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Ε ΤΗ ΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
κφΌΛ/ιϊ^ωτέα

Έ ν  ΆΟήναις φρ. 8 , τα ΐς  έχαφχίαις 8,5*·' 
iv τω έξωτερικω φρ. ywpuaa 15 .

Έ ν Ρωσσία ρούβλια 6 .

Οί έγγράφοντες π έ ν τ  ε π ρ ο 
π λ η ρ ω τ έ ο υ ς  Συνδρομητάς εις 
τά «’Εκλεκτά Μυθιστορήματα», λαμ- 
βάνουσι

Α Ω Ρ Ε Α Ν
τούς 25 τόμους τής «Ε λληνικής Βι
βλιοθήκης» τής ύπό τών κκ. Μπάρτ 
να\ ΧιρΟτ έκδιδομένης, τιμώμενης 
δρ. 12, και τά έκ 312 καλλιτεχνικών 
σελίδων έξαιρέτως χρυσόδετα

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

τοϋ κ. Τσακασιάνου, άντι δρ 2,50 
έλεύθ. ταχυδρομικών, άδετα δέ δρ 
2, άντι τών άρχικώς 4. Τό δικαίωμα 
τοϋτο έπεκτείνεται και διά τούς προ- 
πληρώσαντας συνδρομητάς μας , 
πρός οϋς άποστέλλονται και τά 25 
τεύχη τής «Ε λληνικής Β ιβλιοθή
κης» άντι δρ. 3, προστιθεμένων λε
πτών 50 διά ταχυδρομικά.

ΕΜ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  ΓΟΝΖΑΛΕΣ

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α Ι  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
'Ιστορικόν μυθιστόρημα

[Συνέχεια]

—  Κατεφρόνησαν την πίστιν τών π α 
τέρων των, άλλά θά τιμωρηθώσι ...
£ — Ά μ  ή φωτιά, πού καθώς λέγει τό 
τραγούδι, τους περιμένει είς τον φδη ;

•— Πρόσεχε την ίίηκήν σου , τέχνον 
!^υ, διέκοψεν ό αδελφός Οΰβέρτος. Νο- 

\ Νζω οτι ή ομελέτα σου άρχισε νά μυρίζνι 
Ι ώ; αιρετική.
t  ·— ’Αλήθεια, είπεν ή νέα χωρική κε- 
Ι^ΰσα έν τρυβλίω τό έν τ φ  τηγανίω πε- 
Ιί'εχόμενον, έκάηκε λιγάκι.

— Δεν πειράζει, ύπέλαβεν ό Διονύσιος, 
αρκετά ορεκτική είναι καί τώρα.

Καί ήτοιμάζετο νά καταμερίσω αΰτήν  
οιά μεγάλου ξυλίνου κοχλιαρίου, δτε δύο 
ίππόται θωρακοφόροι έπεφάνησαν αίφνης 
καί έσταμάτησαν παρά τόν οΰδόν, ώς δύο 
φοουροί φυλάσσοντες τήν θύραν.

Οί μοναχοί έφρικίασαν, κατώρθωσαν έν 
τούτοις νά φανώσιν απαθείς.

"Ο αδελφός Οΰβέρτος ήγέρθη, άλλ’ είς 
νεύμα τοϋ συντρόφου του έκαθέσθη π ά 
λιν.

“Ελαβε τόν άρτον, δν ή Μαρκελίνη πα- 
ρέθεσεν αΰτοϊς, έχάραξε σταυρόν διά τής 
αίχαής τοϋ μαχαιριού,μεθ’δ Κκοψεν αΰτόν 
ε’ις δύο ίσα μέρη, έξ ών προσέφερε τό Ιν 
τώ άδελφφ Διονυσίφ.

Οί ιππείς, οΐτινες προσέθεσαν τούς ίπ 
πους των είς τό παράθυρον, είσήλθον θο- 
ρυβωδώς είς τήν καλύβην.

—  Είς τόν διάβολον 6 κύριος Βουρβό- 
νος, άνέκραξεν ό είς τούτων καθεζόμενος 
είς τό άκρον τής τραπέζης.

Οΐ μοναχοί άντήλλαξαν ταχύ βλέμμα 
καί Ιίφερον ταυτοχρόνως είς τά  χείλη τά  
ποτήρια αυτών.

— ’Υγιαίνετε, πανοσιώτατοι, είπεν ό 
δεύτερος ίππεΰς καθεζόμενος πλησίον τού 
συντρόφου του.

— Ή ευλογία τού θεού εστω μεθ’ υ 
μών, τέκνα μου ! άπήντησεν ό αδελφός 
Διονύσιος.

Οΐ ίππόται προσέκλινον, κτυπώντες δ’ 
έπί τής τραπέζης :

—  Αί, κόρη, κρασί ! ανέκραξαν.
— Πάγω νά φέρω, άπήντησεν ή Μαρ

κελίνη.
—  Αί.Γουλάρ. ύπέλαβεν ό πρώτος, π ι 

στεύω ότι άμα πίωμεν τήν φιάλην μας θά 
φύγωμεν.

Ό  έτερος Ιλαβεν άπό τής ζώνη; τό 
ξίφος αΰτοϋ καί τό άνήρτησεν άπό τίνος 
καρφίου έπί τού τοίχου έμπεπηγμένου.

—  Νά μέ κρεμάσουν αν φύγω πριν νυ- 
κτώσν) !

—  ’Αλλά τό καθήκον μας !
—  "Ας τόν συλλάβϊ] δστις δυνηθϊ) τόν

Εΰλο-
διά νά 

Είναι

κύριον Βουρβόνον. Είμαι κατάκοπος καί 
πεινώ, Φοσέ.

—  Σκέφθητι τήν ΰποσχεθεΐσαν αμοι
βήν, Γουλάρ !

—  "Ας τήν κερδίστ) δστις θέλει ! . . . 
Είμαι μισαποθαμένος καί τ ί  χρειάζονται 
τά χρήματα είς τό θυλάκιον τοϋ νεκοού!

Ή Μαρκελίνη άπέθηκεν έπί τής τρα
πέζης δύο δοχεία οίνου.

Οί ίππόται επιον απνευστί, καταβοο- 
χθιζοντες διά τών οφθαλμών τήν ένώπιον 
τών μοναχών παοατεθειμένην ομελέταν .

Καθ’ ήν στιγμήν οΰτοι Ιτεμνον αΰτήν,  
ό Γουλάρ ώρμησε πρός αΰτοΰς καί άπέ- 
συρε τό πινάκιον κραυγάζων :

—  Μη τρώγετε, πανοσιώτατοι 
γητός δ Θεός ! εφθασα Εγκαίρως 
σας έμποδίσω νά άμαρτήσετε . . 
Παρασκευή !

—  Εΰχαριστούμεν διά τήν καλωσύνην 
σου, φίλε, ύπέλαβεν δ αδελφός Διονύσιος 
μειδιών, άλλ ’ ή είδησις Ιρχεται πολΰ ένω- 
ρίς ή πολΰ άργά.Πολΰ άργά, διότι νΐρχί- 
σαμεν' πολΰ ένωοίς, διότι δέν έτελειώσα- 
μεν άκόμη.

—  ’ Αλλως τε, τέκνα μου, προσέθηκεν 
δ Οΰβέρτος, ϊχομεν άφεσιν... ό όδοιπόρος 
τρώγει δ,τι δύναται και δχι δ,τι θέλει.

—  Λοιπόν, είπεν δ Γουλάρ, επρεπεν δ 
βασιλεύς νά όώσγ καί είς ήμάς άφεσιν, 
οί όποιοι Ιχομεν τόσφ βαρεΐαν αποστολήν,

— Τί προλήψεις είν’ αΰτα ι, σύντροφε, 
ύπέλαβεν δ Φοσέ. Μήπως δέν έξηγνισθη- 
μεν σήμερον τήν πρωίαν, άφοϋ έπνίξαμεν 
είς τό φρέαρ τού κήπου των τούς τρεΐς 
έκείνους μικροΰς αιρετικούς, τά  τέκνα τοϋ 
υπουργού ;

—  "Εχεις δίκαιον, Φοσέ. ’Αφού τόσον 
καλά είργάσθημεν δι’ αΰτόν, δ Θεός δέν 
θά μνησικακήσν) άν άναλάβωμεν δυνάμεις" 
δέν είν’ αληθές, πανοσιώτατοι ;

Ό  Διονύσιος κατεβίβασε τήν κεφαλήν 
ΐν' άποκρύψγ) μορφασμόν άηδίας. "Ο Οΰ
βέρτος έμειδίασε καί είπεν :

— "Δν ή αποστολή σας είναι δ δ ιωγ
μός τής αίρέσεως, άξίζετε νά μεοισθήτε 
με ήμάς αΰτην τήν ομελέταν.



—  Εΰχαριστοΰμεν, πανοσιώτατοι ! εί
πεν ό Γουλάρ.

Μεθ’ δ καμμύων τοΰ; οφθαλμούς :
—  Κυνηγοΰμεν δμω; καί πολυτιμότε- 

ρον καί σπανιότερον κυνήγιον, προσέθηκε.
—  Ποιον ; ήρώτησαν ταΰτοχρόνως οί 

δύο μοναχοί.
— Οΰδέν όλιγώτερον ή τόν κύριον στρα

τάρχην.
—  Έδραπέτευσε λοιπόν άληθώς ώς 

διεδόθη ; ήρώτησεν ό Διονύσιος μέ ΰφος 
έκπλήξεως.

—  Βέβαια" και διά τοΰτο έδόθη δια
ταγή  νά τόν συλλάβουν δπου τόν συναν
τήσουν.

—  Άδύνϊύνατον ! άνέκραξεν ό μονάχο; 
μετά δυσπιστίας.

—  ’Αδύνατον ! είπεν ό Φοσέ. Άναγνώ-  
σατε λοιπόν έδώ.

Καί έτεινε πρός τόν Διονύσιον περγα- | 
μηνήν, ήν οΰτος Ιλαβε καί άνέγνωσεν ύ-  
ψηλοφώνως :

• Ύ μεϊ;,  Φραγκίσκος Α ', χάριτι θεί$, 
βασιλεΰς τής Γαλλίας καί τήςΝαβάρρας, ] 
διατάσσομεν τοΰς φίλους ήμών καί υπ η 
κόους κτλ. ΐνα τόν Κάρολον Βουρβόνον, ; 
κατηγορούμενον έπί ανταρσία, προδοσία, | 
αΰτομολί^ καί προσβολή κατά τοΰ βασι-  
λέως, συλλάβωσι καί έν α ύτφ  έτι τ φ  ίερω ; 
τό π φ , καί άν τοΰτο μή κατορθωτόν, κα-  
λοΰμεν αΰτόν έντός τριών ήμερων νά έμ- 
φανισθη αΰτοπροσώπως, έπί ποινίί έξο- ί 

ρίας έκ τοΰ βασιλείου τούτου, δημεύσεως 
σώματος καί ΰπαρχόντων" πρός τούτοις 
διατάσσομεν νά συλληφθώσιν οί έπίσκοποι 
τοΰ Ώτέν καί τοΰ Πουό, δ λοχαγός Ποα- 
τιέ δέ Σαίν-Βαλιέ καί πάς άλλος ύπο
πτος συνενοχής».

—  Ή διαταγή είναι σαφεστάτη,προσ- 
έθηκε" τίποτε δέν λείπει !

Καί μετεβίβασε την περγαμηνήν είς 
τόν αδελφόν Οΰβέρτον, δστις άνέγνωσεν 
αΰτην έπισταμενως άλλά διά τών οφθαλ
μών μόνον.

—  Ά  ! άν δ Γουλάρ ητο ώς έγώ δρα
στήριο;, είπεν ό Φοσέ, θά συνελαμβάνω- 
μεν έπί τέλου; τόν στρατάρχην" άλλ ’ α υ 
τό; 6 άνανδρο; δλα τά παραβλέπει διά νά 
φάγνι καί διά νά πίγ) !

—  "Ελα δά ! ύπέλαβεν ό Γουλάρ, δέν 
νά άποθάνη τις άπό πείνανείναι ορθόν 

καί δίψαν.

χρυσοΰ καί δτι οί κάτοικοι είναι πλήρεις 
πολυτίμων λίθων, ώς αί λάρνακες τών ά 
γιων.

—  Καλά θά ήτο διά νά λαφυραγω- 
γηθί), παρετήρησεν ό Γουλάρ, άν μή άνή- 
κεν είς τόν άγιον πατέρα μας, τόν πάπ- 
παν !

Ή  έπερώτησις αΰτη έκαμε τόν Διονύ
σιον νά μειδιάστ), δστις έν τούτοις έφαί
νετο μάλλον τών συντρόφων του σοβαρός.

["Επιται συνέχει*].
TONY.

ΒΣΕΒΟΛΟΔ Κ ΡΕ ΣΤΟ ΒΣΚ Η

Οί μοναχοί διέκοψαν τό γεΰμα αΰτών. 
Τοΰ; αγκώνα; στηρίζοντες έπί τής τρα
πέζης καί μειδιώντες ήτένιζον τούς ίππό- 
τας καταβροχθίζοντας τήν ομελέταν, τόν 
τυρόν καί τήν σαλάταν. Δ ιαταγή δέ τοΰ 
Οϋβέρτου, ή Μαρκελίνη προσήνεγκε τοΐ; 
θωρακοφόροι; δύο άλλ,α δοχείαοϊνου,άτινα 
οΰτοι έπιον εί; ΰγιείαν τών μοναχών καί 
ύπέρ τοΰ θριάμβου τή ; Εκκλησίας.

