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ιΐαΰλος καλλιγίϊς . ΰπό A I. Μανούσου.
ϊέ ατά ιόακιανοπονλα. ποίημα, ύπό
Λάμπρου Άστέρη.
•Λνί.κδοτα ποιίιιιασα τον 1818, ύπό
Νικολάου Φλογαϊτου.
οί Έλληνες καί Φοίνικες έν XOVιιήτριι, ύπό Κ. Ν. Ράσου.
ΊΙ τελευταία χαοά. διήγημα, ύπό Δ.
I. Καλογεραπαύλου.
Άπά τά θέατρα. Λουδοβίκος ΙΑ', ύπό
Αθηναίου.
ΛΪγνπτιακαί Μναηνήάεις ΊΙ έλληντκίι '.Αλεξάνδρεια, ύπό Γ. Β. Ίσοκοποΰλου.
Είκόνεε : ιιανλος Καλλιγας
'Εν τώ ΔελτΙω : Άπο τά αέγα «έατρον. ύπό Fa Diesis. — Χειροκροτάαατα
καί dvgtyyoi —Ποικίλα — Ό ’.Ανωφε
λής ΠλοΟτος, μυθιστορία Γεωργίου Όνέ.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑ 6ΕΑΤΡ0Ν
Μελοδραματικός Οίικίος Χκοναμίλιο
Ό θίασος έν γένει ζζλός. ρεζερτονάο
σχεδόν ζζθ’ όλζ νέον διά τά: Άθήνζς.
Σκηνικός διάκοσμος, ιματισμοί άψογοι.
Πολύ ζζλή ή <ζ' υψύφωνος. Φωνή ολίγου
άδύνατο:. πλήν γλυκεία πάντοτε, σωστά,,
άρζετά μαλζζή ζζί εύστροφο:. 'Επιθυμούν
πλειοτέραν καθαρότητα είς τήν αουσικήν
πεοσφοράν εις τινας δέ φτάσεις υ.είζονζ
χρωματισμόν, άλλά . ■ . υποπτεύομαι μ.ή
ζητώ πολλά.
Ή β' ύψίφωνος, άνδρόγυνος Βοζκάκιος.
μολονοτι κάτοχο: καλής φωνής μ.ή έφάνη
ό'χι πάντοτε σύμ.φωνος μ.έ τήν ορχήστραν,
έ'στιν οτε δέ ζζί πως παράφωνος. Άποδοτέον τοΰτο. ίσως, είς τήν ένδιζ.φεοουσζν
κζτάστααιν είς ήν εύρίσκετζι.

Ό Τενορίνος :
Άς μ.ή ’μιλάμ.ΐ δι’ ζύτόν . . . μ.όν
τήραζε καί τράβα............
Έν ζπό τά καλλίτερα πρόσωπα τοΰ
θιάσου είνε όρισμένως ό βαρύτονος. Μέ
φωνήν εύηχον κζί ίσην καθ’ όλα, ύζλλει
μ.έ πολλήν χάριν ζζί αίσθημα, ώς βαρύτο
νος δέ όπερέττος δύναται νά θεωρηθή ώς
είς τών ζζλλίστων.
Κζί ο κωυ.ικός δέν είνε ζζκός. Εις
τινα μάλιστα μέρη μ.έ ήρεσε πολύ. Τόν
συμβουλεύω όμως ν’ ζφήσγ μερικάς χειρο
νομίας, ζάίτι επιφωνήματα. τά όποια εν
θυμίζουν τούς μπούφους ί buffo) τής πζλζιά: ιταλικής σχολής. ΊΙ ορχήστρα μο
λονότι καλώς κατηρτισμένη, μ.ή έφάνη ολί
γον αδύνατος έν τώ συνόλω. Έπικζλοΰμ.ζι τήν προσοχήν τοΰ όιευΟυντοϋ τοΰ άρίστου άλλω;, εί: ν.ΐσικά εανοεδα δςγαναακούονται χ-' χ.'ι:ν. χχ-·. νοειτσες............
ζζτά τά λοιπά άρζε ·ζ καλά Οί χοροί
καλώς γεγυμνκσμενοι ζζί προσεκτικοί,
όπερ τό κύριον ......

Ί'ιμ.ζί ... ζί συνήθεις '. . . .
Fa Diesis

ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΜΟΙ
Τήν εποχήν καθ’ ήν έν Γαλλία οί ρωμαντιζοί κζί οί κλασικοί ζπετέλουν δυο
-ζτρπεδζ κζί
κζί μ.ά/ζι
μ.άχζι πεισμα
___ .... 
εχθρικά στρατόπεδα
τώδεις συνήπτοντο
~· υ.ετζςύ ζύτών ζζθ’
έσπέρζν έν τω θεάτρω, πζριστάνετο τρζγωδίζ τις, ήτις ανήκε μέν είς τήν πζ.1
·
-- *
λζιάν σχολήν, άλλ’ ώς έ’ργΟν είχε πολλά
προτερήματα. Ω Ερρίκος Μζρτέν. ό κα
τόπιν διζπρέψζς ώς ιστορικός, νεότατος
τότε, ζνήκεν είς τούς ριομ.ζντιζοός, οίτινες έκ προκζταλήψεως ζζί τήν έσπέρζν
εκείνην έθορύβουν. οτε έκ τοΰ ομίλου αυ
τών ήκούσθησζν αίφνης μεταξύ τών συριγμ.ών ζζί παταγώδη χειροκροτήματα.
Ό χειροζροτών ήτο ό Μζρτέν. τρο: μ.εγίστην έζπλ.ηζιν τών συντρόφων ου.
— 1 Ιώς ! σύ χειροκροτεί:
χειροκροτεί ; τοΰ λέγουν
ζζί άλλοι τοΰ αποτείνουν παρατηρήσεις,
άλλοι χλευασμούς ζζί ό Μζρτέν ολίγον
έλειψε νά Ουμώση κζί ή σκηνή νά κατζλνξγι είς εμφύλιον πόλεμον. οτε σζεφθεις
ώριμώτερον άπήντησε ;
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— Νζί, χειροκροτώ σας όποΰ συρίζετε.
ΊΙ άπάντησις προΰζζλεσε τόν γέλωτα
τών πζρεστωτων ζζί ή φζιδρότης μετεδόθη είς τό κοινόν, τό όποϊον έζ τοΰ'επει
σοδίου τούτου έζηρύχθη ύπέρ τοΰ έργου
ζζί τά χειροζροτήμζτζ έπολλζπλζσιάσθητζν ζζί οί συριγμοί έπζυσζν.

