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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Κ Α Ι ΠΕΜΠΤΗΝ
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’Από τή ς  προαεχοΰς Κυριακής  
ρξόμεθα τή ς  δημοΰιεύοεω ς ωραίου 
αχ δραματικωτάτου μυθιστορήμα- 
ος τοϋ μεγάλου και δημοτικωτάτου  

ρώασου μυθιστοριογράφου ΒΣΕΒΟ- 
ΛΟΛ ΚΡΕΣΤΟΦΣΚΗ ύπό τόν τίτλον :

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Τήν μετάφραοιν έφιλοτέχνη-Οεν έκ 

τοΰ ρωσοικού πρωτοτύπου, ό γνω - 
οτός τοχς ή ιιετέροις άναγνώ στα ις με
ταφραστής κ. Ά γ . Γ. Κ ω νοταντιν ί- 
δης.

Αήξαντος τήν 31 Tiv ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξαχολουθ^σωσι 
καί κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλσΰνται 
ν ’ άποστείλωσι τήν συνδρομήν αύτών 
έγκαίρω ς,ινίδ ιά  τοΰ άριΟμοΦ τής άπο- 
σταλησ^μένης άποδεί'όώς των σ υ μ μ ε -  

τάσχιοσι τοΰ

.  ΑΑΧΗΙΟί ΒΙΒΑΙΩΝ ΔΡ. 264,

όπερχάριν τών τακτικών καί τών άπό 
1 ν  Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
«ρησομένων κ.κ. Συνδρομητών ημών 
συνεστήθη.

Π αρακαλοΰν τα ι  ο ί  κκ. ά ν τ απ οκρ ι τ α ί  
ημών  ν α  κανον ίΰωβ ι  τούς  λογαρ ι αβμονς  
τοΰ ληξαν τος  £' έτους, άποβτε ί λωοι  ό' 
αυτούς  μετα το ΰ  α ν τ ι τ ί μ ο υ  απ'  εύ&είας 
προς  τ'ην διευΟ'ννβιν.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

ΤΟ Τ 0 Ρ Μ 0 Β 0 Λ 0 Ν  29
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Ή  έπιστολή ήτο μακρά, Ιλεγε δέ τά
έξής :

* Λ ε  β π ο ι ν ι ς .

»Οδτω μόνον μοι έπιτρέπεται ν* σάς 
άποκαλώ, δέν εινε αληθές ; Άκόμη δέν 
συνείθισα νά προφέρω άλλέως τό όνομα 
σας. Καί δμως ό Θεό; γινώσκει πόσον ή 
καρδία μου ύμνεϊ τό όνομα αΰτό, τά λα 
τρευτόν, καί διά τινων χαρακτήρων είνε 
έγγεγραμμένον εις τά βάθη τών λογισμών 
μου εί; τά μυχια ίτατα  τών ονείρων μου !

» Πόσον είσθε μακράν ! Ό τα ν  άναλο- 
γίζωμαι τά χίλια πεντακόσια χιλιόμετρα, 
άτινα μά; άποχωρίζουσι, σκέπτομαι έάν 
θά διανύσω πάλιν τή* όδάν τή ;  Τουλό- 
νο;, τήν άγουσαν πρό; την επαυλιν ”Εριν, 
?νθα λίαν ευτυχή ; βεβαίως άφηκα νά έκ- 
φύγγ) έκ τών χειλέων μου τό απόρρητον 
τ·ϋ; ζωή; μου. Καί κατ ’ αΰττ,ν ταύτην 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν χαράσσω τά ;  π α 
ρούσα; γραμμάς, συλλογίζομαι μήπω; 
πάντα ταϋτα  δέν είνε άληθή, μήπω; είδα 
όνειοον έξαίσιον, ού ακόμη διαοκεΐ ή γο
ητεία, άλλ όπερ ήδη ΰπέστη τήν πρώτην 
άμυχήν τή ;  οδύνη;·

• ’Έ πειτα  συλλογίζομαι δτι πάντα ταϋ- 
τα είνε άληθή, δτι ό χάρτη; αΰτό; θα 
πετάξϊ) πρό; σά;, δτι θά σά; κομίση τό 
σέβα;, ττ,ν λατρείαν τοϋ λογισμού μου. 
Συλλογίζομαι δτι αί χεΐρέ; σα; θά τόν 
κρατήσωσιν, δτι θά συντρίψωσι τή,ν σφρα
γίδα καί έκ τών προτέρων συμμετέχω 
τή ; μελλούση; αΰτή ; θωπεία;. "Αν έτόλ- 
μων άπαξ, άπαξ μόνον νά σά; εΐπω : 
Λευκή μ . . . ά λλ ’ oyt βλέπετε οτι 
δέν τολμώ άκόμη- "Η γραφή μου τρέμει 
πολΰ καί δέν δύναται ν’άποτελειώση τήν

φοάσιν. Δέν δύναταί τις νά γράψγ) ψίθυ
ρον καί τά  πάντα έν έμοί ψιθυρίζουσι τό 

I προσφιλέ; σα; όνομα.
• Πόσον μακράν είσθε ! Ποϋ εΰρίσκεσθε 

κατά τήν στιγμήν ταύτην ; Τί κάμνετε ; 
Μένετε έντά; τοϋ περιπτέρου ή οφείλω νά 
σά; αναζητήσω εί; τήν αίθουσαν, υπό τά 
παραπετάσματα,άτινα άπέκρυψαν τήν σι
ωπηλήν μου Ικστασιν ; Άδιάφορον. "Ο
που καί άν είσθε σά; συνοδεύω. ’Ακολου
θώ έ'καστον βήμά σα;, βλέπω κυμαινομέ- 
νην τήν σκιάν σας. Καί έν τούτοις εΰρί- 
σκομαι είς . . . Χερβοϋργον ! Καί σείς ε ί
σθε είς Κάννας.

»Ό  ’Ωκεανός μου είνε ό πρεσβύτερος 
αδελφός τής Μεσογείου σας . . . Δέν εχει 
οΰδέ τά μειδίαμα οΰδέ τό γόητρόν της. 
Και ό οΰρανάς δν βλέπω δέν εχει τά κυ- 
ανοϋν χρώμα τοϋ ίδικοϋ σο»ς. Έδώ τά νέ
φη είνε βαρέα καί ό θόλος τοΰ οΰρανοϋ 
φαιός. Τά κύματα, άτινα μέ λικνίζουν έ
κεΐ πέραν,έδώ μέ σαλεύουν ανηλεώς. Ά 
φησα τήν διοίκησιν τοϋ προσφιλούς μου 
29, δπως άναλάβω τή,ν διοίκησιν έτέρου 
τορπιλλοβόλου, όπερ λαμβάνει μέρος έν- 
εργόν είς τά γενόμενα πειράματα.

«Εξακολουθείτε νά ένδιαφέρησθε περί 
τών πειραμάτων μας;Δέν έκάμαμεν πολλά 
μέχρι τοϋδε, άλλά δέν θά ζημιωθώμεν ά- 
ναμένοντες. ‘Ά λλω ς  τε, δύο μόλις ήμέραι 
παρήλθον άπό τής άφίξεώς μου. Μετά 
δύο ήμέρας κάτι θά δύναμαι νά σάς διη- 
γηθώ ».

Ή  έπιστολή διεκάπτετο ένταΰθα, ήρ~ 
χιζε δέ πάλιν ύπό ημερομηνίαν τής έπαύ- 
ριον.

«Χθές άνετινάξαμεν τρεΐς τορπίλλας. 
Τό άποτέλεσμα δέν ήτο κατά πάντα  ά -  
ποφαστικόν. Α π α ιτ ε ίτα ι  άκόμη τελειο- 
ποι'ησις.

»Θά προσπαθήσω νά σάς διηγηθώ το 
γεγονός δσον τό δυνατόν εΰκρινέστερον. 
Φθάνει νά μή σάς κουράση !»

Καί ή έπιστολή είσήρχετο είς τήν 
καθαυτό διήγησιν. Μέ ΰφο; άπλοϋ ν ,ά- 
πέριττον, ζωηρόν ό άξιωματικός έξέθετε 
τά συμβάντα, καταλείπων τρόπον τινά



είς αυτά τα πράγματα τήν ευγλωττίαν .
Έπρόκειτο περί δοκιμής τής έκκρη- 

κτ ική ; δυνάμεως. Είχον προετοιμάσει έ- 
πίτηδες παλαιόν σκάφος δπως ϋποστη 
τήν έκ, τν’ις τορπίλλης σύγκρουσιν. Έ λή- 
φθη έκ τών προτέρων τό μέτρον νά έφο- 
διασθη τό σκάφος αΰτό δι’ ατμομηχανές 
και ελικος. Τό διδόμενον πρός λύσιν πρό
βλημα συνίστατο είς τά έξης : 1ον άν ή 
εκκρηξις τ ή ;  τορτοίλλης προκαλεϊ την 
καταβύθισιν τοΰ κινουμένου σώματος, , 
οίον δήποτε και είνε άν τοΰτο' 2ον έάν 
διακόπτη την αΰτοματικήν κίνησιν τοΰ I 
σώματος αΰτοΰ.

Έξ υπερβολικής προνοίας και δπως έξ- 
ασφαλισθώσιν αί κράτισται δσον τό δυ
νατόν συνθηκαι διά τήν επιτυχίαν, προσ- 
ήρμοσαν τήν έκκρηκτικήν μηχανήν είς τό 
κινούμενον πλοϊον. Έ π ί πλέον δέ προσήρ- 
μοσαν αΰτήν είς μέρος έντελώς έπίπεδον 
τρόπιδος, δπως μή τό καμπύλον τοΰ σχή
ματος άντ ιτάξη έμπόδιον. Ά ν  έκ της 
συρροής πασών τούτων τών περιστάσεων 
δέν κατεδείκνυτο φανερά ή υπεροχή τής 
καταστρεπτικής μηχανής, κατ ’ ανάγκην 
ώφειλον νά συμπεράνωσιν δτι ήτο αβλα
βής ή τρΰλάχιστον ανεπαρκής.

Κατά τήν δρισθεΐσαν ώραν τό προωρι- 
σμένον είς πιθανήν καταστροφήν σκάφος 
ήρχισε νά κινήται υπό τήν ώθησιν τής 
ελικος, συγκοατούμενον πάντοτε ΰπό κά- 
λω, μή έπιτρέποντος αΰτφ  ν’ άπομακρυν- 
θη πέοαν τών άπαιτουμένων δοίων. Έ τέ-  
θησαν είς συνάφειαν οί δύο πόλοι καί έπ- 
ηκολούθησεν ή Ικκρηξις είς άπόστασιν. 
Τό αληθές είνε δτι τό θέαμα δέν ήτο τό
σον γραφικόν, δσον έκ τών προτέρων είκά- 
ζετο.

Δέν έθεάθη στήλη δδατος άνυψουμένη 
ώς σίφων, οΰδ’ έκπυοσοκρότησις ήκούσθη 
ήχηοά συγκλονοΰσα βιαίως τά στρώματα 
τής ατμόσφαιρας.Έν |νί λόγφ οΰδέν έπ- 
ηκολούθησεν έκ τών τή.ς συνήθους σκηνι- 
κήςδιασκευής δι’ής άναπαριστώσιν είς τάς 
εικόνας των οΐ κύριοι καλλιτέχναι, οΐτινες 
οΰδέποτε είδαν τό φαινόμενον. Σφοδρός 
κλυδωνισμός, οΰτινος προηγήθη ταχΰς 
κοχλασμός, έδειξεν αίφνης τήν θάλασσαν 
ώσεί αίφνιδίως έξογκωθεισαν έκ τής έν- 
εργίας τών αερίων.

Έ π ε ιτα  έφάνη τό σκάφος προσβληθέν 
είς τό πλευρόν, παοαμερίζων βιαίως, κλί- 
νον έκ τοΰ σφοδροΰ κυματισμοΰ καί τέλος 
βυθιζόμενον μετά βραδύτητος, ήτις θά 
έπέτοεπε νά ένεργηθη ή σωτηρία παντός 
τοΰ πληρώματος τοΰ σκάφους, άν ήθελε 
φέρει πλήρωμα. Τά διαφράγματα δέ τοΰ 
πλοίου δέν διεοράγησαν διά μιας ΰπό τήν 
ίσχυοάν θλίψιν, τήν παοαχθεΐσαν έκ της 
έκκρήξεως.

Άφοΰ έξηκοιβώθησαν ταΰτα, παρετη- 
οήθη κατόπιν δτι δ άξων τής μηχανής, 
καίπερ λυγισθείς, έξηκολούθησε τήν ένέρ- 
γειάν του. Δεύτερον πείραμα κατέδειξεν 
δτι τά έπιβιβασθέντα έπί έτέρου σκάφους 
ζώα δέν έθα νατώθησαν έκ τής έκκοήξεως, 
καίτοι έξηκολούθουν καί ταΰτα νά δει - 
κνύωσι σημεία μεγίστου τρόμου. Έν συν- 
όλφ τά  πειράματα έμετρίασαν άρκετά

τήν πλάνην τών φίλων καί τών οπαδών 
τής τορπίλλης. Έφθασε σχεδόν νά γίνη- 
τα ι λόγος περί έγκαταλείψεως αΰτής. Τό 
ΰπουργεΐον,εχον άλλην γνώμην,άπεφήνα- 
το δτι δέν έπρεπε ν’ άπελπισθώσιν, άλλ ’ 
οτι δέν ώφειλον νά καταγείνωσιν είς νέας 
τελειοποιήσεις τοΰ καταδειχθέντος ώς ά- 
νεπαοκοΰς πολεμικοΰ έκείνου μέσου.