—  Εΰχαριστοΰμεν, πανοσιώτατοι, ε ί
πεν δ Φοσέ. Ά λ λ ’ εΕπατέ μου, σάς παρα
καλώ, είσθε άπό τόν τόπον τοΰτον ή έρ- 
χεσθε έξ άλλου μέρους ;

—  Έρχόμεθα κ α τ ’ εΰθεΐαν έκ Ρώμης, 
άπήντησεν ό Οΰβέρτος.

—- Έκ Ρώμης ! έπανέλαβεν ό Φοσέ" 
λέγουν δτι είναι πόλις έκ μαρμάρου καί

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια]

Θ'
■ Ε ί ;  ύ γ ε ί α ν  τ ο ΰ  φ ί λ ο υ  ! ·

Ώραίαν τινα πρωίαν, πολλά άξιοσέβα- 
στα καί λίαν σοβαρά πρόσωπα έν Πετρου- 
πόλει — οίκογενειάρχαι, ΰπάλληλοι καί έ- 
κατομμυριοΰχοι, φιλόλογοι, έπιστήμονες 
καί στρατιωτικοί, κληρικοί, κοσμικοί,καί 
ίδιώται — έταράχθησαν άπροσδοκήτως, δ
ταν, άνοίξαντες τοΰς ληφθέντα; φακέλ- 
λου;, άνέπτυξαν καί άνέγνωσαν έντυπα 
φύλλα, κοσμούμενα διά τής έπικεφαλίδος: 
«'Υπό τόν πέλεκυν !» προσκαλούμενοι νά 
θέσωσι προθύμως ύπό τό έργαλεϊον τοΰτο 
τόν προνομιοΰχον αΰτών τράχηλον. Ά λ λ ’ 
ή προκήρυξις, έκτός τούτου, διενεμήθη 
καί εί; άλλας, ήττον ΰψηλάς σφαίρας"εΰ- 
ρέθη αυτη καί έπί τών κλιμάκων, καί έν 
ταΐς αΰλαϊς, καί έπί τών πεζοδρομίων, 
καί π2ς ό άναγνώσας αΰτήν έξέφραζεν 
εΰγλωττον σημεΐον πλήρους απορίας. Έν- 
τοσούτω τό σκάνδαλον συνετελέσθη" περί 
τοΰ καταχθονίου φύλλου ώμίλουν καί είς 
τάς συναναστροφές καί είς τά καπηλεία.

'Ο Πλάτων Βασίλειεβιτζ Βελτίστσεφ, 
ήτο έκ τών πρώτων άξιωθέντων νά λά-  
βωσι τήν προκήρυξιν και ητο ό μόνος,πρός 
δν άπεστάλη, οΰχί παρά τοΰ Βαλεριανοΰ 
Κόροβοφ. Τήν τελευταίαν ταύτην εργα
σία ν άνέλαβε νά έκτελέσ·/), έν άγνοια τοΰ 
Βαλεριανοΰ, αΰτός ό κ.Άντιζίστρωφ.

Ό  Βελτίστσεφ άμέσως βέβαια έμάν- 
τευσε περί τίνος πρόκειται καί πόθεν πνέ- 
ουσιν οί εΰνοικοί οΰτοι άνεμοι. Δέν έπρό- 
λαβε νά έπαναλάβη τήν άνάγνωσιν τοΰ 
μανιώδους τούτου φύλλου, δτε ένώπιον 
αΰτοΰ άνεφάνη δ κ. Άντιζ ίστρωφ.

—  Τήν έλάβατε ; ήρώτησεν οΰτο;, καί 
μετά θριαμβευτικού υφους έθεσε τάς χεΐ- 
ρας είς τά θυλάκιά του.

—  Τήν έλαβον, άδιαφόρως έπρόφερεν δ 
Πλάτων διά ραθύμου κινήσεως ρίψας έπί 
τής τραπέζης τήν προκήρυξιν.

—  Τήν έδιαβάσατε ;
—  Τήν έδιάβασα.

—  Λοιπόν, άν άγαπάτε, τά ψαλτικά; 
τώρα !

—  Τί πράγμα ; είπε πρός αύτόν & 
Πλάτων.

—  Τά χρήματα, τάς κερδηθείσας πέντε 
μου χιλιάδας.

—  Μήπως ό Κόροβοφ συνελήφθη πλέον^
— Πρός τό παρόν δέν συνελήφθη, ά λ 

λά θά συλληφθν}. Σ’ αΰτό νά ήσθε βέ
βαιος ! . . Καί τώρα κάθηται στην έξο
χή καί τυπώνει, καί θά κάθηται νά τυ-  
πώνη έωσότου έλθουν καίτόν περ ιλάβ ονν ' 
αΰτό πιστεύσατέ το ! έτσι τόν διέταξα. 
Διενεμήθησαν πλέον 2 0 0  φύλλα καί έχει 
παρακαταθήκην άκόμη περί τά 3 0 0  πε
ρίπου, ώστε θά τόν συλλάβουν έπ’ αΰτο-  
φώρω ! Μέ τ ί  τέχνη τά  κατάφερα, α ί ; ! 
Καθαρά, καθαρωτάτη έργασία ! καί ήξιζε 
νά ζητήσω περισσότερα, ά λλ ’ έγώ δέν- 
είμαι φιλοκερδής ! . . Καί λοιπόν, τ ά  
ψαλτικά τώρα.

—  Ά λ λ ά ,  δέν συνελήφθη άκόμη, λέ 
γω ! ένδεχόμενον άκόμη νά κρυφθί), νά  
δραπετεύσγ) έκ Ρωσσίας" είμπορεΐ νά μή 
άνακαλύψουν άκόμη τά  ίχνη του τόσον 
όγρήγορα, καί τόσα άλλα δυνατόν νά 
συμβοΰν, ώστε . . .

—  ”Οχι, δσον δι’ αΰτό μείνατε ήσυ
χος" εΰρίσκεται είς τάς χεϊράς σας ! έβε- 
βαίου δ κ. Ά ντιζ ίστρω φ, έγώ θά φρον
τίσω έγκαίρως νά στείλω δπου χρειάζε
τα ι,  άνώνυμον καταγγελίαν, δτι τα χ *  
έκ καθήκοντος εΰνομίας καί τά  λοιπά 
ωθούμενος, καί θά υπογράψω : «ό μετά  
ζήλου καλοθελητής σας » Χά, χά, χά,. 
χά ! άναιδώ; έγέλασεν οΰτος, τρίβων τάς  
χεΐρας. Τί εΰφυής έφεύρεσις, α ί  ; . . Α 
ριστούργημα ! ! . .

— Κ ατά  πόσον είνε εΰφυής, αΰτό θά 
τό δείξη δ καιρός, παρετήρησεν δ Β ελτ ί
στσεφ, ένόσω δμως ό Κόροβοφ είνε έλεύ- 
θερος, φρονώ δτι τό έργον δέν λογίζεται 
άκόμη περατωμένον.

—  Δηλαδή, τ ί  θέλετε νά ειπήτε, άνα- 
λαβών σοβαρον καί ψυχρόν υφος είπεν δ· 
Άντιζ ίστρω φ, £ίχα τ ην περιέργειαν νά 
μάθω πρός τί αί περιστροφαί αύτα ι ; μ ή 
πως δέν έχετε σκοπόν νά μοΰ δώσετε ά 
μέσως τά  χρήματά μου " έτσι είνε ; . . ft 
τίποτε άλλο τρέχει ;

— Ναί, έγώ έσκόπευον νά σά; μετρή
σω τά χρήματα τότε μόνον, δταν έπειθό- 
μην δτι δ Κόροβοφ συνελήφθη καί έφυ-  
λακίσθη.

— Μέ συγχωρεϊτε ! μετά σκυθρωπό- 
τητο ; είπεν ό Άντιζ ίστρωφ. Ουτε μίαν 
στιγμήν δέν είμπορω νά περιμένω " έγώ 
έχω πλέον ε’.; τήν τσέπην μου καί τό δια- 
βατήριον διά ττ,ν Ευρώπην μέ ξένον όνο
μα, καί τήν βαλίζα μου έχω πλέον έτοι- 
μάσει, ώστε άλλο δεν μένει παρά τά χρή
ματα, καί μέ τά πρώτον τραΐνον έχε γεια  
καί γληατρηβα. ’Εννοείτε ; . . . Τρέχω 
τόν κίνδυνον νά συλληφθώ. Τόν Κόροβοφ 
είμποροΰν νά τόν άνακαλύψουν καί άνευ 
τή ; καταγγελ ία ; μου, καί άν αΰτό; εί; 
τήν άνάκρισιν φλυαρίσγ) τίποτε, τότε είνε 
άξιος καί ’στόν Ίησοΰν έμπρός νά μέ σύ
ρουν ! . . Ά φ ίσα τε  τά λόγια ! . . ’Εγώ



■τώρα δέν έχω άλλο νά πράξω, παρά νά 
■φεύγω, νά φεύγω, νά φεύγω έκ. τη ;  φ ίλη;  
πατριδος !

Περιηλθε τό δωμάτιον, τάς χεΐρας !-  
χων είς τά  θυλάκιά του, και Ιστη ένώπιον 
τοϋ Βελτίστσεφ κινών τό γόνυ και θεωρών 
αύτόν μετ ’ άπιστεύτου κυναιδείας,

— ’Ξεύρετε τ ί  θά γείνγ) άν δέν μοϋ δώ- 
<τετε άμέσως τά χρήματα ;

“  T t  ;  -— Νά, ά,ν μέ τόακώβουν , είς την ποώ- 
την άνάκρισιν πού θά μοϋ κάμουν θά είπώ 
■οτι κατάφερα τόν Κόροβοφ, τ ·?) παρακι- 
-νήσει σας, οτι επιθυμείτε νά τόν στείλετε 
«ίς τό κάτεργον, διά νά είμπορεΐτε έλευ- 
■θέρο>ς νά καρποϋσθε τών θωπειών τής κυ
ρίας Κόροβοφ, ίσως δέ καί νά την νυμ- 
φευθήτε, δτι δλη αύτή ή προκήρυξις εινε 
-προϊόν τή ; έφευρετικότητός σας καί δτι 
έπιτέλους, έγώ διά τήν έκτέλεσιν αύτής  
■ωφειλον νά λάβω ώς αμοιβήν παρ' υμών 
πέντε χιλιάδας ρούβλια. Κ’ Ιτσι θά τά 
ΐ ίπώ  δλα ! Έντίμως σάς λέγω ! ... Λοι
μόν πώς σάς φαίνεται;.. . Δέν είν’ώραΐον;..

Ό  Βελτ ίστσεφ ώχρίασε καί έταρά^θη 
πως.

— Βέβαια ... άλλά πρός τούτο χρειά
ζονται καί αποδείξεις, έτραύλισεν ούτος 
^αμηλοφώνως.

— Καί τί "Ας είποϋμεν, τυπικάς  
αποδείξεις δέν έ'χω, άλλά μετά ζωηρότη
τας καί μετά πλήρους ειλικρίνειας θά έπι- 
μείνω είς τήν ομολογίαν μου ταύτην, καί 
το ονομά σας, ώς καί τής κυοίας Κόρο
βοφ, καί σείς δέ μαζύ μέ αύτήν θά κο- 
πιάβετε είς τό δικαστήριον' δλοι γνωρί
ζουν τάς μετ’ αύτης σχέσεις σας, καί 
τότε ή ΰπόθεσις θά δημοσιευθϊ) καί είς 
τάς έφημερίδας καί, έπί τέλους, θά προσ- 
€ληθήτε δεινώς.

—  Πολλά ’ξεύρετε, βλέπω, μετά ειρη
νοφίλου μειδιάματος άνέκραξεν ό Βελτί-  
«τσεφ, έννοήσας δτι ούδέν άλλο απομέ
νει αυτφ , ή νά ύποκύψγ) καί έκπληρώσν) 
τήν άπαίτησιν τοϋ κυρίου Άντιζ ίστρωφ.

—  Χμ... Ό , τ ι  ’ξεύρω πολλά, δέν είνε 
ζητημα, παρετήρησεν ό τελευταίος, έδώ 
δέν εινε δτι ’ξεύρω πολλά τόσον,δσον π α ί
ζει ρόλον ό μεγαλοφυής στοχασμός . . . 
Μόλτκε, σοϋ λέγει ό άλλος!... Έγώ είμαι 
μάλλον στρατηγηματικός, δπως καί έκεΐ
νος, έ'πειτα καί ή πολιτική μου πάντοτε 
εινε τ ιμ ία  καίείλικρινής, ά λα Βίσμαρκ ! 
Έδώ έ'γκειται ή ισχύς μου ! ... Καί λο ι
πόν παρακαλώ, τά πέντε μου δισεκατομ
μύρια !

