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Παρακαλοϋνται οι όλίγοι έκ τών 
. Συνδρομητών ήμών, οι καθυστε- 

είσέτι τήν λήξασαν συνδρομήν 
, νά φροντίσωσι περί εγκαίρου 
ρωμής αυτής.

’ Επίσης παρακαλοϋνται οι άπαντα- 
κ. κ. άνταποκριταί ήμών νά σπεύ- 
πρός τακτοποίησή καί έξόφλησιν 

λογαριασμών των έξ είσπράξεως 
ομών ή πωλήσεως φύ)νλων κτλ. 

Πολί) θά μάς ύποχρεώσωσι διά τοϋτο.
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ΓΣυνέχεια]

ΙΔ'

Ή  υποδοχή ής έ'τυχεν έν Λοριάν «αρά 
τών άνωτέρων αύτοϋ και τών υφ ισταμέ
νων του ένέπλησεν εΰθΰς την καρδίαν του, 
φαιδρότατος τοιαύτης, οΐίαν δέν ένόμιζέ 
πλέον δυνατήν δι’ αύτόν. Πανταχοΰ χεϊ- 
ρες ειλικρινείς Ισφιγξαν την ίίκκήν του 
και βλέμματα ειλικρινή τόν ύπεδέχθησαν 
μειδιώντα.
■3 *Εν μόνον τόν άνησύχησεν έπί τινα 
χρόνον, ή ’ιδέα τής δημιουργίας σχεσεων 

. 'ή ς  έπανόδου αύτοϋ είς κοινωνίαν ήοεμω- 
uj ';Ρ*ν αληθώς τής παρισινής, άλλ ’ οπως 
ύπό .*οτε έ'χουσαν τάς άπαιτήσεις της καί 
οί γ -ν έθιμοτυπίαν της.

Κ '  Καίπερ αγαπών την μόνωσιν, ήναγ-mk

κάσθη νά παραδεχθτ) τάς έπισκέψεις. Έ 
δέησε νά τάς έκτελΫί εστω καί 'κατ ’ α 
ραιά διαστήματα ' άλλως τε άξιωματικός, 
κεκτημένος τοιαύτην άξίαν δέν ήτο δυ
νατόν ν’ άποφύγ·ρ τήν έπιζήτησιν τής 
φιλίας του. Καί έκεϊ έπίσης έγένετο τό 
άντικειμενον πλείστων όσων ευνοϊκών καί 
. . . ΰπό τοΰ συμφέροντος προκαλουμένων 
έπιδείξεων. Πολλαί μητέρες προσήλωσαν 
τό βλέμμα έπί τοϋ νέου αύτοϋ, τοΰ δ ιά 
γοντος βίον τόσον άνεπίληπτον καί αύ- 
στηρόν. Κατ’ ανάγκην έγένετο ό σκοπός 
παντοίων μηχανορραφιών,τοσούτφ μάλλον 
έπίφόβων, δσψ διότι ό Πλεμόν, έπειδή α 
κριβώς δεν έπέτρεπε καμμίαν, τάς ένεθάρ- 
ρυνε πασας. Είς τήν κοινωνίαν έκείνην,τήν 
κα τ ’ έξοχήν ναυτικήν, ένθα οί έ'ρωτες 
συντελοϋσιν είς τό νά συνεχίζωνται διαρ 
κώς γενεαί ναυτικών, ό πλοίαρχος φυσι
κόν ήτο νά είνε ή μεγάλη έλπίς, τό κα- 
ταφύγιον τών έπιζητουσών γαμβρούς διά 
τάς κόρας των οικογενειών.

Έξωμολογήθη γελών τήν στενοχωοίαν 
του πρός τόν ναύαρχον,ύπό τάς διαταγάς 
τοΰ οποίου ύπηρέτει.

— Σάς παρακαλώ, είπεν αΰτώ, νά μοΰ 
αύξήσητε τήν υπηρεσίαν, ώστε νά μή ά- 
ναγκάζωμαι νά μένω δύο ήμέρας κ α τ ’ έξ- 
ακολούθησιν είς τό αυτό σημεΐον.

Ό  ναύρχος άπήντησε φαιδρώς δτι θά 
κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν δπως τόν 
εΰχαριστήστι, άλλά δέν έπίστευεν δτι θά 
είχεν άρκετάς πρός τοϋτο άφορμάς καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τοΰ έτους.

Ό  Πλεμόν ήρκέσθη είς τήν άπάντησιν 
ταύτην,έν ή έδηλοϋτο πάσα ή πρός αύτόν 
εΰνοια τοϋ άνωτέρου του. Ά φ ’ ετέρου καί 
αύτός προσεπάθησε τό κατά δύναμιν νά 
έπιτύχγ) δ,τι έζήτει.

"Αλλως τε τοϋ ήοεσκεν ή νέα έκείνη 
φάσις τοΰ σταδίου του. Ό  τραχύς βίος, 
δν διήνυσεν είς τάς θαλάσσας τής Σινι
κής, οί κίνδυνοι, οΰς διέτρεξεν απέναντι 
τοΰ έχθροΰ, ένέπνευσαν αύτφ  βαθμηδόν 
τήν αγάπην πρός τόν πολύπλαγκτον έκεΐ- 
νον βίον. Είνε βέβαιον δτι οί ναυτικοί 
άποκτώσι τοιαύτην συνήθειαν έκ τοϋ έ-

παγγέλματός των, ώστε πάν δ,τι δέν εινε 
τρικυμία, προξενεί είς αύτο?>ς τήν έντύ- 
πωσιν πλήρους γαλήνης.

Καί τήν φυσικήν κλίσιν αν δέν είχε, 
θά τήν άπέκτα διά τής θελήσεως. Ό λο- 
ψύχως έπεδόθη είς τάς μελετάς του. Τά 
τορπιλλοβόλα, άτινα διηύθυνε, πέντε τόν 
αριθμόν, ήσαν νέου συστήματος. ’ Ησαν 
έξωπλισμένα διά τορπιλλών Ούάϊτχεδ, 
δέν έχρειάσθη δέ πολύν καιρόν δ Πλεμόν 
δπως κατανοήστι πάντα τά πλεονεκτή
ματα καί τά έλαττώματα  τών νέων μ η 
χανών.Χάρις είς τάς προηγουμένας αύτοϋ 
μελέτας έν Χερβούργψ έγίνωσκεν αύτάς 
κατά βάθος. Κατά τήν έποψήν ταύτην ή 
άποστολή του κυρίως συνίστατο είς τήν 
μελέτην τών τελειοποιήσεων, ών τό μη
χάνημα ήτο έπιδεκτικόν.

Ώς πρός τοΰτο είχε γνώμην ώρισμέ- 
νην. Τά τορπιλλοβόλον. τών 33 μέτρων 
ήτο πλοϊον ανεπαρκές. Ό  νεαρός πλο ί
αρχος ένεθυμεϊτο τόν κινδυνώδη αΰτοΰ 
διάπλουν άπό Τουλόνος μέχρι τοΰ κόλ
που Ζουάν. Ένεθυμεϊτο ετι κάλλιον τόν 
φοβερόν κλύδωνα τής Κίτρινης θαλάσσης, 
καθ’ δν τό 29 του κατεποντίσθη" ήναγ- 
κάζετο δέ νά όμολογήσν) δτι τά λεπτόν 
έκεϊνο έξ έλάσματος σιδήρου κάρφος οΰ
δέποτε ήδύνατο ν’ άντιστήί είς τήν σφο- 
δράν οργήν τοΰ Ώκεανοΰ.

Πρωίαν τινά, ένώ ήτοιμάζετο νά έξέλ- 
θη έκ τοΰ δωματίου του, ειδοποιηθείς τήν 
προτεραίαν περί τής άφίξεως νέου κα ι-  
νουργοΰς τορπιλλοβόλου,δ Πλεμόν ήσθάν- 
θη ένταυτώ ζωηράν έκπληξιν καί ίσχυράν 
συγκίνησιν.

Άνήρ τις ,δστις πρό τίνος έθορύβει παρά 
τήν θύραν έπιμένων νά τόν ιδη άντί π ά 
σης θυσίας, παρουσιάσθη αίφνης ένώπιον 
του.

— Ό  Ζιλδά ! άνέκραξεν δ πλοίαρχος 
συγκινηθείς μέχρις εγκάτων έκ τ$ς θέας 
τοϋ παλαιοΰ συντρόφου του.

Καί χωρίς νά προσέξη είς τήν ιεραρ
χίαν, χωρίς νά παρεμβάλγι έμπόδια είς 
τήν κραυγήν τής καρδίας του, ήνοιξε τάς 
άγκάλας του πρός τόν ναύτην.



J

Οΰτος γελών άμα καί δακρύων περιε- 
πτυχθη τον άνώτεοόν του.

Ό τ ε  ήδυνήθη νά λαλήσϊ], είπεν άρ- 
θρώνων μετά τίνος δυσκολίας τάς λέξεις:

— Κύριε πλοίαρχε, νά μή δυσαρεστη- 
θήτε άν ήθέλγίσα νά έλθω πρώτος νά σάς 
αναγγείλω τό πραγμα.

— Τί πράγμα, φίλε μου ;
— Αί ! τώρα θά σάς τό είπώ αμέσως 

. . .  Ηλθα νά σάς αναγγείλω ότι τό 29 
δέν άπέθανεν.

— Α ΐ ; . . .  τ ί  λέγεις ;
— Λέγω ότι τό 29 έβαπτίσθη είς τήν 

Χάβρην καί ότι είνε εδώ, είς τάν λιμένα, 
κατακαίνουργον καί σάς περιμένει σιμά 
είς τήν παραλίαν.

Ό  Πλεμόν δέν ήθέλησε ν' άκούσϊ] πε
ρισσότερα. "Ωρμησεν είς τήν όδόν, παρα- 
κολουθούμενος ΰπό τοΰ ναύτου, όστις ήσ- 
θμαινεν οπως τόν παρακολουθεί.

Μετ’όλίγον έφθασενείς τάν ναύσταθμον.
Ό  Ζιλδά έλεγε τήν αλήθειαν.
Τό 29 ητο έκεΐ, καινουργές, στιλπνόν, 

ώς νεωστΐ κοπέν νόμισμα ΰπό τήν διαυγή 
λάμψιν τής πρωίας έκείνης τοΰ Μαρτίου.

Ό  άξιωματικός έσταμάτησεν.
'Ανεξήγητος ταραχή κατέλαβε τό πνεύ

μα του καί έθόλωσε τοΰς οφθαλμούς του. 
ΤΗτο τό έαρ χαχ  γε, οπερ διέχεε νέαν 
ζωήν έπί πάντων τών περικυκλούντων 
αΰτόν αντικειμένων καί έπ ’ αΰτής τής 
ψυχής του ; Τί έσήμαινεν ή άνάστασις 
αΰτή τοΰ παρελθόντος ; Τά γηραιόν σκά
φος, τό άπολεσθέν έκεϊ πέραν εις τόν τ υ 
φώνα τοΰ Είοηνικοϋ. άνέθρωσκεν άπό τών 
γλαυκών ΰδάτων μέ τό στιλπνόν του π ε 
ρικάλυμμα, διά νά τοΰ άποδείξϊ) οτι τά 
πάντα  έν τή ζωτΐ εινε θάνατος καί άνα- 
γέννησις; Τά έξαφαν.σθέν, ήτο ό πρώτος 
βίος, ό βίος τών δεινών βασάνων, τοΰ βα- 
θέος πένθους.

Εΰρίσκετα απέναντι τών πρώτων σελί
δων τοΰ μέλλοντος. Το έπίλοιπον τοΰ 
βιβλίου εμενε κ,εκλεισμένον' άλλά τ ί  πρός 
τοΰτο ; Δέν περιείχε βεβαίως περισσοτέ- 
ρας όδύνας άφ' όσας περιεΐχον αί σχισθεΐ- 
σαι σελίδες. "Αλλο δέν είχε νά ποάξγ) 
ε’ψ.ή νά προβή είς τό στάδιόν του, πεποι- 
θώς εις τόν αστέρα του, ίσως δέ ήμέραν 
τ ινά , έξ έκείνων, άς είσέτι δέν ήδύνατο ν’ 
άνζγνώσν) έν τή βίβλω τής Ειμαρμένης,ή 
εΰτυχ ία ,-?jv έπί τοσοϋτον χρόνον έπόθησεν 
ήθελε τέλος τάν συναντήσει.

Ή  Εΰτυχία ! έλειπεν όμως πάντοτε έξ 
αΰτής είς όρος οΰσιώδης' ήτο δυνατόν ά 
ρά γε νά έξαλειφθνί ή άνάμνησις τών πρώ
των του έρωτικών ό’ρκων ;

— Ή  Λευκή ! έψιθύρισε λυπηρώς ό 
Πλεμόν, ποιος θά μ.οϋ άποδώστ) τήν Λευ
κήν ;

Αίφνης μία ιδέα έπήλθεν είς τάν νοΰν 
του, ήτις τόν έπλήρωσε χαράς, μέθης α
ληθούς.

Προφέοων τό όνομά της, γ)σθάνθη έκ 
νέου οδύνην. Λοιπόν τήν ,ήγάπα άκόμη !

Έφοβεΐτο τόσον πολΰ νά τήν λησμο
νήσω ! . . .

