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Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  ΓΟΝΖΑΔΕΣ

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α Ι  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
'Ιστορικόν μυθιστόρημα

[Συνέχεια]

Ό  Μουσερόν καί ή Σεβρέτη έπλησία- 
σαν περιέργως και άφήκαν κραυγήν απελ
πισίας άναγνωρίσαντες την Κλοτίλδην.

—  Πομπεράν, ειπεν ό Βουρβόνος, νο
μίζω δτι τό καλλίτερον είναι νά έπωφε- 
ληθώμεν τής λιποθυμίας της, καϊ νά φύ- 
γωμεν άμέσως.

—  Ά λ λ ’ είναι βέβαιον, ύπέλαβεν ό 
Πομπεράν δτι είναι λιπόθυμος ;

—  'Αμφιβάλλεις δι’ δλα, παρετήρησεν 
ό πρίγκηψ μετά κινήσεως ανυπομονησίας.

— Είμαι προφυλακτικός, κύριε δούξ... 
ώς βλέπετε. . . γνωρίζω δμως άνθρώπους 
ίσχυριζομένους δτι δι’ οΰδέν αμφιβάλλω.

— Τέλος, είπεν ό στρατάρχης, άς λά-  
βωμεν μίαν άπόφασιν.

‘Ο Πομπεράν έψαυσε διά τοΰ δακτύλου 
τό άγνόν μέτωπον τής νεαρές κόρης καί 
είπε μεθ' ΰφυυς άποφασιστικότητος :

—  ‘Υπάρχουσι μυστικά, τά όποια μοι- 
ραίως φέρουσι δυστυχίαν είς εκείνους, οΐ
τινες μανθάνουσιν αΰτά.

Ό  κύριος δοΰξ Βουρβόνος είχεν όντως 
εΰγενή καί γενναίαν ψυχήν. 'Εμβριθής πο
λιτικός, σοβαρό; καί τολμηρός, ήθελε 
καλλίτερον κυβερνήσει Ιν βασίλειον ή 
Φραγκίσκον τόν Α καί έπί κεφαλής τών 
στρατευμάτων θά κατέκτα μέρη τής α υ 
τοκρατορίας καί θά ηρετο νίκας διά τόν 
άγνώμονα Κάρολον Ε'. Τό όνομά του μό
νον συνήθροιζε τάγμ ατα , άτινα έπλήρωνε 
διά στρατιωτικής προσφωνήσεως ή έκ τής 
λαφυραγωγήσεως πόλεώς τίνος, άν δέ μα- 
κρότερον ήθελε ζήσει, ήθελε βεβαίως ι 
δρύσει δ ι’έαυτόν βασίλειον είς τάς ί τα λ ι -  
κάς αΰτοΰ κατακτήσεις. Ά λ λ ’ ό μέγας 
ουτος άνήρ, καίτοι άντέστη είς τάς κιν
δυνώδεις έπιθέσεις τής κυρίας τής Ά γ -  
γουλέμης, δέν είχε τό θάρρος κατά τών 
γυναικών.

Δέν προσεπάθει ν’ άποφεύγϊ) τάς γ υ 
ναίκας, άλλ’ οΰδέ τόν έρωτά του έπέ- 
βχλλεν αΰταϊς. Ή γυνή ήν ιερά δι’αΰτόν. 
Τοΰτο ήτο θρησκεία διά τήν ύπό τόσφ 
μεγαλουργών σχεδίων κατεχομένην ψ υ 
χήν αΰτοΰ, ώς δέ δέν έδίστασε νά κατα-  
στρέψτι δλον τό οικοδόμημα τής βασ ιλ ι
κής αΰτοΰ περιουσίας, άρνούμενος τήν 
χεΐρα τής πανισχύρου βασιλομήτορος, ού
τως άπεχθάνετο νά όφείλιρ τήν σωτηρίαν 
του είς τήν απώλειαν μιάς γυναικός. Ό  
δοΰξ Βουρβόνος ήδύνατο νά κατέλθγ) μέ
χρι τοΰ σημείου, ώστε νά γείνγ) δ δήμιος 
πλάσματος, είς δ ώφειλεν ώς ιππότης καί 
άνήρ τοΰ ξίφους νά παράσχη προστασίαν ; 
Διά τοΰτο οί οφθαλμοί του ήτένιζον μετ’ 
έκφράσεως τρυφερότητος τήν ήρεμον μορ
φήν τής Κλοτίλδης διενοεΐτο δτι θά ήτο 
ανεξίτηλος κηλίς εις τό όνομά του ν’ ά-

φήστ) νά φονεύσωσι τήν άγνωστον έκείνην.
—  Πομπεράν, ύπέλαβεν ό στρατάρχης, 

έπίστευα δτι μέ ήγάπας, καί μοί προ
τείνεις ανανδρίαν άναξίαν εΰγενοΰς.

—  Έκλαμπρότατε, δέν πρόκειται έν- 
ταΰθα περί τιμής καί ΐπποτισμοΰ, πρό
κειται περί τής σωτηρίας σας, τής τύχης 
σας καί τής επιτυχίας τής έπιχειρήσεώς 
σας. Είμαι πιστός υπηρέτης σας καί δέν 
θά σάς άφήσω νά διακινδυνεύσητε τά σο
βαρά ταΰτα  συμ,φέροντα έν στιγμή αδυ
ναμίας καί οίκτου. Ή ζωή μιας κ α τ α 
σκόπου,μιάς άγνώστου κόρης,δέν ίσοδυνα- 
μεί πρός τόν κίνδυνον τής συλλήψεώς σας. 
Ά ν  συλληφθήτε, οΰ μόνον πρέπει νά 
παραιτηθήτε τοΰ νά έκδικηθήτε διά τάς 
προσβολάς καί τά άδικήματα, άτινα έκ 
τοΰ ματαιοδόξου αΰτοΰ Φραγκίσκου ύπέ- 
στητε, άλλά καί δημοσία θά καταπέσετε 
ένώπιον τών αΰλικών, τών φίλων τοΰ 
βασιλέως καί τών ώραίων έκείνων κυριών, 
αΐτινες είχον δι’ ύμάς τά  ήδύτεοα μει- 
δ ιάματά των. Ά  ! ό διά πελέκεως θάνα
τος είναι μηδέν δ ι’ άρχηγόν ώ; υμάς’ 
άλλ ’ ό έξευτελισμός, κύριε Βουρβόνε, ε ί
ναι φοβερός. Δέν πρέπει ή κυρία Λουίζα 
τής Σαβοίας νά θριαμβεύσει βλέπουσα 
ττν  χεΐρα τοΰ δημίου ψαύουσαν τόν πρίγ- 
κηπα, δστις ήονήθη τόν μετ’ αύτής γ ά 
μον Δέν πρέπει ή κόμησσα δέ Σατωβριάν 
νά χειροκροτήσ·/) είς τήν έκτέλεσιν έκεί- 
νου, δν αυτη, έν κρύπτω, προετίμησε τοΰ 
βασιλικοΰ καί φοβεροΰ έραστοΰ Φραγκί
σκου τοΰ Α .

Ό  στρατάρχης έφρικίασεν άκούων τοΰς 
λόγους τούτους τοΰ φίλου του.

— Ίδοΰ διατί, έξηκολούθησε μετά 
ζωηρότητος ό Πομπεράν, έγώ, δστις εί
μαι καλός καί έντιμος εΰγενής, άλλά καί 
πιστός υπηρέτης σας, σύντροφος έν τή 
φυγή σας, συνένοχός σας , θά σάς έμπο- 
δίσω νά συγχωρήσητε καί νά είσθε οί- 
κτίρμων. Διότι εΰθύνομαι διά τήν σωτη
ρίαν σας, κύριε δούξ, ή δέ τιμή μου μοί 
ΰπαγορεύει νά σωθήτε. Δέν πρόκειται περί 
τής ζωής μου, άλλά περί τής τοΰ κυρίου 
μου' διά τοΰτο δέν πρέπει νά ημαι έπι- 
εικής. Ά ν  άφήσω αΰτήν τήν νεάνιδα νά 
σάς ποοδώστ), έγώ θά ήμαι ό προδότης.

*0 κύριος Βουρβόνος έφαίνετο έμφρον- 
τις καί τεταραγμένος διά τήν έπιμονήν 
ταύτην, ήτις τώ άπεδείκνυε τήν τυφλήν 
άφωσίωσιν τοΰ Πομπεράν. Έν τούτοις ε ί 
πεν α ΰτφ  χαμηλοφώνως :

— Ά ν  ή κόρη αΰτη όρκισθή δτι θά 
σιωπήσ·») ;

—  Μόνον οί νεκροί δέν όμιλοΰσιν, ά- 
γαπητέ κύριε, ύπέλαβεν ό Πομπεράν . 
Ά λ λ ω ς  τε,σκεφθήτε. Δέν είσθε άποφασι- 
σμένος ν’ άποθάνετε μάλλον ή νά περι- 
φέρεσθε ώς περίεργον τέρας άπό έπαρχίας 
είς έπαρχίαν, άπό πόλεως, εις πόλιν δέ
σμιος μέχρι τής ειρκτής, ήν σάς έπιφυ- 
λάσσει δ καλός ήμών βασιλεύς ;

—  Ναί, βεβαίως, καί ένόσψ ή χείρ 
μου δύναται νά κρατήσ·») τό ξίφος, θά 
ήμαι κύριο; τής ζωής μου καί τής τιμής 
μου, άνέκραξεν ό στρατάρχης.

— Καί δμως δέν είναι αΰτή, κύριε

δούξ, ή έπαπειλοΰσα υμάς μϊγαλειτέρα  
έξουδένωσις.

— Τι έννοεΐς; ήρώτησεν ό πρίγκηψ έκ
πληκτος.

—  Εννοώ δτι ό βασιλεύς δυνατόν νά 
έχγ) τήν εΰχαρίστησιν καί τήν δόξαν νά 
σάς συγχώρηση, έκλαμπρότατε, άπήντησε 
πικρώς ό Πομπεράν. "Ο βασιλεύς Φραγ
κίσκος είναι ματα ι όδοζο ς' δταν βλέπγι τόν 
έχθρόν του νικηθέντα, θέλει νά παιζν) 
πρόσωπον μεγαλόφρονος. Υπήρξε πολΰ 
άχάριστος πρός τόν άντίζηλον αΰτοΰ Κ ά 
ρολον Βουρβόνον, άλλά θά είναι έπιεικής 
διά τόν φυγάδα καί άτιμασθέντα στρα
τάρχην. Θά άρκεσθή ίσως νά δημεύστ) τάς  
γαίας σας καί τά  ύπάρχοντά σας καί νά 
διανείμη αΰτά είς τοΰς εΰνοουμένους του' 
θά δώσ-/) ύμΐν ν’ άσπασθήτε τήν χεΐρά 
του καί θά σά; έπιτοέψγ) νά ζήσετε ύπο- 
τελής α ΰτφ  καί άφανής. "Αν τοΰτο σάς 
άρέσκγ), έκλαμπρότατε, θά φεισθώ τής 
ζωή; αΰτή ;  τή ;  νεάνιδο;.

Ό  Κάρολο; Βουρβόνο; συνωφρυώθη, ή 
δέ φυσιογνωμία του κατέστη αυστηρά. 
Ό  Πομπεράν ήγγισε τήν αίμάσσουσαν 
πληγήν του.

—  Νά μέ συγχωρήσνι ! έκεΐνο; νά μέ 
συγχωρήστ) ! έπανέλαβε τεταραγμένος. 
Ώ  ! όχι, Φραγκίσκε, δέν θά σοί παρά
σχω αΰτήν τήν χαράν, ένδοξε αύθέντα 
μου. Οΰδέποτε θά ύποστώ τήν έπιεί- 
κειαν. Δύνασαι νά ίδιρς τό πτώμά μου είς 
τούς πόδας σου, άλλά δέν θά περιφερής 
τόν Βουρβόνον δέσμιον μεταξύ τών κυριών 
τής αυλής σου. Δέσμ,ιος ! σΰ ίσως θά ήσαι 
ήμέραν τινά, ύπερόπτα βασιλεΰ ! Θά μά-  
θγ;; τότε πόσα δάκρυα δύνανται νά χύ- 
σωσιν οί οφθαλμοί έξευτελισθέντος πριγ- 
κηπος.

Καί διασχίζων τήν αίθουσαν μεγάλοις 
βήμασι καί πλήρης οργής, μή ένθυμού- 
μενος πλέον τήν Κλοτίλδην καί τοΰς νά 
νους, προσέθηκεν :

—  Θά σέ διδάξω, Φραγκίσκε, τ ί  ήξι-  
ζεν ή φιλία καί τό ξίφος τοΰ Βουρβόνου. 
Ήθελησες νά μέ μεταχειρισθής ώ; τοΰς 
εΰνοουμένου; έκείνου;, του; οποίου; άνυ- 
ψοΐ; καί καταβιβαζει; κατά βυύλησιν,. 
ώ; τ ά ;  ερωμένα; σου, τά ;  όποία; μ ετα 
βάλλει; εις είδωλα καί έγκαταλίπει; κα 
τόπιν. Ό  Βουρβόνο; δέν εχει ανάγκην
» \ - r , *είμγ) του ζιφους του όια να ήναι ισος σου..