Ο Βελτίστσεφ έκάλεσε τόν υπάλληλόν 
του καί ένεχείρισεν αύτφ  τραβηκτικήν έπί 
ιδιωτικής τινός τραπέζης, δπως λάβ·ρ 
πέντε χιλιάδας ρούβλια.
Ε- — Θά λάβετε τόν κόπον νά περιμεί- 
νετε έ'ως μισήν ώραν , άπετάθη ούτος 
■®ρό; τόν Άντιζίστρωφ.

— Δέν πειράζει ! έκίνησεν έκεΐνος τήν 
Κεφαλήν καί έρρίφθη έπί τοϋ καθίσματος.

| Ταύτοχρόνως ό υπηρέτης έκόμισεν έπί 
ι*Ργυροϋ δίσκου τό σύνηθες πρόγευμα τοϋ 
Ι^ελτίστσεφ.

1 ■— Α γ α π ά τε  ; έξ αβροφροσύνης έπρό-

τεινεν ό Πλάτων πρός τόν ξένον του .
— Άκοϋς έκεΐ ! είμαι πρόθυμος, άφοϋ 

έπιθυμήτε ! μετ’ αγρίου μειδιάματος εί
πεν ό κύριος Ά ντιζ ίστρω φ  καί άπετάθη  
πρός τον υπηρέτην, φέρετέ μου, φίλτατε,  
βότκαν έν πρώτοις' δεύτερον, φαγητόν, 
μαζί μ ’ αύτά  φέρετε καί μίαν μποτίλ^α 
σαμπάνια, είν’ αδύνατον νά μήν εισθε έ- 
φοδιασμένος. . . Λοιπόν, καλά τά είπα ; 
ήρώτησε ποιήσας στροφήν έπί τών πτερ
νών του, μή συνερίζεσθε ! έ'πειτα δά σείς 
ό ίδιος μέ ήρωτήσατε, «άν αγαπώ», κ’έγώ 
διέταξα ! Έ πειτα  πρέπει νά πιοϋμεν καί 
τά  καλορροίζικα !

Ό  Ά ντιζ ίστρωφ 2πιε δύο ποτήρια βότ
κας καί μετά μεγάλης όρέξεως ήρξατο 
καταβροχθιζων τό προσφερθέν φαγητόν. 
Μεγάλως δυσηρέστη τόν Βελτίστσεφ δ 
ομοτράπεζος ούτος, άλλά τ ί  νά κάμγι ! 
Έν τή  ίδ ιότητι τού οικοδεσπότου έδέησε 
ν’ άποκρύψν) μειδίαμα χυδαίας αποστρο
φές καί νά προγευματίσνι v is -a -v is  μετά  
άναιδούς άπολιτεύτου άνθρώπου.

Ό  υπηρέτης έκόμισε φιάλην καμπα
νίτου

—  Τί σαμπάνια είνε ; νά ίδώ, είπεν δ 
Ά ντιζ ίστρω φ  λαμβάνων έκ τών χειρών 
του τήν φιάλην τοϋ καμπανίτου διά τήν 
προσήκουσαν πιστοποίησιν. Γροράν-μεν- 
τάλ ι  ! Περίφημα ! Εύγε ! Γεμίσετε μας, 
φίλε μου, δύο ποτήρια !

—  Έγώ δέν θέλω, έ'σπευσε νά προειδο- 
ποιήσν) ό Βελτίστσεφ.

—  Ό χ ι  δά ! Καί γ^ατί ; είπε προση- 
λώσας έπ’ αύτοϋ τούς οφθαλμούς του δ 
Άντιζ ίστρωφ.

—  Δέν πίνω, άπεκρίθη δ Πλάτων, μή 
έπιθυμώννάπίϊΐ μ ε τά «τοϋ κυρίου τούτου».

—  “Ελα τώρα, δέν βαρύνεσθε !... χάριν 
της έκτακτου καί εύτυχοϋς ταύτης πεοι- 
στάσεως, χρεωστεΐτε νά πιήτε !... Τά κα
λορροίζικα... Θά πιοϋμεν, βλέπετε, είς ά- 
νάπαυσιν τοϋ Κόροβοφ ! Χά, χά, χά ! 
Καλά δέν τό ε ίπ α ; . . .  α ί ;...

Καί ίδιοχείρως έπλήρωσε δύο ποτήρια, 
μετά μειδιάματος αληθούς ήδονή; θεωρών 
τό χρυσίζον νάμα τού άφρώδους καμπα
νίτου.

— Λοιπόν ! Τόκα ! Εί; υγείαν τού Βα- 
λεριανοϋ Κόροβοφ ! . . . Ό  Θεός νά τοϋ 
έλαφρύνίρ καί φαιδρύνιρ τόν είς τό κάτερ- 
γον δρόμον του !

Ό  Βελτίστσεφ οΰτε συνέκρουσεν, άλλ ’ 
ούδέ ήγγισε τό ποτήριον.

—  At, κύριε ! . . . τί κάμνετε σείς ; ! 
άπό τέτοια πρόποσιν άρνεΐσθε ! ...

—  Άκούσατέ μου, συγκεκρατημένως 
είπεν δ Πλάτων' έννοώ νά φονεύσγις άν
θρωπόν τινα, είμπορεΐς νά τόν προδώσνις, 
άλλά νά διαπράξνις τό Ιν ή τό άλλο καί 
έπειτα νά τόν χλευάζϊ)ς εις έπί^ετρον, 
είνε αισχρόν !

—  Καί μήπως έγώ τόν χλευάζω ; ! Ό  
Θεός νά μέ φυλάξϊ), είπεν δ Άντιζ ίστρωφ  
έκτείνας τάς χεΐράς του' έγώ πίνω άπλώς 
είς υγείαν τοϋ φίλου μου ! ίσως τού καλ
λίτερου φίλου μου ! Έγώ μάλιστα τόν 
άγαπώ πολύ ! Μά τόν Θεόν ! . . Εινε τό
σον καλός ! . . Έχει άγαθή ψυχή, χρυσέ

ψυχή, δ άνθρωπος ! . . Πρέπει νά χαίρη 
κανείς και δχι νά λυπήτα ι, διότι τέτοιοι 
άνθρωποι πηγαίνουν είς τό κατεργον ! 
Ενθουσιάζεται κανείς ! Όποία πεποιθη- 
σις ! Ό ποία πίστις ! Ά δ  ίκως νομίζετε, 
δτι τόν έπρόδωσα ! "Απαγε ! . . Έγώ  
μάλιστα  φρονώ δτι κάπως μοί οφείλει 
δι’ αύτό εύγνωμοσύνην. “Επειτα δά τ ί  
τόν νομίζετε, πώς είνε ; βέβαια, δέν λέγω, 
καλό παιδί' άλλά άνευ άνωτέρου οδηγού, 
άνευ ώθήσεως, θά ήτο τίποτε, μηδέν, 
άχρηστον πράγμα, καί άν τόν άφινα δπως 
ήτο, θά άπέθνησκεν άγνωστος, ένφ τώρα, 
τοΰλάχιστον τού έδωσα θέσιν είς τήν  
ζωήν, καί θέσιν σεβαστήν ! Τφ έδημι- 
ούργησα δνομα, τόν κατέστησα, τοΰλά- 
χιστον πολιτικόν μάρτυρα ! ολίγον τό 
έ'χετε ! Ό  πολιτικός μάρτυς, είνε ήρως, 
άγωνιστής, καί μήπως τοϋτο δέν τόν 
φθάνει ; ! ’Άνευ έμοϋ δέ, τ ί  θά ήτο ; έ'νας 
παλιάνθρωπος '

—  Ό μιλεΐτε  είλικρινώς ; δπόπτως ή 
ρώτησεν αΰτόν δ Βελτίστσεφ.

—  Ειλικρινέστατα ! Καί άπό μέσης 
καρδίας δύναμαι νά πίω είς υγείαν καί 
έπιτυχίαν τού καλού φίλου μου !

—  Καί τ ί  είμπορεΐ νά πάθη ;
—  Αύτός ;... πώς νά σάς είπώ ;.. δυ

νάμει τού άρθρου 2 4 5  καί 25 1  τοϋ περί 
τιμωριών νόμου, θά καταδικασθή είς δω
δεκαετή δεσμά είς τό κάτεργον. Καί δσον 
περισσότερα κοινωνικά θύματα, δσον πε
ρισσότεροι μάρτυρες, τόσον τό καλλίτερον 
διά τήν ΰπόθεσίν μας. Καί δμως, ’ξεύρετε 
τί ; διέκοψεν αύτός έαυτόν ό Ά ν τ ί ζ ί -  
στρωφ. Ό  καιρός παρέρχεται, κ’ έγώ φο
βούμαι νά μή χάσω τό τραΐνον ... Τώρα, 
’ξεύρετε, μόλις-μόλις προφθάνω νά πάγω  
'ςτό σπίτι διά τήν βαλίζαν μου.

—  Τά χρήματα θά έ'λθουν άμέσως, 
είπε καθησυχάζων αύτόν δ Βελτίστσεφ.

—  Ό χι, δέν λέγω δι’ α ύ τά - τό ’ξεύρω 
πώς θά έλθουν ! ’Ιδού τί θέλω ... πρέπει 
νά γράψωμεν τήν άνώνυμον καταγγελίαν,  
καί ’ςτό σπίτι δέν θά έχω καιρόν νά τό 
κάμω τοϋτο, θέλω λοιπόν, διά νά μή 
χάνω τόν καιρόν μου, νά καθίσω είς τό 
γραφεΐόν σας καί νά τήν συντάξω Ιν συν
τομία, καί σείς πλέον θά λάβετε τόν κό
πον νά τήν στείλετε είς τό ταχυδρομεΐον. 
Τοϋτο είνε καί διά σάς άσφαλέστερον.

Καί καθίσας παρά τό γραφεϊον δ κ. 
Άντιζ ίστρω φ, συνέτιχξε πάν δ,τι άπν)- 
τεΐτο, προσθέσας καί τήν 4Ί τή  έξοχή 
διεύθυνσιν τοϋ Βαλεριανού Κόροβοφ.

Έν τφ  μεταξύ, δ υπάλληλος έκόμισε 
τά  χρήματα καί δ Άρίσταρχος Κονόνο- 
βιτζ μετ’ άκουσίας, πυρετωδώς άοπακτι- 
κής άπληστίας ήρξατο άπαριθμών μέ τρε- 
μούσας χεΐρας τά ίριδόχροα χαρτονομί
σματα.

—  Ε λάτε  τώρα,χρηματάκια μου ! Ιμ- 
πρός, έμβάτε είς τό θυλάκιόν μου ! άνέ
κραξεν ούτος μή δυνάμενος νά συγκρα- 
τήσ·/) τήν έκστασίν του. Τώρα είς έ'ργον 
καί, ύγείαινε παμμίαρε μητερ, Ρωσσία ! !

[Έπετβι συνέχεια],
Α γ α Θ. Γ .  Κ α Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ



Ξ ΛΒΙΕ ΔΕ ΜΟΝΤΕΠΕΝ

II ΕΚΔΙΚΙΙΣΙΣ 

Τ Ο Τ  Δ Α Σ Ο Φ Τ Λ Α Κ Ο Σ

[Συνέχεια]

Είδός τ ι  συγκινήσεως έζεδηλώθη έπί 
τοΰ άζέστου προσώπου τοΰ δασοφύλακος, 
οΰ ή φυσιογνωμία έπί δευτερόλεπτον έφά
νη ήσσον άγρία.

—  Ά λ λ α ,  κύριε κόμη, δέν ήμπορώ νά 
ύπάγω συγχρόνως διά τόν ιερέα καί διά 
τόν ιατρόν. Τί νά κάμω ;

—  Τρέζε είς τόν ΐεοέα πρώτον, Καλ- 
λιουέ, καί είπέ αΰτφ  νά ελθη γρήγορα ... 
νά Ιλθη άμέσως.

—  Καί ό ιατρός ;
—  'Ενας άπό τοΰς ΰπηρέτας άς ίπ-  

πεύση... Ά ς  λάβη τόν καλλίτερόν μου 
ϊππον ... τόν εΰνοούμενόν μου .. τόν Βα- 
γιάρδον ... καί άς τόν φονεύση τρέχων, 
άν ήνχι άνάγκη, άλλά έντός μιάς ώρας 
νά ηναι έδώ μ! τόν ιατρόν . . . έντός 
μιάς ώρας ... ένόησες καλώς, Καλλιουέ ;

—  Ναί, κύριε κόμη.
—  Ά ν  έντός μιόίς ώρας ήναι έδώ, θά 

τοΰ δώσω πεντήκοντα είκοσάφραγκα ... 
Αΰτό νά τφ  είπής ... Ακόυσες ;

—  Ναί, κύριε κόμη.
Ό  δασοφύλαζ έζήλθεν δπως έκτελέση 

τάς δ ιαταγάς τοΰ κυρίου του. Ό  δέ κό
μης έπανήλθε παρά τή Μαργαρίτα.

Ή νεάνις δέν ώλόλυζε πλέον. Οί δέ 
οφθαλμοί της ησαν κεκλιεσμένοι. Θά τήν 
έζελάμβανέ τις ώς νεκράν, άν μή υπό
κωφο; στεναγμός διαφεύγων τών χειλέων 
της έδείκνυεν οτι ή ζωή δέν είχεν έγκα- 
ταλ ίπη  αΰτήν Ιτι.

