
Ή έν Σμύρνη γενική αντιπροσω
πεία τών «Εκλεκτών Μυθιστορημά
των» άνετέθη τοΐς κκ.

Λ,αιουτα,ρίδν} κ α ί  ΊΓάζϊβ,

πρός ούς, παρακαλοΰνται, ν ’ άπο · 
τείνωνται οί κκ συνδρομηται Λυών, 
οί μη λαμβάνοντες τακτικώ ςτά «’Εκ
λεκτά Μυθιστορήματα·. Τοΐς ίδίοις 
άνετέθη Λ εΐσπραξις τών συνδρομών 
και ή έγγραφή νέων συνδρομητών.

Ε Μ Μ Α Ν Ο Γ Η Δ  ΓΟΝΖΑΔΕΣ

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

[Συνέχεια]

Ό  εύγενής, δστις δέν προεχώρει, άν 
μετά προσοχές Ίνδοϋ δέν ήοεύνα πάντα  
τά  περίεργα τ·<5ς όδοϋ, άφ^κε βαθύν στε
ναγμόν.

—  Ώς βαίνουσιν οί ίπποι μας, δέν θά 
βραδύνουν νά φθάσουν τό άπόσπασμα των 
Ιππέων, τό όποιον ήκολούθησεν αυτήν την 
οδόν, έκλαμπρότατε.

— ’Απόσπασμα ! έπανέλαβεν έκπλη
κτος ό στρατάρχης. ’Ονειρεύεσαι λοιπόν 
έξυπνος, φίλε μου ;

—  "Οχι, άγαπητέ αύθέντα' ήκουσα 
ομως τούς χρεμετισμούς τών ΐππων μας 
καί παρετήρησα τόν κονιορτόν τής δδοϋ 
έπί τοϋ οποίου τά  πέταλα τών ΐππων τοϋ 
έχθροϋ άφήκαν τά ίχνη των ...

—  Μ’ δλον τόν ισχυρόν άνεμον, δστις 
πνέει ;

Ό  πρίγκηψ παρετηρησε και αύτός τό 
έδαφος καί κατέστη σύννους.

—  Είσαι πιστός οδηγός, Πομπεράν, 
καί είναι άνόητον νά βαίνωμεν πρός τούς 
ιππείς αύτούς. ’Ανάθεμά με δμως αν εί- 
ζεύρω ποϋ εΰοισκόμεθα !

—  Έχομεν τόν Ροδανόν δεξιόθεν, ά- 
ΐϊήντησε ψυχρώς ό Πομπεράν. Ή κορυφή

τοϋ κωδωνοστασίου,τό όποιον βλέπετε εις 
άπόστασιν τριών τετάρτων της λεύγης, 
είναι τό κωδωνοστάσιον τοϋ Δάνς."Εναντι 
αύτοϋ είναι η γέφυρα της Βιέννης. Τό 
άλλο έκεΐνο κωδωνοστάσιον είναι τής έκ- 
κλησίας τοϋ 'Αγίου Μαυρίκιου. "Αμα φθά- 
σωμεν έκεΐ, θά εΐμεθα έπί τής όδοϋ τ·71ς 
Γ ρενόβλης.

Ό  Βουρβόνος έσκέφθη πρό; στιγμήν.
— Μπα ! ά; βραδύνωμεν τό βήμα, ά λλ ’ 

ά; προχωρώμεν πάντοτε. Ό  Θεός θά μάς 
βοηθησν).

—  "Ας προχωρώμεν , έπανέλαβεν ό 
Πομπεράν.

Εύοίσκοντο εί; άπόστασιν πλέον τών έ- 
κατόν βηιιάτων άπό την ποώτην οικίαν 
τοϋ Δάν;, δτε ό Πομπεοάν έσταμάτησεν 
ενώπιον οίκίσκου παλαιοϋ, δστις έφαίνετο 
έγκχταλελειμμένος.

—  Μείνατε κάτω ολίγον, υψηλότατε, 
είπε χαμηλοφώνω;. Θά προχωρήσω μ.έχρι 
τη ;  γεφύρα; διά νά μάθω άν ή δίοδος ε ί 
ναι έλευθέρα καί άν οί κατηραμένοι αυτοί 
ίππεΐ; έλαβον άλλην όδόν.

Ό  στρατάρχης έξήλθε της άτραποϋ καί 
έκαμε τόν κύκλον τοϋ έρημου άλωνίου. 
Παρετηρησε τότε διεσπαρμένα; είς την 
πεδιάδα γυναίκας προσδενούσας δέσμας 
χόρτου, ένώ γέρων χωρικός έφαίνετο έξε- 
τάζων αύτό μετά περιεογείας. Διά νά μη 
έλκύστ] την προσοχήν αύτών άφίππευσεν

*0 Πομπεράν. δστις ταχέως διηυθύνθη 
πρός την γέφυραν, εύοε την διάβασιν κα- 
τειλημμένην ύπό πληθύος άστών, έν τώ 
μέσω τών όποιων ήγόρευεν ό κρεοπώλης 
τοϋ μέρους έκείνου. Πάντες έστράφησαν 
πρός αύτόν, ούτος δέ έχαιοέτισεν εύγενώς 
τόν δμιλον έκεΐνον τών περιέργων.

— Κύριοι, είπεν αύτοΐς, ήναγκάσθην 
νά σταματήσω καθ’ όδόν διά νά π ε τα 
λώσω τόν ίππον μου. Δύνασθε νά μοί εΐ- 
πητε ποίαν όδόν έλαβεν ή συνοδία μου, 
ητις θά διήλθεν ενώπιον σας ;

—  Ή συνοδία σας ! ύπέλαβεν ό κρεο
πώλη; έξετάζων μετά περιέργου καί υπό
πτου βλέμματο; τήν περιβολήν τοϋ λα -

' λοϋντος, έπέρασε πρό ολίγου τό γεφϋρι.

“Αλλοι έσταμάτησαν εί; Βιέννην καί ά λ 
λοι έξακολούθησαν τόν δρόμον των διά τό 
Δοφινέ.

—  Διάβολε ! είπεν δ Πομπεράν, αυτό 
είναι δυσάρεστον.

— Ποόσθεσε, κύο Κοκατρίξ, είπεν α 
στός τις ισχνός καί ωχρός, πώς ενα μέ
ρος άπό τούς ίππεΐ; έπέρασε μέ τήν βαρ- 
κα διά νά συντομεύσγι τόν δρόμον.

—  Γείτονα Κορνεμούς, ύπέλαβε σοβα- 
ρώς ό κρεοπώλης όργιζόμενος, μήπως ζ η 
τείς καυγά ; Θέλεις νά μέ παραστήσης 
πώς διδω ψεύτικαις ειδήσεις ;

— Ό  Θεός φυλάξοι! άνέκραξεν δ ισχνός 
άστός.Μοϋ έφάνη πώς είδα ιππείς είς τήν 
βάρκα, άλλά δέν έ^ω καλό ’μάτι καί ή 
όμίχλ,η έσκέπαζε τό ποτάμι. Ά φοϋ θυ
μώνεις, δμολογώ πώς είναι πολυ π ι 
θανόν ...

—  Ά  ! ά ! πολύ πιθανόν ! έπανέλαβεν 
δ κύρ Κοκατρίξ μετ’ οργίλου βλέμματος' 
τελείωσε λοιπόν, γείτονα !

Ό  Κορνεμούς έφοικίασε καί κατεβίβασε 
τού; οφθαλμού;, μεθ’ ό έσπευσε νά είπγ) ;

—  Είμαι βέβαιο; πώς άπατήθηκα' 
κανείς δέν έπέρασε μέ τήν βάρκα. Είσαι 
εύχαριστημένος, κύρ Κοκατρίξ ;

Πάντες οί άστοί έκάγχασαν' ά λλ ’ δ 
κρεοπώλης ουδόλως έταράχθη καί :

— Α γ α π ώ  τούς άνθρώπους,είπε,πού δέν 
τούς παρακαλοϋν νά είποϋν τήν άλήθειαν, 
γείτονα Κορνεμούς. Νά ήσαι δμως ήσυ
χος, διότι δέν έχω καμμία δυσαρέσκεια 
μαζύ σου.

"Εκαστος έθαύμασε τήν μεγαλοψυχίαν  
τού είρηνικοϋ έκείνου άνδρός, ό δέ Πομ
περάν ήρώτησεν αύτόν σοβαρώς άν καί ή 
Οπαρξις του άκατίου θ’ άμφισβητηθγϊ.

—  "O/t, ίππότα μου, άπήντησεν δ κύρ 
Κοκατρίξ έπίσης σοβαρώς. Βλέπεις άπ’ 
έδώ τό μαύρο έκεΐνο πράγμα είς τόν Ρ ο 
δανό. Αύτή είναι ή βάρκα ποϋ έλεγεν 
δ γείτονας μου. Ό  βαρκάρης Βικέντιος 
Ζοδέλ είναι φίλος μου. Δέν σέ συμβουλεύω 
δμως νά κάμης τόσψ μεγάλο γύρο διά νά

1 ευοης τούς συντρόφους σου. Ά κουσέ με,
! πήγαινε είς τό ξενοδοχεΐον τοϋΛ’ωλοϋ Α ί 
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1 0  ‘Οόος Π ροαατείου, «ρ. 1 0
ΑΙ σιινϊρομαί άποστέλλονται άπ ’ εύ- 

•ιίας είς ’ Αθήνας διά γραμματοσήμου, 
χαρτονομισμάτων, χρυσοϋ κτλ.
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λουροι» είς την πλατείαν τής έκκλησίας. 
Έκεΐ θά εϋρνκ καμμιά σαρανταριά τοξό- 
τας τή ;  βασιλική; φρουρά;, ποΰ ήλθαν 
τώοα' θά σέ πληροφορήσουν καλλίτερα 
άπά ’μ3ς.

Ό  Πομπεράν, θέλων ν’ άποδιώξϊ) πα- 
σαν υπόνοιαν γεννηθεΐσαν τυχόν ε’ι; τους 
αστούς, ήρώτησεν :

— Ποΰ είναι ή πλατεία  τής έκκλη
σίας ;

— Νά, έκεΐ' αριστερά, ε’ι; τό τέλος τοΰ 
μικοοϋ αΰτοΰ δρόμου, άπήντησεν ό Κορ- 
νεμούς.

— "Υψιστε Θεέ ; ανέκραξε ταΰτοχρό- 
νω; ό κρεοπώλης ίδών δεκάδα ιππέων εις 
τό έτερον άκρον τής γεφύρας, οί φίλοι 
σου άνησυχοΰν πώς άργησες καί έρχονται 
νά σε ζητήσουν.

Ό  Πομπεράν νισθάνθη ψυχρόν ιδρώτα 
ρέοντα άπό τοΰ μετώπου του- άνεγνώρισε 
τοΰς συναδέλφους τοΰ Φοσέ καί τοΰ Γου
λάρ' άπέκρυψεν δμως τήν ταραχήν του καί 
έμειδίασε τω κυρ Κοκατρίξ :

— "Εχεις δίκαιον , γενναϊέ μου άν
θρωπε. Τώρα δύναμαι νά μεταβώ είς τά 
ξενοδοχεΐον, διότι δ ΐππος μου καί έγώ ά- 
ποθνήσκομεν τής πείνης. Χαίρετε, κύριε, 
ευχαριστώ πολύ !

Έχαιρέτισε τοΰς άστοΰς διά νεύματος 
τή ;  χειρό; καί έλαβεν ήσύχως ττν διεύ- 
θυνσιν τής ΰποδειχθείσης α ΰτφ  μικρές 
όδοϋ. Ά λ λ ’ οτε δέν έφαίνετο πλέον ήλ-  
λαξεν όδόν καί μετ’ οΰ πολΰ Ιφθασε πρό 
τοΰ οίκίσκου, ένθα άνυπομόνως άνέμενεν 
αΰτόν ό στρατάρχης. Τώ άφηγήθη τά  
πάντα καί τώ προέτεινε νά διαβώσι τόν 
Ροδανόν διά τοΰ άκατίου τοΰ Βικεντίου 
Ζοδέλ.

Οί δύο φυγάδε; έβαιναν πρό πέντε λε
πτών, δτε δ Πομπεράν, άτενίζων άνησύχως 
πρός τήν πεδιάδα, είπεν είς τόν πρίγκηπα:

—  Οί πρός καταδίωξίν σας άποστα- 
λέντες είναι τόσω πολλοί, αί διαβάσεις 
καί τά  τενάγη φυλάσσονται τόσον κ α 
λώς, οί φίλοι σας έπιβλέπονται τόσον αΰ-  
στηρώς, ώστε θά ήτο ίσως φρόνιμον νά 
ταξειδεύωμεν μόνον τήν νύκτα.

—  Ά λ λ ά  ποΰ θά ευρω καταφύγιον τήν 
ήμέραν, κυρ Πομπεράν ; ύπέλαβεν δ κύριος 
Βουρβόνος. Καί αΰτοί οί μοναχοί τής Με
γάλης Σκρτρέζ θά ήρνοΰντο φιλοξενίαν 
είς τόν λειποτάκτην.

Ό  Πομπεράν κατεβίβασε θλιβεοώ; τήν 
κεφαλήν.