"Αν δέ χθέ; ήρνήθη νά νυμφευθή τήν μ η 
τέρα σου, τήν μνησίκακον καί άπληστον  
έκείνην γυναίκα, δύναται σήμερον, προ- 
γεγραμμένος καί φυγάς, νά νυμφευθή τήν  
χήραν τοΰ βασιλέως τής Πορτογαλλίας, 
τήν άδελφήν τοΰ αΰτοκράτορος Καρόλου 
Ε\ Ναί, θέλω νά ζήσω καί έχεις δίκαιον, 
Πομπεράν. ΙΤράξον ώς θέλεις, πιστέ μου· 
θεράπων.

Οΰτω, προέφερε τήν καταδίκην τής  
Κλοτίλδης.

— Εΰχαριστώ, έκλαμπρότατε, είπεν ό 
Πομπεράν’ έννοώ τόν δισταγμόν σας, 
διότι καί έγώ θλίβομαι άναγκαζόμενος 
νά προβώ είς τά έσχατα ταΰτα  μέτρα. 
Δέν θά έφόνευα μίαν γυναίκα διά νά σωθώ 
έγώ' άλλά προκειμένου νά σωθήτε ύμεΐς



διαφέρει τό πράγμα, διότι υμείς οφείλετε 
νά ζήσετε χάριν τόσων έντιμων χ.aci εΰ- 
γενών άνδρών, οΐτινε; ΰπέρ υμών έθυσία- 
σαν καί οικογένειαν καί περιουσίαν. Πολ
λοί έξ αΰτών συνελήφθησαν ήδη καί 
πλέον τοΰ ένός θά πληρώσωσι διά τή ;  
κεφαλή; των, διά τή ; άπωλεία; τή ;  πε
ριουσίας των, ή δι’ Ισοβίου φυλακίσεως 
ττ,ν τιμήν δτι δέν σάς ποοέδωκαν. Χάριν 
αΰτών πρέπει νά ήμαι άκαμπτος.

Καί έπλησίασε πρός τήν Κλοτίλδην.
—  Έ  ! ύπέλαβεν ό κύριος Βουρβόνος 

μετά κινήσεως αποστροφής, μήπως θέλεις 
νά έκτελέσγ)ς χρέη δημίου ; Θά τολμήσης 
νά ύψώσης την χεΐρα έπι της κόρης τ α ύ 
της, της όποιας τό άγνάν πρόσωπον δύ- 
ναται ν’ άφοπλίση δαίμονα ;

—  Δεν έφθάσαμεν είς τό σημίΐον το ΰ 
το. κύριε δούξ, ειπεν ά Πομπεράν. Είς την 
αίθουσαν ταύτην ένθα είμεθα σχεδόν φυ
λακισμένοι, έ'χετε έτι τό δικαίωμα της 
άνωτάτης καί κατωτάτης δικαιοσύνης. 
"Οσον διά την έκτέλεσιν, ποοσέθηκε δει- 
κνύων τάν Μουσερόν καί την Σεβρέτην, 
έχετε δύο πιστούς ΰπηρέτας έπιδεξίους 
καί άφοσιωμένους. Οΐ αρχαίοι ταχυδρό- 
μοι τών έρώτων σας, δέν υπήρξαν ήδη 
έκτελεσταί τών μυστικών αποφάσεων σας;

Οί νάνοι, άκούσαντες τοΰς λόγους τού
τους, ήσθάνθησαν ρίγος παγετώδες δια- 
τρέχον τό σώμά των.

Προεχώρησαν τρέμοντες" ή φυσιογνω
μία των έξεδηλου την φρίκην" προησθά- 
νοντο τά ειδεχθές έργον,οπερ τοΐς έπεφυ- 
λάσσετο καί δέν είχον τά θάορος ν’ άρνη- 
θώσιν. Ά λ λ ’ ήγάπων την Κλοτίλδην καί 
ένόμιζον αΰτην ανίκανον νά προδώση τό 
μυστικόν τοΰ στρατάρχου. Ήσθάνοντο δ
μως έαυτοΰς λίαν υποδεεστέρους,δπως τολ- 
μήσωσι νά έγγυηθώσι διά μίαν ξένην. Ά ν  
έδίσταζ ον θά έγένων έκ νέου τά ;  αμφ ι
βολίας τοΰ Πομπεράν περί τής πίστεως 
αΰτών. Οΰδέτερος λοιπόν αΰτών έτόλμα 
νά προφέρη λέξιν.

— Μέ ήκούσατε, δέν έχει ούτως ; ήρώ
τησεν ό Πομπεράν.

Οί νάνοι ένευσαν καταφατικώς.
— Είς τό έργον λοιπόν! έξηκολούθη- 

•σεν ό εΰγενής.
Λαμβάνων είτα άπό του βραχίονος τόν 

στρατάρχην έ'φερεν αυτόν είς τά κοίλωμα 
τοΰ πλησίον παραθύρου, οΰτινος έκλεισε 
•τό παραπέτασμα.

Μείναντες μόνοι οΐ νάνοι άπέμαξαν 
τούς ύγροΰς αυτών οφθαλμούς καί έσφιγ- 
ξαν άλλήλοις τάς χεΐρας,ώ; εί ήθελαν ά- 
μοιβαίως νά ένθαορυνθώσιν. Αί αλλόκο
τοι αυτών σκιαί έκινοΰντο έπί τών το ί
χων τής αιθούσης,ΰπό τό ύποτρέμον φώς 
τοΰ λαμπτήρος. Ή σιγή ήν βαθεΐα. Ή -  
κουον τήν αγωνιώδη αΰτών αναπνοήν καί 
έστρεφον ένστίκτως τήν κεφαλήν νομι
κόν τες οτιφάντασμά τ ι  εΰρίσκετο όπισθεν 
αΰτών. Ήτέν ισαν άλλήλους καί έφοβή- 
Οησαν" άπό τοΰ μετώπου των έρρεε ψυχρός 
ΐδρώς, ό δε τρόμος αΰτών ήν ύπέρμετρος.

Ή Σεβρέτη οΰδαμώς ήνόει πώ; ή νε
αρά έκείνη κόρη έμίνε τόσψ ήρέμα λ ιπό
θυμο;, ένώ ό θάνατος ήν τόσψ πλησίον

αΰτη ;,δ  δέ Μουσερόν έξεπλήσσετο πώ; δέν 
ήνοιγον τήν θύραν τής αιθούσης διά νά 
έμποδίσωσι τήν τέλεσιν τοΰ έγκλήματος. 
Τό λογικόν αΰτών έκλονίζετο. Έν το ύ
το ι; τό ένστικτον τής υποταγής ΰπερεΐ- 
χεν είς αυτούς" διά λύσαγτε; βραδέω; τά ;  
μακράς μεταξι'νας ζώνας των συνέστρεψαν 
αΰτάς είς σχοινίον.

Ποοεχώρησαν είτα άκροποδητεί πλησίον 
τοΰ θύματος αΰτών. Μετά θαυμαστής 
τότε δεξιότητος περιέβαλον αΰτήν διά 
τοΰ μετάξινου σχοινιού, ώ; ή αράχνη πε
ριβάλλει τήν μυΐαν, ΐνα άπομυζήση τό 
αίμα αΰτή ;  άκόπω; άνευ αγώνων.

Τούτου γενομένου, οί νάνοι,ώ; εί κα- 
τελήφθησαν ύπό αιφνίδια; σκοτοδίνη;, 
ώ;μησαν παοά τήν Κλοτίλδην και έφεοον 
τά ;  χεΐρα; αυτών περί τόν τράχηλ,όν τη ;.

Κ α τ ’ έκείνην άκριβώ; τή-< στιγμήν ή 
άτυχή ; νέα άνεκυπτεν έκ τοΰ λήθαργου 
καί ήνοιγε τοΰ; οφθαλμού;.

"Εντρομο; ειδε παρ’αΰιήι τά δύο έκεΐνα 
δύσμορφα όντα, άτινα τή έφάνησαν δυσ
ειδή, ώ; τά λίθινα τέρατα, τά όποια οί 
γλύπτα ι τοΰ μεσαίωνος έλάξευον εί; τάς 
πύλα; τών καθεδρικών ναών,πλησίον τών 
άγίων, τών μαρτύρων καί τών επισκόπων.

Ήθέλησε νά φέρη πρός τά πρόσω τάς 
χεΐρας, ΐνα άπομακρύνη άπό τοΰ προσώ
που τη ; τά ;  διαβολικά; έκείνα; κεφαλας, 
αϊτινες τη έκαιον τά μέτωπον 8ιά τή ;  
φλεγούση; αΰτών αναπνοή;, άλλ ’ άγνω
στος δύναμις παρέλυε τοΰ; βραχίονας αΰ-  
τ ή ;  καί δέν ήδύνατο νά κίνηση αΰτά ;.

Ήθέλησε νά φέρη τήν κεφαλήν πρό; 
τά  όπίσω, άλλά τό βλέμμα τη ;  δ|ν ήδύ - 
νατο ν’ απομακρυνθώ τών πυρίνων έκεί
νων οφθαλμών, οΐτινε; άτενώ; ήτένιζον 
αύτήν, άπαστράπτοντε; ώ; δαυλοί έν τή 
σκιά, καί τήν εΐλκυον μεθ’ όση; δυνάμεω; 
ίλκύει δ όφις τά πτηνόν.

Έν τούτοις μετ’ ολίγον ή Κλοτίλδη  
άνεγνώοισε τάν Μουσερόν καί τήν Σεβρέ
την' έξέλιπε τότε δ τρόμος αΰτής καί έ- 
μειδίασεν.

Ό  Μουσερόν καί ή Σεβρέτη δέν ήσαν 
οΐ μόνοι αΰτής φίλοι ; Τί είχε λοιπόν έξ 
αΰτών νά φοβηθί, ή ταλαίπωρος ορφανή ;

—  Θεέ μου ! έψιθύρισε ματαίως προσ
παθούσα νά σύνδεση τά παρελθόν πρός τά 
παρόν, δ ιατί είμαι έδώ, τ ί  συνέβη ; Είααι 
πολΰ σκοτισμένη ! . . . τά  μέλη μου είναι 
παραλυμένα . . . Βοήθησόν με λοιπόν νά 
έγερθώ, καλή Σεβρέτη . . . Ά λ λ ά ,  σάς 
εύχαριστώ δτι δέν μέ έγκατελείψατε . . . 
καί έμείνατε πλησίον μου ! . . .

Οΐ νάνοι συνεκινήθησαν άκούσαντες 
τοΰς λόγους τούτους, οΰ; προέφερεν ή 
Κλοτίλδη μετά συμπαθοΰ; έκφράσεω; εΰ- 
γνωμοσύνη;.

Τό στόμα τή ; Σεβρέτη; συνεστάλη νευ- 
ρικώς, οί όδόντες αΰτής συνεκρούσθησαν 
καί δύο δάκρυα έοοευσαν άπό τών οφθαλ
μών της.

—  Κλαίεις ; ύπέλαβεν ή Κλοτίλδη πα
ρατηρούσα μετά τρόμου τήν νάνον" ποιος 
νέος κίνδυνος μά; άπειλεΐ, φίλοι μου ; Δέν 
άποκρίνεσθε ! Δέν τολμδτε νά μοί απαν
τήσετε ! Ά λ λ ’ εισθε πολΰ τεταραγμένοι !

”Ω ! σά; ικετεύω, είπατε μοι τ ί  συνέβη.
—  Κλοτίλδη ! είπεν ό νάνος διά πνι· 

γομένης φωνής, μή έρωτάς ! μή μάς α τε 
νίζεις ! καταράσθητι ήμάς, άλλά μή μάς 
δμιλεΐς μέ τήν γλυκεΐαν φωνήν σου ! μή 
μάς ονομάζεις φίλους σου, άφού είμεθα__

Δέν ήδυνήθη νά συμπληρώση τήν φρά- 
σιν καί προσέθηκε χαμηλοφώνως μεθ’ υ - 
φους άπέλπιδος υπηρέτου μή έκπληροΰν- 
τος τό καθήκον του :

— Αισθάνομαι δτι άν μέ άτενίζη μέ 
τοΰς καλού; καί μελαγχολικού; αΰτή ;  ο
φθαλμού;, δέν θά έχω τό θάρρο; νά υ π α 
κούσω ! . . . Καί τίγοις θά τήν ηΰσπλαγ-  
χνίζετο.

Ά λ λ ’ ένώ δ Μουσερόν ώμίλει ουτω καθ’ 
έαυτόν, ή Σεβρέτη περιέβαλε τάν τράχη
λον τής Κλοτίλδης μετά τοσαύτης τα χ ύ 
τητας, ώστε ή νεαρά κόρη έξαίφνης περι- 
σφιγχθεΐσα εξέβαλε σπαρακτικήν κραυγήν.