'Από τής ήμέρας έκείνης έφάνη είς τόν 
νεαρόν πλοίαρχον ότι άνέζησεν. Ό χ ι 
διότι είσήρχετο είς νέον κύκλον έντυπώ- 
σεων καί ιδεών4 άπεναντίας αΰτόν τάν ά- 
ναζωογονηθέντα ήδη βίον είχε καί άλλοτε 
διανύσει. ’Αλλ’ ή εξις κατέστη εΰεργετική 
δι αυτόν, πραϋντική. Αΰτή έκανόνιζε τά 
συμβάντα τοΰ βίου του, συνετέλει είς τήν 
έμψύ χωσιν τών ήμεοών του, είς τήν άνά- 
παυσιν τών νυκτών του. Οί τραχείς κό
ποι τοΰ θαλασσίου βίου, καταβάλλοντες 
τό σώμά του , περιώριζον τήν μεγάλην 
έξαψιν τών λογισμών του. Βαθμηδόν ά- 
νεμίχθη είς τάς έργασίας τών ΰφισταμέ- 
νων του. ’Ανέπνεε τάν άέρα τής θαλάσ
σης διηνεκώς, ή δέ ποιητική καί όνειρο- 
πόλος φυσις του ήρέσκετο είς τάς έκδρο- 
μάς άνά τάς άκτάς, είς τάς έπιθεωρήσεις 
καί τά έργα έν γένει τής ΰπηρεσίας του.

Άφοΰ πάρήλθε καί ή ισημερία, μέ τά 
αναπόφευκτα αΰτής ναυάγια καί θαλάσ
σια δυστυχήματα, ό πλοίαρχος Πλεμόν 
ήδυνήθη νά προσβλέψϊ] μ.έ τήν καρδίαν 
πραϋνθεΐσαν τάς πρώτας άκτϊνας τοΰ I- 
αρος.

’Ενώ δέ αΰτός ώνειοοπόλει ή είργάζε- 
το, όλοψύχως έπιδιδόμενος είς τήν έκ 
τής πρακτικής εργασίας τέχνην ή είς τήν 
τέρψιν τού ρεαβασρ.οΰ, ή Εΰτυχία ποοσ- 
ήγγιζε πρός αΰτόν βήμα πρός βήμα, άλλά 
τόσον ήρέμα βαίνουσα, ώστε οΰδέ κάν 
τήν κεφαλήν τόν Ικαμε νά στρέψϊ).

ΙΕ'

Έ ζη  εί; Βάνην, όχι έντός τής πόλεως, 
άλλ ’ είς μακράν άπ ’ αΰτής άπόστασιν, 
παρά τήν θάλασσαν, έντός χαριέσσης έ- 
παύλεως γραφικώς άνυψουμένης έπί τής 
άκτής, περιστοιχιζομένης, άποκρυπτομέ- 
νης σχεδόν ΰπό συστάδος δένδοων, άτινα 
οί έκ τής θαλάσσης πνέοντες ΰγοοί άνε
μοι δέν άπεξήραινον, γυνή τις νεαρά καί 
ώραία, ής ή καλλονή είχε καταταράξει 
πάσαν τήν νεολαίαν τών περιχώρων, δτε 
μίαν Κυριακήν έθεάθη είς τήν λειτουρ
γίαν τοΰ ναοΰ τής Ρογκένδας.

*Η γυνή αΰτη Ιφερε βαθύτατον πέν
θος.

Έγίνωσκεν οτι ήτο χήοα, μόνον δέ οί 
προμηθεύοντες χ υ τ γ  τά χρειώδη ήδυνή
θησαν νά μάθωσι τό όνομά της, τόσον 
μονήρης ήτο ό βίος όν διήγεν, άποφεύ- 
γουσα πάσαν έκτός τής οικίας της σχέ- 
σιν.

Οί τολμηρότεροι καί μάλλον άδιά- 
κριτοι τών άγνωστων λατρευτών της πε- 
ριεπόλουν ένίοτε τήν νύκτα εις τά πέριξ 
τής έπαύλεως. ’Εγίνωσκον άπλώς οτι ή 
Ιπαυλις έφολάσσετο ΰφ’ ένός πρώην ναύ
του, ήρακλείου οώμης, οΰ ή σύζυγος ήτο 
ή μόνη ΰπηρέτοια έν τή οίκίςχ. Δύο πελώ 
ριοι κύνες ΰλάκτουν έντός τής αΰλής, ο
σάκις τις τών διαβατών έπλησίαζεν είς 
τήν κιγκλίδα. Τό μόνον,οπερ ήδυνήθησαν 
νά ίδωσιν οί περίεργοι ητο, οτι ή αΰτόθι 

; κατοικούσα κυρία άφίετο είς πολυώρους

ρεμβασμούς έπί άνδηρου τινός κείμενον, 
πρός τήν θάλασσαν.

Τήν είδον πολλάκις έοείδουσαν τόν 
βραχίονα έπί τοΰ λιθίνου δρυφάκτου, άκί- 
νητον, ώς νά ήτο καί αΰτή έκ λίθου, 
τό βλέμμα προσηλωμένον είς τόν μακρυ- 
νόν ορίζοντα, αδιάφορος πρός τά πρόσωπα 
καί τά πράγματα τά περιστοιχίζονται 
αΰτήν.

Ή  άγνωστος έφαίνετο μή φροντίζουσα 
ποσώς περί τών φημών, άς προΰκάλει ό 
άπομεμονωμένος αΰτής βίος. Ήρκεΐτο είς 
αυτήν καί μόνην πρός τήν συντήοησιν τής 
λατρείας $ τής άναμνήσεως, είς ήν ήτο 
άφοσιωμένη. Καθ’ άς ώρας ή παραλία 
ήτο έρημος, κατήρχετο μετά τών δύο 
αΰτής κυνών παοακολουθουμένη έξ άπο- 
στάσεώς τίνος παρά τοΰ γηραιού ναύτου' 
άλλοτε πάλιν συνδιελέγετο μετ’ αΰτοΰ.

Τής ήρεσκον αί δροσεραί πρωίαι καί αί 
φλογισμέναι τοϋ ήλίου δύσεις. Πάν ίστίον 
έμφανιζόμενον είς τά πέρατα τής θαλάσ
σης έφείλκυεν άμέσως τά βλέμμα της, 
οστις δέ ήθελε τήν παρατηρήσει, θά έ 
βλεπε τά  όμματά της ΰγραινόμενα οσά
κις έφαίνετο μ,ακρόθεν ό άτμάς πολεμικού 
τίνος πλοίου.

'Οσάκις δέν περιήρχετο τήν άκτήν με- 
τέβαινε διά τής συντοαωτέοας όδοΰ είς 
έξοχικόν τ ι κοιμητήριον, έκ τών ίδιαζόν- 
των έκείνων τής Βρεττανίας. Διηυθύνετο, 
χάριν περιπάτου, πρός τό μέρος αΰτό καί 
Ιμενεν έπί πολΰ έντός τοϋ περιβόλου τών 
νεκρών.

Ειχεν άρα συγγενή τινα έκεΐ τεθαμ- 
μενον ; Μήπως ύπό τά χώμα έκεΐνο- 
καί τόν γρανίτην άνεπαύετο ή νεαρά, ώς 
έφαίνετο, καρδία της ;

Ημέραν τ ινά  συνέπεσε νά μείνν) έπί 
πολλήν ώραν μέχρι τής έσπέρας έπί τοΰ 
άνδήοου βεβυθισμένη είς οεμβασμούς. Πέ
ραν είς τό πέλαγος, άναμ,εταξΰ τών σπιν- 
θηοοβολούντων κυμάτων ειδε διατρέχοντα 
τήν έπιφάνειαν έλαφρ.ά τινα σκάφη έκ σ ι
δήρου, έπιμήκη τό σχήμα. Άνεγνώρισε. 
τά τορπιλλοβόλα. Διέτρεχον έπί τής γ α 
λήνιου θαλάσσης, άναμέσων τών βράχων 
καί τών σκοπέλων τοΰ κόλπου Μορβιχάν, 
έκπίμποντα τήν πυρετώδη αΰτών άνα- 
πνοήν διά τής καπνοδόχης. Λίαν συγκε- 
κινημένη προσεκάλεσε τήν υπηρέτριαν καί 
έζήτησε νά τής φέρη τηλεσκόπιον, οΰτι- 
νος έποιεΐτο συχνήν χρήσιν, ή δέ υπηρέ
τρια έξεπλάγη σφόδρα διά τήν έκτακτον 
ταραχήν τής κυρίας της.

— Μήν έχετε τίποτε, κυρία ; ήρώτη
σεν.

— Ό χ ι ,  Ά νν ίκα , όχι, άπήντησεν ή 
άγνωστος.

Καί προσήλωσε τά βλέμμα είς τά τ η 
λεσκόπιον έξεταζουσα μ.ετά προσοχής, μέ 
τόν νοΰν άμα καί μέ τό βλέμμα, τά έλα- 
φρά σκάφη, τά ταλαντευόμενα ΰπό τών 
κυμάτων.

[ " Ε π ί τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ] .  Χ α ρ .  Λ ν ν ι ν ο ς



β ϊ ε β ο λ ο δ  κ ρ ε ς τ ο β ι κ η

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

[Συνέχεια]

JBj. Τ6 φρούριον ζητεί πολιορχίαν.

i Β  Ή έοώσα όρχηστρίς άνέμενε καθ’ έκά
στην παρά του Βελτίστσεφ οριστικήν ομο
λογίαν καί κατόπιν ταύτης αποφασιστι
κόν διάβημα,ΐνα παραδοθη αύτώ άμέσως’ 
βλέπον δμως την βραδύτητα τού έναν- 
τίου, τό φρούριον τούτο, άπεφάσισεν έπί 
τέλους νά τφ  διευκολύνγ] την άλωσιν.
I  — Πλάτον Βασίλειεβ ιτζ ! ήρξατο ποτε 
αΰτη, καθ’ δν καιρόν οΰτος Ιπινε τόν 
προσφερθεντα αύτφ  καφέ, είπέτε μοο εί- 
λικρινώς, σάς κάμνει εύχαρίστησιν νά 
παιδεύετε καί νά σπαράζετε ταΐς γ υ να ί
κες, τά δυστυχισμένα αύτά καί αδύνατα 
πλάσματα;

— Καί ποιόν έσπάοαξα ; έμειδίασεν ό 
Βελτίστσεφ.

— ’Εμάς ταΐς γυναίκες.
— Δ ηλαδή ;

= :— Εμάς, σάς λέγω ! . . . Είσθε ενας

ίκαθ’ αύτό δαίμονας ! μετά περιπαθούς 
στεναγμού έπρόφερεν αΰτη κλίνουσα τούς 
ώμους καί τό στήθος της έπ’αύτοϋ. 
ί  ■— ΔΙν παρετήρησα είς τον έαυτόν μου 
τέτοια έπιστήμη ! ώς μη μαντεύσας έ- 
κίνησεν οΰτος άρνητικώς την κεφαλήν. 
Έπειτα , δσον άφορέ£ τάς γυναίκας, έγώ 
είμαι δειλός καί συνεσταλμένος.
I  — Σεΐς ; ! χά, χά, χά, χά ! έγέλα- 
βεν αΰτη διά τού λαρυγγώδους αυτής 
θεατρικού γέλωτος . Λοιπόν άγαπάτε, 
ώστε ή γυναίκα πρώτη νά σάς κάμν) την 
όμολογίαν ;

— Δηλαδή, τ ί ομολογίαν ;
—Ώ χ ,  Θεέ μου ! ποίαν ομολογίαν —

τ ίς  αγάπης, έννοεΐται ! j
— Βέβαια, έζ ένός μέρους, φρονώ, δτι 

εινε τούτο πε$ό εύχάριστον.
— Ώ  ! τέτοιος είσθε τό λοιπόν ! . . . 

ώστε καλά σάς ένόησα... τούτο περισσό
τερον κολακεύει την φιλαυτίαν σας . . . 
Αλλά σεΐς, σεΐς μήπως, δέν καταλαμβά- 
ν=τε πόσον είνε δύσκολον ’ς την καϋμένην 
την γυναίκα νά κάμΥ] πρώτη παρομοίαν 
Ομολογίαν ;

— Τότε άς μην την κάμτΐ-
— ’Αλλ’άφού σεΐς την προκαλήτε, χω- 

fU νά τό θέλετε ;
— Τότε άς την κάμγι.
— "Οχι, ίίσθε συχαμένος, κακός, νά 

* έγώ 1 ειπεν αΰτη κτυπήσασα αύτόν έ- 
λ*φρώς είς την χεΐρα διά τού μετάξινου 
θυσάνου τού ωμοφορίου της.

— Ά λλά  τ ί  θά έλέγατε, έξηκολούθη-

σεν αΰτη μετά τινα άναποφάσιστον δ ι
σταγμόν’ καί τ ί θά έκάμνατε, άν μιά γ υ 
ναίκα . . .  άς πούμεν, τέτοια, δπως έγώ, 
σάς άνοιγε την καρδιά της ;

— Έ γώ  ; . . .  θά την έρωτούσα είς τί 
χρεωστώ την όμ,ολογίαν ταύτην ;

— Καί άν σάς άπαντούσαν, δτι την 
χρεωστεΐτε εις την άγάπην της ;

Τότε θά έξεφραζ α την ευχαρίστησίν 
μου διά την τιμήν καί . . .  πιθανώς θά έ- 
προσπαθούσα, τυχούσης περιστάσεως, νά 
έπωφεληθώ τής άγάπης ταύτης.

Ή  πρώην όρχηστρίς άνέλαμψεν ύπό χα
ράς καί αύταρεσκείας.

— Μάθετε λο ιπ ό ν . . .  ήρξατο αΰτη έν 
μεγίστη ταραχή καί έξάψει κλίνουσα πρός 
αύτόν ’ άλλ' ούτος, ώς μη παρατηρήσας 
τούτο, άπροσδοκήτως καί οΐονεί έξακο- 
λ,ουθών νά έκφράζϊ) την γνώμην του, δ ι
έκοψε την ομολογίαν της.

