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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Μ Ε Ρ Ο Χ Β Ε Λ

Ο Ι  Τ  Ρ Ε Μ Ο  Ρ

ΣΟΑΑΝΖΗ Φ ΑΡΖΕΑ Ϊ

[Συνέχϋα]

'Α λλως τε, ήν εύτυχής έ'νεκα τής φυ
γής ταύτης, ή τις άπήλασσεν αυτόν σο- ι που χυνούσης τά  νάματα αύτής έπί κοί-

εΐτο σχεδόν ύπό των διαβατών ή ύπαρ- 
ξις αύτοΰ,μόλις Si διεκρίνετο έκ διαφόρων 
σημείων του δασώδους κήπου, ούτινος οί 
δρυμοί [λόγον έ'νεκα άρχαιότητος ήρη- 
μοΰντο.

Ουδέποτε πέλεκυς πρό έκατόν περίπου 
ετών προσέβαλλε τον κορμόν τινός τών 
δένδρων αύτοΰ.

Ούδέν'δέ ταράσσει τήν θρησκευτικήν 
ηρεμίαν τοΰ μεμονωμένου αύτοΰ μέρους,έκ
τος τοΰ μορμυρισμοϋ πηγής τινός έκεϊ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

t i  N Y S  ΤΩΝ Γ Α Μ Ω Ν

Α'
Ή  Σολάνζη προσδιώοισε τόν γάμον αυ

τής μετά εξ μήνας.
Έ δει λοιπόν νά τελεσθτ) ούτος κατά 

τόν Δεκέμβριον.
’Α λλ’ απαίσια συμβεβηκότα έλάμβανον

λ ώίραν κατά το διάστημα τούτο.ρ

βαράς φροντίδος. Έφοβεϊτο τό βίαιον της 
ερωμένης του καί μετά τρόμου άνέμενε j τοϊς φυλλώμασι πτηνών, 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν εκείνη θά τόν ύ-

Δέν προτιθέμεθα νά έπαναλάβωμεν αυ
τής έκ χαλίκων, καί τοΰ άσματος τώ ν έν ; τ ά, διότι πιστεύομεν,πρός τιμήν τοΰ γαλ-

Περι τό τέλος τοΰ Mat 
πεχρέωνε νά έκπληρώσνί τάς υποσχέσεις, έκεΐ ή Έλέννι Ροσεβιέλ , μαρκησία δέ
&ς δεν ήθελε νά τηρήσν)

Έν τοιαύτν) περιπτώσει είχε χαράξει 
τό σχέδιόν του.

ι Τανναί.
Καθ’ έκάστην, άνήρ πενθηφορών καί 

I τους οφθαλμούς ερυθρού
Θά εφευγεν αύτός έκ Παρισίων καί ! κοΰς θλίψεως ήρχετο νά έκπληρώσνί θρη- 
άπεσύρετο εις Σεβάν, ή εις άλλο τ ι [ σκευτικόν καθήκον.

κτήμα, δπως ζήσν) μετά τής Σολάνζης, 
ήν άπαύστως έσκέπτετο

’Ήρχετο έ'φιππος διά τοΰ δάσους, προσ- 
έδενε τόν ϊππόν του εις δένδρον καί έ-

Ή  μετά τής πριγκιπέσσης λοιπόν ρή- γονυπέτει έπί τοΰ τάφου, έν ώ έκοιμάτο 
ξις έπλήρου τούς πόθους του- έξ εκείνης τόν αιώνιον ύπνον έκείνη,ήν ήγάπησε καί 
δέ προελθοΰσα ήν συμβεβηκός ευτυχές έτι καί νΰν ήγάπα διά μοναδικοΰ έρωτος, 
καί άνέλπιστον. | Αί τύψεις τών δολοφόνων αύτής είχον

’Εν τούτοις, δεν έτόλμα κα τ ’ άρχάς σχεδόν έκλείψει. 
νά όμιλήσν) περί τοΰ μετά τής Σολάν- : Την 4Τιν ’Ιουνίου, ώραίαν τής άνοίξεως
ζης γάμου του. πρωίαν, ή κλειστή άμαξα τοΰ κυρίου δ!

i λικοΰ έθνους, δτι πάντες τά  ένθυμοΰντκι 
άνεπαύετο έ'τι.

Ή  Γαλλία  ΰφίστατο σειράν άκατανο· 
αάστων ατυχ ιώ ν' έν Σεδάν καί Μέτζ, δύο 
ισχυροί στρατοί, προδοθέντες υπό τή ςτύ -  

ύς εχων έκ διαρ- χης, είχον συνθηκολογήσει' οί Παρίσιοι 
έπολιορκοΰντο.

Οΐ Γερμανοί περιεδιάβαζον σχεδόν ά - 
νευ πάλης έπί τοΰ γαλλικοΰ έί>άφους, 
ένθα τά  ίχνη τών πεδίλων αυτών υπαρ- 
y ουσιν ετι καί νυν <κποτετυπο)|Αενα.

Τίς θά τά  έξαλε-ίψνι ;
ΤΗσαν αί τελευτα ϊα ι ήμέραι τοΰ Νοεμ

βρίου.
Τό ψΰχος ήρχισε νά καθίστατα ι δ ια

περαστικόν. Οί έν Γερμανία αιχμάλωτοι
Γάλλοι στρατιώ τα ι τό ένθυμοΰνται έτ ι.

Εφοβεϊτο δικαίως μή άποκαλύψϊ) πολύ Τανναί, όδηγουμένη υπό τοΰ Σ τίπ , έστη j Εσπέραν τ ι νά, τρεις άνθρωποι ήσαν
ταχέως τό μυστικόν τοΰ θανάτου τής έν τνί όδώ Ειρήνης πρό τής οικίας τής | συνηθροισμιένοι έν χαμηλγί θολωτγί α ί-
Έ λένης, καί δώσν) σάρκα εις τάς ύποκώ- Φελισίδος. ! θούσγι, ής οί τοίχοι ησαν υγροί, καί έν ή
φους κατηγορίας, α ΐτινες διεδίδοντο περί r Ό  μαρκήσιος είχεν έπιστρέψει την προ-| τό φώς τής ημέρας είσήρχετη μόνον άπο
αύτοΰ. τεραίαν έκ ταξειδίου, οπερ είχεν έπ ιχει- j στενοΰ τινός καί ύψηλοΰ ωοειδοΰς παοα-

Έμιμήθη την πριγκιπέσσαν καί έγέ- ρίσει πρό Ιζ εβδομάδων έν 'Αλγερία καί 1 θύρου, ευρισκομένου έπί τοίχου πεντε πο- 
νετο άφαντος. είσήχθη εις την αίθουσαν τής ραπτρίας δών περίπου πλάτους.

Ή  μετακομιδή τοΰ λειψάνου τής Έ λέ- τών νεωτερισμών. | 'Απλοΰς τις σιδηροΰς λύχνος εκαιεν
νης εις Ροσεβιέλ, ένθα διά τής διαθήκης 1 Στιγμάς τινάς κατόπιν, ή διευθύντρια | έπί χονδροειδοΰς τραπέζης,ρίπτων τό ΰπο- 
της έξεφρασε την επιθυμίαν νά ταφή προσεκάλεσεν έν αύτή την Σολάνζην. j τρέμον καί πνιγηρόν φώς του επί τών α-
πλησίον τών γονέων της, τφ  παρέσχεν Ή  νεαρά γυνή έλθοΰσα, έστη ένώπιον j κόμψων γελοιογραφιών, άς σατυριστής
εύλογον αφορμήν ΐν ’ άπέλθν) τών Παρι- τοΰ μαρκησίου. ί τ ις  α ιχμάλωτος είχε χαρα^ει έπι τών
σίων. ! Ό  Όλιβιέρος έλαβε τήν χειρα αύτής, ■ τοίχων.

Δι’ ιδιαιτέρου άρθρου, τής διαθήκης α ύ- flv έκείνη δεν άπέσυρεν, άλλα φρ·.κία-| Ή  αίθουσα αυτη άπετελει μέρος ισο- 
τής, ήτις εύρέθη έν τώ γραφείω τής νε- σις, ρίγος ακούσιον διέτρεξε τό σώμά της ] γείου τινός φρουρίου,ούτως ειπεϊν,οικοδο-
κράς; έδωρειτο αυτη τάς γαίας ταύτας άπό κεφαλής μέχρι ποδών. \ μήματος άποκλειστικώς στρατιωτικής αρ-
τών προγόνων της εις τούς έξαδέλφους j —  Σολάνζη, τ ϊ1) είπε, πότε θά θελή- χ ιτεκτονικής τοΰ δεκάτου έκτου αιώνος,

στις νά όνομασθής μαρκησία δε Τανναί ; κάλλιστα  διατηρούμενου καί έφοδιασμε- 
’Εκείνη άπήντησε διά φωνής σταθεράς: νου μέ τούς μετ’ έπάλςεων πυργους, τας

αύτής δε Σουβραί, μέ τήν ύποχρέωσιν τής 
συντηρήσεως τοΰ οίκογενειακοΰ της τάφου 
καί τής διανομής κληροδοτημάτων τ ι-  
νών εις αρχαίους τινας ύπηρέτας.

Τό υπόλοιπον τής περιουσίας της με- 
τεβιβάζετο,δυνάμει ρητοΰ άρθρου τοΰ γ α 
μήλιου συμβολαίου, εις τόν σύζυγον α ύ
τής, αρχηγόν τής οικογενείας τών Τανναί- 
Κουλάνζ.

Τό Ροσεβιέλ είνα ι, ώς καί τό Σεβάν, 
Ιν τών περιφανεστέρων κτημάτων τοΰ 
Μοοβάν.

Είς τών προγόνων τής ‘Ελένης έκτισε 
έκεΐ παρεκκλήσιον γοτθικοΰ ρυθμοΰ έν τώ 
μέσω άπεράντου κήπου.

Τό παρεκκλήσιον τοΰτο, σκιαζόμενον 
υπό τους κλώνους τών φυγών καί τών 
προαιωνιων δρυών. έμπνέει βαθυτάτην με- 
λαγχολίαν.

Είναι κατεσκευασμένον έκμέλανος γρ«· 
νίτου, καί φω τίζετα ι υπό ύέλων παριστα- 
νουσών σκηνάς τής "Αγίας Γραφής.Ήγνο-

— Μετά εξ μήνας
—  Είναι πάρα πολύ.
— Ό  τάφος τής νέκρας ρ-όλις έκλεί- 

σθη.
—  Ποΰ θέλεις νά τελεσθτ, ό γάμος ;
— Μοί άφίνετε τήν έκλογήν ; . .
— Μίαν μόνην επιθυμίαν έ'χω, νά σ’εύ- 

χαρχστήσω.
—  Είς τό Σεβάν.
Ό  μαρκήριος άνεσκίρτησεν.
—  Έ κεΐ, είπε ζωηρώς ή Σολάνζη,προσ- 

εβλήθην καί έκεΐ πρέπει νά ικανοποιηθώ.
— Έ σ τω  λοιπόν . . .
Καί προσεκόλλησε τά  χείλη του έπί 

τής χειρός τής Σολάνζης.
Έκείνη προσέκλινε καί άπήλθεν.
’Αλλ δτε εμεινε μόνη έν τη μεγάλν) 

αιθούση, έσπόγγισε βιαίως τήν χεΐρά της 
διά μανδηλίου, ώςεί θέλουσα νά έξαλείψϊ) 
τοΰ φιλήματος έκείνου τά ίχνη.

κρύφιας θύρας καί τάς διόδους τής περι
πόλου.

Αί δίοδοι μάλιστα αύτα ι είχον τελειο
ποιηθώ μετ’ άδιαφιλονεικήτ.ου τέχνης 
καί ίσχυροποιηθί) πρό Ικατοντάδος ε
τώ ν, ύπό δευτέρου περιτειχίσματος και 
τάφρου τελευτα ίας κατασκευής καί κατά 
τήν μέθοδον τοΰ Βωμπάν.