— Τί έγεινε τό θάρρο; σας, αρχηγέ 
μου ; έξηκολούθησεν δ δ ού ξ μειδιών. Ή 
διπλωματία σου έξηντλήθη. Αισθάνεσαι 
ήδη τάς κνήμας σου δακνομένας ΰπό τών 
κυνών. Θάρρος, διά τήν άγίαν Βαρβάραν! 
Είς τάς κρίσιμους στιγμάς είναι ώραΐον 
νά παλαίγ) τις καί νά νικδί. Τήν ώραν 
ταύτην, τό π3ν μοί είναι έχθρικόν' δ χω
ρικός είς τόν άγρόν του, ό λεμβούχος είς 
τήν λέμβον του, δ στρατιώτης είς τήν 
φρουράν του, δ μοναχός είς τήν μονήν 
του, ή πυργοδέσποινα πρό τοΰ κατόπτρου 
της. Τά δένδρα τής όδ οΰ είναι κατάσκ,ο- 
ποι, οΐτινες μέ παρατηροΰσι καί μέ άκού-

ουσΓ δέν είν’ αληθές ; Λοιπόν ; ομνύω δτι 
δ πρώτος θεράπων τοΰ βασιλέως, τοΰ δ
ποίου τήν έπαυλιν θά συναντήσωμεν καθ’ 
όδόν, θά μέ φιλοξενήσ·/) σήμερον, ή θά 
χάσω τό όνομά μου !

Κ α τ ’έκείνην τήν στιγμήν κυρία τις, ίπ- 
πεύουσα θαυμάσιον ίππον καί ής τό πρό
σωπον έκαλύπτετο διά μελανής καλύπ- 
τρας, διήλθε τήν δδόν. Παρ’ αΰτνΐ έ'βαινεν 
έφιππος έπίσης νεαρός άνήρ φέρων περι- 
στερνίδας μετά μικρών κρασπέδων καί 
φορών έπί τής κεφαλής πίλον, είς τοΰς γύ
ρους τοΰ δποίου ήσαν κεντημένα τά  οι
κόσημα αΰτοΰ. Όπισθεν αΰτών ήρχετο 
ακόλουθός τις, τόσφ ισχνός καί καχεκτι-  
κός καί πρό πάντων τόσφ γελοίως ένδε- 
δυμένος, ώστε άδύνατον ήν νά ίδτ) τις αΰ- 
τόν χωρίς νά γελάσγι.

Ίδόν τοΰς δύο ίππότας τό παράδοξον 
έκεΐνο άτομον άνεπήδησε τόσφ άποτόμως 
έπί τοΰ έφιππίου αΰτοΰ, ώστε δ ΐππος 
του έσταμάτησεν αίφνης" ά λλ ’ έκεΐνος 
έκέντησεν αΰτόν διά τοΰ πτερνιστήρας καί 
έπανέλαβί καλπάζων τήν πορείαν. Ήδυ- 
νήθη οΰτω νά φθάσΥ) ό ακόλουθος τοΰς 
κυρίους του, οΐτινε; είχον ήδη εισχωρήσει 
είς τό δάσος.

—  Μά τήν πίστιν μου ! άνέκραξεν δ 
δούξ, δ Μουσερόν ήτο αυτός, δστις διήλ- 
θεν ώς όραμα ένώπιον μας ;

—  Αΰτός ήτο, άπήντησεν δ Πομπεράν, 
καί τό άθλιον αΰτό έξάμβλωμα μας άνε- 
γνώρισεν, είμαι βέβαιος.

—  Τί σημαίνει ! είμαι βέβαιος διά τήν 
έχεμύθιαν τοΰ τρελλοΰ μου,ώς καί διά τήν 
πίστιν αΰτοΰ !

Ά φοΰ προέβησαν έτι έπί τινας στ ιγ -  
μά; σιγώντες, οί φυγάδε; κατήλθον είς 
κατωφερή όδόν φθάσαντες ουτω έπί τών 
οχθών τοΰ Ροδανοΰ. Ή παραλία ήν έρη
μος, πλήν μικροΰ όκταετοΰς παιδίου παί-  
ζοντος έπί τής άμμου καί τοΰ λεμβούχου 
χρίοντος διά λίπους τάς τροχαλίας αΰτοΰ.

Οί ιππείς λοιπόν έπορεύθησαν πρός τό 
άκάτιον’ταχεως δμως έβοάδυναν τό βήμα, 
ίδόντες έν α ΰτφ  τρία πρόσωπα, ών οί ίπ 
ποι μέγαν έπροξένουν θόρυβον.

Ό  Πομπεράν εσυοεν ήδη άπό τής χει
ρίδας τόν δοΰκα, ΐνα όπισθοδρομήσωσιν, 
δτε είς τών ξένων, παρατηρήσα; τόν δ ι
σταγμόν αΰτών, ήοξατο άδων δι’ έρρινου 
φωνής τό άσμα τών ’Ελβετών, λίαν σύ- 

' νηθες κατά τήν έποχήν έκείνην τοΐς τυ- 
χοδιώκταις.

—  Μά τήν άγίαν Βαρβάραν ! είπεν ό 
Βουρβόνος, αΰτή είναι ή φωνή τοΰ κΰρ 
Μουσερόν !

— Παράδοξον ! έψιθύρισεν δ Πομπεράν 
έμφροντις.

—  Έ χω έμπιστοσύν/ιν είς αυτόν, ΰπέ- 
λαβεν δ δοΰξ καί θά έταξείδευα εΰχαρί- 
στως μέ αΰτόν.

Φθάσαντες πλησίον τοΰ άκατίου οί 
ιππείς αφιππέυσαν.

Ό  Μουσερόν,δστις ΰπούλως είδεν έρχό- 
μενον τόν άρχαΐον κύριόν του, άφήκεν α ί 
φνης κραυγήν αμηχανίας καί έπήδησεν 
έλαφρώς άπό τοΰ άκατίου είς τήν παρα
λίαν. Ό  έξ έρυθρόχου βελούδου πίλος αΰ-

— · > -  ι  / ·  Τ /του, εις το χείλος του οποίου ην πτερον, 
στηριζόμενον διά πόρπης μετά πετραδίων, 
έπεσεν είς τά δδωρ.

—  Καλέ μου άνθρωπε ! είπεν είς τόν 
λεμβοΰχον, χωρίς νά δείξγ) οΰδέ τήν έλα- 
χίστην διά τοΰς ξένους προσοχήν, σώσε 
λοιπόν τόν πΐλόν μου.

Ό  Βικέντιος Ζοδέλ άνήγειρε τήν κεφα
λήν καί τό σχοινίον διέφυγε τών χειρών 
του, έπί τνί θέα τοΰ παραδόξου έκείνου 
οντος, δπερ ΐστατο όρθιον ένώπιον του καί 
δπερ διά πρώτην φοράν έβλεπε. Τό δέ παι
δίον έφυγε τρέχον δρομαίως μή τολμών 
ν’ άτενίση όπισθεν αΰτοΰ.

—  Έ λα  ! τρέξε λοιπόν νά σώσης τό 
καπέλο μου, έπανέλαβεν δ Μουσερόν.

Ά λ λ ’ έκεΐνος έκπληκτος καί κεχηνώς 
έξηκολούθει έξετάζων τόν νάνον, άπό κε
φαλής μέχρι ποδών, μετά περιεργείας με- 
μιγμένης σχεδόν μετά τρόμου.

—  Άδύνατον ν’ άφήσω τή βάρκα μου, 
χαριτωμένε μου κύριε, είπε τέλος, ήσύ- 
χασε δμως καί δέν θά χαθ·/ί τό καπέλο 
σου. Τά παιδιά μου ψαρεύουν έκεΐ κάτω  
καί θά τό πιάσουν ποΰ θά πεονα.

Ό  νάνος ήτένισεν αΰτόν οργίλος.
—  Μή μέ χλευάζεις, σύντροφε, είμαι 

υπηρέτης τοΰ πύργου τοΰ Μονσενύ. Συνο
δεύω τήν κυρίαν κόμησσαν καί τόν κύριον 
Διδιέ τόν ανεψιόν της είς τό μοναστήοιον 
τής κοιλάδας Βρεστέρ. Αύριον πιθανώς θά 
έπανέλθωμεν. Ά ν  τά παιδια σου θέλουν 
ν άνταμειφθοΰν γένναίω;, ας φέρουν τόν 
πΐλόν μου είς τοΰ έκλαμπροτάτου αυτοΰ 
κυρίου, ό όποιος είναι αΰλικός τής Αΰτοΰ 
Μεγαλειότητος.

Δι’ άδιοοάτου μειδιάματος δ Βουρβό- 
νο; έδωκε τώ νάνφ νά έννοήσγι δτι ήννόησε 
τήν σημασίαν τών λόγων του.

*0 νάνο; έξηκολούθησεν :
—  Γνωρίζει; βέβαια, καλέ άνθρωπε, 

τόν πύργον τοΰ κόμητος δέ Μονσενύ, νά, 
έκεΐ υψηλά ;

—  Εννοείται, ύπέλαβεν δ λεμβοΰχος, 
άφοΰ πηγαίνομεν ψάρια κάθε Παρασκευή.

Έπεβιβάσθη τότε πάλιν ό νάνος είς τό 
άκάτιον, μετά τοσαύτης άδιαφορίας,ώς εί 
ήγνόει έντελώς τίνες ήσαν οί δύο ίππό- 
ται. Συνώδευε τφόντι τήν κόμησσαν δέ 
Μονσενΰ και τόν άνεψιόν της. Ύποπτευ-  
θεΐσα τόν γεννώμενον έοωτα τοΰ Διδιέ 
πρός τήν Κλοτίλδην, ή Άρτεμις,προεφα-  
σίσθη δτι δέν θέλει νά εύρεθ’7) είς τόν πύρ
γον κατά τήν έκεΐ διαμονήν τοΰ βασι- 
λέως καί παρεκάλεσε τόν σύζυγόν της νά 
τϊί έπιτρέψ?] νά διέλθ·/) δύο ήμέρας είς τήν 
μονήν τή ;  κοιλάδας Βρεστέρ,ένθα μία θεία 
της ήν ήγουμένη.

Ό  κόμης ήγάπα πολΰ τήν σύζυγόν 
του, διά τοΰτο έσπευσε νά έκπληρώσγι 
τήν έπιθυμίαν της" έπειδή δμως αί δδοί 
άπό τής προτεραίας έφυλάσσοντο, ήθέλη- 
σεν ΐνα δ Διδιέ συν οδ εύσγ] αΰτήν. Ή κό
μησσα είχεν έπιδεξίως στήσει τήν παγίδα,  
είς ήν δ Μονσενΰ έπεσεν. Ή Ά ρτεμ ις  λοι
πόν άπήλθε τοΰ πύργου έλπίζουσα νά μή 
έπανεύρνι κατά τήν έπάνοδον αΰτής τήν 
Κλοτίλδην.

Έν τούτοις ό δοΰξ έπλησίασε τόν Βι



κέντιον Ζοδέλ καί πλήττω» αΰτόν έπι τοϋ 
ώμου :

—  Έ λα  ! κΰρ λεμβούχε, άς φύγωμεν 
τό ταχύτερον, διότι βιαζόμεθα.

—  Νά κινήσω μέ πέντε ανθρώπους καί 
μέ τέτοιον άέρα : ύπέλαβεν οΰτος' χωρα
τεύετε ! Νά μέ πάργ) ό διάβολος άν φύγω 
πριν γεμίσγ) τη βάρκα μου !

Ό Πομπεράν διέκοψεν αΰτό άποτόμως.
— Αί ! μη φλυαρείς , καλέ μου άν- 

θρωπε . Θά μάς περάσης άμέσως διά την 
υπηρεσίαν τοϋ βασιλέως ή αΰριον θά σέ 
στείλω εις τό κάτεργον... Έκλεξον.

— Καλά ! άπήντησε ζωηρώς ό Ζοδέλ. 
Νά πάρη ό διάβολος τόν στρατάρχην, νά 
δώσν) ό Θεός νά κρεμασθί) μέ τό σχοινί 
μου ! Διακόσιους ιππείς έπέρασα σήμερα 
τό πρωί, ζώα καί άνθρώπους καί δέν μέ 
έπλήρωσαν οΰτε πενήντα.

Ό  δοΰξ έμειδίασεν :
—  Νά, είπεν αυτω θετών εί; την χεΐρά 

του χρυσούν νόμισμα, παρηγορήσου καί 
πίε είς την ύγιείαν τοϋ βασιλέως.

Ό λεμβούχος Ιλαβε τό νόμισμα καί έ'· 
θηκεν αυτό είς τό στόμα του, ώς εί έφο- 
βεΐτο μη κηλιδωθϊ) έν τ γ  έπκφγ  μετά τού 
χαλκού, δν είχεν έν τφ  βαλαντίω του.

— Μά τά  γένει α τού πατέρα μου ! ύ- 
πέλαβε, θά πίω καλλίτερα είς την ύγιείαν 
τοϋ κυρίου Βουρβόνου, διότι γ ι ’αΰτόν έκέρ- 
δισα αΰτό τό νόμισμα.

Ό Πομπεράν επληξε διά τοϋ ποδός το 
έ'δαφος :

—  Εμπρός, πέρασέ μας λοιπόν, φλύ
αρε, διότι βιαζόμεθα νά συλλάβωμεν τάν 
λειποτάκτην. "Αν βραδύν-ρς περισσότερον, 
θά θεωρηθ-ΤΊς ώς συνένοχος.

