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Έκάθησαν είς τήν τράπεζαν ό ’Ιωάννης 
ήτο σχεδόν εϊθυμος.

Ό  Ιατρός, ό εφημέριος καί δ παιδαγω
γός, οΐτινες έζήτουν νά τόν διασκεδάσωσιν, 
έχαίροντο οτι τό κατώρθωσαν.

Ή  μήτηρ του ήτο ευδαίμων, διότι έπα- 
σχε βλέπουσα αυτόν τεθλιμμένον,

Ώμίλησαν περί τών σχεδίων των ώς πρός 
τον τόπον τής διαμονής των.

Κατ ’ άρχάς θα εγκαθίσταντο είς μεγά- 
λον τινά οίκίσκον μετά ικανής περιφερείας, 
δν έκέκτητο είς τά  περιξ τής έπαύλεως 
Εΰας δ άγροκόμος, ή μάλλον οί λα Βιλ- 
λωδαί, διότι αυτοί δέν έχώριζον τήν· περι
ουσίαν των.

Καί δέν τήν έχώριζον διότι ήσαν ήνωυ-έ- 
νοι. Οί λά Βιλλωδαί ύπέρ πάσαν άλλην οι
κογένειαν ειχον μεταξύ των μεγίστων στορ
γήν καί διά τούτο ήσαν ’ισχυροί.

Ή  στοργή αύτών ήτο ή δύναμίς των.
Ή  γραϊα μήτηρ του θά ήδύνατο έκεΐθεν 

νά μεταβαίνη ευκόλως παρά τή άδελφή της 
θεία Ώμπερτίνου, ήτις θα τήν έδέχετο μέ 
άγκάλας ανοικτάς καί θά διέμ«νεν Ικεΐ έβδο- 
μάδας τινάς.

Τί θά έκαμνε κατόπιν τό ήγνόει καί δ 
ιοιος.

Ίσως έφευγε μέ τόν άδελφόν του Θωμάν, 
οπως ταξειδεύων άποδειώξιρ τήν μελαγχο
λίαν του.

Βλέπων νέας πόλεις λησμονεί τις εύκολώ- 
τερον.

Τής νυκτός έπελθούσης, προέπεμψεν δ ί 
διος τούς γείτονας είς τάς οίκίας των, διά 
τής άμάξης τοϋ κτήματος. "Οταν άπεχωρί- 
ζετο τοϋ εφημερίου τώ ειπεν :

— Υπάρχουν άλλοι δυστυχέστεροι ήϋ-ών 
κατά καιρούς θα στέλλω τό άμάξι δια νά 
σε πάρ·/) νά δειπνήσωμεν δμού· δέν θά ει- 
μεθα δά καί είς τήν άκραν τού κόσμου !

"Οταν έπανήλθεν, δ πύργος ήτο σκοτεινός.
Έκ συνηθξίας παρετή^,σεν είς τά  π α 

ράθυρα τοϋ κοιτώνός του μήτοι τόν άνεμε- 
νον. Τό παράθυρον ήτο σκοτεινόν καί τό δω
μάτιον κενόν.

Έν τώ μαγειρείω ή χονδρή Φραγκίσκη 
έκοιμάτο μέ τά  ξύλινα πέδιλα, αύτής έπί 
τής έστίας. Τήν έσυρεν έκτής χειρίδος αυτής.

— "Γπαγε νά κοιμηθής, τή ειπεν ήδέως.
Ή  υπηρέτρια ήναψε μικρόν φανάριον καί

άπεσύρθη είς τό ύπερώόν της.
Είς τό Σώ δέν περιφέρουσιν ανοικτούς λ ύ 

χνους, ουτε άφίνουσιν είς τήν έστίαν πϋρ, είς 
τάς έπαύλεις.

"Οταν ή ύπηρέτρια άπήλθεν, δ ’Ιωάν
νης έκλεισε τήν θύραν διά τού γιγαντιαίου 
μοχλού αύτής καί άνέγνωσεν έκ νέου τό χαρ- 
τίον τού προπάππου του :

Λάβετε άπό τό §άθος τη ς άρτοθήκης τό 
κλειδ ίον τοϋ κιβωτίου.

— "Ας ίδωμεν τό κλειδίον, είπεν.
Ό  ’Ιωάννης ήτο τακτικός ώς δ προπάπ

πος αύτοϋ Βαστιανός.
Ήρχισε νά άποσύρν) έκ τού άρτοφυλα- 

κείου τούς δέκα ή δώδεκα μεγάλους άρτους, 
οΰς περιεΐχεν, άρτους τόσω βαρείς, ώστε δ 
Σαμψών θά ήδύνατο δ ι’ αύτών νά έξαφα- 
νίσν) άρκετούς Φιλισταίους.

Είτα κλίνων τό άρτοφυλάκειον είς τό 
πλάγιον αύτοϋ, έ'λαβε μεγάλην ψαλλίδα καί 
τό έκτύπησε δ ι’ αύτής.

Τό άρτοφυλάκειον άφήκε ζωηρόν ήχον.
Τό κλειδίον θά ύπήρχε μεταξύ δύο πα τω 

μάτων τής βάσεως.
Έχρειάζετο ν ’ άποσπάσΥ] τις τάς ποώ- 

τας σανίδας, τάς έκ στερεάς δρυός, αΐτινες 
ήσαν ίσχυρώς καρφωμέναι ύπο τοϋ προπάπ
που του. Τοϋτο έγένετο ταχέως. Η περγα
μηνή δέν έψεύδετο. Τό κλειδίον έκυλίσθη 
έπί τοϋ δαπέδου τοϋ μαγειρείου.

Καί μετά τής κλειδός τρίγωνος περγα
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[Συνέχεια]

. .. Μόλις είσελθών άντίκρυσε τήν άρτοθή- 
'^.δην, ήτις έφερεν άντιπερισπασμόν είς τήν έ- 
Γ πιστολήν τής Βαρβάρας.

ΤΩΝ

ΚΔΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ-

Μετά 3 φυλλάδια συμπληοοΰτα ι κα ί τό 
)' έτος τώ ν ’Ε κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υ θ ι σ τ ο 
ρ η μ ά τ ω ν .

Κατά τό δέκατον έτος ή  δ ι ’ είσπρακτρό- 
?ων εϊσπραξις καταργε ϊτα ι έν Ά θή να ις ,τα ΐς  
Έ παρχίαις κα ί τώ Έξωτερικω, πρός εΐικο- 
Uav δέ τών κ.κ. Συνδρομητών ήμών, δεχό- 
μεθα ΕΞΑΜΗΝΟΥΣ συνδρομάς.

"Οθεν, οί έπ ιθυμοΰντες νά έξακολουθή- 
ΰωσιν ώς συνδρομηταί κα ί κατά τό δέκα
τον έτος, παρακαλοϋντα ι θερμώς, δπως ά- 
ποστείλωσι τή ν  έξάμηνον συνδρομήν των 
ά π ’ ευθείας : «Πρός τή ν  Δ ιεύθυνσνν τώ ν Ε 
κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υ θ ι σ τ ο ρ η μ ά τ ω ν  έν 
Ά θήναις», πρό τή ς έκδόσεως τοϋ Α' φυλ
λαδίου τοΰ Δεκάτου έτους, δ ιότι, έν έναν- 
τία  περιπτώσει, θά εϋρεθώμεν εις τή ν δυσ- 
άρεστον θέσιν νά  διακόψωμεν, μετά λύπ η ς  
μας, είς π ά ν τ α ς  ά ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς  τή ν  
άποστολήν τώ ν Ε κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υ θ ι σ τ ό 
ρ η μ ά  τ  ω ν.

‘ Η  ΑιεύΟ\>ν<κς.

.



μηνή, προσδεδεμένη είς τήν στεφάνην τοϋ 
κλειδιού δ ι’ ισχυρού καί λεπτού σχοινιού, 
προσηρμοσμένη έπί χάλκινης πλακός.

Ή το άθικτος. Ό προπάππος ούδέν είχε 
παραλείψει.

Μόνον οέ έκ τής πολυκαιρίας είχον έξα- 
ληφθεϊ τά γράμματα. ’Ανεγινώσκοντο μό- 
νον αί τρεις αύται λέξεις : Π λ ά κ α ς . . .  β τ α υ  
ρ ό g . . .  υ π ό γ ε ι ο ν . . .

Ή το καί σκοτεινόν καί άκριβέστατον.
Τό διάσημον κιβώτιον θά ήτο ύπό τά 

θολωτά ύπόγεια τοϋ πύργου είς μέρος, ε'νθα 
είχε χαραχθεΐ σταυρός.

Δέν έχρειάζετο πολύ πνεύμα διά νά τό 
έννοήσιρ τις. Έπρόκειτο μονον νά έρευνήσω- 
σιν εις τά υπόγεια, άπό άκρου είς άκρον.

Ό  ’Ιωάννης έμιμήθη τήν ύπηρέτριάν. 
Ή ναψε μεγάλον κεκαλυμμένονφανόν,ελαβεν 
είς χεΐράς του λωστόν καί κατήλθεν είς τά 
ύπόγεια τοϋ πύργου.

Ή  λίθινη κλίμαξ, τετριμμένη είς τό μέ
σον αύτής έκ τής πολλής χρήσεως, κατήρ- 
χετο έλικοειδώς είς βάθος είκοσι περίπου πο- 
δών. Αί άρχαιαι αύταί κρύπται είναι άληθή 
μνημεία.

Έν μ,όνον ρ.έρος κατείχετο ύπό παλαιών 
πραγμάτων και άχρηστων ξύλ>ων, τό λοι
πόν δλον, ήτο κενόν.

Ό άγροκόμος πεοιήοχετο έν αύτώ έπί 
τέταρτον ώρας, χωρίς ούδέν y ’ άνακαλύψγι.

Τό έδαφος ήτο πλοκόστρωτον διά πλακών 
άκατεργάστων, άλλά πλατέων καί άνίσο)ν, 
ώς είναι τό ε“δαφος τινών εκκλησιών τών χω 
ρίων.

Θά ήτο Τι τάνειον έργον τό ν ’ άναση- 
κώση τις πάσας έκείνας τάς πλάκας. Ούτε 
νά τό σκεφθή τις ήδύνατο.

Ό  σταυρός θά είχε πρό πολλοϋ έξαλη- 
φθεΐ, διότι ό Ιωάννης τόν άνεζήτει ματαίως.

Περιήρχετο μελαγχολικώς τά απέραντα 
έκεΐνα ύπόγεια, περιφέρων τόν φανόν αύτοϋ, 
δστις έρριπτεν ύποτρέμων καί ύπόσκιον φώς 
είς τά πέριξ.

Έν τούτοις, άφοϋ έφθασε μέχρι τής ά 
κρας αύτοϋ καί έπανήρχετο έπί τών βημά
των του, ένόμισεν δτι διέκρινε μεγάλην 
γραμμήν έπί τού έδάφους.

"Υψωσε τότε τόν φανόν αύτοϋ καί διέ- 
κρινεν εύχερώς τούς δύο βραχίονας μεγάλου 
σταυρού, χαραχθέντος ζωηρώς δι ’ άνθρακος.

Το κέντρον τοϋ σταυρού ύπήοχεν έπί πλα- 
κος πλατυτέρας τών άλλων.

Έ πληξε διά τοϋ λωστοϋ τήν πλάκα έ
κείνην, ήτις άνέδωσεν ήχον κενού. Διά κι 
νήματος πλήρους χαράς έξεδήλωσε τήν εύ- 
χαρίστησιν αύτοϋ.

Τό κιβώτιον ήτο έκεϊ. Ύπήγειρεν ίσχυ- 
ρώς τήν μίαν πλευράν αύτής καί κατώρθωσε 
νά τήν άνασηκώση. "Εμεινεν έκπληκτος, μέ 
τό στόμα κεχηνώς.

Δεν έπρόκειτο περί ολίγων τινών χρυσών 
νομισμάτων, δτε ό πάππος αύτοϋ άνθίστατο 
είς τούς βασανιστάς του.

Ό άγαθός άνήρ διεφύλαξε διά τής θυ
σίας τής ζωής αύτοϋ τήν περιουσίαν τής οι
κογένειας. Ύπό στρώμα λεπτόν άμμου, μέ- 
γιστον κιβώτιον, περιεζωσμένον διά σιδηρών 
ελασμάτων, ήτο τεθαμμένον.

Εί: το πρώτον κτύπημα τό έπικάλυμμα

τοϋ σεσηπότος κιβωτίου, συνετρίβη είς κόνιν 
καί είς τά  ε”κπληκτα ομματα τοϋ πρωτο
τόκου τών λά Βιλλωδαί, ποταμός ύποκίτρι- 
νος χρυσών νομισμάτων έκυλίσθη πρό αύ
τοϋ, ύπό τό άβέβαι^ν φώς τοϋ φανού του.

