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Παρακαλοΰνται ο ί ολίγοι έκ τών 
κ. Συνδρομητών ήμών, οι καθυστε- 
ϋντες είσέτι τήν λήξασαν συνδρομήν 

ων, νά φροντίσωσι περί έγκαιρου 
ηρωμής αύτής.

Έπίσης παρακαλοΰνται οί άπαντα- 
οΰ κ. κ. άνταποκριταί ήμών νά σπέύ- 
ωσι προς τακτοποίησιν καί έξόφλησιν 
ών λογαριασμών των έξ είσπράξεως 
νδρομών ή πωλήσεως φύ7νλων κτλ. 
ολύ θά ρ.ας ύποχρεώσωσι διά τοΰτο.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

ΙΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Σ υνέχ ε ια ]

Έν τΐΐ μνηστή, ητις ήτο πραγματικώς 
ευειδής, άνεγνώρισε μίαν τών νεανίδων 
των παοατηρησασών αύτόν δτε έξήρχοντο 
έκ τοϋ ναοΰ τοΰ Ά γ ιου  Αυγουστίνου. 

Συνελήφθη ώς εις παγίδα.
Τοσοΰτον μάλλον, δσον μετά τήν πα- 

ρουσίασιν ή νεάνι; έπλησίασε πρός αύτόν 
μειδιώσα καί είπε παρακλητικώς :

— Κύριε Πλεμόν, αν είζεύρετε πόσον 
βασιζόμεθα έφ'ύμών ό Παΰλος καί έγώ!..

Καί προσέβλεψε τόν μνηστήρά της μέ 
βλέμμ* έμφαντικόν, εις δ άπήντησεν δ 
Κεργόρν καμμύων έπανειλημμένως τούς
ο^αλμούς.

Ο Πλεμόν έθ εώρησε ποέπον νά συγχα- 
^νεύση.

— Δεσποινίς , άπήντησε μετά προθυ- 
f11*?) ή απουσία μου δέν θά εινε μακρά.

δεκαπέντε ημέρας τό πολύ θά διαρκέση’ 
καί άφοΰ ύμεΐς καί ό φίλος μου Παΰλος 
έπιμένετε τόσον είς τήν παρουσίαν μου, 
σάς υπόσχομαι νά παρευρεθώ είς τούς γά- 
μους σας.

Ή  νεάνις έκοότησε μετά χαράς τάς 
μικράς χειροκτιοφόρους χεΐράς της.

— Εύγε, εύγε ! είπεν. Έτελείωσεν, at, 
Παΰλε ; Λοιπόν εΓμεθα σύμφωνοι, κύριε 
Πλεμόν, μετά δεκαπέντε ημέρας ;

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν οΐ οδηγοί 
της άμαξοστοιχίας διέτρεχον τήν άπο- 
βάθραν κραυγάζοντες :

— Κύριοι έπιβάται διά Μελέν, Φον- 
ταινεβλώ, Διζέν, Λιακέν, Λυόνα, καί 
Μασσαλίαν ! . . . εύηρεστήθητε νά είσέλ- 
θητε είς τάς άμαξας !

Ά ντήλλαξαν  μετά σπουδής χειραψίας 
αποχαιρετισμού καί ό Πλεμόν είσελθών 
κατέλαβε τήν θέσιν του.

Τότε ύπό τό κράτος ενός τών α ισθη
μάτων έκείνων, τών σφοδρών δσον· καί 
άνεξηγήτων, ύφ’ ών καταλαμβάνεται ή 
καρδία καί τό πνεΰμα κατά τάς σοβαράς 
ώρας τοΰ βίου, ό αξιωματικός έπιθεώρησε 
δι’ ένός βλέμματος τόν σταθμόν αύτόν, 
έξ ού άνεχώρει δπως ειχεν άναχωρήσει 
πρό δύο έτών, άπερχόμενος έν απελπισία, 
δπως άποχαιρετίσϊ) διά παντός την εύτυ- 
χί αν.

'Υπό τό ίόχρουν φώς τών ηλεκτρικών 
λυχνιών είδεν άπαστράπτοντας τούς σι- 
δηροΰς κίονας, τούς λευκούς τοίχους τοΰ 
σταθμοΰ, τά έπί τών θυοών τών αιθουσών 
καί τών διαφόρων γραφείων πινάκια . 
Είδε τόν Κεργόρν, τήν μνηστήν του καί 
τόν πατέρα αύτής , τόν μέν παιδικόν 
του φίλον, τούς δέ φίλους αύτοΰ μόλις 
πρό πέντε λεπτών σείοντας το&ς πίλους 
καί τά  χειρόμακτρά των πρός άποχαιρε- 
τισμόν. Άπήντησεν είς τά σημεία ταΰτα , 
ένώ τό πνεΰμά του έπλανάτο άλλοΰ προ- 
πορευόμενον τής ήδη ταχείας φοράς τής 
αμαξοστοιχίας. Ή  μηχανή έξέφερε δύο ή 
τοεΐς στοναχάς ίσχυράς, συνοδευομένας 
ύπό πυκνοΰ καπνοϋ" συνεχής δόνησις έ- 
χλόνησε τά βαγόνια. Ό  βαρύ; συρμός έ-

φανη καταβάλλων προσπάθειαν δπως ά- 
ποσπασθη άπό τοΰ σταθμοΰ. Είτα διω- 
λίσθησεν ώς φάσμα άναμέσον τοΰ τριγμοΰ 
τών σιδηρών τροχιών, τών τιναγμών καί 
τών άναπάλσεων, τών βελονών καί τών 
περιστρεφομένων πλακών έξελθών έκ τής 
ηλεκτρικής λάμψεως καί βυθισθείς είς τήν 
ζοφεράν όδόν, καταλείπων μόνον είς τά 
βλέμμα τών άπομενόντων θεατών τάς δύο 
έουθοάς κηλίδας τών οπισθίων φανών του.

Ό  Πλεμόν κατέπεσεν έπί τών καθισμά
των τοΰ βαγονιού μέ τό βλέμμα άορί- 
στως βλέπον καί ύγρόν, καταληφθείς ήδη 
ύπό τής οδυνηρές όνειροπολήσεως, ήν έμ- 
πνέει πάσα άναχώρησις, πάς άποχωρι- 
σμός.

Βεβαίως αί άμαξοστοιχίαι τών σιδη
ροδρόμων στεοοΰνται τών ποιητικών ιδιο
τήτων τών παλαιών ταχυδρομικών άμα- 
ξ ώ ν  εχουσιν δμως καί αύτα ι τήν ιδ ια ι
τέραν των ποίησιν τήν πλήρη ήδύτητος 
καί μεθυστικήν ένίοτε υπέρ πάσαν ?κ- 
φρασιν.

Ή  ποίησις αύτής προέρχεται έκ τής 
αίσθήσεως" τήν παράγει ό Ιρρυθμος κρό
τος τής άμαξοστοιχίας. Ό  κρότος αύτός 
βαθμηδόν καθίσταται άσμα καθηδύνον 
τήν άκοήν.

Ό  άξιωματικός διετέλει έν τοιαύτν) 
νευρικίί καταστάσει αλγεινή άμα καί εύ- 
αρέστω.

Ή  έξαλλος φορά τοΰ παραφέροντος α ύ 
τόν συρμοΰ ήτο όλιγώτερον φανερά ύπό 
τά σκότη ή κατά τήν ήμέραν. Ά πό  και- 
ροΰ είς καιρόν έρυθρόν τι σημεΐον διέ
σχιζε τόν ζόφον τής νυκτός. Ή  πυκνή 
έξωτερική σκοτία έπεκολλάτο έπί τών ύέ- 
λων τοΰ βαγονιού. Ή τ ο  οίονεί φυγη διά 
μέσον τοΰ άχανοΰς, καί μεθ’ δλην τήν ά- 
πόφασιν ύπερέβαινον έκαστον σταθμόν 
ώσεί δι’ ένός άλματος.

Τοιουτοτρόπως διέβησαν διά πολλών 
πόλεων κατά τό ταξείδιον έκεΐνο τών εί- 
κοσιδύο ωρών.

Ήδη,άφότου Ιφθασαν έν Μασσαλί^, ό 
Πλεμόν συνιρσθάνθη δτι ή καρδία του ε- 
μελλε νά ύποστη φοβεράν κρίσιν. Έ φθα-
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σεν είς Κάννας δτε ή ήμέρα είχε προ 
πολλοΰ άνατείλει. Ό  μέγας πυρσός τής 
’Ανατολής έδείκνυε πρός τόν ταξειδιώ- 
την την θάλασσαν δλην κυανήν και τοΰς 
βράχους έρυθρους. Κατέλυσεν είς τό ξε- 
νοδοχεΐον ενθα οΰδείς τόν άνεγνώρισεν. 
’Αμέσως έδραριεν είς την παραλίαν, την 
παραλίαν ενθα τοσάκις είχε περιπατήσει 
μετ’ έχε ίνης  έρειδομένης είς τόν βραχίονα 
του, άλλ'Ινθα ωσαύτως είχε διέλθει ώρας 
σκληριάς αγωνίας.

Έκεϊ πέραν,παρά την άκτήν, έντός τοϋ 
πρασίνου πλαισίου τής άλόης, τών φοι
νίκων, άναμεμιγμένων μετά έλαιών, τών 
πιπεριών καί τών εύκαλύπτων ήνωρθούτο 
κατάλευκος ή έπαυλις. Ό  Πλεμόν έφερε 
τήν χείρα είς τό στήθος δπως συγκρα- 
τήση τοΰς παλμοΰς τής καρδίας του.

Είδεν δμως τά παράθυρα κεκλεισμένα. 
Τοΰ έφάνη δτι ή μόνωσις καί ή έγκατά- 
λειψις έπλανάτο έπί τής κατοικίας. *Η 
περιέργεια διά μιάς ΰπεκατέστησε τάς 
αναμνήσεις καί τήν λύπην. Ητο κενή 
άρά γε ή οικία ; Άπεφάσισε νά βεβαιωθϊ) 
άμέσως.

Έ λαβε λοιπόν τήν όδόν τήν άγουσαν 
πρός τήν επαυλιν, τήν παλαιάν όδόν τοΰ 
παραγνωρισθέντος ερωτός του.

’Ανήλθεν είς τά υψώματα καί εΰρέθη 
πρό τής κιγκλιδωτής θύρας τοΰ κήπου.

Γέρων τις κύπτων έπί τών θάμνων ή- 
σχολεϊτο περί τόν καθαρισμόν αΰτών.

Άκούσας τά βήματα τοΰ Πλεμόν έ 
στράφη.

Άνεγνώρισε τόν αξιωματικόν, καίτοι 
οΰτος Ιφερε πολιτικήν ένδυμασίαν καί 
μολονότι τά  χαρακτηριστικά του ήσαν 
ήλλοιωμένα. Έ κπληξ ις  έζωγραφήθη έπί 
τής μορφής τοΰ άπλοϊκοΰ πρεσβύτου.

— Σείς είσθε, κύριε πλοίαρχε ! άνέκρα- 
ζεν.

— Έ γώ  ό ίδιος, φίλε μου, άπήντησεν 
ό Πλεμόν, δστις έπίσης τόν άνεγνώρισεν.

—  Έπεστρέψατε είς τόν τόπον μας ;
—  Ώ  δχι, είμαι διαβατικός.
Φανερόν ήτο δτι ό κηπουρός είχεν έτοί-

μην είς τό στόμα μίαν έρώτησιν ήν ήθελε 
νά τοϋ άποτείνη.

Πλήν δ Πλεμόν δέν είχε μεταβή έκεΐ 
δπω; άπαντήση είς έρωτήσεις, άλλ ’ δπως 
αποτείνη αΰτός ό ίδιος τοιαύτας.

—  Δέν είνε κανείς είς τήν επαυλιν ; 
ήρώτησεν.

Ό  κηπουρός διέστειλε μετ' άπορίας 
τοΰς οφθαλμούς.

— Πώς;...'Ο κύριος δέν τό γνωρίζει;..
—  Δέν γνωρίζω τίποτε.
—  Ά λ λ ά ,  κύριε, ή έ'παυλις έπωλήθη, 

Τήν ήγόρασεν εις πρίγκηψ ρώσσος πρό Ιξ 
μηνών. Μετά τόν θάνατον τής κυρίας, ό 
Γκιδάλ δέν ήθέλησε νά τήν Ιχη έπί πλέον. 
Τοΰ ένθύμιζε πολλά πράγματα.

Ό  Πλεμόν ήσθάνθη τό στήθος του πιε- 
ζόμενον έκ τής συγκινήσεως.

—  Λοιπόν ή κυρία Διλλιέρ άπέθανεν ; 
ήρώτησεν.

Καί ή φωνή του Ιτρεμεν,ένώ ελεγε τάς 
λέξεις ταύτας.

— Μάλιστα, κύριε, έζηκολούθησεν ό

κηπουρός, άκόμη δέν έπερασεν ενα έτος 
άφότου άπέθανεν. Τήν έφόνευσεν ή συμ
φορά αΰτήν τήν γυναίκα.

‘Η συμφορά ; Περί ποίας συμφοράς 
έλάλει ό γέρων ; "Αν είχεν έπελθη συμ
φορά τις είς τήν μητέρα δέν θά είχεν έπ- 
έλθει ταυτοχρόνως και είς τήν θυγατέρα; 
Ό  άξιωματικός δέν έτόλμησε νά έπιμείνη 
έπί πλέον ώς πρός τοΰτο. Ήθέλησεν ό
μως δι’ άλλων έρωτήσεων νά πληροφορη- 
θ7ί ευρύτερον.

