
Η γενική αντιπροσωπεία τών « Ο - 
Λυμπίων» άνετέθη είς τον κ. Σπυρ, 
Βελιανίτην περιοοεύοντα ανταποκριτήν 
μας.

Ή επιστασία τών « Ολυμπίων» 
εινε ανατεθειμένη:

Έν 'Α>·(>ι>·ίω εις τόν κ. Δ. Παπα- 
λάμπρον, βιβλιοπώλην.

Εν Δείρω εις τόν ζ. Βασίλειον Συ- 
νοοινόν, βιβλιοπώλην.

Έν Κεβκΰρα εις τόν κ. Νικόλαον 
Ίωαννίδην, βιβλιοπώλην.

/*,’>■ ‘Ai'Zij είς τόν κ. Βασίλειον 
Σινδουκάν.

Εν Λ'ωι·σπιι·ΓΐΓοι·.τό.?ει είς τούς 
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.

Έν .b’yr.TTw είς τόν κ. Σταμάτιον 
Βασιλειάοην, βιβλιοπώλην έν Αλε- 
ξανδρείμ.

Έν βμαί.Ια εις τόν ζ. Δ. Χαλικιάν 
βι€> ιοπώλην.

Εν Κωι·στάντί,ιι εις τόν κ. Μ. 
Γκιών, βιβλιοπώλην.

Έν Γα.ΙαΙ,ίω είς τόν κ. Μαρίνον 
Γιαννίζην, βιβλιοπώλην.

Εν Φι,Ιιηπουπό.Ιει είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα ΙΙρίντζην.

Έν Λ/υτι-ίήιτ/ είς τόν κ θεμιστο- 
κλ.ήν ’I ύχαν, διπλογράφον.

Εν θεπυαΑονίκγι είς τόν ζ. Κί- 
μωνα Βατικιώτην, βιβλιοπώλην.

Έν //οναστηρίω δ ζ. II. Πίλλης, 
βιβλιοπώλης.

’/·'»· Σμύριη εις τόν κ. Λεωνίδαν 
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.

Ά’ι· Καιρω είς τόν ζ Γρηγ. Χει
μώνων.

ΠαραζαλοΟνται οί συνδρομηταΐ τών 
έπαρ/ιών και τού έξωτερικοΰ όπου δέν 
εχομεν ειδικόν ανταποκριτήν καί μή 
καταβαλόντες είσέτι τήν συνδρομήν 
των νά εύαρεστηθώσι νά πέμψωσιν 
αύτήν τάχιστα, όιά νά μή έπέλθη δια
κοπή τής πρός αύτούς Αποστολής τοϋ 
φύλλου.

ΕΚΛΟΠΚΙΙ ΣΓΖΙΙΊΊΙΣΙΣ

— Έγώ τόν Δραγούμη δέν τόν ψηφί
ζω. σοΰ λέω ... Ά; πάη -ά βγη στά 
Μέγαρα·...

—r- Μά, χριστιανέ μ.ου. κι έοώ άν Ε
βγα,, άπό τά {ΐίγιι^'ΐ Οά βγή. γιατί ό 
λαός Οά ψηφίση τόν ναύαρχο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χθέ; άπήλθον εΐ: 1 Ιετρούπολιν ή Λ.Μ. 
ή Βασίλισσα μ.ετά τών βασιλοπαίσων I ε- 
ωργίου καί Νικολάου. ΰπω: παραστώσιν 
εις την στεψιν του ζυτοκρζτορικου -:υ- 
γους τή: Ι’ωσσία:. Τήν Βασίλισσαν συνο- 
ίεύουσιν ή κυρία Σαπουντζάκη καί κ. 
Μεσσαλά:.

— ΊΙ αύτοζράτειρα τή: Αυστρία: ά- 
πήλθεν = κ Κέρκυρας διά τή: θαλαμηγού 
«Μεραμάρ» μεταβαίνουσα εΐ: Βιέννην.

— Άνεχώρησεν εις Πετρούπολιν ό μέ
γα; δούς Γεώργιο; Μιχαήλοβιτς δ μνη- 
στήρ τη; βασιλόπαιδο: Μαρίας. Οί γάμοι 
θά τελεσθώσιν =ν Ρωσσία περί τά: άρχάς 
Αύγούστόυ.

— Την όνο/ αστικήν του έορτηυ ό βα
σιλεύς μ.εθ άπάσης τής βασιλική; οικογέ
νειας έώρτασεν έν Πόρω. ένταΰθα δέ έτε- 
λέσθη ώ; συνήθως δοςολογια είς ήν παρε- 
στη ό Διάδοχο; μετά τή: αύτοκρατείρκ; 
Φρειδερίκου. οί ύπουργοί καί αί άλλα·, 
άρχαί.

— Ή Α. Γ. ό πρίγκηψ Γεώργιος δΓ 
επιστολή; του προ; τον έν Αΐγύπτω Πολι

τικόν ήμών πράκτορα, παραζαλε·. όπως έ- 
νεργήσγ, μεταξύ τών αυτόθι ομογενών έρα
νον υπέρ αγορά; αστρονομικών εργαλείων 
κα: μηχανημάτων χάριν τοΰ 'Αστεροσκο
πείου. ύπέρ του όποιου συνήχθησζν εν
ταύθα ήδη περί τά: 50000 δραχμών. Ό 
κ. Γρυπάρη; έπεσκέφθη τόν ζ. Άβέρωφ. 
εΐ; ον έξέθηκε τήν επιθυμίαν του πρίγκη- 
πος, ό δέ Ανεξάντλητο; εί; δωρεάς μεγά
θυμος ευεργέτη; προσή εγζίν ευχαρίστως 
2,500 φράγκων.

— Έν ταϊ: ύπο τή: Αγγλικής Σχο
λής ένεργουμέ αι: έν Μήλω άνασκαφαϊ: 
άνεζαλυφθη μωσαίκον των καλ.λίστων του 
είδους τούτου έν Έλλάδι. Είναι δέ τούτο 
13 περίπου μέτρων μήκους καί 6 πλάτους 
καί διαιρείται εΐ; τρία μέρη περιβαλλό
μενα ύπό πλαισίου ϊδιοσχήμου. Πρό; την 
μίαν ζκραν είζονίζετα·. άμπελο: μετά στα- 
ουλών και παντοδαπών ποικιλοχ ρύσων 
πτηνών, έν τφ μέσω κύκλο: παριστών τήν 
θάλασσαν μετά παντοειδών ιχθύων καί 
ά.λ.λων θαλασσίων ζώων, τό δέ τρίτον 
μέρος είναι κατειλημμένου υπο γεωμετρι
κών κοσμημάτων ποικιλοσχήμω-.

