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Ά π ό  τής 4 Φεβρουάριου άρχόμεθα 
τής δημοσιεύσεως έκτάκτου πλοκής 
μυθιστορήματος τοϋ γάλλου συγγρα- 
φέως Ε μμανουήλ Γονζαλές, ύπό τόν 
τίτλον

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α !  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
Τό μυθιστόρημα τοΰτο, πλήν τών 

περιεργωτάτων και δραματικότατων ε
πεισοδίων, μεθ'ών άείποτε κοσμεί τά 
εργα αύτοΰ ό συγγραφεύς, εχει καί 
τήν χάχιν νά μεταφέρω τόν αναγνώ
στην είς άλλην εποχήν, άπομεμακρυ- 
σμένην, νά έξελίσση πρό αύτοΰ ετερα, 
αρχαιότερα ήθη καί έθιμα, νά άπεικο- 
νίζη ζωηρότατα γνωστά πρόσωπα, 
διότι τό νέον μας είκονογραφημένον 
μυθιστόρημα κέκτηται καί ιστορικήν
·» Ytαςιαν.

Έ λπίζομεν δτι τήν εκλογήν τοΰ 
νέου μας μυθιστορήματος, θά έπικρο- 
τήσωσιν οί άναγνώσται πάντες τών 
«Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων».

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

ΤΟ ΙΟΡΓίΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Συνέχεια]
Πρωίαν τινά, καθ’ ήν έφαίνετο περισ

σότερον τοΰ συνήθους άνιών, διότι τήν έ
σπέραν έπρόκειτο νά μεταβή είς τόν 
χορόν τοΰ νομάρχου, vj7.6s πρός ΰπάν- 
τγισίν του δ Ζιλδά είς την προκυμαίαν 
ένθα περιεπάτει.

Ό  ναύτης έσταμάτησεν είς άπόστασιν 
τεσσάρων βημάτων άπ ’ αυτοΰ και έχαι- 
ρετισε στρατιωτικώς.

’Απορών δ Πλεμόν τόν προσεκάλεσεν.
—  Τί είνε, Ζιλδά ; έχεις τίποτε νά μοΰ 

είπής ;
—  Ναί, κύριε πλοίαρχε, άν μοΰ τό 

επιτρέπετε.
—  Λέγε λοιπόν.
—  Ή θελε  νά σάς είπώ, κύριε πλοίαρ- 

-/s, οτι άφοΰ βαρύνεσθε νά μένετε είς την 
ξηράν . . .

— Αϊ ; τ ί  λέγεις ; ποιος σοΰ ειπε πώς 
βαρύνομαι ;

Ό  ναύτης έφάνη αμήχανων.
— Τότε, κύριε πλοίαρχε, ήπατήθην 

καί άλλο δέν έχω νά κάμω παρά νά σάς 
ζητήσω συμπάθειον καί νά γυρίσω την 
πλάτη .

Ό  Πλεμόν έγέλασε μετ’ ειλικρίνειας.
—  "Οχι, είπεν, έξακολούθησε" υπόθεσε 

οτι δέν ήπατήθης διόλου.
— Τότε ιδού τ ί  τρέχει. Πρέπει νά ’ξεύ- 

ρετε, κύριε πλοίαρχε, οτι χθές δ κυβερ

νήτης τοΰ 29 , δ κύριοςΔεμπέργ, δ όποιος 
ήτο συνάδελφός σας έπί τοΰ Β ύρόα  έπροσ- 
πάθησε νά άνατινάξϊ) μέ υπόνομον ενα 
σκόπελον τοΰ κόλπου έκεΐ κάτω, ’ξεύρετε.

— Λοιπόν ;
— Λοιπόν Ιγεινε τό πράγμα, άλλά 

κακά.
— Πώς . . . κακά ;
— Ναί' διότι αΰτός δ διαβολευμένος 

βράχος άντί νά σπάσν) άπό κάτωθεν, έ- 
σχίσθη είς δύο κομμάτια καί τό μισό έ- 
πεσε μέσα είς τό στενόν πέρασμα καί τό 
έφραξεν. Δέν ήμπορεΐ πλέον κανείς νά πε- 
ράσγ).

— Καλά, Ζιλδά" θά περάσωμεν άπό 
άλλοΰ.

— Βέβαια, κύριε πλοίαρχε, βέβαια. 
Είνε άδιάφορον διά τά τορπιλλοβόλα, 
άλλά δέν είνε τό ίδιον καί διά τά ψαρά
δικα καΐκια. Θά έπιστρέψουν τήν νύκτα 
χωρίς νά γνωρίζουν τό πράγμα καί με
ρικά έξ αΰτών θά πέσουν έπάνω είς τόν 
βράχον. Δέν νομίζετε, κύριε πλοίαρχε, 
οτι κάποια θεραπεία πρέπει νά γείνγ) δι’ 
αΰτό ;

'Ο Πλεμόν προσέβλεψε μετά περιερ- 
γείας τόν ναύτην.

— ’Αλλά τ ί  ένδιαφέρει αΰτό έμέ ; εί
πεν. Αυτό άφορ^ τόν κ. Δεμπέργ...

Ό  Ζιλδά ΐξυ σε τήν κεφαλήν.
— Πρέπει νά σάς είπώ, κύριε πλο ί

αρχε, δτι δ κ. Δεμπέργ έπιθυμεΐ τόσον
ι πολύ νά ΰπάγν) τό βράδυ είς τόν χορόν, 

δσον σεΐς δ^ν έχετε καμμίαν διάθεσιν καί 
άν ήθέλετε νά τοΰ κάμετε τήν εΰχαρί- 
στησιν . . .

Ή  φαιδρότης έπανήλθεν είς τόν Πλε
μόν.

—  "Α, έτσ ι!  . . . αΰτός σ’ έπεφόρτισε 
νά μοΰ τό είπής ;

— Βέβαια, κύριε πλοίαρχε. Αλλά μοΰ 
ήλθε κ’ έμέ ή ιδέα είς τό κεφάλι, διότι 
δέν θέλω νά σας βλέπω νά στενοχωρήσθε, 
κύριε πλοίαρχε, καί μοΰ φαίνεται δτι θά 
διασκεδάσετε μέ αΰτόν τόν περίπατον.

— Χμ ! . . .  είπεν δ άξιωματικός. Κρύ
πτεις τόν σκοπόν σου, έσύ. Κάτι άλλο 
θά είνε βέβαια.

— "Αν είνε άλλο, κύριε πλοίαρχε, θά 
τό ίδ^τε.

*0 λόγος οΰτος έπεισε τόν Πλεμόν.
—  "Ας είνε ! είπε συμπερασματικώς" 

θά υπάγω ειδοποίησε τόν κ. Δεμπέργ καί 
άς έτοιμάσουν τό πλοΐον.

— Τό 29 ;
— Τό 29.
Ό  Ζιλδά άπεμακρύνθη κροτών τοΰς 

δακτύλους του.
Οΐ φύσει αγαθοί άνθρωποι προαισθά

νονται ενδομύχως, μαντεύουσι τήν πρός 
αΰτοΰς αγάπην τών άλλων.

Ό  πλοίαρχος έγίνωσκε πρό καιροϋ τόν 
ναύτην του καί ήτο βέβαιος περί της βα- 
θείας στοργέ; καί άφοσιώσεως, ήν έτρεφε 
πρός αΰτόν. Ή τ ο  λίαν ένήμερος ώς πρός 
τήν εΰσέβαστον οικειότητα τών υποδε
εστέρων πρός τοΰς ανώτερους του, ιδι
αιτέρως δέ ώς πρός τά αισθήματα, άτινα 
δ Ζιλδά έτρεφε πρός αΰτόν, ώστε έμάν-

τευσεν αμέσως οτι υπο το <ττρατηγημα 
τοΰ ναύτου ΰπεκρύπτετο σκοπός τ ις  ά- 
προσδοκήτου καί εΰχαρίστου έκπλήξεως.

Έπειδή δέ πρός τούτοις έζήτει πρό- 
φασιν δπως απαλλαγή άπό της κατά τήν 
έσπέραν έκείνην κοινωνικής ΰποχρεώσεως, 
δέν ήθέλησε νά τοΰ διαφύγγι ή τοιαύτη 
εΰκαιρία.

Κατά συνέπειαν, έλαβε τά  μέτρα του 
καί ειδοποίησε τόν υποπλοίαρχον κυβερ
νήτην τοΰ 29,  έγραψε δικαιολογούμενος 
πρός τόν νομάρχην, δτι ένεκα τοΰ κατε- 
πείγοντος τών ληπτέων μέτρων θά ήτα 
άνάγκη νά μείν/) τήν έσπέραν καί ίσως δ
λην τήν νύκτα είς τόν κόλπον τοΰ Μορ- 
βιχάν.

Ήσυχος ήδη διηυθύνθη πρός τήν απο
βάθραν.

Τό τορπιλλοβόλον άνέμενεν ΰπό άτμόν.
’ Ητο περίπου ή ένάτη καί ήμίσεια της 

πρωίας καί κατά πιθανότατα δέν έμελ- 
λον νά φθάσωσιν είς τό ύποδειχθέν μέρος 
είμή άργά, μετά μεσημβρίαν.

Ό , τ ι  ιδίως έξέπληξε τάν Πλεμόν δτε 
τό πλοΐον έλυσε καί τόν τελευταΐον κά- 
λων ήτο ή φαιδρά δψις τοΰ Ζιλδά.

’Απετάθη πρός αΰτόν μετ’ εΰθυμίας.
— Δέν μοΰ λέγεις, ήρώτησε, τ ί σκο

πούς έχεις έσύ καί τί μοΰ προετοιμάζεις;
— Πλοίαρχε, άπήντησεν δ Ζιλδά, μά 

τήν πίστιν μου, τώρα θά σό5ς είπώ τήν 
άλήθειαν. Είνε άλήθεια δτι πρόκειται ν’ 
άνατιναχθΤί δλως διόλου αΰτός ό παλγιό- 
βραχος" έκεΐνο δμως τό όποιον μοΰ προ
ξενεί εΰχαρίστησιν είνε δτι είμεθα είς τό 
πέλαγος, τοέχομεν δεκαοκτώ μίλλ ια  τήν 
ώραν καί έχομεν καί σ&ς είς τό πλοΐον.

Ό  Πλεμόν ΰψωσε τοΰς ώμους καί ήρ- 
χισε νά έπιτηρή τήν έκ τοΰ λιμένος έξο
δον τοΰ τοοπιλλοβόλου. Άφοΰ άπαξ άνέ- 
λαβε ν’ αντικαταστήσει τόν υφιστάμενόν 
του είς τά  καθήκοντά του άφωσιώθη έξ 

I ολοκλήρου περί τό Ιργον τοΰτο.
Έν τούτοις τό 29 ετρε χε μέ τήν συν

ήθη του ταχύτητα , ,  αντίκρυ ττΊς παρα- 
λίας διασχίζον τήν γαλήνιον καί δ ιαυγέ 
θάλασσαν, ής τό κυανοΰν χρώμα κατά 
τήν ώραν έκείνην τοΰ έτους προΰκάλει είς 
τόν νοΰν τοΰ πλοιάρχου πληθύν άναμνή- 

' σεων τής έποχης, καθ’ήν αΰτός ήτο υπο
πλοίαρχος.

Τό άνελισσόμενον ενώπιον του πανόρα
μα, δπερ πολλάκις εως τότε ειχεν ΐδει,

; τοΰ έφαίνετο δτι περιεβάλλετο κατά τήν 
ώραν έκείνην νέαν λάμψιν. Ό  ήλιος άπό 
τοΰ ζενίθ έπέχεεν έπί τών χαμηλών βρά
χων καί τών πέριξ τοπίων φώς δαψιλές, 
οΐονει πυρπολών αΰτά . Τό υδωρ τές  θα
λάσσης χαΰνον καί θωπευτικόν έφαίνετο 

] λεΐχον τήν γ ή ν  μετά φρικιάσεως ήί)υπα- 
ΐ θείας. Ά φ ’ έτέοου ή γ έ  είχε περιβληθη 

στολήν έορτάσιμον. Τήν προτεραίαν είχε 
βρέξει καί τά δένδρα κάθυγρα έτεινον τους 
πρασίνους κλάδους των πρός τήν αύραν, 

| ώσανεί ήθελον ν’ άναπνεύσωσι κάλλιον 
τήν έκ τοΰ πελάγους προερχομένην πνοήν.

