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Γενομένης έκκυβεύσεως ένώπιον τρι
μελούς επιτροπής, συγκείμενης έκ τών 
χ. κ. Χαραλάμπους Αννίνου, Γρηγο- 
ρίου Ξενοπούλου καί Ιωάννου Τσακα- 
σιάνου, συμπαρισταμένων δε καί τινων 
τών έν Αθήναις συνδρομητών, έξή- 
χθησαν οί έξης κατά σειράν αριθμοί :
Αριθ. 122 τφ  χυρίω Πέτρω Έλευθερίω (’Αθήνας)

• 39 » » Μ. ’Αναστασιάδη (Ναύπλιον)
* 355 » » Γρηγ· Φουρτούνα (Καλάμας)

I * 170 τη χυρ'ια Πολυξένη Στεργίου (Κά'ίρον)
' » 218 τη δεσπ. Θαλεία Σ.Παρπαρία (’Αθήνας)
f  » 318 τω χυρίω Νιχολ. Στραβοπόδη (Ζάχυνθον)

Παρακαλοΰνται οί κερδήσαντες, εΐτε 
οί ίδιοι είτε δι’ αντιπροσώπου, νά πα- 
ραλάβωσιν έκ τοϋ ήμετέρου Γραφείου 
τά κερδηθέντα βιβλία.
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I'

Ο Πλεμόν ήγρύπνγισε παρά τό σώμα 
τοϋ άρχηγοϋ του.

Ητο παγερά καί πένθιμος ή τιμητική

εκείνη φρούρησις, ή εΰλαβώς διατηρου- j 
μέν/) ΰπό τοϋ ήρωϊκοϋ πληρώματος παρά ! 
τόν νεκρόν τοϋ μεγάλου άνδρός. Πριν δ* 
τό βαρύ έκ ξύλου δρυός φέρετρον, οπερ ϊ -  \ 
μελλε νά τόν έμπερικλείσγι,άποκρύψν) άπό 
τά δμματά των διά παντός τήν μορφήν ' 
τοϋ άρχηγού των, ύπό τάς διαταγάς τοϋ 
όποιου ύπηρετοϋντες ηυτύχησαν νά κάμω- 
σιν ώστε νά σκιρτήσν] έξ υπερηφάνειας ή 
ψυχή της Γαλλίας, οΐ σίδηροί έκεΐνοι άν- 
δρες προσήλθον ό είς μετά τόν άλλον καί 
έθρήνησαν ώς παιδία παρά τό προσκεφά- 
λαιον τής κλίνης τοϋ έρημου πλέον θα
λάμου.

Ό  Φριδερΐκος Ιμεινεν έκεΐ μέχρι τής 
τελευταίας στ ιγμές.

'Εννόησε τότε τούς πλήρεις έγκαρτερή- 
σεως άλλά θλιβερούς λόγους, οΰς δ ναύ
αρχος ειχεν αποτείνει αύτώ οτε τόν συνε- 
λυπεΐτο διά τόν θάνατον τή ;  κυρίας Πλε
μόν. Ύπό τήν λάμψιν τών περιστοιχιζου- 
σών τό σώμα νεκρωσίμων δάδων δ υπο
πλοίαρχος ήδυνήθη νά ίδϊ) έπι τοϋ πελ ι
δνού καί άναίμου προσώπου του, έπί τών 
ρυτίδων τοϋ μετώπου, έν τ^ πικρίι? τ^ 
διαγραφομένϊ) είς τάς γωνίας τών χειλέων 
τό μακρόν Ιργον τής θλίψεως, ήτ ις ΰπε- 
βοήθησε τήν νόσον είς τήν καταστροφήν 
τοϋ εύρώστου αΰτοϋ οργανισμού. Διεγνω- 
σεν έν αΰτφ  ταυτοχρόνως τήν γαλήνιον 
διαμαρτυρίαν βίου άκηλιόώτου στεφθέν- 
τος κατά τάς τελευταίας αΰτοϋ ήμέρας 
ύπό άφθίτου δόξης, κατά τής αδικίας καί 
τής ειρωνείας τής τύχης, κα τ ’αυτού έκεί
νου τοϋ θανάτου, οστις ένωρίς έπερχόμε- 
νος ήμπόδιζε τήν δημόσιον Ικκρηξιν τής 
έθνικής ευγνωμοσύνης. Ειδός τι διαλόγου 
συνήφθη μεταξύ τοϋ έπιζώντος έκ τών 
εΰγενών αγώνων νέου και τού ένδοξου νε
κρού, οστις δέν Κμελλε π7.έον νά έπανίδγι 
τό πάτριον έδαφος.

— Ναύαρχε, Ιλεγεν αΰτφ  ό Πλεμόν, 
δίν ΰπήοξες μόνον δ απαράμιλλος ναυτ ι
κός, ή απροσδόκητος παρηγοριά τών έθνι
κών μας συμφορών. Έπειδή μόνος δ Θεός 
ήδύνατο νά σ! άνταμείψγι δεόντως, άφη- 
ρεσεν έπίτηδες τό δικαίωμα τοϋτο άπό

τήν άχάριστον πατρίδα, ής άνύψωσες τό 
γόητρον, τιμήσας έπί τοσοΰτον τήν ση~ 
μαίαν της. “Ισως δυσανασχέτησες τγ,ν τ ε 
λευταίαν στιγμήν κατά τής ανεκκλήτου 
άποφάσεως, ήτις σ’ επληττε κατά τήν 
παραμονήν τοϋ θριάμβου σου 'Αλλά τ ί  
θά ήσαν κατά τήν ώραν ταύτην αί ασθε
νείς ένδειξεις τού ένθουσιασμοϋ μας άπέ- 
ναντι τής αθανάτου στεφάνης,ήν σοί χο
ρηγεί δ Παντοδύναμος; Έ μεΐς  πρέπει νά 
θρηνώμεν, νά θρηνώμεν ήμ&ς αΰτούς καί 
τήν Γαλλίαν.

’Αφέθη ούτως είς τήν Ικχυσιν τβϋ 
ένθουσιασμοϋ του. Κόσμος όλόκληρος ι 
δεών άνεκυκάτο έντός τοϋ πνεύματός του. 
Τί ήτο λοιπόν ή δόξα, τό πρό?γμα αΰτό 
τό φθαρτόν καί έφήμερον,οπερ τόσοι ολί
γοι έκ τών άνθρώπων γινώσκουσιν; Ό  έ- 
νώπιόν του νεκρός ύπήρξε ^«.έγας,κατά τήν 
ευρυτάτην σημασίαν τού έπιθέτου. Ζών 
κατά τόν δ',εφθαρμένον αΰτόν αιώνα τών 
ευτελών συναγωνισμών καί τών ποταπών 
ζηλοτυπιών κατεπάτησεν ΰπό τούς πόδας 
του τγ,ν εύνοιαν τοϋ πλήθους, τά  εύκολχ 
καί ολέθρια μέσα δι’ ών τόσοι μέτριας ά- 
ξίας άνδρες άποκτώσι τήν δημοτικότητα. 
Πρό τών οφθαλμών του Ιβλεπε πάντοτε 
τό άντικείμενον, πρός τό όποιον άποβλέ- 
πουσιν αΐ άληθεΐς εΰγενεΐς ψυχαί, τήν 
έκτελεσιν τοϋ καθήκοντος άνευ σκοποϋ 
τίνος άλλου.

Ό  βίος του ΰπήρξεν έπί μακρόν άση
μος, διότι έδέησε ν’ άναμείν·») τήν εΰκαι- 
ρίαν οπως έπιδείξγ) τήν μεγαλοφυίαν του. 
Ειχεν έγκαρτερήσει εΰγενώς. "Ωριμος διά 
τήν θυσίαν εύρέθη. "Ωριμος καί διά τήν 
άποθέωσιν. "Οπως τόν διακοίννι δε έκ τό 
σων άλλων συγχρόνων του, ούς άφήκε 
ζώντας διά νά δυνηθώσιν αΰτοί οί ίδιοι 
κάλλιον νά έπιδιώξωσι τήν υπεροχήν των, 
ή θεία δικαιοσύνη άπέθετο τόν φοίνικα 
τής δόξης μόνον έπ! τοϋ φερέτρου του.

Περίεργος σύμπτ ίσις ονομάτων ! Τό 
ι πλοΐον τό κομίζον τό σκήνος αΰτοϋ είς 
| τήν πατρίδα ?φερε το όνομα ένός ήρωος 

τοϋ παρελθόντος, τοϋ μόνου ίσως μεθ’ οΰ 
ήδύνατο νά παραβληθΐ) δ ήρως τοϋ κ α -



ρόντος. Ό  Βα/ίάρόος  έφερε τόν Κουρμπέ 
νεκοόν. Ή  σκιά τοϋ «άφοβου καί άνεπι- | 
λήπτου ιππότου» ήλθεν άρά γε είς πρου- 
πάντησιν τοϋ έφαμιλλου του ; Ά μφότε-  j 
ροι οΐ μαχηταί τοϋ Βιαγράσου καί τοϋ 
Μά-Κοΰγκ είχον πέσει βλέποντες κατά 
μέτωπον τον εχθρόν.

Ό  Πλεμόνϊστατο ρεμβός βλέπων τά 
χαρακτηριστικά εκείνα τής μορφές, άτινα 
είχε σεβασθή καί αΰτή ή άποσύνθεσι?. 
Άνελογιζετο τήν θριαμβευτικήν έπάνο- 
δον, ήτις έμελλε νϋν νά εινε κηδεία. Ό  
νεκοός ανήκε πλέον είς τήν ιστορίαν. 
Άπέθνησκε ποίν ή συκοφαντία διαβρώσγι 
μέ τό δ-/)λητήοιόν της τήν φήμην του.

Τί άπώλεσεν έν αΰτώ ή Γαλλία, τό 
ποοησθάνετο Γ^ως ή καρδία τών Γάλλων 
καί έθρήνει, άλλά μόνον τό μέλλον έμελλε 
νά άποδείξν). Έξετάζων τό στάδιόν του 
ανεύρισκε τόν Κουρμπέ κεκτγιμένον δλα 
τά χαρακτηριστικά σημεία τών άνδρών, 
δσοι επιβάλλονται είς τόν θαυμασμόν τών 
αιώνων. Οΰδέν έλειπεν έζ αΰτοϋ, οΰτε ή 
εΰθύτης τής καρδίας, οΰτε ή όρθότη? τή? 
κρίσεως.

'Οτε άπεμακρύνθη άπό τής έπιθανα- 
τίου στρωμνές, τό βλέμμα, δπερ έρριψεν 
έπί τοϋ σεβαστού νεκροϋ, ήτο τό τελευ- 
ταΐον. Δέν έμελλε πλέον νά τόν έπανίδ-/). 
Τά λείψανον άνεπαύετο έντός τοϋ φερε-- 
τρου ΰπό σκηνήν ϊδρυθεϊσαν έπί τοϋ ΰψη- 
λοτέρου καταστρώματος τοϋ Βαγιάρό'ον,  
οπου θά έμενε προσωρινώς, έως δτου ή- 
θελεν άποτεθή είς τήν πάτριον γήν.

Καί τότε, τότε μόνον ό Πλεμόν άπε- 
φάσισε νά έπιστρέψϊ) είς Γαλλ ίαν .Έ π ί δε
καπέντε ηδη μήνας άπουσίαζεν έκ τής 
πατρίδος του. Τό μέγα πολεμικόν πλοϊον 
ήρχιβί τόν πένθιμον πλοϋν του χαιρετι- 
ζόμενον κατά τήν άναχώρησίν του δι’ εί- 
κοσιμιδς βολής τηλεβόλου παρά τών λοι
πών πλοίων.

’Αφήκε τήν άκτήν έκείνην τών Πεσκα- 
δορών, τήν δοξασθιΐσαν διά τή? τελευ
ταίας νίκης τοϋ μεταστάντος, καί πρου- 
χώρησε πλέον μέ τήν σημαίαν μεσίστιον 
καί τάς κεραίας διεσταυρωμένας. Παντα- 
χοϋ κατά τήν διάβασίν του αί διαδηλώ
σεις τοϋ σεβασμοϋ προσετέθησαν είς τάς 
διαδηλώσεις τής λύπης.

Έν Κεϋλάνν) ή αγγλική φρουρά προσ- 
ελθοϋσα έχαιρέτισε τό σώμα. Είς τήν 
διώρυγα τοϋ Σουέζ αί ενδείξεις τοϋ πέν
θους ήσαν φανεοαί καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν. Τέλος, ΰπό τόν ήλιον τοϋ Σεπτεμ
βρίου, ό Βα/ιάρόος  έπλησίασεν είς τήν 
άκτήν έκείνην τής Προβηγκίας, έξ ής ό 
Πλεμόν ειχεν άπέλθει περίλυπος έως θα
νάτου, μέ τοΰς οφθαλμούς καθύγρους έκ 
τών δακρύων.

Ά π ό  τών Ά λ ικών τών 'Ιερών μέχρι 
Παρισίων διήλθον διά μέσου πληθυσμών 
βαθύτατα πενθούντων. Ό  Πλεμόν άπε- 
τέλεσε μέρος τής τιμητικής φρουρδς, ήτις 
έφύλαττε τό σώμα τοϋ ένδοξου άρχηγοϋ 
του έντός τών Απομάχων καί κατόπιν 
υπό τοΰς θόλους τοϋ Α γ ίου  Βουλφράν. 
Μολονότι εΰρίσκετο τόσον πλησίον τής 
Βρεττανίας, δέν ήδυνήθη έν τούτοις νά

μεταβή πρός έπίσκεψιν τοϋ τάφου τή ;  
μητρός του. Έδέησε πρώτον νά μεταβή 
είς τό κοιμητήριον τής Άμπεβίλης οπου, 
ΰπό τάς λαμπράς ακτίνας τοϋ δύοντος 
ήλίου καί τοΰς ήχους τών στρατιωτικών 
μουσικών, ήνοιχθη τάφος δπως δεχθτ) το 
σώμα τού Άδόλφου Κουρμπέ έν τή π ά 
τριο: γ -Tj.

Άφοϋ έληξαν τά  τοϋ ένταφιασμοϋ, ό 
ΰποπλοίαρχος ανέκτησε τήν έλευθερίαν 
του.