rzoizKLiyv^
•ο ιιίγιάτος τοΰ κόάαον άδάιιας

Ό μέγιστος τοΰ κόσμου ζδζμζς ζλ.ηΟείς ό εί,οχοζ ό μεγαλοπρεπής Ί' excelcior) ζνεκζλύφθη εί: τά ζδζμζντωρυχεΐζ
τής Jagersfonlliin ζποικίζς πζρά τά ζζρωτήριον τής Καλής Έλπίδος, τόν ’Ιού
νιον τοΰ 1891. Ό επιθεωρητής τών ορυ
χείων πλοίζρχος Edward .Torganson πρώ
το: τόν πζρετ-ήρησε ζζί διέτζξε τήν έςζγωγήν του έπί πζρουσίζ του. Ό ζδάμ.ζς
ούτος ό έΐοχοί ζνεγνωρίσθη ζζτά τήν σχημ.ζτισθεϊσζν γνοιμην τοΰ '’iffot'd Οστις
έξήτζσεν ζύτόν έπιστζμένως ώς ό ώρζιότερος τών γνωστών διζσήμ.ων άδζμάντων
τών ύπζρχόντων εις βζ.σιλικά θησζυροφυλάζιζ ών ώς γνωστόν πρωτεύει ό τοΰ της
ΓΙορτογζλλίζς. ΊΙ άςίζ ζύτοΰ έξετιμήθη
εις 2.’> έζζτομμύριζ χρ. φράγ. περίπου.
ΙΙρός μετζφοράν τοΰ μονζδικοΰ τούτου
ζδζμ.ζντος έζ τοΰ ορυχείου είς τήν πζρζλίζν έλήφθησζν ζί δέουσζι ζύστηρζί προ
φυλάξεις· σώμζ ολόκληρον ενόπλων φυλά
κων συνώδευσε τήν ζμ.ζξζν μέχρι τής πζρζλίζς τοΰ ’Ακρωτηρίου οπού ζπεί’ίβζσζν
τόν ζδζμζντζ έπί τής κζνονιοφόρου ’Αν
τιλόπης- Ό έξοχος σήμερον φυλάσσετζι
είς έν τών άπροσολήτων τζμείων τής ’Αγ
γλικής Τρκπέζης έν Λονδίνω.
Αί διαστάσεις ζύτοΰ είνζι 7. 62 έκζτοστόμ.ετρζ μήκος κζί 6. 3.ύ έκζτοστόυ,.
πλάτος. Τό βάρος του ζνέρχετζι είς 972
-3) ί ζζράτιζ, ήτοι 20·'). {·') γρζμυ.ά:.ζ.
Τό χρώμά του εινζι λευκόν οπερ διζ.θέει
έλζφρά τις χροιά ύποκύζνος. ΊΙ λάμύις
του ζπζράβλητος. ’Ακριβώς εί: τό κέντρον
έχει μίζν έλζχίστ-ςν κηλϊδκ μέλζνζν, ήν,
ώς λέγοΰσιν οί ε’.δήυ.ο ες. ή έπεξεργζσίζ,
ήτις. ώς γνωστόν, διενεργεΐτζι π,άλιν διά
κόνεως ζδάυ.ζντος, εύκόλως ζαΐ εντελώς
θά έξζλείψη. Τελευταίως ή ’Αγγλική

Δελτίον τών
: προ-έφερε 12 I 2 έκατομ. φρ.
διά τόν θζυμζσιον τοΰτον άδάμαντα, άλλ
οί κτήτορε; αύτοΰ ζπέρριψζν τήν προσφο
ράν. Έπίση; ή Έκθεσις τοΰ Σικάγου προσέφερε 17 1)2 έ ζτομ. φρ. Καί ό Λύτοκράτωρ τ·7.ς 1 ερμανίας έπελήφθη διαπραγ
ματεύσεων πρό: άπόκτησιν αύτοΰ.
->Ο·

Πλοϊον ποδηλατικόν
11 μεγάλ.η τάσι: κζί έπίδοσι; ή μέχρι
μανία;, ήν έλαβε κζτζ τά τελευταία έτη
ή ποδηλασία, ώθησε τό ανήσυχο·/ κζί
προοδευτικόν πνεΰμα των 1 άλλων νά έφζρμώση τό μηχάνημα τοΰ ποδηλάτου
κζί τόν τρόπον τή; δι' ζύτοΰ κινήσεω; ού
μόνον τοΰ στερεού τή; ξηρά; έδάφου: αλλά
κζί έπί τοΰ ύδροΰ τοΰ ΰδζτος τών λιμνών
κζί θζλζσσών.
Ή ιδέα τή; ζντικζτζστάσεως τών κωπών εί; κίνησιν λέμ-βων κζι πλοιαρίων έν
κζ·.:ώ νηνεμίζ;. ύπό τροχών ή έλίκων κι
νούμενων διά χειροκινή ων ή ποδοκίνητων
εμβόλων δέν είναι νέα. Τελευταίως όμω;
έπρζγμζτοποιηθη ή ιδέα αύτη λίαν πρζκτικώςκαί αποτέλεσμα τικώς. Κατεσκευάσθησαν πλοιάρια κομψότατα κζι ελαφρό
τατα ζτινα. έθεάθησζ.ν κινούμενα, ε ; τινα
λίμνην τοΰ δάσους της Βουλώνή; έν Πζρισίοι; φέροντζ κζί έπιβάτα; πρό; τέρψιν
κζί αναψυχήν, μεταςύ τών οποίων κζί
κυρίαι. αί όποϊζι περιττόν νά προσθέσωμεν, ότι εί; τοιζύτζ; πρωτοφα
νείς κζι προοδευτικά: έπιχειρήσε·.; δέν
λείπουσι ένθζρρύνουσζι κζί κοσμοΰσζι αύτά; διά τά χάριτος τοΰ σώματος κζί τοΰ
πνεύματός των. Τό κινητικόν σύστημα
τών νέων τούτων πλοιαρίων έτινοηθέν ύπό
τοΰ Γάλλου Vullet έχει αναλογίαν πρό;
τό τοΰ ποδηλάτου διά τούτο ζαί ώνομάσθη πλσΤον-ποδή/.ατσν. ΊΙ τχχύτης αύτοΰ εύρέθη ίση πρό; Κ χιλιόμετρα καθ’
ώραν έπί ΰδζτο: γαληνιαίου. Βεβαίως ή
σαχύτη: αύτη δέν παρουσιάζει τι έκτα
κτον, ώστε ένεκα ταύτη: νά προσλαμβάνγ
'■διζίτερον ένδιζφέροντό ποδήλατο·/ πλοϊον
τό παρουσιάζει ώ; πλοϊον χάριν περιπάτου
μάλλον πζρά δρόμου κζί πλοΰ. Κυρίως
όμω; παρέχει έ'κπληξιν τό ποδήλζτον
πλοϊον διά ττ,ν γλυκύτητζ τή; κινήσεω;
τών πετάλων τή: έλ'.κο:. κζί τήν ευχέ
ρειαν μεθ’ ή: ζΰτη ζκόπω; τίθεται εϊς
-ζίνν,σιν. ΙΙαρέχει ωσαύτως ιδιαιτέραν τέρ
ψιν, και δια νά μχτχφίρη ανθρώπους εις
μικρά; άποστάσει: χάριν διασκεδάσει·»:
καταλληλότερο·/ τών διά ζωπών ή ιστίων
ή κζί ατμού πλοιαρίων.
<£>

