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ΕΤΟΣ Α'
ΆΟήναι τη 2(5 Μα ίου 189(5

Παραζαλοϋνται οί συνδρομηταί μας 
πρός οΰς άπεστειλαμεν τάς αποδείξεις, 
νά μάς έμβάσωσι τήν συνδρομήν των.

X.

Ή γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων» άνετεθη είς τόν κ. Σπυρ, 
Βελιανίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν 
μας.

*Η επιστασία τών « Ολυμπίων» 
εινε ανατεθειμένη:

Έν Άρρίνίω είς τόν κ. Δ. ΙΙαπα- 
λάμπρον, βιβλιοπώλην.

Έν ’.4ρτη είς τόν κ. Βασίλειον 
Σινδουζάν.

Έν Σύρω είς τον ζ. Βασίλειον Συ- 
νοδινόν, βιβλιοπώλην.

Έν Α'ερ«ύρα είς τόν κ. Νικόλαον 
Ίωαννίοην, βιβλιοπώλην.

Έν 7ρικκά.2οις εις τον Δημή- 
■τριον Μηληγγεώτην.

Έν Λαρίσσΐ) εϊς τόν κ. Γεώρνιον 
Μαζρήν, βιβλιοπώλην.

Έν Αίγύπτω είς τον κ. Σταμάτιον 
Βασιλειάδην, βιβλιοπώλην έν Άλε- 
,ξανδρεία.

Έν Καίρω είς 
μώνιον,

Εν /ιωι-σΓαΐ'ειίΌυ.πό.ίει είς τούς 
κ. ζ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλης.

Έν Σμύρνη εις τόν κ. Λεωνίδαν 
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.

Έν Θεσσαλονίκη είς τόν ζ. Σω
τήριον Άστεριάοην.

Έν Μυτιλήνη εις τόν ζ. Θεμιστο
κλή ν Ψύγαν, διπλογράφον.

Έν .Voi-αστηρίω δ κ. I. Πίλλης, 
βιβλιοπώλης.

Έν //ρεβεζη εί? τόν
1. Τραχαναν.

Έν Σάμω είς τόν 
Χρηστόπουλον.

Έν Καβάλλιι. είς τόν κ. Καίσαρα 
Δ. Καλέντζην.

όν ζ. Γρηγ, Χει- 
βιβλιοπώήην.

κ. Πολύκαρπον

ζ. Αρίσταρχον

Έν Δράμα είς τόν κ. Μιχ. Βαλά- 
νην, φαρμακοποιόν.

Έν Δάφνη 'Ay.Όρους' είς τόν κ. 
Χριστοφ. Ιβηρίτην.

Έν Λάρνακι είς τόν κ. Π. Νικο- 
λαι'δην, βιβλιοπώλην.

Έν Λευκωσία είς τον κ. Κ. Γ. 
Ρώσσον, βιβλιοπώλην.

Έν lipatia είς τόν χ. Δ. Χαλικιαν 
βιβλιοπώλην.

Έν 0ι.?ιπποι>.πό.ΐ«ι εϊς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.

Έν Κερασσοϋντι είς τόν κ. Ρ. Ε. 
Σουρλάγκαν και Σαν.

Έν Αωροεάκτ^α είς τον
Γκιών, βιβλιοπώ)<ην.

κ. Μ.

ΕΜΑΙ-ΤΜΓΙΙΑΟΑΟΓΙΗΕΑΤΜΚ
Ύπο τή; λόγιας κυρίας Σωτηρίας Ά- 

λιιεπέρτη έςεδόθη κκλλιτεχνικώτατον β·- 
ίλίον έζ I 80 περίπου σελίδων έν ώ ή συγ
γραφεύς μετά τή: διακρινούση: αύτήν χά- 
ριτος περιγράφει τά τοϋ β’ου ττ,ς πρώτης 
βασιλίσσης τής Ελλάδος \%μ.αλόκς. 
παραθέτρυσα πιστώ; καί άκριβώ; πλεΐστα: 
νσας πληροφορίας τέως αγνώστου; ήμΐν. 
περισυλλεχθείσας έζ αυθεντικών πηγών. έκ 
προσώπων οιακεκριμένων και αγαπητών 
τή ελληνική κοινωνία, άτινα έζησαν, έ
δρασαν έν -.ή Αυλή καί παρηκολούθησαν 
πάσαν άνέλιζιν τού τε ιδιωτικού και ε
νεργού βίου τής 'Αμαλία: καί τών παρ’ 
αύτή επίτιμων Κυριών. Έκ του άζιολό- 
γου καθ’ όλα βιβλίου τή; κυρία; Άλιμ- 
πέρτη, Οά παραθέσωμεν εί; τό προσεχές 
φύλλον διάφορα άνέκδοτα σχετιζόυ.ενα μέ 
τόν βίον τής 'Αμαλίας.

Νεαρό: δανός ύπαξιωματικός τοϋ ναυ
τικού, όνόματι Σαέρενσεν. έφεύρε τηλε
γραφικήν συσκευήν, διά μέσου τής όποια; 
δύναται τις έν τή ξηρά, εύρισκόμε.ο: νά 
έπικοινωνή άνευ αμέσου σύρματος μετά 
σκάφους -Αγκυροβολημένου. Διά τής συ
σκευής ταυτη; δπναταί τι; προ; τούτοι; 
νά έγκαταστήστ, τηλέγραφο τηλεφωνικήν
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συγκοινωνίαν μεταςύ 2 σκαφών έν άνοικτώ 
πελάγει.

ή

: τάπης, δν δ πρόε- 
προσφέρει εί; τό αύ- 

ζεϋγος έπί τή στέψει. Ό 
τιτλοφορείται «La filleule 
άναδεκτή τών νυμφών).

Καί πάλιν ή ύποψηφιότης τοϋ Ζολά ώς 
’Ακαδημαϊκού άπερρίφθη κατά την τε
λευταίως ένεργηθεϊσαν εκλογήν πρό; άντι- 
κατάστασιν τοΰ Άλ. Δουμά. Ώ; γνω
στόν είναι ή έκτη φορά καθ ’ ήν αποτυγ
χάνει. Έν τούτοι: ή εκλογή δέν κατέλη- 
ξεν εί; ώρισμένον αποτέλεσμα, άναβλη- 
θεϊσα έπί 6 μήνας.