Ήθέλησε τότε νά μεταβ·7) είς Μορβυ- 
χάν, άλλά μία διαταγή τοϋ υπουργείου 
τόν έκράτησεν είς Παρισίους.

"Ηθελε νά τοϋ άνακοινώσγι τόν προβι
βασμόν αΰτοϋ καί τάν βαθμόν πλοιάρχου 
φρεγάτας.

Ητο μόλις τριακοντούτης ·
Ά λ λο τε  ή τοιαύτη εΐδησις θά τόν έ- 

πλήρου χαράς. Ποίαν άμοιβήν καλλιτέοαν 
θά έπόθει πας άνθρωπος, κεκτημένος εΰ- 
γενή καρδίαν,είμή ταύτην, ήτις άνυψοϋσα 
τόν βαθμόν του καθίστα ένταυτφ σπου
δαιότερο-/ τά μέρος αΰτοϋ τής ένεογείας ; 
Ά λ λ ά  νϋν δ Πλεμόν ήτο μόνος. Είχεν ά- 
πολέσει τά πάντα ,κατά  τήν πρόροησιν δέ 
τής άθιγγανίδος, ένόσω ή μήτηρ του έζη, 
αυτός ύπέφεοεν ένεκα άλλης τινός γυναι- 
κός. Ή  μήτηρ του δέν υπήρχε πλέον. 
Ειχε κοιμηθή, άφοϋ έθρήνησεν, ώς χρι- 
στιανή εΰσεβής καί ΰποτεταγμένη, συ
νιστώσα τ ό ν  υίόν της είς τόν Θεόν, δστις 
ήρνεΐτο αΰτ·/\ τήν ΰστάτην παρηγορίαν 
νά τόν άσπασθή πριν άποθάνν). Ή  δέ 
Λευκή ! . . .

Είς τήν έοώτησιν ταύτην δ Φριδερΐκος 
δέν άπήντησεν.

Ή  Λευκή ", Ποΰ ήτο · Έκεΐ κάτω βε
βαίως, παρά τήν εΰδαίμονα άκτήν, τήν 
άκτήν τών φαιδρών υμεναίων, ένθα θάλ
λει ή πορτοκαλλέα, ένθα τά ρόδα στολί- 
ζουσι τάς άτραπούς, ττ,ν άκτήν,ήν καλώς 
έγίνωσκεν αΰτός δ άπελπις. Ώ  ! πόσον 
φρικτός εφιάλτης εΐνε ένίοτε ή οπτασία 
τής εΰδαιμονίας τοϋ άλλου. Ένόμιζεν δτι 
παρευρίσκετο μακρόθεν είς τήν άγαλλία- 
σιν τοΰ ζεύγους τών έραστών.

Ή  πείρά του δέν έγίνωσκεν άκόμη τήν 
πικρίαν τής έπαύριον τών άνευ έρωτος 
συνωμολογουμένων συνοικεσίων, τήν προϊ- 
οϋσαν χαύνωσιν έν τή οίκογενεία καί έ- 
στί£)ΐ, ττ,ν έγκατάλειψιν τοΰ συζύγου, τάς 
πρώτας τής γυναικός θλίψεις, τάς παρα- 
κολουθουμένας ΰπό τής αδιαφορίας. ΔΓ 
αΰτόν, τόν άπαξ μόνον άγαπήσαντα καί 
μή παύσαντα έκτοτε ν’ άγαπόΕ, δ γάμος 
ήτο σκηνή ίδρυθεΐσα έπί τής κορυφής τής 
αιωνίου μνηστείας. Ή  Λευκή I ένεφανίζε- 
το αΰτφ  ώραιοτέοα, χαριεστέρα, έτι Ιρει- 

I δομένη έπί τού βοαχίονος τοΰ Λεοπόλδου 
Γκιδάλ, δν αΰτός τόσον άπεστρέφετο. 
Καί πώς άλλως ήδύνατο νά φαντασθν) τό 
άξιολάτρευτον πλάσμα, δπερ είχε διέδει 
πρός στιγμήν έν δλγ) τή λαμπρότητι τής 
σφοιγώσης νεότητάς της έν τφ  μέσφ τών 
κολακειών καί τών θωπειών ;

Έν τούτοις ό άξιωματικός διετήρει είς 
τό βάθος τής καρδίας πικράν τινα έλπίδα 
μή τήν έπανίδγι, νά τήν έπανίδτρ πάλιν

μίαν φοράν κρυφίως, χωρίς αυτός να φαν-Jj 
χωρίς νά ΰποπτεύση τις τήν παρουσίαν 
του. ΤΗτο σύζυγος άλλου. Τά πάν ήδη 
μετκξΰ αΰτών ειχε λήξει. Ά λ λ ’ ήθελε νά 
τήν έπανίδϊΐ, νά άναπνεύσν) μίαν άκόμη 
φοράν τόν αΰτόν άέρα. Ουί)έν πλέον τόν 
συνεκράτει έπί τή? γής· Μετά ταϋτα  ας 
έθνησκεν, έστω !

Αίφνης είς λογισμός Ιδηξε σκληρώς τήν 
καρδίαν του.

— Τήν μητέρα μου ! λησμονώ τήν μη
τέρα μου.

Εΰσεβώς, μέ τάς χεΐρας συνηνωμένας, 
έζήτησε συγγνώμην παρά τής νέκρας. Τήν 
ιδίαν δέ έκείνην έσπέοαν άνεχώρησε διά 
τή? Αμαξοστοιχίας είς Βρεττανίαν. Ή  κυ
ρία Πλεμόν δέν άνεπαύετο έν Βιέννγ).

Ήθέλησε νά ένταφιασθή πλησίον έκεί
νου, δστις ειχε προηγηθή αΰτής είς τάν 
τάφον. Είς τ ι  κοιμητήριον χωρίου, ύπά 
τήν σκιάν γηραιάς ιτέας,ό Φριδερΐκος Πλε
μόν άνεϋρε τήν πλάκα, ΰφ’ ήν ό πατήρ 
καί ή μήτηρ του είχον καταλείπει τό 
γήϊνον αΰτών σκήνος προσδοκώντες τήν 
ή ύ  τής αθανασίας.

Τό βούον ήδ/ι έκάλυπτε τήν πρόσφατον 
έπιγραφήν. Βοτάναι είχον άναφυεΐ παρά 
τά χείλη τοϋ στενοϋ εοκους. Ό  άξιωμα
τικός τοΰ ναυτικοΰ έδέησε νά τάς άπο- 
σπάσν) διά νά γονυπετήσν) έπί τοϋ γρανί
του καί έπιθέστ) έπ’ αυτοϋ τά χείλη του.

Έμεινεν έπί πολλήν ώραν θρηνών δσον 
ήθελεν, άφίνων τήν άνθρωπίνην καρδίαν 
του νά έκχύση τό άλγος της. Οΰδείς τάν 
έβλεπεν. Πρό αΰτοΰ δμως ό οΰρανός είχε 
θρηνήσει έπί τοΰ τάφου καί ύποπράσιναί 
τινες γραμμαί έσημειοϋντο έπί τοϋ σταυ- 
ροΰ.

Πέραν έξετείνετο εΰοΰς δ δρίζων τή ;  
θαλάσσης. Ό  αέγας αΰτής μονότονος ψ ί 
θυρος έβαυκάλα τόν ύπνον τών τεθνεώτων. 
Μεταξΰ τής άφώνου στερεάς καί τοΰ μυ- 
κωμένου ώκεανοϋ υπήρχε ποιά τις όμοιό- 
της. Άμφότερα έλάλουν είς τήν ψυχήν 
περί τοϋ άπειρου.

Ό  Πλεμόν ώμίλει μετά τών νεκρών.
— Πάτεο μου, μήτέρ μου, μέ έγκατε- 

λείψατε ! έλεγεν. Ίδοΰ έγώ μόνος είς τόν 
κόσμον, εντελώς μόνος. Πάτεο μου, φέρω 
τήν στολήν σου κατά τήν ώραν ταύτην. 
Ά λ λ ’ έξηκολούθησα νά φέρω καλώς καί 
τό δνομά σου ; Διεφύλαξα τήν τιμήν 
σου ; Καί σύ, μήτέρ μου , αναγνωρί
ζεις τάν υίόν σου ; Ή  άθιγγανίς εί
χε δίκαιον, δέν είνε άληθές ; Ύπέφερα έξ 
αιτίας μιας άλλης γυναικός. Ά λ λά  δέν 
ύπέφερα τάχα καί έξ αιτ ίας σοϋ, άφοϋ μοΰ 
έκαμες τό κακόν ν’ άπέλθν,ς χωρίς νά μέ 
περιμένγις ; "Οχι, δχι ! "Ενεκα σοϋ ύπήρ* 
ξα εΰτυχής, ένεκα σοΰ έζησα, ένεκα σοΰ 
έγεινα άνήο. Διά τοΰτο, ώς βλέπεις, πρός 
σέ φέρω τόν σταυρόν, δν ό άνδρειότατος 
τών άνθρώπων έθηκεν έπί τοΰ στήθους μου.

Καί άφαιρέσας έκ τοϋ στήθους του το 
ένδοξον σήμα άπέθηκεν αΰτά έπί τή? 
πλακός.

Ή  ημέρα έβαινε πρός τήν δύσιν. Αΐ 
άκτΐνες τοϋ δύοντος ήλίου έψαυον πλα- 
γίως τήν άκτήν. Κώδων άντήχηοεν' οί
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.φύλακες ήτοιμάζοντο νά κλείσωσι την 
πύλην.

-— Καλήν έντάμωσιν, μήτερ ! ειπεν ό 
αξιωματικός μεθ' ένός λυγμού.

ΆνΥίγερθϊΐ καί άπειχακρύνθη βραδέως 
όπιοθοπορών, όπως ΐδη δσον τό δυνατόν 
έπί πλέον τό μνημεΐον Διά μιας επανήλθε 
δρομαίω; και γονυπετών έκ νέου :

— "Ο/ι, έψιθύρισεν, δχι ! Καλήν έν-
τά{Λωσιν, [ ίαμμα.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

[Συνέχεια]

Λ'
«'ο λύκος x f  δν ίγήρααι-

Ή  “Ολγα Ρωμάνοβνα λίαν έθορυβή- 
6ϊ), όταν 6 Βελτίστσεφ δλως άπροσδοκή- 
τως ένεφανίσθη είς την κατοικίαν της. 
Καίτοι ή Λιουδμήλα δέν είπεν αΰτνί είς 
ποιον κυρίως ανήκουν τά έμπιστευθεντα 
αΰτΐί χρήματα, έν τούτοις ή «μαμά» 
συνεπέρανε μαντεύσασα οτι προήρχοντο 
παρ’ αΰτοΰ τοΰ Πλάτωνος Βασίλειεβιτζ. 
Δέον ετι νά είπωμεν δτι αΐ πρός τήν Ό λ 
γαν Ρωμάνοβναν έπισκέψεις του ησαν 
φαινόμενον σπανιώτατον" ήρχετο πρός 
αΰτήν μόνον κατά τάς έπισημ.οτέρας π ε 
ριστάσεις, νά την συγχαρώ διά την έορ- 
τήν τη ;  καί κατά την δευτέραν ή τρίτην 
ήμέραν τοΰ νέου έ'τους καί τοΰ Πάσχα.

Ή  άκούσιος ταραχή τη ; ,  ή έ'κπληξι; 
καί ή διατάραξις έπρόδωσαν τφ  Βελτ ί
στσεφ άπασαν την αλήθειαν' ήτο ήδη 
πεπεισμένος δτι τά χρήματα εύρίσκον/ται 
πραγματικώς έδώ,παρ’αΰτ ϊ ί— άλλως,πρός 
τί ή ταραχή αΰτη ;

Καί εΰθΰς έξ αρχή; άπεφάσισε νά έ- 
πωφεληθϊ) τή ;  στιγμιαίας υπεροχή; τή ;  
δέσεως του, πρίν έ'τι ή «μαμά» προφθάση 
νά συνέλθγ) καί στοχασθτ,.

— ’Επέρασα επίτηδες άπ ’ έδώ, α γα 
πητή "Ολγα Ρωμάνοβνα, διά νά σά; εΰ- 
χαριστήσω διά τήν καλήν έκδούλευσίν 
σας, ήρξατο οΰτος, ίσχυρώς καί περιχα- 
ρώς θλίβων τήν χεΐρά τη ;.  Τόσον μέ ύπε- 
χρεώσατε, τόσον σάς είμαι εΰγνώμων, 
ώστε δέν ευρίσκω λόγους νά σάς εΰχαρι- 
στήσω.

— Διατί . . .  δ ιατ ί . . .  τ ί  λόγο; ! έτον- 
^όρισεν ή πρώην όρχηστρίς, έκπλησσομέ- 
■νϊ) καί ένδοιάζουσα έπί μάλλον.

— Πώς, διατί ; διά τά χρήματα και

τά Ιγγραφα, τά όποΐα εχετε κρυμμένα ! 
έξέφρασεν ό Βελτίστσεφ, θεωρών εΰμενώς 
άλλ’ έπιμόνως καί ευθέως αΰτήν εις τοΰς 
οφθαλμούς. Δι’ αυτοΰ έκάματε είς έμέ 
καί τήν Λιουδμήλαν μεγάλην έκδούλευ- 
σιν. Έκρίναμεν, βλέπετε, άναγκαΐον, ώ 
στε τό κεφάλαιον τοΰτο, έπί τινα καιρόν 
να μή τό δώσωμεν εί; τήν τράπεζ-χν, 
άλλά είς ιδιαιτέρας, εις πιστάς χεϊρας. Τό 
είχα φέρει κα τ ’ άρχάς είς τήν Λιουδμή
λαν, άλλ’ έκείνη, ά; είνε καλά, έπρονό- 
ησε καλλίτερον άπό έμέ καί τό παρέδω- 
σεν είς σάς. ’Αλλά, πρός Θεοΰ, Ό λ γ α  
Ρωμάνοβνα, προσέθετο οΰτος διά φιλίως 
παραινετικού ΰφους, πρό; Θεοΰ, μήν εβγγι 
λέξις άπό τό στόμα σας, |xr, μάθν) κανείς 
περί τών χρημάτων τούτων ! "Αλλως τε, 
έπ ’ αΰτών στηρίζεται ολίγον τό μέλλον 
,μας. Δέν σά; τό είπεν άκόμη V! Λιουδ
μήλα ; Την νυμφεύομαι, ’ξεύρετε ! . . .  Νά 
πάρωμεν μιά τό διαζύγιον καί στεφάνι
άμέσως!... Συγχαρήτέ με, chfel'e manian , 

- ' Iσυγχαοτιτε Ρ*ε -
— Ναί ; ! εί Vjv&tov !