Ύπήρχον έ/.εϊ θησαυροί άνεκτίμ.ητοι εξή
κοντα έτών καί ίσως ένός αίώνος, οίκονομίαι 
γενεάς φιλαργύρων.

Ό  ’Ιωάννης έγονυπέτησε πρό αύτοϋ καί 
έβύθισε τόν βραχίονά του έντός τοϋ παρα
δόξου έκείνου θησαυρού, δστις έν τούτοις τοϊς 
άνήκε. Τό έγγραφον τοϋ προγόνου του τό 
έδήλου.

’Ολίγον κ α τ ’ ολίγον έκένωσε τό κιβώ
τιον. Δεκάκις άνήλθεν είς τό δωμάτιόν του 
φορτωμένος χρυσόν καί δεκάκις κατήλθεν 
έκ νέου είς τό ύπόνειον.

Καί έπλήρωσε τό χρηματοκιβώτιόν του 
θησαυρών, ούς θά έφερε πάντοτε μεθ’ έαυ- 
τοϋ. "Οταν τό κιβώτιον έκενώθη, ε”θεσε τήν 
πλάκα είς τήν θέσιν της καί έκλείσθη είς τό 
δωμάτιόν του, διά νά μετρήσΥ) τούς θησαυ
ρούς του.

Υπήρχον έκεϊ είκοσι πέντε χιλιάδες λι - 
ρών, φερουσών τάς εικόνας μακράς σειράς 
βασιλέων, άπό τού Ερρίκου Β ', μέχρι τοϋ 
Λουδοβίκου Ι ζ ' .

Ήτο έφόδιον πολέμου, δπερ ή τύχη 
τώ άπΐστελλε. διά τήν μάχην, ήν έμελλε 
νά έπιχειρήση κατά τού ισχυρού έχθροϋ, δ- 
στις τώ έκλεψε τόν πολυτιμότερον θησαυρόν 
του.

Ή το ήδη πλούσιος.
Μ ετ’ έκείνου, δπερ κατεΐχεν, έκείνου δη

λαδή δπ?ρ οί λά Βιλλωδαί έπεσώρευσαν 
μετά το μαρτύριον τοϋ προπάππου των Βα- 
στιάνου, οί τρεις άδελφοί είχον περιουσίαν 
ένός έκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων φράγ
κων, χωρίς νά ύπολογίσωσιν άρκετήν έ'κτα- 
σιν γαιών, ήν έκέκτηντο, διάφορλ δάση καί 
λειβάδια, ώς καί οίκίας, είς άς έν τ γ  φρο- 
νήσει των, δέν άπέδιδον μεγάλην άξίαν.

Ό Ιωάννης έτριψε τάς χεΐράς.
Έθεώρησεν έαυτόν έλαφρότερον κατά ε

κατόν λίτρας. Έν τούτοις δέν ήτο άπλη 
στοι.

*\λλά ό άπροσδόκητος θησαυρός, ον άνε- 
κάλυψε, τώ έσυγχώρει νά πραγματοποιήσω 
τά σχέδιά του, χωρίς νά έγγίση τήν περι
ουσίαν τής οίκογενείας, βέβαιος έκ τών ποο- 
τέρων, δτι οί άοελφοί του θά τον έπεδοκί- 
μαζον.

Καί ήπείλησε διά τοϋ γρόνθου του άόρι - 
στόν τ ι άντικείμ.ενον.

— ”Α ! κύριε βαρόνε, ειπεν, έάν πρόκει- 
ναι νά θυσιάσω τον χρυσόν αύτόν, δπω; εκ
δικηθώ διά τάς ύ’βρεις σου, εσο ήσυχος, δέν 
θά τόν λυπηθώ.

Καί φρόνιμος πάντοτε, έκλεισεν ασφαλώς 
τόν θησαυρόν τοϋ πολέμου, διότι ή λέξις 
αΰτη τώ ήρεσε νά τήν έφαρμώσγ,, έκλεισε 
τό χρηματοκιβώτιόν του, τό διά τριπλής 
πλακός σιδηράς έξησφαλισμενον, ώς Ισχυρά 
φυλακή, καί έξηντλημένος παρά τήν ενερ
γητικότητα αύτοϋ, μή θεραπευθείς έτι εντε
λώς έκ τής νόσου του, έρρίφθη έπί τής κλί
νης καί έκοιμήθη ύπνον τεταραγμένον.

Μετά δέκα λεπτά ώνειρεύετο δτι ήτο έπί 
κεφαλής παραδόξου στρατού καί έμάχετο

κατά τοϋ βαρόνου Ροζενδάλ, δν ό στίατός 
αύτοϋ έγκατέλειπεν είς τήν πρώτην σύγ- 
κρουσιν καί δτι συνελήφθη αιχμάλωτος ύπό 
τών τριών άδελφών είς τό βάθος κρύπτη;, 
όμοιας σχεδόν πρός τό ύπόγειον τής Ρόχης, 
ά φ ’ου πρό ολίγου έςέθαψε τήν σωρείαν έκεί
νην τοϋ χρυσού.

ι ς '

Ό πλοίαρχος Θωμάς λά Βιλλωδαί δέν 
ώμοίαζε πρός τόν πλοίαρχον Καγιόλ τής 
Μασσαλίας.

Ό Θωμάς ήτο Νορμανδός, άλλά Νορ- 
μανδος γνήσιος έκ Βρετάννης.

Ή  μάμμη του ήτο 'Υβόνη τις Γαδιού, 
έκ Μονκαρνώ, ήν ή τύχη έ'φερε νά γνωρι- 
σθή μέ τούς λά Βιλλωδαί τής Ρόχη;.

Έ ξ αύτής έκληοονόμησαν σωματικήν 
ρώμην καί έπιμονήν χαρακτήρος.

Καί είναι μέν άληθές δτι ή οικογένεια 
λά Βιλλωδαί είχε φυσικήν έπιμονήν ούχ; 
όλίγην, ά λ λ ’ ή άνάμιξις τού αΐματος τής 
Ύβόνης, ηύξησε κατά τινα τρόπον τήν βά- 
σιν ταύτην τοϋ χαρακτήρος των. Ούδέποτε 

^ούτοι ήκολούθουν τάς πράξεις τών άλλω ν 
έβάδιζον πάντοτε έπί τής οδού τών συνη
θειών τής οίκογενείας, δδοϋ ευθείας καί μή 
παρεκκλινούσης ούδέποτε τής τιμής καί τοϋ 
καθήκοντος.

Ούδέποτε σύζυγος λα Βιλλωδαί παρέβη. 
τά  καθήκοντά της· ήσαν δλαι ΙΙηνελόπαι 
νήθουσαι καί έπιτηροϋσαι τούς ύπηρέτας 
των, έν αίσθήματι πλήρους συζυγικού έρω
τος.

Ούδέποτε άνήρ τής οίκογενείας ταύτης 
ενθυμούνται νά Ιδειλίασε πρό τοϋ εχθρού ή 
νά ε'θραυσε τό ξίφος έπί τοϋ πεδίου τής μά -
Χ * ; ,

Έν τούτοις καί ήΎβόνη Γανοιου οέν έ'λ- 
λ,ειψε νά συνεισφέρω καί αΰτη έκ μέρους της 
δόσιν ένεργείας καί θάρρος έν τή οίκογενεία 
καί έν τοϊς τέκνοις, τοϊς γεννηθεϊσιν ύπο τής 
ένώσεως ταύτης, καθίστατο έπαισθητή ή 
έπιρροή τής άνχμίξεω: δύο γενεών εύρώ-
στων, ών ή μία ήτο ϊσω; εύφυεστέρα καί 
νοημονεστέρα, ένώ ή άλλη ήτο μάλλον επί
μονος καί μάλλον σταθερά είς τάς ιδέας 
καί τάς έπιχειρήσεις της.

Έ κ τών παραχθέντων έκ τής διασταυ- 
ρώσεως τών δύο γενεών, ό εντελέστερος τύ
πος ήτο τοϋ Θωμά λά Βιλλωδαί.

Ό Θωμάς μ.ετεΐχε μάλλον τού χαρα
κτήρος τής Ύβόνης Ρανδιού ή τοϋ τών 
Νορμανδών προγόνων του.

Ό  Θωμάς ήτο μέτριου αναστήματος, 
τετράγωνος, σιωπηλός καί άγριο;· δ τρά- 
χηλ,ος αύτοϋ, δ βεβυθισμένος μεταξύ τών 
εύρώστων ώμων του, ή ερυθρά κόμη του, οί 
διαυγείς οφθαλμοί του, λάμποντες ύπό τάς 
πυκνάς αυτού οφρύς, παρίστων σπάνιον τύ
πον πειρατοϋ, έκ τών τοϋ Σέν Μαλο τής 
Βρετανικής άχ,τής, οΐτινες είχον μετά τό
σου θάρρους πολεμήσει τούς “Αγγλους, ύπό 
τήν πρώτην αυτοκρατορίαν.

Έκεϊ αί διαθέσεις του τόν έ'συρον. Είχεν 
άσπασθή τό επάγγελμα τού ναύτου. t

Δεκαεξαετή; ύπηρέτησεν είς τό βασιλι
κόν ναυτικόν. Είς τό εικοστόν δεύτερον έτος



του ήτο διευθυντής τοϋ πυροβολικού έν τρι- 
χρότω τινί.

Εϊκοσιπενταετής άπεσύρθη τής ύπηρί- 
σίας, είς ήν μάτην προσεπάθησαν νά τόν 
χ,ρατήσωσι και ήρχιαε νά διατρέχη τάς θα- 
λάσσας, ώς πλοίαρχος έμ,πορικού πλοίου.

Τριακονταετής είχε πεντάκις ή έξάκις 
πεοιέλθει τόν κόσμ,ον έπί πλοίων διαφόρων 
μεγεθών, άνηκόντων είς άφοπλιστάς τής 
Νάντης ή τοϋ Σαίν Ναζαίρ, παρ’ ών έξε- 
τιμάτο μεγάλως.

Είς πάσας τάς άκτάς καί πρό πάντων 
άς τάς μεγάλας νήσους τής ύδρογείου, έγνώ- 
ριζον τήν έρυθράν κεφαλήν του.

ΙΙαντοϋ είχε ταξειδεύσει, οπως προσπο
ρίσει ώφελείας είς τούς άφοπλιστάς του. Τ ί
μιος καί ανεξάρτητος, οΰ μόνον έκ χαρακτή
ρος, άλλά καί ώς έκ τής άτορακής περιου
σίας του, ών βέβαιος δτι άμ.α ώς ήθελε κου- 
ρασθή, θά εΰρισκεν οικογένειαν προσφιλή, 
παρ’ής θά ήγαπάτο καί δπου μένων θά έχό- 
ρευεν είς τά  γόνατα αύτοϋ τούς μικρούς ανε
ψιούς του,μή έχων κλίσιν ό ίδιος πρός ούδένα 
δεσμ.όν.Ό θωμάς ήτο έκ τών πλασμάτων 
έκείνων,τών κ α τ ’επιφάνειαν σκληρών,ώς τόν 
φλοών τής πτελέας, ά λ λ ’ δστις πράγματι 
ήτο είς άκρον ευαίσθητος.

Καθ’ ήν ώραν άπήοε τήν άγκυραν έκ τών 
’Ασσορών, διευθυνόμ.ενος πρός τήν Γαλλίαν, 
έμ.αθεν, έπί τοϋ πλοίου ευρισκόμενος, τήν 
εϊδησιν τής άποδράσεως τήςΜαρίας- Ευαγγε
λίας καί ήσθάνθη δλον τό μέγεθος τής γε- 
νομ.ένης είς τήν οίκογένειάν του ύβρεως.

’Άν δέ καί οΰδεμίαν ε”δειξε συγκίνησιν έ
νώπιον τού πληρώματος αύτοϋ, δπερ οΰτε 
κάν ύποπτεύθη δτι ή επιστολή, ή κομ.ισθεΐ- 
σα εις τον πλοίαρχον, τώ έφερεν κακάς ει
δήσεις, ούχ ήττον υπόκωφος οργή, άληθώς 
φοβερά, συνετάραξε τήν ψυχήν του.

Ή  έπιστολή ήτο έκ μέρους τής μητρός 
του.

"Οτε τήν έ'γραφεν, ό ’Ιωάννης έπάλαιεν 
έτι πρός τήν νόσον, ήτις όλίγον ε”λλειψε νά 
τβν φονεύση.

Ή  πρώτη φροντίς τοϋ θωμ.ά, άμα άφι- 
χθέντος είς Σαίν Ναζαίρ, ήτο νά γράψη τώ 
άδελφώ αύτοϋ.

