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[Συνέχεια ]

Ό  γέρων έπιμελητής έ'λαβε τάς άναγ- 
αίας προφυλάξεις, δπως άναγγείλγ) τήν 
'λιβεοάν είδησιν είς τάς δύο αΰτοϋ κυρίας. 
Ιετέβη 'λοιπόν παρ’ αΰταΐς συνοδευόμενος 
πό τοϋ διδασκάλου τοϋ Σαίν-Ζιλδάς, οσ- 
;ις μετεχειρίσθη άπασαν αΰτοϋ την ρη- 
ορικήν, καί τέλος είπε ττ,ν φοβέραν φρά- 
.ν :

—  Κυρία μαρκησία, είσθε χήρα.
‘ Η κυρία δέ Φον :εοόζ ΰπήρζεν ευπρεπής. 
Έγονυπετησε πρό έσταυρωμένου έζ έ- 

τόδοντος,άνγιρτνιμένου άνω τοϋ προς- 
λαίου τής κλίνης της, έκάλυψε τό 

διά τών χειρών της και ίίκλαυσε 
δώς έπί τινας στιγμάς. j

Κατά  βάθος ή θλίψις αΰτής δέν ήν με- 
. Τέλος άνέκραζεν, ώς δ Ί ω β  :

—  Θεέ μου, μοί τόν Ιδωκες, μοί τόν 
■ ευλογητόν τό  άγιον όνομά σου !

Ή  Καικιλία ην νέα. Ό  θάνατος τοΰ 
ρός της θά συνεκίνει βεβαίως αΰτήν,άν 
στα το  πρό τοϋ θεάματος' μακρόθεν δ- 
δέν ήσθάνθη τόσον πολύ τό δυστύ- 
. Βαθμηδόν έσυνείθησεν είς τόν χω- 

όν τοΰτον καί τόν έλεύθερον βίον, δν 
το διάγουσα πλησίον μητρός, Υ)τις 

ήρχετο μέγα μέρος τοϋ χρόνου είς την 
κλησίαν καί τά  οικονομικά τής οικίας, 

νά μη μένν) αΰτή καιρός διά την 
τέρα της.

"νατος τοϋ μαρκησίου εμεινε κε- 
<ος ΰπό περιστάσεων μυστηριω- 
διοικητης προσεβλήθη την νύκτα 

τινα κατόπτευσιν, ήν έζετέλει μετα

τινων στρατιωτών,  ΰπό σφαίρας, νι τ ι ς 2- 
πληζεν αΰτόν είς τό στήθος καί τον άφή- 
κεν άπνουν.

’ Εν τούτοις οΰδείς τών συνοδευόντων 
αΰτόν είδεν ή ήκουσεν έχθροΰς έκεΐ πλη
σίον.

Ύπόνοιαι έγεννήθηααν δι’ ενα σ τρα τ ιώ -
γ ■την του συντάγματος του, ονομαί,ομενον 

’ Ιάκωβον Κεοανδαλ, οστις συνώίευεν αΰ
τόν κατά την κατόπτευσιν έχείνην.

Ό  Ιάκωβος οΰτος Κερανδάλ ήν βρετ- 
τανός ,έκτάκτου ρώμης, βραχύσωμος καί 
άγριος τή,ν ρψιν. Μόνος δ’ αΰτός είχε κε
νώσει τρις ή τετράκις τό δπλον του ίσχυ- 
ρισθείς δτι είδε έκεϊ που γερμανοΰς κατα
σκόπους.

Οί σύντροφοι αΰτοϋ έδειζαν δυσπιστίαν 
τινα, πλήν αΰτη έλησμονήθη έκ τών κα
τόπιν έπελθουσών συμφορών.

'Ο ’ Ιάκωβος, γετιναιως πολεμήσας, διέ
φυγε τέλος διαρρήζας τάς γερμανικάς 
γραμμάς κατά τά Ελβετ ικά σύνορα, κρί
νων δ’ εΰλόγως δτι ό πόλεμος είχε λήζει, 
διήλθε πεζή άπασαν τήν Γαλλίαν καί έπ- 
ανήλθεν είς Πενοέ.

Ό  πατήρ του, χάρις είς τον σάκκον τοϋ 
έζαδέλφου του Νοέλ Τρελάν, έπλήρωσε 
βαθμηδόν τά  χρέη του. ’Απέκρυπτε δέ 
τόν πλοϋτόν του πωλών πλέθρα τινα έκ 
τών γαιών του καί ζη τών χναβολάς παρά 
τών δανειστών αΰτοϋ.

Μετά δύο ε'τη, τελείως απαλλαγείς τών 
χρεών του, άπέθανεν αίφνης νύκτα τινά 
είς τάφρον τοϋ δάσους Σαίν-Ζιλδάς. "Οτε 
εΰροΛί αΰτόν μετά τρεις ήμέρας, διέδοσαν 
δτι άπέθανεν έκ ρήζεως άνευρίσματος.

Τό αληθές είναι οτι έδηλητηριάσθη διά 
δακτυλίτιδος, 5jv αΰτός δ ίδιος συνέλεζε 
καί παρεσκεύασεν.

’Από τής έποχής τοϋ εγκλήματος του, 
κατετρύχετο ΰπό αϋπνίας, έ'βλεπε δέ ά- 
παύστως ποοσηλωμένα επ’ αυτοϋ τά 
βλέμματα τοϋ Νοέλ Τρελάν πλήρη α γ ω 
νίας καί καταφρονήσεως.

Παρερχόμεθα δέκα έτη καί φθάνομεν 
είς τή,ν εποχήν, καθ’ ήν συνέβησαν οσα 
νϋν θά άφηγ'οθώυ.εν.

Η'

Ποΰ καταντώσχν αί όρφαναί.

Έσπέραν τινά,περί τά  τέλη Αύγουστου 
τού 1880, νέος τις άνήο καί νεαοά γυνή 
έξήρ χοντο τοϋ 'Ιπποδρομίου, τού δποίου 
δ θόλος άπήστραπτεν έκ τοϋ ηλεκτρικού 
φωτός άνωθεν τών οικιών, δπερ έφώτιζε 
τήν συνοικίαν τοϋ Τροκαδερό, ώς τό βά
θος σκηνής εν τινι αποθεώσει.

Αί πέριζ δδοί έβριθον οχημάτων, άρ- 
γών πλανωμένων είς τά δώματα τών κα
φενείων ή έπί τών πεζοδρομίων, καί φι- 
λοποτών καθημένων πρό τών τραπεζών 
τών ζυθοπωλείων

Ή  ορχήστρα τοϋ Ιπποδρομίου έκείνου, 
τοϋ μεγάλου ώς Κολοσαϊον^νεωτέρας έπο- 
χής, άνέκοουε πόλκαν, ής οί 'flyoi Ιφθα- 
νον μέχρι τών πολυάριθμων περιπατητών, 
διότι ή έσπέρα ήν εΰδιωτάτη

Μεγαλοπρεπές όχημα, μετά δύο έζαι- 
σίων ϊππων,άνέμενε τό ζεύγος είς τ ή ν θύ
ραν .

—  ’Ανέβα, Ζουάννα, είπεν ό κύριος
—  Ποϋ πηγαίνομεν ·
—  Πρός τό δάσος άν θέλιρς. Είναι ένω- 

ρίς διά νά έπανέλθωμεν.
Ή  νεαρά γυνή, ήν ΰψηλή, ευκίνητος, 

μεΧαγχροιν·/)· Κβαδιζε μετά πολλής χά- 
ριτος καί άφελείας.

Ένευσε καταφατικώς καί άνήλθεν έπί 
τοϋ οχήματος μετά τοϋ συνοδού της λα- 
βόντες θέσιν αριστερόθεν αΰτής.

Κ α τ ’ έκείνην τή,ν στιγμήν, ώραΐος νεα
νίας μέ ζανθόν μύστακα, χαρίεσσαν φυ
σιογνωμίαν καί ωραίους όδόντας, μετά 
πολλής ένδεδυμένος καλαισθησίας καί φέ- 
ρων ρόδον είς τήν κομβιοδόχην, διήρχετο 
έπί τού πεζοδρομ.ίου.

Ένευσε τώ  άμαζηλάτ·») νά σταματήστι 
καί πλησιάσας τή,ν άμαζαν :

—  Καλή ’όπερα, έρωτευμένοι, ειπε' 
ποϋ πηγαίνετε τόσον άογά ;

—  Οπου τύχει.
—  Καί έπειτα ;
—  Είς τήν Λέσχην.

fT ' —  Α ρ ι θ μ ό ς  487 ' Γ ι μ , α τ α κ  λ ε π τ ώ ν  1 * » Εν Α θ η ν α ι ς  28 IorNior 1890

Ν > 0 Ϊ Ρ.

Ε ΙΚΟ Ν Ο ΓΡΑΦ Η Μ ΕΝ Α Ε ΚΔΙΔΟ Μ ΕΝΑ Κ Α Τ Α  K r P lA K H ^  Κ Α Ι 11ΕΜ11ΊΉΝ



τώπου αΰτώς, τά  δέ πορφυρά χείλη καί 
οί λίυκοί όδόντες της προεκάλουν τά φι
λήματα.

Ό  έραστής αΰτώ;, διότι προφανώς έ- 
πρόκειτο περί αθεμίτου σχέσεως, ην με- 
λαγχροινός ώς έκείνη, ολίγον μικρόσωμος

—  Έρχομαι  λοιπόν και έγώ, καί μέ j νων τοΰ χαρτοπαιγνίου, δπερ καταβρο- Μάζιμος έστρεφε τφ  φίλφ αΰΤοϋ τά νώτα 
αφήνετε έκεϊ. χθιζει καί τάς μεγαλειτέρας περιουσίας. ώς εί προειδοποιεί τήν νεάνιδα οτι ολίγο

Καί χωρίς νά περιμείννι τήν άπάντησιν, —  ’Εγώ, είπεν, ό Μαξιμος, ό μαρκή- έπρεπε νά πιστεύη είς τρΰς δρκους έκείνους> 
?λαβε θέσιν άπέναντι αΰτών έν τφ  όχή- σιος δέ Πρέλ, άν ποτε έβλεπα έπικειμένην Έκείνη,διατελοϋσα έτι  έν τ$ σελήνη,τοϋ
ματι.  τήν καταστροφήν μου, θά έσπευδα νά μέλιτος, δέν ήθελε νά έννοήσγ) τήν σημα-

Ά μ α  καθήσας ό ξανθός νεανίας ήρ- ευρω πλουσίαν κληρονόμον, άσχημον άν σίαν τώς κινήσεως έκείνης
ζα το  όμιλών μετά πολλώς οίκειότητος ρί- αί μέτριαι μέ ήονοϋντο, είδεχθώ,άν αί ά- Νϋν δμως, ήττον  τυφλώττουσα, ΰπε- 
πτων έκφραστικά βλέμματα έπί τώς ώ- σχημοι μέ άπέκρουον, καί θά έκερδιζα νόει είς τάς αστε ιότητας τοϋ μαρκησίοιι
ραίας μελαγχροιν?ίς. τά  άπωλεσθέντα. συμβουλήν διδομένην αΰτώ κχι °1°νει

Ή  Ζουάννα Τρελάν ήν όντως ώραία. Οί —  Είσαι πάντοτε τυχηρός, είπε μετά ποκάλυψιν.
οφθαλμοί της είχον ΰπερτάτην λάμψιν- πικρίας ό δ’Αμβαρές.
ώμοίαζον πρός δύο άδάμαντας έν έβε νίνφ —  Διακινδυνεύω τόσφ ολίγον ! Έπ ί
πλαιβιψ. Ή  μελανή άφθονος κόμνι της έ- πλέον, υφίσταμαι τήν θλίψιν τώς τύχης 
πιπτεν είς θαυμασίους κρίκους έπί τοϋ με- μου.