I Οί πόροι τής φύσεως διεστέλλοντο ήδονι- 
κώς. Τά πόίν έπόθει, τό πό?ν άπήτει τή* 

j μέθην τοΰ έρωτος κατά τήν χαρίεσσαν έ-



κείνην έποχήν τής νεότητος τοΰ Ετους.
Έφθασαν είς τόν κόλπον, ολίγον τι 

μετά μεσημβρίαν.
Ή  ακτή έξετείνετο άνωθεν της διαυ

γούς έπιφανείας τοϋ ’Ατλαντικού μέ τ ’ 
«κοωτήρια καί τάς χερσοννήσους της. Ό  
Πλεμόν είχεν έπανέλθει είς την θέσιν τού 
κυβερνήτου, έκεΐθεν δέ όρθιος, μέ τοΰς 
βραχίονας εσταυρωμένους έπί τοϋ στήθους 
παοετήρει παρερχομένην τήν τοποθεσίαν 
έκείνην. Καί αυτός ό ίδιος ήγνόει ποϋ ν’ 
άποδώσγι τήν παράδοξον ευδιαθεσίαν, ύφ’ 
ης κατεκλύζετο κατά τήν ώραν έκείνην.

Πάσα λάμψις, πάσα σκιά τοϋ μαγικού 
θεάματος ΙΘελγε τήν δρασίν του, πάσα 
εΰωδία έμέθυσκε τήν οσφρησίν του.

Παρά τήν άκτήν έξετείνοντο καλύβαι 
άλιέων, οίκίσκοι έκ πηλού καί σανίδων 
περικυκλούμενοι ύπό φραγμών έκ δικτύων 
ζηραινομένων εις τόν ήλιον. Παιδία πε- 
ριεφέροντο παρά τό παράλιον' ετερα τολ
μηρότερα, άποστάζοντα έκ θαλασσίου ΰ- 
δατος, άνερριχώντο έπί τών χαμηλοτέρων 
βοάχων καί μέ οφθαλμούς έκθαμβους, μέ 
στόμα ανοικτόν ΰπό τοϋ γέλωτος, παρε- 
τηρουν τό πλοΐον έκεΐνο, δπερ έγνώριζον 
ήδη, ώς ίδόντα άλλοτε αΰτό τό Γδιον ή 
άλλο τι έκ τών όμοιων του.

Τό 29 έμετρίασε τήν ταχύτητά  του.
Διωλίσθαινεν ήδη άθορύβως, μόλις άνα- 

πνέον άναμέσον τών κρυφίων υφάλων, οΰς 
τό πέλαγος έκάλυπτε δι’ ύγροϋ πέπλου.

Αίφνης ό Πλεμόν άπεσπάσθη άπό τήν 
ρέμβην του.

Ό  Ζιλδά, δστις έκράτει τόν οίακα, ε ί
πεν αΰτω :
: — Πλοίαρχε! έδώ είνε.

Καί τείνων τόν δάκτυλον ό ναύτης Ε
δειξε δύο έκ γρανίτου κορυφάς προεξεχού- 
σας είς άπόστασιν πέντε ή Ιξ όργυιών 
άπ’ άλλήλων.

— Μπά ! είπεν ό Πλεμόν, άλήθεια ! 
Δέν υπήρχε παρά μία μόνη κορυφή.

Ή  υπόνομός μας τά Εκαμε αΰτά , είπεν 
ό ναύτης.
I — Διάβολε ! ειπεν ό Πλεμόν, αΰτό θά 
είπή νά κάμνη κανείς Εργα μηχανικού.

"Ηρχισε τότε νά έξετάζ·/) τά πρακτέον. 
Η άμπωτις έμελλε νά έπέλθϊΐ μετά τρεις 

ώρας. ’Έπρεπε νά π ε ρ ι μ έ ν ω σ ι ν  δπως άπο- 
συρθή τό ΰδωρ πριν ή έπιληφθώσι της·'έρ- 
γασίας. 'Όθεν ό άξιωματικός άπεφασισε 
■ν άποβιβασθή είς τήν ξηράν.

— Θά εΰρω νά γευματίσω έδώ τρ ιγύ
ρω ; ήρώτησε τόν Ζιλδά.
·, —  Είν’ έδώ μία γυναίκα, κύριε πλοί- 
αρχε, ή όποία κατασκευάζει τήν ψαρό
σουπαν καλλίτεοα άπό κάθε άλλην.

Τό άκάτιον τού τορπιλλοβόλου προσ- 
ΐγγ ισεν  είς τήν ξηράν καί ό Πλεμόν, πα- 
ρακολουθούμενος ΰπό τού Ζιλδά καί ένός 
Ιτέρου ναύτου,διηυθύνθη πρός τό μέρος δ- 
*ου Εμελλε νά προγευματίση.

Ο ναύτης δεν ήπατάτο.
Εΰρεν είς άπόστασιν πεντακοσίων μέ

τρων άπό τής άκτής οίκίσκον τινά καθα- 
^ιωτατον, κατοικούμενον ύπό τής χήρας 
αρχαίου ναυτικού, ήτις ΰπεδέχθη μετά 
προθυμίας τόν πλοίαρχον.

Είχεν οίνον κοινόν καί μηλίτην. Τό 
ρόφημα Εβραζεν ήδη είς τήν χύτραν, διότι 
ή μάγειρος είχε φαίνεται προίδει τήν πε- 
ρίστασιν. Έτέθη είς τό τηγάνιον μία 
όμελέττα καί έξεκρεμάσθη Ιν χοιρομήριον 
άπό τών. δοκών τής όροφης.

Ό  Πλεμόν Εφαγε καί Επιε κατ’ αρέ
σκειαν.

Ό  Ζιλδά έλαβεν αΰτόν κατά μέρος.
—  Δέν κάμνετε καί ολίγον περίπατον, 

κύριε πλοίαρχε, τοϋ είπε, διά νά ξαιμου- 
διάσουν τά πόδια σας ;

Ό  άξιωματικός έννόησεν οτι καί τούτο 
συμπεριελαμβάνετο είς τό πρόγραμμα τού 
άπροσδοκήτου, δπερ έπεφύλαττεν αΰτώ ό 
Ζιλδά. Διό ά π ή ντη σ ε :

—  Περίπατον ; Τό θέλω, άκοϋς έκεΐ; 
Ά λ λ ά  πού θά ύπάγωμεν ;

Ό  ναύτης άπετόλμησε τήν έξής άπάν- 
τησιν:

—  ’Ξεύρετε, κύριε πλοίαρχε, δτι δέν 
είμαι έγώ άπό αΰτόν τόν τόπον δπως 
σεΐς' άλλά μόλον τοϋτο, καί μή πρός κα
κοφανισμόν σας, γνωρίζω ολ’ αΰτά τά 
μέρη, καλλίτερα ίσως άπό σάς, διότι δλα 
τά Ιχω τριγυρίσει. Τό κοιμητήριον τού 
Ρογκενδάς δέν άπέχει πολύ άπ ’ έδώ, καί 
αν αγαπάτε πηγαίνομεν εως έκεΐ.

Οΐ οφθαλμοί τοϋ Πλεμόν έπληρώθησαν 
δακρύων.

Μετά συγκινήσεως άπέθηκε τήν χεΐρα 
έπί τοϋ ώμου τού Ζιλδά.

—  Είσαι καλός νέος ! τοϋ είπεν. Γνω
ρίζεις δτι έκεΐ άναπαύονται οί γονείς μου 
καί δτι δέν Εχω καιρόν νά τό έπισκέπτω- 
μαι συχνά. Αΰτήν τήν Εκπληξιν ήθέλησες 
νά μού κάμ·/)ς ;

— Δηλαδή ; ήρώτησεν ό α ιν ιγματώ
δης ναύτης.

— Καλά ! έστω, παιδί μου. Έμπρός’ 
δεϊξέ μου τόν δρόμον καί σέ άκολουθώ.

Έδωκεν έν τάχει διαταγάς τινας πρός 
τόν δεύτερον ναύτην, δστις είχε μείνει Ο
πισθεν είς μικράν άπόστασιν. ’Έμελλε νά 
έπιστρέψϊΐ κατά τήν ώραν τής άμπώτιδος 
καί κα τ ’ οΰδέν ήθελε βλάψει ή άπουσία 
του.

Καί άκολουθών τΰν ναύτην, ήρχισε νά 
άναβαίνγ) μετ’ αΰτοΰ τήν κλιτύν τής ά- 
κτής.

[“Επεται συνέχεια], Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

[Συνέχεια]

Δέν είχε μεταβή πρός τήν μητέρα της. 
“Οταν ή Παλάσσα πρός τό έσπέρας έζή- 
τησε καί έκ δευτέρου τήν άδειαν νά έξ- 
έλθνι, ή κυρία Κόροβοφ διέταξεν αΰτήν 
νά τήν βοηθήση νά ένδυθή, είποΰσα δτι 

ι θά μεταβγΐ πρός τήν μητέρα της. Έ ξελ -

θοΰσα πρό τής θαλαμηπόλου της αυτη , 
έμίσθωσεν δχημα καί, διατάξασα τόν ά- 
μαξηλάτην νά παραμείν·/) έν τή σκ 1%, ά- 
πέναντι τοΰπυλώνος τής οικίας της, έπί 
τού άντιθέτου μέρους τής οδού, παρεφύ- 
λασσε μετά μεγάλης προσοχές, πότε θά 
έξέλθγι ή Παλάσσα. Ή  τελευταία αΰτη 
δέν έβράδυνε νά έμφανισθή.

Ή  Λιουδμήλα είδοΰσα δτι αΰτη έμί
σθωσεν ελκυθρον, διέταξε τόν άμαξηλά- 
την της νά άκολουθήσγ) αΰτό, χωρίς οΰδ’ 
έπί στιγμήν νά χάσν) τά ίχνη ττϊς κορα- 
σίδος καί άφίκετο μέχρις αΰτής της κ λ ί 
μακος, δπου καί άπεφάσισε ν’ άνελθγι ά- 
ναμένουσα τήν εξοδον τής Παλάσσας ή 
τοΰ Πλάτωνος Βασίλειεβιτζ.

Ό  θυρωρός τήν έπλησίασε καί ήρώτη
σεν αυτήν τ ί  έπεθύμει.

Ή  Λιουδμήλα Εθεσεν είς τήν χεΐρά του 
γραμμάτων ένός ρουβλίου καί έδήλωσεν 
δτι είχεν άνάγκην ν’ άναμε(νν) έκεΐ άκρι- 
βώς έπί τής κλίμακος τόν Βελτίστσεφ. 
'Ικανοποιημένος έκ τής δηλώσεως ταύτης 
ό θυοωρός έκρύβη είς τό φυλακεΐόν του, 
χωρίς ν’ άνησυχήσγ) έπί πλέον αΰτήν διά 
τής παρουσίας του.

Ή  Λιουδμήλα έκεντάτο ύπό τοΰ πό
θου νά κρούσϊ] τόν κώδωνα, νά είσέλθγ) είς 
τό οίκημα καί νά συλλάβϊ) άμφοτέρους 
έπ’ αΰτοφώρψ, άλλά συνεκρατήθη τού 
σκοπού τούτου, στοχασθεΐσα, δτι ό ήχος 
τού κώδωνος θά προειδοποιήση αΰτοΰς 
καί θά τοΰς άναγκάση ή νά κρυβώσιν, ή 
νά λάβωσιν οίαδήποτε μέτρα προφυλά- 
ξεως.

Ά λ λ ά  δέν άνέμενεν έπί πολύ.
★

* *
—  Λάβετε τόν κόπον νά έπιστρέψητε, 

έγώ δέν σάς έμποδιζω ! εΰσταθώς καί ή 
ρέμα είπεν ή Λιουδμήλα εισερχόμενη είς 
τόν προθάλαμον. ΤΑ ! *καί σΰ έδώ, Πα
λάσσα ; ! . . . Χαίρω πολύ ! Νά ίδής 'ποϋ 
είχα ανάγκη νά σέ ίδώ καί σένα. Μείνετε 
έδώ ! Πλάτον Βασίλειεβιτζ , άπετάθη 
αΰτη πρός τόν Βελτίστσεφ. Λάβετε τάν 
κόπον νά έκδυθήτε τήν γοϋνάν σας καί 
νά έλθετε μαζύ μου μέσα' μόνον πέντε 
λεπτά θά σάς άπασχολήσω, όχι περισσό
τερα.

Τεταραγμένος, ώς μαθητής, ό Πλάτων, 
ΰπετάγη άναντιρρήτως είς τήν άπα ίτη -  
σίν της.

— ’Έλα μέσα καί σύ, Παλάσσα, έπρό- 
τεινεν αΰτη τή  θαλαμηπόλφ.

