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Αήξαντος τήν 3 1 7!1' ’Οκτωβρίου τοϋ
ΙΑ' Έ τους τών «Ε κλεκτώ ν Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομη
τών μας έπιθυμοϋσι νά έξακολουθή[σωσιν ώς τοιοϋτοι καί κατά τό Ε Έ 
τος, παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι
Ιτήν συνδρομήν των έγκαίρως, ΐνα μή
[διακοπή ή αποστολή τοϋ φύλλου.
Είς τούς έν Α θήναις καί τα ΐς έ[παρχίαις άνανεοϋντας ή νεωστί έγΙγραφομένους συνδρομητάς ήμών
Α ω ,ο ο Ο μ ,εν :
Τόν Ε Ρ Ω Τ Α Κ Α Ι Σ ν τοΰ συνεργάτου ήμών
[ Α ίσ ω π ο ν , κομψότατον τομίδιον, έπ\ άρίστου '/άρτον
[ *α\ ώρα-ου χρωματιστού εξωφύλλου τοΰ χ. θ ε μ ο ν
A rrirov.

Είς τούς έν τώ έξωτερικώ δε
Τόν ΕΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ · και τόν
ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟ Τ Κ Ο Σ Μ Ο Τ , τήν U 400
ι σελίδων ’Αθηναϊκήν μυθιστορίαν
τοΰ συνεργάτου ή|μών χ . Γ ρ . Α. Ξ ε ν ο π ο ν Λ ο ν .
Ε ύ χ χ ιρ έ α 5 c i τ ο ύ ς σ υ ν δ ρ ο μ η τ λ ς
ΤΩΝ «Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ω Ν Μ ΥΘ ΙΣ ΤΟ ΡΗ Μ ΑΤΩ Ν ·
Συμβληθέντες μετά τής διευθύνσεως τής *Ε β δ ο μ α ·
ioQ δυνάμεθα να παοάσχωμεν είς πάντα συνδρομητήν
ημών τόν Α' Τ ό μ ο ν (3' περιόδου) τής *Ε 6 δ ο μ ά ^ η ς
αντί δ ρ α χ μ ώ ν 6 . τής αρχικής του τιμής ουσης £ρ.
10 όιά τούς έν τω ε'σωτερ:κώ κα\ φρ. χρ. 12 διά τό
I £ξο>τερικόν.
W Εν τώ τόμω τούτω περιέχονται Κ οινω νικαι εΐκόI ^ες, *Ιστορικαί, Κ α λ λ ιτεχ νικ α ί, Φ ιλολογικά! κα\
|Κ ριτικαι Μ ελέται, Ήθογρα©ίαι, Μουσικαί Έ πιθειορήσεις, Παραδόσεις, Χρονογραφικά, Β ιομηχανικά,
Εκπαιδευτικά, Π εριγραφαί,’Εντυπώσεις κα·. Ποιήσεις
ι τών ε’γχριτωτέρων ήμών λογογράφων και ποιητών /.χ\
■^17ΐγήματα πρωτότυπα και μεταπεφρασμένα.
Ο τόμος ούτος είνε άληθές άπόκτημα διά πάντας,
διότι πρός σύνταξιν αύτοΰ συνειργάσθησαν οί έγ/.ρι! έ τ ε ρ ο ι τοΰ έθνους λόγιοι και τοιοΰτον τόν συνιστώμεν εις τούς άναγνώστας ήμών.

H έν Α ίγύπ τω γενική έπιστασία
τώ ν
Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων »
-άνετέθη τώ έν ’Αλεξάνδρειά κ. Πα
ναγιώτη Γριτσάνη (Β ιβλιοπωλειον
Απόλλων). Τώ Ιδίω άνετέθ η και ή
έγγραφή νέων συνδρομητών,έπίσης καί
ή άνανέωσις συνδρομών διά τό Ε' Έ τ °ς καί δι’δ,τι δήποτε άφορα τά « Ε 
κλεκτά Μ υθιστορήματα».
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[Τέλος]

ΚΕ'
“Εξ μήνας βραδύτερον δ φοβερός και
απαίσιος έκεϊνος χειμών είχε παρέλθει.
Μόλις ό πόλεμος έπερατώθη και ό κα ι
ρός μετεβλήθη άποτόμως. Θερμοκρασία
γλυκεία καί γόνιμος περιέβαλλε την γην
διά μανδύου πρασίνου άνθέων καί χόρτων,
ώς εί ήθελε νά έξαφανίσν) τά Εχνη τών
ξένων.
Κ ατά τά τέλη τοΰ ’Ιουνίου τά έρείπια
τοΰ Σεβάν άφϊιρέθησαν καί οί γεωργοί
έκάλυψαν διά φυτειών τη ν θέσιν, ενθα
ύπήρχεν ό πύργος μετά τώ ν παραρτημά
τω ν αυτοΰ.
Έ κ τών κτιρίων τής αρχαίας καί απέ
ραντου έκείνης οικοδομής δέν έ'μεινε πλέον
είμή ή σκιάς, ή κατοικουμένη άλλοτε
ύπό τών Λαβράνς.
Ώ ς έκ της θέσεως, είς ήν εύρίσκετο,
ολίγον άνωθεν της κοιλάδος πρός τά π λά 
για τών λόφων, άπέφυγε την καταστρο
φήν. Ή σκιάς α υτη , τυχα ίω ς κατασκευασθεΐσα,έχρησίμευεν ώς κα το ικία είς τούς
Φαρζεάς, οΐτινες ούδέν μετέβαλλον τοΰ
άγοοτικοΰ βίου τω ν.
Έ μ ειναν έκεϊ μετά της θυγατρός τω ν,
κατασταθείσης μαοκησίας δέ Τανναί-Κουλά νζ, καί τοΰ υίοΰ τη ς, δν ό κόμης Σου
βραί, ό κηδεμών του,ήρχετο νά έπισκεφθή
σχεδόν καθ’ έκάστην.
Ή Σολάνζη έζή τησεν ώς χάριν παρά
τοΰ πρεσβυτέρου Σουβραί, νά διευθύνη
τά ς υποθέσεις τοΰ οίκου δέ Τανναί, τοΰ
όποιου μόνος κληρονόμος ήδη ήτο τό βρέ
φος έκεϊνο , άγνοοΰν τό άναμένον αυτό
αέλλον.
‘Ο οίκος της νέας μαοκησίας ήτο έκτι-
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σμένος έν εΐδει καλύβης καί εν μέσφ ώ ραιοτάτου κήπου.
Ό Οΰγος δέ Σουβραί, δστις ήοέσκετο
εί ςτά κτίρια, δπως ελεγεν άλλοτε, μετεμόρφωσε τήν κα το ικία ν τοΰ φύλακος,
διαφυλάξας πάντοτε τήν αγροτικήν α ύ
τής δψιν. Οί σταΰλοι καί τά βουστάσια
μετεβλήθησαν εις αίθούσας. Οί κηπουροί
τά ς περιέβαλον δι’ άνθέων, οί τοίχοι αυ
τών ήσαν κεκαλυμμένοι υπό τώ ν παντο 
ειδών έκείνων άνθέων.
Έ ν συνόλιρ καί ποιγκιψ διαβαίνων ·?ι
άποπλανηθείς κατά τήν Θήραν, ήθελε κα 
τοικήσει έκεϊ έπί τινα καιρόν ευχαρίστως.
Ό Φαρζεάς £ζη δπως συνήθως.
’Απήρχετο είς τά δάση, τό δπλον έπ’
ώμου Ιχων καί τόν κΰνα μεταξύ τώ ν ποδών του, ώς εί είχε πάντοτε τό αύτό έπά γγελμ α , καί ώς εί μή έδικαιοΰτο εισο
δημάτων, ά τινα ουτε καν έσκέπτετο.
Μόνον δέ ήρχετο συχνότερα έν τ·7) κα
το ικία αύτοΰ καί εμενεν έκεϊ έπί π λειό τερον χρόνον, δπως άγρυπνή έπί τής θυ
γατρός του.
Αί συγκινήσεις τής νέας γυναικός υ
πήρξαν ίσχυραί είς άκρον, μετά τόν τρα
γικόν θάνατον τοΰ μαρκησίου" τρομερός
πυρετός τήν κατέλαβε καί έκράτησεν αυ
τήν έπί δύο μήνας μεταξύ ζωής καί θα
νάτου.
Ή Κ αταλίνα καί ή ’Αμώνη δέν έμακρύνοντο τοΰ προσκεφαλαίου αυτή ς. Έ κεϊ
διήρχοντο νυχθημερόν άφ’ δτου άπώλεσε
τόν σύζυγόν τη ς, ή Σιμώνη ούδέν άλλο
φίλτρον τή εμενε, καί μετέφερεν είς τήν
Σολάνζην πάσαν τήν άφοσίωσιν αυ
τή ς' δέν έχωρίσθη πλέον' ή νέα γυνή ούτε
καν έσκέπτετο τοιοΰτόν τ ι. Ό δεσμός
αύτώ ν ούτε λόγων οΰτε παραστάσεων εί
χεν ανάγκην. ‘Η Σολάνζη έγνώριζεν, δτι
ή Σιμώνη τή άνήκεν, δτι θά έφονεύετο
πρός χάριν της καί δτι ό υιός αυτής έφυλάσσετο ύπό τώ ν δυσκόλως άπατωμένων
οφθαλμών τής ’Αμώνης. Ητο λοιπόν εύδαίμων διά τήν συνοίκισιν τα ύτη ν, ή τις
τή έφαίνετο φυσικω τάτη καί ήτο τώ όντι
το ιαύτη . Έ π ί τέλους ή χήρα τοΰ σιδηρουργοΰ τήν είχε κα τά τήν ασθένειαν της
έπιμεληθή διά τοιούτων προσπαθειών καί