— Καί ή κυρία Γκιδάλ ποΰ ύπήγεν ;
Ό  κηπουρός έφάνη άμηχανών.
— Τί νά σάς είπώ ! . . .  δσον δι’ αΰτό, 

κύριε, δέν είξεύρω τίποτε. "Οτε εγεινεν ό 
γάμος τής δεσποινίδος Λευκής δλοι έπή- 
γαν είς Νίκαιαν. Καθώς είξεύρετε, έγώ 
δέν άνακατεύομαι είς δ ,τι κάμνουν τ ’ α 
φεντικά. Έ γώ  είμαι έδώ μόνον διά τόν 
κήπον. Ήμπορεϊ δμως νά κατοικούν άκό
μη είς Νίκαιαν, τώρα τόν χειμώνα τοΰ- 
λάχιστον.

— Εΰχαριστώ, φίλε μου, είπεν ό Πλε
μόν δίδων νόμισμά τι πρός τόν κηπουρόν.

Κατήλθε πάλιν είς τόν σταθμόν τοϋ 
σιδηροδρόμου, δ’που άνέμεινε τήν πρώτην 
άμαξοστοιχίαν. Μετά μίαν ώραν ήτο έκεϊ.

Έγινωσκε νΰν δτι ή λύπη είχεν ένσκή- 
ψει έπί τής έπιλήσμονος μνηστής. Είξευρε 
καλώς δτι έλάτρευε τήν μητέρα τη ς . ’ Αρα 
δέν ΰπήρζε δ υστυχής αΰτός μόνος. Ά λ λ ’ 
ό γέρων είπεν δτι «ή συμφορά έφόνευσε 
τήν κυρίαν Διλλιέρ». Περί ποίας συμφο- 
φοράς έπρόκειτο ; ‘Η Λευκή άρά γε είχεν 
ύποστή διπλήν δοκιμασίαν ;

Έβάδιζε μέ τήν κεφαλήν κεκυφυΐαν είς 
τάς όδοΰς τής Νίκαιας. Ποΰ νά πληροφο- 
ρηθ·/5 ; Ποίαν θύραν νά κρούση δπως λάβη 
τάς έπιθυμητάς πληροφορίας ; Δέ'ν έτόλ
μησε νά ζητήση αΰτάς άπό τάς παιδικάς 
φίλας τής νεάνιδος, είς ών τήν οικίαν 
είχε διέλθει αΰτή τάς πρώτας μετά τόν 
άποχωρισμόν ήμέρας. Τέλος πάντων έπο- 
ρεύθη . είς τό ξενοδοχεΐον, μή θέλων νά 
παρατείνη ΰπερμετρως τήν σκληοάν περι- 
πλάνησιν. *0 ξενοδόχος έφρόντισε νά τόν 
πληροφορήση.

Έ  κυρία Γκιδάλ καί ή μήτηρ της εί
χον κχτοικήσει πράγματι είς Νίκαιαν. 
Αλλ’ ή γηραιά κυρία ήσθένησε καί μετη- 

νέχθη είς Κάννας, δπου άπεβίωσε πρό εν
νέα μηνών. Έ κτοτε  δέν έπανεΐδε τ ή ν  θυ
γατέρα της.

Ό  Πλεμόν δέν ήθέλησε νά μάθη έπί 
πλέον.

Τότε, ώ ; νά μή ήδύνατο ή κατάκοπος 
καρδία του νά αίσθανθΐί μακροτέοαν δο
κιμασίαν, έπήλθεν έν α ΰτφ  αόριστός τις 
λήθαργος. Ό  νέος έξεπλήττετο διά τήν 
γαλήνην του. Τοΰ έφαίνετο δτι αΐ περί 
τό πάσχειν δυνάμεις αΰτού είχον παύσει 
τήν λειτουργίαν των, δτι δέν είχε πλέον 
παθητικήν αίσθησιν. Αί μεγάλαι ήθικαί 
καί σωματικαί όδύναι έχουσιν ένίοτε τοι- 
αΰτα παράδοξα αποτελέσματα, τοιαύτας 
άπροσδοκήτους υφέσεις. Ή  ψυχή μετά 
τήν κρίσιν καταπ ίπτε ι .

Ό  αξιωματικός τοΰ ναυτικού έφοβήθη 
τήν εΰτυχίαν ταύτην.

Έμελλε λοιπόν νά ίαθη ; έμελλε νά 
λησμονήση ;

Νά λησμονήση ; Καί ή λέξις καί ή Ι
δέα τοϋ ένέπνευσαν αποστροφήν. Νά λη
σμονήση ! Μήπως ήτο δυνατόν ; Ή  όδύνη 
του, δσον σκληρά καί άν ήτο, ήτο αΰτφ 
προσφιλής. Είς μερικάς άλγηδόνας ένυ- 
πάρχει ένίοτε έτέρα ήδυπάθεια, διά τοΰτο 
δέ τάς έπιζητεϊ ό πάσχων άμα ώς παρέλ- 
θωσιν.

Έ ξεπλήττετο  έν πρώτοις πώς εΰρε τό
σην δύναμιν, ώστε νά έπανίδη τοΰς τό
πους τοΰς χρηματίσαντας μάρτυρας τής 
άγαλλιασεως καί τοΰ μαρτυρίου του.Πώς 
ήδυνήθη νά ΰπομείνη τήν θέαν τών λαμ
πρών έκείνων λόφων καί τής κυανής θα
λάσσης ; Πώς δέν άπέθανεν έγγΰς τής έν 
Κάνναις έπαύλεως έκείνης, έ'νθα είχε τολ
μήσει νά μεταβή ; Καί ένφ διελογίζετο 
ταΰτα , είχε διανύσει τόν μακρόν περίπα
τον τόν λεγόμενον τών Ά γ γ λ ω ν  . Τά 
πάντα  εΰρίσκοντο είς τήν θέσιν των αναλ
λοίωτα. Οί φοίνικες διετήρουν τοΰς κ ι
τρινωπούς κλάδους τω ν - ή άκτή διετήρει 
τοΰς χάλικας στρογγύλους καταστάντας 
ΰπό τών κυμάτων, καί τό κΰμα πάλιν δι- 
ετήρει τόν αιώνιον αΰτοϋ φλοίσβον, ώς 
πρόσκλησιν πρός τήν γήν. Ή το  μόνος, 
καί είχεν έπιζήσει είς τάς τρικυμίας τής 
καρδίας καί τοΰ Ώκεανοΰ. Είχε γηράσεΓ 
άλλ ’ ήτο μικρόν τοΰτο. Είχε φεΰ ! μετα- 
βληθή.

Είχε μεταβληθή, ναί. Έφοβεϊτο νά 
έξετάση έαυτόν. Δέν ήθελε ν’ άνεύρη είς 
συντρίμματα τά οικοδομήματα τής γοη
τείας του- δέν ήθελε νά ίδη μεμαραμμένα 
τά  ταλαίπωρα άνθη τής λύπης του. Καί 
δμως άκουσίως αΰτοΰ έπί τής έπουλω- 
θείσης πληγής του νέα ζωή ένεφυσάτο. 
Συνησθάνετο δτι άνεγεννάτο, είχεν άμυ- 
δράν συνείδησιν έπικειμένης άναστάσεως. 
Δέν είχεν άπατηθή άλλοτε αΰτός ό ϊί>ιος 
ώς πρός τήν αιωνιότητα τών έπιγείων έ- 
ρώτων ; Ή  λατρεία αΰτοϋ πρός τό παρ
ελθόν δέν ήτο λατρεία πρός τό αδύνατον;

Καί ένφ έβάδιζεν ό Πλεμόν διήρχετο 
έμπροσθεν πολλών ομίλων. Γυναικείοι γέ
λωτες άντήχουν παρά τάς άκοάς του. 
Ένίοτε προσελκυόμενος άνύψου τοΰς ο
φθαλμούς, συνήντα δέ τότε βλέμματα 
περίεργα, άτινα  δέν τοΰ έφαίνοντο ποσώς 
έχθρικά. Διέκρινε κατά τήν διάβασίν του 
δροσερά πρόσωπα, χαριεστάτας μορφάς. 
Ό πω ς έν Παρισίοις κατά τήν έκ τοΰ ναού 
τοϋ Α γ ίου  Αΰγουστίνου εξοδον, ένόμιζεν 
δτι εβλε πε φάσματα εΰδαιμονίας παοερ- 
χόμενα πρό τών οφθαλμών του.

Διατί νά έγκλεισθη ούτως έν τη αφα
σία ; Διατί ν’ άποκρούη τάς διασκεδάσεις 
τοΰ κοινωνικού βίου, άς συνήντα καθ’ ό
δόν κατά τάς ώρας καί αΰτής τής βαθυ- 
τάτης ρέμβης του ;

Είχεν έπελθει ήδη ή έσπέρα. Μή θέ
λων νά παρατείνη έπί πλέον τήν iv Νί
καια διαμονήν του, έπέστρεψε διά τοΰ σι
δηροδρόμου είς Παρισίους.

Τό ταξείδιον ύπήρξεν ήττον τεταραγ- 
μένον, ήττον ποιητικόν τοϋ πρώτου. Ε 
πειδή ήτο κατάκοπος, ό ΰπνος τόν έκυ-



ρ ίευσ εν .  Άπεκοιμήθη εις Μασσαλίαν και 
δέν άφυπνίσθη είμή ολίγα λεπτά  πριν ή 
φθβέση είς τόν σταθμόν τών Παρισίων.

Ό τε  άπεβιβάσθη έπί τής αποβάθρας, 
ένόμισεν οτι έξήρχετο έξ ένυπνίου, ότι ά- 
.φινεν όπισθέν του ολόκληρον δπαοξιν όρι- 
στικώς λήξασαν ήδη.

Έπορεύθη αμέσως είς τό ξενοδοχεΐον 
του.

Την αΰτήν ήμέραν άφήκε τό έπισκε- 
π τ ή ρ ι ό ν  του είς τήν οικίαν τοϋ φίλου του 
Κεργόρν.

Τόν ειδοποιεί τοιουτοτρόπως περί τής 
έπιστοοφής του.

'Η χαρά τοϋ άγαθοϋ νέου έπί τη βίδή- 
σει ταύτη ητο υπέρμετρος.

Ό  Πλεμόν δέν τόν είχε λησμονήσει. 
Ό^Πλεμόν έπανήρχετο είς Παρισίους δ
πως παρευρεθη ώς μάρτυς εις τό γαμή- 
λιον συμβόλαιον. Δακρύων προσήλθε καί 
έρρίφθη είς τάς άγκάλας τοϋ συναδέλφου 
του.

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

ΒΣΕΒΟΛ.ΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

[Συνέχεια]

— Λοιπόν έγώ σας έπαναλαμβάνω περί 
τοϋ ζητήματος τών άνδρών, διέκοψεν έκ 
νέου δ Κόροβοφ.

— Δηλαδή, τ ί έννοεΐτε μέ τό « ζήτη 
μα τών άνδρών * ;

— "Εστω αυτά τό όποιον προτείνετε 
είς έμέ, ουδέ κατ ’ έλάχιστον πταίσαντα 
ένώπιον τής συζύγου μου, ν’ άναλάβω δη
λαδή είς βάρος μου ανύπαρκτον υπα ιτ ιό 
τητα , καί ενεκα τούτου νά στερηθώ χαθ’ 
δλον τόν βίον μου ένός έκ τών ουσιωδέ
στερων πολιτικών καί ανθρωπίνων δ ικα ιω
μάτων μου. 'Ομιλεΐτε περί σεβασμού πρός 
τήν έλευθερίαν τοϋ γυναικείου αίσθήαά- 
τος, έξηκολούθησεν δ Κόροβοφ' έ'χει κ α 
λώς' άλλά δεν υπολογίζετε, δτι δύναμαι 
Ιτι είς τόν βίον μου νά ευρω γυναίκα, 
την οποίαν ν’ αγαπήσω καί νά σέβωμαι 
τοσον, ώστε ολος δ κόσμος νά τήν σέβε
ται μαζύ μου. Πρός τοϋτο είς υπάρχει 
δρόμος πρός τό παρόν, δ δρόμος του νο
μίμου γάμου.

— Διά τόν σύγχρονον άνθρωπον,φρονώ, 
οτι άσυγκρίτψ λόγψ πλειότερα πλεονε
κτήματα υπόσχεται ό πολιτικός γάμος, 
μετά μειδιάματος είπεν δ φόν Σνίτσλη, 
μη παρατηοών οτι τό μειδίαμα τούτο, 
^πί μ2λλον καί μάλλον έτάραττεν ένδο- 
(*υχως καί έσύγ^ιζε τόν Κόροβοφ.

— ’Εγώ δέν σάς όμιλώ περί τών πλεο
νεκτημάτων τούτου ή έκείνου τού γάμου, 
άπήντησεν δ τελευταίος' σάς γνωστοποιώ

μόνον τούτο, δτι χάριν τών διεφθαρμένων 
ορέξεων τής συζύγου μου, οΰδόλως θεωρώ 
έμαυτόν πταίσαντα ένώπιον αΰτής, δέν 
έπιθυμώ δέ νά στερηθώ ένός έκ τών πολι
τικών δικαιωμάτων μου καί νά διαδραμα
τίσω ένεργόν πρόσωπον είς τήν βδελυράν 
καί σκανδαλώδη ταύτην κωμωδίαν, ήτις, 
/άριν τών διατυπώσεων, συνήθως, παρί- 
στατα ι είς παοομοίας περιπτώσεις.

— ’Αλλά . . . οπωσδήποτε. . . άπήν- 
τησε μετά τίνος δυσκολίας δ φόν Σνίτσλη' 
βλέπετε, ή σύζυγός σας, ούτως ή άλλως, 
έν τέλει θά κατορθώση νά λάβη οπωσδή
ποτε διαζύγιον.