Τήν κραυγήν ταύτην άκούσας δ Πομ
περάν έφρικίασεν. Ό  δέ στρατάρχης άτε- 
νίσας αΰστηρώ; αΰτόν, ήνέψξε τό παρα
πέτασμα, ώρμησε πρό; τοΰ; νάνου; καί 
χωρί; νά προφέρη λέξιν, ήρπασεν αύτούς 
διά τών ρωμαλέων χειρών του καί τοϋ; 
έκύλισεν έν τψ  μέσψ τής αιθούση;.

(“Επεται σιινέχίια)
TONY.

ΒΕΕΒΟΔΟΔ Κ ΡΕ Σ ΤΟ ΒΣ Κ Η

ΕΚΤΟ Σ Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια] Λ

Ή Λιουδμήλα Κόροβοφ έφρόντισε, χ ά 
ριν τοΰ σκοπού τη ;,  νά προετοιμάση τά  
πάντα άρχήθεν διά τοΰ μάλλον έπιμελη- 
μένου τρόπου.

Ό  κύριο; Βαντρίκ καθήσα; παρά τήν 
κυρίαν Κόροβοφ μετά μεγάλη; όρέξεω; 
έτίμησε τόν οίνον καί τόν δεΐπνόν τη ;.

— Τώρα θά συνομιλήσωμεν είλικρινώ; 
καί σοβαρώ; 1 έπρότεινεν αΰτψ  ή Λιουδ
μήλα, άφοΰ ό κύριο; Βαντρίκ είχε κενώσει 
ήδη δύο ποτήρια πλήρη καμπανίτου" αυτή  
δέ έπλήοωσε καί τρίτον καί έτεινεν ύπό 
τήν πλατείαν καί διαφανή χειρίδα α ΰ 
τή ; τήν γυμνήν καί ώραίαν χεΐρά της 
δπως συγκοούση τά ποτήοιον μετ ’ α υ 
τού. Είχατε δίκαιον, δταν ύπωπτεύθητε  
έν έμοί ιδιαίτερον σκοπόν, έξηκολούθησεν, 
αυτη. 'Ομολογώ δτι έχω κάποιον σκο
πόν ... Τί νά γείνη. ! Προσπαθήσατε νά 
συγχωρήσετε τήν ακούσιον ταυτην γυ-  
ναικείαν πονηριάν... *Ητο άνάγκη νά σάς 
όμιλήσω, καί πώς άλλως ήδυνάμην νά 
πράξω ;

Ό  κύριος Βαντρίκ προσεπάθησε νά λάβη 
σοβαρόν ΰφος καί μάλιστα κατέστη συνο- 
φους,ΐνα έκδηλώση κάποιαν δυσαρέσκειαν. 
Ά λ λ ’ ή Λιουδμήλα οΰδόλως έταράχθη έκ 
τοΰ σκυθρωπού υφους του.

— Έγώ, καίτοι είμαι χωρισμένη τοΰ
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συζύγου μου, έζηκολούθησεν αυτη, άλλ δ
μως...φέρω πάντοτε τό όνομά του,καί σά; 
βεβαιώ, άπό ψυχνί; λυπούμαι αΰτόν τόν 
άνθρωπον. Είπέτε μου, δέν εινε δυνατόν 
νά τόν σώσωμεν ;

—  Άδύνατον ! σοβαρώ; έδήλωσεν ό 
κύριος Βαντρίκ, ή ένοχη είνε προφανής, 
εκτός δέ τούτου, είς έπίμετρον, τό άνο- 
μολογεΐ και ό ίδιος.

—  Ά λ λ ά ,  γνωρίζετε καί σεΐς, ό'τι πάν 
Ο,τι διέπραζεν αΰτάς είνε μία μεγάλη 
μωρία !

— Είμαι σύμφωνος μαζύ σας ! μετά 
συγκεκρατημένου μειδιάματος έκλινεν ε
λαφρώς την κεφαλήν δ Βαντρίκ' μ' δλην 
δμως την προφανή μωρίαν, δέν υπάρχει 
καμμία θεραπεία.

—  Καί ποία εσεται ή τιμωρία του ;
—  ΔωδεκαετΤ] δεσμά είς τό κάτεργον.
—  Θεέ μου ! Ά λ λ ά  τοΰτο είνε φρικώ- 

δες ! .. . "Επειτα ή θέσις μου .. νά φέρω 
τό όνομα συζύγου καταδικασθέντος είς 
τό κάτεργον ...

—  Είς τοιαύτας περιστάσεις ό γάμος 
διαλύετα ι’ άρκεΐ νά τό θέλετε.

—  Ναί' άλλά τοΰτο είνε φρικωδώςλυ- 
πηρόν, μετά προσπεποιημένης θλίψεως ύ- 
πέλαβεν ή Λιουδμήλα.

—  Συμβουλευθΐίτε κανένα δικηγόρον, 
έπρότεινεν ό Βαντρίκ' δσον άφοοά ημάς, 
οΰδέν δυνάμεθα νά πράζωμεν ύπέρ αΰτοΰ' 
ήμεΐς έχομεν μόνον την άνάκρισιν, ή όηοία 
καί ταχέως πιρατοΰται, ακολούθως θά 
παραδώσωμεν αΰτόν είς χεΐρας της δ ικαι
οσύνης' έν τούτοις, ό δικηγόρος δύναται 
άκόμη νά τόν βοηθήσν).

—  Είς τ ί  δηλαδή κυρίως ; έτεινε την 
άκοην ί) Λιουδμήλα, ής ή καρδία άνε- 
σκίρτησεν αίφνης είς την ιδέαν, δτι ό 
Κόροβοφ θά σωθή, αΰτή δέ θ’ άπομείν/ι 
νόμιμος σύζυγός του.

— Ό  δικηγόρος είς τήν ΰπεράσπισίν του 
άς συνηγορήση κυρίως έπί τοΰ μωροΰ τίίς 
ύποθέσεως ταύτης, έσαφήνισεν ό βαντρίκ, 
άς ύποδείξνι είς τό δικαστήριον τήν μη- 
δαμινότητα, τήν αθλ ιότητα τοΰ ανθρώ
που τούτου, τό παράλογον παρομοίου κ ι
νήματος είς τοιαύτην έποχήν. Τοΰτο δυ
νατόν νά συντελέση.

—  Καί τότε δέν έχει κάτεργον ;
—  Δέν δύναμαι νά είπω... Τοΰτο έζαρ- 

τβ τα ι  άπό τό δικαστήριον. Ά λ λ '  είς π ά 
σαν περίπτωσιν, τό μέσον τοΰτο δύναται 
νά βελτιώσγι τήν κατάσταβίν του. Τά δώ
δεκα έτη, δυνατόν νά γείνουν εζ, ίσως 
καί τρία, ένδεχόμενον δέ καί νά τάν στεί- 
λοΰν άπλώς πουθενά είς έζορίαν.

—  "Ωστε, δέν δύναται νά άποφύγν) τήν 
τιμωρίαν ;

—  Άδύνατον !
Ή Λιουδμήλα κατέστη σκυθρωπή ώσεί 

έσκέπτετο.
—  'Ξεύρετε τ ί  μέ πειράζει περισσότε

ρον, είπεν αΰτη μετά τινα σιγήν, ή άνο- 
ησία, αΰτή ή φοβερά άνοησία τϊΐς ύποθέ
σεως ταύτης !... Δι’ έμέ θά ήτο προτιμό- 
τερον νά ήμην σύζυγος ένός άλιτηρίου, 
ένός κακούργου, άλλά έζύπνου ανθρώπου, 
νά φέρω δμως όνομα τοιούτου αθλίου,ου

τιδανού καί μωροΰ, είνε άνυπόφορον, φοι- 
κώδες ! Μά τόν Θεόν, θά ήμην ήσυχω- 
τέρα, άν ά Κόροβοφ, έστω καί άπέναντι 
τ^ς κοινές γνώμης, άπεδεικνύετο όχι τ ό 
σον μηδαμινός !

—  Ναί, άλλά τοΰτο θά αΰζήση τήν 
τιμωρίαν του.

—  "Ε, Θεέ μου ! Μήπως δέν εινε τό 
ίδιον ! είπεν αΰτη μετά πικρίας. Αΰτάς 
είνε τόσον φιλάσθενος, ώστε αμφιβάλλω  
άν θά δυνηθή νά άνθέζν) καί Ιζ μόνον μ?ί- 
νας είς τό κάτεργον. Διά τοΰτο κατ' ου
σίαν είνε τό αΰτό, τέσσαρα ή δώδεκα έτη. 
Έγώ φρονώ δτι θά ήνε καλλίτερον νά δοθή 
είς τήν ύπόθεσιν χαοακτήρ σπουδαίος, δ
σον τοΰτο είνε δυνατόν.

Ό  Βαντρίκ άνέσπασε τοΰς ώμους.
—  Έδώ, βέβαια έκτίθεται είς τό όνο

μά μου.
—  Άναμ.φιβόλως, άν ό σύζυγός σας 

έμμείνγ) είς τήν τελευταίαν κατάθεσίντου, 
έπεβεβαίωσεν ό άνακοιτής.

— Α, αΰτά είνε φοικώδες ! συνεκι- 
νήθη αΰτη άνυψώσασα τοΰς ώμους. Αΰτή  
ή έκθεσις, αΰτό τό σκάνδαλον ... Τί δυ
στύχημα τώ όντι, νά έχη κανείς σύζυγον 
ήλίθιον καί ουτιδανόν άνδρα ! Νά γοάφν) 
τοιαύτας φλογέράς ποοκηρύζεις καί συγ
χρόνως νά καταδιώκ/) καί νά ποοσβάλγ) 
τήν γυναίκα διά παοαλόγου ζηλοτυπίας, 
νά ύπαγορεύγι μέ λόγους έλευθερίαν α ισθή
ματος καί νά στερή τήν έλαχίστην έλευ
θερίαν είς τήν σύζυγόν του... "Ενεκα τού
του έχασα πρός αΰτόν πάσαν ύπόληψιν.

— Καί σεΐς υποστηρίζετε τήν έλευ
θερίαν τών αισθημάτων ; μετ ’ άναιδοΰς 
εΰτοαπελίας ήρώτησεν ό Βαντρίκ, έφ’ οΰ 
έπέδρασεν ήδη ή ένέργεια τοΰ καμπανί
του, έτι δέ μάλλον ή προσέγγισις τϊΐς 
θελκτικές γυναικός.

— Τοΰτο νομίζω τό άποδεικνύει ό βίος 
μου, δτι έχωρίσθην τοΰ Κόροβοφ, σεμνο- 
πρεπώς άπήντησεν αΰτη.

—  Περίφημα ί Κ’ έγώ Επίσης είμαι τ?5ς 
γνώμης σας !. .. Καί λοιπόν, άς συγκρού- 
σωμεν τά ποτήριά μας ύπέρ τνίς έλευθε- 
ρίας τοΰ αισθήματος, καί δόσετέ μου τήν 
χεΐρά σας ! έπρότεινεν ό Βαντρίκ. Οσον 
δ’άφορά τόν Κόροβοφ, θά προσπαθήσω νά 
τόν πείσω νά παοαιτηθή τ·?,ς τελευταίας 
καταθέσεώς του καί νά μή σά; άναμίζγι 
εί; τά δικαστήριον, φειδόμενος τοΰ όνο - 
ματο; τνΊ; συζύγου του. Δι’ αΰτό μείνατε 
ήσυχο;, θά πράζω παν δ,τι είνε δυνατόν 
καί έλπίζω νά έπιτύχω !

Ή κυρία Κόροβοφ έθλιψε μετ’ α ισθή
ματα; τήν χεΐοά του.

