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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ή έκκύβευσχς τοϋ ήμετέρου Λ α 
χ ε ίο υ  Β ιβ λ ίω ν ,  ήτχς εχχε προκηρυ
χθώ διά τήν Ιν  Δεκεμβρίου, άνα- 
βάλλεταχ μέχοχ τή ς  Ι ν  ’Ιανουαρίου 
1890, καθ' ή ν  ήμέραν θά παραδο- 
θώΰχ κα ι τά κέρδη. Τοΰτο άναγκα- 
ζόμεθα νά  πράξωμεν ώς έκ τη ς  κα- 
θυστερήσεως τη ς συνδρομής ολίγων
είσέτι συνδοουητώ ν Λυών πρό πάν- L L L - τω ν έν Ά?ιεξανδρεία κα ι λο ιπο ις πε-
ρχχιόροχς τή ς Α ίγυπτου, τούς οποί
ους χιάλχστα, παοακαλοϋχιεν νά  έπχ-

C L' Λ C ~σπεύϋωσχ τή ν έξό^λησιν τώ ν λαχεχ
οφόρων αποδείξεων των — δχ’ αχγυ- 
πτχακών γραιιχ ιατοσήιιων έν έπχστο-» L » Λ /λή  έπχ συστάσεχ, εχτε' άπ' εύθεχας 
πρός τή ν  δχεύθυνσχν, εχτε πρός τόν 
γενχκόν έν Ά λεξανδο εία  πράκτορα 
Λμών κ. Π. Γρχτζάνην — χάρχν τώ ν  
άλλω ν, οίτχνες έπλήρωΰαν ήδη καί. 
άξχοϋΰχ ταχεχαν τή ν έκκύβευσχν.Τήν 
α ύτή ν παοάκλησχν άπ ο τΐίνο ιιεν  καχ 
πρός τούς έν Ά θ ή να ις  κκ. Συνδρο- 
(χητάς ή ιιώ ν.

j i  Δ ι ε τ θ τ ν ς τ ς

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ
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[Συνέχεια]

Ό τ ε  έπανήλθεν είς τόν θάλαμόν του 
είς Τουλόνα, έν τή π λα τε ίς  τών Φοινί
κων, δτε εΰοέθη μόνος έν τη άταξία  των 
λογισμών του, πάσαι αί εως τότε συνη- 
νωμέναι εις μίαν μάζαν όδύναι, αϊτινες 
τόν κατεδάμασαν, άνελύθησαν εις πλή
θος φρικτών άλγηδόνων.

Μια ιδέα φοβερά, ακατάβλητος, ή ιδέα 
τΫϊς απαλλαγές  αΰτοϋ διά τοϋ θανάτου 
περιεδινεϊτο συγκεγυμένως εις τόν νοϋν 
του. Κατήντησε νά λυπάτα ι διά τήν επι
κειμένων ανωφελή μονομαχίαν. Αυτό τό 
όποιον έμελλε νά πράξγι, διελογίζετο, δεν 
5)το άρά γε άναδοία ; Διατί νά φονεύσν), 
τόν άνδρα, δν ή Λευκή προετίμα ; Θά 
έτιμώρει ουτω τήν νεάνιδα διά σφάλμα, 
δπερ διέπραττεν άκουσίως.Άλλως τε, μή
πως Τίτο σφάλμα ; Τό άπλούστερον καί τό 
μάλλον άρμόζον είς τόν χαρακτήρά του 
ήτο νά έκλίπτι αυτός. Διά τοϋ θανάτου 
του θ’ άπΙμενε κατά πάντα άνοικτή ή ο
δός τής ευδαιμονίας ε’ις τήν γυναίκα, ήν 
έλάτρευεν. Ν’ άποθάνγ), ναί ! αΰτό θά ήτο 
τό προτιμότερον.

Τότε άνελογίσθη τήν μητέρα του.
Τήν μητέρα του, δηλαδή τή άγίαν γυ 

ναίκα, ήτις είχε κυοφορήσει αΰτόν, ήτις 
τόν είχε θρέψει μέ τό γάλα της, ήτις είχε 
διαπλάσει τήν ψυχήν του, ήτις πρό ολί

γου είχε διαφιλονεικήσει αΰτόν πρός τόν 
θάνατον, τόν είχε γεννήσει τρόπον τινά 
καί δευτέραν φοράν μέ τόσα μαρτύρια !

Τήν γυναίκα ταύτην, τήν μητέρα του, 
ής ήτο ή μόνν) άγάπη, ή μόνγ) παρηγο- 
ρία, ή τελευταία έλπίς Ιμελλε νά έγκα- 
ταλείψγι !

Ή  ολιγοψυχία του Ιληξεν, έπί μίαν 
μόνην στιγμήν διαρκέσασα" άλλ ’ ή σφο
δρά έπιθυμία άνεφάνη υπό άλλον τύπον. 
Ο Πλεμόν έσυλλογίσθη αίφνης δτι θά 

ήτο εΰτυχής κατ ’ έκείνην τήν στιγμήν, 
άν ήθελεν εΰρει ευκαιρίαν τινά, έξ έκεί- 
νων τών σφοδρών,αϊτινες καθοσιοϋσιν,οίο- 
νεί τή άδείι»: τής φύσεως, τήν πρός τήν 
ζωήν περιφρόνησιν. ”Ω ! έάν ήτο αΰτω έ- 
πιτετραμμένον ν’ άπέλθϊ) έκ τής Τουλόνος 
καί νά ΰπα'γ·/) νά συναντήστ] έκεϊ, πέραν 
τών θαλασσών,τους συντρόφους του, οϊτι- 
νες ευρισκον ένδοξον θάνατον ΰπό τόν οΰ- 
ρανόν τής Ά σ ίας ή τής Αφρικής !

Η θύρα τοϋ θαλάμου του έκρούσθη τήν 
στιγμήν έκείνην.

Ό  υπηρέτης έκόμισεν αΰτφ  φάκελλον.
Ό  Πλεμόν τόν άπεσφράγισε μετά πυ- 

ρετώδους συγκινήσεως.
Τί περιεϊχεν άρά γε ό χάρτης ό σεση- 

μειωμένος διά τής σφραγΐδος τής Νομαρ
χίας

Ό  άξιωματικός άνέγνωσε τά έξής : ό 
ναύαρχος ποοσεκάλει αΰτόν νά μεταβή 
παρ’ αΰτω άνυπεοθέτως διά νά τοϋ άνα- 
κοινώσϊ) έπίσημον διαταγήν.

Ό  Φριδερΐκος, ίδών δτι άκόμη ή ώρα 
ήτο κατάλληλος, έπορεύθη έν τω άμα εις 
τόν ναύσταθμον, δπως άκούσγι τήν άνα- 
κοίνωσιν.

‘Η συγκίνησίς του δέν τόν ήπάτησεν' 
καί πάλιν τό προαίσθημά του ήτο αλη 
θές. Ό  υπουργός τών ναυτικών ΰπεδεί- 
κνυε τό 29 μετά τοΰ πληρώματος του, δ
πως μετάσχγι τοϋ άριθμοϋ τών τορπιλλο- 
βόλων, άτ ινα  έ’μελλον νά συνεναίσωσι 
μετά τής εΰρισκομένης είς τάς σινικάς 
θαλάσσας μοίρας τοϋ ΰπό τήν άνωτάτην 
αρχηγίαν τοϋ ναυάρχου Κουρμπέτ.

Ή  λυπηρά εΰχή, ήν ένέπεεν ή άκρα 
αυτού άποθάρρυνσις είσηκούετο λοιπόν ! 
Ο Πλεμόν λοιπόν εμελλε ν’ άναχωρήσγ], 

ν’ άπέλθγ) έκεϊ πέραν, πρός τήν δόξαν. . . 
καί τόν θάνατον.

Ό  νέος έδείχθη δ,τι πάντοτε ήτο, ό 
ήοωϊκός τήν καρδίαν ναυτικός, ό άτοόμη- 
τος, άλλά μή καυχηματίας Γάλλος. Έ -  
δέχθη καρτεοικώς καί εΰπειθώς, έκεϊνο τό 
όποιον πρό μιόξς στιγμής ηΰχετο.

Ή  νΰξ διήλθε γαλήνιος. Διά τηλεγρα
φήματος ειδοποίησε τήν μητέρα του. Σφο- 

I δρά πάλη συνήφθη έν τή ψυχή του κατά 
j τήν πρωίαν. "Επρεπεν άρα ή όχι νά είδο- 
1 ποιήσγι καί τήν δεσποινίδα Διλλιέρ ; Ή  
| ρηξις δέν ήτο άκόμη οριστική, καθ’ δλους 

τοΰς τύπους. Πρός τούτοις δέ άπέι/ενεν 
| έκκρεμές καί τό ζήτημα τής μονομαχίας 
| αΰτοϋ μετά τού Γκιδάλ. Άνεκοίνωσε 

κατά καθήκον τό πράγμα είς τόν νομάρ
χην ναύαρχον, δστις έχορήγησεν αΰτφ  
τήν άπαιτουμένην άδειαν.

Ή  πάλη <£ληξε δι’ ανδρικής άποφάσεως.

Ό  υποπλοίαρχος ϊγραψε δύο έπιστολάς 
πρός αποχαιρετισμόν τών κυριών Διλλιέρ. 
‘Η ανεπίληπτος άβρότης έν αΰταΐς δέν 
κατώρθου ν’ άποκρύψγ] τήν άκραν απελ
πισίαν τής συντετριμμένης καρδίας του. 
Πρός τήν Λευκήν ιδίως ό Πλεμόν άπέτει- 
νεν όλίγας μόνον λέξεις, ΰστάτην Ικφοα- 
σιν τού παραγνωρισθέντος Ιρωτός του.

Άφοϋ Ιγραψε καί έσφράγισε τάς έπ ι
στολάς, έδίστασε καί πάλιν. “Επρεπεν 
άρά γε νά τάς άποστείλνι; Έν τή ταραχή 
αύτοϋ άφήκε τάς έπιστολάς έπί τής τ ^ -  
πέζης, άναμένων ν’ άρυσθή έκ τών περι
στάσεων τό άναγκαΐον διά τήν άποστο- 
λήν των θάρρος.

Ά λ λ ’ ένφ έ'μενεν άμφιρρέπων, τόν έζή- 
τησαν έκ νέου. Μία κυρία άνέμενεν αυτόν 
είς τήν αίθουσαν τού ξενοδοχείου.

Ό  κύλιξ τής πικρίας άκόμη δέν είχεν 
έξαντληθή διά τόν Φριδερΐκον. Ήσθάνθη 
έαυτόν ίλ ιγγ ιώ ντα , δτε εΰρέθη άπέναντι 
τνίς κυρίας Διλλιέρ.

Ή  κυρία Διλλιέρ ήρχετο οΰ μόνον ώς 
γυνή, άνήκουσα είς τόν έκλεκτόν κόσμον, 
άλλά καί ώς μήτηο, μαντεύουσα τάς βα- 
σάνους τοϋ τέκνου της. Είδεν δτι ή Λευκή 
συνελθοΰσα κατελήφθη ΰπό λυγμών καί 
ήρνεΐτο νά παράσχγι πάσαν έξήγησιν. 
Ά λ λ ’ ή νεδίνις δέν ήδυνήθη νά τηρήσγι έπί 
πολΰ τό απόρρητον, τούτ ’ αΰτό δέ επαθε 
καί ό Λεοπόλδος Γκιδάλ. Λίαν έπ ιτη- 
δείως ή κυρία Διλλιέρ κατώρθωσε νά λάβν) 
παρά τοϋ νέου πάσας τάς ένδιαφερούσας 
αΰτήν πληροφορίας.

Τότε άπεφάσισε νά προβή είς αΰτό τό 
διάβημα. "Οπως δήποτε καί άν ήθελε τό 
κρίνει ή κοινωνία, άφοϋ έπρόκειτο περί 
τής εΰδαιμονίας τής θυγατρός της, άπό- 
φασιν είχε νά διασκεδάσγ], άν ήτο άκόμη 
καιρός, τήν άπαίσιον έκείνην παρεξήγη- 
σιν. Διά τοϋτο, χωρίς νά είδοποιήσγι κ α 
νένα, μετέβη κα τ ’ εΰθεϊαν είς Τουλόνα.

Κατ’ άρχάς ώμίλησεν ώς γυνή σκληρώς 
προσβληθεΐσα. Έπέπληξε τόν Πλεμόν διά 
τήν συμπεριφοράν του, ήτις ήτο προσβλη
τική διά τήν ΰπόληψιν τής θυγατρός της, 
έπιμένουσα πρό πάντων είς τοΰτο, δτι δέν 
είχον καί αΰταί άνδρα τινά, διά νά άνα- 
λάβΐ) τήν ΰπεράβπισίν των.

