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Λ’. /. .Ιόσχσρι) καί -V. Γιακτονζόκη «Ό Γαμ

πρό; μα;», χιίψωδία ε'; πράξει; τριϊ;.
Είχόνις : θερινή έσπε’ρα
Έν τώ Διλτίΐιι ; Καλλιτεχνία καί Θέατρον.— 

Φιλολογικά. —· Ό ανωφελής πλούτο;», μυθιστορία 
Γεοιογίου Όνΐ.

ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΑΙ. ΘΕΑΤΡΟΝ
Τά σύγχροΡα χύίκωνιχά ty&uata. — 

Άπό τίνος τάσι: μεγάλη παρατηρΰ'ται 
των συγγραφέων πρό: τό δράμα τό σύγ
χρονον, τό κοινωνικόν ή οικογενειακόν. Τό 
είδος τούτο, ζπλούστερον ζαΐ φυσικότε
ρο·?. φαίνεται προτιμότερο·? τών τραγω
διών. τών Είτε έζ τής αρχαίας μυθολο
γία: ειλημμένων. εΐ^ε τών αναγόμε
νων εΐ: τούς ιστορικούς τής Έλλαδο: ζζΐ 
τοΰ Βυζαντίου χρόνους, άς ή πνοή τής 
—ραγματική: ά/.ηθείας δέν έμψυχοί. ή δέ 
ζωή παντελώς έλλείτ^·. έξ αυτών.

Έάν δύναταί τις νά έπαινέση τήν τά
σι·? ταύτην. πολλάς ανάγκη άφ ’ ετέρου 
νά έπιφέρη, παρατηρήσει; ώ; προ: ττ.ν μέ
θοδον. δι' ή: γράφονται τά τοιαϋτα δρά
ματα ζαΐ εΐ: αύτήν κατά μέγα μέρος νά 
άποδόση ττ.ν αποτυχίαν αυτών. Οΰτω έν 
τω παρελθόντι φύλλω, άναλύοντες τά 
ζίηγιοια τού ζ. Ζόρα, έσημειώσαμεν τόν 

βεβιασμένο·? τοϋ έργου σκοπόν, άφ' ετέρου 
δέ περιεγράψαμεν τό ψ.υσές περιέχον, έν

ώ κινούνται, δρόισι ζαΐ αισθάνονται οί 
τ,ρωες. πζν άλλο ή άπεικονίζον τήν σύγ
χρονον ελληνικήν κοινωνίαν. Διά τών α
ποπειρών τούτων, επόμενοι κυρίως τώ Ά- 
λεξάνδρω Δουμά υιώ οί συγγράφει; ήμών 
έπιχειροϋσι τήν άπόδειξιν θέσεως οίασδή- 
ποτε, καθιστώντε: το θέατρο·? τόπον δι
δαχής. Καί δέν φθάνουσι μέν μέχρι τοϋ 
Γάλλου δραματογράφου, όστις εΐ: τά νεό
τατα ιδίως τών δραμάτων αύτοϋ επιζή
τησε τήν άπόδειξιν τών μάλλον παραδό
ξων θεωρημάτων, όφειλομένων εις ΐδιά- 
ζουσαν ζαΐ πρωτότυπον άντίληψιν τής 
κοινωνία: καί τής οικογένειας, άλλ’ αρ
κετά σαφώς, φιλοσοφικαΐ ζαΐ ήθικολογιζαί 
τάσεις διαζρ'νο,ντα·. ζαΐ ε’ις τά έργα αύ
τών. Καταλείποντες τό ζήτημα άν ή τέ
χνη οφειλή, νά έπιοιώζτ, οίονδήποτε τοιοΰ- 
τον σκοπόν, κατανοούμε·? εύχερώς μέρος 
τοϋ χαραζτήρο: τών δραμάτων τού Δ:υ- 
·).χ, χν έςετασωαεν τό περιέγον. έν ώ ε- 
1 β σ >- . . ,/■λαοον υπαρςιν και τα: ποικι/.ως συντζρα- 
ξάσας τούς συγχρόνους αύτώ ιδέας ζαΐ ά- 
νάγζας. Άλλ’ ή ήμετέρα κοινωνία είνε 
πάντη διάφορος- δέν έ.σζέφθη, δέν κατέ
στη εΐ; αυτήν ό βιος πρόβλημα μελέτης 
εναγώνιου και παράφορου, ούδέ άνιφύησαν 
τά μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, όφει- 
λόμενα εις πολιτισμόν προηγμε-.ον ζαΐ 
είς την επίσρασιν τόσων οιλοσοθ'.ζ.ών θεω
ριών, εΐσσυουσών πως ζαΐ εις κατώτερα: 
τοϋ λαού τάξεις. Ό βίος ήμών τουναν
τίον. στερούμενο: ποιήσεως, διεπλάσΟη 
κατ' ανάγκην πεζό:, ή πολιτική άπερρό- 
φησε τάς σκέψεις ήμών κα.·. έκαστο: προσ
παθεί πώς νά απόκτηση, θέσιν κοινωνικήν. 
Καίτοι αί άνάγζαι έπολλαπλασιάσΟησαν. 
ουδόλως εΐσέτ: συνεταράχΟημεν έζ τών 
παραδόξων, υπερβολικών ζαΐ μονομεριόν 
θεωριών, άς παράγει κυρίως ή άντίΟεσι: 
τού κόσμου, όν πλάττει τις έν τή φαντα
σία του καί έζείνου, τοϋ έμπλεου αθλιοτή
των καί απογοητεύσεων, πρό: δν συγ
κρούεται καθημερινώς ή ψυχή αύτοϋ.

Οϋτω. ζατά πρώτον, ταϋτα δέν άπειζο- 
νιζουσι την σύγχρονον ζωήν. Κατά 'ΛΪ'/.η- 
σιν γιγραμμενα ςΐ·.ων ιδεών κχΐ μεθόδων, 
στερούνται ίδιου χαραζτήρος. Εί: τήν ψυ
χήν τοϋ άζροατοϋ ούδεμίκ καθαρά σχημα
τίζεται εΐκών τοϋ βίου δν διάγει, ούδέ 
ανευρίσκει τά ίδια αισθήματα καί τούς 

πόθους. ΈΟισΟείς νά άζούτ( έν τώ έλληνιζώ 
θεάτρφ αιωνίως ξένα δράματα, ξένου λαού 
τά ήθη. τά συναισθήματα ζαΐ τά; σκέψεις 
νά άντιλαμβάνεται. τά ελληνικά ταϋτα 
δράματα, άντικαταστήσαντα μόνον τόν 
μαρκήσιον και τον κόμητα διά τοϋ τυχόν
τος νεοελληνικού πεζού όνόματος, φαίνον
ται εί: αύτόν απλή καί φυσική συνέχεια 
έζείνων, ανιαρά κατά τό πλείστον και 
πληκτική, καί παρόμοια πρός τάς κωμω
δίας τάς μεταφερομένα: εις τά ζαΟ ' ήμά: 
ήθη διά τής μεταβαπτίσεως τών όνοιαά- 
των εί: δημώδη καί λαϊκά τοιαϋτα.

