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ύπό Λ'ιχ 'Arriavoxoi.lov.
«Κλαίει 1 ...», ποίημα, ύπό Λ. ΜαραίΑΛον.
Ν. I. Αάσχαρη καί Λί. Γlarrovxaxi). «Ό Γαμ

πρό; μα;ο, κωμωδία (ί; πράξεις τρεις.
Eixirte Θερινή πρωία
Έν τώ Διλτίω : Καλλιτεχν’α καί Θέατρον.— 

Φιλολογικά. — « Ό ανωφελή; πλούτος», μ.θιστορία 
Γεωργίου Όν».

smiim μ θε.«
Εί; το Βρεττανικόν μ.ουσειον άπεστάλη 

σπουδαιοτάτη συλλογή αρχαιοτήτων, προ
ερχόμενη έζ. τών έσχζτω; λαβουσών χώ
ραν άνασκαφών έν Κύπριο. Τά πλεΐστα έξ 
αυτών είναι κοσμήματα χρυσά, περιδέραια, 
ψέλλια, ενώτια. Έξαιρέτω; έπεξειργασμένα 
άνήκουσιν εί; τη, περίοδον τή; άρχαιοτά- 
τη; Ελληνικής τέχνη;. τή; καλουμένης 
Μυκηναϊκή;· ή δέ σπουδή τών κομψοτε
χνημάτων τούτων θέλει συ,ντείνη πρό παν
τός προ; καθορισμόν τή; έποχή; καθ’ ή·> 
ήρξατο ή άνάπτυξίς τή; Έλληνική; καλ
λιτεχνία;. Αί άνασκαφαί, εξακολουθούσα:, 
διενεργοϋνται εί; άπόστασίν τινα άπό τοϋ 
χωρίου Έγκομή, κειμένου ολίγον άπώτερον 
τών ερειπίων τή; άρχαϊα; πόλεως Σαλα- 
μϊνος.

Μέχρι τοΰδε άνεκαλ.ύφθησαν τάφοι πολ
λοί οϊτινε; ώ; φαίνεται άπετέλουν τό νε
κροταφείου τής άνω μνημονευθεϊση; πό
λεω;. Τά σπουδαιότατα τών ευρημάτων 
είναι δακτύλιο; έςαίσιος, έφ ’ ου είναι κε- 
χαραγμένη ιερογλυφική έπίκλησι; πρό; τήν 
αίγυπτίαν θεάν Μούτ. Μεγάλη ή σημα
σία αύτή;, ώ; συντελούσα,; είς τήν γνώσιν 
τή; έπιδράσεω; τή; αιγυπτιακή; τέχνη; ζ.αί 

τοϋ πολιτισμού έπί τή; ’Ελλάδος. Έν τώ 
αύτώ δέ τάφω συνελέγησαν πολλαί μ.εγάλαι 
περονίδε; ζ; ώ; γνωστόν εφερον αί γυναίκες 
πρό; καλλωπισμόν κατά τού; παναρχαίου; 
χρόνου:.‘Έχουσι τήν άκίοα όξεϊαν καί μα
κράν. τήν λαβήν βάρεϊαν, πρό; εγχειρίδια 
όμοιάζουσαι, τοϋ αύτοϋ δε σχήματος προ; 
τά φερόμενα ύπο τών έν τώ περιφήμω άγ- 
γείω τή; Φλωρεντία; άπεικονιζομένων προ
σώπων. Άλλα τά καλλιτεχνικώτατα όλων 
είναι δύο συμπλέγματα έκ γλυπτού ψευδούς 
ελεφαντόδοντο;. Τό έν παριστά λέοντα 
καταβάλλοντα ταύρον, το δέ έτερον άνδοα 
φονεύοντα γρύπα. Ό γρύψ έχει τό σώμα 
λέοντες, τά; δέ πτέρυγα; καί τήν κεφα
λήν άετοϋ- ή εργασία είναι λεπτότατη, 
ή δέ εκφρασι; τού τρόμου τοϋ φανταστι
κού ζώου εχει. δύναμιν πολ.λ.ήν ζαί ένάρ- 
γειαν. Ό άνήρ φέρει περιβολήν ανατολι
κήν. Μεγαλοπρεπές είναι το σύμπλεγμα 
του λέοντο; και τοΰ ταύρου, καταγόμενου 
εκ Καρίας. φέροντο; δ’ έπί τή; ράχεώ; 
του ύβο . Έπαλ ηθεύουσι δέ έκ τούτου αί 
είζ.ασίαι πολλών αρχαιολόγων, οϊτινε; ύπε- 
στήριξαν οτι ή άρχαιοτάτη Ελληνική τέ
χνη τήν γένεσιν ε'σχεν έν Καρίζ. Χίαν 
άναμένει αποστολήν τό Βρεττανικόν μου
σείου έπίση: σπουδαίων αρχαιολογικών εύ- 
ρυμάτων περί ή; έζ.τενή όμοίω; θά κάμω
μεν λόγον.

-*■
Καθ έκάστην δημοσιεύεται έν Γερμανία 

απειρία συγγραμμάτων κριτικών καί έρ- 
μ.ηνευτικών περί τοϋ έργου τοϋ διάσημου 
μουσικού ζαί νεωτεριστου Ριχάρδου Βά
γνερ, πρό; ον τάξι; Γερμανών τρέφει λα
τρείαν φανατικήν. 'Εντυπώσει; αύτοϋ έξ 
έπισκέψεω; γενομένη; έν Μπαϋρώθ δημοσι
εύει έν τελευτά·ω φύλ.λ.ω τής « Έφημερίδος 
τών Συζητήσεων» ό χρονικογράφος Άλ- 
λαί, σαρκαζων τον άλογον θαυμασμόν τών 
ακροατών τοϋ μοναδικού τούτου θεάτρου. 
Τελευταίο·/ εργον άρκετά περίεργον έδη
μοσιεύθη περί τών Xivheliingen τοϋ Βά
γνερ ύπό τοϋ καθηγητοϋ Κάγο δέ Βολ- 
τζάκεν,μεταφρασθέν καί εί; τήν γαλλικήν, 
είνε δέ οδηγό; πρό; ζατάλ.ηψιν τής μουσι
κή; τοϋ πολύκροτου τούτου ε'ργου, τοϋ 
παίζόμενου νϋν είς τά ζ.υριώτατζ τών γερ
μανικών θεάτρων.