—  Έκτος τούτου, 'ξεύρετε, δτι ό Ιρως 
πάντοτε άπαιτε ΐ θυσίας καί αποδείξεις 
είπεν ούτος πονήρως μειδιών.

—  Καί τ ί  θυσίαις δεν κάμνει μιά γ υ 
ναίκα πού άγαπ^, άφού θυσιάζη την τ ι 
μήν της, την θέσιν της !;

— Ύπάρχουν πολλών ειδών θυσίαι
κ’ έγώ ίσως, άπό την άγαπώσαν γυναίκα, 
είμπορεΐ νά άπαιτήσω απεριορίστους θυ
σίας, άπεριόριστον πίστιν πρός έμέ, πρός 
τόν έ'ρωτά μου, είς τούς πόθους μου, έπί 
τέλους, καί έκτός τούτου, πλήρη καί ά- 
παριόριστον υποταγήν είς τάς θελήσεις 
μου.

—  Ή  γυναίκα πού άγαπόί τά δέχεται 
καί είνε έτοιμη είς δλα ! άσθενώς στενά- 
ξασα καί άναστρέψασα τούς οφθαλμούς 
είπεν ή χορεύτρια.

— Τότε μ^ά τέτοια γυναίκα είνε άξία 
απεριορίστου ερωτος καί σεβασμού.

— Λοιπόν, σάς λέγω, πώς ε/ώ είμαι 
μιά άπ’ έκείναις ταΐς γυναίκες, άνέκραξεν 
έξαφθεΐσα όμαδόν ή "Ολγα Ρωμάνοβνα.

«Θεέ μου ! . . . άπελθέτω άπ ’ έμοΰ τό 
ποτήριον τούτο ! μετ’ ένδομύχου κψμι- 
κού τρόμου διελογίσθη ό Βελτίστσεφ ’ ι 
δού, έπέστη ή άπαισία στιγμή ! . . .  Λοι
πόν, Πλάτων Βασίλειεβιτζ, παίξε καλά 
τό μέρος σου ! Στερεώθητι ! . . .  "Η κερδί
ζεις ή χάνεις τό παιγνίδι ! . . .  ’Έχει κα 
λώς ! . . .  Δός είς τήν φυσιογνωμίαν σου εκ- 
φρασιν χαρωπώς Ικπληκτον !»

— Ναί ! έγώ είμ’ έκείνη ή γυναίκα ! 
άφηνιάσασα, πανηγυρικώς καί μετά φο
βερού πάθους έξηκολούθησεν ή χορεύτρια 
καί ήνορθώθη ένώπιον τού Βελτίστσεφ. 
"Ισως τούτο είνε καί γελοΐον έκ μέρους 
μου, άλλά . . . σεΐς ήθελήσατε αύτήν 
τήν ομολογίαν, λοιπόν, νά πού τό έπι- 
τύχατε ! . . . Έ γώ πε^ά ένόμιζα δτι έ- 
πέρασε ό καιρός μου, δτι έγώ ζώ διά 
τήν θυγατέρα μου, καί μόνον σεΐς μ’ έ- 
πείσατε τό έναντίον,σεΐς μέ παρορμήσατε, 
σείς έξερεθίσατε τό αίσθημά μου, σείς έ- 
κάματε αυτά δλα καί μ’ αναγκάσατε νά 
σάς άγαπήσω .. .  Κατωρθώσατε δ,τι επ ι
θυμούσατε ! . . .  Ναί ! έγώ ή γρτρά, σάς ά
γ α π ώ ’σάν τρελλή !. . .  Σεΐς το θελήσατε!.. 
Κάμετε με τώρα, δ,τι θ έ λ ε τ ε ! . . .  Προσ-

τάξατε , άπαιτήσατε, διαθέσατέ με, είμαι 
δλη ίδική σας ! Είμαι δούλη σας καί . . . 
είς δλα έτοιμος I

Βλεπων καί άκούων ό Βελτίστσεφ έφο- 
βήθη ένδομύχως. Τό πύρ τού ειλικρινούς 
καί φλογερού, καίτοι ούχί έντελώς άγνού 
πάθους, δπερ έξεσπάτο είς λόγους, είς ή 
χον φωνής καί εβραζεν είς τούς οφθαλ
μούς,είς τό πρόσωπον, είς τάς χειρονομίας 
καί εις δλην τήν μορφήν της γυναικός 
ταύτης , έξέπληττεν αύτόν σοβαρώς. Ού- 
δέν τό κψμικόν μάλιστα άπέμεινεν ήδη 
αύτή. Τούναντίον’ διανοούμενος τήν ή- 
λ ικίαν της, τφ  έφαίνετο αΰτη φρικώδης.

Ά λ λ ’ ή φρίκη καί οί δισταγμοί αύτού 
δέν ήσαν διαρκείς.

« Ή  τώρα, ή ποτέ πλέον ! ειπε καθ’ έ
αυτόν, ένθυμηθείς τά χρήματά του καί 
τήν δουλείαν’ καί ή τελευταία αΰτη σκέ
ψις υπερτέρησε τών λοιπών.

ΙΑ'
‘Ελεύθερος

— Ό μως, άκούσατε τ ί θά σάς ’πώ, 
φίλη μου, είπεν ό Βελτίστσεφ, ώς έκ π ε 
ρισσού, δταν έκόπασεν ή πρώτη όρμή της 
ταραχής τη ς ’ άπό χθές τό βράδυ μάλ ι
στα ήθελα νά σάς παρακαλέσω, άλλά, 
σά* ομολογώ, δέν είχα καιρόν νά ένασχο- 
ληθώ δπως πρέπει. Έ χ ω  απόλυτον άνάγ 
κην νά έπαληθεύσω τά χρήματά μας μέ 
τούς λογαριασμούς μου’ δέν έπρόφθασα 
άκόμη μέχρι τούδε νά τό πράξω, καί έν- 
τούτοις, τούτο είνε άνάγκη νά γείνν), διχ 
νά μή συμβ'55 κανέν λάθος... Λοιπόν ιδού 
πώς νά γείν·/)’ σάς προσκαλώ σήμερον-είς 
τού Βορές’ , έκεΐ γευματίζομεν en deUX, 
έόρτάζομεν δπως πρέπει τήν πρώτην εύ- 
τυχη ήμέραν μας, άλλά προηγουμένως, 
περνούμεν άπό τό σπίτι μου — ευτυχώς σή
μερον εχω κλειστόν άμάξι— ώστε κανείς 
δέν θά μάς ίδ ίΐ ’ σεΐς δέ*πέρνετε μαζύ σας 
τά πακέτα μας, τ ’ άφίνομεν έκεΐ καί τό 
απόγευμα έπιστρέφομεν πάλιν είς τό σπί
τι μου, σεΐς άναπαύεσθε ολίγον κ ’ έγώ 
έν τούτοις, κάμνω τήν έπαλήθευσιν καί 
σάς τά  έπιστρέφω , διότι πάντοτε είνε 
άκόμη άνάγκη νά τά φυλάττητε σ ε ΐ ς .Α 
κολούθως, σάς συνοδεύω είς τό σπίτ ι σας 
μέ τά χρήματα, κ’ Ιτσι μαζύ θά τελειώ- 
σωμεν πάλιν τήν ευτυχή ήμέραν μας.Σύμ
φωνος ;

Ή  "Ολγα Ρωμάνοβνα, ούδ’ έπί σ τ ιγ 
μήν διστάζουσα, προθύμως συνήνεσεν είς 
τήν έπιθυμίαν του. 'Γοσούτον ήδέως προσ- 
εμειδία αύτη ή ιδέα τού εύχύμου γεύμα
τος en deux, μετά χροιάς τοσοΰτον ρο
μαντικές, έν πολυτελεΐ καί εύμαρεΐ δ ια 
κοσμήσει ιδιαιτέρου διαμερίσματος ένός 
έκ τών καλλίτερων εστιατορίων, ά λλ ’ έ'τι 
μάλλον εύχάριστον, έφαίνετο αύτή, δτι 
θά ύπάγν) «μαζύ του» είς τήν κατοικίαν 
του, μεθ’ δλης τής μυστηριώδους χροιάς 
έρωτικης συνεντεύξεως. Μετά σπουδής 
ήλλαξεν αΰτη ένδυμασίαν, καί ένεχείρισε 
τώ Βελτίστσεφ τά δέματα, άτινα  ήσαν 
έπιμελώς περιτετυλιγμένα καί δεδεμένα

I. Γνωστόν έν Πετροκπάλει έστιατόριον. Σ. Μ.



άπαντα όμοΰ. Οΰτος έθλιψαν αΰτά στε- 
ρεώς πρός τό στήθος του καί έκάλυψε τά 
κειμήλιά του ύπό τήν πλατείαν μηλωτήν 
αΰτοϋ. «Αί, χ.αί νά έφανερόνετο αΰτήν 
την στιγμήν άπό κανένα μέρος ή Λιουδ
μήλα ! », διελογισθη οΰτος καθ’ δν καιρόν 
κατήρχοντο άμφότεοοι την κλίμακα, καί 
ή σκέψις αδτη περιέλουσεν αυτόν έλαφρώς 
διά δυσαρέστου ψύχους.

* '0  Θεός νά τά φερϊ] δεξι^ ! » ,  διελο- 
γίσθη οΰτος ύψών τούς οφθαλμούς πρός 
τόν οΰρανόν διά τοΰ θρησκευτικώς προ
ληπτικού καί ίσχυροϋ έκείνου αισθήματος, 
οΰτινος έστερεΐτο τέλεον καί μάλιστα 
οΰτε ΰπώπτευσεν ε’ις έαυτόν μέχρι τής 
στιγμής ταύτης.

— Τέλος πάντων ! τώρα καί έκατό 
Λιουδμήλαι νά έλθουν, ένόσφ αναπνέω, 
δέν θά μοΰ άποσπάσουν τό δέμα τοϋτο ! 
μετ ’ άποφάσεως διελογίσθη οΰτος, βοη- 
θήσας τήν Ό λ γ α  ν Ρωμάνοβναν νά κα- 
θήσγ) έν τϊ) άμάξγ) καί μετά σπονδής 
κλείσας όπισθεν αΰτοϋ τήν θύραν.

★
* *

Άφιχθείς  είς τό οίκημά του δ Βελτί
στσεφ, ένόσφ ή ξένη του έξεπλήττετο 
καί άπεθαύμαζε παρατηρούσα τάς εικό
νας, τά  μάρμαρα καί άπασαν τήν περί- 
κομψον διακόσμησιν τοΰ οικήματος, ϊ -  
σπευσε, πρώτον πάντων, νά άσφαλίσγ] έν
τός άδιαφλόγου ταμείου τά πολύτιμα 
αΰτοϋ δέματα.

—  Έδώ είνε ασφαλέστερα, παρετήρη
σεν οΰτος πρός τήν στραφεΐσαν πρός α ΰ 
τόν όρχηστρίδα, θέτων είς τό θυλάκιόν 
του τήν κλείδα τοΰ ταμείου1 δέν είνε 
φρόνιμον ν’ άφίνν) κανείς έκτεθειμένα τόσα 
χρήματα, ακούσιον σκάνδαλον διά τοΰ; 
ΰπηρέτας.

Ή  χορεύτρια συνήνεσε πληρέστατα εις 
τήν πρακτικήν ταύτην παρατήρησιν.

— Λοιπόν ! πηγαίνομεν τώρα νά γευ- 
ματίσωμεν ! έπειγόντως έπρότεινεν οΰτος- 
ά; μή χάνωμεν τόν χρυσόν καιρόν μας δι’ 
αΰτά τά  τιποτέν ια  πράγματα.

Καί διηυθύνθησαν παρά τφ  Βόρες.
Διέταξεν οΰτος τό λεπτότερον καί πο- 

λυτελέστερον γεΰμα μετά τών λεπτοτέ- 
ρων οίνων.

Τί τό παράδοξον; Ιώρταζεν, έθοιάμ- 
βευεν, ήτο περιχαρής καί εΰτυχής τοσοϋ
τον δσον οΰδέποτε καθ’ ολον τόν βίον 
του" ή έκτάκτως εΰτυχής αΰτη ημέρα 
ήτο διά τήν ψυχήν του αληθής ήμέρα έ- 
ορτής, καθότι έπανέκτα τά χρήματά του 
καί τήν έκ τής δουλείας έλευθερίαν του.

Είχεν έπί τούτφ  προηγουμένως δ ιατά
ξει τοΰς ΰπηρέτας 'ΐνα έπιβραδύνωσιν δ
σον οίόν τε πλειότερον τό γεΰμα, κατό
πιν τού όποιου έπίτηδες προσεπάθει νά 
συγκρατϊΐ τήν Ό λ γ α ν  Ρωμάνοβναν διά 
φαιδράς καί διασκεδαστικής ομιλίας, μό
νον καί μόνον δπως παρέρχεται ό καιρός.

Έ π ί τέλους τό ώρολόγιον έσήμανε τήν 
δεκάτην καί ήμίσειαν ώραν.

— ’Ξεύρετε τ ί ,  άγγελέ μου! είπεν οΰ
τος, είμαι σήμερον τόσον εΰχαριστημένος

καί άπό σάς καί άπό τήν ήμέραν μου καί 
άπό τόν έρωτά μου καί άπό τό γεΰμά 
μας καί άπό δλον τόν κόσμον, καί τόσον 
είμαι εύθυμος, ώστε τελείως δέν είμαι εις 
κατάστασιν νά ένασχοληθώ είς σοβαράν 
έργασίαν, έ'πειτα δά είνε καί άργά.. .Καλ
λίτερα πλέον αυριον κάμνω τοΰς λογα
ριασμούς μου καί σάς έπιστρέφω τά χρή
ματα ό ίδιος' άλλά σήμερα πρέπει νά πι- 
οΰμεν, νά τραγουδήσωμεν καί νά διασκε- 
δάσωμεν ! . .  Πηγαίνομεν κα τ ’ εΰθεϊαν είς 
τό σπίτ ι σας νά εΰφρανθώμεν πίνοντες τό 
τσάϊ ! . . .  Μά τήν αλήθειαν, άξιζει δι’ αΰ- 
τους τούς λογαριασμούς νά άπομακρύνγ) 
κανείς διά μερικάς ώρας τήν χαράν μας, 
νά καταστρέφη τήν πρώτην ήμέραν τής 
εΰτυχίας μας ; ! . . .  Πηγαίνομεν, φ ιλτάτη  
μ ο υ ! . , .  Πηγαίνομεν !