Καί άπαντες όμοΰ μετέβησαν είς τό 
σπουδαστήριον τοΰ Βελτίστσεφ.

— Κυρά μου, ήρέμα καί συγκεκρατη- 
μένως άπετάθη ή Λιουδμήλα πρός τήν 
θαλαμηπόλον αυτής, είμπορεΐς πλέον νά 
μή έπανέλθγις είς τό σπίτι μου. Αΰριον τό 
πρωί έλα νά πάργς τά πράγματα καί 
τούς μισθούς σου, άλλ ’ απόψε δέν θέλω 
νά σέ ίδώ πε|ά στό σπίτ ι μου ! Τώρα 
είμπορεΐς νά φύγγ,ς άπ’ έδώ

Ή  κορασίς,άκουσίως ΰποκύπτουσα ΰπό 
τό ψυχρώς σταθερόν έκείνης βλέμμα καί 
τόν έπιτακτικόν λόγον, έξήλθεν άναυδος 
έκ τοϋ σπουδαστηρίου.
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—  Τώρα μένει νά τελειώσω καί μαζύ 
σας, Πλάτον Βασίλειεβιτζ, κλείουσα κα 
τόπιν αυτής την θύραν, άπετάθη πρός 
τόν Βελτίστσεφ ν] Λ$ουίμήλα. Πρό δύο 
άκόμη έβδομάδων μ! παρεκαλεΐτε νά σάς 
λυπηθώ' έγώ σάς έπίστευσα καί συγκα- 
τετέθην εις τάς γνωστάς συμφωνίας,άλλ’ 
άπασα ή διαγωγή σας άπεδεί^θη δτι είνε 
μια προσποίησις' έμηχανεύθητε έναντίον 
μου υποχθονίους δολορραφίας καί κατορ
θώσατε, ώστε νά μή σάς πιστεύω πλέον. 
Δέν θέλω νά μάθω πρός ποιον σκοπόν 
ήλθε είς την οικίαν σας ί) κόρη αΰτη, I 
ά λλ ’ άρκεΤ δτι ήτο, κ’ έγώ έννοώ τοΰς 
σκοπούς σας. Τώοα έβεβαιώθην δτι είν’ 
αδύνατον νά ζήσω μαζύ σας κα'ι δτι πρέ
πει νά χωρισθώμεν. Σεΐς μ! έκλαμβάνετε 
ώς έχθρόν σας, ένώ έγώ είμαι ό ειλικρι
νέστερος, ό στενώτερος φίλος σας. Δυσ
τυχώς τοΰτο δέν τό καταλαμβάνετε.

Ό  Πλάτων έμειδίασεν είρωνικώς καί 
μετά πικρίας.

—  Μή μειδιάτε, Πλάτον Βασίλειε- 
β ιτζ ! . . Ναί' ήμην φίλη σας ! Ά ν  άπε- 
φάσισα νά ιδιοποιηθώ τά χρήματά σας, 
έπραξα τοΰτο διά τήν εΰτυχίαν σας ! 
Πολΰ καλώς γνωρίζω τόν χαρακτήρα, τό 
ατυχές πάθος σας πρός τήν τυχηράν τοΰ 
χρηματιστηρίου κυβείαν, πρός τάς έφη- 
μέρους έπιχειρήσεις, αΐτινες θάττον ή 
βράδιον θά σάς καταστρέψωσι, θά σάς σύ
ρουν μέχρι τ έ ς  πτωχείας, μέχρι τ έ ς  μη- 
δαμινότητος, ίσως και μέχρι νέων έγκλη- 
μάτων. ΜΙ τά πάθος τοΰτο κακώς θά τε- 
λειώσητε, Πλάτον Βασίλειεβιτζ.

Ό  Βελτίστσεφ ήκουε σοβαρώς, ίστάμε- 
νος παρά τήν τράπεζαν καί τήν κεφαλήν 
κεκλιμένην έ'χων.

—  Έ γώ  έφρόνουν, έξηκολούθησεν ή 
Λιουδμήλα, έγώ ήλπιζον, δτι ΰπανδρευο
μένη σας, θά ήδυνάμην διά τέ ς  αγάπης 
μου νά καταπνίξω τό άθλιον τοΰτο π ά 
θος, δτι θά συνέλθητε έπί τέλους καί άντί 
τών έπιχειρήσεων θά ένασχοληθέτε είς 
έντιμόν τινα καί άνταξίαν υμών έργα
σίαν, ή όποία πολΰ θά ήδύνατο νά σάς 
άνυψώσν)' έφρόνουν δτι αγαπών με, θά έ- 
ψυχραίνεσθε πρός τό χρηματιστήριον' έ- 
μερίμνουν οΰχί περί τοΰ ένεστώτος, άλλά 
περί τοΰ μέλλοντος, περί τών γηρατειών 
σας, έπί τέλους, περί τών τέκνων σας, άν 
άπεκτάτέ ποτε τοιαΰτα. Καί δι’ δλα 
αΰτά έγώ ήθελον νά διαφυλάξω άθικτα 
τά παρόντα ΰμών μέσα' έγνώριζον δτι 
μόνον εις χεΐράς μου θά ήσαν ταΰτα  ά- 
σφαλέ' σάς λέγω, γνωρίζω τάν χαρα- 
κτέρά σας, διά τοΰτο έδέησε νά προσενε- 
χθώ πρός υμάς τόσον έπιμόνως, τόσον 
σκληοώς. Ίδοΰ ή έξήγησις τών πράξεων 
μου ! Τώρα ίδέτε καί τάς ίδικάς σας ! 
Αΐ πράξεις σας, ώς πρός έμέ, είνε σειρά 
ταπεινών δολοοραφιών, έκάστη τών ό
ποιων εινε καί μία σκληροτάτη προσ
βολή ! Κ’ έγώ, 'ξεύρετε, Πλάτον Βασί- 
λειεβιτζ, είς οΰδένα συγχωρώ τήν προσ
βολήν' δι’ αΰτό έχομεν άκόμη λογαρια
σμόν μαζύ σ α ς !

Η Λιουδμήλα ήγέρθη τέ ς  θέσεως αΰ
τ ές .

— Φρονώ δτι άπό τέ ς  στ ιγμές ταύτης 
τό πάν έτελείωσε μεταξύ μας ! μετ' άπο- 
φάσεως έδήλωσεν αΰτη τώ Βελτίστσεφ. 
Μείνετε μέ τά χρήματά σας, κ’ έγώ μένω 
μέ τά έγγραφά μου Δ.ά νά έξασφαλισθώ 
ό’μως άπό τάς μη^κνορραφίας καί τάς ά- 
ποπείρας σας, αΰριον εΰθΰς άναχωρώ έκ 
Πετρουπόλεως. Διά ποΰ ; τοΰτο πρός το 
παρόν δέν θά τό μαθητε, άλλά ταχέως θά 
άκούσητε περί έμοΰ !

Καί ή Λιουδμήλα έξέλθεν ήρέμα τοΰ 
σπουδαστηρίου.

Ό  Βελτίστσεφ έπί μακρόν ΐστατο έτι 
παρά τήν τράπεζαν, κεκυφώς, ώσεί προσ
εβλήθη ύπό ένεότητος. Οΰτε λάμψις σκέ- 
ψεως, οΰτε κίνησις αισθήματος τίνος έξε- 
δηλοΰτο έπί τοΰ ώ^ροΰ καί ζοφεοοΰ προ
σώπου του. ’ Ητο καταπατημένος, μη
δενισμένος, κατάπληκτος, καί δέν έπρό- 
φθασεν άκόμη νά συνέλθν).

Ά λ λ ’ ίδοΰ οΰτος, ίσχυρώς συνθλίψας 
τάς σιαγόνας έτριξε τοΰς όδόντας καί j  

μετ’ άγριας ταραχές έστρεψε περί έαυτόν 
τό βλέμμα. Ύ πά  τήν χεΐρά του συνέπεσε 
καθέδρα τ ις ' συνήοπασεν αΰτήν μετά λύσ- 
σης καί τήν έθραυσεν είς τεμάχια έπί τοΰ 
έδάφους.

Ό  θαλαμηπόλος προσέδραμεν είς τόν 
θόρυβον, άλλ ’ ό Βελτίστσεφ τοσοΰτον όρ- 
γ ίλως προσεβλεψεν αΰτόν καί μέ το ιαύ
την φωνήν άνέκραξεν «έξω ! » ,  ώστε ό 
δυστυχής μόνον είς τό δωμάτιόν του ή 
δυνήθη ν’άναπνεύσν).

Ά πό  τοΰ τοίχου έκρέματο μεγάλη φ ω 
τογραφική είκών της Λιουδμήλας, λαμ- 
πρώς φωτοσκιαζομένη δι’ άχβα,ρέϋας. Ό  
Βελτίστσεφ τυχαίως προσέβλεψεν έπ’ αΰ
τ έ ς  καί αίφνης άποσπάσας αΰτήν έκ τοΰ 
τοίχου, κατέρριψεν είς τά δάπεδον τό 
κομψόν έκ καρύου πλαίσιον καί μετά λύσ- 
σης ήρξατο συνθλών διά τών πτερνών του 
τήν ΰαλον καί καταπατών τήν εικόνα 
τής άγαπωμένης γυναικός.

Ητο αΰτη άθλία καί άσθενής έκδίκη-
ot;.

Σπασμοί ήρξαντο νά πνίγωσι τό σ τέ -  
θος καί τάν λάρυγγά του. Βυθίσας είς 
τήν κόμην αΰτοΰ τοΰς δακτύλους του, 
κατέπεσε πρηνής έπί τοΰ ευρέος τουρκι
κού ανακλίντρου καί άνελύθη είς όδυρμούς. 
Οι λυγμοί έπνιγον αΰτόν, άλλά δάκρυα 
δέν άνέβλυζον. Έδακνε τό έξ όλοσηρικοΰ 
προσκεφάλαιον καί ετρεμεν δλος ΰπό σπα- 
σμωδικοΰ ρίγους, έν δεινή διατελών ύστε- 
ρικνί προσβολή.

«Δοΰλος... δοΰλος... Τώρα τετέλεσται 
. . .  Τώρα πλέον είμαι δοΰλος αΰτής ές 
ά ε ί !» ,  θολερώς έπήρχετο ή φρικώδης αΰτη 
σκέψις είς τήν κεφαλήν τοΰ Πλάτωνος 
Βασίλειεβιτζ.

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

Τ έλος τ ο ϋ  δ ε υ τ έ ρ ο υ  μέρους .

A . SCHNEEGANS

ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΑΙΚΗΣΙΣ
[Σ υνέχεια ]

Βαρεία καί άποπνίγουσα άτμόσφαιρα 
έπέκειτο τέ ς  κλιτύος τές  Βαδιάτσας.‘Υ 
ποκίτρινος διαφανής πέπλος περιέστεφε 
τόν ορίζοντα, έν ώ ισχυρός καί διακεκομ
μένος άνεμος έσειε τάς κορυφάς τών ΰψη- 
λοτέρων δένδρων. Σιωπηλή ή Νίνα, έκ(- 
νει τήν κεφαλήν παρατηρούσα τήν μετα
βολήν ταύτην καί τά μαΰρα πυκνά νέφη, 
άτινα  όλοέν συνεσωοεύοντο έπί τών κορυ
φών τών πέριξ όοέων.

Καί ή Φελιτσίτα έπίσης παρετήρει μέ. 
δμμα περίφροντι τήν έπαπειλουμένην κα
ταιγίδα.

—  Νά είναι άρά γε σήμερον ό πατέρας 
’στά βουνά', ήρώτησε μετ’ ολίγον. Ταΰτα 
δμως λέγουσα έσκέπτετο καί άλλον τ ινά  
έπίσης προσφιλή.

— Φυσ^ σιρρόκος, άκριβή μου Φελι- 
τσ ίτα  ! καί ό Θεός νά κάμγ) νά μήν κι- 
νήσνι ό πατέρας άπό τό Μιλάτσο" πριν 
βραδυάσ·») θά έχωμεν κατα ιγ ίδα καί οί 
χείμαρροι θά πλημμυρήσουν' καί δμως 
πολΰ φοβούμαι, διότι λείπει σχεδόν Ιξ;ή- 
μέοας'ό άγγελιαφόρος, ό όποιος ηλθε άπά 
τό Μιλάτσον, μάς είπε νά τόν περιμένω- 
μεν σήμερον ή αΰριον.