-Μ-

Κί; ηλικίαν G2 έτών άπεβίωσεν έν ΙΊα- 
δούη, ο συνθέτης ζ.αί σφοδρό; αντίζηλο; 
τοϋ περίφημου μουσουργού Ροσσίνη Άχιλ- 
λεύ; Γραφφίγνα. ΙΙρό εικοσαετίας άπεπει- 
ράθη νά γράψη νέαν μουσικήν έπί τοϋ 
«Κουρέως τή; Σεβίλλης».Τά μελοδράματα 
αύτοϋ έπαίχθησαν καί εί; διάφορα ξένα 
θέατρα, ίδίω; δέ έν Παρισίοι; εσχον ικα
νήν επιτυχίαν, άλλ.' έν γένει διακρίνει 
αύτά ψυχρότης καί έλ.λειψι; φαντασία:.

-*■
Μέτρια εφέτος άπέβησαν τά άποτελέ- 

σματα τοϋ γινομένου πρό τινων ήμερών 
διαγωνισμού δραματικού καί κωμικού τοϋ 
Ωδείου τών Παρισίων. Ό Ιούλιο; Λε- 
μαίτρ έν τώ δημοσιευομένω άρθρω του έν 
τή α Έφημερίδι τών Συζητήσεων» άποδί- 
δει τούτο είς τό οτι εκλέγονται πρό; ά- 
παγγελίαν μακρά τεμάχια, κουράζοντα 
τόν μαθητήν καί φέροντα εί; φώ: τά ε
λαττώματα τή; απαγγελίας,κτιναβραχύ
τερα τοιαΰτα θά άπέκρυπτον καί δτι παρι- 
στκνονται δυσχερείς δραματικά; σκηνάς,ά; 
βεβαίω: νεαροί ζ.αί πρωτόπειροι μαθηταί 
δέν δύνανται νά έκτελέσωσιν έπιτυχώ:.. ... . ·-, ,/· ' Και παρ ημιν προ τίνος εσημοσιευσησαν 
εί; τά: εφημερίδα; τά αποτελέσματα τών 
εξετάσεων τή; δραματική; σχολή; τοϋ 
Ωδείου, εί: ήν δυστυχώ; ελάχιστο; φοίτα 
άριθμό; μαθητών καί ήτι; δέν λειτουργεί 
κανονικό»:, ώ; ώφειλεν. έλλείψει μέσων.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ύπό τήν επιγραφήν Portraits inti
mes έξεδωκε τόμον ίι διακεκριμένο: χρονι
κογράφο; τοϋ «Χρόνου» τών Παρισίων 
Άδόλφο; Βρισσών, έν ώ περιέλαβε τά: 
επιτυχέστερα; τών δημοσιευθεισών συνεν
τεύξεων καί τά; μάλλον ένοιαφερούσα; 
φιλολογικά; εικόνας. Πολιτικοί άνδρες. 
ποιηταί, λογοτίχναι. κυρία·, τοϋ συρμού 
καί συγγραφείς. παρέρχονται εί; τά; σε
λίδα; ταύτα; ζωντανά, διαζ.ρίνονται δε 
τά άρθρα περί Γάστωνο: Π αεί, τοϋ νεωστί 
έζ.λ.εγέντος άκασημαϊκού, και τή; σεσποι- 
νίδο; Ύβέττη; Γυλμπέρ κτλ.

•-W-
Έδηι/.οσιεύθη τελευταϊον κριτικόν εργον
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τοΰ I. Βαρβέ Ώρεβυλλύ ύπο τόν τίτλον 
«Σύγχρονον θέατρον», περιέχον αναλύσεις 
τών παιχθέντων έργων κατά το έτος 1881 
έως 1883. Πλεϊσται μορφαί διακρινσμέ- 
νων σήμερον δραματικών συγγραφέων, ώς 
τοΰ Βορνιέ, απεικονίζονται μετά τή; μα
γείας εκείνης τοΰ ύφους, τοΰ δεακρίνοντο; 
τόν γηραιόν συγγραφέα.

-Μ-

Έξεδόθησαν αί « ’Αναμνήσεις τής νεό- 
τητος» τοΰ πρότινος άποβιώσαντο: Γάλ
λου συγγραφέως Αρσενίου Ούσσαί. Ανά
γονται είς τά άπό τοΰ 1830—1850 έτη, 

ποιη'.αί καί συγγρα-

σύγχρονοι πρός αύτόν,

δλοι δέ οί μεγάλοι
φεϊς, ώς ό Ούγκώ, ό Βαλζάκ, ό Λαμαρ- 
τϊνος, ή Σανδη, ----- --· ' ~~
έξεικονίζονται διά χρωμάτων γραφικών, 
άλλά πάντοτε έπιπολαίως. Τόν Ούσσαί 
δέν ωέκρινε φαντασία, ουδέ τέχνη, άλλά 
χάρις ελαφρά καί πνεύμα, άνηκον εις τήν 
άλλην εκατονταετηρίδα. Είς την «Στοάν 
τοΰ 18ου αίώνος». τό σπουδαιότατο·; ίσως 
τών έργων αύτοΰ, δέν ύπάρχει βαθύτης, 
εινε δέ αύτη μάλλον διάλεξι; πνευματώδης 
καί φευγαλέα, συλλογή ανεκδότων περιέρ
γων κατά τό μάλλον καί ήττον, καίτοι 
γυναίκες τής αριστοκρατίας, ώς ή μαρκη- 
σία τοΰ Ρεβερμπέρ, απεικονίζονται μετά 
δυνάμεως ού τής τυχούσης. Τά μυθιστορή- 
ματά του είναι μέτρια, καί αύταί δέ αί 
«Μεγάλαι Δέσποιναι», γεγραμμέναι κατά 
τά ερωτικά καί ηδυπαθή μυθιστορήματα 
τοΰ παρελθόντος αίώνοο, στερούνται πραγ
ματικής άντιλήψεως τής ζωής, παν άλλο 
δέ ή σύγχρονα αισθήματα άπεικονίζουσι.

