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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ Κ ΪΡΙΑΚ Η Ν  Κ ΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν  , Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

0 'Οδός Προαβτε ίου ,  άρ.  10  Πι;’τρου Μαίχ . χ 0  ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29, ναυτικόν μυθιστόρημα, (μετά 
At ®ι»ν8ρομαΙ άποστέλλονται απ '  εΰ- > είχόνων), γ . ι τ ί  μετάφρασιν Χαρ. A r r i r o v -  — ΒσεβοΛοό Κ ρεσ τ όβ σχη  : '

ίΐας ε\ς’Αθήνας διά γραμματοσήμου, } ΕΚΤΟΣ TOT ΝΟΜΟΤ, μετάφρασις *Αγ. Γ. Κ ω ν α τ α ν τ ι ν ί δ ο ν .  —
χαρτονομισμάτων, χρυσού χτλ. J> F e r n a n  Caballero  : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ, 'Ισπανικόν διήγημα.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
προπληρωτέα

Εν Άθήναις φρ. 8, ταΐς έπαρχίαις 8,50 
£ν τω έξωτεριχω φρ. χρυσά 15.

Έ ν Ρωσσίοι ρούβλια 6.

Αήξαντος τήν 3 17!* Οκτωβρίου τοϋ 
έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο- 

ημάτων», οσοι τών κκ. Συνδρομητών 
,ας έπιθυμοϋσι νά εξακολουθήσω^ι 

και  κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι τί,ν συνδρομήν αυτών 
έγκαίρως,ΐνα διά τοΰ άριθμοϋ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοϋ

ΑΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΑΙΩΝ ΔΡ. 264,

δπερ χάριν τών τακτικών και τών άπό 
Ι ν  Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.

Π αρακαλοΰ ν τα ι  οί κκ. ά ν τ απ οκρ ι τ α ϊ  
ήμών  ν ά  κα νο ν ίβωβ ι  τούς  λογαρ ιασμο ύς  
τοϋ λη ξαν το ς  Ε' έ τ ου ς , άποβτε ί λωβι  <Γ 
αν τ ού ς  μετά το ΰ  α ν τ ι τ ί μ ο υ  απ'  εν&είας 
πρός  τή ν  διεύ&υνβιν.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ  1

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Πολλάκις ή κυρία Διλλιέρ άπετόλμησε 
■V* είπγ], οΰχί άνευ τινός δισταγμού, με- 
ρικάς λέξεις περί τής τοιαύτης ανωμάλου 
*κταστάσεως.

— Ευρίσκω τόν Φριδερΐκον πολΰ άδιά- 
φορον ώς μνηστήρα.

Η νεβίνις Ακούσε τήν παρατήρησιν 
ταυτην μετά τίνος δυσαρεσκείας. Δέν ώ- 
μοίαζε μέ τοΰς άλλους τό ίδιότοοπον αΰτό 
*οράσιον. "Αν ήθελε πιστεύσει OTt τό 

. Τϊρόίγμα προήοχετο έξ αδιαφορίας, βεβαίως

ήθελε κυριευθη ΰπό πείσματος' έπι πλέον 
μάλιστα, ώς έκ τοϋ βιαίου δπωσοΰν χα
ρακτήρας τνίς, ήθελε έξωθήσει τά πράγμα
τα μέχρι ρήξεως καί ήθελε θυσιάσει διά 
της άτιθάσσου άγερωχίας τνίς , ευδαιμο
νίαν, ήν δέν θά έξηγόοαζε κατόπιν οΰδέ 
μέ όλόκληρον βίον δακρύων.

Ά λ λ ά  δέν τό έπίστευσεν. Έγίνωσκεν 
οτι Τίτο ώραία, δέν ήτο δέ τόσον άπλή, 
ώστε ν’άγνο*71 μέχρι τίνος σημείου ήτο έ- 
πιθυμητή. Είχεν "δει άλλως τε τόν αΰ- 
στηρόν αξιωματικόν τοϋ ναυτικοϋ τοσοΰ- 
τον ταραττόμενον έπί τή παροueiqc της, 
τοσοϋτον σφοδρώς έοωτευμένον , ώστε 
πασα περί χλιαρότατος υποψία θά ήτο 
υβρις πρός τήν καρδίαν του καί πρός τήν 
έ'μφυτον φιλαοέσκειαν, ήτις ήτο εΰγενής, 
περισσότερον ίσως είς αΰτήν, παρά είς 
πό?σαν άλλην γυναίκα. Καί ϋβοιν τοιαύ- j 
την ή Λευκή οΰδέποτε ήθελε συγχωρήσει.

Ή  ΰπόθεσις έτέρας ξένης αφορμής δέν 
έπήρχετο είς τό νοϋν της. Πώς ήθελε π ι-  
στεύσει, έπί παραδείγματι, είς τήν μεσο- 
λάβησιν νόσου ; Είχεν ίδει τόν Φοιδεοΐ- 
κον πλήρη υγείας καί ρώμης, έν πάσγι τή 
ακμή τής ισχύος καί της άνδρίας του. 
Μήπως άσθενοϋσιν οί ναυτικοί ; Αΰτή 
παρεδέχετο οτι μόνον έκ τρικυμίας ή έκ 
σφαίρας τηλεβόλου ήδύναντο ν’ άποθά- 
νωσιν.

Έν τούτοις, δτε μετά τήν τετάρτην έ- 
βδομάδα τοϋ μηνός έκείνου της αναβολής, 
δέν είδε καμμίαν έπιστολήν προελθοϋσαν 
έκ Παρισίων, αόριστος ανησυχία έφάνη ά- 
νακύπτουσα έκ τών έγκάτων τής στοργής 
της. Τήν έξεδήλου ένίοτε ένώπιον της 
μητρός καί τινων φίλων της . Μεταξΰ 
τούτων ήτο καί δ Λεοπόλδος Γκιδάλ, 
οστις,έπωφεληθείς έκ τής εΰκαιρίας, έγρα- 
ψεν έν τάχει τάς όλίγας γραμμάς, άς ά- 
νέγνωσεν ή κυρία Πλεμόν παρά τό προσ- 
κεφάλαιον τοϋ νοσοϋντος υίοϋ της. Είς 
τήν έπιστολήν ταύτην δέν έδόΟη άπάν- 
τησις. Παρεδέχθησαν οτι έγένετο Γσως 
λόΕθος, δτι ή έπιστολή εί/εν άπολεσθή έ
νεκα τ·7|ς σφαλεράς αναγραφής τ7)ς διευ- 
θύνσεώς της. Ό  Λεοπόλδος Γκ,ιδάλ προέ-

τεινε νά έπαναλάβϊ) τό πείραμα, άλλ ’ ή 
Λευκή έξημμένη, τεταραγμένη, άντέστη. 
«Δέν θέλω νά φανώ οτι τρέχω έξόπισθέν 
του !, άνέκραξε τήν έσπέραν της πέμπτης 
ήμέρας. «"Αν δ κύριος Πλεμόν δέν μέ θέ
λει πλέον, άς τό όμολογήσγι ελεύθερα ! »

Διό ί)σθάνθη δεινήν θλΐψιν, νισθάνθη 
τόν νυγμόν άληθοΰς έλέγχου, οτε μετά 
τό πέρας τής έβδομάδος είδε τόν Γκιδάλ 
προσεοχόμενον μέ τό ήθος θριαμβευτικόν 
ύπό τήν έπιφάνειαν προσπεποιημένης λ ύ 
πης καί κρατούντα άνά χεΐρας βραχεΐαν 
καί ξηράν έπιστολήν, πεοιέχουσαν τάς έ- 
ξής μόνας λέξεις :

« Κ ύρ ιε ,
«Σας ευχαριστώ διά τήν προθυμίαν σας , ευαρε

στήθηκε δέ νά εΰχαριστήσητε ix βέρους μου τάς κυ
ρίας Διλλιέρ διά τό ένδιαφέρον των. Ό  υιός μου άπό 
τής επομένης μετά τήν ίφιξιν μου ήμέρας διήλΟεν ει- 
κοσιν ήμέρας μεταξύ ζωής κα\ θανάτου. Ό  Θεός είσ- 
ήκουσε τήν δέησίν μου. Τώρα είνε καλλίτερα· άλλ’ 
αδύνατον νά προΐδη τις κατά ποιαν ήμέραν θ' ανάρ
ρωσή ίντελώς οπως έπιστρέψη είς Τουλόνα».

Ταϋτα μόνα περιείχοντο έν τή έπιστο
λή. Οΰδέν φιλοφρόνημα, οΰδεμία έκφρα- 
σις ΰποδηλοϋσα έλπίδα προσετίθετο εις 
τάς παγεοάς έκείνας εΰχαοιστίας. Ή  
Λευκή κατενόησεν άμέσως τό μέγεθος τοϋ 
σφάλματός της. Μόνον έκ μέρους της ΰ -  
πηρξεν αξιόμεμπτος αδιαφορία. Έ νφ  δέ 
αυτή άφίετα είς τήν χαράν τών έορτών, 
τών έκδρομών καί τών χορών, δ Φριδερΐ- 
κος έκεΐ πέραν, καταβληθείς ΰπό τοΰ κό
που τ·7ίς έργασίας, εμεινεν άγωνιών έπί 
τρεις εβδομάδας, χωρίς κανέν προαίσθη
μα, καμμία εΰθυμία νά είδοποιήσγ) τόν 
ερωτά της, νά τήν κάμ.γ) νά μαντεύσϊ) τόν 
κίνδυνον, δν διέτρεχεν δ μ.νηστήρ της.

Ή  μεταμέλειά της υπήρξε βεβαίως π ι 
κρά. Έκλείσθη είς τό δωμάτιον της οπως 
θρηνήσνι, άνεκάλεσε τάς προσκλήσεις της, 
ήρνήθη καί τών φίλων της καί αίφνιδίως 
περιεβλήθη μελανά ίμάτια άπό κεφαλές 
μέχρι ποδών.

Έσκεφθη άμέσως νά γράψ/ι πρός τόν 
ταλαίπωρον άσθενή, νά τοϋ ζητήσν] συγ
γνώμην, νά έπιτύχν) τήν συγγνώμην τα ύ 
την διά δαψιλής καί είλικρινοΰς δ ιανύ-



σεως τής βραδείας λύπης της. 'Αλλά δυσηρεστημένος διά τό μέρος, δπερ έπέ- 
τήν άνεχαίτισεν ό λογισμός τής πρεπού- βαλον εις αΰτόν νά άναλάβη, ειχεν έκδο
σης συμπεριφοράς, ής οΐ κανόνες άγνοοϋ- λώσει τήν άγανάκτησίν του είς τάς ίδί- 
σι τον άληθή έρωτα. Έ π ε ιτα  συνεβου- αιτέρας του έπιστολάς . Ε’ις τό υπουρ- 
λεύθη τήν κυρίαν Διλλιέρ, άπαιτήσασα γεΐον μάλιστα ή κυρία Πλεμόν συνήν- 
ν’ άναχωρήσωσιν αμέσως είς Παρισίους τησε παλαιούς τινας φίλους, συμπα- 
καί νά καθήση αΰτή ή ιδία παρά τό προσ- | τριώτας τοϋ συζύγου της. Πάντες έ'κλι- 
κεφάλαιον, παρά τό όποιον Ιμενε μόνη ναν νά πιστεύσωσιν, δτι ή κυβέρνησις θ’ 
ή μήτηρ,άγρυπνοϋσα έπί τοϋ κινδυνεύον- άπεφάσιζεν έπ'ι τέλους νά έξέλθη έκ τής 
τος τέκνου της. Ά λ λ ’ ή κυρία Διλλιέρ έ- j περιόδου τής αμφιβολίας κα'ι τής έπιφυ- 
τόλμγισε ν’ άντιστϊΐ είς την ορμητικήν έ- λακτικότητος, καί ν’ άφήση έλευθερίαν 
πιθυμίαν τής θυγατρός της. Ήρνήθη καθ’ | ένεργείας εις τόν ναύαρχον, δπως έπιχει- 
όλοκληρίαν και μετά τόνου αγνώστου , ρήση ναυτικήν έπιδειξιν είς τάς σινικάς 
τέως είς τήν Λευκήν, διατεινομένην οτι | θαλάσσας.
τοιαύτη πράξις θά έχαρακτηρίζετο του- [ ’Από του κατορθώματος τοϋ Σόν-Τάϋ 
λάχιστον ώς μωρία καί απρέπεια και θά ή δόξα τοϋ Κουρμπέ ήτο άδιαφιλονείκη- 
κατεκρίνετο παρά πάντων των φρονίμων, τος. 'Ολόκληρος ή Ευρώπη έξετίμα τόν 
Ή  νεάνις -προύτίμησε λοιπόν νά κατα- ναυτικόν, οστις μέ τόσον ολίγα μέσα 
πνίξη έν έαυτή την φωνήν τνίς συνειδή- είχε τόσα μεγάλα διαπράξει. Ή  πίεσις 
σεως, δπως ήδυνήθη νά καταπνίξη τους μάλιστα αΰτή τνίς κοινής γνώμης τόν

άπηλλάσσετο έκ τοϋ περιορισμοϋ τής νό
σου.

άνερχομένους άπό τοϋ στήθους της λ υ γ 
μούς.