—  Τί  έν νοείτε ; ήοώτνισεν ή κρεολή.
—  Τυχνιρός είς τό παιγνίδιον. . . Γ ν ω 

ρίζετε τά λοιπά.
Καί ήτένισεν αΰτήν διά βλέμματος 

λίαν έμφαντικοΰ.
—  ’ Αλήθεια, πότε φεύγεις, Ροζέ;  ήρώ- 

δι ’ άνδρα, έπίσης εΰγενή, άλλ ’ ήττον ταύ- τησεν ό δέ ΙΙρέλ.
της διακεκριμένος. Είχε τό ΰφος άξ ιω-  — "Α ! φεύγεις ; ήρώτησεν ή Ζουάννα. 
ματικοϋ τοϋ έλαφροΰ ίππικοϋ έν πολιτική Δέν μοϋ τό είπες.
ένδυμασία, μετά μελανώς ρεδιγγότας, —  Αληθώς ,  ΰπέλαβεν οΰτος μετά τ ι -
κομβωμένης,μέ τήν ταινίαν τϊίς λεγεώνος νος ταραχ?,ς, άγαπητή μου, ήθελα νά 
τώς τιμτίς. σοί είπω δτι είμαι ήναγκασμένος νά σέ ά-

‘0  Ροζέ δΆμβαρές δέν ήδυνήθη νά ά- φήσω έπί τινας ήμέρας, άλλά μόνον έπί
ποκρύψϊ) τήν δυσαρέσκειάν του διά τήν τινας ήμέρας. Έ χ ω  μίαν συγγενή είς ή κρεολή.
αίφνηδίαν,οΰτως είπεϊν,εισβολήν τοϋ ξαν- Βρεττάνην, ή όποία μέ καταδιώκει πρό —  "Ο/1, βεβαίως
θοϋ νεανίου έν τή άμάξιρ. Οΰτος δμως τινων έτών, τήν μαρκηίαν δέ Φοντερόζ...
δέν παρετήρησε τοΰτο. —  Μίαν λίαν εΰάρεστον νεαοάν χήραν,

—  Έ λ α  ! βλέπω «ΰχαρίοτως, δτι κα- διέκοψεν ό δέ Πρέλ.
λοπερν2τε, τρυγονάκια μου, είπεν. Είς — ’Ισχνήν ώ; βακτηοίαν, ειπεν ό δ ’Αμ-
τήν τιμήν μου, σ2ς θαυμάζω. Δέν έπί- βαρές, καί τεσσαρακοντούτιδα.
στευα ποτέ δτι ό Ροζέ θά ήτο τόσφ πι- —  Ά λ λ ’ ή θυγάτνιρ τγις είναι μόλις εί-
στός. Δύο 2τV) ! Έπρεπε νά ήσθε σείς, κοσαέτις, ΰπέλαβε πονήρως ό δέ Π:έλ. 
κυρία, διά νά τον συ.γκρατήσετε Χιά τών —  ’Ολίγον φροντίζω διά τήν έξαδέλ- 
θελγήτρων σας. Δύνασθε τή άληθεία νά φνιν μου, είπεν ό Ροζέ.
καυχάσθε διά τήν έπιτυχίαν σας ! Παν- —  Έ χ ε ι  δύο έξαισίους γαλανούς ό-
ταχοϋ περί υμών όμιλοϋσΓ πανταχοϋ τό φθαλμούς, χαριέστατον ανάστημα, χεϊρας λήνης, έπανήρχετο ήδη πρός τά ‘ Πλύσια
όνομά σας ακούεται'  Ζουάννα, ώ ώραία λεπτοφυείς καί περιουσίαν μεγάλην, μή
Ζουάννα, ή θελκτική Ζουάννα. Μόνον ή ! λησμονώμεν τήν λεπτομέρειαν ταύτην,
δάμα κοϋπα δύναται νά διαμφισβητήστρ προίκα ποιγκιπίσσης.
τήν καρδίαν τοϋ έραστοϋ σας. Τί  ήλικίαν —  Μία οίκότροφος ! Ά φ ε ς  με ήσυχον,

έψιθύρισεν ό δΆμβαρές.
Α λλ ’ ό δέ Πρέλ δέν ήννόει νά σιωπήσγ).

—  Αυταί  δμως αί οίκότροφοι ώς αΰτή 
γίνονται σοβαραί κόμησσαι, είπεν.

Ή  Ζουάννα εΐχε ταραχθ-Tj έκ τώς συν- θέσεις πρό τώς άναχωρήσεώς μου καί 
διαλέξεως έκείνης, ής προσεπαθει νά έν- θέλω νά τάς άνα βάλλ ω. 
νοτ,σγ) τόν σκοπόν.

Ό  Μαξιμος δέ Πρέλ ήν δ καλλίτερος 
άπό τώς βρεφική; του ήλικίας. Είναι ό φίλος τοϋ κόμητος δ’ Αμβαρές. Ουδέποτε
μβλλον λυσσώδης παίκτης τοϋ ουίστ, τού σχεδόν έχωρίζοντο.
βακκαρά καί τοΰ έκαρτέ. ’ Α ! πληρόνει Ά φ ’ή;, ένεκα περιστάσεων, £ς βραδύ- 
καλά δταν παίζγι.Τί εΰτυχία, άν ή δάμα τερον θ’ άφηγηθώμεν, ή Ζουάννα έγένετο 
κοϋπα καί ή δάμα σπαθί ήσαν τόσον κα- έρωμένη τοϋ κόμητος, ό Μαξιμος ήν οί- 
λαί έοωμέναι ώς σεϊς ! Ά λ λ ’ αΰταί έχου- κεϊος αΰτοΐς·  άπετέλει μέρος τϊΊς οίκογε-
σιν ένίοτε διαβολικάς ιδιοτροπίας’ δυσ- νείας. Καθ ’ έκάστην σχεδόν ό Ροζέ  προσ- τεινεν αΰτή ό κόμης, κατώλθε τώς άμά· 
κόλως ένίοτε άποσπόίταί τις τών ονυχών εκάλει αΰτόν είς γεϋμα έν τφ  μικρφ με- ξης καί είστ^λθεν είς τόν οίκόν της. 
των. Όμοιάζουσι μέ τινας κυρίας, αί ό- γάρψ, δ είχεν ένοικιάσει τώ Ζουάνν^ κατά Ή  Ζουάννα, είσελθοΰσα είς τό μέγαρό^
ποϊαι βεβαίως δέν σ2ς όμοιάζουσιν. τήν δ δ ό ν Αθηνών.  Συνώδευεν αΰτάς είς της, ήν λίαν ανήσυχος καί τεταραγμένη·;

Ό  Ροζέ  δΆμβαρές έπληξε δ ιά τοϋ πο- τόν περίπατον καί είχε τήν θέσιν του είς Κακώς ήχησαν είς τά ώ τά  της οί λόγο 
δός έλαφοώς τόν φίλον·του, διά νά έπι- ι τά θεωρεϊά των έν τοϊς θεάτροις. τοϋ εΐρωνος μαρκησίου δέ Πρέλ, προτρσθά
βάλιρ αΰτώ σιγήν' άλλ' ό φίλος ητο φλύ- Καί έφέρετο μέν ό Μάξιμος φιλικώς τ^  νετο δέ κακά. Είς τάς άστε ιότητας έκρ- 
αρος καί δέν έσιώπα εΰκόλως Ί σ ω ς  είχε Ζουάννα, ένίοτε δμως είς τό βλέμμα του νας περιείχετο προειδοποίησις καί άπειή· 
σκοπόν τινα πρός τοϋτο. διεφαίνετο παράδοξόν τι  αίσθημα. Ό σ ά -  Ό  μαρκήσιος δέ Πρέλ ήν άρκόντως

Καί καθ’ δλον τό διάστημα τοϋ έν τφ  κις δέ ό Ροζέ,  έν τφ  ένθουσιασμώ τοϋ έ- φρόνιμος Μέ τάς όγδοήκοντα χιλ·ΐδ*ς 
δάσει περιπάτου ώμίλει περί τών κινδύ- ρωτος, ώμνυε πίστιν τή έρωμένη του, δ λιβρών εισόδημα, τά τριάκοντα έτη Γου

έχεις Ροζέ  ;
—  Τί σέ ένδιαφέρει ;
—  Λέγε, σέ παρακαλώ.
—  Θά είμαι τριακοντούτης, υποθέτω. 
Ό  ξανθός νεανίας έστράφη πρός τήν

κρεολήν.
—  Λοιπόν, είπεν, άν ό Ροζέ ήναι τρια- 

κοντούτης, θά ήγάπα βεβαίως τά χαρτιά

Βεβαίως συνέβαινέ τι  νέον έναντίον 
αΰτής.

Ό  Μαξιμος ώμίλει περί γάμου, δέν 
προέφερε δέ τυχαίως τήν λέξιν ταύτην 
Ώ ς  Νορμανδός έστάθμιζε τήν άξίαν παν
τός λόγου, πριν ή είπιρ αΰτόν!

Ή  Ζουάννα έχάραξεν έν τφ  νφ τό ό
νομα δέ Φοντερόζ, δπερ ό δέ Πρέλ άφώκι 
νά τφ  διαφύγγ) οίονεί άπροσέκτως :

—  Είπες ή μαρκησία δέ Φοντερόζ ;
—  Ναί.
—  Ποϋ κατοικεί ;
—  Είς βρεττάνην.
—  Είς ποϊον μέρος ;
—  Είσαι περίεργος ; Θέλεις νά τό μα- 

θιρς ’,
—  Θέλεις νά τό άποκρύψιρς ; ΰπέλαβε

—  Τότε  είπε.
—  Πρός τό μέρος τών Βάν.
—  Μακράν ;
—  "Οχι. Είς άπόστασιν λευγών τινων 

Είς μέρος δλως άγριον.
—  Πώς όνομαζεται τό μέρος αΰτό ;
—  Σαίν - Ζιλδάς.
—  Ευχαριστώ.
*Η άμαξα μετά τινας περί τάς λίμνας

τοΰ δάσους στροφάς, ύπό τό φώς τής σε

Άν^λθεν  είτα τήν Βασιλικήν ό δ ό ν κα 
τήν οδόν Τρουσέ, καί τέλος έστη πρό τώ{ 
θύρας κομψοϋ μεγάοου

—  Ιδού, έφθάσαμεν είς τ ή ν οικίαν σου 
προσφιλής μου φίλη, είπεν δ κόμης.

—  Δέν θά είσέλθης, Ροζέ  ;
—  Αδύνατον. Μέ πεοιμένουσιν είς τη 

Λέσχην. Έ χ ω  νά κανονίσω μερ(κάς ύπο

—  Οΰτε μέχρι τ^ς αΰριον ;
—  Οΰτε.
—  Καλήν νύκτα λοιπόν, είπεν αυτνι 

μετά πείσματος. Πότε θά σέ έπανίδω ;
—  Είς τό πρόγευμα, άν θέλιρς, μετά 

τοϋ Μαξίμου.
—  Έ σ τ ω  Σ2ς περιμένω.
Καί μόλις έγγίσασα τήν χεΐρα, ήν ϊ -



καί τό μικρόν οικογενειακόν μέγαρόν του 
κατά τήν οδόν Πανεπιστημίου, έθεώρει έ- 
jjutov ώ; τόν εΰτυχέστερον άνθρωπον έπί 

τής γ -ί<·
Ή ν  αρκετά εΰπρεπής καί αρεστός είς

τάς γυναίκας, εΰφυής καί είς άκρον εΓρων.
Είχε πολυτελώς διεσκευασμένον τόν οίκόν
του χαί τό  χρήμα ήφθόνει πάντοτε έν τφ
νοηαατοκιβωτιψ καί τφ  τραπεζιτγ] του 
*» 1, τ » · »Λεν εσπαταλει ειχε τους αυτους πάντοτε
υπηρέτας καί νέας έρωμένας, St.·, ήλλαζεν
άπό καιρού είς καιρόν, χωρίς νά προση-
λώται πλέον τού δέοντος. Τοιούτος ην ό
άνθρωπος οΰτος.

Μια παραδοξος λεπτομέρεια :
Είχεν άρκούσαν τιμήν, ώστε νά μη δεί- 

χνηται έρωτότροπος τ -Ji Zooavvqt Τρελάν, 
καίτοι αΰτη ήν ή έρωμένη, σχεδόν ή σύ
ζυγος τού φίλου του, καίτοι ην τής ορέ- 
ξεως αυτού, καίτοι σχεδόν ήγάπα αΰτήν.

Τοιούτος ήν ό δέ ΙΙρέλ.
Ό  τύπος αΰτοϋ δέν είναι οΰδέ τόσψ 

χυδαίος, οΰδέ τόσψ κοινός, δσψ δύναταί 
τις νά πιστεύσγ) έκ πρώτης οψεως.

Τοΰς λόγους έκείνους είπε τ-7) Ζουάννα 
σκοπίμως. Ουδέποτε ό μαρκήσιος δέ Ποέλ 
Ιπραττέ τι  τυχαίως.

Έφιστών τήν προσοχήν τής δυστυχούς 
κόρης ήθελε νά παρασκευάστ) αΰτήν διά 
δυστύχημα άναπόφευκτον, δπερ έκείνη θά 
ήννόει, άν μή ό Ιρως έτύφλωνεν αΰτήν.

Έ ν  τούτοις, ϊκ  τινων φαινομένων, ήν- 
νόησεν, δτι άλλόκοτόν τι  συνέβαινε τφ  
κόμητι δ ’ Αμβαρές, δστις πρό τίνος και
ρού έφαίνετο σύννους καί ώργιζετο εΰκό- 
λως διά μηδαμινάς άφορμάς. Βεβαίως τϊΐ 
άπέκρυπτε σοβαρόν τ ι  συμβαϊνον αΰτφ, 
Ισως ^ρηματικάς στενοχώριας.

Προεφασίζετο υποθέσεις καί ταξείδια, 
χαί μετέβαινον ήττον  συχνάκις είς τήν 
όδόν ’Αθηνών.

Ό  δ'Αμβαρές κατφκει κατά τήν όδόν 
Άγκεσσώ,είς πχλαιάν τινα πατρικήν αΰ
τοϋ οικίαν.

Τό μέγαρον, δπερ είχεν ένοικιάσει τή 
Ζουάννα ην μικρόν άλλά λίαν κομψόν.Έ- 
σωτερικώς δ’ ήν διεσκευασμένον μετά πολ
λής καλαισθησίας καί πολυτελείας.Ί^ίως 
τό  δωμάτιον τής Ζουάννας ήν μετ'  έκτά- 
κτου φιλοκαλίας καί πλούτου κεκοσμη- 
μένον. Οΰδεμι2ς είχε φεισθή δαπάνης ό 
κόμης δπως παράσχιρ τ7) έρωμέν/) αυτού 
πολυτελή έπιπλα καί βαρύτιμα παραπε
τάσματα.

Ή  Ιστορία της ην άπλουστάτη καί 
κοινή.

Ά μ α  μαθ οϋσα έκ τής έπιστολής, τής 
συνοδευομένης υπό τριών έτών τροφείων, 
δτι  είς έαυτήν εδει τού λοιπού νά βασι- 
σθ?1, έπεδόθη ή δυστυχής κόρη είς τήν 
έργασίαν.

Έπρεπε ν' άπολαμβάνη τά πρός τό ζήν.
Ά λ λ ά  τί  δύναται νά κερδήσγι μιά γυνή 

tva έπαρκέσν) είς τάς άνάγκας αΰτής ;
Εΰπαίδευτος οΰσα και πολύγλωσσος 

προσελήφθη ώς όποδιδάσκαλος είς Tt παρ- 
θεναγ ωγείον κατά τήν όδόν Ροσε, άπο- 
λαμβά νουσα κατά μήνα τεσσαράκοντα 
φράγκων μισθοδοσίαν. Βραδύτερον έδέχθη

θέσιν παιδαγωγού ε£ς τινα οικίαν, κατά 
τό  προάστειον τού άγιου Όνωρίου παρά 
τφ  βαρόνψ δέ Φοντραίλ.