-W-
Άπό τοϋ παρελθόντος μηνάς διενερ

γούν*, αι έν Θήρα άρχαιολογικαί άνασκα- 
φαί, τών οποίων τά αποτελέσματα μόλε; 
τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην ήγγέλθησαν είς 
τήν Γεν. Εφορείαν τών 'Αρχαιοτήτων. 
Έκαθαρίσθη έ< άρχή αρχαιότατου σπή- 
λαιον καί πρό αύτου εύρέθη τέμενος, έντός 
τού όποιου άνεκαλύφθησαν πολλαί έπιγρα- 
φαί άναφέρουσαι ονόματα του 1 π. X. 
αίώνο;· μεταξύ αύτών υπάρχει καί μία 
άναθηματική πρός τιμ.ήν τού Έρμοϋ καί 
Ήρακλέους, τά; όποιας έστησαν εί; γυ
μνασίαρχο; καί εί; ύτογυμνασίαρχος. ΒΑ. 
τούτου άνεκαλύφθησαν ερείπια αρχαιότα
του ναού τοϋ 'Απόλλωνος Καρνείου άπλου- 
στάτη; τέχνη; μέ αύλην καί πρόναον· 
όπισθεν τού ναού εύρέθησαν δύο δωμάτια, 
τά όποια συνέχονται μετά τοΰ ναού διά 
δύο Ουρών καί άτινα ίσως άπετέλουν τόν 
πρώτον καί άρχαιότατον ναόν. Εύρέθησαν 
δέ έκεϊ πλεΐστα μέρη αγαλμάτων, άτινα 
ήσαν τό πάλαι έν τή αύλή· κάτωθι αύτου 
εύρέθησαν τρία μεγάλα αγάλματα γυναι
κών άνευ κεφαλών καί ποσών, 
άνήζοντα. Εύρέθησαν δέ ώσαύτως 
έπιγραοαί, ές" ών ή 
τινά Απόλλων: 
σχέσεις μετά το; 
τής Σ' ' 
ναού του

εί; ίερείας 
, καί δύο 

μία άνάφέρει ιερέα 
ο; τοΰ Καρνείου, όση; είχε 
ϋ βασιλέως Άντιόχου, θεοϋ 

υρία: (267—246 π. X. ) ΧΔ. τοϋ 
Απόλλωνος άνεκχ/.ύφθη Νυμ.-
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φεϊον, εχον έπί τού βράχου επιγραφήν, ήτις 
καί πρότερον, τ~ο γνωστή. Ενταύθα εύρέ- 
θησχν πέντε μικρά καί δύο μεγαλείτερα 
καθίσματα λελαξευμένα έπί βράχου καί 
δύο τεμάχια αναγλύφων.

Τελευταίο·/ έν Θήρα έγένετο έ'ναρςι; 
χνασκαφών πλησίον τού μετοχιού του Ευ
αγγελισμού, οπερ εινε έκτισμένον έπί αρ
χαίου ναού 'Ιωνικού ρυθμού, έχοντος πε
ρίπου 12 */2 μ. ύψος καί 1(1 ’/., πλάτος- 
αύτόθι εύρέθησαν μέρη 'τινά τής Ζωοφόρου 
κεκολωβομένα, έξ ών έν μέν παριστάνει 
δύο ζώα (ίσως πάνθηρα;) καί είς τό μέσον 
κρατήρα, έ’τερα δέ καρπούς κλ., έξ ών 
εικάζεται οτι ϋ ναό; ούτος ϊσως άνήκεν είς 
τον Διόνυσον, τον καλούμενο·/ έν έπιγρα- 
φαϊς «πρό πόλεω;». ’Εκτός τούτου εύρέ · 
θησαν πολλά μικρά τεμάχια γεωμετρικών 
αγγείων καί τεμάχιο·/ πίνακος αρχαϊκού, 
παριστάνοντα άνθρωπον πωγωνοφόρον μέ 
σώμα τετραπόδου καί κορμός μικρού αγάλ
ματος γένους αμφιβόλου άνευ κεφαλής καί 
ποσών. Πάντα τά τεμάχια ταύτα έτοπο- 
θετήθησαν έν τή εκκλησία, τα δέ μαρμά
ρινα είς το παρακείμενον αύτή δωμάτιο·/.

■Ή-
Μικρόν μέν άλλ ' ανεκτίμητου βιβλιά

ριου απέκτησε·/ ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη, ά- 
γορχσθέν ύπό τού έφορου χύτης κ. Κων- 
σταντινίδου καί πραγματευόμενου ίταλιστί 
περί τής έν έ’τει 1687 γενομένης ύπο του 
Φρα.γ. Μοροζίνη άλώσεως τών ’Αθηνών. 
'Αναφέρεται δέ ή 1 9[20 Σεπτεμβρίου ώς 
ήμερα τού κατάπλου τών Ενετών είς

ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Έάν ήδυνάμεθα νά συναθροίσωμεν καί 
άναδημοσιεύσωμεν όσα περί τού έργου τού
του έγράφησαν έν τα.ΐς άθηνχίκχϊς εφημέ
ριοι·/, άναμφιβόλω; δέν ήθελον έξαρκέση 
προς τούτο πεντηκοντά; στηλών τού τ,με- 
-ipz'j περιοδικού' έάν δέ άπεπειρώμεθα νά 
συγχων εύσωμε·/ εις ένα μόνον στίχον τά 
περί τού έργου γραφέντα, ήθέλομεν άνευ 
τού ελάχιστου κόπου κατορθώση τούτο, 
καί συναγάγη τό γενικόν συμπέρασμα ότι 
η «Μαρκέλλα.» έΑωρήΛ/ μία τώ»· ε£ο^·ω- 
Γερω>- τραγωΑωΓ τοΰ νεοε.Ι.ί ηνιχοΰ δρα
ματολογίου.

Δευτέρα γνώμη δέν ύπήρξε.
Έχοντες ύπ' οψιν τήν πρό τινων ημε

ρών κυκλοφορήσασαν κομψότατη·/ έκδοσιν 
αυτής έκ μέρους τών εκδοτικών καταστη
μάτων Άποστολοπούλου, δυνάαεθα, άνα- 
φυλλίζοντες τό βιβλίου, νά εΐσδύσωμεν καί 
είς τά κρύφια αυτού ποιητικά θέλγητρα, 
νά έμ.βχθύ/ωμεν είς τάς φιλοσοφικά; σκέ
ψεις, νά διαγνώσωμεν καί μελετήσομε·/ τό 
μυστήριον τή; καταπληκτική; ψυχολογίας 
τών έξ προσώπων τού δράματος καί .θαυ
μάσομε·/ τό ύψος καί τήν τελειότητα τών 
•χαρακτήρων.