Πάσα ένέργεια περιωρίσθη είς ολίγας 
γραμμάς, δι’ ών αΐ δύο γυναίκες έξέφρα-

ΰπεχρέου είς την έκτέλεσιν νέων κατορ
θωμάτων. Πάσαι αΰται αί φήμαι προοιω- 
νίζοντο σοβαράς περιπλοκάς είς την άπω- 
τάτην ’Ανατολήν. ’Εκείνο δέ τό όποϊον ή

σαν είς την κυρίαν Πλεμόν την θλιβεράν μήτηρ άπέκρυπτε πρός τόν αξιωματικόν,
αυτών έκπληξιν. Οΰδέν εΐχον μάθει, οΰ- ητο ή γινομένη πρός αΰτήν αόριστος έμ-
δέν ειχον ΰποπτεύσει. Ή  δικαιολογία των πιστευτική άνακοίνωσις, οτι έντός όλί-
βεβαίως δέν ήτο καλή' άλλ ’ έν τή περι- 
πτώσει έκείνη τίνα άλλην καλλιτέραν ή- 
δύναντο νά προβάλωσιν ;

Μετά την πληρωμήν τοϋ φόρου τούτου 
ή Λευκή, παρά την ζωηράν καί έγκάρδιον 
θλίψιν της, έπανέλαβε τόν βίον τών έορ- 
τών καί των διασκεδάσεων. Τέλος πάντων 
ίσως δέν ήσαν δλ’ αυτά άλλο τ ι ,  είμή 
παροδικόν έπεισόδιον. Ή  συμφιλίωσις θά 
ένεϊχε περισσότερον γόητρον μετ’ αυτά, 
έπί τή  υποθέσει -πάντοτε δτι ή λέξις β υμ -  
ψ ίλ ίωβ ί ξ  ήδύνατο νά έφαρμοσθϊΐ είς την 
έπαύριον τής ομίχλης ταύτης, ήτις ουτε 
νέφος κάν δέν Ύ)το.

Ό  Λεοπόλδος Γκιδάλ άπήλθεν έκ Νι- μητική ίκανοποίησις δύναται νά έξισωθΐί 
καίας έν τώ μεταξύ, προτιθέμενος νά έ- πρός την οδύνην τής μητρικής καρδίας ;

γου ό υίός της, πρός ανταμοιβήν των εκ
δουλεύσεων του,θά προσεκαλεΐτο νά λάβη 
μέρος ένεργόν είς έπικείμενον στάδιον δό-
ξγ|«·

Εννοείται δτι τό προκατειλημμένον 
πνεϋμα τής χήρας έξήγησε τό πράγμα 
υπό την χειροτέραν αΰτοϋ έποψιν.Ό Φρι- 
δερϊκος Ιμελλεν άρά γε νά δρέψγι δάφνας, 
υπηρετών υπό τάς διαταγάς τοϋ ναυάρ
χου Κουρμπέ έν Κίνα ή υπό τάς τοϋ ναυ
άρχου Μιώ έν Μαδαγασκάρη ; Ούτως &- 
θετεν αυτή τό ζήτημα. "Οσον δέ άγέρω- 
χος δύναται νά είνε μία μήτηρ διά τά  
κατορθώματα τοϋ τέκνου της, οποία τ ι -

πιστρέψη κατά τάς Άπόκρεως, ήτοι τό 
πολύ μετά τρεις έβδομάδας.

’Επί τοϋ παρόντος, άπας ό κόσμος τών 
διασκεδάσεων προπαρεσκευάζετο,

’Εν Παοισίοις ή άνάρρωσις τοϋ υπο
πλοιάρχου παρετείνετο πλέον τών συνή
θων όρίων. Ό  νέος είχε σοβαρώς ποοσ-κρως

Ά λ λ ’ ό Φριδερΐκος έσκέπτετο περί παν
τός άλλου ή περί τής δόξης . Κατείχετο 
ή ψυχή του υπό στυγνής μελαγχολίας 
διά την έγκατάλειψιν, έν γ  τόν άφήκεν 
ή Λευκή. Θά την έμίσει, άν ήδύνατο νά 
πράξη τοΰτο. Ά λ λ ά  πώς νά μισήση τις 
ό ,τι λατρεύει, οΰ ή στέοησις μόνη εινε ή 

βληθή. Έ π ί πλέον, ή κυρία Πλεμόν ήρέ- αφορμή τής οδύνης ·, Καθόσον αί ήμέραι 
σκέτο νά παρατείνη δσον τό δυνατόν την τοϋ χειμώνος διεδέχοντο άλλήλας μέ τήν 
περίοδον τής άναρρώσεως. Ένόμιζέ τις , χ,ιόνα καί μέ τήν παγεράν βροχήν, καθό- 
δτι έφαβειτο έπικειμένην απειλήν. 1 σον ό ’Ιανουάριος έβαινε πρός τό τέρμα,

Ή  χήρα έφαίνετο λίαν ανήσυχος, λίαν ' καί αΐ ώραι τής ημέρας ηΰξανον, ό άξιω- 
τεταραγμένη. Ό  Φριδερΐκος παρετήρησεν ματικός ήσθάνετο αΰζουσαν τήν άνησυ- 
δτι διετέλει έν το ιαύτη καταστάσει, προ χίαν του. Άνυπομόνει νά μάθη τά α ϊτ ια  
πάντων οσάκις έπέστρεφεν έκ τών ε ίς  τό τής άνεξηγήτου σιωπής. Οΰδέν ακόμη έ- 
υπουργεΐον έπισκέψεών της. Έν πρώτοις πτόει τήν ευθύτητα καί τήν έντιμότητά 
τήν άνησύχουν αί έν τή βουλή συζητή- του' άλλ ’ ή ζηλοτυπία, ή ΰπολανθάνουσα 
σεις. Ή  στάσις τής Γαλλίας πρός τήν καί αόριστος, νοσηρόν προϊόν τής άβε- 
Κίναν, ενεκα τών τελευταίων έν Τογκίνψ βαιότητος, άφυπνιζετο βραδέως έν τή ψυ- 
συγκρούσεων, δέν ήτο πολύ σαφής. Διε- χη του.
τέλει, ώς ελεγε τό ΰπουργεΐον, «είς κα- Τέλος έπήλθεν ή ημέρα τής έντελοϋς 
τάστασιν άντεκδικήσεως». Ό  τύπος σφό- άναρρώσεως. Ό  έζησθενημένο: καί κεκμη- 
δρα έθορύβει έπί τή άμφιβόλω ταύτη δη- κώς ναυτικός ένόμισεν δτι εβλεπε τό φώς 
λώσει. Τό Ινδοζον όνομα τοϋ Κουρμπέ μετά μάκρους μήνας σκοτίας. Ή  πρώτη 
άνεμιγνύετο είς πάσας τάς συνδιαλέξεις, αΰτοϋ Ιξοδος ένεποίησεν αΰτφ  χαρμόβυ- 

ΤΗτο γνωστόν, δτι ό μέγας ναυτικός, ί νον συγκίνησιν καί αληθή μέθην, διότι

Ή  πρώτη χρήσις τής έλευθερίας τον» 
ητο νά γράψη πρός τήν μνηστήν του . 
Πάσα ή ψυχή του, μέ τήν αγωνίαν ήν ΰ- 
φίστατο, μέ τούς φόβους του, μέ τήν 
συγκεκερασμένην ϋκφρασιν τοϋ Τρωτός του, 
έξεχύθη έν τίί έπιστολή έκείν»). Ά ναμφ ι-  
βόλως αΰτήν τήν εΰκαιρίαν άνέμενεν 
Λευκή, δπως έπανορθώση τήν μακράν ο. i  I,' 
γήν τών διαρρευσασών έβδομάδων, καθ< 4'^ 
ή άπάντησις Ιφθασε ταχεία, πρόθυμός^ \ 
πλήρης νεανικής χαράς, πλήρης άβράς 
παρηγορίας διά τήν τετραυματισμένην 
καρδίαν τοϋ Φριδερίκου. Διά μιάς δέ, ώς 
ή πτέρυξ τής χελιδόνος κατά τό έαρ, ϊ -  
τρεψεν είς φυγήν τούς θλιβερούς διαλογι
σμούς, τά νέφη, άτινα έβάρυνον τόν ορί
ζοντα τής προσδοκωμένης ευδαιμονίας.

Ό  Πλεμόν άνέζησεν, ό έρως του άνε- 
ζωογονήθη. Ή  Λευκή έβίαζε τόν μνη- 
στήρά της νά έπανέλθη' τόν προσεκάλει 
μετά πολλής έπιμονής νά έπιστρέψη είς 
Νίκαιαν. «Δέν είξεύρεις πόσον σέ άποζη- 
τοϋμεν ! . . .  ϊγραφεν. Δέν τολμώ νά είπω: 
πόβον  βε ά π ο ζ η τ ώ ΐ .. Ά λ λ ’ είμαι έν τού- 
τοις τολμηροτέρα σοΰ. Δέν σέ αποκαλώ 
«κύριον», δπως σύ μέ άποκαλεΐς «δεσποι
νίδα». Σέ ονομάζω Φριδερΐκον άπλούστα- 
τα , διότι ευρίσκω αΰτό φυσικώτερον κα ί . . .  
καλλίτερον !»

Καί έξηκολούθει οΰτω πως γράφουσα 
έπί εξ δλας σελίδας. Πάσα γραμμή ήτο 
διά τόν αξιωματικόν νέα έκπληξις, νέα 
άγαλλίασις . Ουδέποτε ειγεν έλπίσει τόσα. 
Ένόμιζέ τις δτι ή Λευκή διήνοιγεν αΰτφ  
μέρος άγνωστον τοϋ Παραδείσου.

ΙΕ'

Καί έν τοσούτψ αί ήμέραι διέρρευσαν, 
ή Άπόκρεως, ή τόσον έπιθυμητή καί 
προσδοκωμένη Άπόκρεως, παρήλθε χωρίς 
νά έπιφέρη τήν -προσφιλή συνάντησιν. Ε
νεκα τελευταίας τίνος διαταγής, τελευ
τα ίας άγγαρείας, ό υποπλοίαρχος ήναγ- 
κάσθη νά μείνη είς Παρισίους. Ά λ λ ’άφοϋ 
δέν ήτο έλεύθερος καί αυτεξούσιος, έδέησε 
νά ύποταχθή. Φεϋ ! ή κύλιξ τών πικριών 

ί άκόμη δέν είχεν έξαντληθή.
Μίαν εσπέραν, οτε έπανήλθεν είς τήν 

κατοικίαν του, ή κυρία Πλεμόν έδωκεν 
■ αΰτφ  |ν έπισκεπτήριον. "Εν δνομα έφε- 

ρετο έπί τοϋ χάρτου, τό όνομα τοϋ φίλου 
του Κεργόρου. Πάραυτα κατελήφθη ύπό 

| χαράς, άλλ ’ έν τφ  μέσω τής χαράς αυτής 
ό Φριδερΐκος ένόμισεν δτι ήσθάνθη τόν αλ

ί  γεινόν νυγμόν θλίψεως, άνευ τινός φανε
ί ράς καί λογικής αιτίας.

Ή το  άφοοσύνη. Διατί τάχα ό Κεργόρν 
! ήθελε τοϋ προξενήσει λύπην ; Δέν ήτο 
ί αυτός ό καλλίτερος νέος τής γής . . καί 
; τής θαλάσσης, ώς προσέθετεν ό ίδιος ά- 

στειευόμενος ένίοτε ; Πάντοτε ΰπήρξεν ό 
έμπεπιστευμένος, ό έπιστήθιος φίλος τοϋ 
Φριδερίκου.

Ό  Κεργόρν ώριζε συνέντευξιν κατά 
τήν έπαύριον. Ειχε χαιρετίσει τήν κυρίαν 
Πλεμόν, ήτις έμαθε παρ’ αΰτοϋ δτι εΰρί-



σκέτο εις Παριβίου; διαβατικός. Εΰρυτέ- 
ρας πληροφορίας Ιμελλε νά λάβγ) ό Φρι- 
δεοΐκος παρ’ αΰτοϋ τοϋ ίδίου είς τήν συν- 
έντευξίν των.

Διό ουδέτερος αυτών καθυστέρησεν. 
Συνηντήθησαν κατά την ώρισμένην ώραν 
έν τώ καφενείω "βλ,όεο. Ά λ λ ’ έπειδή έπε- 
θύμουν νά συνομιλήσωσιν έν πάσει άνέ- 
σει, δέν είσήλθον εις το καφενεϊον. 'Ο 

ΙΚεργόρν πρασεκάλεσεν Ιν όχημα καί πα- 
,&συρε τόν φίλον του έκ τοϋ βραχίονος, 
I ^ίταξε δέ τόν άμαξηλάτην νά διευθυνθή 
προς τό δάσος τής Βουλώνης.

—  Αί, τυχηρέ μου ! ήρχισεν αμέσως 
λέγων ό φίλος του, ϊμαθα τόσα καλά 
πράγματα διά σε’ πειράματα είς τόν ορ- 
μον της Τουλόνος, ε’ις τά όποια έθριάμ- 
βευσας, οπως καί είς την τρικυμίαν έν- 
τός του κόλπου, συγχαρητήρια τών προ
ϊσταμένων, κάτι παιγνιδάκια όπου ή τορ- 
πίλλη Ικαμε θαύματα, καί δλα ταϋτα  
έπιστεφόμενα άπό ενα ?ρωτα μυθιστορι
κόν καί Ιν συνοικέσιον μέ νύμφην πλου- 
σιωτάτην! Σ* συγ/αίρω, παλληκάοι μου!

— Μη μου όμιλής περί αυτών, καλέ 
μου Παϋλε, λέγε μου περί σου.

— Περί έμοϋ ; ώ, είνε άπλουστάτη ή 
διήγησις. Άφατου έχωρίσθημεν, Ιμεινα 
διά κάμποσον καιρόν είς Σεϋσέλλας καί 
έδιασκέδασα κομμάτι εις Ταματάβαν. 
Έπαθα άπό πυρετούς καί άπό δυσεντε
ρίαν. "Ολα αυτά είς ενδεκα μήνας μόνον, 
φ ίλτατέ μου.

Καί διηγήθη αΰτφ  άστείως δι’ ολίγων 
τά κατά την διαμονήν του έν Μαδαγα- 
σκάρϊ), περιγράφων ιδίως τους ρυπαρούς 
καί μεθύσους αΰτόχθονας μέ τάς περιέρ
γους βαθμολογίας των,είς ενα των οποίων 
εχοντα άξίωμα ύεκάτυυ ογδόου  βαθμού 
ό ναύαρχος ήναγκάσθη νά τοϋ προτείνγι 
οπως λουσθή ποότερον πριν ή τόν δεχθνί 
είς τό γεΰμα.