Ά λ λ ω ;  τε, αΰτη δέν έφρόντιζε περί 
τή ; τύχη; τοΰ συζύγου τη ; Ά π α σ α  αΰτη  
ή σοβαρά συνδιάλεζις έγένετο έπίτηδε; 
δπω; δικαιολογηθεί εί; τοΰ; οφθαλμού; 
τοΰ κυρίου Βαντρίκ ή εί; τόν χορόν τών 
μεταμφιεσμένων ραδιουργία τη ;. Κ ατ ’ οΰ- 
σίαν δμω; ό σκοπό; τΐΊ; ραδιουργία; ταύ-  
τη ; ήτο 0λω; διάφορο;. Περί τϊ^ς τύχης 
τοΰ συζύγου της ένδιεφέοετο ή Λιουδμήλα 
μόνον, δπως πεισθή άν ή τιμωρία αυτοΰ 
έσεται ικανή δπως διαλύσγ) τόν γάμον 
καί άν ταχέως γενήσεται κυρία Βελτί-

στσεφ. Έλπιζουσα είς νέον συνοικέσιον, 
αΰτη, βεβαίως δέν έπεθύμει νά έκτεθή είς 
τό δικαστήριον δημοσία, δπερ, ήδύνατο- 
συνεπώς νά τήν βλάψϊ) είς τήν κοινωνίαν. 
Διά τοΰτο τοσούτω θερμώς έτεινε τφ  Βαν
τρίκ τήν χεΐρα, έπί τή τελευταίοι: ύποσχέ- 
σει του. Ό  δέ άληθή;, άλλά απόρρητος 
σκοπό; τή ; ραδιουργία;, άπήτει,πρό; έπι- 
τυχίαν, πάν άλλο, ή σοβαράν συνδιάλε- 
ζιν, πολλοΰ γε καί δή. Διά τοΰτο,άμα ώ; 
ό κύριο; Βαντρίκ προέτεινε νά πίωσιν ύπέρ 
τΐ5; έλευθερία; τοΰ αίσθήματο;, αΰτη I- 
σπευσε νά άνταποκριθή συμπαθώ; εί; τήν 
πρόποσίν του καί ύπεκρίθη δτι κατεπρα- 
ό ν θ η  καί έπαρηγορήθη έκ τ -Tj; τελευτα ία;  
ύποσχέσεώ; του,χωρί; νά έπανέλθτ) πλέον 
εί; σοβαρά καί ανιαρά θέματα.

"ΐνα ύπερμαχήση τών ραγδαίων τάσεων 
τοΰ Βαντρίκ, δέν ήτο δι’ αΰτήν δυσχερές, 
ήρκει δέ μόνον ή έλαχίστη έκ μέρου; αΰ
τη ; παρώρμησι;, δπω; ούτο; άσυγκοατή- 
τω; χωρήστ) εί; περαιτέρω άθλα. Τοΰναν- 
τίον, ή Λιουδμήλα εί; άκρον άπεστρέφετο 
τοΰτο,ώ; έκ τή ; παγετώδου; φύσεώ; της, 
άλλά...πρός έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού,στα- 
θερώ; άπεφάσισε νά προσφέρη οίασδήποτε 
θυσίας, δσον βαρεΐαι καί άπεχθεΐς καί άν 
ήσαν...

‘Η έζαλλος κατάστασις, έντός τών  
έπαγωγών, άλλ ’ οΰχί καί κυνικών ορίων, 
εί; ήν έπ ίσταται νά φέρνι τινά γυνή ευ
φυή;, έπιδεζία καί ώραία, ίρρεε μεταζΰ  
Λιουδμήλα; καί Βαντρίκ δαψιλώ;,ώ; χεί
μαρρο;,οΰτω;, ώστε μετά ήμίσειαν ώραν, 
οτε μετέβησαν έκ τοΰ έστιατορίου εί; τ& 
μυστηριωδώς φωτιζόμενον πολυτελές καλ- 
λυντήριον, ό κύριος Βαντρίκ ήράτο παρα- 
φόρως, ήτο καταμαγίυμένος, καί πρόθυ
μος νά λησμονήσει τά πάντα, χάριν τής 
εΰνοίας τ^ς μεταμφιεσμένης θεάς. Καί 
τοσοΰτον έπιδεζίως καί φιλαρέσκως, μετά 
τοσαύτης δεινότητος καί άκριβοΰς υπολο
γισμού έζηρέθιζε τήν εΰαισθησίαν του,έ- 
κάστοτε δμως συνεκράτει αυτήν έντός τοΰ  
πρέποντος όρίου, είς έκάστην άχαλίνωτον  
όρμήν,είς τήν έλαχίστην,δλως άσεμνον ήδη 
έμφάνισίν της.Καί τοΰτο έπί μάλλον έζη
ρέθιζε τόν ταλαίπωρον Βαντρίκ. Ά λ λ ’ έπί 
τέλους, ή ειμαρμένη, ή ή Λιουδμήλα, ηΰ-  
νόησεν αΰτόν' ήτοιμάζετο ήδη νά έορ- 
τάσγι τήν νίκην του, δτε αίφνης είς τήν  
είσοδον άντήχησεν άποτόμως ό κώδων, 
δν έκρουσε χειρ ισχυρά καί ανυπόμονος,

Τό άπροσδόκητον τοΰτο περιστατικόν  
έ'φερεν άμφοτέρους είς σύγχυσιν. Έν τού-  
τοις ή Λιουδμήλα αΰθωρεί έδέσποσεν έαυ- 
τϋς, συνήλθε καί άπεφάσισε νά άντιμε-  
τωπίσιρ πάν προσδοκώμενον. Ά λ λ ’ δ Βαν
τρίκ, δ ταλαίπωρος Βαντρίκ, εύρέθη έν ά-  
μ-ηχαviqc καί οΰκ ολίγον έφοβήθη. ‘Ως 
σωτηρίαν του ήδη άνεζήτει διά τών ο
φθαλμών τόν πΐλόν του, προσπαθών νά 
ένθυμηθή ποΰ άφ-Τίκε τάς έμβάδας του, 
καί έσκέπτετο πώς εΰκολώτερον νά ύπεκ- 
φύγγ), ή ποΰ νά κρυβή άσφαλέστερον, έν 
περιπτώσει σκανδαλώδους καί αποτελε
σματικές έπιθέσεως. Καί τφ  έπήλθεν ή  
φρικώδης σκέψι;, δτι ίσω; τώρα τόν άνα
καλύψουν καί δείρωσιν αΰτόν !... Καί δλ«



«ΰτά, τη* στιγμήν καθ’ ήν οΰτος τοσοϋ
τον νικηφόρως έσπευδε νά απόδειξη είς 
τήν γόησσαν ταύτην την τόλμην, την 
ανδρείαν καί άφοβίαν του, την έλλειψιν 
τών όποιων πρό τίνος υπαινίχθη ή μεταμ
φιεσμένη !

Ό  κώδων άνυπομόνως έκρούσθη καί 
δεύτερον ίσχυρώτερον, ώσεί μετά τίνος 
οργές.

’Ωχρά ή Λιουδμήλα συνέσπασε τάς λε- 
πτάς όφρϋς αΰτές καί μετ’ άποφάσεως 
έσωτερικής άγανακτήσεως καί οργής δή- 
ζασα τά χείλη Ιρριψε λοξώς ένθαρρυντι- 
κόν βλέμμα έπί τού έντρομου Βαντοίκ.

— Πρός Θεού ... ή θέσις μου... ή θέ
σις μου έν τή κοινωνί(*... έν τή υπηρεσία 
. . . καταλαμβάνετε— ί) θέσις μου ... πό
σον ριψοκινδυνεύω... μέ καταλαμβάνετε,  
άσυναρτήτως έτραύλισεν ό τάλας Βαν
τρίκ.

—  Έστέ ήσυχος, έδώ κανείς δέν τολμά  
νά είσέλθη, μετ’ εΰσταθείας, ειπεν ί) Λ ι
ουδμήλα. Είς τήν οικίαν μου οΰδένα κίν
δυνον διατρέχετε.

’Ακολούθως κλείσασα αΰτόν είς τό καλ- 
λυντήοιόν της, μετά της δεούσης περιστο
λές, προσπαθούσα ένδομύχως νά λάβη τήν 
πρέπουσαν ησυχίαν, έξέλθεν είς τόν προ
θάλαμον και διέταξε τήν έντρομον θ α λ α 
μηπόλον ν’ άνοιξη τήν θύραν.

Ή κοοασίς ήνοιξε, καί αίφνης, μετ’ 
έλαφράς κραυγής τρόμου όπισθοχώρησεν, 
έκ φόβου διά τήν κυρίαν της' έπί τού οΰ- 
δοϋ ϊστατο ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ Βελ
τίστσεφ.

ΙΔ'
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μιεταιμφιιαμίνηΐ

— Καλησπέρα, Βελτίστσεφ !... Πόσον 
καιρόν έχω νά σέ ίδώ!. . . Κρίμα εινε νά 
λησμονή κανείς τοΰς καλοΰς φίλους του ! 
Διά προσπεποιημένης φωνές έτραύλισε 
μεταμφιεσμένη τις περιπλακεΐσα έκ τοϋ 
βραχίονος τού Πλάτωνος, τήν αΰτήν σχε
δόν στιγμήν, καθ’ ήν ή Λιουδμήλα, παρα- 
τηρήσασα τούτους, έσπευσε νά κρυφθή έν 
τφ πλήθει, σύρουσα μεθ’ έαυτές τόν κύ
ριον Βαντρίκ. Ό  Πλάτων Βασίλειεβιτζ, 
κατ’ άρχάς δέν άνεγνώρισε τήν πρός α υ 
τόν προσκολληθεϊσαν μεταμφιεσμένην . 
Αγνοών πώς νά διέλθη τό υπόλοιπον τοϋ 

καιρού του, μόλις είχεν άφιχθέ έδώ άπό 
έσπερίδα τινά, παρακινηθείς ΰπό δύο φ ί
λων του.

—  Πιθανώς θά σέ έφερεν έδφ ή ζήλεια, 
μετ’ αναισχυντίας έξηκολούθησεν ή με
ταμφιεσμένη.

— Ή ζήλεια ; απαθώς άπέστοεψε τό 
πρόσωπον ό Βελτίστσεφ.

— Καί βέβαια ή ζήλεια !. . . Αί, καί 
τί παράξενο !. . .  φτωχέ Πλάτον ! Πώς σέ 
λυπούμαι!
*< —  Τί είν’ αΰτά  ποϋ φλυαρείς ; ρ^θύ- 
ί*ως έμειδίασεν οΰτος, ποία ζήλεια: Ποιόν 

 ̂ ζηλεύσω ;
—  ’ Αχ, Θεέ μου ! καλέ τ ί  λές ! κά- 

μνει τόν ανήξερο!... «ποιόν» ! ’Εννοείται, 
τή συχαμένη τήν Λιουδμήλα σου !

—  Μέ αΰτάς τάς παραλογίας σου θά 
κάμης καλά νά μέ άφίσης ήσυχον ! άρ- 
κετά σκαιώς διέκοψεν ό Βελτίστσεφ καί 
προσεπάθησεν, άνευ φιλοφρονήσεων, ν’ ά- 
ποσύρη τόν βραχίονά του, ά λλ ’ ή μεταμ
φιεσμένη συνεκρατεϊτο έξ αΰτού ίσχυρώς.

—  Διόλου δέν εινε παραλογίαις ! μετά 
πεποιθήσεως ήρξατο διεκδικούσα αΰτη. 
Προ ολίγου τήν είδα έδφ μέ ενα ώραΐον 
ξανθόν καί άκουσα μάλιστα καί τήν ομι
λίαν των ! Καί άν σοϋ είνε ευχάριστον 
νά περπατής μέ . . . τότε ολίγον μέ μέ
λει άν τά πιστεύσης ;... Αΰτό δμως σοϋ 
άξί ζει διά τιμωρίαν, διότι γ ιά  μ.ία βρώμα 
έκεΐ, που σέ τρ αβ# άπό τή μύτη, περι- 
φρονεϊς έκείναις ποϋ σοϋ είνε άφοσιωμέναις.

Ό  Βελτίστσεφ παρετηρησε τήν άγνω
στο ν μετά προσοχές, άλλ ’ οΰχ ήττον δυ- 
σαρέστως καί αίφνης οπισθοχώρησε μεγά- 
λως έκπλαγείς.

— Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα! . . σείς εισθε ;.. 
άνεφώνησεν οίτος γελάσας, καί πώς σάς 
έπήλθεν ή ιδέα νά μέ ίντρ ιγάρετε κ α τ ’ 
αΰτόν τόν τρόπον ;

—  Δέν σάς ίντριγάρω, Πλάτον Βασί- 
λειεβιτζ, όχι, διόλου δέν σάς ίντριγάρω ! 
έχετε άδικον, μετά θλιβεοώς θριαμβευτι
κού ΰφους ειπεν ή τρυφερά τές Λιουδμή- 
λας μήτηρ. Κατά δυστυχίαν δλα είνε α 
ληθινά... καί άν καί είνε κόρη μου, δέν 
είμπορώ δμως νά κρύψω άπό σάς τέτοια  
άναίδεια !

—  Δόσετέ μου, πρός Θεοϋ, νά κ α τα 
λάβω τί συμβαίνει ! σκυθρωπάσας είπεν 
ό Πλάτων, απολύτως τίποτε δέν έννοώ ! 
’Εκείνη μοϋ έγραψε σήμερον, οτι δέν είνε 
τόσον καλά καί μέ παρακαλούσε νά μήν 
υπάγω έκεΐ τό βράδυ.

—  Ά - ά  ! έτσι είνε τά λοιπόν ! χαιρε- 
κάκως ύπέλαβεν ή πρφην ορχηστρίς, νά 
μή πάς τά βράδυ . . . άρρωστη . . . κ’ 
έκείνη τρέχει στους μπαλμασκέδες καί 
ίντριγάρει ; Λοιπόν,Πλάτον Βασίλειεβιτζ, 
πιστεύετε τώρα πώς σάς στολίζει μέ . . . 
ϊ  όχι ; . .