Πώς λεί’καίνονται «ί ψείρες.

Δέν θά όκνήσωσιν ιδίως αί ζίρζί ζ.ναγνωστριχί μας νά κζμωτι χρήσιν τή: κα
τωτέρω ζπλουστάτη; πάστα; ίνζ λευκάνωσι έτι μάλλον τζ; άλλως λευκά; κζί
άφροπλάστου; χεϊράς των. Βράζουσι γεώ
μηλα νωπά λευκά και ιΰχ/μζ μετά ττ,ν
άφζίρεσιν τοΰ φλοιού έκθλίβουσι τήν σάρκα,
αύτώ·/ καί ζυμόνουσ·. καλώ; κζι ττ,ν καθιστώσι πόλπον όν άναμιγνύουσι με ολίγον

Ολνιιπίων
_ *_

γάλα. Ό ο/τω ζζ.τζθκευζζο·/.ϊ·/ο: πόλπο:
δέν είνζι κατώτερο; τή; γνωστή; εί; λεύκανσιν τών χειρών μάζη; έξ αμυγδάλων.

Εν J/vpioyiiroj είς τον κ 1 εωργιον Κ 1’αλτάν.
Έν ίΙε()ΐστάόει είς τον κ. Οικονό
μων ίΐαπανικολάου.
Γνωστοποιοϋμεν άμετακλήτως εις
Έν Ραιόεστω είς ον
τούς έν Κωνσταν.ινουπόλει ανταπο
ρον,
πρόξενόν.
κριτής μας Αδελφούς Νοτάρη, ότι έάν
Έν
Πάτραις είς το
μέ πρώτον ταχυοορμ-ϊον οέν μάς άποτών
εφημερίδων.
στειλωσι τήν εςοφλησιν τοϋ λογαρια
Έν ζίγριπίω εις τόν
σμού τή: πρώτης τούλαχιστόν έςαμηλαμπρόν,
β.δλιοπωλην.
νεας, θά προόώμεν Οιζαστικώς καί έστω
ΰρω είς
εί τόν κ. Βασίλειον ΣυΈν Σύρω
πρός γνώσιν των.
νοδινον, βιβλιοπώλην.
Επίσης συνιστώμεν είς τόν έν
Έν Κερκ,νρα είς τόν κ. Νικόλαόν
Μυτιλήνη αςιοσέβαατον επιστολογρά Ιωαννιδην, βιβλιοπώληy
φον κ. θεμιστοκλήν Ψύχαν να άποΈν Τριχκά.ΙοίΓ. είς όν κ. Δημήστείλη τας καθυστερουμένας συνόρο- τριον Μιληγγεώτην.
μάς προτού τόν στει/ωμεν εις τό . . .
Έν .lapiaaij είς τόν
όν κ. θρασϋοουλον Μακρήν, διδάσκαλον.
Παρακαλούμεν τούς αντιπροσώπους
Έν Αΐ)’ύ.~τω είς τόν κ. Στυλιανόν
μας ζ. κ. 11. Ματιατον και Ν. ΜοΒασιλειαδην, βιβλιοπώλην έν Αλε
σχολιόπουλον νά μάς πέμψωσι τας
ξανδρεία.
είσπραχθεισας συνορομάς ώς καί τάς
Έν Καίρω είς τόν κ. Γρηγ. Χε'-.
Λ i-w
-μή είσπραχθεισας αποδείξεις.
μώνιον, βιβλιοπώλην.
Έν Κωνσταντι»·ον~ό.1εί είς τούς
Ό κ. Σπ. ΙΙρίντζης οφείλει να
κ.
κ.
αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.
παραοώση τας πρό πολλοϋ παρ αύ
Έν Σρύρντι είς τόν κ. Λεωνίδαν
τού είσπραχθεισας συνδρομάς είς τον
κ. Κ. 1’αγκον, γραμματέα τοϋ αυ Στυλιανοπουλον, βιβλιοπώλην.
Έν Θεσσα.ίονίχρ είς τόν κ. Σωτή
τόθι ελληνικού προξενείου.
ριον Άσ'εριαδην.
Παρακαλοΰμεν τόν έν Σμύρνή κ.
Έν Μιτν-Ιήνιι είς τόν κ. Μιχαήλ
Λεωνίδαν Στυλιανόπουλον νά μάς ά- Μοντ^ναρην.
ποστείλή τάς είσπραχθεισας συνδρο
Έν Ηπείρω είς τόν έν Ιίρεβεζη κ.
μάς.
ΙΙολύκαρπον 1’ραχανάν.
Έν Σάμω είς τόν κ. Πυθαγόραν
ίίαρακαλεϊται νά εύαρεστηΟή να Χριστόπουλον.
μάς αποστείλη τάς είσπραχθεισας
Αν Κα6ά.1.1α είς τόν κ. Καίσαρα
συνδρομάς ύ πανυ εύγενώς αποδεχθείς
Δ.
Καλεντζην
τήν αντιπροσωπείαν τών < Ολυμ
Έν Δράρα είς τόν κ. Μ'.χ. Βχλάπίων» έν Άγιω Όρει κ. Χρηστόφονην, φαρμακοποιό
ιον.
ρος Ίβηρίτης καί νά μάς γνωστοποίη
Έν
ζίά[/)»·η
("Αγιον
Όρους) εις
ση τάς ένεργείας του δια τάς ύπολειτόν κ. Χριστόφ. Ίβηριτην.
πομένας αποδείξεις.
Έν Λάρναχι, είς τόν κ. 11. ΝικοΣυνιστώμεν είς τον έν Τριζκάλοις λαίδην, βιβλιοπώληνΈν Λευκωσία είς τόν χ. Κ. Γ.
αντιπρόσωπόν μας κ. Δημ Μηλιγγιώτην να συμμορφωθή ώς έν προη Ρώσσον, βιβλιοπώλην.
γούμενη επιστολή τοϋ καθορίζομε'/.
Έν ΒραίΛα είς τόν κ. Γ. Δ. ΧαΈστω δέ πρός γνώσίν του ότι οί αύ- λικιάν, βιβλιοπώλην.
τοθι συνδρομηται μας παραπονοϋνται
Έν ΦιΛι^πουπόΛεε εις τον κ. Ν.
ότι οέν λαμδανουσι τό φύλλον.
Ίσαρην.
Έν Κερασσοϋντι είς τόν κ. Ρ. Ε.
Ή έπιστασία τών « Ολυμπίων»
Σουρλάγ'ζαν καί Σαν.
είναι ανατεθειμένη :
Έν Κωνστάντζα είς τόν . κ. Μ
Έν Ξάνθι^ είς τον κ. 11. Κοκκίνην, Γκιων, βιβλ ιωπώλην.
ιατρόν.
Έν Ρωσσία είς τούς κ.κ. 11. ΜαΈν Δεγε-Άγατί: είς τόν κ. Λ·
τιάτ'-ν καί Κ. Ν Μοσχολιόπουλον.
Κρητην.
Έν 'ΛρΤή είς τον κ. Αλέξανδρον
Ληγοντος μετ’ ολίγα φύλλα φοΰ
£.ανθόπουλον
πρώτου έτους παρακαλούνται οί σύνΈν Σ/ρραις είς τόν κ. Θ Χρηστι- Ορομηται μας, όσοι καθυστερούσιν είδην, φαρμακοποιόν.
σετ·. τας συνδρομάς των, να σπεύσωσι
Έν /'ιουμου.ίτζώυ] εί; τόν κ. Ίω. νά άποστειλωσι ταύτα:, ώς καί εκείνοι
Πετρόπουλον.
είς ούς έχομεν πέμψει τάς αποδείξεις.