Έκ τούτου κατά οευτερον λόγον προέρ
χεται διατί τά δρώντα πρόσωπα δέν είνε 
σύγχρονοι Έλληνε:. Άφ’ -.ύ καί είς τό 
διήγημα / όπου δϋναταί τις ευρέως ν' άνα- 
πτύξτ, τόν χαρακ’τήρα τών ήριόων, εξαι
ρέσει τύπων τινών τοϋ κ. Μιχαήλ Μη- 
τσάζη, ούδεις άλλο: κατόρθωσε ν ’ άπο- 
δώση την ψυχήν συγχρόνου Έλληνες, καί 
μάλιστα άθη,νζίου άστοϋ μέ τάς ιδέας αύ

τάς βλέψεις ζαΐ τά φρονή- 
ή ξενότροπος αΰτη γε- 

ά ν τίλ ηψ ι ς συ ν ε π αγ ομ έ νη 
καί άνάλογον τών προσώπων χαρακτηρι
σμόν οί σ-όγχρονοι άθηναΐοι. άνχπαριστώ- 
μενοι ώς πράγματι είνε. δείκνυνται ίσως 
άνίζανοι εΐ: τοιαύτας φιλοσοφικά: έζδη- 
λώσει:. Οί συγγραφείς ήμών είς τά δρά
ματα αύτιϋν. περ'.γοάφουσι την ιδίαν πι
θανώς ψυχήν. διιμορφώθη έκ τής άνχ- 
γνώσεω: ποικίλων, πρό: άλλήλας σ-υγ- 
κρουομένων ιδεών, ιόν την ήχό> ματαίως 
άναζητονσι νά ευρωσιν είς τούς συγχρόνους, 
παντελώς άλλως σζ.επτομένους και ζών- 
τας. Καί δια τούτο τά -έργα ταϋτα. ουοέν 
ίκφράζουσιν ούδέ τόστασίν τινα έ’χουσιν, 
ζφ' ού δέν ταρά .τει αύτά τής πολυθόρυ
βου ζωής ή μεγάλη πνοή, ή μόνη παρά
γουσα ζωντανά καί αιώνια, καλλιτεχνή- 
υ.ατα.Γ -·*■

ΙΙροσεχώς διδάσκεται άπό τού θεάτρουτών 
«ΙΙοΓ'.ιλιών» ή E.l.h), πεντάπρακτο·/κοι
νωνικόν δράμα τού ήμετέρου συνεργάτου 
ζ. Νιζ. 'Άντωνοπούλου. Παρομοίως έδόθη 
πρός μελέτην είς τήν θίασον Κοτοπούλη 
τό φζιδρότζτον κωμειδύλλιον τοϋ συνεργά
του ήμών Ί’ίμ,ου “/·,ίω yperair.

-JK-

τοϋ. τας τάσεις, 
ματα. Φαίνεται 
νικά, τής ζωή:

I
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Έν Παρισίοι; ή έπιτροπή τή; έκθέσεω; 
τοϋ πεδίου τοϋ Άρεως, χάρις εί; τά είσ- 
πραχθέντα εφέτος πολλά κέρδη, άπεφάσισε 
νά ίδρϋση διαρκή ε'κθεσιν, ήν Οά πλουτίζη 
έκάστοτε έκ τών καλλίστων κρινομένων 
ζωγραφικών καί γλυπτικών έ'ργων, τών 
έκτιθεμενων εί; τά; ετήσιας εκθέσεις. Έκ 
τών ζωγραφικών μεταξύ άλλων έξελεγη- 
σαν τοϋ Λατελιέ δ πίναξ δ φέρων την 
επιγραφήν Ό φάρος άνά.ττιι, τού Γιραρ- 
δέν ή Έύίθ καί τοϋ Μπερτών Μιτά τό 
.Ιουτρότ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Έτελεύτησε πρό τινο; είς ηλικίαν ϋγ- 
δοηκοντα τεσσάρων έτών ή διάσημος άμι- 
ρικανί; μ.υθιστοριογράφος Έρριέτη Στόβε, 
ή; ή Κα.Ιίδη τον βείον Θωμά είνε πασί
γνωστο;, μεταφρασθεϊσα και εί; την ελλη
νικήν παρά τοϋ Ίω. Καρασούτσα. Λόγο; 
τή; μεγάλη; βιβλ.οπωλικής τού έργου επι
τυχία; δέν είνε τόσον ή φιλολογική του 
άξια, οσον αί περιεχόμενα! ίδέαι, εύγλωτ
τος καί ζωηρότατη διαμαρτυρία κατά τή; 
πρό τινων δεκαετηρίδων άκμαζούση; έν 
’Αμερική δουλείας. Ή Στόβε έγραψε και 
ετερα μυθιστορήματα, άλλ’ούδέν έσχε την 
επιτυχίαν τή; Καλύβης τοϋ θείου Θωμά.

Ό μεταξύ τών νεωτέρων μυθιστοριο
γραφώ·? καί δραματικών διακρινόμενος Ερ
ρίκο; Λαβίδαν, τελευταίο·/ έξέδωκεν εί; 
τόμον ύπό τόν τίτλο- «Λί μικραί επισκέ
ψεις» συντόμου; οιαλογικά; σκηνάς, εί; ά; 
οσον ούδεί; άλλο; διατ ρέπει.

Επαινείται ή δραματική μελέτη « Ό 
άθεο;» τοϋ γάλλου συγγραφέως ’Ιουλίου 
Βρισσών, εί; ήν έν τή νεωτατη έπιφυλλίδι 
τής «Έφημερίδος τών Συζητήσεω·.» δ 
Ιούλιος Λεμαίτρ άφιεροί όλίγα; γραμμάς.

