ Η Σ
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ΙΪ1ΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΟΥΒΡ
Εις το πρώτον εν τη πρωτευούση του είδους τουτου και λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα εΰρίσκεται πλούτος (JICBV.OiV
ΰελουργικης, κρυόταλλονργχκης και άγγεΐοπ?*α-
α τ ί κ η ς  τ έ χ ν η ς ,  προμηθευθέντων παρ ’ αυτού του ιδιοκτήτου 
του καταστήματος, δστις έπεσκέφθη εσχάτως τά διάφορά κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, Γνα επαξιως του ονό
ματος πλουτίση τό καταστημα του.

Το ΛΟ ΤΒΡ είνε τό μόνον κατάστημα του είδους του,οπερ 
έπλουτίσθη εφέτος ύπερ παν αλλο μέ κομψά, ευθηνα και ώραία 
σκεύη και προσδοκά τήν ύποστήριξιν του σεβ. κοινού τής τε 
πρωτευούσης κα'ι τών επαρχιών.

Τ ιμ α Ι μ ί τ ρ ι α ι ι  * α Ι ώ ρ ι α μ έ ν α ι .

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ
Ά π α σ α  ή σειρά τών κατωτέρων Μαθηματικών δια 

τους έξετασθησομένους διά τήν Στρατ. ή Ναυτ. Σχολήν. 
Πρός δε άνωτ : Άλγέβρης, Τριγωνομετρίας, Ά να λυτ ι·  
κής κα'ι Περιγραφικής Γεωμετρίας, Διαφορικού κλ. κλ. 
διά τούς φοιτητάς, ύπό άρχαίου καθηγητού τής Στρατ. 
Σχολής τών Εύελπίδων κα'ι τοϋ Πολυτεχνείου. — Πλη- 
ροφορίαι παρ ’ ήμΓν.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Λ Α Ι Β Ι Ο Λ Ε Τ Ω Ν
Γ. ΚΟΥΛΟΥΜΙΙΗ

Ά θ ή ν α ι, όδός Σταδίου, άριθ. 39.

Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειρο
κτίων, μπαστουνιών, ομβρελών, φλανελλ,ών κλπ. ανδρικών 
ειδών, α ώ λ η α ις  Χ ι ι ν » ΰ (  x a l  χ ο ν ίρ ς * Λ ς .

Λαιμοδύται κατά παραγγελίαν.

Δ Ρ 0 Μ 0 Λ 0 Γ Ι 0 Ν  Σ Μ Ρ Ο Δ Ρ .  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειραιεύς Ά θ ή ν α ι Πάτοαι Πύργος ’Ο λύμπια.

Πειραιεύς άν. 6 .20π 
7.00 

^άφ.10.03
.1 0 .2 3

Ά θήναι
/αφ. 1 

Κόρινθός ^ . ν ,

Ά κράτα

Αϊγιον

Πάτραι

Λεχαινά 

Πύργος

/ asp. 12.56 
^άν. 12.59 

άφ. 2.02
3.40 
4.15 
6 18 
6.23
8.10

αφ. 
ί άν.

/ αφ.
ν,άν. 6 .30π 

’Ολύμπια άφ. 7.25

8 .50* 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 
/άφ. 8.30

\άν. —
Πύργος

Λε/αινά

Πάτραι

(Vαφ.

άν.
/οίφ.
\^άν.

Ά κράτα ^ 

/
Κόρινθός (

• V
Ά θήναι άφ. 
Πειραιεύς άφ.

7.45π 
9.29 

άφ .10.34 
.10 .39  

αφ. 1.05
, 1.25

4.30
5.00

2.25μ 6.30μ
3.20 7.25

7 .00π 3.40 5.05μ
8.50 5.18 7.15

8.55 5.24 6.40π
11.00 7.45 9.15
11.50 — 4. ΐΟμ

1.08 — 6.25
1.58 — 7.35
2.02 6.20π —
3.55 9.00 —
4.10 — 12.00*
7.05 __ 3.20
7.35 3.55

Κόρινθος Ά ρ γ ο ς  Ν αύπλιον Τρίπολις.
Κόρινθος άν. 11 .42π (*) 1.20μ 1 Τρίπολις άν. 6 .30π
Ά ργος αφ. 2 .20 3.50 Ν α ύ κ λ ιο ν » 8.45
Η α Φ κ λ ιο ν 1) 3.00 4.25 Άργος Η 9.25
Τρίπολις • 6.10 - 7 .20 I 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 .?0 6.00 — 11.15 4.00
— 11,05 3.50 7.50 Ι;Βαρθολομ. 6.33 8.00 11.42 4.33