Ταΰτα πάντα άφηγεϊτο ή πρός τήν νε
άνιδα έπιστολή τοΰ Φριδερίκου μετά συγ
κινητικής άφελείας, ΰφ’ ήν διεφαίνετο ή 
έπιθυμία,οπως καθησυχάση άπό τοΰς φό
βους, οΰς ειχε συλλάβει μετά τό θέαμα 
είς δ παρευρέθη, έν Τουλόνι.Ή Λευκή ηΰ- 
χαριστήθη έκ της άβράς ταύτης προθυ
μίας τοΰ μνηστήρας της.Οί ώραϊοι οφθαλ
μοί της ΰγοάνθησαν καί δ ήχος τοΰ κώ
δωνος τοΰ γεύματος κατέλαβεν αΰτήν ένώ 
έθρήνει έπί τοΰ συντεθλασμένου χάρτου 
τής έπιστολής. Καί αΰτή έπίσης έψιθύ- 
οισε βυθίζουσα τό βλέμμα είς τόν δοίζον- 
τα δπόθεν δ ήλιος είχεν ήδη έξαφανισθή, 
καί δν έκάλυπτε βαφή ίόχοους προάγγε- 
λος τοΰ έπικειμένου σκότους :

— Πόσον μακράν είνε !
— Ά λ λ ’ δ έρως δέν ήτο δι’ αΰτήν δ ,τ ι 

ήτο διά τόν νβαοόν αξιωματικόν, αίσθη
μα απόλυτον, άποκλειστικόν, κυρίαρχος 
καταλαμβάνων υπάρξεις τινάς καί κατέ- 
χων αΰτάς μέχρι τάφου. Ό  θόρυβος, ή 
εξωτερική κίνησις, ή έπανάληψις τών ε-  
ξεών της διεσκέδασαν βαθμηδόν τάς θλ ί
ψεις τής Λευκής. Οτε ήλθεν ή τρίτη

; έβδομάς έξεπλήττετο καί αΰτή ή ιδία,
| διότι δέν συνεκινεΐτο πλέον έπί τ·?5 ιδέα 
1 τή ;  έπανόδου. Βεβαίως είδε μετά χαράς 

πλησιάζουσαν τήν ήμέραν τής έπιστρο- 
φης τοΰ Φριδερίκου, άλλά σχεδόν ώμολό- 
γει πρός έαυτήν δτι ήδύνατο, χωρίς νά 
έπελθη μεγάλη βλάβη είς τά  αισθήματα 

1 τής μνηστής του,νά παοατείνη άκόμη τήν 
1 άπουσίαν του, τήν όποιαν τόσον άκόπως 
i αυτή ΰπεμενεν.

Έν τοιαύτη μάλιστα ψυχική καταστά- 
σει έλαβε νέαν έπιστολήν τοΰ αξ ιωματι
κού τοΰ ναυτικοΰ, έπιστολήν πλήοη θλί- 
ψεως, δι’ ής άνήγγελλεν αΰτη δτι κ«τά  
νεωτέραν διαταγήν ήναγκάζετο καί αΰ$ΐ$ 
νά διέλθγι ενα μήνα είς Παρισίους, δπως 
έκθέση είς τό ναυαρχεΐον τ ’ άποτελέσμα- 

I τα τών γενομένων παρ’ αΰτοΰ πειραμά
των έν Τουλόνι καί έν Χερβούργφ. Ή  

! Λευκή κατ' άρχάς δυσηρεστήθη, έπειτα 
δμως έπαρηγορήθη. Παρηγορήθη μάλιστα 
πολΰ ταχέως, άποδεχθεΐσα άδιστάκτως 
τά συλλυπητήρια τών Γκιδάλ, οΐτινες έ- 
προθυμοποιήθησαν νά έπιμείνωσιν έπί τοΰ 
περιστατικού τούτου.

Άναμφιβόλως, έλεγον, έπρεπε νά θεω- 
ρνί τήν αναβολήν ταύτην ώς εΰχάριστον, 
ώς ένδεικνύουσαν τήν ύπόληψιν, ήν έτρε- 
φον οΐ προϊστάμενοί του πρός τόν υπο
πλοίαρχον. Δέν έκέρδιζεν άοα έκ τούτου 
κατά πολυ τό μέλλον του, άφοΰ τοΰ έ- 
καμνον τήν τιμήν νά τόν έρωτώσι, ν’ ά- 
κούωσι τήν γνώμην του περί δσων είδεν ; 
Οΰδεμία άμφιβολία οτι ήθελον άναγνωρι- 
σθή δι’άμοιβής τίνος οίασδήποτε αί προσ- 
ενεχθεϊσαι παρ’ αΰτοΰ εκδουλεύσεις.

Ή  νεάνις φυσικώτατα άπεδέχθη τ> 
έξήγησιν ταύτην , εΰρίσκουσα αΰτήν λίβ 
εύλογον. Δέν ήτο άρκετά οξυδερκής, ώσ 
ν' άνεύοη τήν ΰποκρυπτομένην είς αΰτγ 
ψυχρότητα, ήτ ις δέν θά διέφευγε τόν π? 
πειοαμένον παρατηρητήν. ’Απέναντι» 
ηΰχαριστήθη μάλιστα, διότι τοιουτοτρ 
πως έμελλε νά έξακολουθήση τόν άμέρ 
μνον βίον έν τη θορυβώδει κοινωνί<£, τ

’t  
|*λη
τοΰ
ξΐ®'·
ώρίο
νεσί

σοΰτον μάλλον δσον καί ή κυρία Πλεμόν y... 
έλθοΰσα άνήγγειλεν δτι έπρόκειτο νά με-
ταβ^ είς Παρισίους, δπως διανύση έκ^ 
μετ’ αΰτοΰ τό διάστημα τοΰ μηνός, καθ’ 
δ ώφειλεν αΰτός νά παραμείνη.

Έκεΐθεν έμελλε παλιν νά μεταβή είς 
Βάννην. Άπεχαιοέτισεν αΰτοΰς λίοςν φι 
λ ίως' άλλ ’ ή Λευκή έφάνη λίαν τεταοαγ- 
μένη. Έννόησεν οτι δέν υπήρχε πολΰ πε- 
ποίθησις είς τήν εΰχήν: «καλήν έντάμω- 
σιν !» τής χήρας. Όσον μεμονωμένη καί 
άν έζη ή κυρία Πλεμόν τήν ειχεν έκτι- 
μήσει καλώς,βεβαίως δέ ή έςαίρετος αΰτή 
γυνή έπείσθη δτι δέν ήτο ή άρμόζουσα 
είς τόν υίόν της σύζυγος. Τήν ευρισκε 
λίαν έπιπόλαιον καί έλαφράν.Αί άλήθειαι 
αΰται αί είσχωροΰσαι ήδη είς τό πνεΰμα 
τή ;  δεσποινίδος Διλλιέρ ήσαν ήκιστα πα- 
ρήγοροι. ΤΗσαν μάλιστα προσβλητικοί 
δι’ αΰτήν καί έπειδή ή Λευκή ήτο πλάσμα 
ΰπερήφανον, δπερ δέν άπηρνεΐτο οΰδέ τά 
σφάλματά τη ; αΰτά, δέν ήδύνατο κατά 
τό παρόν ν’ άρυσθή όφελος έκ τών ενδο
μύχων ελέγχων τής συνειδήσεώς της.

Φυσικφ τφ  λόγω, δ θριαμβεύσας έκ 
τών δισταγμών αΰτών καί έκ τών δυσα
ρεσκειών κατά τοΰ έαυτοΰ της ήτο ό Γκι
δάλ. Μετά μεγίστης έπιτηδειότητος έξε- 
μεταλλεύθη καί αυτάς τάς έπκράσεις.

, Εξώθησε τήν νεάνιδα είς άπερισκέπτους 
διασκεδάσεις.Ή Λευκή,καίπερ άγνή κατά 
βάθος, διεκινδύνευσεν έν τ χ γ ε ι  τήν ύπό- 
ληψίν της καί έδικαίωσε τάς σπερμολο- 
γίας καί τάς συκοφαντίας.

Επειδή δέ οΰδεμία είδησις περί διαρ- 
\ ρήξεως τοΰ μελετωμένου συνοικεσίου δέν 
' είχεν άκόμη γνωσθή, εΰρέθησαν αγαθά 

τινα υποκείμενα, έτοιμα νά προτρέξωσι 
τών γεγονότων καί νά κηρύξωσιν ό'τι έ
πρεπε τοΰλάχιατον νά είδοποιηθή δ Φρι- 
δίρΐ/.ος περί τών λαμβανόντων χώραν.

Τη άληθεία, δέν ήκο ασυνείδητον ν’ ά- 
φεθή έπί «λέον ό καλάς έκεΐνος νέος έν 
τη άγνοία, ώς πρό; τά·; παρεκτροπάς τή ;  
μνηστης του. Αί ήττο%νέπειγόμεναι έκ 
τών εΰσυνειδήτων τούτων ) ,πα?*;νετιδων
5. t .1 Αοεν ησαν, εννοείται,: οσχι ειχονΚυγα·* - 
ρας πρός υπανδρείαν. W7"

Καί νΰν, άπό τοΰ δευτέρου ήδη ήμί- 
σεος τοΰ άπαισίου έκείνου μί»&ος, δ Λεο- 
πόλδος ήδύνατο νά είπη δτι είχεν άνα- 
κτήσει τό άπολεσθέν έδαφος. Ή  Λευκή 
κεκμηκυΐα, πλήττουσα, έφέρετο ήρέμοε 
πρός τάς άγκάλας τοΰ προικοθήρα έκεί
νου, ώθουμένη ΰπό τής κοινής γνώμης, ήν 
άδίκως περιεφρόνει.

Τά πράγματα εΰρίσκοντο είς τά ση- 
! μεΐον τοΰτο,δτε, έξ άνάγκης δπως παρου- 
' σιασθ^ είς τό ΰπουργεϊον τών έξωτίρικών,
J δ Γκιδάλ έπανήλθεν είς τήν θέσιν του.
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Έν τούτοις ό Φριδερϊκος Πλεμόν ε- 
ιτληττε θανασίμως έν Παρισίοις. Έκτός 
τοΰ δτι είχεν ΰποστΐί έν Χερβούργψ αυ- 
;γ)σιν σημαντικήν έργασίας καί κόπου, 

Ρ1 ώοίσθη αΰτφ  πρός άνάπαυσιν δήθεν ΰπη* 
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sot α, ητις έχορήγει α ΰτφ  ολιγωτέραν ετι 
άς σπάνιάς ταύτας ώρας κατε- 

•txe— Λιβεν άφιέμενος εις π ο ν τ ικ ή ν  ρέμβην. 
ϊκ^Κις τά ανδρικά του στήθη έ'παλλε καρ- 

δία πλήρης Ιρωτος καί μέθης. At κχθη- 
μεριναί άσχολίαι καί ό πυρετώδης βίος 
τής πρωτευούσης έπίεζον τόν άξ ιωματι-  
κόν τοϋ ναυτικοΰ, ώς καταχθόνιος έφι- 
άλτης.

Έπροτίμα μάλλον τήν μόνωσιν, τήν ε
πάνοδον είς τόν πρώτον του βίον, τάς 
μακράς ώρας τής σκέψεως, καθ’ &ς ήδύ
νατο ν’ άφεθγ} είς τήν λατρείαν τών ανα
μνήσεων. Βεβαίως έκ Τουλόνος είχεν ά- 
πέλθει μετά σκληράς αμφιβολίας έν τη 
καρδί$, ή ί τήν οδύνην είχον έπαυξήσει 
αί πρώται του χωρισμού ήμέραι. ’Αλλά 
τίς δύναται νά κλείσνι την θύραν τή ί κάρ
γιας του είς την έλπίδ* ; Μήπως αΰτή 
δέν έπανέρχεται καί δέν εισχωρεί ΰπό τό 
πλέον άσήμαντον πρόσχημα, όμοΰ μέ μίαν 
ακτίνα ήλίου, μέ την ήχώ γέλωτος, μέ 
τήν θωπείαν ^σματος παροδικώς άκουο- 
μένου ;

Ό Πλεμόν λοιπόν προσηλοΰτο περισσό
τερον είς τάς ευτυχείς στιγμάς ή *ίς τάς 
ζοφεράς αναμνήσεις. Έπανέβλεπεν,άνεζωο- 
γόνει νοερώς τάς πλήρεις άφωνου μέθης 
κατά μόνας συνεντεύξεις των. Δέν τοΰ 
είχεν είπει αρά γ* δτι τόν ήγάπα ; Δέν 
πρέπει τις ν’ άμφιβάλϊ) περί τοΰ λόγου 
γυναικός, δταν ό λόγος αυτός είνε έλεύ- 

ερος και αΰθόρμητος, δταν αυτός είνε α 
πόρροια θελήσεως έσκεμμένης καί αισθή
ματος άμεσου. "Αλλως τε, ποίαν αφορμήν 
είχεν δπως άμφιβάλλη ; Τί παρεκίνησε 
τήν Λευκήν είς τήν ομολογίαν ; ΤΗτο 
νέα, ώραία, πλούσια καί ό ιερός έκεΐνος 
δεσμός προήλθεν έξ ίδιας αΰτής έκλογής.

