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κααδμια και βεατροη
Άπό πενών ημερών πωλείται έν Λον- 

δίνω θαυμασία συλλογή εικόνων τών δια- 
σημοτάτων ζωγράφων συγχρόνων καί μή. 
Μεταξύ άλλων, τοϋ περιφήμου ζωγράφου 
Cot'Ot έπωλήθη σειρά τεσσάρων πινάκων 
άντΐ φράγ. 157,000. 'Απεικονίζονται ή 
Πρωία, τι Μτσημ,βρία, τ, ΈσπΙρα, καί ή 
Νύζ. Σχεδίασμα άπλοΰν τοϋ μεγίστου τών 
Γάλλων ζωγράφων τοϋ παρόντος αϊώνος 
Εύγεν. Δελακρουά έπωλήθη άντΐ 2,600 
φρ. Έτέρα δέ είκών τοϋ Άγγλου ζωγρά
φου Ταδέμα άντΐ 4,700. φρ.

■THr-
Διωργανώθη έν Γλασκώβη έκθεσις πρός 

πανηγυρισμόν τής έκατονταετηρίδος άπό 
τοϋ θανάτου τοϋ μεγάλου Σκώτου ποιητοϋ 
Βούρνς, δι ’ ον άπειρον θαυμασμόν τρέφου- 
σιν οϊ Άγγλοι. Πλεΐστα καί ένια μεγά
λης άξια: είνε τά άποσταλέντα παρά δια
φόρων αντικείμενα τέχνης, σχέσιν έχοντα 
πρός τόν ρηθέντα ποιητήν. ’Εκτίθενται 
προσωπογραφίαι τοΰ ίδιου καί τής γυναι- 
κός του, τοπεια τής Σκωτίας έξ ών ένε- 
πνεύσθη, χειρόγραφα, κομψοτεχνήματα καί 

ει τι άλλο. Η άναγράφουσα τά άνωτέρω 
γαλλική έφημερίς μετά πικρίας παρατη
ρεί, ότι έν Γαλλία μακράν άπέχει νά ύ- 
πάρχη ό αύτός ένθουσιασμός πρός τούς 
[χεγάλου; άνδρας αύτής, τουναντίον δέ κα
ταφαίνεται τάσι: άπό τίνος πρός συστη
ματικήν ταπείνωσιν αύτών.

Τό κωμικόν μελόδραμμα τοϋ διακεκρι
μένου Γάλλου συνθέτου Μασσενέ, τό έπι- 
γραφόμενον Σταχτοπούτα, θέλει δοθή τόν 
προσεχή χειμώνα έν τή Opera Coilli- 
que.

-w-
Έπερατώθησαν αί εξετάσεις τής καλ

λιτεχνικής σχολής τοϋ Πολυτεχνείου ήμών, 
έδημοσιεύθησαν δέ είς τάς έφημερίδας καί 
τά άποτελέσματα. Πρώτος εφέτος έγένε- 
το άπόφοιτος ό εϋελπις ζωγράφος κ. Παύ
λος Μαθιόπουλος, ού πρό τίνος έργα έκ- 
τεθέντα έν τή διοργανωθείση καλλιτεχνι
κή έκθέσει έν Ζαππείω, έπηνέθησαν ίκα- 
νώς. Άπό τινων έτών παρατηρεϊται το 
εύχάριστον, ότι πολλοί άξιοι μαθηταί έξ- 
έρχονται τής μεγάλως άλλως παρημελημέ- 
νης σχολής ταύτης, άπαιτοϋν-.αι δέ μόνον 
μεταρρυθμίσεις γενναΐαι πρός κανονικωτέ- 
ραν αύτής λειτουργίαν. Βλάπτει πρό 
παντός ή έλλειψις προτύπων καί καλ
λιτεχνικών μαθημάτων. Πρός τούτοις οέ 
διαρκούς καλλιτεχνικής έκθέσεως ή ϊδρυσις 
έπιβάλλεται, άφ' ού άλλως παρ' ήμίν 
τόση μικρά παρέχεται προσοχή έκ ιχέρους 
τοϋ κοινού εις τήν καλλιτεχνίαν καί είς 
τά γράμματα έν γένει, οέν ύπάρχουσι οέ 
κυρίως παρ’ ήμίν τά εργαστήρια, έν οίς 
πρό παντός αλλαχού άναδεικνύονται οί 
καλλιτέχναι.