χωρατεύετε ; περιχαρώς έξεπλάγη ή "Ολ
γα Ρωμάνοβνα.

— Καί είσχωροΰν χωρατά εί; αυτά 
τά πράγματα ; σοβαρώς ύπέλαβεν ό Βελ
τίστσεφ Ώς βλέπετε λοιπόν, εί; αΰτά 
τά χρήματα έ'γκειται τό κοινόν ήμών 
μέλλον’ τό ίδικόν μου, τό ίδικόν τη ;  καί 
τό ίδικόν σα;. Μέ τόν καιρόν θά σά; εί- 
ποΰμεν, πώς καί διατί έδέησε νά τά  φυ
λάξετε σεΐς, καί πάλιν δμως έπαναλαμ- 
βάνω νά σάς παρακαλέσω θερμώς νά τά 
φυλάξετε, ώστε κανείς νά μή μάθη περί 
αΰτών τίποτε.

—  Δι’ αΰτό νά μένετε ήσυχος ! ’Βρί
σκονται σέ πιστά χέρια ! Είς κανένα δέν 
θά τό είπώ ! έφλυάρησεν περιχαρή; ή /ο- 
ρεύτρια.

— Καί δέν μοΰ λέτε, ψυχίτσα μου, 
ποΰ τά εχετε κρυμμένα ; περίφροντις καί 
μετ’ ένδιαφέροντος ήρώτησεν ό Β ελτ ί
στσεφ" είνε τό μέρος ασφαλές ;

— Ω, άσφαλέστατον ! έκαυχήθη ή 
"Ολγα Ρωμάνοβνα' είπα στή,ν άρχή νά 
τά κρατώ έπάνω μου, έ'τσι δά, ’ξεύρετε, 
στην μέση μου γύρω, άλλά δέν ητον εΰ- 
κολον πάρα πολύ, ’ξεύρετε, μέ παρεμόρ- 
φονε. Λοιπόν τά ϋβχλα κάτω άπό τά κα
θαρά άσπρόρρουχά μου μέσα στό κομό.

—  Καί εινε τάχα άσφαλή μέσα είς τό 
κομό ; μετά μερίμνη; ήρώτησεν ό Π λά
των' είς τό κομό είμπορεΐ καί ή ύπηρέ- 
τριά σας νά βάλγι τό χέρι της.

— ’Ώ , δχι, δχι ! είς κανένα δέν επ ι
τρέπω ! Εϊμ-αι μοναχή έδώ, καί τά κλει
διά πάντοτε τά κρατώ έπάνω μου' προσ
παθώ δέ τώρα νά μένω περισσότερον είς 
τό σπίτι καί νά τά  φυλάττω , καί δταν 
πηγαίνω είς τή ;  Μήλοτσκας, κάθε φορά 
ποΰ έπιστρέψω, πηγαίνω σιγά - σιγά καί 
παρατηρώ, έκεΐ είνε ; . . . 'Όσο δι’ αΰτό 
πειά είμπορεΐτε νά μείνετε έντελώ; ησυ- 
χ° ; '·

— Πολύ καλά λοιπόν ! είπεν ό Πλά
ι  των Βασίλειεβιτζ, θλίψα; μετ’ αίσθήμα-

το ; τήν χεΐρά τη ;.

'Η όρχηστρίς άνέλαβεν ήδη μικρόν έκ 
τή ;  έκπλήξεως καί ή '̂·>νήθη νά στοχασθη. 
Ό  Βελτίστσεφ διά τοΰ είλικρινοΰ; αύτοΰ 
ΰφους καί διά τοΰ άπροσδοκήτου τούτου 
βήματος πρός τήν άμεσον οΰσίαν τής υ- 
ποθέσεως καί τής πειοτικότητος έκείνης, 
διά τής θετική; βεβαι ότητο;, δι’ών συν- 
ωδεύοντο οί λόγοι του, τοσοΰτον έδε- 
σμευσε τήν “Ολγα Ρωμάνοβν αν, ώστε 
αυτη έκ πρώτη; στ ιγμή ; έκολακεύθη καί 
ώμ,ολόγησε τά πάντα. Ή  πεποίθησις, 
μεθ’ ής οΰτος ώμίλει, δέν ήδύνατο ν’ ά- 
φήσΥ) οΰδεμίαν άμφιβολίαν, δτι ό Βελτ ί
στσεφ οΰχί μόνον άρ/ήθεν ητο μεμ.υημέ- 
νος είς δλην τήν ύπόθεσιν, άλλά καί δτι, 
συνεπεία τή ;  θελήσεω; τή ;  συγκαταθέ- 
σεως καί τής παροτρύνσεώς του κυρίως, 
έξετελέσθη οΰτω πως ή πράξις αΰτη ' καί 
άφοΰ έγένετο άπό κοινοΰ, διατί νά τό 
κρύψ·/) άπό τόν κυριώτερον μέτοχον, καί 
μ.άλιστα, άφοΰ οΰτος τν) διακοινοΐ το ιαύ
την Ικπληξιν, τοιαύτην εΐ^ησιν, περί τοΰ 
διαζυγίου, περί τοΰ οποίου καί αΰτή μ ά 
λιστα ή Λιουδμήλα δέν είπε τι ; "Ηδη ή 
τρυφερά μήτηρ εγνώριζίν δτι τά χρήματα 
ταΰτά  είσι προωρισμένα διά την κοινήν 
αΰτών μέλλουσαν εΰτυχίαν.

— Ά λ λ ά . . .  Τί Επαθεν ή Μήλοτσκα, μέ 
άπορίαν ύπέλαβεν αΰτη, καί δέν μοΰ ειπε 
τίποτε διά σάς, δτι τό ξεύρετε . . . οΰτε 
διά τόν γάμον .. . οΰτε διά τ ίπο τε . . .  Πε
ρίεργον !

— Αλήθεια , δέν σ ίς  είπε ; ελαφρώς 
έξεπλάγη ό Βελτίστσεφ. Διά τόν γάμον, 
άς ’ποΰμεν, δέν είμποροΰσε άκόμη νά σάς 
είπΫ’ι, διότι περί αΰτοΰ τοΰ αντικειμένου 
μόλις χθές ώμιλήσαμ,εν,άλλά διά τά  χρή” 
ματα . . .  ειν' ή άλήθεια οτι έγώ τήν είχα 
παρακαλέσν) νά τά κρύψγ) είς ασφαλείς 
χεΐράς. "Ας ποΰμεν, αΰτή είμ,ποροΰσε νά 
τά διαθέσϊ) ώς νά ήσαν ίδικά της, διότι 
κυρίως αΰτός ήτον ό σ»οπός μου, νά τής 
τά παραχωρήσω νομίμως' άλλά. . . δ ιατ ί 
ν’ άποκρύψγι τό όνομα καί την συμμετο
χήν μου άπό την μητέρα της, τοσούτω 
μάλλον, άφοΰ έγώ σάς θεωρώ ώς συγγενή 
μ.ου ! . . .  Τοΰτο πράγματι εινε ολίγον π α 
ράδοξον έκ μέρους της . . . "Επειτα δά, 
προσέθετο ό Βελτίτστσεφ μετά ραθύμου 
μειδιάματος, ϊπ ε ιτα  δά, σεΐς γνωρίζετε 
δτι είνε έν γένει κρυφοΰ χαρακτήρος.

—  "Αν δέν ήξεύρω έγώ, πριός θά ξεύρν) 
τόν χαρακτήρά της ! ειπε κινοΰσα τήν κε
φαλήν ή Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα, άπό μικρή 
τήν έμάλωνα γ$ά τήν μυστικότητα της, 
καί τότε τέτοια ήτον ! . . .  Καί νά ίδήτε, 
προσέθετο ή μήτηρ. δλαις αΰταίς ταΐς ή- 
μέραις ποΰ έπήγαινε έκεΐ, δσαις φοραίς 
άνέφερα διά τά χρήματα, τίποτε δέν μοΰ 
έξεμυστηρεύθη, δλο λόγια τοΰ άέρος καί 
τά  συνηθισμένα. «Γ ιατί ,  τής λέγω, άπό 
τή μητέρα σου, καί τέτοια μ,ητέρα, τό 
κρύβεις καί δέν τής τό λ έ ς ;»— «Τίποτε ά
κόμη, μαμάκα, κ’ έγώ, λέγει, δέν ήξεύ
ρω, πώς καί τ ί  θΐβγιρ άπ ’ αΰτή τήν ύπό- 
θεσΓ κατόπιν, μόνη σας θά τό ίδήτε, πρός 
τό παρόν δμως, σιωπή*·

— Λοιπόν, σιωπή Χα'ι σεΐς θωπευτι-  
κώς μειδιών, διέκοψεν ό Βελτίστσεφ .



Τοΰτο, βεβαίως , εινε ματα ία  καί δλως ■ 
διόλου «βάσιμο; μυστικότης, άλλά τ ί  νά 
γείνγ], άφοΰ έχει τέτοιον χαρακτήρα !. . . 
Έ γώ  φρονώ μάλιστα οτι κατά τήν προ- 
κειμένην περίστασιν, σχετικώς πρός έμέ, 
ή μυστικότης αΰτη καταδεικνύει ύψηλόν 
καί εΰγενές γνώρισμα' νά, βλέπετε, ουτε 
εί ; σάς δεν ήθέλησε νά είπή τό δνομά μου' 
ώ, πολύ, πολΰ τήν έκτιμώ δι’ αΰτό ! . . .  
Έ γώ  δμως, οπως Skv θά τό έκρυπτα άπό 
τήν ιδίαν μητέρα μου, καί εί; σας δέν τό 
κρύπτω, τοσούτφ μάλλον, άφοΰ είσθε ή 
μέλλουσα πενθερά μου.

Ό  Βελτίστσεφ εΰσεβάστως και τρυφε- 
ρώς ήσπάσθνι τήν χεΐρά της. Ή  Ό λ γ α  
Ρωμάνοβνα δλως κατενύγη έκ τής φιλο- 
φρονήσεως ταύτης και τής τιμής.

—  Καί ξεύρετε, έξηκολούθησεν οΰτος 
μετά φιλικές ειλικρίνειας , μή ταράτ- 
τετε καί μή βιάζετε τήν μυστικότητά 
της ! . . Άφ ίσετέ την νά νομίζιρ οτι δέν 
ήξεύρετε τίποτε περί έμοΰ, άφοΰ τό θέλει 
έτσι! "Αν θέλετε μάλιστα, είμπορεΐτε καί 
νά μή τής είπατε, οτι ήλθον έδώ, δτι 
σας είδα καί δτι τόσον είλικρινά άπεκα- 
λύψατε δλην τήν ΰπόθεσιν... Καί πράγ
ματι, καλλίτερα νά μή τής άναφέρετε 
τήν συνέντευξιν μας . . . Πολΰ καλά κα
ταλαμβάνω έκεΐνο τό λεπτόν αίσθημα, τό 
όποιον τήν ήνάγκασε νά σας κρύψγ) τό ό
νομα καί τήν συμμετοχήν μου ! ΤΩ, τήν 
άγαπητήν Λιουδμήλαν ! έγέλασεν ό Βελ
τίστσεφ.— Ά λ λ ά  κατόπιν , προσέθετο , 
δταν θά στεφανωθώμεν , δλοι μαζΰ θά 
γελάσωμεν καί θά τη ;  είποΰμεν πολλά. 
Δέν ειν’ έτσι, μητέρα ; τρυφερώς προσβλέ- 
πων είς τοΰς έλαιοχρόους οφθαλμούς της 
καί αΰθις φιλών τήν χεΐρά της, είπεν ό 
Πλάτων.

—  Ω, βέβαια, βέβαια ! έγείρουσα πρός 
τήν οροφήν τά κατενυγμένα βλέμματά 
της,άπεκρίθη ή Ό λ γα  Ρωμάνοβνα' πραγ- 
ματικώς έχετε δίκαιον, κ’ έγώ νομίζω 
τώρα οτι καλλίτερα έως τότε νά της κρύ- 
ψωμεν τήν συνέντευξιν μας καί δ,τι εϊπα- 
μεν άναμεταξύ μας.

— Ναί, ναί, συγκατένευσεν ό Β ελτ ί
στσεφ, μ’ αυτό θά μέ υποχρεώσετε πολΰ 
μάλιστα. Ά ς  μή γνωρίζϊ] τ ίποτε πρός τό 
παρόν, κ’ έγώ πειά θά περνώ κάποτε άπ ’ 
έδώ νά σάς λέγω τήν πρόοδον της ύποθέ- 
σεως τοΰ διαζυγίου, καί διά τά  άλλα θά 
συμβουλευόμεθα καί θά σκεπτόαεθα μαζΰ 
καί έν γένει θά συνομιλοΰμεν άπό τήν 
καρδιά. ΔΙν είν’ έτσι ;

Τήν τρυφεράν μ α μ ά  έκτάκτως έκολά- 
κευεν ή υψηλή αυτη προσοχή πρός τό ά- 
τομόν της.

— Έν τούτοις ιδού,μετά σεμνοποεποΰς 
μειδιάματος ύπέλαβεν ό Βελτίστσεφ έξά- 
γων έκ τοΰ έξ ίκτίδος πίλου του κομψο- 
τάτην δερματίνην πυξίδα', έπιτρέψατέ 
μου, έν τή ίδιότητι τοΰ μέλλοντος γαμ 
βρού καί πρός ευγνωμοσύνην διά τήν έκ- 
δούλευσίν σας, νά σάς παρακαλέσω νά 
δεχθήτε άπό έμέ δι’ ένθύμησιν, τό ευτελές 
τοΰτο δώρον... Πρός τό παρόν τοΰτο είνε 
τό πρώτον' έλπίζω δμως, βέβαια, δέν εΐνε 
κάί τότελευταΐον!— φιλοφρόνως προσέθετο

άνοίγων πρό τών έκπεπληγμένων όμμά- 
των της μελλούσης πενθεράς κομψόν χρυ- 
σοΰν βοχχιόνιον, κατάστικτον δι’ άδαμάν- 
των πέριξ έξαισίου καί μεγάλου ρουβι- 
νίου.