Καθίστατο λοιπόν δυσκολωτάτη ή ά- 
πόδρασις διά τούς έν αύτή κρατουμέ- 

| νους.
Τό φρούριον τοΰτο αποτελεί μέρος μ ι- 

κράς τίνος πόλεως Βαυαρικής, ήσυχωτά- 
της, κατοικουμένης ύπό αστών, άρεσκο- 
μένων μάλλον νά μένωσιν έν τοΐς ζυθο- 
πωλείο ις, ή έν τοϊς συντάγμασιν αύτών, 
και προτιμώντων τοΰ στρατιωτικού πε
ριπάτου τόν εκλεκτόν ζΰθον.

Ή  μικρά αυτη πόλις καλείτα ι Μ ίτεμ- 
βεργ, καί απέχει δεκαοκτώ λεύγας τοΰ



Μονάχου πρό; δυσμά;, πλησίον των Ε λ 
βετικώ ν συνόρων.

Οΐ τρεις άνδρε;, συσπειρωμένοι επί δέ
ματος άχυρων έν τϊ) φυλακ·/) έκείννι, ήσαν 
σκυθρωπότατοι.

Ά πό  τάς στρατιω τικάς αυτών στολάς, 
τάς τετριμμένα; μεν, άλλά καθαρισμένα; 
μετά τίνος φιλαρεσκεία;,καί έκ του ύφους 
των,έγνωρίζοντο δτι ήσαν Γάλλοι στρα- 
τ ιώ τα ι.

Ησαν τφ  δντι άπλοΐ στρατιώται τοϋ 
πεζικού α ίχμαλωτισθέντε;, καί ώνομά- 
ζοντο Οΰγος καί Ροβέρτος δε Σουβραί. 
Ό  τρίτος ήτο ό Ρωμαίος Τρεμόρ.

Αμα τή ένάρξει των εχθροπραξιών 
κατετάχθησαν όμοΰ εις το τάγμα του 
λοχαγού Ένεμπόν, στενού συγγενοϋς τών 
Σουβραί.

Π ληγωθέντε; ε’ις την μάχην του 'Αγίου 
Πριβάτου, ό Ροβέρτος δέ Σουβραί καί ό 
Ρωμαίος Τρεμόρ, μετηνέχθησαν εις τ ι 
φορητόν νοσοκομεϊον τοϋ Μέτζ, 6 δ ! Οΰ
γος, δστις ί'σως ήδύνατο νά φύγν), δεν 
■ήθέλησε νά έγκαταλείψτ) χ υ τ ού ; .

Ουδείς, ά'λλως τε, προέβλεπε τότε τάς 
φοβέρας καταστροφάς, α ϊτ ιν ε ; θά ένε- 
σκηπτον, καϊ είς ά ; οί τρεις φίλοι θά πε- 
ριελαμβάνοντο.

Συλληφθέντες είς Μέτζ, ένεκλείσθησαν 
μετά διακοσίων έκ τών συντρόφων αυτών 
είς την φυλακήν του Μίτεμβεργ.

Ητο- ευτύχημα.
Παραβαλλομένη μέ τάς φρικτάς ξύλ ι

να ; καλύβας, είς άς οΐ σύντροφοι αυτών 
κατεσκηνωσαν έν Πρωσσία,ό γηραιός πύρ
γος τοϋ Μίτεμβεργ ητο παράδεισος καί ό 
βασιλεύς τ ή ; Βαυαρίας, γενναίος μονάρ
χης, έάν σκεφθή τις  την άναξίαν δ ιαγω
γήν τών άλλων ώς πρός τούς αιχμαλώ
τους αυτών.

Εν τή  λοιπ·/ί Γερμανία οΐ α ιχμάλω
τοι άπέθνησκον tyic πείνης καί τοϋ ψύ- 
χους.

Εν Μίτεμβεργ 2ζων, εστω καί πολύ 
κακώς.

Τά γεώμηλα καί τά  φασόλια δέν ήσαν 
εν αφθονί^· το άλατιστόν χοίριον κρέας 
δέν ήτο πρόσφατον, ό άρτος ήτο άπο- 
τροπαιος, αλλ έν τούτοις συνετηροϋντο.

Τό ύδωρ προ πάντων ήτο έξαίρετον 
κα ί σχεδόν ουδέποτε τοϊς ελειπεν.

Ισχυρίζοντο μάλιστα  δτι περιείχε μ=" 
ταλλ ικάς ουσίας, καί ότι ήδύνατό τις 
να τό μεταχειοισθή έπωφελώ; έγκλείων 
καί πωλών έζ αύτοϋ έν φ ιάλαις.

Ά λ λ ω ς  τε οΐ τρεις αιχμάλωτοι έσκέ- 
πτοντο μάλλον τά  δυστυχήματα τής πα- 
τρίδο;, ά τινα  τούς κατέθλιβον, καί οχι 
τήν ιδίαν αυτών άνεσιν.

Ο ,τι τοϊς ελλειπε κυρίως ήτο ή έλευ- 
θερία.

Δι’ αυτήν έστέναζον' αυτήν έπόθουν 
V ανακτησωσιν, ;στω  καί διά τών σκληρό
τερων θυσιών.

Ο Ρωμαίος Τρεμόρ προ πάντων ήν 
τόσω κατασυντετριμμένος, ώστε ούδ’έκι- 
νεϊτο πλέον, ούδ’ ήνοιγε τό στόμα.

Εμενεν έπί ολοκλήρους ώρα; το δμμα 
Ιχων προσηλωμένον έπί τοϋ έδάφους τής

ειρκτής έκείνης καί κατεχόμενος ύπό τής 
σκέψεως :

—  Μετά οκτώ ήμέρας, έκείνη νυμφεύ
ετα ι !

'Εκείνη, ή Σολάνζη !
Έ δ ακνε τούς δακτύλου; έκ λύσσης, 

κατατρυχόμενο; ύπό τή ; συναισθήσεω; 
τ ή ; αδυναμ ία ; του.

θ ά  έ'διδε τά τρία τέταρτα τοϋ αίματός 
του, άν ήδύνατο ν’ άνακτήση τήν έλευθε- 
ρίαν του, νά ίππεύσ·/) καί νά σπεύσν) έν 
παράφρονι καλπασμφ έν μέσω χαλάζη ; 
έκ σφαιρών, μέχρι τών όρέων καί τών δα
σών τοϋ Μορβάν, μέχρι τοϋ Έ λάφων-Π ε- 
ράματο;, ενθα ή Σολάνζη κατέφυγε κατά 
τ ά ; άρχά; τοϋ πολέμου ε ί; τήν γενέθλιον 
α υτή ; καλύβην, μέχρι; ου κατασταθή ή 
κυρία τή ; περιοχή; καί τοϋ πύργου , ή 
σύζυγο; τού μαρκησίου Όλιβιέρου δε. 
Τανναί.

Άνερριχατο ε ί; μάτην έπί τών υψηλών 
καί οχυρών τοίχων τή ; φυλακή ; του, τών 
έχόντων παράθυρα μετά σιδηρών κ ιγκλ ί- 
δων καί φυλασσομένων ύπό τετρακοσίων 
βαυαρών έθνοφρουρών.

Οΐ τρεΐ; σύντροφοι συνεσκέπτοντο μυ- 
σ τ ικώ ;.

Έσχεδίαζον άπόδρασιν, ά λλ ’ ή συνω
μοσία άνεκαλύφθη ύπό τ ινο ; Βαυαροϋ , 
δστι; εσπευσε νά καταγγείλ ϊ] αύτήν εί; 
τον ταγματάρχην φόν Σβάρτ;, διοικητήν 
τοϋ φρουρίου καί τών τετρακοσίων έθνο
φρουρών.

Ό  φόν Σβάρτ; ήν άκαμπτο ; έν τή  υ
πηρεσία του, ετρεφε δέ, άγνωστον δ ιατ ί, 
άσπονδον μισό; κατά τών ύπό τήν φύλα- 
ξίν του φυλακισμένων.

Ό  ταγματάρχη ; φόν Σβάρτ; ήτο πεν- 
τήκοντα πέντε έτών περίπου, τό γένειον 
Ιχων πυρρόν καί έρυθρόχρουν, τήν φυσιο
γνωμίαν σκυθρωπήν, τό χρώμα ζωηρόν 
μέ κηλ ΐδα ; ώχρα; καί έρυθρά;, τού; ο
φθαλμού; κυανοϋ; καί έξογκωμένου;, ο ΐτ ι- 
νε; έφαίνοντο έτοιμοι νά έξέλθωσιν έκ τή ; 
κόγχη; αυτών, τήν γαστέρα προέχουσαν 
καί τά ανάστημα βραχύτατον.

Ώμοίαζεν έν ολίγο ι; πρό; γελοιογρα
φίαν.

Ητο έξ έκείνων, ο ϊτ ινε ; δέν έσυγχώ - 
■ ρουν οίονδήποτε σφάλμα καί βεβαίω; 
ώφειλε νά προσέχν) τ ι ;  έάν έπεθύμει ν’ ά- 
ποφύγγ] τ ά ; τιμω ρ ία ;, ά ; τό στρατιω τι
κόν έπάγγελμα έπιτρέπει.

Τά α ίτ ια  τά καθιστώντα τόν ταγμα- j 
τάρχην φόν Σ βάτ; τόσω λυσσώδη καί σο
βαρόν, είναι ολίγον γνωστά,ούχί ορ.ως καί j 
είς ημάς. Ό  ταγματάρχη ; φόν Σβάρτ; 
κατετήκετο έκ ζηλοτυπίας. Έκ νεότητό; 
του μίαν είχε μεγάλην έπιθυμίαν , νά 
πλουτίσν], καί έν τούτο ι; ουδέποτε ούδ’ή 1 
έλαχίστη τώ  παρουσιάσθη ευκαιρία, δπως 
ικανοποίηση τήν έπιθυμίαν του ταύτην.

Μάτην έπρόσεχε, μάτην προσεπάθει | 
ώ ; έκ τού έπαγγέλματό ; του καί έκο- 
π ίαζε παντοιοτρόπω;' ουδέποτε κατώρ- ! 
θωσε νά συνάξη εστω καί πεντακόσια μό
νον φιορίνια.

Έ ζη  πενιχρώς έκ τής μισθοδοσία; του 
μετά τ ή ; θυγατρό; αύτοϋ Σωσσάνης

Σβάρτ;, νεάνιδο; χαρ ιεστάτη ;, ήν άπέ- 
κτησεν έκ τοϋ γάμου αύτοϋ, μετά τ ινο ; 
Βαυαρίδος, ξανθή ; καί άνουσίας, άποθα- 
νούσης πρό δεκαετίας, άφοϋ ύπέστη έπί 
μακρόν τά άδ ιάλειπτα  παράπονα τοϋ · 
συζύγου της διά τήν πενιχρότητα τοϋ 
άγνώμονος έπαγγέλματός του.

Ή  Σωσσάνη ήρίθμει είκοσι δύο έ'τη, 
καί ουδόλως προίκα.

Είλικρινώς ε’ιπεϊν, ήτο λυπηρόν τοϋτο.
Ό  ταγματάρχης φόν Σβάρτς θά άπέ- 

. λυε τούς χιλίους διακοσίους αιχμαλώτους 
αύτοϋ εστω  καί διά μετοιωτάτην ποσό
τη τα .

’Εντούτοις έκράτει τρεΐ; έζ αύτών, οϊ- 
τ ιν ε ; θά έπλήρωνον άντί τή ; έλευθερία; 
των όλόκληοον περιουσίαν, ά λλ ’ ήγνόει 
τούτο.