Περίεργον εί; άκρο·/ είνε καί τό τελευ
ταϊον έ'ργον τοϋ ιδιορρύθμου συγγραφέω; 
Κατούλλου Μανδέ; «L’homine-urche- 
stre».

Τό μϊγαρον toir ortipar έπιγράφεται 
τοϋ γαλλου ποιητοΰ Fernand Hauler 
θελκτική ποιητική συλλογή.

-Μ-
ΊΙ Ρώμη τοϋ Αιμίλιου Ζολά έξακολου- 

θεϊ προκαλοϋσα θόρυβον. Οΰτω' τελευταϊον 
δ ά.ββά; .1. Mcneslrr έοημοσίευσε τόμον 
τριακοσιασέλιδον ύπό τόν τίτλον ΊΙ ά.ίηΜης 
Ρώμη, δι ’ ού πειράται νά κατάδειξη ότι 
δ Ζολά ούδαμώ; άντελήφθη τή: Ρώμη; 
καί τή: καθολική; θρησκεία:. Δυσμενέ
στατη·/ έπίση; κρίσι·/ εί; έν άπ, τά τελευ
ταία φυλλάδια τή; « Έπιθεωρήτεω; τών 
ούο κόσμων» έοημοσίευσε/ δ γνωστό; γάλ- 
λο; τεχνοκρίτης Έδουάρδο; Τόδ. εν ή διι- 
σχυρίζεται ότι ή Ρώμη, έ'ργον άν.αρότα- 
τον καί πληκτικότατο·/, ούδεμίαν έχει 
φιλολογικήν αξίαν, π/.ήρες γεωγραφικών, 
αρχαιολογικών καί ιστορικών πληροφοριών, 

άνακοιβών ζατά τό πλεΐστον, δυνάαενον 
μονον να χρησιμευση ω; εγχειριοιον εις 
τού; μαθητά; τών γυμνασίων. Ό Ζολά 
ήδη άσχολεϊται είς τήν συγγραφήν τών 
Παρισίων, τοϋ τελευταίου ε'ργου τής τρι
λογίας του.

"Λ-
Τοϋ ’Αμερικανού ποιητοΰ Όλιβάτερ 

Χόλμε; τήν μορφήν παρουσιάζει εί; τό 
γαλλικόν κοινόν δ Λουδοβίκος Βοσσιών διά 
πολυσέλιδου τόμου. Έκ τών παρατιΟεμέ- 
νων στίχων ό άνω ’Αμερικανός ποιητής 
δείκνυται πλέον ή μέτριος.

-®-
Δοαματικώτατον καί μετά πολλή; χά- 

ριτος είνε γεγραμμένον τό νεώτατον μυθι
στόρημα τοϋ Λέοντο; Τενσώ, τό φερον τί
τλον «Bien folle est qui s’y lie».

Λ/ ήύοναι xal ήμΐραι φέρει επιγραφήν 
συλλογή οιηγημάτων τοϋ Μανουήλ Προύστ. 
Ό γνωστός Γάλλο; κριτικό; Άνατόλιο; 
Φράνς έγραψε τόν πρόλογον, άναλύων δέ 
δι ’ ολίγων τά κάλλιστα τών περιεχομένων 
διηγημάτων, ανευρίσκει έν αύτοί; πολλή·/ 
χάριν καί πρωτοτυπίαν.

·*·
Εμβριθέστατη καί σπουδαιότατη κρί

νεται ή μελέτη τοϋ Σεβαστιανού Char- 
lety περί τοϋ Σαίν-Σιμωνισμοϋ. Μέχρι 
τοΰδε δ Σαίν-Σιμών καί ή διδασκαλία 
αύτοϋ ειχον περιβληθή διά λάμψεω; ποιη
τικής, έν τώ άνω ομω; συγγράμματι κα- 
ταδείκνυται σαφώς τό ταπεινόν τών ελα
τηρίων τής τόσον συνταραξάση; τήν Γαλ- 
λίαν, κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ παρόντος 
αίώνο;, φιλοσοφία; ταύτης.

Διά τό νομοσχέδιου τής πνευματικής 
ιδιοκτησία; συνήλθε τό παρελθόν Σαββά
του το προαγγελθέν συνέδριου τών Συλλο
γών έν τώ καταστήματι τοϋ «Συλλόγου 
τών Φιλοτέχνων». Τριάκοντα ούο ησαν οί 
αντιπρόσωποι, έν οί: οί κ.ζ. Τζιβανόπου- 
λος, Μιστριώτης, Άμπελά;, Άννινος, 
Κορόμηλά;. Άσώπι.ς, 1’οντήρης, Ρώμας. 
Σωμερίτης, Μάτεσης, Ρακτιβάν, Ξενό- 
πουλο; καί αί ς.υρίαι Καλέ. Κεχαγιά καί 
Σωτηρία ’Λλιμπέρτη. IΙοόεοροι τοϋ συνε
δρίου έξελέγησαν οί κ. κ. Τζιβανόπουλος 
ζαί Διονύσιο; Στεφάνου, πρώην υπουρ
γός. Γραμματείς οέ εί ζ. κ. Ν. Λάσκα
ρη: καί Δ. I. Καλογερόπουλος. Τό συνέ- 
οριον θά ύφίσταται μέχρι; έπιψηφίσεω; τοϋ 
νομοσχέδιου.

ΪΠΟΓΛΛΙΛ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

δοά τούς φολαναγνώστας.
Ιό Αττικόν 1/μερο.1<·γιο·· τοΟ πρύ

τανεως τών ελληνικών γραμμάτων κ. 
Ειρηναίου Ασωπίου δίδεται είς τούς 
συνορομητάς τών α Ολυμπίων·? μέ 
μόνον οραχ. 4 έν τω έσωτερικώ καί 
φρ. 4 έν τω έξωτερικω. Ιίάσα αίτησις 
άπευθυντέον είς τό γραφεΐόν μας.

ΊΙ γενική αντιπροσωπεία τών «’Ο
λυμπίων» άνετέθη είς τον κ. Σπυρ, 
Βελιανίτην περιοοεύοντα ανταποκριτήν 
μ«ς.

‘II έπιστασία τών « Ολυμπίων» 
εινε ανατεθειμένη:

’/ir Ξάνθη είς τον κ. Π. Κοκαΐνην, 
ιατρόν.

Έν Πάτραις εις τό Πρακτορείου 
τών έφη μερίδων.

Έν Άγριηω είς τόν κ. Δ. Παπα- 
λάμπρον, βιβλιοπώλην.

Εν “Αρτη είς τόν κ. Βασίλειον 
Σινοουκαν.