Έ  Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα τοσοϋτον έξε- 
πλάγη, τοσοϋτον έκολακεύθη, τοσοϋτον 
έχάρη έκ τοΰ δλως άπροσδοκήτου τού
του, ώστε άνεφώνησε καί έν άφώνφ έκ- 
στάσει παρετήρει δι’ φεικινήτων οφθαλ
μών τό βαρύτιμον κόσμημα.

— Έπιτρέψατέ μου νά τό θέσω έγώ ό 
ίδιος είς τήν χεΐρά σας ! έτι φιλοφρονέ- 
στερον καί γλυκύτερον έπρότεινεν ό Πλά
των Βασίλειεβιτζ.

Ή  ακτινοβολούσα όρχηστρίς ετεινεν 
αΰτφ  τήν παλάμην, άπογυμνώσασα αΰτήν 
σχεδόν μέχρι τοΰ άγκώνος,οΰχί άνευ ποιας 
τίνος έπιτηδεύσεως πρός φιλαρέσκειαν.

Ήρκει τοΰτο' ήτο εΰτυχής — άνεμνή- 
σθΥ) τό παρελθόν . . .

Φεΰ ! παρήλθεν ήδη δι’ αΰτήν ή εΰ- 
δαίμων έκείνη εποχή, δτε οί άφρονες λά -  
τρεις τή προσέφερον παρόμοια πολύτιμα 
δώρα ! . . . Καί τώρα, είς τήν τοιαύτην 
άπροσδόκητον έ'κπληξιν, άκουσίως άνε- 
μνήσθη έκεΐνα τά χρόνια καί μεγάλην 
ήσθάνετο εΰχαρίστησιν ένθυμουμένη τήν 
ευτυχή καί χρυσήν έκείνην έποχήν.

— ΤΩ, βλέπω δτι έ'χετε άκόμη έξαί- 
σιον χέρι 1 έμποοπών τό βοαχιόνιον είπεν 
ό Βελτίστσεφ μέ ΰφος τοσαύτης έκπλή- 
ξεως, ώσεί τή αληθείς κατεπλάγη ύπό 
τοΰ τοσοϋτον εΰχαρίστου άπροσδοκήτου. 
Μά τόν Θεόν,τοΰτο είνε έξαίσιον, τ ί χέρι! 
Τί φρεσκάδα ! τ ί  λευκότης ! τ ί  κομψός 
σχηματισμός ! . . .  ΤΑ, νά σας ’πώ, δέν είμ- 
πορώ νά κρατηθώ, θά τό φιλήσω πολ- 
λαίς, πολλαίς φοραίς !

Καί τρυφερώς, μάλιστα μετά καταδή
λου χροιάς ποιδς τίνος αισθηματικότη
τας, ήσπάσθη οΰτος πολλάκις τήν χεΐρά 
της καί έπί τών δακτύλων καί είς τήν 
παλάμην καί κατωτέρω καί άνωθεν τοΰ 
βραχιονίου.

Ή  Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα μικοού δεΐν κα- 
τελαμβάνετο ύπό φοικιασμοΰ, έξ εΰτυ- 
χίας καί έκστάσεως ...

Οίμοι ! καί πάλιν οΐμοι ! Πρό πολλοΰ 
ήδη οΰδείς ήσπάσθη τήν χεΐρά της, μετ ’ 
ένδείξεως παρομοίου αισθήματος, δπεο 
πολυ καλά τή ήτο γνωστόν έκ τών εΰ- 
χαρίστων αναμνήσεων καί διά τοΰτο εΰ- 
χερώς τό έννόησε κατά τήν παρούσαν 
στιγμήν. Χωρίς νά άποσύογ) τήν χεΐρά 
της έμειδία μόνον, διά τοΰ εΰτυχοΰς α ι
σθηματικού μειδιάματος έκείνου, διά τοΰ 
χαρωποΰ - αυταρέσκου έκείνου γέλωτος, 
οστις μετά πνιγομενων έρωτικών άπηχή- 
σεων άπεσπάτο έκ τοΰ παλλομένου στή
θους της.

« —Εύρηκα! διελογίσθη ό Βελτίστσεφ' 
ή άσθενής χορδή, νομίζω, δτι εύρέθη καί 
έπ’ αΰτής δύναταί τις νά παίξτ) έξα.ρέ- 
τους ποικιλφδίας ! »

— Ω καί σείς, καθώς βλέπω, δέν είσθε 
τόσον άκίνδυνος ! ήστείσθη οΰτος, τρυφε
ρώς ψηλαφών καί θλίβων τήν χεΐρά της. 
Νά σάς ’πώ, διόλου παράδοξον, άν νυμ-

φευθώ καί ζήσετε μαζύ μας, είμπορώ o t̂ 
’ς τά χωρατά νά σάς αγαπήσω !. . Σάς 
βεβαιώ ! . . .

— Ά ,  δχι, πάει πε^ά έκεΐνος ό κα ι
ρός ! μετά τρυφεράς καί μελαγχολικίίς 
αίσθηματικότητος έστέναξεν ή πρώην όρ
χηστρίς. Ά ν  ήμουν δέκα χρόνων ’πίσω,καί 
έγώ ή ιδία είμποροΰσα νά σάς άγαπήσω 
τώρα δμως . . .  τώρα πλέον είμαι γργιά!...

— Γργ)ά ! ; ήγειρεν έπ' αΰτής ό Βελ
τίστσεφ βλέμμα έκπληκτον καί έγέλασεν 
ώς άν ήκουσε κενόν τινα καί άβάσιμον 
λόγον. Λησμονείτε, προσέθετο οΰτος κατά 
τά φαινόμενον δλως σοβαρώς, λησμονείτε 
δτι δι’ ημάς τούς άνδρας, ένόσφ ή γυνα ί
κα είμπορεΐ νά άρεση, τά χρόνια της δέν 
λαμβά νονται ύπ ’ δψιν ! Ένθυμηθήτε τήν 
Νινόνα Λανκλώ !

—  "Οχι, έγώ παργιτήθην πλέον άπό 
τάς ιδέας αΰτάς καί τάς έπιθυμίας ! διά 
τοΰ αΰτοΰ στεναγμού ύπέλαβεν ή Ό λ γ α  
Ρωμάνοβνα.

— Παργιτήθητε ; Χμ !. . . Ή θελα  
νά ίδώ, είπεν άστεϊζόμενος ό Βελτίστσεφ' 
θά ήμπορούσατε νά παραιτηθήτε, άν ήρ- 
χιζα έγώ έστω νά σάς κάμνω σπουδαίως 
τόν έ'ρωτα ; Ά λ λ ’ έννοεΐτε, σπουδαίως ! 
δηλαδή σπουδαίως νά θέλω καί νά έπι- 
διώκω τόν έρωτά σας !

— Αδύνατον, έγέλασεν ή γραΐα όρχη
στρίς μετ’έλαφροΰ, φιλαρέσκου άκκισμοΰ.

— Καί διατί είν’ άδύνατον ;
— Διά τόν ίδιον λόγον, διότι είμαι 

γργ)ά ! . . . Ά ς  ’ποΰμεν, ή καρδιά καί τά 
αισθήματα είμπορεΐ άκόμη νά εΐνε νέα 
καί θερμά, άλλά τό έξωτερικόν... τά  χρό
ν ια . . .  έχω περάσει, ξεύρετε, τά σαράντα 
. . .  άν καί δχι πολύ βέβαια, ά λλ ’ δπως 
καί νά ήνε...

— "Οσον διά τά χρόνια, σάς είπα 
πλέον τήν γνώμην μου, διέκοψεν δ Βελτί
στσεφ' διά τό έξωτερικόν δέ . . .  Αδίκως 
έχετε τοιαύτην ταπεινήν ιδέαν περί τού 
έξωτερικοΰ σας ! Κ’έγώ σάς λέγω, χωρίς 
αστειότητας, δτι πολύ, πολΰ καλά είμ
πορεΐτε άκόμη νά άρέσετε, άλλά είς άν
θρωπον μέ γοΰστο, είς άνθρωπον ποΰ έ
χει ιδέαν περί γυναικός. Καί πλησιάσατε 
είς τόν καθρέπτην νά ίδήτε αΰτά τά  
θαυμάσια μαλλιά , τά όποια έκληρονό- 
μησε καί ή κόρη σας... τόσον καλά, τόσον 
λαμπρά διατηρούνται, είς τοΰς οφθαλμούς 
σας ενυπάρχει άκόμη πΰρ καί ή άγχίνους 
γυναικεία έκφρασις, τό πρόσωπον άκόμη 
είνε δροσερώτατον καί ή μέση εύκαμπτος' 
καί αΰτό τό χέρι ; καί τό πόδι ; ώ τά 
κομψά αΰτά ποδαράκια χορεύτριας ! . . . 
είπέτε μου, πόσους έτοελλάνατε μέ αΰτά 
σας τά  ποδαοάκια .. δμολογήσατέ το ! . . .  
Καί τέλος, δ μεγαλοπρεπής αυτός σχημα
τισμός, αΰτή ή λευκότης, ή διαφάνεια, 
ή λεπτότης, καί δροσιά τοΰ δέρματός σας, 
ό κορμός καί ό λαιμός σας, σάς ορκίζο
μαι δτι άκόμη πολύ, πολύ είμπορεΐτε 
νά άρέσετε ! συνεπλήρωσεν οΰτος, προδή- 
λως, μετ’ άπροσποιήτου ένθουσιασμοΰ , 
καί μά τήν άλήθειαν, δέν καταλαμβάνω 
διατί έτσι ένωρίς άπαρνήθητε τά άγαθά 
τής Γωής !



  Διότι άφωσιώθηκα τώρα δλως διό
δου είς τ *!ν θυγατέρα μου, μετ ’ αισθήμα
τος αξιοπρεπούς ταπεινοφροσύνες έδήλω- 
β6ν ή τρυφερά μητέρα.

  Ά λ λά  τό Ιν δέν εμποδίζει τό άλλο!
διόλου δέν τό έμ,ποδίζει ! καταπει στικώς 
έξέφραβεν ό Βελτίστσεφ. Κυττάξατε τρι
γύρω σας' μήπως είς τγ,ν κοινωνίαν μας, 
είς τήν ζωήν μας, δέν άπαντώμεν κάθε 
στιγμήν παραδείγματα, δτι γυναίκες, όχι 
οπίος σεΐς, άλλά πράγματι γραΐαι, εχου- 
υαι υιούς ήλικιωμ,ένους καί θυγατέρας 
ΰπανδρευμένας, ζοΰν, καί απολαμβάνουν 
τά άγαθά τής ζωής · Κάθε μιά διά λο
γαριασμόν της ! Καί καλά ποΰ κάνουν ! 
«ς ζοΰν καί ας απολαμβάνουν ! . . .  Ναί, 
άγαπν)τή μου, πρέπει νά χαροΰμεν την 
ζωήν, πρέπει νά πέρνωμεν άπό αύτην πάν 
ο,τι είμπορεΐ νά μάς δώσγ) καί νά πέρνω- 
|χεν έωσότου ?χει νά μάς δίδγ], καί ένόσψ 
εϊμεθα είς κατάστασιν νά πέρνωμεν έστω 
χαί κάτι τι! Καί σεΐς Ιξαφνα την άπαρνεΐ- 
σθε ! Ά λ λ ’ αύτό είνε κάπως κακούργημα, 
αυτοκτονία έκ μέρους σας! μά τόν Θεόν!.. 
Όχι, πεοιμείνατε ! προσέθετο έπαναπί- 
ίτων αύθις είς υφος εΰτράπελον" περιμέ
νετε ; Σταθήτε πρώτον νά νυμφευθώ την 
Λιουδμήλαν, καί τότε θά ένασχοληθώ 
οοβαρώς περί υμών ! Καί τώρα σάς δίδω 
πανηγυρικήν ύπόσχεσιν νά αρχίσω νά σάς 
κάμω σοβαρώς τόν Ιρωτα. 7Ω, θά σάς 
έξαναγκάσω, νά ίδήτε, νά ένθυμηθήτε 
μαζύ μου τά περασμένα, τά εΰτυχή σας 
χρόνια ! είσθε σύμφωνος ;

— Ό χι, δέν είμαι σύμφωνος,άναποφά- 
5ΐστος, άπεκρίθη ή "Ολγα Ρωμάνοβνα 
παρατηρούσα αύτόν διά θωπευτικού βλέμ
ματος.
Ε — Μά είσθε μιά έπίμονος ! . . .  Λοιπόν 
*αι καλά δέν είσθε σύμφωνος ', · · · Καί 
διατί τάχα ;
ί  — Διότι θά γίνετε σύζυγος της θυγα
τέρας μου.
Β — Καί τ ί  μέ τοΰτο ; . . .  Τόσφ τό καλ- 

! λίτερον ! έγέλασεν ό Βελτίστσεφ" τόσω 
to καλλίτερον δι’ ημάς, αξιέραστος m a- 
man ! Θά κουπτόμεθα τοΰλάχιστον ύπό 
Τΐν ασπίδα της συγγενείας, καί κανείς 
δέν θά είμπορεΐ νά μάς ύποπτευθή. 
j? — Καί ή κόρη ; έξέφρασεν ή όρχη- 
στρίς ", έκείνη μήπως δέν θά τό παρατη -- 
Ρή̂ Υ) j Α, αύτό, μέ συγχωρεΐτε, θά είνε 
?οβερόν, άν ή κόρη μου άοχήσγ) νά ζη- 

| λεν»·/) τόν άνδρα της μέ τήν μητέρα της !
— Καί. ποιός ό λόγος νά έξεγείρωμεν 

Jinv ζηλοτυπίαν της, είπεν ό Βελτίστσεφ. 
Εγω βέβαια αστεΐζομαι, καί είμαι βέ
βαιος δτι καί σεΐς πολύ καλά τό κ α τ α 
λαμβάνετε. Φυσικά τίποτε παρόμοιον δέν 
®α γείνιρ πο τέ ,άλλά . . ,άς ύποθέσωμεν δτι 
τοΰτο είνε δυνατόν. Φαντασθήτε δτι εί-

|[*αι νυμφευμένος πλέον μέ τήν θυγατέρα 
®αί καί έξαφνα ή οργή τοΰ Θεοΰ τά φερ- 
VSt καί γ ίνεται τ ίποτε— έτσι νά τά φέργι 

λέγουν ό διάβολος ! Πολύ φυσικά,δτι 
**ι σεΐς κ ’ έγώ, ώς φρόνιμοι καί προφυ
ματικοί άνθρωποι, θά Ιφερόμεθα ετσι,

• Wou ή σύζυγός μου ούδέποτε θά ύποπτεύ- 
t τίποτε, καί μαζύ μ’ αύτήν δλος ό

κόσμος δέν θά είμποροΰσε νά τό μαντεύσνι 
καί ημείς ’ς τά κρυφά θά εΐμεθα ευτυ
χείς ! . . .  χά, χά, χά ! . . .  Πώς σάς φαίνετε 
αύτό ;

— Μά είσθε ενας άστεΐος ομως ! . . . 
έγώ νά σάς ’πώ, δέν σάς ήξευρα γ ιά  τ έ 
τοιον! Καί άναταθεΐσα έπί τοΰ καθίσματος 
διεχύθη είς γέλωτα  ή Ό λ γα  Ρωμάνοβνα. 
’Εγώ βέβαια είμαι δυνατή καί αντέχω είς 
τούς λόγους σας, άλλά κάθε άλλον είμ- 
πορεΐτε νά καταπείσετε ! Σεΐς καί καλο
γρ ιά ,  καί άγία μάλιστα, ’μπορείτε νά τή 
βάλετε είς άμ,αρτία! Είσθε ενας δαίμονας, 
πειρασμός, καί έννοώ, γ ια τ ί  ή γυναίκες 
πλανεύονται άπό σάς ! . . .