— ' ϊ'πό τοΰ ύπουργείου τών Εσωτε
ρικών ενεκρίθη ή άνόρυξι; τή; έντό; τοϋ 
λΐ'λένο: Πειραιώς ύφαλου. ΊΙ δαπάνη τοΰ 
έργου προϋπελογίσθς εΐ; ήμισυ έκατομ- 
•λύριον δραχμών, ή δέ άποπερατωσίς του 
θά συντελεσθή έντος ΙΟ μηνών.

— Τά έν Λαυρίω ήτύχασαν εντελώς 
καί ή γαλλική εταιρία έρρυθμισε τάς έρ- 
γχ-ίας. οΰτω: ώστε αΰριον επχναρχίζουν 
•αί έν τοϊς μεταλλείο·.; έργασίαι. Αί Ανα
κρίσεις έτελείωσαν, το Ά Αποτέλεσμα αύ
τών ύπεβλήθη εΐ; τό τυμβούλιον.

— Τήν προσεχή Δευτέραν σ-υνέρχεται 
διά πριθτην φοράν μετά του: άγώνας το 
δωδεκα·λελέ; συμβούλ’.ον ύπό τήν προε
δρεία·/ του Διαδόχου, όπως συσκεφθή καί 
άποφασίση περί διαφόρων αντικειμένων. 
'Ιδίως θά άποφασίσ/. περί του Σκοπευτη- 
οίου καί τοϋ Ποδηλατοδρομίου, τά όποια 
υ.ετά τήν οιάλυσιν των ειδικών επιτροπών 
■λένουν ζνευ έπιτηρήσεω:. Εί: το συμβου
λίου θά ύποβληθουν καί οί απολογισμοί 
τινων έζ. τών·έπιτοοπ<·ιν. Εν τω Σταοιω 
προχωρούν αί έργασίαι πρός εντελή έκμαρ- 
μάρωσιν αΰτοϋ.

— Εϊ: τήν « Εφημερίδα τής Κυβερνά-
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έζάστοτε, ήθελεν άναθέσει τώ 
τούτω, γ’ ) έζ τών ζατά τό 
εκλεγόμενων ζατά τριετίαν 

σεω;» έδημοσιεύθη Β. Διάταγμα δι' ού 
έγζρίνεται ή τροποποίησι; τοϋ άρθρου 8 
τοϋ οργανισμού τής ’Αρχαιολογικής ’Ε
ταιρία;. Κατά τήν τροποποίησιν ταύτην 
τά της έταιρίας διοικεί δεκαπενταμελές 
συμβούλιο·/ άποτελούμενον : α' ) έκ τη: 
Α. Β. Τ. τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου, ώ; 
τακτικού προέδρου τοϋ Συμβουλίου, β' ) 
έζ τοϋ κατ’ άρθρον 10 έκλεγομένου κατά 
τριετίαν προέδρου, όστις καλείται αντι
πρόεδρος ζαί άναπληροϊ τον πρόεδρον, ά- 
ποντα ή κωλυόμενο·/, ζαί είς πάσαν αυ
τού ζατά τον οργανισμόν ενέργειαν ζαι 
δικαιοδοσίαν, ήν εγγράφω:. έφ’άπαξή 

άντιπροέδρω 
αύτό άρθρον 
γραμματέως

ζαί άντιποοέδρου τοϋ συμβουλίου, όστις 
καλείται β' αντιπρόεδρος, ζαί ένδεκα συμ
βούλων.

Προσωρινή διάτας·.; δι/λαμβάνει ότι 
τό Β. Δ. ήθελε προκληθή έν περιπτώσει 
αποδοχής έζ μέρους τοϋ Διαδόχου, επομέ
νως ύπογραφέντος τοϋ Β. Δ. άποδειζνύεται 
άναμφισβητήτω; ότι ή Α. Ύψηλότη; άπε- 
δέχθη ήδη τήν προεδρεία·/ της Αρχαιολο
γική; "Εταιρίας, παρ’ όλον τόν θόρυβον, 
όστις μετά την ιστορικήν έκείνην συνεδρί- 
ασιν είχεν έγερθή.

— Τήν προσεχή εβδομάδα έκδίδονται 
εί; ίδιον τόμ ν τέσσαρα διηγήματα τή: 
δεσποινίδος Ευγενία: Ζωγράφου. Άναφέ- 
ροντε; τό Ονομα τή: νεαρά; συγγραφέως, 
εύδοκιμούοη; έξ ίσου είς τό διήγημα ζαί 
δράμα, Οεωροϋμεν περιττήν πάσαν άλλην 
σύστασι-, Πωλοϋνται τά διηγήματα εί; 
τό βιβλιοπωλείο·/ Άποστολοπούλου, παρά 
του; Άγιου; θεοδώρους.
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ΜΙΑ ΕΣΠ ΕΡ1Σ

Έως τώρα είχομεν μουσιζά; εσπερίδας· 
άπό τίνος ήρχισε νά τροφοδοτήται τό α
θηναϊκόν κοινόν ζαί μέ καθαρώ: φιλολο- 
γιζά; εσπερίδας, εύτυχέ; σύμπτωμα προϊ- 
ούση; φιλολογικής άναπτύξεως- δι ’ αύτών 
καί πλεΐστα φιλολογικά προϊόντα διαδί
δονται καί κεντρίζεται ή πρός ά.νάγνωσιν 
τάσι: καϊ ΰποστήριξι; τή; πνευματικής 
παραγωγή: ύπό τή: άμορφώτου άκόμη 
φιλολογικώ: κοινωνία: μα:. Τέσσαρε; έν 
διαστήματι ολίγων εβδομάδων έγένοντο 
εσπερίδες, ισαρίθμου: δε θ’ άπολαύσωμεν 
πρό τή; έπιδρομ.ή; τοϋ θέρους.