« Ά χ ,  πόσον μ’ αγαπά ! . . .  ”Αχ τί ώ- 
ραΐος ποΰ είνε!» , διελογίζετο ή γραΐα ά- 
μαρτωλή μετ’ έκστάσεως καί τρυφερότη
τας θεωροΰσα τόν Βελτίστσεφ.

★
* «

Διεσκεύασεν είς τόν θάλαμόν της «α 
σθενές ημίφως»,οπερ έπέχυνε θαμβερός φα
νός κρεμάμενος έκ τής οροφής, καί έ'πραξε 
τοΰτο ουχί άνευ σκοπού' έγνώριζεν, δτι 
τό «ασθενές ημίφως», άποκούπτον λίαν 
έπιτυχώς τάς ρυτίδας καί λοιπάς έλλεί- 
ψεις τής ηλικίας της, έν γένει συντελεί 
είς τήν γυναίκα, δπως φαίνηται πλε ιότε
ρον διαφέρουσα.

Κα τά τήν έσπέραν ταύτην «τό ασθε
νές ήμίφως» κατηύγαζεν, οΰχ_ί άνευ εν
διαφέροντος εικόνα.

Ό  Βελτίσ τσεφ έκάθητο παρά παλαιόν 
κλειδοκύμβαλον, είς τό όποιον είχε ποτε 
διδαχθή ή μικρά Μήλοτσκα, καί συνώ- 
δευε ψάλλων Ιν έκ τών ζωηρών καί ασέ
μνων άσματίων. Ή  "Ολγα Ρωμάνοβνα, 
προφθάσασα έκ νέου νά ένδυθνί τήν πλα
τείαν βλοΰζάν της, ύπό τήν επήρειαν τοΰ 
πρό μικρού καταποθέντος καμπανίτου, ΐ -  
στατο παρά τόν Πλάτωνα καί, άνευ λ έ 
ξεων, έπαναλαμβάνουσα τήν φωνήν του, 
έξετέλει διά τών χειρών καί τών ώμων 
τάς γνωστάς έκείνας κινήσεις τοΰ καν -  
κάν, αϊτινες τοσοϋτον θέλγουσι τοΰς θα- 
μιστάς τών θεάτρων Μπούφφ καί Μπέργ.

Καί έψαλλον άμφότεοοι τοσοϋτον εΰ- 
θύμως, τοσοϋτον άμερίμνως, σαγηνευόμε- 
νοι έκ τών ήχων τοϋ εύστροφου φσμα- 
τίου' τό κλειδοκύμβαλον άντήχει βρον- 
τωδώς ΰπό τοΰς εΰκινήτους δακτύλους 
τοϋ Βελτίστσεφ' αί καν-κανικαί κινήσεις 
τής πρώην όρχηστρίδος ήσαν τοσοϋτον 
έπαγωγώς έκφραστικαί, άλλ’ αίφνης άνυ- 
πόπτως καί άποοσδοκήτως εί; τήν θύραν 
ένεφανίσθη ή Λιουδμήλα Κόροβοφ.

’Ανάγκη τώρα ήτο νά ελθη καί αΰτή 
κατά τήν στιγμήν ταύτην !

Οί άοιδοί μας τοσοϋτον ήσαν βεβυθι- 
σμένοι είς τό εργον των, ώστε δέν ήκου- 
σαν τόν κώδωνα, οΰτινος ό ήχος έκτός 
τών ιδίων αΰτών φωνών, άπεπνίγετο έτι 
καί έκ τών βροντωδών ήχων τού κλειδο- 
κυμβάλου.

Ή  Λιουδμήλα ΐστατο παρά τήν θύοαν, 
κάτωχρος, μέ συνεσπασμένας τάς οφρζς 
καί μέ έ'κφρασιν είς τ-ό πρόσωπον αΰστη. 
ρώς ψυχράς έκπλήξεως.

Ά λ λ ’ ή Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα, τά  νώι« 
έχουσα έστραμμένα πρός τήν θύραν, κατά 
τήν πρώτην στιγμήν,οΰδόλως παρετήοη^ 
τήν άφωνον έμφάνισιν τής θυγατρός τγ)ς> 
καί έμφαντικώς έξηκολούθει τάς ασέμνους 
κινήσεις της καμπτομένη έπί τοΰ Βελτί
στσεφ, δι’ δλως έγκαοδίου τρόμου.

— Ώραία ένασχόλησις! άντήχησεν α!* 
φνης όπισθεν αΰτής ή ήχηρά τής Λιουδ
μήλας φωνή.

Ή  “Ολγα Ρωμάνοβνα έστράφη καί είς 
τό έ'πακρον καταπλαγεΐσα , έστη έπί τι- 
νας στιγμάς έν άφώνφ έκπλήξει καί τρό· 
!*Ψ·

Ό  Βελτίστσεφ ώσαύτως διέκοψεν είς 
τήν ήμίσειαν φωνήν τό φσμά του, άνεπή- 
δησεν έκ τής θέσεώς του καί περιήλθεν είς 
ουχί καλλιτέραν θέσιν.

Άμφότεροι ήσαν κατάπληκτοι καί τε- 
ταραγμένοι εις τό μή περαιτέρω.

Ή  Λιουδμήλα, άφήσασα τήν παρά τήν 
θύραν στάσιν της,είσήλθεν έν τφ  θαλάμφ.

— "Αχ, Μήλοτσκα . . . σΰ είσαι ; διά 
συγκεχυμένη; φωνής ώμίλησε πρώτη ή 
Ό λγα  Ρωμάνοβνα.

— Ναί, έγώ είμαι, καί φαίνεται δέν 
ήλθα είς κατάλληλον ώραν. ι

— Καί δ ιατ ί ;  έγώ . . .  έγώ πάντοτε
χαίρομαι νά σέ βλέπω.

Καί ή μαμά έκίνησε πρός τήν θυγατέ
ρα της ΐνα τήν άσπασθϊί.

— Καλέ τ ί,  μήπως ή π ι ε τ ε ; . . .  Μυρί
ζετε κρασιά ! μετ’ αποστροφής είπεν ή 
Λιουδμήλα απωθούσα τήν μητέρα της.

— Καί άν είνε Ιτσι, έσένα τ ί  σέ κό
φτει ; ! δέν σ’ έβάλανε, νομίζω, δασκά- 
λισσα ’ς τό κεφάλι μου ! όργίλως έξέφρα- 
σεν ή μαμά ! τήν οποίαν βαθέως έπλη -  
ξεν ή παρατήοησις αΰτη.

— Πλάτον Βασίλειεβιτζ, λάβετε τόν- 
κόπον νά μοϋ έξηγήσετε τ ί σημαίνουν 
δλα αΰτά ; ψυχρώς καί σταθερώς ήρώ
τησεν ή Λιουδμήλα άποτανθεΐσα πρός 
τόν Βελτίστσεφ.

— Δέν έννοώ τήν έρώτησίν σας, εΰπει- 
θώς άπήντησεν οΰτος προφθάσας ήδη νά. 
δεσπόσγ) έαυτοϋ.

— Σάς παρακαλώ νά μοϋ έξηγήσετε 
τ ί  συμβαίνει έδώ ! . . . Ή  πρός έμέ δ ια 
γωγή σας καί τής μητρός μου μοί φα ί
νεται κάπως παράδοξος.

—  Φρονώ δτι οΰτ’ έγώ, οΰτε ή Ό λ γ χ  
Ρωμάνοβνα όφείλομεν νά δίδωμεν λο γα 
ριασμόν τής διαγωγής μας είς κανένα, καί 
αν τά  άπλούστερα καί άθωώτερα πράγ
ματα σάς φαίνονται παράδοξα, τόσον τό 
χειρότερον διά σάς.

Ό  Βελτίστσεφ είπε πάντα ταϋτα  οΰχί 
άνευ άξιοπρεπείας- συνελθών έκ τής πρώ
της έκπλήξεως, έσκέφθη έν άκαρεϊ δτι, 
άφοϋ τά χρήματα ΰπήρχον ήδη είς χειράς 
του, δύναται νά κρατΤ) άπέναντι τής 
Λ^υδμήλας στάσιν άνεξάοτητον καί μά
λ ιστα διά μιάς νά τΐΐ δώστρ νά τό α ΐ— 
σθανθ?ί τοΰτο.



Ή  Λιουδκ,ήλα κατόπιν τών λόγων του διαφέρωσι τή νΌ λγαν  Ρωμάνοβναν. Οΰτω, 
ιταρετήρησε μετ’ άληθοϋς έκπλήςεως : τουλάχιστον, έφαίνετο είς την Λιουδμή-

— Καί διατί δέν εΰηρεστήθητε νά ϊ\ -  \aiv. Κατ’ άρχάς, οΰδεμίαν τελείως Ιδω-
0γ)τε πρός έμέ, άφοϋ έπίτηδες σας έγραψα κεν είς τοϋτο προσοχήν, άλλά μετά την 
οήαεοον τό πρωί ; ήρώτησεν αυτη. ' , διακοπήν τών επισκέψεων τής μητρός αΰ-
■ — Διότι, πρώτον πάντων, μόνος έγώ τής,το ιαύτη τροπή είς την διαγωγήν της, 

είμαι κύριος τοϋ καιροϋ μου, και νομίζω, έπί μάλλον και μάλλον ήρξατο είκονι- 
οτι δέν είμαι ΰπόχρεως, χάριν τών όρε- ζομένη είς τοΰς όφθαλμοΰς της Λ^ουδμή- 
ξεών σας, νά τρέχω είς την ποώτην πρόσ- . λας, έν είδει παραδόξου καί δυσνοήτου 
κλησίν σας. ί ζητήματος. Τί νά έσήμαινον άρα πάντα

— Καί πρό πολλοΰ σκέπτεσθε οΰτω, ταϋτα  ; Ή  Λιουδμήλα διηπόρει, ά λλ ’ έν 
Πλάτον Βασίλειεβιτζ ; δηκτικώς καί όργί- τούτοις έξηκολούθει ν’ άποδίδη είς τό ζή 
λιας ήρώτησεν ή Λιουδμήλα. τημα τοϋτο λίαν μηδαμινήν σημασίαν.

— Ά πό της στ ιγμές, άφ’ής κατέστην « Ισως, εινε θυμωμένη διά τήν μυστικό-
έλεύθερος, έπρόφερεν οΰτος λαμβάνων τάν τη τά  μου, ά !  δ έ ν ’πά ’νάνε ! » ,  καθησυ- 
πϊλόν του. χαστικώς διελογιζετο, όπόταν τό περί

— Χαίρετε, "Ολγα Ρωμάνοβνα. μεταβολής τής μητρός της ζήτημα έπήρ-
Καί άπλούστατα θλίψας τήν χεΐρα τής χετο είς τήν κεφαλήν της.

μ,αμάς, μετά ξηράς είρωνικώς φιλόφρονος , , Ό  Βελτίστσεφ ώσαύτως πρό πολλοΰ

έντός κεκλεισμένου οχήματος! *Καί ποία 
νά ήνε αΰτή ή προχωρημένης ήλικίας κυ
ρία ; έξωργισθεΐσα έκ τής νέας άποτυ- 
χίας της, διελογίσθη ή Λιουδμήλα καί 
διηυθύνθη οίκαδε.

[Έ πετα ι αυνέχεια].
Α γ α θ .  Γ .  Κ ω ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

A . SCHNEEGANS

ΰποκλίσεως άπετάθη μακρόθεν πρός την 
θυγατέρα :
: — Προσκυνώ, κυρία.

Καί άπεμακρύνθη ήσύχως, άπλώς καί 
μετά τής προσηκούσης άξιοπρεπείας.