Ιπιτηδειό τητος, ώστε ό δεσμός, δστις
τους συνήνου, κατέστη στενώτερος.
Κ ατά την άνοιξιν ή νεότης ΰπερίσχυσε
τή ς νόσου.
Ό Ιατρός άπεφάνθη,δτι, ή Σολάνζη ε ί
ναι, μ.έν έκτος κινδύνου, ά λ λ ’οτι είναι Ιτι
πολυ άούνατος.
Ή τ ο ή τελ ευ τα ία Κυριακή τοΰ ’Ιου
νίου' ή δεύτερα μετά μεσημβρίαν έπλησίαζεν.
Ή ήμερα ήτο γλυκ υ τά τη .
Τά μεγάλα δένδρα τοΰ κήπου, δσα δη
λαδή έσώθησαν τοΰ καταποντισμ-οΰ, εφερον τό θερινόν στόλισμα τών φ ύλλω ν.Ή το
αρμονικόν σύνολον φυλλώματος, μεθ’ οΰ
π ά ντα τά πράσινα χρώματα, συνηνοΰντο
έν χαριέση &ομονία.
Οί Σουβραί, κατασταθέντες ώς έκ τής
θελήσεως τής μαρκησίας κύριοι τοΰ κτή 
ματος και πάσης τής περιουσίας τής οίκογενείας, διετήρησαν τους αρχαίους ΰπηρέτας, έξαιρέσει τώ ν αχρήστων δι’ εν μ ι
κρόν βρέφος.
Μόνος ό γέρω-Μπροδέν διετηρήθη έν τή
θέσει του, είς ιδιαίτερον σταΰλον κ α τα σκευασθέντα ΰπό τών τεχνητώ ν τοΰτόπου.
"Απχν τό προσωπικόν, κηπουροί καί
φύλακες κατώκουν έν μικροΐς οίκήμασιν,
έν τοΐς πεοιξ, έν τώ Έ λάφων-Π εράματι
καί άλλαχοΰ.
Νέα γυνή ώχροτάτη, φέρουσα πρωινόν
Ινδυμα έκ μέλανος κασμιριού, κατήρχετο
τά ς τέσσαρας βαθμίδας τοΰ περιπτέρου,
στηριζομένη έπί τοΰ βραχίονος έτέρας
γυναικός, ΰψηλής καί ισχνής, μέ κόμην
ύπόλευκον, ένδεδυμένης έπίσης μελανά.
Ή νεωτέρα ήτο ή Σολάνζη, σχεδόν α
γνώριστος κα τα στάσ α, πάντοτε δμως ώ 
ραία, ίσως μ ά λιστα καί ώραιοτέρα, ά λ λ ’
ίσ-^νή καί ασθενική, ώς έκ τής μακρας
νόσου, ήν ΰπέστη.
Έ βάδιζε μετά κόπου.
Μέ'Λας κύκλος περιέβαλλε τους ώραίους βαθυκυάνους οφθαλμούς τη ς,'η μ ίκ λ ει
στους, ώσανεί προσεβάλλοντο καί έθαμβοΰντο ΰπό τοΰ ζωηροΰ φωτός τής ημέ
ρας.
Ή έτέρα ήτο ή Σιμώνη, άλλά μ ετα μορφοίθεϊσα.
Ή το πάντοτε βίαια καί ένεργητική,
άλλά τά y αρακτηοιστικά αυτής έλεπτύνθησαν έκ τής νέας ζωής, ήν διήγαγε καί
τής έπανόδου είς τά ς πεοιποιήσεις καί
τάς συνήθειας τής νεότητος αΰτή ς, τής
έποχής έκείνης δηλαδή, καθ’ ήν ΰπηρέτει
είς τό μέγαρον τής όδοΰ Μ ατινιύν.
— “Ε,λοιπόν; ήρώτησεν αΰτη βοηθούσα
την άναροωνύουσαν νά καθίση έπί εδρά
νου πλησίον ανθοδέσμης έκ βερβένης καί
ρόδων.
Ή Σολάνζη έκίνησε την κεφαλήν μέ
υφος άπελπι καί εφερε την χεΐρα έπί τών
οφθαλμών , ώς εί ήθελε νά έμποδίση
την ηλιακήν α κτίνα , άλλά πράγματι δπως
σπογγίσή διαφεΰγον δάκρυ.
Κ ατά την στιγμήν εκείνην διετές πο»δίον ένηγκαλίσθη τους πόδας αΰτής,δπω ς
διαφύγή τάς θωπείας θηρευτικοΰ κυνός,
δστις έ'τρεχε κατόπιν του. Τό παιδίον την

παρετήρει διά τοΰ ώραίου βλέμματός του,
τοΰ άθφου καί ήδέος, ψιθυρίζον τρυφεοάς
λέξεις συγκεχυμένας καί μελφδικάς, ώς
τό κελάδημά πτηνοΰ.
Ή Σιμώνη τό έ'λαβε καί τό Ιθεσεν είς
τά γόνατα τής μητρός του, 7)τις άνελύθη
είς λυγμοΰς καί τό έκάλυψε διά δακρύων
καί φιλημάτων.
Ίπ πεύς τις έφάνη τότε κατά τήν άγου
σαν είς την έκκλησίαν τοΰ Σεβάν καί τό
χωρίον καί διηυθύνθη καλπάζω ν πρός τήν
σκιάδα τών Φαρζεάς.
Ό τ α ν έ'φθασε πρό τώ ν δύο γυναικών
καί τοΰ παιδίου, τό άνδρικόν του πρόσω
πον άνέλαμψεν έξ άγαθοΰ μειδιάματος.
— Κ λαίετε, λοιπόν, είπε,δέν θέλετε νά
ίατοευθήτε ; ’Έ π ειτα ίδοΰ μένετε εξω - ό
ήλιος θά σας δυναμώση.
— Ά λλοίμονον! έψιθύρισεν ή νέα γυνή.
Ό ίππεΰς είχεν αφιππεύσει καί Ιρριπτε
τοΰς χαλινοΰς είς τόν γέρω-Μπροδέν, δστις εσπευσε πρός αΰτόν.
— Τότε, είπεν ό ιπποκόμος, όλοι άναλαμβάνετε' καί τό χέρι σου, κύριε κόμη ;
— Δέν έχει τίπ ο τε, μόνον όλίγην αδυ
ναμίαν άκόμη αισθάνομαι.
Καί χαμηλοφώνως στρεφόμενος πρός
τήν Σολάνζην :
— ‘Ό λα περνοΰν, είπ ε,κ α ί δλα έξαλείφονται.
Καί έκάθησεν έπί έδοας ά πένα ντι τής
άσθενοΰς.
— ’Επεράσαμεν σκληράς ήμέρας, τή
είπεν, άλλά παρήλθον' τά πάντα σκε
πάζουν τά έρείπια, καί ή λήθη θά σκεπάση τό παρελθόν, τό δέ μέλλον θά σέ
παρηγορήση.
Καί έδείκνυε τό παιδίον είς τήν μητέοα του.
— Είπον δτι θά τόν καταστήσωμεν
άνδοα, ό Οΰγος καί έγώ, καί θά φυλάξω μεν τόν λόγον μας. Ό Οΰγος δέν θέλει νά
νυμφευθή. Έ γώ ζώ δι’άναμνήσεων' θά τό
εχωμεν ώ ; τέκνον μας.
Καί έλαβε τό βρέφος, τό όποιον έ'θεσεν
είς τά γόνατά του.
Το παιδίον τόν πεοιέβαλλε διά τών υ.ικρών βραχιόνων του καί τώ έμειδίασεν ,
ώς μειδιώσι πρός έκείνους παρ’ ών αισθά
νονται δτι άληθώς ά γα π ώ ντα ι.
— Ώ ; πρός σέ, είπεν ό κόμης, σΰ πρέ
πει νά βαδίσης εΰθέως. Οί πατέρες σου
δέν θά σ’ έπιπλήξωσι" καί θά γίνης ό
προσφιλέστερος άνθρωπος τοΰ Μορβάν’ θ’
άποκριθώμεν ήμεΐς διά τοΰτο.
Το άπέθεσε κα τά γης καί ήρξατο όμιλών περί τοΰ χωρίου καί τών σχεδίων τοΰ
Οΰγου.
"Απαντες οί ξυλουργοί τών πέριξ είργάζοντο είς τό Σεβάν' αί οίκίαι έξήρχοντο
έκ τής γής ώς διά μ αγείας, ό γέρων Σχδουΐνος εΰρίσκετο παντοΰ καί ήγρύπνει
έπί π ά ντω ν' πχρήτησε τά ς ΰποθέσεις του
καί έ'μενε παρά τοΐς Τρεμόρ, είς οΰς π α ρεχώρησε καί τήν μεγάλην περιουσίαν του.
Χάρις είς αΰτόν τό ΓΙριερέ άνοικοδομήθη
καί έμεγεθύνθη, κατασταθέν αληθής δια 
μονή εΰγενών.
Ό μ ιλώ ν παρετήρει λοξώς τήν Σολάν

ζην, η τις, δτε προεφέρθη τών Τρεμόρ τόόνομα, κατέστη ώχροτέρα.
Καί έποόσθεσε δτι ή περιουσία τοΰ άτόμου προστιθεμένη είς τήν τοΰ δημάρ
χου, άπέφερε πλέον τών τριάκοντα χ ιλ ιά 
δων φράγκων εισόδημα, δπερ ήτο άρκετά
καλή περιουσία διά τόν τόπον έκεϊνον.
Καί συνωμίλησεν άκόμη διά μακρών
διά τής συνήθους ειλικρίνειας καί ά γα θότητός του.
Ώ μίλησε περί τοΰ κρηπιδώματος τής
λίμνης καί είπ εν,δ τι ό Οΰγος έσκόπει νά
τό κατασκευάσή έκ νέου χάριν τής ξυλεύσεως τών δασών.
Οΰτος είχεν επί μακρόν διστάσει, διότι
θά έστοίχιζε πολύ, ά λ λ ’ έποόσθεσε θέτων
τήν δεξιάν έπί τής κεφαλής τοΰ παιδίου,
δπερ δέν τόν έγκατελίμ πανεν :
— Θά έ'χωμέν καιρόν νά συνάξωμεν
οικονομίας εως δτου μεγαλώσή.
Προσέφερε τον βραχίονα αυτοΰ είς τήν
Σολάνζην καί περιεπάτησεν ολίγον μ ετ’
αΰτή ς.
— Ή κατοικία σου, τή είπε, ομοιάζει
μέ τήν κατοικίαν χωρικοΰ εφημερίου, κα ί
διά μαρκησίαν τόσω πλουσίαν οΐχ είσαι
είναι πολΰ μετρία. "Οταν οί πτω χοί τοΰ
Σεβάν στεγασθώσι θά σκεφθώμεν διά σας.
Ή Σολάνζη έμειδίασε θλιβερώς.
— Ό πατήρ μου άρέσκεται είς α ΰτή ν,ά 
πήντησεν ήΣολάνζη,έκεΐνος ήθελε νάμείνη
είς τά Έ λάφω ν - Πέραμα. Ητο δμως μ ι
κρά δι’ ημάς' έδώ είμεθα |/.εταξΰ τής ποασινάδος καί τώ ν άνθέων, ή φιλοδοξία μον»
δέν έκτείνετχι περισσότερον.
Περί τήν τετάρτην έ^ωοίσθησαν, χω 
ρίς νά προσθεσωσιν άλλο τι περί τοΰ παοελθόντος.
Καθ’ ήν στιγμ ή ν έπέβαινε τοΰ 'ίππου
του, ή Άμ.ώνη τόν έπλησίασε.
— Κύριε δέ Σουβραί, είπεν,ήθελα μίαν
στιγμ.ήν νά σας εί'πω κ ά τι τι.
— Έμέ ;
—- Σ2ς μ ά λ ισ τα - θά σχς έμπίστευθώ
ενα μ,υστικόν.
— Καλά. Καί πότε θέλεις νά μέ ίδης;
— Αΰριον. όποιανδήποτε ώραν θελήσετε.
— Κ ατά τάς δέκχ τά πρωί.
— Καλά ‘ είς τά έρείπια δμως τοΰ
Παοσεμούς.
— Καί δ ια τί έκεΐ ; ήρώτησεν έκπ λχ γείς ό Ροβέρτος.
— Θά σάς τό εί’πω.
Καί έποόσθεσε θλιβεοώς :
— Δέν πιστεύω νά μ.έ φοβάσθε, κύοιε
δέ Σουβραί ; εϊμεθχ λχθοοθήοαι, είνχι άλήθεια, ά λλ’ εϊμεθχ κχί τίιιιο ι άνθοωποι.
Ό κόμης τή έτεινε τήν χεΐρα.ήν εκείνη
έδοάξατο.
— Ό σύζυγός σου ήτο γενναίος, Σ ι
μώ νη' καί οΰδ’ έσκέφθην ποσώς νά σέ
προσβάλλω. Λοιπόν αΰοιον.
Κ=Γ
Τήν έπαύριον, περί τήν έννάτην καί ή μίσειαν τής πρωίας, ή Ά μ ώ νη εΰρίσκετο
είς τήν κορυφήν τοΰ δάσους τοΰ Σεβάν