Εν Σύρο) είς τόν κ. Βασίλειον Συ- 
νοδινόν, βιβλιοπώλην.

Έν Λ'ερκΰρα είς τον κ. Νικόλαον 
Ίωαννίδην, βιβλιοπώλην.

Έν Τρικκά.Ιοκ; είς τόν κ. Δημη
τρών Μηληγγεώτην.

Έν Ααρίσση εις τον κ. Θρασύβου
λον Μακρ-ήν, βιβλιοπώλην.

Έν Αίγύπτω είς τόν ζ. Στυλιανόν 
Βασιλειάδην, βιβλιοπώλην έν Αλε
ξάνδρειά.

Έν /(αίρω είς τόν κ. Γρηγ. Χει
μώνων, βιβλιοπώλην.

Έν Κωνσταντινουπό.Ιει είς τούς 
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλ.ωπώλας.

Εν Σμύρνη είς τόν κ. Λεωνίδαν 
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.

Έν Θεσσά.Ιονίκη είς τόν κ. Σω
τήριον Άστεριάδηυ.

Εν ιΜιτυ-Ιί/νη είς τόν κ. θεμιστο- 
κλήν Ψύχαν, διπλογράφον.

Εν Πρεθέζη είς τόν κ. Πολύκαρπον 
1. Τραχανάν.

'/ή· Ήπείρω είς τόν έν Πρεβέζη κ. 
Π ολύκαρπον Τραχανάν.

Έν Σάμω είς τόν κ. Πυθαγόραν 
Χρηστόπουλον.

Έν Καβι.Ι.Ια εις τον ζ. Καίσαρα 
Δ. Καλέντζην.

Εν Αράμα είς τόν κ. Μιχ. Βαλά- 
νην, φαρμακοποιόν.

Έν Δι'ιφνη '{ Αγ."Ορους) είς τόν ζ. 
Χριστοφ. Ιβηοίτην.

Έν Λ-^ρνακι είς τόν κ. Π. Νικο- 
λαίδην, βιβλιοπώλην.

Έν Αευκωσία είς τόν κ. Κ. Γ. 
Ρώσσον. βιβλιοπώλην.

Έν Upai.la. είς τόν κ. Δ. Χαλικιάν 
βιβλιοπώλην.

Έν 'ΡιΛιπττουτιόΛει είς τον κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.

Έν Κερασαοΰντι είς τόν κ. Ρ. Ε. 
Σουρλάγκαν καί Σαν.

Έν Κωνπτάντ/,ιι είς τον κ. Μ. 
Γκιών, βιβλιοπώλην.

Έν Ρωαα/α είς τούς κ.κ. Π. Ματια- 
τον καί Κ. Ν. Μοσχολώπουλον.

Έχ τοΰ Βασιλιχοΰ τνσογραφιίοο Ν. Γ. ΙΓΙΆΕΣΙΙ 

ρου; ταραχήν, τήν όποιαν μάτην προσε- 
πάθουν διά τών λόγων νά άποκούψωσιν. 
Έννόησεν ότ·. αί φράσει; των ειχον διφο
ρούμενη·/ έννοιαν. Ήσαν λοιπόν εχθροί ; 
Καί ένεκα τί/ο; λόγου ; Ό χαρακτήρ καί 
αί έ’ξει; τοϋ θιτοϋ τη; υιού τή έδιδον έν 
μέρει τήν έξήγησιν. Άπεφάσισε νά τού; 
ζατασζοπεύση οπω; μαθη τό αίτιον. ΊΙ 
κυρία Μέσλερ ήγάπα έξ όλη; καρδία; πήν 
Σελίν καί δέν έπεθύμει ύπό τήν στέγην 
τη; νά πήν κακομεταχειρισθή τι;.

ΓΙαρετήρησεν εναλλάξ τόν κύριον Φρει
δερίκον Κλεμάν καί τήν Έριέτταν ζαί έν 
τή διανοία τη; διήλθεν ή ιδέα τή; άνομοι- 
ότητο; τών δύο αύτών άνορογύνων καί 
τοΰ κινδύνου, τόν όποιον διέτρεχον. Τά; 
σκέψει; τη; ταύτα; δέν ήθέλησε νά μετα- 
δώση ούτε εί; αύτου τον Έλιφά;. διότι 
έφοβεϊτο μήπω; έγίνετο άφορμ-ή διακοπή; 
τών σχέσεων των.

Άπεφάσισε πήν έπομένην νά καλέση 
παρ’ έαυτή τόν Βαλεντίνον ζαί τώ ζητή
ση έξηγήσε:;. Έγ-.ώριζε τόν χαρακτήρά 
του καί ήτο βέβαια ότι θά τή έξεμ.υστη- 
ρεύετο τά πάντα, άρκεί νά τώ ύπέσχετο 
οτι θά ίκανοποίε. τά; επιθυμία; του. "Ο
ταν 'f.-i’tibr. όπω; μεταβή εί; τά δωμάτιά 
τη;, έπλησίασε τόν Βαλεντίνον καί τω 
είπεν :

— Λύριον, πριν ή μεταβή; εί; Ιίαρι- 
σίου;, επιθυμώ νά σέ ΐόώ.

ΊΙ πρόσκλησι; αϋτη κατε-θουσίασε τόν 
Βαλεντίνον, διότι ή κυρία Μέσλερ άπό τι- 
νων ήμερών τώ ίφέρετο ολίγον ψυχρώ:. 
Ένόμισεν ότι ανέκτησε πάλιν πλήρη την 
έπ ' αύ;ή: επιρροήν του καί μειδιώ·/ ε'σπευ- 
σε νά τή άπαντήση.

— Δέν θά σά; άνησυχήσω τόσον πρωί, 
θά περ·μεί ω τά; διαταγά; σα;.

— Καλώ; ! θά στείλω νά σέ ειδοποιή
σω όταν έτοιμασθό», προσπάθησε δμω; νά 
έλθη; μέ φρονίμου; άποφασει;.

ΊΙ κυρία Μέσλερ έλαβε τόν βραχίονα 
τοϋ Έλιφά; καί έξήλθε τή; αιθούση;.

V

Τήν δεκάπην ώραν ή κυρία Μέσλερ έ- 
κάθητο παρά τό παράθυρον τοΰ δωματίου 
τη:, άπολαμβανουσα τήν πρωινήν δρόσον.