— Έμβάτε, εΰγενέστατοι, είπεν ό Βι
κέντιος, θά φύγωμεν.

Οί ψευδείς θωρακοφόροι είσήλθον τότε 
είς τό άκάτιον, σύροντες όπισθεν αΰτών 
τούς ίππους των, οΰς προσέδεσαν πλησίον 
τών ΐππων τών άλλων έπιβατών' είτα δι- 
ερχόμενοι πρό τής κομήσσης προσέκλιναν, 
έκείνη δέ άνταπέδωκεν εΰγενώς τάν χ α ι
ρετισμόν. Κ α τ ’ έκείνην την στιγμήν τά 
βλέμμα τοΰ Διδιέ συνήντησε τά τού Βουρ
βόνου καί ήσθάνθη έαυτόν άκατασχέτως  
έλκυόμενον πρός τόν ξένον έκεΐνον. Ένφ  
δέ ήτοιμάζετο νά τώ άπευθΰνη τόν λό
γον, ομιλος τοξοτών τοΰ βασιλέως έφάνη 
άπό την όδόν ερχόμενος καί καλών μακρό- 
θεν τόν λεμβούχον.

Τούτον ίδόντες ό δοΰξ καί ό Πομπεράν 
έφρικίασαν άκουσίως.'Ο Ζοδέλ μόλις είχεν 
έκ* ινήσει, έσταμάτησε πάραυτα τό ά 
κάτιον.

— Εμπρός ! έμπρός ! άνέκραξεν αΰτφ  
ο Πομπεράν έπ ιτακτικώ;, άλλως θά σοί 
κόψω τά ώτα.

—  Σταμάτησε ! άν δέν μάς περιμεί- 
Μγίς, κατεργάρη, θά σέ κρεμάσωμεν ! άνέ
κραξεν ό αρχηγός τών τοξοτών. Θά φθά- 
οω κολυμβών τό άκάτιόν σου.

Η ταραχή τού δυστυχούς Βικεντίου 
Ζοδέ λ ήτο κ.αταφκνής,διότι 7)γάπα τόσον 

ώτά του, δσον έφο βε Γτο τήν άγ^ονην. 
^Έν τούτοις, ταχέως άπεφάσισε καί ύπε- 

χυψεν εί; την θέλησιν τοϋ ίσχυροτέρου. Τό I

άκάτιον, έπανελθόν είς την άκτην, κατε- 
λήφθη ύπό δεκάδος τοξοτών, οί πλεΐστοι 
τών όποιων έμεθυον. Ό  άξιωματικάς έξη- 
γριωμ,ένος καί την χεΐρα φέρων είς την  
λαβήν τοϋ ξίφους του ·'

—  Σατανά ! ποιος άπό σάς, ήρώτησε, 
διέταξε τάν λεμβούχον νά φύγγ) καί νά μη 
μάς περιμείνν) ;

—  Έγώ ! έσιώπησε ψυχρώς δ πρίγ- 
κηψ. Καί ήτένισε κατά πρόσωπον τόν 
προπετή Γασκόνον.

["Ε πίται συνέχεια],
TONY.

ΒΣΕΒΟΛΟΔ Κ ΡΕ Σ ΤΟ ΒΣ Κ Η

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια]
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—  Έλαβον κλή σιν' μέ προσκαλοϋσι 
σήμερον εί; την άνάκρισιν, εισερχόμενος 
είς τάν προθάλαμον, άπετάθη ό Β ελτί
στσεφ πρός υπάλληλόν τινα ή γραφέα, 
δστις έκάθητο όπισθεν γραφείου έσκυμμέ- 
νος έπί εγγράφων.

—  Τό όνομά σας ; ήρώτησεν οΰτος εΰ- 
θέως, χωρίς ν’ άνεγείρνι τήν κεφαλήν.

—  Βελτίστσεφ, έδόθη αΰτφ  άπάντησις.
—  Α, —  λάβετε τόν κόπον νά περι- 

μ.ένετε ολίγον, είπεν ό υπάλληλος, δεί- 
ξας διά προσκλητικής χειρονομίας Ιν έκ 
τών καθισμάτων τοϋ προθαλάμου.

Ό  Πλάτων Βασίλειεβιτζ παρετήρησε 
περί αυτόν καί αίφνης, πρός στιγμήν  
πεοιεστάλη έπαισθητώς.

Πρός τά παράθυρον, σχεδόν παραπλεύ- 
ρως, έκάθηντο δύο γυναίκες, ένδεδυμέναι 
άπλώς, άλλά κομψώς, μελαίνας έσθήτας. 
Έ  μία έξ αΰτών ήτο ή Ειρήνη Βορίσο- 
βνα Βελτίστσεφ, ή έτέρα ή Λιουδμήλα 
Σεργιέεβνα Κόροβοφ. Ήγνόουν άλλήλα;, 
ά λλ ’ ή Λιουδμήλα, προδήλως, έξ ένστι
κτου τινός, έμ,άντευσεν όποία τις ήτο ή 
γείτων αΰτής, καί τούτο άμέσως ήδύ- 
νατά τις νά άναγνώσϊ) έκ τού βλέμ.ματός 
της, έκ τής άκουσίας έκφράσεως τού 
προσώπου της. Ό  Βελτίστσεφ ύπεκλίθη 
μακοόθεν διά τών οφθαλμών μάλλον ή 
διά τή ; κεφαλής, πρός δε, διά τοιούτου 
άδιαφόρου τρόπου, ώστε δέν ήδύνατο νά 
είπη τις άν πρός τήν μίαν ή πρός άμφο- 
τέρας, ώς καί ποίαν άφεώρα δ σιωπηλός 
ούτος χαιρετισμός. Ά λ λ ’ ίδοΰ μετά τινας 
στιγμας, προσήλωσεν οΰτος έπί τής Ει
ρήνης Βορίσοβνας ερωτηματικόν βλέμμα, 
δπερ έφαίνετο δτι ήρώτα αυτήν : «Προ- 
παοεσκευάσθης ; μήπως περιπλεχθης ; έν- 
θυμεΐσαι τ ί θά άπαντήσ/ις καί παν δ,τι 
σέ έδίδαξα ;»

«“Ελπιζε καί Ισο ήσυχος», άπεκρίθη

αυτη διά τών οφθαλμών, σεμνώς ταπει-  
νοΰσα αΰτούς πρός τήν γήν.

Αί άφώνως εύγλωττοι αΰτα ι συνδιαλέ
ξεις δέν διεφυγον τήν προσοχήν τής Λιουδ- 
μήλας Κόοοβοφ.

Ήγέρθη αυτη τής θέσεώς της, διευθέ- 
τησεν έλαφρώς τήν έσθήτά της καί έπλη- 
σιασε τόν Βελτίστσεφ.

— Είνε εκείνη  ; ήρώτησεν ή κυρία Κό
ροβοφ, μετά φωνής μόλις άκουομένης, 
άπαρατηρήτως λοξοβλέπουσα τήν Ειρή
νην, τήν έχετε προγυμνάσει δπως πρέπει ;

—  Έγειναν δλα πλέον, έψιθύρισεν είς 
άπάντησιν δ Βελτίστσεφ.

—  Συγγνώμην, κυρία ! δ ι’ ίσχυράς φω
νής, πρός δέ μετ’έπισημότητος καί εΰγε- 
νείας άπετάθη δ γραφεΰς έκ τής θέσεώς 
του πρός τήν Λιουδμήλαν' πρό τής άνα-  
κρίσεως πάσα συνδιάλεξις μεταξΰ τών 
μαρτύρων τών κλητευθέντων διά τήν αΰ
τήν ύπόθεσιν απαγορεύεται αΰστηρώς. . . 
Λάβετε τόν κόπον νά καθήσετε είς τήν 
θέσιν σας !

Ή Λιουδμήλα προσεβλήθη καί τετα-  
ραγμένη έπανήλθεν είς τό κάθισμά της. 
Ά λ λ ’ έπιστρέφουσα, είδεν αυτη, μεθ’ όπό- 
σης ταραχώδους άπορίας, μεθ’ όποιας ζ η 
λοτυπίας περιέβαλλε τό βλέμμα τής γε ί
τονας της, ότέ μέν αΰτήν, ότέ δέ τόν 
Βελτίστσεφ, οίονεί τό βλέμμα τούτο έζή- 
τει νά μάθν) : «ποία είνε ή γυνή αΰτη ; 
διατί σέ έπλησίασε ; τ ί  σοί είπε ; τ ί  ση- 
μαίνουσι ταΰτα  πάντα ;»

Ταυτοχρόνως ήνοιξε μία τών θυοών τών 
άγουσών είς τά δωμάτια καί εξ αΰτής  
ήκούσθη ή πρόσκλησις :

—  Κυρία Κόροβοφ.! — είσέλθετε !
Ή Λιουδμήλα ώχρίασέ πως, ταλαν-  

τευθεΐσα πρό; στιγμήν, Ιρριψεν έπί τοΰ 
Βελτίστσεφ βλέμμα, ζητούν ένθάορυνσιν, 
ύποστήριξιν, καί έχώρησε πρός τήν φω
νήν, σύρουσα έλαφρώς τήν μεταξίνην α ΰ 
τής έσθήτα.

Ή θύρα έκλείσθη άμα αΰτής είσελθού- 
σης.

*
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— Καθήσατε, παρακαλώ ! μεθ' άβρό- 
τητος έδειξεν αΰτή κάθισμα, έμπροσθεν 
μεγάλου τίνος γραφείου, ό ποοσκαλέσας 
αΰτήν υπάλληλος.

ΤΗτο οΰτος νεανίας είκοσιπενταετής 
περίπου, μετά παραγναθίδων διπλωμά
του, μετά διπλού χωρίσματος τής κόμης, 
κατά τό άγγλικάν εθος, καί μετά εξεζη
τημένων τρόπων, καθάριος, λείος, συγ- 
κεκρατημένος, άβρόφρων Έν α ΰτφ , έκ 
πρώτης όψεως, έβλεπέ τις υπάλληλον  
τζέντλμαν, μετά χροιάς πετρουπολιτικής. 
Έκ τή ;  μορφής του έφαίνετο άνθρωπος, 
δστις δέν μένει άδιάφορος πρός διάφορά 
τινα λιχνεύματα τής ζωής.

Ή Λιουδμήλα έκάθησε καί ήτοιμάσθη.
Ό  υπάλληλος, μετά σοβαρώς συγκεν

τρωμένου ύφους , άνεφύλλισεν έπί τινα  
χρόνον τά έγγραφα καί άπέτεινε πρός τήν 
Λιουδμήλαν τάς συνήθεις τυπικάς έρω- 
τήσεις, αϊτινες καί -έγράφησαν μετά π ά 
σης λεπτομερείας.



—  ’Οφείλω έκ, τών προτέρων νά σάς 
ζητήσω συγγνώμην, διότι είμαι ήναγκα-  
σμένος νά θίξω δυσάρεστά τινα ζητήματα,  
μετ’ ελαφρού στεναγμού προειδοποίησεν 
ούτος την Λ|ουδριήλαν. Είπέτε είλικρινώς, 
ποΐαι είναι αί μετά τοΰ συζύγου σας σχέ- 
σεις ;

Ή Λιουδμήλα συνεταράχθη.
—  Δέν συζώ μετ’ αύτοΰ,άπεκρίθη αυτη  

συνεσταλμένως καί ήπίως.
— Πρό πόσου καιροΰ ;
—  Πρό τινων ήδη μηνών . . . πρό ήμί- 

σεως t-τους, ώς έγγιστα . . .
— Χμ . . . Ά λ λ ά  . . . παία ύπήρξεν ή 

αφορμή τής άπομακρύνσεώς σας; ίσως 
είνε πολύ κακός σύζυγος ;

—  Δέν . . . δέν έσυμφώνησαν οί χαρα
κτήρες μας. Έταπείνωσε τούς οφθαλμούς 
ή Λιουδμήλα, αίσθανθεϊσα άκουσίως τό 
τετριμμένον τής άπαντήσεως ταύτης.

—  Ιδού, κυρίως, περί τοΰ χαρακτήρας 
του ήθελον νά μάθω . . . Νομίζω, δτι ή 
παρ’ αύτοΰ έκτελεσθεΐσα πράξις, δύναται 
νά έξηγηθή έν μέρει έ'κ τινων λεπτομε
ρειών τοΰ χαρακτήρός του, έκ τών ηθών 
του, έκ περιστατικών τής ζωής του . . . 
Είπέτε, τ ί  είδους άνθρωπος εινε έν γένει ;

—  Είνε άγαθός, άλλά . . . άχαρακτή- 
ριστος.ένδοιάζουσά πως,άπεκρίθη ή Λιουδ
μήλα, αίσθανθεϊσα ένδομύχως τό άτοπον 
καί ούτωσί φωνήν τινα διαμαρτυρίας τής 
συνειδήσεώς της, ήτις άνεχαίτισεν αύτήν  
νά καταπατήσγι εις τόν βόρβορον τόν καί 
άνευ τούτου ήδη δυστυχή σύζυγόν της.

—  Ώ στε  αύτός πρώτος σάς έγκατέ- 
λειψε ; έξηκολούθησεν ό υπάλληλος.

—  "Οχι . . . Kot> οί δύο, οΰτω . . . ά- 
πλώς έχωρίσθημεν.