Ό  κ. Δεβεζαί, καθεσθείς παρά τήν κ λ ί
νην, περιέμενεν. Είχε δέ μόλις παρέλθη 
εν τέταρτον καί έλαφρό; κτύπο; ήκούσθη 
εί; τήν θύραν 'Ο κόμη; έ'σπευσε ν’ άνοί- 
ζη. Έπί της φλιάς ΐστατο  όρθιος ό Καλ-  
λιουέ, καί όπισθεν αΰτοΰ ό ίεοεΰ; τοΰ χω
ρίου, γέρων σεβάσμιος, οΰ ή άργυρόχρους 
κόμη εστεφε πρόσωπον, φέρον τόν τύπον 
τής γλυκύτητο; καί τη ; ρΰ^.γγελικ^ς 
«γαττγι;. , · *

—  ΤΑ ! κύρ> _ ( ^ζεν ό
κό<·νις. **■ μειδε·" έφημεριε, α ν έ κ ρ ο .^ ^  
τχ<, κ,ατχλώς ήλθετε ! . . . ποσον α ν> 

μόνως σάς περιέμενον ! το^
—  Κύριε κόμη, άπήντησεν δ γέρων 

ΰποκλινόμενος, ο,τι ήκουσα παρά τοΰ 
Καλλιουέ μοί έπροζένησε βαθεϊαν λύπην, 
άνέκφραστον τρόμον. Τό κακόν δέν ήναι 
τόσω δεινόν, δσφ μέ άφισε να υποθέσω... 
νά υποθέσω... δέν είναι άληθες ; Υπάρ
χει άκόμη έλπίς ;

—  Φεΰ ! δέν δύναμαι νά σάς άπαντή-  
σω. Είμαι ώς κεραυνόπληκτος' ελθετε... 
θά τήν ίδήτε καί θά κρίνετε ό ϊδιος.

Καί ταΰτα  είπών, ό κόμης έφερε τόν 
ιερέα παρά τήν κλίνην- ειτα έπανελθων 
εις τήν θύραν ήρώτησε τόν Καλλιουέ :

—  Καί ό ιατρός ;
— Ό  ’Ιωάννης έπνιγε δι’ αΰτόν μέ τόν 

Βαγιάρδον.
—  Είπε; εί; αΰτόν νά φονεύση τό ν ΐπ -  

πον έν άνάγκη ·
—  Ναί, κύριε κόμη.
—  Ύπεσχέθη; αΰτώ τά πεντήκοντα 

είκοσάφραγκα ;
—  Τά δπεσχέθην ... Ό  ’Ιωάννης δέν 

θά λυπηθή τό άλογον καί όταν φθάση θά 
τό δώση εί; τόν ιατρόν καί έκεΐνο; θά έ- 
πιστρέψη πεζός.

— "Εχει καλώς. "Οταν Ιλθη ό ιατρός, 
φερε τον άμέσως μέσα.

—  Είναι άνάγκη νά έζυπνήσω τήν θα
λαμηπόλον την κυρίας ;

— "Ο/ι ! .. όχι άπήντησεν ό κύριος 
Δεβεζαί έντρομος ... Μήν έζυπνήβης κ α 
νένα. Α ; περιμείνωμεν τήν τελευταίαν  
στιγμήν διά νά άποκαλύψωυιεν καί εί; 
άλλου; δ,τι συνέβη ταύτην τήν νύκτα.

Ό  Καλλιουέ, κατά τό φαινόμενον, δέν 
έπέμεινεν' έν τούτοι; μεταβάς άθορύβως, 
άνεκοίνωσεν είς τήν εΰνοουμένην θεραπαι
νίδα τής κομήσσης τά συμβαίνοντα.

Ό  κόμη; έπανήλθε παρά τη Μαργα
ρίτα Εΰρε·—δέ τόν γέροντα ιερέα γονυπε
τή παρά τήν κλίνην, έφ' ής Ικειτο ή νέα 
έπιθάνατος.

—  Θύγατερ, Ιλεγεν αΰτΤί, μέ προσε- 
καλέσατε ... Ίί)οΰ ηλθον, έν όνόματι τοΰ 
Θεοΰ τής ειρήνης, τή ;  αγάπη; καί τή ;  
ευσπλαγχνία ;.

Ή Μαργαρίτα άκούσασα άνεγνώρισε 
τήν φωνήν του.

Κατέβαλεν ΰπερτάτην πίοσπάθειαν ΐνα  
έγερθή καί τό κατώρθωσε μετά μεγίστου 
κόπου. Τείνασα δέ πρό; τόν ιερέα άμφο- 
τέρα; τά ;  χεΤρας, είπεν :

— Πάτερ μου, άκούίατε τήν έζομο- 
λόγησίν μου.

Η'

Κλοπή έγ γ ρ α φ ω ν .

—  Λέγετε, κόρη μου, άπήντησεν ό ίε- 
ρεύς, σάς ά*ούω ... καί ό Θεός έπίση; 
σάς ακούει.

'Η νεάνις, διά φωνή; διακοπτόμενης 
καί μόλις άκουουμένης, ήρχισε τήν έζο- 
μολόγησίν της, διαρκέσασαν έπί πολύ. 
Ενίοτε οΐ λόγοι έζέπνεον πριν ή έζελθωσι 
τών χειλέων της' άλλοτε δέ σπασμωδι- 
κοί λυγμοί διέκοπτον αΰτήν. Καθ' δσον 
ή νεάνι; έλάλει, δ γέρων ίερεΰ; ώχρία, 
δτε δέ ή έζομολόγησις έτελείωσε, τό πρό
σωπον τοΰ λειτουργού τοΰ Ύψίστου ήτο 
τεταραγμένον καί πελιδνόν, επίσης καί 

τή ;  μετανοούσης. Οΰδέν ΰπελείπετο
. ϊ ν αΰτώ ν’ άκούση. Όθεν, τείνας τήν π λ ε ο ,  , ' ·' ’ , *

v c t - x  4™ κεφαλής τή ;  νεαν.'0
άπήγγειλ&.τ °^ς. Λυμένους λόγους τής 
ειρήνης και \ης συγχωρήσεως Ειτα έψι- 
θύρισε :

— Τώοα δυστυχής μου κόρη,θάρρος καί 
Ιλπιζε !... Θά ζήσης ... διά τήν μ ε τά 
νοιαν καί τήν έζάγνισιν...

Ή Μαργαρίτα, κινήσασα τήν κεφαλήν, 
άπήντησεν :

—  "Οχι, πάτερ μου ... όχι, δέν θά ζή -  
σω ... Αισθάνομαι δτι τό πάν έτελείωσε  
δι’ έμέ έν τφ  κόσμφ τούτφ  ... ή χειρ 
τοΰ Θεοΰ έβάρυνεν έπί τής ένοχου κεφα
λή ; μου ... μέ τιμωρεί ... καί τόν εΰλο- 
γώ ... Ά λ λ ά  μοί μένει τελευταϊόν τ ι  κα
θήκον ... ΰστάτη  καί έπίσημος έζιλέωσις 
μοί έπιβάλλεται . . . ειδοποιήσατε , σάς 
παρακαλώ, τόν σύζυγόν μου . . . είπέτε 
α ΰτφ  δτι τόν έζοοκίζω νά έλθη πλησίον 
μου.

*0 γέρων ίερεύς, καταληφθείς ΰπό τών  
δακρύων, δέν ήδύνατο ν’ άπαντήση, Ικλ ι-  
νε μόνον τήν κεφαλήν, όπως δείζη είς τήν  
Μαργαρίταν δτι έ'μελλε νά έκτελέση τήν 
αΐτησίν της, καί έπλησίασεν εί; τόν κό
μητα, δστις καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής  
έζομολο γήσεως τής συζύγου του Ιμενε. 
συσπειρωμένος έπί τίνος σκίμποδος είς τό 
βάθος τοΰ κοιλώματος ένός τών παρα
θύρων.

—  Κύριε κόμη, είπεν α ΰτφ , προσπα- 
θών νά καταστείλη τήν συγκίνησίν του,, 
ή κυρία κόμησσα σά; προσκαλεϊ είς τήν  
κλίνην τής αγωνίας τη ; ... ποοεύθητε καί  
μή λησμονήτε,δτι άφοΰ ό Θεός έσυγχώρη- 
σεν, οΰδεί; έν τφ  κόσμφ τούτω εχει τά 
δικαίωμα νά ήναι άνοικτίρμων ... Είς: 
γέρων, κύριε κόμη, είς λειτουργός τοΰ 
'Υψίστου, σάς υπενθυμίζει τήν μεγάλην  
ταύτην καί υψηλήν αλήθειαν ... καί ώς. 
ίερεύς, καί ώς άνθρωπος, σάς ικετεύει νά  
ήσθε έπιεικής καί οίκτίρμων.

Ό  κόμνις Ικλινεν ένώπιον τοΰ γέροντος. 
έφημεοίου-καί έπλησίασε μετά σπουδής: 
είς τήν κλίνην. Ή Μαργαρίτα, έγερθεϊσα, 
Ιδραζεν άμφοτέρας τάς χεϊράς του καί 
σφίγζασα αΰτάς σπασμωδικώ; άνέκραζεν:

—  Συγγνώμην !... συγγνώμην !... κύ
ριε κόμη, συγχωρήσατέ μ ε !

— Σάς συγχωρώ, δυστυχής ! . . σάς 
συγχωρώ έζ δλης τής ψυχής μου, έψέλ- 
λισεν δ κόμης. Ά λ λ ά  δι’όνομα τοΰ Θεοΰ! 
Μαργαρίτα, ήσυχάσατε καί ζήσατε ...

—  Μέ συγχωρεϊτε ; ήρώτησεν ή νεάνις 
μετ’ άφάτου έκπλήζεως.

—  Έζ δλης ψυχής καί καρδία; ... σάς 
τό έπαναλαμβάνω.

—  "Ισως δέν είζεύρετε ... ακούσατε ... 
ακούσατε ... θέλω ... οφείλω νά σά; τά 
είπώ δλα.

Ό  κόμης ήθέλησε νά τήν διακόψη, 
δπως μή άρχίση διήγησιν ανωφελή καί 
σπαρακτικήν δι’ άμφοτέρους, άλλά δέν 
έ'λαβε καιοόν. Οί οφθαλμοί τής νεάνιδο 
κατέστησαν απλανείς' κραυγή δέ, ήτις  
έφάνη έζελθοΰσα έκ τών μυχια ιτάτω ν  
τοΰ στήθους της, διέφυγε τών συνεσπα- 
σμένων χειλέων τη ;. Τά μξλη τή ; έτανύ- 
(talSt'i*· .ίύνεστρ'έφετο 8έ έπί τή ; κλίνης 
μετά φοβερών σπασμών καί ρηγνύουσα 
άναρθρους κραυγάς.

—  Τί εχετε ! Θεέ μου !. .. τ ί  Ιχετε:... 
έψελλισεν δ κόμης, έν ΰπερτάτη άγω-  
νία.

Ή Μαργαρίτα δέν άπήντησεν, ή δι’ 
όζυτέοων κραυγών καί σπαρακτικωτέρων 
όλολυγμών.

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθη δ ταχύς



καλπασμό; ΐππου, σταθέντος πρό τοΰ 
πύργου. Καί μετά 1/ λεπτόν, ό Καλλιουέ 
είσήγε τόν ίατοόν, δν ό κύριος Δεβεζαί 
δραμών ώδήγησεν είς τήν κλίνην.

—  Δι’ όνομα τοΰ Θεοΰ ! ήοωτησεν 
αυτός, τ ί  αλλόκοτος ασθένεια είναι αύτή;

— Τοκετός πρόωρος ... άπήντησεν ό 
ιατρός, άφοϋ έξήτασε τήν Μαργαρίταν.

'Αρκούντως καί ίσως πολΰ έξετάθημεν 
έπί της καταστροφή; της φοβεράς έκεί
νης νυκτός. Δέον νά μή ποιήσωμεν κατά-  
χρησιν τών πενθιμωτέρων χρωμάτων, ά τ ι 
να εΰρίσκονται είς τήν διαθεσιν τοΰ μυ- 
θιστοριογράφου. "Ας ρίψωμεν λοιπόν πέ
πλον έπί της άλγεινης ταύτης είκόνος 
καί άς περιορισθώμεν νά εϊπωμεν μόνον 
δτι μετά μίαν ώραν ή Μαργαρίτα έπαυσε 
νά ΰποφέρϊ), κοιμηθεΐσα τόν ύστατον  
δπνον, ένφ ό ιατρός παρουσίαζεν είς τόν 
κόμητα Δ=βεζαί νεογνόν θήλυ, οΰτινος ή 
μήτηο δέν ήδυνήθη ν’ άκούσγ) τόν πρώ
τον κλαυθμόν.

