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Ά πό τής προσεχούς Κυριακής άρ- ' 
χόμεθα τής δημοσιεύσεως έκτάκτου 
πλοκής μυθιστορήματος τοϋ γάλλου 
συγγραφέως Εμμανουήλ Γονζαλές, 
ύπό τον τίτλον

Π Ε Ρ Ι ί Τ Ε ί Ε Ι Α Ι  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
Τό μυθιστόρημα τοϋτο, πλήν τών 

περιεργωτάτων και δραματικωτάτων ε
πεισοδίων, μεθων άείποτε κοσμεί τά 
Ιργα αύτοϋ ό συγγραφεύς, εχει καί 
τήν χάριν νά μεταφέρω τον αναγνώ
στην είς άλλην έποχήν, άπομεμακρυ- 
σμένην, νά έξελίσση πρό αύτοϋ ετερα, 
άρχαιότερα ήθ/] καί έθιμα, νά άπεικο- 
νίζη ζωηρότατα γνωστά πρόσωπα, 
διότι τό νέον μας είκονογραφημένον 
μυθιστόρημα κέκτηται καί ιστορικήν
y Tfαςιαν.

Ελπίζομεν οτι τ^ν έκλογήν τοΰ 
νέου μας μυθιστορήματος, θά έπικρο- 
τήσωσιν οί άναγνώσται πάντες τών 
«Εκλεκτών Μυθιστορημάτων».

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Δ

ΤΟ  ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Σ υνέχ ε ια ]

Ό  Πλεαόν, ά*ατανιχ.Υΐτως προσε*Χ*.υό- 
μένος, προέβη κατά Ιν βήμα πρό; την γυ 
ναίκα έκείνην, ήν τοσοϋτον είχεν α γα 
πήσει.

Δι ωλίσθησε βραδέως, λίαν βραδέως, 
κρατούμενο; διά τ η ;  χειρός έκ τών έκεϊ 
πεφυτευμένων ’ιτεών πλησιάζων ώς π α ι 
δίον, τό όποιον τρέμει μη άποπτή τό , 
χρυσοπτέρυγον έντομον, δπερ καταδιώκει.

“Οχι, δέν αμφέβαλλε πλέον" δέν ήδύ
νατο πλέον ν’ άμφιβάλλϊ).

ΤΗτο έκείνη' ήτο πράγματι έκείνη.
Τήν έψαυσ σχεδόν άν ήθελε νά έκτείνιρ 

τήν χεΐρά του. Ή  πνέουσα έκ τοϋ πελά- 
γου; αΰρα ε'φερε πρό; αυτόν τήν αναπνο
ήν τη ; .

Ό  Πλεμόν συνεκράτησε τήν έτοίμην 
νά έκφύγη έκ τών χειλέων του κραυγήν.

Ή  Λευκή έλάλει. Ώμίλει πρό; τόν ενα 
τών νεκρών, δν ειχε γνωρίσει, ώμίλει προ; 
τήν μητέρα.

— ’Απόδωσέ μού τον ! Ιλεγεν’ έθρή- 
νησα, έζηγνίσθην. Τό γνωρίζει; καλώ ; σύ, 
ή τ ι ;  τώρα δύνασαι τά  πάντα νά βλέπτρ;- 
γνωρίζει; καλώ ; δτι τόν λατρεύω, οτι αί 
νύκτε; μου παρέρχονται έν αγρυπνία, οτι 
εις τά  χείλη μου δέν ανατέλλει τό μει
δίαμα. ’Απόδωσέ μού τον ! Κάμε ώστε νά 
μου άποδοθϊΐ. Έδώ εινε, τόν είδα. Μήτέρ 
μου, σοϋ έπαναλκμβάνω δτι πολύ έθρή-

νησα, δτι έζηγνίσθην. ’Απόδωσέ μού τον!
Τότε ό Πλεμόν ήσθάνθη τήν κεφαλήν 

του κλονιζομένην. Λυγμό; άνίλθεν εί; 
τόν λάρυγγά του άποπνίγων αΰτόν. Δέν 
έδίστασε πλέον,

Αποτόμω; έζήλθεν έκ τή ;  κρύπτη; 
του.

Έκε ίνη έστράφη .. καί τόν είδεν...
— ’ Α ! είπε κλονιζομένη.
Αί άγκάλαι τοϋ άζιωματικοϋ τήν ύ- 

πεδέχθησαν. Ή  καρδία του μέ τοΰ; σφο
δρού; παλμού; τη ;  τήν άνεκάλεσαν έκ 
τή ;  λ ιποθυμία;, ήν προΰζένησεν αΰτΐί ή 
αιφνίδιο; έμφάνισι; τόϋ φιλτάτου τη ;.

‘Η συνέντευζί; των ΰπίρζεν άφωνος.
Τί νε; λόγοι ήδύναντο ν’ άπαγγελθώσιν 

είς παρομοίαν στιγμήν ;
Προσέβλεψαν άλλήλους φρικιώντε;. Οΰ

δέν ύφίστατο πλέον δι’ αΰτού;. Ένυπήρ- 
γεν έν τΫ5 άγαλλιάσει των ύπολανθάνουσα 
άνησυχία τ ι ; .  Δέν έτόλμων νά συνέλθω- 
σιν εί; έαυτού;, προτιμώντε; ή πλάνη έ
κείνη, άν ήτο πλάνη, νά λήξη μετά τή ; 
ζωή; των. Χαύνωσι; ηδονική τοϋ λογι-  
σμοϋ τοΰ; έκήλει. Ήσθάνοντο τήν εΰφρό- 
συνον ήλ ιθ ιότητα τή ;  άναροώσεω;, ή τ ι ;  
έπακολουθεΐ τού; σφοδρού; κλονισμού;.

Πέριζ αΰτών ή φύσι; ήγαλλία . Τό σκι
ερόν πράσινον χρώμα τών έπιταφίων δέν
δρων, τό θρηνώδε; φύλλωμα τών ιτεών, ή 
έπάογυρ,ο; κόμη τών αίγείρων, έκινοϋντο 
μετά τή ;  α ΰ τ ί ;  χαρά;. Ηττον βαθύ; ήν 
ό θόρυβο; τών κυμάτων, ήττον γλυκύ ; δ 
ψίθυρο; τών φυλλωμάτων άπό τά βλέμμα 
δι’ οΰ αί δύο των ψυχαί άνεζήτουν άλλή- 
λα ;  συνενούμεναι.

Ό  Πλεμόν ΰπεστήριζε τήν Λευκήν έπί 
τοϋ ώμου του, ένφ ή δεζιά του χείρ έ- 
κράτει άμφοτέρα; τά ;  χεΐρα; τ ί ;  συν
τρόφου του. Αΰτή δέν έκινεΐτο, δέν έσεί- 
ετο καί τά χείλη τη ; ,  διανοιγόμενα ΰπό 
τοϋ μειδιάματο; τή ;  έκστάσεω;, άκόμη 
δέν είχον κλεισθή.

Τέλο; έλάλησεν.
Ή  φωνή της έζήλθε μελψδική, πλήρη; 

αγνώστων άναπάλσεων.
— Μή φύγη; , Ιλεγεν αΰτφ  , μείνε ! 

Είνε τόσον εΰχάριστο; ή συνάντησί; μα;, 
Φριδερΐκε, δέν είζεύρω άν ζώ ή άν έζησα. 
Μή μέ άφυπνίσνι;,φίλτατέ μου- παράλαβέ 
με μαζίσου. Δέν θέλω νά σέ άφήσω πλέον. 
Φοβούμαι τήν αΰριον, φοβοϋμαι καί αΰ
τήν τήν παροϋσαν ώραν. "Οχι πλέον ά- 
πογ  αιρετισμοί καί αποχωρισμοί' ήμεΐ; 
οί δύο είμεθα μόνοι εί; τόν κόσμον. Έ γώ 
πάντοτε σέ ήγάπησα, πάντοτε, πάντοτε 
Καί σΰ έπίση; πάντοτε μέ ήγάπησε; καί 
μέ άγαπα ; άκόμη, άφοϋ έπανηλθε; έδώ. 
Ύ π ίρ ζα  παράφρων, τό γνωρίζει;' ΰπόθε- 
σον δτι ήμην νεαρά. Ά λ λ ά  τώρα είμαι 
ζώσα. Δέν θ’ άποθάνω πλέον ποτέ, ποτέ!