[“Επεται συνέχει*].
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Β'

Τις ό κατ& σκοκο; ουτος ;

— Είς τό σπίτι προστάζετε ;
— Ό χ ι ,  είς την όδόν Δμήτροφσκη ! — 

άνέκραξεν ό Βελτίστσεφ πρός τόν άμαξη- 
λάτην, την στιγμήν καθ ήν ό υπηρέτης 
του έβοήθει αύτόν νά είσέλθϊ) είς τό ό
χημα.

Ή  θυρίς έκλείσθη μετά κρότου καί ό 
πωγωνοφόρος κομψοενδεδυμένος άμαξηλά- 
ΐης επληξε διά των ηνίων ζεύγος εΰγε-

νών καί ωραίων ΐππων, οΐτινες Ισυρον θυ- 
μοειδώς τό κομψόν όχημα έπί τών κατα- 
φωτων όδών τής Πετρουπόλεως.

Ή άμαξα Ιστη παρά τόν πυλώνα τρι- 
ορόφου οικίας παλαιάς κατασκευής.

Ό  Βελτίστσεφ Ιλαβε τόν σάκκον καί 
διηυθύνθη πρός τάς βαθμίδας τάςάγούσας 
διά τού πυλώνος είς την κυρίαν κλίμακα. 
Διερχόμενος διά τής πύλης, παρετήρησεν 
υπό τόν ασθενή νυκτερινόν φωτισμόν, ώ- 
σεί σκιάν ανδρικήν διολισθήσασανπλησίον 
αΰτοϋ καί ώς μορφήν γνωστήν αΰτφ . Ή  
συνάντησις αΰτη δυσαρέστως συνεκίνησεν 
αυτόν.

Έστράφη' ή σκιά διολίσθησεν όπισθεν 
τού πυλώνος είς τήν όδόν.

Σταθείς πρός στιγμήν έν άμφιβόλψ 
σκέψει ό Βελτίστσεφ, έμειδίασε δι’όργίλου 
κα,ί είρωνικοϋ μειδιάματος καί διηυθύνθη 
ποός τήν κλίμακα.

’Αλλά , άναβαίνων τάς βαθμίδας 
μετά τοϋ φορτίου του, ήκουσεν, ή γ)σθάν- 
θη, ά'τι άκολουθεΐται υπό τίνος βαδίζον
τας προφυλακτικώς καί διά λαθραίων βη
μάτων.

Έ στη  καί Ιτεινε τό ους.
Ό  ήχος τών βημάτων έσίγησεν ωσαύ

τως.
Ό  Βελτίστσεφ προΰχώρησεν άπωτέρω.
Ά λ λ ’ όχι, κάποιος άκολουθεϊ τά ί 

χνη του, κάποιος κρύπτεται όπισθεν τοϋ 
πυλώνος τοϋ λιθίνου τοίχου τής κλιμα- 
κος.

— Ποιος εΐνε ; άποτόμως άνέκραξεν ό 
Βελτίστσεφ.

Τά βήματα έσίγησαν, έκρύβησαν, άλλ ’ 
άπάντησις δέν έδόθη.

Έπανέλαβεν άπαξ ετι τήν έρώτησίν 
του, καί έπειδή τήν σιωπήν ταύτην έθε- 
ώρησεν ύποπτον, άφήκεν έπί τής κορυφής | 
τής κλίμακος τό φορτίον του καί διά τα 
χέων βημάτων ήρξατο κατερχόμενος τήν 
κλίμακα.

Άπροκαλύπτως καί έσπευσμένως ήδη 
εδραμέ τις έπ’ αυτής υπό τόν πυλώνα.

Ό  Βελτίστσεφ έν άκαρεϊ, ά λλ ’ εύκρι- 
νώς, παοετήρησε μάλιστα τήν σκιάν τοϋ 
παραδόξου τούτου κατασκόπου.

—  "Αθλιε ' έπρόφερε συρίζων οΰτος 
κατόπιν του μετά περιφρονήσεως καί όο-

’Αλλά δεν είχε καιρόν δι' άπώλειαν, 
ώς έκ τούτου, άναβάς μέχρι τοϋ έγκατα- 
λειφθέντος φορτίου του, δέν είσήλθεν,άλλ’ 
είσώρμησεν έπί τού τρίτου ορόφου καί ϊ -  
συρε τήν λαβή ν τοϋ κώδωνος, ής ελαμπεν 
ό καθαρός χαλκός παρά τήν θύοαν, περι- 
βεβλημένην υπό ποασίνου έριούχου, Ενθα 
υπήρχε κομψοτάτη πινακίς καλυπτομένη 
ύπό ΰαλίνης πλακάς, έφ’ ής δι’ εΰκοινών 
γραμμάτων ύπήρχεν ή έξής έπιγραφή : 
«Λιαυδμήλα Σεργέεβνα Κόροβοφ».

Νεαρά καί καθαρά θαλαμηπόλος, ά- 
κούσασα τόν ισχυρόν τούτον καί βίαιον 
κωδωνισμόν, περίφοβος καί απορούσα ή- 
νοιξε τήν θύραν.

— Κλείσατε γρήγορα τήν θύραν ! μετά 
σπουδής καί μερίμνης έπέταξεν οΰτος τή 
θαλαμηπόλψ, ώσεί φοβούμενος μη τοι ό

έπί τής κλίμακος κατάσκοπος, ακολουθών 
τά ?χνη του είσορμήσν] βιαίως έκεϊ.

Άπεκδυθείς τήν μηλωτήν του ό Β ελτ ί
στσεφ, προδήλως έν ταραχή διατελών,ωρ- 
μησε μετά τοϋ βαρυτίμου φορτίου ταυ είς 
τό έσωτερικόν τοϋ θαλάμου.

Ύπεδέχθη αΰτόν έκεΐ νεαρά, καλλ ί
σωμος γυνή, μετά ξανθής, πλουσίως κα- 
ταπιπτούσης κόμης καί μετά γαλανών 
οφθαλμών , οίτινες, ύπό τάς μακράς 
βλεφαρίδας καί μελαίνας όφρΰς, Ιλαμπον 
μΙ ψυχράν τινα διαύγειαν.

—  Πλάτον, τ ί  επαθες ; . . .  Τί όψις είν’ 
αΰτή ! μετ’ έκπλήξεως έπρόφερεν αΰτη, 
δι* ήχηρίς, πρός δέ μεταλλικής καί ψυ
χρές φωνής.

— Νά ! κρύψε το αΰτό . . .  κρύψε το . . .  
πουθενά . . .  γρήγορα . . . νά μή τό μάθγ), 
νά μή τό ίδή κανείς ! ελεγεν οΰτος δει - 
κνύων τό φορτίον του.

Ή  Λιουδμήλα Κόροβοφ, χωρίς ν’ άπο- 
σύρν) τό βλέμμα της άπ ’ αΰτοϋ άνέσπασε 
τούς ώμους μέ άπορίαν.

—  'Ύστερον, ύστερον . . .  τώρα δίν Ιχω 
καιρόν . . .  κατόπιν τά μανθάνεις όλα . . . 
Τώρα δέ, σέ παρακαλώ, κρύψε μοϋ το 
αυτό πρός τό παρόν.

Περιέφερε τό βλέμμα άναζητών διά 
τών οφθαλμών κατάλληλον μέρος, καί 
σκεφθείς μικρόν, ώθησε τόν σάκκον υπό 
τό στρώμα πολυτελώς διεσκευασμένης 
κλίνης.

— "Ας μείνει εδώ . . .  μή τό έγγίσγις . . .  
Κατόπιν έ'ρχομαι καί τό λαμβάνω, ελεγεν 
οΰτος γοργώς καί πως συγκεκομμένως. .

—  Κάθησε δά καί ολίγον νά ήσυχά- 
σγις ! είπεν αΰτη θωπευτικώς έγγίζουσα 
τόν ώμόν του.

—  Ναί, να ί . . .  πρέπει νά ησυχάσω. . . 
Έκουράσθην, πολύ έκουράσθην σήμερον... 
Δός μοι Ιν ποτήριον λαφ/τ*.. τοΰτο κά
πως θά μέ ένδυναμώσΥ).

Πιών οΰτος τόν οίνον, κατέπεσεν έξ- 
ηντλημένος έπί άνακλιντήρος καί ήμιεξη- 
πλώθη.

—  Διηγήσου μου λοιπόν τώρα, τ ί  ση
μαίνουν ολα αΰτά ; μετά διαφέροντος καί 
περιεργίας είπεν αύτη καθεζομένη παρά 
τό προσκεφάλαιόν του.

— Ύστερον, επειτα ! είπεν οΰτος κ ι- 
νήσας τήν χεϊρα, μετά νευρικής κινή- 
σεως τοϋ προσώπου' τώρα πρέπει ν’ άνα- 
παυθώ . . . είμαι φοβερά καταβεβλημέ
νος... ίσως αποκοιμηθώ. . . Είς τάς δέκα 
παρά τέταρτον ξύπνησε με' άλλά, πρός 
Θεοϋ, όχι αργότερα !

Ή  Λ ιουδμήλα Σεργέεβνα άπεκρίθη είς 
τοϋτο διά κατανεύσεως τής κεφαλής καί 
έξήλθεν ήρέμα τού θαλάμου.

★
* *

Τήν δεκάτην παρά τέταρτον ακριβώς, 
ή θωπευτική χειρ τής ωραίας γυναικός, 
άφύπνισε μετά προφυλάξεως τόν Β ελτ ί
στσεφ.

Η Λ^ουδμήλα Σεργέεβνα ήλπιζεν ήδη 
άκραδάντως ότι οΰτος θά ηΰχαρίστει τήν 
άνυπόμονον περιέργειαν της καί θά έφα- 
νέρωνε τήν άφορμήν τής ταραχής του,



άλλ ’ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ, ήγέρθη κατά 
τ ι  σκυθρωπό;, δύστροπος καί σχεδόν σ ιω 
πών, άποχαιρετίσας αυτήν, άφήκεν αΰθΰς 
την φιλόζενον κατοικίαν τνις.

Είχε κατέλθει ήδη έπί τής κορυφής της 
κάτω κλίμακος, δτε αίφνης είς τό ημίφως | 
τής άρκετά άσθενώς φωτιζόμενης κλίμα- 
κος παρετήρησε κρυπτόμενον είς γωνίαν | 
τινά σχήμα ανθρώπου , φέροντος λεπτόν \ 
έπανωφόριον. Την ελλειψιν περιλαίμιου έκ \ 
διφθέρας, άνεπλήρου μαντήλιον έκ καζμι- ί 
ριου, έζ οΰ ποοέβαλλεν άλγεινώς ώχρα νεα
νική μορφή. Δύο οφθαλμοί, ώς καιόμενοι 
άνθρακες, όδυνηρώς, αλλά μέ άργιλον μί
σος, ένητένιζον εΰθέως πρός τόν Βελτί- 
« τσεφ.

Ό  τελευταίος οΰτος συνεστάλη πρός 
στιγμήν, άλλ ’ ένεκαρτέρησεν είς τό κ α τ ’ 
αΰτοϋ έκτοζευόμενον βλέμμα και περικα- 
λυφθείς διά τοϋ περιλαίμιου τής βαρυτί
μου μηλωτές τοΟ, διά σταθεροϋ βήματος 
κατήλθε τάς τελευταίας βαθμίδας.

Ό  νεανίας, υπό τό βάρος τυραννικού J 
δισταγμοϋ, Ισφιγζεν ίσχυρώς τους δακτύ
λους τών χειρών του, είς τρόπον ώστε αί 
φάλαγγες αΰτών έκρότησαν, καί μετά 
σπασμωδικοϋ καί πεπιεσμένου στεναγμοϋ, 
έκλινε άδρανώς την κεφαλήν έπί τοϋ 
στήθους του.

Γ

"Ο φροΖνος.

*0 Βελτίστσεφ άπήλθεν, άλλ’ ή ανη
συχία τής Λιουδμήλας Σεργέεβνας δέν 
κατηυνάσθη έκ τής άναχωρήσεώς του. 
Διήρκεσε καθ’ δλον τό διάστημα τοϋ υ- 1 
πνου του, ήδη δέ ηΰζήνθη μέχρι τοϋ ΰψί- 
στου αΰτής ορίου. Ή  σημερινή διαγωγή 
τοϋ ανθρώπου τούτου — διαγωγή τοσοϋ- 
τον ασυνήθης,— ή ταραχή του, ή σύγχυ- 
σίς του, ή δυσαρέσκεια του, ή πρόδηλος 
προσπάθεια του πρός ματαίωσιν πάσης 
συνδιαλέζεως, πάσης απόπειρας πρός ε
ρωτήσεις, πάντα  ταϋτα  έφαίνοντο δλως 
ασυνήθη καί αινιγματώδη, ώστε νά μή 
διεγείρωσιν είς τήν ψυχήν τής Λιουδ- 
μήλας ολόκληρον σμήνος αμφιβολιών καί 
ζητημάτων. Δ ιατί ήλθε τοσοϋτον παρά
δοξος, τοσοϋτον τεταραγμένος ! Διατί 
μετά τοσαύτης σπουδής καί ανησυχίας 
διέταζε τήν παιδίσκην νά κλείση αμέσως 
τήν θύραν ; Τί σάκκος εΐνε έκεϊνος, δν 
πρώτον πάντων έκρινεν άναγκαΐον νά θέσγι 
ΰπό τό στρώμα — είς τό πρώτον προσ- 
τυχόν μέρος, δπερ τφ  έφάνη κατάλληλον. 
Δ ιατί άπηγόρευε νά τό έγγίσν)? νά μή 
πλησιάσγ) πρός τόν σάκκον τοϋτον, ΰπο- 
σχεθείς δτι θά έπανέλθη, νά παραλαβή αΰ
τόν ; Τί περιέχει, έπί τέλους, ό σάκκος 
οΰτος ;

Ή  τελευταία έρώτησις τή έφάνη ή 
σπουδαιοτέρα πασών, διότι αυτη ίσχυοώς 
έθιζε τήν γυναικείαν περιέργειαν. Τί πε- 
ριέχεται έν α ΰτφ  ; — ’Ενταύθα υπάρχει 
άπασα ή ισχύς, άπασα ή οΰσία, άπασα ή 
λύσις τοϋ καταθλιπτικοϋ ζητήματος. 
“Επειτα ?ρχεται αίφνης, λαμβάνει μεθ’έ-

αυτοϋ τόν σάκκον καί τότε . . .  τότε ίσως 
ή Λιουδμήλα Σεργέεβνα δέν θά μάθγ),— 
οΰδέποτε πλέον θά μάθϊ] — τήν καθ’αΰτό 
οΰσίαν ΰποθέσεώς τίνος, έν ή τν} υπό
σχονται οτι θά μυήσωσιν αΰτήν βραδύ- 
τερον, «κατόπ ιν» , «ΰστεοον», ίσως καί 
οΰδέποτε' δταν δέ παραλάβωσι τόν σάκ
κον, θά τή είνε πλ>έον πολΰ δύσκολον, αν 
οχι εντελώς άδύνατον, νά μάθϊ) τήν αλή
θειαν.