*0 πύργος τοΰ Βιλλεδιού εκειτο είς άπό- 
στασιν λεύγας περίπου άπό τοΰ πύργου 
τοΰ Δεβεζαί. Δέν είχε τάς έπιβλητικάς  
αναλογίας τοΰ οικήματος, έν ω συνέβη- 
σαν τά άχοι τούδε ίστορηθέντα. ΤΗτο μ ι 
κρός γοτθικός πύργος, είς δν είχον προσ- 
τεθή νεώτερά τινα κτίρια, καί δστις έκει- 
το έπί τών οχθών τοΰ Λείγηρος, έν μέσφ 
μεγαλοπρεπούς δάσους. ‘Ο υποκόμης τοΰ 
Βιλλεδ ιού διέμενε διηνεκώ; έν τφ  ώραίφ 
έκείνφ μέρει. Είχε νυμφευθή γυναίκα, 
πρός ήν μόνον ψυχροτάτην φιλίαν ήσθά- 
νετο, άνευ καί τ·7κ έλαχίστης σκιάς έρω
τος. Μετά δύο έ'τη ήρεμου συμβιώσεως, 
άλλ ’ οΰχί καί ευτυχοΰς, ή ΰποκόμησσα 
είχεν άποθάνη, καταλιποΰσα είς τόν σύ
ζυγόν της υιόν ολίγων μηνών, όνόματι 
Λουκιανόν. Τήν εποχήν καθ’ ήν άρχεται 
ή ίτορία αυτη, ό παϊς έκεΐνος ήτο έξαέ- 
τη ;.  Ό  υποκόμη; είχε συγκεντρώσγ) έπ’ 
αύτοΰ απούσαν τήν άγάπην του, οΕχρι τνίς 
ήμέρας , καθ' ήν συνέλαβε σφοδρότατον 
έρωτα πρός τήν κυρίαν Δεβεζαί.

Ό  έρως οΰτος, ό έπί μικρόν άνελπις, 
άλλ ’ έπί τέλους κατακτήσ,ίΐς καί ιή ν  καρ
δίαν τη ; Μαργαρίτα;, παρήγαγε δ ηλητη 
ριώδεις καρπούς. Ιίαρευρέθημεν είς ττ,ν 
άπαιβίαν λυσιν τοΰ φοοεροΰ τού '.’.ί  'δρά
ματος.

Νΰν θά μεταδίκμεν,ΐνα πβριπολήσωμεν, 
δίκχ.Ί -«οκτοκλεπτών, περί τον πύργον 
τοϋ Β·.λλαδιού, μί*ν-'Βραν μετά τόν θ ά 
νατον της κομήσσης Δεβεζαί.

Ή θύελλα δέν έμαίνετο πλέον, ά λλ ’ ή 
νύξ ήτο έτι σκοτεινή. Μόλις έν τ?ι ανα
τολή ώχρά τις ταινία, διαγραφομένη έπί 

μέλανος ούρανοΰ, άνήγγελλεν δτι ή 
ήώς δέν θά έβράδυνε νά διασκεδάση τά  
σκότη.

Ό  νεαρός Λουκιανός καί ό πα ιδαγω 
γός του έκοιμώντο ΰπνον άτάραχον, ό εις 
παρά τόν κοιτώνα τοϋ έτέρου. Οί ύπηρέ- 
Tat, οΐτινες ώς έκ τοϋ βρόμου τών βρον
τών,δέν είχον δυνηθΤί νά κοιμηθώσι κατά

το πλεΐστον της νυκτός, ήσύχαζον έκα
στος έν τφ  ίδιαιτέρφ οίκήματί του.

Μόνοι οί ΐπποι, άνήσυχοι διά τήν μι- 
κράν άπουσίαν τών δυο συντρόφων των, 
Κπληττον διά τών ποδών τό" Ιδαφος καί 
έχρεμέτιζον έν τφ  ίπποστασίφ.

Τήν στιγαήν έκείνην, σχήμά τ ι  ανθρώ
πινον' έξελθόν τοΰ δάσους, κατηυθύνθη  
είς τόν πύργον, βαδίζον μετά μεγίστης 
προφυλάξεως. Ό  νύκτιος έκεΐνος οδοιπό
ρος είχε βεβαίως σπουδαιοτάτους λόγους 
δπως μείν/j απαρατήρητος. Ά λ λ ’ ό φόβος 
αύτοϋ πεοί οίασδήποτε συναντήσεως, ώς 
έκ τοϋ ΰπνου, εί; δν πάντες έκεΐ ήσαν βυ
θισμένοι, ήτο άβάσιμος.

*0 Καλλιουέ,— διότι οΰτος ήτο ό προ- 
φυλακτικώς βαδιζων —  άφίκετο τέλος 
παρά τινα τών παρά τά πλευρά τοϋ πα-  
λαιοϋ πύργου κομψών πυργίσκων, έν φ  
υπήρχε μικρά θύρα, ήν κάλλιστα έφαίνε- 
το γινώσκων ό Καλλιουέ, δπερ ούδέν έχει 
καί τό παράδοξον, διότι οί κύριοι Δεβε
ζαί καί Βιλλεδιού έθήρευον συνήθως όμοΰ, 
είτε έν τοΐς κτήμασι τοΰ ένός, εΓτε έν 
τοΐς τοϋ έτέρου, καί οί ύπηρέται αύτών  
έ'ζων έν μεγίστγ) οίκειότητι.

Τούτου τεθέντος ούδέν παράδοξον,έπα- 
ναλέγομεν, άν ό Καλλιουέ έγίνωσκε τό 
σον καλώς πάντα τά μέρη τού πύργου 
Βιλλεδ ιού.

Ό  δ ασοφύλαξ άπέθετο έπί τοΰ έδάφους 
τό κλεπτοφάναρον, δπερ είχε χρησιμεύ
σω) αύτφ  δπως είσδύσν) είς τά νεκρικά υπό
γεια τοΰ πύργου Δεβεζαί, καί σάκκον έκ 
πανίου,άρκούντως μεγάλον, δστις έγγίσας 
τήν γην έξέπεμψε μεταλλικόν ηχον. Είτα 
7>ύσας αΰτόν, έξήγαγε διάφορα έργαλεΐα, 
έν οΐς καί σιδηροϋν λωστόν, έ'χοντα τριών 
ποδών μήκος καί ώσεί δακτύλου δ ιάμε
τρον. Είσήγαγε τήν άκραν τοϋ λωστοϋ 
τούτου ύπό τήν θύραν τοΰ πυργίσκου καί j 
μεταχειοισθείς αύτόν άντι μοχλοΰ, διά 
τής ήρακλείου αύτοΰ ισχύος, κατώρθωσε 
ν’ άποσπάσϊ) τήν θύραν άπό τών στρο- , 
φέων.της. Τούτου γενομένου, έθετς»αύθι:. 
τόν λωστόν έν τ φ  σάκκω, έλαβε τό κλ»*- 
πτοφανάριον καί τινα έκ τών έργαλ$Λων, 
άτινα είχε φέργί μεθ’ έαυτοϋ καί ά'νήλθεν 
έλικοειδη τινα κλίμακα. Φθάσα.. εις την 
τελευταίαν βαθμίδα, εΰρε θ'-,-αν κεκλει- 
σμενην, άγουσάν ε’ι̂  τό ‘ιε̂ &'ΪΌΛ' irsCfBji*.—; 
Τ·?, 'jbvi&'tia τοΰ κοχλιοστροφεως, Λ .τέσπα- 
σε τό κλεΐθρον καί ήνέφξε τήν θύραν έκεί- 
^ήν. ϊιηΤθε δύο ή τρεις αίθούσας, καί 
εφθασεν έπί τέλους είς τά  δωμάτια, τ'οϋ 
ύποκόμητος Άρμάνδου.

Έν τφ  κοιτώνι αύτοϋ ήτο γραφεϊον 
κεκαλυμμένον διά βιβλίων καί εγγράφων. 
Ό  Καλλιουέ έκάθησε παρά τό γραφεϊον, 
καί έξαγαγών έκ τού θυλακίου του τό 
έκ μέλανος μαροκινού χαρτοφυλάκιον 
ήνέφξεν αύτό καί έξήτ.-.ae τό περιεχόμε- 
νον, συνιστάμενον είς οικογενειακά έγ 
γραφα' έπανέθεσε τά έγγραφα έν αύτφ ,  
έτοποθέτησεν έπί τού γραφείου καί δέν 
έφρόντισε περί αύτοϋ πλέον.

Ά λ λ ’ ωθούμενος ύπό λόγου, δν άχρι 
τοϋδε άγνοοϋμεν, ήρεύνησεν έπιμελώς τά  
συρτάρια τοϋ γραφείου. Διά τίνος άγγ ί-

στρου παρεβίασε τό κλεΐθρον τοΰ πρώτου, 
έν φ  εΰρε τά κλειδιά τών άλλων, δπερ 
άπήλλαξεν αΰτόν μακράς καί δυσχεοοϋς 
έργασιας. Ήνέφξε καί έξήτασε διαδοχι- 
κώς πάντα τά  συρτάρια, Ιν τών οποίων 
περιείχε σημαντικήν ποσότητα χρυσών 
νομισμάτων καί τραπεζογραμματίων. Ό  
Καλλιουέ ούδέ κάν ήγγιξε τά  χρήματα  
ταΰτα , άλλ ’ έξηκολούθησε τάς έρεύνας 
του. Έ πί τέλους άνεκάλυψε δέσμην έγ
γραφων, δεδηλωμένων έν σχήματι έπι- 
στολών καί δεδεμένων δι’έρυθράς ταινίας.

"Ελυσε τήν ταινίαν ταύτην,έξήτασε τά  
έγγραφα καί μικρόν έδέησε νά ρήξγι κραυ
γήν θριάμβου.

—  ’Ιδού τ ί  μοΰ έχρειάζετο, έψιθύρισεν. 
’Ιδού τ ί  έξασφαλίζει τήν έκδίκησίν μου ! 
... άληθής εΰτυχία ! ...

Έπανέθετο, ώς ήδυνήθη κάλλιον, τά  
τοϋ γραφείου είς τήν πρώτην αυτών κα-  
τάστασιν, έξήλειψε μετ’άξιοπαρατηρήτου 
νοημοσύνης τά  ίχνη της νυκτερινής αυ-  
τοΰ έπιδρομής, καί φέρων μόνον τήν δέ
σμην τών έπιστολών, είς δς έφαίνετο ά- 
ποδίδων μεγίστην σημασίαν, κατέλιπε  
τόν πύργον καί έλαβε τήν είς τόν πύργον 
Δεβ εζαί άγουσαν.

Τό αμφίβολον λυκαυγές, δπερ διαδέχε
τα ι τό σκότος καί προηγείται τής ημέ
ρας, ήρξατο είσδΰον εις τε τά  δάση καί 
τούς άγοούς Ό  ήλιος έπλησίαζε νά κα-  
τακλύσν) διά τών φωτοβόλων αύτοϋ ά
κτίνων τήν γην, μετά νύκτα θυελλώδη 
καί φρικώδη.

"Ονε ό Καλλιουέ Ιφθασεν είς τόν πύρ
γον, έ'ααθεν ότι ό κόμης είχ ίν'έπανει- 
λημμίνως Ιρωτήσει περί αύτ^χίο-. "“ΐ,σπευ-  
σεν άμέσως είς τον κινιτώνα τοΰ κυρίου 
του, δστις είχε; κατακλιθή ένδεδυμένος 
έπί τινοί, Ανακλίντρου, άλλά δέν έκοιμδ- 
το. Τ < πρόσωπον αύτοϋ ητο ήλλοιωμενον, 
τό βλέμμα του ήλΓθιον' άμφότερα δ’έξε- 
δ'ίολουν τήν πλήρη αύτοϋ έκμηδένισιν.

Πρό τριών ώρών είχεν έξελθει τοΰ νε- 
κρικοΰ κοιτώνος, καταλιπών τόν γέροντα 
ιερέα προσευχόμενον παρά τήν κλίνην, έφ’ 
ήν άνεπαύετο ό νεκρός της Μαργαρίτας.

Τήν στιγμήν, καθ' ήν είσήλθεν ό δα
σοφύλαξ, άκαριαΐον φώς ένίψύχωσε τούς 
οφθαλμούς τοΰ κ. Δεβεζαί.

—“Ό  X ύ~ρϊο Κΐ5μ η ς μέ έζήτησεν ει- 
πεν ό Καλλιουέ. 

α ί .

—  Είμαι εί; τάς διατΐ.γάς τού κυρίου 
κόμητος.

— Καλλιουέ, Ιχω νά σοϋ είπώ πολλά.
—  Ακούω καί περιμένω.
—  Ά λ λ ά  πρό πάντων παρατήρΐ,ΐν,

αί θύοαι ήναι καλώς κεκλεισμέναι καί άν 
δύναται νά μάς άκούσγ) κανείς.

Ό  δασοφύλαξ έξετέλεσε τήν όιαταγήν  
ταύτην τοϋ κυρίου του.

—  Ό λ α ι  είναι καλά κλεισμέναι, ειπεν. 
Ό  κύριος κόμης ήμπορεΐ νά όμιλήσγι ά-  
φόβως.

—  Ποϋ ήσο ;
—  Έξετέλεσα τάς δ ιαταγάς σας.
—  Τάς δ ιαταγάς μου ! ... Έδωκα λοι

πόν δ ιαταγάς ;



—  Βέβαια.
—  Ποίκς ;
—  Τό χαρτοφυλάκιον.
— ΤΑ ! τό χαρτοφυλάκιον ! ... έπανέ- 

λαβεν ό κόιχης άνασκιρτήσας. Ενθυμού
μαι. ..  Καί ; ...

