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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ή  έκκύβευσ ις τοΰ ήμετέρου Λ .*·  
χε£ου Β ιβ λ ίω ν ,  ήτχς εχχε προκηρυ- 
χθή δχά τη ν  ΐΊν Δεκεμβρίου, άνα- 
βάλλεταχ μέχρχ τή ς  Ι7)? Ίανουαρίου  
1890, καθ’ ήν  ήμέραν θά παραδο- 
θώσχ καχ τά  κέρδη. Τοϋτο άναγκα- 
ζόμεθα νά  πράξωμεν ώς έκ τή ς  κα- 
θυστερήοεως τή ς  συνδρομής ολίγων  
εΐσέτχ συνδρομητώ ν ή ιιώ ν πρό π ά ν 
τω ν έν Άλεξανδρεχα καχ λοχποχς πε- 
ρχχώροχς τή ς Α ίγυπτου, τοΰς οποί
ους μάλχστα, παρακαλοϋμεν νά  έπχ- 
σπεύσωσχ τή ν έξόφλησχν τώ ν λαχεχ
οφόρων άποδείξεοίν των — δχ’ αχγυ- 
πτχακών γραμματοσήμω ν έν έπχστο- 
λή  έπχ συστάσεχ, εχτε άπ' εϋθείας 
πρός τή ν  δχεύθυνσχν, εχτε πρός τόν 
γενχκόν έν Άλεξανδρεχα πράκτορα 
ή μώ ν κ. Π. Γρχτζάνην — Χ,άρχν τών  
άλλω ν, οϊτχνες έπλήρωσαν ήδη καχ 
άξχοϋσχ ταχεχαν τή ν  έκκύβευσχν.Τήν 
α ύτή ν  παράκλησχν άποτείνομεν καχ 
πρός το υς έν Ά θήναχς κκ. Συνδρο- 
μ η τάς ήμών.

J p i  Δ ι ε τ θ τ ν ς ι ς

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΤΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Συνέχεια]

Ε

Τετέλεσται. Ή  πρώτη ήμέρα λήγει. 
Την έπαύριον θά άρχίση έκ. νέου ή μάχη. 
Τό Ιργον τής καταστροφές δέν έτελείω
σεν. Νεφέλη βαρεία καλύπτει τόν ποτα
μόν' φρικώδεις ΐαχαί ύψούνται άκόιιη έν
τός τ έ ς  προϊούσης πυκνότητος τέ,ς μά
χης. ’Ελεεινά συντρίμματα κατέρχονται 
παραφερόμενα ύπό τοϋ ρεύματος. 'Υπάρ
χουν κηλΐδες έρυθραι ή μέλανες έπί τοϋ 
υδατος. Έρυθραι δ'ταν τό αίμα τών νε
κρών, μέλανες δέ ό'ταν ό σωρός τές  τ έ 
φρας ή αίφνηδία τις άνάφλεζις κηλιδοϋσι 
τά  κιτρινωπά δδατα τοϋ Μίν.Έκ διαλειμ
μάτων έπι τοϋ καταστρώματος τών πλοί
ων άναπηδ^ σπινθήρ, αμέσως παρακολου- 
θούμενος ύπό φοβερές έκπυρσοκροτήσεως.

Τά μεγάλης όλκης τηλεβόλα άκόμη δέν 
έσίγησαν. Τά ώργισμένα των στόμια έζη- 
ρεύγοντο τόν θάνατον. Εις τόν ναύσταθ
μον μεγάλαι ελικες καπνοϋ άνυψοϋνται 
βαρέως θολοϋντες τόν κυανοϋν ουρανόν. 
Ή  καταστροφή συνετελέαθη. Αί οβίδες 
έζετέλεσαν τό Ιργον των. Τά τηλεβόλα 
τών φρουρίων κρημνισθέντα κεΤνται χα-

1 μαΐ παρά τούς νεκρούς αΰτών πυροβολη- 
τάς. Φαίνονται συγκεχυμένως σκελετοί 
διερρωγυιών ίογκών, σωροί ιστών, κεραιών 
κ.α’ι σχοινιών, έξ ού ή άμπωτις παρασύρει 
τεμάχια είς τό ανοικτόν πέλαγος.Είς την 
παραλίαν τό Γ ια γ κ -Β υ ν ,  θανασίμως τρω- 
θέν έζώκειλεν, ώ ; μάζα ακίνητος καί ά 
χρηστος. Είς τό μέσον τοϋ ποταμοϋ τό 
Nccv- Τ ι α  βυθίζεται λίαν βραδέως. "Ηδη 
κατεβυθίσθη μέχρι τ έ ;  γραμμές τών πυ 
ροβολείων του.

Τό δδ ωρ κοχλάζει, ένώ καταδύεται τό 
σκάφος. Μετ’ ολίγον τά κατάστρωμα θ’ 
ανατιναχθή ύπό την πίεσιν τών κυμάτων 
καί θά σχηματισθϊΊ δίνη σφοδρά έκ τ έ ;  
καταβυθίσεως, έπικίνδυνος καί είς αύτάς 
τάς γαλλ ικάς ακάτους, αΐτινες ηθελον ε 
πιχειρήσει νά πλησιάσωσιν. Διά αί κανο
νιοφόροι άμειλίκτως άποτελειώνουσι διά 
τών οβίδων των τά ογκώδη έκεΐνα έπι- 
βλαβέ σκάφη. Πρέπει νά προλάβωσι την 
κεραυνοβόλ.ον εκκρηζιν τοϋ έντό; αΰτών 
συμπεπιεσμένου άέρος.

Γίκφρονες, στένοντες ή άφωνοι οΐ σΐ- 
ναι ναϋται, ύπό τό κράτος τοϋ τρόμου ή 
της αγωνίας, δεικνύουσι τήν κιτρίνην όψιν 
των άνωθεν τών συμπεπλεγμένων αΰτών 
χειρών. Είνε φανερόν διά τού; άνδρα; αΰ- 
τους, οΐτινες πιστεύουσιν είς την είμαο- 
μένην, δτι ό θάνατος δέν Ιχέι την συνήθη 
πένθιμον καί τρομεοάν όψιν. Οί λευκοί ά- 
πέδειξ αν φοβερώς τήν ύπεροχήν των. Οΰ
δέποτε ή τύχη καί ή έπιστήμη, συνεσώ- 
ρευσε πλείονα έοείπια.

Δι’ δλης τή ;  ημέρας ό Φριδερΐκος ήγω- 
νίσθη ώ; λέων. Τό 29 έζετέλεσε τερά
στια. Κατεβύθισε μίαν κοοβέτταν, δύο 
κανονιοφόρους καί πλείστας ίόγκας. Οΰ- 
δείς έκ τών άνδοών τοϋ πληρώματος του 
έτραυματίσθη. Είνε αληθές δτι μία σφαί
ρα διέτρησε τήν καπνοδόχην καί μία ά λ 
λη εβλαψε τό έμποόσθιον μέρος. Ά λ λ ά  
τ ί  σημαίνουσι ταϋτα  ; Θεωοεΐταί τις εύ- 
τυχή ; έάν λυτρώση άντί τόσον μικοας θυ
σίας ;

Ο ύποπλοίαρχος κατέχεται σύσσωμος 
ύπό τού πυρετού της σφαγές. Αΰτή είνε 
ή >̂όζα κατά τάς κοινωνικάς συνθήκας. 
Έ ζ  δλων τών ύπάρζεων έκείνων,δ; άφεΐλε 
παρά τών έχθοών τές  Γαλλίας ποία είνε 
άνταζία της ίδικη; του ; Ποία οδύνη έζ 
δλων,ά; ή καταστοοφή αυτη θά προζενή- 
ση,δύναται νά παραβληθή πρός τό τραύ
μα τέ ς  κατασπαραχθείσης καρδίας του ; 
Κτυπ^ ύπείκων είς τήν διαταγήν του, ά- 
νηλεής, στωϊκός, άφοσιωμένος είς τήν τ ι 
μήν, είς τό καθήκον, είς τήν πατρίδα, 
μή φειδόμενος δέ άλλως τε τής έαυτοϋ 
ζωές . Ό  μαχόμενος κατέχεται ύπό φοβέ
ρας μέθης καί έν τή άτμοσφαίρα εκείνη,τέ 
πλήοει οσμής πυρίτιδας, έν ή άντηχοϋσι 
κρότοι σμερδαλέοι έκκρήζεων ό Πλεμόν έ- 
μεθύσθη έκ του έργου του.

Ή δη ή ημέρα δύει. Σκιαί άμαυρότε- 
ραι έπεκτείνονται κατά μήκος τών παρα
λίων. Τό 29 μέλλει έπί τέλους ν’ άν«-  
παυθέ, ώς είνε δίκαιον. Πλήν αίφνης άπό 
τής ναυαρχίδας δίδεται σύνθημά τι. Ό  
νεαρός άζιωματικός ένόησε τήν σημασίαν

του καί έγένετο σοβαρός. Ένώπιόν του, 
όπισθεν τής δευτέρας γραμμές τών γ α λ 
λικών πλοίων, μέλας όγκος διαφαίνεται 
έντός τέ ς  ομίχλης. Επωφελούμενος τοϋ 
καπνοϋ τές  μάχης καί σχίσματος γενο- 
μένου έν τ·7] παρατάζει τοϋ γαλλικόϋ στό
λου, Ιν σινικόν πολεμικόν πλοΐον κατώο- 
θωσε νά εύρη διέζοδον. Φεύγει έν πάση 
ταχύτητ ι ,  πυρετωδώς κινουμένης τές  ε- 
λικός του. Φθάνει μέχρι τών έκβολών τού 
ποταμού, μετά ταχύτητος, ήν φαίνεται 
έπαυζάνουσα ή απελπισία. Έκέρδησε μά
λιστα και σημαντικήν άπόστασιν.

Είς μάτην τά μεγάλα γαλλικά πλοία 
έκπληττόμενα έκ τής άπροσδοκήτου φ υ 
γής άπευθύνουσιν είκή κα τ ’ αΰτού τάς τ ε 
λευταίας έκπυρσοκροτήσεις των. Τό φεϋ- 
γον πλοΐον δέχεται τάς βολάς έπί τού 
θώρακός του, καί άπαντ^ τό ύστατον διά 
τής γενικές έκπυρσοκροτήσεως τών τη λε 
βόλων του γινόμενον άφαντον έντός τής 
λευκές οθόνης τού καπνού. Αί κανονιο
φόροι τό καταδιώκουν. Ά λ λ ’ εϊτε διότι, 
δέν ύπελόγισαν καλώς τόν δρόμον των, 
είτε διότι σοβαραί βλάβαι τάς έμποδί- 
ζουσι, παραιτούνται άλληλοδιαδόχως τής 
καταδιώζεοις. Μόνον τό 29 έπιμένει. Α 
πομένει αΰτώ μία τορπίλλη καί θέλει νά 
τήν χοησιμοποιήση.