—  Μήπως, δέν σάς ήγάπα, σάς έκα- 
κομεταχειρίζετο ;

—  Αύτό δέν δύναμαι νά τό είπω.
—  Έβλέπατε άλλήλους άφ’ ής έποχής 

ζήτε κεχωρισμένοι ;
— Ενίοτε, άλλά σπανίως.
—  Λοιπόν, έν τοιαύτγι περιπτώσει,Γσως 

έχωρίσθητε μόνον πρός τό θεαθήναι, ούχί 
δμως καί κατά βάθος ; ήρώτησεν ά άνα- 
κριτής, προσηλών αίφνης έπί τής Λιουδ
μήλα; όξύ βλέμμα, προσπαθών νά δείξγ) 
τήν συνήθη διορατικότητα.

Τώ έπήλθεν ή σκέψις,δτι, Γσως ή Λιουδ
μήλα, ώ; σύζυγο;, ήτο μεμυημένη είς τήν 
συνωμοσίαν τοΰ συζύγου της καί έχωρί- 
σθη μόνον πρός τό θεαθήναι,ΐνα ματαιώσγ) 
τάς περιττάς υποψίας. Τή βοήθεια τής 
τελευταίας έρωτήσεως καί έκ τή ; έντυ- 
πώσεω; αύτοΰ κρίνων, ύπελόγισεν δτι τό 
«πουλάκι» θά συλληφθή εί; τήν πρώτην 
στηθε ΐσαν πλεκτάνην.

Ά λ λ ά  τό «πουλάκι» δέν συνελήφθη.
—  Δέν καταλαμβάνω τί εννοείτε λέ- 

γοντε;, πρός τό θεαθήναι, είπεν αΰτη  
άνασπώσα τούς ώμους. Νά σάς είπω τήν 
άλήθειαν, μοί είνε πολύ βαρύ τό θέμα τών 
έρωτήσεών σας, καί διά νά τελειώνωμεν 
. . . σάς λέγω απ’ εύθείας, δτι έγώ μόνη 
τον άφήκα, διότι . . . έγώ . . . άγαπώ  
άλλον καί. . . δέν ήθελον νά τόν άπατώ !

—  Είμαι πρόθυμος νά σάς πιστεύσω !

εύγενώς έ'κλινεν ούτο; τήν κεφαλήν έπί 
τοΰ ώμου. Ά λ λ ά  . . . τίς ούτος δ άλλος, 
κυρία ;

Ή Λιουδμήλα έταράχθη έκ νέου.
—  Μήπως καί τοΰτο άφορά τήν ύπό- 

θεσίν σα; ; ήρώτησεν αΰτη, ρίψασα έπί 
τοΰ άνακριτοΰ, συνεσταλμένως Ικετευτι
κόν βλέμμα, έτοιμον νά ΰγρανθή διά δα
κρύου.

—  Τί νά κάμω, κυρία ! μετά στεναγ
μού άνέσπασεν ούτο; τού; ώμους, άλλως, 
θά έτόλμων ποτέ νά θίξω τοσοΰτον δυσά- 
ρεστον ζήτημα;.

Ή Λ|ουδμήλα διετέλει έν προφανεΐ στε
νοχώριά, πώς νά άπαντήσν) είς τήν έοώ- 
τγισιν καί έσίγα ?χουσα τεταπεινωμένους 
τούς οφθαλμούς.

—  Λοιπόν,κυρία, τό όνομα τοΰ άλλου ;
—  Πλάτων Βελτίστσεφ, άπεκρίθη αΰτη  

μόλις άκουσθεΐσα.
—  Είπέτε, δποία ήσαν τ* υλικά μέσα 

τοΰ συζύγου σας ; ήρξατο έκ νέου έξετά- 
ζων δ ανακριτή;.

—  Αρκούντως μηδαμινά' διετηοεΐτο 
μόνον έργαζόμενος είς τάς έφημερίδας.

— Ά λ λ ’ Γσως τά ίδικά σας μέσα συνε- 
πλήρουν τάς έλλείψεις του ·,

Έπί τών όφρύων τής Λιουδυιήλας έρ- 
ριγησε λεπτή τις φλέψ.

— Κ’ έγώ ώσαύτως ώς καί ό σύζυγός 
μου, τίποτε απολύτως δέν έχομεν, άπε
κρίθη αΰτη άποτόμως καί ξηρώς.

— Καί δμως . . . Συγγνώμην. . . άλλά  
. . .  ή κατάστασίς σας, έπιτρέπει νά νο- 
μίζη τις . . .

— Τήν σημερινήν κατάστασίν μου δέν 
τήν χοεωστώ είς τόν σύζυγόν μου, σκαιώς 
διέκοψεν ή Λιουδμήλα.

Ό  ανακριτής άνεφύλλισε καί πάλιν έγ
γραφά τινα τής διαδικασίας.

—  Αί έρωτήσεις μου δέν εινε δλως 
διόλου άσκοποι, ώς φαίνονται Γσως, είπεν 
ούτος, μετά βραχεΐαν σιωπήν. ‘Ο σύζυ
γός σας άνωμολόγησεν ήδη, ώς υποδει
κνύεται έκ τίνος διεγερτικής προκηρύξεως, 
δπου μεταξύ άλλων υπάρχει το ιαύτη φρά- 
σις . . . ’Ιδού λάβετε τόν κόπον νά τό 
άναγνώσετε μόνη σας, κυρία !

Καί ώθησε πρός αύτήν φύλλον προκη- 
ρύξεως, ύποσημειώσας δι’ έρυθροΰ μολυ
βδοκονδύλου τάς γνωστάς γοαμμάς :

«Τά υλικά μέσα τής διοογανύσεως ή 
μών είσι κολοσσαϊα», άνέγνωσεν ή Λιουδ
μήλα' «έκτος τών χιλίων έντιμων έργα- 
τικών χειρών, ή έταιρία έχει είς τήν δ ιά 
θεσίν της έκατομμύρια ρουβλίων, δι’ ών 
δύναται νά βοηθή τάς οίκογενείας τών 
έργατών,κατά τάς ήμέρας τοΰ κινήματος. 
Είς Ιν έκ τών άκολούθων φύλλων μας, θά 
παραθέσωμεν απολογισμόν τή ;  διαχειρί- 
σεω; ήμών.»

—  Άνεγνώσατε, κυρία ; ήρώτησεν δ 
υπάλληλο ;.

Ή Λιουδμήλα έπέστρεψεν α ύτφ  τόν 
χάρτην.

—  Καί λοιπόν, τ ί  λέγετε εί; ταΰτα  ;
—  Τί νά είπω ! . . άνέσπασε τού; ώ 

μους, λέγω μόνον δτι έγράφη ύπό παρά- 
φοονος . . .

—  Γμ . . . άλλά, Γσως τοΰτο δέν είνε 
καί τόσον άβάσιμον ; . . . Τί φρονείτε ;

— Έγώ τίποτε άπδλύτως δέν φρονώ, 
διότι τίποτε δέν γνωρίζω περί τούτου ! 
πάλιν άρκετά άποτόμως διέκοψεν ή Λ|ουδ 
μήλα.

Ό  υπάλληλος έμειδίασεν έλαφρώς,άλλ’ 
ούχί άνευ αινιγματώδους πανουργίας καί 
ήρξατο έκ νέου άναδιφών τά  έγγραφα.

—  Σάς εινε γνωστόν τό έγγραφον τοΰ
το ; άπροσδοκήτως ήρώτησεν ούτος, δει— 
κνύων άνεπτυγμένον φυλλον χάρτου.

*Η Λιουδμήλα έρριψεν έπ’ αύτοΰ άκα- 
ριαϊον βλέμμα καί κατέβαλε προσπάθειαν 
δπως μή προδώσφ παν δ,τι γισθάνετο κ α τ ’ 
έκείννιν τήν στιγμήν.

Ητο τοΰτο «Κατάλογος τών άφαιρε- 
θέντων έκ τής διαχειρίσεως ποσών», γε- 
γοαμμένος διά χειρός τοΰ μακαρίτου Μα- 
ξίμου Βελτίστσεφ.

—  Ναί' τοΰτο έλήφθη έκ τής οικίας 
μου κατά τήν έρευναν,είπεν αΰτη μέ ΰφος 
πλήοους ηρεμίας.

—  Είμπορεΐτε νά μοΰ έξηγήσετε διά 
ποίας χειρός έγράφη τοΰτο ;

— Δέν ήξεύρω. Τό γράψιμον δέν τό 
γνωρίζω.

—  Περίφημα. Ά λ λ ’ είπέτε μου, τ ί  κα
τάλογος είνε αύτός ; Τί σημαίνει, ποιον 
σκοπόν ?χ= ι. καί τ ί  κεφάλαια είνε αύτά  ;

—  Περί τούτου ούδεμίαν Ιχω γνώσιν! 
άπεκρίθη άρνουμένη ή Λιουδμήλα.

— Καί δμως, βλέπετε, εΰρέθη είς τήν 
οικίαν σας, πρός τούτοις δέ έκρύπτετο 
έκεΐ δπου συνήθως δέν κρύπτονται τά έγ 
γραφα, Διατί τό έφυλάττετε αύτά μετά 
τοΰ λογαριασμοΰ τούτου τής κυρίας Βελ
τίστσεφ έντός τοΰ εικονοστασίου, όπισθεν 
τή ; μεγάλη; είκόνο;, άφοΰ δλα τά λοιπά 
έγγραφά σα; τά  έφυλάσσετε είς τήν τρά
πεζαν ή είς τό χαρτοφυλάκιον σας ;

— Διότι εκείνα ήσαν ίδικά μου καί 
αύτά είνε ξένα ! άνενδοιάστω; άπεκρίθη 
ή κυρία Κόροβοφ, προδήλως προητοιμα- 
σμένη είς τήν προβλεφθεΐσαν ταύτην έρώ- 
τησιν' δέν ήθελα νά τά άναμίξω μέ τά  
ίδικά μου, έξηκολούθησεν αΰτη' όλίγα 
πράγματα μήπως είμποροΰσαν νά συμ- 
βοΰν ; ένδεχόμενον νά τά έλάμβανε κανείς 
έξ απροσεξίας καί νά έχάνοντο. . . άπλώ; 
διά νά τά  προφυλάξω, γνωρίζουσα δτι 
ήσαν ξένα καί, Γσως, άναγκαΐα, τά  έ'κρυψα 
είς ιδιαίτερον, είς ασφαλές μέρος, καί ιδού 
τό πάν !

—  Είμπορεΐτε νά μοΰ έξηγήσετε, ούχί 
άνευ δηκτικότητος ήρώτησεν δ άνακρι- 
τής, έκ ποίας περιστάσεω;, δηλαδή πώς, 
καί διατί τά  έγγραφα περιέπεσαν είς χεΐ- 
ρα; σας πρός φύλαξιν ;

—  Ά π λούστα τα :  είχον λησμονηθή.
—  Παρά τίνος ;
— Παρά τοΰ Πλάτωνος Βελτίστσεφ.
—  Πότε άκριβώς ;
—  Μ . . . δέν ένθυμοΰμαι . . . νομίζω 

δτι ολίγον μετά τόν θάνατον τοΰ έξαδέλ- 
φου του.

—  Άναμφιβόλως έ'κτοτε θά εΓδατε τόν 
κύριον Βελτίστσεφ.

—  ’Εννοείται . . .



— Καί δέν σάς ήρώτησε περί τών έγ
γραφων ;

-— Μ . . . όχι' δέν ένθυμούμαι . . Πι
θανώς δέν μέ ήρώτησε, διότι άλλως θά 
τφ τά έδιδον.

—  Καί δ ιατ ί  σείς ή ιδία δέν έσκέ- 
φθητε νά τά δώσετε είς αΰτόν ;

-— Μ . . . μάλ ιστα  ! Δέν τά έζήτησε 
χ,’ έγώ τά  έλησμόνησα όλοτελώς ! "Οπως 
τά έθεσα όπισθεν τή ; είχ,όνος, οΰτω καί 
τά έλησμόνησα.

*0 ανακριτής έγραψε μετά λεπτομέ
ρειας τήν μαρτυρίαν τής Λιουδμήλας Κό- 
ροβωφ, άνεγνωσε πρός αΰτήν τό γραφέν 
καί έπρότεινεν όπως έπικυρώση αΰτό διά 
τής επιγραφής της.

—  Λάβετε τόν κόπον νά παραμείνετε 
έδώ, είς αΰτό τό Γδtον δωμάτιον' ή ανα
παυτική αυτη καθέδρα, αΐ ειδοποιήσεις 
καί αί έφημερίδες εινε είς τήν διάθεσίν 
«ας ! φιλοφρόνως έπρότεινεν ό τζέντλμαν, 
υπάλληλος, δείξας αΰτή γωνίαν τινά τοϋ 
δωματίου καί διηυθύνθη πρός τήν θύραν 
άνακοάξας :

— Κυρία Βελτίστσεφ !
["Επεται συνέχεια],

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

Ξ ΑΒΙΕ ΔΕ ΜΟΝΤΕΠΕΝ

II ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ 
ΤΟΤ ΔΑΣΟΦΤΛΑΚΟΣ

[Συνέχεια]

Ή τόσον αξιοπρεπής και εύγενης αυτη  
γλώσσα δέν έπεισε τόν κόμητα νά έγκα- 
ταλείψη τό άτιμον σχέδιόν του. Τό πάθος 
είχε τυφλώση αΰτόν είς τοιοϋτον βαθμόν, 
ώστε πάσα απόπειρα πρός έπαναφοράν αΰ- 
τοϋ έν τΐΊ όδω τής τ ιμές καί τοϋ καθή
κοντος άπέβαινε ματα ία .