Α γ έλη  αιγών διήρχετο τήν κλιτόν ' τά 
δυστυχέ ζώα, ώς εί προνισθάνοντο τό κα
κόν, έκυπτον περίλυπα τήν κεφαλήν, ό δέ 
δπισθεν βραδέως βαίνων ποιμήν, κατάκο- 
ποςκαί πεφορτωμένος ΰπό φύλλων κάκτου,, 
διηνεκώς τά παρώτρυνεν, ΐνα προφθάσωσν 
πρός άσυλόν τ ι .  Χωρικοί τινες, έπί όνων- 
σπεύδοντες, τόν συνήντησαν καί τφ  έφώ- 
ναζαν :

—  Πρόφθασε, Γιάκοπο, κ’ είναι μα- 
j κρυά ή καλύβα σου' άπ ’ έκεΐ άρχισε νά

βροντά !
Ό  απαίσιος οΰτος θερμός άφρικανι- 

κάς άνεμος, δστις άποναρκοΐ τά νεύρα,
( ποουξένει είς τήν Φελιτσίτα καταθλί-  

βουσαν άτονίαν. Ρίγος διέτρεχε τό σώ- 
μά της δτε έσκέπτετο , δτι πολΰ π ι 
θανόν, κατά τήν στιγμήν ταύτην , ό π α 
τήρ της ώδοιπόρει έπί τ έ ς  έτέρας πλευ- 

! ράς τοΰ δρους, χωρίς νά ήναι δυνατόν νά 
| εΰργι είς τό Ιρημον έκεΐνο μέρος καταφύ- 

γιον κατά της μετά καταπληκτ ικές  δρ- 
' μές έπερχομένης καταιγίδος" άλλά και 

άλλος τις φόβος τήν έτάραττε' πρό τ ρ ι ώ ν  

ήδη ημερών περιέμενε πυρετωδώς, μετά 
I πόθου,δστις όλοέν ηΰξανε, τήν τόσον πο_ 

θητήν δσον καί έπικίνδυνον έπίσκεψιν τού 
άξιωματικοΰ' καθημερινώς οΰτος, άναζη- 
τών τήν άγνωστόν του, ήρχετο είς τήν 
κλιτύν, διασχίζων τάς πλαγίας όδούς^ 
τάς σχηματιζομένας ΰπό ήρειπωμένων 
τοίχων καί άγριων αιμασιών, κακεΐσ*- 
δ’ έφθασε μέχρι τής έκκλησίας' έκεΐθεν, 
άπηλπισμένος πάντοτε καί περίλυπος,·



έπανήοχετο μελαγχολικός είς Μεσσή- 
VYjv. Μακρόθβν τόν ήκολούθει διά τοΰ 
βλέμματος, ή δέ καρδία έπαλλε μέχρι 
διαρρήξεως οσάκις,άνά μέσον τών οικιών, 
£νεφοανετο ή ύψνι'Χτ) ΐπποτική μορφή του' 
οΰχ ήττον δέν έτόλμα νά παραβ‘71 την ό- 
δυνηράν άπαγόρευσιν της πίστης της θα
λαμηπόλου, ένώ καi αΰτήν την ιδίαν, ό
ταν οΰτος έπανήρχετο άπηλπισμένος,κα- 
τελάμβανεν άφατος λήθη καίμελαγχολία. 
Πόσα μέσα διενοεϊτο, ΐνα τόν συνάν
τηση ! άλλ ’οΰδέν ήδύνατο νά κατορθώσϊΐ' 
την τελευταίαν Ιτι νύκτα έσκέφθη νά 
«ορευθνί είς την έκκλησίαν χάριν προσευ
χές καί έκεϊ νά τόν χαιρετίσνι, πάλιν δέ 
νά άποκρ υβη.

Ata τών ζωηρότερων χρωμάτων παρί- 
στα είς αΰτήν ή θέρμη και λίαν α νεπ τυγ 
μένη είς τάς κόρας τοΰ νότου φαντασία

\ t Τ ' € ' ' «τγις,ττ,ν συνεντευςιν ταύτην υπο τους υ- 
ψηλούς και σιωπηλούς θόλους τής άρ- 
χαίας Νοραανδικής έκκλησίας.

Παραδόξως δέ πως προαίσθημά τι τ·7) 
έψιθύοιζεν οτι έκεϊ, είς την έκκλησίαν, θά 
αΰξήσϊ) ό έ'οως της, άφ’ ού είς την μονήν 
τοΰ άγίου Πράου έγεννήθη !

— Νίνα, άνέκραξεν αίφνης, συνώδευσέ 
με είς την έκκλησίαν νά παρακαλέσω την 
Παναγίαν διά τόν πατέρα !

Υπόκωφος παρατεταμένη βοοντη διέ
σχισε τόν αιθέρα.

— Καλέ δέν άκοΰς,κόρη μου,τί γ ίνεται; 
έν τούτοις ας ύπάγωμεν γρήγορα διά νά έ- 
πιστρέψωμεν πριν προφθάση ή κατα ιγ ίς .

Σπεύδουσαι εφθασαν διά τών έρει- 
πίων τών άρχαίων μοναστηρίων είς τήν 
Οχθην τοΰ χειμάροου" έκεΐ έκαμψαν την 
άκ ραν βράχου τινός καί άντίκρυσαν την 
έκκλησίαν. Ή  θύρα ητο όρθάνοικτος, σκό
τος δέ περισσότερον ή άλλοτε έπεκράτεΓ 
είσήλθον καί γονατίσασαι πρό τοΰ βωμοΰ 
άρχισαν νά προσεύχωνται. Τά καλώς έ- 
κλεισμένα ύψηλά παράθυρα τοΰ ναοΰ ήμ- 
πόδιζαν νά είσέρχηται ή χλιαρά πνοή τοΰ 
άνεμου καί οΰτω τό έντός ύπάρχον σχε
τικόν ψΰχος έπέδρα ευχαρίστως, έν άντ ι-  
θεσει πρός την έξω ατμόσφαιραν. Όλοέν 
ομως ή καταιγίς προσήγγιζε μέ φοβεράν 
ορμήν. Ή δη  συχνότερον καί άγριώτε- 
ρον έφύσα ό άνεμος διά της κλιτύος, 
ης τά δένδρα, άλλα μέν βαθέως έ'κλίνε, 
άλλα δέ Ιθραυε καέ έξερίζου" ό κιτρινω
πός έκεΐνος πέπλος όλοέν κατήρχετο καί 
έκάλυπτε τό στερέωμα, διαχέων οΰτως ά 
παίσιον λυκόφως έπί της έρήμου κλιτύος. 
Φοβερά άστραπή διέσχισεν ήδη τόν α ι 
θέρα, συνοδευομένη ΰπό ύποκώφου καί πα- 
ρατεταμένης βροντάς' ταύτην ήκολούθη- 
βεν άλλη, είτα άλλη καί οΰτω ήρξατο ή 
κατα ιγ ίς .

Αίφνηδίως, καί μετά καταπληκτικές  
ταχυτητος, τά νέφη έπεκάθησαν τών κο
ρυφών τών πέριζ όρέων, ή κατα ιγ ίς  έμυ- 
Χ2το, άλλοίμονον δ’ είς έκείνους, οΐτινες 
*ατ έκείνην την στιγμήν δέν εύρίσκοντο 
έν ασύλψ. Αί άστραπαί καί αί βρονταί 
διεδέχοντο άλλήλας ’ θόρυβος κυλιομένων 
βράχων καί τεθραυσμένων δένδρων άνεμι- 
γνυετο μέ τόν ΰπόκωφον ήχον καταρρά

κτου, ώς εί κατήρχετο οΰτος τών ορέων 
καί ήπείλει νά καταπνίξν) την κλ ιτύν ' 
αίφνης, διά της ΰπό τοΰ άνέμου άνοι- 
χθείσης θύρας τής έκκλησίας έλαμψεν 
ουρανομήκης άστραπή, ταύτην δέ ήκο- 
λούθησε φοβερά βροντή, ήτις έσεισεν έκ 
θεμελίων την παλαιάν Νορμανδικήν οι
κοδομήν. «Παναγία δέσποινα μου !, ανέ
κραξε τις έκ τοΰ άνω κελλίου, βόηθα κ’ 
έπλάκωσ’ ή Φιουμάρα. »

ΙΙεφοβισμέναι αί δύο γυναίκες άνετι- 
νάχθησαν.

Την αυτήν στιγμήν ίππεύς τις , ύπό κο- 
νιορτοΰ κεκαλυμένος καί παλαίων έναντίον 
τής βροχής καί τοΰ άνέμου, διηυθύνετο 
τρέχων πρός την έκκλησίαν. Αί γυναίκες, 
νομίζουσαι οτι έξω θά εΰρισκον σωτηρίαν, 
έσπευδον νά έξέλθωσιν" φωνή τις ομως ο- 
πισθέντων έκραξε :

— Γιά τό Θεό, σταθήτε σάς λέγω, ποΰ 
π ά τε ;  έξω θά χ α θ ή τ ε !

Ό  οΰτω κράζων ήτο ό φρά Σεραφΐ- 
νος' δέν έπρόφθασεν δμως ή τήν Νίνα. Ή  
Φελιτσίτα ήτο ήδη έκτός' δέν έπροχώ- 
ρησε πολλά βήματα καί έ'στη άποτόμως' 
πρό αΰτής είδε τόν "Εκαρτ, δστις π α 
λαίων έναντίον τοΰ άνέμου προσεπάθει 
νά σύρν) τόν ΐππον του. Προτοΰ δμως τόν 
πλησιάσγ) την κατέλαβεν ή κατα ιγ ίς ,η τ ις  
τήν παρέσυοε μετά καταπληκτικής όρμής’ 
έρρηξε σπαρακτικήν κραυγήν, καί μόλις 
έκρατεΐτο είσέτι δι’ άσθενοϋς χειρός άπό 
προεξέχουσάν τινα άκμήν τοΰ ΐεροΰ. Ή δη 
ήσθάνετο τάς δυνάμεις της έκλειπούσας 
καί έ'κλεισε τοΰς οφθαλμούς, δτε στιβαρά 
χείρ τήν ήρπασεν έκ της οσφύος" έν τή 
απελπισία της περιέβαλλε διά τών χειρών 
τόν σωτήρά της. Οΐ οφθαλμοί της συνήν- 
τησαν τό βλέμμα του, άσθενώς δέ ψιθυ- 
ρίσασα «Παναγία μου», έπεσε λιπόθυμος 
είς τάς άγκάλας του.

‘Η θέσις δμως τοΰ νεαροΰ άξιωματικοΰ 
ήτο πολΰ φοβερωτέρα άφ’ δσον έφαντά- 
ζετο' μ’ δλας τάς προσπαθείας του, ό 
άνεμοστρόβιλος τόν παρέσυρεν ώς άσθενές 
παιδίον" άπό στιγμής είς στιγμήν ήπείλει 
νά τοΰς φθάση ό έκ τών ορέων μεθ’ ορ
μής καί φοβέρας βοής καταφθάνων χε ί
μαρρος πλήρης πετρών καί χωμάτων" οΰχ̂  
ήττον δέν άπώλεσε τήν ψυχραιμίαν του,δι’ 
αποφασιστικού δέ βλέμματος έξήτασε τήν 
θέσιν, έν ή εΰρίσκετο. Έκεΐ κάτω διακρί
νει σωτήριόν τινα καμπήν βράχου, έν είδει 
σπηλαίου, δθεν χωρίς ν’ άπολέσ-ρ στιγμήν 
καί πετών μάλλον ή βαδίζων, φθάνει είς 
τόν βράχον καί εισέρχεται έν αΰτώ, φέ- 
ρων πάντοτε τήν άπιστον κόρην.

— Βοήθειαν ουρανέ, έφώναζον οΐ έκ 
τής έκκλησίας μάρτυρες τής σκηνής τα ύ 
της, οΐτινες άπώλεσαν αυτοΰς χωρίς νά 
μαντεύσωσι τήν καμπήν τοΰ βράχου, τους 
πήρε τό νερό.

Καί πράγματι, Ιν δευτερόλεπτον έάν 
έμενον ετι είς τήν έτέραν πλευράν, θά 
ήσαν χαμένοι.

Ή  Νίνα τότε ήρχισε νά θρηνί). Μα- 
ταίως προσεπάθουν οΐ δύο μοναχοί νά 
τήν παρηγορήσουν’ διότι ναί μέν άν- 
τελήφθησαν δλοι τό τολμηρόν πήδημα

τοϋ άξιωματικοΰ, άλλά τίς ήδύνατο νά 
διακρινν) διά τοϋ έπικρατοϋντος σκότους 
α.ν τό πήδημα έκεΐνο ήτο σωτηρία ή άφα- 
νισμός.