Ό  αξιωματικός δέν ήδυνήθη νά ΰπο- 
μείνν) τοΰς έλέγχους αΰτούς.

— Κυρία, ανέκραξε μετά τίνος βιαιό- 
τητος, εχετε τό δικαίωμα νά θεωρήτε τόν 
έαυτόν σας ώς προσβεβλημένον. Ά λ λ ’ 
έγώ, έγώ ό χθές λησμονημένος, δέν έ'χω

; άρά γε μετά πόνου άποκτήσει ίσον τοΰ- 
λάχιστον δικαίωμα νά παραιτηθώ ένός 

1 δεσμού, τόν όποιον θεωρεί ώ ; άλυσιν δου
λείας ή δεσποινίς Διλλιέρ. Καί αΰτή δέ 

ί ή απουσία τοϋ φυσικού υμών προστάτου 
1 ήν έπικαλεΐσθε, δέν είνε δικαιολογημένη.
\ Κάποιος ήδη άνέλαβε τά μέρος, δπερ μό- 
1 νον είς υιόν ή είς άδελφόν άπέκειτο. Δέν

> t \ / <f —μου επιτρεπεται να πιστευσω οτι τούτο 
Ιγεινεν άνευ τής ΰμετέρας έξουσιοδοτή- 
σεως.

Ή  κυρία Διλλιέρ έξήφθη σφόδρα.
— Πώς ! άπήντησε μετά σφοδρότητος, 

τόσον λοιπόν κακήν ιδέαν Ιχετε περί τής



Λευκΐς καί wept έμοΰ, ώστε νά ύποθέτητε 
ξτι  άνεθέσαμεν el ς οίονδήποτε την φρον
τίδα νά μά; προστατεύστι; Πολύ υποτι
μάτε την αξιοπρέπειαν μας, τη ;  όποιας 
τήν συναίσθησιν δέν κατέχετε μόνος υ 
μείς, κύριε Πλεμόν, όσον καί α.ν τό φαν- 
τάζεσθε !

Ό  Φριδερΐκος συνγισθάνθη οτι οί λόγοι 
του υπήρξαν υπερβολικοί.

-— Κυρία, ύπέλαβε μελαγχολικώς, δέν 
καθόλου πρόθεσιν νά σά; προσβάλω, 

ό Θεός φυλάξοι ! . . .  Πιστεύσατέ με, δέν 
έπεζήτησα έγώ την ρήξιν. Θά έπλήρωνα 
προθύμω; διά τοΰ αΐματός μου την ευ
δαιμονίαν τοΰ ν’ αποκτήσω την Λευ . . . 
την δεσποινίδα Διλλιέρ, ήθελα νά εΓπω, 
ώς σύντροφον τοΰ άσκοπου εις τό έξή; καί 
ύπό οΰδεμιά; φιλοδοξίας διακαιομένου 
βίου μου. Αΰτή διέρρηξε τούς δεσμούς. 
Τοΰτο άποδεικνύεται οτι αΰτη δύναται 
νά παρηγορηθή, ένφ έγώ ...

Δέν ήδυνήθη νά έξακολουθάστ). Λυγ
μός διέκοψε την φωνήν του, διά βιαίας ό
μως προσπαθείας κατώρθωσε νά συγκρά
τηση τά δάκρυα του.

— Ά λ λά ,  παρετήρησεν ή κυρία Διλ- 
λιέρ, σεΐς καθιστάτε την συμφοράν αΰτήν 
άνεπανόρθωτον. ΤΗλθα πρός υμάς πρός 
μόνον τόν σκοπόν, δπως σάς αποδώσω την 
άπολεσθεΐσαν ευτυχίαν. Μη μέ άπωθήτε 
λοιπόν. Σάς λέγω έγώ δτι ή Λευκή σάς 
άγαπά, δτι είνε άξία υμών, δπως π ι 
στεύω δτι καί σεΐς είσθε άξιος αΰτής. 
Παρετηθητε τής φρικτής μονομαχίας και 
τά πάντα ά,ς λησμονηθώσι. Σάς τό ζητώ 
ώς μήτηρ της Λευκές' τό ζητώ έν όνό- 
ματι τή ;  μητρός σου, Φριδερΐκε ! Θά μοΰ 
τό άονηθήτε ;

Ητο λίαν τεταραγμένος και έ'τεινε 
πρός αύτην ίκετευτικώς τάς χεΐρα;. Ό  
νέος τάς έλαβε μετά διαχύσεως.

— Έ σ τω , έψιθύρισεν, είμαι έτοιμος νά 
παραιτηθώ της μονομαχίας, ήτις σάς 
πτοεί. Α να γγε ίλα τε  ε’ις τόν κύριον Γκ ι
δάλ, δτι δύναται νά παοαιτηθη πάσης 
περί τούτου διατυπώσεως. Ά λ λ ά  μή νο
μίσετε δτι μοΰ αποδίδετε τήν ευτυχίαν. 
Η καρδία μου αίμάσσει πολύ καί ή πλη- 

γτΐ δέν δύναται νά έπουλωθή ευκόλως. Ε 
πειδή δέ μοΰ όμιλεΐτε ώς μήτηρ, σάς α 
παντώ δτι ώς μήτηρ δέν δύνασθε νά τό 
πράξητε. "Ο,τι οφείλετε νά πράξητε τήν 
ώραν ταύτην είνε νά δεχθϊΐτε ώς υιόν σας 
έκεΐνον, τόν όποιον ή δυστυχία σάς έπι- 
βάλλει. *Η Λ ευκή ά ; γείνη σύζυγος τοΰ 
κυρίου Γκιδάλ. Ά ν  θά ύποφέρ·/) κα τ ’ άρ- 
χάς, είπατε πρός αΰτήν, δτι θά u-έ λη- 
σμονήσγ) βραδύτερον, άλλ ’ δτι έγώ θά 
θρηνώ, θά τήν άγαπώ διά παντός. Αΰτοί 
£ινε, κυρία, οί λογοι, τοΰ αποχαιρετι- 
σμοΰ μου.’Ά λλω ς  τε, είνε πολύ άργά. Θ’ 
αν«χωρήσω δπως αποχαιρετίσω τήν μη- 
τ εοα μου, πρίν άπέλθω έκ της Γαλλίας.

— "Ω ! άνέκραξεν ή κυρία Διλλιέρ έν - 
δρόμος, καί ποΰ θά υπάγετε, Θεέ μου ;

Ο νέος έμειδίασε θλιβεοώς. 
t — Αναγνώσατε, είπε, καί έτεινε πρός 

*υτην τό έγγραφον τνΐς νομαρχίας. Πη
γαίνω έκεΐ πέραν, εις τήν άπωτάτην Ά -

νατολήν, ένθα άναγεννάταί τις διά τής 
δόξης, άλλ ’ ένθα ένδέχεται έπίσης ν’ά- 
ποθάνη.

“Χαίρετε λοιπόν, κυρία, χαιρετίσατε 
εκείνην, ήν λατρεύω. Είπατε αΰτή , δτι 
μέχρι της τελευταίας μου πνοής, τό ό
νομά της θά εΰρίσκεται εις τήν καρδίαν 
μου καί είς τά χείλη μου.

Ή  χαρά δέν ήδυνήθη νά κρατηθή.
Ηρπασε τάς χεΐράς τοΰ αξιωματικού, 

τόν έσυρε φιλοστόογως πρός έαυτήν, έ
λαβε τήν κεφαλήν του καί άπέθηκεν α
σπασμόν έπί τοΰ μετώπου του.

—  Σέ άσπάζομαι ώς μήτηρ σου, Φρι- 
δερΐκε, σέ άσπάζομαι καί έξ ονόματος 
εκε ίνης ,  είπεν. "Οχι, δ ,τι δήποτε και αν 
σκέπτεσαι, δέν σοΰ λέγω : «ύγίαινε διά
παντός . . .»  Σοΰ λέγω : «καλήν έντάμω- 
σιν»,τέκνον μου,φίλτατόν μ.οι τέκνον ! . . .

Από τοΰ παραθύρου, μέ τούς οφθαλ
μούς υγρούς έκ τών δακρύων δ άξιωμα- 
τικός τοΰ ναυτικοΰ, είδεν αΰτήν άπομα- 
κρυνομένην... Καί αΰτός έπίσης έμελλε 
ν’ άπελθγ] ! . . . Εις τήν γην τών ρόδων, 
τό ώραΐόν του ένύπνιον, τό διαρκέσαν 
μίαν μόλις ημέραν, έξηφανίζετο !

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

["Επεται συνέχεια],
Χ α ρ .  Λ ν ν ι ν ο ς

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Σ υνέχεια ]

Ή  μήτηρ ευρισκεν άμφοτέρας τάς σκέ
ψεις ταύτας βασιμωτάτας.

— Βέβαια, έλεγε μετά θλιβερού στε- 
ναγμοΰ, συμφωνούσα πρός τά έπιχειρή- 
ματα τής θυγατρός της , — βέβαια, ά- 
φοΰ πλέον άφηκες μιά φορά νά γελασθής, 
εις τό έξ^ς δέν πρέπει νά ήσαι ανόητος. 
Τώρα, βέβαια, πρέπει νά ’πανδρευθής. . . 
καί συζήσ·/)ς πλέον, ή δέν συζήσγ); μετ’ 
αΰτοϋ, αΰτό δέν είμπορεΐ τήν σήμερον νά 
τό έγγυηθή κανείς, άλλά τό πιθανότερον 
είνε οτι δέν θά συζήσγις' τώρα, δπου καί 
άν στραφής, δέν βλέπεις ’πανδρευμένη γ υ 
ναίκα νά ζή μέ τόν άνδρα της ! 'Οπωσ
δήποτε δμως πρέπει νά ’πανδρευθής' οί 
σημερινοί βλάκες, προθυμότερον, βλέπεις, 
κυνηγοϋν ταΐς ύπανδρευμέναις ! Αΰτό βέ- 
βα ια είνε μία μεγάλη μωρία έκ μέρους 
των, άλλ ’ αυτά έχει ό σημερινός κόσμος, 
καί τοΰτο, κόρη μου, χωρίς άλλο τό έν- 
νοεΐς ! Άφοϋ είσαι ενάρετος — έχεις μίαν 
αξ ίαν” έχασες τήν αρετήν σου— καμμίαν 
αξίαν δέν εχεις’ κατόπιν τούτου 3[/.ως ύ- 
πανδρεύθης — θά ίδής πώς καί πάλιν θά 
ύψωθή ή άξία σου. Ά λ λ ά  τότε , διά τό

συμφέρον σου βέβαια, πρέπει νά έ'χγις τόν 
νοϋν σου νά ’πανδρευθή; όχι κανένα τσαγ- 

| κάρη, άλλά άνθρωπον, έστω καί πτωχόν,
| εΰγενη δμως, ούτως ώστε νά σοΰ μείνν) 
j τοΰλά^ιστον τό όνομα τοΰ εΰπατρίδου . 

Φίλη μου, νά ήξεύρν)ς, σηκόνει πολύ τήν 
θέσιν τί,ς γυναικός' πίστωσις δλως διόλου 
διαφορετική καί διαφορετικόν βλέμμα έπί 
τϊίς συζύγου εΰπατρίδου !

Τό έπόμενον θέρος κατώκουν ουχί πλέον 
είς τό χωρίον Νόβαγια, άλλά εις τό χω - 
ρίον Πολιούστροβο. Ένταΰθα, εγγύς αΰ- 
τών, ένωκίαζε τρώγλην τινά ό φοιτητής 
τής τεχνολογίας Βαλεριανός Κόροβοφ, ώς 
πλοΰτον έχων τά εϋκοσί του έτη, καί πε- 
ριπλέον— τάς έλπίδας καί ονειροπολήσεις 
του. Κατ’ οΰσίαν δέ, τήν υπαρξιν αΰτοϋ 
έξησφάλιζε διά τών πεντήκοντα έκείνων 
ρουβλίων, άτινα κατά μήνα έστελλεν αΰ- 
τ φ  έκ τοΰ κυβερνείου τής Ριαζάνης,γραΐά 
τ ις  καί αγαθή θεία του. Ή  μήτηρ τής 
Μήλοτσκας έκ τύχης έγνωρίσθη μετ’ αΰ- 
τοΰ, καί έμαθε κάπως δτι ήτο εΰγενής— 
«καθεαυτό, κόρη μου, αρχαίας εΰγενοΰς 
κ α τ α γ ω γ ή ς !»