Ή ν  τότε  δεκα*ννέα έτών καί έκτάκτως 
ώραία. Ή  καλλονή δ' αΰτής ην ή αιτ ία, 
δι ’ ήν προσέλαβεν αΰτήν ή βαοώνη δέ 
Φοντραίλ είς τήν υπηρεσίαν αΰτής. Γυνή 
φιλάρεσκος καί έρωτότροπος, καίτοι τεσ- 
σαρακοντούτις, ήθελε, προσλαμβάνουσα 
είς τόν οίκόν της τήν ώραίαν Ζουάνναν, 
νά παράσχγ) τφ  συζύγψ αΰτής, άπασχό- 
λησιν επαρκή, δπως μή οΰτος προσεχή είς 
τοΰς έρωτας τής βαρώνης, άφίεται δ’ ού
τως αΰτη έλευθέρα.

Βεβαίως καλώς ύπελόγισεν, άναμφιβό- 
λως δέ θά έπετύγχανεν, δν έπεδείκνυεν 
σκοπόν.

Καί όντως, μόλις οκτώ είχον παρέλθει 
ήμέραι άφ’ ή; ή Ζουάννα είσήλθεν είς τόν 
οΊκον τού βαρώνου δέ Φοντραίλ, καί οΰ- 
τος, κατά δέκα πέντε έτη μεγαλείτερος 
τής συζύγου του, ήράσθη αΰτής. Δέν έξ- 
ήρ/ετο πλέον είς τό δάσος, εΰρισκε δέ ά 
φορμάς νά παρίσταται είς τά  μαθήματα 
τής θυγατρός του, ξανθής, λεπτοφυούς 
καί ασθενούς υγείας, ΐνα ουτω βλέπγ) 
•πάντοτε τήν ώραίαν παιδαγωγόν .

Ην έκ τών προτέρων βέβαιος, αΰτός ό 
διεφθαρμένος παρισιανός, δτι αδύνατον 
ητο  νά μή έλκύστ) διά τοϋ πλούτου τήν 
πτωχήν έκείνην καί έγκαταλελειμμενην 
κόρην.

Η Ζουάννα. χ·7ι άληθεία, έφαίνετο μή 
έννοοϋσα τοΰς σκοπούς αΰτού, μεγίστην 
δ’ έδϊίκνυε αδιαφορίαν είς τοΰς διφορού
μενους αΰτού λόγους. Όσάκις δέ ό λ α 
τρευτής αΰτής ποοέβαινε μέχρι τολμηρό
τερων έκδηλωσεων, έκείνη δι' ένός ψυχρού 
βλέμματος έπέβαλλε αΰτφ σιγήν' .

Μολονότι δέ ή έπιθεσίς του είς μάτην 
άπεβαινε, δύο μήνας μετά τήν είσοδον τής 
παιδαγωγού είς τό μέγαρον δέ Φοντραίλ, 
ώραϊον μέγαρον, μεταζΰ προαυλίου καί 
κήπου γειτνιάζοντος μέ τόν τού κόμητος 
δ’ Αμβαρές, ό βαρόνος δέν ει/εν άπωλέσει 
πάσαν έλπίδα.

Κ α τ ’ αΰτόν ή δ ιαγωγή τής Ζουάννας 
ην έπιδεξία παγίς δπως Ι τ ι  μόίλλον έλ- 
κύσν) αΰτόν.

Δύο έτι μήνας βραδύτερον, οΰδόλως 
προχωρήσας είς τά σχέδιά του, έπεχεί- 
ρησε νυκτερινήν έπίθεσιν, καθ’ ήν άπετυ- 
χεν οίκτρώς.

Ή  Ζουάννα ήναγκάσθη νά έξηγηθ-Ji 
σαφώς μετά τού κυρίου δέ Φοντραίλ, άνευ 
όργής καί κραυγών, ούτως ώστε νά δια- 
τηρήση τήν έκτίμησιν καί αΰτήν έτι τήν 
φιλίαν τοϋ διώκτου αΰτής, δστις τέλος 
άπεσύρθη, έλπιζων δτι αί υποσχέσεις του 
θά ίφερον βραδύτερον τό ποθούμενον απο
τέλεσμα.

Ά λ λ '  άπό τής νυκτός έκείνης αί σκέ
ψεις τής Ζουάννας έγένοντο σκοτεινότε- 
ραι ή πρότερον.

Ό  βαρόνος ειχεν υποδείξει αΰτή δτι 
έδει νά ΰποκύψτ) ήμέραν τινά είς τάς θε
λήσεις του, άν μή ήθελε ν’ άποβληθ?)

1. Όρα ίΐχόνα «ρύλλον 486.

καί νά εΰρεθή άνευ στέγης καί άρτου.
Δέν ήτο μόνος ό βαρόνος δέ Φοντραίλ 

δ θαυμαστής τής καλλονής τής Ζουάννας. 
Είς τό μέγαρον έδέχοντο πολλούς, αί δέ 
συναναστροφαί ήσαν πολί> συχναί. Μετά 
τόν οικοδεσπότην λοιπόν εύρεθη άλλος 
τις, ό λοχαγός τών δραγόνων δ'Εστρέλ, 
δστις ήθελησε νά μιμηθή τον έςαδελφον 
αΰτού δέ Φοντραίλ,

Ά λ λ ά  καί τούτον άπέκρουσε θαρραλέως 
ή Ζουάννα, ήτις τέλος ήρξατο άηδιαζουσα 
τοΰς υβριστικούς τούτους έρωτας.

Μετά τόν λοχαγόν ηλθεν ή σειρά τών 
μαθητών, διατελούντων έν διακοπαΐς, 
τών ανεψιών τού δέ Φοντραίλ ή τής μαρ- 
κησίας, είτα τών φίλων καί γνωρίμων 

Έ ν  ένί λόγψ, ή άτυχης παιδαγωγός 
ΰφίστατο άληθή πολιορκίαν. Ήννόει κάλ- 
λ ιστα τοΰς λόγους, δι’ οΰς ό βαρόνος έ- 
τήρει αΰτήν έν τή υπηρεσία καί γ)σθάνετο 
έσχάτην άπογοήτευσιν.

Τέλος άπεφάσισε νά παραιτηθή καί ν’ 
άπέλθη τοϋ οίκου τού μαρκησίου, δτε γ ε 
γονός τ ι  έπήλθε καί μετέβαλε τάς ιδέας 
αΰτής.

["Επεται συνέχεια],

* ; κ

Ε ΙΣ  ΤΟ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ :

I I  Ε  I  Κ  Ω  Ν
Ε ΐκ ώ ν  ύ «6  ΙΒ Γ Κ Ο Γ

Κ .  D  G -T J Ε ϊ \ Α Ζ Ζ I

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Μ  Γ θ  ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια ]

Ό  Σολΐνος Ιπεσεν ήμιθανής, καθαιμα- 
τώσας τό τε στόμα καί τό μέτωπον, καί 
παραμορφώσας αίσχρώς τό πρόσωπον του.

Άνέτε ιλεν  ή ήώς, άλλ ’ ό ήλιος δέν έ- 
φαίδρυνε τήν γήν.

Ό  καπνός είχε διαχυθή έπί τοϋ όρί- 
ζοντος καί Κμενεν ακίνητος ώς σκηνή. Τά 
τέρας δμως δέν έφαίνετο' άλλ ’ ήκούετο 
μόνον ό βρυχηθμός τών λεόντων καί αί 
ορυγαί τών τίγρεων.

Τήν ήμέραν έκείνην τής όργής καί τής 
έκδικήσεως, οΰδέν πτηνόν έφάνη, άλλά 
πάντα πεφοβισμένα Ιμενον έν τή φωλεό)!, 
προστατεύοντα διά τών πτερύγων τά  μι 
κρά των.

Οΰδέν θνιρίον έφάνη έν τφ  δάσει, διότι 
ό φόβος παρ' αΰτοϊς ΰπερίσχυσε τής πεί- 
νης.

Οί κύνες, κάτω Ιχοντες τήν κεφαλήν
καί τήν οΰράν ύπό τά σκέλη των, Ιτρε-
νον τήδε κάκεΐσε ζη τούντες τήν συνήθη 

1 , « ι  · 'κατοικίαν των, και «,ν ευρισκσν αυτήν κε-



κλεισμένην, ώλόλυζον el; τοιοΰτον τρό
πον, ώστε οΰδείς, όσον σκληρός και άν 
ητο,  ήδύνατο νά τοΰς άκούση άνευ οί
κτου.

01 πολΐται έζηκολούθουν νά δέωνται. 
Προσέφερον εις τά είδωλα τά πολυτιμό
τερα αΰτών πράγματα.Ύπώρζαν μάλιστα 
«α ί  τινες άνοίγοντες τάς φλέβας τών τε 
χειρών αΰτών καί τών ποδών καί ποοσφί- 
ροντες πρός έζιλασμόν τό αίμά των.

Τήν έσπέοαν τώς φοβερές εκείνης ημέ
ρας, τό μέλαν νίφος ή; ζα το  νά βροντή, 
έκκωφαϊνον πάντας.

Ή  ατμόσφαιρα έφάνη όλη πυρώδης , 
καί οί οφθαλμοί τών ανθρώπων έβλά- 
πτοντο. 'Ανυπόφορος δέ δυσωδία κατέ-  
στριψε τήν όσφρησιν. Εί τα έπνε»σε σφο
δρότατος άνεμος, καί σεισμός έκλόνισ* 
τήν γών, ώστε τό πλεΐστον τών οικιών 
κατέπεσαν καί πλείονες τών έκατοντακισ- 
χιλίων πολιτών άπώλοντο.

Τό τε  έφάνη αυθις τό τέρας έν τώ τερό 
τοΰ μεγάρου τοΰ Σολίνου πλατείς.

Τό βλέμμα του κα τ ’άρχάς έσβεσμένον, 
ήναπτε βαθμηδόν, καθ' όσον ηΰζανεν ή 
θεομηνία έκ€ίνη, καί ότε είδεν έσπαρμένα 
τά  σπλάγχνα τών τόσον οίκτρώς κατα- 
πλακωθέντων, Ιγινεν όλως πύρινον καί 
έζηκόντισεν ενα σπινθώρ*, οστις, πεσών 
έπί τοΰ μεγάρου τοΰ Σολίνου, ήναψεν ά 
μέσως τοιαΰτην πυρκα'ίάν, ώστε ου μόνον 
τά  ζύλ*  καί τά  σιδηρά, άλλά καί αΰτο'ι 
οί λίθοι έκάησαν.

Τό τέρας έρρίφθη είς τάς φλόγας καί 
έκρήμνισεν έντός αΰτών άπαντας τούς 
τοίχους τοΰ μεγάρου, άχρις οΰ έμεινεν ορ- 
θία μία μόνη αίθουσα, έν ή ό Σολϊνος, 
κείμενος έπί τίνος κλίνης έπάλαιεν άπελ- 
πιστικώς κατά τοΰ τέρατος, δπερ, θέσαν 
τό  γόνυ έπί τοΰ στήθους του τόν έπνιγε 
μετ ’ άγριας εΰχαριστήσεως.

Ταΰτα έλεγεν ή Ματθίλδη, αί δέ δε
σποινίδες, κύκλφ αΰτώς ίστάμεναι, εβλε- 
πον αΰτήν ατενώς, ένώ οί πεφοβισμένοι 
οφθαλμοί των καί ή ώχρότης τοΰ προσώ
που των έδείκνυον τόν φόβον, όν ήσθά- 
νοντο.

Αίφνης αί θύραι τώς αιθούσης ήνεφχθη- 
σαν παταγωδώς,  ό άνεμος είσελθών όρ- 
μητικώς Ισβεσε τά φώτα,  φωνή δέ ισχυρά 
ήκούσθη καί βήματα βαρέα καί θροΰς έ- 
σθ-Μτος έπί τοΰ δαπέδου.

Αιφνίδιος τρόμος κατέλαβε πάσας τάς 
νεάνιδας, αίτινες άλληλοκρατούμεναι,είτε 
άπό τών χειρών, είτε άπό τώς έσθώτος, 
έστράφησαν πρός τό μέρος, οθεν ήρχετι ό 
θόρυβος, ρηγνύουσαι όζυτάτην κραυγήν.

Ά λ λ ’ άηδιάσας νά κυλίωμαι έν τφ  τοι- 
ούτφ βορβόρφ τοΰ φθόνου, τώς κουφότη- 
τος καί τώς δεισιδαιμονίας, έγκαταλείπω 
προθύμως τό θέμα τοΰτο. Αισχρά ή επι
πόλαια είναι τά  πάθη τώς γυναικός" άλ
λος όμως Ιστω ό Χάμ τών αισχροτήτων 
«ΰ τών,  ώς άλλος είναι ό κόλαζ. Ποθ ών 
νά καταδειζω τό ολίγον άγαθόν, δπερ ΰ- 
πάοχει έν τώ  πνεύματί των. έγκαταλείπω 
τάς άπειρους άκαθαρσίας είς τήν οργήν, 
«ίς τήν περιφρόνησιν ή είς τόν οίκτον τών 
άνδβών

Καί ή αυγή τήν βλέπει νά ατενάζ^... 
Μά χζ\ τή νύχτα στενάζει ή φτωχήΙ... 
Ε '.ς τήν χαρ?>ά ό έρωτας φωλιάζει,
Σάν τήν χαρδ^ά μας εϋρτ) μονάχη. . 
Κοράσια τρυφεαά, χαρϋοιμένα,
Τόν έρωτα φοδώσασιε, χαΐίμένα !

A r m i n i o , τ ρ α γω δ ία .