Άνάλυσιν τού έργου δέν θά κάμωμεν 
άνελύθη παρά τών πλείστων εφημερίδων, 

έθαυμάσθη δέ. έκτελούμενον ά·το σκηνής, 
ΰφ' άπαντο; σχεδόν τού εκλεκτότερου αθη
ναϊκού κοινού. Οί έν ταϊς έπαρχίαις καί 
τφ έξωτερικώ άναγνώσται ήμών δυνανται 
νά τό προμηθευθώσιν επίσης (άποτεινόμενοι 
πρό; ήμά;) καί τρυφήσωσιν είς τά θέλγη
τρά του, τά γοητευτικά θέλγητρά του.

Ημείς σταχυολογούμεν μόνον ολίγους 
έξ αύτού μαργαρίτας, ολίγα; ιδέας πρω
τοτύπους, εισερχόμενα; άμεσως έν τή ψυ
χολογία τή; σκηνής, καθ' ή·/ ά.ναφέρονται, 
άβιάστους δέ όλως καί μ.ή παρεισάκτους 
άναρμόστως. όπως δυνηθώσι νά κρίνωσιν 
οί μη άναγνόντες το έργον και περί τής 
ποιότητος τού λοιπού.

ί2 ! εινε μυριάκις προτιμότερου 
είς έιδην νά χατέλθης άεεν οδηγού, 
παρά ε’/τδς τοΰ κόσμου· ό ακέραστος 
τοΰ άδου ζόφος κρύπτει ό.ίιγώτερα 
τέρατα καί βασάνους ήττου τρομερός, 
παρ' όσας κρύπτει τούτο τό όιραϊον φώς 
τοΰ κόσμου, δι’ού σεΐς τοσοΰτον θέλγεσΟε. 
Μή δίδε πΐστιν εις αυτό τυφλήν το φως 
εινε πλειότερον ανεξερεύνητου 
τοΰ σκότους...

[ΙΙρ. Λ’, σκ. α’.|

— "ϋπόταν φέρη τρόμοι- ή αλήθεια, 
τό ήμισυ έκ τοΰ προορισμού αυτής 
πληρούται, το υπόλοιπον δ' έγχειίαι 
είς τας δυνάμεις τοΰ άχούοντος αυτήν 
και είς το σθένος τής ψυχής του.

[Αύτόθι]

— Το πρόιτιστον 
στοιχεΐον τής πραγματικής φρονήσεως 
tire ή δυσπιστία προς έαυτην.

ΐΑύτ?·.].

— Τί γλυκύτερου 
Α’ ώτα άγαπώσης άπό τήν φωνήν 
εκείνου, οστις άνεδείχθη κύριος 
και της ύπάρξεως αυτής καταχτητής ;
Ο έρως εινε δήμιος παράδοξος, 

μοναδικός· δεσμεύει δι' έκστάσεως 
καί άποκτείνει δι' ευδαιμονίας.

[II?. Λ', η.
— Όταν ίποχρεούμεθα έν τή ψ-ιγί) 
νά αίσθανθίέιμεν αίσθημα ακούσιον, 
εινε ιής να ζητώμεν μέ τόν δΰκζυ.Ιον 
νά διεγε ρωμεν είς τόν σικεαν r 
τήν τρικυμίαν !

[»ύτόθ<|.

— Πόσα, έγκ.Ιήματα τερατωδίστατα, 
τήν κοι·/ύ>α·α άρδην άνατρέποντα, 
υπό τό όμμα Ar τε.ίοϋνται των θεών 
,οϋ άνθρωπΊ-ου νόμου προστατεύοντας ! 
ΊΙ ανθρωπδτνς πάντοτε αύτοκτονεϊ 
έν τραγοιδία διαρκεϊ σπαράσσεται, 
ήτις εΐν' έργον τθιν ίδ.ων της χειρΰν, 
κ' έυ τ>~ι όποια δρά ό δαίμων τοΰ κακού, 
οί ό'ε θεοί παρίστανται ώς θεαταί !

[ΛΰτΛ·.|.

— Πιά πάντα οίκον >< γυνή 
εινε κομόότατος καί μέγας οχετός, 

έχων τό έν του στόμιον είς τήν όδόν 
χαί τ' ά.Ι.Ιο εις τό χρηματοχιδώτιον.

[lip. Α'. σχ. ζ'.]

— Καί ή παραφροσύνη, καί // φρόνησες 
ονδέπζτ εινε έντε.1ώ>ς ιϊπό.Ιυτοι, 
ά.ί.Τ έχουσι καί αύται τάς αιρέσεις των 
ή χάρις δε έκάστης τοΰτωι έγκειται 
είς τό επιτυχές τής δράσεως αΰτσίν. 
είδον παράφρονας εύδαιμονήσαντας, 
χαί σόιφρονας πο,Ι.ίάχις χαταπίπτοντας 
έκ τού ενός ό.ίέθρου είς τόν έτερον.

| Αΰτόβ |.

—Πάντοτ' ή νϊ·ζ ύπήρζε σύμβου.Ιος χαχός 
δι ’ όσους έχουν νύχτα χ’είς τά στήθη των.

[Up. Β'. σχ. α’.]

—Ηιά τό αίσχος έπαρκεΐ χαί ή στιγμή· 
εινε τό μι νον ίσως δημιούργημα 
τού ασθενούς ανθρώπου, όπερ τΐχτεται 
εντός μιας στιγμής καί ειν' αΐιυνιον !

- Ulf. Β'. οζ. δ’.)