Αΰτό; τήν ήκουε καί έπλη ροϋτο ή 
ψυχή του έκ τοϋ ασματο; έκείνου καί έ· 
κορέννυτο έκ τή ;  αρρήτου μέθη;. Τέλο; 
άπήντησεν:

— Λευκή, Λευκή ! ναί, θά σέ παρα- 
λάβο>, θά σέ φυλάζω. Οΰδέν πρέπει πλέον 
νά μά ; χωρίσιρ. Τό είπε; σύ, άν εΐνε όνει- 
ρον, άς παραδώσωμεν εί; αΰτό πάσάν μα;

τήν ΰπαρζιν. Είθε δ Θεό; νά θέσνι τέρμα 
εί; αΰτήν κατά τήν ώραν ταύτην καί νά 
κοιμηθώμεν έδώ τόν ύστατον ύπνον, έπί 
τή ;  γή ;  Ινθα ήλθομεν άμφότεροι νά προσ- 
ευχηθώμεν.

Είκοσι βήματα δπισθεν αΰτών, παρά 
τόν γηραιόν φύλακα ϊκπληκτον, δύο άν- 
δρε; ΐσταντο ακίνητοι εΰσεβάστω;, μή 
τολμώντε; κάν ν’ άνακοινώσωσι πρό; άλ-  
λήλου; τ ά ;  έντυπώσει; των μέ τού; ο
φθαλμούς υγρούς καί δμως λάμποντα; έκ 
χαρά; διά τήν εΰτυχίαν έκείνων,οΰ; ήγά- 
πων. Ό  Ζιλδά καί δ γέρων Λεοννέκ έσί- 
γων, άλλ ’ ή βιαία πνοή τοϋ στήθου; των 
ήρκει δπω; φανερώση τήν συγκίνησίν των.

Έν τούτοι; έπήλθεν ή στιγμή, καθ’ήν 
δ Πλεμόν συνησθάνθη τήν ώραν καί τόν 
τόπον ίίνθα εΰρίσκοντο.

Τρυφερώτατα είπεν αυτΐΊ :
— Πρέπει ν’ άποχωρισθώμεν σήμερον, 

φ ιλτάτη  μου. Αΰριον θά σ’ έπανεύρω, αυ- 
ριον.:. καί διά παντό; !

— Νά άποχωρισθώμεν ! έπανέλαβεν 
αΰτή φρικιώσα.

Ό  Πλεμόν έδειζεν αΰτ$  τήν θάλασσαν.
Έκείνη τήν παρετήρησε μετά τρόμου. 

Έμελλε καί πάλιν δ ’Ωκεανό; νά τή ;  ά- 
φαιρέσιρ τόν μνηστηρά τη ;  ;

Δειλή συνεσφιχθη πλησίον του, έκρεμά- 
σθη εί; τόν βραχίονά του Είδε πέραν έπί 
τών κυμάτων ταλαντευόμενον τό τορπιλ- 
λοβόλον εί; τάν δρμον.

— Είνε τά 29 ; ήρώτησε μειδιώσα.
— Ναί, τό 29 , ά λλ ’ δχι έκεΐνο. . . τό 

τότε, είνε άλλο. Τό πρώτον έζηφανίσθη, 
δπω; αί λύπαι μ α ; '  αΰτό είνε τό σκάφος 
τοϋ ερωτό; μα;.

Τότε λίαν σιγά ή Λευκή διετύπωσε 
μίαν έπιθυμίαν :

— “Ακούσε, διατί ν' άποχωρισθώμεν ; 
Παράλαβέ με, θά σέ ακολουθήσω. Θά ε ί 
μεθα ώ ; έκεΐ πέραν εί; Νίκαιαν. Θα έκτε- 
λέσωμεν έκ νέου τά πρώτον μας ταζείδιον.

Ή  θάλασσα θά μας λικνίση καί πάλ ιν  
δμοϋ, δμοϋ πάλιν θά ίδωμεν τόν ουρανόν 
καί τοΰς αστέρας. Θέλεις ;

Ό  νέο; ϊσεισε τήν κεφαλήν καί δέν έ- 
τόλμησε ν’ άρνηθή. Έ π ί τέλου; τ ί ;  ήδύ
νατο νά τοϋ τό άπαγορεύστρ ; Δέν ήτο κύ
ριος έπί τοϋ πλοίου ; Εί; Λοριάν έπρεπε 
νά χωρισθώσιν έπί τ ινα ;  ήμέρα; πάλιν. 
Ά λ λ ά  τοϋ έφαίνετο δτι άν ήθελε κόψει 
κατά τήν ώραν έκείνην τήν κοινήν αυτών 
εΰφροσύνην, ήτο ώ; νά έπανέπιπτε πάλιν 
εί; τό πένθο;. "Οσοι δέ έζησαν έπί δύο 
ετη εί;  τά δάκρυα τή ;  άπουσία;, δέν δύ- 
νανται νά ΰποφέρωσι τήν ιδέαν τοϋ χω- 
ρισμοϋ, έστω καί διά μίαν στιγμήν.

Συνεφώνησαν τότε νά έπιστρέψιρ ή 
Λευκή ε ί ;  τήν έ'παυλιν, δπω; προετοιμα- 
σθή διά τόν βραχύν διάπλουν καί νά έ- 
πανέλθη συνοδευομένη ΰπό τοϋ πιστοϋ 
Λεοννέκ, δστι; εμελλε νά έπαναφερτρ αΰ
τήν έκ Λοριάν εί; Βάννην.

Ό  πλοίαρχο; έστράφη.
Είδε τόν Ζιλδά καί τόν σύντροφόν του 

ακινήτου; καί άφώνου; ίσταμένου; εΰσε
βάστω; ε ί ; άπόστασιν τινα. Προσεκάλεσε- 
τόν ναύτην.



— Σΰ τά έκατάφερες δλα αΰτά ; τόν 
ήρώτησε μέ τά βλέφαρα βαρέα έκ τών 
δακρύων.

— ’ Α, κύριε πλοίαρχε, κύριε πλοίαρχε! 
άνέκραξεν ό Ζιλδά. Άνεγνώρισα τήν κυ
ρ ί α ν  πρό πολλών ήμερων, καί έσυλλογί- 
σθην δτι θά χαρώ τόσον πολΰ άν σάς Ι6ώ 
καί σεΐς νά χαρήτε ! . . .

Ά ν τ ί  πάσης άπαντήσεως, ό Πλεμόν 
ήνοιξε πρός αΰτόν τάς άγκάλας του, ώς 
είχε πράξει τήν ήμέοαν καθ ήν συνηντή- 
Οησαν έν Λοριάν.

[ " Ε π ε τα ι το τ έ λ ο ς ] ,
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Σ υνέχ ε ια ]

Μετά βραχεΐαν παΰσιν ό Βελτσίστεφ 
έξηκολούθησεν :

— Τώρα... τώρα ομολογώ τόν έαυτόν 
μου ήττηθέντα. Πόνον καί θλίψιν μοι προ
ξενεί ή ομολογία αυτη, άλλά όμιλώ είλι- 
κρινώς, τόσον είλικρινώς, δσον ίσως οΰδέ
ποτε καθ’ δλον τόν βίον μου. Α να γ νω 
ρίζω δτι είσαι εΰφυεστέρα, έπιδεξιωτέρα, 
όξυδερκεστέρα έμοΰ, ίσχυρωτέρα έμοΰ καί 
εις τήν θέλησιν καί είς τόν χαρακτήρα, 
καί είμαι έτοιμος νά υποταχθώ .. . Τώρα 
άνομολογώ ό ίδιος τήν έπ’ έμοΰ έπιρροήν 
«ου, καί σέ ικετεύω, συγχώρησόν με !