διεσκέλιζε πάροδον πετρώ δη, ήτις ί — Κύριε Σουβραί, ήρξατο έκείνη "λε- |νά μοΰ φυλάξης μόνον , για ένθύμησι
ήζεευρεις ό ια τι ό 2ίίμων απέθανε ; j τοΰ δυστυχισμένου τοΰ άνδρό; μου. Έ τ ιβυθίζεται,δια του ύλοτομουμένου δάσους, γουπ
— Ά π ό ήρωϊσμόν, έκτελέσας τό κ α θη- μωρήθηκα πολύ, έπειδή τόν έχα.σα.Τώρα,
έλικ-οειδώς ώς όφις, συρόμενος είς το ύ;
άν καί δέν είμαι ά ξία , ζη τώ νά μέ συγκόν του.
λειμώνα;.
χωρέσης καί νά μέ άφήσ/ις νά ζήσω κοντά
—
Καί
άπό
κά
τι
άλλο
ακόμη,
ό
δυ
Ζωογόνο; ήλιακή ά κ τ ί; διεπέρα τό φύλ
είς τήν Σολάνζην καί τοΰ παιδιοΰ της.
στυχής
ήτο
ανδρείος
καί
αγαθός,
άλλά
ή
λωμα.
Ή Ά μώνη ένεκα αρχαία; έξεως, έβά- συνείδησίς του δεν τόν άφινε νά ήσυχάσγ) ! Καί εδειξε τόν λίθον, τόν καλύπτοντα
τήν οπήν τοΰ σπηλαίου.
διζε διά βήματος υπόπτου, ρίπτουσα πέ- καί αύτό τόν έσκότωσε.
Οί σωροί τοΰ χρυσοΰ ήσαν τ φ όντι έ— Τί θέλεις νά εΐπης ;
ριξ βλέμματα ζωηρότατα.
— Ό Σίμων έμίσει ενα άνθρωπον, ή κεϊ ανέπαφοι, έκτός τ η ; μικοα; ποσότη’Ενίοτε τό βλέμμα τ η ; ήστραπτεν αί
φνιδίως' ητο μέρν) τινα έφ’ ών τό. θήραμα |καλλίτερα εγώ τόν έμισοΰσα,διάτό κακόν, τος, ήν είχεν άφαιρέσει χάριν τής Σολάνζ ο ς*
διέβαινε συνήθως,καί άνεπόλει τάς νυκτε- j τό όποιον μας εκαμε.
ρινάς της έκδρομάς διά τών δασών, συν- j — Περί τοΰ Λαβράνς θέλεις νά εΐπης ; | Ό σιδηρουργός ούτε οβολόν είχεν έγγίσει.
οδευομ-ένη ύπό τοΰ Σίμωνος τοΰ πανούρ- ! — Ναί.
— ’Έ χεις δίκαιον, Σιμώνη, είπεν ό κό
γου.
J — *0 Λαβράνς ήτο κ λ έπ τες καί κχ τι
μης' ό σύζυγός σου ήτο γεμ άτο; θάρρος
Ένεθυμεΐτο τάς νύκτας ας έν ύπαίθρω χειρότερον ακόμη, άναμφιβόλως.
Είναι άληθές, άλλά δλοι πιστεύουν καί ήρωϊσμόν.
ευχαρίστως διηρχετο, τά ς έκόρομάς
τνις
δρ
μ ετ’ εκείνου, ότε έκόμιζον φονευθέντα ή πώς έφυγε είς τά ξένα, καί ότι έπηρε
ΚΖ'
συλληφθέντα έν τ φ βρόχω λαγφόν. Τήν μαζύ "ίου τά χρήματα τοΰ γέροντος μαρΔεκαπέντε ετη παρήλθον, άφ’ ότου εφυγήν αύτών κατά τήν προσέγγισιν φύ- κησίου.
λακός τίνος τοΰ γέροντος μαρκησίου, καί
— Τό υπέθεσαν πράγματι !.. Ό Λα- λαβον χώραν τά συμβάντα τα ΰτα .
τ ά ; πανουργίας, δσας μ,ετήρχετο, πρός , βράν; δέν είναι τόσφ μακράν,
Έ άν πορευθητε είς Σεβάν, θά ϊδητε
αποφυγήν τούτου.
j — Ποΰ είναι λοιπόν ;
έπί της πλα τεία ς τοΰ χωρίου, ύπερέχον
Έ πί στιγμήν έ'στ·/) ΰπό μεγάλων δρΰν j — Σέ μία τρύπα εί; τό δάσος, είς τό τών νέων καί κομψών οίκίσκων τών σανδαλοποιών καί βουκόλων, οικοδόμημα νεόκαί άφήκε τήν συνήθη της κραυγήν τοΰ j Λυκοπούλημα.
όρνέου.
| — ‘Ο κόμης δέν ήδύνατο νά τήν έν- κτισ το ν, έπί τοΰ όποιου έπιδεξία χειρ εχει άποδώσει έξωτερικόν κτιρίου τοΰ μεΚαί έδοκίμασε έπί στιγμήν τήν εύχα- νοήση.
ρίστησιν, τήν υπερηφάνειαν άριστοτέχνου. ! — Τίς λοιπόν τόν έφόνευσεν ; ήρώτη- σαίωνος, σοβαρού καί άκρως καλαισθήτου.
Πραγματικόν όρνεον έφάνη ιπτάμενον σεν.
βραδέως περί τήν δρΰν, έλκυσθέν ύπό της
— Έ γώ , έγώ μόνη, έπειδή δέν ήμποΤό οικοδόμημα τοΰτο είνε τό Πριερέ,
κραυγής έκείνης καί είτα έκάθησεν έπί ροΰσα νά τόν ίδώ' ό Σίμων ολίγον Ιλειψε κα το ικ εϊτα ι δέ ύπό τριών άνδρών καί τ ιτης κορυφής α ύτη ς.
; ν’ άποθάνη είς τήν ©υλακήν έξα ιτία ς του νων υπηρετών ουδέποτε άλλασσομένων.
Ά λ λ ά θλιβερ ά άνάμνησις συνέσφιγξε άπό τήν άρρώστια καί τήν φ τ ώ χ ια ';
Ό είς αύτώ ν είναι ό γέρων Τρεμόρ, όστήν ψυχήν τής δυστυχούς γυναικός. Ό δέν ήμπόρεσα νά κάμω τίπο τε διά τόν ! τις, καί τοι φθάσας είς τό έ'σχατον γ ή Σίμων δέν ήτο πλέον εκεί νά τήν συνο- Σ ίμωνα' δέν τόν έπονοΰσαν καί τόν έ- ρας, είναι έν τούτοις άνθηοάς ύγιεία ς. Ό
οευσιρ, αυτός, ό στι; θά ήτο τόσω εύτυ- στραγγάλισα έδώ επάνω είς αύτήν τήν έ'τερος είναι ό λατόμος τοΰ Ούλάνς ό
χ ή ς.ή δ η , καθιστάμενος φύλαξ ά ντί λα-| πέτρα,είς τήν οποίαν κάθομαι.
μπάρμπα Σαδουϊνος.
Οροθήρα — όπερ είναι ήμεγίστη φιλο- j
— Εί ν act φοβεοόν !
Μετά τήν φοβεράν εκρηξιν τοΰ περι
δοξία τών πτω χώ ν χωρικών — καί θά ϊ - ! — Έ γ εινα έ'ξω φοενών άπό τόν θυι/,όν ! τειχίσματος της λίμνης έκωφάθη σχεδόν
τρεχεν έλεύθερος είς τά δάση έκεϊνα, έξ μ ο υ.Ό τα ν άγαπώ πεθαίνω δι’ αύτόν ποΰ τελείως,ουχ ήττον όμως ή ασθένεια αυτη
ων άλλοτε άπεδιώκετο ώς άλώπγιξ.
\άγαπώ , καί όταν πάλιν μισώ , μισώ δένάφαιρεϊ α ύ τφ ποσώς τήν εύθυμίαν του.
Εξακολούθησε τόν δρόμον τ η ; καί I- μέ τόν ί'διον τρόπο . Ό Σίμων ήταν j Τ άνάπαλιν, αναπολεί μάλιστα μετά
φθασεν έπί τοΰ ύψους τοϋ ΓΙαρσεμούς.
|έκεϊ καί μ’άφηκε νά ενεργήσω. Ά λ λ ά δέν χαρό?ς τήν επ ιτυχ ία ν της ύπονόμου του.
Τό έρείπιον ήτο σχεδόν είς τήν αύτήν ήμπόρεσε νά τό λησμονήση ! καί κάθε
Λ υπεΐται μόνον,ότι ό φόν Γκέμπεν ήδυ
κατάστασιν' μετά τήν τελευτα ία ν της ό- βράδυ τόν εβλεπε, διά τοΰτο παοαδόθηκε νήθη νά διαφύγ-/) ώς έκ θαύματος. Έ π εμως εις αυτό έπίσκεψίν τη ς, δύο άνοίξεις είς τούς Πρώσσους.
Ποίι
θύμει νά προσφέρη καί τούτον ολοκαύ
παρελθοΰσαι, είχον καλύψει αύτό δι’ ά
— Καί διά νά σώση τόν γέρω Τρεμόρ. τω μα.
κανθων καί θάμνων, έκαλύπτετο δέ ύπό
Ή Σιμώνη έξαπτομένη διά τό καλόν
Μ
ετ
ιίετα
των όυο αυτώ ν γερόντων κα το ι
τών βρύων καί τ·?1ς πτέριδος.
ώς καί διά τό κακόν, είπε τήν ύπερφία- κεί έπιστάτης οικογενειακός, όστις διευΜικρόν δάσος κατέστησε τήν είσοδον λον τα ύτη ν άπάντη σιν, υπόδειγμα τής θύνει, διαχειρίζεται καί καλλιεργεί τά
αυτοΰ αδιαβατον,καί ό διερχόμενος έκεϊ- τιμ ιό τη τά ς της:
άπέραντα κτή μ α τα τής οικογένειας.
6εν ούτε ήθελε καν ύπ ω πτευθεΐ τήν ύπαρ— Ά φοΰ αύτός έκτύπησε τούς Πρώσ
Ό επιστάτης ούτος είνε ό ΊωάννηςΤρεξίν του.
σους ! είπεν απλώς.
μόρ, γεοοντοπαλλήκαρον, όστις δέν ήθέΗ Αμώνη έκάθησεν έπί τοΰ βρυοκαλύΚαί διηγήθη κατόπιν μεθ’ ύπερτάτης λησε ποτέ νά νυμφευθή.
πτου λόφου, έν ω και ό Λαβράνς είχε κα- j ζωηρότητος, διά τής φαντασίας καί τοΰ
Ό Ρωμαίος Τρεμόρ δέν κατο ικεί πλέον
θίσοί κατα την απαισίαν νύκτα, ήν ό ά- |λόγου παριστώσα τήν σκηνήν τής συν τόν οίκον τών πατέρων του. Έ π ί τού λό
ε χ ή ς Σιμών δέν ηόυνήθη νά λησμονήση. αντήσεώς των μετά τοΰ Λαβράνς, μ ετά - φου τοΰ Σεβάν, πρός μεσημβρίαν, ά'νωθεν
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ΐϊτοντα διά τών πο6ών τούς χάλικας τ η ; ; ρείπια τό κλαπέν άργύριον, τόν τρόμον γω νίαν τοΰ άλσους, ό Ούγος δέ Σουβραί,
οτ^νωποΰ καί ό κ όμ V)ς Σουβραί έφάνη διά |του, όταν είδεν ότι έφωράθη άπό τούς όστις διευθύνει τήν περιουσίαν τών ΤανΤής συστάδο;
παραφυάδων' ήρχετο j Σίμωνας καί έπί τέλους τήν δολοφονίαν, ί ναί-Κ ουλάνζ, όπως ό ’Ιωάννης Τρεμόρ
τήν ύποσχεθεϊσαν συνέντευζιν.
χωρίς νά δικαιολογηται ουδέ νά κα λύπ τη διευθύνει τήν τοΰ Πριερέ, ό Ο ύγο;, ό άρΠ χηοα τοΰ πεταλω τοΰ άνεσκίρτησεν. ί τό έγκλημα.
χ ιτέκτω ν ούτος της οίκογενείας, εκτισεν
Η ομολογία, ήν ειχεν ύποσχεθη, τή
Τό ώμολόγει διά τϋ ς άποτόμου είλ ι- οικίαν μεγαλοπρεποΰς έζωτεοικοΰ, ρυθμοΰ
«φαίνετο δύσκολος.
κοινείας της.
έποχης Λουδοβίκου τοΰ Ι Ρ ,α ε τ ά εύρυχώΟ κόμης αφίππευσεν, έδεσεν έκεϊ που
Α ύτήν ήθελεν ίσως δελεάσει τό χρήμα' ρων καί ώραιοτάτων παραρτημάτων καί
τ °ν ίππον του και έπερίμενεν, αρκούντως τόν
τον Σί
Σίμωνα 6μ.ω; ουδέποτε.
οί δύο αδελφοί έβίασαν τήν νέαν μαρκη^ τ “ραγμένος, παρατηρών τήν δύσκολον
— Ό θησαυρός του είναι εκει, είπε' σίαν νά διαμένη έκεϊ, διάγουσα βίον άνά «εσιν εί; ήν εύρίσκετο ή Ά μ ώ νη .
λάβε
χαριςο
μυο
λογον τή θέσει της.
και