Ή απροσδόκητος άντίστασις της Σω- 
σάννης συνέτεινεν είς τά νά έμπνευση είς 
τάν κόμητα αισχρόν καί άτιμον στρατή
γημα. Ό  εΰπατρίδης δέν ήσχύνθη νά ψευ- 
σθη πρός τήν δυστυχή κόρην, δπως προσ- 
ελκύση αΰτήν είς τήν παγίδα.

— Λοιπόν, έψιθύρισε, λοιπόν, δεσποινίς 
Σωσάννα, θά μέ άφίσετε έδώ είς τήν θύ
ραν σας, άνευ βοήθειας, μέχρι της ημέρας;

—  Χωρίς βοήθειαν ; . . έπανέλαβεν ή 
Σωσάννα. . . Ά λ λ ά  τ ί  βοήθειαν χρειάζε- 
σθε, κύριέ μου ;

—  Έπεσα άπό τοϋ ϊππου, μόλις έκα- 
τόν βήματα μακράν άπό έδώ, καί έχω 
έξηρθ ρωαένον τόν πόδα ... ί'σως δέ και τε- 
θραυσμένον ... Έσύρθην, οΰχί άνευ κόπου, 
άχρι της καλύβης σας, άλλά δέν δύναμαι 
νά υπάγω πλέον μακράν καί υποφέρω 
φρικωδώς.

Ή άγαθή καρδία καί ή άπλότης της 
Σωσάννης δέν έπετρεψαν αΰτή  νά παρατή
ρηση τήν άκραν άναληθοφάνειαν της διη-  
γήσεως τοϋ κόμητος.

—  ΤΑ ! Θεέ μου ! Θεέ μου, άνέκραξεν 
ή δυστυχής . . . άν τό είξευρα ! . . .

Καί χωρίς νά φορέση κάν τήν έσθητά 
της, νομίζουσα άλλως τε ότι έπροστατεύε- 
το άρκούντως ύπό τοϋ σκότους κατά τών 
άδιακρίτων βλεμμάτων, ή Σωσάννα έσυρε 
τόν μοχλόν καί ήνέφξε τήν θύραν.

Ό  κόμης, όπως μή έξεγείρη άμέσως 
τήν δυσπιστίαν τής νεάνιδος, ήτο συσ
πειρωμένος έπί τής φλιας.

—  Δότε μοι τήν χεΐρα, είπεν αΰτΤί, καί 
βοηθήσατέ με νά έγερθώ.

Ή Σωσάννα έτεινεν αΰτώ άμφοτέρας 
τάς χεΐρας.

Ό  κόμης, -προσποιούμενος ότι δέν ήδύ
νατο νά μεταχειρισθή ή τόν ενα μόνον 
τών ποδών του,είσήλθεν ΰποστηριζόμενος, 
ή μάλλον συρόμενος, ύπό τής νεάνιδος' 
άλλά μόλις διήλθε τόν οΰδάν τής φιλοξέ- 
νου οικίας, τά  μέρη ήλλαξαν. 'Ο κόμης 
έπανέκλεισε ταχέως τήν θύραν. ήρπασεν 
είς τάς άγκάλας του τήν τεταραγμένην 
νεάνιδα καί κατεκάλυψεν αΰτήν διά φλο
γερών φιλημάτων.

Ή Σωσάννα άντεπάλαισε μεθ’ όλης τής 
ένεργητικότητος, ήν παρέχει ή άπελπι- 
σία. Έδηξε τάν κόμητα. Έβύθισε τοΰς 
όνυχάς της είς τάς χεΐρας του. Έκραύγα- 
σε βοήθειαν . . . Ώλόλυξεν . . . 'Ικέτευσε 
τόν Θεάν νά τήν προστατεύση . . .

Άνωφελώς.
Ό  Θεός υπήρξε κωφός !
Ό  κόμης άνοικτίρμων !
Τήν πάλην, τάς κραυγάς καί τάς ικε

σίας, διεδέχθη ή έκμηδένησις.
Ήκούσθησαν έπί τινας στιγμάς θοήνοι 

καί λυγμοί, είτα υπόκωφος όλολυγμός 
καί ειτα βαθύτατη σιγή.

Ό τε  ό κ.Δεζεβαί, μετά τήν άναχώρησιν 
τών ξένων του, άπεμακρύνετο τοϋ πύργου 
καί έτρεχε νά διαπράξη άτιμον έγκλημα, 
οΰδέ τήν έλαχίστην είχεν υπόνοιαν ότι 
παρηκολουθεϊτο καί κατεσκοπεύετο. Καί 
όμως, άπό τής στιγμής, καθ’ ήν κατέλιπε 
τό άνδηρον καί κατηυθύνθη πρός τό δά
σος, άνθρωπός τις, δστις έφαίνετο ρυθμί- 
ζων τό βήμά του πρός τό τοϋ κόμητος, 
τόν ήκολούθει.

Άμφότεροι έφθασαν ταΰτοχρόνως είς 
τήν καλύβην τής Σωσάννης. Ό  άγνωστος, 
πάντοτε, άόρατος, ήκουσεν όλον τόν δ ιά
λογον, όν άνεφέρομεν, καί δστις γινώσκο- 
μεν ποϋ κατέληξεν.

'Ότε τοΰς θοήνους τής δυστυχοϋς νεά- ! 
νιδος διεδέχθη ή σιγή, ό άνθρωπος έκεΐνος 
έτριψε τάς χεΐρας.

ΤΗτο δέ ό κυνηγάς Ραμέ.

ΙΓ

Ή έρωμένη τον κνρίοι/.

Μετά τινας ώρας, ό κόμης, έπανελθών 
είς τάν πύργον καί συνελθών, ήσθάνθη 
έλέγχους συνειδήσεως καί ήσχύνθη διά τήν 
μυσαράν πράξιν, ήν έξετέλεσεν έν στιγμή  
άκατανοήτου παραφροσύνης. Ά λ λ ’ είς τ ί  
χρησιμεύει ή μετάνοια, όταν ή έπανόρθω- 
σις τοϋ γενομένου κακοϋ είναι αδύνατος ; 1

Είς τίποτε. . . οΰδ’ είς τό νά προφυλάξη 
τόν άνθρωπον άπό νέων έγκλημάτων.

Ό  κόμης άνεμνήσθη τής έξοχου κ α λ 
λονής τής Σωσάννης, καί ή φλογερά αυτη  
άνάμνησις άνερρίπισεν έν αυτφ  τό τών 
αισθήσεων πϋρ. Έπανήλθε λοιπόν είς τήν 
καλύβην καί εΰρε τήν νεάνιδα, έν ΰπερτά- 
τ φ  άπελπισμφ. Προσεπάθησε νά τήν π α 
ρηγόρηση, καί έπί τέλους τά κατώρθω- 
σεν. Ουτω δέ αί νυκτεριναί έπιβκέψεις 
έξηκολούθησαν άχρι τής προτεραίας τής 
έπανόδου τής κυρίας Δεβεζαί, ήτοι έπί 
ολόκληρον μήνα.

Ό  κόμης ήτο ένοχος, οΰχί δμως καί 
διεφθαρμένος’ οΰδ’ έσκέπτετο νά έξακο- 
λουθήση τάς μετά τής Σωσάννης σχέσεις 
του, ΰπ ’ αΰτά  σχεδόν τής συζύγου του 
τά  δμματα. Είχε λάβη τήν άπόφασιν νά 
διαρρήξη τάς μετά τής έφημέρου έρωμέ- 
νης του σχέσεις. Είχεν όμόση νά μή έπα- 
νίδη αΰτήν από τής ήμέρας, καθ’ ήν θά 
ήρχετο ή σύζυγός του, καί έσχε τό θάρ
ρος νά τηρήση τόν λόγον του. Ά λ λ ά  τα ΰ 
τοχρόνως είχεν άποφασίση νά εύρη ευφυές 
τι μέσον, όπως έξασφαλίση είς τήν νεά
νιδα υπαρξιν έλευθέραν καί ανεξάρτητον, 
χωρίς νά έκθεση αΰτήν διά τών μεγαλο
δωριών του.

'Ημέραν τινά, δεκαπέντε περίπου ήμέ
ρας μετά τήν τελευταίαν νυκτερινήν συ- 
νέντευξιν τών δύο έραστών, ό κόμης διήρ- 
χετο έφιππος ατραπόν τινα τοϋ δάσους. 
Παιδίον ρακένδυτον έπλησίασεν α ΰτφ ,  
κρατών τόν έκ βάμβακος σκούφον του είς 
τήν χεΐρα. 'Ο κόμης, νομίσας ότι τό jtat- 
δίον έζήτει έλεημοσύνην, χωρίς νά σταθ·7), 
ερριψε πρός αΰτό ήμισυ φράγκον' τά π α ι
δίον έλαβε τό νόμισμα, τό έφίλησε κατά  
τό έθος τών χωρικών, πριν ή θεση αΰτά 
έν τφ  θυλακίω του, ειτα έπαναλαβόν τόν 
δρόμον του κατέφθασεν «αυθις τόν κόμητα 
καί είπεν α ΰτφ  :

— Χίλια  σπολάτη, αΰθέντα μου ! άλλά  
κάτι άλλο ήθελα.

Ό  κόμης άνεχαίτισε τόν ΐππον του καί 
ήρώτησεν :

— Κάτι άλλο ήθελες ;
—  Ναί, αΰθέντα μου.
— Καί τ ί  πράγμα ;
—  Έ χω νά σάς είπώ κάτι.
—  Είς έμέ ;
—  Διάτανε ! ναί.
— Λέγε λοιπόν.
—  Τότε, αΰθέντα μου, έλάτε μαζί 

μου, άν αγαπάτε.
—  Ποϋ ;
— Θά τό ίδήτε, αΰθέντα μου, δέν είναι 

μακράν.
— Δέν έρχομαι μαζί σου, άν δέν μοϋ 

είπής πρώτα είς ποιον μέρος θά μέ όδη- 
γήσης.

—  Δέν είμπορώ νά σάς τό είπώ, αΰθέν
τα  μου.

—  Καί δ ιατί ;
—  Διάτανε ! διότι έκείνη μοϋ έσύστησε 

νά μή σάς είπώ τίποτε καί νά σάς οδη
γήσω έκεΐ μονάχα . . . Μοϋ τά είπε πε
ρισσότερο άπό δέκα φοραίς : Ν ιχόλα, φέρε 
τον έδώ, άλλα μη τοϋ ειπϊ\ξ ποϋ.



Ό  κόμης ένόησεν άμέσως οτι ή Σω
σάννα ήτο ή προσκαλοΰσα αΰτόν, οθεν δέν 
έπέμεινε περισσότερον καί ήκολούθησε τό 
παιδίον. Μετά πέντε δέ ή Ιί; 'λεπτά, είδε 
την νεάνιδα, καθημένην έπ’ι τν̂ ς πόας, 
ΰπό τινα δρϋν και βεβυθισμένην έν βαθύ
τα τη  θλίψει. Έφερεν είς τό στήθος άγρια 
τινα άνθη,ατινα άπεφύλλιζεν άφηρημενως, 
καί ήτο εΰκολον νά ίδίΐ τις δτι ό νοΰς α υ 
τής έπλανάτο μακράν τοΰ μέρους έκείνου.

Ά π ό  τής /ιμέρας, καθ’ ήν είδομεν αΰ
τήν τό πρώτον παρά τό τέλμα, ή τα λα ί
πωρος είχε μ.εταβληθή λίαν' τό ώραΐον 
μελαγχροινόν καί ρόδινον χρώμα τών π α 
ρειών της είχεν έξαφανισθή' τό πρόσωπον 
της είχεν άπολέση τό ωοειδές αύτοΰ, μη- 
κυνθέν' πελιδνός κύκλος έφαίνετο ύπό τά 
έξωδημένα καί έουθρά δρίματά της.

Άκούσασα τόν κρότον τών πετάλων 
τοΰ ΐππου έπί τής όδοΰ, ή νεάνις ήγέρθη, 
άφισε νά πέσωσι χαμαί τά άγρια άνθη, 
άτινα έκράτει Ιτι καί χαμαί νεύου.σα, 
συγκεκινημένη, τρέμουσα καί μετά π α λ 
μών καρδίας, περιέμενε. Τό όδηγήσαν τόν 
κόμητα παιδίον είχεν έξαφανισθή, διά μέ
σου τών δένδρων, άφοΰ έξετέλεσε τήν α 
ποστολήν του. Ό  κόμης έ'στη είς ολίγων 
βημάτων άπόστασιν, άφίππευσεν, εδεσε 
τόν χαλινόν τοΰ ΐππου του είς τό στέλε
χος ένός τών έκεΐ δένδρων καί προχωρή- 
σας πρός τήν Σωσάνναν ελαβε μετα τρυ- 
φερότητος τήν χειρ ά της.

— Έπεθύμησες, καλή μου κόρη, εί
πεν αΰτή, νά μέ ίδής καί νά μοί όμιλήσης;

—  Ναί, κύριε κόμη, είναι τώρα τέσσα- 
ρες ήμέραι, όποΰ σάς περιμένω καί κάνω 
τόν Νικόλα νά τρέχη ’ς τό δάσος μέ τήν 
ελπίδα πώς ή τύχη θάν τάφ = ρνε νά σάς 
άπαντήση . . . Σήμερα ομως είχα άρχίση 
ν’ άπελπιζωμαι.