— Πώς ; ! όργίλως ΰψωσε τήν φωνήν 
δ Βαλεριανός Κόροβοφ ' έπεθύμουν νά 
μάθω διά τίνος μέσου θά τό κατοοθώση ;

— Pardon   Διά μίαν στιγμήν ! εΰ-
γενώς ύπέλαβεν δ προβλεπτικός φόν Σνί
τσλη, καί διά μικρών βημάτων έξήλθε 
σπεύδων είς τό παρακείμενον δωμάτιον, 
έ'νθα, όπισθεν γραφείου, είογάζετο ό κ. 
Άντιζίστοοφ.

— Μά τί διάβολο, αΰτός είνε ενας 
λυσσασμένος μωρός, μέ τόν όποιον είν’ ά- 
δύνατον-νά συνεννοηθί} κανείς ! μετά ψ ι
θύρου άπετάθη πρός τόν βοηθόν του" άφί- 
νων διά πάν ένδεχόμενον τήν θύραν μισο- 
κλειστήν, καί σείς, αγαπητέ μου, έχετε 
τόν νοϋν σας, α,ν συμβή τίποτε νά τρέ- 
ξετε . . .  Μά τόν θεόν, αΰτός εινε ’σάν 
λυσσασμένος !

Καί έπέστρεψε πρός τόν Κόροβοφ.
— Λέγετε περί τώ< μέσων, ήρξατο δ 

βαρών' ολίγα μήπως ΰπάρχουν ! Τί λέ 
γετε ! . . . όρεξιν νά έχητε καί τά μέσα 
εΰρίσκονται.

— Παραδείγματος χάριν ; μετ’ άπο- 
φάσεως προσήλωσεν επ’ αΰτοϋ τά όμματά 
του δ Κόροβοφ.

—  Παραδείγματος χάριν .. . ’Εγώ δέν 
δμιλώ κυρίως περί ΰμών . . . άλλά υπο
θέσατε άνθρωπον τής θέσεώς σας, νέον 
ώς σείς, καί τόν όποιον δέν έγκατέλειπον 
άκόμη τά πάθη . . . Πολΰ φυσικά είς τόν 
άνθρωπον τούτον εΰκόλως δύνανται νά 
ΰπάρξωσιν αί συνηθέστεραι έκ τύχης σχέ
σεις, αϊτινες, τό μόνον εΰκολον, δύνανται 
νά κατασκοπευθώσι καί άποκαλυφθώσιν 
ΰπό ποάκτορος τής αντιπάλου σας, καί 
έπομένως τό αΰτό σκανδαλώδες αποτέ
λεσμα νά προκύψη, δπως καί είς τήν «κω
μωδίαν» ώς τήν ονομάζετε, έν τούτοις ό
μως τόν άνθρωπον θά τόν διαζεύξουν, 
ά λλ ’ ήδη άνευ τών ωφελειών άς δύναται 
νά παοουσιάση ή αΰτοποοαίοετος συναί- 
νεσις.

— ’Αλλά. . . ’ξεύρετε τ ί  θά σάς άπαν- 
τήσω είς τούτο,κύριε δικηγόρε; Καί ό Κό
ροβοφ ήγέρθη. Ένόσψ σείς μετά τής συ- 
Γύγου μου θά μέ κατασκοπεύετε, θά σάς 
παρακαλέσω νά μή λησμονήτε, δτι έγώ 
καί τώρα δύναμαι ήδη καθ’ έκάστην νά 
τήν αποκαλύπτω ' άλλά μέχρι τούδε ά 
κόμη, δόξ^ τώ θεφ, δέν εσχον ττ,ν άναί- 
δειαν νά καταφύγω είς παρόμοια μέτρα.

— Ά χ ,  κύριε Κόροβοφ ! έννοώ, π ι-  
στεύσατέ μου, πολύ, πολΰ καλά έννοώ 
τήν εΰγένειαν,ήτις σάς συγκρατεΐ έκ τοι-

 ̂ ούτου διαβήματος, άλλά . . . άς όμιλή- 
σωμεν μέ πλειοτέραν ψυχραιμίαν ! . . . 
"Ας ήσυχάσωμεν ! Ά λ λ α  καί τ ί  Ιχομεν 
άληθώς άναμεταξύ μας ! . . .  Καί σάς βε- 
βαιώ, προσκαλών ΰμάς έδώ, πρώτον πάν
των έσκέφθην καί έφρόντισα διά τό ίδ ι-  
κόν σας συμφέρον. Λοιπόν κρίνατε' σήμε
ρον είσθε νυμφευμένος' άλλά δέν συζήτε 
μετά τής συζύγου σας, έπομένως δ γάμος 
οΰτος εινε ΰποθετικός. Έ γώ  δέν άρνοϋ- 
μαι δτι εινε δυνατόν νά συναντήσητε ά 
κόμη είς τόν βίον σας γυναίκα, άξίαν 
παντός σεβαβμοϋ, άξίαν πάσης άγάπης, 
δτι καί αΰτή δύναται ώσαύτως νά σάς 
άγαπήση, άλλά . . .  είσθε νυμφευμένος. 
ErgO, μ’ δλον τόν έρωτά σας, μ’ δλον 
τόν πόθον σας, πάντοτε θά στερήσθε τού 
δικαιώματος νά άποκαλήτε τήν γυναίκα 
ταύτην νόμιμον σύζυγόν σας, διότι δια- 
τελεΐτε νομίμως μεν, άλλά ΰποθετικώς 
νυμφευμένος. Είς τ ί  λοιπόν σάς άπομένει 
νά ΰπολογίζητε ; εις μόνον τόν θάνατον 
τής πραγματικής συζύγου σ α ς ;  άλλά .. .  
μία παροιμία λέγει, δτι «είς τήν ζωήν 
καί τόν θάνατον μόνος ό θεός εινε έλεύ- 
θερος». Τίς οίδε ποιος έξ ΰμών θ’ άπο- 
θάνη ένωρίτερον, ή σύζυγός σας δμως, 
καθ' δλα τά φαινόμενα, δύναται άκόμη 
νά έλπίζη είς λίχν διαρκή ΰπαρξιν. "Ωστε, 
αΰστηοώς έξεταζόμενον τό πράγμα, οΰδέν 
άπολύτως συμπέρασμα έχετε πρός καλ- 
λίτερον μέλλον. Έν τούτοις, άνθρωπος 
πρακτικός, είς τήν θέσιν σας, θά προσε- 
πάθη νά καρπωθή ένδεχομένας ώφελείας 
έκ τής θέσεώς του.

—  Καί ποΐαι εινε αί «ώφέλειαι» ϋΰ-  
ται ; τονίζων τήν τελευταίαν λέξιν, ή 
ρώτησεν ό Κόοοβοφ μετ’ άπροκαλύπτου 
άποστροφής.

— Πρώτον, ή άρχή, ήρξατο άπαριθ- 
μών δ έξοχος δικηγόρος' δίδων πλήρη έ
λευθερίαν είς τήν σύζυγόν σας, θά έδει- 
κνύετε είς δλον τόν κόσμον, δτι βαθέως 
σέβεσθε τήν έλευθερίαν τοϋ αισθήματος 
τών γυναικών' θά άπεδεικνύετε δτι ει- 
σθε άνθρωπος μέ άρχάς, δστις είς τάς ή 
μέρας μας συμμερίζετε τάς ιδέας δλων 
τών έξεχόντων καί έλευθεροφρόνων άν
δρών, ή δέ πρός τάς άρχάς άφοσίωσις, 
δέν είνε μηδαμινόν πράγμα δι’ άνθρωπον, 
ώς σείς, άνήκοντα είς μεμορφωμένον κύ
κλον λογίων, ένθα άπαγορεύεται πάσα 
άνηθικότης, ένθα άπαντα τά  μέλη κατα- 
σκοπεύουσιν άλληλα, είς δλας τάς σκέ
ψεις, τάς πράξεις και τάς σχέσεις. Τοϋτο 
εινε τό πρώτον καί σάς συμβουλεύω νά 
τό σκεφθήτε σοβαρώς !

—  Κατόπιν ; έμειδίασεν δ Κόροβοφ.
—  Κατόπιν ; νομίζω δτι δέν θά σάς 

*ίνε τόσον εΰχάριστον νά βλέπετε καί νά 
άνομολογήτε δτι γυνή, φέρουσα τό όνο
μά σας, ζή έλευθέρως μετ’ άλλου, έπω- 
φελεΐται τά πολυτελή μέσα του καί τά 
λοιπά . . . Τί νά σάς είπώ, έξ δλων τού
των, σκιά τις π ίπτει καί έπάνω σας, ή 
όποία δέν δύναται νά είνε εΰχάριστος καί 
δι’ έκεΐνον τόν μεμορφωμένον κύκλον τών 
λογίων είς τόν όποιον άνήκετε.

— Σύμφωνος' άλλά λησμονείτε δύο



πράγματα, άπεκρίθη αΰτφ  ό Κόροβοφ. 
Καθ' δν καιρόν ή σύζυγός μου καρποϋται 
τά  πολυτελή μέσα, έγώ περιπατώ σχεδόν 
ανυπόδητος καί έν μέσφ τοϋ χειμώνος 
φορώ έλαφρόν θερινόν έπανωφόριον. Πρώ
τον. Καί δεύτερον, δτι και έν περιπτώ- 
σει διαζυγίου, αυτη πάντοτε θά διατη- 
ρήση τό όνομά μου.

— Ναί, άλλά δέν έχει ουτω τό πράγ
μα ! Καί μήπως ολίγοι Κόροβοφ υπάρ
χουν εις τόν κόσμον ; ! . . .  Μήπως είσθε 
μόνος ; Καί έπειτα τ ί άοιστοκράται εΓ
μεθα ήμεΐς διά νά φροντίζωμεν τόσον 
περί τής άγνότητος τού ονόματος μας 
σχετικώς πρός τούτο; Δόξα σοι ό Θεός δέν 
εΓμεθα δά καί λόρδοι, άλλ ’ άπλούστατα 
έντιμοι έργάται ! "Ας φροντίσωμεν καλ
λίτερον περί τής άκρας άγνότητος τοϋ 
ονόματος μας, άναφορικώς πρός τάς έν
τιμους άρχάς, υπέρ τών όποιων άγωνι- 
ζόμεθα καί έν τφ  βίω καί έν τή φιλολο
γ ία  ! . . .  "Επειτα δά, ή σύζυγός σας, σάς 
λέγω, σκοπεύει νά ΰπανδρευθή, ώστε δέν 
θά φέρη μάλιστα τό δνομά σας.

— Τοϋτο εινε, πάν δ,τι έχετε νά μοϋ 
εΐπήτε ; ήρώτησεν δ Κόροβοφ έτοιμαζό- 
μενος ν’ άναχωρήση.

— Μ.. .μ ά λ ισ τα . .. δηλαδή σχεδόν δλα 
σχεδόν τά ειπον, άπεκρίθη δ έξοχος δι
κηγόρος τρίβων τάς χεΐράς.

—  Έν τοιαύτη περιπτώσει, έπιτρε- 
ψατε νά σάς γνωστοποιήσω, δτι επιμένω 
εις τήν αρχικήν άπόφασιν μου' δέν είμαι 
έναντίος τοϋ διαζυγίου, άλλά δέν έπι- 
θυμώ νά άναλάβω είς βάρος μου άνύπαρ- 
κτον υπαιτ ιότητα . Προσκυνώ.

—  'Αλλά . .σ ταθήτε ,  παρακαλώ... τά 
συμπεράσματα καί αί προτάσεις μου δέν 
έτελείωσαν άκόμη, εΰγενώς έσταμάτησεν 
αΰτόν ό βαρών, σκεφθείς καθ’ έαυτόν, « σέ 
πήρ’ δ διάβολος ! φαίνεται δτι πράγματι 
θά διαμοιρασθώ μαζύ σου τήν μερίδα τού 
λέοντος !»

—  Σάς προειδοποιώ, δτι τά περαιτέρω 
συμπεράσματά σας θά ήνε έντελώς μά
τα ια , έστράφη πρός αΰτόν δ Κόροβοφ.

— Τίς ήξεύρει! άμφιροέπων έγελασεν ό 
φόν Σνίτσλη. ’Ακούσατε, ή σύζυγός σας 
έπιθυμεΐ νά λάβη τήν έλευθερίαν της, 
κατά τό ύπ ’ έμοϋ διαγραφέν περιθώριον, 
οΰχί δωρεάν, άλλά δΓ δρισμένης υλικής 
αμοιβής, ήν έχω τήν πληρεξουσιότητα νά 
σάς προτείνω. Είπέτε είλικρινώς, πόσα 
θέλετε ;

— Τί πράγμα ; έν έκρήξει συνωφουώθη 
ό Κόροβοφ.

— Εννοείται, χρήματα ! έγελασεν δ 
βαρών.

— Χρήματα . . . .  Καί τοϋτο μοί τό λέ 
γετε σεΐς,«δικηγόρος μέ έν τ ι μ ο ν  όνομα», 
άνθρωπος άνήκων είς «μεμορφωμένον φ ι
λολογικόν κύκλον», «άνθρωπος μέ άρ
χ ά ς”, μοί προτείνετε έξαγοράν, πρός πώ- 
λησιν τής συζύγου μου . . . Γνωρίζετε, 
κύριε, δτι είσθε άξιος γενναίου έμπτυσμού 
εις τό έντιμον «μοϋτρόν σας» , καί σάς 
βεβαιώ μόλις καί μετά κόπου συγκοατοϋ- 
μαι έκ τής άνταξίας υμών πληρωμής 
ταύτης !