— Δέν βαούνεσθε, γυναίκες είνε τώρα ! 
Τί γυναίκες είν’ αύταίς ! μετά πεοιφρονή- 
σεως έκίνησε τήν χεΐρα ό Βελτίστσεφ. Δέν 
άρνοΰμαι δτι είνε αξιέραστος καί ώραΐαι, 
άλλά . . . ό αιών μας δέν παράγει πλέον 
καθεαυτό γυναίκας ! Σήμερα, δλαις είνε 
μισεραΐς καί άρρωστιάραις.Άν καί ευμορ- 
φαις, είνε δμως 'σάν ψοφήμια !,. .Έφερε είς 
τόν κόσμον ενα-δυό απογόνους, καί τ ί  νά 
είδνίς ; φθίνει, πάσχει άπό διαφόρους α 
ναιμίας, νεΰρα, άϊ>υναμίας’ γ ιατρεύεται, 
άχ, άχ, δλη 'μέρα, κ&' ° Θεός ’ξεύρει τ ί  
δέν εχει ! . . . Καί είνε γυναίκες αύταίς ! 
Καί ποιά σύγκρισις υπάρχει μεταξύ α υ 
τών καί σάς, παραδείγματος χάριν ! . . . 
’Ιδού, Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα, ίδού διατί λέγω 
έγώ δτι ενας άνθρωπος ποΰ καταλαμβάνει, 
είμπορεΐ άκόμη νά έλκυσθνί άπό σάς ! Σεΐς 
είσθε παλν)ά κότα ...  είσθε καλλιτέρα άπό 
χ ίλια ις σημεριναίς, αί όποΐαι έμπρός σας 
τ ίποτε δέν αξίζουν !

Ή  πρώην όρχηστρίς έκάθητο πάντοτε 
είς τήν προτεραν θέσιν της, νωχελώς καί 
κατά τήν ιδέαν της φιλαρέσκως ανατεθει
μένη έπί τοΰ μ-αλακοΰ καθίσματος, καί 
μόνον ελαφρώς έκίνει, οΰχί άνευ σκοποΰ, 
τόν τεταμένον πόδα της. «Έ τσ ι  δά,Ιτσι 
δ ά ! . . .  εύγε, γραίδιον!... περίφημα, άξιό- 
λ ο γ α ! » ,  διελογίσθη ό Βελτίστσεφ, θεω
ρών μετ’ έσωτερικοΰ γέλωτος απαντα τά 
φιλάρεσκα ταΰτα  κινήματα της πρώην ορ- 
χηστρίδος, ήτις ήκουε τούς λόγους του, 
ώς άν ήσαν ούτοι μουσική" τους ήκουε 
καί έτέοπετο' πρό τοσούτου ήδη καιροΰ, 
ούδείς ειπε πορόμοια, καί τώρα, δλα αυτά 
τ?ί έλέγοντο διά τοσοΰτον σαγηνευτικώς 
καταπειστικού τόνου, ώστε δλα τά λεγο- 
μενα υπό τοΰ ξένου της περί τών προτε
ρημάτων της,περί τοΰ εξωτερικού καί της 
ώραιότητός της, τά έδέχετο ώς γνήσιον 
νόμισμα.

— Πολλά έφλυάρησα καί νομίζω σάς 
είπα πολλά άτοπα'σάς ζητώ συγγνώμην!

Καί παρατηρήσας τό ώρολόγιόν του 
ήγέρθη της θέσεώς του.

Ή  όρχηστρίς νωθρώς καί άκουσίως πως 
έξεπλάγη,

—  Πώς, φεύγετε πλέον;. . .  τόσον ένω- 
ρίς ! έτονθόρισε μετά φιλαρέσκου μορφα
σμού δυσαρεσκείας.

—  Καί μήπως σάς λυπεί ή άναχώρη- 
σίς μου ; έπιτηδείως προσεποιήθη τόν φι- 
λάρεσκον καί ό Βελτίστσεφ.

— Βέβαια, λυπούμαι. . . Μέ έκάματε

νά ένθυμηθώ τά νε^άτα μου ! άσθενώς έ- 
στέναξεν αύτη, τείνουσα αυτφ  τήν χεΐρά 
της..

—  Τότε, άν θέλετε, θά σάς Κρχομαι 
συχνώτερα, καί θά προσπαθήσω, άκόμη 
καλλίτερον νά σάς τά ένθυμίσω, αίμύλως 
άστεϊζόμενος έπρότεινεν ό Πλάτων Βα- 
σίλειεβιτζ.

— Νά κοπιάσετε! . . .  Τόσον θά χαρώ, 
τόσον θά χαρώ! ύπέλαβεν ή πρώην όρχη
στρίς, μετ’ αισθήματος θλίβουσα τήν χεΐ
ρά του" σχεδόν πάντοτε είμαι στο σπ ίτ ι,  
καί πάντοτε μόνη. . . Ή  Μήλοτσκα, τό 
ξεύρετε δά καί σεΐς, ποτέ σχεδόν δέν μοΰ 
Ιρχεται, καί άλλος κανείς δέν Ιρχεται ! 
άλλά. . . θέν θά σάς φανή παράδοξος μιά 
παράκλησίς μου ; διστάζουσά πως ήρώ
τησε μετά κοσμίας ταραχής ταπεινοΰσα 
τήν κεφαλήν καί τά όμματα.

—  Τί λόγος, δ,τι έπιθυμεΐτε ! προθύ- 
μως καί εύγενώς άπεκρίθη ό Βελτίστσεφ.

— Επιθυμούσα . . .  άν ήτο δυνατόν 
. . . έπιθυμοΰσα . . . νά μή μάθγ) ή Μή
λοτσκα . . .

— Περί τής συνεντεύξεώς μας ; ύπέλα
βεν ούτος βοηθών αύτήν νά έκφρασθή.

— Ναί, διά τήν συνέντευξίν μας . . . 
διότι . . . ήμεΐς είμπορεΐ νά κάμωμεν σο- 
βαραις καί είλικριναις όμιλίαις διά τήν 
ύπόθεσιν, καί διά τά χρήματα, κ’ έκείνη 
είνε τέτοια κρυφή . . . έκείνη δέν θέλει, 
σωπαίνει ! . . "Ας κάμγι δπως θέλει . . . 
’Έ πειτα  ήμεΐς μήπως δέν προσπαθοΰμεν 
γ ιά  τήν ευτυχία της; !

— Βεβαίως ! συμπαθώς Ιθλιψεν οΰτος 
τήν χεΐρά της. Άφού τό θέλετε, έγώ θά 
είμαι βουβός ’σάν τό ψάρι, άλλά κ υ ττά -  
ξετε νά μήν 'πήτε σεΐς ή ίδια τίποτε !

— Έ γώ  ; . . . α, όχι ! . . ποτέ στον 
κόσμο ! . . ποτέ ! . . έξανέστη ή Ό λ γ α  
Ρωμάνοβνα, ποιούσα διά τ- ς̂ κεφαλής καί 
τών χειρών άρνητικάς χειρονομίας" έπάνω 
μου ’μπορείτε νά έμπιστευθήτε ώς είς τόν 
πιστότεοον καί άφοσιωμένον φίλον.

— “Ωστε καί περί τής σημερινής συν
εντεύξεώς μας, καί περί τής ομιλίας μας 
διά τά χρήματα, τίποτε έκείνη δέν πρέ
πει νά ’ξεύρν) . . Καί πράγματι, άς μή 
ξεύργ) καλλίτερα πρός τό παρόν ! οίκείως 
έπρότεινεν ό Βελτίστσεφ.

—  "Ας μήν ήξεύρει ! έπανέλαβεν ή 
μαμά .

— Καί διά τό βραχιόλι ; ήρώτησεν 
οΰτος παοατηρών αΰτήν δι’ ύπούλου καί 
έρευνητικοΰ βλέμματος.

— Διά τό βραχιόλι ; μετά ζωηρότη- 
τος καί πεφοβισμένως ύπέλαβεν ή χορεύ
τρια' διά τό βραχιόλι, γ$ά τόν θεό, οΰτε 
λόγο ! . . . 'Ξεύρετε, είνε τέτοια φθονερή! 
δέν τώχει διά τίποτε νά σάς κάμν) σκη- 
ναίς ! Σ' δλα είνε άξια.

—  "Ωστε νά μήν τής κάμ.ω λόγον !
— Ναί, ναί, σάς παρακαλώ πολύ ! . . .  

Tj’ αΰτό οΰτε λόγο !. . . Σιωπή ! σιωπή ! 
Φιλαρέσκως δέ καί μετά πονηριάς απε ι
λούσα αΰτόν διά τού δακτύλου έτονθόρι
σε τήν τελευταίαν φράσιν τοΰ άσματος 
τής «Περιχώλης».

Έ λαβε καί πάλιν τήν χεΐρα αΰτής,



έστρεψε την παλάμην της προς τά άνω 
καί ήσπάσθη αΰτήν άνωθεν τοΰ βραχιο- 
νίου, δι’ έλαφροΰ φιλήματος έν φ , κατα- 
δηλώτεοον Ιτι έφάνη χροιά ήδυπαθείας.

—  ΑΪ, φθάνει . . . φθάνει . . . άτακτε! 
ήρέμα καί δι’ έλαφράς συστολής είπεν 
αυτη , μόλις-μόλις άποσύρουσα τήν χεΐρά 
της καί μετά φιλάρεσκου θωπείας τύ-  
πτουσα διά τών δακτύλων έλαφρώς τήν 
κόμην του.

Έν τελεί ό Βελτίστσεφ ίσχυρώς κα ίέκ- 
φοαστικώς θλίψας τήν χεΐρά της άνεχω- 
ρησεν.

Συνωδεύσασα αΰτόν ή γραΐα άμαρτωλή, 
μετ’ έλαφρότητος καί ευκινησίας πρώην 
όρχηστρίδος—καίτοι ή έλαφρότης αΰτη 
ήτο αρκούντως ήδη βαρεία δι’ α ΰτή ν—ε- 
δραμεν είς τόν καθρέπτην τοΰ καλλυντη- 
ρίου της καί έθεσε παιπάλην είς τά φλε- 
γόμενον' ποόσωπόν της, διηυθέτησε τήν 
έπί τοΰ μετώπου κόμην της, έλείανε διά 
τοΰ σιελωμένου δακτύλου τη ;  τάς όφρΰς 
καί βλεφαρίδας της, ήλειψε διά ροδοχρόου 
μάζης τά  μειδιώντα χείλη, δι’ άβροΰ 
βάμβακος, έκοκκίνησε τάς παρειάς της, 
καί δι’ έμπειρου καί έζοικειωμένης χειράς 
πεοατώσασα μετά πάσης ακρίβειας πάν
τα  ταΰτα , ήμικατεκλίθη έν «κομψή· 
στάσει, έπί μικροΰ άνακλιντήρος, τεθει
μένου απέναντι τοΰ καθρέπτου, άλλά κα- 
τεκλίθη οΰτως, ώστε νά φαίνηται ολόκλη
ρος έντός τοΰ καθρέπτου, επεσεν εις δ ια
λογισμούς, τερπνούς, τρυφερούς, αισθη
ματικούς, άποθαυμάζουσα συγχρόνως τό 
νέον βραχιόνιον καί τήν λάμψιν τών άδα- 
μάντων του, άτ ινα , άλλως τε, δέν έλη- 
σμόνησε νά απαρίθμηση, ωσαύτως δέ καί 
νά ζυγίση δι’ έμπειρου χειράς τά βάρος 
τοΰ χρυσοΰ.

Διελογίζετο καί έοέμβαζε... περί τίνος 
διελογίζετο ; δύσκολον νά εϊπωμεν, διότι 
αί σκέψεις καί οί ρεμβασμοί της ήσαν 
λίαν ελαφροί, λίαν τερπνοί, καί άδιακό
πως, άντικαθιστώντο ΰπό άλλων.‘Η μάλ
λον ώρισμένη τών λοιπών έν τούτοις, ήτο 
ή σκέψις περί της Νινόνας Λανκλώ, τό 
δνομα της οποίας τυχαίως ΰπέμνησεν ό 
Βελτίστσεφ καί περί ής, άλλως τε, είχεν 
ακούσει ποτέ, καί μάλιστα είχεν άνχ- 
γνώσει που ή “Ολγα Ρωμάνοβνα. Ά νε -  
μνήσθη ήδη οτι ή Νινόνα Λανκλώ αΰτη, 
είς βαθΰ μάλιστα γήρας, έγοήτευε τοΰς 
άφηρημένους άνδρας, έμμανώς επ ιδ ιώ
κοντας τήν εΰνοιάν της, καί μάλιστα τήν 
έννάτην σχεδόν δεκάδα τοΰ βίου της ήζι- 
ώθη σφοδροΰ έρωτος παρά τοΰ ίδιου α ΰ 
τής έγκόνου, δστις, λέγεται, ηΰτύχησε 
νά άπολαύση τοΰ αμοιβαίου ερωτος τής 
μάμμης του !