‘Επαινείται μεγάλως τό μυθιστόρημα 
τοΰ Δέοντος Μπαρρακάν «Οί βάρβαροι». 
Ύπόθεσιν έχει τάς δυσχερείας τά; όποιας 
ύφίσταταΐ τις διά νά άποτινάξη τον ζυγόν 
παλαιάςέρωμένης,βάρβαρον δέ όσυγγραφεύ; 
άποκαλεΐ τόν έραστήν τούτον. Τό θέμα 
είναι βεβαίως κοινόν και τετριμμένου, ή 
δέ «Σαπφώ», τό άθάνατον μυθιστόρημα 
τοΰ’Αλφόνσου Δωδέ,έξή τλησεν όλοσχερώ; 
αύτό. Ούχ ήττον τό έργον δέν στερείται 
άξίας.

-Μ-

Ό Μαριών Φορεστιε, είς το τελευταϊόν 
του μυθιστόρημα «Τύψεις συνειδότος δικη
γόρου» συνενώνει τήν αύτήν άφιλη χάριν 
καί τήν περιγραφικήν δύναμιν. Ζών είς τά 
βάθη επαρχίας, έχει τό προσόν νά διαχέη 
δροσερότατα είς τάς περιγραφά: αύτοΰ.

-Ο
ΤΙ ΆΛητις φέρει επιγραφήν τό μυθι

στόρημα τοΰ Georges Leneveu. Ούτω 
επονομάζει τήν ζωήν, διαπνέει δέ τάς σε
λίδας τοΰ έργου άπαισιοδοξία άκράτητο:. 
Εκτός θελκτικών περιγραφών τοπείων 
τής Βρεττάνης, ευρίσκει τις πανταχοϋ 
εξομολογήσεις παραφόρου καί τρελλής 
φαντασίας, παρόμοιας προ: τάς ζοφερω- 
τάτας σκέψεις τοΰ Στρίνδβεργ, ον άλλως 
απομιμείται ό συγγραφεύς.

Ό μεταξύ τών νέων συγγραφέων δια- 
κρινόμενος Ρενέ Μαιζερουά έξέδωκεν ιστο

ρικόν μυθιστόρημα ύπό τόν τίτλον ’£>■ 
ή/Jorrj. ’Απεικονίζονται ήθη καί έθιμα 
τοΰ παρελθόντος αίώνος, ύπό τόν τύπον 
εξομολογήσεων τής μαρκησία; Σελβερίνης. 
Πρόλογον έχει γράψει ό διαπρεπής συγ
γραφεύς Κάτουλλος Μενοές.

-*·
ζθϊι τής Βοσνίας καί 'Ερζεγοβίνης επι

γράφεται σπουδαιότατο·; σύγγραμμα τοΰ 
πρός μελέτην έπί τούτω ύπό τής γαλλι
κής κυβερνήσεως άπεσταλέντος Guillau
me Capus. Ό βίος ΐ> πολιτικός, ή μόρ
φωσες τοΰ λαού, ή οικονομική κατάστα- 
σις περιγοάφονται λεπτομερώς, ενιαχού δέ 
περιγραφαί ποιητικά·. τοπείων τής Βοσνίας 
καί ’Ερζεγοβίνης καθιστώσι τήν άνάγνω- 
σιν λίαν εύάρεστον.

-*■
Ό Βέρα Βένδ, γάλλος συγγραφεύς, 

έζέδωκεν εσχάτως περίεργον έργον ύπό τόν 
τίτλον “Ετος ρωσσικών εορτών. Πρό πάν
των τούτο εινε περιγραφή τών θρησκευτι
κών τελετών τού ρωσσικού λαού, ώς τής 
Πεντηκοστής, τών Χριστουγέννων κτλ. 
καί τή; πανηγύρεω; τοΰ Νοβιγορόδ. ’Εξ 
αύτοΰ δέ λαμβάνω·; άφορμήν ό συγγρα
φεύς, εξετάζει τήν ήθικήν κατάστασιν τοΰ 
λαού καί τά; διαπνεούσας αύτόν θρησκευ
τικά: δοξασίας.

Παρακαλοϋνται οί συνδρομηταί τών 
επαρχιών καί τοΟ εξωτερικού όπου δέν 
εχομεν ειδικόν ανταποκριτήν καί μή 
καταβαλόντες εΐσέτι τήν συνδρομήν 
των, ληξάσης ήδη τής πρώτης εξαμη
νίας, νά εύαρζστηθώσι νά πέμψωσιν 
αύτήν τάχιστα, διά νά μή έπελθη δια- 

πρός αύτού: αποστολής τοΟ

ΓνωστοποιοΟμεν τούς νέους συνδρο- 
μητάς δτιέξαντληθέντων τών αριθμών 
δευτέρου, τρίτου καί πέμπτου θέλομεν 
άνατυπώσι αύτούς προσεχώς.

ΧΠΟΓΛΑΙΛ ΕΓΚΑΙΡΙΑ

δοά τούς φελαναγνώστας.
Τό Αττικόν' ΗμεροΑόγιον τοΟ πρύ

τανεως τών ελληνικών γραμμάτων κ. 
Ειρηναίου Άσωπίου δίδεται εις τούς 
συνδρομητάς τών «Ολυμπίων) μέ 
μόνον οραχ. 4 έν τω έσωτερικώ καί 
φρ. 4 έν τώ έςωτερικώ. Πάσα αίτησις 
άπευθυντέον είς τό γραφείου μας.

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

‘Η έπιστασία τών « Ολυμπίων» 
εινε άνατεθειμένη:

Έν Ξάνθη εις τόν κ. Π.Κοκκινην, 
ιατρόν.

Έν Δεόε- Αγάτς εις τόν κ. Α. Κρή
την.

Έν Σέρραις είς τόν κ. Κ. Σχιναν.
Έν Γιουμου.Ιτζίνη είς τόν κ. Ίω. 

Πετρόπουλον.
Έν Μυριοφύτω εϊς τόν κ. Γεώρ. 