Τήν προσεχή Τετάρτην άπό τού θεά
τρου τών Ποικιλιών διδάσκεται ή πεντά
πρακτος βυζαντινή τραγωδία Tatiarii τοϋ 
κ. Τηλεμάχου Καρακάλου, ήτις ύποβλη- 
θεϊσα είς το τελευταίου Λασσάνειον δια
γώνισμα έτυχε τόσον εύφήμου μνείας. Τήν 
δέ προσεχή Πέμπτην διδάσκεται άπό τοϋ 
θεάτρου Τσόχα τό βραβευθέν δράμα έν τώ 
Ρετσινείω διαγωνίσματι τού κ. Άσπρέα 
Ρήγα ή Καρπιτησιώποα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Πρότινος έτελεύτησεν όγάλλος ιστορικός 
καί μυθιστοριογράφος Έδμόνδος Γογκούρ. 
Έγεννήθη έν Νανσύ κατά τό έτος 1826. 
Ό συγγραφεύς ούτος παρουσιάζειτόπερίερ 
γον δτι διήλθετό πλεΐστοντοϋ φιλολογικού 
του σταδίου έν συνεργασία πρός τόν κατά 
δέκα έτη νεώτερον αδελφόν του 'Ιούλιον, 
άποθανόντα κατά τό έτος 1870. Είς τήν 
συνεργασίαν ταύτην οφείλονται τά κάλ- 
λιστα τών έργων τών Γογκούρ. Ένεκα δέ 
τούτου ή έξέτασις τού ιδιαιτέρου έργου τού 
Έδμόνδου Γογκούρ αποβαίνει ανέφικτος, 
ούοέ δύναται χωριστά νά μελετηθή ή φι
λολογική αύτοΰ προσωπικότης. Το πρώτον 
δημοσιευθέν κατά τό 1851 μυθιστόρημα 
αύτών, τό φέρον τίτλον Kata το 18,.. 
παρήλθε σχεδόν απαρατήρητου. Μετά 
ταϋτα προσείλκυσε τήν προσοχήν αύτών 
ό δέκατος δγδοος αιών, τάς μελετάς έπί 
τού όποιου είχε καταστήσει τοϋ συρμού 
διά τού τετράτομου αύτοϋ Στοάς τοΰ 18 
αΐώτος ό Άρσέν Ούσσαί, δι' ής κυρίως 
έζήτησεν ούτος νά έξάρη τήν έλαφοότητα, 
τό άνειμμένον καί την χάριν τών -ι'.θών 
καί ιδεών καί νά ζωγράφισα, τό πνεύμα, 
τήν ζωηοότητα καί τήν ελλειψιν ήθικοϋ 
συναισθήματος τών άνδρών καί γυναικών 
τοϋ παρελθόντος αϊώνος. Τά πολλά ιστο
ρικά έργα, άτινα έγραψαν οί αδελφοί Γογ
κούρ είνε έντελώς διάφορα. Πολλά άνέκ- 
δοτα περίεργα, πληθύς λεπτομερειών, ή 
έπιζητησις τού σπανίου καί τού παραδό
ξου. ή αύτή μέθοοος τοϋ γραφειν, ήν ήκο- 
λούθησαν κατόπιν καί είς τά μυθιστορή
ματα αύτών, χαρακτηρίζουσι ταύτα καί 
ιδίως τό κάλλιστον έξ αύτών, τάς Έρω- 
ρ,ττας τοϋ -Ίονύοίίιχου ΙΕ . Από τοϋ 1860 
έπεδόθησαν είς τήν μυθιστοριογραφίαν. Τά 
μυθιστορήματα αύτών δέν έξετιμήθησαν 
κατά τη·· άξίαν αύτών, καθ' ον χρόνον 
έξεδόθησαν. διά τό ύπερβολικόν τοϋ ύφους 
καί τό κουραστικόν -ών έπισωρευομένων 
λεπτομερειών. Μαθηταί τοΰ Βαλζάκ, καί 
άκολουθοϋντες την χύτην όδον πρός τον 
Φλωμπέρ, έν τη Κυρία Γερβεζαί ιδίως, άνα- 
δείκνυνται άληθεϊς άριστοτέχναι τοΰ ύφους 
καί έξοχοι παρατηρηταί. Αί αισθητικού 
θεωρίαι τής σχολής τούτου, είς ήν άνή- 
κουσι καί ό Ζολά καί ό Δωδέ, δέν κατώρ-
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θωσαν νά έπιβληθώσι, σήμερον δέ τουναν
τίον παρατηρεϊται ζωηρότατη άντίδρασι;, 
εις ήν οφείλεται ή αύστηρότης,μεθ ’ ή; έζε- 
τάζονται τά έργα αύτή; ύπό δοκίμων άλ
λως κριτικών καί συγγραφέων. Ψέγουσι 
τό έξεζητημένον καί ύπερβολικόν τοϋ C- 
οους, τοΰ καθιστώντο; επίπονον καί άνια- 
ράν την άνάγνωσιν, καί την πληθύν τών 
λεπτομερειών, ένεκα τών όποιων ή γενική 
άντίληψι; της ζωής χάνεται. Δέν κατωρ- 
θοϋσιν ούτοι, όπως 6 γενάρχης αύτών 
Βαλ.ζάκ, νά άναπαραστήσωσι τύπον ζων
τανόν, χαρακτήρα ισχυρόν, μεθ ' δλας τάς 
επανειλημμένα; περιγραφής.Τοΰτο δέ άπο- 
δίδουσι καί ώρισμένω; ώ; πρός τού; άδελ- 
φούς Γογκούρ εις την έλλειψι·/ ιδεών μεγά
λων καί άληΟοΰς τέχνη;. ΜεΟ ' όλην την 
βασιμότητα ένίων παρατηρήσεων, δέν δύ- 
ναταί τι; ν' άρνηθή οτι είς την σχολήν 
ταύτην οφείλονται τά κάλλιστα τών γρα- 
φέντων μέχρι τοϋδε μυθιστορημάτων, τών 
μάλιστα χαρακτηριστικών έργων της πα- 
ρούση; έκατονταετηρίδος.
.

Συλλογή' μάλλον άρθρων θεωρείται το 
πρό τίνος έκδοθέν ιστορικόν σύγγραμμα 
τοΰ Γεφροά Γρανμαιζών, έπιγραφόμενον 
Ό ΝαχοΑίωτ χαι οί νεώτεροι αυτού ίστο- 
ριχοί. Εινε αναλύσει; τών έργων, άτινα 
κατά διαφόρου; έποχά; έγράφησαν περί 
μεγάλου Ναπολέοντο;, δημοσιευθεϊσαι εί; 
εφημερίδα;, 'Εξ αύτών εξέλεξε·/ έκεϊνα τά 
άρθρα, τά παρακολουθοϋντα διαδοχικώς 
την δράσιν αύτοΰ καί τον βίον, καί οΰτω 
κατόρθωσε νά δώση εί; τό έργον του ενό
τητα βιογραφία;.

-Μ-
Ό ρώσσος στρατηγός Δραγομιρώφ έξέ- 

δωκε βιβλίον ύπό τόν τίτλον Ό πό.Ιεμος 
χαί ή ειρήνη, ανασκευήν του ομωνύμου 
πολύκροτου μυθιστορήμα-ος τοϋ Δέοντος 
Τολστόη. Δι'αύτοϋ προσπαθεί νά κατά
δειξη οτι ό πόλεμος είνε αναγκαίο;, έξα- 
σφαλίζων τήν ευημερίαν καί τήν πρόοδον 
τών λαών, τά; δέ έξενεχθείσα; γνώμα; 
τοϋ Τολστόη θεωρεί στερούμενα; πάση; 
επιστημονική; σοβαρότητο; καί ψέγει αυ
τό·/, ότι έζήτησεν ύπο τύπον μυθιστορή
ματα νά ύποστηριξη αύτά;.

··*■■
Μετεφράσθη έσχάτω; εί; τ-ήν γαλλικήν 

τό σύγγραμμα τών καθηγητών Λαμπρόζο 
καί Ί’ερράρο // έγχ.Ιηματιχή γυνή χαί ή 
έταίρα. Είνε ψυχολογική. φυσιολογική καί 
ιστορική μελέτη έπί τή; γυναικό; έν γί
νει, ύποστηρίζεται δέ δι ’ άκαταμαχήτων 
αληθώς επιχειρημάτων ή άρχή, ότι τά 
πάθη ήμών, τά ελαττώματα καί ή δια
φθορά είνε άποτέλεσμα φυσιολογικών ανω
μαλιών τοϋ ανθρωπίνου οργανισμού.

