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Συνελήοθη ύπό τών ίοίων του λόγων καί το εννόησε !
Άφήκε φοβεράν βλασφημίαν καί ώπισθοχώρησεν, έν ώ b 

Ιατρό; έπ·ρόί>ερεν εκπεπληγμένον :·«Ο ϊμοι !» συνωοευό'μενον 
|j.e την οράσιν: «είνε άληθες αύτό; το .είπατε κύριε Βενσων ;»

Εί; άπ άντησιν b ήδη κατχτρομαγμένος κακούργος με 
ήρπασεν έκ τοϋ λαιμού λέγων :

2> — Άφαίρεσε τήν προσωπίδα οιά νά ί'ω μ .ν  το.προ'χωπον 
σου ! θέλω νά μ’αθω καί θ ά  μάθω ποιος είσαι».

Ά λ λ  ’ άντέστην έπί στιγμήν προσθέτουν :
« — Λοιπόν, είσκι πεπεισμένος οτι εγώ είμαι ό άνθρωπος 

μέ το Κίτρινον Δόμινον. Πολύ καλά· τώρά κοτταξα.τέ με 
καλά, δλοι. καί είπατε άν μέ νομίζετ.ε άνθρωπον ικανόν νά 
φονεύση τον κύριον Βένσων»..

Καί οιά ταχείας κινήσεως άφήοεσα. τήν πρόσωπίοα, καί 
•παρέοω/,α το ολέθριον Ινίτριν:ν Δόαινον εί; τάς άνυπομόνου; 
χεΐρα.; τοϋ Άρτλεϋ Βένσων.

Ή  συνέπεια ήτο κραυγή έκ,πλήξεως οι ’ δλου.ς εκείνους 
πρός τούς οποίους ·τό άποκαλυφθέν πρόσωπον ήτο ξίνονν καί 
βλασφημία οι ’ έκεΐνον είς τόν όποιον ή έ’κπληξις τή ;’ στιγ
μή; εκείνη; θά τόν κατεκλόνισε σχεδόν.

« — Κακοϋργε !. έκραύγασεν, εκτός έαυτοϋ, ^κατάσκοίτε ! 
τώρα ένόησα τά πάντα. Ό άδελφός μου σέ έμίσθωσε διά νά 
ρ.έ κατασκοπεύης. Ύπό τά.ς οδηγίας του, έτόλμησα; νά εί- 
σέλθης εί; αύτήν τήν οικίαν, νά είσδύσης ώς σκώληξ έντός 
τών μυστικών της, καί οιά σα'ταν.κοϋ τρόπου έξισου- 
μένου μόνον προς τήν αύθάδειάν σου, έπωφελήθης 'τής περι- 
στάσεως νά δηλητηρίασης' τόν πατέρα μδϋ καί νά ρίψης τάς 
τρομεράς συνεπείας τοϋ κακουργήματος σου κατά'πρόσωπον 
τής θρηνούσης του οίκογενείας. Ήτο συνωμοσία χαλώ; διορ- 
γανωθεΐσα· ά λ λ ’ άνεκαλύφθη, κύριε, άνεκαλύφθη, ώ ; θά ϊοης 
δταν θά σέ ρίψω αύριον εί; τάς φύλακας.

» —Κύριε Βένσων, άπεκρίθην ώθών αύτόν μακράν μου ώ; 
πτΐλον, έχετε δίκαιον, ά λ λ ’ ώ ; έκ τής σπουδής σας καί τή ; 
έκπλήξεώς σας έκάματε μικρόν λάθος. Μέ καλεΐτε κατάσκο
π ο ν  είμαι πράγματι- άλλά κατάσκοπος ύποβοηθούμενος ύπό

τής Κυβεονήσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών καί ευκόλως δέν 
ρίπτομαι είς τάς φυλακάς. Είμαι άστυνομικός ύπάλληλ.ος, 
κύριε, ποοσκεκολημμένος έπί τοϋ παρόντος εις τήν Μυστικήν 
Ύπηοεσίαν έν Βάσιγκτων.Τό έ’ργον μου είνε νά ανακαλύπτω 
κακουργήματα καί νά αποκαλύπτω τους φαυλους υπο 
οίανδήποτε κ*ί 2?ν φέρωσιν άπατηλήν καλυπτραν ».

Καί τ-όν ποοσέβλεψχ σταθερώς κατά πρόσωπον.
Τότε άληθώς αί παρειαί του ώχρίασαν καί οι οφθαλμοί' 

του, οί όποιοι μέ/ρι τοϋδε έφύλαξαν τήν σταθερότητά των, 
έπεσαν χαμαί. .

« — Άστυνομικός ύπάλληλος ! » , έψιθύρισεν ή οεσποινί; 
Κάρρη. όπισθοδρομοϋσα·ώ; έκ τοϋ πΟιοϋ τοϋ άοελφου, του ο
ποίου υ.όλι; πρό ολίγων ώρών ένόμιζεν ότι ή καροία περι?κλειε 
'παν δ,τι εύγενέ; καί αγαθόν,

. )) — Εί; τήν ύπηρεσίαν τή ; κυβεονήσεως ! έπανέλαβεν ό 
θειος Ίωσήν, τιμώ ν με διά παρατεταμένοΟ πλήν κωμικού 
βλέμματος, ώς έκ τοϋ τρόμου καί τής έκπλήξεως.

» — Ναί, ά-πεκρίθην έάν έχετε άμφιβολίας, φέρω μαζύ 
μου ενδεικτικά πρός άπόδειξιν τής ταυτότητάς μου. Δι αυ
τών μόνων εύρίσκομαι εδώ, ε'·ί <?ύτήν τήν θέσιν, εποπτευων 
τά  τοϋ "θανάτου του κυρίου Βένσων π̂ρο υ.ιάς ωρας, όπισθεν 
τού παραπετάσματος εκείνου - ήκουσα τήν άναφωνησιν τοϋ 
Ιωνά , αόλις άποσυρθέντος τοϋ έξώστου, είόον τον κ. Βένσων 
είσερχόμενον άπό τού κοιτώνός του, πίνοντα οιά τού ποτηριού 
-όν οίνον, καί' άκολούθως πίπτοντα είς τούς *όδας του υίοϋ 
καί τή ; θυγατρός του. Δύναμαι- λ̂ οιπον. νά όρκισθώ οτι 
έάν ό κύοιο; Β εν ίω ν έ’πιε δηλ.ητήρι^ν, είχε τούτο ριφθή ει; το 
ποτήριον προτού αύτό; ή το Ινίτρι-νον Δόμινον εισέλθη ει; 
αύτό. τό δωμάτιον. Ποιος το έ’ρριψεν εκεί, σεις θά αποφασί
σετε* αύτήν τήν νύκτα έξετέλεσα το καθήκον ρ.ου.

Καί ύποκλινόμενος άπεσυρθην τοϋ ομίλου εκείνου x.ofi επρο- 
χώρησα πρός τήν θύραν.

Ά λ λ ’ ή φωνή τής δέσποινίδος ,Κάρρης τόσον ήτο ικετευ
τική, ώστε μέ ήνάγκασε νά σταματήσω.

« — Μή φύγετε, είπε- τούλάχιστον είπατε μοι πού είνε



ό άδελφός μ ο υ  ’Ιωσήφ. Είνε έοώ, εις o l u t t j v  την πολιν η o t -  

ωργάνωσε τήν άπάτην αυτήν μακροθεν ; Είμαι ορφανή, κύ
ριε, οιότι οέν έχασα μόνον προσφιλέστατον πατέρα·, άλλ ώς 
φοβούμαι, και άδελφόν, προς τόν όποιον μέχρι τής στιγμής 
αυτής είχον- πάσαν εμπιστοσύνην. Είπατε μοι λοιπ-ον έάν θά 
μείνη ανυπεράσπιστος ατυχέστατη νέα ώς έγώ και έάν πρέπη 
νά έγκαταλείψω πάσαν ελπίδα συμπαθείας και προστασίας 
ύπέρ τού άδελφοϋ μου ’Ιωσήφ.

» — Ό άδελφός σας ’Ιωσήφ, άπεκρίθην, δέν γνωρίζει τήν 
ενταύθα παρουσίαν μου.Αυτός καί έγώ είμεθα εντελώς ξένοι' 
ά λ λ ’ έάν είνε υψηλός, εΰρύνωτος νέος καί μοί όμοιάζει ολί
γον κατά τήν μορφήν, μέ έρυθράς ομως παρειάς καί ξανθήν 
βοστρυχώδη κόμην, ήμπορώ νά σάς πληροφορήσω οτι παρε
τήρησα τόν νέον τούτον νά είσέλθη προ ρ-ίάς ώρας έντος τής 
άναδενδράδος, κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν του κήπου.

» — ’Ό χι, είνε έδώ, ήκούσθη φωνή ισχυρά όπισθεν μου.
Καί μετά τυχύτητος ένεφανίσθη πλησίον μου ώραΐος, υψη

λός νέος, δ όποιος άνεφώνησεν :
— Ά ρτλεϋ ! Κάρρη, "Εδιθ ! τ ί άκούω ; ό πατήρ μου είνε 

άσθενής, ό πατήρ μου άποθνήσκει ή άπέθανε ; καί μ ’ άφί- 
σατε νά περιφέρωι/.αι έντος τής άναδενδράδος, ένώ σείς εύρί- 
σκεσθε πλησίον τής κλίνης του καί έλάβατε τήν ευχήν του ; 
Αΰτη είνε ή άνταμοιβή, τήν οποίαν μοί ύπεσχέθης, "Αρτλεϋ ; 
αΰτη είνε ή άδελφική σου άφοσίωσις, Κάρρη ; αΰτη ή άγαπη 
καί ή φροντίς διά τά συμφέροντά μου, ’Έδιθ ;

»■— Ώ  ! ’Ιωσήφ, άγαπητέ’Ιωσήφ,δέν πταίομεν ήμεϊς- μή 
μάς έπιπλήξης, έ'σπευσε νά άπαντήσγ] ή Κάρρη. Ένομίζο- 
μεν οτι ήσο έδώ. Εύρέθη έδώ άνθρωπός τις, ό· οπισθέν σου ευ
ρισκόμενος, ό όποιος σοί ώμοίαζε καθ’ όλα, καί είς αυτόν έδώ ■ 
σαμεν τό δόμινον καί παρ’ αύτού έμάθομεν...

»— Τί ; κεραυνοβόλον έξήλθε τοϋ λάρυγκος τού νέου γί- 
γαντος, ώς ε”στρεψεν έπί τής πτέρνας καί μέ άντεμετώπισε.

λ— 'Ό τι ό άδελφός σάς Ά ρτλεΰ είνε κκαούργος, είπον 
προσβλέπων αύτόν «ταθερώς είς τούς οφθαλμούς.