Τί  είναι άρα ή ηδονική έκείνη φρικία- 
σις,ήτις καταλαμβάνει τότε  σώμα καί τό 
πνεϋμα έπί τώ θέ$ τώς καλλονώς ;

Μή ή ψυχή προώρισται νά συγκινώται 
διά π8ν δ,τι είναι ώραΐον ;

Μή ή έν τώ  άνθρώπφ θεία άρχή χαίρη 
βλέπουσα έπί τής γώς πάν ο,τι  όμοιάζει 
πρός τόν Θεόν ;

Ά λ λ ά  τότε, διατί ό νοΰς δέν έζα- 
πτεται έπί τώ θέα τών οΰοανών ;

Δ ιατ ί  βλέπομεν ήσύχως τοΰς χειμάρους 
τοΰ φωτός ;

Διατ ί ,  άν μή άγάπη συζύγου ή φίλου 
συγκίνηση ημάς, δίν στενοίζομεν βλέπον- 
τες τόν νυκτερινόν πλανήτην ;

Τ ί  έχει ή γώ δυνάμενον νά έζισωθώ 
πρός τό μεγαλεΐον τών οΰρανών ;

Α ! δέν είναι ή ψυχή, ητις άνυψοΰ- 
ται βλέπουσα τήν καλλονήν ! Δέν είναι 
ό θείος νοΰς, ό έζαπτόμενος ένώπιον τώς 
άπορροίας τοΰ Πατοός τών τελείων πραγ
μάτων !

'Η μανία αίσχους ήδυπαθείας ταοάττε ι 
ήμάς Ή  ιδέα βρωμερές ήδονώς πιέζει 
τήν καρδίαν μας καί κόπτει τήν φωνήν 
μας.

"Ανθρωπε,σΰ μόνον δύνασαι νά συγκοι- 
θώς προσηκόντως πρός τόν πηλόν, έζ οΰ 
έγεννηθης !

Ω πικρέ καρπέ της γνώσεως τοΰ καλοΰ 
καί τοΰ κακοΰ, σΰ άφήρεσας ήμών καί 
αυτάς έ'τι τάς πλάνας, αΐτινες ήδύναντο 
νά ήναι εΰγενεΐς : τά  συναισθήματα της 
καρδίας.

Ή  χαρά τοΰ νοός, ήν προκαλεΐ μία 
στιγμή έζάψεως, άν δέν εΰρη τι πραγμα
τικόν δπως διατηρηθώ £‘ val βραδύτατη.

Ό  βασανίζων τάς αθανάτους ψυχάς 
λίαν βαθέως γινώσκει πάντας τοΰς τοό- 
πους τών βασάνων, δπως μή άφίση αΰτάς 
μακρόν έν τη αΰτώ άγωνί^:, διότι τότε ή 
αγωνία αΰτη, Ινεκα της έζεως, θά έγί- 
νετο άλλη φύσις ’ άν δέ ήτο τοιαύτη, ώστε 
νά μή δύναται νά διαρκέση, δ θάνατος θά 
έπήοχετο άκολουθών ταχέως τά Ιχνη 
της

Οθεν ό βααανιότής, δστις άπομακρύνη 
όσον δύναται περισσότερον τόν θάνατον 
τοΰ θύματός του, γινώσκων ότι ή βάσα- 
νος δ ϊ ν συνίσταται τόσφ είς τήν Ιντασιν, 
οσφ είς τήν διάρκειαν, αναγκάζεται νά 
ποικίλλη τόν τρόπον τοΰ μαοτυρίου, όπως 
ό πάσχων μή συνειθίση ή μή ΰποκύψη.

*0 ’Λριμάνης, όταν θέλη ν’ άπολέση 
τόν δυστυχώ οδοιπόρον, δέν πλήττει  αΰ
τόν άμέσως δι’ δλης τώς ισχύος του, άλλ ’ 
ένίοτε έν μέσφ τών συστάδων τοΰ δάσους 
δεικνύει αΰτώ φώς, ή κάμνει ν’ άκούεται 
άνθρωπος έκεϊ πλησίον, όπως ή καρδία

τοΰ όδοιπόρου έλπίση καί είτα αίσθανθ^ 
πικροτέραν τήν άπογοήτευσιν τοΰ σκότους 
καί τώς φοβερδς ήρεμίςες, ?)τις προηγεί
ται  τώς θυέλλης.

Έπί  τέλους, ό κακότροπος δαίμων,, 
βαρυνθείς τό σκληρόν τοΰτο παιγνίδιον, 
παρασκευάζει τήν τελευταίαν καταστρο
φήν καί θηριωδέ«ιτ»ρον τόν έμπαιγμόν.

Η κατοικία τών ανθρώπων άπέχει μό
νον ολίγα βήματα, καί ό οδοιπόρος χα ί
ρει ήδη προαισθανόμενος τήν πυράν, ήτις 
θά άποδώση τήν κίνησιν είς τά  παγω
μένα μέλη του, καί τήν τροφήν, $τις θά 
τόν άνακουφίση . . . Ά λ λ ά  μεταζΰ αΰτοϋ 
καί τώς κατοικίας υπάρχει βάραθοον . . .

Ό  οδοιπόρος έχει τούς οφθαλμούς έ- 
στραμμένους πρός τό φώς καί δέν προσ
έχει είς τήν όδόν . . . Αϊφ»ης ή γώ χάνε
ται  ύπό τούς πόδας του . . *0 δυστυχής 
κρημνίζεται βάλλων άπελπιστικάς κραυ- 
γάς, είς άς άπαντώσιν οί καγχασμοί τοϋ 
Άοιμάνου, οστις κύπτων έπί τοΰ χείλους 
τοΰ βαράθρου χαίρει βλέπων αυτόν κρημνι- 
ζόμενον έπί τών βράχων καί άφίνοντα έπ’ 
αΰτών σπλάγχνα καί αίμα, πριν ή πέση 
συντετριμμένος είς τόν βυθόν.

Τά φαντάσματα τώς δόζης είχον έγκα- 
ταλίπη τόν ακόλουθον, φρουροΰντα έν 
τοΓς άνακτοοικοΐς κήποις. Ένίοτε ώλό- 
λυζεν ΰποκώφως καί άνέκραζεν :

—  Ώ  φιλοδοζία ! ώ έρως ; —
Μόλις έπρόφερε τήν τελευταίαν ταύτην 

λέζιν, έλ αφρά τις κίνησις τόν ώθησε ν’άν- 
υψώση τοΰς οφθαλμούς καί .. δέν ήτο  άρά 
γε πλάσμα τώς πυρεσσούσης φαντασίας 
του ;... Ό χ ι  ...

Μορφή ώραιοτέοα, ή δσον φαντασία δύ- 
ναται νά φαντασθώ καί ποίησις νά περι- 
γράψη, ΐστατο  ένώπιον του.

ΤΗτο περιτετυλιγμένη διά μακοοΰ μέ- 
λανος πέπλου,έκ τών καλουμένων γρίμηα, 
&ΰς αί ώραϊαι θυγατέρες τώς Σικελίας με- 
τεχειρίζοντο δπως περιβάλωσι τόν λαι 
μόν, τό στώθος καί μέρος τοΰ σώματος, 
καθιστώσαι καταφανεστέραν τήν καλλο
νήν των διά τοΰ καλλίστοί) αΰτώς κοσμή
ματος—  τή;  αίδοΰ;.

Θνητήν άπεδείκνυον αΰτήν αί κινήσεις 
τώ;  έσθήτός της, ήτις κατεδείκνυε τόν 
σχηματισμόν τον άβρ οΰ έκείνου σώματος. 
Ά λ λ ά  τό έλαφοόν αΰτώ; βήμα, όπερ μό
λις έπίεζε τά ύπό τοΰς πόδας της φύλλα 
π=ριήγε τόν βλέποντα είς άμφιβολίαν μή 
μάλλον είς τάς πνευματικάς ή είς τάς 
γη(νους άνώκεν οΰσίας.

Ό  ευφάνταστος ποιητής θά άπεκάλεε 
αΰτήν τό  Πνεϋμ* τής Μελαγχολίας, δπερ 
καταοάται σιωπηλώς τήν νύκτα καί ψι
θυρίζει παράπονον,, άλλά δι’ άσθενε- 
στάτης φωνής, δπως μή άφυπνίση τούς 
υίοΰς τώ;  γώ;,  οίτινες τήν στιγμήν έκεί
νην είναι εΰτυχεΐς, διότι είναι ΰπό τό 
κράτος τινός όμοιάζοντος πρός τόν θά
νατον.

Ή  κόρη τοΰ σοηβικοΰ οίκου, άγνοοΰσα 
πόθεν προήοχετο ό στεναγμός έκεΐνος, ϊ- 
δοαμεν είς τό μέρος, οθεν ήκουσεν αΰτόν 
«ροελθόντα,δπως παρηγόρηση τάν τεθλιμ- 
μένον, —  διότι είς τί  θά συνίστατο ή εΰ-



γένεια τές  καρδίας, άν ή κραυγή τές ά- 
βλιότητος ήθελεν ήχίΐ έπί ματαίψ ;

—  Παναγία τών βασάνων ! (είπεν ί) 
νεβνις, είσελθούσα δπό τήν στοάν, ήν δέν 
έφώτιζον « ί  τέ ς  σελήνης αχτίνες).. ,  οί 
τεθλιμμένοι είναι περισσότεροι ή 5<J0t ϊ -  
πρεπε νά ήναι. Ποιος στενάζει έδώ ; . . . 
Όμίληβον . . .  άν ησαι δυστυχής, μάθε 
δτι οΰδείς άπέλθεν άνευ παρηγορίας άπό 
προσώπου τές  θυγατρός τοΰ Μαμφρέδου.

Μάτην έπί μακρόν περιέμεινεν άπάν- 
τησιν. Τά  χείλη τοΰ ακολούθου δέν πα- 
ρέσχον αΰτφ την συνήθη υπηρεσίαν, άλλ" 
Ιτρεμον, χαί ή πνοή τοΰ θανάτου έφάνη 
σβεννύουσα την φλόγα τ έ ς  ζωές  του.

—  Όμίλησον (έπανέλαβεν ί) ’ Ιόλη). 
Ματαία έπιθυμία δέν μέπχρακινεΐ νά μαθω 
τάς δυστυχίας σου. "Αν δέν είχον την δύ- 
ναμιν νά σέ παρηγορήσω, δέν θά είχον 
την σκληρότητα νά έρωτήσω περί τών 
παθημάτων σου, —  διότι, χαίτοι ή περιερ- 
γία μιμείται την γλώσσαν τοΰ οΓχτου, 
έγώ άπεχθάνομαι έκεϊνον, δστις άξιοι νά 
γνωρίση την άνθρωπίνην χαρδίαν, δι ’ ά- 
πλέν χαί μόνην την εΰχαρίστησιν τοΰ νά 
την γνωρίση. Σέ προτρέπω νά όμιλήσγις. 
"Αν τά δεινά σου δύνανται νά άνακουφι- 
σθώσιν, ή ’ Ιόλη θά σέ πχρηγορήσγι. "Αν 
δέ χαί ό χρόνος δέν Ιχγ) τοιαύτην δύνα- 
μιν, περίμενε την παρηγορίαν . . .

—  ’ Από τοΰ θανάτου ! άνέκραξεν ό α
κόλουθος.

Τί νισθάνθη ένδομύχως ή ’ Ιόλη, άκού- 
σασα την φωνήν έκείνην καί την τοιαύ
την άπόφασιν ; "Ο,τι  ήσθάνθη ανθρώπινη 
φωνή δέν δύναται νά τό έκφράσγ). Θά έ- 
πιστεύομεν δτι ήτο οίκτος, άν —  άφοΰ δέν 
ίίχωμεν τά  μέσα δπως τό έχφοάσωμεν —  
δέν είχε δοθΐ) ήμΐν καρδία, δπως τό αί- 
σθανθώμεν . . , Καί τό πρόσωπον ; "Αν 
τά σκότη άπέκρυπτον τό πρόσωπον της, 
άλλά βεβαίως ήτο άνθρώπου πίπτοντος 
αίφνης έχ τοΰ πεπεοασμέν^υ είς τό άπειρον.

Έπέλθε μικρά σιωπή.

["Επεται ουνέχεια]. Π αν. Π ανας

Α Δ Ο Λ Φ Ο Τ  ΒΕΛΩ

Η Κ Ο Μ Η Σ Σ Α  Ε Μ Μ Α

! Συνέχεια]

Η "Εμμα δέν άπήντησεν. Έκαστη  λέ- 
ξις τοΰ κόμητος σκληρότατα τήνέπλή-  
γωνε. Ά λ λ ’ έκεΐνος διακρίνας τήν συγ- 
κίνησίν της, έξηκολούθησε :

—  Δέν είνε σήμερον ή πρώτη φορά, 
καθ’ ήν αισθάνομαι πόβον άδικος έφάνην 
πρός σέ. Ήννόησα τοΰτο καθ’ήν ήμέραν, 
έπιστρέψας τέλος έχ τών ταξειδίων μου, 
σ2ς έπανεΰρον ετι θελχτιχωτέραν, άλλ ’ά· 
δύνατον, λυπημένην χαί άπαρνιγόρητον. 
Τότε είδον όποιαν άνοησίαν Ιπραξα, γυρί- 
ζων τόν κόσμον δπως ζητήσω δόξαν, ά
φοΰ είχον εις τήν πατρίδα μου, χαί μά

λιστα είς αΰτήν τήν οικίαν μου, τήν ευτυ
χίαν άναμένουσάν με' ήονήθην τότε  τήν 
νέαν θέσιν, ήν μοί προσέφεοον, ό μόνος 
μου σκοπός ήτο ν’ ανακτήσω πλησίον σου 

1 τήν έκτίμησιν, ήν βεβαίως θχ είχον άπω- 
λέσ·/), καί ν’ άφοσιωθώ ψ'χη τε καί σώ- 

; ματι  πρός σέ, άφοΰ ήμέλησα νά κ α τ « -  
1 χτήσω τήν καρδίαν σου, πριν αναχωρήσω.
! Έ κ τ ο τ ε  άνεκάλυψα, "Εμμα, άγνώστους 

θησαυρούς είς σέ καί σέ ήγάπησα μετά 
θίρμοτάτου Ιρωτος, δστις δέν θά σβεσθ·75, 
ή δταν έξαλειφθ'71 καί ή ζωή μου. Έάν  ή 
άφοσίωσίς μου αΰτη σέ συνεκίνησεν, έάν 
ΰπέρξ* μετά τήν έπιστροφήν μου είλικρι- . 
νής πρός σέ, είπέ μοι δτι οΰδέποτε πλέον 
θά ένθυμηθης τήν θλιβεράν έκείνην έπο
χήν, είπέ μοι οτι μέ συγχωρεΐς.