Ή  έπιστολή αΰτη περιείχε παν δ,τι δύ- 
ναται νά γράψη τις πρός παρηγορίαν άδελ- 
φοϋ, έν περιστάσει τοιαύτη εύρισκομ.ένου, 
άλλά μία κυρίως περίοδος προσέβαλε τήν 
φαντασίαν τοϋ άτυχούς έγκαταλελειμένου. 

’Ιδού τί ό ναύτης έλεγε :
«Μέγα δυστύχημα έπήλθεν είς ήμ.ας, α

δελφέ μου, καί μάς έγένετο ΰβρις, έξ έκεί- 
νων, αΐτινες δυσκόλως έζαλείφονται. Έν 
τούτοις οέν θά τήν άφί'σωμ.εν άπλήρωτον. 
Είς λά Βιλλωδαί δέν κύπτει τόν αύχένα δ
ταν τόν ραπίζωσι. Φρίττω άναλογιζόμενος 
δτι θά γελάσωσι μ.έ ήμ-άς έν τώ τόπω οί 
κακεντρεχείς ! Καί έν τούτοις, πτωχέ μου 
Ιωάννη, ούδέν δυνάμεθα πρός τό παρόν 
κατά τοϋ βαρόνου. Έάν ύπάγης πρός αυ
τόν νά παραπονεθής, οί άνθρωποί του θά σέ 
διώξωσι, διότι, ώς λέγουσιν, υπηρετείται 
κάλλιεν τών έν τώ παλατίω τών Ή λυ- 

* σίων.
» Έάν τόν καταγγείλης, θά πληρώση 

τούς καλλίστους τών δικηγόρων καί οί δι-

κασταί θά κτυπήσωσιν ήμ.άς καί έτι πρός, 
θά μάς έμπαίζωσι κατόπιν. Έ αν, έπειδή 
ύβρίσθης δημοσία, τώ καταφέρεις δημ,οσία 
έπίσης κανέν κτύπημα έν μέση όδώ, θά όο- 
μ.ήσωσιν εναντίον σου, θά σέ καταγγείλωσι 
καί θά σέ φυλακίσωσιν έπί τέλους. Τί πρέ
πει λοιπόν νά γείνη ; Είναι ακανθώδες τό 
ζήτημα. Καί έν τούτοις πρέπει κάτι νά 
γείνγι - 'Α  ! μεγάλε Θεέ ! άν τόν είχον είς 
τήν έξουσίαν μου,έν τή άπεράντω θαλάσση, 
πλησίον τών άκατοικήτων εκείνων νήσων, 
ών πολλάς γνωρίζω μ.εταξύ ουρανού καί ύ- 
δάτων, αύτός έπί πλοίου μετά τών άκολού- 
θων του καί έγώ είς άλλο μ.ετά τοϋ πλη
ρώματος, το όποιον έφερα μ,ετ’ έμ.ού έν τή 
Μαρία Ά ννα  ! Ώ  ! τ ί λαμπρά μ-άχη θά 
συνεκροτεΐτο ! ποια μ,ονομαχί*. ! Έν τή θα
λάσση, φίλε μου, είσί πάντες δμοιοι, καί 
δταν μ.άλιστα είναι ισόπαλοι. Τότε θά έδέ- 
χετο έξ άνάγκης τήν μ.ονομ.αχίαν, μ,ή έχων 
ποϋ νά στραφή, ούδέ χωροφύλακας, δπως 
ζητήση βοήθειαν. Ά λ λ ’ είναι χείμαιρα 
καί άς μή τήν σκεπτόμεθα.»

Καί δ ’Ιωάννης τό είχε σκεφθή.
Ή το τρέλλα, ήτο πράγμα δύσκολον τω 

όντι, άλλά ήτο τάχα καί τόσω άκατόρθω- 
τον ;

Ό  Ιωάννης είχεν όλιγωτέραν πείραν τού 
αδελφού του Θωμ.ά, άλλά είχε καί ούτος 
ταξειδεύσει καί έπί πολύν χρόνον.

Μέ τά δύο αλιευτικά του πλοιάρια συ
χνάκις έτόλμα νά προχωρήση ρ.έχρις Α γ 
γλίας καί έν κακοκαιρία πςλλάκις. Είχε μά
λιστα σκεφθή άλλοτε νά καταταχθή είς τό 
ναυτικόν, διότι τό σώμα τούτο σκανδαλίζει 
τά  τέκνα πολλών οικογενειών τής Νορμ.αν- 
δίας ή τής Βρετάνης.

Έν τούτοις τό πεπρωμένον τον προώρισεν 
άλλ.ως

Ό  πατήρ άπέθανε τυχαίως.
Αύτός ώκειλε νά τον άντικαταστήση.
Ή δη δμ.ως, δτε άπώλεσε τήν θέσιν τ&υ, 

αί άρχαΐαί του σκέψεις έπανήρχοντο.
Ά λλω ς τε καί ό αδελφός του τώ έλεγε 

τελευτών τήν έπιστολήν του :
« Έλθέ μ.ετ ’ έμοϋ· θά ταξειδεύσωμ.εν μ.α- 

κράν τοϋτο μόνον δύναται νά σέ κάμη νά 
λησμ.ονήσης».

Καί κατά τάς νύκτας τής άναρρώσεώς 
του, δ νούς τού άσθενοϋς είργαζετο.

— Βεβαίως, έλεγεν, αύτό πρέπει ν ’ απο
φασίσω

Λέν ήδύνατο τού λοιπού νά μένη έν Ρό
χη. Είς το έλάχιστον μειδίαμ.α, έ'στω καί 
άθωότατον, ήθελεν εύρεθή είς δύσκολον θέ
σιν. Ή  κατάστασις αΰτη ήτο ανυπόφορος.

Τό μ-ίρος αύτό τού Σώ, δπερ τόσον είχεν 
άγαπήσει, ή κοιτίς του, ή πατρίς αύτοϋ, ή 
γωνία αΰτη τής μεγάλης πατρίδος, τφ  έ
φαίνετο ήδη προσφιλής άμα καί μισητή.

Θά άνεχώρει λοιπόν, έγκα.ταλείπων έν τή 
οίκία των, τή άντικρύ τής άκτής έκτισμένη, 
τήν μ,ητέρα του, ήν ή παρουσία τού Ά ν- 
δοέου ήθελε παρηγορή καί άπό καιρού είς 
καιρόν θά ήρχετο καί ούτος μετά τοϋ Θωμ.ά 
νά διέρχηται ήμέρας τινάς παρ’ αύτή.

Αύτή θά ήτο τοϋ λοιπού ή μόνη των οι
κογένεια. Ό Θωμ.άς δέν ήθελε νά ύπανδρευ- 
θη, καί ώς πρός αύτόν, ή διαγωγή τής κρε·

ολού καί ή έγκατάλειψίς της είχε δηλητη
ριάσει μ,όλ’ις γενομ.ένην πάσαν έλπίδα του.

Ώμοίαζε πρός τά έφήμερα έκεΐνα άνθη, 
άτινα άπαξ ξηρανθέντα, δέν άναγεννώνται 
πλέον.

Έ π ί πάσιν δμως αύτοΐς τοϊς σχεδίοις, 
έπλανάτο άδιαλείπτως ή σκέψις τής έκδι- 
κήσεως.

Είς λά Βιλλωδαί δέν κύπτει τόν αύχένα 
ραπιζόμενος.

Ό Θωμάς τό εγραψεν, έκεϊνος τό ίφρό-
νει.

Ό  ’Ιωάννης ήθελεν, ώστε ή άνταπόδω- 
σις νά γείνη δμοσία.

Δύο ήμέρας μ.ετά τήν λήψιν τής επιστο
λής τοϋ ναύτου, άπεφάσισεν ό πρωτότοκος 
τών άδελφών νά ύπάγη παρά τφ  βαρόνω, 
μέ τήν κεφαλήν βεβαρυμένην, τήν ψυχήν 
έν άφάτω θλίψει βεβυθισμ.ένην, σκεπτόμε- 
νος μόνον τίνι τρόπω νά έκόικηθή.

Ή  συνάντησις αύτοϋ μετά τής Βαρβά
ρας τόν ένεψύχωσεν.

Ή  συνέντευξίς του μετά τής Μαρίας-Εύ- 
αγγελίας άνήγειρε το κλονούμενον θάρρος 
του.

Καί ήκουσε μέ τήν καρδίαν σκιρτώσαν 
τήν φοβεράν ιστορίαν, ήν έκείνη τώ διη
γήθη.

Έπίστευσεν είς τάς διαβεβαιώσεις της, 
άνευ δισταγμού. Τήν έφρόνει ειλικρινή. 'Υ 
πάρχει τόνος φωνής, δν δέν δύναται τις νά 
παρεξηγήση.

Μετά τήν συνέντευξιν έκείνην, έπανερχό- 
μ,ενος ε’.ς Ρόχην, άνέγνωσεν έκ νέου τήν έπι
στολήν καί έσκέφθη δτι ή χίμ.αιρα καθί
στατο πραγματικότης.

’Οκτώ ήμέραι παρήλθον, καθ’ άς άπερ- 
ροφήθη δλος έκ τής ανησυχίας τής άναχω- 
οήσεώς του έκ Ρόχης.

Καί άφινε μ.ετά λύπης, στενάζων ένδο- 
μύχως, τόν τόπον, έν ώ άπήλαυσεν ευτυ
χίαν, ήν έφ’ δρου ζωής άναιΛλεΐ τις τήν 
θρηνεί άεννάως καί νά παρηγορηθή δέν δύ- 
να'.αι διά τήν άπώλειάν της.Καί έν τούτοις, 
ή μετακόμισις συνετελέσθη καί παρέστη ε’ις 
τήν άναχώρησιν του τελευταίου φορτίου 
τών έπίπλων του.

Ό  τελευταίος κρίκος, ό συνδέων αυτόν 
άπό ένός καί ήμίσεως αίώνός προς τήν φε- 
ουδαλικήν ταύτην διαμονήν, έλύθη.

Ό οίκος, έν ώ μετώκησαν, δέν ήτο ά
μοιρος χάριτος.

Ή το εύρύχωρος κατοικία λιθόκτιστος 
καί στερεά, καθ’ ής μ.άτην ίπάλαιον οί ά 
νεμοι καί αί βροχ_αί, αί τόσον συνήθεις ε’.ς 
τάς άκτάς έκείνας.

Έκ τού έπιστέγου έςετείνετο προ αυτού 
εύρύς όρίζων, ποικίλος καί διαρκώς μεταβαλ
λόμενος.

Μακρόθεν διεκοίνετο ή παραλία τής 'Α 
βρής, πλήρης τών άπειρων πλοίων, άτινα 
κατέφθανον πα,νταχόθεν έκ τών τεσσάρων 
σημείων τού ορίζοντας.

Τά βαρέα ατμόπλοια, τά έκτελοϋντα τόν 
πλοϋν τού ώκεανοϋ, έξήρχοντο κανονοβο- 
λούντα, δπως χαιοετήσωσι τήν Γαλλίαν, ήν 
άφινον οπισθέν των.

Μακράν, έκ τής νεας κατοικίας τών λά 
Βιλλωδαί, έφαίνετο ή ζωή περί αύτήν ή ή



ρεμία κχί ή σιγή. Ή  γηραιά μήτηρ έπα
νέλαβε τό έργον της πλησίον τής νέας έ
στίας, εύρυχώρου καί αύτης ώς τήν άλλην 
καί μόνον οταν έκάθηντο ε’ις τήν τράπεζαν 
ερριπτε τεθλιμμένον βλέ(Λ[/.α είς τήν κενήν 
θέσιν τής κρεολοϋ.

Περί τάς άρχάς τοϋ ’Οκτωβρίου, όδοιπό 
ρο; τις φέρων βαθύχρουν ένδυμασίαν έστα- 
μάτησε προ τής ξύλινης αύλείου θύρας.

Ό  οδοιπόρο; ούτος, πρίν είσέλθη, έφάνη 
έ'ετάζων προσεκτικώς τήν οικίαν, καί τ έ 
λος άπεφάσισε νά είσέλθη εύ^αριστηθείς 
κατά τα  φαινόμενα έκ τής έξετάσεως ε
κείνης.

Ή  οικία ε Χ̂εν οψιν πρεσβυτερείου, ρ.έ 
τά  παράθυρα καί το υψηλόν στέγασμά της, 
έφ ’ ού οί άνεμοι είχον σωρεύσει λεπτήν παι- 
πάλην λευκήν έν εΐδει άλατος.

Καθ’ ήν στιγμήν ό ζένος έπέραινε τήν 
έξέτασίν του, θύρα τις ήνεώγη αίφνης καί 
κραυγή χαράς ήκούσθη :

— Ό  Θ ωμάς!
— ’Ιωάννη !
Καί οί δύο άδελφοί έρρίφθησαν είς τούς 

βραχίονας άλλήλων.
Αί μεγάλαι θλίψεις αύξάνουσι τήν στορ

γήν τών συγγενών.
— Σέ έπερίμενα, είπεν ό πρωτότοκος, έν 

τούτοις ώφειλες να. μάς ε’ιδοποιήσης.
Ό Θωμάς δέν έδαπάνα μάτην τούς λό · 

γους καί τάς έπιστολάς του.
— Έτακτοποίησα, είπε, τούς λογαρια

σμούς μου μέ τούς Ρ ιώ λτ καί έρχομαι να 
συνεννοηθώ μαζή σου.