—  Τό έβαλα έπάνω si; τό γραφεϊον 
τοΰ ύποκόμητος.

—  Καϊ πώς ;
*0 δασοφύλαζ διηγήθη τάς λεπτομε- 

ρείας τ-7ίς νυκτερινής έκδρομής του, ας 
γινώσκομεν' εννοείται ομως οτι οΰδέ λό
γον Ικαμε περί τών ύπεζαιρεθέντων έγ
γραφων.

—  Ά λ λ ά ,  ήρώτησεν ό κόμης, τό σχέ- 
διον δέν ήτο νά περιμείνης, δπως εισέλ- 
θης είς τόν πύργον Βιλλεδιού, ή ειδησις 
τοΰ δυστυχήματος νά φερΥ) πρώτον τήν 
αύγχυσιν, τήν'άταζ ίαν  καί τήν άποσύν- 
θεσιν είς τήν υπηρεσίαν ;... Δέν μοΰ είπες 
ουτω ;

— Τό ειπον, κύριε κόμη, άλλ ’ έπειτα  
έσκέφθην...

—  Τ ί ;
— "Οτι ϋσως θά έ'βαλον σφραγίδας, 

καί τοΰτο ήθελε καταστήση άπραγματο- 
ποίητον τό σχέδιόν μου. Έστοχάσθην 
λοιπόν, δτι ήτο καλλίτερον νά ένεργήσω 
είς τήν στιγμήν, καί βλέπετε δτι είχα 
δίκαιον, διότι επέτυχα.

Ό  κόμης έποίησε διά τής κεφαλής ση- 
μεϊον έπιδοκιμασίας.

— Αΰτό μόνον εΐχετε νά μου είπητε ; 
ήοώτησεν ό Καλλιουέ.

j f c W ’ OTi·
—  Τί άλλο ;
Ό  κ. ιΑί.ββζαi έφρικίασε. Τά χείλη του 

^συνεσπάσθησαν, ά ϋ ,Υ  οΰδείς ήχος έζήλθεν 
'αΰτών.

"Ο,τι ήθελε νά *ϊπη δ κδμην προήρ- 
χετο προφαν'ώ^·. έκ φρικώδους σκ^ψεως, 
διότι ό τρόμος έζεδη^οΰτο είς τά β λ έ μ 
ματά  του.

Θ' 
ΓΙρότασις.

Έπί τέλους, έφάνη λαβών άπόφασίν 
τινα. Καταβχλών δ  ̂ ύπέρτατον άγώνα, 
έψιθύρισεν :

— Καλλιουέ__
—* Κύριε κόμη ;. .. ’
—  Το μνήμα, ΚαλΧιουέ... έκεΐνο τό 

μνηαα... είζεύρεις; ----
—  Τί ;
— Έ βαλλις είς τήν θέσιν του τό μάρ

μαρον ;
—  Πώ-. ήμποροΰσα νά τό βάλω μό- 

ν'ι?,'·, κάριε κόμη ; Δέν είχα τήν άναγ-  
καίαν δύναμιν νά τό κρατήσω καί νά μή 
συντριβή, άν Ιπιπτε μέ όρμήν, τό όποιον 
θά συνέβαινεν άφεύκτως...

—  Λοιπόν τό μνήμα ϊμεινεν ανοικτόν ;
—  Ναί, κύριε κόμη.
—  "Ωστε δλαι αί προφυλάζεις μας, 

οπως έζαλείψωμεν τά  Εχνη τοΰ χυθέντος 
αΐματος είναι πλέον ανωφελείς ;

—  Διατί ;
—  Διότι ό πρώτος, ό όποιος θά είσ- 

έλθη είς τά νεκρικά υπόγεια, θά ίδη τό

πτώμα τοΰ ύποκόμητος, καί τότε οΰδείς 
θά πιστεύση πλέον δτι έ'γινε μονομαχία, 
καί δχι δολοφονία.

—  Τοΰτο ήμποοοΰμεν νά τό άποφύ- 
γωμεν εΰκόλως.

—  Πώς ;
—  Είναι άνάγκη κανείς νά μή ήμπο- 

ρέση νά Ιμβ·/) είς τό υπόγειον, καί έγώ 
έκαμα δ,τι έχρειάζετο πρός τοΰτο καί 
χωρίς νά γνωρίζω τήν γνώμην σας.

—  Καί τ ί  Ικαμες ;
— Έρριψα πρό μιδίς ώρας τά δύο κλει

διά είς τόν ποταμόν.
—  Ά λ λ ά  έλησμόνησες ενα πράγμα, 

Καλλιουέ ...
—  Τ ί ;
—  Οτι ή σύζυγός μου άπέθανε τήν  

νύκτα ταύτην, καί δτι οί πρόγονοί μου 
τήν περιμένουσιν είς τόν τάφον, δπου πρέ
πει νά άναπαυθώσιν δσοι έφερον καί θά 
φέρουν τά όνομά μου.

Ή παοατήρησις αυτη έφάνη ταράζασα 
τόν δασοφύλακα, δστις δμως δέν έβρά- 
δυνε ν’ άνακτήσν) τήν ψυχραιμίαν του καί 
νά ευρΥ) τό μέσον, δπως ύπερνικηθή καί ή 
δυσχέρεια αυτη.

— Ό  κύριος κόμης έλησμόνησεν δτι, 
είς τήν ΰστεοην αΰτής ώραν, ή κυρία κό
μησσα έφανέρωσεν είς αΰτόν τήν τελευ- 
ταίαν θέλησίν της.

—  Είς έμέ !.. άνέκραζεν ό κ. Δεβεζαί.
— Είς σΖς τόν Ι'διον, κύριε κόμη.
—  Καί ποία ήτον ή θέλησις αΰτη ;
—  Νά ταφή, όχι πλησίον είς τοΰς προ

γόνους σας, υποκάτω είς παγερούς καί 
σκοτεινούς θόλους’ άλλά είς τό κοιμητή-  
ριον τοΰ χωρίου, δπου είναι πράσινα βρύα 
καί μοσχοβολοΰντα άνθη.

—  ’Ονειρεύεσαι, Καλλιουέ ;
—  Διόλου, κύριε κόμη.
—  Αΰτήν τήν θέλησιν, τήν οποίαν λέ

γεις, ή κυρία κόμησσα δεν τήν έζέφρασε.
—  Τό πιστεύετε ;
—  Είμαι βέβαιος περί τούτου.
—  "Ι«ως Ιχετε δίκαιον.... Ά λ λ ά  τί 

ση-^,αίνει ; Οί νίκ^οί δέν όμιλοΰν, καί ή 
κυρι.- κόμησσα δέν θά σάς διαψεύση...

—  Α λ λ ’ ή συνείδησίς μου...
—  Τί ,
—  Ή  συ·» =.(δησίς μου έπαναστατεϊ, μό

λις Ί\ι\ϊογπΡί'<ϊ}~-αχ: ι?ά άπ\?δωσω είς ψ υ 
χρά χείλη λόγους, τούς οποίους αυτά  ί έ ν  
έπρόφερον.

—  Τότε δέν βλέπω κανένα μέσον διά 
νά άποφύγετε δ,τι σάς τρομάζει καί νά 
έμποδίσετε νά έμβουν είς τά  υπόγεια έ- 
κεϊνα, έκτός άν εμβωμεν ήμεΐς πρώτοι καί 
κλείσωμεν τό μνήμα. ·

*0 κόμης έγένετο κάτωχρος.
—  Προτιμώ ν’ άποθάνω , έψέλλςσε , 

καί όχι νά εύρεθώ πάλιν, έστω καί δι’ Ιν 
δευτερόλεπτον, ένώπιον τοΰ πτώματος 
έκείνου.

—  Τότε, κύριε κόμη, άποφασίσετε. 
"Ο,τι σάς προτείνω είναι τό άθωότερον 
πράγμα τοΰ κόσμου. Τί ένδιαφέρονται οί 
νεκροί, άν κοιμηθώσι τόν ύστερον ύπνον 
των υποκάτω είς ενα μάρμαρον ή υπο
κάτω είς τό χώμα :

"Ο κόμης ητο άδύνατον νά άνθέζη έπί 
μακρόν. Έποίησεν έτι άντιρρήσεις τινάς, 
είτα ένέδωκεν.

— Αΰτό είχε νά μοΰ είπή ό κύριος κόμης; 
ήρώτησε διά δευτέραν φοράν ό Καλλιουέ.

Καί διά δευτέραν φοράν έ κόμης άπήν
τησεν :

—  Έ , όχι άκόμη.
Ό  Καλλιουέ έποίησε σημεϊον σημαίνον:
—  Ακούω
—  Είσαι άφωσιωμένος είς έμέ ! . . δέν 

είναι άληθές, Καλλιουέ είπεν ό κόμης.
Ό  δασοφύλαζ, δστις δέν περιέμενε τοι-  

αύτην έρώτησιν,άνεσκίρτησεν.
—  Πιστεύω δτι σάς τό άπέδειζα πε

ρισσότερον άπό μίαν φοράν ;
—  Δέν αμφιβάλλω... Ά λ λ ά  θέλω νά 

σέ άκούσω πάλιν νά μέ διαβεβαίωσης περί 
τής άφοσιώσεώς σου.

—  Είναι ειλικρινής καί βαθύτατη, κύ
ριε κόμη.

— Τό είζεύρω. Ά λ λ ’ άν ήτο άνάγκη 
νά μοί τό άποδειζης μίαν άκόμη φοράν ;

—  Δέν θά έδίσταζα. .
—  Ό ,τ ι  δήποτε καί άν εποεπε νά 

πράζης διά τοΰτο:
—  Ό ,τ ι  καί άν έπρεπε νά πράζω, κύ

ριε κόμη.
—  Καμμία θυσία δέν θά σοΰ έφαίνετο 

υπερβολική ;
—  Καμμία.
—  Ά κόμη καί νά χωρισθώμεν ;
Ό  Καλλιουέ άνεσκίρτησεν αυθις καί έ

ψιθύρισεν :
—  Νά χωρισθώμεν ;
Ό  κόμης έποίησε καταφατικόν τι ση- 

μεΐον.
—  Διά πολύν καιρόν ; ήρώτησεν ό δα

σοφύλαζ.
—  Διά παντός.
"Ο Καλλιουέ δέν άπήντησεν' ά λλ ’ ήτέ- 

νισε διά παρατεταμένου καί έταστικοΰ  
βλέμματος τόν κύριόν του, δστις μετά  
τινας στιγμάς σιωπής, είπε πρός αΰτόν :

— Σιωπάς ;
—  Όμιλεΐτε  σπουδαίως, κύριε κόμη ;
—  Ναί.
—  Σκεφθήτε δτι άγαποΰσα τόν τόπον 

I τοΰτον . . . έγεννήθηκα έδφ . . . έδώ ηΰ-
ζησα .... ,^καί έδφ ήλπιζα νά άποθάνω !

—  "Ολα ΰτά τά είζεύρω' άλλά είζεύ- 
fV  πρός τούτο·. ν ίπου δέν υπάρχει
θυσία, όέν -υπάρχει καί άφοσίωσις

—  Είναι όρθον 1 Ά λ λ ά  διά νά μέ άπο- 
μακρύνετε θά ?χετβ βεβαί'ων |να λόγυν ;

—  "Εχω ενα.
—  Έμπορώ νά τόν μάθω ;
—  Άκουσέ με, Καλλιουέ, καί θά σοΰ 

όμιλίσω είλικρινώς . . . Είσαι παλαιός 
υπηρέτης καί σέ άγαπώ . . . άλλά είσαι 
περιττός έδφ . . .

—  Διατί ;
— Διότι γνωρίζεις τά  μυστικά τής

νυκτός ταύτης . . . διότι είσαι ό μόνος, 
<» \ » /  ̂ 'οστις γνωρίζεις ττ,ν ατιμ ίαν μ,ου χ,αι την
έκδίκησίν μου . . . διότι, άν μείνης, ή
παρουσία σου θά ήνοιγε άπαύστως τήν
πληγήν, ή όποία αίμάσσει είς τά  βάθη
τής καρδίας μου... Μέ έννοεϊς, Καλλιουέ;



Ό  δασοφύλαξ έκλινε τεθλιμμένος την 
χεφαλην και είπεν:

—  Σάς έννοώ.
—  Ευρίσκεις οτι έχω δίκαιον ;
— Ναι.
—  Καί αναχωρείς ;
—  ’Αναχωρώ.
Ό  κόμης έλαβε την χεΐρα τοΰ Κ αλ-  

λιουέ καί έσφιγξεν αΰτήν έγκαρδίως, δπερ 
δμως δέν συνεκίνησε κα'ι πολΰ τόν δασο
φύλακα.

—  Δέν είναι ανάγκη νά σοΰ προσθέσω 
— έξηκολούθησε λέγων ό κ. Δεβεζαί,—  
δτι θά ένδιαφέρωμαι ύπέρ σοΰ, δπου καί 
άν εύρίσκεσαι καί δτι θά έξασφαλίσω την 
τύχην σου.