Ε'

Λ ο υλ ά ς .

«Πλάτων Βασίλειεβιτζ, σήμερον είμαι 
εΰχαριστημένος άπό σάς ! . . .  ευγε, είσθε 
άζιος επαίνων !» ,  νοερώς άπετείνετο πρός 
έαυτόν ό Βελτίστσεφ, έλαύνων μετά φαι-

δρότητος πρός τήν Λιουδμήλαν. «"Ωστε 
τώρα αμέσως θά λαβη χώραν αλλαγή 
σκηνογραφίας καί θά έμφανισθώμεν δπως 
διαδραματίσωμεν νέον πρόσωπον!·

Καί πράγματι, τήν φοράν ταύτην παρά 
τή κυρία Κόροβοφ διεδραμάτιζεν οΰτος 
πρόσωπον δλως νέον,δπεο άνέλαβεν οίκειο- 
θελώς.

Ητο πραΰς καί ήρεμος ώς άρνίον, είς 
τον τόνον του, είς τόν τρόπον καί έν γέ- 
νει είς άπασαν τήν πρός τήν Λιουδμήλαν 
συμπεριφοράν του ύπεφαίνετο σήμερον ποιά

£ \ « , tl Λ \τις ζνιρα υποταγή, ούτως ωστε 7) κυρία 
Κόροβοφ έναργώς ήδύνατο νά έννοήση 
δτι·, καίτοι ένδομύχως δέν ήτο οΰτος εΰ- 
χαριστημένος, καίτοι δέν έζοικειώθη πίός 
τήν νέαν θέσιν του, ά λλ ’ αισθανόμενος 
τήν πλήρη αδυναμίαν του, 4'ημερώθη α 
πέναντι αΰτης, ύποτασσόμενος τή ά- 
νάγκη.

Έν συντομία, μετέδωσεν αΰτή οτι ή ε 
πιθυμία της έτελέσθη, δτι αετέβη παρά 
τφ  δικηγόρφ, δστις αναλαμβάνει τήν δι
εξαγωγήν τής ΰποθέεσως' καί δτι αΰτη 
ενδεχόμενον νά στοιχίση άπο 25 μέχρι 
50 χιλιάδων ρουβλίων. "Οτε δε ή Λιουδ
μήλα ήθέλησε νά μάθϊ) περί τών λεπτα- 
μεοειών τής συνεντεύζ=ως, ό Πλάτων Βα-. 
σίλε^εβιτζ, διά τοΰ αΰτοΰ συντόμου καί 
ζηροΰ ΰφους υποταγής, άνεκοίνωσεν, δτι 
τάς λεπτομερείας τής προκειμένης ΰποθέ- 
σεως θά τάς μάθη ή ιδία παρά τοΰ βα
ρόνος φόν-Σνίτσλη, δστις δέν θά βραδύνη 
νά έπισκεφθή αΰτήν αυτοπροσώπως. Κα
τόπιν τούτων,ό Βελτίστσεφ ελαβε τόν π ί 
λον του καί ΰπεκλίθη εΰγενώς, άνευ τής 
ελάχιστης οίκειότητος.

— Τί, μήπως φεύγετε Καί έσταμά- 
τησεν αΰτόν ή Λιουδμήλα.

— Ώς βλέπετε.
— Καί διατί τόσον όγρήγοοα ;
— Έξεπλήρωσα ήδη,πάν δ,τι άπητεΐτο 

διά τήν σήμερον καί σάς διεκοίνωσα τό 
αποτέλεσμα.

—  Ά λ λ ά ,  νομίζω, πρό όλίγου άκόμη, 
έπεθυμεΐτε, νά κάθησθε, νά ρεμβάζητε, νά 
άναπαύησθε είς τό οίκημά μου...

— Εκείνο συνέβαινε πρό όλίγου, μετ’ 
έλαφράς κλίσεως τής κεφαλής παρετήρη
σεν ό Βελτίστσεφ.

— Καί είνε ανάγκη νά ΰπάγητε έκεΐ.
—  Πηγαίνω είς τά σπίτι μου. Ά λ λ ά  

μήπως έπιθυμήτε νά μέ διατάζητε τ ίπο 
τε, διά νά μείνω ;

—  Τοΰτο έζαρτάται άπό τήν αγαθήν 
προαίοεσίν σας.

— Τότε έπιτοέψατέ μου ν’ αναχωρήσω.
— Άφοΰ τό θέλετε, είπεν αΰτη άνα- 

σπώσα τοΰς ώμους.
— Δέν έχετε νά μέ διατάζητε τίποτε 

δι’ αΰριον ;
Ή  Λιουδμήλα ήτένισεν αΰτόν διά τών 

άκτινοβολούντων όμμάτων της καί έγέ- 
λασε διά τοΰ μάλλον φιλίου καί δ ιαλλα
κτικό ΰ τρόπου.

Ή  ήρεμος αΰτη ζηρότης καί έντασις, 
τό έπισήμως εΰλαβές τοΰτο ΰφος, πάντα 
ταΰτα  ησαν τοσοϋτον έναντία πρός τάν 
χαρακτήρα τοΰ Πλάτωνος Βελτίστσεφ,

ώστε κατέπληζάν πως καί *<5υσαρέστως 
έ'καμψαν τήν Λίουδμήλαν.

— Πλάτων Βασίλειε-βιτζ, άρκεΐ πλέον 
ή κωμωδία αΰτη ! μετά μεγάλης οίκειό
τητος καί εΰθυμίας άπετάθη αΰτη πρός 
έκεΐνον, τείνουσα τήν χεΐρα. Καί τ ί ,  μά 
τήν αλήθεια, θά παιζωμεν τώρα ; !

— Αδίκως έχετε αΰτήν τήν ιδέαν, έζ- 
έφρασεν οΰτος' οΰδέποτε θά έπιτρέψω είς 
έμαυτόν νά παίζω μαζύ σας οίανδήποτε 
κωμφδίαν.

— Τότε λοιπόν τ ί παράδοζος τόνος 
καί τρόπος είνε αΰτός, μέ τόν όποιον φε- 
ρεσθε μαζύ μου ; !

— Φρονώ δτι είς τοΰς τρόπους μου οΰ
δέν τό προσβλητικόν υπάρχει δι’ υμάς.

— Καί θά διαρκέση τοΰτο έπί πολύ ;
—  Φθάνει, Πλάτον ! . . Δέν μ’ εννο

είς ! Καί οΐκείως, άλλά σοβαρώς, έλα- ] 
βεν αΰτοΰ τήν χεΐρα, ήν, κατά τήν διάρ
κειαν τής ομιλίας της, προσεπάθει οΰτος 
μετά λεπτότητος καί εΰγενείας ν’ άπο- 
σύρη' δέν μ' έννοεΐς, σοί λέγω ! . . Είμ- 
πορεΐς νά δυσχνχσχετής οσο·/ θέλεις, άλλ' 
ή θέλησίς μου, ή χθεσινή άπόφχσίς μου, 
θά μείνωσιν αμετάβλητοι. Γνώριζε μόνον 
δτι, πάν δ,τι πράττω, τό πράττω διά τά 
καλόν σου. "Οταν γείνω σύζυγός σου, θά 
παύσης, φίλε μου, νά δυσανασχετής ! 
Τότε θά γνωρίσης καλώς, θά γνωρίσης 
καί θά μέ έκτιμήσης ! Θά γείνω σπανία 
γυνή' θά γνωρίζω παντοΰ καί πάντοτε 
νά σέ υποστηρίζω έπί τοΰ ΰψους έκείνου, 
έπί τοΰ οποίου οφείλεις νά ΐστασαι, συμ- 
φώνως πρός τήν θέσιν σου,συμφώνως πρός 
τά άζιώματά σου, τότε θά παύσης δυσα- 
νασχετών, καί τοσούτφ μάλλον . . . το
σούτφ μάλλον, άφοΰ μέ αγαπάς, καί τοΰ
το τό γνωρίζω πολΰ καλά ! . . .  Σΰ δ ίδιος 
θά έλθης πρός με ! Πλάτον ! Ιχεις α νά γ 
κην τοΰ έρωτός μου, καί τόρα καί είς τό 
μέλλον ! . . .  Ή  μήπως, ώς γυνή δέν έζα- 
σκώ πλέον οΰδεμίαν έπιρροήν έπί σοΰ !

Ό  Πλάτων Βασίλειβιτζ άφήκεν αΰτήν 
νά έκφρασθή έλευθέρως.

— Μή απα ιτε ίτα ι παρ’άνθρώπου πλει- 
ότερα παρ’δσα δύναται, ήρέμα καί συγκε- 
κρατημένως ήρζατο οΰτος είς άπάντησιν 
τϊ)ς Λιουδμήλας.Δέν διαφιλονεικώ τήν έπ’ 
έμοΰ ίσχύν σας'αΰτη ΰφ ίστατα ι,κα ί τώρα 
μάλιστα πλειότερον ή άλλοτε, ή Χ,θες. 
Δέν είνε δμως αΰτη Ισχύς ερωτος, άλλ ’ 
άλύσεων' είνε ΐσχΰς δεσμών. Σάς ήγάπων 
βεβαίως, άλλά σεΐς ή ιδία έθραύσχτε τήν 
αγάπην ταύτην. Έζελέζατε τήν όδόν τής 
βίας καί τοΰ τρόμου' έπροτιαήσατε νά 
μέ καταστήσητε άντί φίλου, δοΰλον' σείς 
αΰτή μοί έδώκατε νά έκ,λέζω τό κάτεργον 
ή τήν δουλείαν, τ ί  άλλο θέλετε ; Ώς 
βλέπετε, είμαι δοΰλός σχς ό μάλλον π ε ι
θήνιος, ό μάλλον υπήκοος. Ή  έλχχίστη 
θέλησίς σας πάντοτε θά έκτελήται παρ 
έμοΰ άναντιρρήτως, καί ώς πρός έμέ δύ- 
νασθε νά εισθε ήσυχος, μοί άπεκλείσατε 
δλας τάς διεζόδους, μέ έδεσμεύσατε κ’ 
έγώ δέν έπιζητώ έλευθερίαν ! “Ισως εινε 
τοΰτο άνταπόδοσις διά τάν Μάζιμον 
Βελτίστσεφ. Τί νά γείνη! υποτάσσομαι... 
Έ χετε  τά δικαίωμα νά μέ διατάζητε νά



Ιχτελέσω την βαρυτέραν έργασίαν, και θά χτή ,άλλά  καί μέ ενα ράμμα μονάχα πλεγ- 
τήν έκτελέσω" μή απαιτε ίτε  δμως παρά μένη, ώστες ήταν αδύνατο νά μπορέσγ) νά 
ΐ0ΰ δούλου έρωτα, Λιουδμ,ήλα Σεργέεβνα! βγάλν) άπό μέσα τίποτε ό Όβριρός καί 

Ή  έντύπωσις τοϋ λόγου τούτου, κατά ' νά κάνγ) κλεψιά, έκτος άν άρνιώνταν OTt 
*ι προπαρασκευασθέντος, κατά την Ιδέαν δέν έλαβε καθόλου ποτέ καμμιά σακκού- 
τοΰ Βελτίστσεφ, δέν ητο διόλου άσχημο;- ι λα . Ά λ λ ά  ό Χριστιανό; είχε τόσην μπ ι-  

Λιουδμήλα ΐστατο σιωπώσα, προδήλως στοσύνη τόν Όβργ,ό, ώστε τό είδο; αΰ- 
ΰπό την έντύπωσιν τών λόγων του, καί ι τό τής σακκούλας καί τό βούλλωμα ποΰ 
ιτχρετήρει αΰτόν διά πλατέω ; ήνεωγμέ- : τη ;  έχει κάνει μόνον γ ιά  προφύλαζι τοΰ 
νων καί σοβαρώς έκπληκτων οφθαλμών. Όβρτ)θΰ τώκανε ή γιά προφύλαζι δική 

Ό Βελτίστσεφ σιωπηλώς έκαμεν αΰτνί 1 του. Άφοΰ λοιπόν παρεδωκε τη σακκού- 
βαθεΐαν ΰπόκλισιν καί έζήλθεν ήρέμα τοΰ λα ’ ; τόν Οβργ)ό, δπω; ειπαμεν, κλει

σμένη, κίνησε γ ιά  την Ιερουσαλήμ μαζί

— Νά πας καί νά μοΰ φέργις τόν Μω- 
σιών Κουφφίνα έδώ ’;  τη στιγμή. Έ τσ ι  
τόν ήλεγαν τόν Όβργ)ό.

*0 τζουχαντάρη; Ιγινε άφαντος.
Σέ μισή ώρα μπήκε ό Όβργιός μέσα 

καί πήγε νά φιλήσγ) τήμ ποδιά καί τά πο
δάρι τοΰ Άλή-Πασιόί, καί άφοΰ τά έφί- 
λησε στάθηκε τρεμάμενος καί μέ τά χέ
ρια σταυρωμένα ’ς τή μέση τοΰ όντόί'.Λα- 
βαί νει τό λόγο ό Πασιάς :

Ώρέ Όβργ)έ, τοΰτος ό Ρωμ ιός μώ-
κλάψα^ οτι οταν παη 3 'ς τό Χα-

θαλάμου.
[Έ πετα ι ουνέχεια].