— Άσπάσθητι τήν μητέρα, καί κατό
πιν συνομιλοϋμεν.

Μ ετ’όλίγην ώραν ή γραΐα έθαύμαζε τούς 
υιούς της, περιπατοϋντας είς τούς κήπους, 
οϊτινες περιέζωνον τήν οικίαν αύτώ ν ήσαν 
δύο τύποι άνδρών, ρωμαλέων και αποφασι
στικών.

— "Ηλθε τάχα ή κατηραμένη έκείνη, έ- 
σκέπτετο, νά μάς καταστρέψη ! ήμάς, οϊ- 
τινες έζώμεν τόσω εύδαίμονες !

Έν τούτοις ό Θωμάς ελεγεν είς τόν ά ■ 
δελφόν του :

— Έ τσ ι λοιπόν ; σοϋ έφυγε !
— Ναί !
— Καί δέν το είχες εννοήσει ;
— Ό χι-διότι μέχρι τής τελευταίας στιγ

μής ήτο πλήρης τρυφερότητος.
— Αί γυναίκες είναι άπιστοι.Τήν έπανει-

— Καί δέν τήν έστραγγάλισες ;
— Δέν είχον τό θάρρος.
— νΑ, είσαι πολύ μαλακός !
— Άκουσέ με, Θωμά, προσεκτικώς, καί 

είπέ μου άν σύ είς τήν θέσιν μου τήν κατε- 
οίκαζες.

— Και σύρων τόν άοελφόν του έκάθησε 
μ ετ ’ αύτοϋ έπί ξυλίνου θρανίου.

Καί τώ διηγήθη τότε τήν μεταξύ αύτοϋ 
καί τοϋ βαρόνου συνέντευξιν είς τάς Φερόλ- 
λας, τήν μοναδικήν μεγαλοπρέπειαν τού 
πύργου του, τήν έκπληξιν του άμα είδε τήν 
Βαρβάραν. Είτα τήν άνάβασιν αύτοϋ διά 
τοϋ έξώστου είς τό μέγαρον τοϋ κήπου Μο- 
νσώ.

Καθόσον ώμίλει, τό μέτωπον τού Θωμά 
έφωτίζετο, καί άνέπνεεν άπό καιροϋ είς κα ι
ρόν βαθέω; ώς ό ϊππος, καθ’ ήν ώραν ά 
κούση τόν ήχον τής σάλπιγγος άγγελλού- 
σης τής μάχης τήν εναρξιν.

Καί άπαξ μάλιστα ήκούσθη λέγων :
— Δυστυχής γυνή !
Καί περαίνων ό ’Ιωάννης τώ  ύπέβαλεν 

έκ νέου τήν έρώτησιν :
— Θά τήν κατεδίκαζες ;
— Ό ,τ ι μάς συμβαίνει είναι έκτακτον, 

έψιθύρισεν ό ναύτης.
Τότε 6 ’Ιωάννης τώ έοειξε τήν έπιστο

λήν του λέγων πρός αύτόν :
— "Ο,τι έδώ βλέπεις άδύνατον, Θωίλά, 

είναι δυνατόν νά κατορθωθή.
— Πώς ;
— Ή  Μαρία μοί έγραψε.
—Τί σοί λέγει ;
— Ελπίζω· έχετε πλοϊόν τ ι  έτοιμον πρός 

άναχώρησίν καί άναμείνατε ειδήσεις μου. 
άπό στιγμής είς στιγμήν.

— Έάν ήμην βέβαιος, έκραύγασεν ο θ ω 
μάς, θά έθυσίαζα τόν τελευταΐον οβολόν τής 
οίκογενείας...άλλά λόγος γυναικός !

— Δέν είναι άνάγκη νά καταστραφώ- 
μεν, παρετήρησεν ό ’Ιωάννης.

—Τί λέγεις ;
— “Οτι εϊμεθα πλούσιοι.
— Πλούσιοι !
— ’Αρκετά, ώστε νά γείνωμεν καί ήμεΐς 

άφοπλισταί καί έκ τών σπουδαίων άλλως 
είμαι άποφασισμένος, έάν δέν άποπλύνω 
αύτό τό αίσχος, νά φύγω άπό τήν Γαλλίαν 
καί νά άποκατασταθώ, άφοϋ περιέλθω μα
ζή σου τόν κόσμον, είς μίαν τών άποικιών 
μας, ένθα θά ήμαι είς τήν Γαλλίαν πάν
τοτε, ένώ θά είμαι καί μακράν αύτής.

Ό Θωμάς ήνοιγε μεγάλου; οφθαλμούς, 
οέν ήννόει πόθεν προήρχετο ή άγνωστος πρός 
αύτόν περιουσία αΰτη.

Ό  άγροκόμος έξήγαγεν έκ τού κόλπου 
του τό κλειδίον, είς ό ήτο προσκεκολλημένη 
ή περγαμηνή τοϋ προπάππου του Βαστιά- 
νου.

— Μάς οιέσωσεν ολόκληρον περιουσίαν, | 
είπε.

Καί έν όλίγοις διηγήθη είς τόν Θωμάν 
τάς λεπτομερείας τής άνευρέσεως τού θη
σαυρού.

’Αντήλλαξεν έν Παρισίοις τά  λουδοβίκια 
καί τάς πιστόλας καί τό είσπρα^θέν ποσόν 
άνήρχετο είς έξακοσίας χιλιάδας φράγκων.

Ό  πλοίαρχος δέν συνεζήτει- ήτο συνη
θισμένος νά είσέρχηται απευθείας εί; τήν 
ύπόθεσιν, διότι ή θάλασσα συζητήσεις δέν 
έπιδέχεται.

— Ή τοτυχηρόν, είπεν, ώστε ε'χομεν ήδη 
ο,τι μάς αναγκαίοι· δέν είναι άνάγκη νά 
εΐπωμέν τι είς τήν μητέρα· ή άγια αΰτη 
θέλει ο,τι καί ήμεΐς θελομεν ώς πρός τόν 
Άνδρέαν, θελομεν άφίσει τό μερίδάν του 
άθικτον καί δέν δύναται νά άντείπη. Τώρα 
πωλείται πλοΐον κατέχον πάντα τά  άναγ- 
καιοϋντα προσόντα.

— Ποϋ ;
— Είς Λιβερπούλην. Είναι πλοΐον τε- 

τετρακοσίων τόνων χωρητικότητος καί εύ- 
μεταχ είριστον, σάν τό άλογο ποϋ άκούει τή

φωνή σου· είναι αριστούργημα, κατασκευα-Ι 
σμένον ύπό Νορμανδοϋ, καί μοιάζει μέ τό·|ι 
εύμορφο κορίτσι ποΰ ε'χει ανάστημα ώραϊον, I ] 
μάτια, φρύδια, στόμα, δλα τά  έχει καθώς I 
πρέπει. Έ τσ ι καί αύτό είναι τέλειον καί I 
τρέχει ! Σέ βεβαιώ, δτι οΰτε πλούσιος, οΰτε I 
τραπεζίτης, οΰτε Ροζενδάλ «δύναται νά άπο- I ι 
κτήση δμοιον τούτου, διότι αύτός ποϋ τό I 
κατεσκεύασε δέν ύπάρχει πλέον. Είναι Θεός I 
σοί λέγω !

— Πυροβόλα έχει ; διότι δέν είξεύρει κα- I 
ν είς τ ί ήμπορεϊ νά τοϋ συμβή !

— Έ χει τέσσαρα, μέ τά  όποια ύπόσχο- I 
μαι νά βυθίσω δλας τάς λαμπροστολισμένας I 
θαλαμηγούς τών λόρδων μας.

— Καί πόσον πωλείται ; ήρώτη<τεν ό ά- I 
γροκόμος.

— Διά τίποτε ! μέ τριακοσίας χιλιάδας 
ή κάτι τ ι περισσότερον ν θά το έ'χωμεν καί 
αν οέν βυθισθή, θά έ'χωμεν τά χρήματά 
μας άμα τά θελήσωμεν. Είναι πολύ προτι- 
μότερον νεοναυπηγηθέντος πλοίου.

— Ίσως έπωλήθη.
— Ό χ ι' τακτοποιών τούς λογαριασμούς 

μου μέ τούς Ρενώλτ, έσκέφθην νά ταξει- 
δεύσω διά λογαριασμόν μου καί ήλθον είς 
συμφωνίας.

— Πολύ καλά ’ σπεύσον νά τό άγοράσης· 
τα χρήματα είναι έτοιμα.

Ό  ναύτης έτριψε τάς χεΐρας.
— Έ χει καλώς. Τό έ"λεγα καθ ’ έαυτόν. 

Μόνον κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον θά παρηγο- 
ρηθή ό ’Ιωάννης· καί άν αί ύποθέσεις ί -  
πειτα δέν πηγαίνουν καλά, άγοραζομεν εν 
κτήμα είς τήν Κούβαν ή είς τήν Μαρτινί
καν. Έκεΐ κάνει κανείς λαμπρά δουλειά, 
Έκεΐ είναι τόπος νά τοποθετήση τις τήν πε
ριουσίαν του. Έοώ τίποτε δέν είξεύρουν, 
διότι φοβούνται νά ταξειδεύσουν καί νά φύ’ 
γουν άπό τήν πατρίδα τους.

— Νά σοϋ ειπώ, έψιθύρισεν ό ’Ιωάννης, 
είς τόν τόπον του είναι κανείς πάντοτε καλ
λίτερα.

"Οπερ έδήλου :
— Ή μην εύτυχής έδώ άλλοτε !
Ό  Θωμάς ήννόησε τήν σκέψιν του.
— Θά γείνης πάλιν, τώ  εϊπεν.
Ό  άλλος έκίνησε τήν κεφαλήν καί δπως 

άλλάξη θέμα ομιλίας, προσέθεσε :
— Πτωχέ μου Θωμά, πολλάς πικρίας 

σέ έπότισα μέ τό σφάλμα μου.
\ Ό  ναύτης ήρχισε νά γελά.

— Πικρίας ! είπε. Μπά ! μού θερμαίνεις 
μόνον τό αίμα καί τίποτε άλλο. Θά πολε- 
μήσωμεν τώρα κατά τών στοιχείων καί 
τών άνθρώπων. Δέν είξεύρω οιατί μοϋ φαί
νεται δτι τοϋτο θά μάς φέρη εύτυχίαν. Έ 
πειτα ήμεΐς δέν έχομεν νά μεμφθώμεν τόν 
έαυτόν μας είς τίποτε- ή συνείδησίς μας εί
ναι ήσυχος. Διότι τάχα ήλθεν είς τόν νοϋν 
ένός κεκορεσμένου άπό τά πλούτη, νά ελθη 
καί νά προσβάλη έντιμους άνθρώπους, οΐτι
νες δέν τόν έ'βλαψαν, πταίομεν ήμεΐς : καί 
&ν τόν φονεύσωμεν, τ ί θά πάθη άλλο ά φ ’ 
ο,τι τού πρέπει ; έπειτα θά ήναι μονομα
ν ία  έντιμος, καθ’ ολους τούς τύπους, άρκεΐ 
νά τό κατορθώσωμεν. Εμπρός τώρα- εΐπο- 
μεν άρκετά, άς ένεργήσωμεν, δέν είναι κα ι
ρός λόγων.



Καί έβάδισαν έπί τινα. έτι ώραν παρα- 
^■χεΰρως, άπαντώντες ένίοτε οιά μονοσυλ
λάβων εί; τά ; σκέψεις των.

Παραδείγματος χάρίν :
— Τό πλήρωμα ; τ,ρώτα ό ’Ιωάννη;.
— Είναι ίδική μου φροντίς, έχω καμμιά 

δεκαριά παληκάρια, θηρία, Βρετανού; άλη- 
6ίϊ;. Τί τα  θέλει; ; γ ια  τή θάλασσα μόνον 
οί Βρετανοί είναι !

Μετά τό δεΐπνον ταχυδρόμο; Ιδιαίτερος 
έφερε τηλεγράφημα, περιέχον μόνον τάς λέ
ξεις ταύτας :

«Τα πάντα βαίνουσικαλώς· έστέ έτοιμοι».
Καί ολίγον έπειτα ό σιδηρόχρους ϊππος. 

δστις ήλλαξε σταϋλον, ά λ λ ’ οχι καί κύριον, 
έφερε τόν Θωμάν είς "Αβρήν, ά φ ’ δπου έ- 
πεβιβάσθη διά Λιβερπούλην.