« ’Ελεύθερος !. . . έλεύθερος ! » ,  περιχα- 
ρώς έπανελάμβανε καθ’ έαυτόν ό Βελτί-

δέν ειχεν έ'λθει παρ’ α ΰ τ -J, άλλά κα ί τό 
περί διαζυγίου ζήτημα, κατόπιν τής έπι- 
σκέψεως τοϋ φόν Σνίτσλη, έσίγησεν. Ή  
άόριστος αΰτη κατάστασις καθίστατο ό- 
σημέοαι άνιαρά τϊ) Λιουδμήλα καί ήρξατο 
άνησυχοϋσά πως αΰτήν. Άνέμενε καθ’ έ 
κάστην νέας τινας ειδήσεις περί τής έν-

στσεφ, μετά τάχους έλαύνων διά τών ό- j διαφερούσης αΰτήν ύποθέσεως, άλλ ’ αί ή- 
δών τής Πετρουπόλεως. Οί άμυδρώς φω- μέραι διεδέχοντο άλλήλας, οΰδεμία ήρ- 
τιζόμενοι λίθινοι όγκοι, αί έπιγραφαί, τά χετο είδησις, ό δέ Βελτίστσεφ δέν έμφα- 
φωτοβολοϋντα παράθυρα, αί προστυγχά- ι νίζεται άνευ προσκλήσεως, καί ή μαμά 
νουσαι άγοραΐαι άμαξαι καί οί διαβάται, | πρό πολλοΰ ήδη δέν κοπιάζει. Ή  Λιουδ- 
πάντα ταϋτα  τώ έφαίνοντο τοσοΰτον μήλα.κατελήφθη ΰπό άμφιβόλων διαλο- 
έορτάσιμα,. τοσοΰτον κατεστολισμένα, γισμών.... "Εγραψε πρός τόν Πλάτωνα έ- 
λάμποντα καί φαιδρά. "Εκαστος φανός πιστολήν, παρακαλοϋσα αΰτόν νά έλθγ) 
αεριόφωτος, έφαίνετο οτι ποοσηνώς ενευεν είς όρισμένην ώραν' ά λλ ’ ή ωρα αΰτη πα- 
αΰτφ, ώσεί πάντα ταϋτα  συνεμερίζοντο ρήλθε, καί έδέησε νά άναμένν) έπί ματα ίφ  
ώσαύτως τήν χαράν του καί άφώνως ώ- έφ’ όλης τής ημέρας. Έξοικειωθεΐσα έ- 
μίλουν αΰτφ  προσαγορεύοντα διά τής σχάτως νά ευρίσκη είς τάν φίλον της,
ίδιας λέζεως : «έλεύθερος»

IB'
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Ή  Λιουδμήλα άπό τίνος ήδη καιροϋ, 
είχε παρατηρήσει μεταβολήν τινα έν ταΐς 
πρός αΰτήν σχέσεσι τής μητρός της. Είς 
τί κυρίως συνίστατο ή μεταβολή αΰτη, 
δέν ήδύνατο νά προσδιορίσει μετά φανε- 
ράς καί θετικής ακρίβειας, άλλά ζοφεοώς 
βυν·/)σθάνετο δτι, «κάπως ήλλαξαν τά 
πράγματα», ώσεί είς μηχανισμόν τινα 
έχαλαρώθη τ ι ,  προδήλως, μηδαμινός τις

καίτοι άκουσιον, πλήρη ΰποταγην καί 
έκπλήρωσιν τών αιτήσεων της, δέν ή 
δύνατο νά άνομολογήση . οτι ή διαγωγή 
αΰτοϋ δέν ήτο ασυνήθης Μήπως εινε ά- 
σθενής ; διελογίσθη ή Λιουδμήλα, ά λλ ’ 
έν τοιαύτν) περιπτώσει ώφειλε νά μέ είδο- 
πο'.ήσν], νά μοϋ γράψγ, ή νά στείλτ) τινά, 
καί όχι νά μέ κάμ·/) νά τόν περιμενω ά- 
δικως !

Τήν έσπέραν αί ΰποψίαι τής Λιουδμή
λας ηΰξησαν. Καθ’ όλας ταύτας τάς ή- 
μέρας, αίσθανομένη έλαφράν αδιαθεσίαν, 
δέν έξήλθεν' έμενε πάντοτε μόνη καί ήρ
ξατο άκουσίως νά στενοχωρήται. Ή  στε- 

Λοχλίας, ή έθραύσθη μικρόν τ ι ,  άφανές νοχωρία συνεπέφεοε δυσάρεστον έρεθισμόν
έλατήριον. Τ·7) έφαίνετο,έν παραβειγματι, 
παράδοξον, δτι ή μήτηρ αΰτής τήν έπε- 
ακέπτετο σπανιώτερον, ακολούθως δέ καί 
διέκοψεν δλοτελώς τάς έπισκέψεις της. 
Οΰχ ήττον παράδοξον ήτο καί τοϋτο, δτι 
Λρότερον, άδιακόπως όμιλοΰσα περί τών 
χρημάτων καί προσπαθοϋσα νά μάθγ) πώς 
**ί πόθεν άπέκτησεν ή Λιουδμήλα τά  κε
φάλαιά της, αίφνης έπαυσε διαπυνθανο-
(*ένη περί τοϋ θέματος τούτου' ώσαύτως [ άμ’ έργον. Ά λ λ ’ όποία ΰπήρξεν ή έκπλη- 
*αί πάσα περί τοϋ Βελτίστσεφ ομιλία οΰ- ξις καί ή άγανάκτησις τής Λιουδμήλας 
δεμίαν παρ’ αΰτής έτύγχανεν ύποστηρί- Σεργιέεβνας, δταν ό ύπηρέτης τοϋ Βελτί- 
ξεως' ένί λόγφ, καί χρήματα καί Βελτί-  στσεφ, έγνωστοποίησεν αΰτή δτι ό κύριος 
στσεφ καί αΰτή ή Λιουδμήλα καί τά πρό τοϋ γεύματος ήλθε πρός στιγμήν 
°χέδια αΰτής καί οί σκοποί,πάντα ταϋτα , μετά τίνος προχωρημένης ήλικίας κυρίας 
ώσεί διά μιάς καί αίφνης, Ιπαυσαν νά έν- I καί πάλιν άνεχώρησε μετ' αΰτής κάπου,

τής κακοδιαθεσίας της, ήτις ηΰξανε, συν
επείς τής άγνοιας περί τής ύποθέσεως ι 
τοϋ διαζυγίου, τής άπουσίας τής μητρός 
της καί τών μετά τού Πλάτωνος τ ε τα 
μένων σχέσεων.

Μάτην άναμείνασα τόν Βελτίστσεφ, 
άπεφάσισεν έκ τής στενοχώριας καί άνίας 
της νά ΰπάγν) πρός αυτόν, ύπό τήν προ- 
φασιν νά μάθγ) μή άσθενεΐ. Καί άμ’ Ιπος,

Σ ΙΚ Ε Λ ΙΚ Η  _ Ε Κ ΰ Ι Κ Η Σ Ι Σ
[Συνέχεια]
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’Επί τοϋ πρώτου πατώματος τής μονής, 
έντός μικροϋ κελλίου, ειχον συναχθή περί 
τινα τράπεζαν δώδεκα περίπου άνδρες. Πρό 
τής θύρας έφρούρει μοναχός, προβεβηκώς 
τήν ηλικίαν, δστις, διά τής βραχνάς φω
νής του, άπεμάκρυνε τοΰς πλησιάζοντας, 
διΐσχυριζόμενος δτι δέν ώφειλον νά δια- 
ταράττωσι τήν προσευχήν τού ήγουμένου 
καί τών σεβαστών άδελφών, ά λλ ’ οΰτε ή 
φωνή του έφαίνετο ειλικρινής,οΰτε έκ τών 
έν τφ  κελλίω πέριξ τής άκατεργάστου 
άρχαίας τραπέζης συνηγμένων ήσαν μο
ναχοί πάντες. Α πέναντ ι  τοϋ ήγουμένου, 
τά νώτα πρός τήν θύραν έστραμμένα ε- 
χων, έκάθητο άνήρ πεντηκοντούτης περί
που, άπλήν περιβεβλημένος ένδυμασίαν, 
καί στηρίζων τήν ύπό λευκών τριχών έ- 
σπαρμένην κεφαλήν του μεταξΰ τών τη -  
λωδών χειρών του' έκ τού δλου τοΰ άν- 
δρός τούτου, έμάντευέ τις δτι άνήκεν εις 
τήν έργατικήν τάξιν ' τό ευφυές δμως καί 
πλήρες νεότητος βλέμμα του ένέφαινε δι- 
ανοιαν καίΙσχΰν θελήσεως ου τήν τυχοϋ- 
σαν, πράγμα τό όποιον προέδιδεν αΰτόν 
κάτοχον μορφώσεως άσννήθους εις άνθρώ- 
πους τοΰ έπαγγέλματός του.

Καί πράγματι'δ ιότι ό περί οΰ δ λόγος 
ήτο ό γνωστός ήμΐν Ρωμαίος, ό έπιπλο- 
ποιός τής Μεσσήνης, δστις δμως μεταξΰ 
τού όχλου άνεφαίνετο ύπό τήν έτεραν α υ 
τού ιδ ιότητα, τουτέστιν ώς ό σεβαστός 
καί φοβερός όχλαγωγός, είς τοΰ όποιου 
τόν λόγον καί τό νεΰμα. έξηρτάτο ή ήσυ- 
χία τής πόλεως, ώς καί τών πλείστων έ- 
παρχιών' έπί τφ  νεύματι αΰτοϋ μόνον, ό 
μόλις συγκρατούμενος όχλ,ος έξανίστατο 
μανιώδης,είς αΰτόν δ’άπέκειτο,άν οΰχί νά 
καθησυχάσν), άλλά τοΰλάχιστον νά άνα- 
βάλλγ] έπί πολΰ έτι τάν όσημέραι αΰξον- 
τα καί έπαπειλοΰντα τοΰς Βουρβώνας 
κίνδυνον.

Οΰδείς ήσθάνετο βαρύτερον τοϋ Ρ ω 
μαίου τήν δυναστείαν ταύτην, αΰτός δέ 
περισσότερον παντός άλλου έμίσει τους 
Νεαπολιτανούς. Μετά παλμών δέ άνέμενε 
τήν ήμέραν, καθ’ ήν ό παντοιοτρόπως κα- 
ταθλιβόμενος λαός θά ήδύνατο νά παρα
ταχθώ είς άγώνα άπέναντι τών έχθρών 
του, άλλά μόνον περί τιμίου καί φανε
ρού πολέμου έσκέπτετο ό Ρωμαίος' διά 
τοΰτο πολλάκις έφιλονείκει μέ τοΰς λο ι
πούς όχλαγωγοΰς καί προπάντων μέ τάν



πρό αύτοϋ κχθήμενον συγγενή του Μερ- 
λον, δστις ήξίου, διά παντός μέσου, νά 
ξεπαβτρ ί'ψη  την είδεχθ·7ϊ έκείνην δυνα- 
ατε ίαν .

Οΰτος ένόμιζεν δτι δέν ώφειλον νά λη- 
σμονήσωσι την παγίδα τού Σικελικού έ- 
σπερινοϋ, ΐ ή  βοήθεια δέ τών άλλων συν - , 
ωμοτών της Μαφίας καί τών ληστών, 
θά κατώρθουν εΰκολώτερον τό ποθούμε- 
νον,παρά μέ τόν άτελώς ώπλισμένον λαόν 
έναντίον τών ανδρείων καί είς πάν τι ε 
τοίμων έλβετικών ταγμάτων.

'Αλλά τά μέσα ταϋτα  οΰδόλως φρέ
σκον εί; τόν τίμιον Ρωμαΐον, ενεκα δΙ 
τούτου πάλιν έφιλονείκει μέ τόν Σαλβα- 
τόρον Μερλον.

— Θέλεις λοιπόν, Σαλβατόρε, νά κη- 
λιδώσγις την τιμήν της Σικελίας ; ανέ
κραξε, μέ λϊΐστάς δέν θέλομεν \ά έχωμεν 
τίποτε κοινόν.

'Γπερηφάνως ήγέρθη ό Μέρλος καί τ ε ί 
νων τήν κατεσκληκυΐαν δεξιάν του,

— Τότε λοιπόν λγισταί ήσαν καί οί 
προγονοί μας, ποϋ έκτύπησαν τοΰς κώδω- 
νας τοϋ έσπερινόϋ, άπήντησε μεθ’ ορμής.

— Έ !  άλλοι καιροί καί έπομένως άλ
λα μέσα.

— Νά χύνεται λοιπόν τό αίμα τών α 
δελφών άνωφελώς, αΰτό θέλεις ; Νά βλέ- 
πγις τά παιδιά μας νά τά δένουν είς τά 
κανόνια τών Νεαπολιτών ;

— Μήπως λοιπόν επιθυμείς νά νείποϋν 
δτι οι Σικελοί ήνώθησαν μέ ληστάς καί 
κλεπτας, χωρίς νά έχουν τό θάρρος νά χύ- 
σουν τό ίδιον αίμά των χάριν τής πασχού- 
σης πατρίδος των; Οτιέμίσθουν καί αυτοί 
στοατιώτας,δπως έχει ό Φεοδινάνδος τοΰ; 
Έλβ ετούς,διά νά τοϋ κρατούν τό στέμμα; 
Καί τ ί  μισθωτούς θά έχωμεν ήμεΐς; τούς 
γνωρίζεις καλά; Είναι άνθρωποι, οί όποιοι 
μέ ολίγα περισσότερον χρήματα είναι έ 
τοιμοι νά έμπήξουν τό μαχαΐρί των είς 
τά ίδια μας στήθη' νά χαρακτηρισθνΐ λο ι
πόν είς τήν Εύρώπην ή Σικελία ώς φο- 
λεά δολοφόνων ;

— Έ γώ συμμορφόνομαι μέ τάς περις·ά- 
σεις, πρός τόν τακτικόν αυτόν στρατόν, 
μόνον τό μαχαίρι τοϋ δολοφόνου ήμπορεΐ 
νά άντιπαραταχθή, τά δέ ξΐφός μας θά 
είναι γελοΐον έιιπροσθέν των . . .  έπειτα 
ΰπάρχουν μεταξύ αΰτών καί άνδρεΐοι οί 
όποιοι...

— Σαλβατόρε Μέρλο, διέκοψεν ό ή- 
γουμενος, κτυπήσας αυτόν έλαφρώς είς 
τόν ωμον, φύλαξε τάς σκέψεις ταύτας 
διά τόν έαυτόν σου, διά νά μή διαδοθούν 
είς τόν εΰερέθιστον λ.αόν, διότι μόνον είς 
τους έχθρούς μας θά ήσαν ωφέλιμοι.

— Συλλογίσου, φίλε μου, έπειτα δτι 
δέν έξαρτά ται άπό τήν Μεσσήνη μόνον 
τό Ιργον μας, ανάγκη, καί αί άλλαι πό
λεις τής Σικελίας νά συμφωνήσουν. Νά 
καί ό πατήρ Βαρθολομαίος, ό όποιος, έρ- 
χόμενος έκ Παλέρμου, πρόκειται νά μάς 
μεταδώσν) τό πνεύμα τής πρωτευούσϊΐς.