II πρό τινων ήμερών δοθεΐσα καλλι
τεχνική έσπερίς ύπο τών ερασιτεχνών κζ. 
Γεωργ. Άναστασιάδου ζαί Ε. Δαμάσκου 
άξίζει ιδιαιτέρας νά τύχη μνεία:. Είχομεν 
τρεις έπιτυχία; έν μια καί τή αύτή εσπέ
ρα. Καί ό μέν ζ. Δαμάσκο;, γνωστός 
ήόη, απήγγειλε τρία πονήματα μέ τήν 
ήρεμον, τήν έλαφρώ: μελαγχολικήν άπαγ- 
γελίαν του. Ό δέ ζ. Άναστασιάδης ά- 
πεοειξε πόσα κατορθοϊ τάλαντον έπιτυχώ: 
καλλιεργημένου. Απήγγειλε τόν αΒρυζό- 
λακκα» τό γνωστό/ δραματικόν δημοτι
κόν άσμα, εισάγω/ πρώτος αύτός εί; τό 

repertoire τών απαγγελιών τήν άγνήν 
καί ζωντανήν δημοτικήν ποίησι·/, ή; προ
τιμιόνται τόσα άλλα πολύ κατώτερα; ά- 
ςίας «δοκίμων» ποιητών. Κατά την α
παγγελίαν τοϋ «Βρυζόλαζζος» ό ζ. Ά- 
ναστασιάδη; μέ φωνήν ίζανώ; τραγικήν, 
μέ μεταπτώσοι; σχεδόν άπταιστου;, μέ 
αβρόν αίσθημα, τά; παραφορά; τοϋ ό
ποιου έγκαίρω; συνεκράτει ή τέχνη, συνε- 
κίνησε του; ακούοντας, εύρόντα; έν συν
δυασμό πλούτον έμπνεύσεως καί ζηλευτήν 
ερμηνείαν.

ΙΙαρά τού; δύο δοκίμου; έρασιτέχνας 
συνηγωνίσθη καί ή δεσποινίς Εύαγγελία 
Ρούσου. άπαγγείλασα άπόσπασμα τοϋ 
«Ζ7ε>·:/ι«./οι;» συμφωνικού ΰμ.νου τοϋ κ. 
Ιίολέμη καί τό <·0£/ω» ποίημα τοϋ κ. 
Δ. Καλογεροπούλου. “Εχει πολλά φυσι
κά πλεονεκτήματα ή νεαρωτάτη έρασι- 
τέχνις. άλλά πλειοτέρα μελέτη καί ά- 
σκησι; θέλει πήν άναδείξη έπί μάλλον 
καί ή φωνή τη; διαπλαττωμένη συμφώ- 
νως προ; τήν τέχνην πολύ καί θά τέρψη 
ζαί θά συγζινή.ση έν τώ μέλλοντι.

Ο ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΤΗΣ

Διηγούνται ότι Ίουδαϊό; τι; έν Δαμα
σκό ήτο τόσον έκδοτος περί τό πίνει·/, 
ώστε οί τέσσαρε; υιοί του αφού παντοιο- 
τρόπως προσεπάΟησαν διά παραινέσεων καί 
ικεσιών νά τόν άποπρέψωσι τού πάθους 
του. πρώτην εσπέραν καθ’ήν έπέστρεψεν 
εί; τήν οικίαν του οίνόφλιξ, τον μετέφερον 
άναίσΟητον εί; τό έκτό; τή; πόλεως νε
κροταφείο·/ οιά νά πτοηθή άμα έςυπνήση 
ζαί ϊδη ότι εύρίσζετο έν μέσω τοϋ τάφου.

Έζ συαπτώσεω: όμως τήν ίδιαν έκείνην 
νύκτα περί τό λυκαυγές διήλθεν έκεΐθεν 
καραβάνιον έμπορων, οϊτινες φέροντες μεθ' 
έαυτών άρκετά άπηγορευμένα εμπορεύμα
τα. έν οΐ: καί πολλούς άσζου; οίνου, τούς 
άπέκρυψ <ν είς τόν απόκρυφο·/ έκεϊνο·/ τόπον 
διά νά μή τούς ϊδωσιν οί έν τΐ, πόλει καί 
του ζακοποιήσωσιν.

Άφυπνισθεί; ό μέθυσος καί ίδών τους 
ασκούς, χωρίς νά πτοηθή διόλου άπό τό 
μέρος όπου εύρίσζετο, έλυσε τόν ένα έξ 
αύτών καί ήρχισε νά πίνη τόσον πολύ, 
ώστε μετ' ολίγον έβυθίσθη πάλιν εί; τήν 
μέθη·/.

Την πρωίαν έλθόντε; οί υιοί του καί εύ- 
ρόντε; αύτόν έν τοιαύτη καταστήσει έν τώ 
μέσω των ασκώ ·, έσκέφθησαν καί ειπον : 
« 'Αφού ό οίνο; έρχεται καί τόν ευρίσκει 
ώ; καί εί; αύτόν τόν τόπον, σημείο·/ ότι 
ό Θεό; έπιθυ/εϊ νά τόν άφίσωμεν είς τό 
πάθος του. Κ»ί διά. νά μη ύποπέσωμεν είε 
τό άμάρτημα τού Χάμ, κάθε'·; έξ ήμών 
ά; έργάζηται έζ περιτροπή: μίαν εβδομάδα 
ζατά μήνα, διά νά προμηθεύωμεν είς τον 
πατέρα μας τόν άναγκαιούντα αύτώ οίνον.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό Έγιάζ ό καλίφης, ό τρόμος τών 
λαών του ένεκα τή; ά/ηκούστου θηριωδίας 
του, περιεπλανάτο άγνωστο; ήμέραν τινά 

είς τήν εξοχήν μόνος, συνάντησα: δ’ ένα 
Άραβα τή: έρημου, ήθέλησε νά μάθη τί 
φρονοϋσι περί αύτοϋ οί ύπήζοοί του.

— Φίλε μου, τώ λέγει, δέν μέ πληρο
φορείς, σέ παρακαλώ, τί είνε αύτό; ό Έ
γιάζ, περί τοϋ όποιου όλοι ομιλούν.

— Ό Έγιάζ, άπήντησεν ό Άραψ, 
είνε ένα τέρα;, εινε Οηρίον.

— Διατί τόν κατηγορούν ;
— Διά μυρία ανομήματα, έχει φονεύ- 

σει μυριάδας ύπηζόων του.
— Τον είδε; ποτέ σου ;
- ’°Ζ’-
— Τότε ζύτταξέ τον καλά. Έγώ οπού 

σοϋ όμιλό είμαι ό Έγιάζ.
Ό Άραψ έμεινε / άπτόητο; καί άπο- 

τεινόμενο; πρό; τόν φοβερόν Καλίφην λέ- 
γει αύτώ :

— Καί ένώ ξεύοει: ποιο: ειαχι ;

— Ανήκω εί; την οικογένειαν Ζοραίβ, 
τή; όποιας τά μέλη μίαν ήμέραν κατ' 
έτος τρελλαίνονται. Σήμερον ήτο ή ήμερα 
μου νά τρελλαθώ.