— Περίεργον, καί πώς, άναλόγως τής 
καταγωγής σας δέν έξελέξατε καμμίαν 
άλλην ένασχόλησιν ; μετ’ ένδιαφέροντος 
ήρώτησέ ποτε αύτόν ή μήτηρ.

Έκεΐνος άνέσπασε τούς ώμους είς τήν 
μωράν ταύτην έρώτησιν.

—  Διότι φρονώ, δτι είς τήν εκλογήν 
τοΰ έπαγγέλματος, ή καταγωγή  οΰδεμίαν 
έχει σχέσιν, άπεκρίθη έκεΐνος.

—  Ναί, άλλά είμπορούσατε νά έκλ4- 
ξετε καμμίαν άλλην εΰγενή υπηρεσίαν, 
ώς υπάλληλος λόγου χάριν ή στρατιωτι
κός.

— Ή  καρδία μου κλίνει περισσότερον 
πρός τήν τεχνολογίαν, είπεν οΰτος μει- 
διών, έκτος δέ τούτου, if έργασία αύτη 
παρέχει σήμερον άφθονώτερον άρτον.

— Καί μήπως είνε έπικερδής ή έργα
σία αΰτη ; ήρώτησε μετά ζωηροΰ ένδια
φέροντος ή μήτηρ.

— Καί πολύ μάλιστα ! έπεβεβαίωσεν ό 
Κόροβοφ.

—  Πώς, δηλαδή, έπικερδής ; νά μήν 
άποθάνης άπό πείναν — αύτό είνε τό κέρ
δος της ;

—  "Οτι δέν άποθνήσκει τις άπό π ε ί
ναν πρώτον, καί δεύτερον, ύπάρχουσν 
πλεΐστα παραδείγματα, δτι οί τεχνολό
γοι— καί τό βλέπομεν καθ’ έκάστην—κά- 
μνουν μεγάλα ; καταστάσεις.

—  Ό χ ι  δά ! ! έφώνησεν έκπληκτος ή 
μήτηρ, είς ΰψιστον δέ βαθμόν ένδιαφερο- 
μένη έκ τνίς τελευταίας άνακοινώσεως.

Ό  Κόροβοφ τή διηγήθη παραδείγματα 
τινα.

—  Ώ σ τε  καί σεΐς έχετε τήν ελπίδα 
νά άποκτήσετε περιουσίαν ;

— Έ γώ  σπουδάζω έξ άγάπης πρός τήν 
έπιστήμην, μετριοφρόνως άπεκρίθη ό φοι
τη τής ' δσον δέ διά τήν περιουσίαν, τοΰτο 
είνε έργον της τύχης. Ά λ λ ά  έχω καί 
πολλάς έλπίδας περί τοΰ μέλλοντος.

Ή  μήτηρ ηΰχαριστήθη έκ τών π λη 
ροφοριών τούτων, προελθουσών έκ της
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μετά τοΰ Κόροβοφ συνδιαλέξεώς της.
—  Νά γαμβρός γιά ’σένα, κόρη μου ! 

ειπεν αυτη αΰθημερόν πρός την Μήλο- 
τσκαν' καί νέος,και ευγενής, καί είμπορεΐ 
μάλιστα μέ τόν καιρόν ν’ άποκτήσΥ) πε
ριουσίαν !

— Πάρα πολύ μίζερος  εινε, είπε μορ- 
φάζουσα ή κόρη.

—  Καλέ κύ ττα ξ ’ έκεϊ την πριγκιπέσ- 
σα ! έπρόφερε θυμωθεϊσα ή πρώην όρχη
στρίς· μήπως προστάζετε νά σάς δώσωμεν 
τόν πρίγκηπα τοΰ Όράν ; τόν πρέσβυν 
της ’Ισπανίας, πο{όν άλλον ; . . . «Μίζε
ρος· σύ τάχα δέ μας λές π<Ηα
είσαι Και είς κάθε περίπτωσιν, άν θέ- 
λνις νά κάμνίς βήμα, αυτός ό κύριος,κατά 
τήν γνώμη μου, είνε περίφημο γιά σένα 
σκαλοπάτι.

Ή  Μήλοτσκα σκεφθεΐσα μετά μεγα- 
λειτέρας ψυχρότητος συνεφώνησε μετά 
της μητρός της.

’Από τής στιγμές ταύτης ήοχισεν αυτη 
αυτοσχέδιον παιγνίδιον μετά τοΰ Βαλερι- 
ανοϋ Κόροβοφ.’Επί τοΰ ένός μέρους ΰπήρ- 
χεν ή ώραιότης καί μετά ψυχρότητος καί 
άπαθείας άπαριθμηθείς, μηχανευθείς α ι 
σχροκερδής λογαριασμός' έπί τοΰ άλλου 
νεότης καί ενπ ι β τ  α.

Δέν παρήλθον δύο έβδομάδες καί ό Κό
ροβοφ ήράτο ήδη μεθ’ όλης τής όρμής 
πρώτου νεαροΰ αισθήματος. "Εκαμε ποό- 
τασιν.

— 'Ομιλήσατε μέ τήν μητέρα μου, 
μετριοφρόνως, άπεκρίθη ή Μήλοτσκα.

Ό  Κόροβοφ έξεπλήρωσε τήν έπιθυμίαν 
της.

Ή  μήτηρ, άκούσασα τοΰτο, έδάχρυσε 
μάλιστα έκ τής πληθώρας τών αισθημά
των τής τρυφεράς καρδιάς της.

— Βαλεριανέ Άλεξέγεβ ιτς ,  είμαι μη
τέρα... είμαι μητέρα, μ’ έννοεϊτε ! είπεν 
αυτη ίσχυρώς θλίβουσα τήν χεΐρά του. 
Έ γώ  δέν είμπορώ ν’ άντιποάξω είς τήν 
καρδίαν της, άλλά συγχωρήσατε τήν εί- 
λικρίνειάν μου" είσθε καί οί δύο άκόμη 
τόσον νέοι . . .  τόσον σοβαρόν βήμα... νά 
μή μεταμεληθώμεν ακολούθως ! . . .  τότε 
νά μή αίτιάσθε έμέ ! Καί έ'πειτα πώς θά 
ζήσετε ; Ποια είνε τά μέσα τής ζωής 
σας j Ή  Μήλοτσκά μου, βλέπετε, δέν έ 
χει απολύτως τίποτε, έκτος της άθωό- 
τητος καί της καθαράς καρδίας της.

*0 Κόροβοφ ήοξατο μακροΰ καί θερμοΰ 
μονολόγου, έν ώ, άνελίσσων τά σχέδια 
καί τάς έλπίδας του, έλεγεν δτι ή Μή
λοτσκα τόν άγαπ5Ε και τόν ευνοεί, οτι 
δέν θά ήνε απα ιτητική , οτι καί αυτή 
ώσαύτως είνε πρόθυμος νά έργάζέται καί 
τόν βοηθή, οτι καί τώρα άκόμη, έκτός 
τών πεντήκοντα ρουβλίων τής θείας, εχει 
και καλά τινα «μαθήματα» , νυμφευόμε-

κερδίσΥ), καί τό ποσόν τοΰτο είνε αρκετόν 
διά βίο ν άνευ πολλών απαιτήσεων καί δτι 
έπί τέλους, άμφότεροι είνε νέοι, πλήρεις 
ζωής, ένεργητικότητος, άγαπώσιν άλλή- 
λους καί άτενίζουσι φαιδρώς πρός τά 
μέλλον αΰτών.

Ό  μονόλογος ήτο λίαν θερμός, ή δέ 
πρώην όρχηστρίς έφάνη μάλιστα δτι κα- 
τεπείσθη πληρέστατα.

— A Ε, βέβαια, αΰτό είνε ίδική σας 
δουλειά, είπεν αΰτη" έγώ μόνον, ώς μη
τέρα, εξέφρασα τοΰς φόβους μου, διά νά 
μην Ιχω έπειτα λόγι-α καί παράπονα' κά 
μετε δπως ’ξεύρετε... Μάθετε δμως, Βα- 
λεριανέ Άλεξέγεβ ιτς ,  δτι σάς παριιδίδω 
μέ τά χέρια μου τόν καθαρό καί άμωμο 
θησαυρό μου . . .  Πάρετέ τον λοιπόν ! . . . 
Είνε τέτοιο κορίτσι, ποΰ είαπορεΐ νά κα- 
ταστήστρ εΰτυχή κάθε άνδρα' πρέπει μό
νον νά τήν έννοήσης καί τήν έκτιμήσγις ! 
. . .  Τώρα ή εΰτυχία σας είνε είς τό χέρι 
σας' άν δέν 'ξεύρετε νά τήν κρατήσετε, 
μόνος σας θά πτα ίετε  ! Τοΰτο πλέον 4- 
ξαρτάται άπό σάς τοΰς ίδιους.

‘Ο Κόροβοφ οΰδεμίαν έδωκε προσοχήν 
είς τήν συμβουλήν ταύτ ΐν , τήν άναμι- 
μνήσκουσαν τόν κρωγμόν τής κωρώνης, 
καί έντελώς ευτυχής καί εΰχαριστημένος 
έπέσπευδε τήν ήμέραν τοΰ γάμου. Ε π έ 
στη έπί τέλους ή όρισθεΐσα ήιιέοα καί ό 
Κόροβοφ κατέστη σύζυγος.

Η νεαρά σύνευνός του αμέσως έπεθυ- 
μησε τάς «συναναστροφάς καί τάς δια
σκεδάσεις*. Ά λ λ ά  και οποίαν, μά τήν 
αλήθειαν, «συναναστροφήν» ήδύνατο νά 
τή προμηθεύσν) ό Βαλεριανός Κόροβοφ ; 
— μερικούς φοιτητάς καί δύο φιλελευθέ
ρους συνεργάτας, κατωτέρας ποιότητος 
τής έφημερίδος τοΰ «Τσέμς» — καί ιδού 
άπασα ή συναναστροφή. Ή  «συναναστρο-

— Βάναυσοι, άλλά τίμιοι, διέκοψεν δ 
Κόροβοφ.

— Αΰτό δέν τά ’ξεύρομεν άν ήνε τί»| 
μιοι. "Επειτα δά τί είνε ή τιμή σήμερον, 
άφοΰ δέν Ιχτις νά φάς !

— Λέγετε άνήθικα πράγματα, Ό λγα  
Ρωμάνοβνα, κ έγώ διόλου δέν έπιθυμ<5 
νά λέγωνται αΰτά ένώπιον τής γυναικός 
μου.

— Πολΰ σάς εΰχαριστώ διά τήν παρα- 
τήρησίν σας, ή όποια δμως ήτο δλως διό
λου περιττή, ξηρώς άπήντησεν ή μήτηρ. 
Ή  Μήλοτσκα είνε κόρη μου, γέννα μου, 
καί είμαι είς θεσιν νά γνωρίζω ή ίδια τ ί  
πρέπει καί τ ί  δέν πρέπει νά λέγω έμπρός 
της. Έ γώ  διόλου δέν θέλω νά μαλώσω 
μαζύ σας, Βαλεριανέ Ά λεξέγεβ ιτζ , ά λλ ’ 
ώς άληθώς άγαπώσα μήτηρ, φιλικώς σάς 
λέγω, δτι ή κόρη μου στενοχωρεΐται' διά 
τοΰτο δέν θά έκάμνετε άσχημα νά έπι- 
στήσητε περισσοτέραν προσοχήν είς τάς 
διασκεδάσεις της. Βλέπετε δτι έκείνη σάς 
άγαπ3, σάς άγαπ^ ώσάν άγγελος τοΰ 
οΰρανοΰ καί είνε δυνατόν ύστερον άπό τό
σην αγάπην, να μη θελή σετε να την χα-
δεύσετε ολίγον I

— Θεέ μου, μετά μεγάλης χαράς ί 
Δίδω δλην μου τήν ζωήν μετά χαράς δι’ 
αΰτήν ! άνέκραξεν ό Κόροβοφ' άλλά πώς; 
τίνι τρόπω δύναμαι ; Είμαι πρόθυμος νά 
πράξω τό πάν, τά πάντα νά έκτελέσω, 
άλλ ’είπέτε μου, τί κυρίως θέλει ;

— Ά κουσ ’ έκεΐ, «τ ί  θέλει» ! περίερ
γον ! Καί δέν Ιχομεν τόσας Λέσχας, τό- 
σας « οίκογενειακάς συναναστροφάς», καλ- 
λιτέχνας ποΰ τραγουδούν κ!αί άναγινώ- 
σκουν, τά δημόσιον διασκεδάζει, δειπνά 
. . .  έπί τέλους χοροί μετημφιεσμένων... 
Δέν άναφέρω άλλας διασκεδάσεις' νά κά- 
μτρς έκδρομάς μέ τρόικαν1 . . .  τοΰτο είνε 
δαπανηρόν άιόμη διά σάς, έ'χετε καιρό»χ ο ν > ' λ ϊ  'Λ   Γ - . .-p ..    , ,

φη» αυτη δεν ηρεσεν εις την Λιουδμηλαν j δι’αΰτό.. .Βλέπετε λοιπόν, δτι έγώ,ώς
V L.6__ · __ . !  -Λ  ~.Τ.  ̂ L  ̂ . I 9 *Σεργέεβναν' εΰρεν δτι δλοι οί κύριοι οΰ 
τοι όμιλοΰσι περί πραγμάτων δλως ανια
ρών καί μή κινούντων τό ένδιαφέρον της, 
καί δτι δλοι αΰτοί είνε «άνευ φιλοκαλίας 
καί άπειροκάλως ένδεδυμένοι» ' ένω αΰτή 
δέν δύναται νά ύποφέοΥ) κακοενδεδυμένον 
άνθρωπον.