Δ·λτί<>ν τών ·Ολε^ιίων^«Ό_άνω^^λΑ£ηλο£το£^

Τοιαύτη παρζκλησι: ήτο τόσον σπά
— Δέν σκέπτεσθε όρθώ;, κύριε Έλι
φά;!... Εξωθείτε ύπερμέτρω; ζύτούς τού; νιά έν τζϊς συνηθείζι; τή; κ. Κοητρζ. ιόστε
ανθρώπους... Εί: τήν Διεύθυνσιν τής Ά- ό Βαλεντίνος σκανδαλισθεί;, χωρίς νά
στυνομίκ;. 7έγει '. Τί λζμπρά ιδέα ! είσέλθη είς τά δωμάτιά του, διευθύνθη
’Αλλά τήν άστυνομίζν πρέπει όλοι μας πρός τό διαμέρισμα τή; γυναικός του.
ΊΙ κ. Κουτρά έκζθητο έν τω ποοσνά συμπράξωμεν ώστε νά τήν ζπομζκρύνωμεν... Όλοι θά ζζμιωθώμ,εν έκ τζ; φιλεσνάτω έργζστηρίω αύτής, έν τή αι
άνζμίξεω; χυτής εί; τήν ύπόθεσιν τζύ- θούση, δηλονότι όπου ήσθάνετο έζ.υτήν
τζν... Είνζι ύπόθεσις πολύ ρυπαρά. Κζ- αληθώς ελεύθερα·/ νά ζή κζτζ τήν αρέ
τζλάίετέ το ζύτό . Μακράν λοιπόν ή σκειάν της.
Έκράτει έν βιβλίο·/ εί; τά; χεϊράς
αστυνομία ! Άμζ ώ; βάλγ τή μύττ, τζ;
αύτή εί; ττ,ν ύπόθεσιν. κανείς δέν θά βγή τη;, άλλά δέν άνεγίνωσκε. Τά βλέμματα
αύτή: διά τοΰ ύελοφράκτου έπλα.νώντο
παστρικό; !
μελζγχολικά. έπίί τών μελαψών κορυφών
— Θά τό ΐδοΰμε !
τ7; όδοΰ, κζί έν τώ συνε— ΙΙζίζετε μέ τήν ζωήν τοΰ κ. Κού τών δένδρων
»
φώδει
ούρζνώ
πζρζκολούθουν< τήν πτΰσιν
τρα !
τρζ
.....
οϊτινε; διήοχοντο διζσχίζο — Θά τόν ειδοποιήσω καί δέν θά ξα- τών κορζκιον
νζ.ϊδή τήν ώρζίζν μικράν σας.
τε; διά τών βρζδέων κζί ισχυρών πτερυό
δέν
θά
έμποδίσγ
γιομάτων των τόν ζέρζ.
— Ώ ! κζϊ ομω; . ύ
ΊΙ θζλζμζπόλο; της εϊσελθοΰσζ α
τού; άλλου; νά τόν στρυμόςουν κάπου.
νήγγειλε·/ εί;ζύτήν οτι ό κ.κόμης άνέμενε
— Τόσον τό χειρότερον δι’ αύτού;.
— Άφήσατέ τα.
τ ζύτά. κύριε Έλιφά;, τά; διατζγά; της. Πζρζυτζ δέ έγερθεΐκζί προσφέρετε ένα.
ένα ποσόν οιον
οίον δήποτε, σζ διευθύνθζ ζύτοπροσώπω; πρό; τήν θύάνέκρζζεν έν απελπισία ο Βου/.α.ρέ;. Ίΐμ- ρζν κζί ήνοιξεν αύτήν ίνζ είσΐλθ/j ό σύ
ποροΰμε νά φθάσωμεν είς κζποια. συνεν- ζυγός τζς.
Ό Βζλζντϊνο: ένεφζνίσθη γζλήνιο;
ν ησι...
κζί
βλάκα μέ πέρνετε ! Χζί- κζι ©ιλομ.ειδής ώς πάντοτε, προυχώρζ- Για πολύ
π
κχί θερμζίέστίζς
σε μέχρι τής
ρετε.
■ου
ήρώτησεν.
νων
τους
ποδζ
όμζλον
τΖ;
θόρζς.Τότε
δέ
Έπιζσε δέ τό
— ’Επιθυμήσατε νά. μέ ό'/.ιλήσητε.
ό Βουκαρές είπε .
φιλτάτζΤί τρέχει :
έάν
έμισεϊτε
τόν
ζ.
— Κύριε Έλιφά;
ΊΙ Έρριέττη δέν ελκβε τόν κόπον
ξ
Κουτρά. καί ήθέλετε νά τον ξεφορτωθήτε
δέν ήμπορέσζτε νά ένεργήσζτε κζλλίτερζ. νά προβή εί; εξηγήσει;, Έλζβεν έκ τοΰ
Ό τόνο; δέ τή; φωνή; του ήτο τόσον συρτζρίου τής τρζπέζη; τζ; φύλλον κυαειλικρινή;, ώστε ό γέρων άνετριχίκσε. Οί νοΰ χάρτου, κζί είνουσζ ζύτό π;ό; τόν
λόγοι ούτοι ζντζπεκρίνοντο τοσούτον εί; Βαλεντίνον είπε
— Ιδού τί τρέχει.
τήν ψυχικήν του διάθεσιν ώστε έστάθζ