Κ. Βαλτάν.
Έν Περιστάσει εις τόν κ. Οικονό

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

πρόξενον.
Έν Πάτραις είς τό Πρακτορείου 

τών έφημερίδων.
Έν Αγρινίω είς τόν κ. Δ. Παπα- 

λάμπρον, βιβλιοπώλην.
Εν Άρζη είς τόν κ. Βασίλειον- 

Σινδουκάν.
Έν Σύρω είς τον κ. Βασίλειον Συ- 

νοδινόν, βιβλιοπώλην.
Έν Κέρκυρα εϊς τόν κ. Νικόλαον 

Ίωαννίδην, βιβλιοπώλην.
Έν ΓρικκάΛοις είς τόν κ. Δημη

τρών Μηληγγεώτην.
Έν Λαρίσση είς τόν κ. Θρασύβου

λον Μακρήν, βιβλιοπώλην.
Εν Αίγύπτω είς τόν κ. Στυλιανόν 

Βασιλειάδην, βιβλιοπώλην έν Αλε
ξάνδρειά.

Έν Καίρω είς τόν κ. Γρηγ. Χει
μώνων, βιβλιοπώλην.

Έν ΚωνσταντινουπόΛει είς τούς 
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλωπώλας.

Εν Σμύρνη είς τόν κ. Λεωνίδαν 
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.

Εν Θεσσαλονίκη εις τόν κ. Σω
τήριον Άστεριάδην.

Έν Μιτνληνη είς τόν κ. θεμιστο- 
κλήν Ψύχαν, διπλογράφον.

’ Εν Ήπβίρω είς τόν έν Πρεβέζη κ. 
Πολύκαρπον Τραχανά·;.

Έν Σάμω είς τόν κ. Πυθαγόραν 
Χρηστόπουλον.

Έν Καβά.ΙΛα είς τόν κ. Καίσαρα 
Δ. Καλέντζην.

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

Έν Δάφνη (Αγ.“ Ορους] είς τόν κ. 
Χριστοφ. Ιβηρίτην.

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

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

Έν 0'pat.la είς τόν κ. Δ. Χαλικιαν 
βιβλιοπώλην.

Έν ΦιλιππουπόΛει είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.

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

Έν Κωνστάντζα είς τόν κ. Μ. 
Γκιών, βιβλιοπώλην.

Έν Ρωσσία είς τούς κ.κ. Π. Ματιά- 
τον καί Κ. Ν. Μοσχολώπουλον.

Έχ τοΰ Βασιλιχοΰ τυπογρχφίίοο Ν. Γ. 1ΓΓΑΕ2Η 

γνιόχαρτα μετά θυμού καί λαβών τόν 
πίλον του άνεχώρησε.

Τήν έπομένην ήγέρθη άργά πάσχω·; έκ 
φοβερά: ημικρανία;, επειδή δί δέν ήτο 
συνηθισμένος εί; άσθενείας, κατελήφθη ύπό 
άοημονία; καί έςηντλημένος έκάθησε πλη
σίον τοΰ παραθύρου. Ό θαλαμηπόλος 
του, οστι: άπήλαυε τή; εμπιστοσύνη; του 
καί τόν ύπηρέτει μετά πάσης έπιτηδειό- 
τητος καί προσοχή;, έτόλμησε νά τόν 
ερώτηση έάν ύπέφερε καί ένεκα τούτου δέν 
ήθελε προγευματίσει, άλλ ’ ό Βαλαντϊνος 
έξοργισθεί; ήρχισε νά τόν ύβρίζη καί τόν 
άπέπεμψεν άποτόμω;. Μετά τινα; στιγ- 
μά; τόν έκάλεσε καί ήρχισε πάλιν νά τόν 
ύβρίζη, διότι δέν τοΰ έφερε τά ένδύματά 
του διά νά έξέλθη Τώ έδωκε (έπτά δια
φόρου.; ενδυμασία; καί μόλι; τήν όγδόην 
•ύρεν ό κόμη; κατάλληλον. Περί τή; μίαν 
μετά μεσημβρίαν ό Βαλεντίνο; έξήλθε μέ 
τόν στόμαχον κενόν καί τό νευρικόν σύ
στημα τεταραγμένον. Έφθασε μέχρι τών 
Ήλασσίων είσήλθεν εί; τό ξενοδοχείο·; έ

λαβε·; έλαφράν τινα τροφήν καί μετά τό 
γεύμα του τό όποιον τώ έπανέφερε τάς 
δυνάμει; διηυθύνθη εί; τήν οικίαν τή; κυ
ρία; Φρειδερίκου

Ήρώτησεν έάν ή κυρία ήτο έντό; καί 
άν έδέχετο. Μετ' όλίγον ό ύπηρέτη; επα
νήλθε καί πρό; μεγάλην του έκπληξιν 
είσ-έ,χθη εί; τ-ήν αίθουσαν, εί; τήν όποιαν 
διά τών ήμιανοίκτων παραθύρων είσήρχετο 
άμυδρώ; τό φώ; τή; ήμερα;, παντού δέ 
έβασίλευε γαλήνη, ήτι; τόν συνεκίνησεν 
ίσον ούδέποτε άλλοτε ίταν εύρίσκετο μετά 
γυναικών. Ταυτοχρόνω; ήκουσε γέλωτα; 
καί φωνά; παιδικά; καί είδε τήν κυρίαν 
Φρειδερίκου εισερχόμενη·; μετά τού μικρού 
υίού ττ,; καί τή; θυγατρό; της. άποτε- 
λούντων σύμπλεγμα άθωότητο; το όποιον 
θά ήτο άδύνατον νά διαιρέση, άκατόρθω- 
τον νά άποσπάση τήν Σελίν έκ τών τέ
κνων τη;. Έν τώ μέσω αύτών ή Σελίν 
ητο άκατανίκητο;. Ό Βαλεντίνο; ένόησεν 
ίτι έάν ή κυρία Φρειδερίκου τόν έδέχθη 
τόσο·; εύκόλω; τό έπραξεν ίνα τώ δείξη 
την δύναμίν τη; έν τώ μέσω τόι< τέκνων 
τη; καί ότι ή στοργή τη; προ; αύτά τή; 
καθίστα ψυχρά·; πρό; πά; άλλο πάθος 
όσον σφοδρόν καί άν ήτο. Ταύτα πάντα 
τώ άπέδειςε τόσον σαφώς διά τοΰ θριαμ
βευτικού μειδιάματος τη;, ώστε ό Βαλεν
τίνος ώχρίασεν έξ άλγους.