Περιεργότατον είνε τό σύγγραμμα τή; 
κυρίας Δυγώ ’ll ΰμεριχαπχή χοινωνία. 
Εκτίθενται έν αύτώ σαφώς τά ήθη καί 
έθιμα, ό χαρακτήρ καί αί ήθικαί άρχαί, 
έφ’ ών εδράζεται ή οικογένεια. Ζωηρότα
τα δέ άναπαρίσταται, καί ή Άμερικανίς 
μέ τά; ιδέας αύτή; καί τά ήθη, τονίζεται 

δέ ή διαφορά αύτή; άπό τή; συγχρόνου 
Εύρωπαίας.

-*·
Τοϋ σπουδαιότατου Αιέ,ιχοΰ τών έ.Ι.Ιη- 

κιχών χαί ρωμαϊχών αρχαιοτήτων, τοΰ 
έκδιδομένου ύπό τών Δάρεμβερ καί Σά
λιο, έξεδόθη τό δεύτερον μέρος τοϋ δευτέ
ρου τόμου (F —G). Είνε τό πληρέστατο·/ 
τών μέχρι τοϋδε έκδοθέντων τοιούτου εί
δους αρχαιολογικών συγγραμμάτων, ιδία 
δέ εύρύτατα έν αύτώ αναπτύσσεται το 
ίκανώ; παραμεληθέν Άττιχόν Αίχαιον, έξ 
ού πολλά ήρύσατο ή ρωμαϊκή νομοθεσία.

-*-
Ύπο τού καθηγητοϋ Μαδερίζ. Δυφουρ 

έξεδόθη τελευταίο·/ σύγγραμμα ύπό τόν τί
τλον 7/ 'Athiralur Πο.Ιιτε α χαί τΐ> ip- 
γο»· τοΰ Άριστοτέ.Ιους, έν ώ κυρίως έξε- 
τάζεται τό ζήτημα κατά πόσον τό εσχά
τως άνευρεθέν ιστορικόν έργον τοϋ Άρι- 
στοτέλους μετέβαλε τάς περί πολιτείας 
τών ’Αθηνών γνώμα; ήμών.

-»-

Ή γνωστή καί είς τό ελληνικόν κοινόν, 
ώ; συγγραφεύς τής περί Συγχρόνων Έ.Ι- 
Αηνω ποιητών μελέτης, κυρία Άδάμ 
έςέδωκεν εί; τόμον ύπό τήν επιγραφήν Τό 
μιχρόν μου θέατρου ~ν. /.α-.ά τά; διαφό
ρου; φιλολογικά; έν τή οικία αύτής εσπερί
δα; παιχθέντα δραματικά έργα. Τά πλεϊ- 
στα έξ αύτών είνε ξένα διαφόρων συγγρα
φέων.•

-Μ-

Ιίλήρε: τρυφερότητος κρίνεται τό μυ
θιστόρημα τοϋ Πέτρου Μαέλ Μιχρος "Αγ 
γεΑος, μή άμοιρον δέ άξίας θεωρείται τοϋ 
Γεωργίου PereyInline τό μυθιστόρημα 
Πρός τόν έρωτα.

Ύπό τοϋ δικηγόρου κ. Άθ. ’Αργυρού 
μεταφρασθέν ήρξατο έκδιδόμενον κατά 
φυλλάδια τό έξοχον δράμα τοϋ Νορβηγού 
δραματογράφου "Ιψεν Οί μνηστήρες τοΰ 
Στέμματος.

ΪΠΟΓΛΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

δεά τούς φολαναγνώστας.
Το Αττικόν /Ιμερο.Ιόγιο»· -τοΰ r.p'j- 

τάνεως τών ελληνικών γραμμάτων κ. 
Ειρηναίου Άσωπίου οίδεΐαι εις τούς 
συνδρομητάς τών «’Ολυμπίωνο μέ 
μόνον δραχ. 4 έν τω έσωτερικώ καί 
φρ. 4 έν τώ έξωτερικψ. Πάσα αιτησις 
ά-ευθυντέον είς το γραφείο·/ μας.

ΊΙ γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων» άνετέθη εις τόν κ. Σπυρ, 
Βελιανίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν 
μας.

Ή επιστασία τών « Ολυμπίων» 
εινε ανατεθειμένη:

Ά>· Ξάνθη είς τον κ. Π.Κοκκίνην, 
ιατρόν.

Έν Δεόε-’ Αγάτς είς τόν κ. Α. Κρή
την.

Έν Δ’ερρακ είς τόν κ. Κ. Σχιναν.
Έν Γιουμου.1τζίνη εις τόν κ. Ίω. 

Πετρόπουλον.
Έν Μυριοφύτω είς τόν κ. Γεώρ. 

Κ. Βαλτάν.
Εν Ιίεριστάσει είς τον κ. Οικονό

μου Παπανικολάου.
Έν Ραιδεστω είς τόν κ. 11. Σαθρόν, 

πρόξενον.
Έν Πάτραις είς τό Πρακτορείου 

τών εφημερίδων.
Έν Άγρινίω εις τόν κ. Δ. Παπα- 

λάμπρον, βιβλιοπώλην.
Εν “Αρτη είς τόν κ. Βασίλειον 

Σινοουκαν.
Έν Σύρω είς τόν κ. Βασίλειον Συ- 

νοδινόν, βιβλιοπώλην.
Εν Κέρκυρα είς τόν κ. Νικόλαον 

Ιωαννίδην, βιβλιοπώλην.
Εν Τρικκά.Ιοις είς τόν κ. Δημη

τρών Μηληγγεώτην.
Εν Λαρίαση είς τόν κ. Θρασύβου

λον Μακρήν, βιβλιοπώλην.
Έν Αιγύπτιο είς τόν κ. Στυλιανόν 

Βασιλειάδην, βιβλιοπώλην έν Αλε
ξάνδρειά.

Εν Καίριο είς τόν κ. Γρηγ. Χει
μώνων, βιβλιοπώλην.

Εν Κιονσταντινουπό.Ιεί είς τούς 
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.