Ό Έγιάζ έμειδίασε διά τήν ετοιμότη
τα του Άραβος καί τόν έσυγχώρησεν.

ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ ΙΙΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

ζήρυξ πάτερ- Άν- 
ήγζπα ένιοτε νά 

ιιαυτην τινά ένα- 
ο μιά τών ήμερών, ότε 
οτι έπέστη ή ώρα τού 

Ό μοναχός έλαβε μετά 
τών παιγνιοχάρτων, 
ΰ ατεϊάν του χειρίδα 

/ εί; τον άμβωνα. Άλλ’ είς 
του κίνημα οτε έξέτεινε τούς 
ά χαρτία έξέφυγον έκ τή; χει-

Ό εύφυής Γάλλος ίερ: 
δρέα;, δεινότατο; ρήτωρ, 
παίζη πικέτον καί είς τ 
σχόλησιν εύρίσζετ 
τον είοοποίησαν 
κηρύγματος, 
σπουόή; την δέσμην 
τήν ε'κρυψεν εί; τήν 
καί ά /ήλθεν 
τό πρώτον τ 
βραχίονας τι 
ρίδ:ς καί διεσπάρησαν εί; τό άκροατήριον.

Οί άκροαταΐ ε’μειναν έκθαμβοι, ή δέ 
θέσι; τοϋ ϊεροκήρυζο: κατέστη ζρισιμωτά- 
τη. Άλλ’ ό εύφυέστατο; μονάχο; δέν 
άπώλεσε την αγχίνοιάν του. Κύπτω·/ ζαί 
άποτει-,όμενος πρό; έν παιδίον διέταξε·/ 
αύτό νά λαβή έ'·/ τών πεσόντων χαρτιών.

Τι ει ε αύτό ποϋ έπήρε; ; ήρώτησε.
— Τό έπτά σπαθί άπήντησεν άδιστά- 

κτω; τό παιδίον.
— ΙΙάρε ζλλ ; έ’·/α· τί είνε αύτό ;
— ‘Ο ρήγα; καρρώ.
:— Εξαίρετα! ειπεν ό ίεροκηρυξ.
Καί ήρχισε·/ άζολούύω; ν' άναπτήση 

προς τό παιδίον ερωτήσεις πεοί τή; θρη
σκείας· έκεϊνο φυσικό τώ λόγω ε’μενεν ά
ναυδο·/.

— Βλέπετε, είπε τότε ό πάτερ-Άν- 
δρέα; άποτει-.όμενος πρός τό άτροατήριον. 
βλέπετε ποιαν άνατροφήν δίδετε είς τά 
τέκνα σας ; γνωρίζουν καλά τά παιγνιό
χαρτα, ζλλ ' οΰτε ιδέαν ε’χουν περί Κα- 
τηχήσεως.

Καί ήρχισε τότε έκ τοϋ προχείρου δι
δαχή·/ περί τής άνατροφή; ζαί περί τών 
καθηκόντων τών γονέων, ήτις συνεζίνησε 
βαΟέω; το άκροατήριον.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

ΊΙ κυρία Μέσλερ, ζαΟημένη έπί χθα
μαλής έδρα: έν τω μιζρώ άναπαυτηρίω, 
τω έςωραϊσμένω δι’ όλοσειρικοϋ τή; Κί
να;. ήζουε μετά προσοχή: τήν ε’ζΟεσιν. 
την οποίαν τη άνεγίνωσζεν ό κ. Έλιφά: 
Κλεμάν έπί τών γενναιοδωριών, τών γε- 
νομένων κατά τήν διαρρεύσασαν εβδομάδα. 
ΤΙ Βασίλισσα τού χρυσού, ώ; τήν άπε- 
κάλουν οί Παρισινοί, ήτο έξήκοντα έτών, 
ώχρα, μέ μαύρου; οφθαλμού; καί μέ κό
μην έπιπασμένην οπω; άποκρύτττη τά; 
όλίγα; μελανά; τρίχα:, έφερε δέ άπλου- 
στάτην μετάξινη·/ έσθήτζ χρώματος βα- 
θέως. Διά τώ·/ μικρών καί ώραίων χει
ρών τη; άνεκί/ει μικρόν χαρτομαχαίριον. 
κατένευε δέ έξ εύχαριστήσεω; όσάκι; ό 
έπί τών φιλανθρωπιών τη; ύπουργό;. ώ . 
ένησμενίζετο νά άποκαλή τον κ. Έλι
φά;, άνέφερε σπουδαίο·/ τι ποσό·/. < )ύτο;. 
όρθό; ένώπιόν της, ισχνός, ολίγον κυφό:, 
μέ φυσιογνωμίαν γλυκεία·/ καί πάσχου- 
σα , έςηκολούθει τή·/ λογοδοσίαν χαμηλή 
τή φωνή,’ άπαοιθμιζων τά ποσά, τά δο- 
θέν. α είς τά; φιλανθρωπικά; έταιρίας, εί; 
τά καθ'.δρύνατα τή; εύποιΐας, εί; του; 
παντός είδους δυστυχείς, αναφέρω·/ συγ
χρόνως τά; ληφθείσα; διαφόρου; πληρο
φορία;, ώ: έάν ύπ' αύτοϋ είχε συσταθή 
ειδική τι; άστυνομία τή; δήμο ία: δυστυ
χίας. Έ ίοτε σημείω·. ι; γεγραμμίνς έπί 
τοϋ βιβλίου άνεμίμνησ/εν αύτώ τήν έλ- 
λειίιν πληροφοριών, τό άναληθέ: χ-ρ’όγη- 
θεισών τοιούτων ύπο προσώπων, τά όποια 
προσεπάΟησαν οΰτω νά ύπεισέλθωσιν έπί 
ζημία άλλων εί; τήν εύποιϊαν τή; φίλα - 
θρώπου γυναικός.

— Μετέβην εί; Μονρούζ οπω; πληρο- 
φορηθώ πε ί -.ή; άληθοΰ; κατα τάσ.ος 
τού ασύλου τών εκθέτων. Τό έργο/ εινε 
ζξι·.·/ ύποστηρίξεως, ή χρηματική του δέ 
ζατάστασι: ούχί εύχάριστο;. Παρέδωκα 
ύπέρ αύτου πέντε χιλιάδα; φράγζ.ω .