Τήν τόσον ποθητήν άνάπαυσιν 5 Φρι- 
δερΐκος δέν εΰρεν είς Παρισίους. Παοεκτός 
δύο συνεδριάσεων, καθ’ &ς προσεκλήθη ν’ 
άναγνώσγι μίαν ίίκθεσιν πρός τό βυμβού- 
λιον τοΰ Ναυαρχείου, τό λοιπόν τής Ο
χληράς καί αχρήστου υπηρεσίας του συνί- 
«τατο  είς τήν ΰποχρίωτικήν διαμονήν 
του έπί πολλάς ώρας καθ’ έκάστην είς 
τινα γραφεία τής Βασιλικής όδοΰ. Ή  έρ- 
γασία, περί ήν κατεγίνετο,ήτο λίαν άχα- 
ρις,συνίστατο είς έπιθεώρησιν αριθμών, είς 
διορθώσεις σχεδίων, είς έξετασιν καί τα- 
ξινόμησιν άναριθμήτων ανακοινώσεων πεοί 
καταπληκτικών έφευρέσεων, ών οί έφευ- 
ρέται ήσαν δλοι μεγαλοφυίαι παρεγνωρι- 
σμέναι. Μεταξύ τοΰ πλήθους τών ανακοι
νώσεων αΰτών ό υποπλοίαρχος ήδυνηθη 
νά εδρV) όλιγίστας μόνον, οίς εκρινεν α 
ξίας έξετάσεως καί &ς άριθμήσας παρέ- 
πεμψε μετ’ έπισημειώσεως πρός τάς &ρ- 
μοδίας διευθύνσεις.

Ό  Πλεμόν είργάζετο έντός μικρού τε

τραγώνου δωματίου, είς τό δεύτερον π ά 
τωμα τοΰ υπουργείου,φωτιζομένου έκ τοΰ 
μέρους της στενής αΰλής τοΰ καταστή· 
αατος. 'Υπό τον αμαυρόν ουρανόν τοΰ 
Δεκεμβρίου, οί φαιοί τοίχοι έξαπέστελλον 
ΰγράν καί μελαγχολικήν άντανάκλασιν. 
Ύπό τό θολόν αΰτό φώς έξήταζε τά κι- 
τρινίσαντα χειρόγραφα, έν οις έμπερικλεί- ; 
οντο τόσαι ζώσαι ή νεκραί πλάναι.

Ύπήρχον μεταξύ τών σχεδίων αΰτών 
τινά χρονολογούμενα πρό πολλοΰ. Οί κα- ; 
ταρτίσαντες αΰτα είχον ϊσως έξαφανισθή, 
καταβληθέντες ύπό της πενίας καί τής 
απελπισίας, άφήσαντες τήν θέσιν κενήν 
είς άλλους φαντασιοκόπους. Τά πλέον 
πρόσφατα σχέδια δέν ήσαν καί τά μάλ
λον σαφή καί πρακτικά. Ό  Πλεμόν έφι- ι 
λοσόφει άκουσίως πρό τής καταφόρτου έξ 
έγγράφων τραπέζης έκείνης. ’Απέκτα αΰ- 
τόθι πείραν περί τών βαθμών της ανθρώ
πινης νοημοσύνης καί έβεβαιοΰτο δτι είς 
έποχήν τεταραγμένην, οΐα ή ήμετέρα, ή 
αταξία  τών ατομικών διανοητικών δυνά
μεων είνε απαύγασμα τής γενικής συγ- 
χύσεως.

Οι πλεϊστοι τών κατά φαντασίαν έφευ- 
ρετών αΰτών δέν ήσαν ειδήμονες τής τ έ 
χνης. Έν Γαλλί^ έπικρατεϊ παρά πολλοϊς 
ή διηνεκής μανία δπως έξέλθωσιν έκ τή ί  
τάξεώς των. Μεταζΰ τών έφευρετών τή4 
παγκλαστίτιδος καί άλλων τοιούτων 
πανισχύρων υλών, όλίγιστοι ησαν οί ναυ
τικοί, κάπως δέ περισσότεροι οί μηχανι
κοί, άλλά τό μέγα πλήθος άπετέλουν κυ
ρίως οί ώρολογοποιοί, οι μηχανουργοί, οί 
χημικοί, οί φαρμακοπώλαι καί αΰτοί οΐ 
φωτογράφοι, πάντες ooot τέλος, έπειδή ε
νεκα τοΰ έπαγγέλματός των έποιοΰντο 
χρησιν τινών μιγμάτων , έφαντάζοντο 
ώς έκ τούτου δτι ήσαν ικανοί νά προι- 
κίσωσι τήν ανθρωπότητα διά νέας κα
ταστρεπτικής υλης. Ό  Πλεμόν, μεταξΰ | 
τής σωρείας τών αιτήσεων, άνεΰρε καί 
τρεις άφορώσας είς τήν άνακάλυψιν τοΰ 
έλληνικοΰ πυρός !

ΤΩ πόσον ήθελεν αηδιάσει καί κατα- 
ραβθή τό έπάγγελμά του τό ανωφελές 
είς έαυτόν καί είς τοΰς άλλους, άν δέν ή- 
θελεν Ιχει πάντοτε ζωηράν τήν υψηλήν 
;συναίσθησιν τοΰ καθήκοντος !

["Έπιται συνέχεια].
Χ α ρ .  Λ ν ν ι ν ο ς  

ΑΕΟΝΤΟΣ ΔΕ-ΤΕΝΣΩ

Η ΜΗΐΗΡ ΤΡΕΛΛΗ
ΣΜ ΥΡ Ν Α ΙΚ Ο Ν Μ Υ Θ ΙΣ ΤΟ Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια]

—- ’ Α ! οΰδέν γινώσκω ; Δέν με π ι 
στεύετε ! Λοιπόν, άκούσατε. Ένθυμεϊσθε 
τήν έσπέραν, καθ’ ήν ό πατήρ μου μέ δι- 
έκοψεν, ένφ ώμίλουν περί τής Μαρίας 
Βαρκσάϊαρ, της άπαχθείσης ΰπό τούρκου I

αξιωματικού ; Οΰδ’ ΰμεϊς, οΰδ’ έγώ ύπω- 
πτεύομεν τότε δτι ή Έλενίτσα ήτο θυ- 
γάτηρ της.

— Σιωπήσατε, είπεν ό Μαυρίκιος’ ή έφ- 
εύρεσις είναι άτιμος.

— ’Αληθώς ; άπήντησεν ή Ά ννέτ τα  
άγερώχως. Τότε ζητήσατε άπό τόν έπι- 
τροπον της Έλενίτσας νά σάς δείξϊ) τήν 
γεννητήριον πράξιν αΰτης. Γινώσκετε δ
μως κάλλιστα δτι τοΰτο δέν είναι έφεύ- 
ρεσις, διότι άλλως δέν θ’ άνεχωρεϊτε τό
σον αίφνιδίως πρό δύο έτών !

Ή  φωνή τής γυναικός έκείνης ητο 
τόσον άσφαλής, αί φράσεις αΰτης άπέ- 
πνεον τόσον μίσος. , ώστε ό Μαυρίκιος 
έφοβήθη. Άνεμνήσθη έν άκαοεϊ τής 
πρό διετίας ταραχής τή ί  ’Αθήνας καί τής 
ΰπό τοΰ Χάρρισων μετ’ αΰταπαρνήσεως 
αποδοχής τής άποποιήσεως τοΰ γεροντος 
ίατροΰ, έσκέφθη δ’ δτι ό λόγος τής άπο
ποιήσεως δέν έξετέθη σαφώς έν τΫΐ πρός 
τόν Χάρρισων έπιστολτι τοΰ πατρός του, 
δτι οΰδ’ αΰτός, οΰδ’ ό πατήρ του είχον 
έξηγήσει, δτι ή άποποίησις είχε λόγον 
τήν παραφροσύνην τής μητρός τής Έ λε
νίτσας, καί συνεπέρανεν δτι ό γέρων Σκώ- 
τος θά ήπατήθη ώς πρός τόν λόγον τής 
άρνήσεως, διότι υπαινιγμός άπλοΰ οικο
γενειακού δυστυχήματος δέν ήθελε πείσει 
αΰτόν, ψύχραιμον καί θετικόν άνδρα, νά 
κλίνϊ) τήν κεφαλήν. Ό  Μαυρίκιος ήσθάν- 
θη αίφνης δτι ή μεταξΰ αΰτοΰ καί τής 
Έλενίτσας ΰπάρχουσα άβυσσος έγενετο 
βαθυτέρα, διά φωνής δ’ άποπνιγομένης 
ύπό τής συγκινήσεως ήρώτησε τήν Ά ν -  
νέτταν :

— Πλήν, τέλος, παρά τίνος έμάθετε 
δ,τι οΰδεις γινώσκει ;

Έκείνη έτήρει σ ιγήν- τό άνακριτικ,όν 
υφος τοΰ Μαυρίκιου άνησύχει αΰτήν, διότι 
δέν το είχε προίδει, έάν δ’ ήδύνατο ν’ ά- 
νακαλέσνι δ,τι είχεν είπει, ήθελε τό πράξει 
εΰχαρίστως.

—  Πρέπει ν’ άποκριθήτε, έπεμεινε λέ- 
γων δ νεανίας καί θλίβων ίσχυρώς τοΰς 
σφυγμούς τής ώραίας κυρίας, διά τών τρε- 
μόντων δακτύλων του. Εϋπατέ μοι τις 
σάς έπληροφόρησεν ή ομολογήσατε δτι έ- 
ψεύσθητε. Δέν θ’ άφήοω ΰμάς, έάν μή εΓ- 
πητε τήν αλήθειαν.

— Ώ  ! είπεν έκείνη, μοί προξενείτε πό
νον, θραύετε τά όστά μου ! ’Αφήσατέ με! 
Ά πό  τόν σύζυγόν μου 2μαθα τήν λυπηράν 
αΰτήν ιστορίαν.

—  "Εχει καλώς. Θά υπάγω νά τφ  ομι
λήσω. Πλήν δ,τι εΐπετε, άληθές ή ψευ
δές, χωρίζει ημάς διά παντός.

Ή  νεαρά γυνη, καταβληθεϊσα ΰπό τοΰ 
φόβου, άπελπισθεΐσα και συνελθοΰσα είς 
έαυτήν έκ τών διεγειρασών τάς αισθή
σεις της συγκινήσεων, ειχε γονυπετησει 
ένώπιον τοΰ Μαυρίκιου καί, έπιλαβομένη 
τών χειρών του, Ιθλιβεν αΰτάς έπί τοΰ 
μόλις κεκαλυμμένου καί παλλομένου στή
θους της. Τί τοΰτο έσήμαινεν ; ’Έμελλε 
νά α ίτήσηται συγγνώμην ή νά ρήξν) τήν 
κραυγήν τοΰ άπηλπισμενου χ ά θους ; . . .

Ήκούσθησαν φωναί προσεγγίζουσαι καί 
συγκοατούμενοι γέλωτες Αναμφίβολος,



άνεζήτει τις έξ εΰσπλαγχνίας τούς βρα- νοούμενες τοϋ Γιλδίζ - Κιόσκ, έάν δυνη-
θήτε νά μοι έπαναλάβητε μίαν λέξιν έξ 
δσων σας είπον.

ουνοντας.
—  "Ελθετε, είπεν άποτόμως δ ιατρός, 

δέν είναι πρέπον νά ευρωσιν ήμάς ένταΰθα.
Ή  ’Αννέττα ήκολούθησεν αυτόν έν σι- 

γνί, διότι, κα τ ’ έκείνην την στιγμήν, ήδύ
νατο νά διδϊ) αΰτ·/̂  δ ιαταγάς ώς πρός

— Καί έγώ, άπήντησεν ή νεάνις, θά 
σάς δώσω έκεΐνον τόν αστέρα, οστις λάμ
πει έκεΐ μακράν, έάν δυνηθήτε νά μοι έ- 
ξγΐγήσγιτε τό μυστικόν, τό όποιον άπορ-

δούλην. Μετ’ ολίγα δέ λεπτά τής ωρας, ' ροφά τήν προσοχήν μου. Συγγνώμην,κύριε, 
είχον άναμιχθή μετά τοϋ θορυβώδους πλή- Έ π ί τέλους, προσήγγιζε τό τέρμα τοϋ
θους τών λοιπών προσκεκλημένων. δείπνου, τοϋ διαρκέσαντος μείζονα χρόνον

Τό θέαμα, δπερ παρείχε τό όροπέδιον όσων καθ’δλην των τήν ζωήνμετέσχον τού
του Γίγαντος, ήτο γραφικώτατον. Δεν θά 1 λάχιστον δύο τών συνδαιτυμόνων. Αί συν- 
ήδύνατό τις νά ιδη καταπλη*τικωτέραν διαλέξεις έγένοντο ζωηραί,ώστε καί αυτοί 
άντίθεσιν. Έ π ί τοϋ ίσχνοϋ χόρτου, έν τώ οί ψυχρότεροι άνήλθον είς τήν γενικήν δι- 
μέσφ άπλέτου φωτός, ειχε στρωθή (^έγι- απασών.
στον τραπεζομάνδηλον, κεκαλυμμένον ΰπό ■ Πέοιξ τής τραπέζης ήκούετο ό κρότος 
άνθέων, κρυστάλλινων καί αργυρών σκευών τών άναπηδώντων πωμάτων τών φιαλών 
καί τροφίμων. Περί τήν αυτοσχέδιον έ- τοϋ καμπανίτου, ένώ ΰψοΰντο είς τόν άέρα 
κείνην τράπεζαν, οί συνδαιτυμόνες, ήμ'-ε- πολύχροοι πύραυλοι.
ξηπλωμένοι έπί προσκεφαλαίων ώς Ρω- ! Είς τήν αντίπεραν άκτήν τοϋ Βοσπό- 
μαΐοι τής έποχής τής παρακμής τής Αΰ- ' ρου, έ'τεροι πύραυλοι καί πυοαί δέν έβρά- 
τακρατορίας περί τό τρικλίνιον, είχον ήδη δυνον νά φωτίσωσι τό σκότος τής ννκτός 
αρχίσει τήν Εφοδον κατά τοΰ π ι λ α φ  μέ άπό τών κήπων τής γαλλικής πρεσβείας, 
δρτυγας, τό όποιον Εκρινον θαυμάσιον. Μετά τελευταίαν πρόποσιν υπέρ τών