Εν Σμύρνη είς τόν κ. Λεωνίδαν 
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.

Εν ΟεαααΛονίκη είς τον κ. Σω
τήριον Αστεριάοην,

Εν ΜιτυΛηνη είς τόν κ. Θεμιστο
κλή·/ Ψύχαν, διπλογράφον.

Εν Ήπείρω είς τόν έν Πρεβέζη κ. 
Πολύκαρπον Τραχανά·/.

Έν Σάμω είς τόν κ. Πυθαγόραν 
Χρηστόπουλον.

Έν Καβά.Ι.ία είς τόν κ. Καίσαρα 
Δ. Καλέντζην.

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

Έν Δάφνη ('Αγ.Όρους) είς τόν κ. 
Χριστοφ. Ίβηρίτην.

Εν Λάρνακι είς τόν κ. Π. Νικο- 
λαίδην, βιβλιοπώλην.

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

Έν Hpat.la είς τον κ. Δ. Χαλικιάν 
βιβλιοπώλην.

Έν Ί'ι.Ιι,ππουττόΛει, είς τον κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίυτζην.

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

Εν /ίωι-στάκτζα είς τον κ. Μ. 
Γκιών, βιβλιοπώλην.

Εν Ρωσσΐα είς τούς κ.κ. II. Ματιά- 
τον καί Κ. Ν. Μοσχολιόπουλον.

Έχ τοϋ Βααιλιχοΐ τυπογριφιώ·/ Ν. Γ. ΙΓΓΑΕΣΗ

αρά γε έντελώ; αθώα ; Δέν νομίζετε ότι 
έδείχθητε αδιάφορος εί; τά; απολαύσεις, 
τάς όποια; έζήτησεν αλλαχού ; Άλ.ηθώς 
τό πνεύμα πρέπει νά κυρίαρχη τή; ύλης, 
άλλά δέν πρέπει νά γίνεται αιθέριο·/, διότι 
δ σ·/ζυγος, όστι; δέν δύναται νά άνέλθη 
τόσον ύψηλά, σέ ζητά έπί τή; γή;, οέν 
σέ εύρίσκει έκεϊ καί μεταβαίνει αλλαχού. 
Έξ όσων μοι εϊπετε, φιλτατη μου, συμ

περαίνω οτι ύπάρχει παρεξήγησί: τι; με
ταξύ σα; καί σέ παρακαλώ θερμώ; νά 
κάμετε τά πάντα όπω; αΰτη κάταπαυση.

Μετά τους λόγου; τούτου; ή Έριέττα 
κατέστη σκεπτική. Δέν ήδύνατο νά πα
ραγνώριση τά; άγαθά; διαθέσει; τή; κυρία; 
Μέσλερ. ούτε νά νομίση ότι αΰτη ένδιε- 
φέρετο άποκλειστικώ; ύπέρ τοϋ Βαλεντί
νου. Δέν ήθελε νά τή ύποσχεθή ότι θά 
μετέβαλε τήν διαγωγήν τη;, άλλ ' άφ ’ετέ
ρου οέν έπεθύμει νά τή; τό άρνηθη. Έ- 
προτίμησε νά φανή μέχρι τέλου; ειλικρι
νής.

— Εάν καλώς ένόησα, μ.ήτέρ μου, 
επιθυμείτε νά ανανεώσω τά; μετά τοϋ 
σ·/ζύγου μου σχέσεις, τά; όποια; αύτό; 
διέρρηςε. Την έπιθυμίαν σα; ταύτην μοί 
απευθύνετε τή συναινέσει τούτου ;

— Είπέτε μου ότι συναινεΐτε εί; συμ
βιβασμών καί αναλαμβάνω νά τόν ύπο- 
χοεώσω είς παντός ε?δου; ύποχώρησιν ...

— Άλλά δέν μοί απαντάτε καθαρά, 
άνέκραξεν ή κόμησσα, διά νά κάμνετε δέ 
αύτά; οά; ύπεκφυγάς φαίνεται ότι δ σύ
ζυγό; μου οέν σά; ε'δωκε καμμίαν ύπόσχε- 
σιν ... Τόν συμβιβασμόν δέν έπιθυμεϊ αύ
τό;. άλλ'ύμεΐ;. Είμαι δέ βέβαια είς ό,τι 
μέλλει νά συμ.βή. Θά σά; ύπακούση διά 
νά μή άπωλέση τήν εύνοιάν σας, άλλά 
δέν θά είνε ειλικρινής, μετά παοέλευσιν δέ 
ημερών θά έπαναλάβη τά; διασκεδάσει; 
του καί τά; έξει; του, εγώ δέ εί; άντάλ- 
λαγαα τή; έπιεικεία; μου θά λάβω καί 
νίον έξευτελισμόν.

ΊΙ κυρία Μέσλερ δέν άπήντησεν άμέ- 
σως, συνεκράτει έαυτήν. άλλ ’ έπί τέλου; 
δέν άντέσχε καί μετά ζέσεω; άπ-ήντησεν.

— Καί τί μέ μέλλει δι' όλα αύτά· 
άρκεϊ ή συνδιαλλαγή σα; νά εχη ώ; άπο- 
τέλεσμα τήν μητρότητά σου. Γιά σκέ- 
ψου, Έριέττα, όταν θά έ'χη; ενα παιδάκι, 
τί χαρά ! Θά τό άναθρέψωμεν όπως θέ- 
λωμεν, αύτό δέν θά μά; άπατά, θά είνε 
ίδικόν μα;. Καί έπί τέλους άν μά; άπα- 
τήση όταν μεγαλώση θά μά; ε"χη ποτίσει 
εύτυχία; κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν. 
Άχ άμα γεννηθή θά σέ άγαπώ έκατον- 
τάκι; περισσότερον ... έπειτα εινε ή μόνη 
αληθή; εύτυχία τή; γυναικό; ..· έγώ άτυ- 
χώ; δέν «δοκίμασα τήν εύτυχία·/ ταύτην!