Α γ α θ .  Γ .  Κ ω ν ς τ α ν -π ν ι δ η ς

μέ τή γυναίκα του.
Δύο σωστά χρόνια έκατσε ’ς τόν τοπο, 

δπου έγεννήθηκε, έζησε, έπαιδεύτηκε καί 
άπέθανε ό υιός τοΰ Θεοΰ ποΰ ηρθε 'ς τόγ 
Κόσμο νά σώσ/) τοΰς ανθρώπους άπό τήν 
άααρτία τοΰ Άδάμ καί τής Εΰας, καί 
άφοΰ έβαφτίστηκε ’ς τόν Ίουοδάνη π ο τα 
μό μαζί μέ τή γυναΐκά του γύρισε πίσω 
'ς τά Γιάννινα χατζής. Έτρεζαν δλοι οί 

χα\ είίθυμον τοΰ έκδοτου του γήοας. To Arz ix o r  Χριστιανοί καί ο ί φίλοι του νά τοΰ ποΰν 
ΉμερηΛογιογ σύν τω έπισυνημμένω ΗμεροΛογιω χαλώς ωρι ι ίε,  έτρεζε καί ό φίλος του
rSr Kvp^r ,  εΤνε, όμολογουμίνως, τό μειζονα χε- , .Qg  , ' μ  ^
χτημένον φιλολογικήν άξίαν χαί αξιον ο·5 μονον της ι V . „ , , , , ,I ,- ' , ,  .  .  m- απορούσε να βγή απο το σπίτι του, γ ια τ ίδποστηριξεως αλλα χαι του σε&ασμου του κοινού. Ιον ‘,* , , <· «,, r ,' , ,  . . .  . . εοεγονταν ακαταπαυστο κοσιιο. Αμα ζα-

Πλήρες έτών, άλλά χαί πλήρες εΰφυοΰς χαί σοδαρας 
ίλης,έξεδόθη χαι τό Αττ ι χο ν  ' Ημερο.Ιο'γιον  τοΰ χ· 
ΕΙρτ,ν αίου Άσιοπίου, έκπροσοιπουν ολον τό θαλερόν

οεον τοΰτον του σιοασμου αποτιοντες σήμερον και
ημείς, άναδημοσιεύομεν τό κωτωτέρω ανέκδοτον, ά- δ ί ι α « ;  πΡω ;*> δουλειά ηταν να̂  πε-
ναφερόμενον είς τόν· βίον τοΰ περιβοητου ’Αλή Πασ- ρασγ) απο τ αργαστήρι \οΰ Οοργιοΰ να 
5α χαί γεγραμμένον ·5πό τοΰ διακεκριμένου καλάμου | παργ) τη σακκουλα του. Ο Οοριρος αμε- 
τοΰ χ. Α. Χρηστοδασίλη. Έ σ τω  ώς μικρόν δείγμα 1 σως άμα τοΰ έζητήθηκε ή σακκούλα τοΰ 
τών πλουσίων περιεχομένων τοΰ Ά τ τ ι χ ο ΰ  ' Η μεροΛο- ' τήν έδωκε. 'Ο Χριστιανός εοριζε ματιά  ς 
γ ιο ν  1 8 9 0 ,  τό όποΤον έκθύμως συνιστώμεν είς τοΰς τ ή βούλλα καί άφοΰ τήν είδε σέ καλή 
φιλομούσους ημών άναγνωστας. Πωλείται έν τω Β ι- ι  χχχάστασι καί ίδια τήν έπήρε καί τήμ 
δλιοπωλείω της Κορίννης, όδός Προαστείου άριθ, ποίει σ π ίτ ι  του> άνοίγει καί τ ί  νά
10 και άποστέλλεται είς πάντα αιτήσοντα, άμα 
παραλαβή τοΰ αντιτίμου. Σ. τ. Δ.

X . ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΔΗ

βρή μέσα ; δλο ψεύτικα φλωριά καί μο- 
λυβένια δαχτυλίδια ! Σκούζει, φωνάζει, 
πααίν ’ ’ ς τόν Όβρ·/)ό,τοΰ λέει τ' ε ί ν  α ύ τ ό ; 
Ό  'Οβριός σχν νά μή γνώριζε τίποτε τοΰ 
λέει :

— Δέ ζέρω, άδερφούλη, τίποτε ! Ό 
πως μώδωκες τή σακκούλα έτσι σοΰ τή 
έδωκα. Ουτε ή βούλλα ήταν χαλασμένη, 
οΰτε ή σακκούλα τρύπια. Γιά νά βγάλω 
έγώ τ ’ άληθινά φλωριά καί τ ’ άληθινά 
δαχτυλίδια άπό μέσα έπρεπε ή τή βούλ
λα νά χαλάσω ή τή σακκούλα νά κόψω. 
"Επειτα τώκανα ποτές έγώ αυτό τό 

μέ τή γυναΐκά του, γ ιά  νά προσκύνηση πρ?.μμα ;
τόν Τάφο τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. Είχε έναν j Δέν ήζερε ό καΰμένος ό Χριστιανός τί 
Όβρηό πολΰ φίλο, φίλο σάν άδελφό οζ*ο ι νά πγί ! Ό  Όβρ·/)ός φίλος καί τίμιος, ή 
άπό τήκ. π ίστ ι. 'Ο ,τ ι  ειχε καί δέν ειχε- j σακκούλα γερή, ή βούλλα γερή καί ίδια, 
ό Χριστιανός έβαλε μέ τό νοΰ του νά τάς 1 τά φλωριά καί τά δαχτυλίδια ψεύτικα ! 
φήση ’ στον Όβρϊ)ό. Ειχε δυό χιλιάδεν ' Συλλογιέται, συλλογιέται, δέν βρίσχει 
φλωριά βενέτικα καί πολλά δαχτυλίδια ' πορειά ! ’Σ τό τέλος άπσφκσίζει νά πάιρ 
καί σκουλαρίκια μαλαμματένια, άπό ένέ- J  νά π?ί τό παράπονό του ’ς τόν Ά λή-Π α- 
χυρα, τά όποΐα δέν ήμπόρεσαν έκεΐνοι ! σιά. 
ποΰ τάχα ν νά τά βγάλουν. Δηλαδή ήταν j 
καί ό Χριστιανός σάν τόν Όβρν)ό τοκι-

Ε Β Ρ Α Ι Ο Σ  Κ Α Ι  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Σ
ό ι χ α σ ζ ί χ ο ν  ανέχ&οτοχ τ ο ’ΰ ΆΛη -Πασσα

“Ενας Χριστιανός Γιαννιώτης πλούσιος 
καί άκληρος μή έχοντας τ ί  νά κάμτρ ά- 
ποφάσισε νά πάη στήν Ιερουσαλήμ μαζί

στή;, γ ι ’ αΰτό είχαν καί πολλή φιλία ά- 
ναμετα^ύ τους. 'Όταν ήρθε ή ώρα νά κί
νηση ό Χριστιανός, έμασε δλα τά φλω- 
ριά, δζω άπό έκεΐνα ποΰθελε γ ιά  τό τα -  
ζεΐδί του, καί δλα τά διαμαντικά του, 
τάβαλε σέ μιά σακκούλα πλεχτή καί τά 
βούλωσε ’ς τό γλοΰπο μέ τή βούλλα τοΰ 
δαχτυλιδιοΰ του ποΰ φοροΰσε πάντα ’ς τό 
δάχτυλό του. 'Η σακκούλα αΰτή είπα 
πώς ήταν πλεχτή καί δχι μοναχά πλε- ' χρι τής κεφαλής.

ς τό φοβερά Βεζύρη, 
γονατίζει, φιλεΐ τήν ποδιά του καί τοΰ 
λέγει δακρυσμένος το  καί τό.  Ό  Ά λ ή -  
Πασι,ας χωρίς νά βγάλιρ μιλιά χτυπάει 
τές άπαλάμες του καί άμέσως παρουσιά
ζεται έ'νας τζουχαντάρης’ καί κάμοντας 
τόν τεμενά' περιμένει δ ιαταγή.

1. Σωματοφύλαζ.

2. 'Υπόκλισής τοϋ σώματος και φορά τής χειρός 
διά κινήσεως άρχομένης άπό τοΰ στόματος, κατερ- 
χομένης όσον φθάνει ή χειρ καί άνερχομένης είτα μέ-

τζηλ ίκ ι σ’ άφησε μιά σακκούλα βουλλω- 
μένη γεμάτη φλωριά καί διαμαντένια δα
χτυλίδια καί τώρα τώδωκες τήν ίδια τή 
σακκούλα, μέ τήν ίδια τή βούλλα, άλλά 
μέ ψεύτικα φλωριά καί μέ ψεύτικα δα
χτυλίδια. Δόσε άπάντησι καί πρόσεξε κα 
λά μήμ πνΐ; ψέμα σ’ έφαγε τό μπάτσ^ .

— Αλήθεια , Πασσά μου καί Βεζύρη 
μου, μ’ άφησε μιά σκκκούλα βουλλωμέ- 
νη, άλλ ’ οΰτε τ ί  είχε μέσα όντας μοΰ τήν 
άφησε ήζερα, ουτε τ ί  είχε μέσα όντας 
τήμ πήρε πάλι ζέρω. "Αν ήμουν έγώ κα 
κός άνθρωπος, τή βαστοΰσα τή σακκούλα 
καί άρνιώμουν όλότελα δτι τήν έλαβα ά 
φοΰ οΰτε μαρτύριά είχε δντας μοΰ τήν I- 
δωκε, οΰτε άπόδειζι. Θέλει νά μέ πάρΛ 
’ς τό λαιμό του αΰτός ό Χριστιανός γ ι ’ 
αύτό μ’ άφησε τέτοια σακκούλα, άλλά ο
ρισμός ’ς τό χέρι σου, Βεζύρη μου !

Ό  Άλή-Πασσ2ς βρέθηκε μπερδεμμένος 
καί δέ γνώριζε άν ο Χριστιανός ήθελε νά 
πάρ7) ’ ς τό λαιμό του τόν Όβργ)ό ή ό Ό 
βργιός έζήμιωσε ,τό Χριστιανό. Κυττάει 
καλά τή σακκούλα καί δέ γλέπει τ ίποτ ΐ .  
Ηταν πλεγμένη μέ ένα ράμμα άπά τήν 

κορφή ώς τόμ πάτο. ’Σ τό τέλος παίρει 
καί τή βούλλα τοΰ Χριστιανού μέ μελάνι 
’ς τά χαρτί καί τοΰς λέει νά φύγουν καί 
αΰτός θά ξετάξγ) τή δουλειά.

"Αμα ό Όβργιός μέ τό Χριστιανό έφυ
γαν, ό Άλή-Πασσό?ς βγάζει τό χρυσό του 
μαχαίρι, όποΰ είχε κρεμασμένο ’ς τή μέ
ση του καί σχίζει τό σιτζαντέ^ τοΰ όντά 
καί υστέρα φωνάζει τό δοΰλο ποΰ είχε έ- 
π ιστάτη ’ς τόν οντά καί τοΰ λέει :

—  Δυό ζημιές έγιναν άπόψε έδώ ’ς τόν 
οντά. Ά πό  τή μιά μεριά μοΰ λείπει ή 
βούλλα μου καί άπό τήν άλλη μοΰ σχ ί
στηκε ό σιτζαντές. Νά βγνίς όζω καί νά 
βργίς τοΰς καλλιτέρους μαστόρους ποΰ ε ί
ναι 'ς τά  Γιάννινα νά μοΰ φκιάσουν τή 
βούλλα καί τό σιτζαντέ. "Αν δέν τοΰς 
βρ'Τίς, πάει τό κεφάλι σου !

’Έτρεζε ό κακόμοιρος ό δοΰλος άνω κά
τω τά Γιάννινα γιά ναδργ) τοΰς καλλ ίτε
ρους μαστόρους. Ηΰρε δέ τέτοιους ενα γιά 
τή βούλλα καί ένα γιά τόν σιτζαντέ καί 
τοΰς ήφερε 'ς τά Βεζύρη.

Ό  Άλή-Πασσάς λέει ’ ς τοΰς δυό μα
στόρους άφοΰ τοΰ φίλησαν τήμ ποδιά :

— Ποιός κάνει βοΰλλες ;

1. Δωμάτιόν.
2. 'Αγωγή, μήνυσις.
3. 'Αόριστος τοΰ π α α ί  ν ω.

. 4. Ό φις.
δ. Τάπης.



— ’Εγώ, Βεζύρη μου, είπε ό ενα; άπ ’ 
αυτουνούς, ποΰ νά σοϋ πάρω τό κακό.

—  Νά μοΰ κάνης μια δμοια βούλλα μ’ 
αΰτή , ποΰ Ιχω έδώ ’ς τό χαρτί ν°ί 
μοΰ τη φέργις.

Και γυρίζοντας τά  μάτια είπε ’ ς τόν 
άλλον μάστορα :

—  Έσΰ φκιάνεις τοΰς σιτζαντέδες ;
— ’Εγώ, Βεζύρη μου, ποΰ νά σοΰ π ά 

ρω τό κακό...
—  Νά μοΰ φκιάσης αΰτόν τό σιτζαν- 

τε, χωρίς νά φαίνεται καθόλου δτι εσχί- 
οτηκε.

Πϋρε ό ενας μάστορας τό σιτζαντέ καί 
ό άλλος τη βούλλα καί Ιφυγαν.

Την άλλη την μέρα ήρθε πρώτος όμά- 
στορας της βούλας, άλλά ή βούλα χώρι
ζ ε ’ πολύ. ’ Ηταν τά γράμματα δμοια, 
άλλά κάτι λουλούδια, ποΰ είχε γύρα-γύ- 
ρα ή βούλλα, ηταν διαφορετικά. Κράτησε 
τή βούλλα ό Άλ-?ϊ - Πασσάς καί Ιστειλε 
τό μάστορα ’ς τή δουλειά του, χωρίς νά 
τοΰ π?ί τ ίποτε  $ καλό ?) κακό.

ΣΙ κάμποση ώρα νά σου καί ό μάστο
ρας μέ τό σιτζαντέ. Κυττάζει ό Άλν}- 
Ιΐασσδς καί δεν μπορεί νά πιστέψη πώς 
ήταν ό σχισμένος ό σ ιτζαντέ ; του, καί 
τοΰ λέγει ·'

—  Πολΰ καλά τώκανες, εχω τώρα νά 
μοΰ φκιάσης καί μια σακκούλα, άλλά θά 
μπόρεσης νά τή γ  κάνης ποΰ νά μή φαί
νεται πώς είναι σχισμένη ; Είναι μ’ ενα 
ράμμα πλεγμένη, κάτι είχε μέσα ή γυνα ί
κα μου, ή Βεζύρινα, βουλωμένο καί τήν 
έκοψα άπό κάτω καί τώβγαλα  καί τώρα 
θέλω νά βάλω άλλο πράμμα μέσα καί νά 
μή φαίνεται πώς έσχίστηκε. Κατάλαβες;

—  Κατάλαβα, Βεζύρη μου, μπορώ νά 
τή  φκιάσω δπως λές.