Ήρεμος τώ έτεινε τ-ήν χεϊρα, όπερ δέν 
είχε πράξει άπό τής άποφοάδο; έκείνηςήμέ- 
ρας, καί δεικνύουσα αύτώ εν κάθισμα, τώ 
είπεν :

— Έπρόκειτο νά έξέλθω, άλλά σά; έ- 
δέχθην, όπως μάθω περί τής ύγεία; τή; 
’Εριέττα; καί τή; κυρία; Μέσλερ.

■— Σήμερον μοί έτ-ηλεφώνησαν έκ τής 
έξοχή: ότι τά πάντα έχουσι καλώ; έν τη 
έπαύλει, έάν τούτο είνε δυνατόν άφού σείς 
δέν εύρίσκεσθε πλέον έκεϊ.

Π Σελίν έμειδίασε μελαγχολικώς.
— Δέν ήμουν πλέον εύχάριστος. . . . 

άλλως τε τά τέκνα μου είχον ανάγκην τής 
παρουσίας μου έν Παρισίοις. Είχον επα
νελθεί εί; τόν πάπον των καί δέν εύχαρι- 
«τοΰντο μακράν μου.

Τό τριετές ξανθόν θυγάτριον έμενε διαρ
κώ; πλησίον τή; μητρό; του καί διά τών 
γλαυκών οφθαλμών του παρετήρει προσε- 
κτικώς τόν Βαλεντίνον. Ούτος έτεινε εί; 
τήν μικράν κορασίδα τήν χεϊρά του καί 
διά φωνή; χαϊδευτική; :

— Θέλει; νά μέ φιλήσης, μικρά μου, 
τώ είπεν ;

Ή μικρά έπεχείρησε νά τόν πλησιάση, 
άλλ ’ άνεχαιτισθη έπιτηδεϊως ύπό τή; μη
τρό; της, ήτις τώ άπήντησε·;.

— Είνε πολύ ιδιότροπος . . .δέν πλη
σιάζει παρά τού; γονείς τη; . . .

Ή παιδίσκη περιέβαλε διά τών χειρών 
τήν μητέρα της και ώσεί έπιδοκιμάζουσα 
τού; λόγου; ταύτη; έρριψε βλέμμα ειρωνι
κόν έπί τού Βαλεντίνου.

— Παρατηρώ ότι ή μικρά ύπακούει ά
νευ άντιρρήσεως, είπεν ό κόμη; μετά τίνος 
πικρίας. Σά; άγαπά δέ περιπαθώ; καί 
τούτο σά; άξίζει.

Ή Σελίν προσεποιήθη ότι δέν ένόησε 
την διφορουμένην φράσιν καί άπήντησε.

— Δι ’αύτό προσέχει νά μή μέ συγχίζη. 
“Όποιον άγαπά κανείς δέν πρέπει νά τον 
λυττη. . . .

Ό Βαλεντίνο; έξέβαλε·; άναστεναγμόν, 
διά φωνή; δέ ύποκώφου είπεν.

— Διά νά σά; έκτιμήση τι; περισσό
τερον πρέπει νά σά; ίδη έν τώ μέσω τών 
τέκνων σας, όπου καταφαίνεται ολόκλη
ρος ή χάρις σα; και ούχί είς τά; κοσμικά; 
σχέσεις εί; τά: Ουσία; έκ τών κοινωνικών 
ύποχρεώσεων δηλούται μόνο·; χάρις εις τό 
κάλλος σας.

Ή Σελίν εί; τούς λόγου; τούτου;, οΐ- 
τινε; δέν άπέκρυπτον τά αισθήματα τού 
Βαλεντίνου έρυθρίασε καί έστενοχωρήθη, 
πρό πάντων διότι έγίνοντο ένώπιον τού τέ
κνου τη;. Διακόψασα τον κόμητα τώ 
είπε·;.

— Νομίζω οτι ό σύζυγός μου εύρί- 
σκετε άκόμη ενταύθα. Θά τόν ειδοποιήσω 
διότι θά θ.υπηθώ έάν δέν σά; ίδη. Άπο- 
τανθεϊσα δέ πρός τόν υιόν της :

— Δανιήλ πήγαινε νά ίδη; έάν ό πα
τήρ σου εινε μέσα καί είπε του ότι κά
ποιος είνε έδώ οστι; θά εύχάριστηθη νά

»»·* τον ’.οη.
Τό παιδίον άπήλθε τρέχον.
Έπηκολούθησε σιγή στιγμήν τινα μεθ ’ 

ο ό κόμη; είπεν ώς 
έ αυτόν.

— Δέν ήρκουν τά 
άνάγκη νά κληθή καί ό σύζυγός σας.

Ή Σελίν προσεποιήθη ότι δέν ήκουσεν. 
Άπέφευγεν έσκεμμένω; νά άπαντά εί; 
τούς προκλητικούς λόγους τού κόμητος. 
οστις εκαμε κίνημα άνυπομονησία; καί 
είπεν.

— Έπί τέλους τί μέ μέλλει ! Έγώ 
άπεφάσισα νά ύπερνικήσω τά πάντα.

Διά τών λόγων τούτων έδείκνυε τ-ήν 
έπανάληψιν τών έχθροπραξιών.

Ή Σελίν τώ έρριψε βλέμμα άργιλον. 
Πώς ! έτόλμα καί έν αύτώ τώ οίκω τη; 
νά την άπειλή ! Έτόλμα άκόμη νά έπι- 
μένη ! Έλαβε πλησίον της τήν μικράν

εαν ωμιλει

τέκνα σας ; Είνε

κόρην καί άσπαζομένη τ-ήν χρυσήν της 
κόμην τη είπε :

— Τι κάμουν Νινέτ είς τά άτακτα 
παιδία ;

— Τά τιμωρούν.
— Καί έάν έξακολουθούν νά είνε άτα

κτα ;
— Δεν τούς δίδουν φρούτο.
— Όταν δέ καί αύτό δέν τά σωφρο- 

νίζεει ;
— Τότε τά βάζουν έσωτερικά είς τό 

σχολεϊον καί οέν βλέπουν την μαμά τους.
— Βέβαια, μικρά μου, οφείλουν νά 

ύπακούουν, άλλως τά διώχνουν άπό τό 
σπίτι.

