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Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν
)  Od'og Προαατε ίον ,  άρ.  1 0
ΑΙ συνϊρομαί άποστίλλονται άπ’ εϋ- 
«ς t\( 'Αθήνας διά γραμματοσήμου, 
ρτονομισμάτων, χρυσού χτλ.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Πέτρον Μαε'Λ : ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29, ναυτιχέν μυθιστόρημα, (μετά 
εί χάνων), χατά μετάφρασή Χαρ. A r r i r o v .  — ΒσεβοΑοδ Κ ρε σ ζ ό βσ χη  : 
ΕΚΤΟΣ TOT ΝΟΜΟΥ, μετάφρασις M r . Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι γ ί ό ο ν . — 
F e m a n  Cabal l ero  : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ, 'Ισπανικόν διήγημα.— 
Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΣ, διήγημα κατά μετάφρασιν.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΝΔΡΟΜΗ
προπληρωτέα

’Εν Άθήναις <ρρ. 8 , ταΤς ίπαρχΐαις 8,50 
έν τω έζωτεριχφ φρ. χρυσά 15.

’Εν Ρωσσ’ια ρούβλια 6 .

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29

'θ  να ύα ρ χ ο ; Ιπ έθη χ ί τόν δάκτυλον έφ ’ ένός χ 4ρτου  (Σελ\; 82).



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ή  έκκύβευσ ις τοϋ ήμετέρου Λα
χείου Βιβλίων, ή τ ις  είχε προκηρυ- 
χθή διά τήν 1»ιν Δεκεμβρίου, άνα- 
βάλλεται μέχρχ τή ς  1ί« 'Ιανουαρίου 
1890, καθ’ ήν  ήμέραν θά παραδο- 
θώσχ καχ τά κέρδη. Τοΰτο άναγκα- 
ζόμεθα νά  πράξωμεν ώς έκ τη ς  κα- 
θυστερήσεως τή ς  συνδρομής όλχγων 
εΐσέτχ συνδρομητώ ν ήμώ ν πρό π ά ν 
τω ν έν Άλεξανδρεχα και λοχποχς πε- 
ρχχώροις τής Α ίγυπτου, τους όποί- 
ο υς μάλχστα, παρακαλοϋμεν νά  έπχ- 
σπεύσωσχ τήν έξόφλησχν τών λάχεχ- 
οφόρων άποδείξεών των — δ ι’ α ιγ υ 
πτιακώ ν γραμματοσήμω ν έν έπ ιστο
λή  έπ ί συστάσεχ, εχτε άπ ’ εύθείας 
πρός τή ν  δχεύθυνσχν, εχτε πρός τόν 
γενχκόν έν Άλεξανδρεχα πράκτορα 
ήμώ ν κ. Π. Γρχτζάνην — χάρχν τών  
άλλω ν, οϊτχνες έπλήρωσαν ήδη καχ 
άζιοΰσχ ταγεϊαν τή ν  έκκύβευσιν.Τ ήν  
α ύτή ν  παράκληΰιν άποτείνομεν κα\ 
πρός το υς έν Ά θ ή ν α ις  κκ. Συνδρο- 
μ η τά ς ήμών.

j i  Δ ι ε υ θ τ ν ς ι ς

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Συνέχεια]

Β'

Διαμονή δυσάρεστος ! Ό  Φριδερΐκος, 
άμα τή ένάρξει της περιόδου, Ιλαβε δύο 
έπιστολάς ταΰτοχρόνως, την μίαν έ/. τής 
μητρός του καί την άλλην έκ τοϋ φίλου 
του Κεργόρν.

Ή  πρώτη ήτο υγρά δλη έκ δακρύων, 
άλλ ’ επαλλεν έζ ήρωϊσμοϋ.

« ’Ενθυμοϋ τόν πατέρα σου, Ιγραφεν ή 
χήρα, ένθυμού και τήν μητέρα σου, $τ ις  
θρηνεί μόνη. Ά λ λ ’ άν αυτοί οί λογισμοί 
πρόκειται νά χαλαρώσωσιν είς τήν ψυχήν 
σου τό θάρρος, οΰτινος έχεις άνάγκην, λη 
σμόνησε τά πάντα, ώς καί αΰτήν τήν μη
τέρα σου, ήτις τόσον σέ άγαπ^, καί ζήσε 
διά σέ καί μόνον, Ι'χων ΰπ ’ οψει οτι ζν̂ ς 
διά τήν Γαλλ ίαν» .

Ή  έπιστολή αύτη πεοιεϊχεν είκοσι μό
νον γοαμμάς περί της Λευκής, περί τοϋ 
τόσον ένωρίς άπατηθέντος ερωτός του, 
τόσον άποτόμως μεταβληθείς είς απελπι
σίαν. Εΰχερώς διεφαίνετο ή προσπάθεια 
τής κυρίας Πλεμόν δπως άποφύγν) πάν 
πεοιστατικόν δυνάμενον νά συγκινήσγι τόν 
ναυτικόν. Ή  έπιστολή έπερατοϋτο διά

συστάσεων πρακτικών, ώς πρός τάς ύγιει- 
! νάς προφυλάξεις. Ή  μήτηρ είχε ουμβου- 

λευθή περί τούτου τούς ιατρούς. Συνίστα 
ί εις τόν υιόν της νά άποφεύγγ) προσεκτι- 
i  κώς την χρϋσιν τού μή βρασθέντος πρό- 
1 τερον ϋδατος, καθώς καί τάς αιφνίδιους 

ψύξεις,αϊτινες προέρχονται έκ τής ψυχρό
τητας τών νυκτών. Α νήγγε ιλε  δέ δτι τοϋ 
άπεστελλε καί διάφορα έφόδια, ΰπενδύ- 
τας καί ζώνας έκ φλανέλλας, παντοειδεΐ 
άλλα πλεκτά ένδύματα, μετά ποτών α 
ναληπτικών και ρουμίου ποώτης ποιότη- 
τος, καθώς καί τινας φιάλας παλαιοϋ οί
νου.

— Καϋμένη μητέρα! έψιθύρισεν ό νέος 
άσπαζόμενος τόν χάρτην, δν Ιν δάκρυ 
ειχε κηλιδώσει, ώς καί τήν πνοήν τής 
καρδίας σου ένέκλεισες εις αΰτήν τήν έπ ι
στολήν !

Αλλ’ όσον φιλόστοργος καί άν ήτο ή 
έπιστολή αΰτη, δέν έκόμιζεν δμως είς τόν 
Φριδερΐκον πάσας τάς ποθητάς παρηγο- 
ρίας. Περί τής Λευκής ! . .  τίς θά τοϋ ώ- 
(Λίλει περί τής Λευκής ;

Μετ’ ανίας άπεσφράγισε τήν δευτέραν 
έπιστολήν. αναγνώρισα; έκ πρώτης δψεως 
τόν χονδρόν καί διακεκομμένον γραφικόν 
χαρακτήρα τοϋ Κεργόρν. Ή  έπιστολή 
αυτη ήτο φαιδρά, πλήρης εΰθυμίας καί 
ζωηρότητος. Κατά πάσαν γραμμήν ό 

| συνάδελφός του έξέφερε στεναγμόν φθό- 
! νου. «Πόσον τυχηρός ήτο ό Φριδερΐκος, I- 

γοαφεν, άφοϋ εύρεν αμέσως τήν εΰκαιρίαν 
νά διακοιθϊί ! Τά πάντα προσεμειδίων αΰ- 

- τφ ,  πιθανώς δέ είς τό τέλος τής έκστρα- 
1 τείας θά προεβιβάζετο εις πλοίαρχον, 

ένφ αΰτοϋ τού ϊχει τύχει τό χάρισμα νά 
ύπάγγι νά ίδγ] τούς άποτροπαίους μαύρους 

1 τής Μαδαγασκάρης, δπου μόνον πυρε
τούς έκέρδησεν» .

Φανερόν ήτο δτι δ Κεργόρν ήθελε νά έπ 
ι  ανορθώσγ] τήν άδεξιότητά του, ής αί συν- 

έπειαι υπήρξαν τόσον άλγειναί. Ή δη δ 
Πλεμόν, βαρυνθεις έκ τής πολλής της έ- 

| πιστολής φλυαρίας, ήτοιμάζετο νά συμ- 
ί  πτύξη τήν έξ οκτώ σελίδων έπιστολήν ά- 

ναβάλλων είς άλλοτε τήν συνέχειαν τής 
] αναγνώσεως , δτε είς τό όπισθεν μέοος 
; μιας σελίοος εν δνομα άναγραφόμενον έ- 

πεσυρε τήν προσοχήν του.
Ο Κεργόρν Ιγραφεν αΰτφ  έκ Τουλόνος 

καί είχ̂ εν ίδει αΰτόθι τάς κυρίας Διλλιέρ, 
πρός &ς είχε παρουσιασθή. Συνηντήθη 

! μετ αυτών είς τήν οικίαν τοϋ νομάρχου, 
τήν έπαύριον της άναχωρήσεως τοϋ Πλε- 

, μόν. Ή  δεσποινίς Λευκή ήτο ώχροτάτη 
καί είχε τούς οφθαλμούς έρυθρούς. Οΰχ 

! ν,ττον ήτο πάντοτε ώραία. Φυσικφ τφ  
λόγω συνωμίλησαν περί τοϋ Φριδερίκου.

I «Σέ άφίνω νά φαντασθ^ς, προσέθετεν ό 
έξαίρετος φίλος του, άν έφάνης φειδωλός 

! περί τούς έπαίνους σου! » Καί ή διήγησις 
έπεξετείνετο καί έ'καμνε νά πάλλωσι πυ- 
ρετωδώς αί άρτηρίαι τοϋ έξορίστου. Ή  
δεσποινίς Διλλιέρ άφήκε τούς πάντας δ
πως συνομιλή μετά τοϋ Κεργόρν περί τού 
άπόντος.

Ώς ήτο Ιπόμενον, δ φίλος του δαψιλώς 
έξέχυσε τάς γνώσεις του, παραστήσας

μάλιστα τά πράγματα έπί το ύπερβολι. 
κώτερον, διότι έφρόνει δτι είπρεπε νά ej,. 
χαριστήσνι τήν έπέρασγον νεάνιδα, ή τΐ{ 
μετ’ αΰτοϋ συνδιελέγετο, καθιστών αΰτγ,> 
ένήμερον είς πάσας τάς λεπτομερείας τοΰ 
τραχέως ναυτικού βίου, δστις είνε μέ» 
Ινδοξος, άλλά περιέχει πολλάς βασάνους.

Ό  Πλεμόν άνεγίνωσκε νϋν πυρετωδώς 
τάς πρό μικρού περιφρονηθείσας σελίδας. 
«Ό  αγαθός Κεργόρν!. . .έξαίρετος καρδία!» 
έπανελάμβανεν έκ διαλειμμάτων, έκφερων 
έπιφωνήματα, καθόσον ή άνάγνωσις ένέ· 
πνεεν αΰτφ  πλείονα εΰγνωμοσύνην καί α
γάπην άπεριόριστον.

"Οντως οί λόγοι τοϋ Κεργόρν ήδυνήθη- 
σαν ν’ άπομακρύνωσι τά βαρύνοντα ήδη 
τό πνεύμα τού φίλου του λίαν ζοφερά νέ
φη. Ένέχυσαν είς τό τραϋμά του το αι
ώνιον βάλσαμον τής έλπίδος, τό γλυκύ 
αΰτό φάρμακον, τό όποιον χορηγείται είς 
τόν άνθρωπον ώς ή δραστηριωτάτη τών 
πανακείων. Διότι τίς δέν συναισθάνεται 
τήν εΰεργετικήν έπίδρασιν τής έλπίδος;

Ό  Φριδερΐκος άνέκτησε τήν ίσχύν του, 
άλλ' ή βάσανός του νΰν μετεβλήθη. Καθ’ 
ήν στιγμήν ήρχιζε νά έλπίζη, ώφειλε ν’ 
άντιμετωπίσ·/) τάς περιπετείας φοβερού 
κατά τού έχθροϋ άγώνος. Διά τοϋ αΰτοϋ 
ταχυδρομείου δι’ ου έκαμίσθησαν αί έπι- 
στολαί εφθασαν καί αί πρός τόν άρχι- 
ναύαρχον δδηγίαι. Διά νέας διαταγής 
προσεκλήθη δ αξιωματικός έπί τοϋ Β ιλ -  
λάρ,  ού έπέβαινε τότε δ ναύαρχος Κουρ- 
μπέ.