—  Οΰδέν έπράξατε άξιον συγγνώμης, 
άνέχραξεν ή κόμησσα. Σάς. . .

Δέν ήδυνήθη νά προχωρήσιρ, ήθελε νά 
προσθέσν) : «Σάς άγαπώ ! »  καί δέν έτόλ- 
μησεν.

—  Είμαι άναξία νά τφ  όμιλώ περί τοΰ 
Ιρωτός μου ! έσκέπτετο.

—  Τελείωσαν δ,τι  διενοεΐσο νά εϋπης, 
τ έ  ειπε ό κόμης περιπτυσσόμενος αΰτήν.

Πόσον ήτο εΰτυχής, αισθανόμενη δτι 
ήγαπάτο, άλλά καί πόσον έπίσης ΰπέ- 
φερεν !

Έ ν  τούτοις επρεπε ν’ άποκριθί}' ό κύ
ριος Φρουασΰ τήν καθικέτευε' τΤ) έφαίνετο 
δτι ή λέξις «ερως» ήτο βλασφημία.

—  Είνε απέραντος ή Ικτασις τές  άφο- 
σιώσεώς μου, έψιθύρισεν εις τό οΰς τοΰ 
συζύγου της.

Ό  κόμης κατηυχαριστήθη έκ τ έ ς  ά- 
παντήσεως ταύτης, καί δέν έννόησε πό
σην θλίψιν περιέκλειον αί λέξεις έκεΐναι.

—  "Ω ! άγαπητή μου Έμμα,  τ·7) Ιλεγε 
περιπτυσσόμενος τό θελκτικόν σώμα τές 
κομήσσης , οΰδέποτε άμφεβαλλον περί 
τοΰ Ιρωτός σου, άλλά καθίσταμαι δ εΰ- 
τυχέστερος θνητός οσάκις προφέρουσι 
τοϋτο τά ώραΐά σου χείλη. Δέν σ’ έπι- 
πλήττω,  διότι τόσον σπανίως όμιλεΐς περί 
ποϋ πρός έμέ ϊρωτός σου. Ή  έρημία, είς 
ήν τόσα ?τη Ιζησας έξ αίτιας μου, σ’ έ- 
συνείθισε νά καταπνίγεις τά αισθήματα 
σου, νά πιέζης τήν καρδίαν σου. Α ν α γ ν ω 
ρίζω κάλλιστα τούτο. Οΰδέν παράπονον

J Ιχω έναντίον σου, τόν έαυτόν μου μονον 
μέμφομαι.’ Α λλ ’ δταν ώς σήμερον, λέγεις... 
"Α ! δέν δύνασαι νά φαντασθές πόσον 
είμαι εΰτυχής, τόσον εΰτυχής, ώστε αί- 
σχύνομαι σχεδόν διά τήν χαράν μου, τήν 
ολως ασυμβίβαστον μέ τήν ήλικίαν μου. 
Καθώς βλέπεις λοιπόν, δταν ήμην εϋκοσι 
έτών, έφερόμην ώς τεσσαρακοντούτης,καί 
δέν εβλεπον ή τό πρακτικόν μέρος τές  
ζωές,  άλλ ’ άν καί τεσσαρακοντούτης
ήδη . αναζητώ τό παρελθόν μου' χά
ρις είς σέ, έπανευρίσκω τά τόσον μωρώς 
άπωλεσθέντα ώραΐά μου Ιτη,  καί πιστεύω 
τώρα είς τήν ποίησιν, πιστεύω είς τόν ’έ
ρωτα.. Τέλος αισθάνομαι τόν έαυτόν μου 
άναγεννηθέντα, αισθάνομαι δτι ζώ, δτι.. .  
άγαπώ !

Ή  Έ μ μ α  μετά τρόμου τόν ήκουεν. 
Είχε λησμονήσει πρός στιγμήν τό παρελ

θόν της, τάς ταλαιπωρίας της καί αΰ
τήν προσέτι τήν 'Αλίκην. Ώνειρεύετο καί 
τό όνειρόν της ήτο  θελκτ ικώτατον. ’Α λ λ ’ 
αίφνης έκρούσθη ή θύρα.

—  Εμπρός ! είπεν ό κύριος Φρουασύ 
μετ ’ ανυπομονησίας.

—  Τό ώραΐον όνειρόν μου διελύθη ! έ
ψιθύρισεν ή Έμμα .

Ό  Λύσανδρος, διότι οΰτος είχε κρού- 
σει, ένεφανίσθη καί έξαπλωθείς έπί τές  
πλέον αναπαυτικές καθέδοας τ έ ;  αιθού
σης, είπεν ε’ις τόν κόμητα, δστις τόν πα- 
ρετήρει μετά δυσαοεσκείας,

—  Δέν άμφέβαλλον... έπέστρεψας πλη
σίον τές  συζύγου καί μέ άφέκες ofjbtον 
είς τά Ήλύσ ια πεδία.

—  Όρθιον ! Όρθιον ! άνέκραξεν δ κύ
ριος Φρουασύ' καί τίς σ’ήμπόδιζε νά κα- 
θήσνις ; Ύπάρχουσιν έκεϊ καθίσματα.

— Καί καθέδραι άκόμη, έξάδελφε,προσ- 
έθεσεν ή Έμμα ,  ητις έπεθύμει διά τ ές  
συμμετοχές της είς τήν συνδιάλεξιν ν’ ά- 
πομακρύνγ) τάς κατατρυχούσας αΰτήν 
σκέψεις.

—  ’Απορώ άληθώς ν’άκούω νά όνομά- 
ζωσι καθίσματα τά ξύλα έκεΐνα' διότι, 
άντί ν’άναπαυθέ τ ι ;  καθήμενος υποφέρει 
φοβερά.

—  Μεγαλοποιείς τά πάντα, τφ  είπεν 
ό κόμης γελών. Έάν δέν ήθελες νά κα- 
θήσνις ήδυνασο νά μέ άκολουθήβγις, καί 
νά έπιστρέψας μαζύ μου

—  Νά σέ άκολουθήσω ! φαντασθέτε, 
έξαδέλφη,ότι διασκεδάζει αναμιγνυόμενος 
είς θορυβώδεις συναθροίσεις.

—  Ά λ λ ’ δ,τι Ιπραξες, φίλε μου, εινε 
κάκιστον, έπρόσθεσεν ή Έμμα.

—  Τό παραδέχομαι, άλλ’ άγαπητή μου 
Έμμα ,  ό Λύσανδρος νομίζει θορυβώδη 
συνάθροισιν δώδεκα περίπου ήσύχους πε- 
ριπατητάς συνηθροισμένους πέριξ δύο ά- 
μαξών, πρό μικρού θραυσθεισών. Ά ν ε -  
μίχθην κ’ έγώ διά νά μάθω έάν έπληγώθη 
κανείς. "Αν ήρχεσο καί σΰ μαζύ μου , 
προσέθεσεν ό κόμης στρεφόμενος πρός τόν 
έξάδελφόν του, ήθελες. . .

—  Έ γ ώ  νά Ιλθω μαζύ σου, ποτέ ! άνέ
χραξεν ό Λύσανδρος. Διά νά κάμω καμ- 
μίαν άφροσύνην, δέν Ιχει οΰτω ; "Ω ! 
οΰδέποτε θ’ άναμιχθώ είς ταύτα. Ύπερα-  
γαπώ τήν ησυχίαν μου καί δέν μοί αρέ
σουν τοιαϋται άπερισκεψίαι. Πιθανόν είς 
έκ τών ηνιόχων νά μέ προσεκάλγ) ώς μάρ
τυρα, διά νά βεβαιώσω δτι δ ετερος έπρο- 
ξένησε βλάβην είς τήν άμαξαν του. Καί 
τότε  θά ήναγκαζόμην μίαν «μέραν νά 
χάσω τήν ήσυχίαν μου, καί νά μεταβώ 
είς τά εϊρηνοδικεΐον, δπως διηγηθώ δ,τι 
άντελήφθην. Μοί συνέβη τοϋτο καί άλ 
λην μίαν φοράν. Ά λ λ ά  πλέον δέν θά τό 
πάθω.

Καί ό Λύσανδρος λέγων ταύτα,  έποίει 
τόσψ χαριεστάτας χειρονομίας, ώστε δ 
κόμης καί ή κόμησσα έξερράγησαν είς 
γέλωτας. Ά λ λ ’ έκεΐνος, χωρίς ποσώς νά 
ταραχθεί, έξηκολούθησε :

—  Δέν θ’ άναμιχθώ είς οΰδενός τάς 
υποθέσεις. Ήλθον  είς Γαλλίαν διά νά α
πολαύσω άπολύτου ήσυχίας.



Καί κουρασθείς, διότι ώμίλησε πολύ, 
έξγιπλώθγι Ι τ ι  περισσότερον.

"Ο κύριος Φρουασΰ καί ί) σύζυγός του 
τόν παρετήονισαν πρός στιγμήν, κατόπιν 
προχωοήσας ό κόμης ένώπιον του,

—  Τώρα δπου είσαι πλέον 5)ίυχος, δέν 
μδς λέγεις, τφ  είπε, τ ί  άπέγεινεν δ κύ
ριος Ριβες ;

*Η "Εμμα ήνωρθώθιη, άκούσασα τό ό
νομα τοΰτο.

 Ό  κύριος Ρίβες ; έψιθύρισεν δ Λ ύ 
σανδρος.

—  Μάλιστα, δ κύριος Ρίβες, δέν τόν 
άφήκα μαζύ σ ο υ ;

—  *0 κύριος Ρίβες σου 7) το απόψε δ 
ένοχλητικώτερος τών ανθρώπων, έπανέ- 
λαβεν δ Λύσανδρος. Πιστεύσατε, έξαδέλ- 
φη, έξηκολούθησε στρεφόμενος πρός τ-ίιν 
κυρίαν Φρουασύ, ότι μοί ώμίλει έπί ώραν 
σχεδόν περί τών έρώτων του.

—  *0 καϋμένος δ Λύσανδρος ! Ιγινεν δ 
έμπιστος τοΰ κυρίου Ριβες, είπεν ό κό
μης, παρατηρών την Έμμαν.

—  Μη νομ,ίζετε, άπεκρίθη δ Λύσανδρος, 
ότι  έπαίρομαι διά τοΰτο, ^υχε  μόνον 
έαέ νά εχη σύντροφον,άν τόν συνωδεύατε, 
έξάδελφέ μου, τό C 51 ο ν θά συνέβαινβ καί 
είς υμάς. Τό βέβαιον όμως είνε ότι τό 
κρασί τόν elye ζαλίσει, καί τφ  έπροξένησε 
μεγάλην λι'μαν.

—  ’ Ητο λοιπόν φλύαρος, είπεν δ κό
μης·

—  Φλύαρος, άλλά καί έχέμυθος άφ’έ- 
τέρου.

'Η κόμησσα, έοειδομένη έπί τής καθέ- 
δρας τοΰ Λυσάνδρου, παρετήρησε :

—  Φλύαρος, άλλά καί έχέμυθος άφ’ 
έτέρου’ δυιολογώ, έξάδελφε, ότι δέν έννοώ 
πώς συμβαίνει τοΰτο.

—  Θέλω νά είπω, άπεκρίθη δ Λύσαν
δρος, οτι δέν έξέθεσε καμιιίαν, διότι οΰ- 
δέν όνομα άνέφερε. Μεταξΰ τόσων νεανί- 
δων Παρισιανών, είνε πολύ δύσκολον, νά 
μάθη κα νείς ποίαν άγαπ£.

—  ’Αληθώς λοιπόν άγαπ^ καμμίαν ; ή - 
ρώτησεν ί) κόμησσα.

—  Μάλιστα καί είνε θελκτικωτάτη, 
νεωτάτη,μελαγχροινή, μέ ώραιοτάτους ό- 
φθ αλμούς. Μοί έξύμνει ιδίως τοΰς ο
φθαλμούς της Τά ώ τά  μου είσέτι βομ- 
βοΰν. Μοί είπε τέλος οτι λατρεύει την 
νέαν έκείνην.

—  "Ας την νυμφευθϊ) λοιπόν, είπεν δ 
κόμνις.

— Τοΰτο έπιθυμεΐ καί αΰτός,άλλά δέν 
είνε τόσον εΰκολον. Διότι  φαίνεται ότι 
είνε ορφανή, καί δέν ¥χει προΐ*α. Τό δέ 
μεγαλείτερον έμπόδιον είνε ότι έκείνη είνε 
προωρισμένη νά διδη μαθήματα είς τά 
παρθεναγωγεία.

—  Τοτε  άς τήν λησμονήσϊ), άφοΰ δέν 
δύναται νά τήν νυμφευθ^, έπανέλαβεν ό 
κύριος Φρουασύ.

—  Καθείς πολΰ εΰκόλως τό λέγει αΰτό, 
άλλ’ έάν είνε πραγματικώς έρωτευμένος...