— Τούτα δι’ έ’/ έξάμ.η/ον, είπε, ή κυ
ρία Μέσλερ. Μετά έξ μήνα; νά έπανα- 
λάβητε την δόσιν.

Ο Έλιφά: έσα,μείωσε τήν παραγγε
λίαν καί έξηζολούθησε·/.

» — ΊΙ γυνή τή; όδοϋ Άντίνου, ήτι;
έζή ησε χίλια πε ταζόσιχ φραγζα. οπω: 
πληρώση χρέος, τό όποιον θά τής εξέθετε 
τήν τιμήν, εδωκε ψευδή διεύθυνσι·/ Δέν 
κατοικεί πλέον εί; τήν αύτήν οικίαν, τήν 
θυρωρόν τής όποια: έπεφόρτισε νά τής 
άποστέλλ.η τά; έπιστολά; τη; εί; την 
νέαν κατοικίαν της. Συζεϊ είς Βατι- 
νιόλ μετά τίνος κουρέως, οστι; πιθα
νότατα συνέταξε καί έφερε τήν αίτησίν 
της, ητι; πρέπει νά άπορριφθ-ή. Τό τάγ
μα τών Λευκών-'Αδελφών έλ.αβε τήν έζ 
χιλίων φράγκων μηνιαίαν έπιχορήγησιν...

— Τήν νιμίζει; άρζετήν ; ΙΙρέπει νά 
γ-.ωρίζης, Έλιφά;, οτι έ·.διαφέρομαι στε- 
νώτατα εί; ο,τι άφορα τήν ’Αφρικήν ...

Έπιθυμ.ώ νά πή άποδώσω κάτι τι έξ εκεί
νων τά όποια μά; έδωκεν ..,

— Είναι άρκε.-ή, κυρία. Έάν ύπάρξη 
ανάγκη νά τήν αύξήσωμεν θά σάς τό είπω
έγκαίρω; ...

— Καλά. ’Εξακολουθήσατε.
— Ό Μάριος Βουκαρέ, όστις έζήτη- 

σεν εκατόν χιλιάδας φράγκων διά τήν επι
τυχίαν τοϋ ήλεκτρικοϋ φωτός, έχει κηρυ- 
χθή εί; κατάστασιν πτωχεύσεω: εί; Ν'ίμ 
καί ζή καταχρεωμένο: έν Παρισίοι;. Είνε 
σωστό; π/χοδιώκτη;. Δικαιολογείται μό
νον διότι έχει πολυμελή οικογένειαν.

— “Εχει μικρά παιδιά ;
— Μάλιστα, κυρία, πέντε· ή δέ μη- 

τηρ είναι τιμία. γυνή ζναξιοπαθοϋσα ...
— Χά δίδετε διακόσια φράγκα κατά 

μήνα εί; τήν υ.ητέοα ... Τον δέ σύζυγον 
πρέπει νά έπαναφίρωμεν εί; τήν εύθείαν 
οδόν. Είπέτε του νά έλθη ...

— Κάθε πρωί είς τά; δέκα είνε έδώ 
ζαί ζητεί νά σά; ΐδη.

— θά τώ ομιλήσω, όταν τελειώσωμεν.
— Άλλά θά σάς κουράσ-η.
— Δέν πειράζει.
'Ο Έλιφά; δέν έπέμεινε γνωρίζω·/ τήν 

ήρεμον καί απαθή έπιμονή·/ τή; κ’.ρίας 
Μέσλερ, άλλ' έξηκολούθησε·.

— ΊΙ έφημερί; « ΤΙ φωνή τή; άλη- 
θείας», ήτις έζήτησε μ.ηνιαϊον βοήθημα διά 
νά φέρη εί; φώ; τό ζήπημα τοϋ Ί'ρανσβάλ, 
έκδίδεται άτακτω; καί εινε φύλλο·/ τό ό
ποιον ζή δια τού σκανδάλου. Καί δί' αυ
τήν δέν πρέπει νά γίνη τίποτε, έκτος έάν 
έπιθυμήτε νά είδοποιηθή ή Εισαγγελία.

— “Οχι. Ά; τού: λησμονήσωμεν. Δέν 
άξίζει τόν κόπον νάλάβωμεν προφυλακτικά 
μέτρα κατά τών άποπειρών των...

— Έν τούτοι; πρέπει'νά χρησιμεύσουν 
ώ; παράδειγμα.

— Δέν πε ράζει, άς ζήσουν καί αύτοί.
— Είσθε πολύ συγκαταβατική δι' αύ

τού; τού; άχρείου;, είπεν ο Έλιφά;.
Ή κυρία Μέσλερ έμειδίασε καί μέ φω

νή/ ήρεμον είπεν :
— Γνωρίζω τίμιους άνθρώπου;, οϊτινε; 

φαίνονται τοιούτο·.. διότι έπέτυχον εί; τού; 
οόλ ου; των.

'() Έλιφά; ήρυθρίασε·/ έξ άγα/ακτή- 
σεω;.

— Άλλά σείς είνε δυνατό/ νά μή εί
σθε ή γυνή πης αγαθοεργία; ;

— Τί έ/νοεΐ; Έλιφά; ;
— Συκοφαντείτε τόν έαυτόν σας έζ 

πνεύματο; φιλανθρωπία;. ΙΙολύ σπεύδετε.
— Φίλε μου, είπεν άταράχω; ή κυρία 

Μέσλερ,ό θεός είξεύοει τί θά έγενόμην,έάν 
ό σύζυγό; μου πρό τεσσαρακονταετίας, ότε 
εϊμεθα δυστυχείς, δέν άπεφάσιζε νά μεταβή 
εί; 'Αφρικήν όπου έζέρδισε την περιουσία·/ 
του. Δέν πρέπει κάνει; νά μεγαλαυχή και 
νά νομίζη ότι έχει ίδναζούσας τινά; άρε- 
τάς. Ούδεί; δύναται νά καυχάται ότι είνε 
τίμιο;, έάν πρότερον δέν ένεζαρτέρησε εί; 
τήν δυστυχίαν καί τά; καταδρομά; τής 
τύχη;. Ό Μέσλερ ήτο εύθύ; τόν χα
ρακτήρα καί αγαθότατος. Έν Αφρική ό
μως δέν θά έδυσκολεύετο νά κάμη χρήσιν 
τοϋ όπλου του όπως προστατεύση τόν χρυ
σόν καί τόύ; άδάμαντα; του ζατά τών 

πειρατών τή; έρημου Τούτο καί ίν Εύ- 
ρώπη θά έ'πραττεν έάν εύρίσκετο εί; τήν 
άνάγκην. Έν Ί’ρανσβάλ τούτο καλείται 
ένεργητιζόπη:, έν Εύρώπη έ'γκλημα. Ζή
τημα ώ; βλέπει; τοϋ τόπου όπου ζή,τι; 
καί τών περιστάσεων. Όταν τι:, ώς έγώ. 
έζη-.ε βίον περιπετειώδη πρέπει νά εινε ε
πιεική; κατά τά; τελευταία; ημέρα; τοΰ 
βίου του.