— Φελιτσίτα ! Φελιτσίτα ! έφώναξεν 
όδυρομένη ή δυστυχής, τ ί  θά ’πώ τοΰ 
πατέρα σου ;

Ό  εις τών μοναχών περίεργος έκυψε 
καί τήν έρωτά :

— Ποΐος είναι δ πατήρ της ;
—  Ό  Ρωμαίος, πάτερ μου, ό ταπε-  

τσιέρης τής Μεσσήνης, ό όχλαγωγός.
Θριαμβευτικόν μειδίαμα έλαμψεν έπί 

τούτοις είς τά χείλη τοϋ μοναχοϋ, δστις 
ήτο ό φίλος μας Σκαλίονε.

Συγχρόνως θόρυβος φοβερός έσεισε τήν 
έκκλησίαν" έκ τίνος τών όπισθεν παραθύ
ρων είσώρμησε τό κΰμα καί έπλημμύρησε 
τόν βωμόν μέ πέτρας καί χώματα.

— Παναγία, Χριστέ μου ! έχαθήκαμε! 
τά χώματα ’μπαίνουν ’στήν έκκλησιά !

— ’Απάνω ! ’Απάνω ! ’στό κελλί, έ
φώναξεν ό Σκαλιόνης καί βιαίως έσυρε, 
τήν ήδη λιπόθυμον Νίναν,μόλις δέ άνήλ- 
θον καί έκ τριών ήδη παραθύρων είσώρμα 
έντός ό χείμαρρος τό πάν καταστρέφον, 
καί πλημμυρών τόν ναόν μέ χώματα καί 
πέτρας.

I'

Λίαν έξεπλάγη ή Φελιτσίτα δτε συν- 
ελθοΰσα εΰοέθη έξηπλωμένη έπί τής κλ ί
νης της καί έντός τοϋ δωματίου της ' διά 
τών κεκλεισμένων παραθύρων έλαμπον είσ
έτι αί άστραπαί,αί δέ βρονταί διεδέχοντο 
άλλήλας, ταύτας δέ συνώδευεν ή "βοή 
τοΰ άνέμου, δ θόρυβος τής χαλάζης καί 
τό τρίξιμον τών πέριξ τής οικίας μεγά
λων δένδρων, έξ οΰ συνεπέοανεν δτι ή 
κατα ιγ ίς  εΰρίσκετο έν δλγι αΰτής τίΐ ί -  
σχύϊ. Πάραυτα άνεκάθησε, τρίβουσα δέ 
τοΰς οφθαλμούς προσεπάθει νά ένθυμηθΐ)- 
ματαίως οί απλανείς της οφθαλμοί προσ
επάθουν νά διασχίσωσι τό σκότος- α ί 
φνης άστραπή έφώτισε τό δωμάτιον καί 
παρά τοΰς πόδας τής κλίνης διακρίνει 
τήν σοβαράν μορφήν τοϋ Έκαρτ.Χωρίς νά 
σκεφθϊί τ ι ,  καταβαίνει τής κλίνης καί έν 
παιδική άφελεία,ύπείκουσα είς ενδόμυχόν 
τινα δρμήν, έδράξατο τών χειρών του, έν 
φ δέ κατεφίλει αΰτάς:

—  Σύ, τφ  λέγει έν οίκειοτέρα δια- 
λ έκτφ , σΰ μοί Ισωσες τήν ζωήν περιφρο-

 ̂ νήσας τήν ίδικήν σου" έγώ δέν δύναμαι 
νά κάμω τίποτε" ή Παναγία άς σοί τό 
άνταποδώση !

Ρίγος διέτρεξε καθ’ άπ αν τό σώμα τοΰ 
Έκαρτ έπί τη έπαφή τών θερμών της 
χειλέων' σφίγγων δέ ήδη αΰτός πυρετω- 
δώς τάς χειράς της, τϊί άπήντησε :

—  Σύ ! ω σύ, μόνη Φελιτσίτα, μοί τό 
άπέδωκες, μέ τό θερμόν σου βλέμμα ! Πρό 
πολλοΰ έναγωνίως σέ ζητώ" είς δλους 
τούς δρόμους, τοΰς κήπους, τάς οικίας 
παντοΰ σέ άνεζήτησα’ φωνή ένδόμυχος 
μοί έλεγε νά έλπίζω, διότι μέ άγαπ&ς ! 
Τό άνθος έκεΐνο, τό όποιον μοί έδωσες, 
ιδού το, δέν άπεμακρύνθη ποσώς τής καρ
δίας μου ! μοί έδωσες αΰτό, άλλά μοί
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«φγίρεβες τήν καρδίαν, άγγελέ μου ! άρά 
γε μοί έδωσες την ίίίικήν σου ;

Τάς λέξεις ταύτας άκούσασα γι νεάνις 
«νετινάχθη σύσσωμος' άνελογίζετο τόν 
κίνδυνον, είς δν άπερισκέπτως έξετέθη. 
Ποό πολλοΰ ποθοΰσα την συνάντησίν 
ταύτην, την έφαντάσθη διά των ζ ω 
ηρότερων χρωμάτων' μόνη δέ ύπελόγι- 
ζε τί θά τ φ  άπηντα έν τοιαύτΥ] περιπτώ- 
σεΓ ή θέρμη αΰτής φαντασία τ'Τί άναπα- 
ρίστα τούς διαλόγους τούτους γενομένους 
διά τ ι ς  μεγαλειτέρας οίκειότητος, έπο- 
μένως έν τ·?| νευρική ταραχή,εις ήν εΰρέθη 
κατά την έξέγερσίν της, οΰδόλως άνελο- 
γίσθη την πραγματικότητα καί άφηκε 
την καρδίαν της νά τφ  έκφράσγ) ο,τι υπέρ 
αΰτοΰ ένέκλειε. Συνελθοΰσα δμως καί ά 
κούσασα την θέρμην έξομολόγησίν τοΰ έ- 
ρωμένου της, άμέσως άνελογίσθη τόν κ ίν 
δυνον, εις δν έξετίθ ετο μόνη έντός τοΰ 
δωματίου της, άποκεκλεισμένη ύπό τής 
καταιγίδας καί είς τάς άγκάλας τοΰ ξέ-

» £ — « / <rνου αρωματικού ευρισκόμενη, οστις κα- 
τεφίλει τάς χεΐράς της θερμότατα.

— Ά φ ή τέ  με ! πρός Θεοΰ, άφητέ με ! 
άνέκραξε μεθ’ ορμής άποσπασθεΐσα τών 
περιπτύξεων του καί καταφεύγουσα είς 
γωνίαν τινά τοΰ δωματίου, ποΰ είναι ή 
Νίνα ; Θεέ μου !

Έκπληκτος ό Έκαρτ διά την άπρό- 
οπτον ταύτην μεταβολήν καί μαντεύσας 
έκ τοΰ όρμητικοΰ κινήματος της καί τής 
τρεμούσης φωνής της την ταραχήν, είς ήν 
εΰρίσκετο, την έπλησίασεν ήπίως καί,

— Φελιτσίτα ! τϊί λέγει, τ ί εχει ς καί 
φοβείσαι ; τ ί  σοΰ συμβαίνει καί τρέμεις ; 
ή Νίνα δέν είναι έδώ, εΓμεθα [ A O V O I  . . .

— Μόνοι! . . . Παναγία δέσποινά μου, 
καί ποΰ είναι λοιπόν ή Νίνα ;

— Η Νίνα ; άλλά έγώ τοΰλάχιστον 
δέν είδον κανένα' ητο μαζύ σου είς την 
εκκλησίαν:

— Ε ! τότε βεβαίως έκεΐ θά έμεινε' 
έπομένως είναι έξησφαλισμένη' άλλά, έξ
ηκολούθησε παοατηρών πέριξ, ποΰ εΰρι- 
σκόμεθα ;

— Ευρον ανοικτήν την θύραν καί σέ 
άπέθεσα λιπόθυμον έπί τής κλίνης έ 
κείνης· τίνος είναι ή οικία α δ τη ;

— ΕΓμεθα είς την οικίαν τοΰ πατρός 
μ ο υ ! . . .  Αχ δ δυστυχής πατήρ μου ποΰ 
νά νιναι τώρα ; . . .

Εκαλυψε το προσωπον διά τών γειρών 
καί άρχισε να κλαί-/)' διά τοΰ διαλείπον- 
τος φωτός, το δποΐον παρεΐχον αί συνε
χείς πλέον άστραπαί, την διέκρινεν δ Έ 
καρτ κλινουσαν' άμέσως την έστηριξε καί 
την άνηγειρεν'έκείνη δμως δ|ν ή θ ε λ ε ν ’ ά ν -  

θίστατο εις τάς περιποιήσεις του, έτρεμε 
σύσσωμος, ώχρότης δέ θανάτου έκάλυπτε 
τό πρόσωπόν της.

Αφητε με, σάς λέγω ! δέν θέλω ! 
μη μέ έγγίζετε ! "Αχ, ποΰ είσαι, πάτερ 
μου !

Και έξηκολούθει νά κλαίη.
Τώρα μόλις ήρχιζεν δ Έκαρτ νά έννοϊϊ 

την ταραχήν καί τά αισθήματα, ΰφ’ ών 
κατείχετο ή νεάνις καί εΰλόγως έξήγει 
την απροοπτον πρό ολίγου μεταβολήν της

καί τό δρμητικόν κίνημα, δι’οΰ, άποσπα
σθεΐσα της αγκάλης του, έστη πεφοβι- 
σμένη είς την γωνίαν της αιθούσης' ΰπε- 
χώρισε κατά Ιν βήμα καί διά σοβαράς καί 
μεμετρημένης φωνής τν} λέγει :

— Φελιτσίτα! μέ φοβείσαι, τό έννοώ! 
άλλά διά ποιον μέ έκλαμβάνεις ; μήπως 
έχεις κανένα λόγον διά νά υπόθεσης δτι 
είμαι τόσον άθλιος, ώστε νά καταχρασθώ 
τής άδυναμίας σου έν τνί μονότητι είς 
είς την όποιαν ή καταιγίς μά ; συνήνωσε ; 
Σέ άγαπώ, Φελιτσίτα ! ναί, σέ άγαπώ 
μέ τόν άγνότεοον έρωτα, τόν δποΐον ή 
σθάνθη ποτέ άνδρική καρδία.— Εβδομά
δας ολοκλήρους αναζητώ τά  ίχνη σου' 
ουί>εποτε δμως έσκέφθην νά είσέλθω ώς 
άπαγωγεΰς είς την οικίαν σου' δέν δύνα- 
σαι νά φαντασθ^ς πόσον στενοχ ωροΰμαι, 
διότι δεν είναι παρών καί δ πατήρ σου' 
είπε μοι τό όνομά του ! καί αΰριον έπα- 
νέρχομαι νά τόν ζητήσω ' έν τοσούτφ ά- 
πέρχομαι, άφ’ οΰ είμαι βέβαιος δτι εύρί- 
σκεσαι έν ασφαλείς.

Μετ’ ένδομύχου εΰχαριστήσεως ηκουεν 
ή Φελιτσίτα τούς ειλικρινείς τούτους λό
γους τοΰ νεαροΰ άξιωματικοΰ' τό ρεμβώ- 
δες καί υγρόν είσέτι έκ τών δακρύων 
βλέμμα της έμενεν έπ’ αΰτοΰ προσηλωμέ- 
νον, έν ώ συγκεκινημένη τώ έτεινε την 
δεξιάν λέγουσα :

— Σέ . . .  σάς εΰχαριστώ.
Ήρπασεν έκεΐνος την χεΐοά της ην έ

θλιψε παραφόρως.
— Πρό ολίγου, φ ιλτάτη , οτε άκόμη 

δέν μ’ ύπωπτεύεσο, μ’ έκραξες διά τοΰ 
«σύ» ! διατί τώρα πάλιν λυπείς τάν φ ί
λον σου καί τφ  δμιλεΐς μέ τά ψυχρόν αΰτό 
«σεΐς» ;

Καταπόρφυρος ΰπό της έντροπής έτα- 
πείνωσε τό βλέμμα' ειτα δ ’ έγείρασα 
αυτά έψιθύρισε χαμηλοφώνως :

— Τότε λοιπόν . . . σέ εΰχαριστώ !
Βραχεία σιγή ήκολούθησε μετά τούς λό 

γους της τούτους' σιγή, ήν μόνον διεκο- 
πτεν ό υπόκωφος μυκηθμός τής κατα ιγ ί-  
δος. Άμεσης δμως ένθυμηθεΐσα τούς λό
γους τοΰ άξιωματικοΰ :

—  Θά φύγγις, είπες ; άνακράζει διακό- 
πτουσα την σειράν τών σκέψεων της ' συ- 
ρουσα δέ αΰτόν μέχρι τοΰ ήμιηνεωγμένου 
παραθύρου, τώ έδείκνυε μετά φρίκης έν 
τφ  λυκόφωτι τής έπελθούσης έσπέρας 
τάς καταστροφάς καί την φρικώδη όψιν 
τοΰ τοπείου ώς έκ τής καταιγίδος' βρον- 
τωδώς έκλλίετο δ ΰπερχειλίσας χείμαρρος, 
παρασύρων τό πάν έν τ υϊ δρμνϊ του, βρά- 
yoi, πέτραι, γωματα καί ΰπερμεγέθεις 
κορμοί έκριζωθέντων δένδρων έπλημμύ- 
ρουν την κλ ιτύν ' εί*ών φοβεράς κα τα 
στροφής, είς ην άπέδιδον έτι φοβερωτέ- 
οαν δψιν αί άνά πάσχν στιγμήν φωτίζουσαι 
αυτήν άστραπαί.