— Σάς παρακαλώ νά μοϋ δώσετε πρώ
τον νά εννοήσω τ ί τρέχει ; έπιμόνως καί 
μετά σοβαρότητας έπανέλαβεν ό Β ελτ ί
στσεφ τήν παοάκλησίν του.

— Τί νά σού ’πώ ; . . Αίσχρότης, ή ά-  
χρειοτέρα αίσχρότης, αχάριστος αισχρό- 
της ! έμένα, καθώς ’ξεύρετε, μοϋ αρέσουν 
οί μπαλμασκέδες καί έρχομαι συχνά. 
ΤΗλθα λοιπόν κ’ έδφ, κ’ έκεΐ ποϋ περ
πατούσα έρριξα ενα βλέμμα μέσα είς τό 
δωμάτιον τού καλλωπισμού. Κυττάζω,  
καί βλέπω έμπρός είς τάν καθρέφτη τήν 
καλή σου, χωρίς προσωπίδα κ’ έδιόρθωνε 
τή κτενισιά της' ήτον αΰτή, ή κατηρα- 
μένη ! Μοϋ ήλθε νά χυθώ νά τής βγάλω  
τά  ’μ άτ ια ,γ ια τ ί  τήν έχθρεύομαι,θυμάστε, 
άπό ’κείνην τή βραδυά ποϋ ήρθε καί μάς 
ηΰρε. ’Από τότε, οΰτ’ έκείνη, ουτ’ έγώ 
έπάτησα τά πόδι μου στο σπίτι της. Πάρα 
πολύ, ’ξεύρετε, μ’έπείραξεν έκεΐνο τό κά
μωμά της ! Ά ς  ήνε ! λοιπόν έκαμα πώς 
δέν τήν είδα, άλλά κ’έκείνη δέν μ’ έγνώ- 
ρισε. Έγώ υπέθεσα δτι είχεν έλθει έδώ 
μαζύ σας, έξαφνα δμως τυλ ίγετα ι είς τό

χαπουβόν της καί πλησιάζει ενα νέον, 
πολΰ ώμορφον καί ξανθόν. «“Ε ! είπα, 
στάσου, κυρά μου!»  καί έπλησίασα μέ 
άδιαφορία και άρχησα νά άκούω τήν ομι
λίαν των καί άκουσα κάτι τι ! . . Ναί, 
Πλάτον Βασίλειεβιτζ, άκουσα !

—  Τί άκουσες λοιπόν ; Λέγε γλήγορα ! 
άνυπομόνως διέκοψεν ό Βελτίστσεφ τήν 
έκτεταμένην διήγησιν τήςτρυφεράς μαμάς.

—  "Οτι ό νέος τήν προσκαλεΐ στο ξε
νοδοχεΐον, κ’ έκείνη, ‘ όχι, τοϋ λέγει, 
καλλίτερα πάμε στά σπίτι μου, έκεΐ, λέ
γει,είμποροϋν νά γείνουν δλα αΰτά  μέ πε- 
ρισσότερην ήσυχία καί άνάπαυσι.» Τί α 
χρεία ! . . α ί ; . . «άνάπαυσι» ! . . Πώς 
νά μήν είνε άναπαυτικά, άφού τά καλ-  
λυντήριό της μόνον έκόστισε ενα διάβολο ! 
Καί βέβαια είνε άναπαυτικά ! Νά ή εΰ- 
γνωμοσύνη, Πλάτον Βασίλειεβιτζ ! Τέ
τοια αισχρότητα, νά σοϋ ’πώ, μ η τ ’ έγώ 
δέν τήν έπερίμενα άπό λόγου της !

—  Αΰτά είνε ολα ψεύματα ! Δέν σάς 
πιστεύω ! μετά δυνάμεως σφίγγων τήν 
χεΐρά της είπεν ό Βελτίστσ*φ.

—  Δέν έχω κανένα σκοπόν νά σάς ’πώ 
ψεύματα. Κ ’ έγώ μάλιστα, ώς μητέρα, 
’μπορούσα νά σάς τό κρύψω, άλλά δέν 
’μπορώ ... "Οχι, δέν ’μπορώ... ‘Η καρδιά 
μου δέν τό σηκόνει . . . Καί άν άμφιβάλ-  
λετε, θά κάμετε καλά νά πάτε νά τήν 
βρέτε, ποϋ δέν θά τής έρθη διόλου καλά...  
Τώρα έκεΐνοι κ’ οί δύο. . . είνε εΰτυχι-  
σμένοι. . . διασκεδάζουν. . . παίζουν καί 
γελούν στή ράχι σας καί σάς σ τ ίφα -  
νώνουν μέ . . . . άφθονα' καί σείς -κά
θεστε έδώ καί δέν σάς μέλει ! Ά  τ ι  έχει 
νά κάμη, καί χωρίς έσάς κάνουν τή  δου
λειά τους !

Ό  Βελτίστσεφ άσθμαίνων, μετά σπα
σμωδικών κινήσεων τών παρειών έτριξε 
νευρικώς τοΰς όδόντας. *

—  Ά φ ή σα τέ  με. . . φύγετ' άπ’ έκεΐ ! 
έπρόφερεν οΰτος έπί τέλους τοσούτω φο- 
βερώς, ώστε ή τρυφερά μαμά κατετρόμα- 
ξεν άμέσως καί ταπεινώσασα τήν κεφα
λήν της έσπευσε ν’ άπομακρυνθή.

Ό  Βελτίστσεφ ήφανισμένος έκ τές  εί- 
δήσεως ταύτης, μόλις σύρων τοΰς πόδας, 
μετέβη είς παρακείμενόν τ ινα  θάλαμον 
καί κατέπεσεν έπί άνακλιντήρος, είς τήν 
μάλλον άπομεμονωμένην γωνίαν.

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

Ξ ΑΒ ΙΕ  ΔΕ ΜΟΝΤΕΠΕΝ

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ 
Τ Ο Τ  Δ Α Σ Ο Φ Τ Λ Α Κ Ο Σ

[Συνέχεια]

Ή Σωσάννα δέν έβλεπε πλέον. Δέν τόν 
είδεν, άλλ ’ έμάντευσε τήν παρουσίαν του. 
Έπροσπάθησεν νά στραφή πρός αΰτόν καί 
νά τ φ  δώση τήν μικράν' ά λλ ’ οίμοι ! δέν 
τά κατώρθωσεν. Οΰδέ κάν νά κινηθή ήδυ- 
νήθη. Τά χ*ίλη της μόνον έκινοϋντο ά- 
σθενώς.



Ό  κόμης έκλινεν έπ'ι τής ψυχορραγού- 
σης καί ήκουσε τοΰ; έπομένους λόγους, 
οΰ; αυτη έψελλιζε διακεκομμένως, σχε
δόν αδιακρίτως.

—  Είναι . . . θυγάτηρ <**; · ■ σ2ς 
την παραδίδω . . . άγαπάτέ την πολύ . . . 
έγώ . . . έγώ . . .

Καί οί λόγοι άπώλλυντο έν άορίστφ 
τινί ψιθύρφ. Ή χρυσαλλίς κατέλιπε τό 
άνθυς. Ή ψυχή άπέπτη. Ή Σωσάννα 
Καλλιουέ ήτο νεκρά !

Κ α τ ’ άρχάς, δ κ. Δεβεζαί έπίστευσ = ν 
δτι δ θάνατος έκεΐνος ήτο άπλή λιποθυ
μία. Ά λ λ ’ ή αμφιβολία δέν διήρκεσεν 
έπ'ι μακρόν. Ό  ύπνος τνις δυστυχοΰς Σω
σάννης ήτο αιώνιος. Ό  κ. Δεβεζαί τετα-  
ραγμ,ένος, έντρομος, άπέστειλε τόν Νικό
λαον πρός άναζήτησιν τοΰ γέροντος έφη- 
μερίου, δν γινώσκομεν ήδη, καί οστις δέν 
έβράδυνε νά πορευθ·7) έκεΐ.

Είσελθών έν τη καλόβη έγονυπέτησε 
παοά τήν κλίνην τοΰ θανάτου καί προσ- 
ηυχήθη υπέρ τής νεκρας.

Καί δ κόμγις προσέτι προσηυχήθη. Ειτα 
ελαβε τήν είς τόν πύργον άγουσαν, φέ
ρων μεθ’ έαυτοΰ τήν μικράν.

Τό έσπέρας έκεΐνο, ή θυγάτ-flp τής Σω
σάννης έγαλουχήθη ύπό τών αυτών κόλ
πων, ΰφ’ ών καί ή θυγάτηρ τνις Μαργα
ρίτας.

Παράδοξον ! . . έν τώ αΰτώ θαλάμψ...  
καί ύπό τήν αυτήν στέγην, εύρίσκοντο 
δύο βρέφνι, άμφότερα τέκνα τοΰ εγκλή
ματος.

Τό μέν. θυγάτνιρ τνις μ,οιχείας, οΰδέν 
είχε δικαίωμα έπί τοΰ ονόματος, δπερ έ- 
φερε Τό δέ, θυγάτνιρ τής βίας, έμελλε ν’ 
άποκληρωθή τοΰ ονόματος, δπερ τό άλλο 
θά έφερεν έπί βλάβη του. Ό  κ. Δεβεζαί 
δέν ήτο πατήρ έκείνη;, ήν Ιμελλε νά άπο- 
καλη θυγατέρα του' καί δέν ήδύνατο ν’ 
άποκαλν) θυγατέρα του έκείνην, ής έγ ί- 
νωσκεν δτι ήτο πατήρ.

Καθ’ άπασαν τήν νύκτα έκείνην καί 
τήν έπιοΰσαν, ή το ιαύτη  ιδέα έβασάνιζε 
τόν κόμητα.

Μετέβη έπί τέλους δπως ίδη τάς δύο 
έκείνας μικράς. Ή τροφός είχε θέση πρός 
τά δεξιά τής κλίνης της τήν κοιτίδα τής 
δεσποινίδος Δεβεζαί, καί πρός τά αρι
στερά την τής θυγατρός τής Σωσάννης. 
Πλήν δέ τούτου, δπως είναι βεβαία δτι 
δέν θά ύπέκυπτεν εις πλάνην τινά, είχε 
δέση μέλαιναν ταινίαν περί τήν δεξιάν 
χεΐρα τής θυνατρός τής Σωσάννης, τήν 
όποιαν άλλη τροφός θά ήρχετο νά λάβη 
τήν έπιοΰσαν.

Ό  κόμης είχε παρατηρήση τάς λεπτο- 
μεοείας ταύτας καί έβυθίσθη εί; βαθύ
τερα; σκέψεις.Κατά τήν έσπέραν,ή ταρα
χή αΰτοΰ κατέστη πυρετώδης. Έψιθύοιζε 
λόγους διακεκομμένους καί ΐστατο βλέ- 
πων περί αύτόν, μή τις τόν ήκουσεν. Α ί 
φνης έφάνη άποφασίσας.

— ΙΙήγαινε είπέ είς τήν τροφόν —  εί
πεν εΓς τινα τών θαλαμηπόλων του —  
νά έλθη έδώ άμέσως.

Ένφ δέ ή άγχθή χωρική έ'δραμε πρός 
αυτόν, δ κ. Δεβεζαί, καταλιπών τό δω-

μάτιον, άνήλθε ταχέως διά μυστική; τε- 
νο; κλίμακος εί; τόν κοιτώνα, ένθα ήσαν 
αί μικραί. Έν λεπτόν ήρκεσεν αΰτώ δ
πω; μεταβάλη τήν θέσιν τών κοιτίδων 
καί δέση, εί; τήν χεΐρα τής θυγατρός τής 
Μαργαρίτα; τήν περί τόν βραχίονα της 
Σωσάννης μέλαιναν ταινίαν. Είτα, κλο- 
νούμενος ώ; μ,εθύων, έπχνήλθεν είς τον 
κοιτώνά του, δπου ή τροφό; περιέμενεν 
αυτόν.

—  Ό  κύριο; μέ έφώναξεν ; . . . ήρώ
τησεν αΰτη.

—  Ναί . . . έψελλισεν δ κόμη; τετα -  
ραγμένο;· ήθελα. . . νά σοΰ είπώ. . .άλλά  
τώρα δέν ένθυμοΰμαι πλέον . . . αργότερα 
. . . αργότερα . . .

Καί άπέπεμψεν αΰτήν διά τίνος χειρο
νομίας. Έ  τροφός έξήλθεν έκπεπληγ- 
μ.ένη.

— Τι έ'πραξα ; . . έσκέφθη δ κύριος
Δεβεζαί μείνας μόνος" έπανόρθωσιν άοά 
γε έγκλήματος . . .  ή Ιν έγκλημα έπί 
πλέον ;

Ή τεταραγμένη συνείδησίς του δέν ά 
πήντησεν είς τήν έρώτησιν ταύτην.