Εί; την έκοήλωσιν ταύτην τών μύχιων 
πόθων, εί; τήν ε’κ.ρηςιν ταύτην τοϋ εγωι
σμού τή; κυρία; Μέσλερ ή Έριέττα έφρι- 
κίασε. Τό αίμα άνήλθεν έπί τοϋ προσώ
που της καί δυσκόλω; αποκρύπτουσα τήν 
άγανάκτησίν της, τή είπε :

— Μήτερ μου ! βλέπω ότι φροντίζετε 
περί εμού, όπω; φροντίζετε διά τά; όρνιθας 
τής έπαύλεώς σας. Επιθυμείτε ένα παιδί 
καί δέν σά; μέλλει ούτε πώ;, ούτε σχεδόν 
μετά τίνος Οά τό αποκτήσω ! Σά; βεβαιώ

άδιάφιρο; καί «ί; τό κα/.ό·/ καί εί; τό κα
κό·/, τό όποιον δυνατόν νά πράξω.

— Οί λόγοι σου περιέχουν πο/./.ήν πι
κρίαν, προδίδουσι δέ βαθεϊαν δυσαρέσκειαν.

— Ήτι; είνε λίαν δικαιολογημένη ...
— "Εχετε λοιπόν σπουδαία; άφορμά; 

δυσαρέσκεια; ;
— ΊΙ έ’κπληξί; σα; είνε δικαιολογη

μένη, διότι ούδέποτε σά; παρεπονέθην. 
Άλλά καί έάν τό έπραττον, ή θέσι; μου 

δέν θά μετεβά/.ετο, διά τούτο έπροτίμη- 
σα νά σιωπήσω.

Ή κυρία Μέσλερ ε’κυψε την κεφαλήν 
κα'. έπί μικρόν έσκέφθη, μεθ' δ είπε :

— Γνωρίζω ότι ό Βαλεντίνο; δέν είνε 
πρωτότυπον σωοροτύνης καί οτι εχει α
νάγκην παρατηρήσεων διά τήν ελαφρότη
τά του, άλλά σοί ομολογώ ότι δέν έπί- 
στευον ότι είσθε τόσον πειοαγμένη έκ τών 
πράξεών του.

— Καί τούτο διότι ένομίζετε οτι δέν 
έγνώριζον τάς πράξεις του. Άλλ' ούτος 
δέν αισθάνεται καμμίαν δυσκολίαν νά τά; 
οιαπράττη δημοσία καί νά έκτίθεται είς 
τά κεντρικώτερα μέρη μετά γυναικών 
γνωστών εί; τόν παρισινόν κόσμον. Κατά 
διαφόρους έποχάς έλάμβανον παρά φίλων 
έπιστολας. Οι' ιόν έμάνθανον τήν διαγω
γήν του καί οέν άυ.φέβαλον πλέον ότι μέ 
ήπάτα. "Ενεκα τούτου τώ έκλεισα τήν 
θύρον τοϋ δωματίου μου, διότι δέν έπε- 
θύμουν νά μερίζομαι τόν ε'ρωτά του μετά 
τών γυναικών, τά; όποια; συνανεστρέφε- 
το, O'/τε καταδέχομαι νά τώ έκφράσω 
παράπονα. Άνέλαβον τήν ελευθερίαν μου 
καί δέν ένοώ έπ ’ ούδενί λόγω νά τήν 
άπολέσω. Έσχημάτισα κύκλον έκ φίλων 
άοοσιωμένων, διά τών όποιων λησμονώ 
τά άπατηθίντα όνειρα τή; καροία; μου. 
Εί; τούτων εινε καί ό συνταγματάρχη; 
Ρέδελ, τόν όποϊον εύχαριστοϋμαι νά όέ- 
χωμαι, διότι είνε άξιο; πάση; εκτιμή- 
σεωο. Τόν έγνώρισα δε'ύμών καί δέν βλέ
πω λόγον τινά, δυνάμενον νά προκαλέτς, 
σχόλια καί δέν θά επιτρέψω εΐ; κανένα νά 
καμ.η τοιαϋτα.

— Άγαπητή μου Έριέττα, ούδεί; έ
σκέφθη ποτέ νά σέ έξαναγκάση εΐ; τι- δ 
δέ Βαλεντίνος πρό ολίγου άκόμη έπλεκε 
τό έγκώμιόν σου. Έγώ μόνη άνησ·/χώ 
δι’ αύτόν τον χωρισμόν και ή επιθυμία 
μ.ου είνε νά παύση. Τά πρό; ύμά; σφάλ
ματα τοϋ Βαλεντίνου είνε σοβαρά, άλλ’ 
έγώ ώς πλέον ηλικιωμένη καί περισσότε
ρον πεπειραμένη, νομίζω ότι είνε έξ εκεί
νων, τά όποια δύνανται νά συγχιορηθώ- 
σιν. Όσον προχωρείτε τέκνον μου εί; τήν 
ηλικίαν, τόσον θά πεισθήτε ότι πρέπει νά 
είσθε επιεική; κατά κανόνα εί; τούς άν- 
δρας καί ιδιαζόντως πρό; τόν σύζυγον. Ύ- 
—άρχο/σι γυναίκες, αΐτι.ε; θά σκ; είπωσιν 
ότι αί άπιστίαι, διά τά; οποία; καταδι
κάζετε τόν Βαλεντίνον, ταΐς προξενοϋσιν 
άνακούφισιν, οιότι τά; άπαλλάττουσιν άπο 
οχληρά; ύποχρεώσει;. Καθόσον άφορκ ύ
μά;, νομίζω ότι ή καλλιτεχνία σοί άπα- 
σχολεΐ τόσον τό πνεύμα, ο/στε οέν σοί δί
δει καιρόν νά σκεφθής καί περί τών άναγ- 
κών τή; καοδίας. Είςεύρω οτι ό Βαλεν
τίνο; είνε πολύ ε'/οχοο ! Άλλά σεϊ; είσθε 

ότι τ/,ν μητρότητα δέν τήν εννοώ όπω; 
ύμεϊς. Τήν θέλω όταν αΰτη περιβάλεται 
ύπό τοϋ ενδιαφέροντος τή; άγάπη; καί 
τή; άφοσιώσεω; τοϋ πατρός. Άλλά νά 
άποκτήσω τέκνον δι ’ άνδρό; τόν όποϊον 
περιφρονώ, όστις όταν μέ πλησιάσ-η θά εχη 
έγερθή έκ τή; κλίνης τής ερωμένη; του, 
τούτο μέ αποτροπιάζει. Τί παιδί δέ Οά 
είνε αύτό τό όποιον θά συ/.ληφθή ύπό 
τοιούτου; όρους. Πάντως τό άναμένει ή 
τύχη τοϋ πατρός του. Τοιοϋτον τέκνον 
δέν επιθυμώ' δέν θέλω νά κάμω ένα δυ
στυχή έπί πλέον.