» — Θεέ μου ! ήτο ή μόνη του έκφώνησις».
Καί έστάφη ήρέμα παρατηρών τόν τρέμοντα άδελφόν του.
» — Κύριε, είπον πλησιάζων τόν θειον ’Ιωσήφ, οστις ά φ ’ 

ένός μέν, ώς έκ τής προθυμίας του νά άσπασθή τον νεωστί 
είσελθόντα, καί τοϋ τρόμου ά φ ’ έτέρου.τών συνεπειών τής ά- 
προσδοκήτου έκείνης συνε'ντεύξεως, άμφεταλαντεύετο άπο τοϋ 
ένός μέρους είς τό άλλο διά τρόπου άρκετά κωμικού, το 
θεωρείτε ευπρεπές νά έκφράσετε κατά τήν στιγμήν αύτήν με
γαλοφώνως τάς υποψίας, τάς όποιας, ώς έκ τής καλοσύνης 
σας, έψιθυρίσατε είς τό οΰς μου πρό μιάς ώρχς ; ’Έχετε λό
γον διά νά μεταβάλετε τήν γνώμην σας, καί νά άποφανθήτε 
τις τών δύο υιών ήνοιξε τό συρτάριον τού κυρίου, Βένσων κα’ί 
έσφετερίσθη τά  συναλλάγματα, τά  όποια εύρέθησαν κατόπιν 
είς τό κοινόν των δωμάτιον, ήδη οτε παρατηρείτε τό κατα- 
βεβλημένον πρόσωπόν τού ένός καί τό σταθερόν βλέμμα τοϋ 
άλλου ;»

» —» Ό χι, άπεκριθη ζωηρώς παρατηρών τήν ταραχήν τού 
"Αρτλεϋ.

Καί προχωρήσας έστάθη μεταξύ τών δύο άδελφών, τούς 
όποιους προσέβλεψε τόν ένα κατόπιν τοϋ άλλου διά παρατε- 
ταμένου βλέμματος, τό όποιον άνεβίβασε τό έρύθημα έπί τών

παρειών τού "Αρτλεϋ. Ό ’Ιωσήφ ϊστατο έν ανδρική υπερη
φάνεια καί σταθερότητι.

« — Ιωσήφ,είπε, τρία ε”τη τώρκ ή ζωή σου ήτο σκοτεινή. 
Κατηγορήθης ύπό τού πατρός σου διά τρομερόν κακούργημα, 
άποφασιστικώς ήρνήθης νά άπο'δείξης τήν άθωότητά σου,καί- 
τοι προσφιλής νέα κόρη περιέμενεν ύπομονητικώς ν ’ άποόε*- 
χθή ή άθωότης aou δπως σέ νυμοευθή. Είς τήν οίκογένειάν 
σου ή σιωπή αυτή έσήμαινεν ένοχήν, άλλά είς έμέ καί τούς 
περι έμε άφοσίωσιν καί αυταπάρνησή. ’Ιωσήφ, έκρινον όρθώς, 
καθώς καί ή ’Έδιθ ; Ό πατήρ, τόν όποιον τόσον ήγάπας καί 
έφοβεΐσο μή λυπηθή, άπέθανεν. Όμίλησον λοιπόν. ’Έκλεψες 
ή δέν έκλεψες σύ τά  συναλλάγματα, τά  όπ^ΐα πρό τριών 
έτών κατά τήν αυτήν ήμέραν εύρέθησαν είς τό έρμάριον καί είς 
τό προσκεφάλαιον τής κλίνης σου : Ή  μέλλουσα ευδαιμονία, 
όχι μόνον τής πιστής αυτής κόρης, άλλά και τής ανυπερά
σπιστου άδελφής, ή όποία έπίστευεν είς τήν ένοχήν σου, 
έξαρτάται άπό τής άπαντήσεώς σου.

. » — Ά ς  άπαντήση ό άδελφός μου, άπήντησεν ό Ιωσήφ 
σταθερώς.

» — Ό άδελφός σοϋ δέν θάό μιλήσγι, άπεκριθη ό θείος. Δέν 
βλέπεις δτι πρέπει νά όμιλήσης σύ ; είπέ, λοιπόν. Είσαι ένο
χος, ώς ένσμιζεν ό πατήρ σου, ή όχι ; άς άκούσωμεν, ’Ιωσήφ.

» — Δέν είμα ι! ώμολόγησεν ό νεανίχς κλίνων τήν κεφα
λήν μεθ’ ΰφους άληθούς α’ιδοϋς, ή όποία βεβαίως έπλήγωσε 
τήν καρδίαν τοϋ άοελφοϋ του.

» — ”Ω, τό έγνώριζον, τό έγνώριζον ! άνεφώνησε περιχα
ρής ή 'Έδιθ, ή όποία ετρεξε κάι τόν ε”δραξεν άπό τής χει- 
ρός. έν ω ταύτοχρόνως ή αδελφή του εδραξε τήν άλλην.

Ή  σκηνή έκείνη φαίνεται δτι ώθησε τόν Άρτλεϋ Βενσων 
μέχρι μανίας. Παρετήρει πέριξ καί έκραύγαζε μέ τόνον φω
νής, δ όποιος ποτέ δέν θά έξαλειφθή τής μνήμης μου :

« — Κάρρη ! ’Έδιθ ! "μέ εγκαταλείπετε, διά μόνον τόν λό
γον δτι έξέφερε. τήν λέξιν αύτήν. τήν όποιαν οποιοσδήποτε 
κακούργος ήθελεν έκφέρη. Αΰτη είνε ή άλήθεια καί ή πίστις 
τών γυναικών; Αυτά έπρεπε νά περιμείνω παρ’ άδελφής 
προσφιλούς; Σύ τουλάχιστον' πάντοτε μ ’ ένεπιστεύεσο, θά 
σ,τραφής έναντίον μου, διότι άπατηλός κατάσκοπος καί ά 
δελφός συνηνώθη-χαν δπως μέ καταστρέψουν ;»

Ά λ λ ’ ή μέν Κάρρη τόν προσέβλεψεν άφ.ελώς καί έκίνησε 
σεμνώς τήν κεφαλήν ούδέν - άπαντήσασα,, έν ώ ή "Εδιθ, 
μέ οφθαλμούς προσηλωμένους έπί τοϋ τεταραγμένου προσώ
που τοϋ έραστού της, ούδέ έφαίνετο άκούσασα τάς ίκετευτι- 
κάς λέξεις, αί όποΐαι άπηυθύνθησαν πρός αύτήν.

Τούτο παρώργισε σφοδρότατα τόν "Αρτλεϋ Βένσων. Θέτων 
τήν ^εΐρα έπί τοϋ στήθους του, εξέβαλε στεναγμόν οδύνης 
καί απελπισίας καί έρρίφθη έπί έδρας έκτός έαυτοϋ. Ά λλά  
πριν ή δυνηθή κανείς έξ ήμών νά προχωρήση ουτε εν βήμα 
πρός αυτόν, πριν ή τά  βλέμματα τ«ϋ ιατρού καί έμοϋ συναν- 
τηθώσιν είς άμοιβαίαν συνεννόησιν είχε καί πάλιν αναπη
δήσει, καί δι ’ άπελπιστικού κινήματος ήρπασετήν έοραν έπί 
τής όποιας έκάθητο καί τήν ΰψωσεν ύπέρ τήν κεφαλήν του.

« — Μωροί ! τυφογέροντες ! άνεφώνησεν, ένώ τά μανιώδη 
βλέμματά του έστρέφοντο άπό προσώπου είς πρόσωπόν, άλλά 
σταματώντα πλειότερον έπί τοϋ ίδικοϋ μου, ώς έάν έκεΐ άνε- 
γίνωσκε τό πραγματικόν μυστικόν τής καταπτώσεώς του, 
καθώς καί τήν άπόφασιν τής μελλούσης του τύχης.
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» — Νομίζετε οτι τίποτε πλέον οέν δύναμαι νά πράξω, έ- 
πρόσθεσεν, οτι τίποτε άλλο οέν έχετε νά πράξετε είμή νά μέ
νετε ακίνητοι καί να. παρατηρήτε πώς άποδέχομαι την ή τ
τάν ρ.ου· άλλά είμαι άνήρ, ό όποιος δέν ομολογεί ήτταν. Θά 
προφέρω ρ.ίαν λέξιν, ήτις θά ρ;εταβάλλη τά  πράγματα. ’Α
χούσατε καί άς όρ.ολογήση ό άδελφό; μου πόσην χαράν θά 
άντλήση άπο τής-νίκης του».

Καί ρίπτων ρ.ακράν τήν έδραν, τήν οποίαν έκράτει 'ύπέρ 
τήν κεφαλήν του, έ’φυγεν ώς βέλος έκ τοϋ δωματίου.

Ή  Κάρρη Βένσων έξέβαλλε τότε κραυγήν φρικώδη και 
παρατεταμένην καί έτρεξε πρός τήν θύραν. ΠροσεπάΦουν 
νά τήν σταρ.ατήσω, ά λ λ ’ ήτο περιττόν. ΓΙρίν ή προφθάση 
νά έςέλθη, αιφνίδιο; και οξύς κρότο; ήκούσθη είς τόν διάδοο- 
ρ.ον, καί έμάθομεν οτι ή τελευταία τρορ.ερά λεξι; τή ; τρα
γωδία; τή ; νυκτό; έ-ιείνη; ν./ι προφερθή.

Ο Αρτλεϋ Βένσων ηύτοκτόνησε.
Τό άληθέ; μυστικόν τής πράξεω; τοϋ "Αρτλεϋ Βένσων εί; 

τήν ύπόθεσιν έκείνην δέν άνεκαλύφθη.Ό ,τι έπρομελέτησε βί- 
αιον θάνατον κατά τοϋ πατρό; του ούδεί; τών παρευρεθέντων 
έκεϊ κατά τήν φοβεράν έκείνην νύκτα άμφέβαλλε ποτέ. Ώ ; 
έπίση; ε’χε προμελετήσει νά έπιρρίψη τήν ένοχήν έπί τοϋ ά- 
θώου άδελφοϋ του- τοϋτο ήτο πασιφανέ;, καί ρ.άλαστα ρ.ετά 
τήν ομολογίαν τήν όποιαν ήκούσαμεν τίαρά τοϋ ’Ιωνά, οτι 
έξήλθεν εί; τόν εξώστην καί πχρετήρησε διά τοϋ παραθύρου, 
τή ρητή διαταγή του "Αρτλεϋ,ποϋ νεωτέρου του κυρίου. ’Αλλά 
ή α ίτ ία , ή όποία ώθησε τόν φοβερόν έκεΐνον κχκοϋργον νά 
προβή εις τοιούτόν μυσαρόν έγκλημά ούδέποτε θά γνωσθή, 
έκ,το; ρ.όνον άν ύποθέση τ ι; οτι τό άν/αφίσβήτητον πάθο; 
του προ; τήν ώραίαν ’Έδιθ ή ή πληρωμή απαιτητών χρεών, 
τά όποια δέν έτόλρ,α νά ζητήση άπό τόν πατέρα του, τόν ή- 
-νάγκασαν πρό; τοϋτο.