ΊΙτο
το τηλεγράφημα, τή; κ. Φρει
πρό; στιγμήν, 'ϊπό τήν δήθεν έκβίζσιν
δερίκου.
Ό
Βαλεντίνος ζνέγνιοσεν ζύτό
διέβλεπε κίνδυνον ζλζ,θή, κίνδυνον πραγ
τροχάδην,
τό
έ'τρεψεν ίνζ ί'δγ τήν ύποματικόν. Επειδή δέ είχε τήν ζπόφζ.σιν νά
μή συνθηκολογήση. έσκέφθζ νά λάβζ, τά γρζφήν, τό περιέστρεψεν έλζφρώ; εί; κύ
απζιταύμενζ προφυλαχτικά μέτρα. Έξζλ- λινδρον διά τών δακτύλων του. έπειτα,
θεν εί; τό τετράγωνον, κζί ένώ κατέβαινε δέ προσέόλεψΐ τήν σύζυγόν του :
— Μία ανώνυμος πληροφορία...............
τήν κλίμακα, ό Βυυκαρέ; κύπτων επί
τοΰ δριφράκτου αύτής έφώναξε κζί πάλιν. Ποίζζ κξίζ.ν ήμπορεϊ νζ έχη το γρζμ— Θά μετανοήσετε. ’Αλλά, δέν θά μζ τοΰτο :
— ΊΙ ζξίζ ζύτοΰ έξζρτζτζι έκ της
είναι πλέον καιρός ! . . . . Θέλετε νά σζ;
δηλώτεω:
τήν όποίζν θά κάμετε περί
άφήσω καιρόν έως τό β;άδυ νζ σκεφθ τε
τής
ακρίβεια;
ώ: πρό; τάςδιδομένζ; πληκαλλίτερου.
κάτω
πάροφορίκ:.
— Όχι! ζπήντζσΐ' άπό τό
— Πριν ή σας ζπζντήσω, έπιτρέψζτέ
τωμζ ό Έλιφά:.
μ.οι νά σζ: αποτείνω μ.ίζν έρωτησιν.Άπύ
— Θέλετε έω: ζϋριον ;
— Θά μέ ευοητε έδώ. ζν ζλλζξζτε ποιον υποθέτετε οτι σά; έρχετζι ή πλη
ροφορία αΰτη :
γνιόυ.ζ.ν. Δέν θά έξέλθω διόλου.
— Δέν υποθέτω αλλ" είμζι βεβζίζ <·»ί
Ο κ. Έλιφά: δέν ζπήντζσε πλέον,
ύ.τοπρό:
ποΰτο. Τό γράμμα δέν
ήτο ήδζ πρό τοϋ θυρωρείου. "Ιίκο/σε μό
ιίγον
τόσον
όλ
γραφήν,
αλλ
’
ή
γραφή
είναι
νον τόν Βουκαρές εί; τήν κορυφήν τζ:
»
κλίμακο; νά βλζσφζμή εί; βαθμόν νά πζρηλλζγμένη, ώστε είναι κδίν/.τον»
πλζνηθή τι; περί τοΰ π:οοσώπου τό ;.~Γ. Ί
ρίψγ, όλζν τήν οικίαν.
Τήν αύτήν ωρζν. φθζνοντο; τοΰ Βα τό έστειλε.
— Λοιπόν κατά τήν •·ιϊ·ω;ί:ι σζ; ΤΟ
λεντίνου εί; τήν όδόν Ί’ρείδλανσ.ζφοΰ είχε
προγευματίσει μετά τών φί/.ων. εϊ; ού: ποοσωπον τοΰτο είνζι :
— ΊΙ κ. Φρειδερίκου Κλεμάν.
έδωκε τήν εντολήν νά συνεννοζθίλσ·. -/.ετά
Ό Βαλεντίνο; ύπεμειδίζσε κζί μετά
τών μαρτύρων τοϋ συνταγματάρχου Ρέδελ
φωνή:
ήπίζς :
εί; τών ύπζ,ρεπών του κνήγγειλεν εί; αυ
— Καί έγώ ζύτό έ'λενζ.
τόν μόλις φθάσζντζ εϊ; τόν άντιθάλαμ,όν
ΊΙ δέ Έρριίττη
’ ' '
τ. έκίντ,σε
μετ' άτυποτου, ότι ή κ. κόμζσσζ παρεκάλει αύτόν
νά εϊσέλθζ, ~ζρ’ κύτζ πρίν ζπέλθζ, τοΰ μονησίζ; τήν ώρζίζν κεφαλή' τζ,:, έλζφρώ; ώχριάσκσζν. καί! έπζνζλζμβάνουσα
μεγάρου.
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τζ,ν ερωτ-ζ,σιν τζ; :
— Είναι ζλζΰε: ή ψευδε; ό,τι λεγει
αύτζ ;
Ό Βαλεντίνο; ζπήντζσε μετά κζτχπλζκτικής ξζρότζτο; :
— Είνζι άλζθέ;.
— Λοιπόν έλογομζ/ήσκτε μέ τόν κ.
Ρέδελ :
— Μάλιστα.
— Κζί ποΰ ;
— Έδώ Χθές. τήν ώραν ποΰ ελείπάτε.
— Ένώπιον τή; ζ.Φρειδερίκου λοιπόν;
— Ενώπιον τζς.
— Κζί ές αί κ; χυτζ; ίσως