Τό δέλεαρ ητο άρκούντως μέγα. Ή  
περιέργεια μεγάλως έγαργάλιζεν αΰτήν. 
Άμφιρρέπουσα πρός στιγμήν έπλησίασε 
πρός τήν στρωμνήν καί μετά νευρικής τα- 
χύτητος άπέσπασεν ΰπό τό στρώμα τό 
άντικειμενον, τό βασανίζον αΰτήν. « Ά ! . .  
εινε γυναικεϊον άντικειμενον . . . ώστε έν- 
ταϋθα εινε άναμεμιγμένη γυνή ! » ,  έπήλ- 
θεν αΰτνί ή πρώτη σκέψις, ίδοϋσα τόν ί
σχυρώς πεπληρωμένον σάκκον, καί ή σκέ
ψις αυτη έκέντησε τήν καρδίαν της διά 
ταραχωδώς ζηλοτύπου καί οργίλου α ι
σθήματος

Ητο έτοιμος ήδη νά πιέσϊ) τό έλα- 
τήριον τοϋ χαλύβδινου κλείθρου καί ευ- 
χαριστήσν) τήν λαίμαργον γυναικείαν πε- 
ριέργειάν της, δτε αίφνης άντήχησεν δ 
κώδων τής εισόδου.

Ή  Λιουδμήλα Σεργέεβνα, ώς μαθήτρια 
έπ’ αΰτοφώρω συλληφθεϊσα, ϊσπευσε νά 
θέσϊ) τόν σάκκον είς τήν προτέραν του θέ- 
σιν, έ'δραμε νά έζέλθγι, δπως διατάζνι νά 
μή δεχθώσι τινά, έκτός τοϋ Βελτίστσεφ' 
ά λλ ’ ήτο ήδη άργά.

— Δέν είν’ έδώ ή κυρία, ήκουσεν αΰτη 
τήν φωνήν τής θαλαμηπόλου της, δμι- 
λούσης μετά τίνος είς τήν θύραν.

— Δέν είν’ αληθές, έδώ είνε.,.Τό γνω 
ρίζω δτι ειν’ έδώ ! έλεγεν ή φωνή τοϋ αν
θρώπου, προφανώς έκδηλοϋντος άμετά- 
τρεπτον σκοπόν νά είσέλθιρ είς τό οίκημα.

— Ά λ λ α  σάς βεβαιώ . . .  μά τόν Θεόν, 
δέν είν’ έδώ ! έπέμενεν ή θαλαμηπόλος 
φράττουσα τήν είσοδον.

— Αΰτά είνε λόγία ! . . . σταθήτε νά 
περάσω !

*Η Λιουδμήλα Σεργέεβνα ήρζατο προ- 
σεκτικώς άκροομένη δπισθεν τής θύρας 
τήν φωνήν τοϋ άνδρός' τίς ήτο έκεϊνος 
δστις μετά τοσαύτης έπιμονής έζήτει αΰ
τήν ;

— Καί ’ς τό σπίτι αν είνε, έζηκολού- 
θησεν ή θαλαμηπόλος, δέν είμπορεΐ νά 
δεχθή κανένα . . . .  είνε άρρωστος.

— Είνε ή δέν είνε άρρωστος, δι’ έμέ 
1 εΐνε εν καί τό αΰτό ! Πρέπει νά τήν ίδω!

Οϊ όφρϋς τής Λιουδμήλας συνεσπά- 
σθησαν. Άνεγνώρισε τήν φωνήν έκείνην.

Ή  άφιζις τοϋ άπροσδοκήτου έπισκέ- 
πτου τή ήτο λίαν δυσάρεστος καί ιδία 
κατά τήν στιγμήν ταύτην.

— Σοϋ τό λέγω λοιπόν καί μάθε το, 
πώς έσένα ίσα - ίσα μέ_ διέταζαν νά μην 
άφίσω ! άνέκραζεν ή θαλαμηπόλος, ποι- 
οϋσα έσχάτην απόπειραν, δπως έμποδίση

[ τήν είσοδον είς τόν άδιάκριτον ζένον.
Τήν αΰτήν ακριβώς στιγμήν ή κ. Κό- 

ροβοφ ήνοιζε τήν θύραν καί άνεφάνη σύν- 
οφρυς έπί τοϋ οΰδοϋ τής εισόδου.

—  Τί θέλετε παρ’ έμοϋ ; ήρώτησεν αυ
τη τόν έπισκέπτην δι’ ήοέμου, συγκεκρα- 
τημένου καί ψυχροϋ τόνου.

— Νά σάς ίδώ . . . νά σάς δμιλήσω !
Καί ώρμησε πρός αΰτήν δ είσελθών.
— Τίποτε δέν έχω νά ομιλήσω μαζύ 

σας. 'Εγώ φρονώ, δτι πάσα μεταζύ μας 
σονδι άλεζις έληζεν ήδη.

— Λιουδμήλα ! . . .  Πρός Θεοϋ ! . . .  Δέν 
θά φύγω έντεϋθεν, πρέπει . . .  εΐνε έπάνα yf. 
κε; νά ομιλήσω μετά σοϋ... Σέ ΐκετεύ<£-£ i j

Ή  ώραία γυνή άνέσπασε τους ώρ ^  ■.'/ 
καί μετά περιφρονητικής σχεδόν συμπί.*· 
θείας είπεν :

— Είσέλθετε !
Είσήλθεν οΰτος, δπως ήτο, φέρων τό 

λεπτόν έπανωφόριον του, τά έκ καζμι- 
ρίου μαντήλιον καί ώς βαρέως έζησθενη- 
μένος έρρίφθη έπί τοϋ προστυχόντος κα
θίσματος, ΰποστηρίζας τήν κεφαλήν διά 
τής χειρός του.

Ή  Λιουδμήλα ΐστατο έμπροσθέν του, 
ήσύχως Ιχουσα τούς βραχίονας έσταυρω- 
μένους έπί τοϋ στήθους της καί βλέπουσα 
αΰτόν διά ψυχροϋ βλέμματος, άνέμενε τό 
άποβησόμενον.

Ό  ζένος αυτής έκάθητο, οίονεί προσ- 
παθών ν’άναπαυθή, νά ήσυχάση, νά πνίζγ) 
έν έαυτφ τήν ταραχήν καί συγκεντρώστε 
τάς σκέψεις του.

’Επί τέλους άνύψωσεν έπ’ αΰτής το 
βλέμμα, φλεγόμενον ΰπό πυρετώδους μαρ
μαρυγής. Τό βλέμμα τούτο έφαίνετο άνα- 
ζητών αν ΰπάρχγι έπί τής μορφής της έ- 
λάχιστον καν ίχνος συμπαθείας καί έν- 
διαφέροντος. Ά λ λ ’ή Κόροβοφ ΐστατο πάν
τοτε έν τή  αΰτή παγετώδει ηρεμία.

— Λιουδμήλα, δέν δύναμαι νά ζήσω 
άνευ σοϋ... δέν δύναμαι, έπρόφερε ταρα
χωδώς. — Λιουδμήλα... έπίστρεψον π λη 
σίον μου.

— Αΰτό μόνον ήθελες νά μοϋ είπής ; 
ήρώτησεν αυτη είς άπάντησιν τής α ίτή -  
σεώς του.

— "Οχι, πολλά, πολλά έχω νά σοί 
είπω!, άπεκρίθη μετά σπουδής έγειρόμενος 
τής θέσεώς του, φοβούμενος μή αΰτη δώ- 
ση πέρας έπί τής φράσεως ταύτης είς τήν 
έζήγησίν του — άλλά πρώτον πάντων : 
σέ άγαπώ .. .  Μέ ήρνήθης, μ’έγκατέλειπες, 
τοϋτο μοί εΐνε άνυπόφορον ! . . .

— Καί είς τ ί  δύναμαι νά σέ βοηθήσω 
ένταϋθα ; έπρόφερεν αΰτη ύψοϋσα τούς ώ 
μους.

— ’Επάνελθε πλησίον μου, καί μέ σώ
ζεις ! . . .  Θά μέ άναστήσγις 1 θ’ αρχίσω έκ 
νέου νά κοπιάζω, νά έργάζωμαι...

—  Τό νά έργάζεταί τις διά δύο, εινε 
πολύ δυσκολώτερον' τώρα ποϋ είσαι μό
νος, φρονώ δτι εΐνε πολύ εΰκολώτερον 
διά σέ.

—  Οΰτε λόγος κάν νά γ ίνετα ι περί 
τούτου, τ ί  σημαίνει δυσκολώτερον ή εΰ
κολώτερον, διέκοψεν οΰτος, έλθέ σΰ μαζύ 
μου, κ’ έγώ θ’ αποκτήσω τοσαύτας δυνά
μεις, ώστε νά καταφρονώ πάντα κόπον καί 
θά είμαι εΰτυχής μέχρι τελευταίας σ τ ιγ 
μής τοϋ βίου μου.

— Σέ βεβαιώ, δέν τό καταλαμβάνω,



είπεν αΰτη κινούσα την κεφαλήν . — Τί 
προ; έμέ οί κόποι σου, παρακαλώ ; Καί 
ποιοι είνε οί κόποι ένός τεχνολόγου. 
Μήπως άποφέρουσι πολλά οι τοιοΰτοι κό
ποι σήμερον ;

—  Πώς τάχα, πολλά ; ! . .  Ά φ ες  πρώ
τον νά άποπερατώσω τήν έκπαίδευσίν 
μου, καί θά ίδής άκολούθως δτι θά ά- 
νοιχθή ένώπιόν μου εΰρεϊα οδός ! Είνε 
Αναγκαίοι σήμερον οί κόποι μας, έκτιμών- 
V ι, αυτοί θά μ οί άνοίξωσι τόν δρόμον, 
ί  ^ τ ά  μέσα.

Χμ ! . . .  έκαμεν αυτή ' όμιλεϊς περί 
τών «μέσων» . . . «Μέσα» ανεπαρκή δι’ 
έμέ. Έ γώ  έχω ανάγκην οΰχί «μέσων», 
άλλά «πλούτου», μέ καταλαμβάνεις, φίλε 
μου ; — καί Ινας φοιτητής τής τεχνο
λογίας, απέχει πολύ μακράν τοϋ πλούτου.

— Επαναλαμβάνω : πολύ λυπούμαι, 
αν τοϋτο Υ)νε αληθές, άπαθώς έμειδίασεν 
αΰτη — άλλά τί ποιητέον ! Μίαν μόνον 
συμβουλήν δύναμαι νά σοί δώσω : προσ
παθήσατε δσον τάχιον νά μ ! λησμονή
σατε.

— Ω, άν ήτο τοϋτο δυνατόν ! έκ βα- 
θέων έστέναξεν ό Κόροβοφ.

— Άφοϋ εΐν’ άδύνατον, έγώ άν ήμην 
εις τήν θέσιν σας, άντί νά βασανίζωμαι 
τοιουτοτρόπως, καί νά γίνωμαι περίγε- 
λως, θά έπροτίμων νά δώσω Ιν τέλος μέ 
τον έαυτόν μου, χάριν αυτής καί μόνης 
τής φιλοτιμίας μου τουλάχιστον.

— Δηλαδή πώς νά τελειώσω ; έπρόφε- 
ρεν ουτος άνασκιρτήσας, καί απαλλασσό
μενος τής στιγμια ίας ένεότητος.

— Απλούστατα : μέ μίαν σφαίραν είς
—  Καί μοί λέγεις τοϋτο σύ ! μετά τό, μέτωπον, ή δόσιν στρυχνίνης . . . καί 

πικρίας έπρόφερεν ούτος, θεωρών αυτήν J έπί τέλους ό Νεύας ποταμός δέν άπέχει 
είς τούς ψυχρούς καί μαρμαίροντας οφθαλ- ί μακράν . . .  μήπως υπάρχουν ολίγα μέσα ! 
μούς. —  Μήπως σύ ήσο πλουσία όπόταν J Μετά φρίκης καί έκπλήξεως καί οίονεί 
σ’ ένυμφεύθην ; Μήπως σύ είσαι τοσούτον [ μή πιστεύων τούς όθφαλμούς καί τά ωτα 
έξοικειομένη πρός τόν πλούτον καί τήν j αΰτοϋ, έθεώρει ό Κόροβοφ τήν γυναίκα 
πολυτέλειαν ; . . .  Καί διατί δέν μοί είπες j τήν φέρουσαν τό δνομα τής συζύγου 
ταΰτα προ ένός καί ήμίσεος έτους ; j του.