Τότε άρχεται ή έντός τής πυκνής σκο- 
τίας φανταστική σχεδόν πάλη. Μέ τα χ ύ 
τη τα  έπηυζημένην, μή φαινόμενας σχεδόν 
παντελώς, δ πυγμαίος απειλεί τάν γ ί 
γαντα . Έ π ί πολύ οΰτος αποφεύγει τάς 
προσβολάς του. Πρός στιγμήν μάλιστα, 
χάρις είς τήν ίσχυράν ατμομηχανήν του, 
φαίνεται δτι όοιστικώς διέφυγεν. Ά λ λ ’ ό 
Φριδερΐκος Πλεμόν διατάσσει :

— 'Ολοταχώς !
Καί τό τοοπιλλοβόλον ώσεί καταλαμ- 

βανόμενον ΰπό σκοτοδίνης, έφορμά κατά 
τοϋ έχθοού του διατρέχον είκοσι μ ίλλ ια  
τήν ώραν. Δέν πλέει πλέον, ΐπ τα τα ι .Κ αθ ’ 
δσον πλησιάζουσιν είς τάς έκβολάς ή έπί- 
δοασις τών κυμάτων καθίστατα ι έπαισθη- 
τοτέρα καί έν τή  φοβέρα όομή των τά 
σκάφος καλύπτετα ι δλόκληρον σχεδόν ύπά 
τών ύδάτων. Ά π ό  τής θέσεώς του ό Πλε
μόν βλέπει μεγεθυνόμενον όλονέν τόν μέ- 

! λαινα όγκον τοϋ πλοίου.
Εινε κορβέττα θωρηκτή, ή Πρα -Βα/χ  

ώπλισμένη διά δύο τηλεβόλων τών είκο- 
σιενός ύφεκατομέτρων καί δεκαεννέα έτέ- 
ρων μικροτέρας δλκής, τό τελευταΐον έ* 
τών προσφάτως ναυπηγηθέντων διά λογα
ριασμόν τές  Κίνας πλοίων, κατά τά  εΰ- 
ρωπαϊκά σχέδια καί ύπό εΰοωπαίων μη
χανικών. Τό θωρηκτόν στενοχωρηθέν, ά- 
πεφάσισε ν’ άγωνισθή έρρωμένως ύπέρ τ έ ς  
ίδίας αύτού ύπάρζεως. Παραιτούμενον τέ ς  
φυγές σταματα καί περιβάλλεται διά ζώ 
νης ήλεκτοικοϋ φωτός έζερευνών διά τών 
άκτίνων του μακράν τήν Ικτασιν τοϋ πο
ταμού.

Ό  Πλεμόν δέν ήδυνήθη νά προίδη εγ 
καίρως τήν στάσιν ταύτην τού αντιπάλου 
του. Παραφεοόμενον ύπά τής σκοτοδινιώ- 
δους αΰτοϋ φοράς τά Τορπιλλοβόλον 29 
εισέρχεται ώς βέλος είς τήν φωτεινήν



ζώνην πριν ή προφθάση νά τοποθετήση 
χαλώ; τήν τορπίλλην. Τό άκόντιον άπε- 
σύρθνι έν τάχει, διότι άλλως θά συνετρί- 
βετο έκ τής συγκρούσεως. Χάρις είς την 
απάθειαν του κυβερνήτου του καί την α 
τομικήν ρώμην τοϋ Ζιλδά τό τορπιλλοβό- 
^ον κατορθοΐ θαυμασίως νά στρίψη τόν 
οίακα, καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν ή πρώρα 
του ητο έτοιμη νά προσκρούση έκ τοΰ πλα
γίου κατά τοϋ Πρα-Βά/χ .  Μετά Ιν δευ
τερόλεπτον, τό εΰθραυστον σκάφος θά 
συνετρίβετο έπί τών χαλύβδινων πλευρών 
τοϋ τεραστίου αντιπάλου του. Ά λ λ ’ ή 
Ηράκλειος χείρ τοΰ Βρεττανοϋ ήνάγκασε 
τό 29 νά παρεκκλίνη καί νά ψαύση μόλις 
τό σινικόν θωρηκτόν. Έ  προσβολή άπέ- 
τυχε' πρέπει νά έπαναληφθή.

— Όπισω! διατάσσει ό Πλεμόν.
Τό τορπιλλοβόλον ύποχωρεΐ, ά λλ ’ όχι

τόσον ταχέως. Βροχή βλημάτων μυδραλ- 
λιοβόλων Γκάτλιγκ ρίπτεται έπ’ αΰτοϋ.

Τέσσαρες σφαΐραι διατρυπώσι τό σιδη- 
ροΰν περίφραγμα. Ά ν  ήθελον προσβάλει 
αΰτό έ'να πόδα κατωτέρω, είς τά υφαλα 
μέρη, τό σκάφος θά κατεβυθίζετο παρα- 
χρήμα. Κραυγή άλγους άναδίδεται άπό 
τόν θάλαμον τών θερμαστών, είς ήν άν- 
ταποκρίνεται στοναχή τοϋ Ζιλδά. Ένός 
τών θερμαστών συνετρίβη ή σπονδυλική 
στήλη. *0 προσβληθείς καταπ ίπτε ι πρός 
τά έμπροσθεν ψυχορραγών, μέ την κεφα
λήν έπί της πεπυρακτωμένης καμίνου. 
Τοϋ Ζιλδά μία σφαίρα άπέκοψε τόν δεί
κτην της κρατούσης τό πηδάλιον αριστε
ροί; χειρός.

— Σήκωσε τον, είπεν ό Φριδεοΐκος α 
παθής· θά σοϋ τόν προσκολλήσωμεν άρ-

■ * 6τεΡα '
Κύψας δέ ό ίδ ιος καί λαβών την άπο- 

κοπεΐσαν φάλαγγα προσήρμοσεν αΰτήν έπί 
τοϋ άκρωτηριασθέντος μέλους, περιδέσας 
αυτήν ίσχυρώς διά τεμαχίου τής ζώνης 
του. Ό  Κλέτος αντικαθιστά τόν σύντρο
φόν του.

Εν τούτοις τό Π ρα -Β αγχ  ίκανοποιη- 
θεν, έξηκολούθησε την φυγήν του. Ό  α 
ξιωματικός έλησμόνησε τά πάντα άπο- 

[ βλέπων μόνον είς την έκδίκησιν. Πώς νά 
παρουσιασθή πρός τόν ναύαρχον μέ ενα 
νεκρόν καί μέ ενα τραυματίαν; Πρέπει νά 
καταστρέψη την αΰθάδη έκείνην κορβέ'τ- 
ταν, ήτις τόσον φοβερώς τοϋ άπήντησεν.

Η δύναμις τοΰ άτμοΰ έπαυξάνεταΓ ή 
τορπίλλη έτοποθετήθη εί; την θέσιν της. 
Τό σινικόν πλοϊον προχωρεί είς τό πέλα 
γος έν πάση ταχύτητ ι.  Μετά τρία λεπτά 
θα φθάση είς τό στόμιον, ένθα ό φραγμός 
τής παλίρροιας θ’ άνακόψη τόν ί>ρόμον 
τού 29. Ίδοΰ ακριβώς δτι στρέφεται πλα- 
γίως, δπως άποφύγη την φοβεράν όρμην 
τού έπερχομένου υδατος. Μίαν άκόμη 
Προσπάθειαν άν καταβάλη θά σωθή καί 
τό 29, άπωθουμενον ΰπό τών κυμάτων,θά 
Οπισθοδρόμηση κατά ήμισυ μίλλιον.

— 'Ολοταχώς ! διατάσσει έκ νέου την 
μηχανήν ό Πλεμόν.

Τά φώτα έσβέσθησαν' ά λλ ’ ό κρότος 
τής μηχανής, κρότος σίδηρου βραγχνός 
Χαί στρηνης καί ή άσθμαίνουσα πνοή τών

σωλήνων τοϋ άτμοΰ άρκοϋσιν, δπως κα- 
ταγγείλωσι τήν παρουσίαν τοΰ έπιτιθε- 
μένου. Άδιάφορον' ή όρμή έδόθη. ‘Υπό
κωφος έκπυρσοκρότησις άκούεται. Ή  τορ
πίλλη έξερράγη καί διέτρησε τόν κολοσ
σόν είς τό πλευρόν, είς μέρος μή προστα- 
τευόμενον ΰπό τοϋ θώρακος. Τό ΰδωρ της 
θαλάσσης εισρέει όρμητικώς έντός τοΰ 
τραύματος.

— Όπισθεν ! διατάσσει ό ύποπλοίαο-
Χ ° « ·

Ά λ λά  μάτην προσπαθοΰσιν ! τό άκόν- 
τιον ένεπήχθη είς τό τραύμα. Δι’ ένός 
άλματος ό Κλέτος έφορμα καί διά δύο 
κτύπων πελέκεος άποκόπτει αΰτό καί τό 
άφίνει έμπεπηγμένον είς τά πλευρά τοϋ 
Πρα-B ayx  θανασίμως τρωθέντος.Έν τού- 
τοις ή κορβέττα μανιωδώς καταπυροβο- 
λεϊ τό τορπιλλοβόλον' άλλ ’ ήδη, σφοδρό - 
τερον τοΰ ελικος, τό κΰμα παραφέρει τό 
29 Υ π ό  τήν λάμψιν δέ τών πυροβολι
σμών εκείνων ό Φριδερΐκος καί οί ύπ ’ α ΰ 
τόν ά'νδρες παρίστανται είς τοΰς τελευ
ταίους σπαραγμούς τοΰ θωοηκτοΰ, δπερ 
καταβυθίζεται άνευ βοήθειας έν τφ  σκό- 
τει της νυκτός.

ΡΈπεται συνέχεια],
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

Η Λ Α Ι Μ Η Τ Ο Μ Ο Σ
Αιήγημα 

ΡΟΔΟΔΦΟΓ Κ . ΜΟΡΕΤΤΗ

ΒΣΕΒΟΛΟΑ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Σΰν τή παρελεύσει τοΰ χρόνου συνεσω- 
ρεύοντο πικρίαι καί δηλητήρια παρομοίων 
οδυνηρών σκέψεων καί άνικανοποιήτων 
ορμών, μετά τής πικρίας δέ άνεγεννάτο 
καί κρυφία όογή κατά τοΰ συζύγου, τοΰ 
«ματαιώσαντος» τήν καλλιτέραν αυτής 
ηλικίαν καί ή οργή αυτη μετεβάλλετο 
λεληθότως καί βαθμηδόν είς υπουλον 
καί κρύφιον μίσος πρός τόν άνθρωπον έ- 
κεΐνον. Τό μίσος καθίστατο σφοδρώτερον, 
ώστε ή δυστυχής,κατ’αΰτήν, γυνή, ήσθά- 
νετο πλήρη αδυναμίαν πρός τό νέον τοϋτο 
αίσθημα. Έν τούτοις, ό σύζυγος- οΰ6έ 
κα τ ’ έλάχιστον παρετήρησε πάν δ ,τ ι τ ε 
λε ίτα ι έν αΰτη καί ένησχ ολημένος είς τάς 
έργασίας του, έξηκολούθει, ώς πρότερον, 
ν’άγαπά αΰτήν, μέ τήν συνήθη αΰτφ  α 
γάπην.

Ά λ λ ’ίδοΰ ή άπηνής μητέρα εΰσπλαγ- 
χνίσθη πως τήν Ειρήνην Βορίσοβναν.

Ό  έξάδελφος αυτής Βελτίστσεφ, έπό- 
μενος μιάς τών ιδιορρύθμων ιδιοτροπιών 
του, είς &ς τοσαύτην είχεν έπιτηδειότη- 
τα , ώς έκ τοΰ ακολάστου καί διεφθαρμέ
νου βι'ου, δν διήγεν, ήρξατο δεικνύων 
αΰτή πλειοτέραν της άπαιτουμένης είς 
συγγενή προσοχήν Ώ ς πρώτη αφορμή τ '/j ς 
προσοχής ταύτης ύπήρξεν αρκούντως τ α 
πεινή καί αισχρά παρώρμησις . Θερμήν 

| τ ινα  τοΰ ’Ιουλίου ήμέραν, καθήμενος έπί 
j  τοϋ εξοχικού ανδήρου, πλησίον τής έξα- 
! δέλφης του, ήτις ήτο ένδεδυμένη έλα- 

φράν έσθήτα μετά πλατέων περιχειρίδων, 
τυχαίως δλως παρετήρησε τήν έζ άμε- 

I λείας γεγυμνωμένην χέΐρά της καί εΰρεν 
δτι είχε «λαμπρόν καί δροσερόν σώμα».

— Τί διάβολο ! Οΰδέποτε μέχρι τοΰδε 
έδοκίμασα τόν έ'ρωτα γυναικός τής η λ ι 
κίας ταύτης ! διελογίσθη κατά τήν σ τ ιγ 
μήν έκείνην' καί δμως πόσον άκόμη είνε 
ώραία... Δέν βλέπω τόν λόγον, διατί νά 
μή αρχίσω ! . .  .