Ό  Βαλεριανός Κόροβοφ έπτυσεν είς 
τό δάπεδον καί μέ ίσχυρώς συνεσφιγμέ- 
νους γρόνθους, πνιγόμενος ΰπό τής όργής, 
έξήλθε τού σπουδαστηρίου τού ένεοϋ καί 
έμβροντήτου έξοχου δικηγόρου.

— Α, δόν Κιχώτα Μαγχήσιε ! μετ’ 
ειρωνικής περιφρονήσεως, άλλ’ ήρεμα έκ 
δειλίας, έψελλισε κατόπιν αΰτοϋ δ φόν 
Σνίτσλη.

Η'

• 'ο τίμιος ίργίτης».

Τήν πρωίαν τής έπιούσης, κατόπιν τής 
συνεντεύξεως τού φόν Σνίτσλη μετά τοϋ 
Κόροβοφ , άνήγγειλον τφ  Βελτίστσεφ , 
δτι έπιθυμεΐ νά τόν Γδη δ κύριος Ά ν τ ι ζ ί 
στροφ, έρχόμενος δι’ύπόθεσίν τινα έκ μέ
ρους τού βαρόνος φόν Σνίτσλη. Ήοκει 
τοϋτο, βεβαίως, δπως ό Βελτίστσεφ δε- 
χθή άμελητεί τόν άπεσταλμένον τοϋ δι
κηγόρου.

Ό  κύριος Άντιζίστροφ, αΰτοσυστηθείς 
κατά τήν συνήθειάν του, ώς ιδιαίτερος 
βοηθός, Ιδωκεν είς τόν Πλάτωνα Βασί- 
λειεβιτζ γράμμα παρά τού Σνίτσλη, δπερ 
οΰτος δέν έβράδυνε νά διατρέξη μετά προ
φανούς προσοχής.

Ό  δικηγόρος άνήγγελλεν δτι μ’ δλας 
τάς προσπάθειας του, άπήντησεν έκ μέ
ρους τοϋ Κόροβοφ τοσαύτην όνειον έπιμο- 
νήν, ωστε εΰρίσκεται είς τήν άνάγκην νά 
παραιτηθή τής διεξαγωγής τής ΰποθέ- 
σεως.

Κατά τό διάστημα, καθ’ δ δ Βελτί
στσεφ άνεγίνωσκεν, δ κύριος Άντιζίστροφ 
έπεσκόπει μετά προσοχής τάς άλλοιώσεις 
τών χροιών τής μορφής του, άλλά, έναν- 
τίον τής προσδοκίας του, εΰρεν δτι τό πε- 
ριεχόμενον τής σημειώσεως ταύτης δέν 
ένεποίησεν ιδιαιτέραν τινά ένοχλητικήν, 
άπελπιστικήν ή θλιβεράν έντύπωσιν είς 
τόν Βελτίστσεφ. Ή  μορφή τού Πλάτω
νος διετήρει πλήρη γαλήνην καί μάλιστα 
έξέφραζέ τι παρεμφερές πρός ένδόμυχόν 
τινα ύποκρυπτομένην ευχαρίστησιν.

— Χθές ειχεν έλθει είς τόν βαρόνον δ 
κύριος Κόροβοφ, έπρόφερεν ό Άντιζίστροφ 
δταν δ Πλάτων άπέθεσεν έπί τής τραπέ
ζ ι  τήν έπιστολήν τοϋ δικηγόρου.

—  Ναί' δ βαρόνος μοί γράφει περί τού
του, ραθύμως άπήντησεν δ Βελτίστσεφ.

— Αυτός δ κύριος μέ κανένα τρόπον 
δέν πείθεται, έξηκολούθησεν ό απεσταλ
μένος.

— Ναί" καί αΰτό μοί τό γράφει δ βα
ρόνος.

— Κ’ έγώ ’ξεύρετε, χωρίς νά τό θέλω, 
ήμην μάρτυς τών διαπραγματεύσεών των 
. . . είργαζόμην είς τό παρακείμενον δω- 
μάτιον. Ό  κύριος Κόροβοφ μάλιστα έξύ- 
βρισεν έλεεινά τόν βαρόνον.

— Ό χ ι  δά ; !
— Μάλιστα, τόν έξύβρισε . . . κ’ έγώ 

ήκουσα δλην τήν συνομιλίαν...
— Καί λοιπόν ; ξηρώς καί μετά τίνος 

δισταγμού ήρώτησεν δ Πλάτων Βασίλειε- 
βιτζ.

— Τίποτε, κα τ ’ οΰσίαν... έγώ βεβαίως

είμαι ξένος άνθρωπος, άλλά ... αν οί έν. 
διαφερόμενοι ήθελον νά προστρέξουν εις 
τήν βοήθειάν μου, θά ή^υνάμην καλλ ίτε
ρον παντός βαρόνου νά φέρω είς πέρας 
δλην αΰτήν τήν ΰποθεσιν.

— Δηλαδή, τ ί  θέλετε νά εΐπήτε μέ 
τούτο ;

— Τίποτε περισσότερον, παρ’ δτι έ
κεΐνο, τό όποιον δέν είμπορεΐ νά κατορ- 
θώση δ ένορκος δικηγόρος δύναται νά τό 
τελειώση ό βοηθός τού δικηγόρου.

—  Ποιος βοηθός ;
— Ό  βοηθός ; ίδοΰ δ Άρίσταρχος Κο- 

νόνοφ Άντιζίστροφ, δηλαδή έγώ ό Γδιος.
— Καί τί είμπορεΐτε νά κάμετε σεΐς ; 

μετ’ άδιαφορίας ήρώτησεν δ Βελτίστσεφ.
—  Έ γώ ; . . .  χμ .. .  τό πάν !
— Δηλαδή, τί είνε αΰτό τό πάν ;
— "Ο,τι θά είπη τό πάν ! . . . Έ γώ , 

είμαι βεβαίως, «μικρός άνθρωπος», άλλ’ 
οί μικροί έκ τοϋ λαού άνθρωποι ένίοτε 
κατέχουν ίσχΰν καισάρων . . .  Οί μικροί 
άνθρωποι έχουν τοσαύτα; δυνάμεις, τάς 
δποίας οΰχί πάντοτε χρησιμοποιοϋσιν οί 
ισχυροί τού κόσμου τούτου... ’Ιδού, καί 
σεΐς είσθε έκ τών ισχυρών, έν τούτοις είς 
την προκειμένην ΰπόθεσιν άνευ τού «μ ι
κρού άνθρώπου» τίποτε δέν θά κατορθώ- 
σητε.

— Καί τίς σάς ειπεν δτι έγώ προσ
παθώ νά κατορθώσω τι ;

— Έ , χέ ! . . .  Τί, μήπως σκέπτεσθε 
νά παίξετε τήν τυφλομυία ; τότε βέβαια 
περιττή κάθε δμιλία μεταξύ μας ! . . . 
’Ξεύρω διά ποίαν αιτ ίαν έπισκέφθητε τόν 
φόν Σνίτσλη, καί άν ώμίλησα μαζύ σας, 
τοϋτο έγεινε, διότι ήλπιζον, ώ ; «καθώς 
πρέπει άνθρωπος»,νά σάς προσφέρω πραγ
ματικήν έκδούλευσιν, άφού δαως θέλετε 
νά παίξετε μαζύ μου τήν πολιτικήν τοϋ 
Βέϊστ είμπορώ νά άποσυρθίΣ.

Τό υφος καί ή συμπεριφορά τού παρα
δόξου τούτου κυρίου, έφάνησαν είς τόν 
Βελτίστσεφ άρκούντως πρωτότυπα καί 
διασκεδαστικά, ά λλ ’ έν τούτοις δ Ά ν τ ι 
ζίστροφ κατώρθωσε διά τών λόγων του 
νά κινήση πως τό ένδιαφερον του.

Παρατηρώ» τόν Άντιζίστροφ δ Πλά
των διηπόρει άν είνε οΰτος μηδενι
στής τις, απόβλητός τις τής σχολής τών 
ΰπαξιωματικών, ή τό πιθανώτερον άερ
γος τις .

— Εΰχαρίστως θά έπωφελούμην τάς 
έκδουλεύσεις σας" άλλά δέν δύναμαι νά 
φαντασθώ ποίου είδους έκδουλεύσεις θά 
είνε.

— Αί έκδουλεύσεις ; Πρώτον πάντων 
νά παραιτηθήτε άπό τήν πολιτικήν τού 
Βεϊστ καί τότε θά φέρωμεν τήν ΰπόθεσιν 
είς τό καθαρόν, έτσι ’ξεύρετε, ά λά Βίσ- 
μαρκ !

—  Ά λ λ ’έγώ δέν σάς πολιτεύομαι- ά- 
πλώς μόνον δέν σάς καταλαμβάνω, έμει- 
δίασεν δ Βελτίστσεφ.

— Δέν μέ καταλαμβάνετε ! . . . Γρά
φετε άρθρα είς έφημερίδας κ’ έξαφνα δέν 
μέ καταλαμβάνετε ! .. . X ! έχ . . .  έ ! ··· 
Ακούσατε ' ένδιαφέρεσθε διά τήν ύπόθε- 
σιν τού διαζυγίου ;



Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Αr *0 Βελτίστσεφ έμόρφασε μετά δυσαρε- 
β*εί«ί·

—- Λοιπόν, βέβαια ένδιαφέρεσθε, έπε- 
χύοωσεν ό Άντιζίστροφ, άλλως τε ,τ ί  διά
βολο ήθέλατε νά έπισκεφθήτε τόν Σνί- 
τίλϊ), καί αΰτός νά σάς γραψ·/) δ,τι σάς 
Ιγραψ® ; .·· "Ο Σνίτσλης σάς λέγω, δτι, 
μετά τό χθεσινόν συμβάν, διάβολο δέν θά 
ΫΐμπορέσΥ) νά κατορθώσγι, άν έζακολου- 
θήτε αΰτόν τόν δρόμον ! Μόνος έγώ είμ- 
πορώ νά διεζαγάγω την ΰπόθεσιν αΰτήν 
δπως πρέπει.
l — Καί διά ποίου τρόπου θά την διεζ- 
«γάγητε ;

— ’ Α, αΰτό πειά είνε ίδική μου δου
λειά ! . . .  Νά καθήσω νά σάς τό είπώ, at; ! 

SL. ηΰοατε τόν βλάκα ! ... Ή  δουλειά φο
βείται τό μάστορη ! . . .  Τοϋτο είνε τό μυ- 
βτικόν μου, διά τό όποιον επιθυμώ νά 
λάβω άπό σάς προνόμιον. Πορς ’ζεύρει 
«όσα θά έζήτησε νά σάς ζε<.ολλήση ό 
Σνίτσλη δι’αΰτήν την ΰπόθεσιν. Έ γώ  δ- 
μως ώς «μικρός άνθρωπος» ποϋ είμαι, θά 
τά καταφέρω πολΰ ευθηνότερα' περισσό- 
τεοα άπό πέντε χιλιάδες δέν θά στοιχίση.
I. Ό  Βελτίστσεφ ήτένισεν αΰτόν διά 
βλέμματος πλήρους περιεργείας καί ζω η 
ρού ενδιαφέροντος.
| —Σάς δίδω τόν λόγον τής τιμής μου ! 
έτεκύρωσεν ό Άντιζίστροφ. Έ π ε ιτα  έγώ 
αΰτήν τήν ΰπόθεσιν θά τήν διεζαγάγω 
μαχοάν πάσης λάσπης τής Ίεράς Συνό
δου, μακράν πάσης δωροδοκίας καί άλλων 
αθλιοτήτων, κχί θά μάς τήν διαλύση τά 
δικαστήοιόν μας τά «ταχΰ καί δίκαιον»' 
χαί σεΐς δέ, κατά τό σύστημά μου, θά 
αείνετε δλως διόλου μακράν, οΰτως ώστε 
οΰδείς νά μαντεύσγ) τήν συμμετοχήν σας ! 

Κ . .  Μά τόν Θεόν ! οΰτε σεΐς, ουτε τήν 
' ίύζυγον τοϋ Κόροβοφ . . .  δηλαδή κανείς ! 
I Ολοι σεΐς θά μείνετε κατά μέρος, καί 

ίλη αΰτή ή ΰπόθεσις θά διεκπεοαιωθή μέ 
τό θέλημα τοϋ Θεοϋ ! .. . Σάς αρέσει ;

Κ Ό  Βελτίστσεφ έμειδίασε τό μέν έζ ά- 
? ϊιαφορίας, τό δέ έκ δυσπιστίας.

■ — Ά λλά  σεΐς,μοϋ φαίνεται, δεικνύετε 
ίδιαφορίαν είς τήν πρότασίν μου ! ; έλα- 
ϊρώς συνωφρυώθη ό Άντιζ ίστροφ.— Βε- 
οζίως, άν σάς είνε προτιμότερον νά ρί
ψη τε είς τό νερόν μερικάς δεκάδας χ ιλ ιά 
δων ρουβλίων, έγώ δέν σάς έμποδίζω . . J  
καί έν τοιαύτγ) περιπτώσει δέν εινε α 
νάγκη νά έζακολουθήσω.
| Καί ΰποκλιθείς δίκην άρκτου, έστράφη 
*ρος τήν θύραν.
4 — Παρακαλώ, έσταμάτησεν αΰτόν ό 

* Βελτίστσεφ' δέν μέ αφήσατε άκόμη νά 
οάς απαντήσω. Βλέπετε, ήοζατο οΰτος,Ο , . ψ ' \ Γ\ rΟ,τι αφορά εμέ ατομικώς, μα τον Θεον, 
μοί εινε τό ίδιον, ά,ν ή κυρία Κόροβοφ 
fteiv·») ΰπανδρευμένη ή διεζευγμένη, δι έμέ 
τ ό ζήτημα τοϋτο είνε άδιάφορον' άλλά

αυτήν ιδίως, βέβαια ένέχει κάποιον 
Ενδιαφέρον ή ΰπόθεσις αΰτη. Έ γώ  θά τής 
το ΟΜαγγβίλω κα ί. . .  αν συγκατατεθίί, 
τ οτε θά μοί ,έπιτρέψητε νά σάς είδοποι- 

Τότε θά σάς παρακαλέσω νά άνα- 
^άβητε αΰτήν, καί είμπορεΐτε νά εισθε 
βέβαιος δτι θά άνταμειφθήτε" ή κυρία

Κόροβοφ αναμφιβόλως πολΰ θά σάς εΰ- 
χαοιστήσγ).