φζσις. Ιΐρζγμζτικώ; έπρόκειτο
μών.
ΊΙ Έρριέττη έθεώρησε τόν σύζυγόν
τη: μ’τάζνεκρφάστου ζτζρκξιαςκζίκζθημένη είπε.
— Νά μοΰ δώσητε, σζ; παρακαλώ
μερικά: εξηγήσει: περί τοΰ θέμζτος τού
του. διότι η έτέμβζσί; σζ; είς τά ζ©ορώντζ έμέ είνζι τόσον ζπροσδόκητον φαι
νόμενο·/ κζί τόσον ολίγον δεδικαιολογημένη. ώστε θά εύχζριστούμην νά μάθω
εί; ποια περιστατικά οφείλεται αύτη.
— Θζ μοί κάμ/| μεγάλη·/ εύχζρίστησιν νά ικανοποιήσω τήν επιθυμίαν σζς
ταύτη».
Έκάθισε λοιπόν κζί αύτός μετ’ ζπζθείζ; ήκιστα άρμοζούση; εί; την περίστασιν. κζί τείνω·/ πρό; τήν ζόμησσαν τό
τηλεγράφημα οπερ έκράτει μέχρι τή: στιγ
μή; τζότη: είς τά: χεϊρά; του :
« — ’Ορίστε, λάβετε τό τηλεγράφημά
σα:. Είναι πειστήριο·/ τό ύποϊον ήμπορεϊ
νά σά: χρησιμ.εύση. οπω: δήποτε δέν α
νήκει τοΰτο εί; έμέ.
»Άλλ’ ζ; έπζνέλθωμεν εί; τόν συν
ταγματάρχην 1’έδελ. ΙΙιστεύω ότι δέν θά
σζ; έκπλήξω λέγων πρό: ύμζ; οτι ή με
γάλη προσκόλλησί; του είς τό πρόσωπό·/
σζ; δέν διέφυγε τήν προσοχήν μου. Δέν
λέγω οτι είχον τό δικαίωμα νά κάμω ώς
πρό: τοΰτο πζρζτήρησίν τινα. Είμαι τό
σον ζηλότυπο; τή; έλευθερία; μου, ώστε
δέν θέλω νζ περιορίσω κζί τών άλ
λων. Ευρισκον
<ϊέ λίζν φυσικόν ζνήρ τόσον μεγαλόψυχο; οσον ό κ. Ρέδελ,
νά ένδιζφέρητζι διά γυναίκα, τόσον τε
λείαν όπως σεις. ΊΙρέσκετο ούτος πλησίον
σζ:. Τί καλλίτερο·/ τούτου ;
«Εύρίσκετο ό κ. Ρέδελ πλησίον σας
έν καλή συντροφιά, διότι οί περιστοιχίζοντες ύμζ:. πρόσωπα πάντα επίλεκτα
συνιστώσιν αληθές Δεκαήμερον πλησίον
ήν πάντων εύχ ζρίστζσιν.Έσζ; πρό; κοινήν
γώ δέ έξαίρετζ. Ό κ. 1’έδελ σάς έκαμνε συντροφιά: τοΰθ' όπερ κζθίστζ ύμας
επιεική πρό: τά; κ.τουσίζ: μου.
»Τέλο; έςετέλει πρό: γενικήν εύχζρίστησιν τά κοινωνικά του κζθήκονούδόλω; έσκεπτόμζ,ν νά πα
τζ. έ·'<·ι
I δε
:απο· εθώ τ πί τούτω. ότι πρόσωπα έγγυ.ζτζ
·,·ύ - ζ τ ζ ήμών κείμενα έσκεφθζσαν νά μέ
ύέςουν δ·.ά πράγμζτζ τά όποια έτζ τό
σον μεγζλοψύχω; ήνειχόμζν έκ μέρους
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άλλω/, διότι έθεωρήθη φοβερόν το νά έρωτοτροπώ μ.ετά μιας φίλης σας, έν ώ
μετά τόσης πραότητας έβλεπον έγώ νά
ζρατήτε σείς τήν έςωτιζην Αύλην σζς.
»Τ.ξεπλάγην, δυσηρεστήθην, εΰρισζον
τό πρζγγζ άδικον. Έζαμζ -ην παρατήρησιν ταύτην εις τό παρεμβληθέν πρόσω
πον. Αλλά διατί νά μ.ή ϋνομ.άσω το
πρόσωπον τοΰτο : Ί'ό γνωοίζετε ζζί σεΐ:
Οπως ζζί έγώ· είναι τ, μητέρα μου. Άλ
λά ζύτη δεν άπεδέχθη τάς δικαιολογίας
μου. Έξέφρζτε ζωηροτάτους φόβους, έδήλωσεν οτι έθεώρει την διαγ-ωγήν μου
προσβλητικήν ώς πρός ύμας, έν σ· ντόμω
μοί έ'δωζζ διαταγήν νά παυσω τάς πρός
τήν οίλ.ην σζς περιποιήσεις μου έπί απει
λή σοβζρωτάτων συνεπειών.
»Έγώ είμαι υιός τοσοΰτον εύπειθής
όσον ζζί ζγζθό: σύζυγος. Διεβείζίωσ ζ
τήν μητέρα μου διά τοΰ ένθερμ.οτέρου τρό
που. 5τι θά ύπαζούσω είς τά: διζτζγάς
της. έπί τούτοι: δέ μοί έδήλωσεν οτι δέν
θά ήνείχετο ζύτη νά πράττώσιν άλλοι
εναντίον μου ό,τι μοί άπηγόρευε νά πράτ
τω έγώ είς άλλους.
»Ίδοΰ πώς έχουσ·. “ά πράγματα ζζθ’
όσον άφορώσι ταΰ-α έμε ποοσωπιζώς.
Είναι λίαν πιθανόν. ότι ή μήτηο θά έζαμε τά: δεούσχς παραστάσεις όπου έπρεπε
κζθζ μέ είχε διζβεβζιώσει· άλλά ύπάρχουσι λογοι νά πιστεύγ, τις. οτι ζΐ πα
ραστάσεις αύτζι έγένοντο άπό τό μέρος
εκείνο μεθ’ ήσσονος ή εζ μέρους μου προ
θυμίας. διότι άνευ τής ελάχιστης έζ μέ
ρους μου προσζλησεω: ό συνταγμζ-άρχης Ρέδελ. μέ προσέβαλε τοσοΰτον, ώστε
ήμην ήνζγζζσμένος νά επιζητήσω τήν
έπζνόρθωσιν τής προσβληθείση: τιμής μου.
ΊΙ Έριέττη ήζουσε πάντα τζΰτζ χω
ρίς ποσώς νά διαζόφη τόν σύζυγόν της.
χωρίς νά. ζζμγ τό ελάχιστο·/ κίνημα. Θά
ένομιζέ τι: οτι δέν έπρόζειτο περί αύτής.
— Καί ή ζυοίζ Φρειδερίκου πώς εύρίσκετζι άναμεμιγμένη εις πάντα τζΰτζ,
ήρώτησε.
— ΊΙ κυρία Φρειδερίκου ήτο πζροΰσζ
ζζθ’ ήν ώραν μέ προσέβαλεν ί συνταγ
ματάρχης 1'έδελ ... Ούτως είχε γνώσιν
τής έ'ριδος. Κζί διά τοΰτο ήτο είς θέσιν
νά σας δώση τήν πληροφορίαν, ήν έλάβετε.
— Κζί πρός τίνζ σκοπόν :
— 'Ίσως ίνα πιολάβητε τάς συνέπειας
τάς οποίας φυσικά θά λάβη ή ύπόθεσις.
— Κζί πρός τό συμφέρον τίνος :
— "Λ ! φιλτάτη μου,1 μή ζητείτε πε
ρισσότερα απ’ οσα ήξ-ύρω.
— ΊΙ μάλλον περισσότερα άπό οσα
θέλετε νά είπητε.
— Διατί :
— Διότι η αλήθεια δέν θά είναι πρό:
τιμήν σζς.
— Ή άλήθεια Ι.,.ΙΙώς ! Μέ κατηγο
ρείτε λοιπόν ότι θέλω ν’ ζποζρΰψω τήν
αλήθειαν :
— Μάλισ-α.
Οί δύο σύζυγοι έβλέποντο άμοιβζίως.
Ήσαν αντιμέτωποι. Κζί ήτο ή πρώτη