— Ττίς πρωτευούσης ; άνέκραξε μετά 
δυσαρέσκειας ό Μέρλος, τό Παλέρμον δέν 
είναι παρά Παλέρμον, δηλαδή δέν δια- 
φεργι τίποτε άπό τήν Μεσσήνην' πρωτεύ

ουσα είς τήν Σικελίαν δέν είναι καμμία.
— Έπιτρέψατέ μοι νά ομιλήσω, ήοχι- 

σεν αίφνης ό άπεσταλμένος καλόγηρος, 
μετά καθαράς φωνής βαθυφώνου. Τό έρ- 
γον τό όποιον ύαοΰ ήρχισαμεν, όμοΰ πρέ
πει καί νά τελειώσωμεν' έκεΐνοι, οΐ όποιοι 
προσπαθούν κατά τήν στιγμήν αΰτήν νά 
προξενήσουν διαιρέσεις, είναι προδόται 
τής πατρίδος. Ό λω ς  δευτερεϋον είναι 
τήν σήμερον,αδελφοί, άν ήναι πρωτεύουσα 
τό Παλέρμον ή ή Μεσσήνη' καί αί δύο 
είναι άδελφαί,αί όποΐαι μόνον συνδεδεμέ- 
ναι δύνανται νά έλπίσωσί τι έναντίον τής 
Νεαπολιτικης δυναστείας' έν ώ διεσπα- 
σι/,έναι μεταβάλλουσι τήν Σικελίαν είς ε
ρείπια.

— Πώς θάρχήσητε σείς τάν πόλεμον 
είς ήμάς; άδιάφορον, καθώς καί είς σάς 
είναι αδιάφορος ό τρόπος μας' καί οί δύο 
δμως πρός τ.όν αΰτόν σκοπόν έργαζόμεθα 
καί μαζΰ πρέπει νά διώξωμεν τόν έχθρόν. 
Σάς άναγγέλω λοιπόν δτι ήμεΐς είς τά 
Παλέρμον μετά μίαν εβδομάδα είμεθα έ 
τοιμοι ; Πόσος καιρός χρειάζεται διά τήν 
Μεσσήνην ;

Πάντε; έσιώπουν' οί μοναχοί, προση
λωμένα έχοντες τά βλέμματα είς τούς 
δύο όχλαγωγούς, έφαίνοντο περιμένοντες 
έξηγήσεις, ό δέ Ρωμαίος, κάτω νεύων, έ- 
σιώπα' ήδύνατο νά είπνι δτι αυριον, α ΰ 
τήν ίσως τήν στιγμήν, ό λαός είναι έτο ι
μος,άλλ’ έσιώπα' είτα αποτεινόμενος πρός 
τόν αγγελιοφόρον μοναχόν:

— Βεβαίως οί άδελφοί τοϋ Παλέρμου 
θά ένδιαφέρωνται καί περί τής τ ιμή ; της 
Μεσσήνης, διότι καί αυτη είναι κοινή 
καί είς τοΰς δύο' έάν λοιπόν ό Σαλβατό- 
ρος μοί όρκισθή δτι οί πολΐτα ι τής Μεσ
σήνης δέν τρέχουν τόν κίνδυνον νά πολε
μήσουν παραπλεύρως μέ λγιστάς καί δο
λοφόνους,τότε έγώ είμαι έτοιμος νά δώσω 
τό σημεΐον τίίς έξεγέρσεως είτε αΰριον, 
είτε μετά μίαν έβδομάδα, είτε μετά Ιν ε 
τος, άδιάφορον τούτο' έάν δμως δέν μοί 
όρχισθή, τότε δσον τοϋτο έξαρτάται άπό

1 έμέ, οΰτε αυριον, οΰτε μετά Ιν έτος θά 
τό κάμω.

Ό  Σαλβατόρος έξανέστη μεθ’ όρμής 
καί πάλλων τόν γρόνθον του είπεν ά- 

j γρίως πρός τόν Ρωμαΐον:
— Ρωμαίε! αΰτά είναι ! . . .
— Περίμενε νά τελειώσω, ειπον δτι δ

σον τοϋτο έξαρτάται άπ ’ έμέ, άλλά δέν 
δύναμαι νά έγγυηθώ' διά τούτο δότε μου 
μίαν έβδομάδα καιρόν, ΐνα συνεννοηθώ μέ 
τούς φίλου; μας είς τό Ταυρομένιον καί 
τάς Μηλάς,καί έάν άποφασίσουν καί αύ-

. τοί, τότε δυνάρ,εθα νά λάβωμεν ύπ ’ όψει 
τό σχέδιον τού Σαλβατόρου. »

— Ποιοι είναι οί φίλοι αΰτοί ;
— Είναι ό μαρκήσιος δέλλα Ροβέρε είς 

τό Ταυρομένιον.
—  Ποιος είπε; ; Ό  Δόν Φίλιππος ή ό 

Ιωσήφ Ροϋσσο ;
— Έ!· διάβολε, ό μαρκήσιος, ποΐος ά λ 

λος ; άπήντησεν ό Ρωμαίος τονίζων τήν 
λέξιν.

— Δέν άντ ιλέγω , ό μαρκήσιος θά μένγι 
πάντοτε πιστός φίλος μας, άλλ’ έν δσψ

δέν άποφαίνεται τό δικαστήριον τού Πα
λέρμου, τόν τίτλον τούτον, καταχράται 
ό πρώην έπιστάτης του" Ιωσήφ Ρούσσος !

— Ά !  τόν σκύλο, παρενέβη λέγων ό 
Σαλβατόρος, άκούς έκεΐ ! λέγουν μάλιστα 
δτι μεταχειρίζεται ’σάν σκλάβους τούς 
χωρικούς του.. .  άλλά σήμερα ή auptov...

Δέν έτελείωσε τήν άπειλήν.
— Είς Μηλάς; έξηκολούθησεν ό μονα

χός, έννοεΐς βεβαίως τόν γερω-Πετρόνε ! 
Χμ! φίλος της εκκλησίας δέν είναι, άλλά 
ώς έταΐρος,είναι άξιόλογος' διά τοϋτο εΰ- 
χαρίστως τάν παραδεχόμεθα' σέ παρακα
λώ μάλιστα νά τόν χαιρέτισες έκ μέρους 
μου !

Ό  Ρωμαίος ήγέρθη, τά αΰτό Ιπραξε 
καί ό μοναχός λέγων :

—  Ό  Ρωμαίος χρειάζεται μίαν εβδο
μάδα' τόν αΰτόν χρόνον θέλει καί το Πα- 
λέρμον’ λοιπόν καλήν άντάμωσιν, μετά 
μίαν έβδομάδα.

Καί χαιρετών τόν Ρωμαΐον :
— Έ !  σύντροφε, τού λέγει, αρκετά πε

ρίμενε κάτω ή θυγάτηρ σου, κράξε την' έ 
πειτα τά γεύμα είναι έτοιμον καί θά κρυ- 
ώσν) . . .  είναι δέ μιά παροιμία πού λέγει : 
«οΰτε τό φαγί, οΰτε τά κορίτσια νά μήν 
άφίνγις νά σέ περιμένουν» !

’Ανελθούσα ή Φελιτσίτα μετά τής συν
τρόφου της είς τήν μονήν ώδηγήθη ύπό 
τού φρουρού μοναχοΰ είς τά έστιατόριον, 
εΰρεΐαν ύψόροφον αίθουσαν, μέ μέγιστον 
έζώστην πρός τό μέρος της θαλάσσης, έξ 
οΰ έφαίνετο, κατά τήν στιγμήν έκείνην, 
τό μαγευτικόν πανόραμα τής δύσεως τού 
ήλίου, δπισθεν τών όρέων τϋς Καλαβρίας.

— Πόσον βιαζονται έκεΐ κάτω, ήρχισεν 
ό έκ Παλέρρ.ου άγγελιαφόρος έξελθών έπί- 
σης είς τάν έξώστην καί δεικνύων τήν ά- 
ριστοκρατικήν συνοδίαν, ής ό έν οίκοστο
λή ύπηρέτης' σπεύδων έσύναζε τά ιο ύ  
γεύματος έντός καλαθιού.

— Κύτταξε έκεϊ, είναι καί ενας άββάς 
μαζύ' τόν γνωρίζετε αύτόν, αδελφέ Ία- 
κωβαϊε ; ήρώτησε τον ηγούμενον.

— Ποΐος δέν γνωρίζει τόν άββάν Σκα- 
λιόνη, άπήντησεν οΰτος, έξελθών μετ’άλ- 
λων μοναχών είς τόν έξώστην, είναι ό 
λευκός κόραξ τού ίερατίου μας, φίλος τών 
Νεαπολιτών καί τ·7ίς κομήσσης τοϋ Σελα- 
μάρε.... Νά, κυττάζϊ) τώρα έπάνω ! . . . 
Χαΐρε, φ ίλτατέ  άββά, πώς είσθε ;

— Τί νά σάς ’πώ, αδελφέ ’Ιάκωβε, ά 
πήντησεν οΰτος, είμαι τόσον καλά καί 
τόσον κακά, δσον είναι δυνατόν νά είναι 
κανείς πού έχάσεν άκριβόν φίλον. Προσέ
χετε, άδελφοί, αύτοϋ έπάνω' κάποιος 
Ελβετός άξιωματικός έχασε τό δρόμο ή 
έκρύφθη μέσα είς τό μοναστήρι σας. Καί 
μοϋ φαίνεται, άν δέν άπατώμαι, ότι κυ
νηγά ενα εύμορφο κορίτσι !

Τώρα καί ή κόμησσα άνέβλεψε' μεταξύ 
δμως τών μοναχών, τό βλέμμα της συν- 
ήντησε τήν Φελιτσίτα,μειδιώσαν πρός α ΰ 
τήν τό άνθηρότατον μειδίαμά τ η ς ’ τήν 
άνεγνώρισεν. Φοβεράν άστραπήν έξέφρασε 
τό βλέμμα της ' 'έμεινεν άκίνητος'· είτα 
στραφεΐσα πρός τόν άββάν:

— Άββά , τφ  λέγει, βλέπεις έκείνην



έκεΐ ’πάνω, ϊ  ; λοιπόν αΰριον πρέπει ά- 
βεύκτω; ν* μάθω ποία είναι, πώ ; ονομά
ζεται καί ποΰ κάθεται, ακούεις ;

Ε'

Οΰδεμίαν είδησιν ειχεν ό λαός, ώς καί 
οί λοιποί μοναχοί, περί τών διάτρεξάντων 
έντός ένός τών κελλίων της μονής των' 
οΰτε ήδύναντο τό παραμικρόν νά ύπο- 
πτευθώσι, τόσον ατάραχοι καί εύθυμοι 
άνεμίχθησαν εί; τό πλέθο ; οί συγκροτή- 
σαντε; την μυστικήν έκείνην διάσκεψιν.

Καί αΰτό ; ό Σαλβατόρο; έφαίνετο εΰ- 
θυμότατο;, συνδιαλεγόμενο; μετά  τοΰ 
Ρωμαίου, είχε δ! ήδη έπέλθει ή νύξ καί 
τό πλνίθο; έξηκολούθει διασκεδάζον έν 
άδιαπτώτψ εύθυμίς.

"Οτε τέλος ήγέρθησαν Ϊνα άναχωρή- 
σωσιν, ό Ρωμαίος είπε πρός την θυγα
τέρα του :

— Φελιτσίτα ! σύ θά έπιστρέψη; μέ 
τό άμάξι τοΰ φίλου μας Μέρλου, διότι 
έγώ δέν θά ?λθω άπόψε είς Μεσσήνην.
·■ — Καί ποΰ θά ’πάς, πατέρα ; τόν ή- 
οώτησεν αΰτη, ώς εί προαισθανόμενη άπ- 
ευκταΐόν τι.
f — Θά υπάγω πρό; τοΰ; φίλου; μου 
εί; τό Ταυρομάνιον καί τάς,.Μηλά;, προσ
έθεσε δΙ αποτεινόμενος πρό; την σύντρο
φον τη ; κόρη; του : Νινα, νά μοΰ προσε
χές την Φελιτσίτα, δέν είναι άνάγκη νά 
πηγαινοέρχεται μαζύ σου είς την πόλιν' 
050V άφορά την έκκλησίαν θά πηγαίνη 
(χαζύ o r . είς την μονήν της Βαδνάτσα.
F — Δέν στέλλεις χαιρετίσματα μέ τόν 
πατέρα σου ’στον ’Αντωνΐνο ; ήρώτησεν 
αίφνης τήν Φελιτσίταν ό πατήρ τοΰ Ά ν-  
τωνίνου Μέρλου.
k Έ κπληκτο ; ή νέα άνέβλεψε> πρό; α ΰ 
τόν .
. — Καί διατ ί τάχα ; μήπως σΰ ό ίδιος
δέν μοί είπε; οτι τά κορίτσια δέν πρέπει 
νά άνακατεύουνται μέ τούς νέου; ;

— Ναί, άλλά ’; τόν άροαβωνιαστικόν 
πρέπει... άποτόμω; τήν δίέκοψεν.

— Μπά ; καί άπό πότε ϋγινε τοιοΰτο; 
4̂ ’Αντωνΐνο; ; . . .Έ γ ώ  δέν £χω κανένα άρ-
«βωνιαστικόν !

Προφέρουσα ταΰτα ή κόρη,δέν έγνώριζε 
'διατί ήρυθρία τό πρόσωπόν τη ;  δλον, "έν 
ω συγχοόνω; ή καρδία τη ;  επαλλε βι- 
αίω;.