— Τί εΰχαριστήσεις ! έκίνησε τήν χεΐ- 
ρα ό Άντιζ ίστροφ' έγώ δέν έχω άνάγκην 
ευχαριστήσεων, καί έν περιπτώσει συγκα- 
τανεύσεως, έκείνη ή σεΐς θά κάμετε μαζύ 
μου συμβόλαιον, δυνάμει τοϋ όποιου θά 
λάβω αμοιβήν διά τόν κόπον μου. Ό  τ ί 
μιος έργάτης, 'ζεύρετε, έχει άνάγκην τ ι -  
μίου κέρδους καί δχι εΰχαριστήσεων. Εί
μαι άνθρωπος καθώς πρέπει καί δέν θέλω 
οΰτε Ιν καπήκι νά σάς πάοω έμπρός . . . 
Βεβα ίως, πρός διεζαγωγήν τής ΰποθέσεως, 
θά μοϋ δώσητε προκαταβολικώς δσα ά- 
παιτηθώσιν, άλλά τούτο μόνον, άφοϋ 
σεΐς μοϋ εΐπήτε: «Άντιζίστροφ,έμπρός! » , 
οΰδέποτε ένωρίτερον . . . Ά λ λ ’ δταν ά- 
παιτηθώσιν αί έκδουλεύσεις μου, τότε 
χαοάζατέμου μίαν μόνον λέζιν καί είμαι 
παρών ! . . .  παρών είς τάς διαταγάς σας! 
Τότε θά συνθ(λΐλήσω|/.εν άκ,οιβέστερον, 
τώρα δέ, διά νά μή λησμονήσητε τήν δι- 
εύθυνσίν μου, έπιτρέψατε, διά πάν ένδε- 
χόμενον, νά σάς δώσω σημείωσή αΰτής. 
Καί άκόμη προσθέτω κάτι τι ,  οΰτε γρύ! 
είς τάν Σνίτσλη οΰτε λέζιν ! διότι θά μοϋ 
χαλάσετε δλην τήν δουλειά ! . . .

Καί ό κύριος Άντιζίστροφ άπεχωρίσθη 
τοϋ Βελτίστσεφ.

Θ'

II μαιμ& έπί ροδ ίντ ,ς  ό δ ο ΰ .

Πλέον τών δύο έβδομάδων παοήλθον, 
άφ’ ής ημέρας δ Βελτίστσεφ έδώρησε τή 
Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα τό βραχιόνιον. Προ- 
δήλως, ολίγος παρήλθε χρόνος, πολλά δ
μως έγένοντο κατά τά βραχΰ διάστημα 
τοϋτο. Ά λ λ ω ς  τε, πάν δ,τι έγένετο, είς 
μόνον άνθρωπος τό παρετήρησεν, δστις 
καί έζετίμησε κα τ ’ άζίαν πάν δ,τι συνε- 
τελέσθη κατά τήν βραχεϊαν ταύτην π ε 
ρίοδον.

Ο φόν Σνίτσλη, τήν έπιοϋσαν τής ή- 
μέρας, καθ’ ήν έπεσκέφθη αΰτόν δ Βελτ ί
στσεφ, διηυθύνθη πρός τήν Λιουδμήλαν 
Σεργέεβναν καί έβεβ αίωσεν αΰτήν, δτι, 
κατά τήν πεποίθησιν του, τό διαζύγιον 
θά έλάμβανε χώραν αναμφιβόλως, πρός 
δέ, ταχέως καί κατά πάντα εΰαρέστως 
διά τήν «άζιέραστον πελάτιδά του».

Φεϋ ! ή έπίσκεψις αΰτη έγένετο πριν 
έτι λάβη τήν μετά τοϋ Κόροβοφ συνέν- 
τευζιν.

Οΰχ ήττον, ή Λιουδμήλα διετέλει ή 
συχος καί άμερίμνως άνέμενε τό αΐσιώ- 
τερον άποτέλεσμα.

Ό  Πλάτων Βασίλειεβιτζ, δστις έπε- 
τυχε, σχεδίν άπροσδοκήτως ν’άνακαλύψη 
είς τήν Ό λγα ν  Ρωμάνοβναν τήν άσθενε- 
στέραν χορδήν, έσκέφθη δτι ώφειλε νά 
παίζϊ] έπί τής χο ρδής ταύτης παντοιου 
είδους έρωτικάς ποικιλωδίας, έπί σκοπφ, 
δπως έν τέλει κατορθώσν) νά έπανακτή- 
σν) τά έγγραφα καί τά χρήματά «του».

Ή  Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα, τήν όποίαν, 
κατόπιν τής έπισκέψεως τοϋ Βελτίστσεφ, 
έγκατελίπομεν βεβυθισμένην είς γλυκείας 
και κούφους ονειροπολήσεις, άφυπνίσθη

τήν έπιοϋσαν έν τή αΰτή διατελούσα 
τερψιθύμω πνευματική καταστάσει. Πλει- 
ότερον χρόνον τού συνήθους κατέτριψεν 
έπιμελουμένη τόν καλλωπισμόν της πρό 
τού καθρέπτου, έπρομελέτησε τό κτέν ι
σμά της, οΰτινος ΰπερεΐχεν δ προσφάτως 
άγορασθείς κεκρύφαλος, μετεχειρίσθη ά 
παντα τά ποόχειρα καλλυντικά μέσα δι’ 
ών θά καθίστατο ώοαιοτέρα καί δροσερω- 
τέρα, καί έν τέλει διελογίζετο μετά σο- 
βαρότητος περί τής ένδυμασίας της, τ ί 
νά προτιμήστ)' τήν μεταζίνην έσθήτα ή 
τήν έκ βατίστας μετά πλατέων χειριδών 
βλ ι ι ϋζαν  ; Κατόπιν αμφιβολιών τινων, τό 
ζήτημα έλύθη άναμφιρρήστως ΰπέρ τής 
βλοΰζας,  διότι, πρώτον ή βλοϋζα παρου- 
σίαζεν ένδυμα άποκλειστικώς οικιακόν 
καί, δεύτερον, χάρις είς τάς ευρείας χει
ρίδας, έπέτρεπε νά φαίνωνται έπαγωγώς 
αί γυμναί χεΐρές της, αΐτινες, κατά τήν 
γνώμην τής Ό λγα ς  Ρωμάνοβνας ένεποί- 
ησαν τοσοΰτον ίσχυράν έντύπωσιν εις τόν 
Πλάτωνα Βασίλειεβιτζ.

Άποπερατώσασα τόν καλλωπισμόν της 
ή πρώην όρχηστρίς άνέλαβε τήν «κομ
ψήν» στάσιν ήν κατείχε καί τήν προτε
ραίαν, απέναντι τοϋ καθρέπτου, έλαβεν 
είς χεΐράς βιβλιάριόν Tt, καί φιλαρέσκως 
άνέμενε τόν Βελτίστσεφ.

Πλήν φεΰ ! μάτην άνέμενεν' ό Βελτ ί
στσεφ δέν ένεφανίζετο. Έσκέφθη οΰτος 
δτι δέν έπρεπε νά άρχήσγι τό παιγνίδιον 
διά μιάς καί δι’ άποτελεσματικοΰ διαβή
ματος, ήτο ένδεχόμενον νά έγείρη οΰτω 
ΰπονοίας τινας, καί ώς έκ τούτου έπρο- 
τίμησε ποιάν τινα συντηρητικότητα.

Ό  Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα άνέμενεν αΰτόν 
μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί έπί τέλους, 
πεισθεΐσα δτι σήμερον δέν θά ήρχετο 
πλέον, μετά στεναγμοϋ καί άθυμίας άπ- 
έβαλε τόν στολισμόν της. Ά λ λ ’ ή μα- 

' τα ία  προσδοκία οΰδόλως άπήλπισεν αυ
τήν. Καθ’δλην τήν νύκτα ώνειρεύετο τόν 
Βελτίστσεφ έν ταΐς ρωμαντικωτέραις θέ- 
σεσιν, οΰτως ώστε,τήν ακόλουθον πρωίαν, 
μετά μεγαλειτέρας έτι έπιμελείας ένησχο- 
λήθη είς τήν τακτοποίησιν τοϋ κεκρυφά- 
λου και τών λοιπών στολισμών της. Η 
βλοϋζα άπέμεινεν ή αΰτή, ώ ; καί ή άπέν- 
αντι τοΰ καθρέπτου στάσις.

« — Εινε δυνατόν νά μήν έλθϊ) καί σή
μερα ;» μετά ταραχώδους άμφιβολιας δι- 
ηρωτάτο ή Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα' «είνε δυ- 

J νατά'ν δλα αΰτά νά ήτον έτσι, τοϋ άέρα ;
I .. . Ά χ ,  άνδρες, άνδρες !»

Καί τήν νοεράν ταύτην έπιφώνησιν ή- 
κολούθησεν αΐσθηματικώς καί θλιβερός 
στεναγμός.

Άδιακόπως μετέβαινεν είς τό παράθυ
ρον καί παρετήρει μή άφίκετο τό έ'λκη- 
θρον τοΰ Βελτίστσεφ. Ό  έλάχιστος θροΰς 
είς τόν προθάλαμον καί κρότος άνοιγο- 
μένης θύρας, ήνάγκαζεν αΰτήν ν’ άνα- 
σκιρτι^ καί ταράσσηται. Μετά πυρετώ- 
δους ανυπομονησίας άνέμενε τόν ήχον τοΰ 
κώδωνος καί έπί τέλους ήκούσθη δ μετά 
τοσαύτης έπιθυμίας άναμενόμενος ίχ,ος 
οΰτος.

"Η Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα έζελθοΰσα κατά
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«ττ,ν ώραν ταύτην εί; τό μαγειρεΐον, ώρ- 
μησεν αυτοστιγμεί ε ί ; την αίθουσαν, έκ 
φόβου μη δέν προφθάση νά λάβη την 
«κομψήν στάσ ιν· . Καί πράγματι, μόλις 
έπρόφθασε νά διευθετήση πτυχάς τ ινα ; 
τή ;  βλούζας τη ;  καί άρπάση τό βιβλιά- 
ριον, οπερ έκ τή ;  σπουδή;, χωρίς νά τό 
παοατηρήση, Ιθεσε πρό τών οφθαλμών 
της ανάποδα, δτε είσήλθεν ήδη ό Βελτί
στσεφ.

Ή  Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα,άνεφώνησεν ήρέ
μα, δίδουσα εί; τήν έπιφώνησιν ταύτην 
ΰφος τή ;  μάλλον άπροσδοκήτου καί εΰα- 
ρέστου έκπλήξεως. Ή  έπιφώνησι; συνω- 
δεύετο, βεβαίως, μέ μειδίαμα, όπεο ?δει 
νά είνε, κατά τήν ί'δέαν τή ;  πρώην όοχη- 
στρίδο;, μαγευτικόν. *Η προταθεΐσα τφ  
ξένφ χείρ, οίονεί άπρονοήτω;, έξολίσθησε 
κάτωθεν τών πλατέων χειριδών, ΰψηλότε- 
ρον τοϋ συνήθω; παραδεδεγμένου μέτρου, 
καί ό Βελτίστσεφ δέν ώκνησε νά έπωφε- 
ληθή τή ;  άπρονοησίας ταύτης.

— ΤΑ, μά πόσο άγαπάτε νά φιλήτε 
τά χέρια τών γυναικών ! μετά σωφοοσύ- 
νης καί σεμνοπρεπείας καταβιβάζουσα 
τήν χειρίδα, παρετήρησεν ή χορεύτρια.

— "Οχι όλα, άλλά μόνον τά ώραΐα, 
προσέθετο οΰτος είς τήν παρατήρη.τίν της.

— Χά, χά, χά ! έγέλασεν αυτη διά 
τοϋ λαρυγγώ^ους καί προσποιητού γ έ 
λωτος, τόν όποιον κάμνουσι αί ηθοποιοί 
τής παλαιάς σχολής, όταν ύποκρίνωνται 
τάς φιλαοέσκους υψηλής περιωπής κυρίας.

— Βλέπετε, δέν αποχωρίζομαι τά βρα
χιόλι σας, έδήλωσεν αυτη κατόπιν τοϋ 
γέλωτος τούτου, δεικνύουσα αΰτφ  τήν 
άλλην χεΐρα.

Ό  Βελτίστσεφ έξεδήλωσε προφανή σκο
πόν νά έπαναλάβη τά αΰτό κίνημα.

— Αί, φθάνουν ή άταξία ις  ! νά ήσθε 
φρονιμώτερος, καθήστε, νά έδώ, κοντά 
μου, είς αΰτήν τήν πολυθρόνα, νά ήσθε 
φρόνιμος καί νά μή ξεχνάτε δτι είμαι 
πενθεοά σας. θέλετε  καφέ ; έπρότεινεν 
αυτη διά τοϋ ϋφους τών ήθοποιών, σε- 
συομένως.