Ούδέποτε έφανερωσα εί; τήν οικογένειαν έκείνην τήν αλη
θή φύσιν τών αίτιων, τά όποια ρ.έ παρεκίνησαν νά ύποδυθώ 
το μέρο; το όποιον ύ,πεούθην κατά τήν όλεθρίαν έκείνην νύκτα. 
Ή  οεσποινί; Κάρρη καί οί λοιποί ύπέθεσαν οτι ύπήκουον αό- 
νον εί; τά ; ύπό του κυρίου Βένσων δοθείσα; ρ.οι όιαταγάς· ού
δέποτε τούς έξηπάτησα.

Τά; λεπτορ.ερεία; ταύτας τή ; μυστική; ρ.ου ύπηρεσίχς, 
δέν θά έδηρ.οσίευον ποτέ, άν μακράν τής πόλεω; έκείνη; εύ- 
ρισκόρ.ενος, δέν άνεγίνωσκον εί; τινα. έφηρ.ερίδα τού; γάμου; 
τοϋ ’Ιωσήφ Βενσων ρ.ετά τή ; Έδιθ.

Οί κιβδηλοποιοί άνεκαλύφθησαν καί έφυλακίσθησαν, ά λ λ ’ 
ουχί δι ’ έρ.οϋ.

(Κ ατά  τό ’Α γγλ ικόν) ; Φ.

Τ  Κ Λ . Ο Σ3

ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ Τ Ο Τ  Τ ΑΦ Ο Τ
Μ I Μ  Η Σ I Σ

Ο Παύλο; Θ ... — εί; τών διασημοτέρων ζωγράφων τών 
’Αθηνών — ένυμφευθη πρό τινων έτών έξ έρωτό; πτωχοτά- 
την νεάνιδα άσήρ.ου οίκογενεία; τή ; πρωτευούση;. Τό γεγονό; 
•τούτο παρήγαγε κατά τήν εποχήν έκείνην ούχί εύάρεστον αι-

σθησιν παρά τώ Άθηναικώ κοινώ, χρησιρ.εύσαν καί ώ ; άφε- 
τηρία παντοειδών κακολογιών, έναντίον τού διαπρεπούς κα λ
λιτέχνου. Πολλοί έκ τών γνωρίμων καί φίλων του, άπεδοκί- 
ρ.ασαν τήν πράξίν του ταύτην, άποκαλ.ούντε; αύτόν «λα- 
φρόμναλον .

Έβδορ.άδα; τ ινά ; ρ.ετά τόν γάμον τοϋ έν λόγω ζωγρά
φου, έ’ν τινι έσπερίοι διδορ.ένη έν άριστοκρατικώ οίκω τών ’Α 
θηνών, ομιλία; γενόμέν-ης τυχαίω ; περί ρ.ιά; είκόνος αύτοϋ 
βραβευθείση; έν τή τότε έκθέσει τών Παρισίων, πολλοί τών 
παρισταρ.ένων έξ άρ.φοτέρων τών φύλων, ήρξαντο νά έκφρά- 
ζωνται πολύ δυσρ.ενώ; περί άύτού, διά τήν άνοησίαν, ήν είχε 
διάπράξει, νυμφευθεί; πτωχήν καί άσημον νεάνιδα, καί έξά- 
γοντε; έ*κ τούτου έπιβαρυντικά συρ.περάσρ.ατα, οσον άφορά 
τόν χαρακτήρά του καί τά αίσθήρ.ατά του.

Είο τών στενών α;ύτού οίλων, ό Μ ... παρευοισκόαενο: έκεϊ,i '  I I I ”

έπενέβη εί; τήν συζήτησιν, καί άνέλαβε τήν ύπεράσπισίν του.
— Έπιτρέψχτέ μοι, κυρίαΐ καί κύριοι, εΐπεν, οπω; σά; 

διηγηθώ έν συντορ.ία περιστατικόν, άσχετον ρ.έν κ α τ ’ έπι- 
φάνειαν πρό; τόν γάρ.ον τού Παύλου, πολλά όμω; ρ,αρτυ- 
ροϋντο; περί τοϋ καλλίστου χαρακτήρο; καί τών σπανίων 
αισθημάτων αύτού :

« Ώ ; γνωρίζορ,εν πάντε;, ό φίλο; ρ.ου Παύλο; κατώρθωσε 
διά τή ; παραδειγρ.ατική; ύπορ.ονή; καί φιλοπονία; του νά 
σπουδαση έφ’ ολόκληρον πενταετίαν έν Μονάχω, άνευ τή ; 
έλαχίστη; συνδρορ.ή; έκ μέρους τή ; στερουμένη; τότε οίκογε
νεία; του, καί νά οιαπρεψη ρ.άλιστα εν τώ ρ,εγάλω έκείνω 
καλλιτεχνικώ κόσρ-ω.

» Όπόταν έπανήλθεν ένταϋθα, οπω; εξασκήση τήν ώραίαν 
τέχνην του, μέ ολον το κύρο;, όπερ εφερε τό ονορ.ά του, αί 
είκόνε; του έμενόν έπί μήνα; ολοκλήρου; άνευ αγοραστών. Τά 
οικονομικά του, ώ ; έκ τούτου, εύρίσκοντο εί; άθλίαν κατά- 
στασιν. Πολλάκι; έστερεΐτο τών αναγκαίων έξόδων πρό; δια
τροφήν έαυτοϋ καί τών γονέων του, ρ.εθ ’ ών έ'ζη, εί; έπίμε- 
τρον δέ έπήλθε τότε καί ό αιφνίδιο; θάνατο; τοϋ προσφιλού; 
αύτοϋ πατρό;. Στερούμενο; χρηρ.άτων, οπω; άγοραση ίδιον 
γήπεδον έν τώ κοιμητηρίω πρό; ταφήν αύτοϋ, ήναγκάσθη νά 
τόν ένταϊ-ιαση έν τώ κοινώ χώρω τών πτωχών. Μετά τινα ; 
μήνα; άπό τή ; έποχή; έκείνη;, αί έργασίαι του ήρξαντο κά- 
πω; βελτιούμεναι. Τ ά ; πρώτα; δέ αύτοϋ οικονομία; έσπευσε 
νά -/ρησιμοποιήση πρό; άγοράν ίδίου γηπέδου^ έν τώ νεκρο
ταφείο), έφ’ ού άνήγειρεν άπλούν ρ.έν, άλλά καλλιτεχνικώ- 
τατον οικογενειακόν τάφον, θ ά  όρ.ολογησητε, έλπιζω, κυρίαι 
καί κύριοι, οτι ή πράξί; του αύτη, ύπαγορευομένη έξ άγνοϋ 
υίϊκού αισθήματος, ένεΐχε μεγάλην δόσιν αύταπαρνήσεω;. Νά 
εΤνε κανεί; είκοσιπενταετή;, νά παλαίη νυχθημερόν οπω; 
κερδίζη τόν έπιούσιο.ν άρτον του, άμα δέ άποκτήση έκατον- 
τάδα; τινά ; δραχμών νά τά ; θυσιάζη εί; τήν μνήμην τοϋ 
άττοθα,νόντος ττχτροζ του, ,ρ.οι (pxtvETOCi, οτι οεν civs 
πραξις. Ό σκοπος %ως τής ίιηγήσεώς [/.ου ταύτης οέν εγ- 
κειται έν τώ περιστάτικω τουτω, καί εξακολουθώ :

» "Au.a έπερατώθη ή κατασκευή τού ρ.νηρ.ειου, ο ΙΙαυλο; 
άπεφάσισε νά ρ.εταφεοη έν αυτω το λείψχνον του πατρό; 
του. ’Έσπευσε δέ νά άνακοινώση τούτο προ; την καλήν του 
μητέρα, τήζ όποία;, έν παρόδω είρήσθω, τό μόνον ονειρον ήτο 
άπό τοϋ θανάτου τοϋ πολυκλαύστου συζύγου τη ;, ή άνέγερ- 
σι; οικογενειακού τάφου, και ή τ ι; τώ άπήντησεν, οτι έπεθυ-



μει νά παρασταθή είς τήν μεταφοράν τού λειψάνου. Ό Παύ
λος φο&ύμενίς δι ’ αύτήν τάς συνεπείας σφοδρά; συγκινή- 
σεως, ήναντιώθη κ α τ ’ άρχάς, τέλος ομως ύπείκων είς τάς 
θερμάς ικεσίας καί τά δάκρυα της. τή ύπεσχέθή νά τήν 6δη· 
γήση είς τό νεκροταφεϊον, όπως παραστή είς τήν θλιβεοάν 
έκείνην τελετήν. .

»Τήν ορισθεϊσαν ήμέραν μετέβησαν έφ ’άμάξης είς τήν πό
λιν τών νεκρών. Είς άρχαΐος φίλες τού μακαρίτου έ'λαβε τήν 
καλωσύνην νά τούς συνοοεύση. Η δυ.στυχής μήτηρ τοϋ Παύ
λου, έφ’ όσον έπληρίαζον πρός τό νεκροταφείων, ήσθάνετο>τά; 
δυνάμεις αύτής έκλειπούσας. Ή  άνάμνησις ευτυχών ήμεοών 
τοϋ παρελθόντος, καθίστα άλγεινότερον τό παρόν. Ό οικο
γενειακός βίος έχει τάς γλυκύτητάς του καί τάς θλίψεις του. 
’Εννοείται οτι πλήρης πάντοτε άριλονία δέν δύναται νά βα- 
σιλεύη έν τή οικογενειακή εστία, ά λ λ ’ ή αμοιβαία' συμπά
θεια καί άγάπη ήδύνει, κατά τό πλεΐστον, τάς έκ της δια
φοράς τών χαρακτήρων προερχομένας διαφωνίας, ή δέ ζωή’ 
ρέει τότε ομαλή, γλυκεία, άφίνουσα εύαρέστους αναμνήσεις, 
ών άναλογίζεταί τις τήν άξίαν, όπόταν άποχωρισΒή διά παν
τός τοϋ προσφιλούς αύτοϋ οίκίου.

»Τό’ ύπολειπόμενον της διηγήσεως-, έξηκολούθησεν ό αφη
γητής, είνε τόσον φρικώοες όσον καί πλήρες μεγαλείου.

»Οί νέκροθάπται είχον άνασκάψει τόν έμπερικλείοντα τόν 
πατέρα τοϋ ΙΙαυλου λάκκον. Γπελείπετο δέ μόνον ή μετα- 
κόμ,ισις τού φερέτρου μετά τοϋ έν αύτώ πτιύματος εν τινι μο- 
λυβόίνω κιβωτίω, τοποθετημένω έντός τοϋ νεοδμήτου οικογε
νειακού τάφου, μέτρα τινά άπέχοντος.