Ηρπασε μεθ' ορμής τήν χεΐρά της καί 
δι’ ικετευτικού βλέμματος άνέμενε μετά 
δίψης τόν λόγον της, τήν άπόφασιν της.

— Πρό δύο έββομάδων, βραδέως ήο- 
ξατο ή Λιουδμήλα, μετ’ άπαθείας άπο- 
σύρουσα τήν χεΐρά της, διά παοομοίας 
πραότητας, διά παρόμοιας υποταγής, μέ 
ικετεύετε οΰχί νά -σάς βυ/χοαρηβω, άλλά 
νά σάς φειβδώ , άφοΰ δέν κατορθώσατε 
•νά μέ στραγγαλίσετε ή νά μέ έκφ,οβίσε- 
τε, και σάς έπίστευσα . . . Τώρα μέ ικε
τεύετε νά σάς συγχωρήσω , άλλά . . . 
έγώ δέν δύναμαι πλέον νά σάς πιστεύσω. 
Όποίαν έγγύησιν δύνασθε νά μοί παρέ- 
ξητε, δτι έξερχόμενος τής οικίας ταύτης 
δέν θά άρχήσετε νέας κα τ ’ έμοΰ δολοπλο
κίας ;

— Τίποτε δέν εχω πλέον νά βυσσοδο- 
μήσω !

Καί άνασπών τοΰς ώμους, έ'κλινεν οΰ
τος μεθ’ υποταγής τήν κεφαλήν.

— Καί τότε είχετε είπει δτι οΰδεμία 
σάς άπέμεινε διέξοδος, καί δμως . . .

—  Καί δμως έδοκίμασα ; Ναί, εχετε 
δίκαιον’ ειχον έντείνει δλας τάς δυνάμεις 
και τήν ικανότητά μου είς τό παιγνίδιον 
τούτο καί ε^ασα. ’ Εχασα τήν στιγμήν 
έκείνην, καθ’ ήν ένόμαζον δτι είμαι ν ικη

τής .. .  Τώρα έκουράσθην' δέν εχω πλέον 
ουτε δυνάμεις, οΰτε διάθεσιν νά εξακο
λουθήσω τό παιγνίδιον τοΰτο' θέλω ήσυ
χίαν ! Διά τοΰτο σάς έπαναλαμβάνω : 
συγχωρήσατέ με, λάβετε αΰτά τά χρή- 
μ.ατα' έγώ, έγώ ό ίδιος σας τά φέρω καί 
παρακαλώ λάβετε τα ' εί; αντάλλαγμα 
αΰτών δέν θέλω άλλο παρά τήν ήσυχίαν, 
σάς λέγω ! . . .  ΒέβαΊα υπάρχει καί μέτρον 
καί δριον είς πάσαν δύναμιν, είς πάσαν 
δραστηριότητα' ή ίδική μου δραστηριό- 
της έστείρευσε πλέον. Άφήσετέ με ν’ ά- 
ναπαυθώ, Λιουδμήλα Σεργιέεβνα, άφετέ 
με νά τά λησμονήσω !

— ’Εγώ, νομίζω, οΰδέν φέρω πρόσκομ
μα οΰτε είς τήν άνάπαυσιν, οΰτε είς τήν 
λήθην σας, έξέφρασεν ή Λιουδμήλα' έγώ, 
ώς βλέπετε, αναχωρώ, καί τίποτε ίδικόν 
σας δέν λαμβάνω' θέλω μόνον νά ποοφυ- 
λαχθώ άπό πάσαν ένέργειάν σας, καί δι’ 
αΰτό, φρονώ, δτι είνε καλλίτερον νά μή 
μένω έν Πετρουπόλει.

— Ά λ λ ά . . .  τά (Εγγραφα, άτόλμως ήο- 
ξατο ό Βελτίστσεφ.

— Α, τά Ιγγραφα σάς άνησυχοΰν ! 
διέκοψεν αΰτόν ή Λιουδμήλα Σεργιέεβνα' 
καί δι' αΰτά βέβαια μάς έκοπιάσετε έδώ 
. . .  Ά λ λά  τοΰτο είνε πράγμα, τό όποιον 
ουδέποτε θά κατορθώσετε ν’ αποκτή
σετε !

—  Δέν ήλθα δι’ αΰτό! £σπευσε νά είπγ] 
ό Πλάτων' ήθελον μόνον νά σάς ε ίπω,δτι 
αναχωρούσα μέ καταδικάζετε έφ’ δρου 
ζωής είς τήν μάλλον άπροσδιόριστον κα- 
τάστασιν, μέ καταδικάζετε είς αιώνιον 
τρόμον καί ανησυχίαν, είς αίωνίαν ταρα
χήν καί υποψίαν ώς πρός τοΰς σκοπούς 
σας, καί έξαρτώμενον έκ τής ιδιοτροπίας 
σας, κ' έγώ δέν θά άνθέξω έπί πολΰ είς 
τήν τοιαύτην κατάστασιν. Παρά νά δια- 
τελώ λοιπόν ΰπό τοιοΰτον τρόμον, π^ο- 
τιμότερον νά τελειώσω ό ίδιος άπαξ διά 
παντός.

—  Δηλαδή τ ί  θέλετε νά είπατε αέ 
τοΰτο ; ήρώτησε στραφεΐσα πρός αΰτόν ή 
Λιουδμήλα.

— "Οτι αισθάνομαι έκλιπούσας τάς 
δυνάμεις μου, δπο>ς άνθέξω είς τήν βρα- 
δεΐαν ταύτην βάσανον ! . . .  Θέλω νά είπω 
δτι τοσοΰτον έξησθένησα πλέον, τοσοΰ
τον διψώ ήθικής ήσυχίας, ώστε, Ιν έκ 
τών δύο θά συμβή ή θά συντρίψω τήν 
κεφαλήν μου ή θά υπάγω νά ομολογήσω 
είς τό δικαστήριον τήν ποάξίν μου.

Ή  κ. Κόροβοφ ϊρριψεν έπ ’ αΰτοΰ ά- 
καριαΐον, Ικπληκτον καί άνιχνευτικόν 
βλέμμα.

—  Ναί ! ναί ! . . θερμώς έπεκύρωσεν ό 
Βελτίστσεφ' προτιμότερον νά τελειώσω 
μίαν διά παντός ! . . .  Καί είμαι είς θέσιν 
νά τό αποφασίσω ! . . .  Καλλίτερον νά ύπο- 
στώ άπαξ τήν καταισχύνην είς τό δικα- 
στήριον, νά λάβω τήν άπόφασιν καί νά 
ησυχάσω έπί τέλους, παρά νά σύρω τήν 
ΰπαρξιν έκείνην,είς ήν μέ καταδικάζετε!.. 
Καί πράγματι, τ ί  μοί προτείνετε ; Συλ- 
λογισθήτέ το ! Λέγετε δτι δέν ?χετε 
τώρα άνάγκην τών χρηυιάτων μου, άλλά 
δέν μοί άφίνετε καί τά δικαίωμα νά δια