Γάστων ΙΙάρυ

ό ν'ο; άζαΐζ,αα-.ζό; τή; Γαλ'ία;

ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ

Τό άπόγευμκ τή; παρελΟούση; Ιίαρα- 
σκευής έγένοντο τά έπίσημα εγκαίνια τών 
παρά τήν Οέσιν Τζιτζιφιαίς θαλασσίων 
> ουτρών τού ίπποσιοηροδρόμου. Μετά τον 
ψαλέντα άνιασμόν, ό κ. Βωτυ, ό τόσον 
άγαπητό; και άξιάγαστος διευθυντής τού 
ιπποσιδηροδρόμου, παρέΟτ,κε και εφέτος τό 
σύνηΟες πλούσιον γεύμα εί; πολλού; προσ
κεκλημένους. κατά το όποιον άφθονος ε"ρ- 
ρευσεν ό καμπανίτης οίνο; καί πολλαι 
έγένοντο υπέρ τού ρέκτου άνδρός, τής 
εταιρία; καί τών κεκλημένων προπόσεις. 
I ά λουτρά. άνεκαινισΟησαν σχεδόν άπαντα, 
ή Οέσι; εκείνη έδί-.δροφυτευΟη, παρέχουσα 
σκιάν και δρόσον είς του; προσερχομένους, 
άνηγίρΟησαν δέ και διάφορα κομψά παρα
πήγματα, παρέχοντα είς τούς θαμώνας 
άφθονα καί ποικίλα τά άναψυκτικά. Το 
δρομολόγιου του ιπποσιδηροδρόμου έκανο- 
νίσθη οϋτω; ώστε ύ λουόμενο; δύνχται διά 
τού αύτού τραίνου νά έπανέρχηται εί; την 
εργασίαν του ταχιστα. χωρίς νά χρονοτρι
βή, <ύς συμβαίνει είς τά .λοιπά τού Φα
λήρου λουτρά.’() κ. Βωτυ εινε άξιος πολ
λών επαίνων και άμέριστον έχει τήν εύ- 
γνωμοσύνην τής κοινωνίας μας, εί: ήν διά 
τών έκάστοτε συνδυασμών του παρέχει 
άπάσας τά; εύκολίας καί τά; άναπαύσει; 
διά τά ώραϊα τών Τζιτζιφιών λουτρά.

Εζ τού Βασιλ.ζού τυπσγοιφείου Ν. Γ. ΙΙΊ’ΛΕΣΙΙ 

1 Ιορτογζλλου, κατήρχετο τήν μεγαλοπρε
πή τού μεγάρου κλίμακα, οτε εί; τήν 
τελευταία·/ αύτή; βαθμίδα συνηντήθη μετά 
τής κυρίας Βουρδών. Ίΐνεορά γυνή άνήρ- 
χέτο τά; βαθμίδα; μετά τή: στενή: τη; 
φίλης μαρκησία; δέ ΙΙλεσύ. Καίτοι ήτο 
πασίγνωστο·/ οτι έ'ζη βίον γυναικό: συντη
ρούμενης ύπο τών εραστών της. έν τού
τοι; πανταχού ήτο εύπρόσδεκτο; καί είχε 
τάς καλλιτέρας σχέσεις. Ό Βαλεντίνος 
παρεμέρισε μειδιώ·/. Αύτη τόν παρετήρησε 
μ^τά τίνος έκπλήςεως, ώ; έάν ούοέποτε 
τόν είχεν ίδεϊ. "Επαυσε·/ άποτόμως τήν 
όμιλίαν τη;, έμεινε προ; στιγμήν άκίνητος 
ώσεί κατελήφθη ύπό αιφνίδια; τινός ιδέας, 
καί άντήλλαξε μετά τού Βαλεντίνου βλέμ
ματα τοιαύτα, τά όποια βραδύτερου έςη- 
γούσα ή μαρκησία δε ΙΙλεσσύ έλεγε-/ οτι 
«έάν δέν ήτο παρούσα θά έρρίπτετο ό εί; 
είς τήν άγκάλην τού ετέρου».

Τούτο όμω: συνέβη τήν έπομένην εβδο
μάδα. Ή κυρία Βουρδών, ήτις τόσον είχεν 
άγαπηθή, ήγάπ-ησε καί αύτή διά πρώτην 
φοράν. Τό πάθος της ήτο τοιοϋτον, ώστε 
τήν ήνάγκχσε νά μετχβάλη καθ ’ ο
λοκληρίαν τόν μέχρι πότε προσεκτι
κόν βίον της, πράγμα τό οποίον άντε- 
λήφθη καί χύτός δ σύζυγος. Έπαυσε νά 
προγευματίζω μετ’αύτού. είς -.ό γεύμα 
έφθανε·/ άργά, έφαίνετο δέ πάντοτε έξην- 
τλημένη, μέ οφθαλμού: κεκοπιακότα: έκ 
τή; ήδονής.

Μάτην ό σύζυγος τής έ'καμ.νε τά; δεού- 
σχς παρχτηρήσεεις- δέν είσ-ηκούετο. Έ
παυσε νά συχναζη εί: τά θέατρα καί τά: 
συνχνχστροφά; καί ήρέσκετο εί; τά μικρά 
θέατρα καί τά μεταμεσονύκτια δείπνα. 
Ό Βουρδών δυσηρεστεΐτο διά την απότο
μον αύτή·/ μεταβολήν, ήτις κατέστρεφε 
καί τή·/ εξωτερικήν άξιοπρέπειχν τού οίκου 
του. Όπου μετ’ αύτού μετέναι εν έ·/ε- 
φχνίζετο μετ’ ολίγον ό κόυ.ης Κουτρκ. Είς 
τό θέατρο·/, είς τά γεύματα, ήτο παρών. 
Μόλις κατεδέχετο νά εΐπγ, λέξεις τινά; εί; 
τον σύζυγον- τόν περιεφρόνει ώςά-θρωπον 
τόν όποιον έπλήρωνε·/. Έδείκνυτο αύθά- 
δη;, έ·.ώ πάντε; οί προήγηθέντε: έρασταί 
τής κυρία; Βουρδών έφέροντο εύγενώ; πρό; 
τον σύζυγον. Ούτο; ήσθάνετο μεγίστη·/ 
άποοτροφήν πρό: τόν νεαρόν κόμητα, ο;- 
τις συνετάραξε καί μετέβαλαν άποτόμω; 
όλόκληρον τόν βίον του.

Ή ερωτική αυτή κατζκτησι: τού Βα
λεντίνου τώ έγένετο άφορμ.ή μεγάλων δα
πανών. ΊΙ κυρία Βουρδών ούδέποτε έζή- 
τει χρήματα άπό τούς εραστή; τη;, ςίχε 
την έπιτηδειότητα νά τή; τά προσφέρωσι 
καί τά έδέχετο ώ; έάν παρείχε χάριν τινά 
πρό; αύτού;. Ήτο αληθή; κατχβόθρα ού
δέποτε πληρουμένη. Έξητμήσθησαν ύπέρ 
αύτή; όλύκληροι περιουσία·.. Χάρις εί; 
τήν σύνεσιν τού συζύγου έξησφαλίζοντο 
κατ’ έ'το; 200 χιλ. φρ. διά τά; πονηρά; 
ήμερα;, όλα δέ τά άλλα μυθώδη ποσά 
έσπκταλώντο ύπό τής ιόραία; κυρία; 
Βουοδών.