Έκφέρουσα τήν άπειλην ταύτην ή Σε
λίν παρετήρησεν άγερόχως τόν Βαλεντί
νον. οστις ένόησεν ότι πάντα ταύτα ά- 
πηυθύνοντο πρός αύτόν. Δέν ήδυνήθη νά 
άπαντήση, διότι κατ ’ έκείνην την στιγ
μήν είσήρχετο ό κύριος Κλεμάν μετά τού 
υίού του. Ό κόμη; έκαμε βήματά τινα 
πρό: συνάντησιν τοΰ τραπεζίτου καί έδει
ξε διάθεσιν νά άπέλθη, τόσον ή έμφάνισι; 
τοΰ συζύγου τόν έστενοχώρει.

— Σάς ζητώ συγγνώμην, είπεν ό κό
μης, διότι σά; εμπόδισα άπό τά; έργα- 
σίας σας, δέν ήθελον όμως ν ’ άπέλθω 
πριν ή σά; θλίψω τήν χεϊρα.

— Πώς είσθε τόσον βιαστικό; ;
— Γνωρίζετε ότι οί άεργοι είνε οί 

μάλλον άπησχολημένοι ...
Καθ ’ όσον ώμίλει, ύ Βαλεντίνο; παρε- 

τήρει τόν Φρειδερίκον. ΤΙ παρατήρησές 
του τόν έπεισεν ότι ή Σελίν ήτο άδύνατον 
νά άγαπά αύτόν τον άσχημάνθρωπον, τού 
οποίου ή μόνη ένασχόλησι; ήσαν οί αριθ
μοί. Θά έλθη στιγμή, καθ’ ήν θά τήν 
άποκτήσω καί πάλιν καί τότε πλέον ερι
στικώς όλαι αύταί αί θεατρικαί επιδείξεις 
τής Σελίν θά παρέλθουν καί επομένως 
άπεφάσισε νά γείνη έπιθετικώτερο;. Ή 
κυρία Φρειδερίκου ένόησε τά; σκέψεις τού 
Βαλεντίνου καί έσκυθρώπασε καί κατελή- 
φθη ύπό δυσθυμία:. Έξέβαλεν άναστεναγ
μόν καί λαβοΰσα έκ τής. χειρός τήν κόρην 
της έξήλθε.

— Έγώ σάς άφίνω, είπε, διότι είνε ή 
ώρα τοΰ περιπάτου τών τέκνων μου.

Ό Βαλεντίνος χωρίς νά προφέρη λέξιν 
έχαιρέτισε τήν νεαράν γυναίκα, τ-ήν ό
ποιαν παρηκολούθησε διά τοΰ βλέμματος, 
μέχρι; ού αύτη μετά τή; θυγατρό; της 
έξηφανίσθη διά τής άπέναντι θύρας.

— Θά ύπάγετε άπόψε εις τήν έξοχήν; 
ήρώτησεν άσκόπως ό Φρειδερίκος τόν Βα
λεντίνον. μετά τοΰ οποίου οσάκις συνην- 
τάτο εύρίσκετο στενοχωρημένος, διότι κατ’ 
ούδέν ώμοίαζον.

ό Βαλεντίνος. Ή 
άτελεύτητος. Αϊ 
είς τά δωμάτιά

των τήν δεκάτην άπό τής ώρα; ταύτη; 
δέν είξεύρω τί νά κάμω.

— Θά διασκεδάζετε είς τήν λέσχην 
σας ;

— Ούτε έκεϊ. ΙΙηγ αίνω μόνον διά τό 
γεύμα καί κατόπιν άναχωρώ.

— Οχι, άπηντησεν 
έσπέρα έν τή έξοχή είνε 
γυναίκες άποσύοονται
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Ό Φρειδερίκος έμειδίασε ψυχρώς.
— Έν τούτοι; λέγουν δτι παίζετε 

σπουοαϊα ποσά ...
— Άλλοτε ... τώρα δμως ...
— Τόσον τό καλλίτερου, διότι τοΰτο 

δυσηρέστει τού; φίλου; σας. Άνθρωπο; τοΰ 
ονόματος καί της άξίας σας δύναται νά 
ένασχοληθή άλλου ζ.αί όχι εις τήν χαρτο
παιξίαν.

Ό Βαλεντίνο; συνωφρυώθη.
— “Εχετε δίκαιον ! Εφεξής θά ζήσω 

άποκλειστικώ; διά τών διδακτικών ζ.αί 
ήθικών απολαύσεων ... Θά συχνάζω εί; 
τά θέατρα δπου διδάσκονται ζ.λασικά έργα 
ζ.χί δέν Οά άγαπώ παρά αίαν μόνην γυ
ναίκα ...

— Τήν Ιδικήν σας ...
— Έάν είνε δυνατόν. Λοιπόν φίλε μου 

χαίρετε καί σά; παρακαλώ .ά ανακοινώ
σατε τά; καλά; υ.ου αύτά; αποφάσεις εί; 
τόν κύριον Έλιφά; ... Έάν τά: πιστεύση 
Οά εύχαριστηΟή ...

— Καί διατί νά μή τά; πιστεύση ;
— Διότι εινε πολύ απαισιόδοξος δι'δ,τι 

μέ άφορα ...
— Άπό σάς έξαρτάται νά άλλάξη 

γνώμην.
— Χαίρετε, χαίρετε, είπεν δ Βαλεντί

νος απομακρυνόμενος. ΤΙ βασιλεύουσα έν 
τω οϊκω σας άρετή άρχίζει νά μέ κυριεύη. 
Αισθάνομαι δτι μεταβάλλομαι άποτόμω; 
καί άν μείνω περισσότερον ή μεταβολή 
Οά εινε ίσως περισσότερα τοΰ πρέ
ποντος.

Ό Βαλεντίνος μετά τάς λέξεις ταύτα; 
ήνοιξε τήν θύραν γελώ·/ καί κατήλθε 
βραδέως τήν κλίμακα, λέγων καθ' εαυτόν 
«Σύ παιδί μου μέ τό ΰφο; αύτό τοϋ ιερο
κήρυκες μέ ενοχλεί; φοβερά. Ή σύζυγό; 
σου Οά μοϋ πληοώση αύτήν τήν ένο- 
χλησιν».