—  ΤΑ ! έψιθύρισεν ό Καλλιουέ.
—  Θά σοΰ δώσω τώρα αρκετήν ποσό

τητα  χρημάτων διά νά θέσης τά  θεμέλια 
τοΰ μέλλοντος σου.

— Ποΰ έπιθυμεΐτε νά υπάγω !
—  Ό που θέλεις . . . είς την Βόρειον 

’Αμερικήν . . . είς την Βραζιλίαν . . . είς 
τάς ’Ινδίας . . .

— Φαίνεται δτι επιθυμείτε νά βάλετε 
μεταξύ ήμών τόν ’Ωκεανόν. Ά λ λ ά  δύο ή 
τρεις χιλιάδες λεΰγαι περισσότερον ή όλι- 
γώτερον, τ ί  σημαίνουν ;.. Πότε θέλετε νά 
αναχωρήσω ;

Ό  κόμης έδίστασε μικρόν, ειτα είπεν :
—  Ή έγγυμοσύνη τής Σωσάννης μη 

γίναι λίαν προχωρημένη καί την έμποδίζη 
νά ταξειδεύση ;

Οί οφθαλμοί τοΰ Καλλιουέ έξήστραψαν 
άπαισίως.

—  Μην άνησυχήτε περί αυτής.. . είπεν 
άποτόμως... Ή Σωσάννα θά κάμη δ,τι 
θέλω.

Έκπλαγείς έκ τοΰ τόνου, οι’ οΰ άπηγ- 
γέλθησαν αί λέξεις αΰτα ι, ό κόμης παρε- 
τήρησεν άνησύχως τόν Καλλιουέ, οΰτινος 
δμως τό πρόσωπον ειχεν άναλάβη την 
προσωπίδα τής πρφην άπαθείας.

—  "Εχει καλώς, είπεν ό κόμης. Τότε 
δέν σέ έμποδίζει τ ίποτε νά αναχώρησης

1 σήμερον;
— Τίποτε άπολύτως.
—  Δέν θά κάμης καμμίαν προετοιμα

σίαν ;
—  Καμμίαν.
—  Θά σοΰ δώσω πεντήκοντα είκοοά- 

φραγκα, διά τά έξοδά σου άχρι τής Νάν- 
της, καί έπιταγην διά είκοσι χιλιάδας 
φράγκων, πληρωτέων άμέσως ύπό τοΰ έκεΐ 
τραπεζίτου μου... Σέ άρκοΰσι ;

—  Ναί.
—· Δύνασαι νά έπιβιβασθής έν Νάντη, 

ή έν Παϊμπέφ. Ά λ λ ω ς  τε, μόλις φθάσης 
εις τό ώρισμένον μέρος καί άποκαταστα-  
θής., άν σοΰ χρειασθώσι χρήματα, γράψε 
μου καί άμέσως σοΰ έμβάζω δσα ήθελον 
σοΰ χρειασθη.

—  Καλά, κύριε κόμη.
Ό  κύριος Δεβεζαί, άνοίξας συρτάριον, 

ένεχείρι σεν είς τόν Καλλιουέ κύλινδρον 
χρυσών νομισμάτων, ειτα Ιγραψε καί υπέ
γραψε την έπιταγήν, ήν ό δασοφύλαξ έθε
το έν τώ χαρτοφυλακίφ του.

—  Δέν σάς εΰχαριστώ, κύριε κόμΥ), ει-

πεν οΰτος , διότι έπροτίμων νά μείνω 
πτωχός έδώ, παρά νά φέρω τά  χρήματά 
σας αλλαχού Ά λ λ ά ,  άφοΰ ήναι άνάγκη, 
διά νά έξασφαλίσω τήν ησυχίαν σας, ανα
χωρώ... Μετά μίαν ώραν θά έγκαταλείψω  
τόν πύργον καί δέν θά μέ ίδήτε πλέον.

Ό  κύριος καί ό υπηρέτης άπεχοαρετί- 
σθησαν, καί ό αποχαιρετισμός ύπήρξεν,έκ 
μέρους τοΰ πρώτου, έγκάρδιος' ά λλ ’ έκ 
μέρους τοΰ τελευταίου, παγερός καί α 
παίσιος.

Ό  Καλλιουέ, μόλις έξήλθε τοΰ κοιτώ- 
νος τοΰ κόμητος καί (Εκλεισε τήν θύραν 
δπισθέν του, μετά φωνές, τής όποιας άί>υ- 
νατούμεν νά ΰποδείξωμεν αρκούντως τήν 
πλήρη μίσους πικρίαν, έψιθύρισεν :

—  Αναχωρώ, άλλά ό μεταξύ μας λο
γαριασμός δέν έτελείωσεν άκόμη, κύριε 
κόμη .. Θά συναντηθώμεν πάλιν... πότε; 
... δέν είξεύρω... πάντοτε δμως θά ήναι 
πολΰ γρήγορα διά σάς.

Μετά μίαν ώραν, ό Καλλιουέ πράγ
ματ ι άπεμακρύνετο τοΰ πύργου καί τής 
χώρας, άλλά μόνος, έγκαταλιπών τήν 
νεαράν σύζυγόν του.

Τήν πρωίαν έκείνην δύο κεραυνοβόλοι 
καί απροσδόκητοι ειδήσεις διεδόθησαν έν 
τοΐς περιχωροις, μετ’ αστραπιαίας ταχύ-  
τητος. Ή μέν περί τοΰ οίχτροΰ καί προ
ώρου θανάτου τής ωραίας καί νεαράς κο- 
μήσσης Δεβεζαί, ήτις, άποθνήσκουσα, έ- 
γέννησε θυγάτριον προώρως' ή δέ άλλη, 
παοαδοξοτίρα καί μάλλον άνεξήγητος, 
ήτο ή περί τοΰ τραγικού θανάτου τοΰ ύ
ποκόμητος Άρμάνδου Βιλλεδιού, πνιγέν- 
τος έν τ φ  Λείγηρι, μετά τού πιστοτέρου 
τών υπηρετών του.

Τά πτώ ματα  τοΰ υπηρέτου καί τών 
δύο ΐππων έξεβράσθησαν είς τήν όχθην 
ύπό τοΰ ποταμού, άλλά τό τού κ. Βιλ-  
λεδιοΰ δέν άνευρέθη.

‘Η καταστροφή αΰτη άπησχόλει λίαν  
τήν δημοσίαν γνώμην καί ιδίως ενεκα τοΰ 
περιβάλλοντος αΰτήν μυστηρίου. Πράγ
ματ ι,  τήν προγενεστέραν έσπέραν ό υπο
κόμης κατέλιπε τόν υιόν του μετά τού 
παιδαγωγού του καί άπεσύρθη είς τά δω
μάτ ιά  του, χωρίς νά είπή λέξιν, δυναιχέ- 
νην νά δώση ύπονοίας, δτι έσχεδίαζε νυ
κτερινήν έκδρομήν. Οι Ιπποκόμοι δέν ε ί
χον διαταχθή νά έτοιμάσωσι τοΰ ;  δύο 
'ίππους, καί μόνον τήν έπιοΰσαν έν*. .-σαν 
δτι έλειπον οΰτοι έκ τοΰ ιπποστασίου. 
Πρός τ ί  άρά γε ή μυστηριώδης έξοδος έν 
νυκτί θυελλώδει ; Πόθεν έπέστρεφεν ό κ. 
Βιδελλιοΰ τήν στιγμήν, καθ’ ήν ό θάνα
τος, άνωρθωθείς ένώπιόν του, έφώνησεν 
α υτφ  :

—  Μή περαιτέρω ;...
Α ινίγματα ταύτα , ών οΰδείς ήδύνατο  

ι νά παοάσχη τήν λύσιν.
'Η κηδεία της κομήσσης Μαργαρίτας 

Δεβεζαί έγένετο τήν έπιοΰσαν,μετά μεγά- 
; λης έπισημότητος, έν μέσω άπειρου πλή

θους συγγενών καί φίλων προσελθόντων 
πανταχόθεν της επαρχίας. Οΰδείς παρευ- 

| ρέθη αδιάφορος.
"Οπως έκτελέσωσι μ ία ν τώ ν  τελευτα ίω ν  

! &ελήβεων τ ijg άπο&ανονβης, άντι νά θά-

ψωσι τήν κόμησσαν έν τοΐς νεκρικοΐς ύπο- 
γείοις τοΰ πύργου, έθαψαν αΰτήν έν τφ  
κοιμητηρίω τοΰ χωρίου, έν φ  ησαν κατε-  
σπαρμένοι πενιχροί έπιτύμβιοι λίθοι καί 
μικροί μέλανες ξύλινοι σταυροί.

Πάντων οί οφθαλμοί έπλήσθησαν δα
κρύων, δτε ήκούσθη ό κρότος τοΰ χώμα
τος, πεσόντος έπί τοΰ φερέτρου, ένθα έ- 
κοιμάτο τόν αιώνιον ΰπνον ή νεάνις έκεί
νη, ή τόσον ώραία, ή πρό τινων έτι ημε
ρών πλήρης ζωής καί μέλλοντος καί χα- 
ρίτων — προσέθετον δέ—  καί άρετών.

Ή λύπη τοΰ κυρίου Δεβεζαί ήτον άφω
νος καί βαθυτάτη...

Τροφός, προσκληθεΐσα είς τόν πύργον, 
παρέσχε τό γάλα αΰτής είς τήν δυστυχή  
ορφανήν.

I'

ΔχπλΛ έξήγησις.
Όφείλομεν είς τόν άναγνώστην διπλήν 

έξήγησιν.
Όφείλομεν νά είπωμεν πώς ή κόμησσα 

Δεβεζαί εύρέθη είς τό νεκρικόν υπόγειον, 
ακριβώς τήν στιγμήν, καθ’ ήν τό πτώμα  
τοΰ Άρμάνδου Βιλλεδιού έμελλε νά κ α - 
λυφθή διά παντός ύπό βαρυτάτου μαρμά
ρου. —  Όφείλομεν προσέτι νά έξηγήσω- 
μεν τά  α ίτ ια  τού άγρίου μίσους,τό όποιον 
ό Καλλιουέ έτρεφε κατά τοΰ κόμητος, 
άντι τών αισθημάτων τής άγάπης καί 
τής άφοσιώσεως, περί τών οποίων ό τε 
λευταίος οΰτος είχεν άκράδαντον πεποί- 
θησιν. Θά προσπαθήσωμεν νά έκπληοώ- 
σωμεν τήν διπλήν ταύτην ύποχρέωσιν, 
δσον τό δυνατόν συντόμως.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής μετά τοΰ 
κυρίου Βιλλεδιού τελευταίας αύτής συν- 
εντεύξεως, ή Μαργαρίτα Δεβεζαί ήτο α 
νήσυχος. Ή ανησυχία της δέν είχεν άμε
σον λόγον, καί δμως ήτο άλγεινή, έξ έκεί
νων, αϊτινες άποτελούσι τόν άκάνθινον 
στέφανον διά τήν παρεχτρεπομένην γ υ 
ναίκα.

Έν τφ  βοόμιρ τής θυέλλης, ή δυστυ
χής έπίστευεν δτι ήκουε τής άπειλήν τοΰ 
ώργισμένου Θεού.

Ό τε  ό εραστής αυτής τήν έγκατέλι-  
πεν, δπως έπανέλθη είς τόν πύργον του, 
προαίσθημα άπαισιώτερον έτι κατέλαβεν 
αΰτήν ! "Εκαστον δέ παρερχόμενον λεπτόν 
έπέτεινε τό ποοαίσθημα τούτο. Έπί τέ 
λους έπείσθη δτι ήτο άδύνατον δυστύ
χημά τι νά μή έπέλθη είς τόν κ. Βιλλε- 
διού. Ά λ λ ά  ποιον ; Τούτο δέν ήδύνατο 
νά προμαντεύση. Ή δυστυχής γυνή δέν ή 
δύνατο νάκατακλιθή .Τετυλιγμένη πλατΰν  
λευκόν κοιτωνίτην, έπλησίασεν είς εν τών 
παραθύοων καί στηρίξασα τό φλεγόμενον 
μέτωπόν της έπί τών ύάλων ήτένιζεν έπι- 
μόνως πρός τό μέρος, 6 ι ’ οΰ ό ύποκόμης 
έγένετο άφαντος έν τφ  σκότει' έμεινε δέ 
ουκ ολίγον έν τή θέσει ταύτη . Αίφνης 
έβαλεν ασθενή κραυγήν καί όπως μή 
πέση, ήναγκάσθη νά στηριχθή έπί τοΰ 
παραθύρου. Είς τό άμφίβολον φώς άστρα- 
πής είδε δύο άνδρας φέροντας έπί φορείου 
πράγμά τ ι,  σχήματος άλλοκότου. Τόν 
ένα δέ αύτών ένόμισεν δτι άνεγνώρισεν'



ήτο ή σύζυγός της' άλλά ή Ιμφάνισις 
έκείνη ύπήρζεν ακαριαία, ώστε ή άμφι- 
βολία δέν -/)Suννιθνι νά μεταβληθη είς βε
βα ιότητα.