— Κύριε υποπλοίαρχε, είπεν α ΰτφ  ά 
νευ προοιμίων δ μέγας ναυτικός, σάς α
ναγγέλλω έγώ δ ίδιος δτι κατά τάς έκ 
Γαλλίας ειδήσεις, αναβάλλεται έπί τ ινα  
είσέτι χρόνον ή όριστική κατά τοϋ σινι
κού στόλου ένέογεια. Δέν δύναμαι λοιπόν 
νά χρησιμοποιήσω τάς έκδουλεύσεις σας 
τώρα αμέσως. Οΰχ ήττον τό Τορπιλλο- 
βόλον 29 διαμένει προσκεκολλημένον είς 
τήν υπηρεσίαν τής ναυαρχίδος. ’Οφείλετε 
νά έπαγρυπνήτε, ώστε δ έξοπλισμός του 
νά διατελγ, πάντοτε έν καλή καταστάσει, 
διά νά εινε έτοιμον νά ένεργήσνι είς τό 
πρώτον σημεΐον. Έν τφ  μεταξύ θά έκτε- 
λγί =ργα προσκόπου ΰπό τάς διαταγάς σας.

Ό  Πλεμόν προσέκλινε συγκατανεύων.
Τελευτών ό ναύαρχος έπέθηκε τόν δά

κτυλον έφ’ ένός χάρτου.
— ’Ιδού ποία θά είνε ή υπηρεσία σας 

έπί τινας ήμέρας, έξηκολούθησεν. Φοβού- 
μεθα δτι θά λάβν) χώραν συνάθροισις 
στρατευμάτων καί πληθυσμού έν Φορμό- 
ζιρ. Πρέπει νά έπιτηρώνται λίαν έκ τοϋ 
σύνεγγυς τά παράλια τής νήσου, τοσούτψ 
μάλλον,δσω, δπως συμμορφωθώ μέ τάς ο
δηγίας τάς οποίας ελαβα, οφείλω νά δια- 
κόψω τόν άποκλεισμόν ένός τών πόρων.Ό 
σινικός στόλος θά σπευσγι βεβαίως νά έ- 
πωφεληθή.

• Λοιπόν, συνεπέρανε τείνων τήν χεΐρα 
πρός τόν νέον, σοΰ συνιστώ οξυδέρκειαν 
καί φοόνησιν. Είνε δπωσοΰν βαρύ τό £ρ- 
γον, άλλά τό κάμνετε χάριν τής Γαλλίας, 
σάς θεωρώ δέ γενναΐον αξιωματικόν !

Τοιαύτη ύπήρξεν ή συνέντευξις.



ί
Ό αξιωματικό; άπήλθεν άπό τοϋ Β ιλ - ξεις αΰτών. Δύο άξιωματικοί καί τριά

κοντα περίπου ναϋται είχον -ίίδιη άποθά- 
νει, ήτο δέ πάντοτε πένθιμο; ή σκηνή 
τοϋ έν ττ) θαλ,άσσν) ένταφιασμού. Πρός 
τούτο ι; φήμαι απαίσιοι έκυκλοφόρουν. 
"Ενεκα τοϋ εμπολέμου χαρακτήρος τή ;  
καταστάσεώ ; των οί Γάλλοι δέν ήδύναντο 
ν’ άποβιβασθώσιν. Τό ύδωρ τών πλωτών 
δεξαμενών ήτο ήδη έφθαρμένον. Διεδίδετο 
ύποκώφω; δτι κεραυνοβόλο; επιδημία χο
λέρα; ένέσκηψεν εί; Κέ-Λούγκ.

Τό Κέ-Λούγκ ήτο τό δεύτερον έκ τών 
έποφθαλμιουμένων σημείων, δπερ έμελλε 
νά καταληφθ?) ώ; ένέχυρον. Πρό; τούτοι; 
ή παρουσία στρατιωτικού σώματο; έμελλε 
νά έλαττώσγι τά μέσα τή ;  διατροφή; και 
νά περιορίση αύτήν. Έπασχον φρικτώς 
έκ τοϋ καύσωνο; καί τή ;  δίψη;. Τά πα 
στά * έκαιον τόν λάρυγγα. Οί στόμαχοι 
άπεποιοϋντο νά δεχθώσι τά έντό; κυτίων 
διατηρούμενα τρόφιμα. Άναμφιβόλω ; τό 
ηθικόν διετηρεϊτο άκμαΐον' άλλά θά ή 
δύνατο ν’ άντιστ*7) έπί πολύ εί; τήν έπι- 
σώρευσιν τόσων δεινών καί τόσων αφορ
μών ικανών νά διαταράξωσι τήν πειθαρ- 
χίαν.

Ό  ναύαρχο; πάσχων ήδη καί αύτό; 
έ'μενε στωϊ*ό;. Ό  άνήρ αυτό ;, δν ή Πρό
νοια έχάριζεν εί; τήν Γαλλίαν μόνον δπω; 
καταστήσγι τήν λύπην αύτής σκλ,ηροτέ- 
ραν διά τήν άπώλειάν του, έπεφερε μόνος 
θεραπείαν εί; τήν δεινήν κατάστασιν διά 
τοϋ μεγαλείου τή ;  ψυχή; του. Ό  ήρω; 
αύτό ; οΰδ’ έπί στιγμήν έφάνη κατώτερος 
έαυτοϋ. ’Απαθής αΰτός, επέβαλλε σιγήν 
διά τής συμπεριφορά; του εί; τήν ανυπο
μονησίαν καί εί; τού; ψιθύρους τού; έ
τοιμου; νά έκοαγώσιν. "Οτε διήοχετο πρό 
τών κανονιοστοιχιών, μέ τό πηλίκιόν του, 
ολίγον τ ι πρό; τά όπισθεν έρριμμένον, οί 
άνδρες ήσθάνοντο τήν φρικίασιν, ήν με
ταδίδει ή παρουσία δντο; άνωτέρου τήν 
φύσιν. Ά πό  τοϋ έν Σόν·Τάϋ κατορθώμα- 
το ; δ Κουρμπέ ηλέκτριζε τά πληρώματα. 
Θά τόν έπευφήμουν προθύμω; μέ τον αύ
τόν ένθουσιασμόν, δν έδείκνυον πρό τοΰ 
Ναπολέοντο; οί άποθνήσκοντε; έν Ό -  
στρολ,έγκψ καί έν Μόσχα. 

ρ Έ π ετα ι σ υνέχει* ].
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

m
Μετά ήμίσειαν ώραν,τό 29 άπεμακρύ- 

νίτο έκ τοϋ στόλου μέ μετρίαν δύναμιν 
4τ(Αθϋ. Τό προσωπικόν ήτο πλήρε;. Ό  
2ιλδά καί δ Κλέτο; διετήρουν τά ;  προ- 
ΐέρα; των θέσει;. Κατ’ άρχά; ό πλοϋς 
5ΐτο λίαν ευχάριστο; δι’ αυτού;, ώ ; νά έ- 
ταξείδευον έπί θαλαμηγού τινο; χο£ριν 
δκχσκεδάσεω;.

Ό Φριδερΐκο;, ώ ; αξιωματικός δεδοκι- 
μασμένο;, ένθυμούμενο; τόν κινδυνώδη 
αυτού διάπλουν άπό Τουλόνο; μέχρι τοϋ 
χόλπου Ζουάν, έφερετο μετά περισκέψεω;. 
Διό ή έπιτήρησι; τών παραλίων ήρχισε νά 
γίνηται λίαν έπίπονο;.

Άπό τοϋ Φοϋ-Τσέου μέχρι τοϋ Κέ- 
Λούγκ ό πορθμό; τή ;  Φορμόζη; αποτελεί 
διάδρομον λίαν έπικίνδυνον. Παρεκτό; τοϋ 
δτι ή θάλασσα αυτόθι ουδέποτε είνε γα 
λήνιο;, οί τυφώνε; γεννώνται αίφνη; καί 
ένσκύπτουσιν έντό; ολίγων ώρών. Μολο
νότι δέ τό 29 ήτο, ώ ; έκ τή ;  κατασκευή; 
του, ταχύπλουν, δέν ήδύναντο έν τούτοι; 
ν* συναγωνισθώσι μέ τόν φοβερόν αύτόν 
άνεμον, δστι; διατρέχει πεντήκοντα μέ
τρα κατά πόίν δευτερόλεπτον. Ώφειλεν 
άρα νά έπαγρυπνή διαρκώ; καί τήν ακτήν 
χαί τόν πόρον, έπισκοπών άμα πιΖσαν ό- 
«ον5ήποτε μικοάν χαλκόχοουν κηλϊδα νέ- 
φου; εί; τόν ορίζοντα, δπω; προσφύγγ) 
£γ*αίρω; εί; καταφύγιόν τ ι  πρό τή ;  έκ- 
χρήξεω; τή ;  θυέλλη;.

Ώς προεΐπεν δ ναύαρχο;, πλεΐστα έμ- 
παρικά πλοΐα τών Σινών έσπευσαν νά δια- 
φΰγωσι τήν παγίδα. Διά τού; γάλλου; 
ν ίύτα ; ήτο γραφικώτατον τό θέαμα τή ; 
φβγή; διακοσίων ή τριακοσίων ίογκών ά- 
ναπετανυουσών πάντα τά έκ ψιάθη; ιστία 
των. Κατ’ άνάγκην ΐσταντο θεώμενοι τήν 
διάβασίν των. Ά λ λ ’ ή όργή τών γαλλ ι-  
χών πληρωμάτων ύπερεβη πόίν δριον, δτε 
είδον αΰτά ; τα ύ τα ;  τά ;  ίόγκα; έπανερ- 
χομένα; έλευθέρω; εί; τόν λιμένα, δπως 
τροφοδοτήσωσι τά φρούρια καί τόν ναύ- 
βταθμον. Καθ’ έκάστην παρήλαυνον όλ- 
χάδες ρυμουλκούμενοι ύπό άτμοπλοίων, 
ών οί άξιωματικοί ήσαν Εΰρωπαϊοι. Είτε 
Αγγλοι ήσαν είτε Γερμανοί, έγέλων διά 

τήν άγανάκτησιν τών Γάλλων. Έν τφ  
μεταξύ δέ τά τρόφιμα καί τά πολεμεφό-* 
δια συνέρρεον είς τήν Παγόδαν καί τόν 
Ναύσταθμον.

Τό 29 συμμετείχε καί αΰτό τού θεά- 
ματο; καί τής κοινή; άγανακτήσεω;.

— Τόσον τό καλΛίτερον ! ειπεν ήμέραν 
τινά δ φιλόσοφο; Ζιλδέ, θά βυθίσωμεν 
πολλά δμοϋ μέ Ιν μόνον κτύπημα !

Γ'

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

Ό  Ιούνιο; παρήλθε, καθώ; έπίση; καί 
,το ήμισυ τού ’Ιουλίου.
< Ο βίο; δν διήγον ήτο άποτρόπαιο;.Ό 

(  χαύσων ειχεν ήδη καταστή άμείλικτο;. 
-.· Σκυθρωπή κόπωσι;, δμοιάζουσα σχεδόν 

μέ άποθάρρυνσιν, έπεκράτει μεταξύ τών 
πληρωμάτων. Τί έμεναν λοιπόν έκεΐ άκί- 
■νητοι; Ή  νόσο; είσδύουσα ηραίου τ ά ;  τά-

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Σ υνέχεια ]

— Εί; αΰτήν λοιπόν τήν φιλίαν ήλ- 
πισα κ’ έγώ. Σεΐ; δέν θά μέ προδώσητε 
βέβαια ; ήοώτησεν ή Λιουδμήλα ταχέω ; 
καί άποφασιστικώ;.

— Έ λ α ,  Θεέ μου ! Τί είν’ αΰτά ποϋ 
λέγεις ! . . .  Νομίζω, πώς πάντοτε μόνον

τό καλόν σου έπιθυμούσα, καί δλαι αί 
προσευχαί μου πρός αΰτά άπευθύνοντο...

—  ’Ιδού λοιπόν, δτι αί προσευχαί σας, 
ώς φαίνεται, έτελεσφόρησαν ! άστεϊζο- 
μένη διέκοψεν αΰτήν ή Λιουδμήλα. Ή ξεύ- 
ρετε δτι είμαι τώρα πολύ, παρά πολύ 
πλούσια!

-— Γνωρίζω τούτο, διότι, βέβαια, ό 
Πλάτων Βασίλειεβιτζ είνε τόσον εΰγενή;, 
ώστε νά σέ έξασφαλίσγι πάντοτε. Τοϋτο 
άπρεπε νά τά περιμένγις.