Ό  Βελτίστσεφ ένδομύχως έμόοφασεν 
άλλά συνήνεσεν.

Ή  "Ολγα Ρωμάνοβνα τά πάντα είχεν 
ήδη έτοιμάσεΓ καί τό βερβ ίτβ ιο ,  καί ά- 
φοόγαλα καί δίπυοα" άοχήθεν ΰπελόγιζεν 
ήδη καί ήτοιμάσθη νά ποοσφέρη είς τάν 
ξένον της καφέ οΰχί άπλώς, ά λλ ’ δπως 
άναφέρεται είς τά μυθιστορήματα 2νθα 
περιγράφονται «αί υψηλής περιωπής κυ- 
ρίαι». Ή  "Ολγα Ρωμάνοβνα έφρόνει δτι, 
έάν κυρία χαλυΰ  τύυου θέλγι νά έκδνιλώσ/) 
είς τόν ξένον της ίδιάζουσαν προσοχήν, 
οφείλει νά τφ  προσφέρη τόν καφέ οΰδα
μοϋ άλλοθι, ή είς τό « καλλυν τήριόν» της, 
πρός δέ « έπιδιώκουσά» τι,  δέον αΰτή ή 
ιδία νά προετοιμάση τόν καφέ καί νά τόν 
κενώση άμετακλήτως «ίς μικρόν κυαθί- 
διον, «διότι, φίλε μου, ετσι πάντοτε τά 
κάμνουν ή καθώς πρέπει κυρίαις» , ή δέ 
"Ολγα Ρωμάνοβνα πρό παντός ήδη έπε- 
θύμει νά φανή είς τόν Βελτίστσεφ «εΰγε- 
νής καί υψηλής περιωπής κυρία, καίτοι 
είνε τοϋ θεάτρου».

Διά κομψώς νωχελοϋς κινήσεως τής 
χειρός, μετά τεταμένης ραθυμίας, ή γ γ ι -  
σεν έκ τοϋ άνακλιντήοος ορειχάλκινον 
κωδωνίσκον, κείμενον έπί τής παο’ αΰτήν 
τραπέζης, καί Ικοουσεν αΰτόν, ά λλ ’ ή 

J θεραπαινίς αΰτής, μή εξοικειωμένη πρός 
τοιαύτην πρόκλησή, δέν ένόησεν έν τή 
άπλότητ ί της, τί έσήμαινεν ά κρότος οΰ
τος, καί ώρμησε δι’ δλων τών δυνάμεών 
της είς τόν προθάλαμον, ΐνα άνοιξη τήν 
θύραν, νομίσασα δτι έκρουσέ τις τόν κώ
δωνα. Ή  “Ολγα Ρωμάνοβνα, Ιμεινε λίαν 
δυσηοεστημένη καί μάλιστα προσεβλήθη 
έκ τής έκβάσεως ταύτης, τοσούτω μάλ
λον, καθόσον έδέησε ν’άφήση τήν κομψήν 
αΰτής στάσιν καί νά ποοευθη είς τά μα- 
γειρεΐον, ΐνα προετοιμάση τά πάντα άπο- 
τελεσματικώς. ’Αλλ’ άπαντα ταϋτα  τά 
μικρά δυσάρεστα διεσκε<)άσθησαν κα τ ’ ευ
χήν" ό καφές έτοιμασθείς καί κενωθείς 
διά τού κομψοτέρου καί χαοιεστέρου τρό
που έπέτυχεν έξαισίως. Ό  Βελτίστσεφ 
Ιπινε καί έξεθείαζεν, άλλά καί αΰτή ή 
“Ολγα Ρωμάνοβνα συνησθάνετο δτι ό κα
φέ; της ήτο πράγματι έξαίρετος.

— Καί πώς πηγαίνουν ή δουλειαίς 
σας ; ήρώτησεν αΰτη μεταξύ άλλων.

—  "Αν αγαπάτε τάν Θεόν ! έμόοφασεν 
έκεΐνος δραττόμενος τής κεφαλής του, άς 
ξεχασωμεν ολίγον αΰταίς ταίς άνυπόφο- 
οαις δουλειαίς ! Έ γώ  ήλθα έδώ, άπλώς 
διά νά φλυχρήσωμεν ολίγον, νά άναπνεύ- 
σω, νά διασκεδάσω  ’Αλλά καί τί δου
λειαίς περνούν τώρα, άφοϋ τέτοια γ υ 
ναίκα σοΰ έτοιμάζει ένα τέτοιον καφέ 
Κάθε δουλειά καί φροντίδα σοΰ φεύγει 
άπό τό κεφάλι ! . . .  Ε λάτε  καλλίτερα νά 
ε’ιπούμεν τίποτε άλλο εΰθυμότερον ! . . . 
άφοϋ δμως θέλετε νά σάς ’πώ διά ταίς 
δουλειαίς μου σάς λέγω, δτι πρός τά πα-· 
ρόν φαίνεται πώς πηγαίνουν λαμπρά καί 
άς ταίς άφήσωμεν κατά μέρος.

Καί εφερον τήν ομιλίαν είς θέματα 
πλειότερον ελαφρά, άτινα άπεδείχθησαν 
κατάλληλα  πρός τήν περίσ τ α σ ι ν .  Ή  Ό λ γ α  
Ρωμάνοβνα έκ νεαρές ετι ηλικίας κα
τείχε τήν ικανότητα καί τήν τέχνην τών 
έπαγωγών καί σκανδαλωδών πρός τοΰς 
άνδρας συνδιαλέξεων, ήδη δέ μετ’ εΰχα- 
ριστήσεω; άνεμνήσθη τοϋ παρελθόντος 
έπικαλεσθεϊσα αΰτά είς βοήθειαν πρός δια- 
σκέ!)ασιν τοΰ Βελτίστσεφ. Έν τή ρύμη 
τής φλυαοίας της έξετεινεν άκολάστως 
πρός θέαν τόν πόδα της, περιβεβλημένον 
ΰπό λεπτής καί διαφανούς μετάξινης πε- 
ρικνημίδος είς έουθράχρουν εΰμαρίδα, τρό
πον τινά μέ σκοπόν δπως «έκεΐνος» έπι- 
στήση τήν εΰμενή προσοχήν του έπί τοϋ 
ποδός τούτου1 καί «έκεΐνος», δέν ώκνη
σε νά εΰχαριστήση τήν λανθανουσαν έπι- 
θυμίαν τή ;  γραίας άμαρτωλής.

—  Βγάλετε τήν παντούφλα σας ! ά- 
προσδοκήτως έποότεινεν ό Βελτίστσεφ.

—  Διατί ; ώ; μή εννοούσα ήτένισεν 
αΰτόν έκείνη.

— Επιθυμώ νά καμαρώσω τό σχήμα 
τοϋ ποδιοΰ σας .. . Είμαι πεπεισμένος δτι 
ε'χετε καλλιτεχνικόν πόδι.

Μετά σεμνοπρεπείας καί αΰθωοεί άπέ-

κρυψεν αΰτη τάν πόδα ΰπό τήν έσθήτοί 
της.

— Καί δ ιατ ί τοϋτο" ; μετά χαριέσσης 
έπιτιμήσεως παρετήρησεν ό Πλατών Βα- 
σίλειεβιτζ,

— Έ τσ ι  . . .  ετσι πρέπει . . . Τό πόδι 
μου καθόλου δέν είνε ώραΐον.

—  "Αν έξακολουθήτε νά τό κρύπτετε, I 
χωρίς νά τά θέλω, θά μέ αναγκάσετε νά Γ 
νομίζω δτι λέγετε αλήθεια.

—  Μά είσθε ενας πλάνος !" σκαρδαμύσ- ? 
σουσα έκίνησεν αΰτη τήν κεφαλήν της, 1 
Τώρα έννοώ, μέ τί μέσα έξαναγκάζετε νά 
ΰποτάσσωνται ε ί ;  τά ;  ιδιοτροπία; σα; ή 
άδύναταις γυναίκες !

— Είς τάς ιδιοτροπίας μου ; ! . . . |- 
χετε λάθος ! . .. Έ γώ  ήθέλησα μόνον να , 
καμαρώσω τό κομψόν πόδι σας, δπως θά 
έκαμάρωνα τό πόδι ένός αρχαίου άγάλ- j 
ματος, τίποτε περισσότερον!., άλλά σείς Β 
τό κρύπτετε, φοβεΐσθε νά τό δείξητε, I  
ώστε δέν είνε τόσον ώραΐον, δπως ένό- I  
μ ιζα . . . .

— Αί, νά, ίδήτέ το λοιπόν ! άνέκρα- I 
ξεν αΰτη διά δυστοόπως ιδιορρύθμου άφε- I 
λείας κορασίδας,καί, άπορρίψασα τήν εΰ- I 
μαρίδα, έπέδειξεν αΰτφ  τόν πόδα της.

Ό  Βελτίστεφ ΐνα άνετώτερον παρατή
ρηση τό «καλλιτεχνικόν τοΰτο πλάσμα 
τής φύσεως» ελαβε καί έπέθετο τό άκρον ! 
αΰτοΰ έπί τοΰ γόνατός του.

— ΤΩ, τί πλάνος ποϋ είσθε δμως ! ·. I
Νά σάς ’πώ, σείς είσθε δλως διόλου, δ
λως διόλου πλάνος ! . . . άσθενώς έναν- 
τιουμένη έπέφερεν ή Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα, 
δι’ άφελώς άσθενοΰς καί σβενυμμένης 
φωνής.

*
* *

Ή  πρώην όρχηστρίς μετά τήν δευτέ- 
ραν έπίσκεψιν τοΰ Βελτίστσεφ, έπείσθη ■ 
έναργώς δτι ήρξατο άναγενώμενον ένδια- 
φέοον «αίσθημα», καί δτι «ό Θεός τής 
στέλλει τύχην» . 'Ως έκ τούτου άβροφρό- 
νως καί μετά πειστικότητος παρεκάλεσε 
αΰτόν νά τήν έπισκέπτεται συχνότερα, εί 
δυνατόν, καθ’ έκάστην, καί κατά τήν 
πρωίαν, καί κατά τήν έσπεραν, όπόταν 
έ'χη εΰχαοίστησιν, διότι τόσον τήν εΰχα- 
ριστεΐ τοΰτο, τόσον τήν φαιδρύνει καί τά 
λοιπά, καί τά λοιπά. *0 Πλάτων κατ ’έ- 
πανάληψιν έπεβεβαίωσε τήν ΰπόσχεσίν 
του, καί πράγματι, σχε?)όν καθ’ έκάστην 
ήρξατο έπισκεπτόμενος τήν Ό λγα ν  Ρω- 
μάνοβναν.

Έ νφ  δέ ή πρώην χορεύτρια προσέφερε 
τόν απαραίτητον καφέ, οΰτος μετά ζέ- 
σεως ΰπεδαύλιζε τά «ενδιαφέρον παιγνή- 
διον»" κατά τήν παροιμίαν «όσο πειό 
βαθειά ’ς τό δάσος, τόσο ξύλα πειό πολ
λ ά » , επλούτιζεν αΰτόν έκάστοτε διά νέων 
τινών συμπερασμάτων, ΰποσχομένη π λή 
ρη τήν νίκην έν έγγυτάτω  μέλλοντι.

Ταχέως πρός τό πολύτιμον βραχιόνιον 
τής Ό λγα ς  Ρωμάνοβνας, π ρ ο σ ε τ έ θ η σ α ν  
έπίσης βαρύτιμα ένώτια καί περόνη δι’ών 
αΰτη κατεμαγεύθη. Ό  Βελτίστσεφ εΰρεν, 
δτι τά κοσμήματα ταΰτα  θά Ικαμνον με- 
γαλειτέραν έντύπωσιν έπί έσθήτος έκ μαυ-
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ρου βελούδου' ί) Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα συνε- 
οώνϊίβε πρός την γνώμην ταύτην, καί 
οΰχί βραδύτερον τής έπιούσης ημέρας, 
υπάλληλος γάλλος έκόμισεν αΰτϊ) δι' ο
λόκληρον έσθήτα έκ τοϋ τιμαλφεστέρου 
τής Λυών όλοσηρικοΰ.

[Έπεται ΟΜνέχεια].
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F *0 λαμπρός έαρινός ήλιος τής Σικελίας 
άνεζωογόνει τόν μαγευτικόν λιμένα τής 
Μεσσήνης, ή δ! πρωινή αυρα έ'παιζε χα- 
ριέντως μέ τάς μικράς τριγωνοειδεϊς ση
μαίας τών έν τω λιμένι ήγκυοοβολημέ- 
νων πλοίων, έν ώ εύθυμοι όμιλοι ναυτών 
καί άλλων, έκ τών έν τφ  λιμένι έργα- 
ζομένων, Ιβαινον άδοντες καί χαριεντι
ζόμενοι πρός τούς κυκλοϋντας τόν λιμένα 
λοφίσκους.