Ό  Μαυρίκιος καί ή σύντροφός του θά ( οργανωτών τής έορτής, πάντες ήγέρθη- 
υπεβάλλοντο είς πάσαν θυσίαν, δπως άπ- σαν. Οί ένδιαφερόμενοι ή άπλώς περίερ- 
αλλαγώσι τής υπολοίπου έορτής· Οΰχ γοι ήδυνήθησαν νά άκολουθήσωσι, διά 
ήττον, έκάθισαν δσον ήδυνήθησαν άπω- τοΰ βλέμματος, τόν Μαυρίκιον, δστις, ώ- 
τέρω άλλήλων. Ή  κυρία Μιλτιάδου Ελαβε χρός ώς νεκρός, έπλησίασε τόν κύριον 
θέσιν πλησίον τής κυρίας Γεωργίου, μαν- Μιλτιάδου καί τώ ειπέ τ ι  είς το ου ς, 
τεύουσα, χωρίς νά βλέπγι, τό βλέμμα τής ί^εθ' δ οί δύο άνδρες είσέδυσαν είς τό 
Έλενιτσας, δπερ μετ' ανησυχίας προση* σκότος μικροΰ δάσους, 
λοΰτο έπ’ αΰτής καί ακολούθως διηυθι! 
νετο πρός τό ετερον άκρον τής τραπέζης ρία τις , παρατηρήσάσα έκείνην τήν μι- 
έπί προσώπου, δπερ έκ τής ταραχής του κράν σκηνήν. 'Από πότε οί έρασταί τών 
ήτο δυσδιάγνωστον. | συζύγων προκαλοΰσι τοΰς συζύγους είς

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ό Λαβόρδ j μονομαχίαν ;
Εκαμνε περί τούτου παρατήρησιν πρός τόν j —  Κακόν παράδειγμα ! είπεν εΰγενώς 
φίλον του, ένώ παρεχώρει αυτφ  τό ήμισυ 1 μία λεπτή φωνή- Έάν αυτός ό συρμός 
τοϋ προσκεφαλαίου του : γίνν) παραδεκτός, μερικοί σύζυγοι θά ε-

—  Δι’ εύσπλαγχνίαν, άπόβαλε τό πέν- χωσι προκλήσεις δίς τής ήμέρας. 
θιμον αΰτό ήθος, δλοι σέ παρατηροΰσιν.

’Ομοιάζεις πρός καταδεδικασμένον εις 
θάνατον, πρός δν έκοινοποίησαν τήν άπό- 
φασιν.

— Πλανάσαι, ειπεν ό Μαυρίκιος' τήν 
άπόφασιν γνωρίζω πρό πολλοϋ1 άλλά μό
νον Εμαθον πρό ολίγου, δτι οφείλω ν’ ά- 
ποβάλω πάσαν έλπίδα περί χάριτος.

ξένος, ή δεσποινίς Εχει ένα θειον, αϋτόι 
δέον νά έρωτήσητε.

— 'Ολίγον τόν γνωρίζω, κύριε- άλλω;, 
έάν σάς είπω παρά τίνος έλέχθη δ,τι έπι 
θυμώ νά έπαληθεύσω, θέλετε συμφωνήσει 
δτι υμάς ιδίως Εχω τό δικαίωμα νά έρω 
τήσω.

— 'Ομιλήσατε, κύριε, άπεκρίθη ό Θεό 
δωρος ήσύχως καί κλίνας τήν κεφαλή 
διότι ένόησε πόθεν προήρχετο τό κ τύ  
πημα.

— Ήξίωσέ τις πρό ολίγου, έπιτρέψα 
τέ μοι δέ νά μή ονομάσω τό ποόσωπον, 
δτι ή δεσποινίς Ρεννεφώρ φέρει όνομα, 
τό όποιον δέν εινε ίδικόν της

—  Είνε άληθές, κύριε. *Η δυστυχήςΙ 
μήτηρ της.. .

Ό  Μαυρίκιος ϊΟετο την χειρα επί τοΰ|

Τί παράδοξα πράγματα ! είπε

ΚΖ'

παρέσυρε τόν πρόξενον,Ό  Μαυρίκιος 
διατελοΰντά πω; έν απορία, αρκούντως 
μακράν τοϋ τόπου τής έορτής, δπως η 
βέβαιος, δτι οΰδεις ήδύνατο νά ιδη ή ά- 
χούσγ), καί ήρχισε τήν έπομένην συνδιά-

Πράγματι δ’έφαίνετο ό δυστυχέστατος λεξιν. 
τών ανθρώπων. Μία μόνη σκέψις έδέσποζε — Συγγνώμην, κύριε, έάν ένοχλώ καί
τοϋ πνεύματός του : » Τό πεπρωμένον J ταράττω υμάς’ πλήν δέν δύναμαι οΰδέ
είναι κα τ ’ έμοΰ. Μόλις έξηφανίσθη τό άπό 1 μιαν ώραν νά ζήσω πλέον είς ήν εΰρίσκο- 
δύο έτών έπιπροσθοϋν έμπόδιον, ίδοΰ έ- [ μαι κατάστασιν. Έάν δέν σφάλλω, είσθε 
γείρεται ετερον, Ετι μάλλον άνυπέρβλη- φίλος στενός τής οίκογενεία; Γεωργίου.

Ναί, κύριε.τον ! »
— Δι’ έ.αέ υποφέρει τόσον ; ήρωτα ‘ α υ 

τήν -ή Έ λεν ίτσα . Έάν ήμΆ7 βέβαια, ήθε- 
λον έγερθή καί ποοευθή πρός αΰτόν, ένώ- 
πιον δλου τούτου τοΰ πλήθους. Πλήν δέν 
ήξεύρω τίποτε δέν έννοώ τίποτε είμή δτι 
θ’ άπέθντ,σκον, δπως καταστήσω αΰτόν 
εΰτυχή-

Ό  γείτων της, δστις πρό πέντε λεπτών 
έλάλει πρός αΰτήν, χωρίς αυτη ν’ άντ ι- 
ληφθ^, άπολέσας τό θάρρος του, είπεν 
αΰτ?ί :

— Δεσποινίς, υπόσχομαι νά σάς φέρω 
αΰριον τόν ώραιότερον άδάμαντα τής εΰ*

— “Ισως δέν αγνοείτε, δτι, άφοΰ έ- 
γνώρισα είς Παρισίους τοΰς Ρεννεφώρ. . . 
καί είδον άπό τής παιδικής της ηλικίας 
τήν δεσποινίδα Ελένην, έπανεΰρον αΰτήν 
είς τήν Σμύρνην πρό δύο έτών καί έμνη- 
στεύθην μετ’ αυτής.. .

— Καί έ'πειτα ; ειπεν ό Θεόδωρος άνή- 
συχος, άλλά φρονίμως φερόμενος.

— Αί έξηγήσεις αΰται, έξηχολούθησεν 
δ ιατρός, μοί παρέχουσιν άναμφιβόλως 
τό δικαίωμα ν’ απευθύνω ΰμΐν έρωτήσεις 
τ ινά ς . ..

— Συγγνώμην, διέκοψεν αΰτόν ό πρό-
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βραχίονος τοΰ μετ ’ αΰτοΰ συνδιαλεγομε-Ι ξί 
νου καί είπεν ίκετευτικώς :

— ”Ω 1 μή προσθέσητέ τ ι περισσότε
ρον, κύριε. “Ηχούσα άπαξ τήν ιστορίαν! 
καί μοί άρκεΐ, διότι μ’ έκμηδενίζει καίΙ 
με καταδικάζει άμειλίκτως. Μέχρι σήμε-Ι 
ρον κατηγορούν τοϋ πατρός μου έπί ύπερ-Ι 
βολική αΰστηρότητι. . . Πλήν τί. πλέον] 
δύναμαι νά έλπίσω ; . . . Θεέ μου ! Θεέ I 
μου ! Πώς νά κατορθώσω νά γίνγ) άσπα-Ι 
στός τοιοΰτος γάμος παρά τής οίκογε- 
νείας μου, παρά τών φίλων μου, παρά τής) 
κοινωνίας ;

— Κύριε, άπήντησεν ό πρόξενος, ά-Ι 
γνοώ τί συνέβη *αί δέν άναμιγνύομαι, 
πλήν θεωρώ άδικους υμάς, τόν πατέρα 
σας καί τήν κοινωνίαν.

—  Ά  ! έάν έπρόκειτο μόνον περί έμοΰ! 
Έάν έπίσης έγώ ήμην δυστυχής — άνευ 
ονόματος. Πλήν τ ί ν’άποκριθώ πρός τοΰς 
ζητήσοντας τά δνομα τής μνηστής μου ; 
Είναι θυγάτηρ μιας δυστυχοϋς, μ ιάς...

— "Ω ! ώ ! είσθε πολΰ μακοάν τής α
λήθειας, κύριε ιατρέ, είπεν ό Θεόδωρος.
Τί λοιπόν πιστεύετε : Θά ητο δι’ έμέ ο
δυνηρόν νά σκεφθώ, δτι ή ιστορία παρε- 
μορφώθη έπίτηδες ύπό τοϋ διηγηθέντος 
αυτήν πρός υμάς προσώπου.

— Μά τήν τιμήν μου, τό λάθος είναι 
ίδικόν μου. Διέκοψα τήν διήγησιν, διότι 
δέν είχον τά θάρρος ν’ άκούσω περισσό-«ρρος

8PC

-—· Είσθε άνήρ τίμιος, κύριε. Λοιπόν, 
άκούσατε αΰτήν τώρα μετά πάσης προσο
χής *αί γαλήνης. Δέν είναι μακρά. Ε 
πειδή δμως έξήρτηται έξ αΰτης τό μέλλον 
δύο προσώπων, θέλω παρουσιάσει τήν ά 
ληθή τών πραγμάτων δψιν. Έγνωρίσα- 
τε ή γνωρίζετε τάς τρεις θείας τής 
δεσποινίδας Έλενιτσας, διότι ή κυρία 
Ρεννεφώρ, τήν οποίαν θεωρείτε μητέρα 
της, δέν ήτο είμή θεία αΰτής. Πρό 
παντός, θά σάς είπω, δτι κατακρίνω τήν 
ψευδή στοργήν, έ'νεκα τής όποιας ή οικο
γένεια τής νεάνιδος άνέβαλε νά γνωρίσγ) 
αΰτή τήν άλήθειαν. Νομίζω, δτι τό Ε- 
πραξεν έξ άλαζονείας. Τά ένεστάς συμβάν 
καταδεικνύει τόν κίνδυνον τής τοιαύτης 
άναβολής.Ή τετάρτη θυγάτηρ τοϋ κυρίου 
Βαρκσάϊαρ έκαλεΐτο Μαρία. Πράς δυστυ
χίαν της, ήτο φύσις παράφορος καί ρομαν-