— Έδώ δέν ΐ χ ε ι  νά κάμν) δ Πλάτων 
Βασίλειεβιτζ ! ειπε μειδιώσα ήμιπεριφρο- 
νητικώ ; ή Λιουδμήλα' έγώ ή ίδια έξη - 
σφάλισα έμαυτήν.

‘Η μήτηρ έ'παυσεν αύθι; έννοοϋσα τού; 
λόγου; αΰτή ;,  καί μόνον έθεώρει αΰτήν 
άνοιγοκλείουσα τού; οφθαλμού;.

— Μητέρα, τ ί  θά έλέγετε, ήρξατο μετά 
τινο; εΰτραπελία; καί σοβαρότητο; ή 
Λιουδμήλα' τ ί  θά έκάμνετε,άν ή θυγάτηρ 
σα; ήοχετο καί σα; έφερνε πολλά .. .  πολ.- 
λά, πάρα πολλά χρήματα ;

— Δ ηλαδή . . . πώ ; π ο λ λ ά ; ήρώτησε 
μετά ζωηρότητο; ή μήτηρ.

— Έ ω ;  πεντακόσια; χ ιλ ιάδα ;, λόγου
Ι ά ?ίΊ·

— Πεντακόσαις χιλιάδες ; ! . . .  Θά ϊ -  
λεγα πώ ; λέγει; ψεύματα. Τοϋτο εινε α 
δύνατον ! Χορατεύει; ; Πεντακόσαι; χ ιλ ι 
άδες ;

— Καί άν σ<2; τάς έδειχνα ;
— Δέν θά τό έπίστευον.
—  Θά τό έπιστεύετε, δταν τ ά ;  έβλέ- 

πατε μέ τού; ίδίου; οφθαλμού; σα; ;
— Μήλοτσκα... τ ί  κάθεσαι καί μέ ζα 

λ ίζε ι ;  ! . . . είπε ταρασσομένη ή ’Ό λγα  
Ρωμάνοβνα' μά τήν άλήθειαν, τ ί ,  μεθυ
σμένη μοϋ ήλθε; έδώ ; . . .  Δέν είμπορώ νά 
σέ καταλάβω .. .

— Α παντήσατε  εί; τήν έρώτησίν μου: 
τ ί  θά έκάμνατε, άν τά έβ>επατε ή ιδία, 
έπιμόνω; έπανέλαβεν ή Λιουδμήλα.

—  Τί θά έ'καμνα .. . άπεκρίθη συσπώσα 
τού; ώμου; ή μήτηρ- αΐ, βέβαια, θά σ’έ- 
ρωτοϋσα, πόθεν έλαβε; αΰτά ;

— Καί άν, εί; αΰτήν κυρίως τήν έρώ
τησίν σα; δέν άπήντων ; Τότε ;

Ή  μήτηρ ήπόρει καί έξηκολούθ&ι νά 
θεωργ) αΰτήν διστακτικώ; καί μετ’έρωτη- 
ματική ; έκπλήξεω;.

—  Τότε θά είπ?ί, δτι τά ;  έκλεψες ;
Ή  Λιουδμήλα έγέλασεν έλαφρώς.
— Καί άν τά ;  έκλεψα , α ίν ιγματωδώ ; 

έμειδίασεν αύτη.
—  Λιουδμήλα ! τ ί κάθεσαι καί μέ βα

σανίζει; μέ α ΰτά ; σου τ ά ;  έπινοήσεις ! 
τεταραγμένη καί μετά δυσαρεσκείας ύπέ- 
λαβεν ή Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα' το γνωρί
ζε ι ; ,  νομίζω, πώ ; είμαι νευρική γυναίκα, 
καί θέλω ήσυχίαν, καί μοϋ ήλθε; τήν νύ 
κτα νά μέ ζαλίζ·/); !

—  Τ ί; σα; είπε πώ ; σόί; ζαλίζω  ; σο- 
βαρώ; υπερησπίσθη έαυτήν ή Λιουδμήλα.

— Δέν μέ ζαλ ίζε ι;  ', . . .  Λοιπόν πραγ- 
ματικώ ; έκλεψε; ;

Ή  Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα, έπί τ -Tj προσδο- 
| κί(!£ άπαντήσεω;, ώθουμένη ύπό παραδό

ξου τινά; αισθήματος, παρεμφερές προς



τρόμον, καί α ρ π α χ η κ η ν  ευχαρίστησιν,αν- 
ϊΐγέρθνΐ τής κείνης.

— Νά κλέψω .. .  δχι οτι έκλεψα, είπε 
μειδιώσα ή Λιουδμήλα, άλλά . . .  πώς νά 
σάς τό είπω ; . . .  δηλαδή, άπλώς άπεφά- 
σισα πρό? έκπλήρωσιν τών Ιδίων σκοπών 
μου, νά έπωφεληθώ πρός καιρόν τά ξένα 
χρήματα.

—  Και τ ί  χρήματα εΐνε αυτά ; ταρα- 
χωδώς ήρώτησεν ή μήτηρ.

—  Κλοπιμαία, ήσύχως άπεκρίνατο ή 
θυγάτηρ.

—  Σΰ τά έ'κλεψες ;
— Ό χ ι '  έγώ μόνον έπωφελήθην τά 

κλοπιμαία.
—  Ά λ λ ά  ποιος τά έκλεψε ;
— Τοΰτο δέν δύναμαι νά σάς τό εϊπω.
— Καί ό κλέψας γνωρίζει δτι επωφε- 

λήθνίς αΰτά ;
- Ό χ  ι, οΰτε δ κλέψκς, ουτε κανείς 

είς τόν κόσμον γνωρίζει, ούτε θά μάθει 
τοΰτο.

—  Λοιπόν σΰ είσαι δ κλέπτης, κυρά 
μου !

‘Η Λιουδμήλα έβάφη ΰπό χρώματος 
προσβληθείσης φιλοτιμίας καί άγανακτή- 
σεως.

—  Διά ποιαν μ’έκλαμβάνετε,μητέρα;... 
Πώς δέν έντρέπεσθε ! . . . μέ προσβάλλε
τε. . .

— Τφού ! . . . Μ ή τ’ ό διάβολος δέν σέ 
καταλαμβάνε ι !  ειπεν ή μήτηρ πτύουσα 
μετ’άγανακτήσεως, καί φορέσασα τάς ευ- 
μαρίδας της, ήρξατο βαδιζουσα μετά τα 
ραχής έν τώ θαλάμω.

—  Εννοείτε περί τίνος πρόκειται, έξ- 
ηκολούθησεν ή Λιουδμήλα' κλοπιμαία 
χρήματα, άνεξαρτήτως τίίς γνώσεως καί 
τής θελήσεώς μου, έκομίσθησαν είς ττ,ν 
κατοικίαν μου , καί έκούβησαν ΰπό τοΰ 
ανθρώπου έκείνου, δστις έκλεψεν αΰτά, 
έννοεΐτε ;

— Έ σ τω , έννοώ. Ώ σ τε  σοί τά  έφεραν 
διά νά τά φυλάζγις ;

—· "Ενα τέτοιο ποάγμα, άλλά άνευ ά- 
άποδείξεώς τίνος έ* μέρους μου, καί άνευ 
έξηγήσεως, οτι έκομίσθησαν κυρίως χρή- 
ματα έννοεΐτε ;

—  Έννοώ, άγγελέ μου. Ά λ λ ά  σύ, πώς 
έμαθες, οτι ήσαν χρήματα, καί δτι, ά
κόμη ήσαν κλεμμένα ;

—  Τοΰτο πλέον οφείλεται είς τήν έ- 
φευρετικότητά μου' γνωρίζω δμως δτι 
τά  χρήματα ταϋτα  δέν είνε καθαρά, καί 
δτι δ κλέπτης, κατ ’ οΰδενα λόγον δύνα- 
τα ι νά έγείρΥ) άγωγήν έναντίον μου, καί 
άν άκόμη ήτο βέβαιος, δτι έγώ έπωφε
λήθην τά χρήματα ταϋτα, καί, Ιν πάσγι 
περιπτώσει, κατέχω τόν κλέπτην είς χεΐ- 
ράς μου' δ,τι θελήσω τόν κάμνω ! έννο
εΐτε ;

— Έννοώ, έννοώ, κοπελούλα μου! πώς 
νά μή,ν εννοήσω ! μετά χαράς έπρόφερε 
συναινέσασα ή (^ήτηρ. Τό σα χρήματα
Χορατεύεις, πεντακόσαις χιλιάδες ! Θαρ
ρώ, πώς άν μοϋ έτύχαιναν κ’έμένα, κ'έγώ 
θά ταίς έκλεπτα ! Δέν εινε, νά είπίίς, 
πέντε ρούβλια ! Διά τόσον ποσόν, είμπο- 
ρεΐ κανείς νά πάργι τήν άμαρτία στό λ α ι 

μό του. Ά λ λά  μήπως εινε καί άμαρτία !; 
Αΰτό είνε τό ί'διον, ώς νά στέλλϊ) δ ίδιος 
ό Θεός εΰτυχίαν είς τόν πτωχόν άνθρω
πον... Καί τί κυρίως σκοπεύεις νά κάμης 
τώρα, Λ{ουδμηλάκι ;

— Δι’ έμέ σκοτίζεσθε ; έχω έγώ, οΰ, 
τόσα μεγάλα σχέΛια, ακριβή καί καλά 
σχέδια ! αίνιγματωδώς πως καί μετά πε- 
ποιθήσεως είς έαυτήν είπεν ή Λιουδμήλα, 
διψούσα νά έννοήσϊ) τήν βαρύτητα καί 
σημασίαν τών ποοθέσεων καί σκέψϊών της.

— Ά λ λ ’ είς τή ν μητέρα σου είμπορεΐς 
νά τά είπϊίς, άγγελέ μου' έγώ δέν είμαι 
ζενη, είμαι συγγενής σου.

— “Εχετε υπομονήν, θά σάς τά είπώ, 
δταν έλθν) καιρός. Νομίζω δτι μόνη σείς 
έν τώ κόσμω θά μυηθήτε είς τά σχέδιά 
μου, καί οΰδείς άλλος θά μάθη τι.

— Σ' ευχαριστώ , Λιουδμηλάκι ! ώς 
μητέρα καί ώ ; φίλη, σ' εΰχαριστώ ! Κύτ- 
ταξε δμως ! μέ μίαν συμφωνίαν ! ύπελα- 
βεν ή Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα' είς δλα θά σοΰ 
είμαι πιστός βοηθός, καί σΰ δύνασαι νά 
βασισθ'Τίς έπ’έμοϋ ώ ; έπί βράχου' άλλ’άν, 
δ Θεός φυλάξοι, άπό περιστα'σεις τινάς 
ή ΰπόθεσις καταντήσγι είς τά δικαστή
ρια, ποώτον πάντων πρέπει ν' απαλλα 
χθώ έγώ' καί οΰτε είδα,οΰτε 'ξεύρω' κάμε 
καλά ! Σΰ θά μέ άπομακρύνης καί νά μή 
μέ 'μπλέξγις. Τούτο θά είνε καί ά'/,αρτία 
άπό τόν Θεόν, νά περιπλέξης τήν μητέρα 
σου.

— Τί είν’ αΰτά, μητέρα ! μετ’ εΰγε- 
νοϋς άγανακτήσεως διεμαρτυρήθη ήΛιουδ- 
μήλα.

— Ό χ ι ,  σοΰ τό λέγω τούτο, άγγελε 
μου, έσπευσε νά έξηγηθή ή μήτηρ' διότι 
τό δικαστήριον βλέπον τήν νεότητα καί 
τήν ώραιότητά σου, είμπορεΐ καί νά σέ 
άθφώσνι, διά τοΰτο καί σΰ δέν έχεις νά 
τρομάζϊίς τόσον' ένώ έγώ δέν είμαι νέα 
καί έχασα καί τήν εΰμορφιά μου, ώστε 
όλιγώτερον είμπορώ νά έλπίζω εις τήν 
συγκατάβασιν' δι’ αΰτό καί μόνον . . .  Καί 
είς κάθε περίπτωσιν θά μέ τοαβοΰν, θά 
μέ ανησυχούν, κ’έγώ είμαι γυναίκα αδύ
νατος καί νευρική καί θά μοϋ εινε βαρύ' 
διά τούτο, κάμε δπως γνωρίζεις, έμενα δ
μως πρέπει νά μέ έξασφαλίσνις, άλλως

» \  \ \ > / , αυτ^ν ττ(ν στιγμήν όιοω ττ,ν παραιτησιν
μου ! Έ γώ  δέν είμαι καμμιά αισχροκερ
δής *αί δέν έπιθυμώ τό ξένο, άλλά μόνον 
καί μόνον διά ττ,ν υπερβολικήν πρός έσέ 
αγάπην μου.