Ό Βαλεντίνο; είσήλθεν φέρων ε'νδυμα 
άνοικτοϋ χρώματος, ήρεμο; καί μέ τό 
μειδίαμα εϊ; τά χεΓ/.η. Άντή/.λαξε φιλο- 
φρόνου; τινά; λέξει; μετά τή; θετή; του 
μητρός, ητι; παρατηρησασα του; έπί τοϋ 
προσώπου του μώλωπα.;, τώ είπε :

— ΙΙαρ’ ολίγον ίκ τή; πτώσεω; νά 
πάθη; άνεπάνορθότω; καί τότε τί θά έγί- 
νεσο χωρίς αύτό τό ώραίον πρόσωπο·/ ;

Ό Βαλεντίνος άπήντησε γελώ·/ :
— Θά μού ε'μενεν ή άγάπη σας, ητι; 

δέν θά ήλαττοϋτο έκ τοϋ παθήματος μου, 
άφού δεικνύετε τόσην άγαθότητα δι ’ όλου; 
τού; δυστυχεί;.

— Ναί, άλλά αί γυναϊκε; ;
— Δέν θά έφρόντιζον πλέον περί αύ

τών.
ΊΙ κυρία Μέσλερ εί; τ-ήν άπάντησιν 

ταύτην τοϋ Βαλεντίνου άπήντησε σοβα- 
ρώς.

— Κάμε το άπό τοΰδε καί άνευ τού 
ουστυχήματος.

— ΙΙώ; ! είπεν ό Βαλεντίνο; μειδιών 
και άποφεύγων νά άπαντήση σπουδαίως, 
χωρί; νά προειδοποιηθώ, χωρίς νά προπα- 
ρϊσκευασθώ ; Τόσον λοιπόν τά; μισείτε ;

— Έξ εναντία; τά; άγαπώ καί ίδιαι- 
τέρω; μίαν έξ αύτών.

Ό Βαλεντίνος έννόησεν ότι έπρόκειτο 
περί σπουδαίας έπιθέσεως καί παρεσκευά- 
σθη νά τήν άποκρούση. Έκάθισε πλησίον 
τή; κυρία; Μέσλερ καί τή είπε :

— Μήτέρ μου, δέν σά; έννοώ. Λοιπόν 
σπουδαιολογείτε ; έγόι ένόμιζον οτι άστει- 
εύεσθε μαζυ μου.
. — Ποσώς. Σοϋ ομιλώ πολύ σοβαρά.

— Τότε έξηγηθήτε, διότι δέν σάς έν
νοώ.

— θά φανής ειλικρινής ;
— Πρός ύμκς πάντοτε έδείχθην ειλι

κρινής.
— Θά μού όμολογήσης τό σφάλμα σου, 

ή τούλάχιστον τήν επιθυμίαν σου νά τό 
διαπράξης ;

— Έρωτήσατέ με.
— Λοιπόν άπό τινο: παρετήρησα, ότι 

αί μετά τή; κυρία; Φρειδερίκου μικραί σα; 
ε'ριδε; ε“.αβον χαρακτήρα ζωηρότερου. Συ 
μέν κατέστη; ένοχλ,ητικώτερο; πρός αύ- 
τήν, αϋτη δέ έχθρικωτέρα πρό; σέ. Ένεκα 
τούτου έπιθυμώ νά θέσω τέρμα εί; τήν 
κατάστασιν ταύτην. Γ-.ωρίζεις ότι άγαπώ 
πολύ τήν Σελίν καί ένδιαφέρομαι διά τήν 
οΐζογέ-.ειάν της, έποαένω; δέν όέλω κατ’ 
ουοένα τρόπον νά ένοχλήται είς την οικίαν 
μου. Δέν νομίζω ότι τώρα σοϋ έπήλθε·/ ή 
ιδέα νά τήν άγαπήσγ,ς, φρονώ δέ ότι έάν 
φαίνεσαι σήμερον ζωηρότερος πρό; αύτ-ήν, 
τό πράτ-.ει; έλλείψει άλλη; άσχολίας, 
διότι άνθρωπο; καθώς συ, έν τή έξοχή 
δέν δεικνύει ένδιαφέρον διά τίποτε καϊ έπο- 
μέ ω; άνιά, έκτό; έάν χαρτοπα.ίζη ή έπι- 
χειρή κυνηγετικά; έκδρομά;. Ένεκα τού
του ένοχλεί; τήν Σελίν, άλλά τοΰτο μέ 
ουσαρεστεϊ πολύ κα,ί έπιθυμώ νά παύση:.

Ό Βαλεντίνο; έσκέφθη έπ ’ ολίγον, 
μεθ ’ δ άπήντησεν :

— Έζητήσατε νά σά; άπαντήσω εϊλι- 
κρινώ;, άλλά μήπω; σεϊ;, μήτερ μου, μέ 
έρ<ι»τήσατε είλικρινώ: ; Μοί είπατε 0,τι 
έπρεπε νά μοϋ είπετε ; Δέν παρελείψατέ 
τι, ή δέν μοί εϊπετε άλλα κεζαλυμμ·νω:; 
Μοί ύπεβάλλετε τά; ερωτήσεις ταύτα; έξ 
ίδια; πρωτοβουλία;, ή μήπω; σά; ύπεβλή- 
θησα·/ παρ’ άλλου ; Μήπω; σά; είπέ τι ή 
κυρία Φρειδερίκου ;

Ήτο λία.·/ τεταραγμένο; ύποβάλλων 
τά; έρωτήσει; ταύτα; Τά; ε'καμε μετά 
πολλή; περισκέψεω; και προφυλάξεω;. ό
πω; διαφώτιση τήν κατάστασιν. Έάν ή 
κυρία Φρειδερίκου παρεπονέθη — καί είς 
τούτο ήτο ικανή — εί; τήν κυρίαν Μέσ
λερ τί άρά γε τή; είπε ; Έω; πού άρα γε 
νά έφθασαν αΐ έξομολογήσει; τη; ; Έάν 
τά πάντα άνέφερεν αϋτη ή άπέκρυψεν, 
ώφειλε συμφώνω; καί αύτό; νά δειχθή ει
λικρινής ή όχι. Επομένως μετά τά ερω
τήματα του ήτένισε μετά προσοχή: τήν 
κυρίαν Μέσλερ άναμένων τήν άπάντησιν, 

αυτή ομω; όχι μόνον δέν έταράχθη. άλλά 
καί λίαν απαθώς διεζήρυζεν :

— Κανείς δέν μοί παρεπονέθη· οΰτε ή 
Σελίν ούτε άλλο: τις.