» Ή  μεταφορά ο .̂ως τοϋ σκωληκόβρωτου καί σεσηπότος ξυ- 
λίνου φερέτρου καθίστατο δυσκολωτάτη. Οπόταν δέ οί νε- 
κροθάπται, άνασύραντες αύτό έκ τοϋ βάθους τοϋ λάκκου, ήθέ- 
λησαν νά τό μετακομίσωσιν, αί άποτελοϋσαι αύτό σεσαθοω- 
μέναι σανίδες διερράγησαν, τό δ.έ έν αύταΐς πτώαα άνεοάνη 
άποτρόπαιον τήν θέαν και απειλούν νά κυλισθή έπί τοϋ έδά- 
φους.. Ό νεαρός μας ζωγράφος ορμήσας τότε, ήρπασεν αύτό 
είς τάς άγκάλας του καί έ'σπευσε νά τό έναποθέση μετά θρη
σκευτικής εύλαβείας έντός τόϋ παρακειμένου οικογενειακού 
τάφου !

» Ά ;  έξϊτασωμεν ήδη μ ετ’ εύσυνειδησίας τήν νενναίαν ταύ
την πράξιν τού ήρωός. μας : ΓΙοϊος έξ ήμών θά εϊ/ε τοσοϋτον 
θάρρος καί τοσαύτην παρρησίαν πνεύματος, ϊνα πράξη ό,τι 
έπραξεν έκεΐνί; : Ούδείς βεβαίως.

» Η θέα τοϋ θανάτου καταπτοεί, άπωθοϋσά αάκοάν κάί 
τον άπαθέστατον τόν άνθρώπων. Καί αύτοί οί έξ επαγγέλ
ματος νέκροθάπται, δειλιώσι νά έγγίσωσι πτώμα.

»Μεγάλη αληθώς υπηρξεν ή αύταπάρνησις τοϋ ΙΙαύλοΟ 
καί ή άφοσίωσίς του προς τήν σεπτήν μνήμην τού πατρός του, 
διά νά πράξη έκεΐνο, έπ'ί τώ άπλώ λογισμώ τ ίύ  οποίου μό
νον ήμεΐς άπαντες φρικιώμεν. Μή άδικώμεν λοιπόν αύτόν δΓ 
έντιμον πράξιν, ήμεΐς οί πολύ κατώτεροί του όντες κατά τό 
ψυχικόν σθένος καί τήν εύγενειαν ■ τών αισθημάτων. Τις οϊδε 
άν έν τή άσήμω καί πτωχή έκείνη νεάνιδι δέν άνεϋρε τήν έν- 
σάρκωσιν τού ιδανικού του...

«Ά λλω ς  τε. κύριοι καί κυοίαι, προσέθεσε μειδιών ό άφη- 
γητης τών ανωτέρω μετά στιγμιαίαν σιγήν, ή τ?τωχεία της 
συζυγου του φίλου μου, ή μαγνητική αΰτη βελόνη, ή έλκύ- 
ουσα εφ αυτής τούς κεραυνούς τών κακογλωσσιών σας, ώξυ-

οώθη, νομίζω, ήδη, 'άπολέσασα όλοσχερώς τήν δύνααίν της 
οια τής κολοσσαία'ς περιουσίας; ήν· άφήκεν αύτή γραία φιλάρ
γυρος θεία της, ήτις άπέθανε πρό ημερών έν Τεργέστη, κα- 
ταστήσασα οϋτω σεβαστό'τερον, καί έν· τοΐς μεγάλοις κύκλοίς, 
το ,ονομα τοϋ φίλου μου καί τό τής συζύγου του ο. * .

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Τ Ε Λ Ο Σ

ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙΣ

Έχοντες έτοιμον προς δημοσίευσιν εκτενή μυθιστορίαν μετά 
λαμπρών εικόνων, άπεφασίσαμεν, διά τό άκαταλληλον τής 
έποχής, ν ’ άναβάλωμεν τήν δημοσίευσιν της δ ι’'.άργότερον,

' καταχωρίζοντας προς τό παρόν είς τά « ’Εκλεκτά Μυθιστορή- 
• μα ταο το-ήοη δημοσιευόμενων μυθιστόρημα, ϊνα, δέ ή ΰλη 
έπαρκεση μέχρι τοϋ προσεχούς μηνός, ήναγκάσθημεν νά. συν- 
τάμωμεν τό φύλλον κατά τινας σελίδας, ά λ λ ’ έκ τούτου οί 
κ. κ. συνδρομηταί -ούδέν εχουσι ν ’ άπολέσωσι, καθότι τήν ελ- 
λειψιν ταυ'ΐην άργότερον θ ’ άναπληρώσωμεν ε’ίτξ διά προσ
θήκης φύλλων, είτε ύπολογίζοντες είς τήν συνδρομήν των τήν 
καθυστέρησιν ταύτην.

Το νέον ημών προς δημοσίευσιν εργον είνε ή

Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Ι ^ Λ

μεγάλη μυθιστορία έκ τών δραματικώτάτων τού μοναδικού 
’iuuAioi» Μαρύ,  μετά λαμπρών εικόνων. Ποιοϋμεν έπί-· 
σης άπό τοϋδε γνωστόν οτι άποπερατωθέντων ήδη των δημο- 
σιευομένων έργων, θά μεσολα.βήση καί μικρά διακοπή, τά  
δέ « ’Εκλεκτά Μυθιστορήματα» θά είσέλθωσιν είς νέαν  πε 
ρ ί ο δ ο ν , καθ’ήν θά μετα,ρρυθμισθώσι ριζικώς', άναλαμβανονΐα 
μέν τήν άρ^ική> τής πρώτης αύτών έμφανίσεως μορφήν., καί 
πορείαν, άλλα καί' μέ νεα,-ν έμφανιζόμενα ζωήν. Θά έκδίδον- 
τα ι δέ κατά Πέμπτην καί Κυριακήν, ώς -καί πρότερον. Τά 
περί τούτου θά έκθέσωμεν προσεχώς έκτενέστερον είς ειδικήν 
γνωστοποίησιν, ϊνα λαβωσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται ιδέαν 
τής μορφής τής νέας περιόδου τών « Εκλεκτών Μυθιστορη
μάτων» καί τής έν αύτοί; δημοσιευθησομένης ύλης.

* ■*'
Μετά οκταετή άνελλιπή έκδοσιν, πεποίθαμεν, ότι οί ή- 

μέτεροι συν,δρομηταί καί άναγνώσται θά έπιτρέψωσιν ήμΐν 
μικράν άνάπαυλαν, αρκούντως οεδικαιολογημένην. Τον π ί
νακα τών Περιεχομένων τοϋ Η’ Τόμου τών « ’Εκλεκτών 
Μυθιστορημάτων» οί ήμέτεροι συνδρομηταί θά λαβωσι μετά 
τοϋ Α’ Φύλλου τής Β Περιόδου.

Κατά τό διάστημα τής μικράς διακοπής θά επίδιώξωμεν 
δραστηρίως τήν είσπραξιν τών όφειλομένων συνδρομών, οίς 
έπίσης καί τήν. έκκαθάρισιν παντος λογαριασμ.οϋ μετά των 
κ. κ. ανταποκριτών, οίτινες παρακαλοΰνται νά μή βραδύνωσι. 

. νά πράξωσι τούτο. ' ,  . ·
Κατά τήν'νέαV περίοδον, τών « ’Εκλεκτών Μυθιστορημά

των» είς ούδένα ανεξαιρέτως θά άποσταλή φύλλον, άν δέν- 
φροντίση νά άποστείλη τήν συνδρομήν του εγκαίρως.

■ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Ι  ΤΩΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ
Προ πολλου εκδίδεται λίαν ευδοκίμως ύπο του κ. Ίω άννου Κάλφογλου, έ π ι-  

μελεία  λογιών Κ υριών, το ύπο -ον άνώτερω· τίτλον περιοδικον δια Δεσποίνας 
και Δ εσποινίδας. "Υ λη  εκλεκτή  *α ι πα ιδ αγω γ ικω τάτη , αφθονα καλλ ιτεχ νικά  
κα ι χρήσιμα εργόχειρα, ευθηνία μοναδική εινε τά  κύρια προσόντα της έν  λόγω  
•Έ Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  ΤΩΝ  Ε ΡΓ Ο Χ Ε ΙΡΩ Ν ·».  Ή  διεύθυνσίς τώ ν « Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ω Ν  Μ Υ Θ Ι 
Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν "  συνισ τα  θερμότατα τή ν απόκτησήν του λαμπρού τούτου περιο
δικού, άναλαμβάνουσα και. τήν εγγραφήν συνδρομητών. Συνδρομή έτησ ία  δι* 
άπαν τό Ε λλη ν ικό ν  Κράτος δραχ. δ , διά δέ τό εξωτερικόν φρ. χρ. 6.



ΕΥΓΕΝΙΟΥ* ΣΚΡΙΒ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
— Και το λέγω, προσέθεσε ρ.ετ 'ολίγον, έπειδή το γνωρίζω, 

καί έπειδή άκόρ.η προχθές ένώπιον τοϋ βασιλέω; ό άγαπη- 
τό; αου φίλο;· Φχρννελλτ):, είπεν εί; τά ; Αύτών Μεγαλει
ότητας παρουσιαζων ρ.ε: ιδού ό πρώτο; άοιοός τής Ευρώπη; ■ 
προ; τον οποίον άπεκρίθην : ψεύδεσαι, σύ είσαι ό πρώτο;! άπο 
τον ένθουσιασρ.ον κ α ί. το άλλόκοτον ήθό; ΐοο.όλοι άνεγνώρι- 
σάν τον περίφηρ.ον Ιί*φφαρέλλην, ό όποιο; έπί τή προτασει 
του Φαρινέλλη ίοροσεκλήθη πρό ολίγου εί; Μαδρίτην οιά νά 
ψάλλη εί; τό Ιταλικόν θέατρον ρ.έ άρ.οιβήν πεντήκοντα 
χιλιάδων δουκάτων.