—  Βαλεριανέ Ά λεζέγεβ ιτζ , ή Μήλο
τσκα μοϋπαραπονεΐται,δτι στενοχωρεΐται, 
μ ετ ’ αρκετής έπισημότητος είπέ ποτε ή 
μήτηρ πρός αΰτόν' δέν θά έκάμνετε ά 
σχημα νά τής παρέχετε κάποτε καμμίαν 
διασκέδασιν, έτσι δά πάλιν δέν έρχεται ! 
Είνε νέα γυναίκα άκόμη !

Ό  Κόροβοφ ανύψωσε τοΰς ώμους.
— Καί ποίου είδους διασκεδάσεις,"Ολγα 

Ρωμάνοβνα ! είπεν οΰτος' έγώ, νομίζω, 
δτι φροντίζω καί περί τούτου ! Έζήτησε 
κλειδοκύμβαλον, ένοικίασα τοιοϋτον- είπε

νος δέ, θά ευργι περισσότερα άκόμη, έκτός ότι τά παράθυρα η σαν κενά, τής ήγόρασα 
δέ τούτου, θά έργάζέται, καίτοι είς «με- άνθη· °'-ιτα£ τής έβδομάδος πηγαίνομεν είς 
 1------ 5 .λ   ' - -*---------  —' I ί-Α Α^ατρον* οί φίλοι έρχονται...ταφράσεις» διά καμμίαν «έντιμον» σύν
ταξιν ,  δτι πολλάκις ήδη είργάσθη είς τήν ! — *Ω, χαρά ’ς τοΰς φίλους ! υπέλαβεν
σύνταξιν τοΰ «Τσέμς», καί Ιμερον πάν- ή μήτηρ' δλοι τους είνε βάναυσοι, άκτέ- 
τοτε έξ αΰτοΰ εΰχαριστημένοι, δτι έ- νιστοι, άπλυτοι, μελαγχολικοί, μήπως 
κατόν - έκατόν πεντήκοντα ρούβλια κατά αΰτή είνε συναστροφή διά τήν Μήλο- 
μήνα, ευκόλως πάντοτε δύναται νά τά ! τσκαν ;

μητέρα, δέν έπιθυμώ νά καταξοδεύεσθε'έ- 
γώ, ’μάτια μου, βλέπεις, έρχομαι καί είς 
τήν θέσιν σας' άλλά, παραδείγματος χά- 
ριν, είς τό μπάλ - μασκέ δέν κοστίζει α 
κριβά, καί έν τούτοις όποία διασκέδασις!

*0 Κόροβοφ έτρεχ.ν ώς ταχυδρομικός 
ίππος, άπό τοΰ ένός μαθήματος είς τό 
άλλο, έκ τοΰ άλλου είς τό τρίτον, έκοπί- 
αζε μεταφοάζων διά τήν έφημερίδα τοΰ 
«Τσέμς»καί διά τόν βιβλιοπώλην Παρχά- 
τωφ καί δλα ταϋτα  μόνον καί μόνον δ
πως φέργ) είς τήν μικράν,έκ δύο δ ωματίων 
κατοικίαν τοϋ πέμπτου πατώματος,πρός 
τήν Μήλοτσκαν αΰτοϋ ολίγα τινά περισσά 
χρήματα. Καί μόλις τά χρήματα ταΰτοε 
περιείρχοντο είς χεΐράς της αΰθωρεί έ- 
πέτα  αΰτη είς τά έμπορικά τοΰ Γοστί- 
νιι-Σβόρ καί έξώδευεν αΰτά άγοράζουσα 
διάφορα ράκη- έκ τών ρακών τούτων κα- 
τεσκεύαζεν άντικειμενον τι τοϋ στολι- 
σμοϋ της καί τό έσπέρας τό στόλισμα 
τοΰτο έκόσμει κομψώς τήν εΰσωμον Μή
λοτσκαν, ήτις έντός αγοραίου οχήματος, 
διηυθύνετο, συνοδευομένη ΰπό τής μη
τρός της,είς Λέσχην τινά ή συναναστρο
φήν, ένθα καλλιτέχναι « τραγφδοϋν καί

1. Τρίιππος άιιαξ».



«ηαγγέλ’λουν», ή Ινθα περιφέρονται δλως 
#νευ ένδιαφέροντος, ά λλ ’ δμως άδδηφά-

δεδυμένη, έκάθητο πληοίον τοΰ παρα
θύρου καί έκέντα.

• Μδλις μέ είδε έμειδίασε καί Ιδραμενγοι μετημφιεσμέναι. j ·Μ0Μς με ειοε εμειοιασε και εοραμεν
Ό Κόροβοφ δέν ειχεν οΰτε καιρόν, οΰτε | εΰχαρις είς προϋπάντησίν μου' ήτο ή αυτή

διοέθεσιν νά συνοδεύγι πάντοτε τήν σύζυ
γόν του είς δλας ταύτας τάς «διασκεδά
σεις». Κατά τάς μακράς έκείνας ώρας, 
χκθ’ ά ; έκείνη ώρχεΐτο είς Λέσχην τινά, 
$ «οικογενειακήν έσπερίδα», οΰτος, μέχρι 
Χαρώσεως, Ικυπτεν 4πί τής βαρείας, «ευ
τελούς» καί έλάχιστον Ικανοποιούσης 
έργασίας του. Προθυμοτάτη καί άχώρι- 
υτος συνοδός τής Μήλοτσκας καθ’ δλας 
ταύτας τάς περιστάσεις, άνεφαίνετο ή 
μ«τηρ της.

[Έ πετα ι συνέχεια].

Α γ α θ . Γ. Κ ω ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

Τ Ο  Σ Τ Ο Ι Χ Η Μ Α

πάντοτε, καί ή ήσυχος ζωή, τήν οποίαν 
διήγε, τόσφ σύμφωνος πρός τόν χαρα- 
κτήρά της, ειχεν αρχίσει νά έξαλείφτ] τάς 
αναμνήσεις τοϋ παρελθόντος της.

• Μοί ώμίλησε περί τοϋ συζύγου της 
μετά τουφερότητος καί εΰγνωμοσύνης. 
"Οτε τήν ήοώτησα άν έλησμόνησε τόν 
Μανουήλ Διάζ ήρυθρίασε καί άπεκρίθη 
μετά λύπης:

—Τόν ενθυμούμαι δταν εΰρίσκωμαι είς 
τήν έκκλησίαν καί προσεύχομαι δι’αΰτόν.

— Πώς ; άπέθανε ήοώτησα.
— Ναί, δι’ έμέ... μοί άπεκρίθη.
• Μετά τινας στιγμάς ποοσέθηχε:
— Καί δμως, θά τό πιστεύσετε, Δόν 

Ζοϋστε; Είπον, πριν ν’ άναχωρήσγ), δτι ό 
σύζυγός μου έπρόδωκε τό λαθρεμπόριον'

νέον ψεϋδος ευρίσκει ή Ειρήνη διά νά Ιλθγ) 
είς βοήθειαν της καί μόλις τό κατορθώ
νει διά τής βοήθειας τής θείας Ζουάνας. 
Ά λ λ ά  θαυμάσατε, δόν Ζοϋστε, τό θάρρος 
τη ς 'καθ ’έκάστην,βρέχει ή κάμνει κακοκαι
ρίαν, εκείνη πηγαίνει είς Παλάτσιος, δύω 
λεύγας μακράν δήλα δή, καί άγοράζει 
καπνόν, τόν όποιον μεταπωλεΐ έδώ μέ μι
κρόν κέρδος.Καί δμως ό σύζυγός της, ενε- 
κα τής ζηλοτυπίας του, θέλει νά τής ά- 
φαιρέσν) καί αΰτήν τήν έλπίδα' καθ’ έσπέ- 
ραν, δταν έπιστρέψγ), τήν υβρίζει’ καί δλα 
αΰτά τά μανθάνομεν άπό τούς γείτονας, 
οΐ όποιοι τόν άκούουν, διότι ή Φωτεινή 
δέν λέγει τίποτε,οΰτε παραπονεΐται ποτέ. 
Ίδοΰ ποία εινε ή ζωή της.

• Άναχωρήσας έκ τής οικίας έκείνης, 
είς τήν όποιαν έγέλα ή εΰτυχία καί ή ά- 
γάπη , έ'δραμον νά έπισκεφθώ τήν Φωτει
νήν. Είδα τόν Μάρκον. Οί μεγάλοι μελα
νοί οφθαλμοί του ήσαν άνοικτοί καί άνευ

καί έν τούτοις ό δυστυχής μου σύζυγος, δ έκφράσεως, τό βλέμμα του άτενές, έφαί- 
Ζουάν μου, περιεποιήθη τόσον καιρόν τήν νετο περικλεΐον δλην τήν δυσπιστίαν καί

Δ.

Δ ιή γη μ α

Β Λ ΙΑ ΚΟ Π Ο ΓΔ Ο Ϊ

δυστυχή μητέρα του,καί δταν ή δυστυχής 
άπέθανε άπό τήν λύπην της,έκεΐνος έπ λή - 
ρωσε τά έξοδα τής κηδείας της. Είς σύν- 

\ τροφός των τους έπρόδωκε καί κατόπιν 
κατηγόρησαν τόν σύζυγόν μου.

— Ποία άτιμία ; άνέκραξα.
• Τήν στιγμήν έκείνην δ Ζουάν Μένας

είσήλθε μετά τού υιού του.
—  Ό  υΙός μου δ Διέγος, μοί είπε, ά 

φοϋ μ’ έχαιοέτισεν έγκαρδίως, παρουσιά- 
ζων τόν έπταετή υιόν του.

— 'Ομοιάζει μέ τήν μητέρα του, δέν 
έχει οδτω ;

Καί έπί τή καταφατική απαντήσει μου 
προσέθηκεν :

— Καί κάμνεις πολύ καλά,διότι έκείνη 
είνε εΰμορφη, ένώ έγώ δέν είμαι.

— Ά  ! όχι, διέκοψεν ή Ειρήνη, πρέπει 
νά δμοιάζτ) μέ τόν πατέρα του καί είς 
δλα μάλιστα. Ακούεις, Διέγο ;

»Τό παιδίον έμειδίασε, κατεβίβασε τήν 
κεφαλήν είς σημεΐον συναινέσεως, καί ε- 
πε ιτα  παοετήοησε τόν πατέρα του διά 
βλέμματος πλήρους άγάπης.

» Ητο συγκινητική ή θέα τοϋ παιδίου 
έκείνου μεταξύ τών γονέων του.

— Μίαν μόνην λύπην Ιχομεν, μοί ε ί 
πεν δ Ζουάν Μένας, τήν λύπην διά τήν

βίσταντο άπό ημέρας είς ήμέραν ή δεύτερα δυστυχή αδελφήν μας, τήν Φωτεινήν. Ό  
Ικ^οσις τοϋ Φιλήμονος καί τής Βαύκιδος.

• Η Ειρήνη, πάντοτε γλυκεία καί υπή
κοος, ασθενική καί λεπτή, έζη αδιάφορος

FERNAN CABALLERO

Φ Ω ΤΕΙΝΗ ΚΑΙ Ε ΙΡ ΗΝΗ
*Ιακανιν6ν δ ιή γ η μ α

[Συνέχεια]

Ε'

«Κατά τό Ιτος 1822 άπήλθον είς Δός 
Έρμάννας δι’όλίγας ημέρας,ΐνα κυνηγήσω’ 
οκτώ Ιτη είχον παρέλθει καί μεγάλη άλ- 
λοίωσις ειχεν άκολουθήσει έν τή σειρά τών 
συμβάντων, τά δποΐα διηγήθην μέχρι 
τοϋδε.