Ό Έλιφά; έ'ζυύε τήν κεφαλήν, ζζί έ - 
πιμένω/ είς τήν γνώμην του, άπήντησεν.

— ΊΙ επιείκεια ε'χ=·. όρια, δέν πρέπει 
νά τυφλόνη τόν άνθρωπον.

Εί; τά; λέξεις ταύτα; συγκίνησίς τι: 
σ-υνεταραξε τήν λεπτήν καί ήρεμον φυσιο
γνωμίαν τή: κυρία; Μέσλερ. Τό μέτωπόν 
τη; ήρυθρίασε καί τό βλέμμα τη; άπεστρά- 
φη τού έμπιστου τη;, ώ; έάν αΰτη δυση- 
ρεστηθη έκ τή; παρατ-ηρήσεώ; του ταύτης. 
ήτι; βεβαίω; είχε μυστηριώδη έννοιαν. Έ- 
κτυπησε διά τού μαχαιριδίου όπερ έκράτη 
τήν παλάμην τή; αριστερά; χειρός καί χω
ρίς νά άποκρύψη ξωηρζν τινα άνησυχίαν, 
ήρώτησε.

— Μήπως έμάθετε νέαν τινα ζωηρότη
τα τοϋ Βαλεντίνου :

Ό έπί τών φιλανθρωπιών ύπουργο; ά
πήντησε μετά τινο; θυμού :

— Δέν άρκεί ή τελευταία του ; Χά 
χάση ;ίς τό βακκαρά έντό; είκοσιτεσσάρων 
ώρών τετρακόσια; χιλιάδα; φράγκων, παί
ζω·/ μέ απατεώνας εί: καταγώγιο·/.

ΊΙ κυρία Μέσλερ άποκτησασα έκ νέου 
τήν γαλήνην άπήντησεν απαθώς :

— Καί είς καλλίτερο·/ κύκλον θά τόν 
έ’κλεπτον... Ά; παύσωμ.εν όμιλοϋντες περί 
τούτου Έλίφα; '. ά; τό λησμονήσωμεν, 
άφού έπληρώθη. Γνωρίζετε ότι χάρι-.t θείοι 
έν τώ ο'ίκω υ.ας το ζή τημα τών χρημάτων 
εί/ε δευτερεϋον. Δέν έπιθυμο» νά κακολο
γούν τον θετόν υιόν μου καί όταν ε·./ε ά
ξιο; κακολογίας. Τούτο μέ λυπεί καί μά
λιστα προερχόμενο·/ άπό σά; τόν παλαιόν 
φίλον εί: τού όποιου τού; λόγου: προσέχω 
πολύ.

— “Εχετε τό θάρρο; νά όμολογήσητε 
τήν αλήθειαν. Έδείχθητε πολύ έ ,·.ειζή; 
διά τόν ζόμητα. ή δέ επιείκειά σα; αΰτη 
σά; έπροξενησε πολλά; λύπα; καί θά προ- 
ξενήση έτι μεγαλειτέρα; εί; άλλους. Είσθε 
έτοιμο; νά θυσιάσητε τό πάν διά τού; ξαν
θού; μύσταζα; καί τού: γλυκείς ύφθαλμούς 
τοϋ νεανίου. ΤΙ κόμ.ησσα έν τούτο·.: είνε 
άξια μεγαλειτέρα; προσοχή; καί...

— Νομίζετε ότι θυσιάζω αύτήν δι' ε
κείνον ; είπε μετά τίνος ζωηρότητο; ή κυ
ρία Μέσλερ.

— *θΖ.1 άλλ' ή άγάπη σας
δέν θά ρίψη είς τήν λ.ήθη/ τό άδικον τό 
όποιον τής έκάμετε δίδουσα αύτή ώ; σύ
ζυγον τόν νέον τούτον,

Ό διάλογος ούτο: φαίνεται ότι έχρησί- 
μευσεν ώς έπίκλησις έζείνου περί τοϋ όποιου 
ώμίλουν, διότι βήματα ήζούσθησαν καί ο 
κόμης Βαλεντίνος δέ Κούτρα, χωρίς ν ' ά- 
ναγγελθή, είσηλθεν είς τό άναπαυτήριον τή; 
κ. Μέσλερ. Ούτο; ήτο νεανίας είκοσι όκτώ 
έτών, ξανθός, ροδόχρους, μέ οφθαλμούς 
γλυκείς, μέτριου ά.ναστήματ::, μέ ζινή- 
άρμονιζάς, αϊτινε; τώ προσέδιδον πολλήν
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χάριν. φερε τήν λευκήν ενδυμασία·/ πο- 
vri'Kv.z'.'iZVj, μετοςίνην κυανόχρου/ φλα- 
■νέλλάν ί~·. τή: όποια; ήσαν κεντημένα τά 
οικογενειακά του σήματα. Έπροχώρησε 
μέ μειδίαμα εις τά χείλη.

— Άγάπη—r, μήτε; μέ συγχωρείτε 
έάν διακόπτω την εργασίαν σας· προτού 
υπάγω εί: τά Ήλύσια επιθυμώ νά σζ; 
καλημερήσω.

Και ταϋτα λίγων ήσπάσθη περιπαθώ: 
-τήν χεϊρα τή: κυρία: Μέσλερ, ήτις συνε- 
v.'.'rrfir. μεγζλω;, καί έχ αιρέτισε μετ ’ εύ 
λαβεία: τόν Έλιφάς.

-— ’Ελπίζω δτι δ κ. Έλιοά: θά ·αοΰ 
συγχωρήση, την διακοπήν την όποιαν ζά
μνω εΐ; τήν συνομιλίαν σας. Γνωρίζω τόν 
ζήλον του· ή διακοπή μου Οά άφαιρέση 
πολυτίμους στιγμά; άπό του: δυστυχεί: 
σας.