Λουτρά — 12.30 — — ιί Καβάσιλα 6.50 8.15 — 4.50

* .  Κ ατ’ ευθείαν εις Τρίπολιν και άντιστρόφως. ( 1) Τρίτην, Π έμπτην, Σάββατον (2 ) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου ε ; άμαξοστοιχίαι καθ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ του Δέ Ά μ ίτσ ις εύρίσκεται έν τώ Βιβλιοπωλείο) μας, όδος Προαστείου 
άρ.θ. 10, και πωλεΓται άντι δρ. 4.

Χ Α Ρ Τ Ε Μ ΙΙΟ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ 

’Αθτίναχ, Ό δός Ά ρ ιό τείδ ο ν, άριθμός 16.

X d p t i l f  τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κα'ι χρωμάτων λεΓοςκαι μή. — Νέα 
αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.

X m m i i t E I U N
ΑΑΕΔΦΩΝ Α .  ΡΑΚΟΠΟΥΛΩΝ

Ά θ ή ν α ι, όδός Αίολου, ά ρ . 192, δναντι ξενοδοχείου Στέμματος 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ :
Edler et Krische, Hanovre. — Laroche Joubert 

et Cie Angouleme, Paris.
F. Rolinger Meidlinc et Lassner et Ascher Wien

Έ κτυποϋνται επισκεπτήρια στιγμιαίως παντός είδους ώς κα'ι λιθογραφη- 
μέναι επικεφαλίδες επιστολών κα'ι φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντος 
εΐδους.’Ενταύθα πωλεΓται και μελάνη τύπου αγγλική ώς και συμπεπυκνωμένη. 
Πάστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και έ- 
λαιοχρα>μάτων—εργαλεία αρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

Τ ιμ α Ι  μ έ τ ρ ι α ι .  — Ι Ι ώ λ η β ις  λ ι α ν ι κ ω ς  χ ο ν δ ρ ικ ώ ν

ΥΑΑΤΑ ΚΤΑΑΗΝΗΣ πρόσφατα εις φιάλας πωλοΰνται μόνον 
παρά τή Διευθύνσει τών Σιδηροδρόμων Ιίελοποννήσου (όδός Πινακωτών 14) 
πρός δρ. 6 τήν δωδεκάδα. Δ ι’έκάστην έπιστρεφομένην καινήν φιάλην αποδίδον
ται λεπτά 15. 9

ΓΝΗΣΙΟΙ ευρισκονται εν τω 
Καταστήματι τού κ. Π. Π Α· 
Π ΑΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Ϊ* πωλού- 
μενοι είς φιάλας η κ α τ ’ οκάν.ΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥ

Είνε οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι δλων τών επιδορπειων Ευρωπαϊκών, και συνι 
στώνται παρά τών ιατρών είς ασθενείς. Ά π λή  δοκιμή άρκεΓ πρός βεβ{|ίωσιν 
τούτων. Ό δ ό ς  Μ ο υ λ ώ ν ,  11. 25

ΠΑΝΤΟΠΟΑ ΒΙΟ Ν ΤΑ «ΧΑΤΤΕ1 Α»
Α . ΛΑΑΟΥΚΙΩΤΗ ΚΑΙ I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Τό μόνον παρα τα ΧαυτεΓα παντοπωλεΓον, τό όποΓον πωλεΓ γλυκύτατον

Χ Α Β Ι Α Ρ Ι
ΓΕΛΒΑΣ κα'ι πρώτης ποιότητος. Δοκιμάσατε το και θά ύπερευχαριστηθήτε 
κα'ι ώς πρός τήν γεύσιν κα'ι ώς πρός τήν τιμήν. 11

eh το Μ Ε Γ Α  Ζ Γ Θ 0Π Ω Λ Ε Ι0Ν  Η
Π2νατεια Ό μονοίας, 

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΤ ΕΡΓΟ ΣΤΑΣΙΟ Υ

’Ά νευ  τοϋ οποίου ή μηχανή 
δέν είνε ^νησία.

Α Ι  Γ Ν Η Σ Ι Α  I ΣΙΓΓΕΡ ΡΑΓ1ΤΟΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΓΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟ Τ Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
47

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ
Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4 /
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