Τήν έπιοΰσαν, δ γέρων έφημέριος τοΰ 
χωρίου έβάπτισε τάς δύο έκείνας μικράς. 
Καί είς τήν μ,έν έδόθη όνομα Μα/όαλι}νι\' . 
είς τήν δε, Ιω ά ν ν α .  Ή πρώτη, θυγάτηρ 
τοΰ κόμητος καί τής Σωσάννης Καλ- 
λιουέ, έμεινεν έν τφ  πύργψ καί ήτο ή 
Μ αγδαληνί] δ εβ εζα ί. Ή δευτέρα, καρπός 
τών ένοχων έρώτων τοΰ Άρμάνδου Βιλ-  
λεδιοΰ καί τής κομήσσης Μαργαρίτα;, έ- 
γένετο 'Ιω ά ννα  Καλλιονέ, ήν τροφός έκ 
τοΰ χωρίου έλαβε μεθ’ έαυτής εις τινα  
καλύβην, κειμένην έπί τής αντίπεραν ό 
χθης τοΰ Λείγηρος.

Μεταβαλών τήν θέσιν μιας κοιτίδος 
καί λύσας μίαν μέλαιναν ταινίαν, ό κ. 
Δεβεζαί είχεν ΰποκαταστήση τήν θέλη- 
σίν του είς την θέλησιν τοΰ Θεοΰ ! είχε 
τροποποίηση τάς τύχας δύο όντων !

Ώς έκεΐνος, έρωτώμεν καί ήμεΐς : ϊ -  
πραξε καλώς ή κακώς ; Καί, ώ; έκεΐνος, 
δέν δυνάμεθα ν' άπαντήσωμεν.

Οΰτως δ κ. Δεβεζαί είχεν άπαγγείλη  
τήν τελευταίαν σκηνήν τοΰ προλόγου δρά
ματος καί συντελέση τήν ύπερτάτην α ΰ 
τοΰ περιπέτειαν.

Ό  πρόλογος οΰτος υπήρξε φοβερώτα- 
τος" άλλά τό δρό?μα έμελλε νά ήναι φο- 
βερώτερον καί συγκινητικώτερον ετι.

ΚΒ'

Αναδρομή.
Είκοσιν έτη είχον παρέλθη άπό τών 

συμβάντων, άτινα διηγήθημεν. Εύρισκό- 
μεθα εν έτει 1 840, αυθις έν Τουραίννη, έν 
τώ αυτφ  πύργφ τοΰ Βεζαί. Ά λ λ ά  πριν ή 
είσέλθωμεν είς τήν καρδίαν αΰτην τοΰ 
δράματος, άς άναδράμωμεν μικρόν είς τό 
παρελθόν, δπως συνδέσωμεν αΰτό μετά 
τοΰ παρόντος καί συναρμολογήσωμεν ά- 
σφχλώ; τά νήματα,— άτινα, άν μή διερ- 
ράγησχν, έχαλαρώθησαν τοΰλάχιστον — 
τής διηγήσεώς μας.

Ό  κόμης Δεβεζαί, μ ετά 'τό ν  θάνατον 
τής Σωσάννης καί τήν ύποκατάστασίν  
τής νόθου ταύτης θυγατρός εί; τήν τής 
κομησσης Μαργαρίτας, —  δ κόμης, έπα- 
ναλαμβάνομεν, ήθέλησε νά μάθη τ ι  έγε- 
νετο ό Καλλιουέ, νά άνεύρη αυτόν καί 
άκούση άπό τοΰ στόματός του τά α ίτια,  
δι’ ά κατέλιπε τήν σύζυγόν του. Ώ ; έκ 
τσύτου έγραψε πρός τόν έν Νάντη τρα
πεζίτην του Παΰλον Κερβέν, δστις άπήν
τησεν αΰτφ , δτι το πρόσωπον, περί οΰ 
ήρώτα, παρουσιασθέν είς ιό  ταμεΐόν του, 
ελαβε τό τής ΰπό τοΰ κόμητος έκδοθεί- 
σης έπιταγής άντίτιμον καί έπεβιβάσθη 
άναμφιβόλως έπί τίνος πλοίου ετοίμου 
πρός άπόπλουν.

Μετά τήν άπάντησιν ταύτην, ό κόμη; 
προέβη εί; νέας μακράς καί λεπτομερείς 
έρευνας, έξ ών ποοέκυψεν δτι οΰδείς φέρων 
τό όνομα Κχλλιουέ άνεχώρησεν εκ τών 
λαμένων Νάντης, Παϊμπέφ, καί Σχίν- 
Νχζάρ. Ίσως ό δασοφύλαξ είχε μεταβϊΐ 
είς Λορίαν, εί; Ροσέλλην, ή εί; Βρέστην.

Τοΰτο ήτο ήκιστα πιθανόν, άλλ.’ δπως 
δήποτε, έν ελλείψει βεβχιότητος, παρα
δεκτόν . . . Ό  κόμη;, μή δυνάμενο; νά έ- 
ρευνήση πάντας τοΰς λιμένας, ήναγκάσθη 
νά έγκαταλίπη τήν άναζήτησιν τών ι 
χνών τοΰ συζύγου τής Σωσάννης’ άλλως 
τε, οΰδείς άπό είκοσιν ήδη έτών είχεν ά- 
κούση νά γίνεται λόγος περί Καλλιουέ.

Είκοσιν έτη !
Μια ή μ έ ρ α ή είς αιών ; . . .
Διά τ ινα ; φύσει;, είκοσιν έ'τη παρέρ

χονται, χωρίς νά καταλίπωβιν έπ αυτών  
ίχνη μείζονα, ή δσον άφίνει ή θάλασσα, 
δταν τό ήοεμον αΰτή ; κΰμα διέρχεται 
ψαΰον τήν άκτήν.

‘Υπάρχουν άνθρωποι, οΰ; είδε τ ι ;  τεσ- 
σαρακοντούτεις καί ανευρίσκει έξηκοντού- 
τεις, πάντοτε δμοίους, έχοντας τάς κνή- 
μας εΰσταθεΐς, τά  νώτα εΰλύγιστα, τους 
πόδας ταχείς, τοΰς οφθαλμούς οξυδερκείς 
καί τόν στόμαχον ισχυρόν.

Αί σκέψεις και οί σωματικοί μόχθοι έ- 
σχημάτισαν βεβαίως έπί τοΰ μετώπου των 
ρυτίδα μικρόν τ ι  βαθυτέραν, καί ή κόμη 
των άοαιοτέρα γενομένη έλευκάνθη περί 
τοΰς κροτάφους. Ά λ λ ά  τί σημαίνει μία  
ρυτίς περισσότερον καί μία θρίξ ολιγώ- 
τερον, δταν τό λοιπόν τοΰ σώματος μένη 
άναλλοίωτον ;

Οί γέροντες οΰτοι, δμοιοι προς τους 
πάντοτε έδραίους πύργους φρουρίων τινών 
τοΰ μεσαίωνος, είναι νέοι κχί έξηκοντού- 
τεις έτι.

Ά λ λ ά  δέν συνέβαινε τά αύτό καί είς 
τόν κόμητα Δεβεζαί' τά  παρελθόντα είκο- 
σιν έτη είχον καταβχλη τόν άλλως ισχυ
ρόν καί νευρώδη οργανισμόν του. Έ φ α ί
νετο δέ κατά δέκα έτη πρεσβυτερος. Τό 
κρανίον αΰτοΰ, ολως φαλακρόν, έφαίνετο 
ώσεί έξ όστοΰ έλεφαντος λαβόντος κίτρι* 
νον χρώμα.Οί ομοί του είχον καμπυλωθϊ). 
Έπασχεν έκ ποδάγρας καί ρευματισμών. 
Έθήρευε λίαν σπανίως, καί όδοιπορία δύο 
ώρών έξηνάγκαζεν αΰτόν νά μένη έπί ο
κτώ τοΰλάχιστον ήμέρας κλινήρης.



Τρία ετι πρόσωπα θά διαδραματίσωσι 
βπουδαιότατον μέρος, έν τψ  παρασκεύαζα■ 
μένω δράματι, περί έκαστου τών όποιων 
ολίγα μόνον τινά λέγομεν νΰν, έπιφυλασ- 
σόμενοι νά δώσωμεν βραδύτεοον περ'ι αΰτοΰ  
λεπτομερεστέρας πληροφορίας.

Τά τρία πρόσωπα ταΰτα  είναι : ή Μαγ- 
δαληνή Δεβεζ αί, ή ’Ιωάννα Καλλιουέ καί 
ό Λουικανός Βιλλεδιού. Έκάστη τών δύο 
ν ε α ν ί δ ω ν  ήτο ε’ικοσαέτις' ό δ έ  Λουκιανός 
είκοσι καί εξ έτών.

Ή Μχγδαληνή Δεβεζαί παρίστα τόν 
έντελέστερον τύπον της υπέροχου καλλο
νές. Ά λ λ ά  πάντες οί γνωρίσαντες την 
κόμησσαν Μαργαρίταν έθαύμαζον διά την 
παράδοζον τές θυγατρός πρός την μητέρα 
άνομο ιότητα.

Ή Μαργαρίτα ήτο ξανθή καί λευκό- 
χρους,λεπτοφυής, ή μάλλον αίθέοιον π λά 
σμα, έξ έκείνων, «τ ινα  άναμιμνήσκουσιν 
είς τόν θεατήν τάς άτμώδεις θεότητας 
τές σκανδιναυικές μυθολογίας. Ά λ λ ’ ή 
Μαγδαληνή ήτο υψηλή καί μελαγχροινή, 
εΰμελής καί όμοιάζουσα πρός τάς ωραίας 
καί εΰγενεΐς παρθένους τών μεσημβρινών 
χωρών.

"Οποιο; μέ τά χατάμαυρα τήν εδλεπε μαλλιά  της 
"Ελεγε πώς 'ς τόν πόλεμο μέ περικεφαλαία 
Επήγαινε χατάμαυρη . . . χαί Αμαζόνα νέα 

Τήν ?5ει·/νεν ή οψ1. της χαι τό άνάατημά της.

Ώς είπε μέγα; τ ι ;  ποιητή; περί μ ιά ; 
τών ήρωΐδων του.

’Αναφέρομεν δέ τήν χαριτωμένην ταύ 
την εικόνα, ώς άρμόζουσαν θαυμασίω; είς 
τήν Μαγδαληνήν, —  σπεύδοντες ομως νά 
προσθέσωμεν, οτι οΰδέν ετερον είχε τ έ ;  
νεαρά; αμαζόνας ή τήν άγρίαν καλλονήν 
καί τήν μακράν καί μέλαιναν κόμην.

Ουδέποτε νεάνι; άγνοτέρα, γλυκυτέρα, 
μετριοφρονεστέρα, άφελεστέοα καί δειλο- 
τέοα έγεννήθη έπί τ έ ;  γ έ ;  ταύτης. ΤΗτο 
ή χαρά τοΰ οίκου, ή πρόνοια τών πτωχών, 
ή παρηγορία τών τεθλιμμένων. Ένθεν καί 
ίνθεν τοΰ Λείγηρος,καί έντός άποστάσεως 
τεσσάρων καί έπεκεινα λευγών, ήτο γνω
στή ύπό τό όνομα : ή άγαχϊη δεοποιν'ις 
τοΰ πύργου Βεζα1. Ή  άπειρος αΰτές άγα- 
θάτη; έξετείνετο έπί παντός έμψυχου 
πλάσματος. Ά λ λ ’ έν τφ  βοέθεt τές  καρ- 
^ία; τη ; ένεφώλευον τρεϊ; ϊρωτες : ό πρό; 
τον Θεόν, ό πρό; τόν πατέρα τη ;  καί ό 
προ; τόν μνηστέρά τη ; Λουκιανόν Βιλε- 
λεδιου.

Ούτος ήτο ό υιός τοΰ ύποκόμητος 
Αρμάνδου Βιλλεδιού, δν ό κύριος Δεβεζαί 

έφονευσεν έν μονομαχί^ κατά τήν νύκτα 
τέ; εικοστή; Σεπτεμβοίου 1820 , καί ού 
το πτώμα είχε κατατεθεί έν τοΐς νεκρι
κοί; ύπογείοις τοΰ πύργου

Ο κόμη; Δεβεζαί ένόμισεν δτι δίδων 
την θυγατέρα του, τήν άγνήν καί προσ- 
?ιλέ αΰτώ Μαγδαληνήν, εί; τόν νέον, ού 
ειχε φονεύση τόν πατέρα, άπέτιε τήν 
^ρο; αυτόν οφειλήν του

Καί λοιπόν, είτε ορθή, είτε έσφαλμένη 
"'Ιτο ή σκέψι; αυτη, τό αληθές είναι δτι 
ο Λουκιανός Βιλλεδιού ητο κατά πάντα  

( ^ξιος τές εΰτυχίας, ήτις τόν περιέμενεν.