Καί ταϋτα πάντα είπε ·ζ:τά κάπως 
•αύθάδου; χάριτο; καί μέ ύφος θωπευτικόν 
άμα και ειρωνικόν. Άλλ’ ό κ. Έλιφάς 
είχεν ήδη έσχηματι»μέ·/ην γνώμην καί δέν 
ήτο άνθρωπο: νά τροποποιήση αύτήν. 
Ήρζέσθη νά προσζλίνη καί νά άπομα- 

κρυνθή όλίγα βήματα όπως άφήση ελεύ
θερα·/ την θέσιν εις τόν θετόν υιόν τή: 
κυρίας Μέσλερ.

— Καί που πηγαίνει; τόσον πρωί ; εί 
πεν ή κυρία Μέσλερ σύρουσζ πλησίον της 
τόν Βαλεντίνον.

— Εΐ: τήν Π&ρτ-Μαιγ.ώ όπου Οά συ- 
ναντηθώμεν περί τά δώδεκα μέλη τοϋ συλ
λόγου μας διά νά μετζβώμεν εις τό δά
σος του Μισών όπου Οά προγευματισωμεν.

— Καί Οά πάτε μέ τά ποδήλατα ;
— Μάλιστα.
— Μά. πώς. δέν αγαπάς πλέον τήν 

ιππασίαν ;
— Διατί ;
— Διότι δέν ιππεύει: πλέον. Καθ’ έ

καστη·/ ΰμιλείς περί ποδηλάτων.
— Είνε καί αΰτά τοϋ συρμού. όστις Οά 

παρέλθη όπως όλα. Έν τούτοι; είν: καλή 
άσκησις·

— Όπως πάσα άσκησις ήτι: γίνεται 
εις το ύπαιθρον....... άλλά δέν μοί λέγεις
τίποτε διά τήν Έρριετταν.

— Η σύζυγός μου έχει καλώς... δέν 
τήν ειδον τήν πρωίαν άλλά χθες τ-ήν ε
σπέραν ότε έπανήλΟομεν έκ τοϋ Μελοδοά- 
ματος είχε καλώς.

— Πώς δέν τήν είδες την πρωίαν.:
— Έσεβάσθην τόν ύπνον της... ήτο 

μόλις εννέα καί συνήθως τήν άφίνω νά 
ήσυχάζη εις τοιαύτην ώραν.

11 κυρία Μέσλερ ύψωσε την κεφαλήν.
— Νομίζω οτι ούτε ενωρίς ούτε άργά 

τήν βλέπεις και τούτο μέ θλίβει. Γνωρί
ζει; ότι'τήν άγαπώ όσον καί σέ.

— Καί τής αξίζει αληθώς·. είπεν ΰ κό
μη: γελώ·/.

— Τούτο εί ε βέβαιον. Ά'ι.'ι.' χ··χ.~ί- 
ταί τις πάντοτε όσον τού άξίζει :

ΊΙ κυρία Μέσλερ εμεινε στιγμά: τινα; 
συννους, έξηκολούθησε δέ ώς έάν παρακο
λουθεί ώρισμένην τινά ιδέαν.

— Έπεθυμουν νά ήτο περισσότερον 
ευτυχή:. "Εχω μεγάλη·/ απέναντι τη; 
ύποχρέωσιν. ’Εγώ τήν έξελεξα ώ; σύζυ-

:·/ευ ε·/.ου»κκ

μετά

α
ο“ 
λικώ 
ται 
λίαι καί · 
λό; καί αγαθό; π] 
πα την όπως .ή:

— Άλλά τήν 
ρόαενο: ό κόι/.η:.

■_ Όχι. 'Γοϋτ 
λοτιμία της καί 
ανησυχώ ... ίσως 
δέν μού άρέσκει ϋ 
... ούτε αί ίδέαι 
γάμου ... αποφεύγει: 
Λ · ’6€υτ4ς -...........

γόν σου. Δέν σέ έγ/ώριζε καί ':·/;·. 
Οά σοί ήτο άζόμη άγνωστος. Έάν 
Ουμής νά μέ ευχάριστή; ...

— Τό αμφιβάλλετε ; ήρώτησε 
θερμότητες ό κόμη:.

— Ύπάρχουσι στιγμαί, κατά
ία: αμφιβάλλω. άπήντησε μελαγχο- 
; ή κυρία Μέσλερ. Άπό σέ ΐξζρτά 
νά παύσωσιν αύταί ·ζου αί άν.τιβο- • » ι

νά μή έπανα.λήφΟώσιν. Έσο κα- 
φόο τήν Έρριέταν. άγά- 
; άξίζει.
• αγαπώ, είπε διαμ.νρτυ- 

Σά; παρεπονέθη ποτέ ;
το οέν το επιτρέπει ή ν- 

ό έγωινμ.ό; της. Έγώ 
αδίκως... Έν τούτοι;

ι βίο: τον Οποιον διάγει: 
τά: όποιας έχει; περί 

.................. γ:ις ”ά τότε νά συνε
τήν γυναίκα σου ...
Ό ! άζόμη χΟέ; ε’ίμεΟα είς τό Με

λοδραματικόν Οίατρον ...
— Ναι. εΐ: τό Οέατρον. είς τάς συνα

ναστροφή.:, εις τά ιπποδρόμια, παντού τέ
λος όπου διασκεδάζουν, όχι όμως καί εί: 
τόν :ί»όν σου. όπου ευρίσκει τις την γα
λήνην. τήν ήσυχ·αν. την ψυχικήν άπό- 
λουσι / ...

Ό κόμης συνωφρυώΟη :
— Σζ: άρεσε·. πολύ μήτερ νά μέ βλέ

πετε σοβαρό·/ ;
Άπό καιρ-.ϋ είς καιρόν τούτο είναι ά- 

ναγκαϊον.
— Διά του; γέροντα:, όχι διά τού; 

νέους.
— Άλλά, τέκνον μου, αγνοεί; ότι 

όταν καταχρζταί τι: τή; νεότητάς του 
παρασκευάζει γήρας πολύ θλιβερόν.

Ό Βαλεντίνο; ήγέρθη καί μέ ΰφο; ξη
ρόν, αντίθετον υλω; εκείνου το οποίον είχε 
πρό ολίγου :

— Άλλά. μήτερ, είπεν, έ·.ώ έγώ ήλ- 
θον νά σάς ίδω μέ χαράν καί μέ μειδία
μα, σεις θέλετε νά με νουθετήτε. Θέλετε 
λοιπόν νά άπέλΟω δυσηρεστημέν:; καί κα- 
τηφή; ; ... Αληθώς δέν είμαι τυχηρός. 
διαβλέπω διαβολάς εναντίον μου.