— Διότι ειχον ανάγκην νά ύπανδρευθώ, ' — *Α ! έτσι λοιπόν ! βραδέως καί ύπο-
έπεξήγησεν αΰτη, χωρίς νά ταραχθή πο- κώφως έπρόφερεν — ακούσατε λοιπόν ! 
σώς. j Ή  συμβουλή σας δέν είνε κακή' ά λλ ’έγώ

— Σιώπα ! ανέκραξε, μετά δυνάμεως I δέν δύναμαι νά σάς ευχαριστήσω δι’ αύ- 
αρπάσας τήν χεΐρά της, σιώπα ! μή μου τήν,δ ιότι καί άνευ υμών έκαμα τήν σκέψιν 
υπενθυμίζνις τουλάχιστον τοϋτο, άφοϋ ά- ' ταύτην. Ναί, Λ$ουδμήλα Σεργέεβνα, έ- | 
παξ ήδη συνεχώρησα ύμΐν τήν βδελυράν σκέφθην νά τελειώσω μέ τόν έαυτόν μου' 
πλεκτάνην ήν μοί έστήσατε. ήγόρασα μάλιστα και πολύκροτον διά

— Βαλεριανέ ’Αλεξέγεβιτζ, άφετε, πα- τήν έν λόγω πράξιν’ άλλά . . . σάς λέγω 
ρακαλώ, τάς κωμικοτραγικάς σκηνάς ! είλικρινώς, έδειλίασα, δέν έβάστασεν ή 
είπε, μετά σοβαρότητος έλευθεροϋσα τήν j  ψυχή μου, κατά τήν τελευταίαν στιγμήν! 
χεΐρά της, καί λάβετε τήν καλωσύνην J Ύπήρχεν άκόμη έν έμοί μικρός σπινθήο 
νά κάμνετε έκλογήν τών έκφράσεών σας ' έλπίδος, δτι δέν άπώλεσα υμάς διά παν
ί) μήτηο μου καί έγώ, θεωρούμεν έαυτάς τός — ίσως διά τοϋτο έδειλίασα ! . . .  Ά -  
άνωτέρας πάσης «πλεκτάνης». Λησμο- κολούθως μοί έπήλθεν άλλη σκέψις . . . 
νεϊτε δτι έπιμόνως έζητεϊτε τήν χεΐρά μου δέν είξεύρω αν θά σάς άρέσει... Έεύρετε,
*’ έγώ μόλις συνγ)νεσα είς τήν παράκλη- άφ’ δτου μετψκήσατε είς τό μέγαρον 
σίν σας, ούδείς σάς παρεκάλεσε νά μέ αυτό, θλιβόμενος άπείρως διά τοϋτο, 
συγχωρήσητε. Λέγετε δτι μέ αγαπάτε ' είχον τήν μωρίαν νά πλανώμαι καθ’ έκά- 
πολύ μέ λυπεί τοϋτο’ τό νά έπιστρέψω δ- στην έσπέραν ύπό τά παράθυρά σας, έλ- 
μως πλησίον σας, οΰτε νά τό σκέπτε- πίζων νά ίδω τήν σκιάν σας τουλάχιστον... 
σθε κάν ! Δέν έπιστρέφω δέ, πρώτον, διότι Ύπέφερον, έτυραννούμην, κατά τάς ώρας 
τούτο θά ήτο μωρία, καί δεύτερον, δ ιότ ι-  ταύτας , άλλ ’ έν τούτοις ήρχόμην έδώ' — 
σείς μέ τήν άνόητον τεχνολογίαν σας μέ- τοϋτο μάλιστα μοί παρείχε κάποιαν άλ- 
νετε μέχρι τοϋδε ολόγυμνος, σείς ό έπαί- ίγεινήν άπόλαυσιν,—  νά έλθω, νά περιπα- 
της, φροντίζων περί τεμαχίου άρτου, έγώ τήσω, νά σταθώ έδώ ολοκλήρους ώρας, 
δέ δέν δύναμαι νά υποφέρω τήν ένδειαν ! καί έπί τέλους νά ΐδω τό σύνολόν σας, ό- 
Δέν θά τήν υποφέρω ! Καί μήπως είμπο- πόταν πρός στιγμήν διέρχεσθε παρά τό 
ρεϊτε σείς νά μοί παρέζητε τούς τάπητας ( παράθυρον ...
τούτους, τά όρειχάλκινα κοσμήματα καί — ’Ανάξιον πρακτικού άνδρός, διέκο-
τά οχήματα \ Τί θέλετε νά τά λέγωμεν; ψεν αυτόν μετ’άφελοϋς ειρωνείας ή Λ^ουδ- 
Αφοϋ άπαξ ένυμφεύθητε, καί κλέπτης άν μήλα Σεργέεβνα.

γενήτε, μοί είνε τό ίδιον, οΰτε κάν έν- — νΙσως, άλλά λάβετε τόν κόπον ν’ά-
διαφέρομαι περί τής πορείας σας, άρκεΐ νά κούσητε.
παρέχητε είς τήν σύζυγόν σας άπόλαυσιν Κατέβαλε προσπάθειαν καί έξηκολού-
*αί ευμάρειαν" τοϋτο δέν ήσθε άρκετός θησε :

τό πράξητε — πταίετε σείς, έμέ δέ, — Πλανώμενος ύπό τά παράθυρά σας,
σάς παρακαλώ θερμώς, νά μέ άφίσητε ή- έβλεπον πάντοτε σχεδόν Ιν όχημα έρχό-
συχον. μενον καί σταματούν παρά τόν πυλώνά

ί Ο Κόροβοφ έκρότησε τάς παλάμας. σας, καί έξεοχόμενον τόν κύριον . . . τόν 
— Θεέ μου ! καί ν’ άγαπώ τοιαύτην κύριον Βελτίστσεφ — τήν τελευταίαν λέξιν 
γυναίκα ! μετ’ άπελπισίας έψέλλισεν οΰ- έπρόφερεν ό Κόροβοφ ίσχυρώς έντείνων

Π ..............

έβλεπον ένίοτε άναφαινομένας δύο σκιάς 
είς τά  παράθυρά σας.

— Κατόπιν ; έξηρέθιζεν αυτόν ή σύ
ζυγος.

— Κατόπιν τούτου . . . δταν δηλαδή 
άπεθαρρυνόμην , κατά τήν τελευταίαν 
στιγμήν, έτοιμαζόμενος ν’ αΰτοκτονήσω, 
μοί έπήλθεν άλλη σκέψις.

— ’Αναμφιβόλως νά τελείωσές πρώ
τον μέ τόν κύριον Βελτίστσεφ καί μ’ έμέ; 
δι’ οίκτίρμονος πεοιφρονήσεως διέκοψεν ή 
κυρία Κόροβοφ.

—  Τό πρώτον τό έμαντεύσατε. Ν α ί’ 
ήθελον νά τελειώσω μέ τόν άνθρωπον, 
δστις κατέθραυσεν άπαντα τόν βίον μου, 
καί άφηοεσε τήν ευτυχίαν μου.

—  Pardon' άρχεσθε εξηγούμενος διά 
χυδαίων φράσεων, καί ήξεύρετε δτι αυτός 
σας ό τρόπος ουδέποτε μοϋ ήρεσε.

Ό  Κόροβοφ, ώς λυσσών άνεσκίρτησεν 
έκ τής θέσεώς του. Ά ν  ή κράσίς του ήτο 
κατά τ ι  χυδαία, αΰτη άπεσπάσθη έξ α ΰ 
τοϋ άκουσιως, έκ τής ψυχής του, αυτή 
καθ’έαυτήν, διότι, πράγματι,οΰτος ίισθά- 
νετο τήν πραγματικήν άλήθειαν τών λό
γων του,διότι πράγματι ήλθε, τίς οίδε πό- 
θεν, ό άνθρωπος οΰτος άπαρατηρήτως καί 
τφ  άφήρεσε πάν δ ,τ ι είχε πολύτιμον καί 
ώραΐον έν τώ βίφ του, — καί διά τούτο 
ή τελευτα ία  αΰτη δηλητηριώδης καί πα 
γερά ειρωνεία τής συζύγου του, έπενήο- 
γησεν είς αυτόν οΰτως, ώς άν ήψατο αη
δούς τίνος ζωιφίου παγερού καί γλο ιώ 
δους.

— Τί ; είπεν αΰτη στραφεΐσα πρός αυ--  
τόν εις τήν κίνησή ταύτην — μήπως 
προτίθεσθε νά μέ φονεύσητε τώρα ; Δύ- 
νασθε ! Ά λ λ ά  τούτο είνε ανωφελής καί 
άσθενής έκδίκησις, διότι καί θνήσκουσα 
θά φωνάζω δτι είσαι άνθρωπος μωρός 
καί άχαρακτήριστος. ·

— Άχαρακτήριστος— Εσως! — είπεν ό 
Κόροβοφ θλιβερώς συναινών — διότι σή
μερον δέν ήγειρα τήν χεΐρα δπως φονεύσω 
τόν έραστήν σας.

— Καί ουδέποτε θά έγείρετε' είμαι 
βεβαιοτάτη. Κυρίως δέ τοϋτο είνε δλως 
άνωφελές, διότι άν μοϋ φονεύσης σήμερον 
τόν Βελτίστσεφ, αΰριον έγώ θά εΰρω άλ
λον, καί τρίτον καί τέταρτον' σάς δμως, 
ένόσω είσθε πτωχός καί οΰτιδανός, οΰ- 
δέποτε θά δεχθώ.

Έ στη  αίφνης άπέναντι αυτού, καί έ
λαβε λίαν θωπευτικώς μάλιστα τήν μίαν 
τών χειρών του.

— Ακούσατε, δέν είμαι δα καί έχ- 
θρός σας, οΰδόλως σάς μισώ, άλλά δέν 
βλέπω καί διατί νά σάς μισήσω κα τ ’οΰ- 
σίαν ! — ύπέλαβεν αΰτη δι’ήοέμου, αίμύ- 
λου, καί σεμνοπρεπούς μάλιστα γλώσ- 
σης — βλέπετε , άν σάς έγκατέλειπον, τό 
έπραξα κυρίως, διότι δέν υποφέρω τήν 
στέρησιν' άπεχωρίσθημεν, χωρίς νά έλθω- 
μεν είς έριδας' δέν σάς ήπάτων, σάς εί- 
πον άψευδώς δτι μεταβαίνω ϊνα συζήσω 
μετά τοϋ Βελτίστσεφ . . .  Θέλω νά ζήσω ! 
. . .  Νά σάς δώσω νά έννοήσητε, έγώ έχω 
άνάγκην άέρος, τόν όποιον σείς δέν είσθε 
είς κατάστασιν νά μοί παρέξητε . . .  Δυ-



νάμεθα νά μένωμεν, κα τ ’ ουσίαν, φίλοι. 
’Ά ν  ζηλοτυπήτε τόν Βελτίστσεφ, τοϋτο 
είνε ολως άβάσιμον, διότι έγω τόν Βελ
τίστσεφ δέν τόν άγαπώ δράμι. Μόνον έκ- 
μεταλλεύομαι αυτόν, άλλά . . .  δέν θά η- 
μεθα δά καί διά παντός χωρισμένοι, μή
πως δέν είμαι ή νόμιμος σύζυγος σας ; 
Ποός τό παρόν έγώ θά ζήσω δπως έπι- 
θυμώ" άλλά .. .  θά παρέλθουν τά Ιτη, θά 
έπέλθγ) τό γΐΐρας, θά ποθήσωμεν την ήσυ- 
χίαν — είμποροϋμεν τότε νά συνέλθωμεν 
έκ νέου... θά ΰπάρχωσι πολλά τά μεσα' 
Εσως θά Ιχητε καί σείς, και θά παρα- 
σκευάσωμεν άμοιβαίως ειρηνικόν και α 
ναπαυτικόν γήρας. Ίδετε τά πράγματα 
ύπό όρθοτέραν καί πρακτικωτέραν Ιποψιν. 
Θέλετε νά λαμβάνετε κατά μήνα παρά 
τοϋ Βελτίστσεφ αρκετά χρήματα ; . . . 
Θέλετε ; — τοϋτο ευκόλως δύναμαι νά τό 
κατορθώσω !

*0 Κόροβοφ μετ’ αηδίας άπέσυρε την 
χεΐρά του.

— Φροΐνε ! . . .  παγερέ, γλοιώδες φροΐνε! 
μετ’ άποστροφής και αηδίας έπρόφερεν οΰ
τος καί έξήλθε ταχέως τοϋ θαλάμου.

Ή  Λιουδμήλα Σεργέεβνα , μη άναμέ- 
νουσα τό τοσοϋτον σύντομον καί αποτε
λεσματικόν πέρας τής σκηνής ταύτης, ΐ -  
στατο έν άπορίς έπί τής αυτής θέσεως. 
"Ηκουσεν άπομακρυνόμενον τόν σύζυγόν 
της κα'ι κλείοντα όπισθέν του την θύραν 
τής έξόδου, καί έν πλήρει ειλικρινείς ά- 
νασπάσασα τους ώμους, ήδυνήθη μόνον 
νά προφέρν) :

— ’Ηλίθιε άφοον !
Έφώνησε δέ είτα πρός την θαλαμηπό

λον :
— Κανένα πλέον νά μη δεχθής, Πα- 

λάσσα !
—  Καί τόν Πλάτωνα Βασίλειεβιτζ ;
— Οΰδ’ αυτόν, μεχρισότου σοϋ είπώ !
Καί ή κυρία Κόροβοφ, είσελθοϋσα είς

τόν κοιτώνά της, έκλείσθη έντός αΰτοϋ 
στρέψασα τήν κλείδα.