— "Ο,τι άπεφάσισαν οί πατέρε;, κο
ρίτσι μ ο υ __

— “Αφησε τώρα, Σαλβατόρο ! μά ά- 
*οΰς, είνε καλή ή Φελιτσίτατ, φέρε την 
τωρα σώαν είς τό σπίτι της ' σέ ευχαρι
στώ έκ τών προτέρων.

Καί χωρί; νά μή ειχε συμβέι τίποτε 
μεταξΰ των, ό Ρωμαίο ;,  άποχωριζόμενο;, 
τοΰ εσφιγξεν είλικρινώ; τήν^χεΐρα.

— Τί νά θέλη άρά γε τέτοια ώρα αΰ- 
τ °ς ό Ελβετός άξ ιωματικό ; έδώ πέρα ; 
^λεγε πρό; τήν Φελιτσίταν ό Σαλβατό- 
Ρ<>;, κατά τήν έπιστροφήν, έν ω συγχρό- 
νως τ7) έδείκνυε διά τές  μάστιγός του 
^ύο ίππεΐ; βαδιζοντα; όπισθεν τές  άμά- 
ζ^ς του, είς άπόστασιν έκατόν βημάτων.

’Εστράφη αυτη καί πράγματι, ύπό τό 
φώς της σελήνης παρετήοησεν έπί τές  
όδοΰ τούς δύο 'ίππεΐς ' εΰθΰς ομως στρα
φεΐσα έκαλύφθη καλλίτερον διά της μ α ν -  
τ ίλλ ιας  της.

— Μήπως κρυόνεις, Φελιτσίτα ; τήν 
ήρώτησεν ό Σαλβατόρο; παοατηρήσα; τό 
κίνημα έκεΐνο.

Δέν έκρύονεν’άλλ ’ ήσθάνετο τό αίμά της 
συορέον πρό; τήν καρδίαν οτε άνεγνώρισε 
τόν πρώτον ιππέα, δστι; ήτο ό άξιωμα
τικό ;, δν συνήντησεν εί; τόν περίβολον 
τ έ ;  μονέ;.

Μίαν ώραν μετά ταΰτα , τό όχημα τοΰ 
Μέρλου διήρχετο τά ;  έρημου; καί σιωπη
λ ά ;  όδοΰ; τη ;  Μεσσήνη;" οΰδεί; ήχο; έ- 
τάραττε τήν γαλήνην τ έ ;  κοιμωμένη; 
πόλεω;, μόνον εί; τήν λεωφόρον Φεοδι- 
νάνδου, έν ή ύψοΰντο τά μέγαρα τές  α 
ριστοκρατία;, ήσαν κατάφωτα τά παρά
θυρα Γν ό ;  τούτων- πληθύ; άμαξών περιέ
μενεν έντό; τ έ ;  εΰρυχώρου αΰλη;,έν  ή ΰ- 
πηρέται έν οίκοστολνϊ ΐσταντο παρά τήν 
υψηλήν πύλην τοΰ μεγάρου.

— Καλησπέρα, Βενεδέτο ! άνέκραξεν ό 
Σαλβατ όρο; πρό; τινα τούτων, έ'χετε π ά 
λιν ξένου; ;

— Είνε ή ήμερα τ έ ;  ύποδοχέ; εί; τό 
μέγαρόν, άπήντησεν οΰτο;, δέν εννοη νά 
ήσυχάση αΰτή ή κόμησσα !

— ”Ε ! μή σέ μέλλει καί δπου νάνε θά 
ήσυχάση, τοΰ άνταπήντησεν ό Σαλβατό- 
ρος, έν φ Ιτυπτε διά τ έ ;  μάστιγα ; τού; 
ΐπ π ο υ ;- ήκουσε δέ τόν Βενεδέτον λέγοντα 
πρό; αΰτόν :

— Νά ’δοΰμε, κουμπάρε !
"Εκτακτο; κίνησι; έπεκοάτει κατά τήν

έσπέραν έκείνην έντό; τών εΰρειών αιθου
σών τοΰ μεγάρου Σελαμάρε. "Απαξ τ έ ;  
έβδομάδο; συνηθροίζοντο έκεΐ πάντε ; οί 
άριστοκράται τ έ ;  Μεσσήνης, οί αξιωμα
τικοί, οί ανώτεροι ύπάλληλοι, καί έν γέ- 
νει δ,τι βασιλόφρον έκεκτητο ή πόλι;.Τήν 
έσπέραν μάλις·α έτίμησε τήν συναναστρο
φήν διά τη ;  παρουσίας του καί αΰτός ό 
διοικητής ό Δοΰξ τοΰ Καντάλιο, δστι; 
πολλάκι; ,άστειευόμενο; ,

— Καλά κάμνετε, Ιλεγε πρό; τοΰ; περί 
αυτόν, οσον μεγαλείτερο; είναι ό κίνδυνο;, 
τόσον περισσότερον πρέπει νά συνευρι- 
σκώμεθα οί βασιλικοί.

Τελευταίο; είσελθών έποοεύθη κατ ' εΰ- 
θεΐαν πρό; τήν κόμησσαν, άφ’ οΰ δέ ύπε- 

.κλιθη πρό α ΰ τ έ ;  ίπποτικώτατα ,μετά  χά- 
ριτος ήσπάσθη τήν χεΐρα, ένφ συγχρόνως 
Ιλεγε:

— Θά ήμην έδώ πολΰ ένωρίτερον, α 
γαπητή μου κόμησσα, έάν ήκουον τήν 
φωνήν τ έ ;  καρδία; μου, άλλά εί; ,τοΰτο 
μέ ήμπόδισε τό προ; τόν βασιλέα μα ; κα
θήκον'* ήναγκάσθην τουτέστιν έπί πολΰ 
νά περιμείνω, μέχρι; οΰ λάβω άσφαλεΐ; 
πληροφορία; περί τ έ ;  σημερινέ; έν Ά γ ίψ  
Ηράιο διασκέψεω; τών έχθρών μα; !

Δέν ήδυνήθη ή κόμησσα νά καταστεί-  
λη σπασμωδικόν τ ι κίνημα άκούσασα τήν 
λέξιν κα&ήκον' ήτο ή δευτέρα φορά καθ’ 
ήν επληττε σήμερον ή λ ΐ ξ ι ;  αυτη τ ά ;  ά- 
κοά; τη ;.

— Σά; παρακαλώ, έξοχώτατε, τόν ή" 
ρώτησεν αίφνη;, είσθε καί ύμεΐ; τ έ ;  ιδέα; 
δτι άρμόζει τά πρό; τόν βασιλέα καθή
κον νά προηγέται τοΰ πρό; τ ά ;  κυρία; ;

Ταΰτα λέγουσα Ιστρεψε τό βλέμμα 
πρό; τήν θύραν, δι’ ή ;  τήν στιγμήν τ α ύ 
την είσήλθεν Ε λβετό ; τις άξιωματικός, 
δέν ήτο δμως εκείνος, δι’ δν πρό μ ιά ; σχε
δόν ώρα; έναγωνίω ; Ιπαλλεν ή καρδία τη ; .

— Ώραιοτάτη μου κυρία, τι) άπήν
τησεν δ δούξ, έπιτρέψατέ μοι νά σά; ο
νομάσω βασίλισσάν μου καί τότε άναμφι- 
βόλω; τό πρό; τ ά ;  κυρία; καθήκον θά 
προηγέται τοΰ βασιλικοΰ.

Ό  ταγματάρχη; φόν Μπύρεν έπλη 
σίασε τήν κόμησσαν.

— Πώς, κύριε ταγματάοχα, Ιρχεσθε 
χωρί; τάν φίλον σα;, τάν λοχαγόν φόν 
Χάτβιλ , τόν ήρώτησεν ή Τερεζίνα.

—  Ά λ λ ’ ήμην βέβαιο;, κυρία κόμησ
σα, δτι θά τόν συνήντων έδώ, άφ’ ού μέ 
έγκατέλειψε άναχωρών διά τάν άγιον 
Ιΐράον, δπου τόν είχατε προσκαλέσει !

Μειδίαμα είρώνικόν διέστειλε τά χείλη 
τοΰ δουκό; λεγοντος :

~— Τί κρίμα ! καί πώς θά άναπληοώ- 
σωμεν τώοα τήν απουσίαν ταυτην.

Ή  κόμησσα προσεποιήθη δτι δέν ήν- 
νόησε τόν ύπαινιγμόν.

— Ά χ ,  ναί, άπήντησε γελώσα, έν- 
θυμοΰμαι, βεβαίως, είς τόν άγιον Παάον 
έκεΐ τόν συνηντήσαμεν τόν φυγάδα σας. 
Είχε συνέντευξιν μέσα είς τήν αΰλήν τή ;  
μονέ; μέ μίαν ώραιοτάτην νέαν. Έκεΐ, 
ποάγματι ίδωμεν — δέν είναι άλήθειαΣκα- 
λιόνε; —μαγευτικήν εικόνα,ώραιότατον εί- 
δύλλιον πρά; τό κελάρυσμα τοΰ π ίδακο;’ 
έκεΐ,ύπά τό σύσκιον καί έρημον πεοιστύ- 
λιον, τοΰ δίδει Ιν άνθ ο; καί έκεΐνο; τήν 
σφίγγει έρωτικώτατα εί; τήν καρδίαν του, 
φεύγει έκείνη εί; τήν μονήν, καί ό νεο; 
τήν ακολουθεί, ένφ ό πίδαξ συνοδεύει διά 
τοΰ μελιρδικωτάτου ψιθύρου του τό άσμα 
τοΰ Ιρωτός των·.

— ΤΗτο Σ ικελί;, έοωτ^ έσπευσμένως. ό 
■ Ικπληκτο ; ταγματάρχη;.

— Έ !  καλά, ναί, Σικελί;, καί τ ί μ ’ 
αΰτό, κύριε ταγματάρχα ;

Εί; τήν άμηχανίαν, εί; ήν ένέβαλεν ή 
! έρώτησι; τή ;  κομήσση; τόν ταγματάρ

χην, μή γνωρίζοντα τ ί νά απάντηση καί 
σιωπώντα, άπήντησεν ό δούξ :

— Καί ποιο; δέν γνωρίζει τά έρωτικά 
. έπεισόδια τοΰ λοχαγού, καθώ; καί τήν 
| τύχην του εί; τον ^ρωτα; Φαίνεται ομω;

δτι αναπόφευκτο; παράγων, κατά τάς 
συνεντεύξει; του, είναι καί τά κελάρυσμα 
τοΰ πίδακός- διότι τήν άγνωστον, τήν ό
ποίαν εσωσε, παρά τήν κρήνην τοΰ ά 
γιου Γεννάρου, άπά τού; μεθυσμένου;, τήν 

! αύτήν συναντά καί παρά τόν πίδακα τές  
αΰλές τοΰ Α γ ίο υ  Πράου. ”Ω ! τόν ευτυ- 
χέ  όνειροπόλον.

Τούς λόγους τούτου; άκούσασα ή κό- 
I μησσα ήσθάνθη τήν καρδίαν τη ;  συστελ- 

λομένην.
«Καί ποιο; δέν γνωρίζει τά έρωτικά 

! έπεισόδια τοΰ λοχαγοΰ» £λεγον- ώστε είς



αΰτήν μόνον δέν άνέφερε τ ίποτε ' δικαίως χνος πλέον υπήρχε της άγριας έκφράσεως
λοιπόν ήναψε, τό έν τή αΰλή τοϋ άγίου | έπί τών ΰγοών μελανών οφθαλμών της' 
Πράου θέαμα, φλόγας ζηλοτυπίας καί όρ- μέ τό μαγευτικώτερον δέ τών μειδιαμά-
γής έν τή καρδία της. των της στραφεΐσα πρός τόν διοικητήν :

”Ω ! την περιεφρόνει πολΰ αίσχρότερον -— Κύριε δούξ, τώ λέγει, παρακαλώ,
άφ’ οοον ένόμιζεν,οΐ δέ λόγοι, οΰ; ψυχρώς τόν βραχίονα σας.
προέφερεν ΰπό τάς πορτοκαλλέας, ζητών Συγχρόνως δέ πλήρης χάριτος πρός
συγγνώμην διά τήν βραδύτητά του, έ- τοΰς πέριζ άποτεινομένη,εΐπε μέ τήν γλυ-
βόμβουν ήδη είς τά ωτά της, ώς ό πι- κεΐαν φωνήν της :
κρότερος σαρκασμός. ; — Πολΰ σάς παρακαλοϋμεν, νά μάς

Μετά δισκολίας έκράτει τήν έκχειλί- έπιτρέψητε... ολίγα λεπτά,διότι τάς ΰπο-
ζουσαν όογήν της, οΰχ ήττον κατώρθωσε θέσεις τοϋ Κράτους μόνον τέσσαρε; οφθαλ-
νά διατηρήσϊ) είς τά χείλη της τό μει- μοί δύνανται νά τάς συζητήσωσι.
δίαμα, δπερ ομως,έν ώ άπήντα,έ'λαβεν Ικ- Ά φ ’ οΰ δέ έμεινε μόνη μετ’ αυτού, μα-
φρασιν άγριας ειρωνείας. κράν τοϋ θορύβου τής έορτής, έντός τοϋ

—  Τί κρίμα ; καί έγώ σάς βεβαιώ οτι μετ’άσιατικής χλιδής κεκοσμημένου καλ-
παρ’ ολίγον, χωρίς καί νά τό έννοήσω, λυντηρίου της, έστη πρό αυτού καί μέ
θά έτάραττον τόσον περιπόθητον στ ιγ-  τόν γλυκύτερον τόνον, δν ήδύνατο νά
μήν έρωτος' ώστε, λέγετε, οτι τής εδωσεν λάβη ή φωνή τής πολυθελγήτρου έκείνης
έκεΐ συνέντευξιν. Χά ! . . .  Καλώς ήλθατε, 
κύριε Λέρχε, πόσον χαίρω, διότι δέν μάς 
έλησμονήσατε ! τί κάνετε λ.οιπόν ; ά ; Α 
propos, έμάθατε λοιπόν καί σεΐς τά έρω- 
τικά  κατορθώματα τοϋ φίλου μας λοχα
γού φόν Χάτβιλ ;

Έκπληκτος ό Λέρχε παρετήρησε πέριξ 
του.