Είς τό Σεβάν καί τό Σουβοαί, οΰδείς
Οί Φαρζεάς έτήρησαν την σκιάδα τοΰ
Πρός τοΐς άλλοις, δ έπίλογος οΰτος
είναι δυστυχής, εκτός τοΰ κόμητος, δ- δίδει καί μερικάς πληροφορίας έπί τινω ν
Λαβράνς, ώς ιδίαν αυτώ ν κατοικίαν.
Ή μαρκησία δέν κατώκησε μόνη εις στις αφιέρωσε τήΈ λένη του λατρείαν τού δευτερευόντων προσώπων, άναφαινομενων
φεοάν καί θρησκευτικήν.
τον νεον αυτόν πύργον.
έν τί) διηγήσει τα ύτγι,κα ί ών ή τύχη δυ
Ό Βοισέ,μετά τόν πόλεμον, παρητήθη νατόν νά έκίνησε πως τό ένδιαφέρον τοΰ
Ά ν τή λ λ α ξε τό όνομα αΰτής πρός τό
τοΰ Τρεμόρ, δπερ προώρισται νά φέρη ά λ  της φιλοδοξίας του και έπώλησε τό κα άναγνώστου.
τάστημά του, έξασκεΐ δέ ήδη την μ α γει
λοτε.
Σ υνίσταται δέ ό έπίλογος έκ φακέλλου
Ή α ντα λλα γή αΰτη έλαβε χώραν πο ρικήν τέχνην του παρά τώ φίλω αυτοΰ έπιστολών διευθυνομένων παρά τοΰ δόν
λΰν χρόνον μετά τό δράμα τοΰ ξενώνος Τρεμόρ. Ό μέγας του έρως, ή Ρόζα, κα- Πέτρου δέ Βάργας πρός τόν άδελφόν του,
τασταΟεισα σύζυγός του, είνε πάντοτε τόν κύριον Εφημέριον, άπό τής ήμέρας
τοΰ «Ά ε τ ο ΰ » .
Ό Ρωμαίος καταληφθείς ΰπό βαθείας θαλαμηπόλος, άλλά τ·7ίς Σολάνζης ήδη, τοΰ γάμου τοΰ υϊοΰ του καί έπέκεινα,
μελαγχολίας περιεφέρετο περί τόν κήπον ήτις δέν εγκ α τα λείπει σχεδόν ποτέ τό έπί τέσσαρα έτη κατό πιν.
καί συνεχώς συνήντα τήν Σολάνζην, ής ή Σεβάν.
Παραλείποντες τάς ήμερομηνίας, καί
Ή Ά μ ώ νη είναι ώς δ κύων άφοσιωμένη άκολουθοΰντες μόνον χρονογραφικήν τινα
άνάρρωσις διήρκεσεν έπί μακρόν. Καί περιεπάτουν όμοΰ ΰπό τήν σκιάν τών δέν- εί ς τους άρχαίους προστάτας της, οΰς τά ξιν, θέλωμεν μεταφέρει ένταΰθα όλίγα
δρων, δ είς πλησίον τοΰ άλλου, χωρίς λατρεύει, ώς τους λατρεύουσι πάντες οΐ τινα καί βραχέα άποσπάσματα τώ ν έ π ι
ν’ άναφέρωσί τι περί τώ ν παρελθόντων έ- περί τόν πύργον καί είς πέντε λευγών έτι στολών το ύτω ν, χωρίς νά έπιφέρωμεν ουάπόστασιν.
δεμίαν έπ’ αΰτώ ν κρίσιν.
ρώτων τω ν.
Ή Κ αταλίνα καί ό Φαρζεάς, οΐτινες
Κατά τόν ’Ιούνιον τοΰ 1873, δ Ροβέρ
τος δέ Σουβραί άπήντησεν αΰτοΰς έπί τοΰ τότε μόνον άνέκτησαν τήν άρχαίαν ά γά μεγάλου δρομίσκου,τοΰ άγοντος πρός τήν πην των πρός τήν θυγατέραν αΰτώ ν δτε
ένυμφεύθη τόν Τρεμόρ, γηρασκουσιν ήσύέκκλησίαν.
Ό Λουδοβίκος τρέφει τήν ζωηροτέραν
χως.
εΰγνωμοσύνην πρός τήν ’Α ντω νίαν, άνεο
Ή Σολάνζη ητο ώχρά.
Ή λίμνη τοΰ Σεβάν, έπί τής έπιφα- τώ ν συνεργειών τής όποίας δέν ήθελε άΌ Ρωμαίος Τρεμόρ έβάδιζε σιωπηλός
νείας τής οποίας ήδέως κατο πτρ ίζεται δ ποκτήσει τήν Π επ ίτα ν.’Α λλ’ή γυνή α ΰτη ,
πλησίον αΰτής.
Ό κόμης έλαβε τάς χεΐρας άμφοτέοων ήλιος, ΰποστηριχθεΐσα έκ νέου διά μεγα συνένοχος έν τ φ μοναδικώ άμαρτήματι
λοπρεπούς περιτειχίσματος , ΰπέρκειται είς δπερ αΰτή τε και ή Π επίτα ΰπέπεκαί τάς ήνωσεν.
Τό παιδίον έπαιζε δύο βήματα μακράν μεγαλοπρεπής τής κατοικίας τών οικογε σαν, καί τόσον οίκεία παρά τ φ ο’ί κφ ένειών, ών ή ζω ή, μετά τήν φοβεράν έ- κείνω καί τόσον καλώς γνωρίζουσα τά
αυτώ ν.
— Έ γώ θά ήμαι δ πατήρ αΰτοΰ, ε ί κείνην άναστάτω σιν, κατέστη τόσω ήρε- π ά ντα , δέν ήδύνατό, ή νά έμπλέκη α ΰ
πεν.
μος, ώς καί ή έπιφάνεια αΰτής κατά τοΰς είς δύσκολον θέσιν. Ό π ω ς ά π α λλα γή αΰτής δ Λουδοβίκος, ευεργετών
Καί έτήρησε τήν ΰπόσχεσίν του, .διότι τάς θερινάς νύκτας,
►Κ.
συνάμα αΰτήν, τήν παρεκάλεσε νά συοί Σουβραί οΰδέποτε άθετοΰσι τόν λόγον
ζήση έκ νέου μετά τοΰ συζύγου τη ς, τοΰ
αΰτώ ν.
ΤΕΛΟΣ
όποιου τή ν καθημερινήν κραιπάλην καί
Ό υιός τοΰ Ό λιβιέρου δέ Τανναί κίχτέμέθην δέν ήδύνατό αΰτη νά ύπομέννι. Ό
στη γλυκύς, σοβαρός καί άγαθός.
υιός τοΰ μαστρο-Κενθία ΰπεσχέθη νά μή
Ό καλλίτερος αΰτοΰ παιδαγω γός είναι
ΙΩ Α Ν Ν Ο ΐ Β Α Λ Ε Ρ Α
μεθύση σχεδόν ποτέ είς τό μέλλον, άλλά
δ κόμης, δστις οΰδέποτε τόν έγκ α τα δέν έτόλμησε καί νά εΐπτ) τό ποτέ αΰτό
λείπ ει.
καθαρόν καί άπόλυτον. Έ μπιστευθεϊσα
Ταξειδ εύουσιν όμοΰ συνεχώς.
ΠΕΠΙΤΑ ΧΙΜΕΝΕΣ
μόλα τα ΰ τα είς τήν ήμιυπόσχεσιν τ α ύ Τά τελευταΐον έτος έπέστρεφον άπό
την ή ’Α ντω νία , συνγινεσε νά έπανέλθ?)
[Τέλος]
τινα εκδρομήν έξ Ε λ β ετία ς διά του Ζέξ
υπό τήν συζυγικήν στέγην. "Απαξ συνεκαί τοΰ στενοΰ τής Φωσίλης.
νωθέντων τώ ν δύο τούτων συζύγων, δ
Είς τόν ξενώνα τώ ν Σερβό, πλησίον
Ε Π ΙΛ Ο Γ Ο Σ
Λουδοβίκος έθεώρησε κατάλληλον τήν ότώ ν στηλώ ν, τών έγερθεισών ά ντί τάφου
μοιοπαθητικήν μέθοδον πρός θεραπείαν
τώ μαρκησίω καί τή Βάνδ®:, τό παιδίον,
Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο ΰ άΠ ελφοΟ μ ο υ .
τής μέθης τοΰ υίοΰ τοΰ μαστρο-Κενθία,
νεανίας σχεδόν ήδη κα τα σ τά ς, έορίφθη
έπί τοΰ τραχήλου τοΰ κηδεμόνος του λέΉ ιστορία τής Π επίτας καί τοΰ Λου διότι άκούσας διαβεβαιούμενον ώς ά λη λων :
δοβίκου έπρεπε νά τελείωση ένταΰθα. Ό θές τό δτι δ ζαχαροπλάστης άποστρέφε— Δ ια τί δέν μ’ δμιλεϊς ποτέ περί τοΰ έπίλογος οΰτος είνε έκ ώς περισσο ύ.Ά λλ’ό τα ι τά γλυκύσμ α τα , συνήγαγεν έκ τού
πατρός μου ;
κύριος Εφημέριος τόν είχε συμπεριλάβει του δτι καί οί οίνοπώλαι πρέπει νά μ ι— Δέν είναι καιρός ! ’Αργότερα θά μά- έν τή δεσμίδι, καί άφοΰ 8έν τόν δημοσι- σώσι τόν οίνον καί τήν ρακήν, καί διά
θης τά π ά ντα . Σεβάσθητι τήν μνήμην εύομεν ολόκληρον, άς δημοσιεύσωμεν τοΰ- τοΰτο άπέστειλε τήν ’Α ντωνίαν μετά το ν
συζύγου της είς τήν πρωτεύουσαν τής έ λάχιστον μέρος, ή δείγμα τι αΰτοΰ.
του καί δέου ένίοτε ΰπέο αΰτοΰ.
Είς οΰδένα θά μείνν) βεβαίως οΰδ’ ή έ- παρχίας τα ύτη ς, ένθα τοΐς ΐδρυσε δι’ έΌ έντιμος Σερβές καί δ γλυκΰς 'Ιω 
σήφ, ζώσι διά τών εισοδημάτων τω ν, ώς λα χίστη άμφιβολία, δτι ό δόν Λουδοβί ξόδοιν του μεγαλοπρεπές οίνοπωλεΐον.
άστοί, δ είς είς τήν γενέθλιον αΰτοΰ γην, κος καί ή Π επίτα, νυμφευθέντες έξ έρω Άμφότεροι ζώσιν έκεΐ ευχαριστημένοι.
ό δ’ έτερος είς Βενετίαν, ή τις θά καυχά- τος άκαταμ αχήτου, σχεδόν ομήλικες, Ποοσείλκυσαν τήν έμπιστοσύνην πολλώ ν
«» ' τον
' πχρτ,γαγεν
r
!!
τα ι οτι
αΰτη μέν ώραϊα, έκεϊνος δέ χαρίεις καί εμπόρων, καί ισως καί θά πλο υτίσω σιν.
Ε κείνος μεθά μέν άκόμη ένίοτε, ά λλ’ή
Ό βαοώνος Μονταμβερ συνεφιλιώθη εύρωστος, καί άμφότεροι πλήρεις άγαθόμετά τής συζύγου του, τρομάξας διά τήν τητος καί ειλικρίνειας, έζησαν έπί μα Α ν τω ν ία , ή οποία είνε ρωμαλεοτέρ*
καταστροφήν,ής τάς άφορμάς έμάντευσε. κράν σειράν έτώ ν, γευόμενοι τής ευτυ αΰτοΰ, συνειθίζει κάποτε κάποτε, νά τόν
Κ ατεσττισαν
'
r
Υ·
χίας καί τής ειρήνης, καθ’ δσον έπιτρέ- χ α τ α χ ε ιρ ίζ η καί δπως τόν διορθώσνι εί
πρότυπόν
συζυγών.
‘Η δεσποινίς Φελισίς είναι πρόεδρος πετα ι νά άπολαύση τις αυτών έν τώ κό- δυνατόν έντελώς.
πάσης εΰεργετικής Ε τα ιρ εία ς, εν Ttvi σμψ το ύτω . Ά λ λ ’ αΰτό τό δποΐον γενι
πόλει τής κεντρικής Γ αλλία ς, ένθα κα  κώς θεωρείται παρά τοΰ κόσμου ώς συ
θιστά έτι εΰδαίμονα τόν Έ παρχον, έν £- νήθης συνέπεια τών τοιούτων διηγήσεων,
Ό Κουρρϊτος έπιθυμών νά μιμηθή τόν
κρ<£ μ υσ τικό τη τι, καί τοι άποσυρθεΐσχ θέλει μεταβληθή είς βεβαιότητα δταν άέξάδελφόν του, τόν δποΐον καθ’ έκάστην
ναγνώστι τις τόν παρόντα έπίλογον.
τώ ν έργασιών, άφοΰ έπλούτισεν.