Ωραίος, πλούσιος, έξ εΰγενούς οίκου, 
είχεν εΰγενέ καρδίαν καί εξοχον διάνοιαν, 
λατρεύων δέ /.αί τήν μνηστήν του, ό νέος 
έκεΐνος, συνήνου έν έαυτώ πανθ’δσα ήδύ- 
νατό τις νά έπιθυμήση.

Είχεν άποφασισθγί ΐνα οί γάμοι τελε-  
σθώσιν,χφού ή Μαγδαληνή ήθελε συμπλή
ρωση τό εικοστόν της ηλικ ία ; της ετος.

'Ητο περί τάς άρχάς τοΰ Σεπτεμβρίου 
καί όλίγαι έχώριζον αΰτοΰς ήμέραι άπό 
της όρισθείσης προθεσμίας.

Ό  κύριος Δεβεζαί έξεδήλου πρός τόν 
Λουκιανόν εξαιρετικήν δλως άγάπην, π ι-  
στεύομεν δέ δτι καί πράγματι ήσθάνετο 
αυτήν.

"Ηδη υπολείπεται ήμΐν νά είπωμεν ο
λ ίγα  τινά καί περί της Ιωάννης Καλ-  
λιουέ" ά λλ ’ ή σκιαγραφία ταύτης είναι 
πολλφ τών προηγουμένων δυσκολωτέρα, 

' Ή ’Ιωάννα Καλλιουέ ήτο — καθ’άπα-  
σαν τήν £κτασιν της λέξεω;— παράδοξον 
πλάσμα.

Έν αΰτη, πάντα ησαν ιδιότροπα, άν- 
όμοια, άνώμαλα" τό ποόσωπόν τη ;, ό χα- 
ρακτήρ τη ;, ή θέσι; τη ;,  αί έξεις της.

Ητο νεάνις, ροδόχρους καί ξανθή, λε- 
πτοφυεστάτη δέ, ώστε έφαίνετο δτι ή 
πνοή τού άνέμου ήδύνατο νά τήν άναρ- 
πάση ώς ·ρύλλον ρόδου. Οί μεγάλοι καί 
κυανοί οφθαλμοί της είχον θελκτικήν εκ- 
φρασιν άφάτου ήδύτητος. Οί άγγελοι βε
βαίως μειδιώσιν ώς έμειδίων τά ρόδινα 
χείλη της.

Ά λ λ ά  πάντα έν αΰτη ήσαν απατηλά.
Ύπό τό λεπτοφυές εξωτερικόν τές κό

ρης, ύπό τήν μεταξίνην έκείνην επιδερ
μίδα, την μέχρι διαφανείας λευκήν, έκρύ- 
πτοντο μΰς χαλύβδινοι.

Ή ’Ιωάννα ήδύνατο έπί δλην ήμέ
ραν νά διατρέχη τήν πεδιάδα, ίππεύουσα 
τόν ήμιάγριον βρεττανικόν'ΐππον της, χω 
ρίς τό έσπέρας τό δροσερόν αΰτές πρόσω
πον νά φέρη τό έλάχιστον ίχνος άλλοι-  
ώσεως ή καμάτου, χωρίς ή έλαχίστη σκιά 
νά φαίνεται περί τά  διά μακρών βλεφα
ρίδων κοσμούμενα βλέφαρά της.

Ύπό τήν φαινομένην γλυκύτητα  τές  
δεσποινίδα; Καλλιουέ έκρύπτετο ισχυρά 
θέλησις, άκρα ύπεοηφανία, καί τ ι  άνευ 
όρίων ευερέθιστον.

Ή ’Ιωάννα όργιζομένη καθίστατο κά- 
τωχρος,τά δέ σκιερά καί σμαραγδίνους άν- 
ταυγείας ?χοντα όμματά της έξηκόντιζον 
άγριας άστραπάς, ών όλίγιστα όμματα 
ήδύναντο νά ύποστώσι τήν λάμψιν χωρίς 
νά ταπεινωθώσι. Τότε τά ρόδινα χείλη 
της,τά  άγγέλικά εκείνα χείλη,συνεσπώντο 
βιαίως καί οί λεπτότατοι όδόντες της,οί 
οί όμοιοι πρός τοΰς διαυγεστάτους μαρ
γαρίτα; τ έ ;  Ά να το λέ ; ,  έφαίνοντο έτοι
μοι νά δήξωσι, τόσον ή τοΰ στόματος 
εκφρασι; καθίστατο άπειλητική.

Ά λ λ ’ ή νεάνις δέν ήτο φύσει κακή" 
απεναντίας ήτο κατά βάθος άγαθωτάτη,  
πλήρης γενναιότητος καί μεγαλοφροσύ- 
νης είχε μόνον μέρος τ ι  κακόν. Θά ε- 
βλεπε μετά φρίκης κακήν τινα πράξιν, 
γενομένην έπί σκοπφ συμφέροντος" άλλά  

1 δέν θά ώπισθοχώρει απέναντι τές  αΰτές

πράξεως, άν ωθείτο πρός αΰτήν ύπό π ά 
θους, οίον ό έ'ρως, ή ζηλοτυπία, ή έκδί- 
κησις.

Είπομεν τήν λέξιν ηά&ος.
Τά πάθη της ’Ιωάννας ήσαν, ή μ άλ

λον έδει νά ήναι, ορμητικά, άκαταμά
χητα. Τήν ήμέραν, καθ’ ήν ταΰτα  ήθελον 
έκδηλωθη σπουδαίως, οΰδέν πρόσκομμα 
ήδύνατο πλέον ν’ αναχαίτιση αΰτά. Ή  
’Ιωάννα ήγνόει δτι ήδύνατο , μάλιστα  
δτι ώφειλε νά δεσπόση. Τοΰτο δέ προήρ- 
χετο έκ της ανατροφές, ήν είχε λάβη  
καί τ έ ;  θέσεώς της, ήτις έφαίνετο παρά
δοξος, ώς πάν δ,τι άνεφέρετο είς αΰτήν.

Ή Ιωάννα ήτο ταΰτοχοόνως έπιστάτις  
καί πυργοδέσποινα, άγοότις καί νεάνις 
τών αιθουσών, πρό πάντων δέ δλως άνε- 
ξάρτητος, διότι ήτο πλουσία.

Ε νταύθα  δέον νά σημειώσωμεν δτι, 
λέγοντες δτι ή ’Ιωάννα ήτο πλουσία, δέν 
έννοοΰμεν δτι είχε περιουσίαν χωρικής, 
συνισταμένην είς εισόδημα χιλιάδος τ ι -  
νό; φράγκων, έξ ορνίθων καί κονίκλων.Ή  
Ιωάννα Καλλιουέ είχε τουλάχιστον είκο- 

σιπέντε χιλιάδων φράγκων εισόδημα. Ό  
κόμης Δεβεζαί, καταρτίσας αύτ^ τοιαύ-  
την περιουσίο:ν, ούτε άσωτος, ούτε γεν
ναίος έφάνη, άλλά μόνον τίμιος άνθρω
πος. Ή κόμησσα Μαργαρίτα είχε φέρη 
α ύτφ  σημαντικωτάτην προίκα. Ήδύνατο 
ούτος νά καταστήση κληρονόμον της πε
ριουσίας ταύτης τήν θυγατέρα τές Σω
σάννης Καλλιουέ; Ό χ ι  βεβαίως, άν μή ή 
θελε νά πράξη τό μέγιστον τοΰ κόσμου 
αδίκημα."Οθεν άνεζήτησε τρόπον ΐν ’άπο- 
δώση είς τήν ’Ιωάνναν τήν περιουσίαν _τής 
μητρός της, δπερ δμως δέν ήτο τόσψ ευ- 
κολον, οσψ δύναταί τις νά φαντασθ·7).

Δέν καθιστί* τις πλουσίους τούς άλλους 
άκόπως, μάλ ιστα  οταν δέν θέλη διά τ ί 
νος άσυνέτου βήματος νά διαφώτιση τά  
έπίτηδες έπισωρευθέντα. περί φοβερόν τι 
μυστήριον σκότη.

Ή ’Ιωάννα Καλλιουέ άφέθη, άχρις ού 
Ιφθασεν είς ηλικίαν Ιξ έτών,παρά τ έ  τροφψ 
της. Καίπερ εζη έν τ ψ  άνοικτω αέρι, καί- 
περ Ιτρεχεν άπό πρωίας άχρις έσπέρας, 
καίπερ έτρέφετο διά χονδροειδών, ά λλ ’ύ- 
γιεινών,φαγητών, ηύξανε βραδέως καί δέν 
άνεπτύχθη ταχέως, ώς θά ήλπιζέ τις. Έ 
μενε λεπτοφυής καί θελκτική, μικρόν τι  
ώχρά ίσως, κατά τό φαινόμενον άσθενής, 
άλλά πράγματι ισχυρά κατά τόν οργανι
σμόν.

Έξαέτις, έτέθη, τη φροντίδι τοΰ κυ
ρίου Δεβεζαί, εν Ttvi τών καλλίστων παρ
θεναγωγείων τών Παρισιων, ενθα ϊμεινεν 
έπί τέσσαρα ϊτη .

Τότε ακριβώς, συμβολαιογράφος τις, ού 
ή έπί άκpoc άβρότητι φήμη ήτο πασίγνω
στος καί δικαιολογημένη, Ιλαβεν ύπό τ ί 
νος πεντακοσίας χιλιάδας φράγκων είς 
χρεώγραφα. Έκ τούτων, τριακόσιαι χ ι
λιάδες φράγκων Ιδει νά χρησιμοποιηθώσι 
πρός άγοράν, έπ’ όνόματι τές Ιωάννας 
Καλλιουέ, τού πωλουμένου τότε κτήμα
τος Θίλ-Σατέλ, κειμένου έπί τών όχθών 
τού Λείγηρος καί είς άπόστασιν τριών τε
τάρτων περίπου λεύγας άπό τοΰ πυργου



Βεζαί. Αί δέ απολειπόμενα^ διακόσιαι χ ι
λιάδες έδει νά τεθώσιν εις τήν διάθεσίν 
τής νεάνιδος, δτε αυτη ήθελε συμπληρώσγι 
τό δέκατον όγδοον αΰτή ; έτος, καθ’ ήν 
έποχήν θά έλάμβανε καί κατοχήν τοΰ 
κτήματος Θίλ-Σατέλ.

Ά χ ρ ι  τής ώρας έκείνης, οί τόκοι τοΰ 
ποσοΰ τούτου, έπίσης καί αί πρόσοδοι τών 
γαιών, θά έδαπανώντο, είτε έν δλω, είτε 
έν μέρει, δσον οίόν τε κάλλιον ύπέρ τών 
συμφερόντων τής Ιωάννας Καλλιουέ,κατά  
τάς αποφάσεις κηδεμόνας, διοριζομένου 
ύπ’ αΰτοΰ τοΰ συμβολαιογράφου.

Πάντα τα ΰτα  έξεπληρώθησαν θρησκευ- 
τ ικώ τατα . Ά λ λ ’ άφ’ Υ)ς Ημέρας έμαθον έν 
τ φ  παρθεναγωγείψ δτι ή μικρά ’Ιωάννα 
ητο ιδιοκτήτις τόσον μεγάλης περιουσίας, 
^ν θά έλάμβανεν εις την κατοχήν της δ
ταν ·ήθελε συμπληρώσγι τό δέκατον όγ
δοον έτος, ήρξαντο νά θωπεύωσιν αΰτην  
πάντες. Αί θελήσεις αΰτής ησαν δ ιατα-  
γαί έκτελούμεναι άμέσως" άνετρέφετο δέ 
έν τϊί ιδέα δτι πάντα ήσαν αΰτΐί έπιτε- 
τραμμένα καί δτι οΰδείς είχε τό δικαίωμα 
ν’ άρνηθ$1 τ ι  εί; αΰτήν.

Δέν είναι βεβαίως άνάγκη νά καταδεί- 
ξωμεν έν λεπτομέρεια τά αποτελέσματα  
τής το ιαύτης ανατροφής. Ταΰτα μαντεύ
ονται εΰκόλως.

'Η ’Ιωάννα ήκολούθησε τάς ορέξεις της. 
Έσπούδασεν δ,τι καί δσον αν ήθελεν. Ά ν  
δέ δέν έμεινεν άμαθής, τοΰτο συνέβη διότι 
ήσθάνετο μεγίστην δίψαν μαθήσεως. Ά νέ-  
γνω πλεΐστα δσα βιβλία καλά καί κακά' 
μυθιστορήματα ιδίως, κτ ινα  έξήψαν ΰπερ- 
μέτρως τήν άλλως λίαν ζωηράν φαντα
σίαν της —  δέν άπώλεσεν δμω; καί τήν 
άγνότητα τής ψυχής της —  απεναντίας 
εμεινεν έξόχως Λγνή. Ώνειροπόλει σφο
δρούς έρωτας, ακράτητα πάθη, ζηλοτυ
πίας, έκδικήσεις.Άλλ' έν πάσαις τα ύτα ι ;  
τα ΐς τόσον ποθειναΐς φοενοτροπίαις, οΰδέ- 
ποτε έξήλθε τής σφαίρας τών ονειροπολή
σεων. Οΰδέ καν τήν έλαχίστην είχεν υπό
νοιαν περί τοΰ μέρους, δπερ ήδύνατο νά 
λάβν) έν αΰτα ΐς καί τό σώμα.