τική δσον άδελφαί αΰτής υπήρξαν πρα- 
χτικαί και σοβαραί. Γινώσκετε, δτι ή 
νεαοά  Μαρία ήράσθη τούρκου αξιωματι
κού, δστις κατωκει άπέναντι της οικίας 
τοΰ πατρός της καί ώνομάζετο Δζεμίλ - 
Βέης, κατήγετο δ' έζ έπισήμου οθωμανι
κής οίκογεν,είας. Προβιβασθείς νεώτατος 
είς τόν βαθμόν μ ι ρ -ά λάη  ήτοι, συνταγμα
τάρχου, μετετέθη έκ Σμύρνης είς τό στρα
τιωτικόν σώμα τής Δαμασκού καί ώς εΐ- 
πον ΰμ ΐν .. .  δέν άπήλθε μόνος. Είς πάσαν 
χώραν, ή απαγωγή νεάνιδος είναι δεινόν 
οικογενειακόν δυστύχημα, άλλ ’ ή άπο- 
πλάνησις χριστιανης παρθένου ΰπό τούρ
κου είναι, διά τούς εΰρωπαίους της 'Ανα
τολές, γεγονός τερατώδες καί, οφείλω νά 
το ομολογήσω, σπανιώτατον. 'Ολόκληρος 
γ^πόλις έβυθίσθη είς πένθος, οΰδεις δ’ έ- 
ζεπλάγη, ιδίως οί γνωρίζοντες τόν γ έ 
ροντα Βαρκσάϊαρ, οτε, την έπιοϋσαν, άν- 
έγνωσαν είς την εφημερίδα αγγελίαν τοϋ 
θανάτου της νεάνιδος. Ό  άκαμ-πτος π α 
τήρ ήθέλησε τοιουτοτρόπως ν’ άποδείζγ), 
δτι οΰδέποτε ήθελε συγχωρήσει καί δτι 
δέν ήθελε ν’ άκούστρ πλέον προφερόμενον 
τό όνομα τής κατηραμένης θυγατρός του. 
Ή  άπόφασις τοϋ γέροντος έζετελέσθη" 
μικρόν καί κα τ ’ ολίγον, τό άπαίσιον γε
γονός άπεσιωπήθη καί ή δυστυχής άπο- 
πλανηθεΐσα έλησμονήθη ΰπό τοϋ κοινοϋ, 
ώς έάν πράγματι άνεπαύετο έν τφ  οίκο- 
γενειακφ τάφίο. Μετά Ιν ετος άπό τής 
φυγής τής Μαρίας, ή αδελφή αΰτής 'Ε
λένη, ή μόνη άγαμος εως τότε, ένυμφεύθη 
έ'να Γάλλον, τόν κύριον Ρεννεφώρ. Έν 
τούτοις, ένταΰθα δ’ άρχεται ή τφ  κοινφ 
καί ΰμΐν, ώς βλέπω, άγνωστος ιστορία, 
ό Δζεμήλ-Βέης και 7) σύντροφός του άφ ι- 
κοντο είς τόν τόπον τής νέας διαμονής 
τού συνταγματάρχου, άπώτατον χωρίον 
τοϋ ’Αντιλιβάνου, κάλςύμενον Χασβιγιέδ. 
Οί κάτοικοι αΰτοϋ ήσαν Δρούσοι, άπαν- 
τες ποιμένες καί γεωργοί, συμπεριλαμ
βανομένου τοϋ αρχηγού των , δστις έν- 
ήσκει έπ’ αΰτών πο^άν τινα πατριαρχι
κήν έξουσίαν. Ή  Μαρία κατωκει είς ά 
θλιον οίκημα, ύπηρετουμένη ΰπό γραίας 
καθολικής, ήτις, ευτυχώς, ήγάπησεν α ΰ 
τήν έντός ολίγων ημερών. Ή  τουρκική 
φρουρά, συγκείμενη ΰπό πεντηκοντάδος 
στρατιωτών, διοικουμένων ΰπό τού Δζε- 
μηλ-Βέη, έ'μενεν έντός παλαιού καί ήμιε- 
ρειπωμένου φρουρίου, όμοιάζοντος μάλλον 
πρός ειρκτήν. Φαντάζεσθε όποιος ήτο ό 
βίος της δυστυχούς φυγάδος είς έκείνην 
την έ'ρημον, δπου ήτο ήναγκασμένη νά 
συνεννοείται διά νευμάτων μετά καί αΰ 
τής τής ΰπηρετρίας, της πιστής Βουρντέχ. 
Είναι μέν άληθές, δτι ό άνήρ, πρός δν ε ί
χεν άφιερωθή, περιεβαλεν αΰτήν διά πά- 
σης στοργής, άλλά, μετά τήν πρώτην πα- 
ραφοραν, ή τρομερά πραγματικότης κα- 
τεδείχθη αΰτή σαφώς καί οί έλεγχοι κα- 
τεσπάραττον τήν άγνήν καί άσπιλον μεί- 
νασαν ψυχήν της. Η συγχώρησις ήθελεν 
έν μέοει παραμυθήσει αΰτήν, άλλ ’ ό γ έ 
ρων Βαρκσάϊαρ είχεν έπιστρέψει έσφρα- 
γισμένας τάς διά τών δακρύων της βε- 
βρεγμένας έπιστολάς τής θυγατρός του.

Φαντάζεσθε σείς πατέρα τόσον άκαμπτον;
—  Α ! είπεν ό Μαυρίκιος, δλοι οι π α 

τέρες είναι άκαμπτοι. ’Αλλά, κύριε, συγ
γνώμην δι’δ,τι θά σάς είπω' αΰτή ή δ ιή- 
γησις μέ βασανίζει, χωρίς νά μοι <ρέργ) ά- 
νακούφισιν. Δέν έ'χω τό δικαίωμα νά κα
ταδικάσω τήν δυστυχή, άλλά δέν είναι 
ολιγώτερον άληθές, δτι ή θυγάτηρ της .. .

—  Σταθήτε, άπήντησεν ό Θεόδωρος, 
άφετέ με νά έξακολουθήσω' θά είμαι σύν
τομος. Σεβάσμιος καθολικός ίερεύς, ηγού
μενος πλησιοχώρου μοναστηριού, έμαθεν 
έκ στόματος τής Βουρντέχ τήν όδυνηράν 
θέσιν τής κυρίας της. Έπεσκέφθη λοιπόν 
ταύτην , άνεγνώρισε πόσον ήτο άζί* εΰ- 
σπλαγχνίας, είπεν αΰτή παραμυθητικούς 
λόγους καί την διεβεβαίωσεν, δτι ό Θεός, 
ήττον άκαμπτος τών ανθρώπων, έσυγχώ- 
ρει τα  άμαρτήματα. Οί λόγοι τού ίερέως 
ΰπήρξαν διά τήν δυστυχή προγεγραμμέ- 
νην δ,τι είναι θερμή ηλιακή άκτίς, αίφνης 
προσπίπτουσα έντός ψυχράς καί σκοτει
νής φυλακής. Ή  καρδία της ήνεφχθη είς 
τήν έλπίδα καί ή ατυχής ήλπισεν αύθις 
είς τήν συγγνώμην, τής οποίας ένόμιζεν 
δτι ώφειλε διά παντός νά παραιτηθή.

[Έ πετα ι τό τέλος]. Δ μλ.

Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ  Β Α Λ Α Β Α Ν Η

Α Λ Η Θ Ε Σ  Δ Ρ Α Μ Α  ΕΝ ΜΙΚΡΑι ΑΣΙΑι
[Συνέχεια]

’Από ικανού χρόνου ή Μαρία δέν έζήρ- 
χετο τοϋ οίκου αΰτης δπως μεταβή είς 
τήν πλησίον πόλιν μετά τών λοιπών γυ 
ναικών, έπεφόρτιζε δέ πάντοτέ τινα τών 
συγγενών ϊνα προμηθεύϊ) αΰτή πάν, οΰ- 
τινος είχεν ανάγκην. Σχεδόν παρημέλησε 
τά κτήματα αΰτής, διότι, ,έν φ εποεπεν 
αΰτή, ή δέσποινα, νά έπιτηρή τάς έν αΰ- 
τοϊς γινομένας έργασίας καί νά μαγειρεύγ), 
κατά τά πατροπαράδοτα, τήν διά τοΰς έο- 
γάτας καί τάς έογάτιδας ήμερησίαν τρο
φήν,άνέθετεν είς τινα γραϊαν συγγενή τήν 
έπιμελειαν πάντων τούτων άντί καλής ά- 
μοι β-ϊς. Καί είς αΰτήν τήν Εκκλησίαν δέν 
μετέβαινε συνεχώς, ώς πρότερον, φοβου- 
μένη μή βάςκανος οφθαλμός καταστρέψϊ) 
πάν δ,τι μετά τοσούτων πόθων καί έλπί- 
δων έδημιουογήθη. Αί συμπολίτιδες γ υ 
ναίκες έβλεπον τήν μεταβολήν ταύτην 
τών συνηθειών τής Μαοίας καί πολλάκις 
ώμίλουν περί αΰτών, άλλ ’ άπέδιδον αΰτήν 
είς τόν άκατάβλητον πόθον, δν είχεν ΐνα 
έπανίδγ), νεαρά γυνή αΰτη καί είς τήν ακ
μήν της νεότητος, τόν Δημήτριον. Φυσι- ; 
κως εζηγειτο το πραγμα, ικανοποιείτο ; 
ή περιεργία τών πολυπραγμόνων γυ -  j 
ναικών τού χωρίου καί καθησύχαζε τό 
έπί στιγμήν άναστατωθέν πνεύμά των. 
Οΰδεις δμως ένόει δτι οΰχί πόθος τού ά- 
πόντος συζύγου ή Ιρως άκόρεστος, άλλ ’ ό 
φόβος, δν άορίστως τισθάνετο ή προνισθά- 
νετο ή Μαρία, έκράτει αΰτήν μακράν τών 
παλαιών εξεων αΰτής.

Παρά τήν συνήθειάν της καί παρά τά 
έ'θιμα τοϋ χωρίου, ή Μαρία, ΰπείκουσα είς

έπίμονον άπαίτησιν συγγενικής οίκογε- 
νείας, κατοικούσης έν τή 20 λεπτά  μα
κράν τού χωρίου αΰτ^ς κωμοπόλει, είχε 
μεταβή δπως παρασταθγ) είς τόν συναπτό- 
μενον γάμον αγαπητής αΰτή ΰπάρζεως' 
έκείνην τήν ήμέραν ΰπέο ποτε ητο ώραία 
ή σύμβιος τοϋ Δημητρίου.

Οΰ μόνον οί άνδρες Ιβλεπον αΰτήν 
μετά θαυμασμού καί κεχηνότες ώς πρό 
θεότητος καλλονής, άλλά καί αΰτα ί αί 
γυναίκες ώμολόγουν έν πάσγ; ειλικρινείς 
δτι οΰδέποτε είδον ώραιοτέραν τής Μα
ρίας γυναίκα. Ή  δέ σεμνότης καί με
τριοφροσύνη τής νεαράς γυναικός καί τό 
εΰπροςήγορον είς οΰδεμίαν τών ομοφύλων 
εδιδε λαβήν πρός φθόνον καί κακολογίαν. 
Καί ϊληζεν ό γάμος καί έπέστρεφεν οί- 
καδε μετά και άλλων τινών συγχωρίων. 
Ή  Μαρία, διερχομένη πρό τής τουρκικής 
συνοικίας τής γειτονικές κωμοπόλεως, 
είχε παρατηρήσει δτι αρειμάνιος τις Τούρ
κος ειδεν αΰτήν καί έζηκολούθει νά τήν 
βλέπτρ ασκαρδαμυκτί. Τά βλέμμα έκεΐνο 
έκαμε νά σταματήστ) τό έν τφ  σώματι 
αΰτής κυκλοφορούν αίμα καί γ]σθάνθη ψυ- 
χομένας τάς χεΐρας καί τοΰς πόδας καί 
ένόμισεν δτι θά πάθϊ) έκ συγκοπής της 
καρδίας. ’Αλλ’ εΰτυχώς τήν στιγμήν έ
κείνην άντήχησε σχεδόν είς τά ώτά  της 
γέλως τοσοΰτον ήχηρός καί αφελής τών 
συνοδευουσών αΰτή γυναικών, ώςτε άπε- 
σπάσθη βιαίως ό νοϋς αΰτής καί μετ’ ο
λίγον, έν τφ  μέσω τής γενικής χαράς καί 
τής εΰθυμίας τοϋ γάμου, έλησμόνησε καί 
Τούρκον καί βλέμμα. Έσκέπτετο μόνον 
ένίοτε τήν μικράν κόρην καί τόν μακράν, 
σύζυγον καί ηΰχετο έν τή καρδίς της νά 
ήσαν παρόντα και τά προςφιλή αυτή ταύ-  
τα  οντα.

*
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Είς τόν χορόν δέν έλαβε μέρος ή Μα
ρία, οΰδ' ήδύνατο νά άπαιίήσΥΐ τις τού
το, διότι αί Έλληνίδες τής Μικράς ’Α
σίας έπ' οΰδενί λόγψ δύνανται νά χορεύ- 
σωσιν έν γάμοις ή έν άλλαις διασκεδά- 
σεσιν άπόντος τού συζύγου είς τήν ζένην. 
Επιτρέπετα ι μέν αΰταΐς νά μεταβαίνωσιν 
είς γάμους συγγενικούς έν άπουσία τοϋ συ
ζύγου,άλλά αόνον δπως παρευυεθώσιν,ουχί 
δέ καί δπως χορεύσωσιν.Έάντις τούτων ή 
θελε τολμήσει νά παραβή τάτεθεσπισμενα, 
σύσσωμον αΰτό τό γυναικεΐον φύλον κατ- 
εξανίστατο καί κατεδίκαζε τ ή ν  πρός τόν 
άπόντα άνδρα ολιγωρίαν τής συζύγου.

Ά λ λ ’ όποια φρίκη κατέλαβε τήν Μα
ρίαν, δτε, έξελθούσα τής οικίας τών νυμ
φίων οπως έπιστρέψη είς τήν ίδικήν της, 
συνήντησε καί πάλιν τόν άπηνη διώκτην 
της! Μύς, αμέριμνος έξελθών τοϋ κοηςφυ- 
γέτου αΰτού καί εύρεθείς αίφνης πρό λεγε- 
ώνος δλης αίλούρων,δέν θά έφοβεΐτο τόσον, 
δσον έφοβήθη ή Μαρία,άμα άνακαλυψασα 
δτι παρηκολούθει αΰτήν τό βλέμμα τού 
Τούρκου ώς άποτρόπαιον Έρινύος.