— Θά φύγης )>οιπόν ! τφ  έπανέλαβεν 
η νεάνις δι’ άσθενοΰς καί τρεμούσης φω
νής, ώς εί έφοβεΐτο προφέρουσα τάς λέ
ξεις ταύτας, κοί άναλογιζομένη τό άδύ- 
νατον της είς Μεσσήνην έπιστροφής.

*0 Έ*αρτ δέν άπήντα.
Πάλη φοβερά αισθημάτων έτάρασσε

τόν νεαρόν αξιωματικόν' νά έπιστρέψη 
είς Μεσσήνην τώ ητο άδύνατον' δ δρόμο; 
ει/εν έντελώς σχεδόν 'καταστραφ^, άφ'έ- 
τέρου κα τ ’ οΰδένα λόγον ήδύνατο νά μεί- 
νγ] έντός της οικίας τής έρωμένης του.

— Πόσον διαρκοΰσιν συνήθως α ί τοι- 
ούτου είδους καταιγίδες ; την ήρώτησεν.

Έκείνη τρέμουσα τώ άπήντησε :
— Πρό της πρωίας, είναι άδύνατον vat 

έξέλθϊΐ κανείς.
Πάραυτα δμως άνελογίσθη τόν πατέρα 

της, δστις πολύ πιθανόν κατά τήν σ τ ιγ 
μήν έκείνην νά εΰρίσκετο έπί τής έτέρας 
πλευράς τών ορέων.

— Θεέ μου ! δ πατήρ μου, ποΰ νά ή- 
ναι δ δυστυχής πατήρ μου ! καί κλαίου- 
σα πάλιν μετά λυγμών έκλινε τήν κεφα
λήν έπί τοΰ στήθους τοΰ Έ καρτ , δστις 
τήν περιεπτύχθη καί προσεπάθει νά τήν 
παρηγορήσγ).

—  Ή το  δ πατήρ σου σήμερον είς την 
πόλιν ;

—  "Αχ, έάν ήτο έκεΐ, δέν θά μέ έμελ- 
λεν, άλλά δχι, δέν ήτο δυστυχώς' πλα- 
νάται ίσως έπί τών άγοίων ορέων' χθές 
ίσως έξεκίνησε άπά τό Μιλάτσον καί θά 
7)ναι καθ’ όδόν.

—  Ά λ λ ά  ποιος είναι δ πατήρ σου ;
Έ π ί τή έρωτήσει ταύτγ), ή Φελιτσίτα

άνεκινήθη σπασμωδικώς. Τά όνομά του ; 
άλλ ’ ήτο άδύνατον έκεΐνος νά άκούστι τό 
δνομα τοΰτο. Ά β υσ  σος ήνοίγετο πρό τών 
ποδών της !

—  Ποιος λοιπόν είναι δ πατήρ σου ; 
είπέ μου; έπανέλαβεν ήρεμα ό Έκαρτ,θω- 
πεύων διά τή{ χειρΰς τό ώραΐον μέτω- 
πόν της, έν φ συγχρόνως έβύθιζε τό βλέμ
μα του είς τό τρυφερόν βλέμμα έκείνης.

— Μή μέ έρωτάς, τφ  άπήντησεν έπί 
τέλους τό όνομά του, δέν πρέπει σί> νά 
τό μ άθ υϊ ς ' τοΰλάχιστον έγώ δέν δύναμαι

1 νά σοί τά είπω.
—  Ά λ λ ά  διατί ; δ ιατ ί νά μή μάθω 

πώς ονομάζεσαι, ποια είσαι; αδριον θά έ- 
πιστρέψω νά δμιλήσω μέ τόν πατέρα σου 
κα άν.. .

— Ώ  ! σώπα, μή μέ έρωτας πλέον ! 
άνέκραξεν αίφνης άποσυρομένη καί άνα- 
μιμνησκομένη δτι ή Νίνα τνί ελεγεν δτι 
άδύνατον γυνή τοΰ Capo popolo νά γίντι

1 σύζυγος Έλβε τοΰ άξιωματικοΰ.
— Μή μέ έρωτάς, σοί λέγω — βάρα- 

θρον άπέραντον μάς χωρίζει, άκουσόν με, 
καί μή θελήσης νά τό μάθγις' άδύνατον 
νά γίνω σύζυγός σου !

Τήν έπλησίασε πάλιν καί έναγκαλιζό- 
μενος αΰτήν.

— Μέ άγαπάς; τγ  λέγει.
Έκείνη καί πάλιν διέφυγε τήν περίπτυ- 

ξίν του.
— "Ω ! εί^ες πολύ δίκαιον, Έκαρτ ! 

πρέπει, είναι άνάγκη νά φύγης.
Έκεΐνος δμως δεικνύων διά τοΰ πκ* 

ραθύρου τά μανιώδη κύματα :
— Μά πώς θέλεις νά φύγω ; δέν βλέ

πεις ; σύ η ίδια πρό ολίγου μοί άπέδειξεί 
τό άδύνατον ;

Πάλιν τήν έπλησίασε καί διά τοΰ γλυ* 
κυτέρου τόνου :



.— Διατί, φ ιλτάτη , μοΰ άρνεΐσαι τό 
όνομά σου, τ·7) λέγει, άφ’ οΰ αΰριον θά τό 
ράθω;

— "Αλλοι, άς σοί τό είπωσιν' άπό έμέ 
ομως αδύνατον νά τό μάθης.

-— Ά λλά  ενα τίμιον όνομα δύναται
νομίζω . . .

Δέν έτελείωσε’ τό διάπυρον της νεά- 
νιδος βλέμμα προσηλοΰτο άτενώς έπ’ αΰ
τοΰ' αί τελευτα ΐα ι λέξεις τοΰ “Εκαρτ δι- 
ηγειρον τήν φιλοτιμίαν της,τό δέ βλέμμα 
τγ]ς έκεΐνο ένέφαινε δύναμιν χαρακτήρος 
χαι άκατάσχετον άποφασιστικότητα, άς 
χατεΐχεν ή νεαρά της καρδία.

— Τίμιον είναι τό όνομά μου! ώ,τούτο 
sot τό ορκίζομαι είς τόν Θεόν καί την ά- 
γίαν αΰτοΰ μητέρα, έάν δέ εΰρίσκετο κατά 
την στιγμήν αΰτήν δ πατήρ μου έδώ, θά 
*0! έδείκνυε, δτι οΰδέν δικαίωμα έχεις ν’ 
άμφιβάλλτις .. διότι έπί τέλους έγώ τό ό
νομά σου τό άγνοώ καί μεταξΰ τών έλ- 
βετών αξιωματικών είναι .. .

— Τό όνομά μου, Φελιτσίτα ; έάν δέν 
τό γνωρίζης άμέσως θά σοί τό είπω, άλλ ’ 
Ι/εις πολύ άδικον νά όμιλης ουτω, διότι 
οπως σΰ φείδεσαι της τ ιμές τών οικείων 
σου, οΰτω καί έγώ έχω χρέος νά υπερα
σπίζομαι την ίδικήν μου, καθώς καί την 
τών φίλων μου.

Ταΰτα δέ λέγων, τί) είπε τό όνομα 
καί την καταγωγήν του' πώς ήλθεν είς 
Νεάπολιν καί έκεΐθεν είς Μεσσήνην' βΰθΰς 
δέ μετά τα ΰτα , ώς εί ΰπείκων είς στε
νοχωρούν τ ι  αΰτόν αίσθημα: «Έ χε ις  δί
καιον, Φελιτσίτα, τή λέγει, είναι άδύ- 
νατον νά μένω έδώ περιπλέον, ήδη έ π ίλ -  
θεν ή νΰξ καί χάριν της τιμής σου, κα
θώς καί της ίδικής μου, πρέπει αΰριον νά 
έχω τό δικαίμα νά όρκισθώ, οτι δέν διήλ- 
θον την νύκτα έντός τ ί ς  οικίας αΰτής !

— Ά λ λά  Έ καρτ ' πού θά πας ; έξω 
6 θάνατος είναι βέβαιος' δέν βλέπεις ;

— Έκεϊ πλησίον τού βράχου όπου έ- 
αώθημεν, είδον έρείπια καί τινας θόλους, 
έκεϊ θά καταφύγω.

— Έ  ! καί μήπως ; . . .
— Ά λ λ ά  σκέφθητι, Φελιτσίτα, τ ί  κά- 

μνεις, καί ή ιδία δέν θά μοί τό έπέτρε- 
πες έάν συγκατένευον νά μείνω !

— Ώ  ! όχι, όχι δέν θά φύγης ! καί 
πάλιν κλαίουσα έκρεμάσθη άπό τοΰ τρα
χήλου του έμποδίζουσα αΰτόν νά έξέλθη' 
οχι, μείνε, φύγε... τ ί  λέγω ; μείνε . . .  Πα
ναγία μου, δέν 'ξεύρω καί έγώ τί λέγω, 
μή μέ άκούεις,"Εκαρτ' δέν δύναμαι πλέον 
νά σκεφθώ !

Ο Έκαρτ εΰρίσκετο είς μεγάλην ψυ
χικήν ταραχήν. Ήσθάνετο έπ’ αΰτοΰ ο
λόκληρον τό σώμα της νεάνιδος, ήκουεν 
ευκρινώς τό ταχύ κτύπημα της καρδίας 
τη; καί ήσθάνετο τήν φλέγουσαν άνα- 
πνοήν της· ρίγος διέτρεξε τό σώμά του, 
**'· έγείρας περιπαθώς τήν κεφαλήν της 
*®τησπάζετο αΰτήν, ένφ συγχρόνως τή 
έψιθύριζε τρυφερούς έρωτικούς λόγους 

βλέμμα του έντός τοΰ ίδικοΰ της.
', Εκτός έαυτης ή Φελιτσίτα, έξέπεμψε 
«σθενί κραυγήν καί τόν περιεπτύχθη ί-  
βχυρότερον' ήδη όμως ό Έκαρτ ειχε συν-

έλθη, όρμητικώς άπεσπάσθη τών περιπτύ
ξεων της καί διά κινήσεως κα τ ίλθε  τής 
οικίας.

— Φελιτσίτα ! τότε άνέκραξε, χαΐοε 
άγγελέ μου, αΰρ ιον θά έπανέλθω' καί ϊ -  
κλεισε τήν θύραν.

"Ητο ήδη ήμέρα ότε ό Έκαρτ έξήλθε 
τοΰ καταφυγίου του' ή κατα ιγ ίς  είχεν έν- 
τελώς καταπαύσει, κυανόλευκος δέ ό οΰ- 
ρανός έκυρτοΰτο έπί της έρημου έκείνης 
τοποθεσίας'ό χείμαρρος δέν ΰπήρχε πλέον' 
μόνον άσθενές τι ρυάκιον διέσχιζεν είσέτι 
τήν άλλοιωθεΐσαν κλ ιτύν ' περιχαρής άνή- 
γειρε τό βλέμμα πρός τά παράθυρα της 
Φελιτσίτας' ένόμισε, δτι διά τών π α 
ραπετασμάτων διέκρινε δύο λάμποντας 
οφθαλμούς' έγείρας δέ τήν χεΐρα είς χα ι
ρετισμόν έφώναξε : «Καλήν έντάμωσιν»
καί κατήρχετο ήσύχως τήν κλιτύν.