Άσπαζόμενος τόν άδελφόν του, είπε μέ 
τό απότομον τοϋ ναύτου καί τήν ποίησιν 
τοϋ ζώντος είς τόν άνοικτόν ορίζοντα :

— Μή φοβείσαι, ’Ιωάννη μου, τά νέφη 
θά διαλυθώσι και ό ουρανός θά φανή πάλιν 
αίθριος.

ΙΗ'

Τήν αυτήν έσπέραν ή Μαρία-Εύαγγε- 
λία εύρίσκετο κεκλεισμένη έντος τής αύτής 
μικράς αιθούσης, δπου όλίγας ήμέρας πρό- 
τερον είχε δεχθεί τόν σύζυγόν της.

Περιτετυλιγμένη μαλθακώς έντός μεγα
λοπρεπούς κοιτωνίτου έκ βελούδου χρώμα
τος ορειχάλκου, έκάθητο πρό τής έστίας τής 
όποιας τα ξύλα, μεταβληθέντα ήδη είς άν
θρακας, έκαλύπτοντο ύπό της θερμής ροδο- 
χρόου τέφρας των.

Τούς πόδας στηρίζουσα έπί τών κεχρυ- 
σωμένων κρίκων, τών προ της έστίας, καί 
κεκλιμένη έπί ευρέως χαμηλοϋ άνχκλίντρου, 
«στήριζε τήν κεφαλήν αύτης έπί τής χει
ρός της καί έφαίνετο βυθισμένη είς σκέψεις.

Στρυφνόν μειδίαμα έφώτιζε τήν κχτηφή 
φυσιογνωμίαν της, ομο^ον πρός άσθενη άκτΐ- 
να ήλιου κατά τόν Φεβρουάριον, φωτίζου- 
σαν τήν ώχράν ομίχλην καί τούς πάγους 
αύτοϋ.

’Εν τώ  τηλεγραφήματι αύτής πρός τόν 
σύζυγόν της, ούδεμίαν ελεγεν ύπερβολήν.

Τά πράγματα ε"βχινον μάλιστα καί πολύ 
ταχέως.

Μετά τήν έορτήν τών Φερολλών, ό βα
ρόνος συνέλαβ- πρός αύτήν είίός τ ι μανιώ
δους έρωτος, δστις άπέσπα τον νοϋν αύτοϋ 
άπό πάσαν άλλην σκέψιν.

Ή  Μχρίχ έφάνη είς τούς προσκεκλημέ
νους τοϋ βχρόνου, τούτέστιν εις παν δ,τι 
πλούσιον, οτι άριστοκρχτικόν, δτι κομψόν 
ύπάρχει έν Πχρισίοις, τόσον καταπληκτι- 
κώς ώραία, ώστε τόν περιέβχλλον πάντες 
δ ι’ έπαίνων, διά κολακειών, διά θωπειών 
ώς προς τόν μοναδικόν έκεΐνον άστέρα, δστις 
ήφανίσθη άμέσω; μετά τόν χορόν, ώς λαμ 
πρόν μετέωρον, ώστε κχτελήφθη ύπό ζηλο
τύπου ’ιδιοτροπίας, άνελθούση; μέχρι τοϋ ά- 
προχωρήτου.

Διά πρώτην φοράν έν τώ βίω του ό Ρο- 
' ζενδάλ ήσθάνετο τήν μανιώδη έκείνην ζη

λοτυπίαν, ήτις βασανίζει τήν ψυχήν. Έζή- 
λευε παν βλέμμα προσηλωμένον έπί της

κρεολοϋ, έζήλευε τούς περιπατητάς τού 
δάσους, οΐτινες μάλλον έλεύθεροι αύτοϋ, (δ ι
ότι τά μεγάλα πλούτη όμοιάζουσι πρός βα
ρείας άλύσεις), συνώδευον τήν άμαξάν της, 
ήτις μεγαλοπρεπής καί συρομένη ύπό ζεύ
γους ΐππων μεγάλης άξίας, τήν έφερε κα- 
θημένην είς τόν περίπατόν της περί τήν λ ί 
μνην, έφθόνει τούς ιππείς, οΐτινες περί τάς 
θυρίδας τής άμάξης αύτής βαδίζοντες τήν 
άπεθαύμαζον, τούς γείτονάς της έν τώ  θε- 
άτρω, δταν κατά τύχην παρευρίσκετο έκεΐ 
τινάς έσπέρας, έζήλευεν έπί τέλους πάντα, 
δστις τήν έπλησίαζεν.

Ή  ζηλοτυπία είναι φοβερά νόσος τής 
ψυχής, ήτις δέν άφίνει είς τόν άνθρωπον, 
δστις κχταληφθή ύπό τοϋ αισθήματος τού
του, ούδέ ήσυχίαν, ούδ’ άνάπαυσιν καί άν 
κατά τύχην τό έμπνέον αύτήν άντικείμε- 
νον είναι φιλάρεσκος τις, τότε δύναται νά 
τούς ώθήση εις τάς μάλλον απονενοημένα; 
σκέψεις καί είς διάπραξιν ανοησιών.

Οΰτως « ί έπισκέψεις τοϋ βαρόνου καθί
σταντο συχνότεραι καί μάλλον παρατετα- 
μέναι.

Ό  έρως πρός γυναίκας άνωτέρου πνεύμα
τος κα.ί χαρίτων, δσω μάλλον πλησιάζει τις 
αύτάς, κατά τοσούτω μάλλον αύξάνει.

Αί άλύσεις, δι ’ ών προσηλοϋται πρός αύ
τήν ό έρχστής της, κχθίστανται όσημέραι 
ίσχυρότερχι, στενότεραι καί φαίνονται έλα- 
φρότεοαι.

Ή  Μχρία-Εύαγγελία κατείχε πάντα τά 
προτερήματα καί ό βαρόνος ΐστατο ένώπιον 
αύτής έν άδιαπτώτω λατρεία.

Ά λ λ ω ; τε, ούδέποτε Νύμφη έκ τών 
έναεοίων έκείνων, άς ή παράδοσις μάς π α 
ριστάνει ώ ; έλκυούσας τούς άνθρώπους διά 
τών ήδονικών κινήσεών των, δέν άνέπτυσσε 
τόσας γοητείας, δσας ή κρεολός έγνώριζε νά 
διαθέτη, ούσα πεπροικισμένη δαψιλώς ύπό 
της φύσεως, ήτις έφάνη άφειδής προς α ύ 
τήν.

Οΰτως ό Ροζενδάλ έδιπλασίαζε τάς περι
ποιήσεις του, δπως διατηοήση τόν έρωτα 
τής ρ,αγίσσης, ήτις κατώρθωσε νά προση- 
λώση τήν καρδίαν τοϋ βχσιλέω; έκείνου τού 
χρυσού, δν πάσαι αί γυναΐκε; γονυπετεΐ; θά 
έλάτρευον.

Κ χθ’ έκάστην διά τή ; μεγαλοδωρίας, 
ήτις είς αύτόν ολίγον έβάρυνεν, ήρχετο πρός 
τήν έρωμένην του μέ τάς χεΐραί πλήρεις 
δώρων, πολυτιμώτερον τό εν τού άλλου.

Άδάμαντας, άξίας χρηματικάς πρώτη; 
τάξεω ;, δικαιώματα εισοδημάτων, κυλίν
δρους χρυσού, οΰς έκείνη μόλις ήγγιζε διά 
τών άριστοκρατικών της δακτύλων καί ά- 
φινε νά σύρωντχι έπί τών έπίπλων πάν δ,τι 
ή φιλαρέσκεια ή ή απληστία γυναικός δύ- 
νχται νά έπιθυμήση, είσέρρεον ώς χείμαρρος 
είς τό μέγαρον τής μαγίσσης.

Ή  Βαρβάρα διά τής άπλοϊκης διορατι
κότητας της τό είχεν είπεΐ.

— Έάν έζητούσατε παρ’ αύτοϋ τούς 
Παρισίους, θά έφρόντιζε νά σάς τούς δώση.

’Αλλά καί όποιας τρυφεράς θωπείας, 
ποιας ευχαριστήσεις φιλοστόργους, πόσας 
δόλιας έκφράσεις έρωτος, δέν τώ έπεδαψίλευεν 
έκείνη !

Πώς ό βαρόνος ήσθάνετο πληρωνομένας

τάς θυσίας του ύπό τοϋ δροσερού καί νεα
νικού έκείνου μειδιάματος, ύπό τής λάμ- 
ψεως τοϋ περικαλλούς προσώπου της έρω- 
μένης έκείνης, ήτις τώ άνήκε.

Πώς ήρχετο πρός αύτήν σπεύδων κα ί 
πώ ; έμακρύνετο έκείνης μετά θλίψεως !

"Οτε δέ έοείπνων ένίοτε μόνοι έν ένί τών 
εξοχικών ξενοδοχείων τοϋ συρμού, έν lotoci- 
τέρω Ttvl δωματίω, ώς έρασταί φοβούμενοι 
μή συλληφθώσιν έπ ’αύτοφώρω έν τώ άπη— 
γορευμένω έκείνω έρωτι, πώς προσεποιεΐτο 
παιδικήν έκπληξιν διά τάς έκτακτους πε
ριποιήσεις ξενοδόχων καί ύπηρετών, οΐτινες 
έκλινον ώς παρίαι πρό τού παντοδυνάμου έ
κείνου βαθυπλούτου καί πόσον έκεϊνος έχαιρε 
βλέπων τήν έκπληξιν της !

Πώς έγνώριζε νά κολακεύη τήν ύπερη- 
φάνειάν του, τάς αισθήσεις του, πάν δ,τι. 
πάλλει, παν δ,τι αισθάνεται, πάν δ,τι ύ· 
πάρχει έν τινι άνδρί !

Μόνη λοιπόν ονειροπολεί πάντα τα ϋτα , 
καί έμειδία παίζουσα μέ τό πύρ, ή θχυμά- 
ζουσα τήν πολυτέλειαν τού ιδιαιτέρου της 
δωματίου.

Είχε φθάσει είς τό κχτακόρυφον τού θρι
άμβου.

Είχε κατορθώσει νά έχη πλήρη κυριαρ
χίαν έπί τού άνδρός, δστις ελεγεν άλήθειαν 
δταν τήν διεβεβχίου, δτι τά πάντα τώ  ή
σαν δυνατά καί τού όποιου ό ύπερμεγέθης 
πλούτος ύπερεΐχε τών συγχρόνων του, ώς οί 
φεουδαλικοί πύργοι τοϋ μεσαίωνος Κουσύ, 
Πιερρεφόν καί Μοντφλερύ καί τινες άλλοι, 
έδέσποζον τών πεδιάδων καί τών λειμόνων, 
αϊτινες τούς περιέβαλλον καί οΰς κατεπίε- 
ζον διά της ισχύος των.

Ούδέποτε ή μεγάλη έκείνη άλήθεια, οτι 
ό έρως καθιστά τούς ύ π ’ αύτού καταλη- 
φθέντας τυφλούς, δέν ήδύνατο νά έφαρμοσθή 
έντελέστερον ή έπί τοϋ Ροζενδάλ.

Ό  Ροζενδάλ, ό ισχυρός ούτβς άνήρ, είχεν 
ό ίδιος εισχωρήσει έν τώ βίω του, τόν θανά- 
σιμον αύτού έχθρόν, τήν γυναίκα δηλαδή 
έκείνην, ής ώφειλε νά φοβήται τήν συναί- 
σθησιν τών προς αύτήν αδικιών του, τήν 
γυναίκα, ής είχε φονεύσει τόν πατέρα καί 
πάσας αύτης τάς έλπίδας καί άφήκε τήν 
μητέρα της νά χαθή, βεβαρημένην ύπό της 
μνησηκακίας αύτοϋ, καί τών περιφρονήσεων 
τής συνενόχου του μαρκησίας δ ’ Άρτάν.

Ή κρεολός έσκέπτετο προσέτι άλλο τι. 
Καί διά τοϋτο κυρίως έμειδία τό άπαίσιον 
έκεΐνο μειδίαμα.

Καθ’ έκάστην άπήντα τόν Ρολάνδον δ* 
Άρτάν.

Προσεκολλάτο είς τά βήματά της, ώ ; ή 
σκιά καί τόν άπήντα παντού έπί τής όδοϋ 
της.

Τό ήμισυ τής ήμέρας ήδη, ό νεανίας δι- 
ήρχετο παρά τώ κόμητι Σουβίσκη, τώ φ«- 
λω του" καί αί συχναί αύτοϋ έπισκέψεις. δέν 
ήσαν άνευ λόγου. Τά παράθυρα τού κόμητος 
ε’βλεπον τό μέγαρον τής κρεολοϋ.