Παραφροσύνη ώραία . . . καί δυστυχώς 
κοινοτερα, ή δσον γενικώς πιστεύεται έν 
τα ΐς νεανικαΐ; κεφαλαΐς.

[Έ π ετα ι συνέχ ιια].
Π α ν .  Π α ν α ς

X .  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ* Α Ν Δ Ε Ρ Σ Ε Ν

Ε ΙΚ0Ν0ΓΡΑΦ ΗΙΪ1ΕΝ0Ν  ΒΙΒΛΙΟΝ Α Ν Ε Υ  ΕΙΚΟΝΩΝ

'B a n ip a  ( Ι κ ο α ιή  έ ί ί ό μ η .

—  Πλησίον τής δημοσίου εξοχικής ό
δοΰ, μοί έλεγεν ή Σελήνη, υπάρχει Ιν ξε- 
νοδοχεΐον καί απέναντι του ύπόστεγόν τι 
άμαξών. Μόλις πρό ολίγων ημερών ήρχι- 
σαν νά τό έπιστεγάζωσιν, άκόμη δέ δέν 
είχε τελειώσει καί ώς έκ τούτου αί άκτ ΐ-  
νές μου είσέδυον έντός αΰτοΰ άνέτως.

Έπί μιάς τών δοκών τής κορυφής έ-

κούρνιαζεν ό αλέκτωρ, εις τό μέσον δέ ά 
κριβώς εύρίσκετο ταχυδρομική τις άμαξα ’ 
οΐ ταξειδιώται έκοιμώντο έντός αΰτής  
βαθέως' ήδη δμως έπλησίαζε νά χαράξγι 
καί δ αμαξηλάτης έτέντωνε τά  μουδια
σμένα άπό τόν ύπνον μέλη του καί χα- 
σμώμενος έπότιζε τοΰς ΐππους, άν καί 
αΰτός, έγώ θά ήμην εί; θέσιν νά τό γνω
ρίζω, έκοιμήθη καλλίτερον παντό; άλλου 
τήν νύκτα.

Πάρα κάτω, έπί τίνος πενιχρά; ψιάθη;, 
έκοιμάτο συ νοδ ία τις πλανοδίων άοιδών’ 
ήτο ολόκληρος οικογένεια, δ μέν πατήρ 
καί ή μήτηρ έκοιμώντο βαθέως, τά  μικρά 
των δμως έξυπνα άνελογίζοντο τά άθύρ- 
ματά  των, άτινα  τήν προτεραίαν ήγόρα- 
σαν άπό την πόλιν’ πλησίον των εΰρί- 
σκετο ή άρπη καί παρά τοΰς πόδας των 
ήγρύπνει δ[σκύλος των, δ πιστός Έκτωρ.

*
¥ *

Eattipa ε ίκ ο σ τ ή  ό γ ίό η .

—  Γνωρίζεις, μοί έλεγεν ή Σελήνη, 
πόσον άγαπώ νά ένδιατρίβω είς τάς μι- 
κράς πόλεις’ έκεΐ βλέπω πράγματα, τά  
δποία σπανίως άπαντώ είς τάς μεγάλα;. 
Χθές λοιπόν at άκτϊνές μου έπιπτον έντός 
μικροΰ τίνος οινοπωλείου’ ήτο σχεδόν έ
ρημον’ έντός τής αιθούσης άρκουδιάρης 
τις έτρωγε μόνος του τό λιτόν του 5εϊ- 
πνον, εις δέ την αύλήν ητο δεδεμένη ή 
άρκτος, κατάκοπος ή δυστυχής άπό δλην 
τήν ημέραν.

Έπάνω, έντός μικροΰ τίνος δωματίου, 
ϊπαιζον τά  τρία μικρά παιδία τοΰ οίνο
πώλου, τό μεγαλείτερον ητο Ιξ έτών καί 
τό μικρότερον μόλις δύο’ αίφνης βήμα 
βαρύ έκαμε τήν ξυλίνην κλίμακα νά τρί- 
ξϊ)’ άνοίγει ή θύρα . . . καί φαντάσου τά 
μικρά παιδάκια, δταν είδον νά εισέρχεται 
έντός τοΰ δωματίου. . . ή άρκτος.

Περίφοβα έμαζεύθησαν έκαστον είς μιαν 
γωνίαν τοΰ δωματίου’ ή άρκτος δμως δέν 
τά  έπείραξεν' έπλησίασεν ενα έκαστον, 
τά έμύρισε καί έπειτα έξηπλώθη αμέρι
μνος είς τό μέσον τοΰ δωματίου.

’Ολίγον κ α τ ’ ολίγον συνήλθον τά  παι-  
δ ία ’ τό δέ μικρότερον τήν έπλησίασε καί 
άποτεινόμενον είς τά άλλα :

—  Καλέ, τους λέγει, τ ί  μεγάλο σκυλί!
Καί περιχαρής ήρχισε νά παίζη μαζύ

της, έκρυπτε τό κεφαλάκι του είς τά με
γάλα της μαλλιά  καί έγέλα μέ δλην τήν 
καρδίαν του.

Έπί τέλους τό μεγαλείτερον έφερε τήν 
σάλπιγγά του,^τήν δποίαν του έδώρησαν 
κατά τά Χριστούγεννα καί ήρχισε νά 
φυσά μέ δλην τήν δύναμίν του.

Τότε ή άρκτος ήγέρθη είς τοΰς οπι
σθίους της πόδας καί ήρχισε νά χορεύη.

Μετ’ ολίγον έφερον καί τά  τουφεκάκια 
των" έδωσαν έ'να καί είς τήν άρκτον καί 
ήρχισαν νά παίζουν πλέον ’σαν καλοί 
σύντροφοι.

Η μήτηο των τά  έγύρευεν είς τήν αΰ- 
λήν, άφ’ οΰ δμως ήκουσε τόν θόρυβον άν- 

, ήλθε.

μέ τήν άρκτον" ολίγου δει* έμενε νεκρό 
άπό τόν φόβον της, δτε τό μεγαλείτεροι 
τή λέγει μέ δλην τήν αφέλειαν :

— Καλέ, μαμά, δέν είνε τίποτα . . 
παίζουμε στρατιώτες.

Ευτυχώ; δι’ έκείνην έφθασε καί δ άρ· 
κουδιάρης καί παρελαβε τήν άοκτον.

X.

Γ Ρ  Α Μ Μ  ΑΤΟ Κ ΙΒΩ ΤΙΟ Ν

κυρίας χ. Εύρυδίκην Βαρβάτη, Καρολίναν "Αμβουρ.Ι 
γβρ, Βασιλικήν Δ. Φραγκοπούλου, Αδριανήν Κ.Ι 
Δαβαρούχα, Κλεοπάτραν Κωνστ. Δημητρέλια, χα\| 
κχ. Κ . Γιαννόπουλον, ταμίαν, Γεώρ Μανιάτην, Ια«] 
τρόν, Φ. Κούρτσολαν,ταμίαν Ίον. Τραπέζης, Κωνστ. 
Μελλήν, Ιωάν. Τσατσώνην, Ίωάν. Ν. 11αναγόπου-ι 
λον, Δημ. Α . Γαλανόπουλον, Ίωάν. Σπανόπουλον,Ι 
Ά νδρ. Γιανναχόπουλον, Ζαχαρίαν Πολιτόπουλον,Ι 

I Ιωάν. Μήντζαν, Σωχρ. ’Αντωνόπουλον, Σπυρ. Χα·| 
ραλάμπην, Κ . Παπανικολάου, Π. Κοκχινάχην, Γ.Ι 

j Φενάκην, Αντ. Χατζΐκον, Κωνστ. Σωτηρόπουλον,] 
Α π. Σαράφην. Σύνδρομα! υμών έλήφθησαν. Εύχα-1 

ριστοΰμεν. — κ. Γεώργιον ιερεμ ίαν, Ιατρόν. Φύλλα 
άπεστάλησαν. — κκ. Λαουταρίδην καί Τάξην. Έλή·| 
φ^ησαν. Εύχαριστοϋμεν. ’ Αποδείξεις άπεστάλησαν.— 
κ Σπυρ. ΙΙαγώνην. Άπεστάλησαν τά φύλλα τώ κ. 
Μ. Βαλσαμάκη. ’Απόδειξις άπεστάλη 6μΤν.—κ. Δη- 
μητριόν Κ . Τσιτσιλιάνην. Ζ ά κ υ ν θ ο ν .  Συνδρομή υ
μών έλήφθη. Εύχαριστουμιν. Φύλλα έλλιίποντα άπ*·, 
στάλησαν. *Εκφράζομεν καί δημοσία τάς εύχαοιστίας] 
ήμών έπί τη ιύγενεστάττ) υμών Επιστολή.

Ή έν Σμύρνη γενική άντιπροσω-Ι 
πεία τών «Εκλεκτών Μυθιστόρημά-! 
των» άνετέθη τοΐς κ κ .

κ * ί  Τ ά ξ ϊ ) ,

πρός οϊτς, παρακαλουνται. ν ’ άπο·| 
τείνωνται oi κ κ . συνδρομηται ημών, 
οί μή λαμβάνοντες τακτικώςτά «Εκ
λεκτά Μυθιστορήματα». Τοΐς ίδιοις 
άνετέθη ή εΐσπραξις τών συνδρομών 
και ή έγγραφή νέων συνδρομητών.

Βξεβόθη ιό  Α τεϋχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

περιέχον τήν συνέχειαν του ΝιχόΧα Σιγαλόν, νέας 
’Αθηναϊκής μυθιστορίας τοΰ κ.Γρηγορίου Ξινοπούλοο.

Τιμή έχάστου τεύχους (έξ 96 σελίδων μετ’ έξω- 
φύλλου) λεπτά 50.

Συνδρομή έτησία (24 δεκαπενθήμιρα τιύχη) δρ.10. 
προπληρωτέαι, έξάμηνος δρ. 6 προπληρωτέαι.

Δ ιά τό Εξωτερικόν α ί αύταί τιμαι *1ς χρυσόν.
Α ντί 3 μόνον δραχμών, τη προσθήκη τών τα χ υ

δρομικών, οΐ νέοι έγγραφόμινοι συνδρομηται δικαι
ούνται νά λάβωσι τά προεκδοθέντα τιύχη τής *ΕΛ- 
Λ η η χ η ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς , ώς καί τινα έξ αύτών κατ* 
Ικλογήν άντι 25 λιπτώ ν έκαστον τεύχος.

Τά τιύχη ταΰτα, άποτελοΰνται τήν Ιην περίοδον 
τής Ε λ λ η η χ η ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς ,  άπαοτίζουσι σειράν 
τερπνών,ώφελίμων κα\ άξιαναγνώστων έργων,ών κα
τάλογος υπάρχει έν τή προεκίοθείση αγγελία.

ΣυνδρομηταΙ έγγράφονται παρά τώ ήμιτέρω Β ι- 
βλιοπωλείω τής «Κορίννης»^ οδός Προαατιίου άρ.10, 
έν ώ πωλοΰνται τά προηγούμβνα τκύγη ώς κα\ τύ 
νέον έκδοθέν.

Π Ε Ρ Ι Φ Η Μ Ο Σ  Κ Ο Λ Ω Ν Ι Α
ΚΑΡ. ΚΑΛΥΒΩΚΑ

( Φ α ρ μ α χ ο η ο ιο υ  έν  Π ά τ ρ α ς ς  )

Σπουδαία «ύκαιρία δ ι’ απασαν τήν Δυτικήν _ 
λάδα Π ω λείτα ι είς φ ιαλ ίδ ια  κα ί κατ ’ οκάν.

Παρά τώ  \δίω ^κατασκευάζεται ό θαυμάσιος τοπ - 
χ ο θ ρ ε π τ ι χ ο ς  Ο ί νο ς  μ ε τ α  Κ ί ν α ς  κ α ι  Κ α χ α ο ν ,  
καθώ ; καί τοΰ Ε>νκαλνπτ ον  ό πεφημισμίνος αντ%·  
π υ ρ ε τ ι κ ό ς  κα ί Κ ο λ ο μ β ο ν , ο  μόνος φημι όμινος κατλ 
τής ό ι α ρ ρ ο ί α ς .  Ά πόδειξις εστω α ι *1ς χ Τράς το* 
«ύρισχόμεναι συγχαρητήριοι έπ ιστολα ΐ διακικριμέ- 
νων Ιατρών.Φαντάσου την,όταν τά είδε νά παίζουν