Αί σπουδαιότερα·, βδέλλαι α’ίτινε; άπερ- 
οόοων τά αεναλείτεοα ποσά ήσαν ό οχ- 
• · ‘ · · . . * - πτη; καί ό κοσμηματοπώλης. Άμα τή 
γνωριμίζ των ό Βαλεντίνος έπλήρωσε τόν 

τελευταίο·/ λογαριασμόν τού ράπτου τή; 
κυρία; Βουρδών άνερχόμενον εί; 360 χιλ. 
φράγκων, ένώ διά τους πρώτους έ’ξ μή
να; τών σχέσεών των κατέβαλεν εί; 
τόν άδαμαντοπώλην τη; 1.800,000 
φρ. ΙΙερί τών άφρόνων τούτων δαπανών 
είδοποιήθη ύπό τού Έλιφά; καί τού υιού 
του ή κυρία Μέσλερ. άλλ’ αύτη ούδόλω; 
έταράχθη.

— Έπί τέλους, είπεν αύτη, διασκε
δάζει. Αλήθεια έγνώρισα τήν χαριτω
μένη·/ αύτή·/ Βουρσών πέρίσυ εί: μίαν ά- 
γοράν. Διηύθυνε τήν αύτήν τράπεζαν μετά 
τή; κυρία; δέ Ζεσάκ. Είναι ώραιοτάτη... 
έπώλει τά είδη τη; εί; τού; κυρίου; όσον 
ήθελε.

— Καί έξακολουθεί αύτήν τ?,·/ εργα
σίαν. είπεν ό Έλιφά;.

— Εάν ήσθε νεώτερο;. κύριε Έλιφά;, 
θά ‘δεικνύετε όλιγωτέραν αύστηρότ/·,τα, 
είπε γελώσα ή κυρία Μέσλερ. Μήπως εις 
τήν νεότητά σχς δέν έγνωρίσατε καί σεΐ; 
καμμίαν Βουρδών ;

— Σζ; β’βαιώ, όχι.
— Δι’ αύτό θά μεταμελείσθε τώρα.
— ΙΙοσώ;.
— Καί έν τούτοι; φρονώ ότι εί; 

τήν νεότητά, σα; θά άμαρτήσατε καί 
σείς. Τώρα έξ άνάγζ.η; κάμνετε τόν αύ- 
στηρόν.

— Αφού συγχωρεΐτε τον Βαλεντίνον 
πράττετε καλώς. Ή περιουσία σα; σζ; 
ανήκει καί δύνασθε νά τήν διαθέτετε όπω; 
θέλετε.

— Νομίζετε ότι θά καταστραφώ ;
— Αύτό εινε αδύνατον, είπεν ό Έλιφά;. 

Δεκαπέντε Κουτρά δέν θά. δυνηθώσι νά 
σπατχλίσωσι τοιαύτην περιουσίαν καί χ/ 
άκόμη ε'παιζον είς τό χρηματιστήριο·/.

— Αοιπον άς.μη τό συζητώμεν... Νά 
σέ πώ Έλιφά;, νομίζω ότι οί πλούσιοι 
οί θέλοντε; νά κάμωσιν οικονομία; εινε οί 
μεγαλείτεροι έγκληματίκι καί δικαιονουν 
του; κοινων.στά; τού: άξιούντα; τό κεφά
λαιο·/ νά περιέρχηται εί; πάντα;. Ό φι
λάργυρο; όστι; έχε·. 100 χιλ. φρ. εισό
δημα καί δαπανά μόνον 20 ζημιοί τήν 
κοινωνία·/ υ.έ τό ποσόν τό όποιον θησαυ
ρίζει Ένώ ϊάν τούτο διέθετε·/ ύπέρ του 
έμ.πορίου καί τών τεχνών θά συνέβχλε 
μεγάλω; εί; τόν δημόσιον πλούτον. Ή 
δυστυχία θά ήτο μικρότερα καί οί έπιχει- 
ρημ,χτίαι τολμηρότεροι, γνωρίζοντε; ότι 
δύνανται εόκόλω; νά εύρωσι χρήματα. 
Δέν είμαι κατά τού αποταμιεύματος, 
τούτο είναι ή δύ/αμι; έ/ο; τόπου· άλλά 
δέν άγαπώ τόν θησαυρισμόν διότι τούτο 
έμποδ ζε·. τήν κοινωνικήν μηχανήν καί 
σταματΖ, τήν έργατικότητα ενός τόπου. 
Ένεκα τών θεωριών μου τούτων δαπανώ 
όσον δυνατόν περισσότερα.

— Λαμπρά ! Ό κόμη; Κουτρά θά 
σά: ύφείλη χάριτα;. Έν τούτοι; μεθ ’ όλα 
ταύτα δέν δαπανάται ούτε τά εισοδήματα 
σας... Μόνον άπό τό Τρανσβάλ εισπράτ
τετε πλειότερα τών όσων δαπανάτε...

ΊΙ κυρία Μέσλερ έγένετο περίλυπος, 
καί ε-μεινεν έπί τινα; στιγμά; σκεπτική.

— Τ·. δυστύχημα, έπανέλαβεν χύτη. 
Δέν ζή ό σύζυγό; μου νά ίδη τήν πρχγ- 

ματοποίησιν τών ονείρων του ! Όταν ή- 
μεθχ έκεϊ κάτω μοί ε’/.εγε «Γυναίκα μιά 
’μέρα θά ήμ,εθχ τόσον πλούσιο·, πού θά 
μά; ζηλεύουν καί βασιλεί; ..» Έν τού
τοι; δέν έχάρηκε τήν ζωήν του καί τοι 
όλοι οί άνθρωποί μα; έγιναν πλούσιοι 
πλησίον μα;. Ή μόνη του σκέψι; ήτο ή 
εργασία.