Καί δτε ή Μχρία-Εύαγγελία, δροσερά 
μετά τόν ΰπνον, περιβεβλημένη φιλαρέσκως 
τήν πρω'ύήν ένδυμασίαν της, έκαμνε τήν 
έπίσκεψίν της είς τό θερμοκήπιον, ό νεανίας 
έστηρίζετο έπί τού άπέναντι εξώστου με- 
λχγχολικός καί σύννους, έκείνη ΐστατο τότε



έπί τού μεγάλου παραθύρου, έρριπτε τό 
βλέμμα της έκεϊ, τά βλέμματά των συνην- 
τώντο καί "Αρχιζε μακρόθεν ή σιωπηλή ε
κείνη συνεννόησις, ήτις είναι εύγλωττος καί 
καθαρά έν τή έννοια της, ώς τό ΰδωο τών 
•πηγών.

Τά βλέμ.μ.ατα τοϋ Ρολάνδου έδήλχυν σα
φώς :

«Φθίνω καί απελπίζομαι μακράν σου».
Έκείνης δέ τα βλέμματα ε'λεγον :
« Ά ς  ήδυνάμ,ην νά πιστεύσω εις δ,τι λέ

γεις! Δ ιατί νά μή δύναμαι νά σέ πιστεύσω ! 
Τί δύναται νά πληρώση τό χωρίζον ή μ άς 
κενόν !»

ΤΗτο άρνησις- άλλά τόσω μ.ετριόφρ&ιν, 
τόσην έμφαίνουσα απελπισίαν διά τοϋτο, 
σχεδόν τόσω τρυφερά, ώστε δύο ή τρεις ώ 
ρας κατόπιν αί παρακλήσεις άνενεοϋντο, 
ά λ λ ’ άλλως πως.

Έπιστολή, γεγρχμμένη έπί ευώδους χάρ
του ύπό τού Ρολάνδου, έκομίζετο είς τό μ.έ- 
γαρον.

Έν αύτή τήν ικέτευε να τώ χορηγήση 
συνέντευξίν τινα , ήν ήρνεΐτο μ.έν έκείνη, 
άλλά τή επαύριον, διά κινήματος τίνος, 
διά μειδιάματος τών ερυθρών χειλέων της, 
μακράν τού νά τόν άπελπίζη, ήναπτεν είς 
τάς φλέβας του νέας επιθυμίας καί τό πϋρ 
τοϋ έρωτος έλάμβανεν έν αύτώ νέας διχστά 
σεις.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία λοιπόν έθριάμβευε.
Πάσαι αί επιχειρήσεις αύτής έπετύγχα- 

νον.
Τήν πρωίαν έκείνην ό Ρολάνδος τή είχεν 

απευθύνει τήν συνήθη παράκλησίν του, ήν 
μ.εμαγευμ.ένος ύπό τοϋ κάλλους της τή £- 
πεμ.πεν, ώς οί είδωλολάτραι πρός τό είδωλον 
αύτών.

Καί ή παράχλησις αΰτη έξέφραζε τήν 
φοράν ταύτην άποθάρρυνσιν καί απελπισίαν 
μεγαλειτέραν τής συνήθους.

Τήν είχε πρό όλίγου άναγνώσει έκ νέου 
καί τήν άφήκε να πέση έπί τού εδάφους πρό 
τών ποδών της.

Καί έπανελάμβανε τάς περιεχομ.ένας έν 
αύτή γραμμ.άς, τάς εκφράσεις έκείνας τής 
ένθερμου λατρείας καρδίας, μ.ή άπολεσάσης 
ίύδαμώ; τό άρωμα αύτής καί έν ή ουδόλως 
είχεν έξαντληθή ή πίστις κχί τό γόητρον.

«Ούδέν μέχρι τοΰδε άπήντησα, τή έ'λεγε, 
μ.εθυστικο>τερον καί ήδύτερον τοϋ προσώπου 
«ου. Καί δέν ζώ, παρά διά νά σ ’ ένθυμού- 
μαΐ" γνωρίζω μ.όλις τό δνομ.ά σου, καί αί- 
σθάνομ,αι έν τούτοις δτι το πεπρωμένον ήμών 
είναι συνδεδεμένον καί ούδέν νά μάς χωρίση 
δύναται. Δ ιατί λοιπον μ.έ άπωθεϊς ; »

Καί κατόπιν τή έ'έθετε τό παοάπονον 
τής άσθενούσης ψυχής του.

« Έάν δέν μέ είσακούσης σύ, ήτις είσαι 
ή ζωή καί τό πάν μου, θέλω θέση τέρμα είς 
βίον, δν ούτε νά φώτισης συγκατατίθεσαι, 
ούτε νά κοσμήσης, χωρίς, ποσώς νά παρχπο- 
νεθώ, ναί, σοί τό όμ.νύω, θ ’ άποθάνω. Διότι 
• έρως αύτός, τόν όποιον άπογεύομαι άπλή- 
στω; έκάστην πρωίαν, όμ,οιάζει πρός ποτόν, 
7κριέχον δηλητήριον! Άφότου σέ είδον, ήν- 
νόησα δτι ή θά ήσο δ ι’ έμέ ή μόνη χαρά 
μου, διαρκής καί άτελεύτητος, ή ή απελπι
σία, ή σκοτεινή καί ανεπανόρθωτος, άπελ-

πησία,άπελπησία θανατηφόρος!Λυπήσου με. 
Μαρία, δός μοι τόν έρωτά σου, άς άγαπώ- 
μεθα! Είσαι άγαθή, είμαι βέβαιος. Ώς χάριν 
σοί ζητώ μ,όνην μίαν λέξιν «έλθέ», καί θέτω 
πρό τών ποδών σου τό όνομα, τόν έρωτα καί 
τήν ζωήν μ.ου !»

Οί δάκτυλοί της συνεσφίγγοντο καί μάχη 
συνεκροτεϊτο έν αύτή. Έδίσταζε μεταξύ τού 
μίσους αύτής πρός τήν μ-αρκησίαν καί τοϋ 
οίκτου, δν τή ένέπνεεν ό ώραϊος ώς αύτήν 
έκεϊνος νεανίας,ό άθώος τών ξένων εγκλημά
των καί δστις ουδέ κάν ύπώπτευε τήν ΰπαρ- 
ξιν αύτών.

Τήν στιγμήν έκείνην τό παραπέτασμ.α 
τής θύρας ύψώθη καί τ ί  εύχρουν καί στρογ- 
γύλον πρόσωπον τής Βαρβάρας έφάνη ύπό 
τάς πτυχάς τοϋ πολυτελούς καί βαρέως ύ- 
φάσμ,ατος.

— Ό  κύριος βαρόνος, άνήγγειλεν αύτη.

Ιθ '

Ή  Μαρία Ευαγγελία συνέλεξε τό /άρ
τιον, τό όποιον είχε επίτηδες άφίσειέ πί,τοϋ 
εδάφους καί τό έκρυψεν είς τόν κόλ*πον τη ;.

Έ πειτα  ήγέρθη καί προβάσα δύο βήματα 
έτεινε τό μ,έτωπον αύτής είς τόν είσερχόμε- 
νον βαρόνον.

Τά έτη ούδεμίαν μεταβολήν έπέφεοον έπί 
τής μ-ορφής τοϋ Μαξίμου.Αί όλίγαι λεύκάν- 
θεϊσαι έπί τών κροτάφων του τρίχες,ώμοίαζβν 
πολύείς το άνδρικόν έκεΐνο πρόσωπον,τό έ'χον 
λευκόν αλαμπές χρώμα, καί άλαζονικήν 
μέν καί σκληράν κατά τ ι, φισιογνωμίαν 
άλλά νοήμονα καί λοπτοφυά.

Είχε παρατηρήσει διά τοϋ βλέμματός 
του έκείνου, είς δ ούδέν διέφευγε, τό κίνημα 
τής κρεολοϋ.

Τ ί; λοιπόν ήδύνατο νά γράψη πρό; αύτήν 
τήν ξένην ήν ούδείς ΐγνώριζεν, έν τή άχα- 
νεϊ έκείνη πόλει τών Παρισίων ;

— Δέν μ. ’ έπερίμ.ενες ! τή είπε.
— Δηλαδή δέν ήλπιζα νά ε”λθητε ; . . . 

είς τοιαύτην ώραν.
— Καί παρετήρασα δτι άνεγίνωσκες ;
— Ναί.
— Έπιστολήν ;
— Έπιστολήν πράγματι !
Έ λαβε τότε είς χεΐράς του, τό κομψόν 

έργαλεϊον δ ι’ ού πρό όλίγου ή Μαρία άνε- 
σκάλευε τό πϋρ, καί ήρξατο άνακινών τήν 
τέφραν ώς φιλόσοφος άναζητών τού; λόγους 
δ ι’ ο>ν ήδύνατο ν ’ άντεπεξέλθη κατά τών 
άντιπάλων του.

— Είξεύρεις, Μαρία, τή είπεν έπί τέλους, 
άφοϋ κατεσκεύασε πυοχμ.ίδα έκ φλεγομένων 
άνθράκων έπί τής έστίας, δτι είμαι ζηλό
τυπος ;

— Τοϋτο μέ κολακεύει.
— Καί δτι, έπανέλαβεν ό βαρόνος, ή έ

πιστολή αΰτη μοί έρεθίζει τά  νεύρα, ώς νά 
έπρόκειτο περί ομολογίας έρωτος.

— Τότε θά ειπη τις δτι ή ένόχλησις αΰ
τη , είναι προαίσθημ,α . . .

[*Έπεται συνέχβια.]

TONY

Η Γ Ε I Τ Ω Ν
Διήγημα felix frank ||

Ό ’Ιούλιος δέν έπανήρχετο καί ή Βέρθα I 
δέν είχε μάθη πρό τίνος καιρού τίποτε περίι 
αύτοϋ. Ή  άγωνία της όσημέραι ηύξάνετο- 
φόβο; κ α τ ’ άρχάς μηδαμινός, κατόπιν δμωςΙ 
σπουδαιότερος καταστάς τήν ΐτάραττε,Ι 
μεθ’ δλας τάς προσπαθείας της, δπως άπο-| 
φεύγη τά θλιβερά προαισθήματα.

Συχνά ήνοιγε τό παράθυρον της καί πα- I 
ρετήρει τα  νέφη, τά  όποϊα διέτρεχον τόν ό- I 
ρίζοντα, ή έν καιρώ νυκτός τούς αστέρας, I 
οΐτινες έφώτιζον τό στερέωμα, ώς νά έζήτει I 
παρ ’ αύτών άπόκρισιν, παρηγορίαν διά τάς | 
άμφιβόλους σκέψεις, αί’τινες κατέθλιβον τήν I 
καρδίαν της. Ή  ζωή λοιπόν καί ό έρως της I, 
θα παρήρχετο, καθώς τά  φεύγοντα νέφη ; I 
Ή  ευτυχία της θά τή ύπεμειδία αιωνίως I 
άπό μακράν, καθώς οί σπινθηροβολοϋντες I 
αστέρες ;

— ’Ονειροπολεί, όνειροποόλβι ! έψιθύρι- I  
ζεν ή Βαλερία θριαμβεύουσα έν τή έκδική- I  
σει της, τό πουλί έφυγε καί στοιχηματίζω. I 
δτι δέν θά ξαναπετάξη πλέον άπό τό μέρος I 
σου. Δέν είνε καθ’ ήμ,έραν έορτή...

Τί έ’καμνε λοιπόν ό ’Ιούλιος ; Έγραψεν I 
έκτενή έπιστολήν είς τήν Βέρθαν τήν έπο- I 
μένην της άφίξεώς του έν τή έπαρχ_ία, ε"· I 
πειτα, μ ετ ’ολίγον χρόνον, δύο έτέρας έπι- I 
στολάς λίαν συντόμους' κατόπιν... τίποτε, I 
τίποτε !

Ό  πατήρ τού ’Ιουλίου είχε λάβν) τήν 
άπόφασιν του. I I ?ρελθούσης τής πρώτης 
οργής ήσθάνθη, δτι, άν έπανελάμβανε τάς 
έπιπλήξεις, θά άπήλπιζε τόν υιόν του καί 
θά ύπεκίνει οΰτω οίκογενειακάς διενέξεις, 
σοβαρόν κίνδυνον διά τήν αυθεντίαν καί τά 
σχέδια τού παμ.πονήρου τούτου πατρός. Με- 
τεχειρίσθη τό πάν, δπως καθησυχάση τόν 
'Ιούλιον, μετέβαλεν ΰφος, έδικαιολογήθη διά 
τήν τραχεΐαν συμ.περιφοράν του καί τού 
έξέθηκε τούς λόγους, οΐτινες τόν παρεκίνη- 
σαν, τά  σχέδια τα όποια είχε κατά νούν 
διά τό μ.έλλον τού άγαπημένου του υιού.