Άπό ή; επανόδου τη; εί; ΙΙαρισίου; ή 
'Εριέττα ήνοιξε τάς πύλας τοϋ μεγάρου 
τη; εί; πάντας τούς φίλους —r,'. Εί; τά; 
συνο.Ορ;ίσει: του Σαββάτου προσήρχμτο 
τακτικώ; ό Βαλεντίνο;· έκεϊ συνήντα τήν 
κυρίαν Φρειδερίκου. ητι; δέν ήθελε νά δια- 
κόψγ άποτόμω; τάς εί; τό μέγαρον Κου 
τρά επισκέψεις της. Μετά τού κόμητο; 
άντήλλασεν ύποχρεωτικώ; λέξεις τινά;. 
ΤΙ κυρία Μέσλερ έπετήρει τόν Βαλεντί
νον, έμεινε δέ ευχαριστημένη έζ. τή; δια
γωγές του καί ένόμισεν ότι πά; κίνδυνο; 
είχε παρέλθει.

Ήμέραν τινα ό κόμη; διερχόμενος τών 
βουλεβάρτων παρατήρησε νεαράν κόρην 
εξόχου καλλονή;, ήτι; έ'σπευδεν εί; τήν 
εργασίαν τη; φέρουσα εί; τόν βραχίονα το 
γνωστόν τών μοτιστών ζ.ιβωτίδιον. Εζ. 
περιεργεία; την παρηζολούθησε, θαμβωθείς 
έκ τής γλυκύτητος ζ.αί ώραιότηυος τοϋ 
οεκαεπταετοΰ; τή; κόρη. προσώπου. Έ- 
φθασε μέχρι τής όδοΰ Ραμέ έν Μονμάρτρν, 
καί είσήλθεν άκιζομένη έντό; ρυπαρά; καί 
ήμερειπωμένη; οικίας, άποτελουμένη; άπό 
εξ ορόφους. Ό Βαλεντίνο; ε'μεινεν έπί τοϋ 
βορβόρου τή; οδού. προσπαθώ·/ νά μαντέυ
σα, τό πάτωμά εί; τό’ όποιον κατώκει ή 
δροσερά του κοράσι;.

Δέν ε'μεινεν έπί πολύ έν τή κατασκοπία 
του. Είχε τά μέσα νά μάθη τά πάντα 
λ’πτομερέστατα. Έσημ.είωσε τό όνομα τή; 
όδοΰ, τόν αριθμόν τή; οικία; καί ήσυχος 
επανήλθε·/ εί; τά ίδια. 'Γήν έσπέραν εί; 
τήν λέσχην, πριν ή άρχίση ή χαρτοπαι
ξία, έπλησίασε·/ όμιλον φίλων του όμιλούν- 
των περί γυναικών. Εί; τούτων διετείνετο 
ότι ή άπολαυστιζ.ωτεοα γυναίκα είνε extt- 
νη, τή; όποια; ή τιμή είνε άνωτέρα τών 
πεντήκον .α λ ουδόβικίων Ό Βαλεντίνο; 
τόν διέκοψε :

— Λοιπόν σοϋ αρέσει έ'/α άχλάδι μέσα 
σέ άληΟιναϊς ταντέλλαις παρά ενα άχλά
δι σέ χάρτιναι;. Έχει; άδικον ομω; φίλη 
μου. Ό καλό; καρπό; τρώγετε δπου καί 
άν εύρεθή. Έγώ σήμερον συνήντησα μίαν 
μοδιστροϋλα έκτάκτου ώραιότητο;, ή ο
ποία ομω; έφόρει μποτίνε; τρύπιε; καί ένα 
καπέλλο ποϋ ήτο διά γέλοια. Μέ όλα 
αύτά όμω: έπεσκίκζε τή; γνωσταϊ; μα; 
καλλοναϊς.

— Άπό πότε φίλε μου ήρχμσε; νά ε'χγ,ς 
αύτά τά νέα γούστα ;

— Άπό ποτέ. Σάς διηγούμαι ο,τι είδον 
δον καϊ θέλω νά σά; πείσω ότι ή καλλονή 
φαίνεται μόνη της καί δέν έ'χει άνάγκην 
άπο συντρόφους.

. · — Καί ποΰ τήν συνήντησες, εί; ζ.ανέν
μαγειρείου ;

— Άς άφήσωμεν τά άστεια.
— Έν τούτοις αί σχέσεις αέ τοί; μοδι- 

στροϋλε; είνε ενίοτε πολύ επικίνδυνοι. Είνε 
ίκαναί νά προκαλέσουν σκάνδαλα...

— Όπόταν Οά γνωρισθώσιν, ειπεν ό 
Βαλεντίνος, μέ τήν αστυνομίαν και τό δι
καστηρίου.

— ΓΙρίγμα τό όποιον ένεκα τή; θεσεώ; 
σου δέν Οά πράξης ζ.αί Οά προτιμ.ήση* νά 
πληρώσης... εάν δέν εύρέθή κανείς συγγε
νή; νά. σοϋ σπάση τά κύκκαλα.

— 1 Ιολυ σάς άρέσουν τά ερωτικά ορά
ματα... άνευ λόγου βλέπετε φόνον τοΰ Β
ραστού μυστηριώδη έντό; ύπογείου...