Καί ήρχισε.
Τήν συγγενικήν γειτνίασιν τών σβέ

σεων, τήν μέχρι τής στιγμής έκείνη; ύφ- 
ισταμένην, εξαίρετα ήδύνατο ήδη νά έκ- 
μεταλλευθη πρός δφελός του. Κατά πρώ
τον λόγον, αΰτη έπέτρεπεν αΰτφ  τάς έν 
εΐ6ει άστεϊσμοΰ, τάς αίσθηματικάς πως 
έξομολογήσεις έκείνας, αϊτινες, άνευ τής 
συγγενικής γειτνιάσεως, θά ήσαν άπροσ- 
πέλαστοι διά τάς προκαταρκτικάς έρεύνας 
του' δεύτερον, παρεμόρφου τήν αλήθειαν 
τής έξυφαινομένης δολοπλοκίας καί πρώ
τον πάντων παοεμόρφου αΰτήν είς τούς 
οφθαλμούς τοΰ Μαξίμου Γρηγόριεβιτζ, 
δστις, άφωσιωμένος εί; τά οικονομικά, 
οΰδέν έ'βλεπεν, οΰδέν ύπώπτευε καί οΰδέν 
έμάντευσε μέχρι τής τελευταίας στιγμής 
τοϋ βίου του.

Ή  βαθμιαία πρόοδος καί άνάπτυξις 
τών πρός τόν έξάδε>φον*σχέσεων κα τ ’άρ- 
χάς διέφευγον μάλιστα τήν γυναικείαν ο
ξυδέρκειαν καί αΰτής τής Ειρήνης Βορί— 
σοβνας, διέφευγον τήν έσωτερικήν αΰτής 
προσοχήν πρός τήν έαυτής καρδίαν. Ή -  

1 γνόει καί αΰτή καί δέν ήδύνατο νά έν- 
' νοήση πώς έ'γεινε καί τίνος ενεκεν έλαβεν 

άρχήν τοΰτο, πώς προυχώρησεν, άνεφύει, 
άνεπτύχθη.. .  Ή  «συγγενική γειτνίασις» 
καί έν γένει ή γνώσις τής «συγγενειας» 
μάλιστα, άπέτρεπον τοΰς οφθαλμούς αΰ
τής ταύτης έκ τής άληθείας' δέν ένόει 
τήν άρχήν, ήτις συνετέλεσε πρός τήν ά- 

1 πόκρυφον οΰσίαν τών πόθων τοΰ έξαδέλ
φου της καί άφυπνίσθη, μαντεύσασα τήν 
αλήθειαν τότε μόνον, δταν οί ίσχυροί 
βραχίονες τοϋ Πλάτωνος Βασίλειεβιτζ α ί 
φνης περιέβαλον καί έθλιψαν τό σώμά 
της, καί τά θερμά του χείλη έκάλυψαν 
άπαν τό πρόσωπον αΰτής διά περιπαθών 
φιλημάτων.

Έτρόμαξε διά τήν αίφνιδίαν καί έπαί- 
σχυντον ταύτην πτώσίν της . Έν αυτή 
έξανέστη καί ή γυναικεία αιδώ, καί ή ά- 
γανάκτησις καί τό αίσθημα τής άξιοπρε- 
πείας της ' μ’δλα δέ ταΰτα  οΰδεμίαν κατά 
τοΰ Βελτίστσεφ διαμαρτυρίαν έξέφρασε' 
ουτε έρράπισεν, οΰτε άπεκάλεσεν αυτόν
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διά τοΰ ονόματος εκείνου, δπερ τφ  άρμο
ζε, δέν προσετρεξεν είς τό άσύνετον μέν, 
άλλ ’ αποτελεσματικόν μέσον , είς την 
κραυγήν, δέν τό είπεν είς τόν σύζυγόν 
της, καί μάλιστα δέν άπεδίωξεν αΰτόν 
τής οικίας της. Έντρομος καί τεθορυβη- 
μένη, μόνον άσθενώς άπέκρουσε τάς έπι- 
θέσεις του' οταν ί̂ έ κατώρθωσε νά άπο- 
σπασθή τ?1ς αγκάλης του, έθύμωσεν έναν- 
τίον του διά μωροΰ καί δλως ΰποχωρητι- 
κοΰ τρόπου.

Ό  Βελτίστσεφ έλόγιζεν, οτι ή άρχή 
ειχεν έπιτύχει, καί την υποχωρητικήν 
ταύτην οργήν της άπέδωσεν είς καλήν 
Ικβασιν μελλούσης έπιτυχίας.

Μείνασα μόνη, ή Ειρήνη Βορίσοβνα, έξ- 
επλήττετο, οταν παρετήρησεν, δτι ουδό
λως ήσθάνετο οργήν έναντι ον τοΰ έξα 
δέλφου της «καί δμως πώς νά μή θυμώση 
κανείς είς τοιαύτην προσβολήν !» Ά λ λά  
πώς αυμβαίνει τοΰτο ·, καί διατί έκεΐνος 
νά προσενεχθή ουτω πρός αΰτήν ; «Διότι 
τήν ά γ α π φ ;»  έψιθύρισεν αΰτή αίσθημα 
αποκλειστικόν τής γυναικείας φιλαυτίας. 
«Ά γ α π $  ! . . .  ναί, άγαπα !» καί ή συναί- 
σθησις αΰτη λίαν τερπνώς έγαργάλιζε 
τήν καρδίαν καί τήν φιλαυτίαν της.

Ήσθάνετο φρίκην, φόβον, ήσχύνετο καί 
συγχρόνως έτέρπετο άνυπολογίστως όπό- 
ταν οΰτος Ιθλιβεν αΰτήν είς τάς άγκά- 
λας του καί έδέχετο έπί τοΰ προσώπου 
της τά φιλήματα του, καί μόνον μετά 
τήν άναχώρησίν του άνελογίσθη τάς στιγ- 
μάς έκείνας. «Καί φρίκην, καί τέρψιν ή- 
σθάνετο, πώς τοΰτο;» «Διότι καί σύ τόν 
αγαπάς, έψιθύρισεν αΰτη ή καρδία της' 
διά τοΰτο καί δέν έξωργίσθης κα τ ’αΰτοΰ 
πλειότερον, διά τοΰτο καί οΰδεμίαν προσ
βολήν αισθάνεσαι».

Τοΰτο υπήρξε ποιά τις άνακάλυψις διά 
τήν Ειρήνην Βορίσοβναν, άνακάλυψεις έν 
αΰτή τή καρδίι^ της ' διότι μέχρι της 
στιγμής ταύτης οΰδ’ αΰτή άνεγνώριζεν 
δτι έν τή καρδία της κρύπτεται θερμόν 
αίσθημα, τίς οίδέ πως καί πότε άναγεν- 
νηθέν. Τώρα δέ μόλις ώνόμασε, προσδιό
ρισε καί έσχηματοποίησεν αΰτό έν τή 
συνειδήσει της.

Ή  ψυχή της ήρξατο άναπτερουμένη, ή 
δέ καρδία της νά πάλλη, διψώσα ζωής, 
καί ζωης εΰρυτέρας, πληρεστέρας, συμ
φωνοτέρας !

Εΰρεν έπί τέλους τόν σπινθήρα έκεΐνον 
τής φαντασιώδους τέρψεως, τήν άνθηράν 
έκείνην σελίδα είς τήν μονότονον καί 
ξηοάν μυθιστορίαν τοΰ βίου της, ήν μέ
χρι τοΰδε κρυφίως καί ματαίως ώνειρο- 
πόλει.

Τό πρώτον ήδη, καθ’ολον τόν αρκούν
τως ποοκεχωρημένον βίον της, ήσθάνετο 
έρωτα.

Τήν έπαύριον, ό Πλάτων Βελτίστσεφ, 
άγνοών ϊ τ ι  πώς θά έδέχετο αΰτόν, μετά 
τήν σκηνήν τής προτεραίας, είσήλθεν είς 
τά  δωμάτιά της, άλλά διά της χαρακτη- 
ριζούσης αΰτόν άναιδείας, καί δή ώς 2- 
χων έπ’ αΰτής ήθικόν δικαίωμα.

Αΰτη ύπεδέχθη αΰτόν μετά τίνος δει
λ ίας καί ταραχής. Ή  χειρ αΰτής Ιτρε-

μεν έλαφοώς, άλλά θερμώς καί συμπαθώς 
άπήντησεν είς τήν θλΐψιν έκείνου' το δέ 
βλέμμα, καίτοι άπέφευγε νά συναντήση 
τοΰς οφθαλμούς του, έν τούτοις διωλί- 
σθαινεν έπ’ αΰτοΰ εΰνουν, αίμύλον, καί 
μάλιστα άνέλαμψεν έν αΰτφ  ακαριαίος 
σπινθήρ χαράς καί ηδονής, άς έξήγειρον 
ή ελευσις τοΰ ανθρώπου τούτου.

Ο Βελτίστσεφ, παρατηρήσας πάντα 
ταΰτα , αΰθωρεί ένόησεν οτι άνέμενον καί 
έπεθύμουν αυτόν.

Έκ τής στιγμής ταύτης αί ένδόμυχοι, 
αί ψυχικαι σχέσεις ήσαν ήδη συνδεδεμέ- 
ναι, κατόπιν τών όποιων ό ταχύπτερος 
χρονος άνεπαισθήτως μετέφεοεν αΰτοΰς 
είς έ'δαφος πάθους, οΰχί ήδη πλατω ν ι
κού.

Ό τα ν  γυνή τις τής ήλικίας ταύτης, 
γυνή, χάνουσα ήδη τό γόητρον της νεό- 
τητος αυτής,αγαπήσει αίφνης είλικρινώς 
άνδρα τινά , καί μάλιστα δταν τό πρώτον 
ήδη γνωρίζει τό αίσθημα τοΰτο, ή γυνή 
αυτη άγαπόί άπεγνωσμένως, τυφλώς,καθ’ 
ολοκληρίαν ΰποτασσομένη είς τήν θέλη- 
σιν, τό βλέμμα, τήν ιδιοτροπίαν, τάς ό- 

j ρέξεις τοΰ άνδρός έκείνου, δστις κατόρ
θωσε ν’ άνάψη έν τή καρδία της τό πΰρ 
τοΰ πάθους. Αΰτό τοΰτο συνέβη είς την 
Ειρήνην Βορίσοβναν. Ό  Πλάτων Β ελτ ί
στσεφ έγένετο τό είδωλον αΰτής, ό θεός 
καί ό διάβολος, δστις ήδύνατο νά τήν 
άναγκάση, νά τήν διατάξη νά πράξη πάν 
6 ,τ ι  θά έπήοχετο είς τήν κεφαλήν του, 
καί είς πάντα ταΰτα  νά εΰρίσκη μόνον 
τυφλήν καί ευλαβή έκπλήρωσιν τΐϊς θε- 
λήσεώς του. "Εβλεπε διά τών οφθαλμών 
του, έσκέπτετο διά τών λογισμών του, 
εζη διά τοΰ νοός του, καί έπίστευε διά 
τών πεποιθήσεών του.Τό μόνον, δπερ άπ- | 
εμενεν αΰτή κτήμα ,  ήτο άπεοιόριστον καί j 
φλογερόν πάθος πρός τόν άνθρωπον τοΰ
τον· καθ’ δλα δέ τά λοιπά ή προσωπικό- 
της αυτνίς δουλικώς έσύρετο ένώπιον ττ5ς 
θελήσεώς του. Έν αΰτή εΰρεν οΰτος τήν 
μάλλον άφοσιωμένην, πιστήν, τυφλήν καί 
είς πάντα πρόθυμον δούλην χάριν τοΰ 
προσφιλοΰς τούτου ανθρώπου.