— Ώ! είπεν ή κυρία Μέσλερ, μοί άρ- 
νεϊσθε ότι θά ήτο ή μεγαλειτέρα χαρά τοΰ 
βίου μου ;

— Έάν τόσον πολύ επιθυμείτε εν τέ
κνον, είπε μετ'ήργήςή Έριέττα, διατά
ξατε τόν κόμ.ητα Κουτρά νά υίοθετήση 
έν. Οΰτω Οά σά; άποδώση ο,τι τω έδώ- 
σατε. Μη επιμένετε όμως νά γείνω έγώ 
τό θύμα τών κληρονομικών σας συνδυα
σμών. Δέν είσήλθον εί; τόν οίκόν σα; μέ 
μόνον τόν σκοπόν τή; μητρότητο; !

Ή κυρία Μέσλερ ώχρίασε, δάκρυα έκά- 
λυψαν τού; οφθαλμού; τη;, πλησιάσασα 
δέ τήν νεαράν γυναίκα :

— Σέ «πείραξα λοιπόν, Έριέττα μου, 
τόσον πολύ διά νά μοί όμιλή; οΰτω άπο- 
τόμω;; Σέ βεβαιώ ότι δέν εσκεπτόμην 
τοιοϋτόν τι καί σοί ζητώ συγγνώμην.

Εί; τούς λογου; τούτου;, εί; οΰ; άνε- 
φαρετο ή άγαθότη; τή; κυρίας Μέσλερ, 
ή κόμησσα ήσθάνθη παρερχόμενον τον θυ
μόν τη; καί ριφθεϊσα εί; την άγκάλην αύ
τής, τή είπεν :

— "Οχι ! δέ·/ εχ=~ε άνάγκην συγγνώ
μης. Έγώ πταίω, διότι παρεφέρθην, Τό 
θέμα όμως αύτό μέ παραφέρε·. πάντοτε, 
μοί είνε οδυνηρόν. Γνωρίζω ότι μή πραγ
ματοποιούσα τήν επιθυμίαν σας οέν έκ- 
πληρώ τού; πόθους σας, διότι έξελέξατε 
έμέ πτωχήν καί άνευ μέλλοντος ώς σύζυ
γον τοϋ κόμητος, διά νά ήμαι γόνιμο; καί 
πρό; τούτο μέ κατεστήσατε πλούσια·/, μοί 
έδώσατε τήν πολυτέλειαν καί την ευμά
ρειαν τοϋ βίου, άλλ' έγώ δέν άνταπεκρί- 
θην εί; τά; προσδοκία; σα;. Άλλά γνω
ρίζετε τού; λόγους καί σά; παρακαλώ νά 
μ.ή επιμένετε. Αφήσατε με νά ζώ έν τή 
ελευθερία, καί θά σάς είμαι διά παντός 
θυγάτηρ εύγνώμων. Δέν θέλω νά γείνω 
οργανον τών διαβατικών ορέξεων τοΰ κό- 
μητος. Έάν έπιμείνετε, προτιμώ νά έγ- 
καταλείψω τήν οικίαν ταύτην καί νά ζήσω 
άφανής, άρκεϊ νά μ.ή στερηθώ τής ανεξαρ
τησίας μου καί τοϋ σεβασμού τών περί 
έμέ.

Οι λόγοι ούτοι τής Έριέττας σ·/νεκί- 
νησα» βαθύτατα τήν κυρίαν Μέσλερ.

— "Εχετε δίκαιον, Έριέττα, έγώ εί
μαι παρά πολύ εγωιστής. Οΰδέποτε είς το 
μέλλον θά άκούσετε παρ ’ έμοϋ όμοιου; λό
γου;. Ζήσατε εύτυχής, τέκνον μου, άφοΰ 
ή ελευθερία δι’έσέ είνε εύτυχία.

— Εύχαριΐτώ, μήτέρ μου, είπεν ή 
κόμησσα.

Ή κυρία Μέσλερ σιωπηλή καί ελαφρά 
έξήλθε τών δωματίων τή; Έριέττα;.

Κατά τήν αύτήν ώραν έπί τοϋ άνοήρου
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τής έπχύλεω; ό Βαλεντίνος κατόρθωσε νά 
συνάντηση μόνην την κυρίαν Φρειδερίκου, 
τής όποιας δ σύζυγος εύρίσκετο πλησίον 
της λίμνη:. Είς τον κρότον τών βημάτων, 
ή Σελίν έστρεψε την κεφαλήν, άνεγνώρισε 
τον κόμητα καί ώχρίασε. Ό Βαλεντίνος 
ήτο πλησίον της. Ή Σελίν έπειράθη νά 
άπομακρυνθή, άλλ ’ ό κόμης τήν ελ.αβεν 
έκ τοΰ βραχίονος μετά πολλή: οίκειότη- 
τος καί μειδιών τήν ήνάγκασε νά μείνη, 
ένώ συγχρόνως τη είπε :

— Προσπαθήσατε νά μή φαίνεσθε τε- 
ταραγμένη, διότι σά; βλέπουν άπό παν
τού. Σάς προειδοποιώ ό-ι έάν θελήσετε νά 
φύγετε, θά σάς κρατήσω διά τής βίας καί 
&ς γείνη ό,τι γείνη. Μέ μεταχειρίζεσθε ώς 
έχθρόν, επομένως μη σάς κακοφανή έάν 
πράξω τι ώς έχθοό;.

Ή νεαρά γυνή έμεινεν ώς καρφωμένη· 
ή άναπνοή της ήλατώθη, οί οφθαλμοί της 
έμειναν άπλανείς, κατέστη δέ άνίκανο; νά 
λάβη ώρισμένην άπόφασιν.

— Εινε ανάγκη νά συνομιλήσωμίν έπί 
τινα: στίγμα;. Ίσως ένώπιον μου θά είσθε 
όλιγώτερον τολμηρά ή ένώπιον μαρτύρων. 
Εινε ανάγκη νά έξηγηθώμεν.

Ή Σελίν άπήντησε μέ φωνήν πνιγο- 
μένην :

— Νομίζετε ότι θά μέ έξαναγκάσητε' 
νά ακούσω ό,τι δέν θέλω.