• Η μελαγχολική Κίρήνη,άφοΰ έ'κλαυσε 
πικρώς τόν άπολεσθέντα ερωτά της, ύπε- 
χώρησεν είς τήν βίαν τών γονέων της καί 
ΰπανδοεύθη τόν Ζουάν Μένα’ ή Φωτεινή 
Ιλαβε σύζυγον, χωρίς νά έρωτήστ) κανέ
να, τόν Μάρκον Ρουιζ τόν ημιονηγόν.

»Ό  Αντώνιος καί ή θεία Ζουάνα κα-

τήν πολυτέλειαν, διά τής οποίας ό 
σύζυγός της — δστις τήν έλάτρευε —- τήν 
περιέβαλε πάντοτε.

•Κατώκουν ώραίαν καί μεγάλην οί- 
*ιαν, τήν θύραν τής δποίας έπέστεφον 
οπάνια φυτά καί άνθη’ ή αΐθουσά της 
διεκρίνετο τών άλλων τοϋ χωρίου διά τήν 
διακόσμησιν καί τήν άκοαν καθαριότητά 
τιπς. Έν τφ  μέσω ύπήοχε τράπεζα έκ ξύ- 

Νλου άνακαρδίου, έφ’ ής ΐστατο μαρμάρινον 
αγαλμάτιον τής Παρθένου, υποβασταζό
μενης ΰπό χερουβείμ" είς τάς δύω άκρας 
Ηεγάλαι άνθοδόχαι περιεΐχον άνθη.

* Η Ειρήνη, κοσμίως καί καθαρίως έν-

Μάοκος Ρου ίζ , τήν κατέστησε δυστυχή 
διά τής ζηλοτυπίας του,άλλά τέλος πάν
των έκέρδιζε πολλά, καί τά  τέκνα του 
δέν έ στενοχωροΰντο διόλου. Ά λ λ ’ άφ’ δ- 
του έτυφλώθη... .

— Πώς ! τ ί λέγετε ; έτυφλώθη ; Ό  
Ρουίζ ;

— Μάλιστα, σενόρ, καί άπό άμαύρω- 
σιν,ή όποία,καθώς γνωρίζετε,δέν θεραπεύ
εται. Έ κτοτε  ό Θεός μόνος ήξεύρει τ ί 
υποφέρουν.Ή ζηλοτυπία του Ιγεινε πλέον 
ασθένεια τοϋ πνεύματός του καί τοϋ κα- 
ταβιβρώσκει τήν καρδίαν ώς γάγγραινα. 
Κάμνομεν δ,τι δυνάμεθα δι’αΰτούς, άλλά 
ή Φωτεινή, ή δποία είνε περισσότερον υ 
περήφανος άπό μίαν βασίλισσαν, δέν θέ
λει τίποτε νά δεχθνΐ. Καθ’ ήμέραν καί

τήν ζηλοτυπίαν του. Τό θέαμα ήτο άπαί- 
σιον.

• Λοιπόν δέν βλέπετε τίποτε; τόν ήρώ- 
τησα.

— "Οχι, σενόρ, μοί άπεκρίθη διά φω
νής ΰποκώφου. Δι’ έμέ πάντοτε εινε νΰξ 
βαθεΐα. Πιθανόν τώρα νά είνε ήμέρα ά 
κόμη, πλήν.. .  έγώ δέν τήν βλέπω.

— Δέν είσθε εΰτυχής, είπον είς τήν 
Φωτεινήν, δταν άναχωροϋντα μέ συνώ- 
δευσε μέχρι τής θύρας.

— Ήδυνάμην άρά γε νά είμαι εΰτυχής, 
άφοϋ βλέπω ενα άνδρα, δστις δέν συνε- 
πλήρωσεν άκόμη τά τριάκοντα Ιτη του, 
στερούμενον τού φωτός τής ημέρας ;

— Δέν είνε μόνον αΰτό' ζηλοτυπεΐ, 
σέ βασανίζει.

— Ποιος σάς ειπε αΰτό·; δέν είνε ά- 
ληθές, μοί είπε ρίπτουσά μοι βλέμμα πλή
ρες ύπερηφανείας.

• Έσιώπησα.
• Αί δύω αΰται νεαραί καί ώραΐαι γ υ 

ναίκες, ήσαν καί αί δύω άξιοθαύμαστοι, 
διά τόν σπάνιον χαρακτήρά των.

«Ήμέραν τινά, καθήμενος είς τήν αυ
λήν τής έπαύλεώς μας, παρετήρουν κη
πουρόν τινα,δστις Ιπλεκε τούς κλάδους ώ- 
ραίας περιπλοκάδας έπί τής προσόψεως 
τής οικίας μας.

• Ό  υπηρέτης, δστις πρό ολίγου είχε 
φθάσει έκ Σεβίλλης δπου τόν είχα στεί
λει, Ιλεγε πρός τόν κηπουρόν :

• Λοιπόν, είνε αλήθεια, Μανουήλ, ήλθα 
άργότερα σήμερον, άλλά έστάθην είς τήν 
βέν τα  τού Γουαδαίρας διά κ α τ ι τ ί ,  τό 
όποιον θά σοϋ διηγηθώ.

—  Τί σοΰ συνέβη ;
— Συνήντησα ενα άνθρωπον, δ δποΐος 

πολύ μέ διεσκέδασε μέ τάς έρωτήσεις του.
— Καί τ ί  είδους άνθρωπος ήτο ;
— Πτωχός, κατά τά φαινόμενα' τά 

φορέματά του ήσαν παλαιά  καί καταξε- 
σχισμένα' είς τό ενα πόδι είχε ενα με
γάλο έρυθρό σημάδι, άλλά είχε πολΰ εΰ- 
γενική φυσιογνωμίαν.

— Καί τ ί  σ’ έρωτοΰσε ;



— Ήρχισε νά μ’έρωτ| αν πνιγαίνω είς j 
Δός-Έρμάννας. Τοΰ άπεκ.ρίθν)ν, ναί.

— Γνωρίζεις έκεϊ δλους τοΰς άνθρώ- J 
πους τοϋ χωρίου ; μοϋ είπε.

—  Βεβαιότατα.
— Καί τήν θεία Ζουάνα Όρτέγα, την 

γνωρίζει; ;
..(£ —  Καί ποιος δέν γνωρίζει την καλή 
αΰτή γυναίκα ; άπεκρίθην.

—  Ή  μία κόρη της, καθώς έμαθα, ΰπ- 
«νδρεύθη τόν Μάοκον Ρουίζ.

—  Ναί, άπεκρίθην, καί ί) άλλη τόν 
κτηματίαν Ζουάν Μένα.

»Ό  άγνωστος τότε έπήδησεν άπό τό 
θρανίον,είς τό όποϊον έκάθητο, ώς νά τόν 
έδάγκασε σκόρπιός.

— Εΐνε λοιπόν αλήθεια ; έφώναξε ώς 
τρελλός.

— Άκούσας την διήγησιν αΰτήν τοΰ 
υπηρέτου μου, έξηκολούθησεν ό θεΐός μου 
γίσθάνθην τό αίμά μου σταματοϋν είς τάς 
φλέβας μου. Δέν άμφέβαλον πλέον" ό άν
θρωπος, δστις ώμίλησεν είς τόν υπηρέτην 
μου, ήτο ό Μανουήλ Διάζ, ό Μανουήλ, 
δστις άποτίσας τήν ποινήν του, είχεν έξ- 
έλθει τών φυλακών. Ό  Μανουήλ, δστις, 
ώς ειχον διαδόσει, έπίστευεν δτι ό προ- 
δοΰς αΰτόν ήτο ό Ζουάν Μένας. Ό  δυσ
τυχής, έπί όκτώ ολόκληρα έτη είχε συγ- 
κρατήσει τήν όργήν του καί Ιπνιγε τήν 
φωνήν τής έκδικήσεώς του, έπί οκτώ έτη 
έσυρε τήν ατιμωτικήν τοϋ δεσμώτου ά- 
λυσιν, ΰπέφερε τάς ύβρεις τών φυλά
κων, τήν πείναν, τοΰς μόχθους τής αναγ
καστικές έργασίας του, διανοούμενος πάν- ί 
τοτε δτι ώφειλε ταϋτα  πάντα είς έκεΐνον, 
δστις εΰτυ^ής τώρα αναπαύεται είς τό 
πλευρόν έκείνης,τήν οποίαν αΰτός ό έξου- 
θενημένος, ό κατάδικος ήγάπα άκόμη.'Ε
λευθερωθείς και πλησιάζων είς τό χωρίον 
του έλαβε τήν έπιβεβαίωσιν τών υποψιών 
του' ναί, ήτο αληθές, ή Ειρήνη ήτο σύ
ζυγος τοϋ προδόσαντος αΰτόν.

»Ό  υπηρέτης μου προσέθηκε : «Τόν ή- 
ρώτησα λοιπόν τ ί  μουρμουρίζει μέσα είς 
τά  ’δόντια του καί 'ξέρεις τ ί μοϋ άπε- 
κρίθη-

• Τίποτε, τίποτε, φίλε μου.
«"Υστερον άπό ολίγον πάλιν μ’ έρωτ^:
» — Γνωρίζεις, τήν οικογένειαν τοϋ 

Μανουήλ Διάζ :
—  Εκείνου ποΰ είνε ’στό κάτεργον;
»Ό  άγνωστος έκαμε κίνημα θυμοΰ.
» — Ναί, έκείνου, μοϋ είπε. Ή  μητέρα 

του είνε καλά ;
» — Ή  μητέρα του άπέθανε,σύντροφε.
»Ό  άγνωστος έμεινε ακίνητος καί έ- 

γεινε κατακίτρινος.
» — Τί έχεις; τόν ήοώτησα, μήν είσαι 

άρρωστος;
» — "Οχι, μοϋ άπεκρίθη, κάτι έ'χω 

στην καρδιά, μια αρρώστια, μά δέν είνε 
τίποτε. Καί ή αδελφή του τοϋ Διάζ, τ ί  
γ ίνετα ι ;

» — Ή  αδελφή ; ήρώτησα καί δέν ήμ- 
πόρεσα νά κοατήσω τά γέλοια.

» — Ναί ή αδελφή του, μοϋ είπε ά 
γριος, ή αδελφή του.

» — “Ε ! τοϋ είπα, τ ί  λυσσασμένος

σκύλος σ’έδάγκασε, σύντροφε ; Τί δικαίω_ 
μα έ'χεις έσΰ νά μέ ζαλίζγις μέ τόσας έ* 
ρωτήσεις καί τ ί ανάγκη έχω έγώ νά σοϋ 
άποκριθώ, μάλιστα γ ιά  κορίτσια ποϋ γ ιά  
νά ζήσουν έ γ ε ινα ν . . . .  κακαις γυναίκες.

»Ό  άγνωστος δέν έβγαλε λέξι ' άνοιξε 
τήν πόρτα καί έγεινεν άφαντος. Τί νά σοϋ 
’πώ ; τόν έλυπήθηκα,

—  »Θά είνε κανείς τρελλός, μοϋ είπεν ό 
ξενοδόχος.

• "Υσ τερα άπό ’λίγο ή πόρτα άνοιξε καί 
ό άγνωστος ήλθε πάλι. ΤΗτον περισσότε
ρον ήσυχος τώρα.

• Έ γώ  πειά είχα έργασία, έσηκώθηκα 
γιά  νά φύγω.

»Μ’ έκράτησε.
» — Γιά τό όνομα τοϋ Θεού, μοϋ είπε, 

άποκρίσου είς δ,τι άκόμη θά σ’ έρωτήσω. 
Οί άδελφοί του τ ί γίνονται ;

• — Ό  έ'νας εινε στρατιώτης. Ό  ά λ 
λος οΰτε ξέρουν τ ί  γ ίνετα ι.

» —Εΰχαριστώ,μοϋ είπε μέ φωνήν πνιγ- ' 
μένην. ·

• — Πηγαίνεις εις Δός-'Ερμάννας,σύν
τροφε ; τόν ήρώτησα.