Αί περιστάσεις τοσοΰτον συνετέλουν 
• , .  προς ευυτυχιαν των, ωστε επροστατευον

J  τάς σχέσεις των. Ή  στενότης αΰτών, θε- 
μελιουμένη άλλως τε έπί της αΰστηράς 
κοσμιότητος,όιο: τά ί -ένα'μάτια,εις  οΰδένα 

j ήδύνατο νά φανή παράδοξος, χάρις είς 
τήν στενήν «συγγένειαν» καί προπάντων 

I διότι αΰτη δέν παρεΐχεν υποψίαν είς τόν 
1 αγαθόν Μάξιμον Γρηγόρ^εβιτζ. Καί μά- 
I λ ίστα  ό περιωοισμένος κύκλος τών γνω

ριμιών καί ή Ιλλειψις ιδιαιτέρων υποδο
χών καί έπισχέψεων ξένων ανθρώπων,λίαν 

| έπροστάτευον αυτούς, διότι έμποδίζετο 
οΰτω ή διάδοσις κακοφημιών καί σκαν
δάλων. Πέπλος μυστηρίου έκάλυπτε τάς 
σχέσεις ταύτας καί τό μυστήριον τοΰτο 
είς τοΰς όφθαλμοΰς της Ειρήνης Βορίσο- 
βνας είχε γόητοον ρωμαντικής χάριτος. 
Τό οΰτω καλούμενον «κακούργημα» τών 
άμοιβαίων σχέσεών των, ένίσχυε μάλιστα 

j δι’ αΰτήν τό γόητρον τοΰτο, πλειότεοον 
i μάλιστα έβοήθει τοΰτο, και έπειδή

έν τώ βίω αΰτής οΰδεμία απολύτως ύπ» 
ηρχε σοβαρά θέσις, καί οΰδέν απολύτως 
είχε να πράξη, μή δυιίαμένη νά χρησιμο- 
ποιήση τόν καιρόν της, διά τοΰτο τό πά
θος έπλήρωσε καί άπερρόφησε πάσαν την 
ΰπαρξίν της καί έσχημάτισε τήν μόνην 
σοβαράν θέσιν.

Έν τούτοις, τά  οικονομικά τοΰ Πλά- 
1 τωνος Βασίλε&εβιτζ, ώς γνωστόν τ φ  α

ναγνώστη, συνέπεια τών άνυπολογίστων 
καί συχνάκις άσυνέτων ζημιών καί 
κυρίως συνεπείς τής έν τφ  χρηματιστη- 
ρίψ κυβείας, πρός ήν έπεδόθη μεθ’ ολου 
τοΰ πάθους μανιώδους παίκτου, ίσχυρώς 
συνετάραξαν καί έμείωσαν τήν λαμπράν 
περιουσίαν του, ήτις μόλις διετηρεΐτο είς 
τήν προσήκουσαν περιωπήν,χάρις είς τήν 
πίστωσιν, τήν γνώσιν καί τήν κοινωνικήν 
θέσιν τοΰ Μαξίμου Γρηγόριεβιτζ, διαχει- 
ριζομένου σημαντικόν μέρος τών εργασιών 
καί συναλλαγών του. Έν τή κεφαλή τοΰ 
Πλάτωνος συχνά καί ταχέως συνελαμβά- 
νοντο σχέδια τολμηρών, μεγάλων, άλλά 
κινδυνωδών έπιχειρήσεων, ατινα έθεώρει 
πάντοτε τοσοΰτον πραγματοποιήσιμα,ώσ
τε ήοκουν ολίγα τινα χρήματα,καί έν δια- 
στήματι δύο έτών θά έγίνετο Ροτσχίλδ ί 
"Ισως τινές τών έπιχειρήσεων τούτων ή- 
δύναντο καί νά έπιτύχωσιν, ά λλ ’ δπως 
έφαρμόση αΰτάς είς τόν βίον καί πραγμα
τοποίηση, έστερεΐτο ό Πλάτων Β ελτ ί
στσεφ τής έπιμόνου έκείνης καί έπιπόνου 
δράσεως, ήτ ις κινείτα ι, καίτοι βραδέωςγ 
άλλά περιεσκεμμένως, διαρκώς καί μετ’ά- 
κριβείας, καί διά τής όποιας τοσοΰΐο 
δαψιλώς ήτο πεπροικισμένος ό Μάξιμος 
Γρηγόριεβιτζ. Ά λ λ ά  . . . άπωλέσας τήν 
πρός τόν έξάδελφον έμπιστοσύνην ό «γέ
ρων» ,οΰδεμίαν ήδη εδιδε προσοχήν είς τά 
περίλαμπρα σχέδια τοΰ Πλάτωνος. Τοΰτο 
έλύσσα καί προσέβαλλε τόν Πλάτωνα 
Βασίλειεβιτζ, δστις ήρξατο διαβλέπο>ν 
είς τόν έξάδελφόν του τό μόνον πρόσκομ
μα πρός πραγματοποίησιν τών μεγαλουρ
γών έπιχειρήσεων του. Έ φ ’ δσον δέ κα- 
τεστρέφετο ή περιουσία του, έπί τοσοΰ- 

I τον έκυρίευεν αΰτόν τό πάθος καί ή δίψα 
τοΰ εΰαποκτήτου, ταχέος καί μεγάλου 
κέρδους.

Έν τούτοις ό «γέρων», βλέπων δτι ό 
έξάδελφος διά τής διαγωγής του ταύτης 
εΰκολώτατα ήδύνατο άπό ήμέρας είς ήμέ
ραν νά διακινδυνεύση οΰχί μόνον τήν έ- 
αυτοΰ άλλά καί τήν ίδικήν του οικονομι
κήν πίστιν , ώς μεριδιοΰχος καί συνεταί
ρος, άπεφάσισεν άμετακλήτως— χ,ωρΐς νά 
ελθη μετ’ αΰτοΰ είς Ιριδας— ν’άπομακρύ- 
νη τών εργασιών του τόν Πλάτωνα. Ή  

I άπόφασις αΰτη ήτο διά τόν Πλάτωνα 
Βελτίστσεφ τό έπαπειλοΰν αΰτόν νέφος 
καταιγίδος' έγνώριζεν δτι ή πραγματο- 
ποίησις αΰτής Ισεται φοβερά δι’ αΰτόν, 
κεραυνός, δστις παντελώς θέλει έξαφανί- 
σει τήν οικονομικήν αΰτοΰ πίστιν , τά σχέ
διά του, καί άπασαν τήν περιουσίαν του. 
Άπεφάσισεν,ώστε διά παντοίων μέσων,νά 
άποκοούση αΰτό τό κτύπημα, καί πρό? 
τοΰτο νά προβή είς είδός τ ι πραξικοπή
ματος.



‘Ο; άνθρωπος, φιλελευθέρους 2χων άρ- 
νάί, δστις γαύρως έν ταϊς ήμέραις μας 
Β η λ ο ϊ , δ τ ι  πάντα τά μέσα είσΐ καλά, άρ- 
χεΐ νά έκπληροΰται ό σκοπός— δ σκοπός 
άγιάζει τά μέσα— δβτις άτομικώςδύναται 
νά η νΐ(/.ΐν έπωφελής, δέν οπισθοχώρησε 
πρό'τής ιδέας ν' άποστείλη τόν «γέρον
τα» είς τάς αιωνίους μονάς, καί διά τοΰ 
θανάτου του νά διορθώση την θέσιν του. 
Ή μόνη δυσκολία ήτο είς την έκλογήν 
τοΰ μέσου οπερ ώφειλε νά κατευόδωση 
τόν έξάδελφόν του είς την άλλην ζωήν . 
Ά λ λ ’ ιδού έπήλθεν είς βοήθειαν αΰτοΰ ή 
έπιστήμη, Τ,ς ήτο κατά τι μύστης, καί τά 
χρήματα, έκ τών οποίων τω Ιμενον έτι 
αρκετά, ΐνα έπιτύχη μέσον ασφαλές, πα- 
ρέχον  έλπίδα καί μή άφίνον καταφανείς 
βυνεπείας, άναφορικώς πρός τήν Ιατροδι
καστικήν έξέτασιν.

Κατόπιν τούτων, πρός πλήρη έπιτυ- 
χίαν, Ιμενεν άκόμη, διά παν ένδεχόμενον, 
ή ύπόσ/εσις περί συγκαταθέσεως της Ει
ρήνης Βορίσοβνας.
I Άστεϊζόμενος καί μετ’ άκρας έπιφυ- 

λάξεως ήρξατο οΰτος προπαρασκευάζων 
αΰτήν είς τήν ιδέαν, δτι ή υπαρξις τοΰ 
«γέροντος» είνε περιττή καί μέγα βάρος 
δι’ άμφοτέρους, διά τήν ζωήν των, διά 
τόν ερωτά των καί μάλιστα διά τήν υλ ι
κήν αΰτών ΰπαρξιν. Ένεκα τοΰ πρός τόν 
σύζυγόν της κρυφίου μίσους, δπερ πρό 
πολλοΰ ήδη έ'τρεφεν έν τΐ; καρδίειε της ή 
Ειρήνη Βορίσοβνα, οΰδέποτε άγαπήσασα 
αΰτόν, καί ενεκα τοΰ τυφλώς δουλικοΰ I- 
ρωτος αΰτής πρός τόν Πλάτωνα, οΰτος 
δέν έδοκίμασε μέγαν κόπον δπως έλκύση- 
ται αΰτήν πρός τό μέρος του, καί έν σχέ- 
σει μάλιστα πρός τήν μελετωμένην πρ<2- 
ξιν. Ό  Βελτίστσεφ, τοσοϋτον έπιδεξίως 
καί έλκυστικώς κατώρθωσε νά πείση αΰ
τήν δτι ό θάνατος οΰτος, οΰδενός τήν υ
ποψίαν διεγείοων, οΰδόλως δ! ένοχοποιών 
αΰτοΰς πρό τοΰ δικαστηρίου,θέλει συνεπι
φέρει τοσαύτην έλευθεοίαν, τοσοϋτον λαμ- 
πράν εΰτυχίαν διά τόν Ιρωτά των, τοσαύ
την ανεξαρτησίαν διά τόν βίον των, οΰχί 
έδώ, ά λλ ’ έ κεΐ που έν Εΰρώπη, καί το- 
σαΰτα νέα καί δαψιλή μέσα δι’ άμφοτέ
ρους, ώστε ή Ειρήνη Βορίσοβνα οΰδεμίαν 
προέβαλεν άντίρρησιν είς τόν έρωμένον 
της. Ά λ λ ω ς  τε, ό αναγνώστης γνωρίζει 
ήδη μεθ’ όπόσης παιδαριώδους εΰκολίας 
έθεώρει τήν έπικειμένην πράξιν,μέχρι τής 
στιγμής τής πραγματοποιήσεως αΰτής, 
πιστεύουσα κα ί μή δτι θά έξετελεϊτο.

Ά λ λ ’ ή άπαισία ώρα εφθασεν. Ό  νε
κρός σύζυγος Ικειτο έν τφ  σπουδαστηρίψ 
του καί τώρα μόνον ήσθάνθη αυτη ά π α 
σαν τήν φρίκην τής τελεσθείσης πράξεως.

*

* *
Τό διάστημα τής μιό?ς καί ήμισείας ώ 

ρας, καθ’ δ, κατά τήν έντολήν τοΰ έρα- 
στοΰ, ώφειλεν αυτη νά διέλθη είς τά δω
μάτιά της χωρίς νά έξέλθη έφάνη είς α ΰ 
τήν ολόκληρος αίωνιότης. Αΐ στιγμαί 
παοήρχοντο μετά φρικώδους βραδύτητος, 
καί ένόμιζεν δτι οΰδέποτε, οΰδέποτε θά 
λάβη πέρας ή το.ιαύτη κατάστασις, δτι

Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

οΰδείς θά ελθη νά διακόψη τήν μοναξίαν 
της, οΰδείς θά έξάξη αΰτήν έκ τής έννε- 
ότητος τής φρίκης, καί μόνη ή σκιά τοΰ 
συζύγου, άοράτως πλήν άκουστικώς, καί 
αίσθητικώς,θά περιίπταται άνωθέν της.

Ά λ λ ’ ιδού είς τόν γειτονικόν θάλαμον 
αντήχησαν σπεύδοντα καί τεταραγμένα 
βήματα.

Ή  κ. Βελτίστσεφ έρρίγησε σύσσωμος, 
άλλά κατέβαλε δυνάμεις καί προσεποιήθη 
τήν κοιμωμένην.

— Κυρία . . . κυρία, ήκούσθη έπί τοΰ 
οΰδοΰ ή τεταραγμένη καί Ιντρομος φωνη 
τοΰ Δαμιανοΰ.'Ο Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ... 
μή τρομάζετε, παρακαλώ, κυρία... ό Μά
ξιμος Γρηγόριεβιτζ, νομίζω, έτελείωσε.