— 'Ησυχάσατε, οΰτ’ έμέ, οΰτε σάς θά 
ένάξουν είς τό δικαστήριον! μετ’ έλαφρας 
άγανακτήσεως ειπεν ή κόρη' σείς νομί
ζω, πράγματι, έφαντάσθητε δτι έγώ ε ί 
μαι άπαταιών, κλέπτοια καί σάς προσκα
λώ νά κλέψωμεν μαζύ. Νά σάς είπώ, κ α 
λήν ιδέαν έχετε περί έμοΰ ! είμπορώ νά 
σάς εΰχαοιστήσω ! . . .  Λησμονείτε δτι οΰ
δείς, πρώτον πάντων, έχει νά κάμη έναν
τίον μας άγωγήν, θερμώς άνέλαβε νά κα- 
ταπείσν] ή Λ$ουδμήλα. Ό τ ι  έκεΐνος, δσ- 
τις ήδύνατο νά ποάξγ) τοΰτο, πρέπει νά 
καταστρέψν) έαυτόν, καί δτι έκτός υμών 
οΰδείς γνωρίζει τ ι ,  οΰτε ύποπτεύει, καί 
τέλος . . . τέλος δ μόνος άνθρωπος, δστις

δύναται νά ένεργήσ·/) είς τήν ΰπόθεσινΙ %* 
αΰτήν, είμ’ έγώ, μόνη έγώ καί οΰδεί;Ι 
άλλος ! Σοί ς άρκεΐ τοΰτο ; Ida

Ή  μήτηρ έσπευσε νά πεοιπτυχθ^ καί I ft 
κατασπασθή "τήν θυγατέρα της. Διά τοϊ I *' 
διαβήματος τούτου έφαίνετο δτι έζήτει I ν 
παρ’ αΰτ'Τίς συγχώρησιν καί συμφιλίωσιν. I χ

— Λιουδμηλάκι μου ! Α γ ά π η  μου ! I [ί 
τρυφεοώς καί συγκινητικώς έλεγεν αυτη I 
έν μέσω έναγκαλισμών καί φιλημάτων. I J 
Είσαι ή μόνη μου χαρά, ή μόνη μου πα· I | 
ρηγοοία, τήν οποίαν μοΰ στέλλει δ Θεός | 
διά τό γϊίράς μου ! . . .  "Ο,τι θέλεις . . .  δτι I 
θέλεις κάμνω δι’ έσενα ! . . .

— ’Ιδού λοιπόν,μητέρα,ειπεν ή Λιουδ- I 
μήλα διακόπτουσα τόν κατακλυσμόν τών 1 
τρυφεροτήτων της' κρύψετε αΰτά τά χρή* I 
ματα προσωοινώς' άλλά κρύψετέ τα οΰ- I 
τως, ώστε, έκτός έμοΰ καί ύμών, οΰδείς I 
άλλος είς τόν κόσμον νά γνωρίζγ) δτι τά I 
έχετε σεΐς καί νά ύποπτεύστ) ττ,ν κρύπτην I 
των Ά ν  γνωρίζετε νά φυλάξετε πιστώς I 
καί τιμί(ι>ς τό απόρρητόν μου, τότε καί | 
δι’ έμέ καί δι’ υμάς θά είνε καλόν, πολύ 
καλόν, μητέρα ! συνεπλήρωσεν ή Λιουδ
μήλα γαργαλίζουσα καί εΰελπίζουσα αΰ
τήν διά τής έπιδείξεως τού απατηλού 
μέλλοντος.

— Είμαι πρόθυμος νά πράξω τό π2ν 
δι’ έσέ ! έτι άπαξ έπε βεβα ίωσεν ή μήτηρ' 
Κάμνω τά πάντα, καί είμαι βεβα ία, δτι 
δέν θά μέ άφίστις, δέν θά μέ λησμονήσεις 
ύστερον άπό τόσα πλούτη ■·■ δέν είνε ά 
μαρτία νά. εξασφαλίσεις πληρέστατα τά 
γηρατειά μου . . .Έ γ ώ  πολλά, βέβαια, δέν 
έπιθυμώ, σΰ δμως, δι’ δσην αγάπην σοΰ 
έχω, καί διά τάς σημερινάς άκόμη έκ- 
δουλεύσεις μου' χρεωστεΐς νά δώσγις είί 
τήν μητέρα σου' τοΰτο καί δ Θεός, καί 
ή συνείδησίς σου τό υπαγορεύει, άν είσαι 
χριστιανή καί καλή *όρη.

Ή  Λιουδμήλα θερμώς εΰελπισεν αΰ
τήν, έν σχέσει πρός τήν άμοιβήν διά τήν 
υπηρεσίαν, καί μετέδωκεν άπό χειρός είς 
χεΐρα τήν βαρεΐαν αΰτης δέσμην.

Είς τήν θεάν τοιούτου ποσοΰ χαρτονο
μισμάτων, έσπινθηοοβόλησαν οί οφθαλ
μοί καί έτρεμον αί χεΐοες τής πρώην όρ- 
χηστρίδος.

— Καί δλα αΰτά εινε χρήματα ! ; . . . 
τεταραγμένη άνέκραξεν αΰτη, μετ’ έπι- 
πλήξεως καί δυσπιστίας συγχρόνως. Μή
λοτσκα ! άγγελέ μου ! καί είνε χρήματα 
δλα αΰτά ; !

— Καί μήπως δέν τά βλέπετε μόνη 
σας, μητέρα ; έμειδίασεν ή Λιουδμήλα.

—  Βλέπω, φίλη μου, βλέπω καί τά 
π ιάνω ' άλλ ’ οΰτε τά ’μάτια μου, οΰτε 
τά χέρια μου πιστεύω . . .  Καί δλα αΰτά

I θά γίνουν ίδικά μας ! . . .  ίδικά μας ! . .  Θεέ 
μου!.. .Μήλοτσκα,θά τά κρύψω έπάνω μου' 
θά κάμω ενα δερμάτινον σάκκον δι’αΰτά, 
στερεόν, δυνατόν καί θά τυλίξω τά λω- 
ρία του γύρω είς τήν μέσην μου νά τόν 
φορώ . . .  μάλιστα οΰτε τήν νύκτα νά τόν 
βγάζω άπ ’ έπάνω μου . . . γ ια τ ί  δ Θεός 
φυλάξοι, πώς είμπορώ νά κρύψω είς τό 
κομό τόσον θησαυρό ! Έβγαίνεις άπό τό 
σπ ίτ ι,  κ’ έξαφνα τυχαίνει ή πυρκαϊά, ή



*«νένας κλέπτης . . . "Οχι, καλλίτερα νά 
τά έ'χω επάνω μου' παντοΰ καί πάντοτε 
0* τά Ιχω μαζύ μου . . . "Αχ, Θεέ μου,

I τώρα οΰτε ΰπνος πλέον θά μ ! πέρνει μέ 
ϊΰτά  . . .  θά φοβούμαι ... θά τά φυλάτ- 
τω . . .  Διά τοϋτο δμως σύ θά είσαι ήσυ
χος' μένουν είς πιστάς χεΐράς , φίλη 
μου !
' — Ά λ λ ά  σταθήτε ! διέκοψεν αύτην*·}) 
Λιουδμήλα' πρέπει άκόμη νά πάρω άπό 
μέσα κάτι τ ι  . . .  Μη άνησυχϊίτε' δέν είνε 
τίποτε, είνε ολως διόλου ξένον δι’ ΰμ2ς, 
ειπεν αΰτη προειδοποιοϋσα την μητέρα 
της και άναζητήσασα μεταξύ τών ε γ 
γράφων τόν έπ’ όνόματι τής Ειρήνης Βο- 
ρίσοβνας λογαριασμόν καί τήν σημείωσιν 
τών χρηματικών ποσοτήτων τών γεγραμ- 
μένων διά χειρός τοΰ μακαρίτου Β ελτ ί
στσεφ, Ικρυψεν αΰτά μετά προφυλάξεως 
ΰπό τόν στηθόδεσμον της, καί ήρξατο έν- 
δυομένη.

— Φεύγεις πλέον ; ήρώτησεν ή μήτηρ 
βλέπουσα αύτήν έτοιμαζομενην' λοιπόν 
ΰγείαινε, ώραία μου ! Ιλα κοντά μου νά 
σέ εΰλογήσω καί σέ άσπασθώ. Ό  Θεός 
μαζύ σου !

Και χωρίς ν’ άφίση έκ τής αριστερές 
χειρός τό χρηματόδεμα, δπερ Ιθλιβεν ί-  
σχυρώς έπί τής καρδίας της, ήρξατο μετ’ 
εΰλαβείας σταυροκοποΰσα τήν Μήλοτσκά 
της, ψιθυρίζουσα εΰχάς τινας καί μετά 
ταΰτα άπέπεμψεν αΰτήν διά τοϋ τρυφε- 
ροϋ καί μητρικοΰ άσπασμοϋ.

μόλις,θά περιβάλν) αΰτήν ψυχρά καί νεκρά 
αγκάλη Ό  έλάχιστος θροϋς, μόλις άκου- 
όμενος κρότος, μόλις αισθητός τριγμός 
τών έπίπλων ή τοΰ ψηφιδωτοΰ δαπέδου, 
ή έν γένει είς έκ τών παραδόξων έκείνων 
σχεδόν άνεξηγήτων έλαφοών ήχων, οΐτι- 
νες συχνάκις ακούονται έν τή βαθείιζ 
σιγή, ήνωμέν·/) μετά τοΰ σκότους, προΰ- 
ξένει τή Είρήνν) Βελτίστσεφ ρΐγος πανι- 
κοϋ τρόμου. Είς έκαστον παρόμοιον ήχον 
ή καρδία αΰτής Ιπαυεν αίφνης πάλλουσα 
καί έπάγωνεν, έπί τοΰ σώματος αΰτής 
δι’ ήλεκτρικοϋ ρεύματος διέτοεχον νευρι
κοί σπαδώνες, καί δλη άπεψύχετο έν ά- 
πολιθώσει ανυπολογίστου τρόμου. «Είνε 
έκεΐνος. . . είνε τό π τ ώ μ ά το υ » ,  έφαντά- 
ζετοείς έκαστον θροϋν είς έκαστον τριγ
μόν.

, [Έπεται συνέχεια].
Λ γ α θ .  Γ .  Κ ω ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ε

ΕΙΣ ΤΟ ΙΙΡΟΣΕΧΕΣ:

ΕΓΓΑΜ Ο Ση ΑΤΤΟΧΕΙΡ;
Αιήγημ.*

G A B R IE L  DAN TRAG UES

FERNAN  CABALLERO

Θ'

II Ε ΐρ ή ν η  Β ελ τ ίσ τσ κ ρ .

Ή  Ειρήνη Βορίσοβνα Βελτίστσεφ δι- 
ήλθε τρομεράν μίαν καί ήμίσειαν ώραν, 
άφ’ ής στιγμής έγκατέλειπεν αΰτήν ό έξ- 
άδελφος αΰτής Πλάτων, παραλαβών τόν 
δερμάτινον αΰτής σάκκον. Συν/ισθάνετο 
δτι φρικώδης έτελέσθη πράξις άμετακλή- 
τως, άποτελεσματικώς, καί δτι οΰδεμία 
δύναμις υπάρχει ήδϊΐ έν τφ  κόσμφ, δυνα- 
μενη νά έπανορθώση τό άπαίσιον τοϋτο 
γεγονός. Συνησθάνετο δτι μόλις βήματά 
τινά, δύο-τρεΐς θάλαμοι χωοίζουσιν α ΰ 
τήν έκ τοΰ σπουδαστηρίου, έν φ κεΐται 6 
νεκρός αΰτής σύζυγος, καί ή συναίσθηρις 
αΰτη έπέχεεν έπ’ αΰτης φοικώδες ψύχος.