— Έφκιασες καί άλλη βολά ;
— Είναι καιρός τώρα ποΰ ϊφκιασα έ 

νός Όβρηοΰ.
— Πώς τόν λέν αΰτόν τόν Όβρηό ;
— Μωσιών Κουφφίνα.
—  Τί είχε μέσα ή σακκούλα ;
— Δέν ζερω τί t l y e  πρίν, δταν έγώ 

τήν Ιπλεξα ήταν γεμάτη ψεύτικα πράμ- 
ματα.

Χτυπάει ό Πασσας τές άπαλάμες του 
καί ενας άράπης βγαίνει ’ ς τή θύρα :

— Πάρ’ αΰτόν καί βάλ’ τον 'ς εναν όν- 
τ<5c καί στείλε ενα τζουχαντάρη νά φέρη 
τό Χριστιανό καί τόν Όβρηό ποΰ ήταν 
χτες έδώ.

Σέ μισή ώρα απάνω ό Όβρηός καί ό 
Χριστιανός ήταν μπροστά στόμ Πασσά :

— Πές τήν άλήθεια, Όβρηέ, λέει ’ ς 
αΰτόν ό Πασσάς, τά πηοες ή δέν τά π ή 
ρες τά φλωριά καί τά  δαχτυλίδια τοΰ 
Χριστιανού ;

— Ψέμματα, Πασσδ μου, μά τά  γέ- 
νεια σου, δέν τά πηρα.

— 'Σ ενα νέμα τοΰ Πασσά παρουσιά
ζουνε τό μάστορα της σακκούλας.

— Αΰτός είν’ ό Όβρηός, μάστορα;
—  Αΰτός, Βεζύρη μου !
—  Τί λές τώρα, Όβρηέ ;

1. Διεχρίνετο.

— Έ σφαλα , Βεζύρη μου !
— Σύρε τώρα νά δώσης τά  φλωριά 

καί τά δαχτυλίδια δλα τοΰ Χριστια-
νοΰ καί ελα έδώ νά σέ κρεμάσω γιά  νά 
μάθουν ννώσι οί άλλοι.

Βγήκαν δξ ω ό Όβργιος με τό Χριστια
νό, έπνιγαν *ς τό άργαστηρι, ελαβε ό Χρι
στιανός ολα του τά πρχμματα σωστά ώς 
την τρίχα και έπ^γε σπίτι του ευχαρι
στημένος, καί ό ΌβρΥ)ός άντι νά γυρίσν) 
νά τον κρεμάσγ) ό Βεζύρης έπνιγε και ρί
χτηκε ’ς τη λίμνη και πνηκε !

Ό τ α ν  2μαθε ό Άλή-Π ζσσας την τύχη 
του Όβρτρού έγέλασε καί είπε :

— Τόσο τό καλλίτερο ! Μας εβγαλε 
άπό εναν κόπο !

X .  Χ ρ η ς τ ο β α ς ι λ η ς

Γ Ρ A.T0B:XB£2TI03Sr

Κυρίαν Ρωξάνην Δ. Μήταλα καί κκ. Γεώργιον 
Τσόκον, Χαράλαμπον Τόλιαν, Στέλλιον ΓΙαππανι 
Δημήτριον Νικολα’ιδην, Γεώργιον Μουλαραν, Παντε
λή Ταγαρίδην, Αλέξανδρον Τσουρίδην, Γεώργιον 
Τσακαλώτον, Αντώνιον Γαήταν, Λεωνίδα Άπο- 
στολίδην, Δημ. Σταυριανόν, τηλεγραφ , Σ. Κουκου- 
λαν, Κωνστ. Ά π . Πάστραν, τηλεγραφ., Γεώργιον 
Γιαννέντζον,Ίωάννην Άμοιραδάκην, Διον. Γ. Ζέζαν, 
Διον. Σ. Παναγιωτάραν, Ί ω . Ν. Ξυνοστάθην, Κων. 
Α. Ποΰλον, Δημ. X . Γιαννακάκον, Δ. Παππαδό- 
πουλον. Συνδρομαι υμών έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
— κ. Κ. Δ. Ζαλοκώσταν Παρά του κ. Σχορτζια- 
νίδου, έλήφθησαν φρ. 68. Εύχαριστοΰμεν. Έ λλεί- 
ποντας άριθμούς άπεστείλαμεν. Είς τό έξής θά λαμ
βάνετε φύλλα 9. ’Εγράψαμεν. — κκ. Βικόπουλον κα\ 
Άντωνιάδην. Περιμένομεν έμβασμα διά κ. Μιχαλο- 
πούλου άφε νχ τ ω ς .  — κ. Σπ. Τσακασιάνον. Έ λή
φθησαν παρά τοϋ κ. Δ. Μαρτινέγκου δρ. 35. Εύχαρι- 
στοΰμεν.— κ. Νικόλαον Παπούλην. Έλήφθη επιταγή 
φρ. 39.60. Εύχαριστοΰμεν. Εγράψαμεν. — κ. *ΑΘ. 
Μεσημέρην. Λαμβάνετε έλλείποντας άριθμούς. Εύχα- 
ριστοΰμεν διά τάς θερμάς υπέρ τών «Εκλεκτών» έκ- 
φράσεις σας. — κ. Γεώργιον Μανιάτην. Φύλλα άπε
στάλησαν.— κ. Γ. Κ. Γεωργαντίδην. Φύλλα άπε
στάλησαν. Ό  κ. Μιχαήλ Σ. δέν παρουσιάσθη πρός 
πληρωμήν τής συνδρομής τοΰ κ. Ν. Ευσταθίου.— κ. 
Α. Δ. Μπουλαντζαν. Χρήματα έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοΰμεν. Ένεγράφη ό κ. Π. Δ. Δούμουρας, πρός δν 
άπεστάλησαν τά φύλλα άπό 1ης δβρίου. Διά τά 
λοιπά θά φροντίσωμεν. — Πρακτορεΐον Εφημερίδων 
Τήνον. Τά βιβλία άπεστείλαμεν διά ταχυδρομικού 
δέματος.— κ. Γεώργιον ’Αναστασίου Τηλεγράφημά 
σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν άπό καρδίας. Θά φρον
τίσωμεν. — κ. Δ. Παναγιωτόπουλον. Έλήφθη άντί- 
τιμον. Θά ποάςωμεν ο,τι δυνηθώμεν, ινα σας εύ/α- 
ριστήσωμεν. — κ. Μ. Γεράρδον. Παρά τοΰ κ. Σκια- 
δα έλάβομεν λίρ. Τουρκικάς 2 και έπιστώσαμεν ύμας 
μέ δρ. 56. — κ. Μ. Γιαννίκην. Εύ/αριστοΰμεν διά 
τά; υπέρ τών «Εκλεκτών» έκφράσεις σας. ’Απεστά- 
λησαν άπό 1ης δβρίου τά έκδοθέντα φύλλα τώ κ. Ν. 
Κοντοπιθάρη, φροντίσατε περ\ τής άποστολής τής 
συνδρομής, ά φ ε ή χ τ ω ς . — κ. Δ. Α. Σιμάκην. Έ με- 
τρήθησαν δρ. 10 τή «Διαπλάσει». — κ. Ά ντών. Θ. 
Παππαδόπουλον. Έλήφθη συναλλαγματική έπι Πα
ρισίων Εύχαριστοΰμεν. Φύλλα άπεστάλησαν. ’Ε
γράψαμεν. — κ. Άνδρ. Λ . Σύψωμον. Έλήφθησαν. 
Τήν ύπ* άριθ. 584 άπόδειξίν σα;, ήτις εΤνε και άρι- 
μό; τοΰ λαχείου ήμών, ζητήσατε, παρακαλοΰμεν, πα
ρά του ήμετέρου άνταπυκριτοΰ κ. Κ. Α. Ρέγκου 
πταισματο5ίκου.—κ. Σπ. Παγώνην. Έλήφθησαν δρ. 
έκατόν. Εύχαριστοΰμεν. Εγράψαμεν.

Ε Κ Ε Ι !
’Εχε ΐ ,  οπου όλα τά Δ ιδ αχ τ ι χ ά  Β ι β λ ί α  καί 

τά Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ,  χαί τά Μ υθ ι σ τ ο ρ ή μ α τα  χ] 
τά Αραμα τα  χαί τά π ο ι ή μ α τ α  οΛα, μέ όλα μΛ 
τά Hμ ε ρ ο ΐ ό γ ι  α χαί τού; άπείρουί 'Ημεροόε ίχχΛ 
χαί *ΑτΧαντας,  ε χ ε ΐ  όπου ή Εξαίρετος ΤΡα3>ι*1 
ΰΛη χαί όλα έν γένει τά χ ρ ε ι ώ δ η  τ οί> γ ρ α φ ε ί ο !  
χαί τά μύρια πρωτοχρονιάτικα δώρα, μέ τά; άπιστεΜ 
του; τιμά; των, έ χ ε ΐ  όπου χα! αϊτό άκόμη τό μόνο\ 
έχ τών Αγγλιχών έπανορ9ωτι*ίν τί,; χόμης οάρμαχον] 
τό περιζήτητον HEBE'S HAIR RESTORER πω] 
λεΤται άντί δρ, 7 ! ε χ ε ΐ  Ο"ου άδ.αχόπω; συρρέουσιν 
ολαι χαί όλοι χαί μέ όλα του; τ ' άγγελουδάχια, έχι{ 
εί; τό ΒιβΛιοπωΛεΐον  χαί ΧαρτοπωΑεΐ ον  ·Κο. 
ρ ί ν ν η ς · ,  έν τή όδω Προαστείου άρ. 10, έ χε ι ,  εχεΐ  
πωλείται καί ή έσχάτω; ΰπό τοϋ χ. Γ . Μαυρογιάννι 
έχϊοΟεΐσα

Ι ΣΤΟΡΙΑ T O N  I0NIQN ΝΗΣΩΝ,
ε χ ε ΐ  χαί τά έξαιρέτω; χ^ρυ30δετα

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
τοϋ χ. Τσαχαιιάνου, τ ί χάλλιοτον τοϋτο δωρον διά 
τήν Α' τοϋ /roue άντί δρ. 3.50, έλίΰθερον ταχυδρο- 
μιχών, ε χ ε ΐ  χαί τό περιζήτητον

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΔΟΓΙΟΝ
τοΰ Άσωπίου μας, ό άνθηοότατος αύτός παππούς ό- ] 
λων τών 'Ελληνικών ‘ Ημερολογίων, μέ ολαις τής \ 
πολλα\ς κα\ μεγάλαις */άραις κα\ τή μικρή-μικρή τι
μή του, ήτις βΤνι διά μέν τόΈσωτιρικόν φρ.4,50, διά 
δέ τό Έξωτερικόν φρ 5 αδετον, κα\ φρ. 5,75 διά 
τό Εσωτερικόν κα\ 6 διά τό Έξωτερικόν χρυσδε- 
τον, ε χ ε ΐ  καί τό χαριέστατον

Η Μ ΕΡΟ ΔΟΓΙΟΝ  ΤΗΣ Ε ΦΗ Μ ΕΡΙΔΟ Σ ΤΩΝ Κ Υ Ρ Ι Ω Ν
μέ όλη του τήν λεπτήν-λιπτήν καλαισθησίαν, πεμπό- 
μενον πανταχοο άντί δρ. 1,20, έ χ ε ι , μάλιστα έχεΤ, 
μέ όλη τήν πολυζηλευμένη ώμορφιά του χαί

τ ο ΰ  Ρωμι^οϋ 6  Κ α ζ α μ ί α ς  
μέ αιχρϊς καινοτομίας

Κ’ ε\; μέν τό Έβωτεριχόν λεπτά πενήντα ή τιμή, 
εί; δέ τό ’Εξωτερικόν έζήντα χαί προπληρωμή.

έ χ ε ι — άλλά χαί ποϋ άλλοϋ άπό έ χ ε ι — είιρίοκον- 
ται οί μέ τόσην καλαισθησίαν χρυσοδεμένοι τόμοι των

ΕΚΛ Ε Κ ΤΟ Ν  « ϊ ϋ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Ν
τών οποίων ή άπόχτησις εΤνε ?ργον μεγίστης άπολαύ- 
σεως- εΐνε άπόχτησις όλοκλήρου μυθιστορηματικής βι
βλιοθήκης.

Λ ο ι ι ιό ν  6\*ι  β λ ο ι  μ α ς  U iT , i v i t  !

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Συνδροριηται έγγράφονται είς τά 

« Εκλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πα- 
σαν εποχήν. Φύλ7^α προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τω Β ιβλωπωλείω  ήμών, 
είς πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, καί τοΐς κ.κ. Ά νταποκρι- 
τάϊς ήμών.

Π Ε Ρ ΙΦ ΊΜ Ο Σ  ΚΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΡ. ΚΑΑΤΒΩΚΑ

( Φ α ρ μ α κ ο η ο ιο υ  έν Ι ΐά τ ρ α ι ς  )
Σπουδαία ευκαιρία δι’ άπασαν τήν Δυτικήν Ε λ 

λάδα. Πωλείται είς φιαλίδια και κατ’ όκαν.
Παρά τώ Ιδίω^κατασκευάζεται ο θαυμάσιος τ ο ν ι - 

χοθρ ε ί ζ τ ι xoq Oc ro c  μ ε τ ά  Κ ί ν α ς  xa l  Κ α χ ά ο ν , 
καθώς κα\ τοΰ Ε,υ χα Ι νπ τ ο υ  ό πεφημισμένος α ν τ ι · 
π ν ρ ε τ ι χ ο ς  και ΚοΛομβον,ο  μόνος φημιζόμενος κατά 
τής ό ι α ρ ρ ο ί α ς .  Άπόδειξις εστω αί είς χειράς το» 
εύρισκόμεναι συγχαρητήριοι έπιστολαΐ διακεκριμέ
νων Ιατρών.

Τνχογρα φβ Ίο ν  Κ όρ ιννας, δόος  Προασ τε ί ον  ά ρ ι θ .  i 0 .