— Τέσσαοας ήμέρας περιμένεις, κα
λή μου κόρη ! άνέκοαζεν ό Δεβεζαί.

—  Ναί, κύριε κόμη.
—  "Εχεις τι σπουδαϊον νά μοί είπής ;
—  Ναί, σπουδαϊον καί θλιβερόν.
— Μέ τρομάζεις, Σωσάννα' όμίλησον.
— Είμαι χαμένη περισσότερον άφ’ δσον 

ένόμιζα.
— Τί θέλεις νά είπής ;
—  Συμβαίνει τ ό  μ ε γ α λ ε ί τ ε ρ ο ν  δυστύ- 

χημα
— Ποιον ;
Ή Σωσάννα άφ.σε τήν ώχράν αυτής 

κεφαλήν νά κύψη έπί τοΰ στήθους της καί 
μετά τινας στιγμάς δισταγμοΰ άπήν
τησεν :

—  Θά γίνω μητέρα.
Ό κύριος Δεβεζαί ώπισθοχώρησεν Ιν 

βήμα .
— Μητέρα ! . . . έπανέλαβεν, ά ! Θεέ 

μου ! . . .
— Βλέπετε, έψέλλισεν ή νεάνις, βλέ

πετε δτι είχα δίκαιον νά σάς λέγω δτι 
συμβαίνει δυστύχημα ;

— Ά λ λ ά ,  χαλή μου κόρη, είσαι βέ
βαια δτι δέν άπατάσαι ;

Ή νεάνις έγένετο καταπόρφυοος . . . 
Ό  κόμης ήναγκάσθη νά έπαναλαβη τήν 
έρώτησίν του.

— Ναί, είμαι βεβαία, έψιθύρισεν ή 
Σωσάννα.

*0 κόμης κατελήφθη ΰπό τρόμου. Περί 
τοΰ δυνατοΰ νά γίνη μήτηρ οΰδέποτε 
πρό τής στιγμής έκείνης είχε σκεφθή' δθεν 
ή κεραυνοβόλος αυτη εΐδησις έπήλθεν α ΰ 
τώ δλως απροσδόκητος. Τί νά πράξη, δ
πως άποφύγη τό σκάνδαλον καί τάς δια
δόσεις ; Πώς ν’ άποκρύψη άπό τής κομήσ
σης γεγονός, δπερ άναμφιβόλως μετ’ οΰ 
πολΰ θά καθίστατο πάγκοινον ;

Μία στιγμή ένοχου παραφροσύνης πα- ' 
ράγει καρπούς δηλητηριώδεις.

Ίσως ό κύριος Δεβεζαί έκινδύνευε νά 
πλήρωση διά τής ησυχίας τοΰ οίκου του, 
διά τής εΰτυχίας δλου τοΰ βίου του, ό- 
λίγας ώρας έγκληματικής ήδονής. —  
"Επρεπε δι.’ οίασδήποτε θυσίας ν’ άποσο- 
βήση τον άπειλοΰντα αύτόν κεραυνόν.

Ό  κόμης, εύρεθείς αίφνης έν τοιαύτη  
φοβερά περιπλοκή, έσκέπτετο τ ί  νά πρά
ξη, ένφ ή Σωσάννα παρ’ αΰτόν έθοήνει 
απαρηγόρητα, συστρέφουσα τάς χεΐρας.

Αίφνης ’ιδέα τις διήλθε τόν νοΰν τοΰ 
κυρίου Δεβεζαί’ ιδέα θριαμβευτική καί 
φαεινή, δσον οΰδεμία άλλη ύπήρξέ ποτε.

Ή θλιβερά άποθάρρυνσις, ήτις άπό τ ι -  
νων λεπτών έφαίνετο άποτυπωθεΐσα έπί 
τοΰ μετώπου του, έξηφανίσθη ώς διά μ α 
γείας.

— Έσώθημεν ! άνέκραξεν, έσώθημεν !
— Έσώθημεν ; έπανέλάβεν ή Σωσάν

να, έρωτώσα αΰτόν διά τοΰ βλέμματος.
—  Ναί, κόρη μου, έσώθημεν όρισ τι - 

κώς.
— Ά λ λ ά  πώς ;
—  Πρέπει νά νυμφευθής . . . έγώ θά 

φροντίσω δι’ αΰτό.
Ή νεάνις ήρυθρίασεν άχρι τοΰ λευκού 

τών οφθαλμών καί έκίνησεν έν θλίψει τήν 
κεφαλήν, ψιθυρίσασα :

— Ποιος θά μέ πάοη τώρα ;
—  Ποΐος θά σέ πάρη . . . Μά τήν πί- 

στιν μου, θά ήτο πολΰ δύσκολος έκεΐνος, 
ό όποιος θά ήρνεΐτο ! . . . Σωσάννα, θά 
είσαι ειλικρινής μαζί μου ; . . . Μοί τό 
υπόσχεσαι;

— Σάς τό υπόσχομαι.
—  Λοιπόν είπέ μοι, μέχρι τής ήμέρας 

κατά τήν οποίαν σέ είδον τό πρώτον, δέν 
σοί έκαμ,ε κανείς τά  γλυκά μάτ ια  ;

—  Ναί . . . ενας μόνος.
—  Νέος καί ώραΐος, άναμφιβόλως ;
—  Οΰτε τό εν, ουτε τό άλλο . . . άλλ ’ 

ήθελε νά μέ στεφανωθή καί πιστεύω δτι 
μέ αγαπά.

—  Γνωρίζω έγώ αΰτόν τόν άνθρωπον ;
— Ναί, κύριε κόμη.
— Είναι άπό τοΰς άγρομισθωτάς μου, 

ή άπό τοΰς ύλοτόμους μου ;
— Είναι ό δασοφύλαξ σας Καλλιουέ.
—  Ό  Καλλιουέ ! άνέκραξεν ό κόμης, 

είναι ε'νας μπούφος πολΰ άσχημος δι’ έ'να 
περιστεράκι, ώς είσαι σύ. Ά λ λ ά ,  άν δέν 
σοί προξενή αποστροφήν, θά τόν στεφα- 
νωθής, καί πιστεύω οτι δύναται νά σέ 
καταστήση ευτυχή.

— Ό  Καλλιουέ δέν θά μέ στεφανωθή !
—  Διατί ;

—  Διότι είναι τίμιος άνθρωπος καί δέν 
θά δεχθή οΰτε τό έ'γκλημα, δπου έκαμα 
—  άγκαλά καί μόνη ·ή βία, καθώς γνω 
ρίζετε, μέ έ'καμεν ένοχον, —  οΰτε τό π α ι 
δί, δπου Ιχω εις τά σπλάγχνα μου.

—  Καί ποΐος θά τοΰ τό είπή ;
— Καί τ ί  ! δέν πρέπει νά τό μάθη ;
—  Κ α τ ’ οΰδένα λόγον.
—  Ά λ λ ά ,  άν τόν στεφανωθώ χωρίς 

νά τοΰ φανερώσω πρώτον τήν αλήθειαν, 
τόν άπατώ, καί δέν τό άξιζει.

Ό  κόμης ανύψωσε τοΰς ώμους, είτα 
μετεχειρίσθη απασαν αΰτοΰ τήν εΰγλωτ-  
τίαν, δπως άποδείξη είς τήν Σωσάνναν, 
δτι αΰτό, δπερ έλεγεν αΰτή νά πράξη, 
συνέβαινε καθ’ έκάστην, καί δτι ήτο τ ό 
σον άπλοΰν πράγμα, ώστε οΰδεμίαν ένε- 
ποίει έντύπωσιν.

Ή θαυμασία εΰθυκρισία τής νεάνιδος 
ελεγεν αΰτή δτι έ'πραττε πράξιν βδελυράν, 
άπατώσα έπί τοΰ παρελθόντος της άνδρα 
τίμιον, δστις πλήρης έμπιστοσύνης καί 
έρωτος έδιδεν αΰτή τό όνομά του. Ά λ λ ’ 
δ κόμης, δστις, δπως έξέλθη τής έπικιν- 
δύνου θέσεως, δέν έβλεπεν άλλο δυνατόν 
μέσον, πλήν τοΰ γάμου τής Σωσάννης, 
έπεσώρίυσεν επιχειρήματα έπί επιχειρη
μάτων καί μετεχειρίσθη τά πειστικώτερα 
σοφίσματα, άχρις οΰ ή νεανις, άποκαμοΰ- 
σα έκ τής άνωφελοΰς άντιστάσεως, πει- 
σθεισα ή όχι, ύπεχώρησε καί ύπεσχέθη νά 
μή φέρη πρόσκομμα δι’ άκαίρου άποκα- 
λύψεως είς τά γαμήλια σχέΪΗα τοΰ κό
μητος

Οτε δ κύριος Δεβεζαί κατέλιπε τήν 
νεάνιδα, ήτο σχεδόν ήσυχος περί τοΰ μέλ
λοντος καί οΰδέ τήν έλαχίστην είχεν άμ- 
φιβολίαν δτι θά έ'φερεν είς πέρας τό σχέ- 
διόν του.

Φρονοΰμεν δτι δέν είναι άνωφελές νά 
συμπληρώσωμεν τήν εικόνα τοΰ δασοφύ- 
λακος, ήν ίχνογραφήσαμεν έν άρχη τής 
παρούσης διηγήσεως.

Ό Καλλιουέ, είπομεν, ήτο ύψηλοΰ α 
ναστήματος, τεσσαράκοντα ή τεσσαρα- 
κονταπέντε έτών περίπου. Ή ουλη και 
πυκνή κόμη του, ή  οΰχί έντελώς ξ α ν θ ή ,  
είχεν άρχίση νά γ ίνηται λευκόφαιος κατά  
τε τους κροτάφους καί τήν κορυφήν τοΰ 
κρανίου. Τό πρόσωπον αΰτοΰ ήτο ήλιο- 
καές ώς Ίνδοΰ, καί τά  τραχέα χαρακτη
ριστικά του έκάλυπτεν έπιίερμ.ίς πλήρης 
ρυτίδων. Πυκνότατος μύσταξ έσκίαζε τό 
άνω χείλος του καί πώγων έουθρομέλας 
έκάλυπτεν δλως τό κάτω τοΰ προσώπου 
του μέρος.

Έν ολίγοι ς, ή έντύπωσις, ήν παρήγαγε 
κατά πρώτον ή θέα τοΰ Καλλιουέ, έ'δει νά 
ήναι, καί ήτο πράγματι, λίαν δυσάρεστος, 
βαθυτέρα δέ έξέτασις έπηύξανε τήν πρώ- 
την άποστροφήν, άντί νά τήν έλαττώση...

Καί πράγματι, τό βλέμμα τοΰ δασο- 
φύλακος ήτο έκ τών απατηλών καί άνε- 
ξερευνήτων έκείνων, άτινα σπανιώτατα  
είναι ίδια αγαθής φύσεως καί έντιμων έ ν  
στικτών. Όρκοδικεΐον, άποτελούμενον έκ 
τών άβλαβ εστέρων πολιτών, θά ήσθάνετο 
τήν διάθεσίν νά καταδικάση αΰτόν μόνον 
καί μόνον ενεκα τής μορφής του. Δυστυ



χώς ή δψις του δέν ήτο καί απατηλή.
Ό  δασοφύλαξ δέν ήτο βεβαίως άνθρω

πος μοχθηρός κατά βάθος καί διεφθαρμέ
νος' οχι. Ά λ λ ’ ήτο χαρκτήρος σκυθρω- 
■τγοΟ, μεμψίμοιρος, ζηλότυπος καί βίαιος.
Τά δέ πάθη του ήσαν τόσον σφοδρά, ώ 
στε άπαξ έξερεθισθέντα ήδύναντο νά έξω- 
Οήσωσιν αΰτόν είς πάσαν υπερβολήν, είς 
παν έγκλημα.

Ά πό εικοσαετίας ήτο είς τήν υπηρε
σίαν τοΰ κόμητος Δεβεζαί καί μεθ’ δλας 
τάς μακροχρονίους καί καθημερινάς σχέ
σεις των, τάς τόσον ίΰμενεΐς έκ μέρους 
τοΰ κόμητος, τά  πρός τόν κύριον αΰτοΰ 
αισθήματα τοΰ υπηρέτου ήσαν λίαν ψυχρά 
χαί ή άφοσίωσίς του λίαν περιωρισμένη.

Ό κόμης δέν ήτο έξψκειωμένος πολΰ 
•repoς τήν σπουδήν τής ανθρώπινης καρ- 
δίας, δθεν είχεν άναθέση είς αΰτόν άπασαν 
την έμπιστοσύνην του καί έπίστευεν οτι 
καρδία θερμή καί απεριόριστος άφοσίωσίς 
έκρύπτοντο υπό τό τραχΰ έκεΐνο σώμα.