Μόλις δμως έκαμψε γωνίαν τινά βρά
χων καί τφ  διέφυγεν έπιφώνημα φρίκης' 
τόσον φοβερά ήτο ή θέα, ήτις παρουσιά- 
σθη πρό τών όμμάτων του. "Οχι μόνον αΐ 
όχθαι τοΰ χειμάρρου,·/) όδός,άλλά καί αΰ
τα ί αΐ ΰπώρειαι τών λόφων είχον έντελώς 
παραμορφωθη' λίθοι, βράχοι, χώματα, 
κορμοί δένδρων καί πτώματα  αιγών I- 
κειντο έν φοβεροί άταξίι^. Ή  έκκλησία 
έν μι£ νυκτί είχε μεταμορφωθή είς σωρόν 
έρειπίων' έκ της μεσαίας θυρας τοΰ ιερού 
Ιτρεχεν ήσύχως ρυάκιον, δπερ έπότιζε 
κατά μίκος δλον σχεδόν τό μωσαϊκόν 
τ ί ς  βάσεως' άπό δέ της κορυφής τού ή- 
ρειπωμένου βωμοΰ έκρέματο είσέτι έσβυ- 
μένον καί αίωρούμενον ύπό τ ί ς  πρωινής 
αΰρας ή αίωνία κανδύλα της Θεοτόκου.

Μέ βλέμμα έ'κπληκτον καί άμφίβολον 
βίμ.α περιήρχετο ό Έκαρ-, τά έρείπια έ- 
κεΐνα νομιζων δτι θά εΰρν) άνθρώπινον 
πλάσμα' αίφνης δμως χρεμετισμός προσ
έβαλε τά ώτά του' έστράφη άρ,έσως και 
χαίρων Ιτρεξε πρός τόν ααραδόξως πως 
σωθέντα ΐππον του, έν φ δέ τόν έθώπευε,

— Ζΐ)ς άκόμη, τώ έλεγε, γενναΐέ μου 
Πήγασσε καί έγώ σέ έλησμόνησα παντε 
λώς.

— "Οχι δά ! άν δέν άπατώμαι είσθε 
σεΐς Έκαρτ φόν Χάτβιλ ! Πώς έδώ;

Έκπληκτος ό λοχαγός είδε πρό αΰτού 
τήν είρωνα καί ώχράν όψιν τού άββά.

— Πώς έδώ, άββά ; μάλλον έγώ δι- 
καιούμα νά σέ έρωτήσω τί ζητείς ’ς α ΰ 
τήν τήν έρημίαν.

— Τίποτε παράδοξον, κύριε λοχαγέ ! 
κατά διαταγήν τού αρχιεπισκόπου καρδι- 
ναλ.ίου Μεσσήνης διηλθον ένταϋθα τήν 
νύκτα ' άλλά ποϋ διάβολον τήν διήλθετε 
σεΐς ; ά λλ ’ εις έρωτευμένον ιππότην πάν
τοτε άνοίγουν αΐ νύμφαι άντρα μέ τήν 
δέσποινάν των έντός κεχρυσωμένης κλ ί
νης ! Χά, χά ! . . .

Ό  "Εκαρτ έ'μεινεν ενεός' τί ήθελεν ό 
πονηρός άββάς νά είπη διά τών διφο- 
ρουμένων έκείνων λέξεων; καί έπί πλέον 
τί έζήτει είς αΰτήν τήν έρημίαν ό πιστός 
θεράπων τ ί ς  κομήσσης τού Σελλαμάρε ;

Ταχύς άνηλθε τοϋ ΐππου του καί στοέ- 
ψας πρός τόν άββάν :

— Γιά κουβέντες, άββόί, δέν εΰκαιρώ,

καθώς καί ό 'ίππος ρ.ου, Ι'χουμε άνάγκην 
νά ζεσταθούμε.

— Πράγματι, κρίμα ! κρίμα μεγάλο, 
διότι διαφορετικά θά είχατε πολύ νό
στιμα καί περίεργα γεγονότα νά μού διη- 
γ η θ ίτ ε ,  άνέκραξεν είρωνικώς.

Ό  Έκαρτ έσταμάτησε, τό αίμα ά ν ίλ -  
θεν είς τόν έγκεφαλόν του, πλήρης δέ ορ
γ ές  :

— Σκύλε ! τ φ  φωνάζει, σέ συμβου
λεύω διά τό καλόν σου νά βουλώσης τό 
βρωμερόν σου στόμα ! γνωρίζω είς τ ί ά- 
ποβλέπεις, άλλά σέ προειδοποιώ δτι άδί- 
κως κοπιάζεις, καί πρέπει νά ξεύρης δτι 
έκείνη τής όποιας χθές Ισωσα τήν ζωήν 
είναι ή τιμιωτέρα γυνή τ ί ς  Σικελίας !

Καί κεντήσας τόν ίππον του άπήλθε 
τρέχων.

[Έ π ετα ι συνέχεια].
f t . Δ . X .

ΘΩΜΑ Β Λ ΙΛ Ε Γ  Λ Λ Λ Ρ ΙΧ

Η Σ Χ Ο Ι Ν Ο Β Α Τ Ι Σ
Α μ « ρ ιχ α ν ιχ ό ν  ί ι ή γ η μ » .

[ Τέλος ]

Εύρίσκομαι πράγματι έν μεγίστϊ) στε
νοχώρια διά νά σάς έξηγήσω, δ,τι ό Βάν 
Τούϊλερ δέν κατώρθου νά έξηγήση είς έ
αυτόν. Τά πρός τήν ’Ολυμπίαν αίσθημά 
του ητο Ιοως ; Ούδεμίαν έπιθυμίαν κα τ-  
εΐχεν ΐνα τήν πλησιάσγ) καί τ?) όμιλήση. 
Εΰκολώτατον ήτο νά τήν γνωρίση προ- 
σωπικώς' άλλ ’ εις Βάν Τούϊλερ θά κατέλ- 
θγ) τόσον, ώστε νά σχετισθή στενώς μετά 
μιάς σχοινοβάτιδος ! Δίκαιε Θεέ ! . . .  Ε 
κτός τ ί ς  σκηνης, ή ’Ολυμπία Ζαμπρίσκη 
μό»ον αποστροφήν θά τφ  ένέπνεεν. Ό χ ι .  
Ά π λώ ς  είχε μαγευθ ή έκ τ ί ς  άμιμήτου 
χάριτός της, έκ της έπιδεξιότητός της 
καί της μαγνητικης άφοβίας της. Καθαρά 
παιδιά καί άδυναμία του ! Οΰδείς ήδύ
νατο νά τόν κρίντι αΰστηρότερον, παρ’ δ
σον αΰτός οΰτος εκρινεν έαυτόν. Τό νά 
ήναι άνίσχυρος καί νά τό γνωρίζη, είναι 
τιμωρία διά τάν ύπεοήφανον.Ό Βάν Τού- 
ϊλερ άπεδέχετο τήν τιμωρίαν καί μετέ- 
βαινε τακτικώς είς τό θέατρον.

— Ή  τρέλα αΰτή θά τελείωση μαζί 
μέ τάς παραστάσεις της, έπροφασίζετο.

Ληξασών τών παραστάσεων της ή δε
σποινίς ’Ολυμπία άνεχώοησεν, ά λλ ’ έπ- 
ανηλθε πριν ό Βάν Τούϊλερ παρηγορηθή 
διά τήν απουσίαν της. Ή  διεύθυνσις τοΰ 
θεάτρου,παρατηρήσασα, δτι μετά τήν ά- 
ναχώοησίν της αί εισπράξεις ήλαττώθη- 
σαν πολύ, τήν άνεκάλεσε πάραυτα έκ τής 
περιοδείας της. Έγραψαν μεγάλοις γράμ- 
μασι τήν έπάνοδόν της είς τά προγράμ
ματα καί πρωίαν τινά ό Βάν Τούϊλερ,έξυ- 
πνήσας,είδε μέγα έρυθρούν πρόγραμμα έπί 
τού άπέναντι τού θαλάμου του τοίχου, 
έν ώ τό όνομα τ ί ς  δεσποινίδος ’Ολυμπίας 
Ζαμπρίσκη άνεφέρετο |μέ πηχυαΐα γράμ
ματα. Ένόμισεν δτι ήτο μαγεία καί καθ’



άπασαν την ημέραν έθεώρει τό πρόγραμμα 
άγερώχω;, διότι ειχεν ύποσχεθη είς έαυ
τόν νά μη έπαναρχίση τάς ανοησίας τοΰ 
προηγουμένου μηνός.Έάν έλεγΟν δτι ή ή- 
θική αδτη νίκη οΰδέν τφ  έστοίχισε, θά 
έψευδόμην' τουναντίον έπάλαισεν έσωτε- , 
ρικώ; έπί μακρόν.

Καθ’ήν έσπέραν ή δεσποινίς ’Ολυμπία 
παοουσιάσθη αΰθις ένώπιον τοΰ κοινοΰ, ό 
Βάν Τούϊλερ δειπνήσα; είς την Λέσχην, 
έπανηλθεν είς την οικίαν του, έφόρεσε τόν 
κοιτωνίτην του καί τάς εΰμαρίδα; του, 
έλαβε βιβλ ίον τ ι καί ήοζατο άναγινώ- 
σκων μετά προσοχής. Ή  έσπέρα, την ό
ποίαν διέρχεται τις παρά την έστίαν ά- 
ναγινώσκων,άρκεΐ διά νά μά ; κα-θησυχάση 
άπό ηθικής ή άλλης τινός κρίσεω;.

"Οταν τό ώρολόγιον έσήμανε την έν- ί  

νάτην, δ Βάν Τούϊλερ οΰδόλως έδωκε 
προσοχήν. Πράγματι σπάνιος θρίαμβος ! 
Τφ άποδίδω, κατά τήν περίστασιν τα ύ 
την, δλην τήν δυνατήν δικαιοσύνην, το- , 
σοΰτον μάλλον καθ’ δσον ή ήμίσεια ώρα 
δέν είχε τελειώση ήχοΰσα μελφδικώ;, ώς i 

κρύσταλλος, καί ήγέρθη αΰτομάτως, έ
φόρεσε τά υποδήματά του, έλαβε τόν 
έπενδύτην του καί έζήλθε ταχεΐ βήματι.

Τά νά ηναί τις ανίσχυρος, νά περιφρον·^ 
τήν ιδίαν του αδυναμίαν καί νά ήναι άνί- 
κανος νά τήν νικήση, είναι σκληρόν πολύ, 
βΐπομεν, καί δέν Ισχυρίζομαι, δτι δ Βάν 
Τούϊλερ ήτο καθ’ δλοκληρίαν εΰχαριστη- 
μένος,δτε έκάθητο είς τό βάθος τοΰ θεω
ρείου του έκάστην έσπέραν, κατά τήν 
δευτέραν περίοδον τών παραστάσεων τής 
δεσποινίδος 'Ολυμπίας, άλλ ’ ή ταπείνω- 
σις τής ήττης δέν ήτο τόσον δύσκολος, 
δσον ή άντίστασις είς τάν πειρασμόν.

Ή  δευτέρα αδτη περίοδος ύπήρζε χεί- 
ρων τής πρώτης. *0 Βάν Τούϊλερ δέν έ- ] 
σκέπτετο πλέον τήν 'Ολυμπίαν μόνον 
κατά τό πρόγευμα καί τό δεϊπνον, δέν 
παρίστατο μόνον είς τάς παραστάσεις της 
ανελλιπώς, άλλά καί τήν νύκτα άκόμη 
τήν έβλεπε καθ’ δπνον. Τοΰτο ήτο πάρα 
πολύ.

Ά λ λ ω ς  τε τό όνειρον ήτο τό αΰτά 
πάντοτε, παράλογον όνειρον, έξερεθιζον 
τά  νεΰρα άνθρώπου τής κράσεώς του. Έ -  j 
βλεπεν δτι εΰρίσκετο έν τφ  θεάτρω, έν ώ 
δλα τά μέλη τής Λέσχης ήσαν παρόντα, 
καί ώς συνήθως έβλεπε διά τών διόπτρων 
τήν δεσποινίδα 'Ολυμπίαν. Αίφνης ή νέα 
αδτη έπήδα παραφρονώ; άπά τοϋ σχοι
νιού είς τό θεωρεΐόν του, καί τότε έζεγεί- 
ρετο περίρρυτος έκ ψυχροΰ ίδρώτος.