["Επεται ουνέχεια].
Α γ α θ .  Γ . Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ κ ς

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

Δ Υ Ο  Α Ρ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ν Ο Υ Ν . . .
Ε Ν Α  Ξ Υ Λ Ο Κ Ο Π Η Μ Α

Α ιή γη υ ια  έ*  τ ο ΰ . . . φ υ α ιχ ο ΰ  
ύπό ΕΤΑΓΓΕΔΟ Γ ΚΟΥΣΟΪΛΑΚΟΓ

FERNAN CABALLERO

Φ Ω Τ Ε ΙΝ Η  ΚΑΙ Ε ΙΡ Η Ν Η
‘ Ι σ π α ν ικ ό ν  δ ιή γ η μ α

Α'
«Καθίσταται άπίστευτον,— ήρχισε λέ- 

γών ό θεΐός μου Δον Ζοϋστος γηραιός δι
κηγόρος τοϋ Α γ ίου  Ίωάννου τής Ά κ ρ — 
μετά ποίας όλεθρίας έπιμονής προσκολλά- 
τ* ι  ή δυστυχία εΕς τινας οίκογενείας καί

τάς παρακολουθεί άπό γενεάς είς γενεάν. 
Είνε αρά γε άμάρτημά τι τών προγόνων 
βαρϋνον οΰτω έπί τών άπογόνων ; Είνε 
πεπρωμένον, ή ολεθρία σύμπτωσις ; . . . 
"Οπως δήποτε καί άν θελήστις νά έξετά- 
σης τό πράγμα, ύπό Χριστιανικήν Ιποψιν 
ή ’Εθνικήν, πάντοτε μένει άνεζήγητον. 
’Από τής πρώτης μου νεότητος έγνώρισα 
οικογένειαν τινα σημεκοθεΐσαν δι’ ένός 
τοιούτου άνεξαλείπτου στίγματος δυστυ
χίας" ύπήρξα πολλάκις αΰτόπτης μάρ- 
τυς τοϋ μακροϋ αΰτοϋ δράματος, καί δια
τηρώ είς τήν μνήμην μίαν τόσψ λυπηράν 
άνάμνησιν, ώστε άκόμη καί τώρα μοϋ 
προκαλεΐ τά δάκρυα καί τήν μελαγχο
λίαν.

» ”Ημην πολύ νέος άκόμη, εικοσαετής 
μόλις, δτε ό πατήρ μου, δστις ήγάπα 
πολΰ τό κυνήγιον, μ’ εφερε μεθ’ έαυτοϋ 
είς Δός - Έρμάνας, μικρόν χωρίον, δπερ, 
ώς γνωρίζεις, απέχει δύο λεύγας έντεϋ- 
θεν. ’Αφιππεύσαμεν ποό τής έπαύλεως 
φίλου τινός οίκογενειακοϋ, καί παρευθύς 
έστάλην παρά τού πατρός, δπως ειδοποι
ήσω κυνηγόν τινα έξ έπαγγέλματος, οσ- 
τις τόν συνώδευε πάντοτε καί τφ  έχοη- 
σίμευεν ώς οδηγός.

«Έγνώριζα κάλλιστα τόν άνθρωπον 
αΰτόν, διότι ήρχετο συχνά εις τήν έν Σε
βίλλη οικίαν μας, μετά τής συζύγου του, 
τήν όποιαν ήγάπα πολΰ ή μήτηρ μου.

»Ό  κΰρ ’Αντώνιος Όρτέγας, ήτο άν
θρωπος βραχέος άναστήματος* ώμίλει ο
λίγον, ά λλ ’ ήτο άκούραστος είς τόν δρό
μον. Ήδύνατο νά διανύσγι οκτώ λεύγας 
είς μίαν ημέραν, χωρίς νά δειξ·/] τήν πα- 
ραμικράν ένόχλησιν. Ή  διανοητική του 
μετριότης εΰρίσκετο είς πλήρη άντίθεσιν 
πρός τό άκατάβλητον τών σημαντικών 
του δυνάμεων. Ή  θεία Ζουάνα, ή σύζυ
γός του, ήτο μικρά καί ισχνή. Πάντοτε 
εύθυμος καί διασκεδαστική, ήγαπάτο καί 
έζητεΐτο παρ’ 6λων. ΤΗσαν, έν μι^ λεξει, 
άμφότεοοι οί έντιμότεροι άνθρωποι τοϋ 
κόσμου, καί ένέκλειον είς τάς καρδίας 
των τά χριστιανικώτερα αισθήματα. ’Επί 
μακράν σειράν έτών, καθ’ά έγνωριζόμεθα, 
οΰδ’ έπί μίαν στιγμήν έλησμόνησαν τήν 
αρετήν καί άγαθότητά των. . . Ά λ λ ’ άς 
έξακολουθήσωμεν καί έκ τής διηγήσεώς 
μου θά τους γνωρίσγις καλλίτερον.

»"Οταν εφθασα είς τήν οικίαν τοϋ Α ν 
τωνίου, εύρον είς τήν φλιάν τής θύοας νε- 
αράν κόρην, κεκαλυμμένην διά μεταξωτής 
μανόήλα ς ,  χρώματος πορτοκαλλίου, μετά 
μελανών βελούδινων κοσσύμβων. Τό κά 
λυμμα τοϋτο μόλιί έπέτρεπε νά φαίνων- 
τα ι οί μελανοί οφθαλμοί καί τό ώραΐον 
μέτωπον της νεάνιδος' έστηρίζετο έπί τοϋ 
παραστάτου τής θύρας καί οί πόδες, ους 
περιέβαλλον κομψά ύπέρυθρα σανδάλια, 
έσταυροϋντο έπιχαρίτως ό είς έπί τοϋ άλ
λου. Ή  στάσις αυτη τή εδιδε χαρακτήρα 
τολμηρόν καί ολίγον ύπερήφανον, τόσω 
κοινόν μεταξύ τών γυναικών τής Ι σ π α 
νίας.

■ Ή  άφιξίς μου οΰδόλως τήν έτάραξε, 
καί ούτε μέ ήρώτησε τ ί έζήτουν μοί δι- 
ηυθυνε μόνον έκ τών μελανών οφθαλμών

της βλέμμα, τοϋ οποίου τό ,μεγαλεΐον 
βασίλισσα ίσως θά έφθόνει.

—  Ό  πατήρ σας ; τήν ήρώτησα.
—  Δέν είν’ έδώ.
— Πού είνε ;
— Δέν ήξεύρω.
— Πότε θά έλθγι.
— Αγνοώ .
—  Θέλω νά τοϋ ομιλήσω.

Γ7 / Τ + / \  \— ζητήσατε  τον.  ̂ ν?*
—  Ά λ λ ά  ποϋ ;
— "Οπου θέλετε. ^  ,
— Μάθετε , άπήντησα, δτι δέν έρχο

μαι νά τοϋ ζητήσω τίποτε. . .
—  Δέν είν' έδώ ούτε δι’ έκείνους οί ό

ποιοι φέρουν, ούτε δι’ έκείνους οί όποιοι 
ζητοϋν» .

» Εστρεψα τήν ράχιν καί ήοχισα ν’ ά- 
πομακρύνωμαι, δτε έ'φθασεν ή μήτηρ της.
Η Ζουάνα οΰδόλως ώμοίαζε πρός τήν θυ

γατέρα της ' ουδέποτε είδα μέχρι τοϋδε 
γυναίκα είλικρινεστέοαν καί μάλλον πρό
θυμον τής καλής έκείνης Ζουάνας.

«Καλώς ή λ θα τε !  καλώς ήλθατε, Δον 
Ζοϋστε ! άνεφώνησε μόλις μέ είδεν.ΤΗλθε 
καί ό κύριος πατήρ σας ! ΤΑ ! ήλθατε βε
βαίως διά κυνήγι ; ! Θεέ μου καί ό
Αντώνιος δέν ήλθεν άκόμη. Έπηγε πολύ 
μακράν σήμερον, πέραν έκεΐ στό ποτάμι, 
διά νά κτυπήσγ] τίποτε άγριόπαπ^ες'άλλά 
βεβαί ως δέν θ’ άργήσει. Περάσετε μέσα, 
Δόν Ζοϋστε, ν’ άναπαυθήτε ολίγον. Ά -  
νίκα, διατί δέν παρεκάλεσες τόν κύριον 
νά είσέλθη ;

Ά λ λ ’ έν τώ μεταξύ ή Ά ν ίκα  είχε γ ί 
νει άφαντος.

“Έ  Ζουάνα έφάνη έκπλαγεΐσα, παρε- 
τήρησε δεξιά καί αριστερά καί είπε χα- 
μηλοφώνως :

»Κύ τταξε . . .  αΰτός ό άθλιος ό Σερρά- 
νος δέν τής άφήκε πλέον τόν νοϋν της είς 
τήν θέσιν του.

—  Καί ποιος είνε αΰτός ό Σερράνος , 
θεία Ζουάνα ;

— Ό  έραστής της, Δόν Ζοϋστε,ό έρα- 
στής της. Δεν ?χετε ιδέαν... τήν ζηλεύει 
φοβερά.

— Θά τήν νυμφευθή ; . . .
—  Αυτό θέλουν καί οί δύω, δέν συμ

φωνεί δμως ό πατήρ της.
— Καί διατί ;

Διότι ό Σερράνος, θέλει νά τήν πάριρ 
μαζί του εις τήν Ζαάραν, έκεΐ μακράν είς 
τά  βουνά της Ρόνδας, καί ήαεΐς δέν θέ- 
λομεν βεβαίως νά τήν άφήσωμεν.

— Έ χετε  δ ίκαιον, άλλ ’ αΰτό πάλιν 
δέν ήνε λόγος άρκετός,ώστε νά έμποδίσητε 
τόν γάμον τής κόρης σας, άν μάλιστα τόν 
άγαπ^. Μήπως υπάρχει καί άλλος λόγος;

— Ά  ! δχι, Δόν Ζοϋστε. Ό  Σερράνος 
εινε καλός νέος καί πολΰ εύμορφος μ ά 
λιστα. Η οίκογένειά του είνε πολύ καλή 
καί τέλος σέ τίποτε δέν θά τόν κατηγο- 
ρήσγ) κανείς. Ά λ λ ά  ό Αντώνιος δέν θέ
λει καί δταν αΰτός είπή μίαν φοράν όχι, 
είνε πολύ έπίμονος.

— Έ γώ  στοιχηαατιζω, θεία Ζουάνα, 
δτι ό κύρ - Ά ντώνης θά ΰποχωρήσν).

— Κ’ έγώ τοϋ τό ε ίπ α .Ά λλά  'ξεύρετε



<τί μοϋ άπήντησε ; οτι εγώ δίδω θάρρος 
είς την κόρην μας. 'Αλλά ιδού Ιρχεται. 
Έ λα ‘λοιπόν γρηγορώτεοα, ’Αντώνη ! Μό
λις περιπατεΐς, έμπρός λοιπόν, χελώνα, 
σωστή χελώνα. Δέν βλέπεις, σέ περιμένει 
άπ’ έδώ ό Δόν Ζοϋστος. . . "Α ! καλό κυ
νήγι, £ξ άγριόπαπιες . . . καλό κυνήγι. 
Βεβαίως θά τής πάρετε, Δόν Ζοϋστε, διά 

τραπέζι σας.

*Έ ν Ιτος παρήλθεν Ικτοτε' ημέραν 
τινά εϊδον αίφνης είσερχομένην είς τό 
σπουδαστήριον τοϋ πατρός μου την θείαν 
Ζουάναν μετά τοϋ συζύγου της, άμφοτέ- 
ρους έν μεγάλφ πενθεί.

» Ή  δυστυχής γυνή μόλις είσελθοϋσα 
ήρξατο κλαίουσα πικρώς, ένφ ό σύζυγός 
της κατεβίβαζε την κεφαλήν, hoc κρύψ·/) 
τά δακρυά του.

»Τί σάς συμβαίνει ; ήρώτησεν ό πατήρ 
μου εγειρόμενος είς προϋπάντησίν των.

— Πώς ! λοιπόν, ειπεν ή θεία Ζουάνα, 
δέν ήξεύρετε...

— Ό χ ι ,  τ ί  τρέχει ; ’Αλλά έλθετε . . .
• Καί ό πατήρ μου τούς εΐσήγαγεν είς

τό δωμάτιον τής μητρός.
» Ό τ ε  ή μήτηρ μου έδωκε ποτήριον ΰ- 

δατος είς τήν δυστυχή γυναίκα καί οί 
I λυγμοί της έκόπασαν ολίγον, μάς διηγή- 
! θη, χιλιάκις διακοπτομένη ΰπό στεναγ- 
I μ,ών καί δακρύων, τά έπόμενα :

» Προ ένός έτους ή κόρη μου έπέτυχε 
τήν συγκατάθεσιν τοϋ πατρός της καί ύ- 
πανδρεύθη τόν εραστήν της Σερράνον,δστις 
τήν Ιφερε μαζί του είς Ζαχάραν.

»Έλαμβάναμεν συχνά ειδήσεις των, ή- 
jav εντελώς ευτυχείς καί αί υποθέσεις 
των έπήγαιναν πολύ καλά. Ό  γαμβρός 
μου είχε συστήσει μικρόν κατάστημα καί 
ή ’Ανίκα δέν είχε τίποτε νά φθονήστι.’Εν 
τούτοις έπλησίαζαν αί ήμέραι τοϋ τοκε
τού της. 'Ημέραν τινά, καθ’ ήν έκάθητο 
μόνη είς τά δωμάτιόν της καί είργάζετο, 
είδεν είσερχόμενον είς τό εμπορικόν τοϋ 
συζύγου της ξένον τινά έπαίτην. Ή  φυ
σιογνωμία ητο άγνωστος, άλλ ’ ή μορφή 
του φοβερά.ΤΑ ! σενόο, μοϋ τόν παρέστησε 
τόσας φοράς, ώστε θά ήδυνάμην νά σάς 
τόν ζωγραφίσω. ΤΗτο υψηλός, μέ δασεΐαν 
μελανήν κόμην" οί οφθαλμοί του ήσαν 

I βυθισμένοι είς τά κοιλώματά των καί τό 
I ολον του ώμοίαζε μάλλον πρός φοβερόν 

φάντασμα. Ό τα ν  Ιφθασε προ τής θυγα- 
I τρός μου, έστάθη, ήνοιξε τά στόμα καί 
ί έζεπεμψεν Ιν είδος μυκηθμοϋ άνάρθρου .
: Τότε ή θυγάτηρ μου είδεν δτι ό άνθρω- 
I ^ος εκείνος δέν είχε γλώσσαν. Διατί καί 
| πώς άοά γε έστερήθη αΰτήν; ήτο έκδίκη- 
1 ®ις ή τιμωρία ; Μυστήριον !