Ήρχιζε τό ετος 1847, καθ’ό έζ όλων 
τΰν τοπαρχιών τής Σικελίας ηρχοντο 
πρός τόν έκ Νεαπόλεως διοικητήν τής 
Μεσσήνης, άνησυχαστικαί ειδήσεις περί 
το ϋ  άναφαινομένου επαναστατικού πνεύ
ματος τοϋ όχλου, δι’ οΰ έζεδηλοΰτο ή 
όσημέραι αΰζουσα δυσαρέσκεια του. περί 
αυγκροτήσεως καί πάλιν πολλών επικιν
δύνων ληστρικών συμμοριών, καθώς καί 
■περί τοϋ αΰζανομένου άριθμοϋ τών δυση- 
ρεστημενων, ο'ίτινες έφαίνοντο αποφασι
σμένοι νά προβώσιν είς παντός είδους β ι
αιοπραγίας' οΰδέν όμως προέδιδε κατά( 
την προσμειδιώσαν ταύτην πρωίαν τοϋ 
Φεβρουάριου τάς έπιβαρυνούσας τοΰς μέν 
φροντίδας ή τάς άποκρύφους έλπίδας τών 
άλλων, έκτος τών απειλητικών πρός την 
πολιν έστραμμένων κανονίων τοϋ περιβρε- 
χομενου ύπό τής θαλάσσης φρουρίου $ 
τών λάμψεων τών τυφεκίων τών σκοπών 
τ ή ς  έλβ ετικής φρουράς, οΐτινες εσυρον τό 
βαρυ καί ρυθμικόν βάδισμά των μέχρι τής 
άκρας σχεδόν τών προχωμάτων.

Εις την άκραν τής κλίμακος, ητις ε- 
φερεν είς τ ά δώματα τών άζιωματικών,ώ- 
Ρ * ϊο ς  ΐππος, κρατούμενος υπό έφιππου ύ- 
’'ΤΊρέτου, Ιτυπτεν άνυπομόνως τό έδαφος 

ήν στιγμήν έζήρχοντο τοϋ δώματος 
δύο  άζιωματικοί.

— Λοιπόν καλήν έντάμωσιν άπόψε ! 
**γει ό κ. Μπύρεν ταγματάρχης, έν ώ ϊ· 
®9'·γγε την χεΐρα τοϋ νεωτέρου του συν

αδέλφου , καί . . . .  προσέθεσε γελών, 
πρόσεχε καλά, Έ καρτ !

— ’Ανωφελής συμβουλή,σέ βεβαιώ, ά 
πήντησεν ό νέος λοχαγός, μη φοβήσαι 
καί έκεΐνοι έκεΐ κάτω δέν Ιφθασαν τόσον 
μακρυά" έγώ σοϋ λέγω ότι άκόμη δέν έ- 
χύθησαν οί κώδωνες, οΐτινες θά σημάνουν 
τόν Σικελικόν εσπερινόν !

— Μέ παρεζηγεϊς, Χάτβιλ, δέν έννοώ 
νά προσέχης άπό τοΰς Σικελούς ! ώ πολΰ 
πολΰ έπικινδυνωδέστεραι είναι διά τόν 
θερμόν σου χαρακτήρα αί Σικελίδες!

— Χά, ανέκραζε γελών ό "Εκαρτ Χ άτ
βιλ, ό νοϋς σου πηγαίνει ακόμα, ώς βλέ
πω,είς την ώραίαν έκείνην άγνωστον, την 
όποίαν έ'σωσα διά τής μάστιγός μου άπά 
έκείνους τοΰς άθλιους!.. . Χμ ! τ ί  νά σοϋ 
’πώ, όσον δι’αΰτήν μη φοβήσαι, διότι έ- 
κτοτε, δυστυχώς, δέν την συνήντησα.

— Μ’ όλον τούτο είπες δυστυχώς,γνω
ρίζω δέ οτι τοσοΰτον ήσχολήθης νά μά
θης τά κα τ ’αΰτήν, ώς αν νά μη ήδύνασο 
νά ζήσης μακράν της.

— Καί νομίζεις τόσον μόνον; ώ ,τήν ώ- 
νειρεύθην άκόμη,είδον ότι τό πάν περί έμέ 
ητο παράδεισος πλησίον της καί τέλος, 
διατί νά σοί τό κρύψω ; οΰδεμία μορφή 
γυναικάς Ιλαμψε τόσον πρό τών ομμάτων 
μου, δσον ή ίδική της ! οΰδεμιας δέ τό 
βλέμμα είσέδυσε τόσον βαθέως είς τήν 
καρδίαν μου όσον τά ίδικόν της ' ώ ! τήν 
φαντάζομαι ώς Παναγίαν κατελθούσαν 
τή ;  είκόνος της καί έρχομένην πρός έμέ...

—  Φαντασιώδη !
— Όνειροπόλε, είπέ καλλίτερον, διότι 

πράγματι όνείρον ήτο, ήλθεν, Ιλαμψε, 
καί έχάθη ΐνα μή έπανέλθη πλέον!. . .

Δέν ήδυνήθη όμως νά κρύψη έλαφράν 
συγκίνησιν, ήτις προέδιδε τήν λύπην, ήν 
ήσθάνετο προφέρων τοΰς λόγους τούτους.

’Επί στιγμήν ό ταγματάρχης παρετή- 
ρησε σιωπηλός τόν νεαρόν φίλον του, είτα 
μετά σοβαρότητας :

— Τοϋτο όμως, τφ  λέγει, δέν έμπο- 
δίζει τόν όνειοόπολον,καθώς μοϋ φαίνεται, 
οστις έ'χει εί ς τ ό θυλάκιον εΰώδεςπροσκλη- 
τήριον μέ γυναικεϊον χαρακτήρα, νά τρέζη 
είς τήν μονήν τοϋ άγιου Πράου, ΰπό τάς 
άνθιζούσας πορτοκαλλέας όπου τφ  εχει 
δώση συνέντευζιν ή πολυθέλγητρος κό- 
μησσζ !

— Συνέντευζιν;. . .άλλά πώς, άφ’ οΰ θά 
είναι ό κύριος κόμης, ό άββάςΣκαλιόνη!...

— Μή κάμνης, σέ παρακαλώ, ώς νά 
μή ήζευρα ό,τι ήδη όλος ό κόσμος γ νω 
ρίζει, ότι δηλαδή ό λοχαγός Χάτβιλ έρω- 
τεύεται τήν ώραίαν κόμησσαν τού Σελα- 
μάρε !

— Δυνατάννά τό πιστεύη όλος ό κόσμος, 
άλλά τότε θά είνε άδικος καί αυτός' έγώ 
δέν τρέφω πρός τήν κόμησσαν ή απλώς 
τά αισθήματα, έκεϊνα, άτινα έκαστος ο
φείλει νά τρέφη πρός γυναίκα άζ ιαγάπη- 
τον καί ώραίαν ώς αΰτή. Τί νά σέ είπω, 
φίλτατε , δέν θέλω νά σοί άποδώσω οΰτε 
άφροσύνην, οΰτε ματα ιότητα ' άλλ ’ ό κό
σμος αΰτός περί οΰ ώμίλησες, γνωρίζει 
τάς ιδ ιότητας . . .διότι δέν δύναμαι νά είπω 
άρετάς, τής κομήσσης . . . όταν δηλαδή

μία γυνή, ήτις διήγαγε τό πλεϊστον έν 
τφ  Ιρωτι ή μάλλον κατεχράσθη αΰτόν, 
φθάση είς τό τεσσαρακοστόν, τότε βλέπει 
τις αίφνιδίως ότι ή μέχρι τοΰδε πεοιστοι- 
χουμένη ύπό έραστών τρέχει είς άναζή- 
τησίν των καί ! .. .

— Έννοώ . . .  ή κόμησσα προσπαθεί 
κατά τάς τελευταίας ταύτας άναλαμπάς 
τής νεότητός της νά διατηρήση ζηλευτήν 
την ώραιότητα της, πολύ δέ πιθανόν νά 
είσαι σύ τό τελευταίαν πάθος της ' τώρα 
. . . κατά πόσον άνταποκρίνονται τά  α ί-  
σθήματά της ; . . .

— ’Αστειεύεσαι, βεβαίως, Ροβέρτε !
— Έ γώ ; οΰδόλως, τοΰναντίον δράττο-

μαι τής περιστάσεως ΐνα σοί είπω κάτι 
Tt σοβαρόν,τά όποιον σέ παρακαλώ νά τό 
ένθυμήσαι έκεΐ πού πηγαίνεις.Τό νά περι- 
φρονή τις έρωτα γυναικάς, — ποό πάντων 
δέ κατά τήν φθινοπωρινήν ήλικίαν — είναι 
πολΰ έπικίνδυνον' σημείωσε δέ ότι είς τήν 
Σικελίαν ή άποκρουσθεϊσα δέν άφίνει την 
ζωήν όπως ή Διδώ παρά τφ  Βιργιλίω!

— Ά φ ες  αΰτά, άγαπητέ, καί είς τήν 
Διδώ άνήκει άπιστός τις Αινείας.

— Ναί, ά λλ ’ άν ό Έκαρτ Χάτβιλ δέν 
εχει όρεζιν νά μιμηθϊ) αΰτόν τόν ήρωα, 
τόν συμβουλεύω νά φυλάγηται ένίοτε' ΐνα 
μή ή θελκτική κόμησσα μετατραπ·ίί είς 
την έγκαταλειφθεϊσαν βασίλισσαν τής 
Καρχηδόνος.

— Ησύχασε, φίλε μου, καί όσον ευ
κόλως μοί είπες τήν συμβουλήν ταύτην, 
τόσον νομίζω ότι θά κατορθώσω νά σέ α 
κούσω. Καί τώρα, χαΐοε.

Δ ι’ ένός δέ μόνου πηδήματος εύρεθείς 
έπί τού έφιππίου διέβη τήν κινητήν γέ
φυραν τοϋ φρουρίου καί τριποδίζων άνε- 
χώρησε, συνοδευόμενος ΰφ’ένός υπηρέτου.

Αίσθημα χαράς ένέπλησε την ψυχήν 
τοϋ νέου άζιωματικοϋ ό τε, έζελθών τοΰ 
σκοτεινού διαδρόμου τοϋ φρουρίου, ειδε 
πρό αΰτοΰ τό λάμπον έν τφ  ήλίω πανό
ραμα τής πόλεως' άκριβώς άπέναντι τής 
άκρας, τής έντός τής θαλάσσης έν είδει 
ήμισελήνου είσδυούσης στενής χερσονή- 
νου, έφ' ής ΰψούτο τό φρούριον καί ό φά
ρος, εΰρίσκετο,χωριζομένη αβτής ύπά τοΰ 
εΰρέως λιμένος, ή Μεσσήνη, μέ τάς πολυ
αρίθμους εκκλησίας της,τοΰς πύργους καί 
τά λαμπρά μέγαρά της, άτινα έζετείνον- 
το καθ’ όλον τό μήκος τής παραλίας έν 
ώ παράλληλον γραμμήν έσχημάτιζον είς 
τό άλλο άκρον τής πόλεως τά  πλησίον 
άλλήλων έκτισμένα μοναστήρια. Τίς οίδε 
τ ί  έχαλκεύετο έντός τών άπαισίων έκεί
νων κτιρίων ύπό τών συνησπισμένων έχ- 
θρών τής Νεαπολιτικής δυναστείας;

Θά παρέλθη αρά γε πολύς έτι χρόνος 
μέχρις οΰ άφ’ ένός τών πύργων έκείνων 
δοθη τό σημεϊον τής γενικής έζεγέρσεως;

’Αλλά δυστυχείς άνθρωποι τ ί  δύνανται 
νά έλπίσωσιν εναντίον τών τηλεβόλων καί 
τών φρουρίων, άτινα  ΰπέρκεινται τών κε
φαλών των; Καί μόλον τοΰτο δέν επραζαν 
οί άρχαϊοι Ελβετο ί, αΰτό τό όποιον ού- 
τοι τώρα σκέπτονται, άτρόμητοι άνδρες 
δέν άπεφάσισαν διά παντός μέσου την ά- 
πελευθέρωσιν τής πατρίδος των;



Τοιαΰται λυπηρού σκέψεις διήρχοντο 
τοΰ νοΰ τοΰ Έ καρτ ' οΰχ ηττον πάραυτα 
έσκέφθη δτι δέν ήτο ήδη καιρός τοιού- 
των άπαισίων σκέψεων, δι’αΰτό τοΰτο,μέ 
Ικφρασιν πλήρους χαράς, ανταπέδιδε τόν 
χαιρετισμόν δν τφ  άπέτεινον οί φίλοι καί 
οί γνωστοί του" καθότι, άν καί ολίγον 
καιρόν διέμενεν έν Μ*$σήνη,οΰχ ήττον, δ 
ίπποτικός αΰτοΰ χαρακτήρ, ή εΰγενής καί 
αξιοπρεπής μορφή του καί τό ειλικρινές, 
σχεδόν παιδικόν, βλέμμα του, τόν είχον · 
καταστήση πλέον αγαπητόν παρά πϋσι. 
Διό πολλοί, βλέποντες αΰτόν διαβαίνον- 
τα , έκουσίως άνεφώνουν :

— Τί κρίμα νά είναι φίλος τών Νεα- 
πολιτών ! ·ή « ’ Ε ! έάν τουλάχιστον ήσαν 
ολοι δπως αΰτός ! »

Αί άνχφωνήσεις αΰτα ι δέν έφθανον μέ
χρι τοΰ Έκαρτ" άλλά καί άν έ'φθανον, 
οΰδόλως προσεϊχεν είς αΰτάς, καθότι αί 
σκέψεις του ήσαν άλλοΰ έστραμμέναι.

Άκουσίως τό πνεΰμά του έστοάφη, ε 
νεκα τών τελευταίων λέξεων τοΰ τα γμ α 
τάρχου, είς τό είδωλον τών ονείρων του, 
είς τήν ίσόθεον έκείνην γυναικείαν μορ
φήν, ήτις μετά θαυμασίας δυνάμεως βί σέ - 
δυσε καταλαβοΰσα τήν καρδίαν του, έμ- 
πνεύσασα δ’ αΰτφ  πάθος, δπ&ρ όσημέραι 
ηΰξανε !

Μειδίαμα δμως διήλθε τών χειλέων 
του δτε άνεμνήσθη τήν τελευταίαν συμ
βουλήν τοΰ φίλου του.