Καί ετι πλέον, τού; έκράτει έν στενΐ) 
φυλακί) καί μετεχειρίζετο αύτού; αύστη- 
ρότατα, άντί νά συνεννοηθτϊ μετ’ αυτώ ν.

Ή το  πεπρωμένον.
Ε ί; τ ά ; το ιαύτα ; περ ιπτώσει; παρί- 

σ τατα ι ή άνάγκη έπιτηδείου τ ινό ;, οπω; 
χρησιμεύσν) ώ ; μεσάζων.

Τό πρόσωπον αυτό εύρέθη.
Καί ιδού πώ ;.
Ό  Ροβέρτο; δ ! Σουβραί καί ό αδελφό; 

του ειχον έπ ’ αύτών περί τά  πεντήκοντα 
λουδοβίκεια οτε ήχθησαν εί; Μίτεμβεργ.

Μη γνωρίζω* ποιον νά έπικαλεσθϊ) ά
γιον, ό Ροβέρτο; παρετήρησε μεταξύ τών 
περιέργων, ο ΐτινε; συνωθοϋντο κατά  τήν 
διάβασιν τών αιχμαλώτων, άνθρωπόν τινα  
μέ ρίνα γρυπήν, οφθαλμού; όμοιου; άρ- 
πα κτικο ΐ; όρνέοι;, ύχοού; άλλά λάμπον- 
τ α ; ,  οψιν έλαιόχρουν καί κόμην μελανήν 
καί πυκνότάτην.

Ή ν  τόσον πενιχρώ; ένδεδυμένο;, ώστε 
ήδύνατο νά έκληφθή ώ ; άνθρωπο; κα τω - 
τά τη ; κοινωνική; τά ξεω ;,έξ  έκείνων, πρό; 
οΰ; απευθύνεται τ ι ; ,  οπω; διαπραγμα- 
τευθή υποθέσει; άμφιβόλου φύσεω;. Ή  
φυσιογνωμία τού ανθρώπου έκείνου δέν τφ  
ένέπνεε μεγάλην πεποίθησιν. Ά λ λ ’ ή ά 
νάγκη τόν ήνάγκασε νά τφ  δώσϊ) κρυφίω; 
πέντε λουδοβίκεια καί μίαν έπιστολήν.

Ό  άνθρωπο; ήννόησεν' εκρυψεν άμφό- 
τεοα έν τφ  έπενδύτΥ) αύτοϋ καί δταν ή 
θύρα τοϋ φρουρίου έπανεκλείσθη παρετή
ρησε τήν έπιστολήν.

’Έφερε τήν έξή; έπιγοαφήν γερμανιστί 
γεγραμμένην:

*Τϊ) κυρία πριγκιπέσση Καβάλι εις τόν Πύργον 
Βράνσκι, πλησίον της Κοακοδίας».

Τήν αύτήν έσπέραν, ό κόμη; ήρώτα 
εαυτόν, έάν ή έπιστολή του έστάλη, διότι 
ήτο ή τελευτα ία  αύτού έλπ ί;.

Είχεν άδικον άμφιβάλλων.
Ό  κατά τύχην έκεΐνο; έντολοδόχο;, 

έθεώρησε ταύτην ώ ; πολύτιμον εύρημα.
Ή το  ’Ιουδαίος καί έκαλεΐτο ’Ισαάκ 

Γ κροϋνδερ.
Ό  ’Ισαάκ Γκροϋνδερ ώσφράνθη άμέ- 

σω ;, δτι έπρόκειτο περί σπουδαία; έπ ι- 
χειρήσεω;. Σ τρατιώ τη ;, δστι; τφ  εδιδε 
πέντε λουδοβίκεια διά τόσω μικράν απο
στολήν, καί δστις εγραφεν εί; μίαν πριγ-
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κιπέσσαν έν τφ  έν Πολωνία πύργω α ύ- | Ό  ’Ιουδαίος άνήγειρε την κεφαλήν j —  Πτωχός ώ ; ό Ίώβ. .
τής, δέν θά ήτο βεβαίως ασήμαντος τ ις , καί είδεν υψηλήν καί μεγαλοπρεπή δ !-  ι —  Τότε οΰδεμίκ υπάρχει δυσκολία, 
παρ’ ού νά μή δύναται νά καρπωθ'7| κέρδη. σποιναν, περιτετυλιγμένην διά μανδύου ι — Συγγνώμην, πριγκιπέσσα' δυνατόν· 

Διά τοΰτο, δχι μόνον δ Ισαάκ Γκροΰν- πολυτελοΰς, δν διά πρώτου βλέμματος νά ήνε αδιάφθορος, 
δερ ερριψε μετά θρησκευτικής άκριβείας έζετίμη^εν ώς άζίζοντα χ ίλ ια  πεντακό- | —  ”Οχ'·> τ ° ποσόν τ ό όποιον προσ-
την έπιστολήν ε’ις τό ταχυδρομεϊον, άλλά , σια τουλάχιστον φιορίνια. ! φερω.
προσέθεσεν αύτη καί γραμμάτιον περιέ- 
χον τά  εξής :

• Πριγκιπέσσα,
""Αν χατά τύχην εχετε άνάγχην έν τη μιχρα πό-

Ό  ’Ισαάκ Γκοοΰνδερ ήτο λίαν όζυδερ- ! — Πόσον ;
κής. ί —  Όσον χρειάζεται.

Δέν έδίστασε ποσώς. ! Ό  ’Ισαάκ κατελήφθη υπό τοΰ πόθον>
Διά στιγμια ίου άπό μνήμης ύπολογι- νά ριφθνί κατά γής καί ν’ άσπασθνΐ τό

σμοΰ, ΰπελόγισε πόσος χρόνος έχρειάζετο κράσπεδον τοΰ έξοχου έκείνου πλάσματος,
λει Μιτεμβεργ, τής ανω Βαυαρία:, ανθρώπου άσφαλοϋς έ^^τολή , ήν έδωκεν είς τό ταχυ- ’Εν τούτοις έσκεφθη, δτι μία κόρη του
Εχέμυθους χαί, τολμώ είπείν, έπιτηδείου, θεωρουμένου δοοαεΐον, φθάση είς τον ποος δν δρον καί ’Ισραήλ ήθελεν άλλως διεξαγάγει τήν
δ έν τώ έμπορίω ώς τοΰ ε’πιτηδειοτέρου διπλωμάτου , _ 1 , X i  ' . 5 * ■ > Υ _ ί _ _, ‘ ‘ 1 το αναγκαιον νρονικον οιαστηι/.α οια την οιαποαγματευσιν και συζητήσει χαλεπω-τοΰ Μονανου, τίθεααι ύπό τά; οναταγ&ς υμών, χαι , 1 ν γ Λ, ι, 1 \ , ̂ . . , , , , - J  \ επιστοοφην και ειπε καο εαυτόν : ιτεοον τας συαφωνιας.ΟιαΒέσατε με αντι μέτριας τίνος αμοιδης. | 1 I , ι , t 1 * , , λ . , , , , , ,

•c, . λ·. . ~ ] — Η,ιναι η ποιγκιπεσσα. ! Ηουνατο τις να ©θαση εις το αυτο α-• Εύρισχομαι χαθεχαστην α~ο της ογοοης της πρω- | 1 1 _ ι , , > ·*
ίας μέχρι τής τέταρτης εις τό κατάστημά μου, χείμενον Καί πράγματι ήτο έκείνη, πάντοτε ποτελεσμα ευθηνότερον. 
πρό τών προπυλαίων τής μητροπόλεως, έν ώ ύπάοχουσι θαυμασίως ωραία, μέ τήν άπαστράπτου- Άναμφιβόλως ήφυλή αυτη ήνάνωτέρα.
διάφορα περίεργα ειδη. | σαν αυτής χροιάν, τήν χρυσοειδή κόμην — Δύνασθε νά άναλάβητε τήν διεξα-

»Μετ& τήν τετάρτην μεταβαίνω συνήθως είς τό ζυ- ! καί τό ώς περ βασιλίσσης ανάστημα. γωγήν τής ΰποθέσεως ; ήρώτησεν ή πριγ-
θοπωλεΤον τοΰ Έλέφαντος, είς ο πας τις δύναται ν& 
σας όδηγήση.

»Ύποσημειοϋμαι εΰσεδάστως ό ταπεινότατος δο3- 
λος ΰμών.

»·Ιο*ά* Γ*ροϋν8ερ."

Β'

Διά μικοάν τινα  αμοιβήν !
Πάσα ή διπλωματία  τοΰ’Ιουδαίου συν-

Έχαιρέτησε προσκλινέστατα καί έψι- κιπέσσα. 
θύρισε τυπικάς τινας δουλικάς φιλοφρο- — Μέ μικράν τινα  προμήθειαν, έζο-
νησεις.

Έ κείνη δεν άπώλεσε τόν χρόνον είς 
προοίμια.

— Μοί είπατε δ’τ ι δύνασθε νά μέ υ
πηρέτηση τε, ήρςατο λέγουσα.

—  Μ άλιστα, πριγκιπέσσα.
—  Μέ ποίας συμφωνίας ;

χω τατη .
—  Τό επαναλαμβάνετε. Μοί τό έγρά- 

ψατε. Θά τήν έχετε.
—  Πόσον ;
—  Σάς συμβουλεύω νά έ'χετε πεποίθη- 

σιν είς τήν γενναιοφροσύνην μου. ’ Αλλως 
ούδέν θά μ’ έαπόδιζε νά ί'δω έγώ ή ιδία

ίστατο είς τήν βραχείαν ταύτην φράσιν ’ υπηρεσίας.
— Τοΰτο έζαοτόίται έκ τοΰ είδους τής τόν ταγματάρχην σας... Πώς τόν είπατε ;

έπίσης δέ καί ή ηθική αύτοΰ.
Ύπάρχουσι τοιοΰτοι καί πλεΐστοι Χρι

στιανοί.
Διά μικράν τινά  μεσιτείαν, ό ’Ισαάκ 

Γκροΰνδερ, ήθελεν υπάγει δπου δήποτε, 
ήθελον τόν δ ιατάζει καί ήθελε δεχθη νά 
τόν μαστιγώσωσιν έν α ύτφ  τφ  ζυθο
πωλείο) τοΰ Έ λέφαντος, ένώπιον πάντων ' 
τών πολιτικών τοΰ Μίτεμβεργ, τών έκεΐ 
συνηθροισμένων.

Διά μικράν τ ινα  μεσιτείαν, ήθελε πω - 
λήσει τήν ψυχήν αύτοΰ τφ  δαίμονι, δ- 
στις θά τήν ήονειτο, άγνοών είς τ ί νά 
χρησιμοποίηση ψυχήν γαγγραινώδη κα- 
ταστάσαν έκ τής φιλαργυρίας, τής ά - 
πληστίας καί τής άτιμ ίας.

Τήν αυτήν ημέραν, καθ’ ήν οί τρεις 
αιχμάλωτοι τοΰ ταγματάρχου φόνΣβάρτς 
παρεπονοΰντο, καθήμενοι πέοιζ τής χω 
λής αύτών τραπέζης. υπό τό φώς τοΰ

Φον Σβάρτς.