ftti υιβλλον καί μάλλον θαυμάζει, καί
ocpocτνιρών καί ζηλεύων την οίκογενειαήν ευτυχίαν τοΰ Λουδοβίκου καί της
Ιεπίτας, έζήτησε σύζυγον π α ντί σθένει,
αΐ ένυμφεύθη την κόρην πλουσίου τίνος
χ τών ένταΰθα γεωργών, εΰρωστον καί
ροσεράν, έρυθράν ώς την μήκωνα, καί
ίπισχνουμένην νά ΰπερβάλϊ) ώς πρός τόν
ίγκον και τό βάρος την πενθεράν της κυιίαν Κασιλδαν.
*

♦*
Ό κόμης Χεναθαάρ, μετά πεντάμηνον
νοσηλείαν, έθεραπεύθη τέλος τοΰ τραύ
ματός του, κα'ι καθώς διαδίδουσιν,άπηλλάγη κατά τό πλεΐστον τώ ν παλαιώ ν α
νοησιών του. Έ πλήρωσε πρό τίνος είς
την Πεπίταν τό ήμισυ τοΰ χρέους του,
καί έζήτησε προθεσμίαν όπως πληρώσγι
καί τά υπόλοιπον.
*

* *
Έσχομεν μεγίστην τινα δυσαρέσκειαν,
καί τοι ουδόλως απρόοπτον. Ό πατήο
’Επίτροπος, ύποκύψας υπό τά βάοος της
ίίλικίας, μετέστη είς βελτίονα ζωήν. Ή
Πεπίτα εΰρίσκετο παρά τά πλευράν τής
κλίνης του μέχρι τής τελευτα ία ς σ τ ιγ 
μής, καί τ φ έ'κλεισε τό ήμιανοικτάν
στόμα διά τώ ν ώραίων χειρών της. Ό
γέρων ’Επίτροπος άπεθανε τόν θάνατον
τοΰ μακαρίου δούλου τοΰ Θεοΰ. Ό θά
νατος αΰτοΰ έφκίνετο ευτυχής μάλλον
μετάβασις είς γαληνιωτέρας χώοας. ‘Η
Πεπ τα έν τούτοις, καί ολοι ήμεΐς, τον
έκλαύσαμεν μ ετ’ άληθών δακούων. Δέν
άφήκε πλείονα τών πέντε ή Ις ταλλήρων,
καί τά Ιπιπλά του, διότι παν δ ,τι έκέρδιζε τά έμοίραζεν είς τούς πτωχούς. Ά ποθανόντος αΰτοΰ, οί πτω χο ί τοΰ χ ω 
ρίου θά άπέμενον απορφανισμένοι, έάν ή
Πεπίτα δέν εζη.
*
¥♦
Ολοι έν τ φ χωρίω εκλαυσαν πολΰ διά
τόν θάνατον τοΰ Ε πιτρόπου καί δέν λείπουσιν οΐ θεωροΰντες αΰτόν ώς άγιον, καί
αξιον νά τεθή έπί τοΰ προσκυνηταοίου,
αποδίδοντες και θαύματα είς αΰτόν. Έ γώ
δέν ήξεύρω τ ι περί τούτω ν. ’Αλλά γνω 
ρίζω δτι ήτο έξαίρετος άνθρωπός, καί
βεβαίως θά ά πέπτη κ α τ’ εΰθεΐαν είς τάΰς
ουρανους, ενθα θέλει ικετεύει υπέρ ήμών.
Και όμως ή ταπεινοφροσύνη του καί ό
φόβος του πρός τόν Θεόν ήσαν τοιοΰτοι,
&στε καί κ α τά τήν ώραν αΰτήν τοΰ θα
νάτου του, ώμίλει περί Αμαρτημάτων, ώς
αν είχε το ια ΰτα , καί παρεκάλει ήμας νά
'>γΐτησωμεν τήν συγχώρησιν αΰτώ ν, ικετε«οντες ΰπέρ αΰτοΰ τόν Θεόν καί τήν
®γιωτάτην παρθένον.
Είς τήν ψυχήν τοΰ Λουδοβίκου ένεπ°ίησε βαθε αν έντύπωσιν ό παραδειγμα
τικός οΰτος βίος καί ό θάνατος άνθρώάπλοϊκοΰ μέν καί άπαιδεύτου, ά λ λ ’
%>ντος θέλησιν ΰγιά , π ίσ τιν βαθεϊαν,

I

καί φιλανθρωπίαν ζωηροτάτην. Ό Λου
δοβίκος συγκρίνει έαυτόν πρός τόν Ε π ί
τροπον, καί λέγει δτι αισθάνεται έαυτόν
τεταπεινωμένον. Τοΰτο έγέννησε πικράν
τινα μελαγχολίαν είς τήν καρδίαν του,
ά λ λ ’ ή εΰφυής Π επίτα, διασκεδάζει αΰτόν
διά τώ ν μειδιαμάτων καί θωπειών της.
*
♦*
Τό πάν εΰδαιμονεϊ έν τ·7) οίκί<*. Ό Λου
δοβίκος καί έγώ έ'χομεν τάς καλλιτέρας
άμπέλους τής ’Ισπανίας, έξαιρουμένων
τών τοΰ Ξερές. "Η έσοδεία τοΰ ελαίου
ΰπήρξεν άφθονωτάτη έφέτος. Δυνάμεθα
νά έπιτοέψωμεν είς εαυτούς οίανδήποτε
πολυτέλειαν, καί συμβουλεύω τόν Λου
δοβίκον καί τήν Π επίταν νά κάμωσι κα νέν ώραΐον ταξείδιον άνά τήν Γερμανίαν,
τήν Γ αλλίαν καί ϊή ν ’Ιτα λία ν, μόλις γεννήσν) ή Π επίτα καί άναλάβγι έκ τοΰ τοκετοΰ. Οί μικροί μου δύνανται νά έξοδεύσωσιν άνενδοιάστως χιλιάδας τινας τ α λ 
λήρων κα τά τήν περιοδείαν τω ν τα ύτη ν,
καί νά φέρωσιν έκειθεν διάφορα καλά
βιβλία , Ιπ ιπ λα καί κα λλιτεχ νή μ α τα δ
πως κοσμήσωσι τήν κατοικίαν τω ν.
*
* »

1

’Ανεβάλαμεν έπί δύο εβδομάδας τήν
β άπτισιν τοΰ μικροΰ διά νά συμπέσν] μετά
της πρώτης έπετείου τοΰ γάμου τω ν. Τά
μικρόν είνε ήσυχώ τατον, ώραΐον καί εΰρωστον. Ή μ η ν έγώ ό άνάδοχος, καί τ φ
έδώκαμεν τό όνομά μου. Τώρα προσπαθώ
νά μάθω τόν μικρόν Πετράκην νά δμιλΐ)
καί νά λέγν) «εΰχαριστώ ».
*

* ¥
Ό π ω ς τά πά ντα άποβώσιν εΰτυχή είς
τό έρωτευμένον τοΰτο ζεΰγος, έμάθομεν
έξ έπιστολών τινω ν ποοερχομένων έξ ’Α 
βάνας, δτι ό άδελφός τής Π επίτας, ουτινος ή φαυλοβιότης έφοβούμεθα μή προσάψγι αίσχος είς τήν οικογένειαν, αρχίζει
ήδη σχεδόν ή καί καθ’όλοκληρίαν νά τιμ ^
καί νά άναδεικνύν) α ΰτή ν, γενόμενος ά ν
θρωπος. Κ ατά τόν μακράν χρόνον καθ’δν
οΰδέν έγνωρίζομεν περί αΰτοΰ, έπωφελήθη
καλώς τών περιστάσεων, καί ή τύχη τά
ηΰνόησε. Διωοίσθη έκ νέου είς τά τελ ω 
νεία, άνεμίχθη κατόπιν είς τό έμπόριον
τώ ν μαύρων, έχρεωκόπησε μετά τα ΰ τα ,
πραγμα τό όποιον διά τινας εμπόρους είνε
δπως εν καλάν κλάδευμα διά τά δένδρα,
ά τινα άναλαμβάνουσι κατόπιν καί άνα θάλλουσι μετά πλείονος σφρίγους, καί
τώρα εΰρίσκεται είς τοσαύτην εΰχάοιστον
θεσι/, ώστε άπεφάσισε καί νά είσέλθν) είς
τήν υψηλήν αριστοκρατίαν μέ τόν τίτλο ν
μαρκησίου ή δουκός. Ή Π επίτα φοβείται
καί σκανδαλίζεται διά τήν απρόοπτον
τα ύτη ν εΰτυχ ία ν, ά λ λ ’ έγώ τ γ λέγω νά
μή είνε ανόητος.Έ άν ό άδελφός της είνε,
ή επρεπεν οπωσδήποτε νά είνε πάντοτε
πανούργος, δέν είνε καλλίτερον νά συνο-