— ’Αλλά μήπω; καί σεΐ; δέν είσθε ό
μοια ; Δύο χιλιάδες φρ. θά έπήρκουν διά 
τά: άνάγκας σας. Έχετε τόσου; άδά- 
μαντα;, τόσα; πολυτελείς έσθήτα; καί έν 
τούτοι; σεν φερ’ετε παρά την μαύρη·/ αύ— 
τήν μετάξινη·/ έσθήτα καί τήν μικρά·/ 
αύτήν εύτελή καρφίδα,

— Τήν όποιαν μοϋ έδώρησεν ό συζυγό; 
μου κατά τήν μνηστείαν μας, ότε ακόμη 
είμεθα πτωχοί.Τήν ήγόρχσα εί; τό Στρα
σβούργον... όταν δέ μού τήν =όω/π 
αμβευτικώ; ήσθάνθην ανέκφραστο·/ χα
ράν... Δέν άφινα πλέον τόν καθρέπτην... 
Έω; τότε ό πατήρ μου δέν μοί έπέτρεπε 
νά φέρω ούτε τά ευτελέστερα ένώτια... 
"Ω τί καλοί χρό··οι... τότε είν.εθα εύτυ- 
χέστεροι...

— Βέβαια, διότι δέν εϊχετε οόσην πε
ριουσίαν.

— Τή: όποιας τό μέλλον πρέπει νά κα- 
νονίσωμεν άπό τούδε .

— Όπως διαιωνισθή ή δυναστεία !
— ΙΙράγμχ τό όποιον άπησχόλει διαρ

κώς τόν μακαρίτην σύζυγόν μου. ΙΙάντοτε 
έσκ.έπτετο είς τινα ήθέλομεν άφήσει τήν 
περιουσίαν μας... ’Ενθυμείσαι πόσον έθλί- 
βετο διότι δέν είχομεν τέκνα... ούτε έ- 
γνωρίζομεν τούς στγγενεΐ; μας... "Ισως 
είχομεν έξαδέλφους. οί όποιοι όμω; μα; 
ήσαν άγνωστο·.... θά ήσαν χωρικοί ώ; ή- 
μ.είς... Τί θά τήν έκαμ.νον τόσην μεγά
λη·/ περιουσίαν ; Έάν τού; άφανωμεν 30 
χιλ. φρ. εισόδημα θά έμενον ένθουσιασμέ- 
νοι... Άλλά τό υπόλοιπον τή; περιουσίά: 
τί θά έγίνετο ;

— Καί ό κόμη; Κουτρά ;
— Καλά ! άλλά μετ ’ αύτό·/ ;
— Νυμφεύσατέ τον.
ΊΙ κυρία Μέσλερ έρριψε βλέμμα σο

βαρόν έπί τού Έλιφά;.
— Σκέπτομαι άπό τίνος τούτο... Άλλά 

δέν τόν εύρίσκετε πολύ νέο·/ ... μόλις εινε 
είκοσιπέντε ετών καί εί; την όρμ.η/ τών 
νεανικών του παθών.

— ΙΊρέπει νά τώ εύρητε νέαν τινα καί 
ώραίαν νεάνισα, ή ίποία νά μή ήνε πλού
σια. άλλά. νά τήν κάμετε σείς τοιαύτην . . 
Πρό πχντό; όμω; νά τώ άρέσκει.

— Υπάρχου/ πολλαι εις το προάστειον 
τού 'Αγίου Γερμανού, τώ·/ όποιων αί οικο
γένεια: κατεστράφησαν διά νά διατηρήσουν 
την άξιοπρέπειχν των. Μεταςυ αυτών ου- 
νάμεθα νά εκλέξωμεν Έλιφά:.

— Όχι, κυρία, άρκετά έκοπίασχ διά 
νά εύρω τήν κατάλληλον σύζυγον εί; τόν 
υιόν μου, δέν δύναμαι νά φροντίσω οιά τά 
τέκνα τών άλλων. Τήν γνώμην μου θά 
τήν ε'χετε, τίποτε περισσότερον.

Ό κόμη; Κουτρά έν τούτοι: δέν έφαί
νετο διατεθειμένο; νά ύποβληθ-ή τόσον ένω- 
ρί; εί; τόν συζυγικόν βίον. Τόν καιρόν του
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διήρχετο ή εις τό έπί ττ,ς όδοΰ Άντίνου 
οίκημα εί; τό όποιον τ,ρχετο τήν πέμπτην 
ώραν τ, κυρία Βουρσών, ή εί: ττ,ν λέσχην 
οπού διά νά μιμ.ήται τούς φίλους του ζαι 
διά νά άποβάλη ττ,ν άνΐαν του έ'παιζεν. 
Οί φίλοι του δέν ήσαν οΐ έζλεζτότεροι. 
Ευθύ: μετά ττ,ν έζ τοϋ στρατού επάνοδόν 
του έσχετίσθη μ.ετά τοΰ βαρώνου Κροά 
Μενίλ. δευτεροτόζου υίοϋ μεγάλη: οικογέ
νεια:, ήτις έχορήγησεν εί: ττ,ν Γαλλίαν 
ύπουργού: ζαί στρατάρχα;, διά τούτου δέ 
έγνωρίσβη μέ ττ,ν χειροτέραν κοινωνίαν. 
Ό Οΰγος δέ Κροά Μενίλ ητο φίλιππος έζ 
τών θερμοτέρων ζαί χαρτοπαίκτης έξ έ- 
παγγέλματος, διότι διά τοϋ παιγνιδιού 
έζέρδιζε τά άνκγζαιοϋντα διά ττ,ν συντή- 
ρησίν του έξοδα. Έσύχναζεν εί: τά κακή; 
φτ,μη: κυλικεία, είς τά εστιατόρια τής 
νυκτος ζαί τά παντός είδους καταγώγια· 
συνεδεθη στενότατα μετά τοϋ Φερδινάνδου 
Πριέρ, υίοϋ τοϋ γνωστού έζείνου έργολάβου 
δημοσίων έργων, οστι: ϊνα καλύψη τά; 
καταχρήσεις του είς τήν κατασκευήν σιδη
ροδρομική: τίνος γραμμή:, έξέδωκεν έφημε- 
ρίδα, ζαταβαλών δΓ αύτήν ύπέρ τό εκα
τομμύριου, ήτι: κατέστη τό φόβητρον τή: 
κυβερνήσεω; διά τά; κατ ’ αύτής επιθέσει: 
της.