Ήγέρθη αΰτη μεθ’ όρμής έκ τής θέ- 
σεώς της.

’ “  Τί 5 !— Λέγω, δτι ό κύριος.... μοΰ φαίνε
τα ι άποθαμμένος...

—  ΙΊοιός ; . . .  Τί εΐνε ;
Ή  Ειρήνη Βορίσοβνα ήσθάνθη δτι τό 

αίμα συνέρρευσεν είς τήν καρδίαν της, αί 
δ! σκέψεις της περιπλέκονται καί συγχέ- 
ονται. Μηχανικώς σχεδόν, χωρίς σχεδόν 
νά έννοή ή ιδία, τ ί  καί πρός ποιον νά ό- 
μιλήσης , έ'καμε τήν τελευταίαν έρώ- 
τησιν.

Ό  Δαμιανός διεσάφησεν αΰτΐΐ, τίς  ά- 
πέθανεν.

— Ό  σύζυγός μου ; . . .  ό σύζυγός μου 
άπέθανε ; . . .  Καί δ ιατ ί ;

— Ποιος ήξεύρει ; . . . ίσως έκάμαμεν 
λάθος, είπεν υψών τοΰς ώμους ό Δαμια
νός' άλλά πολΰ ’μοιάζει...

—  Ψ εύματα . . .  άδύνατον.
“Εκαμε φοβεράς προσπαθείας, άνωρθώ- 

θη καί έπειράθη νά περισυλλέξη τάς φευ- 
γούσας σκέψεις της καί τάς ύπολειπομέ- 
νας αΰτή δυνάμεις.

— Όδήγησέ με πλησίον του ! διέτα- 
ξεν αΰτη καί αίσθανομένη δτι οί πόδες 
της κλονίζονται, τρέμουσιν, Ικλινεν έπί 
τοΰ ώμου τοΰ Δαμιανοΰ.

Οΰτος ώδήγησεν αΰτήν είς τό σπου- 
δαστήριον, δπισθεν τοΰ άνακλιντήρος ϊ -  
στατο ήδη δ γραμματεΰς καί τινες τών 
υπηρετών έντρομοι.

— Τον ιατρόν ! . .  τόν Πλάτωνα Βασί- 
λε^εβιτζ... καί τόν ιατρόν ! έπρόφερεν αυ
τη άσθμαίνουσα, μόλις άναφανεΐσα είς 
τήν θύραν τοΰ σπουδαστηρίου, καί πριν 
έ'τι ΐδη τόν τεθνεώτα.

Ή  φοβερά στιγμή έπλησίασεν" έκοΰσα 
ακόυσα ώφειλε ν’ άτενίση τό πρόσωπον 
τοΰ συζύγου της. Ενδόμυχος φωνή ΰπη- 
γόρευεν αΰτνί άπασαν τήν φρίκην τής 
στιγμής ταύτης" δέν ήθελε, δέν ήδύνατο 
νά πράξη τοΰτο, καί έν τούτοις ήσθάνε- 
το δτι θά γ ίν-zj — θά γίνη αμέσως άναπο- 
φεύκτως,άπαραιτήτως— δτι ώφειλε νά τό 
πράξη, έναντίον αΰτοΰ τοΰ χαρακτήρός 
της.

—  Ποΰ είνε ; άκουσίως έπρόφερε πρός 
οΰδ ένα αποτεινόμενη.

Οί ΰπηοέται ύπεχώρησαν καί πρό τών 
ομμάτων τής κ. Βελτίστσεφ παρουσιά- 
σθη, ήμικεκλιμένον πτώμα καί άτενίζον
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αΰτήν ήρέμα, νεκρόν τό πρόσωπον τοΰ συ
ζύγου.

Οί οφθαλμοί της έσκοτίσθησαν, οΐ κρό
ταφοι έκρούοντο, τό στήθος αΰτής κατέ
λαβε τό βάρος τής λιποθυμίας, καί μετ ’ 
άσθενοΰς καί διακεκομμένης κραυγής ά- 
ναίσθητος κατέπεσεν έπί τοΰ στήθους τοΰ 
Δαμιανοΰ, σπεύσαντος νά υποστήριξη αΰ
τήν κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν.

I'.

«'ο  δ υ σ τ υ χ ή ς  π όσον δ ε ιν ή ς  ύ π ο φ έ ρ ι ι  !»

Ό  αΰθωρει άφιχθείς ιατρός οΰδέν είχε 
νά πράξη, διότι εΰθύς έξ άρχής έπείσθη, 
δτι ό θάνατος έπήλθεν ήδη μετά πλήρους 
τοΰ δικαιώματος αΰτοΰ' άλλ’ οΰκ ολίγον 
έκοπίασε παρά τ7) Ειρήνη Βορίσοβνα. Ή  
αρκούντως παρατηρηθεϊσα λιποθυμία έπ- 
ήνεγκε τοσοϋτον σάλον είς τόν οργανι
σμόν αΰτής, ώστε οΰδόλως άπίθανον νά 
είχεν όλεθρίας συνεπείας. Ό  ιατρός άπέ- 
θεσεν αΰτήν έπί τής κλίνης καί μετεχει- 
ρίσθη κατευναστικά μέσα , προσπαθών 
πρώτον πάντων νά προλάβη τόν ένδεχό- 
μενον νευρικόν πυρετόν.

Αμα άφιχθέντος τοΰ Πλάτωνος Βελ
τίστσεφ αΰτη καθησύχασε καί ένεθάρρη- 
σεν. Οΰδέποτε άνέμενεν δτι ό θάνατος οΰ
τος θά έπενήργει έπ’ αΰτής τοσοϋτον βα- 
θέως καί ίσχυρώς. Τοΰτο κατά τι έτά- 
ραττε καί άνησύχει αΰτόν. *Τί διάβολο, 
πρέπει ν’ άνοίξω τά ’μάτια μου, νά μή 
μοΰ κάμη καμμιά άνοησία καί προδώση 
καί έαυτήν καί έμέ μαζύ».

—  Πρός Θεοΰ, μή έπέλθη τίποτε νευ
ρικός πυρετός ! ίκέτευεν οΰτος τόν ιατρόν, 
εχων ύπ ’όψιν ένδεχομένην φρενήτιδα, καί 
μετά τής φρενήτιδος τήν άποκάλυψιν τοΰ 
μυστηρίου.

Ή  Ειρήνη οΰτε βήμα δέν άφινεν αΰτόν 
άπό πλησίον της, φοβουμένη νά μείνη ά 
νευ αΰτοΰ, ή δέ πεφοβισμένη φαντασία 
της πάντοτε παρίστα αΰτη τήν άόρατον 
πνοήν τής ψυχής τοΰ τεθνεώτος.

Ό  Βελτίστσεφ άνά πβσαν στιγμήν ένε- 
θάρρυνε καί ηθικώς ΰπεστήριζεν αΰτήν, 
έφ’ δσον έπετρεπον αΰτφ  αί ϊδιαι ήθικαί 
δυνάμεις καί γνώσεις.

Έν τούτοις περί πολλών καί ποικίλων 
φροντίδων ώφειλε νά μεριμνήση. Ώς πλη- 
σιέστερος συγγενής καί συνέταιρος τοΰ 
άποθανόντος, ές ανάγκης ώφειλε νά 
άναλάβη δλας τάς περί τής κηδείας 
καί λοιπάς φροντίδας" νά ένασχοληθή περί 
τών φερετροποιών , οΐτινες ώς νεκροσκώ- 
ληκες, όσφρανθέντες θνησιμαίου, κ α τ ’ αυ
τήν έκείνην τήν έσπέραν, έπέδραμον έκ 
τής οπίσθιας θύρας είς τήν οικίαν τοΰ « μα
καρίτου» προβάλλοντες τάς προχείρους έκ- 
δουλεύσεις των ' νά μεριμνήση διά τόν 
κλήρον, τόν κανονίζοντα τά μνημόσυνον" 
διά τήν άστυνομίαν, ήτις προσήλθεν οπως 
καταγράψη τά  υπάρχοντα τοΰ μακαρίτου, 
νά συντάξη πρωτόκολλον καί έπιθέση 
σφραγίδας' διά τόν παρασκευαστήν μά
γειρον δ*«*ς παραγγείλϊ) τό έπικήδειον 
γεΰμα ;διά> τόν κλάραν' νά φροντίση διά 
ράπτην παραγγέλλων πένθιμα φορέματα



δι’ δλους τούς ΰπΐ/.ρέτας' νά διανείμη 
προσκλητήρια, άρχόμενα διά τής γνωστές 
φράσεως »[Λετά ψυχικού άλγους κηδεύο- 
μεν κ τ λ .» ,  νά έξαγοράση θέσιν διά τόν 
τάφον είς τό κοιμητήριον, νά διατάξη 
την άνώρυξιν αΰτοΰ, νά προσκαλέση πο
λυπληθές καί σοβαρόν ίερατεΐον, καί περί 
πλείστων καί πολλών άλλωνφροντίδων καί 
άνησυχιών παντοίων ιδιοτήτων.

Ευτυχώς ό ιατρός κατώρθωσε ν’ άπο- 
σοβήση τόν νευρικόν πυρετόν της Ειρήνης 
Βορίσοβνας, έν τούτοις δμως εδρισκεν α υ 
τήν τοσοΰτον ?τι έξησθενημένην, ώστε 
κατά παράκλησιν τοΰ Βελτίστσεφ, απο
λύτως άπηγόρευσεν αΰτη νά λάβη μέρος 
είς την κηδ είαν καί ώρισεν αΰτη τουλά 
χιστον τρεις ή τέσσαρας ημέρας νά μείνη 
κλινήρτης. Καταβεβλημένος ό Βελτίστσεφ, 
διήρχετο τάς νύκτας παρά τά προσκεφά- 
λαιον τής κλίνης της μετά της θαλαμη
πόλου, διότι αδτη ύπό την έπίρροιαν τοΰ 
νυκτερινού τρόμου διατελοΰσα, δέν άφινεν 
αΰτόν νά έξέλθη τοΰ κοιτώνός της. Ό  
ΓΙλάτων Βασίλειεβιτζ δυσηνεσχέτει καί 
κατηράτο αΰτήν ένδομύχως, ά λλ ’ έξ ά- 
νάγκης ώφειλε νά έκπληροϊ την θέλησίν 
της, φοβούμενος πάντοτε μη αδτη— τίς 
οίδεν — άκουσίως προδώση δλην την ύπό- 
θεσιν.

Την τρίτην ήμέραν έπί τής λεωφόρου 
τοϋ Νεύα (Νιέφσκιϊ ποοσπέκτ) παρά τόν 
ναόν Ζνάμενσκοϊ έξετάθη μακρά καί με
γαλοπρεπής ή νεκρική πομπή, έπί όδοΰ 
κεκαλυμμένης ύπό χλοερών φύλλων έλά- 
της, διευθυνομένη είς τήν Μονήν ’Αλε
ξάνδρου τοΰ Νιέφσκη.

Έ φ ιππο ι χωροφύλακες Ινθεν καί έ'νθεν 
τής πομπής, σειρά λαμπαδηφόοων, κήρυ- 
κες φέροντες τά οικόσημα τοΰ μακαρίτου, 
άλλοι φέροντες τά παράσημά του, δύο 
χοροί ψαλτών, άναγνώσται, φοροΰντες τά 
στιχάριά των, καλλίφωνοι καί ευτραφείς 
διάκονοι, ποωτοϊερεΐς μετά τών έπικα- 
λυμμαυχίων των, δύο άρχιμανδρΐται φέ
ροντες μίτρας, καί είς άρχιερεύς μετά τής 
ράβδου, πάντες νέαν φέροντες πένθιμον 
στολήν, προηγούντο τής πομπώδους νε- 
κοοφόρου, Ινθα, ύπό τό ύψηλόν αΰτής 
τρούλον, κοσμούμενον ύπό πτερών στρου
θοκαμήλου καί αργυρών θυσάνων, έ'κειτο 
τό φέρετρον, έστολισμένον διά στεφάνων 
έκ πολυτίμων άνθέων και μεγαλοπρεπώς 
κεκαλυμμένου ύπό τιμαλφούς χρυσοϋφάν- 
του πέπλου,οΰτινος αί άκραι κατήρχοντο 
σχεδόν μέχρις έδάφους είς μεγαλοπρεπείς 
πτυχάς. Όπισθεν τοΰ φερέτρου εβαινε 
πλήθος φίλων καί γνωρίμων- ένταΰθα ή- 
δύνατό τις νά παρατηρήση πλήθος γνω 
στών καί διακεκριμένων προσώπων' σύσ- 
σωμον τό χρηματιστήριον, άπαντες οί 
έξέχοντες έν τφ  πλούτφ, δλον τό άνθος 
τοΰ κόσμου τών βιομηχάνων, έμπορων, 
πρφην έργολάβων, μετόχων, διοικητικών 
υπαλλήλων, καί γραφειοκρατών, συνήλ- 
θεν ένταΰθα, tv’ άποδώση τήν ύστάτην 
οφειλήν είς τόν μακαρίτην.