— Σινιόρ Καφτραρέλη, είπεν ό νέο; ιθαγενή;· τό εννοώ 
άνήρ ώ ; ύρ.εϊ;, νά τιράται καί νά χαίρΥι τήν ύπόληψιν 
ή'ρ.ών τών άνδρών... ά λ λ ’ αύτό; ό άοιοο; είνε... άπλοϋ; άοι- 
δό; !... αύτο; ό ώραίο; καί επαγωγό; κύριο;, διά τόν όποΐίν 
τρελλαίνοντα,ι ολαι αί κυρίαν, άναρ-φιβόλώ; διότι ρ.ετέχει 
ρ-άλλον τού φύλου τω ν ή τοϋ ίδικοϋ ν .α ;... -

— Ά  ! ρ.ά τήν Παναγίαν τ-οϋ Ιΐιλάρ, άνέκραξε ρ.έ ά γ α - 
νάκτησιν ό φέρων τον έρυθροϋν ,έπενδύτην. θά ονορ.αση; λοι
πόν άρ.άρτηρ.α τό δυστύχημά του ! πταίει αύτό;, έαν, ένώ 
έγεννατο πατήρ υ,υσαρο; καί κτιρ.ος. τον ήκρωτηρίασε διά 
χειρο;· ρ.ισθωτής. στηρίζων τόν πλούτον του έπί τοϋ αισχου; 
καί τή ; άτιρ.ώσεω; τ ίϋ  υίοϋ τ ο υ : ’

— Pei’donnate, άπεκρίθη ό Καφφαρέλη; διακόπτων αύ
τόν. perdonnate signor, έάν άναδέχωρ.αι -ήν ύπεράσπι- 
σιν τοϋ πατρό; του τον όποιον έγνώρισα ! Μουσικό; α,ύτός- ό 
ϊδιο;, καί αγαπών περιπάΛώς τήν ρ.οϋσικην, θά έφονεύετο εύ- 
χαρίστω; διά ρ.ίαν καβατίναν- έλατρέυε καί λατρεύει τόν

• / γ ' -ν , » / » ,ι .υιον του, \Τ) (aovcv οι αυτόν εαν οε-εφανη αυσαρος 7) σκλτ,- 
ρό;Χ τό επραξεν έκ πεποιθήσεω; καί στοργή;," διότι έπίστευεν 
οτι αποτελεί δι ’ αύτοϋ οχι τήν τύχην του, άλλά τήν εύτυ
χίαν τού υίοϋ του καί το έκπλ,ηκτ«.ώτερ.ον είνε οτι ήναγκά - 
σθη ύπο τή;' πενίας ν ’ άφήση τόν υίόν του, παιδίον έτι, καί 
οτι ό πτωχό; Φαρινέλλη; ήγνόει όλοτελώ; ρ,έχρι τών δεκαο
κτώ έτών, το καλόν προτέρηρ.α καί τήν έςόχον φωνήν τήν 
όποιαν, είχε. .‘.καί ρ-όνος ό πατήρ του έπανελθών έκ τή ; Σ ι
βηρία;, δπον έκινούνευσε ν ’ άποθάνη, έτρεξε περιχαρή; προ; 
αύτόν, λέγων :

» —; Mio caro figlio. χρεωστεΐ; είς τήν στοργήν ρου ά-- 
ρ ε̂τρον καί βέβαιον πλούτον.

)) I ην ευΰαιρ-ονίαν αυτήν ρ.αθών ό υιό; του ήθέλησε νά φ ο -  

νεύση τον πατέρα του καί-ρ.ετά ταϋτα- νά αύτοκτονήση !... 
Κ ατ’ εύτυχίαν, δέν έςετέλεσε τόν σκοπόν τού’ είς απελπι
σίαν δ ’ εύρισκόρ,ενο; εφυγεν, άπερ.χκρύνθη τής πατοίδος του 
Νεαπόλεως, καί ρ,εταβά; ε ί; τήν άλλοδαπήν, άνευ χρηρ.άτων 
καί πόρων; ρετέβαλε τό αληθές αύτοϋ δνορ.α, καί έπωνοαά- 
σθη Φαρινέλλη;, ονορ.α ρ.ετά ταϋτα τόσω δοξασθέν, έπορίζετο

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
δέ τά πρό; το ζην άδο)ν... καί τα χέω; κατέστη πλούσιο; καί 
εντιρ.ο;· έπειδή δλαι αί αύλαί, όλοι οί βασιλεΐ; τή ; Εύρώπη; 
ήριιον τ ι ; π'ρώτο; νά τόν άκούση. Ποτέ φωνή ανθρώπινη δέν 
έ'καρ.ε τοιάύτα θαύρ.ατα" δι ’ αύτή; άνενέωσε καί έπραγρ.α- 
τοποίησε τά θαύρ.ατα τοϋ άοιδοϋ Λίνου καί τοϋ καλλιφώνου 
Όρφέω;, οί όποιοι, λέγουσι, οιά τή ; ρ.ελωοίας των έγοήτευον 
καί έςηρ.έρουν τά άγρια θηρία τών δασών ! Καί όρ.ω; ό Φα- 
ρ.ινέλλη; τού; ύπερέβη !ν  . κατέθελςεν, ήπάτησεν, έγοήτευσε 
χαρακτήρα;· ετι άγριωτέρους, τού; φθονούντα; αύτον αύλι - 
κοΰς, τού; έχθρού; του, τού; αντιζήλους τουν . έρ.έ τον ίδιον, 
κύριοι !... έρ.έ ! τόν πολυν Καφαρέλην. ’Ακούσατε τί ρ.οί 

• συνέβη καί πώ ; έτυχε νά1 ιόν γνωρίσω».
Τότε Τι προσοχή έδιπλασιάσθη, καί ολον/ αί κεφαλαί προ- 

ετάνθησαν οπω; άκούσωσι τόν άοιδόν, όστι; διά τή ; έφθαρ- 
ρ.ένη; ιταλική ; του ήκολούθησεν ώ; έςή;.

ΙΕ'

— ΤΓρ.ην εί; Λονδϊνον, ένθα ή Αύτοϋ Μεγαλειότη; ό βα
σιλεύ; Γεώργιος καί όλοι οί άρχοντες τή ; ’Αγγλίας ρ.έ ένέ- 
πλησαν, ούτω; είπεΐν, άπό τιρ.ά; καί γϋνέα;' .έπειδή έω; τότε 
δέν άνεφάνη ό αντίζηλό; ρ.ου. Έγένετο τότε πολυ; λόγο; 

| περί νέου τινό; ονορ.αζορ.ένου Φαρινέλλη, καί έπειδή είχε κα
ι ποιαν φήρ*ην, ό βασιλεύ; καί ή βασίλισσα έπίθύρησαν νά ρ.ας 

άκούσωσι τραγωδοϋντας όρ.οϋ. "Ηθελον ώς ήτο φυσικόν νά 
συγκοίνωσι τόν 'ρ,αθητήν ρ.έ τόν διδάσκαλον. Έτραγωδήσδι- 
ρ.εν λοιπόν ..ένώπιον όλης τή ; αύλή;, τόν Αρθούρον  ι  f, y βρε- 
r a r ία ,·, ρ.έγ·α ρ.ελόοραρ.α, κατά το όποιον έγω πάριστων 
τύραννον άγριον, ό δέ Φαρινέλλη; νέον πρίγκηπα άλυσοοε- 
τον, τόν όποιον-ό τύραννο; έ’στελλεν ει; τον θανατον.’Ήρχίσα, 
καί ποώτον έψαλα τήν καβατίναν τού-τυράν,νου... ήτο έ ζ α ι - 
σία ... ήτο τύραννος πρώτοφάνή;’ καί τοσαύτην ρ-ελωδί^ν 

[ ειχε καί χάριν, ώστε θά διήγειρεν εις όΧου; καί ε’ι; τόν βα- 
σι> έα αύτον τήν έπιθυυ,ίαν νά ητο τύραννος. Οθεν εν _οια- 
στήυ.ατι ένό; τετάρτου δέν ήκουόρ.ην άπό τήν βροχήν 'τών 
χειροκροτήσεων, καί έ'λεγον κατ ερ.αυτον χαιρων. πτωχέ ρ.ου 
νέε. έχαθη;... σέ λυποϋρ.αι πολύ, καλέ ρ.ου φίλε ’Αρχίζει 
ό Φαρινέλλη; ! . . . δέν έχειρ.οκρότουν πλέον_. εκλαιον ! καί 
όταν ήκουσα τήν γλυκεϊαν καί περιπαθή έκείνην φωνήν, του; 
ούρανίου; εκείνους φθόγγους, οί όποιοι συνεκίνησαν τά βαθη 
της καρδιάς ρ.ου...δέν έ’βλεπον πλέον είρ.ή , δυστυχή νέον, 

- ό όποιος τάς χεϊρας έγείοων, ρέ ικέτευε νά ρ.ή τον άποστε 
ρήσω άκόρ.η τού φωτός τή ; ήρ^έρας, το όποιον ήτο τοσον τερ 
πνόν ! . ■ *

«Lascia mi ancor veder il sole»...
» ’Έλετε, καί έγώ, ό άνόητος, άκούων αύτόν, έλησρ.όνησα



το πρόσωπόν τό όποιον παρίστων. Έτρεξα πρό: αύτόν, τοϋ 
άπέσπασα τά : άλύσείς... καί τόν ένηγκαλίσθην όλολύζων ! 
άπό τής ώρα; έκείνης, καί ές αίτιας μου άπέκτησε φήμην. Ό 
Κα<&αρέλλης αύτός άνέδειξε τόν νικητήν του!... Ά λ λ ’ό νικη
τή : αύτό: έγεινε φίλος, τοϋ όποιου ή καροία καί τό βζλάν· 
τιον είνε πάντοτε ο ι’ έμέ άνοικτά ! ή δόξα παντάπασι οεν 
τόν ήλλοίωσεν ! Καί είτε πολιτικός είνε, είτε πρέσβυς, έγώ 
πηγαίνω χωρίς νά άν αγγελθώ κ α τ ’ έύθεΐαν εις τό σπουδα
στηρίων του, καί ό μέγα; πρωθυπουργός διακόπτει συνεχώ; 
τήν εργασίαν του διά νά ψάλλη μίαν διφωνίαν μετά τοϋ π α 
λαιού αυτοϋ φίλου καί σφάλλω λέγων διφωνίαν, έπειδή
συνεχώς, καθώς άλλοτε, λησμονώ το μέρο; μου καί άκούω 
αύτόν: ·

— Εύγε ! Εύγε ! άνέκραξεν ό μαρκήσιος τοϋ ΙΙιρέγου εί- 
ρωνικώς καί χειροκροτών, ώς έπί θεάτρου, εύγε ! σινιόρ· άλλά 
σύ ό όποιος γνωρίζεις τά πάντα δύνασαι νά υ.ά; είπης πώς 
ή Αύτοϋ Ύψηλότή; ό πρίγκηψ Αρθούρος τής Βρεττανίας, 
είς τόν όποιον iy άρισε; τήν ζιύήν, εύρέθη αίφνης ισχυρός ύ- 
πουργός καί ,μυστικοσύμβουλος τοϋ βασιλέως .τής ’Ισπανία; ; 
πώς ό φίλο; σου άοιδός κατήντησε πολιτικός άνήο καί έπι- 
φορτι,εται μυστικά; εντολα; προ; οιαφορου; βασιλείς τή ; Ευ- 
ρώπη; ; .

— Πιθανόν, άπεκριθη ό Καφαρέλη; χλευαστικώς, διά 
νά τού; κρατή/ εί; καλήν αρμονίαν. ’Ά λλω ; τε αγνοώ έντε- 
λώς τήν αιτίαν τή ; πολιτική; του προόδου.

»τη Ν ~ , . . 7 ,— booj πρεπει να υπαρχη μ;γα μυστηριίν, ειπεν ο μ α ο - 
κησιος τοϋ Πιρίγου.

— Αύτό καί έγώ νομίζω, άπεκριθη ό δουξ τής Καρβα- 
γαλη ; χαμηλοφώνω;, λαμβάνων συγχρόνως ϋφο; εμβριθές.