Σημειοΰμεν, διά τόν αΰστηρόν κριτήν 
τοΰ Βάν Τούϊλερ, δτι τό άντικείμενον 
τοΰ παραλόγου τούτου αστείου οΰδόλως 
έγίνωσκέ τ ι περί τής ταραχής ήν προΰξέ- 
νει' ή δεσποινίς ’Ολυμπία έζετέλει τά 
σχοινοβατικά της έργα άταράχως καί έ 
φαίνετο πάντη άγνοοΰσα,δτι τό θΰμά της 
παρίστατο διαρκώς κατά τάς παραστά
σεις αΰτής. Διά νά μή έπισύρη δέ τά κυ
ανοΰν βλέμμα τής δεσποινίδος ’Ολυμπία; 
τό πράγμα τοΰτο, άπόδειξι; προφανής 
δτι δ Βάν Τούϊλερ, καίπερ ύπό τήν γοη
τείαν διατελών, δέν ήτο έρωτευμένος.

Λέγω δε τοΰτο, καίτοι είμαι πεπεισμέ
νος, δτι άν ό Βάν Τούϊλερ δέν ήτο δ Βάν 
Τούϊλερ μέ τήν ύπερηφανίαν τής άδαμά- 
στου γεννεάς του, τοΰ βαθμοΰ του καί 
τής περιουσίας του τά δποϊα τάν καθί- 
στων περίβλεπτον, δτι άν ή Νέα Ύόρκη 
ήσαν άπλώς Παρίσιοι . . . Ά λ λ ’ ανωφελές 
νά υποθέσω τί θα συνέβαινεν έν τοιαύτη 
περιπτώσει. "Ο,τι συνέβη άρκεΐ. Κατά τό 
μέσον λοιπόν δεύτερον στάδιον τής βα
σιλείας, ής ή βασίλισσα ’Ολυμπία οΰδέ 
ιδέαν ειχεν, αί τρομεραί, τήν φοράν τα ύ 
την, διαδόσεις έφθασαν μέχρι τών ακοών 
τής μητρός του, ήτις είδοποιήθη,δτι κα
κώς έβάδιζεν δ έσχατος τών Βάν Τούϊ- 
λερ, δτι άπεμακρύνετο έτι μάλλον τών ό- 
μοίων του καί δτι διήρχετο τάς νύκτας 
του είς χυδαΐον θέατρον, χάριν μ ιά ; έλε- 
εινή; σχοινοβάτιδο;.

Ή  κυρία Βανρενσελάερ Βανζάντ Βάν 
Τούϊλερ είσήλθεν εί; τόν πρώτον συρμόν 
καί κατηλθεν εί; τήν πόλιν, ΐνα έζετάση 
καί μάθη τά συμβαίνοντα. Εύρε τήν έλ- 
πίδα τή ;  οίκογενεία; προγευματίζουσαν 
παρά τήν κλίνην, τήν ένδεκάτην τής 
πρωίας, ε ί ; τό ύπό τόν αριθμόν 34 οίκη
μά του. Τφ άνέφερεν άπροκαλύπτω; τήν 
κα τ ’ αΰτοΰ κατηγορίαν καί άνέπνευσεν 
δταν τνί είπε τήν άκριβη κατάστασιν τών 
μετά τή ;  δεσποινίδο; Ζαμπρίσκη σχέσεών 
του. Οΰδέν άπέκρυψε καί οΰδέν ώσαύτω; 
έχαρακτήρισεν, ά λλ ’ άπλώ ; τη έξωμολο- 
γήθη πάντα. Δ ί; ή τρί;, κατά τήν άφή- 
γησιν ,ή  μήτηρ του έμειδίασε. Μετά βρα- 
χεϊαν σκέψιν, έδωκε διά τοΰ ριπιδίου τη ;  
έλαφράν κτύπημα έπί τοΰ βραχίονο; τοΰ 
μονογενοΰ; υίοΰ τη ;  καί τάν προσεκάλε- 
σε νά έπανέλθη μετ’ α ΰτή ;,  τήν έπιοΰ- 
σαν, ε ί ; τήν κατοικίαν τών προγόνων του 
διά νά μείνη έκεΐ έπ’ ολίγον χρόνον. ’Ε
κείνο; έδέξ ατο τήν πρόσκλησιν μετά φαι
νομενική; προθυμία; καί μετά κρυφία; 
αποστροφή;. "Οτε άπεφασίσθη τοΰτο,δτε 
ή άξιότιμο; γραία τόν άφήκεν έπ’όλίγον, 
δ Βάν Τούϊλερ μετέβη κατ ’εΰθεΐαν εί; τάν 
διασημότατον κοσμηματοπώλην καί έξε- 
λέξατο, μετά φιλοκαλίας, τό ώραιότατον 
άδαμάντινον βραχιόλιον,δπερ ήδυνήθησαν 
νά τφ  χορηγήσωσι. Διά τήν μητέρα του 
ίσω ; ■ Θεέ μου, όχι ! ’Εκείνη είχε τά οι
κογενειακά τ η ;  κοσμήματα.

Δέν έπιθυμώ νά είπω τά ύπέρογκον 
ποσόν, δπερ δ Βάν Τούϊλερ έπλήρωσε διά 
τά βραχιόλιον τοΰτο. Μόνον οί άδάμαν- 
τε ; τοΰ κλείθρου θά έκαμον νά πάλλγι ή 
καρδία πατρ ικ ία ;, καί δμοιον βραχιόλιον 
μόνον ήγεμών πρό; ήγεμονίδα θά έπεμ- 
πεν. Έ ντό ; τή ;  θήκης αΰτοΰ δ Βάν Τού- 
ϊλερ έθηκε, σκεπτικός, τό έπισκεπτήοιόν 
του, έφ’ ού έγραψε παρακαλών τήν δε
σποινίδα ’Ολυμπίαν Ζαμπρίσκη νά δεχθη 
τό μικρόν τοΰτο δώρον έκ μέρους ένός,πα- 
ρακολουθήσαντο; μετά πολλοΰ ένδιαφε- 
ροντο; καί εΰχαριστήσεω; τά ;  παραστά- 
σει; τη ; .  Καί τοΰτο έγένετο σκοπίμω;.

— Εννοείτα ι, δτι πρέπει νά βάλω τό 
έπισκεπτήριόν μου, διελογίσθη δ ΒάνΤού- 
ϊλερ. Εί; Βάν Τούϊλερ δέν είμπορεΐ νά 
γράψη ανώνυμον έπιστολήν, οδτε νά δω-

ρήση τι άνωνύμω;. Ή  γέννηβι; έχει τά 
καθήκοντά τη ;  καί τά προνόμιά τη ; .

"Οταν άπέστειλε τό βραχιόλιον πρός 
δν δρον, δ Βάν Τούϊλερ ήσθάνθη έαυτόν 
ηΰχαριστημένον. "Ωφειλε πρό; τήν νέαν 
έκείνην πολλά ; εΰαρέστου; ώρα;, α ΐτ ινε ;, 
άνευ τα ύ τη ; ,  θά τφ  έφαίνοντο μακραί. 
Ά πέτ ισ ε  τό χρέο; του, τά άπέτισεν ήγε- 
μονικώς, ώς ήρμοζεν είς ενα Βάν Τούϊλερ.

Τό έπίλοιπον τής ήμέοα; διήλθεν 
εί;  τήν λέσχην καί είς τήν άγοράν 
πολλών πραγμάτων χρησίμων διά τήν 
έκδρομήν του, ή τ ι ;  ένίοτε τφ  ένέπνεεν 
άποστροφήν διά τήν άνάγκην τη ; .  “Ο
ταν έπανήλθε λίαν άργά , εύρεν έπ ι
στολήν τ ινα  έπί τοΰ γραφείου καί ή λέζι; 
Θέατρον  έπί τοΰ φακέλλου τάν έκαμε ν’ά- 
νασκιρτήση. Ή νοιξε διά τρεμούσης χει- 
ρό; τήν έπιστολήν, ή τ ι ;  βραδύτερον πε- 
ριήλθεν εί; χεΐρα; τοΰ Λιβιγκστών, δστι; 
τήν έπεδειξεν εί; τόν Στυβεζάν, δστις τήν 
άνέγνωσεν είς τάν Δελανέϋ, δστις μοί τήν 
έδωκεν, έγώ δέ τήν αντέγραψα, ώς φιλο
λογικόν περίεργον. ’Ιδού την, έκτός τών 
σφαλμάτων τής στίζεως καί τής ορθο
γραφίας.

Προς το ν  Κ ν ρ ω ν  Β αν  Τ ο ύ ϊλ ε ρ .
• Φ ί λ τ α τ ε  Κνρ ι ε ,

»Σας εκφράζω τήν άπειρον ευγνωμοσύνην μου διά 
τό βραχιόλιον. ΤΗλθ$ πολύ έγκαίρως, διότι ή κω
μωδία τής δεσποινίδος Ζαμπρίσκη έτελείωσεν ή πλη
σιάζει νά τελείωση. ’Αδύνατον πλέον ν'άποχρύψω 
τήν γενειάδα μου. Είς τ ί  Ιξής θ'άφήσω πλέον τούς 
μύσταχάς μου χαί θά έχλέξω άλλο έπάγγελμα, ά- 
γνοώ ποϊον άχόμη, άλλά θά σας είδοποιήσω. Δέν π ι
στεύω νά θυμώσητε αν πωλήσω αύτό τά βραχιόλιον. 
Σας παραχαλώ νά δε^θήτε τάς ευχαριστήσεις μου διά 
τό μεγαλοπρεπές καί άπροσδόχητον δώρόν σας.

'Ο ταπεινότατος δοΰλός σας 
Κ ί ρ ο λ ο ς  Μ ονμορεναή  Βάλτερ*.

Τήν έπιοϋσαν, ό Βάν Τούϊλερ οΰδεμίαν 
άποστροφήν πλέον ήσθάνετο ίνα διέλθη 
ημέρας τ ινά ;  μετά τή ;  μητρό; του είς 
τόν οίκον τών προγόνων του. "Επειτα έ- 
ταξείδευσε.

Γ . f t .  Β α λ α β α ν η ε  

τ έ λ ο ς ;

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Κυρίας Ρηγγίναν Δαχουρό,ΕΙρήνην Ράγχου καί χχ. 
Γερ. Δραχάτον, Ιΐαν Άγγελήν, X. Δημητρόπουλον, 
Γ . Τσιτσιλιάνην, Δ. Τσιριμώχον, Κ. Δραχόπουλον, 
Ν. Καλογερόπουλον. Συνδρομαι ύμων έλήοθησαν.Εύ- 
χαριστοΰμεν.—κυρίαν Map. I. Μπαλή.Έλήφθη άντί* 
τιμον φύλλων. Εύχαριστουμεν. —χ. Χρ. Π. Μαρχό- 
πουλον. Έλήφθη συνδρομή σας. Εύχαριστουμεν. Μέ
νουν είς διάθεσίν σας λεπ. 50. Τήν ύπ’ άο. 534 άπό* 
δειζίν σας, παραχαλεΐσθε, ζητήσατε παρά τοϋ χ. Α. 
Κουνούπη, παρά τω 'Τποχαταστήματι τής Έθν. 
Τραπέζης.—χ. Σ. Α. Σταμόπουλο'. Διωρθώθη ή δι- 
εύθυνσίς σας.—χ. Ίω . Μιχαηλίδην. Έ'εγράφη ό χ· 
Α. Σ. Μαρχίδης χαι άπεστάλησαν αύτώ τά φύλλα 
άπό 1ης ’Οκτωβρίου. Λαμβάνετε έλλείποντας άριΟμ. 
μετ’ άποδείξεως. Έγράψαμεν.— χ. Χρ Παππαδημη- 
τρίου, δικηγόρον. ΕύχόμεΟα ταχεΐαν άνάροωσιν. Ευ
τυχώς δέν μας έπεσκέφθη. Περιμένομεν. Τοϋ έν Βό· 
λω διαμένοντος χ.

Έ μ μ .  Λ ε κ ο λ ά ε β ι τ ς
διιχόψαμεν τό φύλλον, διότι δέν ϊχομεν άνάγκην συν
δρομητών etc t o  χ α ρ τ ί  μόνον.— κυρίαν Πολυξένην 
Στεφάνου. Ευχαρίστως. — κυρίαν ’Ακριβήν Ναΐπη. 
Έλήφθη ή συνδρομή σας ρούβλια 6. ’Οφείλετε ήμΐν 
ρούβλιον Εν δι’ ?ξο5α φορτωτικής, διότι ό τρόπος ού- 
τος τής άποστολής εΤνε πολυέξοδος. Έλλείποντες ά- 
ριθμοι άπεστάλησαν.

T m t t Y p a f t l o r  Κ ·ρ(ννη{, H o c  ΠρβΛβτ»1»% ί ρ ι θ .  /Ο.