» — Ναί, έχω νά πληρώσω έ'να χρέος.]
ο’Εδανείσθην λοιπόν άπό τόν ξενοδό-j 

χον τό τουφέκι του καί τοϋ άφησα έ νέ - j 
χυρο τό σάκκο του καί μερικά χρήματα. 
Έ π ε ιτα  έπήραμε μαζί τό δρόμο, άλλά δ
ταν έπλησιάσαμε, μέ ήρώτησε άν ό Ζουάν 
Μένας είχε άκόμη τό αμπέλι του έκεϊ είς 
τό Χόγιο  τών Μαύρων.

» — Ναί, τοϋ άπεκρίθηκα, και έχει 
καί άλλο τώρα. Τό νέο ποϋ αγόρασε πρό 
ολίγου.

»Μέ άφησε καί μοϋ είπε, δτι τρέχει 
νά σκοτώστ) ενα λαγώ , ό όποιος έτρωγε 
είς τό απέναντι περιβόλι . . . Τό βέβαιον 
είνε δμως δτι ό άνθρωπος αΰτός είνε τρελ
λός.

»Ό  υπηρέτης μου — έξηκολούθησεν ό 
θεϊός μου—έπεράτωσε τήν διήγησίν του, 
ένφ έγώ έδραμον έξω φρενών πρός τήν οι
κίαν τοϋ Ζουάν Μένα.

• Εΰρον τήν Ειρήνην ήσυχον' καθημέ- 
νην εις τό παράθυρον καί έργαζομένην.

• Ο συζυγός σου, Ειρήνη ; τήν ήοώ
τησα έν αγωνία.

Είνε έκεϊ, είς τό αμπέλι μας, άπήν- 
τησε διά τής γλυκείας φωνής της.

—  Πηγαίνω, είνε ανάγκη νά τόν ευρώ’ 
μήπως έχετε καμμίαν ήμίονον είς τόν 
σταϋλον ;

Η νεαρά γυνή ΰψωσε τήν κεφαλήν καί 
μέ παρετήοησεν έκπληκτος.

— Ο Ζουάν θά έλθγ] τώρα αμέσως, ά- 
πήντησε.

— Αλλά είνε άνάγκη, πρέπει νά τόν 
ίδω.

— Θεέ μου ! τί νά τρέχγι αρά γε, δόν 
Ζοϋστε.

— Ειρήνη, τή  είπον, εινε όκτώ έτη 
άφ’ δτου ό Διάζ κατεδικάσθη είς τήν ειρ
κτήν. Είς άνθρωπος έφθασε σήμερον είς 
τό χωρίον καί ό άνθρωπος αΰτός μισεί 
τόν σύζυγόν σου. Είνε ώπλισμένος καί 
τόν φοβοϋμαι.

— ΤΩ, Θεέ μου, τρέξατε, τρέξατε, δόν 
Ζοϋστε, σώσατε τόν σύζυγόν μου.

• Καί ταϋτα  λέγουσα ήθέλησε νά έ- 
γερθ·?), πλήν δέν τό κατώρθωσεν αί δυ
νάμεις της τήν έγκατέλειπον καί έρρίφθη 
έπί τοϋ καθίσματος της, ώχρα καί άφω
νος.

• Ταΰτοχρόνως ή θύρα ήνοίχθη' άνθρω
ποι πολλοί είσήλθον φέροντες είς τάς χεΐ- 
ράς των παιδίον αίμόφυοτον, καί άπέθε- 
σαν αΰτό έπί τοϋ έδάφους.

• Παιδί μου, Διέγο ! . . .  έφώνησεν ή ά 
τυχης μήτηρ... τό αιμα αΰτό ...

— Είνε τοϋ πατρός μου, άπήντησε τό 
παιδίον διά φωνής πεπνιγμένης.

—  Καί ό πατήρ σου...
—  Τόν έφόνευσαν...
—  Ποιος ;
— Δέν τόν γνωρίζω' εις άνθρωπος κε- 

κρυμμένος όπισθεν ένός βάτου έξήλθεν 
αίφνης καί είπε : «Ζουάν Μένα, δταν δι- 
δγ) κανείς ύπόσχεσιν, πρέπει νά τήν έκ- 
τελΫ)' δταν χρεωστή, πρέπει νά πληρώνγ)». 
Καί ΰψωσε τό δπλον του. «Μή φονεύσγις 
τό παιδί μου», έφώναξεν ό πατήρ μου... 
καί τό δπλον έξεπυρσοκρότησεν.

»'Η άτυχης γυνή έκλονίσθη, έξεβαλε 
κραυγήν σπαρακτικήν καί έπεσεν ώ ; κε
ραυνόπληκτος.

» Δέν γνωρίζεις αΰτόν τόν άνθρωπον ; 
ήρώτησε τό παιδίον.

—  "Οχι, άλλά καί έκατόν έτη άν πα- 
ρέλθουν, θά τόν αναγνωρίσω. Θά τόν έ- 
πανεύρω — θά τόν έπανεύρω καί θά τφ  
πληρώσω μόνος μου τόν θάνατον τοϋ π α 
τρός μον.

»'Η φρίκη,τήν οποίαν ένεποίησεν ή δο
λοφονία είς τό πνεΰμα τοϋ νεαροϋ πα ι-  
δός, ΰπεχώρησεν ολίγον κα τ ’ ολίγον είς 
τήν θλΐψιν. Έτρεμεν ολόκληρον καί κραυ- 
γα ί διακεκομμέναι διέφευγον τά συνε- 
σφιγμένα χείλη του.

• Κ υττάξατε, κυττάξατε , τό αίμα τοΰ 
πατρός μου είνε αΰτό, άνέκραξεν.

»'Η άτυχης Ειρήνη δέν έπέζησεν είς 
τήν συμφοράν αΰτήν. Δέν είχε οΰτε τό 
φυσικόν, οΰτε τό ηθικόν θάρρος, ώστε νά 
τήν υποστή» .

Ή  άνάμνησις τής σκηνής αΰτής συνε- 
κίνησε τόσον τόν θεϊόν μου, ώστε δέν ή 
δυνήθη νά έξακολουθήστ) καί μέ παρεκά- 
λεσε νά τόν άφήσω μόνον.

[Έ π ε τ α ι  συνέχεια], Γ .  Β .  Τ ςοκοποϊλος

GUY DU MAUPASSANT

Ε Ν  ΐ  Α Β Ε ί Λ [ Ωι
Αιήγημα

Α'

Πλήρες ητο τό βαγόνι .ον  ήδη άπό Καν- 
νών’ συνδιελέγοντο, δλοι γνωστοί πρός 
άλλήλους. Έ νφ  διήρχοντο έκ Ταρασκό- 
νης, κάποιος είπεν :

—  Έδώ εινε ποϋ δολοφονοϋν !



Καί άρχισαν νά δμιλώσι wept τοϋ μυ- 
βτηοιώδους καί άσυλλήπτου δολοφόνου, 
δβτις, άπό δύο ήδη έτών, άπέκτεινεν 
£Κά καιρού είς καιρόν, καί ενα ταξειδ ιώ- 
την. “Εκαστος Ικαμνεν υποθέσεις, έκα
στος έδιδε την γνώμην του. Αί γυναίκες 
έθεώρουν φρίσσουσαι την σκοτεινήν νύκτα, 
όπισθεν τών υαλωμάτων, φοβούμεναι μνι- 
πως ΐδωσιν αίφνης έπιφαινομένην κεφαλήν 
Ανθρώπου παρά την θύραν.Καί άρχισαν νά 
διηγώνται φρικώδεις ιστορίας περί κακών 
συναντήσεων, περί απομονώσεων μετά 
τοελλών έν ταχε ίς  άμαξοστοιχία, περί ώ- 
aflv παρελθουσών απέναντι υπόπτου τ ί 
νος προσώπου. "Εκαστος τών άνδρών ή- 
ξευρεν καί Ιν ανέκδοτον πρός τιμήν του, 
χαθείς ειχεν έκφοβίσει, καταβάλλει καί 
δεσμεύσει κακοποιόν τινά ΰπό παραδόξους 
περιστάσεις μεθ’ έτοιμότητος πνεύματος 
καί ίταμότητος θαυμαστής. ’Ιατρός τις, 
δστις διήρχετο έκαστον χειμώνα έν με
σημβρία, ήθελησε νά διηγηθή καί αΰτός 
Ιν περιστατικόν.
' — Έ γώ , ειπε, δέν Ισχον ποτέ τήν τ ύ 
χην νά δοκιμάσω τό θάρρος μου, άλλ ’ έ- 
γνώοισα γυναίκα τινά, έκ τών πελατιδων 
μ,ου, άποθαμμένην σήμερον, είς την όποιαν 
ουνέβη τό παραδοξότερον πράγμα τοϋ κό- 
<τμου, συγχρόνως δέ τό μυστηοιωδέστε- 
ρον καί συγκινητικώτερον.

»’ Ητο ρωσίς, ή κόμισσα Μαρία Βά- 
. · ρανωβ, ΰψηλη κυρία, εξαίρετου καλλονής. 

Ήξεύοετε πόσον αί ρωσίδες είνε ώραΐαι, ή 
τουλάχιστον πώς μάς φαίνονται ώραΐαι, 
αέ την λεπτήν των ρίνα, τό λεπτοφυές 
στόμα, τους προσκειμένους οφθαλμούς, 
χρώματος αορίστου, κυανοφαίου, καί μέ 
την ψυχοάν των χάριν, τήν κατά τι ά- 
καμπτον.Έχουσι κάτι τι τό απεχθές,συγ
χρόνως καί τό έπαγωγόν, τά άγέρωχον καί 
τά γλυκύ, τό τρυφερόν καί τό τραχύ. 
Πράγματι give θελκτικαί δι’ ενα Γάλλον. 
Κατά βάθος, μόνη ίσως ή διαφορά τοϋ 
γένους καί τοϋ τύπου μέ κάμνει νά βλέπω 
τοσα πράγματα είς αΰτάς.

» Ο ιατρός της, άπό πολλών ήδη έτών, 
tviv Ιβλεπεν άπειλουμένην ΰπό στηθικού 
νοσήματος καί προσεπάθει νά την πείσν) 
νά ελθγι είς τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν ' 
*λλ’ αΰτη άπεποιεΐτο έπιμόνως νά έγκα- 
ταλειψγ] την Πετρούπολιν. Έ π ί τέλους τό 
παρελθόν φθινόπωρον ό ιατρός, φοβηθείς

περι της υγείας της, επεισε τον συ-I
ζογόν της, ό όποιος διέταξεν αμέσως αΰ- 

I ^ ν  ν’ άναχωρήσν) διά Μεντόν.
“Είσήλθεν είς τό τραΐνον, μόνη είς τά 

rM~/bVl0v της, διότι τό προσωπικόν τής 
υΐ5Άρεσίας της κατέλαβεν άλλο διαμέρι
σμα. Εστέκετο παρά την θύραν, ολίγον 

k ί^ελαγχολική, βλέ πουσα άντιπαρεο/ομέ- 
ναί τάς έξοχάς καί τά χωρία,τελείως έγ- 
**ταλελειμένη έν τώ βί<*>, άνευ τέκνων, 
®χεδον άνευ γονέων, μέ σύζυγον, τοϋ ό
μοιου ό έ’ρω; είχε σβεσθή καί ό όποιος 
Τ*  ^ρριπτεν οΰτω, έν μέσω τοϋ κόσμου, 
Χωρίς νά την συνοδεύσν), δπως στέλλουν 
ει! τά νοσοκομεΐον ΰπηοέτην ασθενή.

‘ Είς έκαστον σταθμόν ό θεράπων της 
“*ν ποοσήρχετο έρωτών έάν έχρειάζετο

τίποτε ή κυρία του. ’ Ητο γηραιός οίκέ- 
της, τυφλός άφωσιωμένος, πρόθυμος νά 
έκπληρώσν) πάσας τάς διαταγάς τάς ο
ποίας θά τώ Ιδιδεν. Ή  νΰξ έπήλθε καί ό 
συρμός Ιτρεχεν ολοταχώς. Έκείνη δέν ή
δύνατο νά κοιμηθή έκ νευρικού παροξυ
σμού’ αίφνιδίως τή έπήλθεν ή σκέψις νά 
μετρήσν) τά χρήματα, τά όποια ό σύζυ
γός της τή είχε δώσει τήν τελευταίαν 
στιγμήν είς χρυσόν. Ή νοιξε τόν μικρόν 
της σάκκον καί έξεκένωσεν έπί τών γονά
των της τό στιλπνόν ρεϋμα τοϋ μετάλλου.