— Πότε ;
—  ’Αμέσως.
— Είς τόν πύργον
— Είς τόν πύργον.
— Θά έγχειρίσητε λοιπόν είς τούς

—  "Εχετε δίκαιον. Είς τόν πύργον ΰ -  ; — Λοιπό\
πάρχουσι τρεις Γάλλοι,άπλοι στρατιώ τα ι, —- Θά τόν ί'δω, πριγκιπέσσα, θά τόν
φυλακισμένοι. Θέλω τήν έλευθερίαν των. ί’δω,

Ό  Ισαάκ Γκροΰνδερ έ'ζεσε τήν κεφαλήν, j —
— ΕΙνε κατορθωτόν ; ύπέλαβεν ή Πο- j  

λωνίς.
— Τό παν κατορθοΰται διά τών χρη

μάτων.
—  Βαθεΐα σκέψις. Ζήτημα άζίας λο ι- φυλακισμένους μικρόν τ ι άντικείμενον, το 

πόν ! Πόσον ; όποιον κ α τ ’ ούδέν σάς παραβλάπτει.
Ένδιαφέρεσθε πολύ διά τήν έλευ- —  Όποιον άντικείμενον ;

— Έ να  δακτύλιον.*
— Ποΰ είναι ;
'Η Πολωνίς ελαβεν άπό τοΰ δακτύ

λου της χρυσοΰν δακτύλιον, κεκοσμημε-
σωσι ; I νον διά μαργαρίτου, έτύλιζεν αυτόν είς

—  Βεβαίως. 1 χαρτονόμισμα διακοσίων μάρκων, καί τόν
— Είναι ανάγκη νά διαφθείρωμεν πολ- έ'δωκεν είς τόν Ίουδαϊον,ούτινος οί όφθαλ- 

λούς. 1 μοί άπήστραψαν αίφνης, ώσπερ οί τοΰ ίέ-

θεοίαν αυτών, ποιγκιπεσσα ;
— Σπουδαίως. Δέν συνειθίζω περιστρο- 

φάς.
—  Πρέπει νά ένεργήσωμεν ν’ άποδρά-

—  "Ενα μόνον, είπεν ή ποιγκιπεσσα ράκος. 
λυχνου,ό ’Ισαάκ Γκροΰνδερ έκάθητο είς τό σαφώς. j  —  Μέ τό διαβατήριον αύτό, είπεν, ό
κατάστημα αύτοΰ, ρυπαρόν οίκημα, έν ώ ! — ΙΊοϊον ; ήρώτησεν ό ’Ισαάκ έκπλη- δακτύλιος πανταχοΰ θά είσέλθτ). Τό χρή-
ήσαν συνεσωρευμένα έμπορεύματα,έπιπλα κτος.
σκωληκόβρωτα, εικόνες κατάφορτοι κό- 
νεως καί γουναρικά σκοραιότρωτα.

Μέ τό πρόσωπον ευχαρι,άνεγίνωσκεν έ
πιστολην τοΰ ομοθρήσκου καί συν·

— Τόν αρχηγόν.
Ό  ’Ιουδαίος διήνοιζε τούς οφθαλμούς 

καί ήτένισε μετά θαυμασμού τήν ζένην.

μα είναι ό Θεός.
Ή  Βάνδα ύψωσε τούς ώμους.
—  Πώς ονομάζονται οί προστατευό- 

μενοί σας ; υψηλότατη ;

εταίρου του ’Αβραάμ Κρεουζνάχ, δστις ακρίβειαν
Η γυνή αΰτη τφ  έφάνη δεινή είς τήν | — Ό  είς ονομάζεται Ροβέρτος δέ

είχεν αναχωρήσει συνοδεύων Βαυαρικόν 
τ ι σώμα. Ό  γύψ ούτος τφ  άνήγγελε τήν 
αποστολήν έπίπλων τινών, άσπροροούχων, 
κλειδοκυμβάλων καί άλλων πραγμάτων, 
συλληθέντων έν έχθρικφ έδάφει καί έπι- 
μελώς άποστελλομένων ύπ ’ αύτοΰ, ό
πως διανεμηθώσι κατόπιν τάς ώφελείας.

Η θύρα ήνεώχθη καί φωνή εύηχος καί 
έπιτακτι-κή ήκούσθη λέγουσα :

— Ό  κύριος ’Ισαάκ Γκροΰνδερ ;

— Δυνατόν, είπεν, άλλά θά κοστίσν) 
περισσότεοον τών υποδεεστέρων.

— Περισσότερον, άλλ’ άσφαλέστερον, 
είπεν ή Βάνδα.

Ό  θαυμασμός τοΰ ’Ισαάκ έδιπλασιά- 
σθη.

—  Πώς ονομάζεται δ αρχηγός ; ήρώ
τησεν ή Πολωνίς.

— Ταγματάρχης φόν Σβάρτς.
—  Είναι πλούσιος ;

.ΐιουβοαί. Αύτός θά σοι ΰποδείζϊ) τούς 
άλλους.

—  Ποΰ θέλετε τήν άπάντησιν ;
—  Είς τό ζενοδοχεϊον τοΰ Φασιανοΰ. 

Πότε θά ελθετε ;
— Μετά δύο ώρας.
— Καλώς.
Ό  ’Ισαάκ Γκροΰνδερ έφόρεσε τόν σκού

φον του, έ'ρριψεν έπί τών ώμων του πα
λαιόν πολύπτυχον μανδύαν, κατάμεστον 
κηλίδων καί έπιρραμάτων, καί έζεκίνησεν



ευθυ προς ττ,ν θυραν τοϋ φρουρίου, αφοϋ 
πρότερον έχαιρέτισε ταπεινώς τήν μεγά
λην εκείνην δέσποιναν, ήτις έφαίνετο 
τόσον πλούσια, έλογάριαζε τόσον ολίγον 
/.α'ι Ιλεγε σαφώς : δσον χρειάζεται.

Ένω έβάδιζεν, ετριβε τάς χεϊρας έξ εύ- 
χαριστήσεως καί οπως τάς θερμάνϊ), διότι 
ψυχρός Ιπνεεν άνεμος.

Τό ετος τούτο θά ήτο καλόν.
Ό  συνεταίρος αύτού ’Αβραάμ Κρεούζ- 

ναχ, εΐχεν v̂b*/) άποστείλει αύτώ  τινά  τών 
έμποοευμάτων , οΐ δέ πελάτα ι του τά 
διεφιλονείκουν, καί έπειδή διά ταϋτα  δεν 
θά έξώδευεν ή τόν κόπον του νά τά  παρα
λαβή ήδύνατο νά τά  πωλήσ-/) είς εύθηνήν 
τιμήν" ώς πρός τόν ταγματάρχην τόν 
Σβάρτς, έγνώριζε τ ίν ι τρόπω θά τόν ε- 
πειθεν.

Έγένετο προθύμως δεκτός άμα τνϊ έμ- 
φανίσειτου, παρά τό ακάθαρτον τών ένδυ- 
μάτων του καί τήν οσμήν τοϋ κρέατος, 
ήν διέχεε περί αυτόν.

Ό  ταγματάρχης έκάθητο ενώπιον δρύ
ινου γραφείου λευκοϋ, έν τώ στόματι εχων 
ευμεγέθη . t i n ar .

Ζωηρόν πϋρ έσπινθήοιζεν έν τνί εστία 
καί τό θάλπος τοϋ δωματίου ηύξανε τήν 
έρυθρότητα τών παοειών τοϋ διοικητοϋ.

Εις τήν θέαν τοϋ ’Ιουδαίου φόβος κα- 
τέλαβεν αυτόν’ μή άρα ό τοκογλύφος ού- 
τος ήρχετο ν’ άπαιτήσ·/] τά  έκατόν πεν- 
τήκοντα μάρκα, ά τι να τφ  ώφειλε πρό !ζ  
περίπου μηνών ;

Ο ταγματάρχης ούτε Ιν μάρκον είχε 
διαθέσιμον, ήτοιμάζετο ι/,άλιστα νά δα- 
νεισθή τριακοντάδα είσέτι, ών είχε με- 
γίστην ανάγκην.

Καθησύχασεν δμως τάχ ιστα .
Ό  ’Ισαάκ Γκοοϋνδεο ούτε εθιξε καν τό 

ζήτημα τοϋτο.
—  ’Έ χετε κόρην , ταγματάρχα φόν 

Σβάρτς, ήρξατο λέγων.
Ό  αξιωματικός έστέναξεν.
—  Κόρην, τήν οποίαν πρέπει νά σκε- 

φθήτε δτι θά ΰπανδρεύσητε.
' — Δεν έ'ρχεσαι βέβαια νά μέ είρωνευ-
Θυϊs διά τήν πενίαν μου, Ισαάκ Γκροϋνδερ;

— Ό  Θεός φ υλά ξο ι!
—  Δέν έχω ούτε Ιν λεπτόν νά δώ-τω 

είς τήν πτωχήν αύτήν Σουζέλ.
— Κρίμα. Δέν θά είσθε δμως έπί πολύ 

«κόμη στενοχωρημένος.
— Βέβαια, βέβαια.
— 'Ωραία ξανθή, άναμφιβόλως.
— Έσκόπουν μάλιστα νά σοί ζητήσω 

μικρόν τ ι ποσόν,τό όποιον θά σοί έπιστρέψω 
προσεχώς. Κάμνεις καλαίς δουλειαΐς αύτόν 
τόν χρόνον, ’Ισαάκ Γκροϋνδεο ;

— Έ  ! I !
—  ”Αν ήτο δυνατόν νά μοί δανείσης 

φιορίνια τ ιν α ...
—  Δέν έ'χω λεπτόν.
—  Είναι δυνατόν ; εΐπεν ό ταγματάρ

χες σκυθρωπάσας.
— Ά λ λ ’ εχω τ ί καλλίτερον νά σάς 

προσφέρω.
— Είς εμέ ;
—  Είς ύμάς, ταγματάρχα.
Ο ’Ιουδαίος έπλησίασε πρός τόν τ α γ 

ματάρχην καί εΐπεν αύτφ  μεθ’ ύφους μυ
στηριώδους :

—  Τί σάς χρειάζεται διά νά ζήτε άνέ- 
τως ;

—  Μή αστεΐζεσαι !
—  'Ομιλώ σπουδαιότατα.
—  ’Αλλά δέν είξεύρω. . . δύο χιλιάδες 

φιορινίων ; . . .
—  Είσθε πολύ μέτριος.
—  Τρεϊς ; είπε ίΗστάζων ό ταγρ.ατάρ-

χ*ι«·
—  Τί θά έλέγατε περί πέντε χιλιάδων 

φιορινίων περί Ιξ μάλιστα  ; Ναί, εξ 
χιλιάδων ;

—  Ω ! ’Ισαάκ Γκροϋνδερ, μήπως σκο
πεύεις νά μέ διαφθείρης, ν’ άπαιτήσνις τ ι 
παρ’ έμοϋ έναντίον τής πειθαρχίας, τής 
στρατιωτικής τ ιμ ή ς ; . . .

*0 ’Ιουδαίος ποσώς δέν έπτοήθη.
Έροόφησε ταμβάκον καί ήτένισεν ύ- 

πόδρα τόν ταγματάρχην έρυθριάσαντα.
’Επειδή δέ .έσιώπα :
— Εμπρός , .φ ίλε μου , εΐπεν ό φόν 

j Σβάρτς, έξηγήθητι. Ά ν  δέν ήναι πολύ 
{βαρύ...

—  Καί άν ή αμοιβή ήναι μεγάλη !
1 ποοσέθηκεν ό ’Ιουδαίος.

Τό αίμα άνήρχετο είς τήν κεφαλήν τού 
Βαυαροϋ καί οΐ οφθαλμοί του ήρυθρίασαν.

θ ά  Ιλεγε τις δτι θά προσεβάλλετο ύπό 
άποπληζίας, τόσον ήτο έρυθρός.

Τοϋτο δμως δέν προήοχετο έξ άγανα- 
κτήσεως.

Έ ξ  χιλιάδες φιορινίων ! Τί θά τφ  έζή- 
τει λοιπόν ό ’Ισαάκ Γκροϋνδερ; ’Αρκεΐ ρ.ό- 
νον νά ήτο κατορθωτόν !