Ό Βαλεν τινο: άνέπνευσε ζαι άπεφά- 
σισε τά πάντα νά άρνηθή.

— Τό άντίθετον ήθελε μέ έκπλήςει, άν 
καί όλα δύναται νά γείνουν. Λοιπόν πάν- 
τε; οί φόβοι είνε άποκλειστιζώς ίδικοί 
σα; : Δέν θά ειχον δίκαιο·· έάν παρεπο- 
νούμην κ.αθ’ύμών διά τά; ύποψίας σας 
ταύτα; : ’Επειδή χαριεντίζομαι μέ τήν 
νεαρά·/ αύτήν γυναίκα, την μόνην εύθυ
μο·/ έν τή οικία μας, διά τούτο πρέπει νά 
μέ καταδικάζετε ότι οί σκοποί μου είνε 
κακοί ; Αληθώς, μήτερ μου, έχετε πολύ 
κακήν ιδέαν περί έμοϋ. Βεβαίως δέν είμαι 
πρότυπον αρετής, διότι πολλάκις σά; έ- 
δωκα αφορμήν νά παρεμβήτε είς τάς 
πράςει; μου καί νά μέ τιμωρήσετε διά τάς 
διαπραχθείσας άνοησί··;, άλλ ’ είνε άδικον 
νά μέ καταδικάζετε καί διά πράξεις άπό 
τάς όποια; είμαι άθώος.

— Έχει; δίκαιον, παιδί μου, άλλά 
είςεύρεις ότι μόνον τού; πλουσίους δάνειζε·. 
τι;, άπήντησε μετά τίνος ζωηρότ-ητο; ή 
κυρία Μέσλερ, όταν δέ βλέπει; τήν άλεποϋ 
νά τριγυρίζει τήν όρνιθα δέν ύποθέτεις ότι 
ό σκοπό; τη; είνε νά τήν όδηγήση εί; τό 
κοτέτσι τη;. Έκαμε; τόσα, ώστε καί ένα 
άκόμ.η δέν θά ήνε μεγάλο πράγμα δι’έσέ. 
Τό άστεϊον είνε τά παράπονά σου ότι σέ 
άδικου·/ ...

— Δέν έννοώ διατί νά παρεξηγοϋνται 
οί πρό; τήν κυρίαν Φρειδερίκου τρόποι μου;

— Άπλούστατα. διότι φαίνεται ότι 
οέ·/ τής άρέσκουν.

— Και έν τούτοι; είνε άθώοι ...
— Θά τό παρατηρήση ό σύζυγό; τη: 

καί θά δυσάρεστά,θ-ή.
— Διατί νά είνε τυπικό; ; Παντού σή

μερον τά; γυναίκα; τά; κορτετζάρει τις 
καί ένώπιον τού συζύγου, τούτο δέν δυσά
ρεστε· δμως αύτούς. Άλλά μήτέρ μου, 
διατί προσέχετε εί; τά; ύποθέσει; τών 
α.Λλων και σεν φροντίζετε και οια τα: ιοι- 
κάς μου;

ΊΙ κυρία Μέσλερ τώ είπε μετά τίνος
θυμού :

— Δέν φροντίζω διά τά οικογενειακά 
σου, διότι τά πάντα καθόσον άφορά τήν 
σύζυγόν σου βαίνουσι μετά τάξεω; καί 
άξιοπρεπεία; καί εύχή: έ'ργον θά ήτο έάν 
τήν έμιμεϊσο. Ή σύζυγό; σου δέν έχε·, 
άνάγκην έπιτηρήσεως, είνε άζία νά σοϋ 
χρησιμεύη ώς παράδειγμα.

— Έπεθύμουν όμω; νά μάθω, είπεν ό 
Βαλεντίνος, ώχριάσα; έκ τού συγκρατου- 
μένου θυμού του. διατί νομίζετε τήν τιμήν 
τή; κυρία; Φρειδερίκου πλέον εύθραυστον 
ή τή; Έριέττα:, έκτό; έάν εί; τήν δια
γωγήν τού συνταγματάρχου Ρέδελ έχετε 
περισσοτέραν έμπ-.στοσύνη·/ τή; ίδική; μου; 
Άλλά τότε πόθε·/ τούτο προέρχεται; Έκ 
τή; στρατιωτικής του στολή; : Ή διότι 
τόν νομίζετε γ-/·.ράσαντα ένεκα τών εκ
στρατειών του προ τή; ηλικίας ;

— Άπλούστατα διότι τον γνωρίζω 
τιμιότατο·/ άνθρωπον.

— Εις αύτά τά πράγματα τί έ’χει νά
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θά ή

κάμη τ, ~'.ί.·λ-ύ·. : Αυτή εμπόδιζε·. τον 
άνδρα νά έπιθυμήση την γυναίκα του 
πλησίον του ; Αυτό; ό Έλιφά;, οστις διά 
σάς εινε ή ένσάρκωσις όλων τών άρτων 
τού Ευαγγελίου, δέν δύναται νά ερωτευθή 
μίαν γυναίκα καί χάριν αύτη: νά μετά- 
βληθη ί·.ς αληθή σάτυρον ; ΊΙ τιμιότης ! 
Άλ.λ ’ αυτή εινε πάντοτε σχετική. Δύ*·α- 
ταί τι; νά μή κλέψη είκοσι δραχμά;, καί 
ίν τούτοι; εί: ύπόθεσίν συμφέρον"; νά 
καταστοΕ-ύη τον πλησίον του. Δύναται νά 
άποδώσή εύρεθέν χρηματοφυλάκιον πλήρες, 
χαρτονομισμάτων καί έν τούτοι: νά μή 
δυσκολευθή νά άπαγάγη αίαν κόρην. Εάν 
είμαι Επικίνδυνο: διά τήν κυρίαν Φρειδε
ρίκου. διατί δέν οίνε επικίνδυνο: επίση: ·. 
Φ^τχγμ.ζ-ίργτ,: Ρίδελ, διά τήν Έριέτ- 
ταν : Μήπως διότι εινε φίλο; σας ; Γούτο 
δύναται νά εινε ή δικαιολογία σάς. άλλά 
δι ’ εμ: αύτη εινε ανεπαρκής. Έπί τέλους 
δύο τινά θά συν.βώσιν, ή θά παυσετε νά 
μέ βασανίζετε διά τά άκίνδυνα αυτά 
πράγματα ή θά θεωρήσω καί έγώ ώ: επι
λήψιμους τους τρόπους τού συνταγματάρ- 

ρος την κόμησσαν καί τότε Οά συμ- 
πράγματα...