θέτω αΰτά κατά βούλησιν' λέγετε, δτι 
τά πάντα  έτελείωσαν μεταξΰ έμοΰ καί 
ύμών', έν τούτοις, δέν έγκαταλείπετε τόν 
σκοπόν, νά μέ καταδιώξετε είς πρώτην 
τυχοΰσαν περίστασιν, καί όποταν σάς 
έπέλθνι τοΰτο κατά νοΰν, καί θέλετε νά 
ζήσω, θέλετε νά ήμαι ήσυχος καί άμέ
ριμνος καί ν’ άναμ.ένω μεθ’ υποταγής, δ
ταν έπί τέλους σάς έπέλθϊ) νά έκτελέσετε 
τήν έπ’ έμοΰ ’ιδιοτροπίαν σας ! . . .  Ά λ λά  
τήν βάσανον ταύτην οΰδεμία άνθρωπίνη 
φύσις δύναται νά ΰπομ-είνη ! . . .  Καί λέ
γετε άκόμη δτι μέ αγαπάτε, δτι είσθε 
ειλικρινής φίλη μου ! . . . Θεέ μ.ου ! άλλ ’ 
δ,τι καί άν συμβτϊ κατόπιν, δ,τι καί άν 
μέ αναμένει, καί αΰτό μάλιστα τό κ ά 
τεργον, πάντοτε τό κάτεργον θά είνε προ- 
τιμότεοον έκείνου, τό όποιον μοί προτεί
νετε, τό κάτεργον τουλάχιστον χορηγεί 
είς τόν άνθοωπον ορ ιβμ ίνν ,ν  d'SOU', ένώ 
σεΐς μοί τήν άρνεΐσθε !

Ό  Βελτίστσεφ έξέφραζε πάντα ταΰτα  
άψευδώς καί θερμώς, βαθέως αισθανόμε
νος τήν σημασίαν τών λόγων του καί διά 
τοΰτο έταοάσσετο' περί τά τέλη τοΰ μο
νολόγου ή ταραχή αΰτοΰ ηΰξησεν έπαι- 
σθητώς' τό νευρικόν αύτοΰ σύστημα, έξη- 
ρεθισμένον έκ τής χθεσινής ετι υστερικής 
προσβολής, έξηγέρθη έκ νέου' κατέστη ω
χρός καί μετά κόπου έπεοάτωσε τάν λό 
γον του, διά φωνής ήδη άσφυκτιώσης έκ 
τών βαρέων λυγμών.

Ή  Λιουδμήλα ήσθάνθη είς τοΰς λό 
γους του τοιαύτην ειλικρίνειαν καί το ι
αύτην αποφασιστικότητα, ώστε κατελή- 
φθη άκουσίως ύπό σοβαράς αμφιβολίας, 
μή έπί τέλους πραγματοποιήσν) οΰτος τ ω 
όντι τοΰς σκοπούς του. Έσκέφθη δτι ώ- 
φειλεν ήδη νά ταπεινώση έν μέρει τό ΰ- 
φος της καί νά ελθτ, είς τινας διαπραγμα
τεύσεις.

Καιροφυλακτήσαίά, δτε οΰτος κατε- 
πραΰνθη μικρόν,ή Λιουδμήλα Σεργιέεβνα, 
άπετάθη πρός αΰτόν φιλικώτερον ήδη.

— Παραπονεΐσθε διά τήν θέσιν σας, 
ήρξατο αΰτη ' είααι σύμφωνος, θέσις λίαν 
δεινή, άλλά καί ή ίδική μου μήπως είνε 
καλλιτέρα; Λέγετε δτι σάς καταδικάζω 
είς αιώνιον τρόμον καί ανησυχίαν' άλλά 
καί έγώ βασιμώτατα δύναμαι νά φρονώ 
τά ίσα' δέν είμαι πεπεισμένη δτι δέν 
θάποφασίσετε νά μέ δηλητηριάσετε,μάλι
στα' καί διά τοΰτο είμαι ήναγκασμένη 
νά φύγω άπ ’ έδώ. Είπέτε δμως καί σεΐς 
ό ίδιος τ ί  όφείλομεν νά πράξωμεν είς το ι
αύτην διατελοΰντες άμφότεροι παράδο
ξον θέσιν ; Ό  φόβος, βλέπετε, είνε αμοι
βαίος καί άμοιβαία ή δυσπιστία ! . . . . 
Δέν σάς τό κρύπτω' μοΰ φαίνεται δτι 
τώρα όμιλεΐτε είλικρινώς, ειλικρινέστατα, 
ά λλά .. .  άν άπατώμαι ; . . . Έ π ε ιτα  σεΐς 
μοί τό άπεδειξατε, δτι εισθε άξιόλογος 
ήθοποιός' πώς λοιπόν νά σά; πιστεύσω !
. . . Καί ήθελον νά σάς πιστεύσω ; . . .  
Ναί, πολΰ τό έπεθυμουν, άλλά δέν α 
ποφασίζω, δέν άποτολμώ, καί ίδοΰ τό 
ορθόν συμπέοασμα δλων σας τών δολορ-

- I 1 1 'ραφιων !
Ό  Βελτίστσεφ, οΰδέ λέξιν προφέρων,



ήκουε μετά μελαγχολίας καί υποταγή;.
— Είπατε δτι δέν σάς άγαπώ, έξηκο

λούθησεν ή Λιουδμήλα' δυστυχώς, σας 
άγαπώ ! και δέν είνε ή πρώτη φορά, καθ’ 
ήν σάς είπον, δτι ή «βία» μου, ώ ; την 
ονομάζετε, άποβλεπει τό καλόν σας, την 
ευτυχίαν σας. . . Λοιπόν πώς νά προσ- 
ενεχθώ τώρα μαζύ σας ; Τί οφείλω ν’ α 
ποφασίσω ;

— Άπηύδησα σας είπον . . . επιθυμώ 
την ησυχίαν ! ζοφερώς έψιθύρισεν ό Βελ
τίστσεφ.

— Οΰδεί; άλλος πλήν έμοΰ δύναται νά 
σά; την παρέξϊ), είπεν αΰτη ' κ'έγώ αΰτη 
την έπιθυμώ ! Μήπως κ ’ έγώ δέν έβα- 
ρύνθην την ζωήν ταύτην, την αίωνίαν 
ταύτην άιησυχίαν, τήν έπάρατον ταύτην 
ύποδούλωσιν της παλλακίδος, τήν ά- 
χρείαν ταύτην διφορουμένην θέσιν,τήν δ
ποίαν έχθαίρω δι’δλης τής δυνάμεως τής 
ψυχής αου ! . . . Ώ ,  πόσον δλα αΰτά τά 
έβα ρύνθην, άν έγνωρίζατε πόσον δέ κ’έγώ 
έπιθυμώ τήν ησυχίαν ! . . .  Καί τότε μό
νον θά ήδυνάμην νά δώσω καί είς σεαυ- 
τήν καί είς υμάς τήν ησυχίαν ταύτην', δ
ταν γείνω σύζυγό; σα ; ' δέν τό θέλετε. 
Τί μοι απομένει λοιπόν ; ! . ..

— Τώρα . . .  σά; ικετεύω πρό; τοΰτο ! 
διά τοΰ αΰτοΰ ζοφερού πεπεισμένου καί 
άπηυδημένου ψιθύρου, ύπέλαβεν ό Βελ
τίστσεφ.

— Χμ... «τώρα !» θλιβερώς μειδιώσα 
είπεν ή Λιουδμήλα' καί διατί μόνον 
τώρα, τώρα, δτε έπράξετε τό πάν, δπω; 
μηδενίσετε τήν πρό; ύμά; έμπιστοσύνην 
μου ; Καί διατί όχι ποότεοον ; . . . Ά λ λ ’ 
Ιστω ! συνήνεσεν αυτη ' έννοώ τήν δεινήν 
θέσιν σα; καί σά; λυποΰμαι άπό καρδίας· 
πιστεύω δτι κατά τήν στιγμήν ταύτην 
άνυποκρίτως υποφέρετε' έγώ . . . έγώ έν 
τούτοι; σά; άγαπώ, Πλάτων Βασίλειε- 
β ιτζ, καί διά τοΰτο θέλω νά εΰρω δι’άμ- 
φοτέρου; ήμά; μίαν ειρηνικήν διέξοδον έκ 
της έπαράτου ταύτης θέσεως.