! —  ’Ιδού περί τίνος πρόκειται, εΐπεν ό
I ’Ιουδαίος. Κυρία τις ήλθε νά μέ ίδη ποό 
, ολίγου" μία Πολωνίς.Πρόκειται περί έοω- 
| τικής ύποθέσεως. Εύκόλως τό ήννόησα. 
’Αγαπά ενα στρατιώτην , ενα άπλοϋν 
στρατιώτην, ταγματάρχα φόν Σβάρτς. 
Είναι πλούσια καί θέλει νά τόν άπαλλάξη 
άπό τούς δνυχάς σας μέ δύο συντρόφους 

I του.
— ”Α ! μέ δύο φίλους !

| — Μ άλιστα, άπλοϋς στρατιώτας ώς
j αυτός. Ε ννοείτε, ταγματάρχα, άν σας 

έζήτουν ε’να στρατηγόν . . .
— Τί σημαίνει. Ό λο ι είναι τ ιπο τέ- 

,νιοι.
—  Ή  ενα συνταγματάρχην, θά ήτο 

σοβαρότεοον, άλλά τρεις άπλοϋς στρα
τ ιώ τα ς αγνώστους .. .

—  Πώς ονομάζονται ;
—  Ό  κυριώτερος Ροβέρτος δέ Σουβραί, 

αύτό είναι τά δνομά του" οΐ άλλοι δύο 
είναι φίλοι του.

—  Περίμενε, ’Ισαάκ, περίμενε" είξεύρω. 
Ό  αριθμός 196 Σουβραί. Είναι δύο άδελ- 
φο ί " έδοκίμασαν νά διαφθείρωσι τόν 
σκοπόν, καί ήδη ζητοϋν ν’ άγοράσωσι τόν

—  Ό χ ι, δχι, δχι. θ ά  τεθώσιν είς τά  
δεσμά !

— Δέν δέχεσθε ;
—  Μά τούς διαβόλους δλους, δχι.
—  Καθ’ δλον σας τόν βίον δέν θά εύ- 

ρητε παρομοίαν περίστασιν, καί τ ί σάς 
ζητώ  ; Ιν τίπο τε, τρεις άπλοϋς στρα
τ ιώ τα ς ! μία θύρα ανοίγει έξ άμε- 
λείας αύριον πρό τής αυγής. Τούς έμβά- 
ζουν ενδύματα άλλα κρυφίως, τά  όποια 
αναλαμβάνω νά εύρω έγώ. Ή  κυρία τούς 
φέρει άλογα είς τήν πύλην τής πόλεως" 
περνούν τά  σύνορα καί άπαλάττεσθε αυ
τών. Δέν σάς αναγκάζει κανείς νά ’πήτε 
δτι έ’φυγαν. Ποιος θά σάς έζετάσνι ; Μά
λ ιστα  καί νά τούς καταδιώξετε άπό τό 
αντίθετον μέοος. Σκεφθήτέ το κ α λά ,τα γ -
ματαρχα

διοικητήν, προσέθεσε περιστρέφων αγρίως 
τούς οφθαλμούς.

—  Πρέπει νά συλλογισθήτε τήν θυ
γατέρα σας.
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Ό χι, τί) άληθεία, δχι" ή τουλά
χιστον, μέ τήν τιμήν αύτήν,δχ ι. Ά  ! άν 
ελεγες δέκα χιλιάδας φιορίνια !

—  Δέκα χιλιάδας !
— Ναί" καί πάλιν αμφιβάλλω άν τά 

δεχθώ.
—  Δέκα χιλιάδας ! εΐνε τιμή ύπέρογ- 

κος !
—  Καί σ’ άφίνω νά διευθύνης μόνος 

τήν ύπόθεσιν.
-— Δέκα χιλιάδας !
—  Ούτε ε'να τάλληρον όλιγώτερον, 

διότι τρέχω τόν κίνδυνον νά χάσω τόν 
βαθμόν καί τόν μισθόν μου.

-— ΓΙοΐος θά τό μάθγι ;
—  Έ πί τέλους, διαπραγματεύθητι τήν 

ύπόθεσιν ’Ισαάκ ! Δέκα χιλιάδες φιορίνια, 
άφοϋ ή κυρία είναι πλουσία.

— θ ά  προσπαθήσω δσον δυνηθώ, τα γ 
ματάρχα, ά λλ ’ είσθε σκληρός.

—  Καί θά μοί δώσγις έξόφλησιν τών 
δσων σοί οφείλω.

— Ευχαρίστως, ταγματάρχα, άν ομι
λήσω είς αυτούς τούς στρατιώτας άπό- 
ψε. Δόσατέ μοι μίαν λέξιν.
. —  ’Αμέσως.

— Καί θ’ άνοιχθώσιν αΐ θύοαι ;
—  Ναί.
— Καί θά κλείσετε τούς οφθαλμούς.
—  Τοϊς μετρητοΐς.
— Έ στέ ήσυχος.
—  Πρό πάντων δμως αυτοί οΐ Γάλλοι 

νά δοαπετεύσωσιν έπιδεξίως καί άθορύ- 
βως.

—  θ ά  φροντίσω, ταγματάρχα.
Μετά δέκα λεπτά , ό ’Ιουδαίος είσήο- 

χετο μόνος είς τήν χαμηλήν αίθουσαν, 
έ'νθα οΐ δύο άδελφοί καί ό Ρωμαίος Τρε
μόρ ετρωγον μελαγχολικώς φασόλια έβρα- 
σμένα δι’ άλμυροϋ ύδατος καί τεμάχιον 
μέλανος άρτου.

-— Ποιος άπό σάς ονομάζεται Ροβέρ
τος δέ Σουβραί; ήρώτησεν.

—  Έ γώ .
—  Λάβε αύτόν τόν δακτύλιον.
— Έκ μέρους τίνος ;
—  Μιάς κυρίας.
Ό  κόμης Ιλαβε τόν δακτύλιον καί 

παρετήρησεν αυτόν.
Κύκλω ην κεχαραγμένη ιταλ ική  έπ ι- 

γραφή σημαίνουσα : Είμαι έδώ.



Συγχρόνως έξήταζε τον κομιστήν.
Άμυδοά άνάμνησις έπανήλθεν έν τφ  

νφ ,του.
’ Ητο ό άνθρωπος, είς δν είχε δώσε', 

πέντε 'λουδοβίκεια καί έπιστολήν.
Χαμηλοφώνως, ΐνα  μη άκουσθη ύπό 

τών φυλάκων, οΐτινες έμενον έξω, ό Ι 
σαάκ προσέθηκε :

—  Νά είσθε έτοιμος νά φύγετε.
Ή  καρδία τοϋ Ρωμαίου Τρεμόρ άνε- 

σκίρτησεν.
— Πότε ; ήρώτησεν ό κόμες.
— Αΰριον, πριν έξημερώσ·/).
— Δέν είναι παγίς ;
—  ’Έδωσα πιστώς τήν έπιστολήν σας.
—  Είν’ αληθές. Ύπηοέτησόν μας καί 

θά σέ ανταμείψω.
—  Καί αυτός έπίσης ! έσκέφθη ό’Ιου- 

δαϊος, τό μάννα τοϋ οΰρανοϋ βρέχει !
— Τό όνομά του ;
— ’Ισαάκ Γκροϋνδερ, είς τήν π λα 

τείαν τοϋ Καρβύ.’Αναλαμβάνω τά  πάντα . 
Τήν νύκτα ταύτην αγρυπνείτε.

Ό τα ν  έπανεκλείσθν) ή θύρα, οΐ τρεις 
φίλοι ^έρρίφθησαν είς τάς άγκάλας άλ- 
λήλ.ων.

— Έσώθημεν ! εΐπεν ό Ρωμαίος.
—  Ό χι,άκόμτ), παρετήρησεν ό Ούγος.
-— "Ω ! νά έξέλθωμεν μόνον, έκραύγα-

σεν ό Ροβέρτος, καί δσον διά νά μάς συλ- 
λάβωσιν έκ νέου, θά ήναι ολίγον δύσκο- 
λον !

Καί έτελείωσαν τό δεΐπνόν των εΰθυ- 
μώτερον άφ’ δ ,τ ι τό ειχον αρχίσει.

Ό  ’Ισαάκ Γκροϋνδερ, δεν άπώλεσε τόν 
χρόνον του.

Διηυθύνθη είς τό ξενοδοχεϊον τοϋ Φα- 
σιανοϋ.

Ή  Πολωνίς τόν άνέμενεν έν τφ  δωμα- 
τ ίφ  αυτής, καί ήτο τόσω ήρεμος δσον 
καί κατά  τήν ήμέραν, καθ’ ήν έδηλητη- 
ρίασε τόν σύζυγόν της, καθ’ ήν έφόνευσε 
τήν δυστυχή Έλ,ένην.

Ή  γυνή αύτη ήτο έκ μαρμάρου" ουδέ 
στιγμήν αμφέβαλλε περί τής επ ιτυχ ία ς.

—  Έ γένετο , είπε. Διά ποίας τιμής ;
—  Δέν τολμώ νά σάς τό εί'πω.
—  Τολμήσατε.
—  Θά έδίδατε δεκαπέντε χιλιάδες φιο

ρίνια ;
—  Πέντε χιλιάδες δι’ έκαστον ;
—  Μ άλιστα.
—  ’Έ στω . Αυτό είναι δλ.ον ;
— Καί έπί πλέον τήν ευτελή αεσιτείαν 

μου.
—  Πόσον ; ήρώτησεν ή Βάνδα.
—  Όσον θελήσετε, ύψηλοτάτη !
—  Πέντε χιλιάδες φιορίνια σοί άοκοϋν;
—  Πέντε καί πέντε γίνοντα ι δέκα, έ

σκέφθ·/) ό ’Ιουδαίος, θά λάβω δσα καί ό 
ταγματάρχες.

Καί έπανέλαβε μεγαλοφώνως :
—  Βεβαίως, ύψηλοτάτη . Πώς θά πλη

ρώσατε ;
—  Χεϊρα μέ χεΐρα, είπε. Τούς τρεις 

στρατιώτας μου καί θά λάβητε τά χρή
ματά σας.

— Ό  ταγματάρχης θά ζητήση προκα
ταβολήν.

Ή  πριγκιπέσσα έροιψεν έπί τής τραπέ- 
ζης δέμα χαρτονομισμάτων.

— Λάβετε τό ήμισυ της ποσότητος, 
είπε, καί δόσατέ μοι άπόδειξιν,τήν όποιαν 
θά σάς έπιστρέψω κατά τήν στιγμήν τής 
παραδόσεως.

Ό  ’Ιουδαίος δέν άφήκε νά τό έπανα- 
λάβνι.

Ήρπασε τά  χαρτονομίσματα μέ τήν 
προθυμίαν έκείνην, μεθ’ ής ό συνέταιρος 
αύτοϋ ’Αβραάμ Κρετσνάχ άπήλαττε τούς 
πύργους τής ΓΙικαρδίας τών έπ ίπλων, ά- 
τινα  εΐχον έκεϊ λησμονηθή.

"Επειτα έξέθεσε τό σχέδιον τής άπο- 
δράσεως.

Τήν δέ προσδιορισθεΐσαν ώραν, ό πα- 
λαιοπώλης έπανήλθεν ύπό τό πρόσχημα 
τοϋ διαπραγματευτοϋ.

— Θά σάς χρειασθώσιν ϊππο ι, εΐπεν.
Η άπάντησις τής Πολωνίδος υπήρξε

βραχεία.
— Έ χω .
—  Ε νδύματα  ;
—  Έ χω .
-— Ό πλα ,δπω ς σάς χρησιμεύσωσιν έάν 

σάς προσβάλωσι καθ’ όδόν ;
— Έ χω .
Ό  ’Ισαάκ Γκροϋνδερ τήν παρετήρει 

μετ’ αΰξούσης είδωλολατρείας.
Διότι έκείνη ώμίλει καθαρώς, άδιστά- 

κτως καί τόσω άγερώχως,ώστε τόν άπε- 
λίθου.

— Τί γυνή , διά το ιαύτας υποθέσεις, 
έσκέφθη.