φορά ζζθ’ ήν μετ' άποφασιστιζότητος
προσήγγιζον πρός ζλλήλους, ζνοίγοντε:
τάς κζρδίζς των ζζί ούδέν άποκρύπτοντες
έζ τών διαλογισμών των.
Ό Βαλεντίνος δέν άνεγνώριζε πλέον
τήν σοβαρά.·/ ζζί περίσζεπτον Έρριέτταν
έν τώ προσοιπω τή: εύτόλμ.ου τζύτης γυνχιζός μέ τά έξωργισμένα βλέμματα ζζί
τά φοιμάσσοντζ χείλη Ήσθάνθη αύτήν
ώς έζ τής διπροσωπίας της τζύτης έτιφοίον.
ΊΙ δέ Έρριέττη πζρετήρει ζύτόν από
τή: αρχής τής συνομιλίας των. βασκνίζουσζ πάσαν φράσιν του.στζθμίζουσα πά
σαν λέξιν του. βεβαίζ ούσζ οτι έψεύόετο
ούτος. έξανιστκμένη ζζτά τής ύποζριτιζής γλυζύτητος τών τρόπων του. κζί
έτοιμος ν' ζνζγζζση ζύτόν νά φανή οίος
ήτο π:ζγυ.ζτ·.κώ: : ζυνικώς άνζίσ/υντος
ζζί έξηχρειωμένος.
— Δέν ήξεύρω τίποτε έξ όσων συνέβησαν. δέν έλαβον έμπιστευτικάς ανακοι
νώσεις πζρ ούδενος. ζλλ’ έζ τών προτέρων είμαι βεβζίζ. οτι. έάν ό συνταγμα
τάρχης Ρέδελ. εξήλ.θε τών ορίων τής έπιφυλαζτιζότητος ζζί μετριοπάθειας ας φύ
σει ζέκτητζι ούτο:. απέναντι σζ: ζζί έν
τώ οΐζω σζς. θά έπρηξε τοΰτο διότι σεΐ:
ήναγζάσατε ζύτόν διά τών πράςεων ή
τών λόγων σζς.
— Σας εύχζρ'.στώ πολύ διά την α
γαθήν γνώμ.ην ήν έχετε περί έμ.οΰ. Με
συνζινεΐ υ.εγάλω: νά βλέπω οτι ποοζειμενού περί του συ.υνου σζς και ενο: ςενου δέν διστάζετε νά ζποφανθήτε εναν
τίον τοΰ συζύγου σζ: !
— Γνωοίζω κζί τόν ένα ζζί τόν άλ
λον.
Γνωρίζω τίς έζ τών δύο έχει ζνκμφιβόλω: δίκαιον ;
— Τοΰτο ζποδειζνύει ότι ειχετε τήν
έπιτηδειέτητα νά έςωθήσητε τόν -·νωστόν καί είλ'.κοινή τοΰτον άνδοζ. ΐνζ έπιφυλάξητε -ό πλεονέκτημα, τής' έζλογής τοϋ όπλου.
Ό Βαλεντίνο: ύπεμειδίζσε :
— Είναι προτιμότερο'/ νά φονευη τι:
τόν διάβολον παρά νά φονεύητζι ύπ" αύ
τοΰ !
— Δέν θά φονεύσητε κανένα.
—’Λλ.ήθεια : Καί τίς θά με έμποδίση :