Ή  μυθολογουμένη κεφαλή τίίς Μεδού- 
σης δέν θά ήδύνατο νά τήν άπολιθώσϊ] 
πλειότερον. Διά μιας τοσαϋται σκέψεις 
είςώρμησαν είς τόν έγκέφαλον της ά τυ 
χούς, ώςτε ένόμισε πρός στιγμήν δτι



διαρρηγνύεται τό κρανίο ν αυτή;· Τί δέ 
ήδύνατο νά πράξη έν ή εύρίσκετο θέσει ; 
Αΰτή, ασθενής γυνή, μόνη καί μακράν 
του συζύγου της ; Ένόμισεν δτι άφεύ- 
κτως έσήμανεν ή τελευταία αΰτης ώρα. 
Έσκέφθη νά άνακοινώση τοΰς φόβους α ΰ 
της είς τοΰς συνοδοιπόρους του, ά λλ ’ έ- 
κρατήθη, καί ΐνα μη κίνηση τυχόν τόν 
γέλωτα αυτών, καί ΐνα μη άνωφελώς ίσως 
ταράξη την ησυχίαν καί τών άλλων. Δι- 
ενοήθη οτι ήτο πολύ πιθανόν καί νά τήν 
έμπαίξωσιν ότι το 'πήρε πο λυ  απάνω της  
νά νομίζη, οτι ό πλουσιώτατος υίός τοϋ 
Μπέη, όςτις ήδύνατο διά τοϋ αμέτρητου 
πλούτου αΰτοϋ, άποκτηθέντος,είναι α λη 
θές, διά σειράς κακουργιών καί βιαιοπρα
γιών κατά τών Χριστιανών, νά φέρη είς 
τό χαρέμ ιό ν  του τάς ώραιοτέρας τών γ υ 
ναικών, όσαι εύρίσκονται ΰπό τόν ήλιον, 
χάριν τοϋ μονογενούς υίοϋ του, ό υπερή
φανο; υίός τοϋ Μπέη ήδύνατο νά κα- 
ταδεχθί) νά ρίψη τό βλέμμα έπί Χρι
στιανός, ήτις, όσον ώοαία καί άν ήναι,δεν 
δύναται νά παραβληθτΊ πρός συνήθη τινά 
καλλονήν γυναικός Γεωργιανής. Ή  σκέψις 
αυτη έκράτησε τήν Μαρίαν καί οΰδέν ε ί
πεν' έφάνη μάλιστα ζωηρά καί ευθυμος, 
οΰδείς δέ ήδύνατο νά ίδη ή διακρίνη τόν 
σκώληκα, ό'ςτις έσωτερικώς καί βαθέως 
κατέτρωγε τά ώραΐα καί ροδόχροα κατά 
τό φαινόμενον μήλα τών παρειών αΰτή ; !

Ή  Μαρία είδε καλώς, καί καλώς άντε- 
λήφθη τά βλέμμα τοϋ Τούρκου. Πολλάκις 
ηκουσε νά γ ίνητα ι λόγος έν τή πατρική 
οικία περί τών Τούρκων, καί ήρξατο σκε- 
πτομένη. Ένεθυμήθη ότι άλλοτε, πρό 
χρόνων, αί Χριστιαναί δέν ήδύναντο άκιν- 
δύνως νά έξέρχωνται τοϋ οίκου αυτών, 
ά λλ ’ άφ’ ίκανών έτών ικανήν έλευθερίαν 
είχον" καί ΰπεβλέποντο μέν καί πάλιν, 
άλλά δέν διέτρεχον καί φανερόν κίνδυνον. 
“Επειτα δέ ή φρόνησις ΰπηγόρευε νά μή 
ευρίσκωνται μόναι ποτέ, άλλά πάντοτε 
καθ' ομίλους. Είς τήν πόλιν, τά Κάστρο, 
όπου έπλεόναζε τό τουρκικόν στοιχεΐον, 
οΰδέποτε μετέβαινον νέαι γυναίκες. Έ -  
φρόντιζον νά προμηθεύωνται έκ τοϋ τβαύ -  
β ιου  ό ,τι ήθελον δ ιά μέσου τών γραιών 
καί άλλων συμπατριωτών αυτών. "Απαξ 
μόνον τά  κοράσια μετέβαινον είς τό Κ ά -  
βτρο,  οτε «ροέκειτο, νά έτοιμασθώσι διά 
τόν γάμον καί τότε μετέβαινον έν μεγάλη 
πληθύϊ όμηλίκων,μετά πομπής γαμήλιου. 
Ή  Μαρία, εχουσα τεταραγμένην τήν διά
νοιαν, άνεπόλει πάν ο,τι δυςάρεστον είχεν 
άκούσει ποτέ,καί τοϋτο, άν καί ποουξένει 
αύτ^ άλγηδόνας, τήν εΰχαρίστει δμως. 
Ό  Δημήτριος, Ετοιμαζόμενος νά έπανέλθη 
είς τήν γενέτειραν, Εκρινε περιττόν νά 
γράφη συνεχώς είς τήν Μαρίαν, άφ’ οΰ 
μετ’ ολίγους μήνας, Θεοϋ θέλοντος, θά 
εύρίσκετο παρ’ αΰτ·7)· Τί θά είχε νά τ -Jj 
εϊπη, αν καί είς τάς παραμονάς τή ;  έκ 
Κωνσταντινουπόλεως άναχωρήσεώς του 
τϊΐ Εγραφεν ; Έφρόνει δτι θά έγίνετο πο
θεινότερος, άν έπί τινα χρόνον διέκοπτε

την αλληλογραφίαν του . Έν τούτοις ή 
Μαρία καί συνεχώς Εγραφε καί τακτικώς 
έπληοοφορεΐτΟ περί τοϋ Δημητρίου' ευρι- 
σκε δέ καθ’ έαυτήν λίαν εύλογον τήν ά- 
μέλειαν ταύτην τοϋ Δημητρίου , διότι 
έβκέπτετο δτι, άπησχολημένος ΰπά τών 
έογασιών του καί τής έπανόδου του, δέν 
θά είχε τόν άποχρώντα καιρόν ΐνα γρά
φη. Ουτω δικαιολογοϋμεν πολλάκις καί 
τάς μάλλον αδικαιολογήτους πράξεις τών 
προςφιλών ήμΐν ποοςώπων. Έλυπεΐτο διά 
τήν Ελλειψιν ταύτην τού Δημητρίου, άλλά 
δέν δυςηρεστεϊτο, έξηγοϋσα αΰτήν,, ύπέρ 
έαυτής· Έφρόνει δτι δσον άραιότερον έ- 
λάμβανεν έπιστολάς τοϋ συζύγου αΰτής, 
τοσοϋτον προςήγγιζεν ό χρόνος τής έλεύ- 
σεως αυτοϋ, άπ’έναντίας έκαστη έπιστολή 
προςήγγιζε μέν αΰτόν πνευματικώς, άλλ ’ 
άπεμάκρυνε σωματικώς.

["Επεται συνέχεια].
Ι ω α κ ε ί μ  Β α λ α β α ν η ϊ

H Κ Ϊ Ρ Ι »  Ρ Ο ΪΖ ΙΛ Κ Α Ε Ν
1« τ ο ρ ι* ό ν  γαλλικών δ ιή γη μ α .

Είδον πολλά ωρολόγια είς τήν έπαρχίαν 
τής Νάντης, άλλ’ οΰδαμοϋ είδον δμοιον. 
Ή  θήκη του ήτο έκ ξύλου καρυάς, έντός 
δ’ αΰτής κύκλωψ ήδύνατο νά κατακλιθή- 
Ό  Πολύφημος είχεν ενα μόνον’ όφθαλμόν 
είς τό μέσον τοϋ μετώπου καί τό ώρολό- 
γιον τοϋ μπάρμπα - Φρανσετώ είχεν ενα 
έν τφ  μέσφ τής γαστέρος— οφθαλμόν μέ- 
γιστον, στρογγύλον ώς οφθαλμόν βοός, 
είς τό βάθος τού όποιου έφαίνετο κινού- 
μενον τό έκ χαλκού πρασινωπόν έκκρεμές 
τού ώρολογίου. Ή  πλάξ αΰτοϋ ήτο με
γίστη, περιεστεμμένη διά ποικιλοχρόων 
ρόδων, όποια βλέπομεν έπί τών παλαιών 
φαβεντιανών σκευών τοϋ Στρασβούργου.

Τά δώδεκα κυανά αραβικά ψηφία έ- 
φαίνοντο ώς ανάγλυφα έπί τής λευκής 
πλακός, οί δέ μεγάλοι καί είς άγκιστρω- 
τά ακόντια άπολήγοντες δεϊκται ώμοία- 
ζον πρός ακτίνας άνεμοδείκτου. ΤΗσαν 
δ’ αΰτοί οΰτοι άνεμοδεΐκται, διότι έβάδι- 
ζον κα τ ’ αρέσκειαν, ότέ μέν βραδέως, ότέ 
δέ τροχάδην. Πολλάκις διέτρεχον διά
στημα τετάρτου ώρας έντός πέντε λεπτών 
καί άκολούθως ΐσταντο,δπωςάναπαυθώσιν 
"Οταν δ'άφικνοϋντο είς τό άνω μέρος τής 
πλακός, ήκούετο καταχθόνιος δοϋπος, 
θόρυβος μετακινουμένων άλύσεων καί έκ- 
κωφαίνων ήχος κωδώνων.

— Όρίστε, Ελεγεν ό μπάρμπα - Φραν
σετώ, τό ώρολόγι μου πάλιν έκτροχιάζε- 
τα ι ! Αΰταίς ή σφαιραις, όπού ’μπήκαν 
είς τό αύβτημά  του, τόν καιρόν τοϋ με
γάλου πολέμου, τού έχάλασαν τήν κεφα
λήν. j

—  Πώ; ! ήρώτων αι γείτονες, τά ώ- 
ρολόγι σας είναι τόσον παλαιόν ; Διηγή- 
σου μας τήν ίστοοίαν, μπάρμπα - Φραν
σετώ.

Ό  δ' άγαθάς άνθρωπος, φλύαρος ώ, 
κίσσα, δέν περιέμενε νά τον παρακαλέσω 
σιν, άλλά , έξάγων τοϋ θυλακίου του 
πληρών καί άνάπτων βραδέως] παλαιά< 
καπνοσύριγγα, ήρχιζί τήν διήγησίν το\ι
ώς έξή; :
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— Πρέπει ευθΰς άπ ’ άρχή; νά σ ά ς [ ε ί - » ί ϊ ν  
πώ, δτι ή Φραγκίσκη — οΰτω; έκάλει 
ώρολόγιόν του —  καί έγώ εϊμεθα συνομή-1 «»+* 
λικοι. Ό  πατήρ μου τό έχάρισεν είς τήν 
μητέρα μου τήν ημέραν τής βαπτίσεώς I έπ» 
μου' ήτο χαϊδιάρης ό καλός άνθρωπος I <ρ0Τ 
καί κάθε φορά πού ή μητέρα μου Εφερεν 
είς τόν κόσμον παιδίον, έποόσθετεν είς τό 
ο ιχοχνρ ιό  του κανέν νέον επιπλον ή σκεύ
ος. Τούτο τού συνέβη δώδεκα φοραίς είς 
τήν ζωήν του.

Ή το λοιπόν τό 1793, ήμουν ενδεκα 
χρόνων καί το ένθυμοϋμαι άκόμη,* ώσάν 
χθές.Δέν ώμιλούσαν δι'άλλο είμή διά τούς 
φιλοβασιλικούς άντάρτας καί διά τούς 
έπαναστάτας καί μάλιστα οί φιλοβασιλι
κοί μέ ταίς φωναίς των,μέ τά άγρια πρόσ
ωπά των καί μέ τά παράδοξα ένδύματά 
των μάς Εκαμνον μεγάλον φόβον. "Ολοι 
σχεδόν οί κάτοικοι τής ’Ανσέης είχαν 
φύγει είς τήν Νάντην διά ν’ άποφύγουν 
τάς καταπιέσεις τών Βανδεανών.

ΤΗτο πολΰ μεγάλη Ελλειψις ψωμιού 
καί κρέατος' οί εΰγενεϊς αγόραζαν τά σι
τάρι καί το Εκρυπταν είς τό δάσος Μω- 
μεσόν' μέ ολίγα λόγ^α άπεθαίναμεν άπό 
τήν πείναν. Ή  μητέρα μου ήθελε ν’ άφή- 
σωμεν τήν πόλιν, ά λλ ’ ό πατέρας μου, ό 
οποίος ήτο πατριώτης, δέν ήθέλησε.

Ένα πρωι τού Δεκεμβρίου ηλθεν είδη- 
σις πώς Εφθαναν οι φιλοβασιλικοί. Βγαίνω 
'ς τήν θύραν τού σπητιοϋ μας καί τους 
βλέπω πού άνέβαιναν τό Ποτερώ μέ βήμα 
πορείας, σκούζοντες σάν κολασμένοι, ά ν 
δρες καί γυναίκες μαζύ, ολοι κουρελια
σμένοι, ξυπόλυτοι, μέ πρόσωπα κατά- 
μαυρα καί μέ τά μαλλιά των ριγμένα είς 
ταίς πλάταις των.

Ή σαν πραγματικοί λησταί ! Τόσον 
έφοβήθηκα, ώστε έμβήκα είς τό σπήτί 
μας καί Εκλεισα τήν θύραν μέ τήν άμπά- 
ραν. Ή  μητέρα μου ήθέλησε ν’ άνοιξη, 
διότι έσυμπαθοϋσε μέ τό κόμμα των, 
άλλ ’ ό πατέρας μου δέν το έσυγχώρησεν. 
Είπεν: «άφησέ με ησυχον μέ τοΰς φιλοβα
σιλικούς σου*καί ή μητέρα μου Εκλινε τήν 
κεφαλήν, χωρίς νά βγάλη τσιμουδιά.

Είς τό μεταξύ τούτο, άπερνοϋσαν άπό 
τά παράθυρά μας, φωνάζοντες : «Είς τόν 
Λείγηρα». Μερικοί άπ ’αΰτοΰς Εφεραν σα
νίδας, άλλοι τράβα, άλλοι βαρέλλας, καί 
ολίγοι μετέφεραν λέμβους έπάνω είς διευ- 
θέτας κανονιών' Εμελλον νά διαβούν τόν 
Λάγκρα διά νά πάνε είς τήν Βανδέαν.

Έ ξαφνα , μία γυναίκα - πολΰ νέα, μέ 
κεφαλήν μαρκεσίας, κτυπ^ τήν θύραν 
μας.