ί Κεκαλυμμένη διά μανδηλίου, χρώματος 
άμαυροϋ, συνεσπειρωμένη, Ικειτο έπί άνα- 
κλιντηρος, προσπαθοΰσα νά καλύψγ) τά 
ώτα καί τούς οφθαλμούς. ’Εφοβεΐτο νά 
κινηθϊί, έφοβεΐτο ν’ άνοίξ-/) τά  βλέφαρά 
της. ’Εφαντάζετο, δτι δέν ήτο μόνη, δτι 
υπάρχει τις παρών, αόρατος' άλλά τήν 
παρουσίαν τοϋ όποιου αισθάνεται έναρ- 
γώς! «Ειν’ έκεΐνος . . .  είνε τό πνεϋμά του, 
δπερ ϊστατα ι άνωθεν μου», έπήρχετο είς 
τήν κεφαλήν της,ή αΰτή αείποτε έπίμονος 
ιδέα. ’Εφαντάζετο δτι, ά.ν άποκαλύψη τό 
ούς, έκεΐνος, θά ψιθυρίστ) είς αΰτό φρι- 

, .ιώδη τινα λέξιν' άν άνοίξϊ] τούς οφθαλ
μούς, θά ίδϊ) κάπου, είς γωνίαν τινά, είς 
τό ημίφως τοΰ θαλάμου τούτου, τό έπ ι -  
τ ι μ υ ν ν  φάσμα τοϋ συζύγου της' άν κινηθή

I

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η  ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
'Ισπχνι·*6ν βι^γημιαι

[Συνέχεια]

—  ΤΑ ! είνε ό Διέγος, ό Διέγος ό με
λαγχολικός, δστις ήλθε άπό τό Δός Έρ- 
ιχάννας. ΤΑ ! αύτό είνε πολύτιμος κατά- 
κτησις, Πάστορα, άν ήδυνήθης νά προσελ- 
κύσης Ιν βλέμμα, άλλά θά είσαι περισσό- 
τορον ικανή καί εΰτυχής άν δυνηθής ν’ ά- 
ποσπάσιρς Ιν μειδίαμά του. Ό  πατήρ του 
έδολοφονήθη καί ή μήτηρ του άπέθανε 
έκ της λύπης. ’ Ητο πολύ μικρός τότε. 
άλλά ή διπλή αΰτή δυστυχία, τόσον πολυ 
τόν έτάραξεν, ώστε Ιμεινεν ?κτοτε μελαγ
χολικός καί σκεπτικός, καί οΰτε τόν είδε 
ποτέ κάνεις γελώντα.

—  Δέν γνωρίζετε λοιπόν, έπανέλαβεν 
ή άλλη έξαδέλφη, δτι ό Ιρως νικ^ δλα 
τά αισθήματα ;

— Κάμε τον νά σ’ άγαπήσ·/), Παστό- 
ρα, αΰτό θά σέ τιμήσν) πολύ' έ'πειτα μ ή 
πως ό νέος μελαγχολικός δέν είνε ωραιό
τερος άκόμη καί τοϋΆγίου Σεβαστιανοϋ ;

— Έκεΐνος πιθανόν νά είνε άγιος Σε
βαστιανός, σύ δμως είσαι άγιος ’Ιωάννης 
καί βλέπεις όνειρα . . .  Έ γώ  δέν τόν γνω 
ρίζω αύτόν τόν Διέγο. . . Οΰτε αΰτός μέ 
γνωρίζει... Άφήσετέ με λοιπόν ήσυχον άν 
θέλετε νά μή θυμώσω.

• Ημέρας τινάς μετά τήν συνδιάλεξιν

αΰτήν, προητοιμάσθησαν διά τήν έορτήν 
τής Παναγίας.Ή  Παναγία,ή έπιλεγομένη 
Παρηγορήτρια, εΰρίσκεται είς παρεκκλή- 
σιόν τι,έν τφ  μέσφ ώραίου δάσους έλαιών, 
είς μικράν άπόστασιν άπό τής Ούτρέ- 
ρας.

• Ή  παράδοσις διηγείται δτι ή Πανα
γ ία  αΰτη, τής οποίας ή άρχαιοτέρα είκών 
εΰρίσκεται είς Ξερές, μετεφέρθη ΰπό ναυ
τών, μεταξύ τών όποιων εΰρίσκετο είς ό- 
νόματι Άδόρνος, έκ της μεγάλης οίκογε- 
νείας τοϋ Μόντε-Ζίλ.Ένφ ϊμελλον νά άπο- 
λεσθώσι είς φοβεράν τρικυμίαν, έγονυπέ- 
τησαν καί έπεκαλέσθησαν τήν Παναγίαν. 
Αμέσως τά κύματα ησύχασαν καί δια- 
νοιχθέντα άφήκαν εΰσεβάστως δίοδον είς 
μίαν εικόνα τής Παναγίας, τήν οποίαν 
άλλα κύματα δπισθεν άπώθουν ήσύχως 
πρός τό πλοΐον. Οί ναϋται έδέχθησαν

| μετά θάμβους τήν εικόνα καί δτε άπεβι- 
βάσθησαν σώοι καί αβλαβείς, μετέφερον 
τήν εικόνα έπί μικράς άμάξης συρομένης 
ΰπό τεσσάρων βοων είς Ξερές. Οί τέσσα- 
ρες βόες, οΐτινες Ισυρον τήν άμαξαν,άπέ- 
θανον μόλις τούς άπέζευξαν.

» Εΰθύς έκτισαν διά τήν άγίαν εικόνα, 
παρεκκλήσιον και βωμόν έν τή μονή τοϋ 
άγίου Δομίγγου. Τό πρόσθιον μέρος τοϋ 
βωμοϋ, ή άμαξα καί οί βόες χρησιμεύου- 
σιν ώς ύπόβαθρον τής Ά γ ια ς  είκόνος έξ 
αργύρου καθαροϋ.

» Ή  έν Οΰτοέρα είκών τής Παναγίας 
φέρει είς τήν χεΐρα πρός άνάμνησιν άργυ- 
ροΰν πλοΐον.

• Διά νά έκτελέσγι τό τάξιμόν της ή 
Παστόρα, τή Ιδωκαν γηραιόν ονον, δστις 
ονομάζεται Μοχΐνος. Ό  Μοχΐνος έ'καμε 
πάν δ,τι ήδύνατο διά νά δώση είς τήν 
κυρίαν του νά έννοήστ) δτι ό πρωινός αΰ
τός πεαίπατος διόλου δέν τόν εΰηρέστει, 
άλλά ματαίως. Τώ εθεσαν τό έφίππιον

j είς τήν ράχιν καί ή Παστόρα έπήδησεν έ- 
λαφρά έπ’ αύτοΰ. Ό  Μο;£ΐνος, περισσότε
ρον δύσθυμος παρά ποτε, κατεβίβασε τήν 
κεφαλήν, έκίνησε μελαγχολικώς τά ώτα, 
?ρριψε βλέμμα έπιθυμίας πρός τόν σταΰ- 
λόν του καί ήκολούθησε μετά πείσματος 

! τό καραβάνιον.
• Ό τ α ν  Ιφθασαν, Ιδεσαν τούς ΐππους 

είς τάς έλαίας καί άφήκαν έλευθέρους
! τούς δνους. Ό  Μοχΐνος, έπηγε ώς καί οί 

άλλοι, είς τινα άπόστασιν, κ.αί μετά τ ι -  
, νας στιγμάς σκέψεως, ΰψωσε τήν κεφαλήν 

καί τά  δύω του ώτα, διηύθυνε τούς με
γάλους οφθαλμούς του πρός τά μέρος ο
πού ήσαν οί κύριοί του, έξήτασε τ ί συνέ- 
βαινεν έκεΐ, καί Ιπειτα,βέβαιος πλέον δτι 
πάντες εϊσΐίλθον είς τό παρεκκλήσιον, έ- 
στράφη άδιαφόρως καί, χ,ωρίς νά είπν) 
λέξιν είς τούς συντρόφους του, Ιλαβεν 
ήσύχως τήν όδόν τοϋ χωρίου.

• Έν τούτοις ή Παστόρα καί αί φίλαι 
\ της ήκουσαν τήν λειτουργίαν, προσηυχή-
θησαν καί προεγευμάτισαν έπί τής χλόης 
άδουσαι καί γελώσαι.

• Είνε πλέον ώρα νά έπιστρέψωμεν είς 
Οΰτρέραν, είπον αί μητέρες' ή νύξ προχω-

; ρεΐ γρηγορωτέρα άπό τούς δνους μας καί 
; θά μ2ς καταλάβει είς τήν όδόν.



»Οί άνδοες Ισπευσαν είς άναζήτησιν 
τών ζώων.

» ”Ε! Μοχΐνε, Μοχΐνε! ποϋ είσαι λο ι
πόν; Καταραμένα τά αυτιά  σου,τά όποια, 
«ν  καί τόσψ μακρυά, δέν σοϋ χρησιμεύουν 
είς τίποτε. Μοχϊνε...

—  Τίποτε.
— Θεέ μου, ειπον αί γυναίκες, πώς θά 

κάμωμεν τώρα. Πώς ή Παστόρα θά έπι- 
στρέψ·/) είς τό χωρίον της.

«"Ολοι οί άνδρες, οιτινες ειχον ϋλθϊ) είς 
την έορτήν, ϊφερον μεθ’ έαυτών τάς γυ 
ναίκας,’ τάς μητέρας ή τάς άδελφάς των.

• Σενόροι, είπε νεανίας τ ις , εΰρον έγώ 
Ινα τρόπον νά οίκονομηθϊ5 "ό πρ&γμα. Ο 
Διέγος Καλλάδος' είνε έδώ καί αυτός 
ήλθε μόνος του.

— Διέγο, Διέγο, έκοαύγασαν οί νέοι 
τρέχοντες πρός αυτόν, ό όνος τοϋ κυρ 
Βλάση έφυγε χωρ'ις νά περιμείνγ) την Πα
στόραν. Τό άνθος λοιπόν της Σιέρρας άπό 
τό ίππικόν κατέβη τώρα είς τό πεζικόν. 
Πρέπει λοιπόν νά την πάρτις σΰ είς τόν 
ονον σου.

»Ό  Διέγος έταοάχθη και ήρυθρίασε.
«Τέλος άπεκρίθη διστάζων :
—  Ό  ϊππος μου είνε είς τη ν διάθε- 

σίν της.
• Μετ’ ολίγον ή Παστόρα έπήδησεν έ- 

λαφρά καί εΰθυμος είς τήν ράχιν τοϋ 
ζώου. Μετ’ αΰτήν άνήλθε καί ό μελαγχο
λικός νέος καί ή χωρική έλευθέρως διεπέ- 
ρασε τόν βραχίονα της περί τό στήθος 
τοϋ νέου καί έστηρίχθη έπ’ αΰτοϋ.

» Έζεκί νησαν τέλος καί μετ’ ολίγον ό 
ταχύς ϊππος τοϋ Διέγου εύρέθη είς μεγά
λην άπόστασιν ποό τών άλλων.

• Ό  Διέγος Μένας, όστις είς τό χωρίον 
ήτο γνωστός ΰπό τό έπώνυμον Διέγος ό 
Καλλάδος, ίφθασεν είς ηλικίαν εί'κοσι Ιξ 
έτών, ύπό τήν άπαισίαν έντύπωσιν της 
φρικώδους σκηνής, ήτις έφαίνετο οτι πα- 
ρέλυσεν όλα του τά αισθήματα καί άφή· 
κε μόνον τήν θλϊψιν καί τήν φρίκην.

•Μόλις συνήντησε τήν ώραίαν έκείνην 
νεάνιδα,τόσφ ώραίαν καί γλυκεΐαν, τφ  έ
φάνη οτι ώραία ημέρα άνοίζεως διεγέ- 
λασε είς τόν διαρκή χειμώνα της ζωής 
του.

• Οί δύω νέοι διέμειναν σιωπηλοί.
•Τέλος ό Διέγος πρώτος είπε'
— Θά μείνετε πολύ άκόμη εδώ ;
— 'Ενα μήνα.
— Πολΰ ολίγον.
— Θά φαντϊ πολύ είς τόν πατέρα μου.
— Υπάρχουν άρά γε ya l άλλοι, οϊτι- 

νες περιμένουν τήν έπιστροφήν σας ;
— Δέν πιστεύω.
— Δέν αγαπάτε κανένα ;

— Ά  ! όχι.
— Δέν έ'χουν λοιπόν οφθαλμούς είς τό 

χωρίον σας.
— Καί άν έγώ δέν Ιχω ώτα ν’ άκούω;
— Τότε θά είσθε πολύ δύσκολος.
—  Ναί καί δχι.
— Αΰτό δέν είνε άπάντησις ή μά λ 

λον είνε δύω απαντήσεις αντίθετοι.

1 Ό σιωπηλός, ό μελαγχολικός.