Μέχρι τουδε ή κυρία Μέσλερ δέν είχεν 
ευοει άντίστζσιν είς τά; ορέξεις καί τά; 
επιθυμίας της. επομένως ή νία στάσις τοΰ 
Βαλεντίνου τήν έξέπληξεν. Ό; πρακτική 
γυνή δέν ήθέλησε νά έξωθηση τά αράγ
ματα. φοβούμενη ρήξιν, ήτις διά πάντα; 

επιβλαβής. Ό Βαλεντίνο; Οά ά- 
πήρχετο είς Ιίαρισίους, ένθα έξ ανάγκης 
Οά μετίβαινεν ή σύζυγός του. οί φίλοι Οά 
διεσκορπίζοντο καί δέν Οά ε'λειπον τά σχό
λια. Άπεφάσισε λοιπον νά τηρήση γλό>σ- 
σαν διζλακτικήν.

— Γνωρίζει: οτι τάς άπειλά; σου δέν 
λαμβάνω ύπο σπουδαίαν έπούιν. Έάν ά- 
πεφάσιζες νά τάς έκτελέσης έπρεπε πιό
τερο-. ■ z σκεφθής πολύ, διότι ϋπάρχονσιν 
άνθρωποι. οϊτινες μεΟ’ολα ταύτα έμ- 
πνέουσι σεβασμόν και δέν εινε εϋκολον νά 
τοϊς έπιτεθής. Όχι διότι φοβείσαι- είσαι 
ικανός νά άντιι/.ετωπίση: τον διάβολον, 
άλλά διότι οφείλεις νά σεβασθή: τόν εαυ
τόν σου. πριν ή έπιτεΟής κατ ' αυτών ά- 
δίκως. Τούτο Οά ώμολόγεις, εάν δέν έφαί- 
νεσο δυσηρεστημένος, διότι την παρελθού- 
σαν εβδομάδά δέ · ί .ανοποίησα τάς χρη
ματικά: ορέξεις σ: καί ένεκα τούτου άντι 
κατ ' έμοΰ έκσπάς κατ άλλων τον θυμόν 
σου. Εάν σου ώμοίαζ-ν καί ήμουν κακό
τροπος ό>: σύ. Οά οφΟανον είς τά έσχατα 
καί Οά διερρηγνυομ; πάσαν σχέσιν. Δέν 
σέ έκάλ.εσα διά νά ύ δώσω μόνον συμ
βουλή:, άλλά καί -ικ νά σου ανακοινώ
σω ότι άπεφάσισα νά ίςομ.α/.ύνω τάς χρη
ματικής σου δυσχερείας. Άνέβαλον τούτο 
έπί τινας ημέρας, όπως σου δώσω καιρόν 
νά σκεφθής έπί τής διαγωγής σου. "Λλ- 
λοτε ήσο σωφρονίστερος. διότι Οσάκις δέν 
σου έπήρκουν τά χρήματά σου μού έζή- 
τεις. ήδη όμως συνάπτεις δάνεια μετά το
κογλύφων, οϊτινες σέ ληστεύουσιν. Τούτο 
μέ ανησυχεί. Κατά τά: λ.ηφθείσαο υπό 
τού Έλιφάς πληροφορίας, οφείλεις περί 
τά τέσσαρα εκατομμύρια. ένώ πραγματι
κός δεν Οά έλαβες πλειότερα τών δύο.

Διατί δέν μού έζήτεις, ώς πρότερον, χρή
ματα Οσάκις είχε; ανάγκην ; Ειξεύρεις 
Οτι δέν Οά σοΰ ήρνούμ,ην. Δέν επιθυμώ 
νά έπαναλάβη: τούτο εις τό μέλλε··, διότι 
δεικνύεσαι βλάξ.

ΊΙ φυσιογνωμία τού Βαλεντίνου έλαβε 
την προτέραν της ηρεμίαν, άπήντησε δέ 
ούτος είς τήν κυρίαν Μέσλερ μέ ϋφος γλυ
κύτερου :

— Σάς ευχαριστώ, μήτέρ μου. “ΙΊμην 
πολύ στενοχωρημένος, μη δυνάμενος νά 
πληρώσω τού; δανειστή.: μου. Άνέλαβον 
ύποχρεώσει; καί Οά εινε δυσάρεστου δι' 
εμέ νά τά: άθετησω καί μάλιστα εί: αν
θρώπου; άξιους περιφρονήσεως. Θά ήτο ό 
μεγαλείτερος δι’ εμέ έξε υτελισμ.ό: νά μή" 
πληρώσω κατά την λήξιν εί; τού; λωπο- 
δυτα; αύτού; τά; όφειλάς μου.

— II έπιχωρήγησι; τήν όποιαν σοΰ 
’·>' \ " - ί~\'· . *οιοω οεν σε st: αρκεί ; οελβις να την σι- 

πλασιάσω :
— Θά σά; εύγνωμονώ διά τούτο.
— Μή δμιλώμεν πλέον περί αύτού. 

Έάν ικανοποιεί; όμως μ.ϊαν επιθυμίαν μου, 
πόσον άκριβά ήθελαν τήν πληρώσει ; Τήν 
γνωρίζεις- ήθελαν εν τέκναν '.δικόν σου. μέ 
τό όνομά σου. ένα κληρονόμον. τοΰ όποιου 
το βάρος θά έπλήρωνον μέ ίσον βάρος χι- 
λιοφράγκων χαρτονομισμάτων, εί; τό ό
ποιον θά προσέθεταν μεγάλης άξια; άδά- 
μαντας διά τήν μητέρα.

Ό Βαλεντίνος ήρξατο γελών.
— Τότε έπρεπε νά μού δώσητε γυναί

κα περισσότερον ύλιστικήν. Έάν τά τέ
κνα έγεννώντο έκ τής κεφαλής, όπως ή 
Άθηνά έκ τής. κεφαλή; του Διό;, τότε 

θά είσθε βέβαια ότι διά τής Έριέττας θά 
άπεκτκτε τόν ποθητόν -κληρονόμον.

— Νομίζω όμως, είπεν ή κυρία Μέσ
λερ. ότι πρέπει νά. δείξης περισσότερον έφ' 
έξη: ενδιαφέρον διά την σύζυγόν σου. Εινε 
νέα καί αξιαγάπητος ...