“Είς τήν θέαν του ή κόρη μου έδοκί- 
μασε τόσψ ισχυρόν φόβον, ώστε εμεινεν ά- 

. φωνος’ άλλ ’ ό έπαίτης, έπαναλαβών, τήν 
φοβεράν έκείνην κραυγήν του, τήν έτρό- 

I Ι**ξε περ ισσότερον' ήγέρθη καί ετρεξε πρός 
I τ° Χρτοματοκιβώτιον’ τό ήνοιξεν έντρομος, 
I ^λαβεν Ιν μικρόν νόμισμα καί έστράφη διά 

Λ* τό δώσιρ είς τόν έπαίτην, άλλ ’ έκεΐνος 
Ι 1ιΧΕ γείνει άφαντος.

» Ή  κόρη μου έφοβήθη ακόμη περισ
σότερον διά τήν αίφνιδίαν ταύτην έξ- 
αφάνισιν" ήνοιξε τήν θύραν καί έξήλθεν 
είς τήν οδόν, άλλα μάτην παρετήρησε δε
ξιά καί άοιστερά' ό έπαίτης δέν έφαίνετο. 
«Θά Ιλεγε κανείς δτι τόν κατέπιε ή γη, 
έσκέφθη, «άλλά διατ ί νά άπορώ, ίσως είσ- 
ήλθεν είς καμμίαν οικίαν. »

• Έπέστρεψεν είς τήν θέσιν της, ά λλ ’ 
είτε ή θέα τοϋ ανθρώπου έκείνου ήτο 
πραγματικώς τόσω τρομερά, είτε ενεκα 
της καταστάσεως καθ' ήν, ώς σάς είπα, 
εΰρίσκετο, τό φρικώδες φάντασμα τοϋ I- 
παίτου τήν παρηκολούθει ώς σκιά.

• Διηλθε τήν ήμέραν έκείνην άνήσυχος 
καί πυοέσσουσα, έπαναλαμβάνουσα άκα- 
ταπαύστως : «Θεέ μου ! ποϋ έκρύβη άρά 
γ ε ’ό άνθρωπος αυτός.»

*0 σύζυγός της έπέστρεψε τό έσπέρας, 
καί άναμφιβόλως ή 'Ανίκα καθησύχασεν 
αρκετά εΰοισκομένη μετά τοϋ άνδρός έ
κείνου,τόν όποιον ήγάπα καί πλησίον τοϋ 
όποιου τίποτε δέν έφοβεΐτο. ‘Η οικία της 
είχε καί άλλην θύραν πλησίον τής μεγά
λης εισόδου, διά τής θύρας δέ ταύτης 
έξήρχοντο αί ήμίονοι, αΐτινες άκολου- 
θοϋσαι μικοάν στενήν αυλήν, έφθανον 
πρό τής θύρας τοϋ σταύλου των.

• Είς τό όπισθεν τοϋ καταστήματος 
των, τό όποιον έχρησίμευε καί ώς μαγει- 
ρεΐον, ΰπήρχε μικρά ξύλινη κλίμαξ, φέ- 
ρουσά πρός τά έπάνω πάτωμα.

• ’Αφού ό γαμβρός μου ώδήγησε τάς 
ήμιόνους είς τόν σταϋλον, έπέστρεψε καί 
ήρχισε νά δειπνή μετά τ-7ίς συζύγου του' 
ή δυστυχής κόρη μου μόνον τόν άθλιον έ
πα ίτην έσκέπτετο καί μόνον περί αΰτοϋ 
ώμίλει. Τόσον είχε φοβηθη, ώστε Ιτρεμεν 
είς τόν μικρότερον θόρυβον, καί ερριπτε 
γύρω άνήσυχα και Ιντρομα βλέμματα.

» ’Ανίκα,είσαι τρελλή, αγαπητή μου — 
ϊλεγεν ό σύζυγός της. Είνε λοιπόν ό πρώ
τος βωβός έπαίτης, άσχημος καί απε
χθής, τόν όποιον είδες είς τήν ζωήν σου; 
Τά πολύ πολύ ήδύνατο νά τρομάξγι τό 
παιδί, τά όποιον θά γεννήσιρς μετ'όλίγον, 
άλλά νά φοβήσγι τόσον σέ ! Αΰτό, είνε μά 
τήν αλήθειαν, άπίστευτον.

— Φοβοϋμαι πολύ, διότι έγεινε τόσφ 
εζαφνα άφαντος,άπεκρίθη ή θυγάτηρ μου.

— Έγινεν άφαντος άπό τούς οφθαλ
μούς σου. Είνε δμως φανερόν δτι είσηλθε 
είς κάποιαν πλησίον οικίαν, δπου έκάθησε 
είς καμμίαν γωνίαν νά /ισυχάσγι Πήγαινε, 
πήγαινε νά ήσυχασωμεν' καί αΰριον δταν 
θά έξυπνήσωμεν οΰτε θά ένθυμεΐσαι πλέον 
τόν έπαίτην.

• Μετ’ ολίγον κατεκλίθησαν. Ό  γαμ 
βρός μου, δστις ήτο πολύ κουρασμένος, 
δέν ήργησε νά κοιμηθή.

• Ή  κόρη μου, άφ’δτου ήρχισε νά πλη- 
σιάζγι ό καιρός τοϋ τοκετού της, Ιθετο 
έπί μιάς τραπέζης πλησίον τής θύρας 
μικοάν λυχνίαν. Ή  δυστυχής νέα μάτην 
προσεπάθει νά κοιμηθή' έπανέλαβεν έν- 
δομύχως δλας τάς προσευχάς της, έπα- 
νειλημμένως, πλήν ματαίως . . .  ή μορφή 
τοϋ έπαίτου εόρίσκετο πάντοτε πρό τών 
οφθαλμών της.

• Οδτω διήλθον τρεις ολόκληροι ώραι. 
ί Ή  βαθυτέρα σιγή έβασίλευεν είς το χω- 
I ρίον, διότι, είς τήν έξοχήν, τήν έργασίαν

τής ήμέρας διεδέχετο κτηνώδης σχεδόν 
ή νυκτερινή άνάπαυσις.

»Ό  αλέκτωρ δέν έφώνησεν ακόμη, έ
σκέφθη ή ’Ανίκα, καί δμως θά είνε μεσο
νύκτιον. Θεέ μου ! πότε θά ?λθ'() ή ήμέρα 

j νά διασκεδάσν] τόν τρόμον μου ;
• Μετ’ ολίγον ένόμισεν δτι ήκουσεν έ- 

λαφρόν κρότον είς τήν θύραν’ ή καρδία 
της Ιπαλλε ’ έπλησίασε τόν σύζυγόν της, 
τόν όποιον προσεπάθησε νά έξυπνήσν). 
Ό  γαμβρός μου, άντί τούτου, έστράφη

| πρός τό άλλο μέρος. Τήν στιγμήν έκείνην 
ή θύρα ήνοίχθη βραδέως, καί ή κόρη μου, 
τήν οποίαν ό τρόμος είχεν άπολιθώσει, 
είδε προκύπτουσαν τήν φρικώδη κεφαλήν 
τοϋ έπαίτου. ’Εκείνος παρετήοησε προσ- 

| εκτικώς τόν θάλαμον, είδε τήν κλίνην 
! καί δι’ ένός φυσήματος Ισβυσε τό φώς 

τής λυχνίας.
• Ή  κόρη μου ήκουσε τά βήματα πλη- 

σιάζοντα' τά έ'νστικτον τίίς αύτοσυντη- 
ρήσεως έξύπνησεν έν αΰτή καί ήγέρθη 
γενναιοτέρα κάπως. ’Επήδησεν έκ τής 
κλίνης καί άφωνος έκ τοϋ τρόμου ετρεξε 
πρός τήν θύραν. Αίφνης ήκουσε Ιν κ τ ύ 
πημα ! . . .  Τά κτύπημα αΰτό ήτο τοϋ έγ- 
χειριδίου τοϋ έπαίτου. Τό έγχειρίδιον δι- 
επέοασε τά στήθος τοϋ δυστυχοϋς γαμ 
βρού μου. ‘Η κόρη μου Ιπεσεν είς τήν γην 
έκπέμπουσα άναρθρους κοαυγάς. "Ο δολο- * 
φόνος τήν ήκουσε καί έστράφη πρός αΰ
τήν, δτε ό ατυχής σύζυγός της, έκ τών 
σπασμών π·7κ τελευταίας αγωνίας έρρί- 
φθη έκ τής κλίνης ψιθυρίζων, «Θεέ μου, 
συγχώρησαν με, άποθνήσκω ! » καί εμεινε 
νεκρός. ·

» Έ  δυστυχής γραία δέν ήδυνήθη νά 
έξακολουθήσγ; τήν λυπηράν διήγησίν τη ς ’ 
οί λυγμοί κατέπνιγον τήν φωνήν τη ς . ‘Ο 
’Αντώνιος Ικουπτε τό πρόσωπόν του όπι
σθεν τοϋ μεγάλου πίλου του. Ή  μήτηρ 
μου Ικλαιε τήν συμφοράν της γραίας φ ί
λης της, καί ό πατήρ μου καί έγώ μα
ταίως προσεπαθοϋμεν νά κρύψωμεν τά 
δάκρυα.

»Τί ατιμ ία  ! τ ί  θηριωδία ! εκραξεν ό 
πατήρ μου, δέν τούς s-κλεπταν τοΰλάχι- 
στον, χωρίς νά φονεύσουν τόν άτυχή.

— Κατά δυστυχίαν , προσέθηκεν ή 
γραϊα, είχον τά χρήματά των είς τόν θά
λαμόν των, καί ό γαμβρός μου δέν ήτο 
άνθρωπος ύποχωρών ευκόλως. Τό θηρίον, 
έξηκολούθησεν, έ'τρεξεν είς τά θϋμά του 
καί τά Ιρριψεν έπί τ·ής κλίνης. Ή  κόρη 
μου κατώοθωσε τέλος νά φθάσγ) αέ- 
χοι τής θύρας" έξήλθεν είς τήν οδόν καί 
ϊρρηξεν άπελπιστικάς κραυγάς.

• Μετ’ ολίγον δλοι σχεδόν οί κάτοικοι 
τοϋ χωρίου προσέτρεξαν είς τάς κραυγάς 
της ’Ανίκας, ώπλισμένοι διά τών δ ια 
φόρων έργαλείων των. Κατώρθωσαν λο ι
πόν νά συλλάβωσι τόν κακοϋργον, δσ- 
τις έξηκολούθει έκπέμπων πάλιν τάς 
κραυγάς του,όχι πλέον ίκετευτικώς, άλλά 
μανιωδώς καί άπειλητικώς, καί πάλλων



τό έγχειρίδιον, από του οποίου ippeev ά 
κόμη τό αίμα του δολοφονηθέντος.

» ’Εν τώ μεταξύ, ή κόρη μου, έν τ γ  
μανίς  θανατηφόρου πυρετοϋ, άπέθνησκε 
γεννώσα δύο διδύμους αγγέλους, οΐτινες 
εισέρχονται είς την κοιλάδα αυτήν τών 
δακρύων ύπό τόσω άπαισίους οιω
νούς. .. »

» Ή  θλΐψις τϊίς δυστυχούς γυναικός έ- 
διπλασιάσθη, δτε έτελείωσεν ή διήγησίς 
της, ένφ έξ άλλου ή φρίκη, ήν μάς ένε- 
ποίει τό τρομερόν δυστύχημα, έπάγω- 
νεν είς τά χείλη πάντα  λόγον παρηγο
ριάς.

• Κύριοι, είπε τέλος ή δυστυχής γυνή, 
καταχρώμαι του οί'κτου σας ύιηγουμένη 
διά μακρών μίαν τόσω θλιβεράν ιστορίαν. 
Τώοα δμως θα σας εί'πω τόν λόγον, διά 
τόν όποιον έρχομαι καί την χάριν, ήν 
μέλλω νά σάς ζητήσω . . . Ό  κακούργος 
ήχθη είς Ρόνδαν, δπου εγεινεν ή δίκη του. 
ΓΙρό δύο ημερών λοιπόν παρουσιάσθη μία 
γυνή, ή σύζυγός του.

— Τοϋ κακούργου, τοϋ δολοφόνου ; 
έφώνησεν ό πατήρ μου.

— Μάλιστα, κύριε. ΤΗλθε νά μάς ζη- 
τήση έγγραφον αΐτήσεως χάριτος,ήτις νά 
φέρνι καί τάς ύπογραφάς τριών άκόμη πο 
λ ιτών. Τής χρειάζεται διά τήν ΰπερά- 
σπισιν τοϋ συζύγου της.

— Καί θέλετε . . .  είπεν ό πατήρ μου ;
— Νά μάς κάμετε τήν χάριν νά υπο

γράψετε καί σείς, άπήντησεν ή θεία Ζου
άνα.

— Λοιπόν τόν συγχωρεΐτε τόν κακοϋρ- 
γον, ’Αντώνιε; ήρώτησεν ό πατήρ μου 
τόν γέροντα.

— Καί λοιπόν μάς εινε συγχωρημένον, 
σενόο, ν’ άρνηθώμεν ποτέ τήν συγγνώ-

’r— Καί άν τήν άρνηθώμεν, προσέθηκεν 
ή Ζουάνα, τ ί  θ’ άποκριθώμεν είς έκεΐνον 
δστις είπε: «συγχωρεΐτε τους έχθρούς υ 
μών» ;.