—  Αΰτό σάς ένδιαφέρει;
—  "Ισως.
— Αύτή,ν τήν φοράν οΰτε μίαν άπάν- 

τησιν δέν μοϋ δίδετε.
— Βιάζεσθε λοιπόν πολύ νά είπατε

δχ ι ■-
—  Καί σείς τόσο πολύ διά νά έπ ιτύ- 

χητε Ιν ναί ;
— Τέλος οΰτε μίαν έλπίδα δέν δίδετε;
— Δέν σάς τήν άφαιρώ.
—  Μέ γνωρίζετε ;
—  Ναί, σείς ;
— Ναί, μοί είπε περί υμών ή καρδία 

μου. Θέλετε νά είσθε τό άστρον μου.
— Δέν θέλω τίποτε, οΰτε νά είμαι 

οΰτε νά μή είμαι.
— Θέλω τήν συγκατάθεσίν σας.
— Ή  συγκατάθεσις δέν ζητε ίτα ι ,  έπι- 

τυγχάνεται.
— Πώς ;
—  Αΰτό δέν λέγεται, μαντεύεται.
» Έφθασαν.
— Υπάρχει, είπεν ό Διέγος συγκεκι- 

νημένος, είς τήν αυλήν τοϋ θείου σας Ιν 
παράθυρον πρός τήν όπισθεν μικράν όδόν. 
Θά τό άνοίζετε ;

— θ ά  ί'δωμεν.
—  Νά έλπίζω ;
— Ίδέτε λοιπόν, άκόμη δέν είνε ευ

χαριστημένος, ειπεν ή Παστόρα άφιππεύ- 
ουσα. Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι ό Ιπ -  
πος σας τρέχει αρκετά.

— Ναί πολύ, δυστυχώς.
• Ή  Πασ τόοα τόν έχαιρέτισε τείνουσα 

αυτφ τήν χεΐρα καί είσήλθε τρέχουσα είς 
τήν οικίαν της.

» Ο Διέγος άπεμακούνθη φέρων τόν ου
ρανόν έν τη  καοδί<£.

«Μετά τινα χρόνον ό γέρων Ά ν τ α -  
μοϋχος ήλθε νά παραλάβγ» τήν Παστόραν. 
Έρωτών τάς νεάνιδας τοϋ χωρίου, έπλη~ 
ροφορήθϊ) τά τοϋ έ'ρωτος τής βαπτιστικής 
του.

— "Ετσι λοιπόν, Παστορίλλα, τη είπε 
θωπευτικώς, φαίνεται οτι έτρέλλανες τόν 
Διέγον τόν μελαγχολικόν. Καί τήν νύκτα 
είς τό παράθυρον.,.

• Η Παστόρα έ'καμε χάριεν κίνημα ανυ
πομονησίας καί άπεκρίθη :

«Είσθε άρά γε ό μάγος Μερλΐνος ή μή_ 
πως ε'χετε τούς οφθαλμούς της γαλής καί 
βλέ πετε τά  παράθυρα, τά όποια άνοίγον- 
τα ι είς τό σκότος ;

— Καί σύ λοιπόν νομίζεις ότι κρατείς 
την ράβδον τοϋ Μερλίνου, ή όποία κα
θιστά τούς άνθρώπους αφανείς ; ’Αλλά 
πάντοτε ήσο μυστηριώδης,ώς μικρόν κου- 
τίον κλειόωμένον. "Ε ! λοιπόν τ ί ευρίσκεις 
άζιον θαυμασμοϋ άν ό Διέγος ό σιωπηλός 
άγαπα τήν Παστόραν, τό άνθος τής Σι- 
εορας, τήν τόσα) ώραίαν.

— Ωραίαν ! μέ είοωνεύεσθε.
— Δέν είσαι λοιπόν ώοαία.
— Β0 / ι  βέβαια.
— Λοιπόν πώς σ’ άγαπα ό Διέγος ;
—  Η καλωσύνη του.

Παιδί μου, έγώ ?καμα πλέον τάς 
σκεψεις μου. Ο Διέγος εινε λαμπρός νέος, 
τίποτε δέν έ'χει κακόν. Δύνασαι νά τοϋ

ε?πγ)ς ότι θά ζητήσω τόν πατέρα του ν£ 
συνενοηθώμεν.

— Αΰτό δέν θά γείννι, άπεκρίθη ή 
Παστόρα.

— Καί διατί, παρακαλώ ; ήρώτησεν δ 
γέρω ’Αντα-μοΰχος.Ης τήν 'Ισπανίαν,μ^. 
ταξΰ τοϋ λαοϋ μάλιστα, είνε πολύ ά- 
πλοϋν καί φυσικόν πρόίγμα είς νέος ν’ ά 
γαπ(5ί μίαν νέαν μέ τήν πρόθεσιν πάντοτε 
νά τήν νυμφευθγι.

— Γνωρίζεις ότι ό πατήρ του έδολο- 
φονήθη·

— Ναί, άλλά τί σχέσις υπάρχει με
ταξύ τοϋ θανάτου τοϋ πατρός καί τοΰ 
γάμου τοΰ υίοΰ.

—  Ώρκίσθη νά μή νυμφευθγ), νά μή 
γείνγ) ευτυχής, άν δέν έκπληοώστ) τό κ α 
θήκον του, άν δήλα δή, δέν παραδώσϊ) είς 
τήν δικαιοσύνην τόν φονέα τοΰ πατρός 
του. Είνε τό αΰτό ώς νά ώρκίσθγ) νά μή 
νυμφευθή ποτέ.

— Μετά είκοσιν Ιτη ’'ώς είνε δυνατόν 
ν’ άνακαλύψϊ) τόν άνθρωπον εκείνον, τόν 
όποιον κάνεις δέν γνωρίζει. 'Ο άθλιος αΰ
τός θ’ άπέθανε ή θά είνε είς τήν ειρκτήν, 
καί Ιπειτα θά ένθυμεΐται τόσφ τόν άν
θρωπον αΰτόν ό Διέγος,δ όποιος τότε ήτο 
μόλις έπτά έτών. Ά ,  Παστόρα, δ έραστής 
σου είνε σχεδόν τρελλός.

— Τί τά θέλετε ; ό Διέγος ποτέ δέν 
θ’ άφήσν) τήν ιδέαν του' λέγει ότι ή ιδέα 
αΰτή τόν κρατεί δεδεμένον καί απελπ ί
ζετα ι μέν, άλλά δέν ΰπoyωpεΐ.

— Θά ΰπάγωμεν λοιπόν, έπανέλαβεν 
δ γέρων, νά παρακαλέσωμεν τόν Δόν Ζοϋ- 
στον, Γσως έκεΐνος κατορθώσνι νά μετα- 
πείσν) τόν Διέγον.

— Γνωρίζομεν, είπεν δ γέρων άποπε- 
ρατώσας τήν διήγησίν του καί απευθυνό
μενος πρός έμέ, πόσον ένδιαφέρεσθε διά 
τόν νέον αΰτόν, καί πόσον έκεΐνος σ£ς σέ
βεται. Έλπίζομεν λοιπόν ότι χάρις είς ΰ- 
μας θ’ άφήσν] τήν ιδέαν αΰτήν, ή όποία 
θά είνε ή Ιδικ'Λ του καί τής κόρης μου ή 
καταστροφή. Νά τον νυμφεύσωμεν' αύτό 
θά είνε ό μόνος τρόπος ν’ άπομακούνη τήν 
γελοίαν αΰτήν σκέψιν. "Ας εΰρωμεν ενα 
θεολόγον, ό όποιος νά τόν άπαλλάξν) άπό 
τό τάξιμον αΰτό, τό όποιον Ιίκαμε πρό ε ί
κοσι έτών.

• Καί λέγων ταϋτα  ό καλός γέρων ή" 
σπάσθη τήν κλαίουσαν βαπτιστικήν του 
μετά τρυφερότητας.

» Υπεσχέθην νά πράζω ό,τι δυνηθώ 
ΰπέρ της ώραίας νεάνιδος, ήτις τόσω έλά- 
τρευε τόν έπίμονον Διέγον».

[Έ π ε τ α ι  τό τέλος]. Γ .  Β .  Τ ςοκοποϊλος:
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Αιήγημα *ατ& μετάφρααιν.
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Ό  σίρ Σρουδλιγγστάουν ήτο έκ τών 
μελών τής Λέσχης τών ’Εκκεντρικών.

’Αφ’ οΰ έπί πολύ έσκέφθη, άπηύθυνεν 
αναφοράν πρός τήν Βουλήν τών Κοινοτή-



to)v, δι’ή ;  έξγιτεΐτο, δ πω ; έκαστος "Αγ
γλος, δυσηρεστημένο; έκ τής τύχης του, 
Ιγείρη αγωγήν κατά τών γονέων του έπί 
άτυχεΐ γεννήσει.

Μετά τήν νόμιμον τή ;  αίτήσεω; ταύ- 
τΥΐς έπίδοσιν, είσήλθεν είς τόν σιδηρό
δρομον, διέσχισε την ’Αγγλίαν άπό Κουμ- 
βερλάνδης μέχρι Λούβρου καί ϊφθασεν είς 
Παοισίου; προτιθέμενο; νά περιπατήσν) 
ριόνον ώρας τ ινά ;

Ά λ λ ’ ή διαμονή του έπεξετάθη, έπελ- 
θούίΥΐς αΰτφ  τή ;  όντως έκκεντρική; ιδέας 
νά μην έγκαταλείψϊΐ τούς Παρισίους πριν 
$ βυναντήσϊ) την άμαξαν ύπ ’ αριθμόν 1 .

Έν τοσούτψ ή θυγάτηρ του τόν άνέμε- 
νεν έν τφ  μεγάρω του γράφουσα καθημε
ρινώς καί ΐκετεύουσα αΰτόν νά έπανέλθη.

Ό  λόρδος ϊμενεν άμετά τρεπτος.
Ά λ λ ’ είς την τελευταίαν της θυγατρός 

του έπιστολήν, άναγγελλούσης σοβαράν 
αΰτή; ασθένειαν, ή έκκεντρικότη; ύπεχώ- 
ρησεν είς τό πατρικόν φίλτρον, καί οΰτω 
«φήκεν ήμιτελεΐ την άλλόκοτον έπιθυ- 
μίαν της συναντήσεως της ύπ ’ αριθμόν 1 
έμάξη;, καίτοι έπί έπτά μήνας καί δέκα 
οκτώ ημέρας εύρίσκετο είς άδιάπαυστον 
περίπατον, καί έπανέκαμψεν είς τό μέγα
ρόν του τήν 9 Ίανουαρίου 1889, ήμέραν 
τών γενεθλίων τής μονογενούς αυτοϋ θυ
γατρός μις ’Ελισάβετ.

Τρομ-ερά όργή τόν κατέλαβεν δταν, κα 
λώς Ιχουσα ή μις ’Ελισάβετ, τόν ένηγ- 
κκλίσθη, Ικλαυσεν έκ χαρά;, άλλά καί 
ταΰτοχρόνως τήν ήπείλησε διά τό ψευ
δός της.
.- — Έτοιμάσθητι, τ-7) είπε, διότι μετά 
(λίαν ώραν έπιστρεφομεν όμοϋ είς Παρι- 
υίους.

Έσκέπτετο Ιτι την άμαξαν ύπ ’ αριθ
μόν 1.

Ό  άμαξηλάτης διετάχθη ν’ άναμένϊ).
Μετά παρέλευσιν είκοσι λεπτών, ή μ,ίς 

'Ελισάβετ, ώς άγγλίς , ειχεν έτοιμασθή. 
Ά<ρ’ οΰ έγευμάτισαν, παρήλθε δέ καί τό 
έξηκοστόν λεπτόν άπό τής άφίξεώς του, 
ό σίρ Σρουδλιγγστάουν μετά τής θυγατρός 
του άνήρχετο τόν αναβαθμόν τής άμά- 
ξης. Ά λ λά  καθ’ ήν στιγμήν έκλειε τήν 
θυρίδα, πτωχός τις τφ  έτεινε τήν έκ τοΰ 
ψύχους άκίνητον σχεδόν χεΐρά του.

Τό ψύχος ήτο υπερβολικόν. Ό  π τ ω 
χός, υψηλός καί ισχνός έ'κλινεν ώς ξυρκ- 
tpLQV, ή ρίς του, ,έουθρά έκ τοΰ ψύχους καί 
τοΰ τζι ν. τοΰ μόνου παρηγόρου τών ’Ά γ 
γλων δυστυχών, ό ίματισμ,ό; του δυσκό- 
λως περιεγράφετο, διότι Ιφερε φόρεμά τ ι ,  
δπερ πιθανόν νά ητο καί ρα ν τ ι γ κό τα ,  
κλειομένου διά καρφίδων μέχρις άκρου τοΰ 
λάρυγγος" τά γόνατά του ήπείλουν Ιξο
δον έκ τής περισκελίδος του, ητις αμφί
βολον άν ήτο έξ υφάσματος, οί δέ πόδες 
του επλεον μεβα αε δύο  βκάφες'  τέλος ή 
κεφαλή του έπεκαλύπτετο διά πίλου Ιχον- 
τος τό τε σχήμα καί τάς διαστάσεις Λί
θου, καίτοι παρ’ Ά γ γλ ο ις  άπασα ή κομ- 
ψοπρέπεια συνίσταται είς τον πίλον, ώς 
είς τάς Μασσαλιώτιδας είς τήν κομψήν 
ύπόδησιν καί τά άρώματα.