Ό Ούγος δέ Κροά Μενίλ, ό Φερδινάνδος 
Πριέρ καί ό Βαλεντίνο; άπετέλουν τριάδα 
αχώριστου καί θορυβώδη, ήτις τ-ήν μεν 
ήμέραν διέτρεχε τά ιπποδρόμια ζαί ποδη
λατοδρόμια καί τά άλλα κέντρα, ένθα 
έσύχναζεν ό καλός κόσμο:, τήν ίέ νύκτα 
είς τήν λέσχην τήν όποιαν έπλήρουν διά 
τής ζωηρότητος καί τοϋ θορύβου των πρό; 
μεγίστην απελπισίαν τών άρχαίων αύτή; 
μελών, τών όποιων έτάρασσον τά; έξεις. 
Έν τούτοι; ή μετά τοϋ Βαλεντίνου γνω
ριμία τοϋ Κροά Μενίλ έγένετο είς κατάλ
ληλον διά τούτον σ-. ιγμήν. Άνευ τούτου 
θά κζτεστρέφετο διότι εύρίσζετο άνευ ού- 
δενο; πλέον πόρου.

Ήτο έζ φύσεω: περιποιητικό; καί εΰ- 
γενή; καί ένεκα τούτων ήρεσε πολύ εί; 
τόν Βαλεντίνον, οστι; τόν συνέτρεξε νά 
άναλάβη ττ,ν προτεραν θέσιν του έν τή 
κοινωνία καί τόν άπέτρεψεν άπό όλα; τά; 
επιλήψιμου; σχέσεις τά; όποια; είχε συνά
ψει διά νά ζή. Οΰτω δέ μετά τοϋ Φερ- 
δινάνδρου Πριέρ άπετέλεσαν τήν τριάδα 
έκείνην. ήτι; τόσον θόρυβον ήγειρεν εί; τόν 
παρισινόν τών διασκεδάσεων κόσμον διά 
τήν έζζεντριζότητά του ήτις έφθανε μέ
χρι τοϋ σκανοάλου ζαί τών οργίων. Η
μέραν τινά ή κυρία Βουρδών μετέβη είς 
τήν γνωστήν οικίαν τή: όδοΰ Άντίνου, 
άλλ - έκεϊ ευρε τον Βαλεντίνον μετά δύο 
άλλων εταιρών τούτο έθορυβησε καί κα- 
τετάραςε την νεαράν γυναίκα, ήτι; άπήλ- 
θεν άποτόμω; διά νά μή έπανέλθη πλέον.

Ό Βαλεντίνος διεν.ήρυξ: τότε εί; του: 
δύο φίλου; του, ότι είχε βαρυνθή τά; γυ
ναίκας καί ότι δέν ήθελε πλέον νά έχη 
έρωμένην. Έκτοτε ήρχισε βίον ακόλα
στον. Έμεθΰσζετο την νύκτα περιερχόμε- 
νο; τά διάοορα ποτοπολεΐα καί θά άπε- 
βάλετο τή; λέσχη; του έάν δέν έπαυε νά 
συχνάζη είς αύτήν.

Έν τούτοις δέν έδαπάνα χρήματα α

φειδώς, διότι δέν ήδύνατο νά εύρη το έσχα
τον ορίου τή; σπατάλη:. "Ομοίαζε πρό; 
του: ούτας έζείνου;, οϊτινε; οέν αποφασί
ζουν νά είσέλθωσιν εί; τά άμέτρητα βάθη 
τή: θαλάσσης ϊνα μή εΰρωσι τόν βυθόν 
αύτής.

Ή κυρία Μέσλερ, ήτι; έδείκνυτο απα
θή; εί; τά; δαπάνα; τοϋ θετού αύτή; υίοϋ, 
έφάνη στενοχωρημένη όταν έμαθε την δια
γωγήν ταύτην τοϋ Βαλεντίνου καί την 
ήθιζήν αύτοϋ κατάπτωσιν, ζζτέδειξε δέ 
τήν δυσαρέσκειαν τη; διά τρόπου καταφα
νούς. Ό κ. Έλιφά: τή έγνωστοποίει πά
σα; τάς πράξεις καί τάς παρεκτροπή; τοϋ 
Βαλεντίνου ές άφοσιώσεως προ; αύτήν, 
εί; τά: ερωτήσεις τή; όποια; δέν ήδύνατο 
νά φευσθή.

"Οτε ήμέραν τινά ζατά την συνήθειάν 
του ό κόμη; Κουτρά είσήλθεν είς τά δω
μάτια τή; θετή: αύτοϋ μητρός εύρεν αύτήν 
σοβαράν καί ψυχράν. Δέν ήτο εθισμένος 
εί; τούτο κζί παρεπονέθη. ’Π κυρία Μέσ
λερ άνέμενε τούτο ζαί άνευ περιστροφών 
τώ είπε τάς άφορμάς τή; θλίψεώς της:

— Είμαι πολύ δυσαρεστημένη μαζύ 
σου. Ζή: βίον όστις δέν μοϋ άρέσκει. Ε
πιθυμώ νά τό γνωρίζης, διότι ελπίζω νά 
διορθωθής.

— Μή αμφιβάλλετε, είπε θωπευτι
κών ό Βαλεντίνο;· άλλά διά τί μέ κατη
γορείτε ; Πρέπει νά μάθω ποια πράξις 
μου σάς δυσαρεστεϊ, όπως μή τήν έπζ- 
ναλάβω.

— Πολλαί, άλλά κυρίως δέν μοϋ ά- 
ρέσκουν οί φίλοι σου. Συναναστρέφεσαι 
άνθρώπου: όχι καλή: ύπολήφεως...

— Τί: σά; είπε τούτο ; Έχω λοιπόν 
έχθρού; οϊτινε; σά; πλησιάζουσιν ;

— Τόν έαυτόν σου. Νομίζεις ότι είνε 
δύσκολου νά μανθάνω πώ; διάγει;;... 
Έχω τά; έφημερίδας. τά; όποια; μοϋ 
άποστέλλουν ύποσημειοϋντες δια ν.ολυ- 
βδίδος τά μέρη είς τά όποια γίνεται λό
γος περί σοϋ. Ιδού, λάβε τον χθεσινόν 
Ζίλ Βλάς, Οά άναγνώση; τά έξή;... 
«Τήν χθεσινήν νύκτα εί; τό κυλικείου τοϋ 
μελοδραματικού θεάτρου οί κζ. Κροά Με
νίλ, Πριέρ ζαί ό ώραϊος χρυσοζάνθα.ρος... » 
οαίνεται ότι σέ έπωνον.άζουν Χουσοζάν- 
θαρον ...