Αίφνης τφ  έπήλθεν ιδέα τις.
—  Καί γεωγραφικοί χάρται, πριγκι- 

πέσσα ; ήρώτησεν, δπως γνωρίσωμεν τήν 
όδόν, τήν οποίαν όφείλωμεν ν’ άκολουθή- 
σωμεν ;

—  Έ χω .
Εκείνος ποοσέκλινεν έδαφιαίως έκπλα- 

γείς, έτακτοποίησε μετά τής Πολωνίδος 
λεπτομερείας τινάς, ήκουσε τάς τελευ
τα ίας παραγγελίας της καί άπήλθεν.

— ’Ιδού χρήσιμος άνθρωπος ! έσκέ
φθη καθ’ έαυτήν καί ή Βάνδα.

Καί ήτο τφ  όντι. Ό  ’Ισαάκ Γκροϋν
δερ άπέδειξε προφανώς, δτι είς καλός ’Ι
ουδαίος, άπηλλαγμένος τώνπρολήψεων τοϋ 
συνειδότος τών Χριστιανών καί τής δυ
στυχούς φύσεως ήμών, είναι εν τ ισ ι πε- 
ριστάσεσι πολύτιμος βοηθός.

Καί δσον μεγάλη, άν ύπήρςε ή e v r e -  
. Ιήΐ  μ ε σ ι τ ε ί α  του, τό τέκνον αύτό τοϋ 
’Ισραήλ τήν ειχεν έπαξίως κερδίσει.

[Έ πεται συνέχεια.] Κ.*

I i lA N N O r Β Α Λ Ε Ρ Α

Π Ε Π Ι Τ Α  Χ ΙΜ Ε Ν Ε Σ
[Συνέχει»]

Ά φ ’ έτέρου, αγαπητέ μου θεϊε, έγώ 
μέλλω νά ζήσω έν τφ  κόσμω, μέλλ.ω νά 
σχετισθώ μετά τών ανθρώπων, μέλλω νά 
τούς βλέπω, καί δέν πρέπει νά καλύπτω  
τούς οφθαλμούς μου. 'Υμείς μοί είπατε

χ ιλ ιάκ ις, δτι μέ θέλετε είς τον ένεργόν 
βιον κηρύσσοντα τόν νόμον τού Θεού, 
διαδίδοντα αύτόν είς τόν κόσμον, καί 
οΰχί προσηλωμένον είς τόν θεωρητικόν 
βίον καί είς τήν μόνωσιν. Τοιοα, καλώς. 
Έ άν τοϋτο έχγι ούτως, δπως καί έχει, 
τ ίν ι τρόπω έπρεπε νά φερθώ, δπως μή 
ΐδω τήν Πεπίτα Χιμένες ; Ό πω ς μή κα
ταστώ  γελοίος, κλείων είς τήν παρουσίαν 
αυτής τούς οφθαλμούς" έπρεπε, κα τ ’ α
νάγκην, νά βλέπω τό κάλλος τών οφθαλ
μών της, τήν ροδόλευκον καί καθαράν 
χροιάν της, τό ευθύ καί μαργαριτώδες 
τών όδόντων της, οΰς αποκαλύπτει δταν 
μειδιά, τήν δροσεράν έρυθρότητα τών χει- 
λέων της, τό γαλήνιον και λεΐον τού με
τώπου της, καί άλλα χ ίλ ια  θέλγητρα, 
άτινα  ό Θεός εθεσεν έν αύτγ). Είνε φανε
ρόν δτι είς έκείνον, δστις έχει έν έαυτφ 
τό σπέρμα τών ακολάστων σ/.έψεων, τό 
ζύμωμα τού χ.ακοϋ, έκάστη τών έντυπώ- 
σεων, άς ή Π επίτα έκ,ποιεΐ, δύναται νά 
ήνε ώς τό κτύπημα τού σιδήοου τοϋ έπί 
/άλικος, οπερ παράγει τόν σπινθήρα,οσ- 
τις  τόν κατακα ίει ολόκληρον καί τόν κα- 
ταβιβρώσκει.

Ά λ λ ά , προφυλαττόμενος άπό τοϋ κ ιν
δύνου τούτου, καί σκεπτόμενος καλώς 
διά τής άσπϊδος τής Χριστιανικής ήθι- 
κής, νομίζω δτι δέν έχω τίποτε νά φο
βηθώ. Ε κτός τούτου, έάν είνε τολμηρόν 
νά εύρη τις  τόν κίνδυνον, εινε δειλία νά 
μή γνωριζν) τ ις  νά προφυλαχθή ή νά τόν 
άποφύγη, δταν παρουσιάζεται.

Μή αμφιβάλλετε. Έ γώ  βλέπω έν τή 
Πεπίτΐ£ Χιμένες Ιν ώραΐον πλάσμα τού 
Θεού, καί χάριν τοϋ Θεού τήν άγαπώ ώς 
αδελφήν. Έ άν αίσθάνωμαι φίλτρον τι 
δι’ αυτήν είνε ένεκα τών έπαίνων, οΰς 
άκούω δι’ αύτήν παρά τοϋ πατρός μου, 
παρά τοϋ κυρίου Επιτρόπου καί παρ’ο- 
λων σχεδόν τών κατοίκων τοϋ χωρίου 
τούτου.

Δι’ αγάπην τού πατρός μου, τό έπεθύ- 
μουν, ώστε ή Π επίτα νά παργιτεϊτο τών 
ιδεών καί σχεδίων της περί τού μεμονω
μένου βίου, κκί νά τόν ύπανδρεύετο. 
Ά λ λ ’ ας άφήσωμεν τούτο κατά μέρος, 
έάν έβλεπον δτι ό πατήρ μου είχε μόνον 
ιδιοτροπίαν τ ινα , καί οΰχί αληθή αγά
πην, θά έχαιρόμην έάν ή Π επίτα διέ
μενε σταθερά είς τήν άγνήν χηρείαν της, 
καί δταν έγώ θά ήμην πολύ μακράν άπ 
έδώ, είς τάς Ινδ ία ς, ή τήν ’Ιαπωνίαν, ή 
είς άλλας άποστολάς μάλλον κινδυνώ
δεις, θά εΐχον παρηγορίαν τινά  περιγρα
φών αυτή τάς περιπλανήσεις καί τούς 
κόπους μου. Ό ταν δέ, γέρων ήδη, θά έ- 
πέστρεφον είς αυτό τό χωρίον μου, θά ηυ- 
χαριστούμην τότε πολύ νά συνοικειωθώ 
μετ’ αυτής, ήδη γραίας καί ταύτης, καί 
νά συνάπτωμεν συνομιλίας πνευματικάς 
και συζητήσεις ώς έκείνας, Χς συνάπτει 
νϋν κατά μόνας μετά τοϋ κυρίου Ε π ι
τρόπου.

Σήμερον, έν τούτοις, καθώς είμαι 
νέος, ολίγον πλησιάζω τήν Πεπίτα" μό* 
λις τή όμιλώ. Προτιμώ νά θεωρώμαι ώ{ 
δειλός, ώς ανόητος, ώς κακώς άνατε-



βοαμμένος και δύστροπος, παρά νά π α 
ράσχω £®τω και την έλαχίστην ευκαι
ρίαν, όχι πλέον ε’ις τό νά αισθανθώ 
δι’ αύτήν δ ,τ ι δεν οφείλω, άλλ ’ ουδέ είς 
την υπόνοιαν και την κακολογίαν.

Όσον διά την Π επίτα, ουδέ μακρόθεν 
συμφωνώ ε’ις έκεϊνο, δπερ ύμ ίϊς λέγετε, 
δτι διαβλέπετε ώς αόριστόν τινα  φόβον. 
Όποιον σχέδιον πρέπει νά σχηματίσγι 
αυτη ώς προς άνθρωπον, δστις υ,έλλει νά 
γίνΤι κληρικός μετά δύο η τρεις μήνας ; 
Αύτή, ήτις πβριεφρόνησε τόσους,διατί θά 
ήγάπα έμέ ; ’Αρκούντως γνωρίζω έμαυ- 
τόν, και ήξεύρω δτι δέν δύναμαι, »ΰτυ- 
ώς, νά έμπνεύσω πάθη. Λέγουσιν δτι 
έν είμαι άσχημος, ά λλ ’ δτι είμαι ά- 

δέζιος, δειλός, περιορισμένου πνεύματος, 
καί ολίγον ευχάριστος. Φέρω τά ίχνη έ- 
κείνου, τό όποιον είμαι, δηλαδή ταπεινού 
βπουδαστοΰ. Τί άξίζω έγώ απέναντι τών 

, ώραίων έκείνων, κα ίτοι ολίγων αγροίκων 
νεανιών, οΐτινες έζήτησαν τήν ΓΙεπίτα ; 
τών ευκινήτων ιππέων, τών διακριτικών 
καί ευχάριστων έν τή συνομιλία των, κυ- 
νήγούντων ώς ό Ναμβρώδ, έπιδεξίων είς 

' δλας τάς σωματικάς ασκήσεις, τοαγου- 
ίδ ιστών περιφήμων καθ’ δλας τάς έορτάς 

τής ’Ανδαλουσίας, καί χορευτών χαριέν- 
των, κομψών και επιτηδείων ; ’Εάν ή 
Ήεπίτα περιεφρόνησε πάντα  ταΰτα , πώς 

: δύναται νυν νά προσηλωθώ είς έμέ και νά 
συλλάβν) τήν διαβολικήν έπιθυμίαν καί 
τόν ετι μάλλον διαβολικόν σκοπόν τοΰ 
νά ταράξγ] τήν ειρήνην τής ψυχής μου, 
νά μέ κάυ.7) νά έγκαταλείψω τόν προορι
σμόν μου, ίσως νά άπωλεσθώ ; "Οχι" δέν 
είνε δυνατόν. Έ γώ  θεωρώ καλήν τήν

πλάσν) δι’ εαυτόν μίαν έρημίαν, μίαν Θη- 
βαίδα έν τώ  μέσω τοΰ θορύβου. Ά λ λ ’ έν 
χωρίφ τής ’Ανδαλουσίας, καί πρό πάν
των δταν Ιχγ) τ ις  τήν τιμήν νά ήναι υιός ■ 
τοΰ δημάρχου, είνε ανάγκη νά ζη έν τώ  
κοινώ. ”Οχι μόνον είς τό σπουδαστήριον, 
άλλά καί είς τόν κοιτώνά μου είσέρχον- . 
τα ι, χωρίς νά τολμήσνι τ ις  νά τούς έμ- ι 

ποδίσνι, ό κύριος Επίτροπος, ό γραφεύς, 
ό έξάδελφός μου Κουρρϊτος, υιός τής κυ
ρίας Κασίλδας, καί πολλοί άλλοι, οΐτινες 
μέ έξυπνοΰσιν δταν κοιμώμαι, καί μέ φέ- 
ρουσιν δπου θέλουσιν.

Ή  λέσχη δέν είνε έδώ μόνον διασκέδκ- 
σις κατά  τήν νύκτα, άλλά καθ’ δλας τάς 
ώρας τής ημέρας.Άπό τής ένδεκάτης τής 
πρωίας είνε πλήρης ανθρώπων φλυαρούν- 
των, άναγινωσκόντων ακροθιγώς καμ- 
μίαν εφημερίδα, δπως μάθωσι τά  νέα, 
καί χαρτοπαικτούντων. Είνε άνθρωποι, 
οΐτινες διέρχονται δέκα ή δώδεκα ώρας 
τήν ήμέραν παίζοντες ζατρίκιον. Έ π ί τέ
λους, υπάρχει ένταΰθα οκνηρία θελκτι- 
κω τάτη . Αί διασκεδάσεις είνε πολλαί, 
δπως διατηρήται ή οκνηρία αυτη. .