— ”0 / ι, κύριοι, άνέκραξεν ό φέρων τόν έρυθροϋν έπενδύ- 
την, όστι; προ μικρού τελείωσα; τήν δευτέραν του σοκκολά- 
τα ν . έπινε τήν στιγμήν έκείνην μέ ακραν ηδονήν ποτήριον 
ύδατος, άναποφεύκτου τή ; σοκκολάτας επακολουθήματος, 
όχι, κύριοι- καί έάν έπιθυμήτε νά μάθετε τό αίτιον τοϋ με
γαλείου του, δύναμαι ’ νά σάς το είπω έγώ. έπειδή παρευρέ- 
θην έκεΐ.

— Θά είνε μέγας-άρχων, έψιθυρισαν χαμηλοφώνως.
— Είνε ό πρόεδρος τοϋ συμβουλίου τής Καστιλλίας, ειπεν 

ό νέος ιθαγενής -εί; τον δοϋκα καί εί; τού; πλησίον αύτοϋ 
ίσταμένου; μέ ήθος έπίσημον τόν γνωρίζω.

— ’Ό χι. εύγενεστατέ μου κύριε, δέν μέ γνωρίζετε' είμαι 
ό Ροδρΐγος Μονσενίγος, κουρεύς τής-Αύτοϋ Μεγαλειότητος !

Ό δουξ τής Καρβαγάλης έπανεθεσεν έπί τής κεφαλής 
τόν πίλόν του, τόν όποιον είχεν άφαιρέσει.

— Περί τάς άρχάς τής βασιλεία; του, ό βασιλεύς, ό σε
βαστός κύριός μας, κατεβασανίζετο άπό νόσον ανίατον ό κύ
ριος Ξουνίκας, ό"βασιλικός ιατρός, είς τήν περίστασιν αύτήν 
τά έχασε' καί ή διαγνωσίς του ήτο δτι ή ψυχική του πάθη- 
σις έσχετίζετο στενώς μέ μίαν νόσον εύρεθεΐσαν,-καθώς λέγουν, 
ύπό τών "Αγγλων καί όνομαζομένην Μελαγχολίαν.Δύο φορά; 
καί χωρίς ούδεμίαν άφορμήν, ό βασιλεύς άπεπειράθη ν ’ αύ- 
τοκτονήση, καί μέ όλην τήν άπελπισίαν τή ; βασϊλίσση;, καί . 
του; έξορκισμούς τοϋ πατρός Αναστασίου, πνευματικού τή ; 
Αύτοϋ Μεγαλειότητο;, φόβο; γενικός ύπήρχεν ότι ό σεβαστός 
κύριός μας θά έξετέλει σχέδιον, τό όποιον θά συνεπλήρου τήν 
άπώλειάν του είς τήν παρούσαν καί μέλλουν αν ζωήν ! Πρό

ένος ήδη μηνός εμενε κατακλειστ-ος είς τον κοιτών* του, 
μή δεχόμενος ούδένα έκτος τή ; βασιλίσσής. καί μή δίδων'ά- 
κοόασιν είς τά ; παρακλήσεις καί τά ; διαμαρτυρία; αύ
τή;· δέν έδέχετο περιθάλψίΐ;, μή εξαιρούμενων ίϋτε τών 
άπολύτω; άναγκαίών πρό; συντήρησιν τής ζωής καί τή ; ύ- 
γείά ; του' όθεν άπεποιήθη νά άλλαξη ένδύματα καί νά ξυ- 
ρισθή. Μέ άπεστρέφετο, μέ άπέλυσε τή ; υπηρεσίας, καί έπαυ
σε νά μισθοδοτή έμέ τόν κουρέα του, έμέ τόν πατέρα πέντε 
τέκνων, ό όποιος μόνην περιουσίαν είχον τήν θέσιν μου. Ο
λοι ήαεθα άπηλπισμένοι, καθώ; καί ή βασίλισσα, ή όποία 
ε'βλεπε τήν ζωήν καί τό λογικόν τοϋ πεφιλημένου συζύγου τη ; 
νά χάνωνται είς τήν βαθείαν καί σκοτεινήν αύτήν μελαγχολί
αν, καί δέν ήξευρε τί-vt τρόπω νά διάσωση τά : ήμέρας του, ότε 
ένεθυμήθη τον Φαρινέλλην, τοϋ όποιου ή φωνή, έλεγον, έκα-. 
μνε θαύματα. Τόν παοεκάλεσε λοιπόν νά έλθη εί; Μαδρίτην, 
καί τον είσήγαγον εί; τό παρακείμενον τής Μεγαλειότητος 
του δωμάτιον."Αμα ό βασιλεύς ήκουσε τούς πρώτους φθόγγου; 
τής ούρανίου έκείνή; φωνή;,έσκίοτησε. «Φωνή άγγέλων είνε';, 
είπε, καί προσήλωσε τήν προσοχήν μετά ταϋτα συγκινηθεί; 
έγονυπέτησε καί έ’κλαυσε, πράγμα τό όποιον δέν συνέβη εί; 
αύτόν καθ ’ όλην τήν ασθένειαν του. « Άκου. η ! είπεν, άκόμη! 
ά ; άκούσω τήν μελωδίαν αύτήν, ή όποία μέ άνεκούφισε καί 
μ έ ’άνεκάλεσεν είς τήν ζωήν !. ..»

» Ό Φαρινέλλης ήρχισεν έκ νέου νά ψάλλη· ό δέ βασιλεύς 
συνελθών έντελώς, έρρίφθη είς τάς άγκάλας τή ; βασϊλίσση;· 
μετά τ α ϋ τ α έ'τρεξεν εί; τό παρακείμενον δωμάτιον καί ήσπά- 
σθη τόν Φαρινέλλην, κράζων πρός αύτόν,

» — “Αγγελέ μου σωτήρ, όστις καί άν ήσαι, ζήτησον ό,τι 
θέλει;· σοί τό δίδω, σοί τό παραχωρώ, ζήτησον !»

Καί ό Φαρινέλλης άπεκριθη :
» — ’Επιθυμώ, Μεγαλειότατε, νά αλλάξετε φορέματα, 

καί νά άφήσετε νά σάς κόψουν το γένειον !
η Άπό τής ώρας έκείνη;,έγώ ό Ροδρίγο; Μονσενίγο;, βασι

λικό; κουρεύς, άνέλαβον τήν ύπηρεσίαν μου καί ανέκτησα τά 
δικαιώματα κάί τάς τιμάς τής θέσεώς μου. Η δέ βασίλισσα 
διατάξασα νά φέρωσι τό παράσημον τής Κ άλατ^βας, συν- 
αινέσει τού συζύγου της, τό έκρέμασε μέ τό χέρι τη ; εί; τό 
στήθο; τού Φαρινέλλη.

» Ιοου, έξηκολούθησεν ό κουρεύς, θεωρών τόν μαρκήσιον, 
τού Πιρέγου, πώ ; άπέκτησε τήν τιμήν αύτή ν άπό τή ; ώρα; 
έκείνη; ό Φαρινέλλη; δέν άφήκε πλέον τόν βασιλέα καί τήν 
βασίλισσαν... άμα ή μελαγχολία τόν κατελάμβανεν, έψαλλε, 
καί ή δυσθυμία έκείνη διεσκεδάζετο. ’Ιδού πώς ό κύριό; μα; 
τον έκαμε φίλον του ... ά λ λ ’ ότε άνεκάλυψεν ότι ό θαυμά
σιος αυτός άοιδος ήτο έκ τών μάλλον πεπαιδευμένων τής 
Εύρώπη;, οτι έγνώριζεν όλα; τάς γλώσσας, ότι ή μεγάλη 
καί ζωηρά φαντασία του έξισούτο μέ τήν βαθύνοιαν καί τό 
βάσιμον τών κρίσεών του, ότι διά τής όξυδερκείας του άντε- 
λαμβάνετο, έσαφήνιζε καί ελυεν έν ριπή οφθαλμού τά  δυσκο- 
λώτερα ζητήματα, ήπόρησε, πώς ήτο δήθεν άπηγορευμένον 
είς ένα καλλιτέχνην νά γεινη σύμβουλος καί πρωθυπουργόςτου, 
άφοϋ μάλιστα ήτο ό σωτήρ του καί όφίλος του.Λέγω πρωθυ
πουργός, έπειδή, άν καί είνε φαινομενικώς, ποτέ δέν ε”λαβε. τόν 
τίτλον· διότι μετριόφρων καί αφιλοκερδής, ό Φαρινέλλης, 
μόνην, έπιθυμίαν είχε νά ύπηρετή τον βασιλέα του ... Είνε ό 
μόνος τόν όποιον ή εύτυχία δέν μετέβαλε· πάντοτε ένθυμεΐ-



τα ι το παρελθόν, καί ποτέ οέν έλησρ.όνησ* τόν έαυτόν 
Δέν δύναρ.αι νά εϊπω το αύτο περί τών εύγενών κυρίων τής 
αυλής καί τών αρχόντων τής Ισπανίας, τους οποίους ε”χει 
πάντοτε σχεδόν υπό τους πόδας του' καί είς ές αυτών, τον 
όποιον δέν σάς όνορ.άζω, έπεκαλεΐτο έσχάτως ένώπιόν αου 
τήν προστασίαν καί τήν εύνοιάν του ρ.έ τόσην ταπείνωσιν, 
άστε έγώ έντράπην τό αύτό έπαθε καί ό Φαρινέλλης άναρ.- 
φιβόλως, έπειδή διά νά άποοώση είς έκαστον τήν άνήκουσαν 
αύτώ τ'ιρ.ήν, ό καλλιτέχνης άπεκρίθη ρ,ετά γλυκύτητος καί 
ρ.ετριότητος·

» — Ά  ! Κύριε δούξ, κατά τί δύναται νά ώφελήση ρ.έγαν 
άρχοντα, ώς ύρ.άς, πτωχός άοιδός, ώς έγώ ; ... νά τραγωδήση 
ρ.όνον ρ.ίαν ρ.ονωδίαν, καί αύτό έποαένως εύχαρίστως θα το 
ποάξω !

— Ά λλω ς , κύριοι, έξηκολούθησεν ό κουρεύς, πώς νορ.ίζετε 
ότι ρ.ετεχειρίσθη τήν. ίσχύν του ; προστατεύων τήν βιομη
χανίαν. ένθαρρύνων τό έρ.πόριον καί τήν γεωργίαν, άνεγείρων 
εργοστάσια, έαψυχόνων τήν φιλοπονίαν, κζθιστών τήν πα
τρίδα ρ.ας άκρ.άζουσαν ρ.έν καθ’ έαυτήν, σεβορ.ένην δέ ύπό 
τών άλλων. Πρώτος αύτός έτόλρ.ησε νά άποδώση ρ.εγάλους 
βκθρ.ούς είς τήν γενναιότητα καί τήν στρατιωτικήν άρετήν, 
τά  όποια ρ.έχρι τοΰδε έπεφυλάσσοντο είς τήν καταγωγήν καί 
τήν εύγένειαν ... Εΐχον υίόν, κύριοι, ό όποιος ε7^αβε τρεις 
πληγάς, πολερ.ών κατά τών αυτοκρατορικών, υιόν ό όποιος 
είς τήν ρ.άχην τοϋ Βιτόντου κυριεύσας διά τής χειρός του 
σηρ.αίαν έχθρικήν τήν έφερεν είς τόν ρ.αρκήσιον οε Μοντερ.άρ 
τόν στρατηγόν ρ.ας· καί ό υιός αύτος ήτο λοχαγος προ οέκα 
έτών, καί θά έ'ρ.ενε πάντοτε ρ.έ τόν βαθρ.ον αύτόν, διότι κα- 
τήγετο έκ πτωχών, διότι ό προπάτωρ του Σάγχος Μονσε- 
νίγος, ό πατήρ ρ.ου, ήτο κουρεύς τοϋ χωρίου.