δεύηται τοΰλάχιστον ΰπό άγαθοΰ τίνος άστέρος ;
*
♦*
Τοιουτοτρόπως ήδυνάμεθα νά έξακολουθήσωμεν παραθέτοντες έπιστολάς, έάν
δέν έφοβούμεθα μή έπιβαρύνωμεν τόν α
ναγνώ στην. Θά τελειώσωμεν λο ιπ ό ν,ά ντιγράφοντες ένταΰθα μέρος τ ι έκ μιάς τών
τελευτα ίω ν έπιστολών.
*
♦¥
Τά τέκνα μου έπανηλθον έκ τοΰ τ α ξειδίου των ΰγειέσ τα τα , καί μέ τόν Πε
τράκην, πολΰ φιλοτάραχον καί χαρίεντα.
Ό Λουδοβίκος καί ή Π επίτα έπανέρχονται αποφασισμένοι νά μή έξελθωσι
πλέον ποτέ τοΰ χωρίου, καί άν άκόμη ζή σωσιν δσον καί ό Φιλήμων καί ή Β αυκίς.
Ή ά γά πη τω ν εινε περισσοτέρα παρά
ποτέ.
Έ φεραν ώραΐα έ'πιπλα, πολλά βιβλία,
εικόνας τινά ς, καί π λεΐσ τα άλλα αθύρ
μ α τα κομψότατα , τά όποια ήγόρασαν
κ α τά τήν περιοδείαν τω ν, καί ιδίως έκ
Παρισίων, Βιέννης, Φλωρεντίας καί Ρ ώ μιοςΌ π ω ς δέ ή ά γά π η , ήν έ'χουσι πράς ά λλήλους, καί ή τρυφερότης καί ή έγκάρδιος στοργή, μεθ’ ών συμπεριφέρονται καί
πράς έαυτοΰς καί πράς τους άλλους, έπ ιδοώσιν ένεργητικώς ένταΰθα έπί τών η
θών, τοιουτοτρόπως καί ή κομψότης καί
ή καλαισθησία , μβθ’ ών κοσμοΰσι νΰν
τήν οικίαν τω ν, θά συντελέσωσι πολΰ είς
τήν έξάπλωσιν τής έξωτερικής φιλοκα
λία ς καί χάριτος.
Ό λαός τής Μαδρίτης συνειθίζει νά
λέγν), δτι ήμεΐς οί έπαρχιώ ται εί'μεθα
βλάκες καί ά ξεστο ι,ά λλά μένουσιν έκεΐ καί
δέν λαμβάνουσι τόν κόπον νά Κλθωσι |ιέχρις ήμών καί νά μάς έξευγενίσωσι. Τοΰναντίον μ ά λισ τα , έάν είνε κανείς είς τά
yo>pix, ό όποΐοί νά άξίζνι ολίγον, ή το ΰ
λάχιστον νά νομίζν) δτι αξίζει κά τι τ ι,
φεύγει έάν δύναται, καί άφίνει έγκ α τα λελειμμένας τάς πεδιάδας καί τά ς κοινό
τη τα ς τών έπαρχιών.
Ό Λουδοβίκος καί ή Π επίτα άκολουθοΰσι τήν εναντίαν γνώμην, καί έγώ τούς
έπαινώ έξ δλης ψυ-χής.
Τά πά ντα προσπαθοΰσι νά βελτιώσωσι
καί νά καλλύνω σιν, δπως καταστήσω σι
τό άποχωρητήριόν των τοΰτο έπίγειον
παράδεισον.
Μή νομίσνις δμως δτι αί περί τής υ λ ι
κής εΰμαρείας φροντίδες τοΰ Λουδοβίκου
καί τής Π επίτας έψύχρανον, εστω καί
έπ ’ έλάχιστον, τό θρησκευτικόν αΰτώ ν
αίσθημα. Ή εΰλάβειά τω ν αΰξάνεται
κ ζ θ ’ έκάστην, καί πάσαν ευχαρίστησιν
ή τέρψιν, ής άπολαύουσιν, ή τήν οποίαν
δύνανται νά προξενήσωσιν είς τους όόμοίους των,θεωροΰσιν ώς νέαν ευεργεσίαν
τοΰ οΰρανοΰ, δι’ ήν θεωροΰσιν έαυτοΰς
ΰποχρέους νά έκδηλώσωσι τήν εΰγνωμοσύνην τω ν. Ά λ λ ά καί ή εΰχαρίστησις καί
ή τέρψις αΰτή δέν θά ύπήρχον, δέν θά

είχον ούδεμίαν άζίαν,ούδέ έκτίμησιν,ούδ’ πρός πολύτιμ α καθολικά έκκλησίδια, ή κατακορυφον ττ,ν τοσ*/*ν α^των ευοα^
ύπόστασιν τινά παρ’ αύτοϊς, έάν δεν έ- ευσεβή έντευκτήρια' ά λλά πρέπει νά ομο νίαν.
Πρωίαν τιν ά , τί) έπιο·ύσ·/| μ.εγάλου χ ω'>
γεννώντο ύπό της εύλαβείας καί τής βα- λογήσω δτι άμ-φότερα ένέχουσί τι τό
ροΰ,
ή πριγκέπισσα Ειρήνη εΰρέθη νεκρ :
εΐδωλολατρικόν · · · ·
θείας πίστεω ς πρός τά θεία.
π
επ
νιγμ
ένη .
Ό Λουδοβίκος δέν λησμονεί ποτέ, έν
Ό κήπος της Π επίτας μετεβλήθη είς
Ην έτι ένδεδυμ,ένη έν έορτασίμω
τω μέσφ της παρούσης ευτυχίας του, την τερπνάτατον άνθοκήπιον μ.έ τάς χρυσοτα π είνω σ tv τοΰ ιδεώδους,δπερ είχεν ονει μηλέας του, τά ς ίνδοσυκάς το υ, α'ίτινες ριβολή, ή δέ- κλοπή δέν ήτο βεβαίως
ροπολήσει. Ύ πάρχουσι περιστάσεις, καθ’άς αύξάνουσιν έδώ έν ύπαίθρφ, καί μ.έ το ώ- έλατήοιον τοΰ έγκλήμ.ατος, διότι έ'φερ
θεωρεί χυδαιαν καί εγω ιστικήν καί πεί,ήν ραϊον, καί τοι μικρόν θερμοκήπιόν του, είσέτι τούς δίκην αστέρων άδάμαντας
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σμαράγδους α ύτή ς, οΐτινες ώμ.οίαζον ρια
την παροΰσαν ζωήν του, έν συγκρίνει πλήρες σπανίων φυτών.
πρός την ζωήν τών θυσιών, πρός τόν
ίγ>
Έ σκιάς, υπό τήν όποιαν έφάγομ,εν τά ροδοχρόιρ α'ίμ.ατι πληγής άνευρέτου.
*Η κεφαλή της ήν περ-ιτετυλιγμέ
πνευματικόν βίον, οι’ δν ένόυ.ιζεν δτι έ- χαμαικέρασα κα τά τήν ημέραν έκείνην,
κλήθη κα τά τά πρώτα ετη τής νεότητάς καθ’ ήν τό δεύτερον ειδον άλλήλους καί πλειστά κ ις διά τής καλύπτρας αύτής
του. Ά λ λ ’ ή Π επίτα συντελεί μετά φρον- συνωμίλησαν ή Π επίτα καί ό Λουδοβίκος, χοροΰ καί διά μεγίστου καλύμματος ί] ^ t
τίδος εί; την έζάλειψ ιν τώ ν μ ελαγχολι μ-ετεβλήθη είς εύάερον έξοχικήν έ'παυλιν, κύθρου, έκ πυκνής καί βαρείας μ-ηλωτ σ τ ις
κών τούτων σκέψεων, καί τότε κατανοεί μετά στοάς καί περιστυλίου έκ λευκοΰ λευκή ; άρκτου.
;γά
Ή πριγκίπισσα εΰρέθη οΰ-τω
τί
καί έπιβεβαιοΐ ό Λουδοβίκος, δτι ό άν μ.αρμ.άρου. Είς τά ένδον υπάρχει ώοαϊα
θρωπος δύναται νά δουλεύστ) τώ θ ε φ έν αίθουσα μ.ετ’ ά να π α υτικ ω τά τω ν έπίπλω ν. κλίνης της.
ιΰ ?
Ά φόρεσαν τήν καλύπτραν καί τό κι
y.i tt f
οίαδήποτε καταστάσει καί εις οίανδήπο- Δύο ώραΐαι ζω γραφίαι κοσμοΰσιν α ύ τ ή ν
τε θέσιν καί άν εύρίσκεται, καί συγχω ή μέν μία παριστά τήν ψυχήν, άποκαλύ- λυμμ,α τοΰ έλκύθρου καί εύρον αύτήν λίιΛΪ , λε
νεύει την ζωηράν π ίσ τιν καί την αγάπην πτουσαν καί θαυμάζουσαν έν έκστάσει ώχράν και ψυχράν, τούς όφθαλμ,ούς δέ ξ
ποός τόν Θεόν, α'ίτινες πληροΰσι την ύπό τό φώς τής λυχνίας τόν Έ οω τα κοι- χουσαν κεκλεισμένους , τους χαρακτήρα
καρδίαν του, μετά τοΰ έπιγείου τούτου μώμενον έπί τής κλίνης του, ή δέ έτέρα ήρεμους, ώς εί έκοιματο
Ό δολοφόνος ήτο λίαν επιτήδειος, δι δ
καί άφθάρτου έρωτος. Ά λ λ ’ εις τα ΰτα τήν Χλόην, δταν φ υγά ; τις τέτη ξ, έμπεπά ντα αποδίδει ό Λουδοβίκος οίονεί σών έν τ φ κόλπω τη ς, καί νομίζων έαυ- ότι ούδέν σημεϊον βίας παρετηρεϊτο έν τ ρά
τινα θείαν άοχήν, άνευ της οποίας, οΰτε τόν έν α σφ α λείς ύπό τήν τόσφ τεοπνήν πλουσία αίθούσ·/].
At λυχνία ι έ'καιον είσέτι, καί τά άνΟ κόμ
οί αστέρες, οί κοσμοΰντες τόν ουρανόν, έκείνην σκιάν, αρχίζει νά ψάλλγ], ένφ ό
οΰτε τά άνθη καί οί καρποί, οί έξωραί- Δάφης προσπαθεί νά τόν άποσπάσγι έκεΐ- τοΰ χοροΰ άνέπεμ.πον τό ύστατον αύτΰ οΰτο
ζοντες τους λειμώ νας, οΰτε οί οφθαλμοί θεν.»'Ο μοίωμα τής Α φροδίτης τών Με- άρωμα
ϊ\ -Λ
Τά πολυτελή παραπετάσμ ατα,τό μόλι £rV
τ·ής Π επίτας, οΰτε ή άθωότης καί ή δίκων, τε^ νικ ώ τα τα έξειργασμ.ένον, έκ
καλλονή τοΰ μικροΰ του Πέτρου, ήθελον μ,αρμ,άρου τής Καρραίρας, κατέχει τήν έσβεσμ.ένον στίλβωμ,α τώ ν κοσμημάτων άνο
ένέχει τ ι τό θελκτικόν δι’αύτόν. Ό υψη καλλιτεραν θεσιν, καί οίονεί προίσταται, άπασα, τέλος, ή πολυτέλεια έκείνη προο έμ
λότερος κόσμος, ολόκληρος ή γιγά ντιο ς τής αιθούσης. Έ π ί τοΰ υποβάθρου δ’ έθετεν ωραιότητα είς τήν εύειδή νεκράν Δέν
Έβεβ αιώθησαν δτι αί θύραι καί τά παΙ.^
αυτη τοΰ σύμπαντος μ.ηχανή, άνευ τοΰ αυτοΰ ύπάρχουσιν έγκεχαοαγμένοι, χρυπρονοητικοΰ αύτής Θεοΰ, θά τώ έφ α ί σοϊς γράμ,μ.ασιν, στίχοι τινές τοΰ Λου- ράθυοαν ήσαν καλώς κεκλεισμένα.
,λαβ
Έ ξή τα σα ν τάς θαλαμηπόλους.
νετο μεγαλοπρεπής μέν, ά λ λ ’ άτα κτο ς, κρητίου.
Ούδείς έγένετο θόρυβος.
άνευ κάλλους, καί άνευ σκοποΰ τίνος.
τε !
Α ν τ . Φ ρ α β α ς ιδ η ς .
Ό πρίγκιψ Πολεσκίν, δστις έθήρε ω σσ
Καθ’ δσον δ’ άφορα τόν ταπεινότερον
Τ Ε Λ. Ο Σ
λύκους, έκατόν λεύγας μακράν μετά τοι ι0νο·
κόσμον, δπω;
συνειθίζει ν' άποκαλή
Τζάρου, έπανήλθεν έν σπουδή.
τούς ανθρώπους, έπίσης καί αύτόν δέν
αα
Ή αστυνομία έτέθη έπί ποδός, οί μάλ ου'
θά τόν ή γά π α , έάν διά τοΰ Θεοΰ δέν υ 
λον πεπειραμ.ένοι υπάλληλοι αύτή ς έμε χ/,ο"
πήρχε. Καί τοΰτο, οΰχί διότι ό Θεός
λέτησαν λεπτομερώς τά τοΰ βίου τής Εί
τώ έπιτάσσει νά τόν α γα π ά , άλλά διότι
ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΤΗΣ ΤΤΑΡΛΦΡΟΝΟΣ
ρηνης, αναΐ,ητουντες έκδίκησιν
εκΟίκησιν έρ
έραστοΰ
α σ το ΰ ΐ Ο’
ί) άξία τοΰ ανθρώπου καί τό ά ξια γά π η Ρ ω ασιχόν δ ιή γ η μ α .
ζηλοτυπίαν γυναικός έν τ φ δραματική ,0υ
τον αύτοΰ, στηρίζονται έπ’ αύτοΰ τοΰ
έκείνω θα νά τφ .
Θεοΰ, δστις ού μόνον έ'πλασε την άνθρωιαν
Ή κηδεία τής πριγκιπίσσης έγένε
πίνην ψυχήν κα 1; ’ εικόνα καί όμοίωσιν
Κ:
Οί κάτοικοι τήςΠετρουπόλεως ήσαν άαύτοΰ, άλλά καί έξηυγένισε τό άνθρώ- παντες βεβυθισμένοι είς έκπληζιν μαθόν- λαμπροτάτη.
|ί; ι
Αί’θουσαί τινες έμειναν κεκλεισμ.έναι, ασιπινον σώμα, καθιστών αύτό ζώ ντα ναόν τες τόν μυστηριώδη θάνατον τής νεαράς
σημεϊον πένθους, είτα α παγω γή νεαρά' Μ
τοΰ Ά γ ιο υ Πνεύματος, συγκοινωνών μ ετ’ πριγκιπίσσης Ειρήνης Ιίολεσκίν.
τίνος άοιστοκοάτιδο; ύπό τίνος άζ'.οψ.α-Ιίβ ο
αύτοΰ διά της Μ εταλήψεως, καί άνυψών
Ή κυρίαρχος -αυτη τοΰ συρμ.οΰ , τοΰ
αυτό μέχρι τοΰ σημείου τοΰ νά συνενοϊ πνεύματος καί τής ώραιότητος, άπέθνη- τικου, άπησχόλησε τά πνεύματα Tzx'ti^c,
των καί ό θάνατος τής Ειρήνης έλησμο-Βιβι
μ ετ’ αύτοΰ τόν άπλαστον Λόγον του.
σκεν έν η λικία είκοσι καί δύο έτών.
νήθη,
ώς λησμονοΰνται πά ντα τά τοί'
Διά τά ς α ιτία ς τα ύτα ς, καί δ ι’ ά λλα ;
Ή Ειρήνη Πολεσκίν είχε πλείστους j -κόσμου συμ.βάντα , δσον τερπνά ή τρα-ίτρι
είσέτι, άς δέν δύναμ.αι νά σοί έξηγήσω
Ιοί
ένταΰθα, δ Λουδοβίκος παρηγορεϊται, θαυμ,αστάς, ά λ λ ’ ουχί καί φίλους" ή α γέ I γικ ά είνε τα ΰ τα .
Έ πανήλθον είς ΙΙαρισίους , ά λ λ ’ ί| τη
διότι δέν έ'γινε μ.εταφυσικός, δραματι ρωχος αύτή ς φύσις, ό μελαγχολικός αύ
κός καί άποστολικός άνήρ, καί άποβάλλει τής χαρακτήο, άπέτρεπον τοΰτο' καί δ- j άνάμνησις τ ή ; ώραία; πριγκιπίσσης 11ο* taf
τήν γενναιάφρονα έκείνην ζη λο τυπίαν, ήν μ.ως ήν ήγεμονικώς ώραία μετά τοΰ λεσκίν δέν έξηλείφθη τής μ.νήμ.ης μου αν
τώ ένέπνευσεν ό γέρων Ε πίτροπος κατά έκ λείων μελανών τριχών διαδήματος j καί μετενόουν, διότι δέν έζήτησα νά άνα- ιθυ
τήν ήμέοαν τοΰ θανάτου του. Ά λ λ ά καί α ύτής καί τών μεγάλων της μ ελα γ- ! καλύψω τό μ.υστήοιον τοΰ άλλοκότου αυ
]
αύτος καί ή Π επίτα έξχκολουθοΰσι μ.ετά I χολικών οφθαλμ.ών, οΐτινες άνέδιδον έ- τής θανάτου.
Ά κ ω ν , κα τά τάς τελευτα ία ς ταύτας ιίχ
μ εγίστης χριστιανικής εύλαβείας ποοσφε- νίοτε λάμ.ψει; παρκδόζου;,άνα^ιμνήσκουήαέρας, ευρισκόμενος μετά τινω ν Ρώσσων
ροντε; εύχαριστίας εις τόν Θεόν, διά τήν ! σαι τ ά ; άστραπά; θερινή; έσπέρας.
‘Η μ.εγάλη αυτής περιουσία τή έπέ- έν συμποσίω φ ιλικφ ούδαμώς ή6υνήθην ν
ευτυχίαν ής άπολαύουσι, καί μή θεωροΰνα ντ ισ τφ είς τήν έπιθυμ.ίαν τοΰ νά άνατες ώ ; βάσιν ή αίτιον τ η ; ε υ τυ χ ία ; των τρεπε πάσα; τάς ιδιοτροπίας.
τα ύτη ς άλλο τ ι, είμή αυτόν τόν Θεόν.
Ε ίκοσαέτις ένυμφεύθη πρίγκιπα τής φέρω περί τής πριγκιπίσσης Ειρήνης
Έ ν τή οικία τών τέκνων μου ΰπάρ- βκσιλευούση; οίκογενείας, καί ές αύτών Π άντες έν μια φωνή έπήνεσαν τήν πρω- ο
χουσι λοιπόν δω μάτια τινά όμοιάζοντα έγεννάτο άρρεν τέκνον, ΐνα άνυψώση είς τό τότυπον αύτής κα)Λονήν.