—  Τί  θέλε ις  νά κ ά μ η  J
—  ’ Εγώ δέν θέλω τίποτε,  νίπτω τάς 

χεΐράς μου. Ά λ λ ’ έκεΐνος έπιθυμεΐ δια- 
καώς νά λάβη συνέντευξή με τ ’ έκείνης,

νά τ^ όμιλήση, τίς ήζεύρει τέλος πάντων 
τ ί  ζητε ί ,  καί αΰτήν τήν έσπέραν...

‘ Η "Εμμα, ί)ν ή συνομιλία αυτη μεγά- 
λως ένδιέφερε, καί έζ ής οΰδεμία λέζις τίί 
διέφυγεν, άνεσκίρτησε καί τοποθετηθεΐσα 
ταχέως Ιμπροσθεν τοΰ Λυσάνδρου,

—  Τήν έσπέραν αΰτήν, λέγετε ; άν- 
εφώνησεν.

Ό  κόμνις ϊκπληκτος παρετήρησε τή,ν 
σύζυγόν του ’ δέν ήδύνατο νά έννοήση 
διατί αδτη έδείκνυε τοσοΰτον ένδιαφέρον.

—  Μάλιστα, τή,ν έσπέραν αΰτήν, έξη
κολούθησεν δ Λύσανδρος, έπειδή έκείνη 
συνηθίζει νά μένη άργά είς τήν μικράν 
σκιάδα τοΰ κήτου της , δ Ριβες σκο
πεύει νά διασκελίστ) μικρόν τινα φραγ
μόν, καί νά εΰρεθ·?5 πλησίον τοΰ λατρευο- 
μένου αντικειμένου του.

*0 κύριος Φρουασΰ δέν Ιπαυε παρακο- 
λουθών διά τών οφθαλμών τήν σύζυγόν 
του, ή τις έφαίνετο εΰρισκομένη είς ζω/|- 
ράν άνησυχίαν- δ Λύσανδρος όμως, χωρίς 
νά παρατηρήσγι τήν συγκίνησιν τών α
κροατών του, έξηκολούθησε:

—  Καί έπειδή ή νέα ελαβε έπιστολάς 
τινας θερμά;, δ δέ Ρίβες είνε λίαν τ ολ 
μηρός . . .

—  Λοιπόν ; ήρώτησεν ή κόμησσα, έ
κτος έαυτής.

—  Ή  τιμή τής ωραίας τρέχει μέγαν 
κίνδυνον, άπεκρίθη δ Λύσανδρος. Δέν δύ- 
ναταί τις βεβαίως ν’ άποκρύψν) τοΰτο. 
Ίδοΰ τό πάν ! προσέθεσεν ώς έπίλογον, 
καί Ικλεισε τοΰς οφθαλμούς.

Ή  ’ Εμμα εΰρίσκετο πλησίον τοΰ παρα
θύρου, στηρίζουσα δέ τό μέτωπόν της έπί 
τών ΰέλων έσκέπτετο'  έφαίνετο λησμονή- 
σασα τόν κύριον Φρουασύ, οστις τήν πα- 
ρετήρει μετά μεγίστης προσοχής.

Αίφνης έστράφη ζωηρώς, καί διευθυ- 
νομένη είς θύραν όδηγοΰσαν είς τά  δωμά
τ ιά  της,

—  Μάλιστα, είπε καθ’έαυτήν, ο,τιδή- 
ποτβ καί άν συμβ’71, οφείλω νά έπαγρυ- 
πνήσω επ’ α ΰ τ ή ς !

Ό  κόμης τήν είχεν άκολουθήσει, καί 
καθ’ ήν στιγμήν έκείνη προσεπάθει ν’ ά- 
νοίζτρ τήν θύραν, τή,ν ήρώτησε :

—  Ά π ό  τώρα μάς έγκαταλείπετε ;
Ή  'Εμμα κατ ’ άρχάς άνεσκίρτησεν" 

άλλά h ι ά φωνής, γ)ν μάτην προσεπάθει νά 
καταστήσϊ)  ήσιχον,

—  Μάλιστα,άπεκρίθη. παρήλθεν ή ώρα.
—  Τότε  δώσέ μου τήν χεΐρά σου, τή 

είπεν ό σύζυγός της.
’ Εκείνη ΰπήκουσε μηχανικώς.
—  Ά λ λ ’ ή χείρ σου καίει, άνέκραξεν δ

κ ό μ η ς ·
—  Πιθανόν' δέν είμαι καλά, έψιθύρι

σεν έκείνη. Χαΐρε .
Καί άποσύρασα τή,ν χεΐρά της, ήνοιξε 

τήν θύραν καί έγένετο άφαντος
Ό  κύριος Φρουασΰ Ιμεινεν έκπληκτος. 

Τί έσήμαινεν ή αίφνιδία αυτη συγκίνησις 
τής Έμμας,  καί ή άπότομος άναγώρησίς 
της, ή* οΰδέ νά δικαιολογήστ) κάν έφρόν- 
τισε ; Τί άρά γε νά συνέβαινε ; Ποιος μυ
στηριώδης λόγος τήν Ικαμνε νά προσέξη 
τόσον εις τή,ν διήγνισιν τοΰ Λυβάνδρου ;

Ουδέποτε άπό τοΰ γάμου τοΰ έτόλμησε 
νά ΰποπτευθή τή,ν άρετήν τής συζύ
γου του, άλλά κατ ’ έ,κείνην τήν σ τ ι γ 
μήν πολλαί θλιβεραί σκέψεις έτάρασσον 
τό πνεΰμά του. Ήθελε  νά τάς άποδιώξη 
καί δέν ήδύνατο. “Ελεγε καθ'έαυτόν, ότι 
ήτο μωρός νά λαμ,βάντί ύπό σπουδαίαν I-  
ποψιν τά  πρό μικροϋ συμβάντα. Ή  κό
μησσα ήτο ή άγνοτέρα, ή πλέον ένάρε- 
τος γυνή' τόν ήγάπα, πολλάκις τό είχεν 
δμολογήσει καί κατ ’ έκείνην άκόμΚ) τήν 
έσπέοαν τό έπανέλαβε. Καί έν τούτοις με- 
γάλως δπέφερε, χωρίς νά γνωρίζη τήν αι
τίαν. Τφ  έφαίνετο ότι μέγα κενόν ήνεφ- 
χθη αίφνης είς τή*' καρδίαν του, καί ότι 

| ή εΰτυχία του, ή ή^υχία του, ή ζωή του 
άπεμακρύνοντο άπ’ αΰτοΰ. Περιεπάτει με- 
γάλοις βήμασιν είς τή,ν αίθουσαν, καί έ- 
κάστοτε,  όταν έπανήρχετο πλησίον τής 
θύρας, έξης έξήλθεν ή σύζυγός του, έστα- 
μάτα καί έφαίνετο καί οΰτος έπιθυμών 
νά πράξη τό ίδιον, κατόπιν όμως έπέ- 
στρεφε πάλιν, καί άπεμακρύνετο, αίσχυ- 
νόμενος διά τήν σκέψιν, 5ιr ις τφ  έπήρ- 
χετο. Ό  έν τ -ώ αιθούση περίπατος τοΰ 
κόμητος μεγάλως δυσηρέστει τόν Λύσαν
δρον. 'Εχθρός οΰτος πάσης κινήσεως καί 
παντός θορύβου ήνωχλεΐτο τά μέγιστα 
διά τήν νευοικήν έκείνην κατάστασίν τοΰ 
κόμητος. Ύπέμεινεν έπί τινας στιγμάς, 
νομίζων ότι θά παύση ή ιδιοτροπία αΰτη 
τοΰ οικοδεσπότου, καί ότι πάντα Ιχουσι 
το τέλος των είς τόν κόσμον τοΰτον, καί 
αΰτοί άκόμη οί κατά μήκος καί πλάτος 
τής αιθούσης περίπατοι. Έστράφη. Ικαμε 
διαφόρους άνυπομόνους κινήσεις, έβηξε καί 
τέλος εδειξεν όλα τά  σημεία τής δυσα
ρέσκειας,ά τινα έφαντάσθη- ΒΧέπων δέ ότι 
ό κύοιος Φοουασΰ δέν τά έλάμβανε ποσώς 
ΰπ’ όψιν, άπεφάσισε τέλος νά τφ  είπη :

—  Έξάδελφε, μήπως έχεις διάθεσιν νά 
δειπνήσης ;

Ό  κόμϊΐς είχεν έντελώς λησμονήσει τόν 
Λύσανδρον, καί είς τήν έρώτησιν, ήν οΰ
τος τφ  άπέτεινεν, έστράφη ζωηρώς

—  Δ ια τ ί  ή έρώτησις αΰτη άπεκρίθη.
—  Έπειδή κάμνεις ώς τά ζώα  τοΰ 

Κήπου τών Φυτών, τά  όποια περιπατώσι 
πριν φάγωσι.

Ό  κύριος Φρουασΰ ΰψωσε τοΰς ώμους 
καί χωρίς νά δώση τή,ν έλαχίστην προσο
χήν πρός τόν έξαδελφον αΰτοΰ, ήρχισεν έκ 
νέου τόν περίπατόν του.

*0 Λύσανδρος άπελπισθείς άπεφάσισε 
νά κοιμηθ^, όπως καταπραϋνθ^ ολίγον. 
Ά λ λ ά  κατ ’ έκείνην τήν ήμέοαν τά πάντα 
συνώμοσαν έναντίον του. Ρίΰμα άέρος, 
είσερχόμενον έξ ήμιανοίκτου παραθύρου, 
τόν προσέβαλλε καί τόν Εκαμε νά πτερ- 
νισθίί.

—  Διάβολε , τ ί  συνάχι είνε πάλιν 
αΰτό ; Αί νύκτες είνε πολΰ δροσεραί είς 
τήν Γαλλίαν.

Καί άπευθυνόμενος πρός τόν κόμητα :
—  Έ ά ν  είχες τή,ν καλωσύνην, τφ  είπε, 

νά διευθύνης τά  βήματά σου πρός το πα- 
ράθυρόν σου !

—  Διά ποιον λόγον j ήρώτησεν δ κύ
οιος Φρουασΰ μηχανικώς.



-—  Δια να τό κλείσγις' δέν σέ δυσα- 
ρεστεΐ . . . Δ ιότ ι  κινδυνεύω νά κρυολο
γήσω

*0 κόμης διηυθύνθη πρός τό παράθυ- 
ρον.Άλλ ’αίφνης έγένετο πελιδνός καί ολί
γου δεΐν νά λιποθυμήσν). Παρετήρησε την 
σύζυγόν του,ή τις κατέκείνην την στιγμήν 
έζήρχετο διά τέ ς  αυλές τοΰ μεγάρου. Τό 
ώρολόγιον τές  αίθούσκις έσήμαινε την έν- 
δεκάτην. Διά τόν γνωρίζοντ.α την τηρου- 
μένην έθιιι,οτυπίχν μεταζΰ άνθρώπων τ ι -  
νών ή έζοδος αΰτη τ έ ί  κομήσσης καί είς 
τοιαύτην ώραν, χωρίς ν'άκολουθήται ΰπό 
τών ΰπηρετών της, θά έφαίνετο λίαν πα- 
ράδοζος. Καί εις άλλην μέν περίστασιν θά 
διήγειρεν άπλώς την προσοχήν τοΰ κόμη- 
τος, νΰν δμως, καί έν η διαθέσει εΰρί- 
σκετο δ κύριος Φρουασύ,τοιούτον διάβημα 
τφ ένεποίησε ζωηράν αίσθησιν.

"Οτε συνέλθεν ολίγον, έλαβε τόν π ί 
λον του, έζέλθεν άμέσως τ ές  αιθούσης, 
κατέλθε την κλίμακα, διέλθε την αΰλήν, 
καί εΰρέθη είς την όδόν.

Ό  Λύσανδρος βλέπων δτι δ έζάδελ
φός του έζέλθε χωρίς νά κλείση τό πα- 
ράθυρον, δυσηρεστήθη σφόδρα' κατόπιν 
δέ έπ' αρκετόν χρόνον έπάλαισεν άφ’ ένός 
μέν έναντίον τ έ ;  Οκνηρίας, ητις τόν ήμ- 
πόδιζε νά κινηθ'71 καί άφ'έτέρου κατά 
τ έ ;  έπιθυμίας νά μη κρυολογήσγ) ετι πε
ρισσότερον. "Οθεν μετέβη βραδέως πρός τό 
παράθυρόν, άλλά σκεφθείς δτι τό προτι- 
μότερον ήτο, άφού τό πρώτον βέμα είχε 
πλέον γίνγ], ν’ άποσυρθΤί καί κατακλιθή 
έπί τ έ ;  μαλθακέ; του κλίνης, έζέλθε τές 
αιθούσης, καί άπεσΰρθη είς τό δωμάτιόν 
του. Άμέσως ΰπνος βαθύτατος τόν κα- 
τέλαβεν,ένφ οί φιλοζενοϋντες αΰτόν συν- 
εταρασσοντο ΰπό τόσψ σοβαροτάτων συμ
βάντων

Ε'

Έπέπρωτο έν τούτοις ν’ άναμιχθέ καί 
ό Λύσανδρος είς τά συμβάντα ταύτα. Τήν 
έπιοϋσαν τές  έσπερίδος,ήν περιεγράψαμεν, 
ό κόμης, δστις τήν νύκτα δέν άνεπαύθη 
καθόλου,Ικρουσε τόν κώδωνα περί τήν έν- 
νάτην πρωινήν ώραν καί παρουσιάσθη ό 
θαλαμηπόλος του, δν διέταζε νά έζυ - 
πνήση τόν έζάδελφόν του καί νά τόν πχ-  
ρακαλέσ·/! νά κατέλθτρ δσον γ)δύνατο τα -  
χύτερον.