Γ'

»Κατά τό 1800, τέσσαρα Ιτη μετά 
τήν έπίσκεψιν,τήν οποίαν άνέφερα,ένέσκη- 
ψεν ή χολέρα είς τήν χώραν μας. Ό  π α 
τήρ μου είχεν άποθάνει’ έγώ είχα νυμ- 
φευθη καί ειγα καταφύγει είς Δός - Έρ- 
μάνας διά ν’ άποφύγω τήν θείαν μά
στιγα .

»Μόλις ?φθασα, ή πρώτη μου φροντίς 
υπήρξε νά έπισκεφθώ τήν θείαν Ζουάναν. 
ΤΗτο έσπέρα' ποτέ, ανεψιέ μου, δέν θά 
λησμονήσω τήν θελκτικήν εικόνα, ήτις 
άμα τή εΐσόδφ μου παρουσιάσθη πρό τών 
οφθαλμών μου.

» Ή  θεία Ζουάνα έκράτει έπί τών γο
νάτων τάς έγγόνας της σχεδόν γυμνάς, 
καί ταΐς έδίδασκε τήν προσευχήν 
των.

Ο ζωγράφος Μουρίλλος δέν έζωγράφισε 
ποτέ αγγέλους θελκτικωτέρους.Ώμοίαζον 
πολύ .Ή  μελανή κόμη των περιέβαλλε τά 
ροδόχροα πρόσωπά των καί έπιπτε λελυ-

μένη είς τους ώμους των. Οταν έτελεί- 
ωσαν τήν προσευχήν των διά τους γονείς 
των, ή θεία Ζουάνα έξηκολούθησε προσ- 
ευχομένη χαμηλοφώνως,καί παρατηρούσα 
έναλλάξ τά  τέκνα της καί μίαν εικόνα 
τής Παναγίας, ύπό τήν προστασίαν τίίς 
οποίας έφαίνετο δτι τά έθετε.

» ’Εν τούτοις, οί οφθαλμοί τών μικρών 
έκλείσθησαν, αί βλεφαρίδες κατεβιβά- 
σθησαν, αί χεΐρές των κατέπεσαν καί αί 
μικραί κεφαλαί των έστηρίχθησαν είς τό 
στήθος της γραίας μάμμης των. ’Εκοι- 
μήθησαν. Δέν ήδυνάμην ν’ αποσύρω τους 
οφθαλμούς άπό τής θαυμασίας έκείνης 
είκόνος. Ή  θεία Ζουάνα έφίλησε τά μέ
τωπα τών παιδίων καί τά μετέφερεν είς 
τόν θάλαμον.

» Είσήλθον.
«Σάς παοετήρουν,τή είπον, σάς ήκουσα 

προσευχομένην.
— ’Ελπίζω, άπήντησεν, δτι καί ό 

Θεός επίσης μάς ήκουσε.
— Πόσον θελκτικά είνε αυτά τά μ ι

κρά !
— Δύω ρόδα νεαρά είς μίαν παλαιάν 

γλάστραν, άπήντησε μειδιώσα. Ε λάτε  νά 
τά ΐδητε, έξηκολούθησε.

Καί λαβοϋσα λυχνίαν μέ ώδήγησεν είς 
τόν θάλαμον. Ή σαν ένηγκαλισμένα ’ έπει- 
δή ό καιοός ήτο θερμός, μόλις έκαλύ- 
πτοντο ύπό λευκής σινδόνος.

— Εΰλογήσατέ τα, είπεν ή θεία Ζου
άνα. Ποτέ δέν θαυμάζουν ενα παιδί χ ω 
ρίς νά τά ευλογήσουν. Ποία άρά γε θά είνε 
ή τύχη των ; θά κληρονομήσουν,Θεέ μου, 
καί αυτά άπό τούς γονείς των, δπως έ- 
κληρονόμησαν καί τήν ώραιότητα ;

— Ποία ιδέα, θεία Ζουάνα ! Διατί 
δέν σκέπτεσθε καλλίτεοον οτι θά ζήσουν 
ευτυχή, δπως έζήσατε σεΐς καί ό σύζυ
γός σας ;

— Ά ς  γίνη τό θέλημα τού Θεοΰ ! ε ί 
πεν ή γραία. Ά λ λ ά  μή τά παρατηρείτε 
πλέον’ λέγουν δτι δέν είνε καλόν νά βλέ
πουν τά παιδία δταν κοιμώνται.

»Τήν έπαύριον ώδήγησα τήν σύζυγόν 
μου είς τής θείας Ζουάνας διά νά τ^ς 
δείξω τά δύο έκεΐνα πλάσματα. ’Εκα
λούντο Ειρήνη καί Φωτεινή. Ή  Φωτεινή 
ήτο ζωηρά καί ευθυμος, ή Ειρήνη γ λ υ 
κεία καί συμπαθής.

»Δέν είδα ποτέ, Ιλεγεν ή θεία Ζουάνα, 
δύο άδελφάς πλέον όμοιας, ώς πρός τήν 
ώραιότητα καί διαφορετικάς ώς ποός 
τόν χαρακτήρα. "Οτε ή Φωτεινή καγχά
ζει ή Ειρήνη άρκεΐται είς έλαφοόν μειδί
αμα’ ή Φωτεινή οργίζεται καί πεισμόνει, 
ή Ειρήνη δακρύει καί σιωπά. Ή  Φωτεινή 
τρέχει καί ψάλλει, ή Ειρήνη ρεμβάζει.Ό 
πάππος τά λατοεύει.

Τά κατωτέρω νεώτατα μυθιστορήματα άποστέλλον- 
ται ταΐς Έπαρχίαις και τώ Έξωτερικώ,ελεύθερα τα
χυδρομικών τελών 6πό τάς κατωτέρω τ ιμ ά ς—’Επίσης 
άποστέλλεται ασφαλώς όποιονδήποτε βιβλίον, άρχει ή 
αιτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντιτιμον τοϋ παραγ- 
γελλομένου βιβλίου.

Α! ΣυνΟικίαι τοϋ Λονδίνου δρ. 2 .50 —Τά Μυ
στήρια τών Χαρεμιων, κατά μετάορασιν Κ λ £ ά'*Γ 
θους Τριαντάφυλλου, δρ. 1.70 — 'Η Έ λμ ά , 
σκηναί Ιν ’Ανατολή, (τόμοι 2) δρ. 2.20 ·
τέκνα τοϋ Γράν, ύπό ’Ιουλίου Βέρν. μετ’ & 
χάνων δρ. 5.50 — Έ  Τιμωρία Βαλεντίνης Σα^/

["Επεται συνέχεια].

Γ. Β .  Τ ς ο κ ο π ο ϊ λ ο ς

δρ. 2 .50 — Etc Χειμών Ιντός τών Πολικών Πά
γων, δπό ’Ιουλίου Βερν, δρ. 1.10 — *Η Γρύλλος 
τοΰ Μόλου, ΰπό Πονσών δέ Τεράϊλ, δρ. 2 .2 0 — Η 
’’Αμαξα Αριθμός 13, ύπό Ξαβιέ δέ Μοντεπέν, δρ. 
11 — Έ όμολογήσεις ένός Τέκνου τοΰ Αίώνος δρ.
2 .20 Έ πιστολαι μιας Μηδενιστρ'ας δρ. 1 .10— 
Ή  Νε'α 'Ε λληνίς, έν τή  αυλή τοΰ Αύτοκράτορος 
Νέρ'^νος, δρ. 1.10 — ’Αφρική, ή πέντε Ιν άερο- 
στάτιρ έβδομάδες, δπό Ιουλίου Βέρν, μ ετ’ εικόνων 
δρ. 3 .20—Ή  Κλεανθίνη, διήγημα Γ. Π. Ύ περ ί- 
δου δρ. 1.10— Η Μοσχομα'γκα τών Παρισίων,δπό 
Πώλ δέ Κοκ δρ. 2 .20—Ή  Κόμησσα Παυλίναδρ.
6.50 — ‘ Ιστορία δύο Μελλονύμφων, ύπό ’Αλεξ. 
Μανζόνη (τόμοι 3) δρ. 5.50 — ’Απόκρυφα Κων
σταντινουπόλεως, δπό Χριστόφορου Σαμαρτζ’δου 
(έ'κδοσις Β’ ) δρ. 4.20 — Ό  Καμπούρης τών Πα- 
ρισίων, δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1.70 — Ή  Άρτοπώ- 
λις, ΰπο Ξαβιέ έ Μοντεπέν (τόμο·. 2) δρ. 5 .50— 
Το Άκρον τοΰ Ώ τος, ύπό Α. δέ Κοντρεκοΰρ (τό
μοι 3) δρ. 5.50 — Ίά  ί'γνη ένός Κακουργήματος 
δρ. 2 .7 0 — Κλεοπάτρα δρ. 2.70 — ‘ Η Σόνια δρ.
2.20 — Τά Μυστήρια τοΰ Κόσμου, μετ’ εικόνων 
δρ. 1.70 — ‘Ο ’Ιωάννης άνευ έπιθέτου (τόμοι 2) 
δρ. 4.30 — Ή  Μάμμη (τόμοι 3) δρ. 6.60 — Τό 
Παιδί τοΰ Προαστείου, δπό Αίμυλίου Ρισβούργ 
(τόμοι 2) δρ. 5 .20—‘Η Μ ικ.ούλα, ύπό Αίμυλίου 
Ρισβούργ (τόμοι 3) δρ. 6.50 — ΙΙεριοδεία έν Περ
σία, μετ* είκόνο)ν δρ. 3.30 — ‘Ο Περιπλανώμενος 
Ιουδαίος, μετάφρασις Ν. Δραγούμη δρ. 7  50 — 
‘Ο Μαΰρος Πειρατής, μετά πολλών εικόνων δρ.
4 .5 0 — Ή Λήσταρχος Γυνή δρ. 4 .5 0 — Ή  Κόρη 
μέ 3 μεσοφούστανα, δ ό Πώλ δέ Κόκ δρ. 1.70— 
Οί Τρ;ϊς Σωματοφύλακες, δπό Λ Λουμα δρ.4 30 
— Μετά είκοσιν έ ;η  (Συνέχεια Τριών Σο>ματοφυ- 
λάκων) δρ. 5.30 — Τά Μυστήρια τοΰ Συζυγικοΰ 
"Ερωτος (εκδοσις Β ') δρ. 1. 70— Νατσαΐοι ,  ΰπό 
Σατωβριάν, μετάφρασις Κ. I. Δραγούμη δρ. 3.70 
— Χαρικλής, εικόνες αρχαίων ελληνικών ηθών 
καί Ιθ'μων, έκ τοΰ γερμανικοΰ, μετάφρασις Α. 
Σταυρ'δου δρ. 2 .20— Ιό ‘Υπόγειον, αί Δύο’Α- 
δελφαί, ηθικόν διήγημα δρ. 1 .30— ‘Η Βασίλισσα 
τής Καλλονής καί ή Πρ.γκιπίσσα Σοφία (τόμοι 
2) δρ. 2 .2 0 —‘Ο Αυκογιάννης (τόμοι 4) δρ. 5.30 
— ‘Η Μαλβ!να δρ. 1.60 — Δόν Κιχώτης, μετά- 
φρασις I. Ίσ.δ. Σκυλίσση, μετά 13 εικονογραφιών 
δρ. 5 .30—Αί Τρβγωδίαι τών Παρισίων, 6-ό Ξ α
βιέ δέ Μοντεπέν (τόμοι 9) δρ. I I —Ή  Α ϋτοΰ'Γ - 
ψηλόττ,ς ό "Ερως, δπό Ξχβιέ-δέ-Μοντεπέν δρ.
6 .50—’Απομνημονεύματα Ένός Δυστυχούς, ν̂ τοι 
Βίος τών Νόθων Τέκνων, μοθ’.στορ'α. δπό Στεφά
νου θ .  Ξένου (τόμοι 4) δρ. 16 —Ό  'ίατρός τών 
Τρελλών (τόμοι 6) δρ. 9 —Ό  Πόλεμος τών Γυ
ναικών δρ. 2 .20—Νανά, ΰπό Αίμυλίου Ζολα δρ.
5.50 — ‘Ο Άσκάνιος, δπό Α. Δουμα δρ. 7 .30— 
Διηγήματα, υπό Λάμπρου  Έ νυάλη (τόμοι 2) δρ. 
6 .40— Αί Ρωσσ'δες Παρθένοι, ή ό Μηδενισμός ίν 
Ρωσσί<ί ( τόμοι 2  ) δρ. 3.30 — Ρ.ένζης, ό τελευ
ταίος τών Ρωμαίων δημάρχ>· ν . έκ τοΰ ’Α γγλ ι
κού, ύπό Ν. Δραγούμη δρ. 3.30 — ‘Η Γυνή μέ τό 
Βελούδινον Περιδέραιον , ύπό Α. Δουμα δρ. 2.70 
— Τό Φρούριον Σωμόν δρ. 2  70 — ‘Η διδασκά- 
λισσα μυθιστορία Εύγενείου Σύ-η δραχ. 3 ,20—· 
Παράπτωσις καί Μ εταμέλεια ήτοι ’Απομνημο
νεύματα ’Αλίκης δέ -  Μερβίλλ μυθιστορία 
Maximilien Perrin  (ολόκληρον τό έργο ν) δραχ-

ί μάς 3,70 — Τό Μυστήριον τοΰ Σκελετού μυθ ι
στορία Γεωργίου Πραδέλ δρ. 5 ,30—Ό  Ά γνω στος 
τής Βελλεβίλης, μυθιστορία Π. Ζακόν δρ. 2,70 
‘Ο ‘Ιππότης Μάϊος», μυθιστορία Ponaon de 
T errail δρ. 2,70·