Αί δάμαι, τό ζατρίκιον καί τό δ ό μ ι — 
νον δέν παραμελοΰνται. Καί τελευτα ίω ς 
υπάρχει ένταΰθα Ιν μέγα πάθος διά τάς 
αλεκτορομαχίας.

Πάντα τα ΰτα , μέ τάς έπισκέψεις, τάς 
άνά τούς αγρούς περιοδείας, δπως έπ ι- 
σκοπήσωσι τάς έργασίας, τάς καθ’ εκά- 
στην εσπέραν συνομιλίας μετά τοΰ ένοι- 
κιαστοΰ, τάς έπισκέψεις τών οινοπωλείων 
καί ζαχαροπλαστείων , τάς φροντίδας 
περί καθάοσεως,μεταγγίσεως καί τελειο- 
ποιήσεως τών οίνων, καί τάς δοσοληψίας 

Π επίταν' έμ αυτόν δέ, καί τό λέγω χωρίς ! μετά τών μεταπρατών δι’ άγοοάν,πώλη- 
έπιπλάστου μετριοφροσύνης, θεωρώ άσή- ■ σιν καί ανταλλαγήν ίππω ν, ήμιόνων καί

κείνον δστις δέν εχει καμμίαν φιλοδοξίαν^ 
έννοώ, δτι είνε πολύ άφροντις καί γλυ 
κεία ζωή.

Ακόμη καί τήν μόνωσιν δύναταί τ ις  
νά έπιτύχγ) διά τίνος προσπαθείας' άλλ’έ- 
πειδή έγώ μένω έδώ προσωοινώς, δέν πρέ
πει νά πράξω τό τοιοΰτον. Έάν δμως 
έ'μενα διαρκώς, δέν θά ευρισκον δυσκολί
αν, χωρίς κανένα νά προσβάλλω,νά κλείω- 
μαι καί νά μονώμαι έπί πολλάς ώρας, ή 
ολόκληρον τήν ήμέραν, δπως έπιδοθώ είς 
τάς σπουδάς καί τάς μελέτας μου.

Ή  τελευτα ία  έπιστολή σας μέ έλύπη- 
σεν ολίγον.

Βλέπω δτι έπιμένετε είς τάς ΰπο- 
νοίας σας, καί δέν ήξεύρω τ ί νά σάς απαν
τήσω ποός δικαιολ,ογίαν μου, έκτος έκεί
νων, άτινα  ήδη σάς άνέφερον.

Λέγετε ΰμεΐς δτι ή μεγάλη νίκη εί'ς 
τ ινα  εϊδη μαχών, συνίσταται είς τήν φυ
γήν ! Ό τ ι φεύγειν είνε νικάν.

[ Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια ] ,  Α ν τ .  Φ ρ α β α ς ι δ η ς .

ΣΟΦ ΙΑΣ Κ Ρ Α Π Ο Τ Κ ΙΝ

[Λαντον, Ε ννοείτα ι δτι θεωρώ έμαυτόν 
άσήμαντον είς τό νά κάμω νά μέ άγα - 
πήσγι, οχι δμως καί είς τό νά ήμαι φ ί
λος της, καί είς τό νά μέ έκτιμα καί νά 
«ίΐξη  ποτέ προτίμησίν τινα  δ ι’ έμέ, δταν 
έγώ θά ήμαι άξιος τής προτιμήσεως ταύ- 
της, διά ζωής άγιας καί έργατικής. 
r Συγχωρήσατέ με, έάν ΰπερασπίζωμαι 
έρ.αυτόν λίαν θερμώς, διά τινας παρασιω- 

1 πήσεις τής έπιστολής σας,αΐτινες όμοιά- 
ίζουσι πρός κατηγορίας καί λυπηοάς προ- 

[Λαντεύσεις. Δέν παραπονοΰμαι διά τάς 
παρασιωπήσεις ταύτας.
[ Μοί δίδετε σώφρονας συμβουλάς, ών 
|Αεγα μέρος αποδέχομαι, καί σκέπτομαι 
νά άκολουθήοω. Έ άν φοβεΐσθε πέραν τοΰ 
δέοντος, προέρχεται τοΰτο άναμφιβόλως 
έκ τοΰ ένδιαφέροντος, δπερ λαμβάνε 
δι’ έμέ 
δία;

καί δι’ δπερ έγώ έξ δλης καρ-
ς ευχαριστούμαι.

4 ΙΗιΕον.
Είνε παράδοξον, δτι τόσας ήδη ημέ

ρας δέν ελαβον καιρόν νά γράψω πρός υ 
μάς, ά λλ ’ αΰτη εινε ή αλήθεια. Ό  πα 
τήρ μου δέν μέ άφίνει ήσυχον, καί αί έπι- 
βκέψεις μέ πολιορκοΰσιν.

Έ ν τα ΐς μεγάλαις πόλεσιν είνε εύκο- 
ι λον νά μή δέχηταί τ ις , νά μονώται, νά

ονων, η μετα έμποοων του Λεοες, οΐτινες 
έ'ρχονται διά νά άγοράσωσι τόν οίνον μας, 
όπως τόν μεταποιήσωσιν είς οίνον τοΰ 
Ξερές, καταναλίσκει ένταΰθα τήν ήμέραν 
τών ευπατριδών, μικρών αρχόντων, ή δ
πως άλλως έπιθυμοΰσι νά καλώ ντα ι.

Είς έκτάκτους περιστάσεις ύπάρχου- 
σιν άλλα ι διασκεδάσεις, οΐτινες δίδουσιν
είς πάντα  μείζονα (,ωηοοτητα, ώς κατά 
τόν χρόνον τοΰ θέρους, τοΰ τρυγητόν καί 
τής συλλογής τών έλαιών, ή, δταν τυγ - 
χάννι εορτή τις  καί ταυρομαχία έδώ fi είς 
κανέν γειτονικόν χωοίον, ή δταν γ ίνετα ι 
πανήγυρις είς τόν ναίσκον θαυματουργοΰ 
τίνος είκόνος τής Παναγίας, δπου, έάν 
συρρεωσιν ουκ ολίγοι έκ περιεργείας καί 
πρός διασκέδασιν, καί διά νά προξενήσω- 
σιν είς τάς φίλας των ήδονάς καί δοα- 
πετεύσεις, πλειότεροι δμ,ως συνάζονται έξ 
εύλαβείας καί πρός έκπλήρωσιν προσευ
χής ή ταξίματος. Είς έκ τών ναΐσκων 
τούτων υπάρχει έπί τής κορυφής ύψηλο- 
τάτου τινός βουνοΰ, καί είς τό όποιον 
καί γυναίκες άκόμη λεπτοφυείς δέν διστά- 
ζουσι νά άνέλθωσιν έκεΐ άνυπόδητοι, πλη- 
γόνουσαι τούς πόδας των μέ τάς άκάνθας 
καί τούς λίθους τών άνάντων καί δυσβά- 
των ατραπών.

Ό  βίος έδώ εχει τ ι τό θελκτικόν. Δι’έ- 
κεϊνον δστις δέν ονειρεύεται δόξαν, δ ι’ έ-

ζ*
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Γ'
Είς τάς πέντε ή ’Ιουλία εύρίσκετο έπί 

ποδός' είς τάς επτά έκτυπα ήδη είς τήν 
κιγκλιδωτήν θύραν τής φυλακής.

—  Ό  διευθυντής έπέστοεψεν ; ήτο 
ή πρώτη της έρώτησις, άμα ό θυρωρός 
έπεφάνη όπισθεν τής κιγκλίδος μετά τοΰ 
όομαθοΰ τών κλειόίων του.

Μάλιστα είχεν έπιστρέψει. Ά λ λ ά  δέν 
ώφειλε νά ελθ·/) πρό τών οκτώ.

Καί ό θυρωρός ήτοιμάζβτο νά έπ- 
ανέλθγι είς τό οίκημά του.

Ή  Ιουλία παρεκάλεσε νά τήν άφήση 
νά είσέλθνι, δπως άναμείνν) είς τό γρα- 
φεϊον. Φοβουμένη μήπως χάσν] έστω καί 
μίαν στιγμήν ήθελε νά ί'ύγ τόν διευθυν
τήν, άμα τ*71 άφίξει του. Καί έπανέλαβε 
τήν θέσιν της έπί τοΰ θρανίου, σιωπηλού 
μάοτυρος τοσούτωνθλίψεων. Έν τη ανυ
πομονησία αυτής ήτο έτοιμος νά όρμήσ·/), 
οσάκις ήκουε θύραν άνοιγομένην.

Εννέα ώραι, δέκα ώραι.Λέγουν δτι με- 
τέβη αμέσως είς τό διευθυντήριον. Φύλα
κες εισέρχονται, έξέρχονται, άνταλλάσ- 
σωσι λέξεις είς τήν γλώσσαν τής υπηρε
σίας άπό τάς όποιας ή ’Ιουλία δέν έννοεΐ 
τίποτε. Περιμένει πάντοτε, έκάστη σ τ ιγ 
μή τ7) φαίνεται αίωνιότης.

Έννοεΐ έπί τέλους λέξεις τ ινάς έκ τής 
συνομιλίας δύω φυλάκων.Ό  είς έξ αύτών 
έ'ρχεται έκ τοΰ νοσοκομείου" τόν πλησιά
ζει αμέσως.

—  ΊΙέτε μου , κύριε , τ ί  πρέπει νά 
κάμω διά νά ομιλήσω είς τόν διευθυντήν; 
Ή λθα  νά ίδω τόν σύζυγόν μου, άλλά δέν 
έπέτυχα άκόμη τήν άδειαν άπό χθές.

—  Καί ποιος είνε ό σύζυγός σας ;
— Ό Ίωάννης Τ ισσώ .’Ητο χθές είς τό 

νοσοκομεϊον.



—  Εις ποιον έργαστήριον ε’ιργάζετο;
—  Εις τό έργαστήριον τών μαργαρι

τώ ν. Τμήμα έλαφροποίνων.
—  ’Ιωάννης Τισσώ ; Τμήμα έλαφρο

ποίνων, αριθμός 4237 ;
— Ναί, να ί, αυτός είνε.

—  Ά λ λ ά  πώς θέλετε νά σας άφήσουν 
νά τόν ίδήτε ; θ ά  τόν θάψουν μετά μίαν 
ώραν. ΔΙν ήξεύρετε ότι άπέθανε χθες ; (

Κραυγή τρομερά, δικφυγοϋσα του στή
θους τής δυστυχοΰς γυναικός, ήνάγκασε , 
τόν φύλακα νά όπισθοδρομήσνι.Τά γόνατά : 
της έκάμπτοντο, σχεδόν έλιποθύμει, δτε I 
παρετήρησε τόν άρχιφύλακα, δστις τη έ- [ 
δείξε χθές συμπάθειαν τ ινά . Έ τρεξε πρός 
αυτόν μέ τήν μυστικήν ελπίδα νά τόν ά- 
κούση διαψεύδοντα τήν τρομεράν είδησιν.

Δυστυχώς ήτο αληθής. Ό  άρχιφύλαξ 
τίρχετο ακριβώς διά νά προσκαλέσνι την 
κυρίαν νά μεταβή είς τό γραφεϊον, δπως 
παραλαβή είκοσι καί δύο φράγκα,άνήκον- 
τα  τφ  ’Ιωάννη Τισσώ. Ύπήοχον άκόμη 
τά  πράγματά το υ ...

Ή  Ιουλία  δέν τόν ήκουεν. Ώχοά ώς 
σουδάοιον, μέ τάς κόρας διεσταλμένας, 
έστηρίζετο έπί τνίς θύρας προσπαθούσα ν’ 
άρθρωση λέξεις τινάς. Μόλις κατόρθωσαν 
νά την έννοήσωσιν δτε είπε διά φωνής 
πνιγομένης'

—  θ ά  μέ άφήσετε νά τόν άποχαιοε- 
τήσω ;

— Α πολύτω ς άδύνατον.Ά ντίκειτα ι είς 
τόν κανονισμόν.