Έ γώ τήν ευρισκον πολυ μελαγχο- τοτε έθαύμαζα τήν ψυχραιμίαν αΰτή ς. |αμαυροτερον, κατόπιν τών ωραίων ονεί
Ό ιατρός μοί είπεν δτι ΰπέκειτο είς 1ρων μου.
κήν, είπε νέος τις διπλω μάτης μειδιών
ωνικώς, δέν άγαπώ καθόλου τάς γ υ - φρικώδεις κρίσεις,δτι ήν έ'ρμαιον φρικτοΰ
Έ νθυμοΰμαι άκόμη τήν μητέρα μου,
ή τις ηΰλόγει τό νεογέννητον έκεΐνο βρέ
? Εκας. αί όποΐαι έχουν ϋφος ϋπεοφυ- παραλογισμοΰ.
Θερινήν τινα έσπέραν άπεσύρθην είς τό φος.
ι’
Έ πί τέλους, τί λέγουσιν έν Ρωσσία βάθος τής εκτεταμένης αΰλής, ά να ζη ιώ ν
Ό πατήρ μου ήτο φαιδρός διά τόν
όλίγην δρόσον ΰπό τά δένδρα, καί έκεΐ υιόν του καί άμφότεροι, χωρίς νά σκέ■Cτόν θάνατον τ η ς ; μέ ήοώτησαν.
psp
Φήμη διατρέχει, άπεκρίθην, οτι ή άπεκοιμήθην, ά λ λ ’έξύπνησα πάραυτα ΰπό ; π τω ντα ι έμέ, έπεδαψίλευον είς τόν άθλιον
* [οπνίξασα αΰτήν ήτο κυρία υψηλής βαθεων στεναγμών καί παρακλητικών έκεΐνον άδελφόν μου δλας τά ς περιποιή
Ί 1 ριωπής, έπιθυμοΰσα να ΰπανδρευθν) τόν κραυγών. Έγερθείς, είδον πλησίον μου , σεις τω ν.
τήν Ειρήνην, λία ν τεταραγμένην.
Κατά τήν έπιβλητικήν καί άγνήν ε
ιγκιπα Πολεσκίν.
Καλά ! έγώ γνωρίζω τήν αλήθειαν!
— Δέν είμαι διόλου παράφρων, μοί εί- |κείνην σ τιγμ ή ν, ή ιδέα τοΰ έγκλήματος
τι resv ό κόμης Σέργιος, άνήρ αυστηρές πεν. ’Ακούσατέ με, είμαι άξία θανάτου, διήλθε τής διανοίας μου.
^ρσιογνωμίας, δστις σπανίως ώμίλει και Ιπραξα έ'γκλημα, τό όποιον μέ φθείρει, ; Πρέπει ν’ άποθάνν) ! Πρέπει νά άνα>τϊστις με ε^χεν άκούοει όμιλοΰντα μετά έγκλημα τρομερόν' είμαι άδελφοκτόνος, |κτήσω τήν θέσιν μου ! είπον.
μή μέ έγγίζετε ! Καί μέ άπώθει. "Ηθελον ! Καί, καθημένη είς γω νίαν τινά τοΰ
εγάλου ένδιαφέροντος.
τ * — "Ο,τι είπον ΰμϊν , ' προσέθετο, περί νά τήν άνεγείρω, άλλά ή δύστηνος νεά- ! κοιτώνος, ΰπελόγιζον τήν μέλλυυσαν έπιΙ)ΰ δολοφόνου δέν είνε αληθές, διότι εί- νις, βεβυθισμένη μάλλον έν τ'$ φρικώδει J τυχίαν μου.
κ%._ βέβαιος οτι ηΰτοχειριάσθη, καί ολαι α ΰτής άίϊελπισία,έξηκολούθησε μετά με
Β λέπετε, κύριε, σάς λέγω δλην τήν
άλήθειαν, ΐνα σάς έμπνεύσω τήν φρίκην,
·χ£πτομέρειαί σας μέ πείθουσιν δτι αί γάλω ν γειρονομιών :
%κασίαι μου είνε βάσιμοι περί τής παρα— Ακούσατέ με, κύριε, άκούσατέ με' καί σάς αναγκάσω νά μέ στραγγαλίσετε.
^?s ίξου αΰτής ιστορίας.
δέν σάς γνωρίζω, άλλά μοί φαίνεσθε κα  Δέν θέλω κανείς νά μέ άκούση.
Καί ή παράφρων έξηκολούθησεν :
— Τί γνωρίζετε ; Λέγετε, παρακαλώ, λός. Σάς παρακαλώ,έν’ όνόματι τοΰ Οΰ— 'Ημέρας τινάς μετά τόν τοκετόν, ή
ν δύναμαι νά σας έκφράσω πόσον ή θ λ ι — ρανοΰ, π νίξα τέ με, ώς άπέπνιξα έκεΐνο !
ρά αΰτη ΰπόθεσις μ’ έλύπησε.
Πρέπει διά τοΰ αΰτοΰ τρόπου ν’ άποθά- |μήτηρ μου έκοιμάτο, τό ροδόχοουν π α ι
— Δύναμαι νά έκφρασθώ, άπεκρίνατο νω, θά ηΰτοχειριαζόμην, ά λλ’ είμαι δει- j δίον άνεπαύετο είς τό λίκνον του. Δέν ή ■Λ κόμης Σέργιος , καθότι τό απόρρητον
λή, ώς δλοι οί έγκ λη μ α τία ι ! φονεύσατέ δυνάμην νά τό ΐδω χωρίς νά φριςω, ya>ρίς ν ’ άποκαλέσω αυτό κλέπτην.
τ “ >ϋτο παρ’ οΰδενός μοί ένεπιστεύθη, κα- με, είμαι τέρας . . .
Έ κυψ α έπί τοΰ λίκνου, ΐνα κ α λ λ ίτε■λαβον τοΰτο, οΰτως είπεΐν, έπ’ αΰτο Παρετήοησεν δτι άκων έβλεπον μακοάν
ρον τό ΐδω, ά λ λ ’ ή ιδέα τοΰ έγκλήματος
^ ΰρω' ά λλ’ ίνά σάς διηγηθώ αΰτό οφείλω ΐνα ζητήσω βοήθειαν.
ω ι άνατοέξω είς παρελθόν λία ν οδυνηρόν
έδέσποζεν έν έμοί' έπί τίνος σκίμποδος,
— Μή φοβεΐσθε τίπ ο τε, έποόσθεσε,δέν
05 ’ cf/i.
πλησίον μου, ήτο έρριμμένη ή μηλωτή τής
άν Δέν έτόλμων νά έπιμείνω , ά λ λ ’ ό κό- είμαι παράφρων' δέν δύναμαι νά λησμο μητρός μου. Χωρίς θόρυβον, χωρίς νά τρέ
νήσω διόλου τάς τύψεις τοΰ συνειδότος.
—α . ής,
,
ίδών ήμάς τόσον ά γω νιώ ντα ς, έπα- Ουδέποτε μέ πιστεύουσι, καί οαως είνε μω, έ'λαβον τήν μηλωτήν καί έρριψα α ΰ
τήν έπί τοΰ τρυφεροΰ πλάσματος, καλύλαβ= :
άληθές οτι τό έφόνευσα,τό ταλαίπωρον !
— Παρήλθον τέσσαρα έτη, ώς γνωρί— Πραύνθητι, τέκνον μου, παρακαλώ! ψασα αΰτό καθ’ ολοκληρίαν καί κρατούσα
τήν κεφαλήν διά τών χειρών μου, άποϊτε , άφ' ής έποχής έγκατελιπον τήν
— Ακούσατέ με, μοί είπεν, άνοίγουσα
ν> ωσσίαν, ένθα άπώλεσα τήν φ ιλτά τη ν μοι
πνίγουσα δέ τοΰς γογγυσμούς του.
roi ονογενή θυγατέρα. Ηλθον είς Παρισίους ύπεομέτοως τοΰς ώς άβυσσος μεγάλους,
Ελαφρός σπασμός έπηκολούθησεν, δτε
βαθεΐς καί άχανεΐς αΰτή ς οφθαλμούς :
δέ ήγειρα τήν μηλωτήν, τό παιδίον ήτο
ιχ αντλήσω όλίγην λήθην έν τ·/) θλίψε
— Έ γεννήθην κακή καί άγέρωχος" ωχρόν καί οί οφθαλμοί του ήσαν κεκλειίλ· ου’ πλήν και μακράν τόν άνθρωπον πα δτε
ήμην ένδεκαέτις ήμην ή μόνη τών σμένοι.
,Λ' ακολουθοΰσιν αί αναμνήσεις, ώς ή σκιά
m l
,
γονέων μου στοργή' ή μόνη μου ευτυχία
Ά φ ή κ α π ά λιν τήν μηλωτήν έπί τοΰ
ήτο νά ονειροπολώ τήν άπειρον περιου σκίμποδος καί άνεχώρησα ήσύχως.
Οΰδέποτε ειπον ΰμϊν οτι ή θυγάτηο
σίαν μου' ήθελον νά ΰπανδρευθώ πρ ίγκιΈνθυμοΰμαι δτι αί χεΐρές μου είχον
ου “Ολγα άπέθανε παράφρων' είχεν ήπά τινα τής Αΰτοκρατοοικής οίκογενείας α ίμ α' άλλ,’ έν τούτοις τό είχον πνίξει !
ίαν παοαφοοσύνην.
καί νά λάμψω έν τή αριστοκρατία. Οί Ένόμιζον δτι ήκουον κραυγάς, προσκλή
Καίτοι βαρυαλγών, έδέησε νά ΰποκύψω
; τήν γνώμην τών ιατρών, οΐτινες διε- γονείς μου έχουσι πολΰ μεγάλην περι σεις, θορύβους φρικωδεστέρους θυέλλη ς...
ασσον θεραπείαν έν είδικώ κα τα σ τή μ α τι. ουσίαν, έσ/.επτόμην καί έμεθυσκόμην Ά λ λ ά σταθήτε, μοί είπε, τάς άκούω π ά ν
Μετά πλείστας διενέξεις,καί άφοΰ μ’έ- έκ τών προτέρων, άναπολοΰσα τήν πε- τοτε καί διά τοΰτο ζητώ τόν θάνατον.
Μέ πιστεύετε, δέν είνε άληθές ; δέν
εβαίωσαν οτι ή θεραπεία αΰτής ήτο ριμένουσάν με εΰδαιμονίαν. Έ γνώριζον
ροσεχεστάτη, έλαβον τό θάροος νά έμ- δτι ήμην ώραία καί δτι ό πλούτος όυ.'^ιάζετε τών ά λ λ ω ν ;...
μοί προσέθετε διπλάσιάν ίσγύν. Ά λ λ ’ ή Ή μήτηρ μου άπέθανεν έξό δυνηράς
Πστευθώ είς ξένους τήν θυγατέρα μου.
μεραν
τινά , ή μήτηο μου, νεαρά έτι, μοί έντυπώσεως.
Μετά τινας μήνας έγεινα φίλος τοΰ ί"Ημην έκεΐ, δτε, κοιμωμένη έτι, ήθέτροΰ, δστις, μετά πολλάς παοακλήσεις, είπεν δτι λίαν προσεχώς θά έτεκε καί ά λ 
λον κληοονόμον.
λιτ,σε νά λάβν) είς τάς άγκάλας της τό φίλοί έπέτρεψε νά μείνω είς τό κ α τ ά 
Καί πρ ά γμ α τι' μετά τινα ς μήνας, έ- τατόν της τέκνον, ά λλ’ ή χείρ της συνήνπιομα ένθα έθεραπεύετο ή θυγάτηρ μου.
τεκεν
υιόν.
ο· ίχθ’ έκάστην τήν έβλεπον βαίνουσαν γ ιτησε τό ψυχρόν έκεΐνο σώμα, έξύπνησεν
Τότε ήσθάνθην έαυτήν παραφρονοΰ- αί'φνης, έρριψε ίσχυράν κραυγήν καί έλ ιαντιαίοις βήμασιν έπί τά γείρω, άκοουθοΰσαν άγωνιωδώς τήν τρομεράν π ά - σαν πρό τοΰ βρέφους έ,κείνου, τό όποιον, ποθύμησεν. Οτε ήθέλησα νά ομολογήσω
Κ'Ίν τής φρονήσεως καί τής παραφροσύνης. διά τής έλεύσεώς του έν τώ κόσμω, μοί τό έγκλημά μου είς τόν πατέρα μου, μέ
ένόμισε παοάφρονα, μέ έφερεν έδώ" άλλά
Παρετήρησα έν τ·7, μελαγχολική ταύτν) άφήοει τά όνειρα τοΰ μέλλοντος μου.
'Ως γνωρίζετε, προσέθετο ή δυστυχής έπιθυμώ τόν θάνατον ...
HXI&. νεαράν κόρην, θαυμασίας ώραιότηΌ ιατρός μοί ώμίλησεν έν έκτάσει περί
°?· Εκαλείτο Ειρήνη καί έμαθον δτι ήτο παοάφρων, κα τά τόν Ρωσσικόν νόμον,
>£*«οκταέτις, ήθελε δέ τις νομίσει αΰ- δταν ΰπάρχ-ιρ υιός, αί θυγατέρες δικχιοΰν- τνίς κ α τ ’ έπιφάνειαν ήρέμου παραφροσύ
1Ίν μεγαλειτέραν, τοσοΰτον τό μέτωπόν τα ι μόνον τοΰ δέκατου τετάρτου τής πε νης" άκων δμως γ,σθανόμην τοΰς λόγους
έκείνους τής παράφρονος καί τοΰς ένόμι
r*l? ήτο αΰστηρόν πολλάκις ήρώτων έαυ- ριουσίας τών γονέων τω ν.
Έ μενον λοιπόν γυμνή, λ/ιστευμένη' τό ζον τόσον άληθεΐς, ώστε ήγνόουν τ ί νά
0ν τήν α ιτία ν διά τήν οποίαν έκοατεΐτο
ν
θλιβερώ έκείνω τόπφ,καθόσον πά ν καταστραφέν μέλλον μου παρουσιάζετο ετι σκεφθώ, καί ήμην έτοιμος νά πιστεύσω ,

ΕΚΛΕΚΤΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Ε ίδατε τήν γυναίκα α υτή ν,δία τού
Δεν έπανεΐδον πλέον α υτή ν,διότι μετά
δτε α υτη , μεγάλως καγχάσασα, έπανέλατινα ς ήμέρας άπό τνις σκηνϊΐς έκείνης ή κλήματος έκτήσατο πάσας τάς άπολί
βεν :
— 'Εχουσι δίκαιον , είμαι παράφρων, θυγάτηο μου άπέθανεν. 'Α λλά , πρό δύο σεις, άλλά δέν ήδύνατο νά γευθη αΰτδ
ά λ λ ’ όχι ! Θά έζέλθω απ' έδώ καί θά απο έτώ ν, εμαθον παρά τοΰ αρχιάτρου οτι ή Δέν ήδυνήθη νά καταπνίζ·/) τά ς τύ<
λαύσω τους καρπούς τοΰ εγκλήματος μου. ώραία Είρήννι, καθ’ ολοκληρίαν θεραπευ- j τοΰ συνειδότος α ΰτή ς, ώς κατέπνιξεν
Θά γίνω πριγκίπισσα καί καλλίτερα άφ’ό- θεϊσα, έ'μελλε νά ΰπανδρευθνί τόν πρίγ βρέφος, καί ήθέλησε νά έξαλείψϊ) αΰ
έκλέγουσα τόν αΰτόν θάνατον.
κιπα Πολεσκίν.
λας ! Διότι είμαι ώραία καί πλουσία.
Μοί διηγήθητε ήδη τό οίκτρόν τέλος ! 'Υπάρχει έν τω κόσμφ τ ι, είς δ οΰ
Καί άπεμακρύνθη μ ! βάδισμα βασιλίσσνις, άφεϊσά με λία ν συγκεκινημένον. ■τοΰ δράματος, έξηκολούθησεν ό κόμης δ ύναταί τις ν’ άποκρύψν). Είνε ή συν
Ό ιατρός μοί είπε βραδύτερον δτι Σέργιος μετά φωνής σοβαράς, καί τοΰτο δησις.
άνήκεν είς μεγάλων τινά οικογένειαν καί άποδεικνύει δτι ή συνείδησις τού ανθρώ
Ή εΰδαιμονία τότε μόνον είνε τελ
δτι α ιτία της παραφροσύνες αΰτης ήτο που είνε καί ό δικαστής αυτού, συχνά- δταν διά τών νομίμων μέσων έπιδιώκετ
; κις δε αυτη άποδίδει δικαιοσύνην.
ό θάνατος τρυφερού αδελφού τνις.
[Μετάφρααις].
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Από τοΰ έπομενου φ ύλλο υ δεχόμεθα ετήσιας συνδρομάς, ύπολογιζομένης τής συνδρομής είς 1 0 4 φύλλο
δθεν έκαστον φ υλλο ν αναλογεί πρός λεπ τά μ ,ό ν ο ν ο κ τ ώ , ό δε συνδρομητής δικαιούται νά λάβϊ] δωρεάν και το'ί

κβμψοτατον και εκλεκτόν τομιδιον, περιεχον εΰφυεστάτας και αληθείς Αθηναϊκάς Εικόνας τοΰ ήμετέρου συνεργάτου