— Μά πώ; άρνήσθ· τον κίνδυνον εϊς 
τοιούτου είδους έρωτα; ; Δέν γνωρίζεις ότι 
δταν φύγωμεν άπό τού: συνήθεις διατρέ- 
χομεν σπουδαίου κίνδυνον εϊς τους άλλους 
τους λαθρεμπορικούς ; Δέν διαβάζεις εφη
μερίδες ; Δέν άνεγνωσας τόσα κακουργή
ματα διαπρκχθέντκ ένεκα τοιούτων ερώ
των ;

Ή συνομιλία έκ τοΰ θέματος τούτου 
παρεσύρθει βαθμηδόν καί οί συνομ.ιληταί 
διά μακρών συνεζητησαν περί τής αστυ
νομίας, τών μέτρων καί τή: ίκανότητο; 
πρό; άνακαλυψιν καί πρόκηψιν τών κα
κουργημάτων. Το θέμα τούτο ολίγον έν- 
διέφερε τόν Βαλεντίνον. Έσκεπτετο, ένώ 
αί άλλοι συνεζήτουν, ότι ή κατάκτησες τή; 
μοδιστρούλαο του έκείνη; θά τώ παρείχε·' 
άπόλαυσιν εξαιρετικήν καί θά άπέφευγε τό 
τετριμμένο/. Όπως επιτύχα, τού ποθου. 
έσκέφθη νά άποτανθή εί; γνώμην του επι
τήδεια·/ μεσίτριαν.

Καθ’ ήν ώραν ό Βαλεντίνο; μετά τοϋ 
μεγαλειτέρου κινισμ-.ϋ έσκέπτετο τόν τρό
πον διά τού όποιου θά κα.τώρθου νά άπο- 

λαύση την μοδιστρόΰλαν του, ή Έριέττα 
ευρισκόμενη έν τώ δωματίω έξήταζε 
μετά, περισσότερα.; ψυχραιμίας τά: παρα
τηρήσεις τή; κυρία; Μέσλερ περί τή; οΐ- 
κειότητο; ήν έδ'ίκνυε πρό; τόν συνταγ
ματάρχην Ρέδελ, καί έάν τούτο δέν ήτο 
κακόν. Ούδεποτε πρότερον είχε σκεφθή έν 
τή άγερωχία τού χαρακτήρ:;, ότι ή οί- 
κειότη; αΰτη ήδύνατο νά παρεξηγηθή. 
Άνεπίλησε εί; τήν μνήμην τη; τά; μετ ’ 
αύτού σχέσεις καί έπείσθη ότι ή στενή φι
λία των βαθμ.ηδόν καί κατ ’ ολίγον διά 
τόν Ρέδελ μετεβλήθη εί; σιωπηλήν λα
τρείαν. Τούτο δέν τήν έτάραξε, διότι ολοι 
οί συχνάζοντας εϊ; τό μέγαρον τό αύτό 
έ'πραξαν κατ ’ άρχάς, άλλά κατόπιν βλέ- 
ποντες την Έριέτταν περιοριζομένην εί; 
λόγους εύγενεϊς περιωρίσθησαν νά παρα- 
μένωσιν ειλικρινείς φίλοι της. Διά τόν 
Ρέδελ όμως δέν συνέβη τό αύτό. ΙΙύχαρι- 
στεΐτο νά βλέπη, νά άκούη φήν άγαπω- 
μένην γυναίκα εί; ούδέν πλέον. Δέν άνέ- 
αενε διά τούτο άνταπόδωσιν.

Άφ' ή; ή κυρία Μέσλερ /ομίλησε περί 
τού θέματος τούτου ή Έριέττα ώς γυνή 
ευφυή; ήρχισε νά μελετή τήν λύσιν αύτοϋ. 
Τούτο ομω; ητο τό δύσκολου. Όποιαν νά 
λάβα, άπόφασιν, καί πώ; νά τήν δικαιο
λόγησα, ; Έπιίσθη ότι ή μετά τοϋ Ρέ
δελ οϊζειότης τη; ήδύνατο νά δώση α
φορμήν εί; παρεξηγήσεις. Τοΰτο δμω; ολί
γον την ένδιέφερε και τώ είπε μετά πά
ση; ειλικρίνεια; εί; τήν κυρίαν Μέσλερ. 
Δεν ένόμιζα τόν συνταγματάρχην έπικίν- 
ουνο.ν. Είχε πεποίθησιν εί; τόν έαυτόν τη; 
ϊσω; και εί; αύτόν. Άλλά δέν ήτο μόνη 
ύπήρχεν ό κόσμος, οί φίλο·., ό σύζυγός 
της.

Ήδη ό Βαλεντί-,ο; έκαμε λόγον περί 
τουτου είς την κυρίαν Μέσλερ. "Ισως βρα
δύτερου δέν περιορίζετε εϊς τούτο, ήδύνατο 
νά άποτανθή άπ' ευθείας πρό; αύτήν καί 
οεν ήδυ-,ατο νά όρίση τί ήδύνατο νά συμ- 
βή τότε. Θά έδοκίμαζε πολλήν δυσαρέ
σκειαν τοσον αύτή όσον καί ή κυρία Μέσ
λερ, ϊσω; δέ κίνδυνόν τινα ό Ρέδελ. ΙΙρο- 
τιμότερον ήτο νά διανάψη άποτόμω; τήν 
εϊκειότητα έφ' όσον άκόμη ήτο καιρό; και 
άπεφάσισε εί; πρώτην έθνι/.ήν παράστασιν 
νά φέρη τό ζητημα. Έκ φύσεως ήγάπα 
την ευκρίνειαν καί πάν τοιούτου καί μόνη 
σκεψι: τ<;> εσ.εΐνεν ότι δυνατόν νά έθλιβε 
τόν Ρέδελ.

.\ι κατά Σάββατον συναθροίσει; έξη- 
κολούθουν τακτικώ; είς τό μέγαρον Κού
τρα. οί δέ συνερχόμενοι έν αύτώ φίλοι 
συνηντώντο κατά τας λοιπά; τής έβδο- 
μαόο; ήμέρας ή παρά τή κυρία Φρειδερί
κου ή παρά τή κυρία Μέσλερ, έπίση; δέ 
ε’ις τά; διαφόρου; έζθέσει; καί άγοράς. 
Λι συναναστροφαϊ τή; Έριέττα; ήσαν 
γνωσταϊ εί: όλου; τού; καλού: κύκλους 
και πλειστάκι; ό τύπος έγραφε περί αύ
τών διά νά έξάρη τό εκλεκτόν τών όμη- 
γύρεων.

Μίαν ήμέραν έν τούτοι; έφημερί; τι; 
ήτι; έχει μεγάλην διάδοσίν άνέγραψεν έν 
τώ μέσω δεκάδο; όλων ειδήσεων τά; όλίγα; 
ταύτα; γραμμάς κατά τό φαινόμενου μέν