Ή  μητέρα μου ωφελείται άπό μίαν 
μικράν άπροσεξίαν τοϋ πατέρα μου καί 
τής άνοίγει.



 Σώσατέ μου τήν ζωήν, άγαθή μου
γΰναι, είπεν έκείνη πρός την μητέρα μου' 
0ί /.υανοι ήλθον εις την πόλιν καί κατα- 
σφάζουσι τοϋ; Βανδεανούς.

Καί ήτο αληθινόν. Οί δρόμοι ήσαν γε-
■ [χοέτοι άπό πεζούς καί έφιππους στοατι- 
ώτας, οί όποιοι έσπάθιζαν καί έτουφέκι- 
ζαν οποίον απαντούσαν.

L' ■— 'Οχι λνιστάς είς τό σπήτί μου, εΐ- 
Απϊν ό πατέρας μου πρός τήν κυρίαν, δέν 
|κχο διάθεσιν νά μοΰ σπάσουν τό κρανίον 
I (j** σάς. Φύγετε τό όγοηγορότερον. t

Ή μητέρα μου έλαβε μέρος δι’έκείνην, 
ι έπαρακάλεσεν, έκλαψε καί έπέτυχε ν’ ά- 

φοπλίσ·/) τόν πατέρα μου.
Ποϋ νά κρύψωμεν τήν δυστυχή ; Δέν 

εί^αμεν παρά ενα δωμάτιον μονάχα είς 
τό ισόγειον καί Ιν ύπεοωον άδειο. Έκεΐ 
πού ό πατέρας μου έσκέπτετο, ή μαρκε-

■ σία — διότι τέτοια ήτο —  τοϋ είπε, 
ένώ τοϋ έπαρουσίάζε Ιν δέμα χαρτιών :

— Δέν μ', ένοΐαφέρει νά σώσετε τήν 
ζωήν μου, άλλ ’ αΰτά τά έγγραφα.

Φαίνεται δτι θά τά είχε έμπιστευθή 
εις αύτήν ή Δέ λά Ροσζιακλέν, δταν έ
μελλε ν’ άπερασγ) τόν Λείγηοα.

Ή  μητέρα μου τά έλαβεν άπό τά χέρια 
της χωρίς νά είπή λέξιν καί τά έκρυψεν 
είς τά προσκέφαλα τοϋ κοεββατιοϋ. Δέν 
είχε φθάσει σχεδόν νά τα κρύψει, όπού 
άρχισαν νά κτυποϋν τήν θύοαν μας μέ 
κοπάνους τουφεκιών.

— ’Ανθίζατε, πολίτα ι, μάς έφώναζαν.
Ή σαν οί χνανο ί ,  όπού έρευνοϋσαν τά

σπήτια διά νά βεβαιωθούν πώς δέν ήσαν 
κρυμμένοι λνισταί. Ό  πατέρας μου έ ν ο - 
Υ)σε τόν κίνδυνον πού Ιτρεχεν έκείνη ή 
κυρία καί ήμεϊς μαζύ της, άνοιξε τήν θή
κην τού ώρολογιοϋ, έσπρωξε μέσα είς α ύ 
τήν τήν κυρίαν καί την έκλεισε πάλιν μέ 
όρμήν, λέγοντας : «Μή κουνηθήτε !» Έ 
πειτα έτρεξεν είς τήν θύραν, άλλ’ έπειδή 
δέν άνοίξαμεν μέ τήν πρώτην πρόσκλησιν, 
τό πλήθος καί οί στρατιώται τήν έρριξαν 
κατά γης καί είς τόν ίδιον καιρόν άδεια- 
σαν τά τουφέκια των. ’ Ακόμη έοωτώ τόν 
έαυτόν μου πώς κανείς μας δέν έπληγώ- 
θηκε' φαίνεται πώς θά έπυροβόλησαν είς 
τόν άέρα, διότι δλαις ή σφαΐοαις έκτύ- 
πησαν είς τήν πλάκα τοϋ ώρολογιοϋ. 
Κυτταζετε ' φαίνονται άκόμη ή τρύπαις. 
Καταλαμβάνετε τ ί  θά έδ οκίμασεν έκεΐ 

^μέσα ή μαρκεσία. Τό ώρολόγι δμως έστα- 
μάτησε καί άπό τότε δέν έπεριπάτησε 
πλέον σωστά .. .

*
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Μέ δλα αύτά δ πατέρας μου δέν έχασε 
τό θάρρος του.

Μόλις είδε τούς στοατιώτας, όπού ώρ- 
μησαν είς τό σπήτί μας , έξεκρέμασε τό 
*απέλλο του, όπού ειχεν έπάνω τό έθνό- 
οημο μέ τά τρία χρώματα, καί κινώντας 
Κυτό είς τόν άέρα :

— Ζήτω ή Δημοκρατία ! έφώναξε.
— Πολύ άργά, πολίτα, τοϋ είπεν ένας 

*ζιωματικός. Διατί λοιπόν δέν άνοιγες ; 
λνα μφιβόλως θά έκρυπτες λτιστάς.

Ό  πατέρας μου τόν έκύτταξε καλά 
είς τά μάτια , έσταύρωσεν υπερήφανα τά 
χέρια του καί είπε :

—  Διά ποιόν μέ πέρνεις ;
Αύτό τό θάρρος του είς τά ψεϋμα έ- 

καμεν έντύπωσιν. Ό  αξιωματικός ήσύ- 
χασεν, είπε λόγια παρηγορητικά είς τήν 
μητέρα μου, όπού έκαθότανε σέ μία άκρη 
καί μ’ έσφιγγε δυνατά ’ς τήν αγκαλιά 
της καί, άφού ώμίλησε διά διάφορα πράγ
ματα μέ τόν πατέρα μου, τοΰ είπε :

—  Λοιπόν, πολίτα , άφοΰ είσαι τόσον 
καλός πατριώτης, σέ παρακαλώ νά μοΰ j 
υπόδειξης μίαν άσφαλή οικίαν, είς τήν ό
ποιαν νά διανυκτερεύσϊ] δ στρατηγός.

—  Τό ’δικό μου σπήτι, άν θέλγις' ή 
γυναΐκά μου καί έγώ θά λάβωμεν μεγά- 
λην ^ύχαρίστησιν νά τού παραχωρήσωμεν 
τό κοεββάτι μας... δέν είναι έτσι, νοικο
κυρά μου ;

Ή  μητεοα μου βέβαια δέν ήτο αΰτής 
τής γνώμης, διότι έσυλλογίζετο τήν θέ
σιν τής δυστυχισμένης τής μαοκεσίας, 
άλλά δέν έφερε καμμίαν δυσκολίαν είς τόν 
πατέρα μου.

— Είμεθα λοιπόν σύμφωνοι, άπεκρίθη 
ό άξιωματικός. 'Υπάγω νά ειδοποιήσω 
τόν στρατηγόν καί, μετά Ιν τέταρτον 
τής ώοας, θά είμε θα έδώ. ’Αληθινά, έάν 
ή πολϊτις ήδύνατο νά μάς έτοιμάστ) μίαν 
καλήν σούπαν ;

— Δέν έχομεν παρά κραμβιά μονάχα !
— Ά ο ιστα . Έ γώ θά σάς φέρω καί 

λίπος καί θ’ άπεράσωμεν έξαίοετα. Σείς, 
είπε είς τούς στοατιώτας, πηγαίνετε είς 
τόν λόχον ενας φθάνει νά βοηθήστ) τήν 
οικοκυράν.

Τό πιστεύω πώς έφθανε' ήτο μάλιστα 
καί περιττός.

Τώρα πώς νά κάμωμεν διά νά βγάλω- 
μεν τήν μαρκησίαν άπό τήν θήκην ; "Αν 
έπαοουσιάζετο είς τά σπήτι, τά φέρσιμό 
της καί τά σχισμένα καί λερωμένα φορέ- 
ματά της θά τήν έπρόδιδαν διά ν’ άλ- 
λάξνι φορέματα οΰτε λόγος δέν ήμποροϋσε 
νά γίννι, διότι ή μητέρα μου δ,τι είχε τό 
έφοροϋσε καί κλέφτη δέν έφοβότανε' νά 
την ρίξωμε 'ς τό δρόμο, καί άν άκόμη εί- 
χαμεν ευκαιρίαν, θά ήταν καταπάτησις 
τής φιλοξενίας καί ό πατέρας μου δέν θά 
το Ικανεν οΰτε αν τόν έδεναν έμπρός ’ς 
τό κανόνι.

Έσυζήτησαν σιγαλά, διά νά εΰρουν 
τοόπον, άλλά τίποτε. Τότε κατεγιναν νά 
έτοιμάσουν τό φαγητόν τού στρατηγού. 
Ό  πατέρας μου έπαρακάλεσε τόν στρα
τ ιώτην νά φέρη, νεράν άπό τήν βρύσιν καί, 
ώς πού νά έπιστρέψη, δ πατέρας μου έ- 
τοεξε ’ς τό ώρολόγι.

— Μή κουνηθήτε, κυρία, είπε ’ς τήν 
μαρκησίαν, άλλέως είμαστε όλοι χαμέ
νοι. Καθώς άκούσατε άπό τόν άξιωμα- 
τικόν, θά έλθει έδώ ν’ άπεράση τήν νύ
κτα ό στρατηγός. ’Αφού δειπνήστρ, ήμεϊς 
θά στρώσωμεν νά πλαγιάσωμεν κατά γής 
διά νά τού δώσωμεν τό κρεββάτι μας, 
τότε λοιπόν ανοίγετε σιγά - σιγά καί ά- 
ναπαύεσθε πλησίον μας. Τό πρωι βλεπο- 
μεν, τ ί  θά κάμωμεν. Τά φαγητό σας θά j

σάς τά δώσω άπό τήν τρύπαν τού ώρο- 
λογρύ  καί δι’ αύτό θά σπάσω τό ΰαλί 
της.

Μέ μιά γροθιά δ πατέρας μου έσπασε 
τό ύαλί, ή μητέρα μου έδωκε ’ ς τήν μαρ
κησίαν ένα κάθισμα καί ή θήκη τού ώοο- 
λογιοϋ έκλείσθη πάλιν.

*

* *

’Έ πειτα  άπό πέντε λεπτά τής <Spac 
ήλθεν δ στρατηγός μέ τήν ακολουθίαν 
του.

— Καλησπέρα, πολίτα , είπε, προχω
ρώντας σιμά ’ς τόν πατέρα μου' άν δέν
γνωρίζης τόν Βεστερμάν, σοϋ τόν παρου-

■ γσια(,ω.
— *0 Βεστερμάν ! δ τρομερός Μαγεν- 

τιανός ! ή φρίκη τών άνταρτών ! ποία 
τιμή δι’ έμέ, στρατηγέ μου, νά σάς δε
χθώ ’ς τό σπίτι μου !

— Πάγει, καλά, άνδρεΐέ μου, φθάνουν 
αί φιλοφρονήσεις.

'Ομιλώντας, έκαμε τόν γύρον τού δω
ματίου, έζήτησε συγχώρησιν άπό τήν μη
τέρα μου δι* τήν ένόχλησιν, μ’ έπή·ε 
άπό τήν μητέρα μου διά τήν ένόχλησιν, 
μ’ έπήρε άπό τόν βραχίονα κ*ί μ’ έσή- 
κωσε ’ψηλά, έκάθισεν έμπρός ’ς τήν φω
τιά, έσηκώθη, έπεριπάτησε μέ μεγάλα 
βήματα είς τό δωμάτιον, καί βλέποντας 
είς τόν δρόμον, είς τόν τοίχον τού απέ
ναντι σπητρύ , ένα ·ωρόν πτώματα  β*ν- 
δεανών, ειπεν είς τόν ΰπκσπιστην του :

— ’Αστραπή τού θεού ! δέν ήξεύρω 
άν έσφάξαμεν άρκετούς άπ’ αΰτούς τούς 
ληστάς, ά λλ ’ οί οΰοάροι μου έκόπ^ασαν 
πολύ ’ ς τήν δουλειά σήμερον. Τί δυστυ
χία νά μή φθάσω δύο ώρας ένωρίτερα ! 
οΰτε ένας θά διέφευγεν. Ή  Ροσζιακλέν 
ήμπορεϊ νά καυχηθ^, δτι έγ^,ύτωσεν εΰ- 
θηνά... Μπά ! αΰριον δέν σώζεται.

Έ π ε ιτα  έπέστρεψε ’ς τή φωτιά , έβγα
λε τά υποδήματά του, εξάπλωσε τά γ υ 
μνά του πόΧια είς τήν πυρωστιά καί έδικ- 
σκέδαζε νά ’ξανάπτνι τή φωτιά. Έ γώ  
τόν έκύτταζα καλά καί δι’ αύτό μοΰ έ- 
μεινεν ή έντύπωσίς του. Ητο χονδροδε- 
μένος καί μεσαίου άναστήματος , τό 
βλέμμα του ήτο σκληρόν, ή φωνή του 
βαρεία καί τά σχήματά του έπ ιβλητ ικ* ' 
τό πρό«ωπον καί τό φέρσιμόν του έδει
χναν πώς είχεν ένεργητικότητα δχι κοι
νήν. Ποτέ δέν είδα ώραιότερον στρατιώ
την. "Οσον έκράτησε τό δεΐπνον, ήτο εύ- 
θυμότατος, μολονότι πολύ κουρασμένος. 
Ή  σούπα τοϋ έφάνη έξαίρετη' είπε ’ς τήν 
μητέρά μου ένα πλήθος εΰγενικών λόγων 
διά τήν μαγειρικήν της καί διά τό παιδί 
της. Έ γώ  έκαμάρωνα, έπρεπε νά μ’ έ- 
βλέπατε !