Ή ανθρώπινη ψυχή —  οΰδείς δύναται 
νά τό άρνηθή — κατέχει δευτέραν τινά  
όρασιν, είς ήν ισχυρός ηθικός ερεθισμός 
παρέχει ένίοτε θαυμασίαν διορατικότητα. 
Ή διορχτικότης αΰτη άνεπλήρωσε παρά 
τη κυρία Δεβεζαί ο,τι δέν ήτο δυνατόν νά 
ϊδη διά τών οφθαλμών τοΰ σώματος. 
Έσχε δ’ αυτη την συνειδησιν, ή μάλλον 
την βεβχ ιό'ητα, ότι τό έπί του φορείου 
φερόμενον έκεινο πράγμα ήτο τό πτώμα  
τοΰ κυρίου Βιλλεδιού.

Ή  κεραυνοβόλος αΰτη άποκάλ'.ψις, 
άντι νά έπιφέρη είς αΰτήν νευρικήν κρί- 
σιν, έκδηλουμένην διά δακρύων καί κραυ
γών, έπήνεγκεν είδος τι υπνοβασίας. Ή 
Μαργαρίτα, χωρίς νά Ιχη συνείδησιν της 
πράζεώ; της, κατελιπε τόν κοιτώνα της, 
διέτρεζε τοΰς σκοτεινούς διαδρόμους, κα 
τήλθε τάς κλίμακας, εφθασεν είς τόν 
κ·7ιπον κχί ήρχισε νά περιφέρηται πεοι τον 
πύργον, βαδιζουσα είκΤί καί ώς Ιτυχεν. 
Έβάδιζε βραδέως καί ρυθμικώς, ώ; αυτό 
ματον. ’Ανεξήγητος ζάλη είχε καταλάβη  
αΰτήν. Ήγνόει ποΰ ή το ’ ήγνόει τ ί  έζή- 
τει. "Αν τήν στιγμήν έκείνην εύρίσκετο 
τις ένώπιον της καί ώμίλει αυτη, οΰτε θά 
ήκουεν αΰτόν.

Έν το ιαύτη καταστάσει, Ιφθασεν είς 
τήν είσοδον τοΰ νεκρικοΰ υπογείου, οΰ ή 
θύρα είχεν άφεθ-7) ανοικτή ΰπό τοΰ Καλ-  
λιουέ καί τοΰ κόμητος. Ύπείκουσα δέ 
είς τό ώθοΰν αΰτήν ένστικτον, είσηλθεν 
είς τόν διάδρομον. Καθ’ όσον έπροχώρει, 
ασθενές φώς Ιφθανεν ίχρις αυτής, χωρίς 
όμως νά προσβάλη τήν όρασίν της. Τότε 
έφάνη είς τόν κόμητα καί τόν δασοφύ
λακα ώς φάντασμα, έρχόμενον έκ τοΰ ά λ 
λου κόσμου Έπί τέλους, είσηλθεν έν τφ  
φωτεινφ κύκλψ. Έπροχώρησε κατ' ευ
θείαν πρός τό ανοικτόν μνήμα καί, άνα- 
γνωρίσασα τό καθημαγμένον πτώμα τοΰ 
ύποκόμητος , άνεκτήσατο έπί στιγμήν  
τάς αισθήσεις της, όπως άπολέση αυτάς 
σχεδόν άμέσως.

Τά λοιπά είναι γνωστά.

’Ολίγους μήνας πρό τής ήμέρας, καθ’ 
ήν άρχεται ή ήμετέρα ιστορία, έν τφ  
πύργω τοΰ Δεβεζαί εύρίσκετο πολυάριθ
μος καί φαιδρός όμιλος. Ή Μαργαρίτα 
είχε μεταβή, οπως διέλθη έβδομάδας τι-  
νάς, παρά τή οίκογενεί^ της έν Βερού. Ό  
δέ κόμης, προσωρινώς ελεύθερος, παρέθε- 

ν τεν είς εικοσάδα φίλων πρόγευμα, οπερ
* Ιμελλε ν' άκολουθήση μέγα κυνήγιον,μεθ’ό
β περιέμενε τοΰς κυνηγούς λουκούλιον γεΰ-
β μα. Τό πρόγευμα διήρκεσε πολύ. Οί κύνες

έτρεχον ανήσυχοι, καί οί ΐπποι έχρεμέ- 
τιζον έν τη  παρά τόν πύργον πλατε ίς ,  
ενφ οί προσκεκλημένοι έμενον Ιτι πίνοντες 

ό άνδηγαυϊκόν οίνον. Έπί τέλους, οί έκπε-
α φυλισμένοι απόγονοι τοΰ Νεμβρώδ άπε-

φάσισαν, σχεδόν δυσαρέστως, νά έγκατα-  
λίπωσι τάς φιάλας καί νά ίππεύσωσιν. 

έ Έπρόκειτο νά κυνηγήσωσι μίαν Ιλαφον.

Τό κυνήγιον ύπήρζεν έξοχον. Τό ζφον 
μετά έζάωρον δρόμον, όμοιον πρός τόν 
τοΰ ΐππου τοΰ ι^σματος τοΰ Βοΰργερ, 
έπέστρεψεν είς τό μέρος, όθεν εφυγε, καί, 
άποκαμόν έκ τοΰ κόπου, κατέφυγεν είς 
μικρόν τ ι  τέλμα, κείμενον είς άπόστασιν 
τετάρτου λεύγης περίπου άπό τών κιγ-  
κλίδων τοΰ πύργου.

["Επεται συνέχεια].
Π α ν .  Π ά ν α ς

X .  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ο Υ  Α Ν Δ Ε Ρ Σ Ε Ν

' Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η ΙΕ Ν Ο Ν  ΒΙ3ΛΙ0Ν ΛΝΕί t IKON O N

Έ β π έ ρ α  δί*<&τη τρ ίτη .

’Απόψε ή Σελήνη μοί διηγήθη τά εξής:
—  Έπί ιή ς  όδοΰ, τή ; άγούσης είς τό 

δάσος, υπάρχουν δύο άγροτικαί οίκίαι' αί 
θύραι των είνε χαμηλαι, τά δέ παράθυρα 
άκόμη χαμηλότερα' περικυ*.λοϋν ται όμω; 
άπό κλιματαριαίς καταφόρτους σταφυ- 
λών καί άπό πλήθος ανθισμένων κισσών, 
αί δ| στεγαι των γέμουσι χλόης καί ά λ 
λων φυτών.

Ό  κήπος δέν περιέχει παρά γεώμηλα 
καί κράμβές' ούχ ήττον, εί; τινα γωνίαν, 
άνθίζει καί μία τρ ιανταφυλλιά καί έκεΐ 
πλησίον έκάθητο μικρά κόρη' είχε τά  
βλέμματά τη ;  προσηλωμένα έπί τίνος υ 
ψηλή; δρυό;, πεφυτευμένης μεταζΰ τών 
δύο έκείνων οικιών, οί κλώνές της είνε με
γάλοι, κατερχόμενοι μέχρι τών στεγών 
τών οικιών, ό δέ κορμός της είς τήν κο
ρυφήν έπριονίσθη έσχάτως ύπό τοΰ π α 
τρός της.

Έκεΐ λοιπόν κατεσκεύασε τήν φωλεάν 
του δ πελαργός καί κ α τ ’ έκείνην τήν 
στιγμήν εύρίσκετο ούτος έπάνω καί έρ- 
ράμφιζε τον κορμόν.

Αίφνης ανοίγει ή θύρα τής οικίας καί 
ώραΐος παΐς όμήλιζ έζέρχεται καί π λη 
σιάζει τήν κόρην' ήτο ό άδελφός της.

—  Τί κυττ^ς έ'τσι; τήν έρωτα.
—  Νά, κυττάζω τόν πελαργόν, τοΰ ά 

πήντησεν, ή γειτόνισσά μας μοΰ ειπεν ότι 
ό πελαργός φέρνει τά  μικρά παιδάκια είς 
τάς μητέρας καί ότι άπόψε θά φέργί καί 
εις τήν μητέρα μας έ'ν, λοιπόν περιμένω 
νά ίδω πότε θά τό φέρη.

—  Μπά, κουτή ποΰ είσαι, καϋμένη καί 
τό πίστευσες ;

—  ’Αμή σΰ γ ια τ ί  δέν τό πιστεύεις;
—  Καί μέ μοΰ τό είπε χθές ή γειτό-  

νισσα, άλλά ένφ ώμίλει, γελοΰσα- γιά  νά 
βεβαιωθώ λοιπών έγώ τής λέγω νά όρκι- 
σθη είς τόν Θεόν, άλλ ’ έκείνη δέν ήθελε, 
λοιπόν δέν είνε αλήθεια' Ιπειτα δέν τό 
κατάλαβες ότι τό λέγουν αΰτό είς τά  
παιδιά γιά  νά τά κοροϊδεύουν',

—  Πολυ καλά' ο?μ’ τότε λοιπόν άπό 
ποΰ Ιρχονται τά  μικρά παιδιά ;

—  Δέν τό ’ζέρεις; τά  στέλνει δ Θεός.
—  Ναί, μά δ Θεός, λέγουν, πώς τά  

σκεπάζει μέ τό ροΰχό το υ ’ πώς λοιπόν
I 'ζεύρουν ότι αύτός τά  φέρνει;

Αίφνης ομως κρότος ^ιαχωριζομένων 
κλώνων ήκούσθη έντρομα τά παιδία έ- 
κυττάζοντο, μή τολμώντα νά ϊδωσι πρός 
τό μέρος δθεν ή<,ούετο δ κρότος.

Μετ’ ολίγον ήνοιζεν ή θύρχ καί ή γει-  
τόνισσα τά προσεκαλεσεν.

—  Ε λά τε  λοιπόν νά ’δήτε τό παιδάκι 
ποΰ σάς έ'φε-εν δ πελαργός.

Τότε το ά^-εν, στρχφέν πρός τήν αδελ
φήν του μέ βλέυιαα πλήρες άθωότητος:

—  Καλ» λές, Φ'.φί, πώς τά  φέρνει ό 
Πελαργός τά πζ ιδζ* ια .

Έκείνη δέ ύπερηφανος·'
—  Ά μ ,  πώς νομίζεις!... τφ  άπήντησεν.

X.

Σονδροριηται έγγράφονται εις τά 
«Ε κλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πά
σαν εποχ r,v. Φΰλλ α προ^γουμενα ευ-
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλεία) /,μών, 
είς πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, και τοΐς κ.κ. Ανταποκρι- 
ταΐς ήμών.

Ευρεακοντοιε έν τω  Ι ίεβλεο πω -  
λε£ω ήιι,ών :

Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΚ Α Π Α Ρ Ε Ρ Γ Α

0  ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

Ν ΑΘ ΑΝ Ο  ΣΟΦΟΣ
Μ ΐτά ψ ι αίί-,· sa τον γερμανικού

Μετά εικονογραφιών.

Τ ιματα ι δραχ. 3 (ίλεύθ. ταχυίρ.) άν-.ι της αρχ ικής 5.

ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ
Ώ$αΙ Α λ κ α ϊ κ α ΐ .ί

Τ ιμώνται δρ. 1 (έλεύθ ταχυδρ.) αντί της αρχικής 2-

ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΔΩΔΕ

0 Μ Τ Σ Τ Ι Ι Ρ Ι Ο Δ Ι Ι Σ  ΓΑΜΟΣ
Τ ιμάτα ι δρ. 1 ,5 0  (έλεύΟ. ταχυδρ.).

Εξ*5ά0η τ ο  Γ τεύχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
περιέχον τήν συνέχειαν του Ν ι κ ό λ α  Σ ι γ αΛ ο ΰ ,  νέας 
'Αθηναϊκής μυθιστορίας του κ.Γρηγορίου Ξενοπούλου.

Τιμή έκαστου τεύ/ους (έξ %  σελίδων μετ’ έξω- 
φύλλου) λεπτά 50.

Συνδρομή έτησία (24 δεκαπενθήμερα τεύχη) δρ. 10. 
προπληρωτέαι, έξάμηνος δρ. 6 προπληρωτέαι.

Αιά. τό ’ Εξωτερικόν at αύταί τιμαί είς χρυσόν.
Ά ντ\  3 μόνον δραχμών, τξ  προσθήκη τών τα χ υ

δρομικών, οΐ νέοι εγγραφόμενοι συνδρομηται δικαι
ούνται να λάβωσι τα προεκδοθέντα τεύχη τής 'EU-  
Λ η ν ι χ η c Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς ,  ώς καί τινα έξ αύτών κατ* 
έκλογήν άντ\ 25 λεπτών έκαστον τεΰγος.

T(5t τεύχη τα^τα, άποτελοΰντα τήν Ιην περίοδον 
τής 'ΕΛΑην ιχης  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς ,  άπαρτίζουσι σειράν 
τερπνών,ώοελίμων κα\ άξιαναγνώστων εργων,ών κα
τάλογος Οπάρχει έν τή προεκδοθείση αγγελία.

Συνδρομητα'. έγγράφονται παρά τώ ήμετέρω Β ι-  
βλιοπωλείω τής «Κορίννης», οδός Προαστείου άρ.10, 
έν ω πωλουντα*. τα προηγούμενα τεύχη ώς καί τό 
νέον έκδοθέν.