Καί ή Κόροβοφ βραδέως καί μ ! κεκλι- 
μένην κεφαλήν διηλθε τόν θάλαμον οίονεί 
μελετώσά τι.

7— Θέλετε ν’ ακούσετε τούς τελευταί
ου; λόγου; μου ; είπεν αΰτη σταματή- 
σασα πρό τοΰ Βελτίστσεφ.

Έκεΐνο; άνέτεινεν έπ’αΰτη ; τό βλέμμα 
μετά προσοχή;.

— ’Ιδού λοιπόν, Πλάτον Βασίλειεβιτζ! 
θά σάς δοκιμάσω άκόμη μίαν φοράν. Α 
ναχωρώ έκ Πετρουπόλεω; όιά μερικόν 
καιρόν, πρό; πάν ένδεχόμενον, διότι καθ’ 
ολοκληρίαν δεν σά; έμπιστεύομαι άκόμη. 
Τί νά κάμω ! Σεΐ; πτα ίετε  ! Τό γνωρί
ζετε, δτι «δποιο; καή ’;  τό κουρκοΰτι 
φυσά καί τό γιαγοΰρτι!» Αναχωρώ' άλλά 
σά; υπόσχομαι νά μή λάβω κανέν μέτρον 
καθ’ υμών δυνάμενον νά σά; βλάψ-/). Ο
σον δ’ άφορά τά χρήματα ταΰτα , μοί είνε 
τό ίόιον άν τά  δώσετε εί ; έμέ ή τά κρα
τάτε  σεΐ;, δπω; έπιθυμεΐτε. Αΰτό μόνον 
σά; άναθέτω, νά προσπαθήσετε τό ταχύ- 
τερον, δι’ οίουδήποτε τρόπου, περί τοΰ 
διαζυγίου μου. Σά; δίδω πρό; τοΰτο τρεΐ; 
μηνα; προθεσμίαν, νομίζω, δτι διά τά

προκαταρκτικά τή ; ύποθέσεω;, ή προθε
σμία αΰτη είνε αρκετή. Μετά τρεΐ; μή
να; θά σά; ειδοποιήσω ποΰ οφείλετε νά 
μοί γράψετε. Ά ν  αί ένέργειαί σα; έπι- 
τύχωσι θά έπανέλθω καί τότε τελειόνο- 
μεν καί μέ τόν σύζυγόν μου καί μαζύ σας' 
άλλά μαζύ σα; βέβαια, όχι διαφορετικά 
ή έπί τή βάσει τών προτέοων συμφωνιών 
μα;. Είσθε σύμφωνο; ;

["Επεται αυνέχιια].
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Σ ΙΚ Ε Λ ΙΚ Η  ΕΚ&ΙΚΗΣΙΣ
[Σ υνέχε ια ]

Ταΰτα είπών διηυθύνθη ήσύχως πρό; 
τήν θύραν, έκεϊ δμω; έστη χαί στραφεί; 
προ; τόν άββάν έκεραυνοβόλησε αΰτόν διά 
τοΰ φοβερού βλέμματά; του, μετά περι
φρονητική; δέ χειρονομία;,

— Σύ δμω;, τφ  είπε, σύ,αχρείε, άκου- 
σε τί θά σέ ε ίπω . . .Σήμερον θά υπάγω εί; 
τήν θυγατέρα μου διά νά μάθω άπό τοΰ 
στόματό; τη ;  δτι είσαι ψεύστη; καί . . . 
τίποτε άλλο δέν σοί λέγω, παρά νά φρόν
τισες αΰριον νά μή σέ ίδή ή Μεσσήνη, 
διότι δπου καί άν σέ απαντήσω, άκόμη 
καί ΰπυκριτικώ; έξασκοΰντα τά χρέη σου, 
θά σέ καταπατήσω ώ ; φαρμακερόν ζωΰ- 
φιον.

Καί διά σταθεροΰ καί μεμετρημένου 
βήματο;, χωρί; νά χαιρετίστ), έξήλθε τοΰ 
μεγάρου I

Δέν ήδυνήθη δμω; νά κρύψν) τήν συγ- 
κίνησίν του, ή δέ φωνή του έτρεμε λίαν 
δτε έφώναξε πρό; τόν περιμένοντα πρό τή ;  
θύρα; άμαξηλάτην του :

—  Εί; τήν Βαδιάτσαν, εί; τήν οικίαν 
μου.

ΙΓ'

— Ά φ ε ;  μα; μόνου;, Νίνα, Ιχω νά ό- 
μιλήσω μέ τήν θυγατέρα μου, είπεν ό Ρ ω 
μαίο; συντόμω; καί έπ ιτακτικώ ; πρό; 
τήν παιδαγωγόν μόλι; είσήλθεν εί; τήν 
οικίαν.

Έ στη  πρό; στιγμήν είς τό μέσον τοΰ 
δωματίου' ή ύχρότης ομως καί ή συγκί- 
νησι;, ή τ ι ;  κατέλαβεν άμφοτέρα; έπέφερε 
μεγίστην ταραχήν εί; τόν Ρωμαΐον.

— Φελιτσίτα! τή λέγει, άφ’ού έμειναν 
μόνοι τονίζων έκάστην λέξιν, διά τ ί  μοί 
έκρυψε; σήμερον τό πρωί δ,τι συνέβη έδώ' 
χθέ; καί δέν τό έξωμολογήθης εί; τόν 
πατέρα σου ;

Ή  έρώ τησι; αΰτη έφάνη εί; τήν Φελι- 
τσ ίταν ώ; άδικο; κατηγορία' διότι ήσθά
νετο έαυτήν δλω; άθώαν, έποι/.ένω; πώ ; 
ήδύνατο νά χαιρετίσ·/] τήν έπάνοδον τοΰ 
πατρό; τη ;  διά τοιαύτης διηγήσεω;, ή τ ι ;  
πολυ πιθανόν, παοαξηγουμένη ύπ ’ αΰτοΰ, 
νά τφ  έπέφερεν άφατον λύπην ; Περιέμενε 
λοιπόν τό έσπερα;, ϊνα διά τοΰ καταλλη 
λότερου τρόπου τφ  έξηγήσ·») τά πάντα ' 
άλλά πώ ; συνέβαινε τώρα αΰτό;, δστι;

οΰδέν έγνώριζε, νά τήν έρωτά τοσον άπο- 
τ ό μ ω ; :

— Ά λ λ ά ,  πατέρα, σήμερον τό έσπέ- 
ρα; είχα σκοπόν νά σά; τό διηγηθώ . . . 
ήτο άλλω ; τε τόσον άσήμαντον__

Έκφρασι; φοβερά; οργή; έζωγραφήθη 
κατά τήν στιγμήν ταυτην έπί τοΰ προσώ
που τοΰ Ρωμαίου.

— Ά ,  άθλία ! τότε λοιπόν είνε αλή
θεια ; ώστε ε ίyε δίκαιον ό άββά; ; άνέ
κραξεν έκτο; έαυτοΰ καί μέ συνεσφιγμέ- 
νου; γρόνθου; όρμων έναντίον τη ; .  Λέγε, 
τή φωνάζει, λέγε άμέσω; τ ί  έγεινε ; διά 
τό όνομα τοΰ Θεοΰ, λέγε, ή μά τήν ψυ
χήν τ^ ;  μητρό; σου ! . . .