— Κάτι περισσότερον, κυρία, νομίζω 
οτι θά σας έξαναγκάσω νά μού άπαντή- 
σητε.

— Όταν σά; άπαντήσω θά είμαι έλευ- 
θέρα νά φύγω :

— Μαλιστα.
— Τότε έρωτήσατέ με.
Ό Βαλεντίνος έμειδίασεν ειρωνικός.
— Ούδεί; δύναται νά εϊπη οτι εισθε 

υποκριτής, ούτε ότι άποκρύπτετε τάς εν
τυπώσεις σας. Δέν θά είχον νά σάς προσ
θέσω τι περισσότερον, έάν δέν ένόμιζον ότι 
καί σείς ή ίδια αύταπατάσθε.

Ή νεαρά γυνή ήρυθρίασεν έξ οργής, τά 
χείλη της συνεσπάσθησαν καί μέ ύφος πλή
ρες άποτροπιασμοϋ τώ είπεν ·,

— Όχι, κύριε, είμαι ειλικρινή: καί 
εύσυνείδητος όταν λέγω ότι σά; περιφρονώ 
καί σάς άποτροπιάζομαι. Είσθε ό άχρειέ 
στερος, ό αύθαδέστερος καί δ άτιμότερος 
άνθρωπο;. Έάν δέ μοί ήτο δυνατόν νά 
ριψοκ^αυ «υσω την ζωήν ·Λδυ κχτα τη: 
ίδικής σας θά τό έπρατον μετ 1 άνεκφθά- 
στου χαρά: όπως δυνηθώ νά σάς φονεύσω.

Ό Βαλεντίνος τής παρετήρησεν άπα- 
θώς :

— Ναι, μέ μισείτε· 
θές, διότι ακούω τήν 
σας 
φωνήν τής σαοκό; σας 
φωνή μίσους. Συνήλθετε 
άποτροπιάζεσθε διότι μοί 
λά όταν έγείνατε ~ 
έκράτουν είς τού; 
θην τό σώμα σα; 
έξ άποστροφής. Ό έρως μου σάς έξώργι- 
ζε, άλλά δύναμαι νά σάς δρ/.ισθώ οτι 
δέν τόν άπεκρούατε. Ήτο μέθη διαβα
τική, ένεκα τής όποια; μοί παρεδόθητε 
άνευ άντιστάσεως, ήτο στιγμιαία έπιθυ-

τούτο εινε άλη- 
φωνην τή; ψυχή; 

άλλά προ ημερών ήκουσα έπίση: την 
καί αύτη δεν ήτο 

έκτοτε καί ήδη 
ιαρεδόθητε. Άλ- 

•οική μου, όταν σά; 
βραχίονας μου, ήσθάν- 
νά φρικι^ ... όχι όμω;

ά; ύβρεις, πάσα: τάς καταφρο- 
Έξ ολη; ψυχής συγχωρώ τήν γυ-

πρός τούς δυνα- 
ή Σελίν έκλχιε σιω- 

οντα κατά στά
ση; δάκρυα διηυ- 

ών χειλέων της καί 
τού ρινομάκτρου της. 
άνέμενε μίαν διαμαρ- 

παράζλησίν τινα ή 
ή νεαρά γυνή,

μία, διά τήν όποιαν μετεμελήθητε καί 
ίξωργίσθητε, τήν όποιαν όμως ήσθάνθητε 
ζαί τήν όποιαν δυνατόν νά αίσθανθήτε 
καί άλλοτε.

— Όχι ! όχι ! Ουδέποτε !
— Τις είξεύρει ; Είσθε γυνή ιδιοφυής. 

Άφ ’ ένός ή άρετή σας φθάνει μέχρι τού 
έσχατου όρίου τής άύστηρότητος, τήν α
πλήν ιδέαν τού σφάλματος θεωρείτε ώς 
άνεξίτηλον κηλίδα, είσθε άφοσιωμένη είς 
τό καθήκον σα; καί άποφασισμένη νά μή 
παρεκκλίνετε αύτού, άπο τοιαύτην γυ
ναίκα δέν αναμένω ζαλλιτέραν υποδοχήν. 
Άφ ’ ετέρου είσθε ή γυνή τών σφοδρών 
παθών, ή γυνή ή ύποχωρούσα είς τά; αι
σθήσεις τη;, ταύτην έγνώρισα πρό ημε
ρών. Τήν εΐδον τότε ώραίαν έκ τού πό
θου καί τού πάθους, διά νά νά την έπα- 
νεύρω σε τοιαύτην άγογγύστως ύφίστα- 
μαι όλας ττ” — —-...... -
νήσβς. Τε 
ναϊζα, την προσπαθούσα νά μοί άφαιρέση 
τήν γυναίκα τού έρωτος καί τού πάθους. 
Έξ έ.αντία; ή άντίστασί; της μέ θέλγει, 
τό θάρρος της μέ εμψυχώνει καί έν τή πά
λη της ταύτη ό πόθος μου νά τήν άπο- 
κτήσω καί πάλιν μεγεθύνεται, διότι γνω
ρίζω τήν λύσσαν τού έρωτός της καί διά 
νέαν τοιαύτην μεθιστικην άπόλαυσιν θά 
έδιδον τήν ζωήν μου.

Μέ υψηλήν τήν κεφαλήν, όπως μή προ- 
δώση τήν συντριβήν τη; πρός τούς δυνα- 
μένους νά τήν ίδωσιν, ~ 
πηλώς, τά σέ καταπϊπ 
γόνα; έπί τού προσώπου 
λάζ-ουν τά άκρα τ 
έ’πιπτον βαρέα έπί 
Μάτην ό Βαλεντίνος 
τυρίαν, μίαν ύβριν, 
φωνήν οργής καί άλγους 
ώς έάν ούδέν έλέχθη άφορών αύτήν, έμε- 
νεν έπιμόνως σιγηλή. ’< > κόμη; άπώλεσε 
τήν ύπομονήν του καί ώθήσας ελαφρώς 
τήν Σελίν τήν ήρώτησε.

— Τί θά μού απαντήσετε λοιπόν εί; 
αύτά ;

ΤΙ νεαρά γυνή έξηκολούθει σιωπώσα, 
τά δάκρυα ε'ρρεον έκ τών οφθαλμών της, 
τό στηθός της έξωγκούτο έκ τών λυγμών, 
δέν ήθελεν όμως νά δείξη οτι ένώπιον της 
εύρίσκετο άνήρ, οστι: έτόλμα νά τήν ύ- 
βρίση.