Ό  έπαίτης οΰτος έκαλεΐτο Ματθαίος

μόνον, καθ’ δσον τό οικογενειακόν του 
έπώνυμον vo luntate  SUE τό έγκατέλει- \ 
ψεν.

Ό  Ματθαίος είχε λάβει παρά τοΰ λόρ
δου τήν δ ιαταγήν νά παρουσιάζηται δίς 
τοΰ ένιαυτοΰ είς τό μέγαρόν του διά νά 
τόν έλεϊί'τήν 9 Ίανουαρίου, γενέθλιον ή 
μέραν τής θυγατρός του, και τήν 3 Σε
πτεμβρίου, έπέτειον τοΰ θανάτου τοΰ 
Κρόμβελ.

Ή  έλεημοσύνη έγίνετο ώς έξης’ έ- 
πλήρου διά σεληνίων τό ετερον τών ΰπο- , 
δημάτων τοΰ Ματθαίου, δπερ είτα έξε- 
κένου είς τό πΐλόν του, οΰτινος τό ύπό- j 
λοιπον κενόν συνεπλήρου διά πεννών .  'Εν
νοείται δτι ή μέθοδος αδτη ήρεσκεν είς 
τόν πτωχόν, οΰτινος τά ΰποδήματα καί ό 
πίλος ηΰξανον καταπληκτικώς καθ’ έκά- 
στην έπίσκεψιν.

— ΤΩ ! Ματθαίε, άνέκραξεν ό λόρδος, 
θά είνε ή 9 Ίανουαρίου, άφ’ οΰ ήλθες.

— Μάλιστα, σίρ.
Καί κατεμέτρησε τόν τρέμοντα Μ ατ

θαίον διά τοΰ βλέμματος, δπερ έσταμά- 
τησεν έπί τοΰ πίλου του.

— Βλέπω δτι ό πΐλός σου αΰξάνει τε 
ράστιος είς έκάστην έπίσκεψιν, κατήντη- 
σε m'&og, δίν σέ βαρύνει έπί τέλους; οΰτε 
καί νά μέ άπατοΰν έπιθυμώ, άλλ ’ οΰτε 
καί νά μ! αναγκάζουν νά έλεώ.

Ό  Ματθαίος έταπείνωσε τούς οφθαλ
μούς καί εστη άναυδος.

— Καί διά νά σέ τιμωρήσω αΰτά μό
νον σοΰ δίδω.

Καί τφ  ϊρριψε νόμισμά τι.
Καί ό λόρδος διά τής θυρίδος έξηκο- 

κούθησε νά παρατηρώ τόν κεραυνόπλη- 
κτον δυστυχή.

Ά λ λ ά  ιδέα παράδοξος διήλθε τοΰ πνεύ
ματός του.

— Ματθαίε, ανέκραξε, Ματθαίε, ώ- 
σεί καλών αΰτόν μακοόθεν.

— Σίρ !
—  Ματθαίε, άγαπητέ μου, Ματθαίε, 

έπιθυμώ νά ίδω εί; τάς χεΐράς σου μέγα 
ποσόν, δπερ νά σοί άνήκει. Ή  άντίθεσις 
θά μέ διεσκέδαζε. Δεΐξέ μου είκοσι χ ι 
λιάδα; λιρών καί θά σοΰ δώσω άλλα ; τό 
σα;.

Καί ομω; ή ύπόσχεσι; αΰτη δέν ήτο 
άπλοΰ; άστεϊσμός, καθ’ δσον ή έπιθυμία 
του ήτο είλικρινεστάτη.

— Προμηθεύθητι τό ποσόν τοΰτο,έπα- 
νέλαβε, γνωρίζω δτι δέν τό εχεις καθ’ δ 
πτωχός, προμηθεύθητι αΰτό διά παντός 
μέσου,έκτός διά κλοπής καί άπάτη ;,δ ιότ ι 
καί θά εξετάσω καί θά σέ πληρώσω άμέ- 
σω;.Προπάντων απαιτώ νά παρουσιασθγίς 
μόνο; σου,οΰδεί; νά σέ συνοδεύιρ,οΰτε ό δα
νειστή;, οΰτε ετερό; τ ι ;  νά έπιτηρη. Έκ 
τοϋ πύργου μου, κειμένου έν τφ  μέσψ ά- 
περάντου πεδιάδο;, διακρίνω Ιξ μίλλια 
μακράν πάντα άνθρωπον έρχόμενον. Λοι
πόν, θά μέ είδοποιήσ·»); τήν παραμονήν, 
θά άνέλθω εί; τόν πύργον μου καί θά έ- 
ρευνήσω τά πέριξ διά τοϋ τηλεσκοπείου 
μου. Σοί δίδω τριών μηνών προθεσμίαν, 
τοΰτέστι μέχ_ρι τή ;  9Ί5 Απριλίου άκρι-
βώ; Good mornig.

Καί μή άναμείνα; άπάντησιν έβοήθησε 
τήν μ ί ;  ’Ελισάβετ νά κατέλθνι καί είσήλ
θεν εί; τό μέγαρόν του διά νά κλεισθ^ έπί 
τρεΐ; μήνα;.

Ό  Ματθ αΐο; άπεμακρύνθη άναυδος, 
άλλ ’ έσκέπτετο καί ήτο τεταραγμένο;.

— Καί θά τό κάμω ! έπανελάμβανε 
καθ’ έαυτόν, θά τό κάμω ! είκοσι χ ιλ ιά- 
δε; λίρε; ! Ά λ λ ά  τ ί ;  θά έμπιστευθή τό 
ποσόν τοΰτο ; προσέθηκε, παρατηρών έ 
αυτόν. ’Εάν ήτο εΰκολον, ό λόρδο; δέν 
θά τό έπλήρωνε τόσον άκριβά. Είκοσι χι- 
λιάδε; λίρε; ! περιουσία ολόκληρο;, δήλα 
δη θά Ιχω έπανωφόριον, δέν θά κρυόνω 
καί δέν θά πεινώ !

Φθά; εί; τήν οικίαν του Ιπεσεν έπί τής 
κλίνη ; του καί ήρξατο άπαριθμών έκεί- 
νου;, πρό; οΰ; πεποιθότω; ήδύνατο ν’ ά- 
πατηθϊ). Ή πατήθη  πρό; τ ινα ; ,  άλλ ’ οί 
μέν τόν επι ,αβαν μ'ε τά βάπ ια ,  οί δέ τόν 
έξελαβον ώ ; παράφρονα καί ετεροι τόν 
κατήγγειλαν εί; τήν άστυνομ.ίαν.

Ό  Μ ατθαίο ;,ώ ; πά ; έπαίτη;,έγ ίνωσκε 
καί τή ;  Δημαρχία; αΰτή ; κάλλιον, τούς 
πλουσίους τή ;  περιφερεία;. Ά λ λ ’ έν Ά γ -  
γλ ί^ ,ο ΐ έλεοϋντε; δέν είσίν, ώ ; τά πολλά, 
καί οί πλούσιοι. Καί έν τούτοι;, τίς θά 
ένεπιστεύετο είς τήν τ ιμ ιότητά  του; ’Ε- 
σκέφθη δτι δέν επρεπε μόνον ν’ άποτείνη- 
τα ι πρός τούς πλουσίους, άλλά, καί πρό 
πάντων, πρός τού; έκκεντρικού;.

Έπεσκέφθη γραίαν τινά λαίδην γνω 
στήν διά τά ;  έλεημοσύνα; τη ;.  Ά κού- 
σασα τήν πρότασίν του ήρνήθη, ή έκκεν- 
τρικότη; δμω; τοϋ σίρ Σρουδλιγγστάουν 
τήν ήρέθιζε κάπω ;. Τόν συνεβούλευσε λοι» 
πόν νά ένδυθί) ώ ; εΰπατρίδη;, νά μεταβϊ5 
εί; Λονδΐνον, νά καταλύσιρ έν ένί τών 
πρωτευόντων ξενοδοχείων καί νά δανεισθήί 
τό άναγκαιοϋν ποσόν παρά τοΰ πρώτου 
τυχόντο;, προσφερομένη ν’ άναλάβϊ) π ά 
σα; τ ά ;  τοϋ ταξειδίου δαπάνα;.

Τό μέσον ήτο έξαίρετον καί πρακτι
κόν, άλλά θά έξελαμβάνετο ώ; άπάτη, 
κατά τό πρόγραμμα τοϋ σίρ Σρουδλιγγ- 
στάουν.

Τήν αποτυχίαν ταύτην έπηκολούθηβαν 
καί ετεραι καί 6 δυστυχή; Ματθαίο; ά- 
πηλπίζετο. Έφθασεν εί; τήν έσχάτην ά- 
πελπισίαν, δτε άνεμνήσθη άρχαίου τινο; 
φίλου, μένοντο; έν Οΰάϊτχαβν. Διήνυβεν 
έπτά μίλλ ια  πεζ-J), τόν εύρε καί τφ  έξέ- 
θηκε τήν ύπόθεσιν.

Τί εΰτυ^ία ! ό φίλο; οΰτο; έγίνωσκεν 
έκ φήμη; τόν σίρ Σοουδλιγγστάουν, ώστε 
ή άνέκδοτο; αΰτη έκκεντρικότη; οΰδόλω; 
τόν έξέπληξεν. Συνήνεσεν.

Συνήνεσεν άλλ ’ ύπό τού; έξή; δρου;" ό 
φίλος του θά μετέβαινεν εί; τό μέγαρόν 
τοΰ Σρουδλιγγστάουν ύπό τήν ιδιότητα 
συγγενοϋ; τίνος τών ύπηρετών, δν θά έ
πλήρωνε πρός τοΰτο, ό δέ υιός του θά 
τόν συνώδευεν Ιφιππο; μέχρι τή ;  άκρα; 
τοΰ δάσου;, ώστε, έν περιπτώσει άποδρά- 
σεω;, νά συλληφθνΐ άμέσω;.

Οί λόγοι ούτοι ήσαν σκληροί διά τ ί-  
μιον άνθρωπον, άλλ ’ έπρόκειτο περί ολο
κλήρου περιουσία; καί έπρεπε νά ύπομένρ.

Καί όντως, τήν 4 Απριλίου, δ λόρδος



διά τοϋ τηλεσκοπείου παρετήρησε μέλαν 
τι σημεΐον είς τό άκρον τοϋ όρίζοντος.

ΤΗτο ό Ματθαίος.
Το έδαφος ώς έκ τής νυκτερινής βροχής 

ήτο ΰγρόν καί βορβορώδες. Οί πόδες του 
έβυθίζοντο, τά  δέ μακρά υποδήματά του 
έδυσχέραινον τήν πορείαν του.

Τό ποσόν, οπερ ήτο κεκλεισμένον έντός 
σαρκιδίου καί οΰτινος έκράτει τήν κλεΐ- 
δα, ήτο δυσφόρητον, διότι ό δανειστής έ- 
θεώρησε φρόνιμον, τό ήμισυ τοϋ ποσού νά 
δοθή είς χρυσόν, δπως χρησιμοποίηση ώς 
ερμα έν πεοιπτώσει άποδράσεως.

τά πέριζ και έβεβαιώθη δτι ήτο μόνος. 
Έπίστευεν δτι ό Ματθαίος έ'φερε μεθ’ έ- 
αυτοϋ τό ποσόν.

Ό  Ματθαίος εκρουσεν, είσήλθε καί ώ- 
δηγήθη είς τόν άντιθάλαμον,χωρίς οΰδένα 
νά ζητήσ/]. θύρα τις ήνεώχθη, είσήλθε 
λευκός βραχίων, ούτινος άπήστοαψαν τά 
άδαμαντόστικτα ψέλλια, Ιπεσε πρό τών 
ποδών τοϋ Ματθαίου χάρτινον δέμα καί 
ή οπτασία ήφανίσθη.

Τό Βέμα περιεΐχεν είκοσι χιλιάδας λιρών 
εις χαρτονομίσματα.