» — Αύτό δέν είνε δίκαιον, ρ.οί είπεν ό Φαρινέλλης.»
— Καί τήν αύτήν έσπέραν, εύρισκόρ.ενος είς το δωρ.άτιον

τών βασιλέων, τοϊς άνεγίνωσκε γαλλικούς στίχους ποιητοϋ
άκρ.άζοντος, καί όνορ.αζορ.ένου Βολταίρου, τούς άπήγγειλε δέ
αετά ρ.εγάλου ένθουσιασρ-οϋ καί ζέσεως, ρ.άλιστα, όταν έφθα-
σεν είς τό ρ.έρος:

« Ό  καλώ ς κ α ί ένα ρ έτω ς  τή ν  π α τρ ίδ α  υ π η ρ ε τώ ν  
» τ ΐ  θέλει τ ή ν  λα μ π ρ ό τη τα  κα ι γ ένο ς  εύ γενώ ν  ;»

» — Ωραίοι στίχοι, εΐπεν ό βασιλεύς..
» — Ναί, Μεγαλείότατε, άπεκρίθη ό Φαρινέλλης, καί θά 

εΐνε ετι ώραιότεροι, έάν έκτελεσθώσιν.»
— Άνέφερε -δέ περί τοϋ υίοϋ ρ.ου, λέγων, ότι ύπήρχον δύο 

τάγρ.ατα κενά τό τής βασιλίσσης καί τό τής Άστοργης. ■
» — ’Έστω, είπεν ό βασιλεύς, παραχωρώ τό τελευταΐον 

είς τήν διοίκησιν τοϋ Ραφαήλ Μονσενίγου !»
— Καί προχθές, έξηκολούθησεν ό κουρεύς δεικνύων χαράν 

καί πατρικήν ύπερηφάνειαν, ό υιός ρ,ου έλαβε τό δίπλωρ.α 
του' ό υιός ρ.ου είνε συνταγρ-ατάρχης ! ...

— Διά τρορ,εράς άδικίας καί διά συγκαταβάσεως άτίρ.ου, 
άνέκραξε γέρων τις στρατιωτικός πρό ολίγου είσελθών είς τό 
καφφενεϊον ... Έγώ, ό κόρ,ης δέ Φουέντες, είρ,αι ό άρχαιότε- 
ρος άντισυνταγρ,ατάρχης, εΐχον πλειότερα δικαιώρ,ατα παν
τός άλλου είς τήν διοίκησιν τάγρ,ατος, ώς έκ τής καταγωγής 
ρ,ου καί τών έκδουλεύσεων τάς όποιας παρέσχον είς τήν ρ.ά- 
χην είς τόν βασιλέα Φίλιππον Ε ', χάριν τού όποιου κατε- 
στράφην, διαρκοϋντος τοϋ πολέρ.ου τής διαδοχής· άλλά ρέ

άπωθούσι, ρ,έ παραβλέπουσι, καί διατί ; Διότι περιφρονώ τήν 
βασιλείαν τών ευνοουρ.ένων καί τών εύνούχων, διότι είρ,αι 
έχθρός τοϋ Φαρινέλλη, καί τό είπον είς αύτόν ρ.εγάλοφώνως 
χθες άκόρ.η κατά πρόσωπον, ένώ διήρχετο τήν αίθουσαν τών 
φυλάκων. Ναί, ρ.έ ήδίκησε, ρ.έ προσέβαλεν, είνε άτιρ.ος ! Θά 
τό ειπω ένώπιον όλου τοϋ κόσρ,ου.

— "Οχι τουλάχιστον ένώπιόν ρ,ου, είπε νέος τις, έπίσης 
πρό όλίγου είσελθών είς τό καφφενεϊον, ό Ραφαήλ Μονσενί-
γος, φέρων ύπερηφάνως τά ς  νέας τοϋ συνταγρ.ατάρχου έπω-

/ ^ i/ioac.
Ο κουρεύς ήθέλησε νά τρέξη διά νά κρατήση τόν υίόν 

του.
— Ό χ ι, πάτερ ρ,ου, άφήσατέ ρ.ε· ένόσω ή χειρ ρ.ου δύνα- 

ται νά κρατή τό ξίφος, δέν θά ύβρίσωσιν άτιρ.ωρητί τόν Φα- 
ρινέλλην ένώπιόν ρ,ου. καί ό κύριος θά ρ.έ δώση λόγον.

— Πάραυτα ! άνέκραξεν ό κόρ.ης δέ Φουέντες.
Καί οί δύο αντίπαλοι ήτοιρ,άζοντο νά έξέλθωσιν έν αέσω

τών εκφωνήσεων ολοκλήρου τοϋ καφφενείου, οτε ό ύπηρέτης 
τοϋ κόρ.ητος έρχόρ.ενος έκ τού ο’ίκου του, τώ ένεχείρισεν έπι
στολήν έσφραγισρ.ένην, τήν όποιαν έφερε πρό ρ.ικρού δ ι’ αύ
τόν, καί ήτο, έλ,εγον, λίαν κατεπείγευσα.

— Άναγνώσατε, κύριε, άνέκραξεν ό Ραφαήλ ύπεροπτικώς, 
έχορ.εν καιρόν.

Καθόσον δέ ό άντισυνταγρ,ατάρχης προύχώρει είς τήν ά- 
νάγνωσιν της επιστολής, ήλλοιούτο τήν οψιν, ετρερ.ε- το πάν 
ύπέφαινεν οτι κατείχετο ύπό ζωηράς ταραχής καί πάλης 
σ<εοδράς· τέλος λαρ.βάνων άπόφασιν γενναίαν, έπλησίασε τον 
ύπερηφάνως άναρ.ένοντα αυτόν νεανίαν.

— Κύριε, είπε πρός αύτόν, έχω άδικον ... άν καί ή λέξις 
αύτή σηρ.αίνει πολύ είς εύγενή Ισπανόν ... θά ήρ.ην άτιρ.ος, 
έάν έτόλρ.ων ήδη νά σύρω τό ξίφος, άναγνώσατε.

Καί ό νεανίας άνέγνω ρ.εγάλοφώνως :

«Κΰμΐί Κ όμ η ,
«Εΐσθε έχθρός ρ.ου, τό γνωρίζω, καί ύπό τόν τίτλον αύτόν 

«σάς οφείλω πλειοτέραν παντός άλλου δικαιοσύνην παρετή- 
«ρησα τάς άπαιτήσεις σας· άνεγνώρισα ότι ήσαν δίκαιαι, 
«καί τάς καθυπέβαλον ώς τοιαύτας είς τόν βασιλέα, σάς πα- 
«ραχωρεΐ τό-πρώτον τάγρ,α τοϋ στρατοϋ, τό τάγρ.α τής βα- 
»σιλίσσης· καί έπειδή ήκουσα χθες νά λέγητε ότι οέν εΐσθε 
«πλούσιος, σάς παρακαλώ θερρ.ώς, όπως δυνηθήτε νά έξαρ- 
«κέσητε είς τά έξοδά σας, νά λάβητε τό έπισυνηρ.ρ.ένον είς 
» τ ή ν  έπιστολήν συναλλαγρ.α, το ολικόν ποσόν τού όποιου 
«θέλετε ρ.οί αποδώσει, όταν εύαρεστήσθε- ή πράξις αΰτη δέν 

I «επηρεάζει πανταπασι τήν άνεξαρτησίαν σας, καί σάς άφί- 
»νει πάσαν έλευθερίαν ... άκόρ.η καί νά ρ.έ ρ.ισήτε ! ...

«Ύ π ο γρ . ΦΑΡΙΝΕΛΛΗΣ». 
Πρός τάς γεννα ίας κα ί εύγενεϊς πράξεις ύπάρχει έρ.φυτος 

όρρ.ή, ή τ ις  κ α τα να γκ ά ζε ι τούς π ά ντα ς  νά  έπευφηρ.ώσιν οί 
δύο ά ντ ίπ α λο ι έτειναν άρ,οιβαίως τά ς  χεϊρας· ό δέ κόρ.ης Φου
έντες έξήλθεν άναρ,φιβόλως διά νά εύχαριστήση τόν γενναίόν 

του έχθρόν.
— ’Ιδού, τή άληθεία,εξαίσιοι χαρακτήρες, εΐπεν' ό ρ,οΓρκή- 

σιος τού Πιρέγου, ή έλαχίστη εύνοια τούς ρ,εταβάλλει, καί 
αύτός θά γείνη τώρα έκ τών ρ,άλλον άφωσιωρ.ένων τού εύνο- 
ουρ,ένου.

— Εΐνε δυσάρεστον, άπεκρίθη ό δούξ τής Καρβαγάλης·
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ά λ λ ’ άφοϋ μόνον ο ι’ αύτοϋ δύναται τις νά κατορθώσγ) ;
.—-'Ά διάφορον, είνε εντροπή οι-’ ένα. άνδρα εύγενοϋς κατα

γωγής. όποιος b κόμή: Φουέντες.
- — Έ χετε δίκαΐδν,-α’ισχύνομαι διά τήν Ισπανικήν ευγένειαν.
. Καί άπεχωρίσθησαν τείνοντες τάς χεϊρας πρό: άλλή
λους. ώς δείγμα τής αμοιβαίας άϋτών ύπολήψεως.

Ό  μαρκήσιος τοϋ Πιοέγου έξερχόμενος εΰρεθη τυχαίως 
πλησίον τοϋ.Ρρορίγου-Μονσενίγου.

— Λέν δύνασθε, άρχων κουοεϋ, είπε χαμηλή τή φωνή, νά 
ομιλήσετε ύπερ έμοϋ εις τον Φαρινέλλην;

Συγχρόνως ό δούξ τής Καρβαγάλης έλάβετο τής χειρός 
τού Καφφα.ρέλη. έρωτών αυτόν χαμηλή τή φωνή, έάν ήδύ- 
νατο διά τής έ—ιρροής του νά λάβν) προσεχώς άκρόάσ.ιν άπό 
τον εύνοούμενον.

— Σζς το ύπόσχομαι, άπεκριθη ό. καλλιτέχνης, μέ ήθος 
προστατευτικόν.