Ό Βαλεντίνος άπελπισθέις έκ τής σιω
πή; είπεν :

— Μή μέ έξωθήτε εί; τά έσχατα ! 
Προσέξατε, καταχράσθε τή; υπομονής 
μου ’. Μάθετε οτι σά; επιθυμώ καί θά σά; 
άπολαύσω. Απαντήσατε μου. έστω καί 
άρνητικώς.

ΤΙ Σελίν ούτε τήν κεφαλήν τη; κατε- 
δέχθη νά στρέψη πρό; αυτόν, άλλά κλαί- 
ουσα καί άφωνος διήλθε βραδέως βαδίζου- 
σα πρό αύτού καί άπεμακρύνθη τού Βα
λεντίνου, τόν οποίον άφήκε συντετριμμένον 
έκ τής περιφρονήσεώς της ζαί ήττημένον 
έκ τής σιγής της.

VI
Κατόπιν τών συμβάντων τούτων δ έν 

τή έξοχή παραθερισμός δέν ήτο δυνατόν νά 

διαρκέση πλειότερον. Ό κύριο; καί ή κυ
ρία Φρειδερίκου έπανήλθον εί; Παρισιού;, 
δ οέ κόμη; δέν έπέστρεψεν εϊ; τήν εξοχήν. 
Έγκατεστάθη εί; τό μέγαρόν του μέ μό

νον υπηρέτην τόν θαλαμηπόλον του, έγευ- 
μάτιζεν είς τήν λέσχην καί τηλεφωνικός 
έμάνθανε περί τής ύγείας τών έν τή έξοχή 
έτι διαμενόντων. ΤΙ Έριέττα καί ή κυρία 
Μέσλερ έκράτησαν έπί μίαν εισέτε εβδο
μάδα τούς φίλους των εί; τήν έ'παυλιν, 
άλλά μετ’αύτήν έμειναν μόναι. Ή κυρία 
Μέσλερ έφαίνετο άνήσυχο; διά τόν Βαλεν
τίνον, περί τά τέλη δέ Οκτωβρίου προέ- 
τεινεν εί; τήν νύμφην της νά έπιστρέψω- 
σιν είς Παρισιού;. Τούτο έγένετο άνευ 
τινός δυσαρέσκειας, πλήν τής τού Βαλεν
τίνου, οστις ήναγκάσθη νά θέση τέρμα εί; 
τόν άσωτον βίον του.

Άπό μηνός ούτος έλησμόνησε καθ ' ο
λοκληρίαν ότι είχε σύζυγον, άλλά δέν 
έλησμόνησε τάς γυναίκα; τών άλλων. Εί; 
τό κεφάλαιον τή; αίσθηματικότητος ήκο- 
λούθει τό πρακτικόν άξίωμα, τά όμοια 
τοϊς δμοίοις. 'Οσάκις ύπό σκληρά; τινός 
ήπατάτο έν τώ έρωτί του, έγκατέλειπεν 
αύτήν καί έλά-.ρευεν άλλην. Οΰτω δέ εύ
ρίσκετο πάντοτε εύχαριστημένος, διότι έ- 
λεγεν οτι όλαι αί γυναίκες δμοιάζουσι καί 
ότι εινε τό εύκολώτερον πράγμα τού 
σμου νά λησμονήση τι; την άπιστον 
τήν άγκάλην τής νέας ερωμένης.

κό- 
είς

Τήν ομοιοπαθητικήν ταύτην τού έρωτο; 
έφήρμοσεν άπό τής έπανόδου του εί; Πα
ρισιού; καί όπως λησμονήση την Σελίν 
συνεδέθη μετά τίνος Περουβιανής, τή; κυ
ρίας Σεμαραές, ήτις τήν εύνοιάν της ταύ
την παρείχεν έξ ύπολογισμού. Ό Βαλεν
τίνο; ήτο έξ έκείνων, οϊτινε; ήδύναντο νά 
εινε χρήσιμοι εί: τήν χαρίεσσαν ξένην, 
έπομένω; έγένετο δεκτός μετά πολλών 
περιποιήσεων. Ή Ροζέτα Σεμαραές ήτο 
έκ τών ωραιότερων μελαγχροινών. Ό 
Βαλεντίνος ένόμισε διά μίαν μόνην ημέραν 
οτι όχι μόνον τήν είχεν αγαπήσει, άλλ’ 
ότι παραφόρω; τήν έλάτρευεν, άλλά μετ' 
ολίγον ήσθάνθη άποστροφήν καί ελεγεν 
ότι τώ ήτο αδύνατον νά ένδιαφέρεται έπί 
μακρότερον μέ τοιαύτην ώραίαν μέν άλλά 
μωράν γυναίκα.

Τήν ημέραν ταύτην είχε συναντήσει εί; 
τόν περίπατον τήν κυρίαν Φρειδερίκου έπο- 
χουμενην, κατηφή; με τέβη νά γευμάτίση 
εί; τήν λέσχην του, κατελήφθη δέ ύπό τό
σης δυσθυμία;, όσην δέν ήσθάνθη άπό τή; 
γεννήσεώ; του. Χωρίς νά πλησιάση τι>.ά 
τών φίλω·· του έδε-.πνησε μόνος καί έπει- 
δή τό χαρτοπαίγνιου έβράδυνε νά άρχίση, 
μετέβη εϊ; εν τών θεάτρων τών βουλεβάρ
των, όπου έπαιζον γυναίκες, τών όποιων 
τά; ορεκτικά; σάρκα; μόλις έκάλυπτον 
έλαφρόταται ένδυμασίαι. Καί έκεϊ ή αύτή 
δυσθυμία τόν κατέλαβε. Τήν μουσικήν 
εύρεν άνιαράν, το έργον άνόητον, τά; δέ 
ώραία; ηθοποιού; άπαισία;. Τό μεσονύ
κτιον έπανήλθεν εί; τήν λέσχην του, έλα
βε μέρο; είς τό παιγνίδιον, γωρί; νά άπο- 
τείνη τόν λόγον εις ούδένα, έκέρδισεν 
όγδοήκοντα χιλεάδα; φράγκων εί; λεπτά 
τινα τή; ώρας, άπέρριψε κατόπιν τά παι-