Ά λ λ ά  πρό τοΰ πλήθους τούτου, καί 
σχεδόν άμέσω; μετά τό φέρετρον, ει'πετο 
ό Πλάτων Βασίλειβιτζ Βελτίστσεφ. Καθ'

δλον τό διάστημα εμενεν άσκεπής, τη -  
ρών συγκεντρωμένην καί εΰπρεπώς πένθι- 
μον Ικφρασιν είς τό ώχρόν καί μεμαρα- 
μένον πρόσωπόν του.

Ά πό  καιροΰ είς καιρόν, τινές έκ τών 
μάλλον στενών γνωρίμων τοΰ μακαρίτου 
άπεκρίνοντο πρός αυτόν έρωτώντες : πώς 
καί δ ιατ ί άπέθανεν ό άξιοσέβαστος Μά
ξιμος Γρηγόριεβιτζ ;

— Αίφνιδίως .. . άπό άποπληξίαν τών 
νεύρων, άπεκρίνετο ό Βελτίτσεφ μετ’ έκ- 
φράσεως βαθεία; συγγενικής θλίψεως.

— Βεβαίως, συνεπείς δυσαρέσκειας τι- 
νός ; μετ’ έπιφυλάξεως έξηκολούθουν δια- 
πυνθανόμενοι οι φίλοι.

Ό χ ι , τουναντίον Αί έργο
του έπήγαινον πάρα πολΰ καλά . . .  Έ γώ , 
μίαν ώραν πρό τοΰ θανάτου του άφήκα 
αΰτόν σχεδόν ζωηρόν καί ευθυμον' μόνον 
δι* όλίγην ζάλην παρεπονεΐτο καί πόνον 
είς τήν βάσιν τοΰ στομάχου.

—  Φαντάζομαι τό συμβάν τοΰτο πό
σον θά κατέπληξε τήν σύζυγόν του ! ε- 
λεγον μετ’έπισημότητος συμπάσχοντες οί 
φίλοι: και είς τήν κηδείαν βέβαια δέν θά 
είμπόρεσε νά παραστή !

— Τί λόγος ! πώς είνε δυνατόν, άφοΰ 
καί αΰτή εΰρίσκεται είς τό χείλος τοΰ 
τάφου ! ό ιατρός μάλισσα φοβείται περί 
τών διανοητικών δυνάμεών της, θλίβε - 
ρώς έκοινοποίησεν ό Βελτίστσεφ

Οί φίλοι, συμπαθώς έκίνουν τήν κεφα
λήν των, οίονεί πράγματι συνέπασχον, 
καί άπεμακρύνοντο, ΐνα δώσωσι θέσιν είς 
άλλα νέα πρόσωπα, άτινα άπετείνοντο 
διά τών αΰτών συνήθων έοωτήσεων.

Ό τε  έπρόκειτο ήδη νά τεθή τό φέρε
τρον έν τφ  τάφφ, ό Πλάτων Βελτίστσεφ, 
θαρραλέως,ήρεμος καί πρώτος ιλαβε τόέπί 
τοΰ μέρους τής κεφαλής εχμα τοΰ φερέ
τρου καί μέ Ικφρασιν μεγάλου καί ε ιλ ι
κρινούς άλγους ίδιοχείρως μετέφερε τόν 
έξάδελφόν του είς τήν τελευταίαν αΰτοΰ 
κατοικίαν.

— Ό  δυστυχής, πόσον τόν ήγάπα !. .  
καί παρατηρήσατε πόσον δεινώς ύποφέ- 
ρει ! δεικνύοντες τόν Βελτίστσεφ παρετή- 
ρουν πρός άλλήλους τινές τών φίλων τοΰ 
μακαρίτου.

[Έπεται auviysia],
Α γ α θ .  Γ .  Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

G ABRIE L DANTRA.GUES

ΕΓΓΑ ΜΟΣή Α Τ ϊ ΟΧΕ ΓΡ;
Αιήγημ*

»Διά τίνος άλλοκότου ιδιοτροπίας ή 
φύσις άπέκουψεν, ύπό κάλυμμα δυσειδέ- 
στατον, γυναικείαν ευαισθησίαν καί παρ- 
θενικήν άγνότητα ; . . .  Έ γώ  αΰτός έγέ- 
λασα ένίοτε διά τήν άντίθεσιν ταύτην, 
«λλά  τό συχνότερον Ικλαυσα.

»Πρό δεκαπενθημερίας δέν είχον λάξ^ 
τελείως τήν άπόφασιν, άλλ ’ ίδοΰ τ ί <ju. 
νέβη :

• Ά πό  έπταετίας εζη, έν τή οίκιί*: τοζ 
θείου μου, ορφανή τις , τήν όποίαν είχ0ν 
παραλαβή έξ οίκτου καί ή όποία έξετέλει 
χρέη καί θαλαμηπόλου καί μαγείρου είς 
τήν θείαν μου. Τήν έ'βλεπον καθ’ ε'καστο» 
Ιτος, κατά τάς ήμέρας τοΰ Πάσχα, καθ’ 
ήν έποχήν ύπήγαινα περιοδικώς είς Μολ- 
σάϊμ. Τώρα έμεγάλωσε πολύ' έπειδή 
έφέρετο πρός έμέ μέ πολλήν εΰγένειαν, 
καί οΰδέποτε είδον είς αΰτήν νά τη έμ· 
ποιώ άποστροφήν ή έπιθυμίαν πρός γέ
λωτα , οσάκις μ’ έβλεπε, καί έπειδή πρό 
πάντων ήτο πτωχή καί ολίγον εύμορφος, 
ϋτρεφον τήν γλυκεϊαν σκέψιν, τήν τρελήν 
έλπίοα νά τήν καταστήσω σύντροφον τοϋ 
βίου μου, νόμιμον καί προσφιλή σύζυγόν 
μου. Έπειδή δέ ήμην πολύ δειλός διά νά 
τί, εΐπω δτι θά μέ καθίστα εΰτυχέστατον, 
δεχομένη τήν περιουσίαν μου καί τό ό
νομά μου, είχα τήν πρόθεσιν νά έπιφορ» 
τίσω τήν θείαν μου μέ αΰτό τό λεπτόν 
διάβημα καί νά τήν παρακαλέσω νά ύ- 
περμαχήση δι’ έμέ.

• Κ ατάτό  τελευταΐον λοιπόν ταξείδιόν 
μου είχα λάβη τήν άπόφασιν καί ώς έκ 
τούτου παρεδ-.δόμην εί; θελκτικώτατα ό
νειρα.

»Φεΰ ! αγαπητέ μου Έρνέστε, ή εΰτυ- 
χία δέν έπλάσθη διά τόν άτυχή φίλον σου 
Βασίλειον ! Κεραυνός μέ άνέαενε.

» — ΤΗλθες 'ςέ ώραία έποχή, Γκρελου- 
σε, μοί είπεν ή θεία μου κατά τήν άφιξίν 
μου' auptov ή Λουίζα ύπανδρεύεται.

» —Ά  ! είπον κρατηθείς από τίνος τρα- 
πέζης διά νά (λτ, πέσω.

» —Ναί, ύπανδρεύεται τόν γελαδοπώ- 
λην Σίμωνα, ό όποιος εχει άπό οίκονο- 
μίαις χ ίλια τάλληρα. Δέν έπέτυχεν, exp*...

»Ά π ό  τόν άπελπισμόν μου έβιάσθην 
ν’ αναχωρήσω άπό τό Μολσάϊμ καί κα- 
τηυθύνθην είς Παρισίους.

» — Αλλην φοράν τοιαύτην ευκαιρίαν 
δέν θά εδρω, έσυλλογιζόμην. καί δέν θά 
Κχω κατά τόν βίον μου οΰτε γυναίκα 
οΰτε παιδιά ! .. . Εί 
ρίς άλλο...

» Ή  ταχυδρομική άμαξα είς ήν εύρι- 
σκόμην έσταμάτησε τρις είς τόΣατώ-Θιε- 
ρύ, διότι επρεπε ν' άλλάξωμεν τήν π λή 
μνην ένός τροχού. Έν φ έκαθήμην παρά 
τινα τράπεζαν τοΰ ξενοδοχείου καί άνε- 
μενον μελαγχολικώς την- άναχώρησιν , 
παρετήρησα τινά κάλλιστα ένδεδυμένον, 
μέ φυσιογνωμίαν λεπτήν καί εΰμενή , 
παρατηροΰντά με μετά μεγάλνις προσοχής 
Τοΰτο μοί άπήρεσεν, ά,ν καί τά βλέμμα
τά του ήσαν γλυκύτατα , καί έφαίνετο 
πολύ έπιφυλακτικός καί διακριτικός είς 
τήν έξέτασιν τοΰ έξωτερικού μου.

•Αίφνης μ’ έπλησίασε, μ’ έχαιρέτισεν 
ευγενώς καί μοί είπε :

— «Συμβόλαιον δι’ ενα έκ τών κυριω- 
τερων θεάτρων τών Παρισίων, μέ μ ι 
σθόν τακτικόν 6 ,000  φράγκων, έκτος 
τής άδειας ένός μηνός. ’Ιδού, κύριε, τ ί  
λαμβάνω τήν τιμήν καί δύναμαι νά σρΙς
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,-ροσφέρω. Έάν εχετε άλλο συμβόλαιον, 
Λ>νΐρόνω την ποινικήν ρήτραν καί έντό; 
αιδ; ώρα; ΰπογράφομεν τό συμβόλαιον.

>—Είσθε αχρείος ! . . . ανέκραξα όργί- 
>ο; άνεγερθείς.

a — Πώς ! . . . είπεν υποχώρησα; κατά 
|ν βήμα και μετ’ άνυποκρίτου έκπλήξεως.

αποτελείτε λοιπόν μέρο; τοϋ κωμικοϋ 
θιάσου, δστι; χθές ηλθεν εί; Σατώ-Θιερύ, 
κ*ί τοϋ όποιου τά δύο τρίτα τουλάχιστον 
διαμένουν εί; αΰτό τό ξενοδοχεΐον ;

>— Παντάπασι, κύριε, παντάπασι !
>—Ώ  ! συγχωρήσατέ με, κύριε, συγ

χωρήσατε με ! Κατά λάθος συνέβησαν τά 
προηγούμενα.

Καί άπεμακρύνθη ταχέω ;,  άλλά τόν 
$χουσα έξω λέγοντα είς τινα.

• — Ήπατήθην . . . άλλά μέ αΰτό τό 
κρόσωπον, κρίμα ! . . .

• Έλαβον την άπόφασίν μου. Θά ήμην 
πολύ άνανδρο; πράγματι, άν έξηκολού- 
βουν νά ζώ, εί; τοιοϋτον βαθμόν δύσμορ
φο; καί γελοίο;, ώς είμαι ! . . .

• Εύρίσκομαι κατά την στιγιχήν ταύτην 
έν τφ ξενοδοχεία) Βεφούρ, ένθα θά ποοσ- 
ποιτιθώ δτι θά δειπνήσω' κατόπιν θά υ 
πάγω νά χωνεύσω καί νά κοιμηθώ διά 
*«ντός εί; την άπαλήν κλίνην τοϋ Ση- 
χουάνα, την μόνην έρωμένην, ή τ ι ;  θά μέ 
δεχθή.