— Μάλιστα, μήτέρ μου. ώ; έζ. τών 
χρυσορρυχείων μας ...

— Πράγμα το όποιον δέν θά. έτόλμ.ων 
νά πράξωσιν εάν ή διαγωγή σου ήτο 
διαφορετική καί δέν εξέθετε; τήν ύποληφίν 
σου εί; μέρη, εί; τά. όποια δέν σου επιτρέ
πεται νά συχνάζη;.

— Μή ύπερτιμάτε τζ πράγματα. Δέν 
ύπάρχει τι το εξευτελιστικόν εάν οί στενοί 
μου φίλοι μέ ζποκαλούσι χρϋσοκάνθζρον... 
Γνωρίζετε ότι τον δούκα Μπωφόρ ώνόμ.α- 
ζον βασιλέα τή; αγοράς καί εν τούτοι; 
ήτο λίαν άξιοπρεπής ... Εί; τά μέρη δέ 
εί; τά όποια συχνάζω εισέρχεται ή καλ- 
λιτέρα κοινωνική ταξί;. Τούτο εάν έίλέ- 
πετε θά σάς εξέπληττεν.

— Το πιστεύω. Είνε είδος λύσσης, ήτις 
κατέλαβεν άπό τινο; άνδοα: καί ■•υναίζας 

. * * .γ~ύ,ζ vsr,K-r.:> [xx; ζοινων.ζ; να συχνα,ωσ»Λ 
είς μέρη εί; τά όποια διστάζουσι να είσίλ- 

θωσιν οί ύπηρέται των ... Τούτο ομω; 
έπέφερε τ<ν κατάπτωσιν τη; τάςεω; ταυ- 
της. θά μεταμεληθή βραδύτερου-, άλλά 
θά ήνε άργά. Έπεθύμουν νά μ.ή έμιμεΐσο 
τούτου;, άλλά σύ κατέστη; χειρότερο;. 
Οί άλλοι εισέρχονται εί: τά μέρη ταϋτα 
ές ανοησία:, ένώ σύ έκ πάθους.

— Άλλά, μήτέρ μου...
— "Ο,τι σοι λέγω μέ λυπεί, άλλά θά 

σοι τά εϊπω όλα. ΊΙ κακή σου διαγωγή 
εγεινεν αφορμή σκανδάλου ... οί φίλοι σου 
σέ παρέσυρον εί; τον έξευτελισμόν τού
τον ... Είνε άνάγκη νά παύση; τά; μετ' 
αύτών σχέσεις σου ...

— Κάποιο; σά; διέβαλε του; φίλους 
μου ζζί σάς ήρέθισεν εναντίον μου ...

— Οΰτε ό Κροά Μενίλ οΰτε ό Πριέρ 
είναι οί φίλοι έκεΐνοι, οί όποιοι έπεθυμουν 
νά σέ περιστοιχίζουν... Είς έξ αύτών 
συντηρείται άπό σέ ...

— Ειχον τήν εύχαρίστησιν νά τώ φα
νώ χρήσιμος. Άλλά πώ; μέ κατακρίνετε 
δΓ αύτό σείς, ήτι; διέρχεσθε τάς ημέρας, 
σα; αναζητούσα πτωχούς πρό: περίθαλφιν;

— Φροντίζω όμως πάντοτε νά ήνε ά
ξιο: τής συνδρομής μου.

— Δέν νομίζετε αξιον συνδρομή: νέον 
καλή; οικογένειας, όστις έζησεν έν εύμα- 
ρεία καί κινδυνεύει σήμερον νά δυστυχηση;

— Έάν θέληση νά έργασθή. δέν φο
βείται τήν δυστυχίαν...

— Τό νομίζετε εύκολου ;
— Ό πατήρ σου τό έ’πραξε ζζί χάριν 

τούτου εύρίσζεσαι πλησίον μου. Έδείχθη 
πλήρης θάρρους καί άποφασιστιζόττ,τος. 
έξωρίσθη αύτοπροαιοέτω; εί; τά ενδότερα 
τή; Αφρική; όπως απόκτηση την περιου
σίαν την όποιαν άπώλεσεν. Ό σύζυγός 
μου ζζί ’εγώ εϊμεθα κατασκευασμένοι διά 
τήν εργασίαν... ένώ ό κόμη: Ζάκ... Καί 
έν τούτοι; συνειργάσθη μαζύ μας έπί τών 
χρυσοφόρων γζιών όπου ζαι άπέθανε... 
Τούτο δέν θέλω λησμονήσει ποτέ ζζί θά 
μέ ζάμνη πάντοτε νά φέρωμαι έπιειζώ; 
πρό; σε ... Άλλά καί ή έπιείζεια έχει τά 
όριά τη:, τά όποια επιθυμώ νά μή ύπερ- 
βήο.

Ό Βαλεντίνο; μ.εθ ’ όλα τά έλαττώ- 
ματά του είχε καί μίαν αρετήν ήννόει 
τά; δυσχερεί; περιστάσεις καί κατόρθωνε 
έπιτηδείω; -.ά άποφεύγη αύτά;. Νά έπι- 
μείνη εί; την ζ.υρίαν Μέσλερ θά ήτο αφρο
σύνη. άνζγζζσθη όθεν νά ύποχωρήση ζαί 
λίαν έπιτυχώς.

— I νωρίζετε, είπεν, ότι πάντοτε σά; 
υπακούω. Είι/.ζ·. πρόθυμο; νά συν.μορφωθώ 
πρό; τά; επιθυμία; σας. θλίβομαι πολύ 
έάν έ'γεινζ αφορμή νά σά; λυπήσω, τούτο 
μέ στενόχωρε·, περισσότερόν.

— Είμαι πρόθυμος νά λησμονήσω τζ 
πάντα. άρ*εΐ νά άρχίση; νά ζής σωφρό- 
νω;. Διά νά τό κατορθωτή; πρέπει να 
μετζβάλη: βίον ... θέλεις νά μέ ίΰχζρι- 
στήση; ;

— Βεβαιότατα.
— Τότε νυμφεύσου.
Ό Βαλεντίνος εδειξε μιζρζν έζπληςιν, 

μειδιάσα; δε άπήντησεν :
— Πώ; ! τόσον άποτόμω;, χωρίς νά 

μέ προειδοποιήσητε. Ή πρότασί; σα; είνε