Χάρις είς τήν πεποίθησιν ταύτην, ό δα
σοφύλαξ άπήλαυε πολλών προτιμήσεων 
έκ μέρους τοΰ κυρίου, δπερ είχε προκα- 
λέση τόν φθόνον τών άλλων υπηρετών· τοΰ 
πύργου, οΐτινες έμίσουν πάντες ανεξαιρέ
τως αυτόν καί διά τήν θέσιν, ήν κατείχε, 
καί διά τήν εύνοιαν τοΰ κυρίου, ής άπή
λαυε, καί διά τό άκοινώνητον τοΰ γαοα- 
χτήοός του καί διά τό τραχΰ καί σχεδόν 
κτηνώδες τών τρόπων του. Είς τών κυνη
γών, μεταξΰ τών άλλων, ήσθάνετο πρός 
αυτόν απεριόριστον αποστροφήν, ήν δμως 
άπέκρυπτεν ώς ήδύνατο, διότι ό Καλ-  
λιουέ ένέπνεεν αΰτώ τόσον φόβον, δσον 
καί μίσος, άπό τής ήμέοας, καθ’ ήν μετά  
τινα ζωηοάν φιλονικείαν είχε λάβη μ α σ τ ι
γώσεις τινάς, άς δέν έτόλ.μησε ν’ άντα-  
ποδώση αΰτφ.

Ο κυνηγός έκεΐνο; έκαλεΐτο Ραμέ.
Οΰτος ήσθάνθη μεγίστην χαραν, δτε 

ένόησεν δτι ό Καλλιουέ ήρατο περιπαθώς 
τ?1; Σωσάννης Γκιλλώ. Έμάντευεν έν- 
ατιγματωδώς δτι έκ τοΰ μέρους έκείνου ό 
δασοφύλαξ καθίστατο τρωτός. Ώς έκ 
τούτου καί είδομεν αΰτόν παρακολου- 
θούντα καί κατασκοπεύοντα τόν κόμητα 
Χ̂Ρ1 τ έ ί  καλύβης τής νεάνιδος' τρίβοντα 

δ έν αγαλλιάσει τάς χεΐρας, δτε ένόησεν 
δτι ή δυστυχής ήττήθη. ‘Η έρωμένη του 
Καλλιουέ ήτο πλέον έοωμένη τοΰ κυρίου... 
ποια χαρά καί ποιος θρίαμβος δι’ έχθρόν!

Ο Ραμέ άπεφάσισ-.ν δπως έκδικηθϊΐ, 
*·αί άν εμελλεν Ιτι νά διακινδυνεύσει τό 
δέρμα του υπό νέαν χάλαζαν μαστ ιγώ 
σεων ή οαβδισμών, έπωφελούμενος τό μυ- I 
οτήριον, δπερ είχε κατορθώση νά μάθη.

Ιδοΰ ποία ήτο ή θέσις τών κυρίων προ
σώπων τής ήμετέρας ιστορίας, καθ’ ήν 
Στιγμήν ό κόμης Δεβεζαί άπεφάσιζε νά 
ουζεύξη τόν Καλλιουέ μετά τής Σωσάννης.

ΙΔ'

Ι Οί γάμοι.
Τήν έπιοΰσαν τής ήμέρας, καθ’ ήν ή 

Σωσάννα είχεν άποκαλύψη τά πάντα  
«‘ς τόν κόμητα, διέταξεν οΰτος νά εϊ- I

πωσιν είς τάν Καλλιουέ δτι ποοΰτί- 
θετο νά έπισκεφθί) μέρος τ ι  τών δασών 
του καί έτοιμασθη δπως τάν συνοδεύση. 
Ό  δασοφύλαξ ϊλαβε τήν καραβίναν του 
και περιεμενε τας ο ιαταγας του κυρίου.

Ό  κ. Δεβεζαί έξήλθε τοΰ άλσους μετά 
τοΰ Καλλιουέ καί λαλών περί τοΰ τοόπου 
τής τών δασών καλλιεργίας τόν ήνάγκαζε  
νά βαδιζη παρ’ αΰτόν . Έπεσκέφθησαν 
έπί πολλάς ώρας τά ?ργα, ών είχε γίνη 
έναρξις ήδη, είτα ό κ. Δεβεζαί έλαβεν 
αύθις τήν είς τόν πύργον άγουσαν’ οΰχί 
όμως καί τήν αΰτήν, ήν είχε διατρέξη 
προηγουμένως. Συνδιαλεγόμίνος δέ πάν
τοτε μετά τοΰ συνοδοιπόρου του, διήλθεν 
είς μικράν άπόστασιν άπό τής καλύβης 
τής Σωσάννης.

Μόλις έφάνη ή καλύβη αυτη, ή άφαί-  
ρεσις τοΰ Καλλιουέ έγένετο καταφανής, 
τουλάχιστον είς τόν κόμητα, γινώσκοντα  
τό μυστικόν τής καρδιάς τοΰ δασοφύλα - 
κος. ‘Η θύρα δμως τής καλύβης Ιμενεκε- 
κλεισμένη καί ή Σωσάννα δέν έφαίνετο.

Ά φού παρήλθον, ό Καλλιουέ έστράφη 
δίς ή τρίς, έλπίζων δτι ό έπί τών ξηρών 
φύλλων κρότος τών βημάτων θά εΐλκυε 
τήν προσοχήν τής νεάνιδος, καί δτι αυτη  
έπί τέλους θά έφαίνετο είς τήν θύραν τής 
καλύβης. Ά λ λ ά  ματαίως.

—  Τί κυττάζεις, έκεΐ, Καλλιουέ ; ή 
ρώτησεν ό κόμης.

— ’Εγώ ; άπήντησεν ό δασοφύλαξ έκ- 
πλαγείς.

—  Ναί, σύ ;
— Τίποτε, κύριε κόμη . . .
—  Τότε διατί άπό τινων στιγμών στρέ

φεις άνά πάν βήμα τήν κεφαλήν όπίσω... 
Μήν είδες κανένα έλάφι είς τοΰς θάμνους ;

— Ό χ ι ,  δέν είδα τίποτε.
Ό  κόμης δέν ήθέλησε νά έπιμείνη, ά λλ ’ 

ήρώτησε :
—  Καλλιουέ, είς ποΐον ανήκει έκείνη ή 

καλύβη έκεΐ κάτω, αριστερά ;
—  Είς ΐ ν α  άπό τοΰς υλοτόμους σας.
— Είς ποιον ;
— Τόν γέρω-Γκιλλώ.
—  Δέν άπεθανε πρά δύο ή τριών έτών ;
—  Ναί, κύριε κόμη.
— Είχε τέκνα ;
—  Μίαν θυγατέρα μονάχα.
— Καί αυτη ή θυγάτηρ τοΰ γέρω - 

Γκιλλώ κατοικεί άκόμη είς τάς γαίας 
μου ;

—  Ναί, κύριε κόμη, κατοικεί είς αυ
τήν τήν καλύβαν, όποΰ άπέθανεν ό π α 
τέρας της.

—  Μόνη ;
— Μονάχη, δουλεύοντας νύχτα καί 

’μέρα διά νά ζήση, διότι είναι γενναίο κο
ρίτσι.

—  Κακή θέσις διά μίαν κόρην ! έψι
θύρισεν ό εΰπατρίδης.

Ό  Καλλιουέ έποίησε σημεϊον καταφά-  
σεως.

—  Είναι καί εύμορφη, δσον είναι γεν
ναία \ έξηκολούθησε λέγων ό κόμης.

— Ευμ,ορφη, καθώς ζωγραφίζουν τοΰς 
αγγέλους.

— Π ρ άγμ α τ ι ;

—  Καί φρόνιμη, δσον εύμορφη" άλλέως 
ή εΰμορφάδα της θά ήταν δυστύχημα δι’ 
αΰτήν.

—  Ό  γερω-Γκιλλώ μ ’ έδούλευσε πολΰν 
natpov δέν έχει οΰτω, Καλλιουέ ;

— Σαράντα ή πενήντα χρόνους περίπου.
— ’ Ητον γέρων καί πιστός υπηρέ

της . . . Λυπούμαι οτι δέν επραξα τ ίπ ο 
τε δι’ αΰτόν. Δυστυχώς τώρα είναι πολΰ 
άργά, άλλά μ,οΰ έρχεται μία ιδέα.

—  Μία ιδέα; έπανέλαβεν ό δασοφύλαξ.
—  Ναί.
Ό  δασοφύλαξ παρετηρησε τον κύριόν 

του οίονεί έρωτών αΰτόν διά τοΰ βλέμ
ματος.

—  "Ο,τι δέν επραξα ΰπέρ τοΰ πατρός, 
θά τό πράξω ΰπέρ τής θυγατρός.

—  Ή Σωσάννα δέν Ιχει ανάγκην άπό 
τίποτα, έψέλλισεν ό Καλλιουέ, άλλά λίαν  
εΰκρινώς.

—  Θά τήν ΰπανδρεύσω.
Ό  δασοφύλαξ ώχρίασεν έλαφρώς.
— Ώοαία, φρόνιμος, έργατική, καθώς 

λέγεις, έξηκολούθησεν ό κόμης, καί μέ 
μίαν μικοάν προίκα, τήν οποίαν θά προσ
θέσω έγώ είς τά προτερήμ.ατά της, είναι 
εΰκολον νά τής εύρη κανείς ενα σύζυγον. 
Θά σκεφθώ.

Ό  Καλλιουέ έφαίνετο κατειλημμένος 
ΰπό έκτακτου συγκινήσεως.

Μετά τινας στιγμάς σιγής, ό κόμης ά 
νέκραξεν :

—  Α ! τό εΰρον . . . ό Πέτρος Θιμ.- 
πώλ, ό υιός τού έπιστάτου μου τής Σαρ · 
μέττης, είναι είς ηλικίαν γάμου. Είς οΓυ- 
τόν θά δώσω σύζυγον τήν Σωσάνναν Γκιλ
λώ . . .  Ό  Πέτρος είναι καλό καί εύ
μορφο παλληκάρι καί θά καταστήση ε υ 
τυχή τήν σύζυγόν του . . . Τί λέγεις διά 
τό σχέδιόν μου, Καλλιουέ ;

Ό  δασοφύλαξ ήτο πελ*ιδνός.
— Κύριε κόμη, έψιθύρισε συναπτών τάς 

χεΐρας ίκετευτικώς, κύριε κόμ,η, διά τό 
όνομα τού Θεού ! μή τό κάμετε.

— Τί ; τ ί νά μήν κάμω ; ήρώτησεν ό 
κόμης, προσποιούμενος έ'κπληςιν.

—  Μή φροντίζετε νά ΰπανδρεύσετε τήν 
Σωσάνναν.

— Καί τί ! δέν θέλεις νά ΰπανδρευθνί ;
—  "Ω ! κύριε κόμη ! τό επιθυμώ περισ- 

σότεοον άπό κάθε άλλο πράγμα είς τόν 
κόσμον.

—  Καί διατί ;
Ό  Καλλιουέ έφάνη διστάζων. Σφοδρόν 

τι αίσθημα τόν έτάραττε, τόν έβασάνιζε. 
Τό πρόσωπον του ήτο ήλλοιωμένον' πα-  
χεΐς δέ θρόμβοι ίδρώτος έπιπτον άπό τοΰ 
μετώπου του, άναβλύζοντες ΰπό τό προ- 
μετώπιον τοΰ θηρευτικού πίλου του.

—  Διότι, άπήντησεν έπί τέλους, τήν 
άγαπώ.

— Τήν άγαπάς ! άνέκραξεν ό κόμης.
— ‘Εκατόν φοραίς περισσότερον άπό 

τήν ζωήν μου.
—  Ά λ λ ά  διατί δέν μοΰ τά είπες πρό- 

τερον, Καλλιουέ ;
—  Δέν έτόλμων.
— Καί ή κόρη γνωρίζει τόν έρωτά σου ;
—  Τής τάν έφανέρωσα.



—  Και τόν συμμερίζεται ; ξιον, έφ’ ου είχον φορτώσγι τά ολίγα πε-
— Ό χ ι ,  κύριε κόμη, τό φοβούμαι . . . νιχρά έπιπλά των.