— Ά ς  περιμένω ! έ'λεγε καθ ’ έαυτόν ό 
Ιούλιος· ή οργή τοϋ πατρός μ.ου παρήλθε 
καί θα μ.οϋ δώσγ) έπί τέλους τήν συγκατά- 
θεσίν του; θα έννοήση πόσον άξίζει μία κό
ρη, δπως είνε ή προσφιλή; μ.ου Βέρθα. Α 
τυχής μου φίλη ! Πρέπει νά τής γράψω αύ- 
ριον.

Τήν έπομένην κατεκλίθη έ'κπλ,ηκτος, δτι 
δέν ε”γραψε τίποτε.

— Δέν μπορώ νά συμμ.αζεύσω τόν νούν 
μ.ου.

Τοιαύτη ήτο ή ενδόμυχος δικαιολογία 
του.

Καί άληθώς, ή ζωή αΰτη τής έξοχής, 
ήτις τόν κατέστησε φαιδρόν καί τόν έπανέ- 
φερεν είς τά ; έντυπώσεις τής παιδικής του 
ήλικίας. αί διασκεδάσεις, οί μακρυνοί περί
πατοι, αί άπασχολήσεις αύται τού σώμα
τος, αΐτινες ζωογονοϋσι τό πνεύμα, τόν ήμ- 
πόδιζον νά λογαριάζη τας ήμ,έρας καί νά



ύιϊοφέρη έκ τής απουσίας τής Βέρθας.
— Θα τής εξηγήσω την αιτίαν τής βρα- 

ούτητος ταύτης, έσκέπτετο· έχω υπομονήν 
jxovcv καί μόνον οιά νά επιτύχω τήν ευτυ
χίαν μας.

Ό  Θεές νά σας φυλάττη άπο χαρακτή
ρας τοιούτους ! Καλύπτουσι τήν ανανδρίαν 
των ύπο τον πέπλον τής αρετής. Ειλικρινείς 
είς τούς ε'ρωτάς των, συγκινούμενοι ένίοτε έν 
τή εκδηλώσει τών επιθυμιών των, άποκά- 
ρ.νουσι ταχέως πρό τών δυσχερειών. Η ώ- 
p iia φλόξ, ήτις ήναπτεν είς τα στήθη των, 
ό θερμότερος έρως των σβέννυται αίφνιδίως, 
ϊνα άναγεννηθή; κατόπιν, έκτός άν έξακο- 
λουθϊ) νά πνέν) ό άνεμος, έκτός άν εύρίσκωσι 
ποικιλίαν.

Έν τούτοις, ή είκών τής Βέρθας οέν θά 
ΐξηλείφετο έκ τής καροίας τοϋ ’Ιουλίου, έάν 
έτέρα είκών οέν παρενέπιπτε λαθραίως έν 
τώ μέσω. Είχεν έξαδέλφην νέαν, ώραίαν, 
οιακεκριμένην, ήτις έμεγάλωσεν άρκετά 
κατά τήν απουσίαν του καί τήν οποίαν έ- 
πεσκέφθη μετά τοϋ πατρός του, οπως άντα- 
ποδώσωσιν όφειλομένην έπίσκεψιν. Ή  τύχη 
τόν έφερε παρ’αύτή συχνά- ή κόρη τοϋ ή- 
ρεσεν ώμίλησαν περί τής εποχής, καθ’ ήν 
παιδία άμφότεροι επαιζον μαζί. Τί άθωό- 
τερον τούτου ; Ό  πατήρ τού ’Ιουλίου οέν 
άφηνε νά τού οιαφεύγη τίποτε έκ τών προό
δων τής άναγεννηθείσης ταύτης φιλίας καί 
έτριβε τάς χεΐρας έξ εύχαριστήσεως βλέ- 
πων, οτι έφαίδρυνε τους οφθαλμούς τού υιού 
του χαρά, κάθε άλλο παρά άδελφική.

Ό τε ό ’Ιούλιος έπανήλθεν έκ ΙΙαρισίων, 
ή ώραία του έξαδέλφη δέν ήγάπα κανένα- 
άφ ’ού τόν έπανεΐδεν, ήσθάνθη. οτι ή καρδία 
της ε”παλλε Ισχυρότερον άλλά δέν ήτο ή 
καρδία τής Βέρθας ! Ό ’Ιούλιος δμως έλη· 
σμόνησε τήν μίαν διά·τήν άλλην... Οί άν
δρες εινε άνανδροι, τυφλοί, αχάριστοι, έγωϊ- 
σταί ! ’Αρχίζουσι ν ’ άγαπώσι μετά παρα
φοράς, χωρίς νά σ*εφθώσι, ποϋ θά κατα- 
λήξωσι, καταχρώνται τάς περιστάσεις, ύφ ’ 
άς διατελεΐ ή γυνή, καί κατόπιν μετά π ά 
ροδον πλέον έτών μηχανώνται τά έπιτη- 
δειότερα ψεύδη, προβάλλουσι τάς σπουδαιο- 
τέρας δικαιολογίας καί έγκαταλείπουσιν, 
ά φ ’οΰ ήδη έξέθηκαν τήν γυναίκα καί τή 
οιήγειραν όνειρα καί ελπίδας περί τοϋ μέλ
λοντες !. .. ♦

Ό ’Ιούλιος δέν έγνώριζε πλέον παρά τό 
ονομα τής Ματθίλδης- οί γονείς ώμίλουν 
ήδη περί τής προικός.

Καί ε’.ς τό δωμάτιον τη :, μέ τήν κεφαλήν 
γυρμένην έπί τής χειρός, μέ τήν ψυχήν κα- 
τατεθλιμμένην,ή Βέρθα ύπέφερε τήν πικράν 
θλΐψιν τής έγκαταλείψεώς. Ναί, διέβλεπε·/ 
ή άτυχης τώρα τήν φρικώδη έγκατάλειψιν, 
τήν όποιαν ουδέποτε είχεν ύποπτεύση.

Πόσον φοβερά είναι ή έγκατάλειψις ! δι
ότι ούδέν ύπάρχει θλιβερώτερον άπό τήν λ ύ 
πην, τήν όποιαν δοκιμάζουσιν αί άτυχεΐς 
κόραι, δταν άγαπώσι καί ό’ταν άνάνδρως 
τάς έγκχταλείπωσιν !

Η Βαλερία συνήντησε μίαν πρωίαν τήν 
Βέρθαν, ήτις έπήγαινεν είς τόν κήπον τοϋ 
Λουξεμβούργου, δπως διασκεδάση μέ τάς ά- 
ναμνήσεις τοϋ έρωτός της, τήν άνίαν καί 
μελαγχολίαν της. Δέν άντέστη είς τήν εύ-

χαρίστησιν νά έξαφανίση, λέγουσα μίαν λέ
ξιν, τήν τελευταίαν ελπίδα, ήτις συνεκράτει 
άκόμη τήν άτυχή Βέρθαν.

— Έ , λοιπόν ! είπεν ή άνθοπώλις μέ 
ΰφος ειρωνικόν, άνεχώρησε, πάει... Δέν θά 
έπανέλθη πλέον, ώραία μου κόρη !

— Δέν σέ έννοώ, άπεκρίθη ή Βέρθα έκ
πληκτος καί έρυθριώσα έξ άγανακτήσεως 
διά τούς λόγονς τούτους.

— “Α ! τήν καϋμένην ! ύπέλαβεν ή Βα
λερία. Δέν έννοεΐ τίποτε, ή ώραία μου μ ι
κρούλα ! Είπα, δτι ό έραστής σας, ό κύριος 
’Ιούλιος άνεχώρησε καί δέν θά έπανέλθη 
πλίον ! Ένέπαιξεν έμέ άλλοτε, έμπαίζει 
σέ τώρα, καί θά σέ έγκαταλίπη, καθώς μέ 
έγκατέλιπεν.

— "Αν μού όμιλεΐτε περί τού ’Ιουλίου, 
είπεν ή Βέρθα, ήτις ώχρίασε τήν φοράν 
ταύτην, δέν ύπήρξα, οΰτε θά γείνω ποτέ έ- 
ρωκ,ένη του. Δέν είμαι έρωμένη κανενός.

— Καλά, λοιπόν ! αγαπητή μου, παρα
δέχομαι, ότι έγώ ύπήρξα έρωμένη του καί δτι 
είμαι πολύ άνόητη νά τόν άγαπώ άκόμη !

— ’Αρκεί ! άρκεΐ ! έκραύγασεν ή Βέρθα 
περίτρομος- εινε φοβερόν ! είνε άνήκουστον ! 
Θεέ μου ! Θεέ μου ! Μοϋ προξενείτε φρίκην! 
’Αφήσατέ με, κυρία !

— Μή κάμνετε δά έτσι !... Ναί, ώραία 
μου δεσποινίς, θά σέ άφήσω ήσυχ_ον. Προ
σπάθησε δμως νά μή κλαύσης πολύ,διότι θά 
κοκκινίσουν τά ’μάτια σου, θά άσχημίσουν 
καί δέν θά άρέσης πλέον είς τούς άνδρας. 
"Οσον διά τόν ’Ιούλιον, έτελείωσεν ! Ειδο
ποίησα τήν οικογένειαν του... καλή τύχη !

Ή  Βαλερία άπεμακρύνθη, ένώ ή Βέρθα 
έ'τρεμεν ώς φύλλον κινούμενον ύπό τού άνέ- 
μου. Έπανήλθεν ε’ις τό δωμάτιον της πα- 
ράφρων, άπηλπισμένη καί ήρχισε νά κλαίη. 
Δίς ή τρις έν τώ μέσω τών οακρύων της τήν 
κατέλαβε γέλως σπασμωδικός- έδοκίμασε 
κατόπιν νά λάβη τόν χρωστήρα καί νά έρ- 
γασθή. ’Αδύνατον- κλονισμός νευρικός είχεν 
είς κίνησιν ολόκληρον τό σώμά της, έπη- 
γαινοήοχετο, έκάθητο πάλιν καί έκάλυπτε 
τό πρόσωπον διά τών χειρών της όλολύζουσα 
καί φωνάζουσα μέ παράπονον « ’Ιούλιέ μου!» 
ώς νά ήτο δυνατόν νά τήν άκούση έκεϊνος.

’Ιδού λοιπόν πώς τήν ήγάπα ό ’Ιούλιος ! 
Είχε άλλοτε έρωμένην, καί τις ήξεύρει. άν 
μόνον μίαν ! Ή λπιζεν, δτι ή Βέρθα θά έ- 
γίνετο έρωμένη του, ύφ ’ οΰς δρους ε"γειναν 
καί άλλα ι- διά τοϋτο τήν ήκολούθησε, τήν 
προσείλκυσε, τή ύπεσχέθη προστασίαν, τή 
προέτεινε σχέδιον γάμου- καί έπειδή ή Βέρθα 
τού έ'δωκε τήν καρδίαν της, άλλά δέν παρε- 
δόθη έντιμος ούσα, τήν έγκατέλειπε νικη
μένος έκ τής άρετής, τήν όποιαν δέν ήδύ
νατο νά νικήση! Ναί,τό πάν έξηγεΐτο τώρα,

! ή άλήθεια ήτο φανερά πλέον. Ό ’Ιούλιος 
παρεκινήθη άπο τήν επιθυμίαν νά διασκε - 
δάση μαζί της, καθώς διεσκέδασε μέ τήν ά 
γνωστον έκείνην άντίζηλον, τής όποιας αί 
ΰβοεις έβόμβουν πέριξ της.

’Από τής ήμέρας έκείνης, ή φυσιογνω
μία τής Βέρθας ήλλοιοϋτο καθ’ έκάστην πε
ρισσότερον. ’Εσωτερικόν κακόν τήν κατεβα- 
σάνιζε- καί έν τούτοις ήλπιζεν ή άτυχής 

; άκόμη, έάν είνε έλπίς νά περιμένη τις μετά 
θανασίμου φρίκης, δτι θά πραγματοποιηθώ-

σιν ελπίδες άπραγματοποίητοι διά παντός. 
Τήν μόνην έναπομείνασαν ταύτην ελπίδα^, 
ήτις ήτο μάλλον άποτέλεσμα πυρετού, έπι
στολή τοϋ ’Ιουλίου,έπιστολή ψυχρά καί σύν
τομος, τήν άφαιρεΐ άπό τήν άτυχή ταύτην 
κόρην.

Ένόμιζεν, δτι έπρεπε νά ειδοποίηση τήν 
Βέρθαν περί τοϋ προσεχούς γάμου του μετά 
τίνος συγγενούς- ώμολόγει. οτι έψεύσθη, δτι 
οέν ήτο άνεξάρτητος, καθώς παρέστησεν έ
αυτόν- αί δύο οίκογένειαι έπεθύμουν τόν γ ά 
μον τούτον, ό πατήρ του τοϋ έπεβάλλετο 
καί ώφειλε νά ύπακούση, ϊνα μή άλλας ύ- 
ποκινήση έριδας έν τώ πατρικώ οΐκω, ϊνα 
μή θεωρηθή ώς άστοργος υιός.