Ταϋτα λέγω·/ έρριψε βλέμμα βλ.οσ-ηρον 
πρό: τον Έλιφάς. Ούτος όμως δέν έπτοή- 
θη, άλλ' έδέχθη άταράχω; τήν πρόκλ.η- 
σιν. ΤΙ κυρία Μέσλερ δέν άφήκεν ύπ-. την 
κατηγορίαν τόν φίλον τη:· τόν ύπερη- 
σπίσθη καί διά φωνή; σοβαρά; είπεν :

— Όχι τέκνον μου. ή προ; σέ στοργή 
μου είναι τόσον μεγάλη. ώστε ούδείς πλην 
σοϋ δύναται νά την κλονίση. Τούτο ό
μω: πράττει; σ·/χνκζι: ...

Ό κόμη: έκάΟησε πάλιν πλησίον τής 
θετή; του μητρό; και διά φωνή: γλυκεία;, 
μ.έ όμμα θωπευτικόν καί μ.έ νείλη ν.ει- 
οεωντα απηντησεν ;

— Άμφιβά/.λετ: ότι προσπαθώ πάν
τοτε νά σκ: εϋχαριστσ/ : Δέν όφείλω τά 
πάντα εί; ϋμά; : Άφ' ότου έχασα τον πα
τέρα μου δέν διευθύνετε σείς τόν βιον μου ; 
Γνωρίζετε ότι σα; σέβομαι καί σκ: άγα- 
πώ. επομένως πάσα παρατήρησίς σζ: μέ 
θλίβει μεγάλως, μοί πιέζει την καρδίαν. 
Όταν δέ μέ έπιπλήτητε. όπως σήμερον. 

μένω άθυμος μέχρι τή; επομένης, ένώ μία 
/=:·.: καλή μ: καθιστά εΰχαοι καί εύθυμο·/. 
Σζ παρακαλώ, μη μοϋ δεικνύατε το αφρι
κανικόν πρότωπόν σα: ... μοί άρέσκει τό 
παρισινόν... Δεν ήλθον νά ϊδω την κυρίαν 
Μέσλερ τήν φοβέραν καί αποφασιστικήν, 
ήτι: βασιλεύει άγριων έν τω μέσω τί
γρεων, άλλά τήν κυρίαν Μέσλερ τήν φι
λάνθρωπον καί καλοκάγαθο·/ ή-ι; κατοι
κεί έ'ν τών ώραιοτερών μεγάρων τό>ν 11α- 
ρισίων έπί τή; όδοϋ Ήλυσίων. ’Ελάτε '. 
έ/ζτε ! δε ξ/.τέ μου πξν μορφήν ταύτην 
τη.ν γλυκεία·/ καί εύγενή... Ιδού, μετα- 
βά/.λεσθε ! πόσον είμαι ευτυχής.

Αληθώς οί οφθαλμοί τη; ύγράνθησαν, 
τά χείλη τη; έμειδίασαν. Την μετεβαλε 
πράγματι δια τών θωπευτικών του λόγων, 
διά τή: ανθηρά; νεόιητό: του. Τον παρε- 
τήρει μετ' ά-εκφράστου χαράς, ούτος δέ 
έννοήσα: ότι τήν έξηυμένισε. ήσθάνετο ά- 
γαλλίασιν διά τόν θρίαμβό/ του Θέλω·/ 
σέ νά έζευμενίσν, καί τόν κύριον Έλιφάς. 
έστράφη προς αυτό/ :

— Έχω ήμ.έρχς ά ΐδω τον υίο·/ σας, 
κύριε Έλιφάς. Εινε καλά. : πώς πηγαί
νουν αί έργασίαι του; 11 συζυγό; του έ
χει κ λώ: ;

Ί) έπί των φιλανθρωπι/όν υπουργός ε- 
μεινε ψυχρός καί διά τού κκρου τών χει- 
λέων άπήντησε :

— Σζ; εύγ/ομονώ, κύριε κόμη, διά το 
έ/διαφέρον τό όποιον δεικνύετε τ.ά την οι- 
κογένειάν μου. 'Ο υιό; μου είνε πάντοτε 
εργατικός, διευθύνει δέ μετά πολλή; έπι- 
δεξιότητο: τό τραπεζητικόν του γραφείο·/. 
ΊΙ σύζυγό; του εινε τίμια και τόν άγαπζ 
πολύ.

— Ιίολυ καλά κάμνει, άπήντησε μετ' 
άδιαφ-.ρια; ό Βαλεντίνος.

Ό Έλιφάς έσκυθρώπασε καί ήτοιμάσθη 
νά δώση την πρέπουσα·/ άπάντησιν, άλλ 
έπί τή θέα τή; κυρία; Μέσλερ άνεχαιτί- 
σθη. Έξήγαγε μικρόν συριστικόν ήχον 
διά των χειλ.έων του, όστις ήδυνατο νά. 
έκληφθή ή ώ; τό άκρον άωτον εύχαριστή- 
σεω; ή ώς άκρον άωτο·/ περιφρονήσεως, 
καί προχωρήσα; πρό: τό παράθυρου «α- 
ρετήρει μετά προσοχή: τό λιθόστρωτο·/ τή; 
αυλής

— 11-ζρα.τηρω μήτέρ μ.ου, ότι εμποδίζω 
τάς εργασίας σας... λοιπόν σζ: άφίνω... 
:ί σύντροφοί μ.ου θζ μ.έ περιμένουν .. ηρ- 
γησα...

— Μήπως ήθελες νά μοί είπη τι ιδιαι
τέρως, ήρώτησεν ή κυρία Μέσλερ.

— Όχι. μήτέρ μου, εΐσήλθον όπως 
σζ: ίδω καί σάς άσπασθώ.

Τω έτεινε τήν λεπτοφυή χ_είρά της. ού- 
το: δέ τήν έθλιψε καί τήν ήσπζσθη μετά 
σεβασμού. Επλησίασε κατόπιν τον γέρον
τα Έλιφά: εύρισκόμενον παρά τό παρά
θυρο·/καί μετά ο ολλή: εύγενεια; τώ είπε:

— Κύριε Έλιφάς χαίρετε...
Άνέωξε τήν θύραν καί άπεμακρύνθη.
ΊΙ κυρία Μέσλερ στραφείσα πρό: τόν

Έλιφάς τώ είπε :
— Μ' όλα ταϋτα εινε χαριτωμένο; 

νέος. Έφυγε χωρίς νά μού ζητήση τι.
— Ή σωφροσύνη του αύτη μέ έκπλ.ητ-