Καί τήν αύτήν εσπέραν ό δουξ άνεγίνωσκεν είς τό μέγα-. 
ρόν του τήν εζής έπιστολήν..:

« Ό Φαρινέλλης θά λάβει τήν τιμήν νά δεχθή αύριον πρό 
«τής λειτουργίας τήν αύτοϋ ύψηλότητα τόν δοϋκα τής Ιναρ- 
» βαγαλης καί τον.Δον Φερνάνδον, τόν υιόν του. είς το ίδιαί- 
»τερον σπουδαστήριο-/ τής βασιλίσσης.»

Είνε περιττόν νά προσθέσωμεν OTt καί οί δύο έ'φθασαν 
• πρώτοι είς τήν συνέντευξιν τούς ώοήγησαν είς μικρόν κοι
τώνα. κομψότατον καί μεγάλως έζεπλάγησαν βλέποντες μετ ’ 
όλίγον- -είσερχομένας τήν ήγουμένην τής Σαντάκρούζης καί 
τήν Ισαβέλλαν δέ "Αρκου.

Ό Φερνάνδος δέν έ'λαβί καιρόν νά ζητήση παρ’ αύτής 
εξηγήσεις τής παρχδόξου αύτής συναντήσεως, έπειοή επί
χρυσος Κύρα ήνοιχθη, καί ή Μεγάλη Κυρία ανήγγειλε τήν 
βασίλισσαν Μαρίαν Θηρεσίαν, ήτις είσήλθε στηριζομένη έπί 
τοϋ βραχίονος τοϋ Καρδιναλίου Βιβιένα, πνευματικόν τού 
βασιλέως.

— Δούξ δέ Καρβαγαλης, είπεν ή βασίλισσα, ήθέλησα έγώ 
αύτή νά σας αναγγείλω ότι προκειμένου νά γίνη το συνοι
κέσιο-; τοϋ υιού σας μετά τής Ισαβέλλας δέ Ά ρκ ϊυ , ό βα
σιλεύς σά": παραχωρεί όλα τά άςιώματα, τών όποιων έστε- 
ρήθητε, προσθέτων είς αύτά τήν διοίκησιν τής Γρεναοας.

Ό δούξ προσέκλινε μέ ένδειξιν εύγνωμοσύνης, ή οέ ’Ισα
βέλλα προσπαθούσα νά ύπερνικήσγι τήν ταραχήν της, ελαβε 
τόν λόγο ι̂ κα ί έτραύλισε μέ φωνήν.τοέμουσαν ·:

— Ή- ϊ*με*τέρα Μεγαλειότης αγνοεί ... καί ή Αύτοϋ Α- 
γιότης ό πανιερώτατος Καρδινάλιος θά είπεν εις αυτήν ...

— Ό τι τό συνοικέ-σιον αύτό συνεΐ/ωνήθη μετά ίου Φαρι· 
νέλλη. ύπέλαβεν ή βασίλισσα.

Η Ισαβέλλα έ’μεινεν άπόπληκτος.
Πολλάκις καί μάλιστα 'άπό τής άφίξεώς της .είς Μαδρί

την γ, ’Ισαβέλλα ήκουσε νά όμιλώσι περί τ^ϋ εύνοουμενου, 
περί τής'έπιρροής του καί τών συμβάντων αύτοϋ, άλ7^ά ποτέ 
ρέν τον είδε, καί (Ομολόγησε τοϋτο άφελώς είς τήν βα,σί- 
λισσαν. * - "

— ’Αδύνατον, άπεκριθη έκείνη, έπειδή διϊσχυρίζ-εται οτι 
έχει έφ’ ήμών δικαιώματα, νά σάς νύμφευση καί νά σάς 
προικήσΥ) οίς μοναδικός συγγενής σας-πρός τό παρόν ... ΙΙα- 
ρατηρήσαΤε, έξηκολούθησε δεικνύουσα πρός αύτήν περγαμη
νήν κειμένην έπί τής τραπέζης- παρατηρήσατε, τό προικοσύμ
φωνο-/ αύτό διά τοϋ όποιου σάς παραχωρεί μέρος τής περιου
σίας του.

— Συνηλθομεν ένταϋθα διά νά τό ύπογράψωμεν, είπεν ό 
Καρ&ινάλιίς, καί μόνον τον Φαρινέλλην περιμένομεν.

— ’Ιδού τον, είπεν ή βασίλισσα, τείνουσα τήν χεΐρα πρός 
τι'/α έμφανισθέντα είς τήν είσοδον.

— Ό Κάρολος ! άνέκραξε ταύτοχρόνως ό Φερνάνδος καί ή 
’Ισαβέλλα.

— Ναί, φίλοι μου, ό Κάρολος Βρόσκης ... ή μάλλον ό 
Φαρίνέλλη, ... τώρα δέ ότε μέ γνωρίζετε, είπε μετά συγκι-

νήσεως, άνταλλάσσων μετά του Θεοβάλδου β.λέαμα συνεν- 
νοήσεως, αγαπητή μου Ισαβέλλα . .'·. αδελφή μου . . * άρ- 
νεΐσθε νά νυμφευθήτε τον Φερνάνδον... σάς αγαπά, είνε άξιος 
όιιών.

Η νέα κόρη έχαμήλωσε του: οφθαλμούς, κατεχομενη ύπό 
ταραχής άνεςηγητου ... μετά -ταϋτα τούς ανύψωσε*/ έπί τοϋ 
Φερνάνδου μέ ήθος τεθορυβημένον έτεινε πρός αύτόν τήν

/-εΤ /.'Τήν επαύριον ό γάμος έτελέσθη είς τήν Καθεδρικήν εκκλη
σίαν τής Μαδρίτης- τό δε πλήθος ήτο συμπεπυκνωίλένον 
έπειοή διεδόθη ότι αί Αύτών Μεγαλειότητες ήθελον τιμήσει 
οιά τής παρουσίας των τόν γάμον, τελέσθησόμενον ύπό τοϋ 
Καροιναλίου Βιβιένα Θεοβάλδου, πνευματικού τοϋ βασιλέως, 
καί οπερ διήγειρεν έτι'μάλλον τήν γενικήν περιέργειαν, έ’λε- 
γον. οτι ό Φαρινέλλης «μέλλε νά ψάλλ·/)' τω όντΓα$©νη-ς ή- 
κουσθη φωνή εύστροφος καί μελωδική, ήτις έφαίνετο ούβανό- 
θεν κατερχομένη, καί τό θορυβώδες καί σι^κεχυμένον έκεΐνο 
πλήθος έσίγησε βαθυτάτην σιωπήν ούδέποτε άλλοτε ή αξιο
θαύμαστος αΰτη φωνή ύπήρξε τοσοϋτον τρυφεοά,- παθητική 
καί κατανυκτική ..

α Ίδέτε, ελεγεν, ίδέτε τον έπί τών νεφών έπιβλέποντα. καί 
εύλογοϋντα ύμάς άγγελον Γ άγγελε πεφιλημένε, τών ούρανών 
κάτοικε . . . 'Αγνή παρθένε’, έπα„νε7.θοϋσα εί: τήν πατρίδά 
σου... όταν ή ούρανία σου. φωνή τήν όποιαν έπικαλοϋμαι μέ 
εϊπγι έλθέ ! σέ περιμένω ... έλθέ ... έλθέ .. »

Καί έν μέσω τής ,βχθυτάτης’ σιωπής τής βασιλευούσης 
έ/τος τού ναού, ή ήχώ τοϋ άντιλαλοϋντος θόλου .έπανα.λαμ- 
βάνουσα του: φθόγγους αύτούς άντήχησεν έπανειληυ.μένως 
μακρόθεν «έλθέ ! ... έλθέ ! . . .»  Πρός τήν φωνήν ταύτην, ήτις 
έφαίνετο . ούρανόθεν κατερχομένη, ό Φαρινέλλης, ύποκύπτων 
είς'τάς συγκινήσεις του,, έτεινε τού: βραχίονας όλολύζων,. καί 
έπεσε λιπόθυμος.

* ¥ *

Η τελετή διε-κόπη, ό Θεοβάλδος έοραμε πρό; τόν φίλον 
του, τον άνεβίβασεν έπί τής άμάξη: του, καί καταβίβάσας 
τά παραπετάσματα, άπεμακρύνθη έν μέσω τοϋ λαού,- τοϋ 
παρεμποδίζοντας τήν πορείαν των. Ό Κάρολος,· στρέϊιων 
προς τον φίλίν του τους δακρύοντας οφθαλμούς του, τίο είπεν

— 1’πήοξε ποτέ έν τώ κόσμω θνητός δυστυχ ίστερος έμοϋ !. 
- —- Ναί, είπεν ό Θεοβάλδος,. θλίβων τήν χεΐρά του, ναί,

ύπήρξε ! Καί ή Ιδέα. αύτή άς σέ παοηγορήση καί άς σέ-άπο- 
τρέψτι νά καταρ.άσαι τήν θείαν Πρόνοιαν.

— Πώς ! νά χάση τις έκείνη;/ τήν όποιαν άγαπα ! νά 
άγαπάται, καί νά μή δύναται νά τήν άποκτήση !

— Συ ήγαπάσο τουλάχιστον ! ... Ά λ λ ’ έάν ήσο μάρτυς 
τοϋ έρωτος αύτής προς έτερο'/, έάν οί νόμοι τοϋ καθήκοντος

.καί  τής θρησκείας, έπίσης ’ισχυροί, ώς καί οί τής φύσεως.'ή- 
γειρον έμπόδιον ανυπέρβλητον. μεταξύ αύχής. καί σοϋ- έάν, 
άκ,ούων αύτήν νά όμολογή τόν έρωτά της πρός αντίζηλον, 
πρός φίλον, έπιμόνως ηγρύπνεις έπ ’ αυτώ ν έαν, τέλος, ώ κό- 
λασις τρομερά ! τούς συνήπτες διά τών χειρών σου, θά έπι- 

. στευες είσέτι ότι είσαι ό δυστυχέστερος τών ανθρώπων ;
— Πώς ! άνέκραξεν ό Κάρολος έντρομος, τά βάσανα άύτά 

περί τών όποιων άνέφερες ...
— Τά ύπέοερα όλα.
— Καί ήδυνήθης νά τά  ύποφέργις καί νά τά άποκρυπτης 

άπό ή μ άς ! ΓΙοΐος λοιπον σοί έ'δωκε τοσαύτην γενναιότητα ;
— Ό Θεός καί ή φιλία !
Καί οί δύο φίλοι όλολύζοντες έρρίφθησαν ε’ις τάς άγκάλας 

άλλή),ων.
Ό δέ λαός ό περιστοιχών τήν άμαξαν αύτών, μή γνωρί- 

ζων τί συνέβαινεν έντός, έπανελάμβανε-
— Πόσον είνε εύτυχεΐς !

Τ Ε Λ Ο Σ

Τ υπογραφε ίο υ  « ΚοΟίννης»,  δόός Προαβτε ίον  άρΐ&. ίΟ .