»Πολύ όλίγην φροντίδα έλάμβανον διά 
τά κτήματα καί διά τοϋτο οί κληρονόμοι 
(ίου θά δυσαρεστηθοϋν. Καθιστώ τόν έν 
Μολσάϊμ θεϊόν μου γενικόν κληρονόμον 
|ΐου. Είναι καθήκον μου' άλλά κληροδο
τώ 20 ,000 φράγκα είς την Λουίζαν, καί 
είς σέ, πρός άνάμνησιν, την βιβλιοθήκην 
μου καί τόν άδαμάντινον δακτύλιόν μου.
' *Χαΐρε, φ ίλτατέ  μοι Έρνέστε, ένθυμοϋ 
ϊηοτε οΰχί την μορφήν, άλλά τήν φιλίαν 
τοϋ δυστυχούς

ΒισιλεΙου Γχρίλουσέ."

Ό Γκρελουσέ έσφράγισε τήν έπιστολήν 
ταύτην καί Ικρουσε.

— Λάβε αΰτήν τήν έπιστολήν, είπε 
“ρός τόν Χρήστον, ρίψε την είς τό γραμ- 
(ιατοκιβώτιον καί φέρε μοι νά φάγω.

Ο Γκρελουσέ διά τοϋ άκρου τών οδόν- 
των μόνον ήψατο τών παντοίων έκλεκτών 
εδεσμάτων, άτινα τφ  παρετέθησαν, άλλ ’* 

ολόκληρον φιάλην άρίστου οί
νου.

Κατά τό μεσονύκτιον παρά τέταρτον 
'ζήτησε τόν λογαριασμόν καί έπλήρωσε.

Κατόπιν εδωκε πέντε είκοσάφραγκα είς 
τον περιποιηθέντα αΰτόν υπηρέτην, είπών 
*υτώ^διά φωνής, ής ποοσεπάθει νά συγ- 
*Ρ*τήσγ) τήν συγκίνησιν,

— Σοί τά χαρίζω, διότι σέ άποχαιρε- 
τ'ζω.ίΔέν θά μ’ έξαναϊδήτε πλέον.

— Φεύγετε ; ήρώτησεν ό Χρήστος κρα
τών τό έπανωφόριον τοϋ Γκρελουσέ.

'— Ναί, είς νέον κόσμον.
— Ώ  ! κύριε, λέγουν οτι δέν μαγει

ρεύουν χαλά είς τήν Νέαν Ύόρκην καί 
*ρο πάντων είς τήν Καλιφορνίαν.

■— Μοϋ φαίνεται, φ ίλτατε  Χρήστο,δτι 
**ν τρώγουν σχεδόν είς τό μέρος δπου

πηγαίνω , καί το οποίον μοι είναι ακόμη 
άγνωστον.

—  Είναι δυνατόν; άπεκρίθη ό Χρήστος 
πεπεισμένος άλλως τε, δτι ή αλλόκοτος 
αυτη άπόκρισις ήτο άποτέλεσμα τής κε- 
νωθείσης φιάλης.

— “Ετσι είναι, παιδί μου, προσέθηκεν 
ό Βασίλειος θλιβερώς μειδιών.

“Εθλιψε τήν χεΐρα τοϋ Χρήστου, τόν 
όποιον πολΰ έθοούβησεν ή οίκειότης αδ- 
τη παρ’ άνδρός πλουσίου καί γενναιοδώ- 
ρου, καί κατήλθεν, άφ’ οΰ άνήγειρε τό υ
ψηλόν αΰτοϋ περιλαιμιον.

Β'

Είπομεν πρό ολίγου δτι ή νΰξ ήτο ώ 
ραία καί ή θερμοκρασία χλιαρά.

Ό  Γκρελουσέ διήλθε σοβαρώς τόν κή
πον τοϋ ΙΙαλαί-Ρουγιάλ, καί κατηυθύνθη 
πρός τά κρηπιδώματα, άτινα διέτρεξε μέ- 
χρις οΰ διέβη τό διάφραγμα τοϋ Πασύ.

Ό  οΰρανός αίφνης κατέστη συννεφώδης, j 

τά δέ νέφη συχνάκις διέκοπτον τάς α κ τ ί 
νας τής σελήνης.

Εί; τινα βημάτων άπόστασιν τοϋ δια
φράγματος, ό Βασίλειος έ'στη, έξέβαλε 
κάτωθεν τοϋ έπανωφορίου του δίκανον πι- 
στόλιον καί έξήτασε μετά προσοχή; τήν I 
κατάστασιν τών έκπυρώτρων τού δπλου.

Έφάνη εΰχαριστηθείς έκ τής έξετάσεως 
ταύτης , διότι άνέλαβε τό βάδισμά του j 
στερρώς καί τακτικώς, δίκην άνδρός ε ί - 
δότος ποΰ μεταβαίνή καί διαλογιζομένου"

—- Θά φθάσω έγκαίρως.
Ό  Γκρελουσέ επιθυμών δπως μή παοί- 

στατα ί τις κατά τόν θάνατον του, έπεζή- 
τει ϊοημον μέρος, θέλων νά φονευθγ) είς 
θέσιν, καθ’ ήν ταΰτοχρόνως μέ τήν έκπυρ- 
σοκρότησιν νά πέσϊ) έντός βαθέος μέρους 
τού ποταμοϋ. Τό διπλοϋν τοϋτο μέσον 
τής αΰτοχειρι'ας ήθελε τόν προφυλάξγι τής 1 
σωτηρίας, ήν πιθανόν νά τφ  παρεΐχον ά- 
κουσίω; αύτοϋ.

"Οταν εφθασεν εί; μέρος Ινθα ή δχθη 
τοϋ ποταμοϋ ήτο πλήρης πλοίων έκ τών 1 
μεταφεοόντων άνθρακας καί άκινήτων 
πασσάλων, ένόμισεν δτι ήκουσε λυγμούς, j 
Έπλησίασεν είς τήν δχθην, ό δε ήχος | 
κατέστη διακρτικώτερος.

Ή  έκ φύσεως γενναία καρδία τού Γκρε
λουσέ δέν ήδύνατο νά φοβηθη κατά τήν 
στιγμήν έκείνην. Έκ περιεργίας λοιπόν 
μόνον καί έκ τής άνάγκη; νά διαφωτίζη- 
τα ι περί παντό; μυστηριώδου; πράγμα- 
το ;, δύο πράγματα οΰδέποτε έγκαταλεί- 
ποντα τόν άνθρωπον έν δσψ άναπνέει, ό 
Βασίλειο; κατηυθύνθη πρό; τό μέρο;, δ- 
θεν ήρχοντο οΐ λυγμοί καί έζήτησε διά 
τών οφθαλμών νά ιδη τό έκπέμπον τού- | 
τους πρόσωπον. Πράγματι δέ παρετήρησε, 
καθημένην είς τό άκρον πασσάλου καί j 
τοΰς πόδας έντός τοϋ υδατος έλουσαν, 
άρκετά αόριστον μορφήν, ήν παρατηρήσας 
έπ’ ολίγον έπισταμένως, είδεν δτι ^ήτο 
γυνή.

Έκράτει μεταξύ τών χειρών τήν κεφα
λήν της, ής τά μαλλία ήσαν λελυμένα 
καί έξέπεμπε φωνάς, έν τφ  μέσψ τών ό

ποιων ό Γκρελουσέ, εικοσάδα μόνον βη
μάτων άπέχων άπ ’ αΰτής, διέκρινε τάς 
έξής :

— Θεέ μου ! Θεέ μου... τ ί  θά γείνω ; 
Δέν Ιχω πλέον θάρρος... ώ !  νά πν ιγώ  είς 
αΰτό τό μαϋρο νερό ! . . .  Πώς θά υποφέρω! 
. . .  Καί ένόμιζα πώς είχα θάρρος . . .  τώρα 
ό θάνατος μέ φοβίζει... ναί, φοβούμαι... 
αΐ τρίχες μου σηκώνονται άπό τόν φόβον 
μου ! . . .  Δέν είμπορώ μ’δλα ταϋτα  νά γ υ 
ρίσω... τ ί  νά κάμω ; . . .  "Ω ! Θεέ μου, τ ί  
νά κάμω ; . . .

Αίφνης ήγέρθη διά σπασμωδικής κινή- 
σεως.

*0 Βασίλειος, ύποθέσας δτι ό άπελπι- 
σμός ύπερίσχυσε καί δτι ή δυστυχής ή 
θελε πραγματοποιήσή τό άπαίσιον σχέ- 
διόν της, ώρμησε πρό; αΰτήν καί τήν ϊ -  
λαβεν άπό των ώμων.

Έκείνη ερρηξε κραυγήν τρόμου καί έ- 
λιποθύμησε.

Λίαν έστενοχωρημένο; ό Γκρελουσέ,τήν 
έφερε παρά τήν δχθην καί προσεπάθησε 
νά τήν κάμ-/} νά συνέλθη.

Τά νέφη είχον παρέλθν) καί ή σελήνη 
έλαμπεν μεγαλοπρεπώς.

Ο Βασίλειος είξευρεν έξ άκοή; δτι έ- 
ξεκόμβωνον τά ενδύματα τών λιποθύμων 
γυναικών , τοϋθ’ δπερ έσπευσε νά πρά- 
ξϊ), δλως φρικιών έκ τού θράσους του. Ή  
γυνή ήτο νέα καί ώραία. Κατόπιν ό Γκρε
λουσέ, διά τίνος μανδγιλίου δπερ εβρεξεν 
είς τόν Σηκουάναν, έτριψε τό μέτωπον, 
τους κροτάφους, τά χείλη καί τόν λαιμόν 
τής γυναικός. Πλειότεοον δέν ήδύνατ,ρ 
νά προχωρήσ·/].

Ή  νεαρά γυνή συνήλθεν, άλλά κατε- 
λήφθη ύπό νευρικής κρίσεως. Τά μέλη έ- 
σκληρύνθησαν, διά νά μή θραυσθή δέ ή 
κεφαλή της έπί τών χαλίκων τής όχθης, 
ό Βασίλειο; ήναγκάσθη νά· τήν λάβν) είς 
τοΰς βραχίονας του καί νά τήν στηρίξη 
ισχυρώς έπί τοϋ στήθους του.

Ό  δυστυχής ήτο κάθιδρως' Ιτρεμεν, 
ουχι έκ καμάτου, άλλ ’ έξ οίκτου, πρό 
πάντων δέ έκ βαθείας φυσικής συγκινή- 
σεως, ήν οΰδέπετε είχε δοκιμάσή.

Τά ρακόεντα ενδύματα, άτινα  ή νεαρά 
γυνή έφόρει δέν άντέσχον έπί πλέον είς 
τάς βιαίας κινήσεις τής νευρικής ταραχής 
της καί έσχίσθησαν, είς τοΰς τεθαμβω- 
μένους δέ οφθαλμούς τού Βασιλείου πα- 
ρουσιάσθη πάλλευκο; λαιμό;, δν, μετά τι- 
να; στιγμιά; άθωοτάτου θαυμασμού, έκά- 
λυψε διά τοϋ υγρού μανδηλίου του.

Ή  υγρά επαφή τούτου καθησύχασε τό 
βίαιον τών νεύοων καί ό Βασίλειος μετά 
χαράς είδε συνερχομένην τήν νέαν, πρός 
ήν έπεδαψίλευσε πατρικήν μέριμναν καί 
θεωρούσαν αΰτόν μετ’ άορίστου έκπλή- 
ξεως.

—  Είσθε καλλίτερα ; τήν ήρώτησε.
—  Ποϋ εύρισκόμεθα λοιπόν ; είπεν έ

κείνη... “Α ! δ ποταμός . . .  ά ! να ί . . .  ώ ! 
Θεέ μου, Ιπεσα είς αΰτόν ; . . .

—  “Οχι, διότι σάς έκράτησα.
Έκείνη ήρξατο νά κλ*ίτ).
—  Είσθε λοιπόν πολΰ δυστυχής ; ε-  

λαβε τό θάρρος νά έρωτήσν) ό Γκρελουσέ.