— Ναι. μήτέρ μου, άλ.λζ εινε πολύ 
Ψυζ?ά· , , „ .. , .

—- Εγώ ίνόμιζον ότι οιά του συνοικε
σίου τούτου, διά τού όποιου συνεδεοντο 
δύο άντιθετοι χαρακτήρες. τή: Έριέττα:. 
ήτις εινε ό τύπο; τής σωφροσύνη;, καί 
τού ίδικου σου, τοΰ παραφόρου, θά ύπερί- 
σχυεν ό πρώτος καί βαθμηδόν θά =β:λ - 
τιοϋσο καί θά συνεταυτιζεσο μετά τού 
ϊδικού της. Δυστυχώς ήπατήθην έάν σου 
ε'διδον ώ; τόζυγον γυναίκα έλαφρόμυαλον. 
ώ: είσαι σύ, ίσως θά την έλάτρευες. Εν 
τούτοι; θά ίδω την Έριέτταν, διότι πι
θανόν καί αύτη ν · ύπερτιμά τά πράγμα
τα και ένεκα τούτου εινε αυστηρότερα του

— Δέν τ-ήν κατηγορώ ποσώς, μήτέρ 
μου. Δέν έχω κζμμίαν αφορμήν εναντίον 
της ....θά λυπηθώ δέ πολύ έάν νομίση 
'ότι έγι.< παρεπονέθην κατ' αύτής.,.

— Μείνε ήσυχος, θά τή; εϊπω ό,τι εινε 
άνάγκη νά τής εϊπω.

Εί; τάς τελευταίας ταύτα; λ:ξ-ι; ό 
Βαλεντίνος ένόησεν ότι έπρεπε νά άπέλθη. 
Άφού μετέίαλε την θύελλαν εί: γαλήνην 
καί απέκτησε τόσον ευκόλως ό,τι άπό 
εβδομάδες έζήτει, ήδύνατο πλέον ήσυχο: 
νά άφησγ τήν θετήν του μ.ητέρα, τ-ήν 

οποίαν έπλησίασε καί λαβών αύτή; τήν 
χεϊρα τή είπε :

— Δέν είσθε πλέον θυμωμένη μαζί 
μου ;

— Α; λησμονήσωμεν όλα- σέ παρα
καλώ όμως -νά άφήση; εί: τό μέλλον ήσυ
χου τήν Σελίν.

Ο Βαλεντίνος άπήντησε διά κινήσεω: 
τής κεφαλής, ήσπάσθη τήν χεϊρα τή; κυ
ρία; Μέσλερ καί άπήλθε.

— ΊΊ κυρία Μέσλερ αποφασισμένη νά 
περατώση τό σχίδιόν τη: έξήλθε τών δω
ματίων τη; καί μετέβη παρά τή κομ.ήσσγ. 
Ή Έριέττα καθημένη παρά τό παράθυ
ρου κατεγίνετο εί: έργον τι ζωγραφική; 
το όποιον άφήκεν όπως ύποδεχθή την κυ
ρίαν Μέσλερ.

— Κάτι πρωινή, αγαπητή μου μ.ήτερ ;
— Ήγέρθην λίαν πρωί. ’Έρχομαι, ά

φού προηγουμένως συνδιελέχθην διά μα
κρών μετά τού Βαλεντίνου.

Η κόμησσα εμεινεν άπαθής. άποφασι- 
σμένη νά μη δείξη κανέν ενδιαφέρον είς τά 
άφορώντα τόν Β.-.λ: ιινον. ΊΙ στάσις της 
δέ αύτη ήτο το :-ν καταφανής, ώστε ή 
κυρία Μέσλερ κατεταράχθη. ΓΙεριήλθε τό 
δωμάτιον καί έσταμάτησε πρό τής είκόνος.

— Ώραίον έργον πραγματικώς. Έχετε 
καί άλλα.

— Μάλιστα. μ.ήτέρ μου, άλλά μόλις 
έν σχεδιω ... εινε ή είκών τού συνταγμα
τάρχου Ρέδελ.

— Την κάμνετε εί; άνάμνησιν ;
— ^Ζ!· !·’·1υ> είπεν άταράχω;

ή κόμησσα, τό προορίζω διά την μητέρα 
του συνταγματάρχου.

— Έριέττκ μου. νομίζω ότι καλλιτε- 
οον εινε νά άφήση:

— Πώς,
οιά πράγμα 
κόν ;

ό ε’ργον αύτό.
μήτέρ μου, μέ κατηγορείτε 
τόσον άπλούν καί τόσον φυσι-

— Όχι. Έριέττα. δέν σέ κατηγορώ, 
διότι θά ήμουν άδικος- ζλλ.ά ΐσω; τό δείγ
μα τούτο τής μεγάλη; πρός τόν Ρέδελ. 
φό.ια; γιίνη κφορμή σχολίων.

ΊΙ κόμισσα έκίνησε την ξα θη-ν κεφα
λήν τη; καί μειδ'.άσασα :

— Γνωρίζετε, μήτέρ μου, πόσην προσο
χήν δίδω είς πκν προερχόμενου πα: υ
μών. Εάν νομίζετε οτι έχω άδικον, θά 
ύποκυύω άνιυ συζητήσεως. Έάν όμως 
άλλο; τι; ζντιλέγη είς την διαγωγήν μου. 
θά περιφρονήσω τήν γνωχ.ην του καί θά 
εξακολουθήσω νά πράττω κζτά την αρέ
σκειάν μου. Ώ: κανό- ζ απόλυτον έχω 
οτι δέν πρέπει -.ά δυσαρεστώ οσυυ: άγα- 
πω. διά του: άλλου; δέν έ·.διαφ·ρομαι.

— ’Αγαπητή μου. ή ελευθερία εινε 
καλόν πράγμα, άλλά. δέν πρέπει νά έκτε - 
νεται πέραν τού πρέποντος. Τά δυσάρεστα 
τή: καταζρίσεως δέν ενδιαφέρουν μόνον σέ. 
Πλήν εμού, μετά τής όποια: έχετε κοι
νά τά συναισθήματα, εινε καί ό σύζυγό;

ΊΙ Έριέττα συνέσπασε τάς ύφρΰ; καί 
υ.ετά τινο; συγκινήσεω: ασυνήθους εί; τον 
χαρακτήρα της είπε:

— Δέν εινε πολύ εύαίσθητο: εί: ό,τι 
μέ άφορά, τούτο πολ.λζζι: άπέδειξεν. Εινε