Ό  υτςγ)ρέτγ); οΰδέν είπεν,ά>λά νεύων κ,ά- 
τω  έζέλθε,δι ότι έγνώριζε καλώς μέ πόσον 
δύσκολον παραγγελίαν τόν έπεφόρτιζον.

Καί πράγματι ! νά έζυπνήση τις περί 
τήν έννάτην τόν οκνηρόν έζάδελφόν τοΰ 
κόμητος ήτο  τερατώδες καί οΰδείς έτόλ-  
μα νά τό πράζη.

Χωρίς ποσώς νά έννοήσγ) είς πόσην α 
μηχανίαν ή διαταγή αΰτη ένέβαλε τόν 
θαλαμηπόλον του, ό κύριος Φρουασΰ έκά- 
θησεν έμπροσθεν γραφείου καί έ τακτο-  
ποίησεν έγγραφά τινα. Τό πρόσωπον του 
ην πελιδνόν, οί χαρακτέρές του ήλλοιω- 
μένοι' έφαίνετο γηράσας κατά δέκα έτη 
από τ ές  χθές. ’Επανειλημμένως έστρά
φ η ,  δπως παρατηρήσγ) τό ώρολόγιον,

καί έκτύπησε τόν πόδα. Άνησύχει μεγά
λως μή βλέπων οΰδένα έρχόμενον. Τέλος, 
καθ’ ήν στιγμήν ήθελε νά μεταβ·?) δ ίδιος 
πρός τόν Λύσανδρον,βέμα βαρύ προανήγ
γειλε τήν άφιζιν του.

Προσεπάθησε τότε  νά φανή ήρεμος,σο
βαρός καί μειδιών βεβιασμένως, μετέβη 
πρός συνάντησιν τοϋ έζαδέλφου του.

—  Τί διάβολο! αγαπητέ μου, τφ είπε, 
δέν έζυπνούν τοΰς άνθρώπους κατ ’ αΰτόν 
τόν τρόπον καί τόσψ ένωρίς.

—  Ή  έννάτη παρέλθε, παρετήρησεν 
ό κύριος Φρουασύ, καί εινε τώρα θέρος.

—  Καί καλεΐτε σείς τήν έποχήν αΰ
τήν θέρος ; Φαίνεται δτι έγεννήθης με
ταζΰ τών πάγων, ειπεν ό Λύσανδρος. Τί 
τρέχει τέλος'  ό θαλαμηπόλος σου είνε 
ζώον, δέν γνωρίζει νά έζυπνό! εΰγενώς 
τοΰς άνθρώπους ... μοί είπεν δτι έχεις νά 
μοί όμιλήσγις. Έζηγήσου γρήγορα, διότι 
θέλω νά κοιμηθώ.

Ό  Λύσανδρος έτριψε τοΰς οφθαλμούς, 
έπλησίασε πρός τήν έστίαν, έλπιζων νά 
εύρη δαυλόν λησμονηθέντα άπό τοϋ παρ
ελθόντος χειμώνας. Ό  κόμης τόν ήμπό- 
δισε καί άτλούστατα  τφ  είπε :

—  Φίλε μου, δ,τι θά σοί ανακοινώσω 
άζιζει τόν κόπον νά τό άκούστρς : Μονο
μαχώ σήμερον τό πρωί.

—  Τί είπες ; . . . ήρώτησεν ό Λύσαν
δρος, μόλις δυνάμενος ν' άνοίζγι τοΰς ο
φθαλμούς.

—  Σοί είπον δτι μονομαχώ σήμερον 
τό πρω{, έπανέλαβεν δ κύριος Φρουασύ.

—  Μετά τίνος ;
—  Μετά τοϋ κυρίου Ρίβες.
Ό  Λύσανδρος, χωρίς ποσώς νά ταρα

χθεί, έγκατέλειψε τήν έστίαν, έζηπλώθη 
έφ’ ένός ανακλίντρου καί άπευθυνόμενος 
πρός τόν έζάδελφόν του :

—  Καμμία ανάγκη, τφ  είπε, δέν ήτο 
νά μ’ έζυπνήσγις,διά νά μού είπγις τοιαύ- 
τας αστειότητας.

—  Σοϋ φαίνομαι λοιπόν αστείος ; έπα
νέλαβεν ό κόμης. Καί έτοποθετήθη άπέ- 
ναντι τού Λυσάνδρου, δστις, άνοίζας τοΰς 
οφθαλμούς, παρετήρησε μετά προσοχές 
τόν κύριον Φρουασύ, καί βλέπων τήν άλ- 
λ ο ί ω σ ι ν  τοϋ προσώπου του :

—  Συγγνώμην, αγαπητέ μου , είπε 
μεθ’ δφους σοβαρού, άλλά δέν ήδυνάμην 
κα τ ’ άρχάς νά πιστεύσω δ,τ ι  μοί ά- 
νεκοίνωσας. Χθές τό έσπέρας ήσθε μετά 
τοΰ κυρίου Ριβες τόσον σφιγκτά συνδεδε- 
μένοι. Πότε διερρήζατε τάς σχέσεις ;

—  Τήν νύκτα, είς τήν Λέσχην, έζ αι
τίας αμφιβόλου σχεδίου είς τό έκαρτέ. 
Κ α τ ’ άρχάς ήγέρθη μεταζύ μας ζωηρά 
συζήτησις, έπειτα ήκούσθη ΰβρις έζ έκεί
νων, αΐτινες άπαιτούσι ταχεΐαν ίκανο- 
ποίησιν.

—  Καί τίς Ιδωκεν αφορμήν ; ήρώτη
σεν ό Λύσανδρος,δστις,άφοϋ είδε πλέον δτι 
τό ζήτημα ήτο σπουδαιότατον, ήγέρθη 
έπί τέλους.

—  Έ γ ώ 1 καί οφείλω νά ικανοποιήσω 
άμέσως τόν κύριον Ριβες.

—  Ά ν τ ί  νά μεταβϊίς είς τήν Λέσχην, 
νομίζω δτι καλλίτερον θά έπραττες νά

κατακλιθίϊς, έψιθύρισεν δ αδιόρθωτος φί- 
λυπνος.

—  Συμφωνώ, άπεκρίθη ό κόμης, άλλ ’ 
αί σκέψεις αΰται δέν είνε τής παρούσης 
στ ιγμές .Άκουσον,έ ζέλεζα ώς μάρτυρα ενα 
φίλον πεπειραμένον, τόν συνταγματάρ
χην κύριον Νανκίς, τόν συνήντησα αυ
τήν τήν νύκτα, έμείναμεν καθ’ δλα σύμ
φωνοι, καί σέ περιμένει είς τό καφενεΐον 
• Έ λ δ έ ρ » .

—  Μέ περιμένει, άλλά διά ποίαν αι 
τ ίαν ;

— Διά νά συννενοηθϊί μαζύ σου περί τής 
μονομαχίας, άρνεϊσαι νά παρευρεθ’Τίς ώς 
δεύτερος μάρτυς μου ;

Ή  μεγαλειτέρα έκπληζις έζωγραφήθη 
έπί τού προσώπου τοϋ Λυσάνδρου

—  Μάρτυς σου ! άνέκραζεν οΰτος, έγώ 
μάρτυς είς μονομαχίαν.Άχ ! Θεέ μου !... 
έγώ, ό όποιος άποφεύγω δλας αυτάς τάς 
ιστορίας ! έγώ, δ όποιος ήλθα είς Γ α λ 
λίαν, διά νά ζη τήσω  άνάπαυσιν, εΰζωίαν, 
καί ησυχίαν !

[Έ π ε τα ι  συνέχεια].

ΙΩ Α Ν Ν Ο Τ  Ζ Ε Ρ Β Ο Τ

Δ Ε Ν  Ε Ι Χ Ε  Κ Α Ν Ε Ν Α

Αιήγημ*

Μόλις έπέρασε τά παιδικα της χρ'όν^α 
ή Φροσύνη.

Λίγαις φλογεραίς ματιαίς τοΰ Μιχάλη, 
ποϋ άνταμωθήκανε μέ ’ ντροπαλαίς δικαίς 
της, έστήσανε στήν καρδιά της χρυσέ 
τού έρωτα φωληά . . . ^ό βράδυ, δταν τ ’ 
άστέρια προβάλλουν δειλά, ή Φρόσω ’κεΐ 
στήν άκρογιαλιά τόν περιμένει. —  Σέ τ ί  
πέλαγο εΰτυχίας είνε βυθισμένοι κ’ οί δύο 
τήν ώρα ποΰ φιλιούνται !

Μιλούνε καί ή μιλιά τους πόσα σημαί
νει ! Κυτ τά ζον τα ι  καί ή ματιαίς τους 
πόσα λένε περισσότερ’ άπό τή γλώσσά 
τους ! Φιλ ιοϋνται, δ τ α ν  χωρίζονται,  καί 
τό φιλί τους έκεΐνο, τό ενα, πόσα έκφρά- 
ζει περισσότερα άπ’ τή)ς ’ματιαίς τους ! —  
Καί στόν αδύνατο φλοίσβο, πού κάνει τ ’ 
άγεράκι, σαρώνοντας έλαφρά τ ’ άσημω- 
μωμένα νερά τού πελάγου, πνίγεται ή ή- 
συχη λαλιά τους καί τό σιγαλό φιλί τους.

Ά χ  ! λίγοι άνθρωποι είνε καλοί '  δέν 
πειράζει τών άλλωνε ή εΰτυχία ; Τί τόν 
έμελε τά γέρω ’κείνο πραμματευτή, ποϋ 
τοΰς είδε τά βράδυ σ τ ’ άκρογιάλι νά ’μ ι
λούνε, τ ί  τόν έμελε γιά τήν ζένην εΰτυ
χία; Τί  συμφέρο είχε νά τήν καταστρέψτρ; 
τό συμφέρο τού παιδιού ποϋ μέ κακούργα 
πετριά λαβόνει τό χελιδόνι έτσι, γ ιατ ί  
κελαδάει.

Τώρα ποϋ τώμαθε ό πατέρας της ό 
γέρω Δέμος πώς τήν βρίζει, πώς δέν τήν 
άφήνει οΰτε βέμα νά κάνη έζ ’ άπό τό 
σπίτι ! καί ’ κείνον,τόν Μιχάλη, πώς τάν



ίδιωζε μιά ’μέρα ποϋ 'πήγε νάν τους 'δη! γώνα, κατορθώνοντας δ νοΰς του νά vt- 
—  Σέ θωροοΰσα σάν παιδί μου, τουπέ' κήση την καρδιά, τοΰ ελεγε πώς κ’ είς 

όταν έρχόσουν» σέ 'δεχόμουνα μέ χαρά' τό χωριό του άχ,όμα δέν θάχη
καί θένα σοΰ ’φάνηκε πώς γ ιατ ί  σ’ έλυ- 
πούμουν για τή δυστυχία καί την ορφά- 
νια σου, εύκολα θά μέ καταφεοης, εΰκολα 
θά μ’ άπατήσης. Έ ζ ’ άπό 'δώ'  έγώ μόνο 
τίμιους δέχουμε στό σπίτι μου.

Κ ι ’ δ καϋμένος ό Μιχάλης ζεροκατάπινε 
χωρίς ν’ άποκριθ^. * ’ έ'φυγε μέ ’ μάτι δα- 
κρυσμένο.

Ό  γέρω Δήμος είχε χτήματα, ήτανε 
πλούσιος' ό ποώτος στό Κάστρο.

Πώς ’μπορούσε νά δώση την κόρη του 
στό Μιχάλη τό φτωχό, ποϋ μονάχα τΤίς 
μάννας του τ ’ όνομα ’μποοοΰσε νάχη. 

Ό λ ο ι  τόν περιφρονοΰσαν,ό γέρω Δήμος

. κανένα
κανένα.

Μά τώρα δέν ’μποροϋσε νά ΰπομ.είνη 
πειά' δέν ’μποροϋσε νά βλέπη τόσους τρι
γύρω του νά ζοΰν συντροφίασμένοι κι’αΰ- 
τός νά ήνε μόνος, έρημος.

Ποτέ του άφ' όταν s-φυγε δέν ’ρώτησε 
κανένα γιά τό γέρω Δήμο καί γιά την 
κόρη του. Ή  καρδιά τοΰ ’ κρυφίλεγε πώς 
ή άπόκρισι θά ήταν γ ι ’ αΰτόν καταδίκη 
κι’ άνάβαλλε ό δύστυχος όσο 'μποοοΰσε 
την καταδίκη του.

Τώρα ποϋ γυρίζει,·}) καρδιά του, ή καρ
διά του πάλι τοΰ λέει νά ρωτήση, γ ιατ ί  
θά ηταν πικρότερο νά μάθη άπ’ άλλον

μόνο τόν έλυπότανε κ’ ή Φρόσω τόν άγα- παρά νά 'δ?ί ό ίδιος τή συφορά του. Έ ζ ’ 
ποΰσεν'τώρα τοΰς Εχασε κ’αΰτοΰς καί δέν άπ’ τά χωριό του ' ζαπλώθηκε άπό κάτω
Εχει ό άμοιρος κανένα. Ά χ ,  γ ια τ ί  νά άπό μιάν έληά περιμένοντας Περνοΰσ’
γεννηθίζ, γ ιατ ί  νά ζή ; Καί νά σκοτωθή ό Ινας χωριανός του' τόν φώναζε κι' άμα 
δύστυχος δέν’μποροΰσε' ηταν αρκετά γεν- , τόν 'χαιρέτησε τόν 'ρώτησε τί  κάνει ό 
ναϊος. γέρω Δήμος.