Ίσως αργότερα. Περίλυποι οί δυστυχείς εστρεφον πρός
— Ό  έ'ρως Ιρχεται μέ τά στέφανα, δέν με τά μελαγχολικά βλέμματά των και ά- 

είναι αληθές ; . . . Λοιπόν, Καλλιουέ, τό νελογίζοντο την τύχην των, μετά λύπης 
σχέδιόν μου έξακολουθεΐ νά ΰπάρχν) πάν- δέ έσυλλογίζοντο την έγκαταληφθεΐσαν
τοτε . . . “Εν μόνον όνομα θά άλλάξγι, πατρίδα, ής τούς βαρείς φόρους δέν ήδύ-
τό κύριον, τό τοΰ μέλλοντος γαμβρού . . . ναντο έπ'ι πλέον νά ύποφέοωσιν.
’Αντί νά ΰπανδρεύσω την Σωσάνναν Γκιλ- Καί μ ’ όλον τοΰτο, ποΐος τοΐς ΰπέσχε-
λώ μετά τοΰ Πέτρου Θιμπώλ, την ΰπχν- το, ότι, έκεΐ όπου μέ παλμούς χαράς έ- 
δρεύω μέ σέ . . . Δέχεσαι ; ταξείδευον, δέν τοΰς περιέμενε χειροτέρα

ΓΙοώτην τότε φοράν έπ'ι ζωής του ό δα- άκόμη τύχη ; 
σοφύλαξ ήσθάνθη απεριόριστον εΰγνωμο- Τό φσμα τής άηδόνος ήτο δι’ αυτούς
σύνην. Διά κινήματος παραδόξου και τό προανάκρουσμα τής ευτυχίας τ ω ν  ρΐ-
πρωτοφανοΰς έν τ·7ί τραχείς καί κτηνώδη γος δέ διέτρεχε τά σώματά των, οτε άνέ-
έκείνγι φύσει, ηρπασε την χεΐρα τοΰ κόμη- τειλεν ή πρωία.
τος καί Ιφερεν αΰτην εις τά  χείλη του. ΕΓς τ ι  πλησίον χωρίον γυναίκες τινές
Ό κόμης, γινώσκων κάλλ ιστα  ότι κ α τ ’ έπορεύοντο είς την έκκλησίαν, βλέπουσαι
έκείνην την στιγμήν διέπραττε κακήν πρα· δέ τό καραβάνιον, ήκουον ένδόμυχον φω-
ξιν, δέν ήδυνήθη νά καταστείλιρ την αί- νην λέγουσαν : «Προσευχήθητε ! προυσευ-
σχύνην του καί ήρυθρίασεν όλος" άλλ ’ ό χήθητε διά τοΰς δυστυχείς».
Καλλιουέ δέν τό ένόησεν.. / 1 , / r » , ,, Έβπίρα δεκάτη έ’*τη.— Λοιπον 1 ανεκραςεν ουτος μετα υερ-
μότητος, μοΰ ΰπόσχεσθε νά μοΰ δώσετε «Γνωρίζω ενα παλιάτσον»,μοί διηγείτο
γυναίκα την Σωσάνναν ; ή Σελήνη, «ό κόσμος χαλάει όταν παρου-

—  Καί χίλ ια  σκοΰδα διά νά άγοράσγις σιάζηται εις την σκηνήν’ έκάστη του κί- 
τά  νυμφικά δώρα. Σοΰ διπλασιάζω δέ τόν νησις, κάθε λέξις του προξενούν φρενητιώ- 
μισθόν καί σοΰ υπόσχομαι νά καταβάλω δεις γέλω τας- καί μόλον τοΰτο τίποτε  
έγώ τά έξοδα τής ανατροφής τών τέκνων άπό όλα αύτά  δέν είναι προμελετημένα' 
σου, άν άποκτήσνις τέκνα. όλα τυχαίως τά κάμνει, είνε φύσει κω-

—  ”Ω ! . . έσκέφθη ό Καλλιουέ, συγ- , μικός' διότι καί μικρός άκόμη όταν ήτο, 
κινηθείς . . . "Εχω καλόν αύθέντην καί διεκρίνετο μεταξύ τών συμμαθητών του 
πρέπει νά τόν άγαπώ. διά τάς άστειότητάς του ’ πάντοτε δέ ό

— Έντός δεκαπέντε ημερών γίνονται διδάσκαλός του τόν άπέβαλλε τής τά-  
οΐ γάμοι . . . ειπεν ό κ. Δεβεζαί. . . Τώ- ^εως, διότι δέν ήτο δυνατόν άλλως νά
ρα πηγαίνω είς τόν πύργον μόνος, Καλ- 
λιουέ. . . "Αν θέλης, δύνασαι νά μέ άφί- 
στρς καί νά ύπάγγις, όπως άναγγείλης τήν 
καλήν αυτήν εΓδησιν είς τήν άγαπημέ- 
νην σου.

αρχισνι την παράδοσιν.
Καί τό σώμά του αΰτό ήτο γελοΐον' 

έπί τής ράχεως, καθώς καί είς τό σ τή 
θος του, είχεν ΰβους' όπως άφ’ έτέρου 
ητο άρκετά πνευματώδης, καί τ ί  νά σοΰ

Ό  δασοφύλαξ δέν περιέμεινεν έπανά- 'πώ δέν ΰπήρχον πολλοί,οΐτινες ήδύναντο
ληψιν. Ηύχαρίστησεν αυθις τόν κύριόν νά συγκριθώσι πρός αύτόν είς τάς εΰφυο-
του καί Ιδραμεν είς τήν καλύβην τής Σω- λόγιας καί τά  καλαμπούρια !
σαννης.

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

X .  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ· Α Ν Δ ΕΡΣ ΕΝ

ΕΙΚ0Ν0ΓΡΑΦΗΙΪ1ΕΝ0Ν ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΝΕΥ ΕΙΚΟΝΩΝ
Εαπίρα , δ ε χ ά τ η  π ΐ μ π τ η

Τό θέατρον ήτο δ ιδεώδης του κόσμος, 
χωρίς αμφιβολίαν δέ έάν ήτο καλά φτια-  
σμένος καί ευκίνητος, θά εκαμνε τό μέρος 
του καλλίτερα άπό κάθε ήθοποιόν, τόσον 
ήσθάνετο δ δυστυχής , άλλ’ ή τύχη του 
τόν είχε δι’άλλο προορίσει.

Ολοι οί ήθοποιοί τόν έμίσουν, μόνον 
ή θελκτική Κολομβίνα, ή δευτέρα χο
ρεύτρια, συνεπάθει πρός αύτόν, καί διά 
τοΰτο τάν περιεποιεΐτο' αύτός όμως δ 
δυστυχής τήν έρωτεύθη καί πολλάκις, 
σοβαρ ευόμενος, τής έπρότεινε γάμον. Έ-  

Άμεριμνος έπετων χθές έπί τής έρημου κείνη λοιπόν τον περιέπαιζε διά τοΰτο, 
τής Λαουεμβούργου πεδιάδος' ολίγαι μό- καί τοΰ έ'λεγε κάποτε άστειευομένη : 
νον ξηραί αίμασιαί έφύοντο είς τήν όδόν —  Έ  ! έγώ γνωρίζω, έγώ μόνη τ ί  σοΰ
καί έπ’ αύτών άηδών τις, περιπλανηθεΐσα λείπει —  ή άγάπη !
προφανώς καί έτοιμοθάνατος, εψαλλε τό Έγέλα δ δυστυχής, έν ώ ή καρδία του
τελευταϊόν της ασμα. Έπλησίαζε νά έξη- ϊιμασσεν.
μερώσν), οτε ένεφανίσθη έπί τής πεδιάδος — Ναί ! ναί ! έξηκολούθει έκείνη πα- 
καοαβάνιον πτωχών χωρικών, οΐτινες έ- θητικώς, ώ μέ άγαπας, έμάντευσα ; 
πορεύοντο είς τό Άμβοΰργον, ΐνα έκεΐθεν Καί τότε έκεΐνος, Ιξαλλος άπό τήν χα-
έπιβιβασθώσιν είς ’Αμερικήν, όπου ήλπι- ράν του, έπήδα ’σάν τρελλός, τόσον όπου 
ζον νά εΰρωσι τύχην' αί γυναίκες των μιά φορά έσύντριψεν Ιν άγγεΐον, καί ή- 
εφερον έπί τών ώμων τά μικρά των παι- ναγκάσθη δ δυστυχής νά δουλεύσγ) δύο
δία,ένφ τά μεγαλείτερα έβάδιζον πλησίον μήνας δωρεάν διά νά άναπληρώση τήν
των, κάτισχνος δέ τις ΐππος έ'συρεν άμα- ζημίαν.

‘Η Κολομβίνα ύπανδρεύθη, καί δ πα 
λιάτσος, τήν μέν ήμέραν, διά νά μή τήν 
λυπήσϊΐ, επαιζε τ ό ’ άστειότερον πρόσω 
πον, άλλά τήν νύκτα εκλαιεν, Ικλαιεν... 
άκαταπαύστως.

Πρό ολίγων ήμερών άπέθανεν ή Κο
λομβίνα' τήν δέ ήμέραν τής ταφής της 
ό παλιάτσος, θέλων καί μή, ήναγκάσθη  
νά έμφανισθή είς τήν σκηνήν.

Καί όχι μόνον τοΰτο, άλλ ’ ώφ·ιλε νά 
παίξη πολύ καλλίτεοον άπά κάθε άλλην 
φοράν, διά νά μή αίσθανθί) τό κοινόν τή 
Ιλλειψιν τής Κολομβίνης.

Χθές τήν νύκτα τόν συνήντησα πορευ 
όμενον είς τό νεκροταφεΐον' εκλαιε έπί 
πολύ δ δυστυχής έπί τοΰ τάφου της' αί 
άκτϊνές μου έθώπευον τό ύπό τής λ ύ 
πης παραμορφωμένον πρόσωπον του’ ώ 
ή είκών ήτο θαυμάσια' έστήοιζε τήν κε
φαλήν είς τήν χεΐρα, τά  δέ υγρά έκ τών 
δακρύων βλέμματάτου τά ϊστρεφε πρός με

X.

ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

| ΤΩΝ ΕΚΑΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΠίΙΑΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

[At έν παρενθέσει τ ιμ α ί σημειοΐνται χάριν τών έν 
ταΤς έπαρχίαι; χαί τω έξωτεριχώ έπιθυμούντων ν ’ά- 
ποχτήσωσιν αΰτά, ίλεύΟερα ταχυδρομικών τελών].

«Το Τ ριακοσιάδραχμον "Επαθλον, Γρηγορίοιί
Δ. Ξ ενοποΰλου........................................ λεπ . 5 0  [60

«Π αλα ια ι Ά μ α ρ τ ία ι» ,  λυρική συλλογή , δπέ 
Δ ημ. Γρ. Κ αμποΰρογλου· · ■ · Α επ τ . 6 0  [70  

«Τ α Δ ρά μ α τα  τώ ν Παρισίων» , μυθιστορία  
Ponsou-Do-Terrai 1, τόμοι ογκώδεις 3 Δρ. 6 (7 

« Α ί Φ ύλακζς τοΰ Θησαυρού » , μυθιστορίβ
Έ μ μ . Γ ο ν ζ α λ ίς .............................. Δρ. 1 ,5 0  (1 ,7 0 )

« Η Π αναγία τώ ν Π αρισίων», μυθιστορία Βί- 
κτωρος Ο ΰγγώ , μ ετάφ ρζσ ις  I. Καρασσοΰσα τό
μοι 2 ) ....................................................  δρ. 4 (4 ,3 0

«Ή  Ηρωίς τή ς  ‘Ε λλη νική ς Έ π αναστάσεω ς»  
μυθιστορία Στεφάνου Θ. Ξένου, ε'ς δυο όγχώ-
δεις τό μ ο υς ..................................... Δρ. 4 [4  4,50'

«’Ε λπινίκη» έθιμα Κ ωνσταντινουπόλεως, πρω
τό τυπ ος κοινωνική μυθιστορία υπό Έ παμεινώνδβ
Κυριακίδου .......................................... δρ. 5 (5 ,3 0

«Κωμωδία·.» ΰπό Ά γ γ .  Β λάχου Δρ. 2  [2 .2 0  
« Ό  Γονζάλβης Κορδουβιος ή ή Γ ρενάδα  άνα· 

κτηθεϊσα  * μυθιστόρημα . . Δρ. 1 .5 0  [1.70 '
«"Ανθρωπος τοΰ Κότμου» , ’Α θη να ϊκή  μυθι

στορία, ΰτ;ό Γρ. Δ. Ξενοποόλου. Δρ. 2  (2 ,20)  
« Ε λληνικαΙ Σκηναι» δπο ’Α γγέλου Βροφφε- 

ρίου, μετάφρ. ΰπό Π. Πανα [τόμ. 2] Δρ. 5  [550'
« Η Ναξίχ Μαριάνθη» μυθιστόρημα πρω τό

τυ π ο ν .................................................Δρ. 1 ,3 0  (1 ,50)
«Περιοδεία τ ή ί  Γής είς 8 0  ημέρα ,»  μυθιστό

ρημα Ιουλίου Β ε ρ ν ,...................   · Δρ. 1 ,7 0  (2
« Ό  Ά ρ χ ω ν  τοΰ Κ όσμου», μυθιστόρημα εί; 6

τ ό μ ο υ ς ............................................................ Δρ.8 (9
«At τε λ ε υ τα ΐα ι ήμέραι τή ς Π ομπηίας» μετά

φρασις Γ. Κ. Ζ α λ α κ ώ σ τ α  Δρ. 4 (4 ,50
«Έ ςομολόγησις ένός Ά β β ά »  μυθ.Λρ. 150( 160) 
«Τ υχαίον Σ υμβάν» , δ ιήγημα πρω τότυπον, ΰπ ί

Αεο)νίδα Π. Κ ανελλοπ ο ΰλο υ  δρ. 1 ( 1 ,1 0
«Μία ήμερα έν Μαδέρα», μυθιστορία Παύλου

Μ αντεγάτσα , δ ρ α χ . ............................ 1 ,5 0  (1,60).
« Ό  Διάβολος έν Τ ουρκί^», ήτο ι Σ κηνα ι έ 

Κ ω νσταντινουπόλει, ΰπό Σστεφάνου Θ .Ξένου.“Εκ· 
δοσι; δευτέρα, άοεία τοΰ συγγραφέως, έν ή προσ- 
ετέθη έν τέλε ι κ α ί τοδραμ α  «Ή  καταστροφή τών
Γεννιτσάρων».Τόμοι 2 ......................  Δρ. 5. [5 ,50

«Α'ι Έ χ θρ α ί Μ ητέρεί» , μυθιστορία Catull·
Mendes...............................................  δρ. 1 ,5 0  ( 1 ,7 0

« Ο Γ ιάννη ς» , μυθιστορία Paul de Cock με 
τάφρασις Κλεάνθους Ν. Τ ρ ιαντάφυλλου δρ. 2  [,20]