— Είς την μίαν θά ϊδετε διερχομένην 
την νεκρικήν συνοδίαν. Σταθήτε πλησίον 
της θύρας ταύτης, παρά τό φυλακεΐον,θά 
σ£ς την δείξω θ ά  δυνηθήτε ν’ ακολουθή
σετε τήν συνοδ-.αν μέχρι τοΰ κοιμητη
ρίου.

Ή  ’Ιουλία- ήκολούθησε τόν φύλακα , 
χωρίς νά ε’ίπη λέξιν, μέχρι τοϋ φυλακείου. 
Έ κεϊ, έπεσεν έπί τών βαθμίδο>ν τής κλ ί- 
μακος.

Οΰτε λυγμοί, οΰτε δάκρυα. Α κίνητος, 
ώς Ιν έκ τών άγαλμάτων έκείνων έπί τών 
όποιων οι γ λύπ τα ι τοΰ μεσαίωνος, ένε- 
χάραξαν τά  παθήματα άνθρωπότητος 
προωοισαένης διά τόν λιμόν, τήν πείναν, 
τήν πυράν , μέ τους οφθαλμούς ξηρούς , 
ακινήτους , ποοσέβλεπε τόν πυλώνα διά 
τοΰ οποίου εμελλε νά έξελθη δ ,τ ι είχε 
προσφιλέστερον είς τόν κόσμον. Δέν έ
βλεπε τίπο τε, τίποτε δέν ήκουεν. Οί δια- 
βάτα ι τήν παρετήρουν, άνοίγοντες μ ετ’ 
έκπλήξεως τούς οφθαλμούς απέναντι τής 
αγωνιώδους ταύτης έκφράσεως. Έ ν πα ι- 
δίον έσταμάτησεν, ή θέλησε νά τήν πλησι- 
άση, ά λλ ’ οπισθοχώρησε πρό τοΰ άπλα- 
νοΰς τούτου βλέμματος. Οί στρατιώται 
τοΰ φυλακείου έξηκολούθουν νά συνδια- 
λέγω ντα ι, νά χαριέντίζωνται πλησίον 
της.

Ή  ’Ιουλία δέν τούς παρετήρει, δέν έ
βλεπε παρά ιό ν  πυλώνα. Αίφνης άνεσκίρ- 
τησε καί δι’ένός άλματος έρρίφθη πρός τήν 
θύραν, όπισθεν τής οποίας φωνή σοβαρά 
έ'ψαλλε τήν δέησιν τών νεκρών, Ή  θύρα 
ήνοιξεν, έπί κεφαλής τής συνοδίας είς φυ
λακισμένος μ’έσθήτα μελανήν καί πα ντα -

λόνιον μελανόν,μέ τήν φαιάν αΰτοΰ κόμην 
άνεμίζουσαν,έπροχώρει βραδέως φέρων μέ- 
γαν σταυρόν καί προσπαθών ν’ άπαγγείλη 
διά φωνής τεχνιτής τά  λα τιν ικά  τής 
προσευχής. Είς ίερεύς λευνειμονών τόν ή- 
κολούθει περιάγων άδιάφορον βλέμμα έπί 
τής αυλής, ήτις ήνοίγετο ένώπιόν του. 
Τεσσαοες φυλακισμένοι μελανειμονοΰντες 
επίσης, μέ τους μελανούς αύτών σκού
φους π ίπτοντας έπί τών οφθαλμών, έβά- 
διζον ρυθμικώς μετά τών βαρέων αύτών 
πέδιλων, κρατούντες τό φέρετρον κεκα- 
λυμμένον διά φαιοΰ υφάσματος μετά με
γάλου λευκού σταυροΰ.

Τέσσαρες άλλοι φυλακισμένοι, ευτυ
χείς, διότι τοϊς παρείχετο ή ευκαιρία νά 
έξέλθωσι τών τοίχων των,ήκολούθαυν πρός 
άντικατάστασιν τοΰ φορείου. Δύω φύλα
κες μέ τόν κυανοΰν μανδύαν των, συνδιε- 
λέγοντο μέ έκεΐνον δστις τοϊς ήνοιξεν.

Ουδείς —  οΰτε φίλος, οΰτε σύντροφος 
τοΰ έργαστηρίου έγενετο δεκτός, δπως 
άκολουθήση τήν έκφοράν. Μέγας μαΰρος 
κύων — ό τοΰ νεκροθάπτου — μέ τήν κε
φαλήν τεταπεινωμένην έ'κλειε τήν συνο
δίαν καί μόνος έφαίνετο κατεχόμενος 
ύπό τής σοβαρότητος τής στιγμής.

Μετά κραυγής σπαρακτικής, ή ’Ιουλία, 
έρρίφθη έπί τοΰ φερέτρου.

—  ’Ιωάννη, αγαπητέ ’Ιωάννη ! νά σέ 
ϊδω μόνον, άνέκραξεν.

Δ ι’ ένός κινήματος άπέσπασε τήν νε
κρικήν οθόνην καί άπεκάλυψε τό έκλευ- 
κής σανίδος φέρετρον. Προσεπάθει ν’ άνε- 
γείρη τό κάλυμμα.

Δύω φύλακες τήν ελαβον άπό τόν βρα
χίονα καί τήν άπεμάκρυναν ήρέμα.

—  ’Ησυχάσατε, τά φορεΐον είνε καρ- 
φωμένον.

—  Α φήσατε με νά τόν ΐδω, νά τόν ά- 
σπασθώ ρ,όνον διά τελευτα ίαν φοράν, ίκέ- 
τευεν ή ’ Ιουλία άντιπαλαίουσα. ’Ά θλιο ι ! 
έφονεύσατε έ’να άνθρωπον καί δέν έπιτρέ- 
πετε νά τοΰ δώσουν τόν τελευταΐον απο
χαιρετισμόν ;

— ’Εμπρός, έμπρός, δχι θόρυβον, ΰπέ- 
λαβεν είς φύλαξ, ένώ τό φέρετρον καλυ- 
φθέν καί πάλιν διά τής μελανής οθόνης, 
άπεμακρύνετο φερόμενον βαρέως έπί·τών 
ώμων.

— Δέν χρειάζονται φωναΐς έδώ, καθ ί
σατε ήσυχα,άν θέλετε νά σας έπιτοέψουν 
ν’ ακολουθήσετε τήν έκφοοάν.

Ή  ’Ιουλία ήννόησεν άμέσως τήν φρι- 
κώδη πραγματικότητα. Άφότου ό ’Ιωάν
νης της είσήλθεν είς τούς τοίχους τού
τους δέν τή ανήκε πλέον. Καί νεκρού ά- 
κόμη δέν είχε δικαιώματος έπ’ αύτοΰ. 
Δύναμις κτηνώδης, ξένη, έδεσποζεν αύ
τοΰ καί ήδύνατο μάλιστα νά έμποδίση 
τήν σύζυγόν του νά τόν άκολουθήση μέ
χρι τής τελευτα ίας του κατοικίας.

Χωρίς νά εΐπη λέξιν, ή ’Ιουλία άπηλ- 
λάγη τοΰ φύλακος. Συνηνώθη μετά τής 
συνοδίας καί έτοποθετήθη πλησίον τοΰ 
κυνός.Τό περιαλγές αυτής πρόσωπον ελα- 
βεν αίφνης έ’κφρασιν ληφθείσης άποφά- 
σεως. Σχέδιόν τ ι ώρίμαζεν έν τή κεφαλή 
της !

Τά κοιμητήίΐον ήτο διηρημένον είς δύω, 
τά μέρος τοΰ ποοσωπικοΰ καί τό μέρος 
τών φυλακισμένων. ’Εδώ σταυροί, άνθη 
προστατευόμενα ύπό κιγκλίδων, έκεϊ α 
γρός ακαλλιέργητος, τρεϊς ευρεϊς λάκκοι 
χαίνοντες,χρησιμεύοντες ώς κοινοί τάφοι. 
Ά πέθηκαν τό φέρετρον είς τό χείλος τοΰ 
ένός έκ τοΰ λάκκου τούτου.

Ή  ’Ιουλία δέν έπλησίασεν. Αυτή έδώ 
δέν ήτο παρά ξένη . . . ΐστατο  μακράν.

[Έ π ε τ α ι  τό τέλος], Ε . Π ο αιτα κ η ς .

Έν τώ γραφείω τών «Εκλεκτών Μυθιστορημά
των» έγγράφονται συνδρομηται είς τήν έν Παρισίοις 
έκδιδομένην
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( Ε* βιλίδων 200 ntpinou μεγάλου 8ου) \

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Ε Ι :
Μυθιστορήματα και διηγήματα των διασημοτέρων 

συγγραφέων, ώς τοΰ Άλφόνσου Δοιδέ, τοϋ Ιουλίου 
Κλαρετή, τοϋ Αιμίλιου Ζολα. τοϋ Γεωργίου Όνε, 
τοΰ Λουδοβίχου 'Α λεβϋ, τοϋ Guy de Maupassant, 
τοΰ Rene Maizeroy, τοϋ Paul Bourget, τοΰ Pierre 
Loti κ τλ . κ τλ .

"Αρθρα ’Επιστημονικά, Περιηγήσεις, Άναμνήσει, 
Ταξειδίων, Ποιήσεις, Καλλιτεχνικά, Στατιστυιά, 
κτλ., γεγραμμένα ΰπδ τών χαλλιτέρων συγχρόνων 
Γάλλων συγγραφέων.

Συνδρομή έτηαί* *α,1 προπληρωτέοι
Δι a  rove i r  ΈΛΛάόι x a l  ’ At a ic - lr )  φρ· χ ρ·

Φυλλάδια πωλοΰνται χωριστά πρός I δρ. έκαστον.

Οί έχτός τών 'Αθηνών λαμβάνουσι τήν l . e c l  111*4', 
αμα τή λήψει τής συνδρομής.

A LUTAUD
ΙΑ Τ Ρ Ο Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η

τοοποποιτ,θεΤσα συμφώνως τ^ Ελληνική νομοθεσία 
υπό

Α. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ
νφηγητου της Ίατμοόιχαστιχης εν roi Εθνιχ<& 

Πανεπιστήμια*.
Τόμο; εις 8ον έκ σελ. 356, τιμώμενος δραχ. 8, 

τα/υδρομικώ; 8,50 και έν τώ έςωτερικώ φρ. χρυσ. 8.

Α ΚΑΑΑΙΒΩΚΑ

ΙΪ1Ε ΛΕΤΗ WIΑ ΑΤΑ IΑΤΡΟΔIΚ ΣΤΙΚ Α
nepl τών έξ αίματος *·ηλίδων

μετά, ε ικ ό ν ω ν .
Τόμος εις 8ον έκ σελ. 62, τιμώμενος δρα/. 2, 

τα/υδρομικώς 2,30.
Εΰοίσκονται άμφότερα έν τώ γραφείω ημών.

IGANNOY Γ· ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΥ

Ο Κ Ο ΝΤ Ε  - Σ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Τ Η Σ
ΜΕΑ04ΡΑΜΑΤΙ0Ν ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΛΥΟ

Τιμβται Αραχμής.

" Ε ν  τ ώ  Έ ξ ω - . ε ρ ι χ ώ  ο ρ .  7.Ρ- 1 >2 0 .

ΩΡΑΙΟΣ ΧΑΡΤΗ Σ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΣ δι’ έζ-
ώφυλλα κλ. πωλείται έν τώ γραφείω τών · Εκλεκτών 
Μυθιστορημάτων ».

ΣΤΛΛΟ ΓΗ  πλούσια στοιχ είοιν χα\ κοσμημάτων διά |

Μ ΕΓΑΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
έχομίσθη εσχάτως εις τό τυπογραφεΐον τής K optV -1 

νη ς , όδός Πατησίων άριΟ. 9.