» Ά λ λ '  αίφνιδίως ψυχρά πνοή άέρος 
προσέβαλε τό ποόσωπόν της. Έκπληκτος 
άνήγειρε τήν κεφαλήν. Ή  θύοα τοϋ β α 
γ ο ν ι ο ύ  ήτο πρό μικρού άνοικτή. Ή  κό- 
μησσα Μαρία, εκστατική, έρριψεν άποτό- 
μως Ιν σάλιον έπί τών χρημάτων, διε- 
σκο^ιπισμενων έπί τής έσθήτός της, καί 
περιέμενε. Παρήλθον ολίγα δευτερόλεπτα, 
είτα έφάνη άνθρωπός τ ις , ασκεπής, π λη 
γωμένος είς τήν χεΐρα, άσθμαίνων, έν έν- 
δυμασία έσπερίδος. Έπανέκλεισε τ η ν  θύ- 
ραν, έκάθησε, ποοσεΐδε τήν γείτονά του 
δι’ οφθαλμών λαμπόντων, κατόπιν έκά- 
λυψε διά μανδηλίου τόν γρόνθον του , 
έξ οΰ έρρεε τά αίμα. Ή  νεαρά γυνή ή- 
σθάνθη έαυτήν λιποθυμούσαν έκ τού φό
βου. *0 άνθρωπος οΰτος τήν είδε βεβαίως 
μετρώσαν τά χρήματά της καί ήλθε νά 
την κλέψ·/) καί νά την φονεύσγ).

“Την ήτένιζε πάντοτε άσθμαίνων, μέ 
ποόσωπον ήλλοιωμένον, σπασμωδικόν, έ
τοιμος άναμφιβόλως νά όρμήσϊ) κατ ’ α ΰ 
τής.

“Έςαίφνης είπε :
— Κυρία, μή φοβήσθε !
« ’Εκείνη δέν άπήντησε. Ανίκανος ν' ά- 

νοίξϊ) τό στόμα, ήσθάνετο την καρδίαν 
της πάλλουσαν καί τά ώτά της βομ- 
βοϋντα. Έκεΐνος έπανέλαβε :

—  Δέν είμαι κακοποιός, κυρία. Ά λ λ ά  
δι’ άποτόμου κινήματος, άπομακουνθέν- 
των τών γονάτων της, ήρχισεν ό χρυσός 
νά οέϊ) έπί τοϋ τάπητος, ώς ρέει τό ΰδωρ 
εκ τής ΰδροορόης.

• Έκπληκτος ό άνθρωπος παρετήρει 
τόν χείμαρρον εκείνον τοϋ μετάλλου ,. καί 

ί έκυψε πάραυτα νά τάν συνάξϊ). "Εντρο
μος έκείνη ήγέρθη, ρίπτουσα κατά γης 

;'3λην της την περιουσίαν καί έτρεξε πρός 
ί τήν θύραν διά νά ριφθή κατά τής οδού.
| Ά λ λ ’ έκεΐνος ένόησε τ ί έσκόπευε νά πρά- 

ξν) ’ ώομησε, την ήρπασεν είς τους βρα- 
j χίονάς του, την ήνάγκασε νά καθήσν) διά 

τής βίας, καί συγκρατών αΰτην διά τών 
χειοών :

—  Άκούσατέ με, κυρία' δεν είμαι κα 
ί κοποιός, καί ή άπόδειξις είνε, οτι θέλω 
j νά μαζεύσω τά χρήματα αΰτά καί νά 
j  σάς τά αποδώσω. Ά λ λ ά  είμαι άνθρωπος

χαμένος,άνθρωπος αποθαμένος,ά,ν σεΐς δέν 
μέ βοηθήσετε νά διέλθω τά σύνορα. Δέν 
ήμπορώ νά είπώ τίποτε περισσότερον. Είς 
μίαν ώραν θά εί'μεθα είς τόν τελευταΐον 
ρωσικόν σταθμόν. Είς μίαν ώραν καί ε ί
κοσι λεπτά, θά διέλθωμεν τά δρια τής 

j Αυτοκρατορίας. Έάν δέν μέ συνδράμετε,
I έχάθην. Καί έν τούτοις, κυρία, οΰτε έ-

φόνευσα, οΰτε έκλεψα, οΰτε Ιπραξα τ ί 
ποτε έναντίον τής τιμής. Αυτό σάς τό 
ορκίζομαι. Δέν ήμπορώ νά σάς είπώ τ ί 
ποτε περισσότεοον.

»Καί γονυπετήσας, συνήγαγε τάν χρυ
σόν, καί κάτωθεν άκόμη τών έδωλίων ζη 
τών τά  τελευταία κερμάτια, κυλίσαντα 
μακράν. Κατόπιν, άφοϋ δ μικρός δερμά
τινος σάκκος έπληοώθη έκ νέου, τάν ένε- 
χείρισεν είς την γείτονά του, χωρίς νά 
πρόσθεσή λέξιν, καί έπιστρέψας έκάθησεν 
είς την άλλην γωνίαν τού βαγον ιο ύ .

» Δέν έκινήθησαν πλέον οΰτε δ είς οΰτε 
δ άλλος’ έκείνη έμενεν ακίνητος καί άλ- 
λαλος, άκόμη λιπόψυχος έκ τοϋ τρόμου, 
άλλά συνερχομένη ολίγον κα τ ’ ολίγον. 
Έκεΐνος δέν έκαμεν οΰτε ενα μορφασμόν, 
οΰτε Ιν κίνημα’ έμενεν εΰθυτενής, μέ τους 
όφθαλμοΰς προσηλωμένους έμπροσθέν του, 
ωχρότατος, ώς άν ήτο νεκρός. Ά πό  κα ι
ρού είς καιρόν έκείνη Ιροιπτεν Ιν βλέμμα 
άπότομον, άποστοεφόμενον ταχέως. Ητο 
άνήο ώσεί τριακοντούτης, πολΰ ώοαΐος, 
έ'χων τέλειον έξωτερικόν εΰπατρίδου.

» '0  συρμός έ'τρεχεν έν τφ  σκότει, έξέ- 
βαλλεν έν τφ  μέσψ τής νυκτάς τάς ο
ξείας αΰτοϋ κοαυγάς, άνέκοπτεν ένίοτε 
τήν πορείαν του καί είτα άνεχώρει π ά 
λιν δλοταχώς. Ά λ λ ’ αίφνης έμετρίασε 
την δρμήν του, έσύριξεν έπανειλημμένως 
καί έσταμάτησε διά μιας.

»Ό  Ίβάν έπεφάνη νά λάβϊ) δ ιαταγάς. 
Έκείνη παρετήρησεν άκόμη μίαν φοράν 
τάν παοάξενον συνταξειδιώτην της, καί 
είπεν είς τάν ΰπηρέτην αΰτής μέ φωνήν ά - ,  
πότομον, πλην ΰποτρέμουσαν :

— Ίβάν, νά έπιστρέψης πλησίον τοϋ 
κόμητος, δέν έχω πλέον άνάγκην άπό σέ.

»Ό  απαλλασσόμενος ο’ικέτης ήνοιξεν ΰ- 
περμέτρως τους όφθαλμοΰς καί έψιθύρισε:

—  Ά λ λ ά ,  βαρι 'να ; «
— Ό χ ι ,  ύπέλαβεν έκείνη, δέν θά έλ- 

θγις, ήλλαξα γνώμην’ θέλω νά μείννις είς 
Ρωσίαν. Στάσου, νά χρήματα διά νά έ- 
πιστρέψής. Δός μου έδώ τόν σκοϋφόν σου 
καί τάν μανδύαν σου.

»Ό  γηραιός οίκέτης, έ'κπληκτος, άπε- 
καλύφθη καί έ'τεινε τόν μανδύαν του, ΰ- 
πακούων πάντοτε, άνευ αντιλογίας, συν- 
ειθισμένος είς τάς αιφνίδιους αποφάσεις 
καί είς τάς άδαμάστους ιδιοτροπίας τών 
αΰθεντών. Καί άπεμακρύνθη μέ δάκρυα 
είς τούς οφθαλμούς.

» Ό  συρμός έξεκίνησεν έ* νέου, βαίνων 
ποάς τά σύνορα.

»Τότε ή κόμησσα Μαρία ειπε πρός τόν 
γείτονά της :

—  Αΰτά τά πράγματα είνε διά σάς, 
κύοιε, είσθε Ίβάν δ ΰπηοέτης μου. Έ να  
μόνον ό'ρον θέτω είς αυτά ποϋ κάμνο) : 
Νά μη μοϋ ομιλήσετε ποτέ ’ νά μή μοϋ 
’πήτε οΰτε λέξιν, οΰτε διά νά μ’ εΰχαρι- 
στήσετε, οΰτε δι’ ο,τι δήποτε άλλο.

» Ό  άγνωστος ΰπεκλίνατο, χωρίς νά 
προφέρή οΰτε λέξιν.

“Μετ’ ολίγον έσταμάτησαν έκ νέου καί 
οί δημόσιοι ΰπάλληλοι, έν στολή, έπε- 
σκέφθησαν τάν συρμόν. Ή  κόμησσα ετ ί ι-  
νεν αΰτοΐς τά  χαρτία καί δεικνύουσ* τόν

_
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟΝ
άνθρωπον, καθήμενον είς τό βάθος τοΰ 
βα γο ν ι ο ύ  :

—  Είνε ό υπηρέτης μου Ίβάν, είπε, 
τοΰ όποιου ιδού τό διαβατήριον.

»Ό  συρμός έξεκίνησεν.
•Διαρκούσης ολοκλήρου τής νυκτός I- 

μενον αντιμέτωποι, άλαλοι καί οί δύο.
• Τήν πρωίαν,ώς έσταμάτησαν είς γερ

μανικόν τινα σταθμόν, ό άγνωστος κα
τήλθε καί Ιστη δρθιος παρά την θύραν :

—  Συγχωρήσατέ με, κυρία, είπε, νά 
παραβώ την ΰπόσχεσίν μου. Σ£; υστέ
ρησα τοΰ υπηρέτου σας καί είνε δίκαιον 
νά τόν αντικαταστήσω. Μήπως χοειάζε- 
σθε τίποτε ;

• ’Εκείνη άπεκρίθη ψυχρώς :
— Πήγαινε νά ζήτησης την θαλαμη

πόλον μου.
• ’Εκείνος υπήγε. Κατόπιν δέν έφάνη 

πλέον.
‘Οσάκις έκείνη κατήοχετο είς κανέν έ- 

στιατηριον, τόν εβλεπε μακρόθεν θεω- 
ροΰντα αΰτήν.

• Έφθασαν ούτως είς Μεντόν.»

Β'

‘Ο ιατρός έσιώπησεν έπί δευτερόλεπτον, 
ε ίτα  δ’ έξηκολούθησε :

«Μίαν ήμέραν, ένφ έδεχόμην τοΰς πε- 
λάτας μου είς τό γραφειόν μου, είσήλθε 
νεανίας υψηλός καί μοΰ ειπε :

— ’Ιατρέ, έρχομαι νά σάς ζητήσω ειδή
σεις περί τής κομήσσης Βάρανωφ’ είμαι, 
άν καί έκείνη δέν μέ γνωρίζει καθόλου, 
φίλος τοΰ συζύγου της.

— Είνε κακά, άπεκρίθην, δέν θά έ- 
πιστρέψη πλέον είς Ρωσίαν.

• Καί ό άνθρωπος έκεΐνος ήρχισεν άπο- 
τόμως νά όλολύζν). κατόπιν ήγέρθη καί 
έξήλθε κλονούμενος, ώς μέθυσος.

• Ειδοποίησα τήν ιδίαν έσπέραν τήν κό- 
μησσαν, οτι είς ξένος ήλθε νά μ’έοωτήση 
περί τής υγείας της. Έφάνη συγκεκινη- 
μένη καί μοί διηγήθη τήν ιστορίαν, τήν 
οποίαν πρό ολίγου σάς ειπον.

— Αΰτός ό άνθρωπος, ποοσέθηκε, τόν 
όποιον δέν γνωρίζω καθόλου, τώρα μέ ά- 
κολουθεϊ ώς ή σκιά μου. Τόν συναντώ 
κάθε φοράν ποΰ έξέρχομαι, μέ παρατηρεί 
κατά παράδοξον τρόπον, άλλ ’ οΰδέποτε 
μοί ώμίλησεν.

• Έσκέφθη καί κατόπιν προσέθηκε :
—  Σταθήτε, στοιχηματίζω, δτι είνε 

υπό τά παράθυρά μου.
• Ήγέρθη έκ τής υψηλής αΰτή ; έδρας, 

μετετόπισε τά  παραπετάσματα καί μοί 
έδειξε τψόντι τόν άνθρωπον, δστις ήλθε 
νά μ’ εΰρη, καθήμενον έπί δημοσίου θρα
νίου, μέ οφθαλμούς υψωμένους πρός τό 
ξενοδοχεΐον.Μάς παρετήρησεν' ήγέρθη καί 
άπεμακρύνθη χωρίς νά στρέψη τήν κε
φαλήν.