Απελπισμένος Εφυγ’ άπ’ τό Κάστρο, | —  Καλά είνε, τ ’ άποκρίθηκε ’ κείνος,
τό χωριό του, όπου όλοι γνώριζαν τή Τώρα μάλιστα είνε κι’ όποΰ καλοΰ μάς 
δυστυχία του καί τήν καταφρόνια του, θέλει. Δέν πέρασε μήνας ποϋ 'πάντρεψε 
οπού όλα τοϋ ’ θυμίζανε τά γέλοια, τά τήν κόρη του μέ τό Θύμιο, τό γυιά τοΰ 
λόγια, τά  φιλιά τής Φρόσως. ! παρέδρου' τόν ζέρεις ;

Στήν ’ Αθήνα μόνος, χωρίς κανενάς τη —  Ν α ί , τ ’ άπάντησε βραχνά ό Μιχάλης. 
βοήθεια, άνακατεύθηκε στόν κόσμο, στην , —  Μά τί Εχεις ; πώς είσ’ Ιτσι  χλω-
ταραχή. Ό  δύστυχος δ άνθρωπος πεφτει μός; Ά μ  θφσαι, καϋμένε Μιχάλη, κατα- 
στόν κόσμο, σάν ό θερμασμένος στήν κρύα κομμένος άπ’ τά δρόμο.
θάλασσα' κ’ οί δυό γιά νά γλυτώσουν άπ —  Ναί είμαι 'λίγο'  μά τώρα ποΰ πάω
τή φλόγα ποΰ τοΰς καίει. Γιά πόσο λίγο σπίτι μου θά ησυχάσω, 
γλυτώνουνε! 1 Καί Εφυγε ό κακόμοιρος τρέχοντας. Ό

Τρεϊς μήνες τώρα ’πέρασαν ποϋ λείπει j νοΰς του στρηφογύριζε.Σκέφτηκε νά φύγη. 
καί στοΰς τρεις αΰτοΰς μήνες πώς λησμο- | Τί  νά μένη τώρα στά χωριό του, χωρίς 
νήθηκε ! —  "Οταν ή Φρόσω άκουσ’ άπ νάχη κανένα, κανένα ;
τόν πατέοα της, πώς ό Μιχάλης σάν νό- Μά τώρα πειά δέν αίίθανότουνε δύναμι 

δένθος καί φτωχός δέν είνε γι αυτήν την 
πλούσια καί μονάκριβη, πώς άν τάν Ε- 
πεονε θά περνοΰσε ζωή δυστυχισμένη, 
ουτε ν' άκούση ήθελε τά λόγΓ αΰτά.

Μά όταν δ γέρω Δήμος Επαυσε νά τής 
άντιστέκεται καί νά τήν βρίζη, γ ιατ ί  δ

νά ριχθί, στήν ανθρώπινη θάλασσα, όπως 
πρίν. Αίσθανότουν» πώς άν τώ<.ανε θά 
πνιγότουν. —  Γύρισε καί πάλι στό χωριά 
μέ όψι κατάχλωμη, στεγνός, γ ιατ ί  δά
κρυα δέν ταΰρχότανε . . .

Λέν πώς ενα πουλί πρίν ψοφήση, τρα- 
Μιχάλης είχε φύγει, ή άντίστασί της ά- γουδάει τό νεκρικό του τραγούδι σέ μέρος 
δυνάτισε καί δ έγωϊσμός της ποΰ δέν είχε | έρημικό. Σάν αΰτά ό άμοιρος αίσθανό- 
πλέον ν’ άντισταθη στήν πατρική πίεσι, | τουνε τήν έπιθυμία νά σβύση στήν έρη-
άρχισε νά τής ΰπαγορεύη άλλες σκέψες. 
Πώς όταν ή σκέψι άρχίση νά κυριεύη τόν 
άνθρωπο, τό αίσθημα κρύβεται φοβισμένο 
σέ μιά γωνιά τής καρδιάς, ώς 'ποΰ 'λίγο 
’ λίγο νά μαραθΐ) !

Έσκεφτότανε ή Φρόσω πώς τά λόγια 
τοΰ πατέρα της ήτανε κάπως σωστά, καί 
όσο ή σκέψι αΰτή έροιζονότανε στά κε
φάλι τι ,  τόσο δ Ιρωτάς της έψυχραινί- 
τουνα, ώ; όποΰ τέλος έσβύστηκε.,

Γ ι ’ αΰτό, όταν δ γέρω Δήμος, υστερ’ 
άπό δυό μήνε; πού 2 φ · j γ ’ δ Μιχάλης, τής 
ειπε πώς θά τήν 'πανδρέψη μέ τό  Θύμιο, 
τό γυιό τού παρέδρου, δέν εδρηκε πολλή 
δυσκολία. ,

μιά κλαίοντας τή δυστυχία του.

'Αγαπούσε νά καθεται μόνος 'κεΐ στήν 
ακρογιαλιά, ποΰ γνώρισε τή τόση του εΰ- 
τυχία, οταν δ Φρόσω τόν αγαπούσε.

Τώρα άντίς νά τραγουδά τό βράδυ, 
φεύγει, αναστενάζει σιγαλά καί κλαίει.

Κουρασμένος άπ' τό βαρΰ τής δυστυ
χίας φορτίο ποΰ Εφερνε, Ιλυονεν όλοένα.

Μιά 'μέρα δέν έφάνηκε πειά. Κανείς 
δέν ’φρόντισε νά 'ρωτήση γ ι ’ αΰτόν, γ ιατ ί  
δέν είχε κανένα, κανένα.

Οπως κελάδημα όταν ήχήση στά 
δάση θελχτικό, χάνεται χωρίς ν’ άφήση 

* * οΰτε ίχνος παραμικρό, Ι τσ ι  έχάθηκε περ-
Έ ς η  μήνες πέρασε βασανισμένος, μα- νώντας άπ’ τή γή, χωρίς ν' άφήση ίχνος 

κρυά άπό τά χωριό του, μακρυά άπό τή . κανένα, τής δυστυχιάς τά θρέμμα. 
Φρόσω, ποΰ τόσο τήν αγαπούσε. Ιω ά ν ν η ς  Ζ κρβος

Πόσαις φοραίς Εκαμε νά γυρίση στό 
χωριό του' καί πώς Επειτ’ άπό πολΰν ά- ---------- -------------

Ε Ι Ϊ  Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ϊ Ο Ν  *

ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΜΤΘΙΣΤΟΡΙΙΜΑΤΩΝ
Π β ΛΟΥΝΤΑΙ  ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Α ί  έν παρενθίσει τ ιμα\ σημειοΐνται χάριν τών εν 
ταΐς ε'παρχίαι; xai τώ  έ;ωτεοιχ<3 έκιθυμούντων ν 'ά - 
ποχτήσωσιν αΰτά, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών].

«Τ ά 'Γ π ερ φ α  τώ ν  Π ζρισ ίων»,μυθιστορία  P ierre
Zaccone.................................................... op. 4 (4 ,20 )

«Τ ό  τέκνον τοΰ Έ ρ α σ τού » καί « Ή  ά'νυμφος 
μ ή τηρ » (τόμοι 2, σελ. 750 ), μυθιστορία A . M at-
they (A rthour Arnold ) 8ρ......................3,50 (4 )

«Τ ό  φροΰριον τοϋ Καρρόου» καί Τό «ά 'νθοςτής 
’ Αλόη?» (τόμοι 2, σελ. 700 ) μυθιστοςία I Φ  
ΣμίΘ. δρ._ . . . . . . . .  3,25 (3 ,75)

«Μ α τθ ίλ δη » μυθιστόρημα (μ ε τά  εικόνων) Εύ-
γενίου Σ ύ η . ..............................................Δρ . 7 8 )

« Ά ν τ ω ν 'ν α » ,  μυθιστορία ’Αλεξάνδρου Δουμά, 
υίοϋ, μετάφρασι; Λάμπρου Έ ν «  ίλη. δρ.3. (3 ,3 0 ) 

«Λ έ ω ν  Λ εώ νη ς », μυθιστορία Γεωργίας Σάνδης, 
μετάφρασις Ί .  Ίσ ιδ . Σκκλίσση Δρ. 1.50 [1 ,8 0 ] 

« Τ ά  Δύο Λ 'κ να » Αιμίλιου Ρισβούργ. δρ.1.50[2|
«*Η  ’ ίϋραία Π αρ ισ ινή »................... λεπ. 60 (7 0 ]
«Π αρισ 'ων ’ Λπόκρυιρ·ιο, μυθιστορία Εύγενίοι. 

Σύη, μ-τάφρασις Ίσιδωρίδοο I. Σκυλίσση (τ ό 
μοι Ι 0 ) .................................................. Δρ. 6 [7 ]

«Τ ό  Τριακοσιάδραχμον ’Έ παθλον, Γρηγορίου
Δ . Ξενοπουλου...................................... λεπ. 50 [6 0 ]

«Π α λα ια ί Ά μ α ρ τ ία ι » ,  λυρική συλλογή, δπό 
Δημ . Γρ. Κ αμ π οόρογλου -· · · Λ ε π τ . 60 [7 0 ] 

« Τ ά  Δρά μ α τα  τώ ν  Παρισίων> , μυθιστορία 
Ponson-D e-Terrail, τόμοι ογκώδεις 3 Δρ. 6 (7  

« Α ί Φύλακας τοϋ θησαυρού » , μυθιστορίο
Έ μ μ . Γ ο ν ζα λ ες ............................. Δρ. 1,50 (1 ,7 0 )

« Η Παναγία τώ ν  Π αρισίων», μυθιστορία Βί- 
κ τωροί Ο ΰγγώ , μ-τάφρασις I. Καρασοούσα τ ό 
μοι 2 ) ...................................................  δρ. 4 (4 ,30 )

« Ή  Ή ρω < ; τ ή ί  'Ελληνικής ’ Ε παναστάσεω ς» 
μΐίθιστορία Στεφάνου θ . Ξένου, ε ί δυο ογκώ
δεις τόμ ου ς ·'.................................  Δρ. 4 [4  4,501

« ’Ελπ ινίκη» έθιμα Κωνσταντινουπόλεως, πρω
τότυπος κοινωνική μυθιστορία όπό ’ Επαμεινώνδα
Κυριακίδου ...........................................δρ. 5 (5 ,30 )

«Τ ά  ’Απόκρυφα τής Μ ασσαλίας, μυθιστορία
Αιμίλιου Ζολά ............................... Δρ. 3 (3 ,30 )

« Η Γυναίκες, τά  Χ αρτιά  καί τό Κ ρα σ ί», μυ
θιστορία Paul de Οοοίί,μετάφρασις Κλεάνθους Ν.
Τριαντάφυλλου ...............................  Δρ. I [1 .20 ]

« Α !  Έ / θρα ί Μ ητέρες», μυθιστορία Catulle 
M endes............................................. δρ. 1.50 (1,70

« Ο Γ ιά ννη ς», μυθιστορία Paul de Coek με ■ 
τάφρασις Κλεάνθους Ν. Τριαντάφυλλου δρ. 2 [,20 j 

« Μπουμπουλίνα— Ά ρ κ ά δ ιο ν », Δράματα  ύ—c
Γ. ’ Ανδρικοποΰλου..........................  Δρ. 3 [3 .30 ]

« Ή  Π λω τή  Πόλις » μυθιστορία Ιουλίου
Βέρν.....................................................  δρ. 1 (1 ,2 0 )

«Κ ω μ ω δ ία ι»  ύπό Ά γ γ .  Βλάχου Δρ. 2 [2 .2 0 ] 
« Ό  Γονζάλβης Κορδοΰβιος ή ή Γρανάδα άνα·  

κ τηθεΐσα « μυθιστόρημα . . Δρ . 1.50 [1 .7 0 ]
« ’Άνθρωπος τοΰ Κ ότμου» , ’ Αθηναϊκή μυ θ- 

στορία, ύ~ό Γρ. Δ . Εενοπούλου. Δρ. 2 (2 .20 · 
«Ε λ λ η ν ικ ά 1. Σκηναί» ύπό ’Α γγέλου  Βροφφε- 

ρίου, μετάφρ. ύπό Π. Πανα [τόμ . 2] Δρ. 5 [5 50 ] 
« Ή  Ναςία  Μαριάνθη» μυθιστόρημα π ρω τό

τυ π ο ν ·· .................................  Δρ. 1,30 (1 ,50)
«Περιοδεία τής Γή ς είς 80 ημ έρα ;» μυθιστό

ρημα Ιουλίου Β ε ρ ν , .............................Δρ. 1,70 (2 )
« Ό  Ά ρ χ ω ν  τού Κόσμου», μυθιστόρημα είς 6

τ ό μ ο υ ς .......................................................Δρ.8  (9  .
«Α ί  τελευτα ϊα ι ήμέραι τή ς Π ομ π η ΐ-ς » μετά-

φρασις Γ . Κ. Ζ α λ α π ώ σ τα   Δρ. 4 (4 ,50,
«Έ ςομολόγησις ένός ’Α β β ά » μυθ.Δρ. 150( 160) 
«Τυχα ΐον Συμβάν», διήγημα πρωτότυπον, δπό

Λεωνίδα Π. Κανελλοποόλου............  δρ. 1 (1 ,10
«Μ ία  ήμερα Ιν Μ αδέρα», μυθιστορία Παύλου

Μ αντεγά τσα , δ ρ α χ . ..........................  1,50 (1 ,60 ).
« Ό  Διάβολος έν Τουρκ ία », ητοι Σκηναί έν 

Κωνσταντινουπόλει, 6πό Στεφάνου θ .Ξ ένου .“Ex- 
δοσις δεντέρα, άδεια τοΰ συγγραφέως, Ιν ή προσ- 
ετέθη Ιν τέλε ι κ^ί τό  δράμα ο Ή  κατασ~ροφή τώ ν 
Γεννιτσάρων».Τόμοι 2 ·  ....................Δρ. 5. [5 ,5 0 '

Τ ν χ ο γ ρ α φ β ΐ ο ν  Kop(vvi|f, o i n r  Προασχβίου,  άρ ι β.  ΙΟ.