Ή  Βέρθα καί έκεϊνος ένήργησαν ώς δύο 
παιδία, δέν συνέβη τίποτε μεταξύ τω ν- ό
νειρα, σχέδια ποιητικά καί άθώα περί τού 
μέλλοντος, άπλαΐ συνδιαλέξεις ή παιδαριω- 
δί at, εξοχικοί περίπατοι, εναγκαλισμοί καί 
μερικά φιλήματα, τίποτε δμως περισσότε
ρον, τίποτε ! ΤΗτο προτιμότερον νά σταμα- 
τήσωσι είς τό σημεΐον τούτο λαμβάνοντες 
ύ π ’ δψιν τάς άνάγκας τοϋ βίου, αϊτινες οέν 
ήσαν δ ι’ άμφοτέρους αί αύτα ί.ΤΗτο βέβαιος, 
δτι θά τόν ένόίι καί δτι θά τόν άπήλασσε 
τής ύποσχέσεώς του, χωρίς νά τόν μισήση.

(( Ό  πατήρ μου γνωρίζει δλην αύτήν τήν 
ιστορίαν, προσέθεσεν ό ’Ιούλιος, διότι δέν τού 
άπέκρυψα τίποτε. Θέλει μ ετ ’ έμοϋ νά σοϋ 
παράσχη άπόδειξιν τής έκτιμήσεως καί φ ι
λίας τήν όποιαν τρέφει προς σέ. ’Α πάντη
σαν μου, δτι δέχεσαι ταύτην. Δέν θά λη- 
σμοσήσω ούδέποτε, καλή μου Βέρθα, τήν 
γλυκεΐαν συμπάθειαν, ήν εοειξας δ ι’ έμέ, 
καί τάς ώραίας στιγμάς, άς διήλθον πλη- , 
σίον σου».

Δέν έχυσεν έκείνη ούτε εν δάκου άναγι- 
νώσκουσα τάς φράσεις ταύτας. έν αίς έγί- 
νετο λόγος περί ένδείξεων έκτιμήσεως, φ ι
λίας, καθήκοντος, καί έν α ϊ; ό διακαής καί 
έντιμος έρως της μετετράπη* τόσον έπιπο- 
λαίως είς συμπάθειαν !

Ή  Βαλερία λοιπόν οέν ήπατήθη είς τάς 
άπειλάς της, αϊτινες πεοιεΐχ_ον όλιγωτέραν 
τραχύτητα καί σκληοότηρα άπό τάς φρά
σεις τής έπιστολής ταύτης.

Ή  Βέρθα οΰδ’ έπί στιγμήν έδίστασε- 
φύσει αύαίσθητος, ά λ λ ’ ύπερήφανος, εύθύς 
ώς είδεν έαυτήν προδοθεΐσαν, παρεδόθη είς 
τήν θλΐψιν τής έγκαταλείψεώς καί έν αύτή 
εύρεν άσυλον. Δέν άπήντησε τίποτε- τ ί είχε 
νά άπαντήση ; Αί άντεγκλίσεις δέν άρμό- 
ζουσιν είς τοιούτου είδους καροίας. Νά συγ- 
χωρήση, δέν ήδύνατο· νά φανή αναίσθητος, 
άδιάφορος, ή νά κούψη τήν περιφρόνησίν της 
άθετοϋσα ίεράν ύπόσχεσιν, δέν ήτο ικανή 
νά τό πράξη. Έσιώπησε λοιπόν.

Έ πειτα  δ ’Ιούλιος ένόμιζεν, δτι έκανό- 
νόνισε τούς μετ ’ αύτής έκκοεμεΐς λογαρια
σμούς του καί ήτο έλεύθερος νά νυμφευθή- 
ή σιωπή τής Βέρθας δέν θά τόν ήμπόδιζε 
περισσότερον άπό τάς παρακλήσεις της ! 
Πρός τ ί νά τοϋ γράψη : «Μ ’ έφονευσας ;»

Οί νεκροί δέν όμιλούσιν.
["Επεται τό τέλος. ]

Κ β Ν £ Τ .  ΓΐΑΝΝΛΚΛΚΗΕ
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Οί άνανεοΰντες τήν συνδρομήν των καί οί νεωστί έγγραφομενοι συνίρομητα! άπο 1 

Νοεμβρίου είς τ'«. ΕΚΛΕΚΤΑ Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ ΑΤΑ λαμβάνουσι :

ης

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, 
ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ, 
ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΠΙΤΟΥ, 
ΤΗΝ ΚΟΜΗΣΣΑΝ ΣΑΡΝΥ, 
ΤΟΝ ΙΠΠΟΤΗΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΚΟΥ.

"A ncivta σ υνέχ ε ι* , ά ντ ί τή ς α ρ χ ικ ή ς  Λυτών  
ΐ ίμ ιή ;  τώ ν φρ. 9 a  δ ια  1 »  jj-όνον.

I 'Ά π α ν τ α  σ υ ν έ χ ίΐα ,  άντ£ τής α ρ χ ικ ή ς  α ύτώ ν  
τ ιμ ή ς  τώ ν φ ρ . δ ια  I ·> μ ό νον.

ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ (ίλετά εικόνων)
ΤΑ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣΙΝ ΕΤΗ » »
ΤΟΝ ΥΠΟΚΟΜΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΛΟΝΗΣ ( ρ τ ά

εικόνων) T0p.it 12.

(Τά ταχυδρομ ικά  τ έλ η  ε ίς  βάρος τών κκ. συνδρομητώ ν.)

Πρός ευκολίαν τών κ. κ. συνδρομητών, τών έπιθυμούντων να άποκτήσωσι και τάς δύο 
συνεχείας τών λαμπρών τούτων ιστορικών μυθιστορημάτων, δεχόμεθα καί μηνιαίας δόσεις έκ 
φρ. 5 μέχρι συμπληρώσεως τοΰ ποσού τών 30  φρ., δτε άποσταλήσονται τά βιβλία ασφαλώς 
πρός τους κ. κ. συνδρομητάς.

ΑΡ0Μ0Λ0ΓΙ0Ν ΣΜΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειοαιεΐ/ς

Βειραιεύς άν. 6.20π  
Ά,Ιηναι » 7.00

/αφ.10.03  
Κόρινθος (^.ν jo  23

, ,  , / αφ. 12.56
λ χ Ρατα (,άν. 12.59  

A-tytov

^αφ. 8.10
Πύργος Ιάν. ο δ ;
’Φλύμπια άφ. 7.25

8.50*
9.30

12.50

6,00π
7.10
9.15
7.15π
9.45
9.50

11.40
11.55
12.50

Άθήναχ Πάτοαχ Πύργος Όλύμπχα. 
Όλύμπια άν. 7.35π  

Πύργος
\άν. —

11.25π
12.05

3.00
3.15

5.08
5.10
6.00
7.20
4.45μ
7.40
6.45π
8.55

4.20μ
7.25

5.00
5.55

Λε/αινά

Πατραι 
Αΐγιον

Κόρινθός I

Ά θήναι
Πειραιεΰς

/άφ. — 
^άν. —

(: 7.45π  
9.29  

αφ. 10.34
άν. 10.39  
άφ. 1.05

. 1.25
αφ. 4,30 
άφ. 5.00

7.00π
8.50
8.55  

11.00 
11.50

1.08
1.58
2.02
3.55
4.10
7.05
7.35

Κ6ριν?ος
Άργος
Χχΰκλιον
Τρίπολις

Κόρινθος Ά ρ γο ς  
άν. 1 1.42π (») 1.20μ
άφ. 2.20 3.50

. 3.00 4.25

. 6 .10  7.20

Ναύπλχον Τρίπολχς. 
Τρίπολις άν. 6.30π
Ν α ύ η λ ιο ν  · 8.45
Άργος . 9.25
Κόρινθος άφ. 11.40

2.25μ
3.20
3.40
5.18
5.24
7.45

6.20π
9.00

6.30μ
7.25
5.05μ
7.15
6.40π
9 .15
4. ΙΟμ
6.25
7.35

12 .00*

3.20
3.55

9.45π
12 .15

1.20
3.45

(*)

Καδάόχλα Κ υλλήνη Λουτρά.
Καβάσιλα 7.15 10 .15 — 7.00 Λουτρά

Κυλλήνη
— __ __

Βαρθολομ.
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11 .15
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ.

Καβάσιλα
6.33 8 00 11.42

Λουτρά — 12.30 — — 6.50 8.15 —

2.35
4.00
4.33
4.50

Γ Γ Τ ’  \ -  / Γ . 1 * ------ Γ I I  — -----------  \  Ι -  -  * -  r ”* ’  »

Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων ’Άργους Ναυπλίου £ξ αμαξοστοιχία·, καθ’έκάστην.
7

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Άθήναι, παρά τό Κεντρικόν Πρακτορεΐον τών ’Εφημερίδων.
τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων· και χρωμάτων λεΐοςκαι μή. — Νέα 

άποθήκη άνεξάντλητος. — Τιμαι μέτρια*..

Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Ν 0 Σ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

Οδός Προαότεχου, άριθ. 28, έναντι οίκίας ύποΰτρατ. Ράλιι.

’Εργασία ευρωπαϊκή επι διαφόρων τιμαλφών άντικειμένων. ’Επισκευή καί κατασκευή 
παντός είδους κοσμημάτων έπι χρυσού κα'ι αργύρου.

Τ ιμ ο Ι  α υμ φ έρ ο υσα ι.

Έξεδόθη ! έξεδόθη ! έξεδόθη !

ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
ΤΟΥ

1 8 9 4
Χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν. 

νΕτος έννατον — Τόμος έννατος.
Κομψόν, ώς πάντοτε, καλλιτεχνικώτατον, πλούσιον είς εικόνας και ΰλην, 

έξαίρετον, χαριτωμένον, με ευφυΐαν σπινθηρίζουσαν είς πασαν σελίδα, μέ γοΰ- 
στον άπαράμιλλον, μέ ποικιλίαν θελκτικήν το Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν Σ κ ό- 
κ ο υ είνε άναντιρρήτως το τελειότερον είς το είδός του.

Σύγκειται εκ 4 Σ 5 0  σελίδων.— Περιέχει ύπέρ τά 80 θέματα και διατριδας 
έξ δλων τών ειδών της συγχρόνου λογοτεχνίας, διηγήματα, ποιήσεις, καλλι- 
τεχνικάς μελέτας, ίστορικάς μονογραφίας, ηθογραφίας, κωμωδίας, δραμάτια, 
αρθρα επιστημονικά, σκαλαθύρματα, επιγράμματα, γελοιογραφικάς σκηνάς, 
κλπ. κλπ. — Συνεργαται και παλιν οί γνωστότεροι τών συγχρόνων λογο
γράφων. — Κοσμείται ύπό 5 5 0  εικόνων άρίστης τέχνης, έν Ευρώπη έξειρ- 
γασμένων.

Τ I Μ Α Τ A  I
Διά την Ελλάδα, χρυσόδετο ν  φο. ^*.£50
Διά τό Εξωτερικόν ■  φρ. 25. —

Ή  Διευθυνσις τών « Εκλεκτών Μυθιστορημάτων» χάριν τών πβλλαχοΰ 
συνδρομητών και φίλων αυτής, αναλαμβάνει τήν αποστολήν εις πάντα έμβά- 
ζοντα αυτή τό άντίτιμον.

Οί εν τώ έξωτερικω Λόγιοι "Ελληνες θά συναντήσωσι και πάλιν έφέτος εις 
το Ή  μ ε ρ ο ρ ό γ ι β ν Σ κ ό κ ο υ  τήν σύγχρονον έν Έλλάδι φιλολο
γικήν κίνησιν και ζωήν.

. Α Ρ Β Α Ν 1 Τ Α Κ Η
Ζακυνθχου Α Λ Α Ν Τ 0 Π 0 Ι Ε 1 0 Ν

Νέα ’Αγορά, άριθ. S iO .— (Α νατολική πλευρά).
'A itivavτι Κρεοπωλείου Παηαδοπούλου.

Τό ώραώτερον χοιρινόν κρέας μόνον έκεΓ δύνασθε νά ευρητε.— Σαλάμια, 
χοιρομήρια, λουκάνικα έκ τών εκλεκτότερων, και δ,τι αλλο άνάγεται είς τήν 
άλαντοποιίαν.— 'Απλή δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν. "Ολα είναι εκλεκτά κα'ς

σ υγ κ α τα β α τ ικ ά . 1

ΤΥΠΟΙΣ «ΚΟΡΙΝΝ Η Σ* Ο ΔΟΣ Π ΡΟ νΣ Τ Ε ΙΟ Υ , ί 0