Τί πρός αυτόν ή κόμησσα τοΰ Σελα- 
μάρε; Δι’ αΰτόν οΰδεμίαν σημασίαν έκέ- 
κτητο παοαβαλλομένη μέ τγ,ν ώραίαν έ
κείνην άγνωστον.

Εΰγνωμόνως έδέχθη τήν φιλικήν της 
πρόσκλησιν, δι’ ής προετίμησεν αΰτόν ώς 
ξένον δλων τών άλλων, καί ήδη μάλιστα 
σαφώς έξήγει τόν έκτάκτως έράσμιον πρός 
αΰτόν τρόπον της, τοΰς λόγους της καί 
έν γένει τάς πρός αΰτόν περιποιήσεις καί 
ένδείξεις εΰνοίας, δι’ ών φανερώς έδήλου 
δτι έπεθύμει νά τόν σαγηνεύση. Οΰχ ή τ 
τον, δέν ήδυνήθη νά έννοήση τοΰς σκο
πούς της, άπειρος ών τή ;  διαφθοράς τα ύ 
της καί μή γνωριζων καλώς τόν φλογε
ρόν χαρακτήρα τών γυναικών, τών νο
τίων Κρατών, έν γένει δέ άγνοών τά μυ
στήρια τής γυναικείας καρδίας. Ά λ λ ’ έπί 
τέλους τ ί  ήθελε, τ ί  έζήτει ή 'γυνή  αΰτη 
είσίίύουσα είς τήν καρδίαν του ; Ά κ ο υ 
σίως σχεδόν ό Έκαρτ ήγέρθ/ι στηριζόμε- 
νος έπί τοΰ άναβολέως καί άνεκίνησε τοΰς 
ώμους του, ώς εί θέλων νά έλευθεοωθτΊ 
τοΰ πιέζοντας αΰτόν βάρους!

Πρό αΰτοΰ ή όδός έτέμνετο είς δύο’ έ 
κεΐ πλησίον τής κρήνης, ητις έκοσμεϊτο 
ύπό άγαλματίου, χ"Χόγι περιελιγμένου, 
καί παριστάνοντος τόν Ποσειδώνα, έκεϊ, 
πρό δέκα μόλις ήμερών, είδε διά πρώτην 
φοράν τήν κόρην έκείνην. Ένεθυμηθη δτι 
•ήρχετο έκ τής άντιθέτου όδοΰ, δτι η- 
κουσε γέλωτας καί ξένας φωνάς, αμέσως 
δέ είδε νά συνωθοΰνται πέριξ τής κρήνης 
πέντε ή Ιξ ξένοι ναΰται, είς δέ την άνω- 
τάτην  βαθμίδα παρετήρησε κόρην τινά 
τοΰ λαοΰ,φέρουσαν χαριέστατα τό έθνικόν 
μετάξινον κάλυμμα έπί κεφαλής καί στη-

ριζομένην έπί τών κιγκλίδων' πΰρ άπέ- ' 
πνεον οί μεγάλοι καί μέλανες οφθαλμοί 
της δτε αίφνης, έγείρασα τήν υδρίαν της, 
έφώναξε πρός τοΰς πολιορκοΰντας αΰτήν:

— Όπίσω! άθλιοι, κανείς μή μ’ έγγί- 
σγι, διότι τόν φονεύω !

Δέν είχεν δμως τελειώσει, καί ό ’Έ 
καρτ έ'φθασε πλησίον της, μετ’άπεριγρά- 
πτου δέ ταχύτητος καί τόλμης έπετέθη 
κατά τών ναυτών. Καί ναί μέν ήτο μό
νος έναντίον εξ, οΐτινες μάλιστα είχον έξ- 
αφθή έ’νεκα τοΰ οίνου, οΰχ ήττον. τόσον 
έπιδεξίως καί ταχέως διηύθυνε την μά
στιγά  του, ώστε κατώρθωσεν έντός όλί
γου νά τρέψη πάντας είς άτακτον φυγήν, 
είτα δέ στραφείς πρός τήν κόρην μειδιών, 
ώς εί μή είχέ τ ι συμβΤ):

— Ποΰ έπιθυμεΐτε τώρα νά σάς οδη
γήσω; τνί είπε.

Ά λ λά  διατί έτρεμε προφέρων τάς λ έ 
ξεις έκείνας ; Ένόμιζεν δτι ΰπό τό βλέμ- ' 
μα τής κόρη; δλον τό αίμά του συνωθεΐ- 
το είς τήν καρδίαν του κάτι ήθελεν άκόμη 
νά προσθέση, δτε Σικελός τις , έξελθών τή 
παρακειμένης όδοΰ, έπροχώρησε πρός α ΰ 
τοΰ; καί μετ’ άγριας χειρονομίας λαβών 
τήν κόρην, ητις έναντιοΰτο :

— Ποτέ, λέγει, Σικελίς δέν πρέπει νά 
χρεωστ-Ti χάριν είς ενα Ελβετόν.

Καί παρέσυρε την κόρην πρό τοΰ έκ- 
θάμβου άπομείναντος άξιωματικοΰ. Έ 
κείνη δμως, προτοΰ στρέψγ) τήν γωνίαν 
τής όδοΰ, έστράφη, τό δέ βλέμμα της 
θερμόν, γλυκΰ καί έ'νδακρυ έξέφοαζε την 
ευγνωμοσύνην, ην ήσθάνετο, συναντήσαν 
ώς έκ συμπτώσεω; τό τοΰ νέου, είτα ή 
γειρε τήν μικράν της χεΐρα καί προσεγγί- 
σασα αΰτήν είς τά χείλη έφαίνετο θέλου- 
σα μακρόθεν ν ά  τφ  έκφράση Ι ν  σιωπηλόν 
« ευχαριστώ» "πάραυτα δμως ήφανίσθη είς 
τήν γωνίαν τή ;  όδοΰ ώ ; οπτασία.

Ματαίω ; ό ’Έκαρτ ήοεύνα μετά ταΰτα , 
ΐνα άνακαλύψη τά ίχνη τή ;  θαυμασία; έ
κείνη; κόρη;' κατέβαλε πάσαν προσπά
θειαν, άλλ ’ οΰδέν ήδυνήθη νά κατορθώση 
τ ι .  Έ κτοτε  δμω; διέμεινεν ή οπτασία 
έκείνη τοσοϋτον έντετυπωμένη εί; την 
φαντασίαν του, ώστε καί σήμερον έτι έ
νόμιζεν δτι διατρέχει ε ί ;  τό σώμα αΰτοΰ 
τό αΰτό ρίγος, δπερ τφ  έπροξένησε τό 
θερμόν τή ;  νεάνιδος βλέμμα.

Ό  νεαρός λοχαγός άφήκεν άφηρημένως 
τά ήνία τοΰ ΐππου του, έπροχώρει δέ διά 
βραδέως βήματος' πρό πολλοΰ είχε λη 
σμονήσει τήν κόμησσαν καί τά εΰώδη 
προσκλητήριά της, άτινα τφ  ύπέσχοντο 
θελκτικάς συνεντεύξεις' ό νοΰς αΰτοΰ ήτο 
άπησχολημένος είς την κόρην έκείνην.

— Τίς οιδεν, έσκέπτετο' δυνατόν νά 
την συνήντα είς την πανηγυριν, οπου με- 
τέβαινεν σχεδόν δλη ή πόλις,οπου νέοι καί 
γέροντες, αριστοκρατικοί καί λαϊκοί συν- 
ωθοΰντο έκεΐ χάριν τής μνηαης τοΰ πο
λιούχου άγίου Πράου.

[Έ π ετα ι συνέχεια].
f t . Δ . X .

ια φ ι ΐ ο γ  ΚορΙννης,  S i o c  Προαατε ί ον  α ρ ι β .

Ε Κ ΕΊ !
Έ χ ε ΐ ,  οπου ολα τά Δ ίδ ακ τ ι κ ά  Β ι β λ ί α  καί ολα 

τά Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ,  xal τα Μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α  κα\ 
τά Δράμα τα  καί τά π ο ι ή μ α τ α  ο λ α ,  μέ ολα μ®ς 
τά Γ Η μ ε ρ ο λ ό γ ι α  χαί τους απείρους Ημεροδε ίκ τας  
καί *Α τλ αν τ α ς ,  έ κ ε ΐ  οπου ή εξαίρετος γ ρ αφ ι κ ή  
ν λ η  καί ολα έν γένει τά χ ρ ε ι ώ δ η  τον  γρ αφε ί ον  
κα\ τά μύρια πρωτο/ρονιάτικα δώρα, τάς μέ άπιστεύ- 
τους τιμάς των, έ κ ε ΐ  οπου καί αύτό άκόμη το μόν ογ  
in τών’Αγγλικών Επανορθωτικόν τής κόμης φάρμακον, 
τό περιζήτητον HERE'S HAIR RESTORER πω. 
λεΤται άντι δρ. 7 ! ε κ ε ΐ  οπου άδιακόπως συρρέουσιν 
ολαι και ολοι καί μέ δλίκ του; τ'άγγελου^άκια, έκεΐ 
εις τό Β ι β λ ι ο π ω λ ε ΐ ο ν  καί Χ αρ το πω λε ΐ ο ν  « Κο- 
ρ ί ν ν η ς » ,  έν τη όόώ Προαστειου άο. 10, έ κ ε ΐ ,  έκε ΐ  
πωλείται κα* ή έσγάτως Οπό τοΰ κ. Γ . Μαυρογιάννη 
έκδοθεΐσα

ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Ω Ν  I 0NIQN ΝΗΣΩΝ,
ε χ ε ΐ  χα\ τά έςαιρέτω; χρυσόδετα

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
τοΰ X. Τσαχασιάνου, τό χάλλιστόν τοΰτο δώρον διά 
τήν Α' τοΰ ε ε ο υ ΐ  ά 'τ ί δρ 3.50, έλεύθερον ταχυδρο- 
μιχών, ε χ ε ΐ  χαι τό περιζητητον

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ
τοϋ ΆσωπΙου μα:, ό ανθηρότατο; αΰτό; παπποϋ; ό
λων τών Έλληνιχών 'Ημ:ρολογ''(ιιν, μέ όλαις τή; 
πολλά1 ς καί μεγάλαις-/άραις χαί τή μιχρή μικρή τ ι
μή του, ήτις ε’ νε διά μέν τό Κσωτεριχόν φο.4,50, διά 
δέ τό Έ'ωτεοιχόν φρ 5 αδετον, χαι βρ. 5,75 διά 
τό Εσωτερικόν χα\ 6 διά τό Εξωτερικόν χρυσδε- 
τον, ε χ ε ΐ  καί τό χαριέστατον

ΗΜ Ε ΡΟ ΑΟ ΓΙΟ Ν  ΤΗΣ Ε Φ Η Χ Ε Ρ ΙΔ Ο Σ  ΤΩΝ Κ Υ Ρ Ι Ω Ν
μέ ολη του τήν λεπιήν-λεπτήν χαλαισθησίαν, πεμπό- 
μενον παντα/οο άντι δρ. 1,20, έ χε ι .  μαλιστα έκεϊ, 
μέ όλη τήν πολνζηλευμένη ώμορφιά του χαί

το ϋ  Ρω|Αηοϋ ό Κ αζαμ ίας 
(Hi μ ικ ρ ά ; κ α ινο το μ ία ς

Κ' είς μέν τά Εσωτερικόν λεπτά πενήντα ή τιμή, 
εις δέ τό Έξωτεριχόν έςήντα χαί προπληρωμή.

ε χ ε ΐ — άλλά χαι ποϋ άλλοΰ άπό έ χ ε ι — εΰρίσχον- 
ται οΐ μέ τόσην χαλαισθησίαν χουσοδεμένοι τόμοι τών

Ε Κ Α Ε Κ Τ δ Η  Ι Τ β Ι Ι Τ α Ρ Η Κ λ Τ ϋ Η
τών όποιων ή απόκτη^ις εΤνε εργον μεγίστης άπολαύ- 
σεως· εΐνε άπόκτησις όλοκλήρου μυθιστορηματικής βι- 

ί βλιοθήκης.
Λ ο ιπ ό ν  6X»c %χ\ δ λ ο ι  μ α ς  iutX !

rtf?

ΚΑΤΑΑΑΗΑΟΣ ΕΓΚΑΙΡΙΑ

Έ ν τφ  γραρείω ήμών δπάρχει χειρόγραφοι; 
κατάλογος Μυθιστορημάτων, δεδεμέν ν τών πλεί- 
στων, τοΰ Δ ουμϊ, Μοντεπέν, Ρισβούργ, Βελω, 
Τεράΐλ, κτλ . Τά μυθιστορήματα ταΰτα  άποτε- 
λοΰσιν άληθή Μυθιστορηματικήν Βιβλιοθήκην, ττω- 
λοΰνται δέ ε^τε δλα όμοΰ καί χωριστά. Μί- 
ταξύ τών μυθιστορημάτων τούτων υπάρχει ολό
κληρος ή σειρά τών «Δραμάτων τών Παρισίων*, 
συμπεριλαμβανόμενος καί τής «Ω ραίας Άνθοκό- 
μ,ου». κα ί πλεΐστα  αλλα σπάνια κοί δυσεύρετα 
μυθιστορήματα.

ί l l A G A Z n m U U S T R i
DE LA FAM ILLE

P a r a t t  a  P a r i s  le 5  et  l e  20 d e  c h aq u e  mo i s

PRIX DES ABONNEMENTS :

S i x  m o i s :  f r .  9 .  — I ' »  a n :  f r -  ***·
(ΣυνδρομηταΙ έγγράεονται παρ’ ήμΐν).
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