Μή φοβάσαι δά, φίλε Λέρχε, τφ  ει-

γυναικός, τώ έψιθύρισεν :
— Έξοχώτατε ! ό περί οΰ ό λόγος λο

χαγός, δστις είναι, άν δέν αμφιβάλλω,είς 
τών καλλιτέρων αξιωματικών σας, δ ια
τρέχει μεγάλον κίνδυνον' ό Λέρχε δέν ή 
θελε νά τό είπγ), τό γνωρίζει δμως καλ- 
λίτερον ολων μας, διότι ανακατεύεται μέ 
δλους. ‘Υπάρχουν αδελφός, πατήρ καί 
άρραβωνιστικός, οί όποιοι έννοούν νά έκ-

πε γελών ό διοικητής, κτυπών αΰτόν φι- ! δικηθώσι . . . .  ώστε θά τολμήσω νά παρα- 
λικώς είς τόν ώμον, δέν θά άκούσγ) κανείς | καλέσω χάριν, έκ μέρους τοϋ παντοδυνά- 
πράγμα νέον' δλοι τά γνωρίζωμεν. μου διοικητού ; . . .

— Έ  ! τότε καί έγώ ήμπορώ νά τά — Χάριν ! άλλά, ώραιοτάτη μου κυ- 
ήξεύρω, τί τά θέλεις δμως,άνόητα πράγ- ρία, χάριν,διά τήν οποίαν καί θά σάς εΰ- 
ματα αΰτοί οί έρωτες .. . πόσαις φοραίς γνωμόνουν, ήθέλατε κάμν) έμέ, έάν μοί 
τού τά είπα, τοϋ νέου άξιωματικοϋ . . . έπιτρέπατε νά έκπληρώσω τόν έλάχιστον 
άσχημο πράγμα είναι νά άγαπά μίαν Σι- πόθον σας ! . . .
κελίδα, πολΰ δέ περισσότερον, νά άγαπά- -—· Λοιπόν δύναμαι νά έλπίσω, δτι θά
τα ι παρ’ αΰτής .. . Χμ ! ας πάργι τά μέ- λ,ρίβητε ΰπ' όψιν σας τήν παοάκλησίν μου; 
τρα του ό Χάτβιλ. ’Έχει πατέρα, άδελ- — Τί ζητείτε , Τερεζίνα ; διατάξατέ 
φόν καί αρραβωνιαστικόν. με καί αυριον ή διαταγή σας θά είναι έκ-

Ή  κόμησσα μετά μεγίστης περιεργίας 1 τέλεσις. 
τόν διέκοψε λέγουσα : — Αυριον ; . . . ώ, δχι, τόσον όγρή-

— Πώς είπες ; αδελφόν ; πατέρα ; άρ- | γορα' ό κίνδυνος δέν έπείγει τόσον' καί
ραβωνιαστικόν ; τότε λοιπόν γνωρίζεις τό μάλιστα ουτε τόν γνωρίζω' άλλ’ δταν 
κορίτσι ; ποία είναι; όμίλει! | μάθω τί τεκταίνεται έναντίον του, τότε

Ό  Λέρχε ομως ήτο άρκετά πονηρός, | μοί ΰπόσχεσθε δτι θά έκπληοώσητε ο ,τ ι  
ώστε νά διαφύγιρ ώς χέλιον τών δικτύων σάς ζητήσω διά . . . τόν λοχαγόν αΰτόν. 
της. i —  "Εχετε τόν λόγον τής τιμής μου !

— Ά λ λ ά  πώς θέλετε, κυρία, νά τήν Τώ έτεινε τήν χεΐρα, έφ’ ής έκεΐνος 
γνωρίζω ; σεΐς τήν είδατε καί δχι έγώ ! έναπέθεσε περιπαθές καί παρατεταμένον 
μόνον έξ άκοής γνωρίζω τήν έρωμένην φίλημα.
τοΰ λοχαγού. Επανήλθε δέ στηοιζομένη έπί τοϋ βρα-

Τήν έρωμένην τοϋ λοχαγού. . . . ώστε χίανος τοϋ δουκός" καί ώς εί νά μή είχε 
έρωμένη τοϋ λοχαγού ήτο έκείνη ! . . . συμβή τι, εΰθυμοτάτη άπένειμε παντού 
έξ άκοής... ολη λοιπόν ή πόλις τό έγνώ- χαιρετισμούς διά χαριεστάτου μειδιάαα- 
ριζ* καί μόνον α ΰ τή . . .αΰτή ή έμπαιχθεΐσα τος. Οΰτε δμως ό θόρυβος καί ή ταραχή 
ή περιφρονηθεΐσα τό ήγνόει ! καί' λοιπόν τών διασκεδαζόντων, οΰτε οί μεθυστικοί 
νά μή συλλάβνι έκδίκησιν κατά τοϋ προ- ^χ01 " ί ?  ορχήστρας, προκαλούσης είς γ ο- 
δότου ; . . .  Μήπως δέν ήτο καί αΰτή Σι- ρόν, κατώρθουν νά σιγήσωσι φωνήν τινα 
κελίς ; “Ω! τούτο έάν τό έλησμόνησεν έ- άβθενή, καί ένδόμυχον, ήτις έκ τΤίς παλ- 
κεΐνος, έγνώριζεν αυτη τόν τρόπον νά τόν λούσης είσέτι καρδίας της, έφθανε μέχοι 
κάμγ) νά τό ένθυμηθή.Έντή έσωτερική δέ τών άκοών της καί ήτις συνεχώς τή άνε- 
ταύτγι ταραχή της ώ; άρμονικός ψίθυρος μίμνησκε τήν έπφδόν σικελικοϋ τίνος έ - 
Ιφθασεν είς τά ώτά της ή συριστική καί ρωτικοϋ άσματος : 
μόνον ΰπ ’αΰτής άκουομένη φωνή τοϋ Σκα
λιόνε, λέγουσα :

— Είν’ή έκδίκησις γλυκεία,μά μέ χολή 
μ κ β ι έ τ α ι  !

Ά λ λ '  ίδέ ! δποία μεταβολή ! Οΰδ’ ί-

Ε ιν’ ή έχϊί/.ηιι; γλυ/.^ά· μά μέ -/ολη μασιέται! 

[Έ π ετα ι συνέχεια].
f t .  Δ . Χ ·

ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Τ Ω Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ω Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α ! I
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ  ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Αί έν παρενθέσει ·τιμα\ σημειοΐνται χάριν τών έν I 
ταίς ε’παρχίαι; και τώ έξωτερικώ ίπιβυμούντων ν’4 . I 
ποκτήσωαιν αΰτά, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών],

«Μία ήμερα Ιν Μαδέρα», μυθιστορία Παύλον I
Μ αντεγάτσα, δ ρ α χ ..............................  1,50 (1,60). I

«Ό  Διάβολος έν Τουρκία» , ήτοι Σκηναί έν I 
Κωνσταντινουπόλει, ΰπό Σστειράνου Θ.Ξένου.’Έκ- 1 
οοσίί δεύτερα, ά ίε ία  τοϋ συγγραφέως. έν ή προσ- 1 
ετέθη Ιν τέλει κ^ ιτοδραμα «Ή  κατασ-ροφή τών I
Γεννιτσάρων».Τόμοι 2 ........................ Δρ. 5. [5 ,50] I

«Α ί Έχθραί Μ ητέίες», μυθιστορία Catulle
Mendes · ·  ..................... '.......................δρ. 1,50 (1,70) J

«Ό  Γ ιάννης», μυθιστορία Paul de Cook με- j 
τάφρασις Κλεάνθους Ν. Τριαντάφυλλου δρ. 2 [,20] 

«Τα χ ά λ ’ α μας», κωμωδία Π. Λαζαρίδου ή- ]
θοποιοΰ '*............................................... λ. 70 (80)

« Ή  ’Αδελφοΰλα», μυθιστορία Ε. Μαλώ (τό- 1
μοι 2) .....................................................δρ. 2 .50 (2 ,8 0 )1

«Αί Νύκτες τοΰ Βουλεβάρτου», μυθιστορία 
P ierre Zaecone (τόμοι δυο) · · · · Δρ. 3 (3,30) 1 

«Α ί Κατακόμβαι τής Ίούλλης», μυθιστορία
Η. Emille C hevalier..................  Δρ. 1.50 (1.70) ]

«Έ θνικα ί εικόνες», ποιήσεις δπό Γεωργίου Map- J
τινέλη , ..............................................  Λρ. I 50 ,1.70) 1

« Έ  Φωνή τής Καρδίας μου», λυρική Συλ
λογή, ΰπό Δημ. Γρ. Καμποΰρογλου. Λεπ. 60 [70] < 

«Τό Κατηραμένον Καπηλειον», μυθιστόρημα
Λουδοβίκου Νοάρ............................ Δρ. 1,50 (1 ,7 0 )1

«Ζίλ Βλά» μυθιστόρτ,μα.....................Δρ. 5 (6) ί
«Ή  Αύτοϋ Μεγαλειότης τό Χρήμα», μυθιστο

ρία Ξαβιέ δε Μοντεπέν (τεύχη  Μ ) Δρ. 6 [6 .60] 
«Οί ’Αγώνες τού Βίου: Σέργιο: Πάνινης», μυ- 1 

θιστόρη^α βραβευθέν ύπό τής Γαλλικής Ά κ α : -
δημίας  ..........................  Δραχ. 2 [2 .20)

Ό  « ’Αδικηθεί," Ρογήρ.ς», μυθιστορία 'Ιουλίου 
Μαρύ, 2 τόμοι Ικ 686 σελίδων,' δραχ. 3 (3,40) 

«Τ ά 'νπερώ α τών Παρισ'ων»,μυθιστορία Pierre
Zaeeone..........................................................δρ. 4 (4,20) !

«Τό τέκνον τοϋ Έραστοΰ» καί «Ή  ανυμφος 
μήτηρ» (τόμοι 2, σελ. 750), μυθιστορία A. Mat-
they (Arthour Arnold) 8p........................ 3,50 (4)

«Τό φρούριον τοϋ Καρρόου» καί Τό «άνθος τής 
’Αλόης» (τόμοι 2, σελ. 700) μυθιστορία I Φ. 
Σμίθ. δρ..................................................... 3 ,25 (3,75)

«Μ ατθ'λδη» μυθιστόρημα (μετόι εικόνων) Εό-
γενίου Σύη. · ·  ............   Δρ. 7 ,8)

«Ά ντω ν ίνα » , μυθ.στορία ’Αλεξάνδρου Δουμα, 
υίοΰ, μετάφρασί-: Λάμπρου Έ νυ.'λη . δρ.3. (3 ,30) 

«Λέων Λ εώνης», μυθιστορία Γεωργίας Σάνδης, 
μετάφρασις Ί . ’Ισιδ. Σκυλίσση Δρ. 1,50 [1 ,80] 

«Τά Δύο Λίκνα» Αιμίλιου Ρισβούργ. δρ.1,50[2]
«Ή  Ώ ραία Π αρισινή»·.................. λεπ. 60 (70)
«Παρισίων ’Α π ό κ ρ υ φ , μ,υθιστορία Ευγενίου 

Σύη, μετάφρασις Ίσιδωρίδου I. Σκυλίσση (τό
μοι \ 0 ) ......................................................   Δρ. 6 [7]

«Ό  Διάβολο - Σίμων, μυθιστορία Ponson-De-
T e r r a i l ............................................  Δρ. 1,50 (1,70)

«Μπουμπουλίνα— Άρκάδιον», Δράματα δπό
Γ. Άνδρικοπούλου................................  Δρ. 3 [3 .30]

« Ή  Πλωτή Πόλις » μυθιστορία Ιουλίου
Βέρν........................................................ δρ. 1 (1,20)

«Τά ’Απόκρυφα τής Μασσαλίας, μυθιστορία
Αίμιλίου Ζολά ..................................  Δρ. 3 (3,30)

«Ή  Γ υναϊκες, τά Χαρτιά καί τό Κρασί», μυ
θιστορία Paul de Οοοίί,μεταφρασις Κλεάνθους Ν.
Τριανταφύλλου  ........................... Δρ. 1 [1 ,20]

Πο ήματα 1. Γ. Τ^ακασιά/ου δρ. 3. (3 ,20)
Χρυσόδετα.................................................. » 4

«Μαρία Ά ντω ν ιέ ττα » , ΰπό Γ. Ρ μα, τραγι
κόν ιστορικόν μελόδραμα είς 4 πράςεις, μελο-
ποιηθέν ΰπό τοϋ Ιν Ζακύνθω μουσικοδιδασκάλου 
Παύλου Καρέρ, μετάφρασις Γ.Κ.Σφήκα λ .50 [55] 

«Οί. Μελλόνυμφοι τής Σ πιτζεβέργης», μυθιστο
ρία Ξαβιέ Μαρμιε, στεφθεΐσα ΰπό τής Γαλλικής
’Ακαδημίας.......................- ............ Δρ. 1,50 [1 ,70 ]

« Ά ττ ικ α ί Ν ύκτες». Δράματα — Ποιήσεκ