Εντρομο; ή Φελιτσίτα ύπεχώρησεν' 
είχε γίνγι καταπόρφυοο; προσβληθεΐσα έν 
τή φιλοτιμία τη ;  καί τή συναισθήσει τή ;  
άθωότητό; τη ;  ανέκραξε :

— Καί άπό πότε, πατέρα, σοί έδωκεν 
ή θυγάτηρ σου τό δικαίωμα νά τήν ΰπω- 
πτευθή; διά τόσον άτιμον πράξιν ; Μέ 
κατηγορεί;, χωρί; τίποτε άκόμη νά γνω- 
ρίζγι; ! Διά τ ί  πληγόνει; τόσον άδίκω; 
τά σπλάγχνα σου ;

Ο Ρωμαίο; έμεινεν ακίνητο; καί ήσύ- 
χω; τήν παρετήοει' άλλά τφ  έφάνη αδύ
νατον νά ήνε ένοχο; ή θυγάτηρ του, νά 
τφ  όμιλή δέ διά το ιαύτη; γλώσση;.

— Τότε λοιπόν, όμίλει ! τή άπήντη
σεν ήσυχώτερον καί έκαθέσθη άπέναντί 
της.

Τφ διηγήθη τότε τά πάντα ' τόν κίν
δυνον, δν διέτρεξε, τήν σωτηρίαν τη ;  καί 
τήν διανυκτέρευσιν, χωρί; νά παραλείψ'/ι 
τήν έλαχίστην λεπτομέρειαν.

— Καί έπειτα ; τήν διέκοψεν ανυπό
μονο; καί μόλι; κατορθώνων νά κάθηταν 
άπό τήν στενοχώριαν.

— Καί έπειτα, πατέρα, τφ  άπήντη- 
σε γονυπετήσασα πρό αΰτοΰ καί άτενί- 
ζουσα αΰτόν διά τοΰ είλικρινεστέρου και 
άθωοτέρου βλέμματο;, καί έπειτα δέν μέ 
πιστεύει; ; ή αμφιβάλλει; άκόμη δτι ή 
Φελιτσίτα σου σοΰ κρύπτει τήν αλήθειαν;

— Τήν αλήθειαν ! άνέκραξεν ό Ρ ω 
μαίο; καί πάλιν όργισθεί; καί άποθών 
αΰτήν μετ’ αποστροφή;, τήν αλήθειαν θά 
σοί τήν είπω έγώ' είσαι ή έρωμένη του ! 
. . . .  κατάρα εί; σέ, άθλία.

Ή  όργή, ήν μόλι; έκράτησεν εί; τό 
μέγαρον τη ;  κομήσση;, έξέσπα ήδη μεθ’ 
δλη; τη ;  όρμη; τοΰ σικελικοΰ αΐματός 
του, δπερ άγρίω; έκόχλαζεν εί; τά ί  φλέ
βα; του' οί κρόταφοί του έκρότουν β ια ίω ;,  
τό δέ πρόσωπον ήτο καταπόρφυρον.

— Γονάτισε, άθλία! γονάτισε, κρύψου' 
κρύψου μέσα εί; τήν αισχύνην σου διά νά 
μή σέ ίδοΰν πλέον τά ’μάτια μου.

Ή  Φελιτσίτα δέν ύπεφερε πλέον. Ά νε-  
πήδησε καί λαβοΰσα ύπερήφανον πρό αΰ
τοΰ στάσιν άντέκρουσε τό πυρίφλεκτον 
βλέμμα του.

—  Ή  έρωμένη του ; έγώ ;
Έ ξαλλοι έκ τή ;  όργή; ΐσταντο πατήρ

καί θυγάτηρ απέναντι άλλήλων. Ά μφο- 
τέρων τά βλέμματα έξεπεμπον φλόγα;, ή 
δέ σκληρά αΰτών Ικφρασι; έδήλου προ- 
φανώ; τά εμπαθή καί άγρια έ'νστικτα τής



άδαμ*βτου καί φλογέράς φύσεως τών κα- 
τοί'κων τών νοτίων κλιμάτων καί πρό 
π ά ν τ ω ν  τής Σικελία; και Κορσική;' ουτε 
δ εις, οΰτε δ άλλο; έγνώοιζον πλέον τ ί  έ
π ρ α τ τ α ν .  ‘Ο μέν πατήρ ήρπασε τήν ρά
βδον του, ή δέ θυγάτηρ έγειρε μετά κα
ταπληκτική; δυνάμεως, απίστευτου διά 
τά; αδυνάτου; καί άλαβαστρίνους αύτής 
χεΐράς, παμμέγεθες κάθισμα, έτοιμη νά 
τό μεταχειρισθή ώς αμυντικόν καί έπιθε- 
τικόν οπλον.

— Ναί, τόν άγαπώ, άνέκραξεν άγρίως 
χαί μετά παρρησίας, μ! άκοΰς ; καί άρ
χει νά τό θέληση καί θά τόν άκολουθή- 
5ω εί; τήν άκραν τοΰ κόσμου. Είνε άρ- 
χ,ετά τίμιο;, ώστε πριν μέ άπαγάγη νά 
μέ σύρη πρό τοΰ βωμού τοΰ κυρίου !
!'- — Τί έξεστόμησες, άθλία ! . . .  σύ ! . . .  
ή  θυγάτηρ μου μέ έκεΐνον τόν Ελβετόν 
αξιωματικόν !

Έκείνη δέν τόν ήκουε.
— Δέν γνωρίζει;, ώ ! όχι, δέν γνωρί

ζει; όποίαν εύγενή ψυχήν έχει έκεΐνος, δ 
όποιο; μοί έσωσε τήν ζωήν έκεΐ κάτω. . . 
ναί, έκεΐ κάτω, μέσα είς έκεΐνο τό θολω
τό» έρείπιον διήλθε τήν νύκτα καί όχι 
είς τήν οικίαν σου. Έ κτοτε  ποτέ δέν έ- 
πάτησεν έδώ' τόν ειδον τό πρωι άπομα- 
κρυνόμενον μέ τόν έπιζήσαντα ΐππον του. 
Ό χι ! όχι ! πατέρα, δέν τόν γνωρίζεις. 
Έγώ δμως τόν έγνώρισα αρκετά καλά, 
διά νά τόν αγαπήσω . . .  καί νά τοΰ όρκι- 
σθώ πίστιν αίωνίαν. Καί μήπως σοΰ έπι- 
τρέπεται, πατέρα, νά λησμονήσης έκεΐνον 
ό όποιος μέ κίνδυνον τής ιδίας του ζωής 
ϊσωσεν άπό τήν φοβεράν φιουμάοαν τήν 
Φελιτσίταν σου ; . . . τό μόνον σου τ έ 
κνον ; Ναί, αύτός ό Ελβετός, αΰτός δ 
ξένος τό έπραξε ! Λοιπόν δύνασαι, τ ο λ 
μάς νά τόν λησμονήσης ; Καί έπειτα είπέ 
μου, έπιτρέπεται καί είς έμέ αύτό ; Ό -  
μίλει λοιπόν, πρέπει νά τόν λησμονήσω ; 
Πρέπει νά τόν περιφρονής ;

Είς τά ;  άγρία; δμως ταύτας καί άδα- 
μάστους φύσεις έπέρχεται τόσον συντό- 
μως ή ΰφεσις, οσον καί ή έξαψις, όπως 
καί είς τόν περικαλύπτοντα τάς χώρας 
ταύτας ουρανόν ή αιθρία διαναδέχεται 
τήν καταιγίδα.
' Τοιαύτην μεταβολήν έπέφερεν είς τά 
αισθήματα τοΰ Ρωμαίου ή έξέγερσι; καί 
ή άντίστασις αυτη τής θυγατρός του, 
ωστε άμέσως έπείσθη. Δάκρυα άνέβλυσαν 

τούς οφθαλμούς του' έρριψε μακράν 
την ράβδον καί έναγκαλισθείς αΰτήν θερ
μώς :