'Η νεαρά γυνή Ικλαιεν 2τι μάλλον.
Ό  Βασίλειος έσιώπησε καί περιέμενε 

νά ήσυχάσγ) ί) λύπη της.
— Θέλετε νά σάς υπάγω είς την κα

τοικίαν σας}; τήν ήοώτησεν έπί τέλους.
—  Δέν Ιχω πλέον.
—  Πώς ;
— Σήμερον τό πρωι μ’ έδιωξαν άπό τό 

δωμάτιόν, τοϋ όποιου δέν είμποροϋσα νά 
πληρώσω τό ένοίκιον.

—  Δ=ν Ιχετε κανένα άλλο πόρον ;
—  Τίποτε δέν Ιχω.
— Οΰτε οικογένειαν ;
— Ό  πατήρ μου άπέθανεν άπό λύπην, 

πρό δύο μηνών.
— Διηγηθήτέ μοι τά βάσανά σας'ίσως 

είμπορέσω νά σάς βοηθήσω.
—- Είσθε λοιπόν καλός, σεΐς ;
—  Δέν είμαι κακός, είπε άφελώς ό 

Βασίλειος.
—  Τότε ολίγοι άνθρωποι υπάρχουν ώς 

σεΐς.
—  Σηκωθήτε... είμπορεΐτε νά περιπα- 

τήσητε ;
-—Ώ  ! . . .  να ί . . .  άλλά .. .  Θεέ μου ! πώς 

ε ίμα ι! . . .  είπε παρατηρούσα τεταραγμένη 
τά  ένδύματά της.

—  Κατά την λιποθυμίαν σας έγιναν 
Ιτσ ι. . .  Κρατήσατε αΰτό τά μανδηλι.

*Η νεαρά γυνή διηυθέτησεν έαυτήν ώς 
ήδυνήθη καλλίτερον.

—  Δόσατέ μοι τόν βραχίονά σας, άν 
θέλετε, καί είπέτε μοι τήν κατάστασίν 
σας...  Παρηγορεΐται κάνεις δταν τά λέγγ; 
είς τίμιον άνθρωπον.

—  Ώ  ! δχι . . .  ή δυστυχία μου σάς 
συνεκίνησε καί σάς ένέπνευσε τό ένδιαφέ- 
ρον, άλλ ’ δταν μάθητε τό σφάλμα μου θά 
μέ άποστραφήτε.

—  Θά ύπάρχγ] κάνεις άλλος περισσό
τερον Ινοχος άπό σάς.

—  Μάλιστα, κύριε, είναι άληθές. Έ 
κεΐνος, δστις μ’ έξηπάτησε καί μ’ έγκα- 
τέλειψε.. .  Βλέπετε, κύριε, έξηκολούθησε 
χωρίς ν’ άναμείνγ) νέας έρωτήσεις τοϋ σω- 
τήρός της, φρικιώ δταν συλλογίζωμαι δτι 
πρό ένός Ιτους ήμην τ ιμ ία , έν φ  τώρα ...

— Μέ τόν καιρόν καί μέ τό θάρρος 
διορθώνονται πολλά πράγματα, είπεν ά- 
ποφθεγματικώς δ Γκρελουσέ.

—  Ό χ ι ,  κύριε... Τίποτε δέν ε’ιμπορώ 
νά διορθώσω. Χθές υπήγα νά ζητήσω εί
κοσι λεπτά  άπό τήν θείαν μου, άλλ’ αυτή 
μ’ έξεδίωξε λέγουσα : —  Φϋγε γρήγορα, 
δυστυχισμένη. Σύ έσκότοσες τόν πατέρα 
σου 1...

—  Καί έκεΐνος, δστις σάς.., ήγάπησε;
—  ΜΙ ήγάπησε; ποτέ!
—  Καί σεΐς τόν ήγαπάτε ;
—  Μάλιστα, κύριε.
— Τόν άγαπάτε άκόμη ;
—  Έ γ ώ ! . .  Ώ !  δταν συλλογίζωμαι α ΰ 

τόν τόν άνθρωπον, ή καρδία μου κα τα 
λαμβάνεται άπό άποστροφήν καί μίσος.

—  Ά !  είπεν ό Γκρελουσέ, μή δυνηθείς 
ν’ άποκρύψτ) ένδόμυχόν τινα χαράν.

—  Ν ’ ά γ α π ώ  αΰτό ν  άκόμη, έξηκολού- 
θησεν έκε ίνη , έν φ  . . .  Ά κ ο ύ σ α τ έ  με, κ ύ 
ριε, κα ί  θά ίδ η τε ,  θά κρ ίνητε σεΐς δ ίδ ιος.

Διήρχετο δίς ή τρις καθ’ έκάστην άπά τό 
κατάστημα τοϋ πατρός μου.Συχνάκις εύ- 
ρισκόμην είς τό παράθυρον' ήγόραζε πολ- 
λάκις υποδήματα, διότι δ πατήρ μου ήτο 
υποδηματοποιός. Με παρετήρει καί οσάκις 
ήμην μόνη, μοί Ιλεγεν δτι ήιιην ώραία, 
καί δτι μέ ήγάπα. Έ γώ  τάν έπίστευσα.
’Αφ’ οΰ έπάλαισα έπί πολΰν καιρόν μέ 
τήν συνείδησίν μου, συγκατένευσα νά υ 
πάγω είς τό μέρος τό όποιον μοί ώρισε, 
καί είς δ θά εύρισκετο έκεΐνος. Μοί εγρα- 
ψεν δτι, άν δέν ύπήγαινα είς αύτήν τήν 
συνέντευξιν, θά Ιφευγεν έκ Παρισίων διά 
παντός καί θά ύπήγαινεν εις τήν ’Αφρι
κήν νά φονευθ?) είς τόν πόλεμον.

— ΤΗτο πλούσιος αΰτός δ άνθρωπος ; 
ήρώτησεν ό Γκρεσλουσέ.

— Δέν είξεύρω, κύριε. Έξωδίαζε πολλά 
χρήματα, ά λλ ’ είχε χρέη καί οί δανεισταί 
του τάν έβασάνιζαν καθ’ έκάστην.

— Σάς ΰπεσχέθη νά σας νυμφευθγ) ;
—  Ό χ ι ,  κύριε, τό ομολογώ. Ό τ α ν  ύ- 

πέκυψα, αΰτός δ ίδιος μ’ έφόβισε περί 
τών συνεπειών τοϋ σφάλματός μου καί μ’
Ικαμε ν’ άποφασίσω νά έγκαταλείψω τήν 
οικίαν τοϋ πατρός μου διά νά υπάγω νά 
ζήσω μαζί του. Δέν ήτο καί πολύ δύσκο- 
λον αΰτό, διότι ήμην έγκυος. "Εγραψα 
πρός τόν πατέρα μου καί τού ώμολόγησα 
τά πάντα. Άπέθανε, κύριε, καί δύο ώ 
ρας προτού άποθάνγ) ήονήθη νά μέ ίδϊ).

Ή  νεαρά γυνή ώλόλυζε.
—  Θάρρος, τέκνον μου’ έξακολουθή- 

σατε, τι) είπε σιγά δ Βασίλειος.
— 'Ο Έρρινος, τοιουτοτρόπως ώνομά- 

ζετο δ άνθρωπος έκεΐνος, μέ ώδήγει μ! 
τούς φίλους του είς μεταλοπρεπή ξενοδο
χεία, είς ώραΐα καφενεία καί είς τά καλ
λίτερα θέατρα. Μοί ήγόρασε δύο μετά
ξινα φορέματα, Ιν βάλι ,  πίλον καί υπο
δήματα. Ή μεθα πάντοτε πεοικυκλωμένοι ,- , ,  , ,, , , , > ·π ί*εν ω· καταλληλότατον χαι 'ευθηνοτατον δωοον διά
απο νέους οι οποίος παρωτρυνον τον Ερ- τί)ν Α- τοΰ ε»του; τά Ποιήματα τοϋ χ. Ίω Τσαχα-
ρΐκον είς δαπάνας, είς τάς δποίας δέν συα- σιάνου, τιμώμενα, χρυσόδετα δρ. 3.50, έλεύθερα τα-
μετεΐχον αυτοί διόλου. Ή τ ο  βίος πυρε- χυδρομιχων τελών, 
τώδης καί άεικίνητος' δεν είχομεν καιρόν 
οΰτε νά έπιστρέψωμεν είς τήν κατοικίαν 
μας ’ αί διασκεδάσεις διεδέχοντο άλλή- 
λας, άλλά πράγματι οΰδεμίαν εΰχαρίστη- 
σιν ήσθανόμεθα. Οΰδέποτε έπίστευα δτι 
θά είμποροϋσαν νά πίνουν, νά τρώγουν, 
νά χορεύουν καί νά γελοϋν τόσον πολύ.
"Οταν Ικαμνα καμμίαν παοατήρησιν είς 
τόν Έροΐκον δι’ αΰτήν τήν ζωήν μας έθύ- 
μωνε ή μέ είοωνεύετο καί μοί Ιλεγε τοι- 
αύτας δικαιολογίας, ώστε θά έτρέλανον 
άπλουστέραν έμοϋ. Τότε τόν άφινα νά 
ζώμεν τοιουτοτρόπως, διότι τάν ήγάπων.
Ή  εγκυμοσύνη μου έπροχώρεΓ δ Ερρί
κος δέν έφχίνετο πλέον καί πολύ περι
ποιητικός πρός έμέ, δταν δέ έμένομεν μό
νοι ητο ψυχρός καί σιωπηλός. Πλησίον 
μου έβα ρύνετο, έγώ δέ μη είζεύρουσα μέ 
τ ί  μέσον νά τον διασκεδάσω, τού Ιλεγον, 
οταν κάμμία αδιαθεσία μ* ημπόδι'ζε νά 
έζέλθω, νά ύπάγγ) μόνος εις τούς φίλους 
του. Τότε άπεμακρύνετο περιχαρής και 
ώς έάν άπηλλάσσετο άπό μέγιστον βά
ρος. Έμενον έπί ολοκλήρους ημέρας μόνη 
είς τό δωμάτιόν μου τού ξενοδοχείου δπου

2κλαιον, έν ώ άφ’ ετέρου -^λπιζον καλλί· 
τερον μέλλον.

["Επεται συνέχεια].
* *

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΛΤΙΟΝ
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Τσακασιάνω. Ένεγοάφη ό κ. Δηα. Κουρούχλης, I 
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χομψάτατον, χαλλιτε^νιχώτατον, άπαράμιλλον είς 
τό εΤδός του, πλούσιον ε’ις δλην, ποικιλίαν, είχάνας, 
χάριν, πρωτοτυπίαν.

ΣεΧίδε ΐ  ί 5 0 ,  πυχνάταται.—Σ ν ν ε ρ γ ά τ α ι  ΒΟ.— 
θ έ μ α τ α  χ α ι  δ ι α τ ρ ι β α ί  ύπέρ τάς 80, ίλα ι έπίχαι- 
ροι, χοινωνιχώταται, χαριτωμέναι, μαγευτιχαί. — 
ΕΙχόνες 40 Εϋρωπαΐχώταται. — Μουσιχή τοΰ Παύ
λου Καρρέρη χλπ.

Τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοϋ χ. Σχόχου άντιπρο* 
αωπεύει ίν σμιχρω τήν σύγχρονον φιλολογικήν χΐνη* 
σιν τής 'Ελλάδος.

Τ1ΜΑΤΑΙ διά τάς Α θ ή να ς  :
Χ ® ρ τό ί* το ν  φ ρ . S. — χ ρ ν β ί ΐ ι τ ο ν  φ ρ . 4 

Αιά  tag ’ϋπαρχίας καί τό ’ίύξωτερι.χόν 
Χ α ρ τ ό ί.  φ ρ . 5 ,8 0  — χ ρ υ α ύ β . φ ρ . 4 ,80 .

[Ιωλεΐται παρ’ ήμΤν άποστέλλεται έλιύθερον 
ταχυδρομικών είς πάντα έμβάζοντα τό άντίτιμο* 
Προc ν η τ  δ ι ε ν θ υ ν σ ι ν  τ οδ βι βΛι οπωΧεί ον  *o ‘ 
τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ  τ η ς  · Κ ο ρ ί ν ? η ς · .