'Από καιρόν είς καιρόν έβλεπε τό ώ- 
ρολόγι του καί έκύτταζε τό 'δικό μας.

—  Τό ώοολόγι σας δέν δουλεύει : έ- 
/ \ ' /ρωτγι·ε τον πατέρα μου.

— Έφοβήθηκε τούς'βασιλικούς, στρα
τ η γ ε ίο υ *  άπό τό πρωι έσταμάτησε.

— Πρέπει νά το διορθώσγ,ς, πολίτα, 
διότι τό ίδικόν μου δέν πηγαίνει σωστά



καί πρέπει εις τά ;  Ιζ νά είμαι σηκωμέ- είχαν ’μπερδευθϊΐ, όταν έκτύπησαν την 
νος. θύραν μας.

Ή  μητέρα μου έγινεν ώχρα ’σάν πε- — Εμπρός !
θαμένη και ό πατέρα; μου έσηκώθη διά Έμβήκεν ενα; "αξιωματικός κατατα-
νά μη δείξγ] πώ ; έταράχθη' έπειτα ήσύ- ραγμένο;.
χασε καί άπεκρίθη : — Στρατηγέ μου, είπεν εί; τόν Βε-

— ’Ακούστε, στρατηγέ μου, δεν σά; στερμάν, 6 στρατηγό; Μαρσώ σάς παρα
συμβουλεύω νά έμπιστευθήτε εις τ ’ ώρο- καλεϊ νά δράμητε' είναι φόβο; νέα; έπι- 
λόγι μου, άλλά προτιμώ νά δανεισθώ ένα θέσεω; έκ μέοου; τών άνταοτών’ ή φρουρά 
άπό τόν γείτονα μου, τόν ώρολογάν... ε- τη ;  Δεβραί κατελήφθη αίφνιδίως καί έ 
πειτα έγώ σηκώνομαι τακτικά εί; τ ά ;  σφάγη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΉ
Συνδρομηταί έγγράφονται είς τ 

«Ε κλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πδ 
σαν εποχήν. Φύλλα προηγούμενα εό 
ρισκονται έν τώ Βιβλιοπωλείω ήμώ  ̂
είς πάντα τά Υποπρακτορεία τών Έ 
φημερίδων, καί τοΐς κ.κ. Άνταποκρ
ταις ημων.

πέντε καί μην έχετε φόβον, σά; ΰπόσχο 
μαι νά σά; έξυπνήσω.

Ό  πατέρα; μου δέν είχε τελειώσει 
καλά την ομιλίαν του, όπού ή μαρκησία 
άρχισε νά βήχη δύο τρία βηξηματα ξηρά 
ξηοά, ’σάν νά έβγαιναν άπό φέρετρον. Ή  
δυστυχισμένη γυναίκα έπάγωνε μέσα είς 
την θήκην καί το κρύο καί ό φόβος την 
έπνιγαν. «Τώρα την πάθαμε», είπε μέσα

— Κεραυνός τού Θεού ! ποτέ λοιπόν 
δέν θά τελειώσωμεν μέ αΰτοΰ; τοΰς λη- 
στάς ; Δόστε μου τά υποδήματά μου . . . 
τώρα θά ίδωμεν !

“Ο,τι ειπε καί έγινε. Ό  στρατηγό; έ- 
βγήκε έξω μέ τόν υπασπιστήν του καί 
άφησε μόνον ενα σκοπόν ’;  τήν θύραν, 
διότι έσκόπευε νά έπιστρέψγ).

Ό  πατέρα; μου έτρεξεν άμέσω; ’ ; τό
του ό πατέρα; μου, καί διά νά σκεπάση ώρολόγι' ή μαρκησία ήτο παγωμένη' ε- 
τόν βήχα τή ;  μαρκησία;, άρχισε νά βήχν) 
καί α ΰ τό ; ’ ή μητέρα μου έκαμε τό ίδιο, 
καί έγώ τοΰς έμιμήθηκα, ώστε διά ένα 
λεπτό τή ;  ώρα; ήτο μία συναυλία άπό

^ Χ·α ·— Καλέ, ειπεν ό Βεστερμάν τήν 
μητέρα μου, μήπω; έβάλατε καμμιά 
γάτα  μέσα ’; τή σούπα καί σά; επώασε 
άπό τόν λαιμόν ; Πιέτε μίαν σταλιά, 
βροντή τού Θεού !

— Μή δίδετε προσοχή, στρατηγέ μου, 
άποκρίθηκε δ πατέρα; μου" κάθε πού 
φάμε σούπα μέ ξύγκι μά ; πιάνει βή- 
χας.

— ’Αλλού νά κόβγ); αΰταίς τ^ς ψευ- 
τ ια ίς ,  ομολογήστε καλλίτερα πώς θέλετε 
νά πιήτε.

Ό  Βεστερμάν έπήρε ένα μπουκάλι καί 
έγεμισε τά ποτήρια.

— Είς τήν υγείαν σας, φίλοι !
— ’Στήν ίδικήν σας, στρατηγέ μου !
— ’Στήν ίδικήν σας, μητερίτσα !
Ή  μαρκησία άρχισε νά ’ξαναβήχγι . . .

καί ό πατέρα; μου ομοίως.
—  Μά τήν άλήθειαν, είπεν δ Βεστερ

μάν, κυττάζων τό ώρολόγι, κάτι είναι 
έκεΐ μέσα . . .  Κάτι μου κρύπτεις, πολίτα .

— Άστείζεσθε,στρατηγέ μου ;
— Δέν άστείζομαι καθόλου . . .  "Ανοιξέ 

μου αΰτό τά ώρολόγιον.
Ό  πατέρας άρχισε νά προφασίζεται,νά 

διαμαρτύρεται, νά τραυλίζη καί έκινδύ- 
νευε νά τα χάση, έντελώς, δταν ή μητέρα

• ρ ’1
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βηχε πού έλεγες πώ ; ΰά σπάση τό στή- 
θό; τη ;.

— Ά να ιβήτε γρήγορα ’; τό υπερώον, 
κυρία1 σέ ολίγον θά σά; φέρωμεν φαγη- 
τόν καί σκεπάσματα.

Ή  μητέρα μου έβγαλε τό μάλλινον 
σάλι τη ;  καί το έρριψεν έπάνω τη ;.

—  Καλοί μου άνθρωποι, είπεν ή μαρ
κησία, τ ί κακόν σά; προξενώ ! . . . Έάν 
ήξευρα .. .

— Μή λέγετε τέτοια λόγια, κυρία, 
ειπεν ό πατέρα; μου, άλλά προσπαθείτε 
μονάχα νά μή βήχετε.

Μόλι; είχε λάβει θέσιν εί; τό ύπερφον 
μέ|όλίγα κάρβουνα άποκάτω άπό τάποδά- 
ρια τη ;  καί ό υπασπιστή; τού Βεστερμάν 
ηλθε ’πίσω, χωρί; νά κτυπήσν) τήν θύραν 
διά νά ζητήσγ) τόν μανδύαν καί τόν σάκ- 
κον τού στρατηγού καί νά ειδοποίηση 
τόν πατέρα μου πώ ; ό στρατηγό; δέν θά 
έκοιμάτο ’ ; τό σπήτί μα;.

Τά στρα τεύμχτα εφευγαν άπό την *Αν- 
σένι; καί έβάδιζαν εί; τά βόρεια μέρη, 
όπου ό Φλεριότο; είχεν άποσυρθή μέ τά 
λείψανα τού βανδεανικού στοατοϋ.

—  Ώ  ! τί θεία Πρόνοια ! έφώναξεν ή 
μητέρα μου καί έγονάτισε.

— Καί τ ί τοομάραι; μά; έπροξένησε; 
μέ τήν μαρκησίαν σου ! έπρόσθεσεν ό π α 
τέρα; μου.

Τότε έκλεισαν τήν θύραν, έκάλεσαν 
τήν μαρκησίαν καί κατέβη άπό τά ύπε- j 
ρώον, τή ;  έδωκαν φαγητόν καί, άφοΰ 

μου, μέ τήν θαυμασίαν έτοιμότητα πνεύ- συνήλθεν ολίγον, τής έτοίμασαν νά κοι-
ματο ; τών γυναικών, τοϋ έφώναξε, ση- μηθή.
κωθεϊσα άπό τά κάθισμά της : Τό πρωι έσηκώθη μέ τήν ανατολήν τοΰ

— Ανοιξε λοιπόν, βάλκα, άφοϋ τό ήλιου, έφίλησε τόν πατέρα μου καί τήν
ζτ(τ-7ί ό στρατηγό; ! 1 μητέρα μου καί άνεχώρησε, άφοϋ άφησε

— Ευγε, πολΐτις, ευγε ! ειπεν δ Βε- έπάνω ’ ; τή θερμάστρα ένα μικρόν βα-
στερμάν νά, έτσι μιλούν ! λάντιον μέ χίλια φράγκα.

Έλησμόνησε νά μά ; είπϊΐ τό όνομά 
,  ,  τη ; ,  άλλ ’ ό πατέρα; μου πάντοτε έπί-

στευε πώ ; είχε κρύψει μέσα τό ώρο- 
Ό  πατέρα; μου έγινε κατακόκκινο; λόγι του τήν μαρκησίαν Δέ λά Ροσζια-

καί έφοβέρισε τήν μητέρα μου μέ τόν κλέν».
γρόνθον του. *0 στρατηγό; έλα€ε μέρος Μ α ρ ί α  Δ α μ ο υ λ ι α ν ο υ

διά τήν μητέρα μου καί αΰτή άρχισε νά 
κλαίγ). Μέ ολίγα λόγια , τά πράγματα

Τ Ο  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ Τ Τ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν Η
μετεκομίσθ/] έν τοΐς νεοδμήτοις κατα· 
στήμασι τοΰ κ. Παπούδωφ, έ ν  όδ&" 
Προαστείου, άριθ. 10 , έναντι τοΰ κή· L| 
που τής οικίας Ρικάκη καί παραπλεΊ- 
ρως της μεγάλης οικίας Μαυρομιχάλ

ΕΞΕΔΟΘΗ 11ΡΩΤ0Ν ΓΙΡΩΤΟΓ
V.1

Κ Ω Ν .  Φ .  S K O J K O Y

H WI E  Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
T O Y  E X O Y S

1890
χομψότατον, χαλλιτεχνιχώτατον, άπαράμΛλον 
τ ί  εΤδός τον, πλούσιον είς υλην, ποιχιλια*, είχόνας, 
χάριν, πρωτοτυπίαν.

ΣεΑίδες ί 5 0 ,  πυχνόταται.—Σ υ τ ε ρ γ ά τ α ι  5 0 .— 
θ / μ α τ α  χ α ι  δ ι α τ ρ ι β α ι  δπέρ τάς 80, ολαι ίπίχαι- 
ροι, χοινωνιχώταται, χαριτωμέναι, μαγευτιχαί. — 
ΕΙχόνε; 40 Εύρωπαΐχώταται. —· Μουσική τοΰ Παύ
λου Καρρέρη χλπ.

Τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοϋ χ. Σχόχου Αντιπρο
σωπεύει έν σμιχρω τήν σύγχρονον φιλολογιχήν χΐνη- 
σιν τής 'Ελλάδος.

Τ1ΛΊΑΤΛΙ δ ια  r&g Α θ ή ν α ς  :
Χ α ρ τ ό δ ιτ ο ν  φ ρ . S .  — χρ\>β6δ«τον φρ. 4.

d i e t  τας ' ΰ π α ρ χ ι α ς  κκϊ το ’ϋ ζω τ ε ρ ι χ ό ν  
Χ αρ τόδ . φ ρ . 3,110 — χ ρ υα ά δ . φρ. 4 ,80 .

Πωλείται παρ’ ήμΤν χα\ άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυϊρομιχών είς πάντα έμδάζοντα τό άντίτιμον 
Προΐ τ η ν  δ ι ε ύ θ ν γ σ ι ν  τ ο ϋ  β ιβΛ ιοπωΛείον  χ α ι  
τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ  τ η ς

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΓΚΑΙΡΙΑ

’Εν τφ  γραφε ίφ  ημών Υπάρχει χειρόγραφος 
κατάλογος Μυθιστορημάτων, δεδεμέν .ιν τών πλεί-· 
στων, τοΰ Δοομα, Μ οντιπέν, Ρισβουργ, Βελώ 
Τεράϊλ, κτλ . Τά μυθιστορήματα ταΰτα  άποτε- 
λοϋσιν άληθή Μυθιστορηματικήν Βιβλιοθήκην, πω- 
λοΰνται δ ί  ε ϊτε  ολα όμοΰ καί χωριστά. Μ«- 
ταςύ τών μυθιστορημάτων τούτων δπάρχει ολό
κληρος ή σειρά τών «Δραμάτων τών Παρισίων», 
συμπεριλαμβανομένης καί τής « Ωραίας ’Ανθοχό- 
μου». κα ί πλεΐστα  άλλα  σπάνια κοί δυσεύρετα 
μυθιστορήματα.

MAGAZINE ILLDSTBE
DE L A  FAM ILLE

P a r a i t  a  P a r i s  l e  5  e t  l e  20 d e  ch a q u e  mo ts

PRIX DES ABONNEMENTS:

S i x  m o i s :  IV . 9 .  — U n  a n :  fr* . 1 6 .
(Συν^ροιχηταΙ έγγράφονται παρ’ ήμΤν).
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