— Έχεις δίκαιον, τή λέγει, ναί, έχεις 
δίκαιον, μή παρεξηγής τήν οργήν τοΰ α 
γαπητού σου πατρός. "Αν τό έπραξεν αΰ- 
τ ο, όπως λέγεις, τότε βεβαίως δέν υπάρ
χει άλλη εΰγενέστερον πάλλουσα καρδία. 
Καί ποτέ δέν θά έτόλμων νά άρνηθώ τήν 
χεΐρά σου είς άνδρα ώς αΰτόν. Ά λ λ ά  
τοΰτο θά έγίνετο, έάν δέν ήτο εχθρός 
Η·*?' άλλά εινε . . . είνε, Φελιτσίτα, καί 
«υριον, ί σ ω ς  θά άναγκασθής νά πολεμή- 
0ι(15 έναντίον του. Δέν σέ γνωρίζει, καθώς 
J 0 0νθμά σου, καί οταν τό μάθη ; Νομί- 
*•=1?, άθφό μου παιδί, οτι ήμπορεΐ αΰτός,

Ελβετός αξιωματικός, νά έλθη είς έμέ, 
τόν Ρωμαΐον τόν όχλαγωγόν, καί νά ζη- 
τήση τήν χεΐρα τή ;  θυγατρό; μου'; Δέν 
ήμπορεΐ' δέν τό θέλει' άλλά καί άν τό 
ήθελε, ϊΐέν τολμά. Ά μέσω ; θά έχανε τόν 
βαθμ,όν του, καί θά άπωθεΐτο άπό τοΰς 
συναδέλφους του. Έ π ε ιτα  καί σΰ μόνη, 
Φελιτσίτα, σΰ ή ιδία, ήμπορεΐς νά λησμο- 
νήσης οτι είσαι παιδί μου ; Παιδί τοΰ άν- 
θρώπου έκείνου,είς τοΰ όποιου τό νεύμα ά- 
άναπαύεται ή έμπιστοσύνη τοΰ λαοΰ μας, 
τών συμπατριωτών σου, τών άδελ^φών 
σου; Φελιτσίτα, κύτταξέ με, ανήκεις είς 
τόν λαόν σου, η δέν άνήκεις ; είσαι π α ι
δί μου ή όχι ; Νά φύγης, μοί είπες ; νά 
τόν άκολουθήσης, όπου έκεΐνος θέλει ! 
Ώ  ! όχι, Φελιτσίτα, όχι' σκέψου ότι είς 
τό κίνημα αΰτό έγκειται ή ύπόληψίς 
μου, ή ζωή μου' καί έπειτα τί άποθάρ- 
ρυνσις διά τοΰς δυστυχείς μας φίλους, οί 
όποιοι Ιχουν είς έμέ απεριόριστον έμπι- 
στοσύνην ! καί οί όποιοι Ιν μόνον μου 
νεΰμα περιμένουν, διά νά έγκαταλείψουν 
περιουσίαν, γυναίκα, τά πάντα, καί νά 
ριφθοΰν εί; τήν φωτιάν πρός ΰπεράσπισιν 
τής αγαπητής μας πατρίδος! "Οχι, Φελι- 
τσ ίτα , δέν θά σέ άφήση ή καρδία σου, 
τό φίλτρον πρός τόν γέροντα πατέρα σου! 
Ά πό  σέ, λοιπόν, άπό δ,τι μέλλεις νά μοί 
άπαντήσης έξαρτώνται τόσα καί τόσα 
καί ώς έκ περισσού ή ζωή τοΰ δυστυχούς 
πατρός σου' έάν ή λέξις αΰτη ήνε «προ
δοσία» ώ τότε άστραπηδόν θά διαδοθή 
είς τόν τυφλόν όχλον' άμα οΰτος μάθη 
δτι ή κόρη τοΰ Ρωμαίου έ'φυγε μέ έ'να 
έχθρόν, άμέσως θά μέ έκλάβουν ώς έπίορ- 
κον καί θά μέ διώξουν ώς άχρεΐον προδό
την ! καί τότε . . .  τίποτε άλλο δέν μοί μ.έ- 
νει παρά νά φύγω. . . νά υπάγω είς τήν 
άκρην τοΰ κόσμου, δπου είνε άγνωστος 
ή Σικελία καί δπου δέν έπάτησεν άκόμη 
τό ποδάρι τοΰ σικελοΰ ! . . .

Ταΰτα ελεγεν ό Ρωμαίος καί πλεΐστα 
άλλα δσα ΰπηγόρευεν αύτώ ή θερμή του 
φαντασία.

Α τενώς προσβλέπουσα αΰτόν ή Φελι- 
τσ ίτα  καί άκίνητος ήκουσε τοΰς λόγους 

! του' κατέστη ώχρά ώς πτώμα ' έκάλυψε 
διά τών χειρών τό πρόσωπον, διότι ένό- 
μισεν δτι άβυσσος ανοίγεται πρό τών 
ποδών της . . .  καί δμως ό πατήρ της είχε 
δίκαιον, διότι καί ή ιδία πολλάκις τάς ι 
δέας ταύτας τοΰ πατρός της παρεδέχθη 
ώς όρθάς.

Πώς ήδύνατο λοιπόν ήδη νά τώ άντι- 
τείνη ;

Τρέμουσα έδράξατο τών χειρών τοΰ 
πατρός της καί είς άκρον συγκεκινημένη 
έρρίφθη είς τάς άγκάλας αΰτοΰ.

—  Ό χ ι !  όχι! έφώνησε κλαυθμηρίζουσα 
δέν θέλω νά γίνω αιτ ία  τόσων κακών !

Έ π ί πολΰ έμειναν ουτω τρυφερώς έν- 
ηγκαλισμένοι' έξωθεν ήκούοντο τά βή
ματα τή ςΝ ίνα ς '  έφαίνετο πλησιάζουσα 
ΐνα άκουση τ ί  συνέβαινεν έπί τόσην ώ 
ραν μεταξΰ τοΰ πατρός καί τής κόρης.

— Φελιτσίτα ! ήρξατο τέλος ό Ρ ω 
μαίος, έν ώ ή φωνή του έτρεμεν έκ συγ-

| κινήσεως, παιδί μου .. . σέ εΰχαριστώ. Τά

ήλπ ιζα ' ποτέ δέν άμφέβαλλα δτι ή καρ
δία σου πάλλει γενναίως έντός τοΰ τρυ
φερού σου στήθους, άλλά έδώ δέν είνε 
δυνατόν νά μένης πλέον' έλα, θά ύπάγω- 
μεν όμοΰ είς τή νπό λ ιν . . .  πλησίον τοΰ π α 
τρός σου. Έκεΐ εινε ή θέσις σου, διότι 
έάν μείνης έδώ,πολΰ πιθανόν νά έπιστρέ- 
ψη, νά σέ ζητήση, καί σΰ δέν πρέπει νά 
τόν έπανίδης πλέον !

Σκοτοδινιώσα ήγειρε τό βλέμμ.α ή Φε- 
λ ιτσ ίτα  άνακράζουσα :

— Ποτέ ; πατέρα, ποτέ;
— Λάβε θάρρος, κόρη μου ! θυσίασαν 

τήν καρδίαν «ου είς τήν πατρίδα' τήν 
θυσίαν αΰτήν τήν απαιτε ί ή δυστυχής 
πατρίς σου, καί ή ύπόληψίς τοΰ άγαπών- 
τός σε πατρός" είς έκεΐνον δμως, ό όποιος 
τόσον εΰγενώς καί άνδρείως Ισωσε τήν 
ζωήν τής κόρης μου, σοΰ υπόσχομαι νά 
χρεωστώ αίωνίαν εΰγνωμοσύνην.— Ά λ λ ά  
τίποτε πλέον, μέ άκοΰς ; — άβυσσος μάς 
χωρίζει—είνε έχθρός μας καί αΰτό μή τό 
λησμονήσης, Φελιτστίτα !