Τό θαϋμα έζετελέσθη ΰπό τής μις Έ -
Ό  σίρ Σρουδλιγγστάουν έπετήρει τόν λισάβετ.

Ματθαίον, συνάμα δμως καί τά πέριζ,ΐνα Μετά τινα λεπτά ό σίρ Σρουδλιγγστά-
βεβαιωθή αν έφρουρεΐτο. ’Εννοείται, δτι ουν είσήλθεν είς τόν άντιθάλαμον.
ό υιός τοϋ φίλου του ήτο κεκρυμμένος είς —  Λοιπόν ; ήρώτησε.
τό άκρον τής όδοϋ, δπισθεν οικιών καί — Ιδού, είπεν ό Ματθαίος,
δένδρων. — W e l l ,  v e ry  w e ll ,  άνέκραζεν ό λόρ-

’0  δυστυχής Ματθαίος έκ τού βορβό- δος εΰχαραστιθείς διά τήν έκπλήρωσιν τής
ρου Ιπιπτε καί άνίστατο. Ά λ λ ά  τί ση- έπιθυμίας του καί ήρζατο έζετάζων τά
μαίνει ! έπροχώρει πάντοτε καί προχω- χαρτονομίσματα.
ρών έσκέπτετο. ’Εσκέπτετο τούς δρους ( — Ά λ λ ’ αυτά εινε ίδικά μου, ανέκραζε
τού προγράαματος, δπως έδραιώσγ) τάς διά βροντώδους φωνής, διότι ό λόρδος
έλπίδας του. Τό κύριον ητο νά έβάδιζε συνείθιζε νά μονογραφή τά χαρτονομί-
μόνος, καί τότε ένστίκτως έπεστράφη. σματά του.
Φρίκη ! άνθρωπός τις τόν παρηκολούθει 

Καί ό σίρ Σρουδλιγγστάουν έθεάτο 
πάντων.

Όδύστηνος ήσθάνθη διαλείποντας τούς 
παλμούς τής καρδίας του, ό κόσμος δι’ 
αΰτόν κατεστράφη.Ό άγνωστος έπλησία-

Οί οφθαλμοί του διεστέλλοντο, συνε- 
στρέφετο καί ήτο έτοιμος νά κατηγορήσγι 
έπί κλοπή τόν Ματθαίον, δτε είσήλθεν ή 
ή μις Ελισάβετ ώς αίθερία νύμφη.

— Πάτερ μου, είπατε είς τόν Ματθαίον 
νά προμηθευθή είκοσι χιλιάδας λιρών, ά-

ζεν. ΤΗτο κλέπτης ή κατάσκοπος ; Ό  διάφορον διά τίνος τρόπου, έκτός τής κλο-
Ματθαϊος άπέκρυψε τό σακκίδιον δταν ό 
άγνωστος τόν κατέφθασε ζητών έλεημο- 
σύνην. *0 άγνωστος άπεμακρύνθη καί ή 
χαρά κατέλαβε τόν δυστυχή Ματθαίον. 
Έσκέπτετο δτι ό άκαμπτος ευεργέτης 
του δέν θά έλάμβανε ύπ ’ δψιν συμβάν δ
λως τυχαΐον.

Τέλος, κατά τήν πέμπτην, ώραν Ι'φθα-

πής καί τής απάτης, τάς ε'φερε, καί σάς 
ορκίζομαι δτι δέν τάς Ικλεψε, έγώ τάς 
Ιλαβα άπό τάς ίδικάς σας καί σάς παρα
καλώ νά μέ συγχωρήσητε διά τοϋτο.

— ’Έχεις δίκαιον' άλλά τότε δύναται 
καί νά τάς κράτηση.

Ό  Ματθαίος άπεσύρθη όπισθοβατών, 
έκτός Ιαυτοϋ έκ τής χαράς καί τής εΰ-

> λ / · * "ν ' Si s * r γνωμοσυνης.σεν εις τον πύργον ο λορόος τον ανεμενε «Α , , , .
U σιρ ipouoλιγγσταουν ένηγκαλισθη

τρυφερώς την θυγατέρα του Χιά την γεν-
ναιόφρονα έπινόησίν της άλλά καί την έ-

έπί του προϋυρου.
— Έχασες, my dear, εχασες, έφώ· 

νησε. Δέν σέ συνώδευσαν μέν εις την π ε 
διάδα, άλλ* έκει κάτω σέ επιτηρούν.

Καί ό φ(λος του τόν έπλησίασε, καί υ 
ψών τούς βραχίονας του έν εΓδει παρεν- 
θέσεως «δέν πτα ίω  έγώ » , άνέκραζεν.

τιμώρησε* θά έστερεΐτο έπί δέκα ημέρας 
τού αγαπητού της κυνός, δστις θά έ'μενε 
κεκλεισμένος είς τούς σταύλους,άφ’ού εν
νοείται προηγουμένως ό λόρδος θά τού

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΠΤΙΟΝ

Κυρίαν Μαρίαν Μπόταση, Διαμαντίναν Α. Φρα 
κοπούλου, Μαρίαν I. Μπαλή, Ιίολυξένην Γραμ 
τίκα, Βικτωρίαν Γοαμματίκα, Ασπασίαν Ίω . 
ποστολίδου, καί κκ. Ι.Κωνσταντινίόην, Γεώργ. Ta*j 
κανέλλην, Α . Γ. Εύαγγελίδην. Ίω . Μισαηλιδην, Π, 
Κ. Εύκλείδην, Ί ω . Γαλάτη», Γεώργ. Παναγιω- 
ραν. Ίω . Φαραντάτον, Θεόδωρον Γρυπάρην, Στέ 
νον Βαρούνην, Αθανάσιον Μπλοΰμ Ιΐασχάλην, Λε 
νίδαν Ίατροΰ, Χαρ. Γ. Συμεωνίδην. ΣυνόρομαΙ 
μών έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. — κ. Ν. Καλαμ 
κιώτην. Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.—κ.Ίω. Μιχα 
λίδην. Α* και Β' τόμος α’Εκλεκτών» δεδεμένοι x 
φύλλα παρεδόθησαν τω κ. Ε. Γλυκύ. ’Εγράψαμεν 
—κ. Γεώρ. 'Ιερεμίαν, ιατρόν. Συνδρομή σα, έλήφθ* 
Ένεγράφητε. Φύλλα άπό 1ης ’Οκτωβρίου άπεστάλ 
σαν. — κ. Σπ. Τσακασιάνον. Τόμος Ε . «Έ κλι· 
κτών» δεδεμένος ε’στάλη. Φροντίσατε, παρακαλο 
μεν, διά τήν εισπραξιν καί τών λοιπών άποδείξεων. 
Εγράψαμεν.—κ. Ν. Κάββουοαν. ’ Εγράψαμεν. — χ, 
I. Λ . Φωκάν. Ένεγρά^η ή κ. Δ. Α. Φ.. κα\ άπι· 
στάλησαν τά άπό 1ης Νοεμβρίου έκδοθέντα φύλλα, 
Εύχαριστοΰμεν διά τάς ύπέο τών « ’Εκλεκτών» ένερ- 
γείας σας. — κυρίαν Αιμιλίαν Σαβ<$για. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Τά «Ε κλεκτά» θά ά- 
ποστέλλονται υπό τήν νέαν διεύθυνσίν σας. ’Απόδιι- 
ξιν θά λάβητε παρά τοΰ κ. Κ. Α. Ρέ^κου, πταίσμα- 
τοδίκου—κ. Ν. Σουρμελήν Έλήφθη συνδρομή κ.Θ. 
Γ ., και άπεστάλησαν αύτφ τά φύλλα άπό 1ης Δε
κεμβρίου. Εύχαριστοΰμεν.— κ. Ιίερικλήν Σ. Μιχαη· 
λίδην. Φύλλα άπό άριθ. Μ Ο μέ^ρι 417, και *Ημε- 
ρολόγιον Σκόκου άπεστάλησαν.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Συν8ρο(χ·/]ταΙ έγ^ράφονται ε’ις τά 

«Εκλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πα- 
σαν εποχήν. Φύλλα προηγούμενα ευ- 
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλεία) ήμών, 
είς πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, καί τοΐς κ.κ. Άνταποκρι- 
ταΐς ήμών.

ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΡ. ΚΑΛΥΒΩΚΑ

( Φ α ρ μ α κ ο π ο ιο ύ  έν α ή τ ρ α ις  )
Σπουδαία ευκαιρία fit’ άπαταν τήν Δοτικήν 'Ε λ

λάδα. Πωλείται εί? (ψαλίδια καί χατ’ όχαν.
Παρά τώ Ιδίω χατασχευάζεται ό θαυμάσιος τ o n -  

χ ο θ ρ επ τ ι χ ο ς  Oiroq μ ε τ ά  K c r a c  xa l  Κ α χ αο υ .  
χαβώς χαί τοϋ ΕνχαΛΰπτο ν  ό πεφημιομένο; α ν τ ι -  
π ν ρ ε τ ι χ ο ΐ  χαί ΚοΛο'μβου,ό μόνο; φημιζόμενος χατά 
τής i i a p p o i a c .  Άπόδειξις ί'στω αί εις χεΐράς του 
εϋρισχόμεναι συγχαρητήριοι έπιοτολαΐ διαχιχριμέ- 
νων Ιατρών.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΚΔΙΔΟ ΤΑΙ :

Ο ΑΠΟΒΛΗΤΟΣ ΥΙΟΣσυμπιπτουσα μετα τής του Ματθαίου, έ- — - α
γέννησεν υποψίας είς τό πνεϋμα τοϋ λόρ
δου, δστις μετ’ έπίμονον άνάκρισιν Ιμαθε 
πάσαν τήν αλήθειαν.

— Βέβα ια, έχασες' άλλά σοί υπολεί
πονται πέντε ήμέραι, πήγαινε καί μήν α 
πελπίζεσαι.

Τά χρήματα έπεστράφησαν είς τόν δα
νειστήν καί ό Ματθαίος άπήλθεν άπελ- 
« ις .  Φθάσας είς τήν οικίαν του έρρίφθη

Γκσαφόρδην, άλλά μετά πέντε ήμέρας ό 
έφημέριος τοϋ χωρίου έδέετο υπέρ κατα- 
τάζεως τής ψυχής αΰτοϋ έν τοΐς κόλποις 
τοϋ Αβραάμ. Ένεταφιάσθη ό δυστυχής 
Ματθαίος, δστις άπέθανεν έκ πλευρίτιδος, 
προσβληθείς κατά τήν άζιομνημόνευτον 
έκείνην ήμέραν τής 4Ί5 Απριλίου.

Β'

Ό  σίρ Σρουδλιγγστάουν μετά τήν λή-

ΔΡΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
Ε ΙΣ  Π Ρ Α Ξ ΙΝ  ϊνΙΧ-Α-Ν

του  ά χ α ό η μ α ϊ χ ο υ

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  -  ΓΟΥ ΔΙ Ε Λ ΜΟΥ  -  ΣΤΕΦΑΝΟΥ
χατά μετάφρασιν Π. Ζ. Ο ΐχον& μου.

Τ1ΜΑΤΑΙ ΔΡΑΧΜΗΣ
θά πωΛητα ι  ε ν  r 3  ΒιβΛιοπωΛείω ημΆν.

Ζ Ι το2 ί ! ΐ ! α Ιμεν£ν ασ,τ0ί  τ ϊ ΐ«.τι^ 4 τ °ΰ κυνός’ M A G A Z I N E  I L L U S T R Eτρεις ολοκλήρους ήμέρας.
Τέλος άνέτειλεν ή 9 ί Απριλίου. Ή 

γέρθη, έζήλθε καί έγευμάτισε πλουσίως. 
Ό  καιρός ήτο ώραΐος καί αί όδοί ζηραί. 
Ήγέρθη καί διηυθύνθη πρός τον πύργον. 
Ποϋ έπορεύετο μέ κενά τά  θυλάκια ; Ό  
σίρ Σρουδλιγγστάουν τον ειδεν,άνηρεύνησε

βών καί τήν θυγατέρα του, έπανήλθεν είς 
Παρισίους έπί τφ  σκοπφ ΐνα συνέχιση τάς 
έρεύνας του πρός συνάντησιν τής άμάζης 
ΰπ ’ άριθ. 1.
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(ΣυνϊρομηταΙ ίγγράφονιαι παρ’ ήμΤν).

Τ ν χ ο γ ρ α φ Λ ο γ  Κ ορ ίννης, S i i c  Προασ τε ί ου  α ρ ι θ .  ίΟ