— Ένώ.
-ϊεΐς;
— Καί πώς :
— Έάν δέν μέ βεβαιώσητε αμέσως
οτι θά δώσητε πέρας ε·.: τήν ύπόθεσιν
ταύτην δια συμβιβασμόν, θά σπεύση νά
εύρη τήν μητέρα σας όπως τής αναγγεί
λω τά πάντα.
Ό Βαλεντίνο: έστάθη πρός στιγμήν
σιωπών· έπειτα οίπτων βλέμμα ζύθζδες
κατά τής Έρριέττης :
— Τό/ αγαπάτε λοιπόν αύτόν τόν
Ρέδελ :
Τό πρόσωπο·.· τής νεαρά: γυνζικός ώχρείασε, οί ύφθζλμοί αυτής έφλ.ογίσθησαν
ζζι άντιμετωπίζουσα γεννζίως τόν σύζυ

γόν της διά τής φωνής καί τής στζσεως:
— Τρέφω πρό: ζύτόν αΐσθημζ βαθείζ: έκτιμ.ήσεως κζί άζρζφνοΰς συμπζΟείζς. Συγκεντρώνει παν ό.τι έπεθύμουν
νά έχετε ζζί σείς : ύπερηφάν-ιζν καί ζφιλοζέρδειζν. Κζί σας βεβζ.ιώ ότι δέν θ’
άφήσω τήν ζωήν τοιούτου προσιοπου οίος
έζεΐνο: είς τάς χεΐρας προσιόπου οίος είσθε
ύμεΐς !
Ό Βαλεντίνος έκίνησε τήν κεφαλήν
καί διά ελζφροΰ τόνου φωνής :
— Έχετε μέγα δίκαιον, διότι ή ζωή
ζύτοΰ θά διέτρεχε σπουδζΐον κίνδυνον !
Άλλ’ ησυχάσατε. Δεν εννοώ νά φονεοσω
τον ή;ωζ τούτον. Ά: μοί δοθή είδος τ:
ίζανοποιήσεω: και θά σζ: ζπυδείςω τήν
συγκτζβζτιζότητζ μου διά τής προθυ
μία: μ.ου τοΰ ν’ αποδεχθώ τόν συυ.βιβζσυ.όν ό·' επιθυμείτε. ΙΙιστευω ότι δεν εί
ναι δυ·'ζτόν νά φανή τις πλέον διαλλα
κτικός· τό άνζγνωρίζετε :
ΊΙ Έρριέττη πζρετηρησε τόν συ,υγόν
της ν.ε ΰοος ύποπτον.
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— 1 ζ πζντζ ε;ζρτ<·ιντζι εζν του εί
δους τής ίκζ.νοποιήσεως τό όποιον ζητεί
τε .. . Έξηγηθήτε κκλλίτερον.
— Θά σάς έκπλήξ/ο μέ τήν μετριο
πάθειαν μου - . . Είναι στρατιώτης, καί
πιστεύω ότι θά είνζι δύσκολο: εις τά ζη
τήματα τζΰτζ . . . Τόν ζφίνω λοιτόν
ζατά με;<: . . . Άλλά ζζτζ τήν με
ταξύ μας έπισυμβζσαν σκηνήν ύπήρχεν
εί: μζρτυς. ΙΙζρίστατο ή κ. Φρειδερίκου.
Αποδίδω·/ μ.εγκλην σημασίαν εί: τήν
'•νώυ.ην αύτής.
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. . . I κξττΞ!. νζ ·ζε ύ'.ζοεεζ’.ωσγ, οτ; οεν
θά σχημζτίσγ, κζ<ήν περί έμοΰ ιδέαν, ζν
στζυ.ατήσω την ύπόθεσιν ταύτην εως ε
δώ όπου εύρίσκετζι . . .
«Επιθυμώ νά τήν ίδω. Ιΐζρζκζλέσατέ την νά έλθη ένταΰθα. Άφίσζτε μοι
νά όμιλήσωαεν, ζζί έάν μοί δώση επαρ
κείς δικαιολογίας όπως παραιτηθώ τών
αίτιάσειόν μου, τά πάντα τελειώνουν.
— Διατί μεταβαίνετε πζρ’ αύτής :
— ”Ω ! θά φανή οτι τρέχει έπι,ητών
τήν διζζανόνισιν τής ύπμθέσεως. Όχι.
ΙΙρέπει διά τόν τύπον τούλάχιστον νά
φαίνεται οτι πζςαζζλοΰμαι.
— Κ ζί 5ν αΰτη δέν φανή πρόθυμος
νά σύμπραξη είς τόν συνδυασμόν τούτον :
Τότε τό πρόσωπον τού Βαλεντίνου έ
λαβε·/ έζφρατιν αμείλικτου άποφάσεω:.
— Τότε, μή περιμ.ένετε έζ μέρους μου
τίποτε. Θά έπέλθη ό.τι θέλετε νά άποφύγητε.
ΊΙ Έιριέττη έκλινε τήν κεφαλήν έπί
τοΰ στήθους τη:, κζί έμεινε σιωπηλή
πρό: σ-ιγμήν. έπειτα, δέ διά φωνής δια
κεκομμένης είπε :
„ _ Οί οφθαλμοί μου είσδύουσιν εί: τά
βάθη τής διζνοίζς σζς. Εννοώ τί θέλετε
νά μ.έ ζνζγζάσητε νά πρζξω. ζζί ζίσ/ύνομζι διά λογαριασμόν σας. ’Απειλών διά.
θανάτου ένα άθώον. απαιτείται ’.ά χρη
σιμοποιήσω τήν επιρροήν μου όπως σζς
φέρω ενταύθα, γυναίκα τήν οποίαν θέλετε
νά κζταστήσητε ερωμένην σζ: ζλλ ή ο
ποία σάς αποφεύγει. Αύτό θελετε.