• Τότε έγενόμην μάρτυς έξαισίου καί 
συγκινητικού έπεισοδίου, τής άφώνου λα 
τρείας τών δύο τούτων υπάρξεων, αϊτινες 
δέν έγνωρίζοντο καθόλου.

• Τήν ή γ ά π α  μέ τ ή ν  άφοσ ίωσ ιν  ζ φ ο υ δ ι -  
σωθέντος , εΰγνωμονοΰντος  κα ί  ά φ ω σ ιω -

μένου μέχρι θανάτου. Ήρχετο καθ’ ημέ
ραν καί μοί έλεγε : « Πώς πηγαίνει ; » 
ένοών δτι τόν είχον μαντεύσει. Καί I- 
κλαιε φοβερά οσάκις τήν έ'βλεπε διερχομέ- 
νην, όλονέν άσθενεστέραν καί ώχροτεραν 
άπό ήμέρας είς ήμέραν.

— Δέν ώμίλησα παοά μίαν φοράν, μοί 
Ιλεγεν έκείνη, πρός τόν παράδοξον αΰτόν 
άνθρωπον, καί μοί φαίνεται δτι τόν γνω
ρίζω πρό εϊκοσιν έτών.

• Καί δταν συνηντώντο,άπέδιδεν έκείνη 
τον χαιρετισμόν του μετά μειδιάματος 
σοβαοοΰ καί έπαγωγοΰ. Τήν έθεώρουν εΰ- 
τυχή αυτήν, τήν τόσφ έγκαταλελειμένην, 
τήν γνωρίζουσαν οτι θ’ άποθάνη, τήν έ 
θεώρουν εΰτυχΫί, διότι ήγαπάτο τοιουτο
τρόπως, μέ τόν σεβασμόν έκεϊνον καί τήν 
σταθερότητα, μέ τήν ϋπερβάλλουσαν έ 
κείνην ποίησιν καί τήν άφοσίωσιν, τήν 
πρόθυμον πρός πάν. Καί έν τούτοις πιστή 
είς τό ένθουσι ώδες αΰτής πνεΰμα, ήονεΐτο 
άπελπιστικώς νά τόν δεχθή, νά γνωρίση 
τ ’ δνομά του, νά τφ  όμιλήση.

— "Οχι,όχι, Ιλεγεν, αΰτό θά διέφθειρε 
τήν παράδοξον αΰτών φιλίαν, πρέπει νά 
μείνωμεν ξένοι πρός άλλήλους.

• ’Αλλά καί έκεΐνος, βεβαίως, ήτο Ιν 
είδος δόν Κι^ώτου, διότι οΰδέν ένήργησε 
διά νά τήν γνωρίση έκ τοΰ πλησίον.Ήθελε 
νά κράτηση μέχρι τέλους τήν παράλογον 
ΰπόσχεσιν νά μή τή όμιλήση ποτέ, τήν 
οποίαν είχε δώσει έντός τοΰ βα/ον ίου.  Συ
χνάκις, κατά τάς μακράς τής άσθενείας 
της ώρας, ήγείρετο τής μακράς αΰτής έ 
δρας, καί διήνοιγε τό παραπέτασμα, ϊνα 
ϋδη άν ήτο έκεϊ, ΰπό τό παράθυρον της. 
Καί άφοϋ τόν έβλεπε, πάντοτε ακίνητον 
έπί τοΰ θρανίου του, έπέστρεφε νά κατα- 
κλιθή μέ τά μειδίαμα είς τά χείλη.

» ’Απέθανε μίαν πρωίαν, περί τήν δεκά- 
την. Έ νφ έξηοχόμην τοΰ ξενοδοχείου, ϊ -  
δραμεν εκείνος ποός έμέ μέ πρόσωπον ήλ- 
λοιωμένον έγνώριζεν ήδη τήν είδησιν.

—  Έπεθύμουν νά τήν Εδω έπί tv μό
νον δευτερόλεπτον, ένώπιόν σα;, μοί ε ί
πεν.

• Έλαβον τόν βραχίονα του καί είσήλ- 
θομεν είς τήν οικίαν. Φθάς παρά τήν 
κλίνην τή ;  νεκράς έδράξατο τής χειρός 
της καί τήν ήσπάσθη διά παρατεταμένου 
φ ιλήματος- κατόπιν έξήλθεν ώς έκφρων».

•  Ό  ι α τ ρ ό ς  έ σ ή γ η σ ε ν  έ κ  ν έ ο υ  κ α ί  έ ξ η κ ο 

λ ο ύ θ η σ ε ν :

—  Ιδοΰ βεβαίως τό παραδοξώτερον 
συμβάν έν σιδηοοδρόμφ, έξ δσων γνωρίζω.
Αλλά πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι ή- 

μεΐ; οί άνθρωποι έχομεν πολλά ; γελοίας 
αδυναμίας.

• Μία τών κυριών ύπεψιθύρισε :
—  Αί δύο έκεΐναι υπάρξεις ήσαν όλι- 

γώτερον τοελαί, άφ’ δσον τάς νομίζετε. . .
Ησαν... ήσαν...

’Αλλά δέν έδύν ατο πλέον νά όρ,ιλήση. 
Τόσον εχ,λαιε. Και ώς Άλλαζαν δειλίαν 
ινα την καθησυχάσωσιν, ουδείς έγνώρισε 
τ ί  ίθελε  νά εΐπη.

κ. Μ. Α.

Φαγιού  μ, (Λί/νπτου )
έγοάψαμεν καί μάς αναγκάζετε νά γράψωμεν καί 
πάλιν οτι, τό πραξικόπημα, τό όποιον πράττετε σή
μερον, « α τ ό π ιν  παραλαβή* ολοκλήρου Ιτο\>ς
— οπερ δέν έφροντίσατε τουλάχιστον να ιιΛΙΙΡΩ · 
ΣΗΤΕ—τιμωρείται ΰπό :οΰ τύπου. Σκεφθήτέ το κα
λώς.Τά αυτά δυνάμεθα νά συμβουλεύσωμεν καί ποός 
τόν έν Λεμησσώ τής Κύπρου κ.

Μ ί χ α ή λ  Ή ρ .

άποδΐδοντες ομω; συγχρόνως και τό δίκαιόν του, διότι 
κατόπιν παραλαβής 23 μονον φύλλων εντ\ρεοΐΊ^θτι νά 
μάς έπιστρέψ^ αύτό.— Κυρίας: Ξανθήν Χατζηποριώ- 
του, ’Αγγελικήν Φ. 'Γζαβέλλα, Σόφιαν ΝκολαΤδου, 
Καν Κανακάρη, καί κκ. Νικόλ. Λαναραν, [Ιαϋλον 
Πατραλέξην, Νιχόλ. Γ. Άποστολίδην, Ίωάννην Ζε· 
νεμπισην, Ιωάν. (ί). Ζερμβζν, ’Αλέξ. Σ. Μπογδά- 
νον, Δημ. Σ. Αρδανιτάκην, Γεώρ. Παρηγόρην, 
Δ. Σιγοΰρον, \ω. Μπίτσην, Γερ. Κατσαρόν, Διον. 
Α Μεσσήνην, Δ. Μπίτσην, Ν. Π. Νικολάου, Δ. 
Ν. Φιλιώτην, Νικ. Κ. Στουπάθην, Άλέξ. Μεταξαν, 
X. Ξηρογιαννόπουλον, Νικ. Στραβοπόδην, *Α- 
θανάσ. Παναγιωτάκην, "Αγγ. ’Αντωνέλλον, Παν. 
Μουζάκην, Διον. Σ. Γουργουράκην, Γένναιον Μελησ* 
σινόν,Δημ. Θωμόπουλον, Σπυρ. Π. Στονπάθην, Δι· 
εύθυνσιν Λέσχης «Ζάκυνθος·, Διον. Σκοϋταρην,’Αν
τώνιον Ριζότον. Συνδρομαί υμών ε’λήφθησαν. Εύχα- 
ριστοΰμεν. — κ. Ίωάν. Ν Χαϊδόπουλον. Τό λάθος 
ήτο τής διεκπεραιώσεως. "Ηδη άποστέλλονται τα- 
κτικώ ;.— κ. Χρήστον Ν. Άναγνωστόπουλον. "Ο,τι 
ζητείτε θά μάθητε άναγινώσκοντες τό Γ ρ α μ μ α τ ο χ ι ·  
βω τ ι ο τ  τοΰ ύπ’ άρ.θ. 4?4 φύλλου μα;. — χ. Πανα- 
γήν Δ. Ίγγλέσην. ’Αοιίμοί έλλείποντες άπεστάλη
σαν. Δέν πρέπει νά οογίζεσθε δ̂ ά τόσον *?μικρόν 
λάθος... ταχυδρομικόν! — κ. Ευάγγελον Ραλλάτον. 
Ένεγράφησαν άμφότεροι. Εύχχοιστοΰμεν. Φύλλα έ - 
στάλησαν άπό 1η; Οκτωβρίου. ’Εγράψαμεν.—κ. *Α- 
λέξ. Ζαγκλίδην. Ένεγοάφηιαν και οί 3 άπό 1ης ’Ο
κτωβρίου. Εύχαριστοΰμεν. Φύλλα άπεστάλησαν. *Ε- 
γράψχμεν.—κ. I. Κουρούπην. Έλήφθη έπιταγή. Εύ* 
χαριστοΰμεν. ’Αποδείξεις άπεστάλησαν, παρακαλοΰ- 
μεν, φροντίσατε. Γό φύλλον τοΰ κ. Σπ. Κατσίμη, θ’ 
άποσ:έλλεται είς τό έξής έν Κερκύοα. — Κ. Καλλι- 
βωκαν. Φύλλον άπεστάλη. ΓΙεοιμένομεν ο , ζ ι  ε γ ρ ά -  
ψ α μ ε Υ .. — κ Άνδοέαν Βλζχοχρήστον. Εύχαριστοΰ· 
μεν άπό καρδίκ;. Τό φυλλον ήδη θά στέλλεται έν 
Σύρω Τώ κ .’ΑΘ Κ. ^3τάλησζν τά άπό 1ης ’Οκτω
βρίου ^χδοθίντα φύλλα μετά τών λοιπών άποδείξεων 
καί Επιστολής μα;. — κ. Δ. Ηλιακόπουλον. Τό 
«Στοίχημα· προσέχω;. Διά τά λοιπά έγοάψαμεν.— 
κ. Γρ. Φουρτούναν. Φύλλα έλλείποντα υμών τε καί 
κ. Μπιλάλη έστάλησαν. ’Εγράψαμεν —χ. ’Εμ. Β ε- 
κιεοέλλην. ’ Απεστάλτ,σκν.—κ .’ΑΘ. Πεοδίκην. Γ* τό
μος «Εκλεκτών* δεδεμένος άπεστάλη — κ. Α. Γ. 
Κωνσταντινίδην.Έλήφθη μέχρις άριθ. 172. Εύχαρι- 
στοΰμεν.—κ. Έ πχμ. Ν Κομνηνόν.Έλήφθη έπιστολή 
σας, τό φΰλλον θά λαμβάνετε μέχρι τής ί*0 ’Απριλίου 
1890. ’Αποδείξεις έξαμήνους δέν έχδίδομεν. —Κυρίαν 
Αναστασίαν Στχοροπούλου. Έλήφθη συνδρομή σας. 
Εύχαριστοΰμεν. Β-.βλίον λαμβάνετε τα/υδρομικώς.—- 
Κυρίαν ’Αμαλίαν Αναγνώστου. Συνδρομή σας έλή
φθη. Εύχαριστοΰμεν. Έλλείποντα φύλλα λαμβάνετε. 
Δέν ε ν̂ε δά καί πολύ τό διάστημα άπό Παρασκευής 
είς Σάββατον!—κ. Άναστ. Άναστασιάδην. Έλήφθη- 
σαν φρ. χρ. 60. Εύ/αριστοΰμεν. Ένεγράφη δ κ. Π. 
Μ. Φώσκολος, πρός δν άπεστάλησαν τά φΰλλα άπό 
1ης ’Οκτωβρίου. Ήμερολόγιον Σκόκου άπεστάλη. 
Διά τά λο<πά θά συμμορφωθώμεν πρό; τήν Επιστο
λήν σας. Γράφομεν καί Ιδιαιτέρως.
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