Κατάκοπος έκλινεν έπί τοΰ ς·ήθους του 
τήν ώραίαν κεφαλήν της.

— Νά τώρα, έψιθύοισε,κλαίουσα είμαι 
έτοιμος, σέ ακολουθώ. . . άλλά μοΰ υπό
σχεσαι. ..

— Όμίλει παιδί μου !
— Πρέπει νά μοΰ ύποσχεθής δτι θά 

ηνε σεβαστή ή ζωή έκείνου, ό όποιος έ
σωσε τήν Φελιτσίτα σου ! έψιθύρισεν άνα- 
λογιζομένη τάν έπικείμ.ενον άγώνα.

— Μείνε ήσυχος, κόρη μου! τίποτε μή 
φοβάσαι δι’ έκεΐνον' ό Ρωμαίος κα λλ ίτε 
ρον άπό κάθε άλλον έννοεΐ τά καθήκοντα, 
τά  όποΐα τοΰ έπιβάλλει ή εΰγνωμοσύνη !

Τήν ιδίαν έοπέραν έγκατέλειψε τήν έν 
Βαδιάτσα οικίαν του.

Στρέψαντες γωνίαν τινά βράχου, παρε- 
τήρησαν τόν δυστυχή φρά Σεραφΐνον, δσ- 
τις άσμενο; προσεπάθει * νά καθαρίση τό 
υπόλοιπον τή ;  έκκλησίας άπό τό χώμα 
καί τάς πέτρας’ μόλις τοΰς άντελήφθη 
έκεΐνος καί έχαιρέτισεν αυτούς προσηνέ- 
σ τα τα - ή Φελιτσίτα δμως δέν έτόλμησέ 
νά στρέψη τό βλέμμα πρός τόν τόπον έ
κεΐνον, δστις ήτο δ^ αΰτήν πλήρης γλυ 
κειών άναμνήσεων. Φοβερά πάλλη αισθη
μάτων συνεκροτεΐτο κατά τήν στιγμήν 
έκείνην έν τή ψυχη της. Ή  ΰπόσχεσις, ήν 
έδωκεν είς τόν πατέρα της άφ’ ένός, καί 
ό φοβερός έ'οως άφ’ έτέοου, δν έμεγέθυνον 
ΰποθάλπουσαι αί φλόγες τοΰ κοχλάζοντας 
σικελικού αίματός της, λίαν έτάραττον 
αυτήν.

Καθ’ ήν στιγμήν ή άμαξα τοΰ Ρ ω 
μαίου διέσχιζε τάς όδοΰς τής Μεσσήνης, 
μεταξΰ τών έρειπίων, τών περικυκλούντων 
τήν έξοχικήν οικίαν τοΰ Ρωμαίου, άντή- 
χει τό θλιβερόν βημα τού ΐππου τού Έ 
καρτ.

—  Έ  ! γ ιά πού κΰρ λοχαγέ, διέκοψεν 
ή έ'ρρινος φωνή τού φρά Σεραφίνου, τά ο
νειροπόλημα τού νεαρού λοχαγού.

— Τά σπίτ ι είνε άδειο" μόλις πρό ο
λίγου εφυγεν ό Ρωμαίος μέ τήν θυγατέρα 
του διά τήν πόλιν ’ τήν κόρην δηλαδή,



τής όποιας χθές έβώσατε την ζωήν ! I ! 
δ Θεός δέν θά τό λησμονήσω), σόίς τό 
υπόσχομαι.

— Ρωμαίος ; Τί όνομα είναι αΰτό ; 
άνέκραξεν δ Έ καρτ διακόψας άποτόμως 
τόν δρόμον τοϋ ίππου του. Ό  Ρωμαίος ; 
Τί θέλεις νά ’π?ίς μέ αΰτό, καλέ μοναχέ ;

— Τί θέλω νά ’πώ ; πώς ! δέν είναι 
αΰτό τό όνομα τοϋ όy λαγωγοϋ είς τόν 
όποιον άνήκει ή οικία αΰτη ;

— Καί τότε λοιπόν ί) Φελιτσίτα είνε 
θυγάτηρ . . .

— Καί δέν τώξευρες αΰτό, κΰρ λο
χαγέ ! Χθές δέν έσώσατε καμμίαν άλλην 
παρά την θυγατέρα τοϋ Ρωμαίου τοϋ ο- 
χλαγωγοϋ τής Μεσσήνης....

Τοϋ δυστυχοϋς -καλογήρου ή λέξις έξέ- 
πνευσεν είς τό στόμα. Διατί άρά γε οί λό
γοι ένεποίησαν τόσην έντύπωσιν είς τόν 
άξιωματικόν ; Αΰτός μετέβαλλεν όψιν. 
Τί άρά γε συνέβαινε ;

Ταϋτα σκεπτόμενος ό καλός μοναχός, 
παρετήρει ακίνητος τόν Έκαρτ, είς δν 
έπήλθε παράδοξος μεταβολή. Είς τό πρό- 
σωπόν του διεχύθη ώχρότης θανάτου' 
έφαίνετο θέλων νά όμιλήσγι, άλλά δέν ή 
δύνατο νά έκστομίσ·/] λέξιν. Καί τήν κε
φαλήν εχων κεκλιμένην τά δέ ηνία έντε- 
λώς έγκαταλείψας, έ'στοεψε πρός τήν Μεσ
σήνην άφίνων τόν πιστόν του Πήγασσον 
νά έκλέξη τόν καλλίτεοον ποός τοϋτο 
δρόμον.

ΙΔ'

Πρός τό νότιον μέρος τής πόλεως, μ α 
κράν πολυ τών τελευταίων οικιών, κεϊται 
έπί τίνος άποκρήμνου βράχου, όστις ύπέρ- 
κειται τής θαλάσσης, ΰπό άλσους έλαιών 
καί αγρίων αιμασιών κάκτου καί άθανά- 
του κεκρυμμένον άρχαΐον καί έτοιμόρρο- 
πον έρείπιον νορμανδικοϋ τίνος πύργου. 
Πρό πολλών αιώνων είχεν οΰτος κτισθή 
ύπό τών κατοικούντων τήν νήσον ιππο
τών ώς ποοπυργιον κατά τών τολμηρών 
Σαοακηνών πειρατών, οΐτινες άφόβως έλυ- 
μαίνοντο τήν νήσον, νϋν δμως δέν έχρη- 
σίμευεν ή ώς κατοικία γλαυκών καί π α ν 
τοίων άλλων ορνέων.

Είς τό έσωτερικόν τοϋ πύργου τούτου 
2φερε στενόν καί έπικίνδυνον μονοπάτιον 
πλήρες άκανθών, προσιτόν μόνον είς τάς 
άγριας γαλάς καί τάς άλώπεκας' διότι, 
έκτος τούτων οΰδέποτε έτόλμησε νά πλη- 
σιάσιρ έκεϊ άνθρώπινον πλάσμα.

Τήν νύκτα δμως ταύτην, ·Ϋ)τι ς ήκολού
θησε τά προηγηθέντα γεγονότα, έπεκρά- 
τει έντός τοϋ πύργου τούτου ζωηρά κί- 
νησις' είς τό στόμιον τής υψηλής θολω
τής θύρας,είς ήν έ'φερεν ή ήρειπωμένη κρε
μαστή γέφυρα, έφύλαττεν δμιλος άνδοών, 
δν άμυδρώς έφώτιζε τό διά τών νεφών 
άσθενώς φθάνον φώς τής σελήνης' έντός 
ομως, έπί άσφαλοϋς υψώματος, είχον 
συναχθή τέσσαρες πέντε άνδρες, οΐτινες 
ώμίλουν χαμηλοφώνως πρός άλλήλους.

— Ή  περίστασις είναι καταλληλο- 
τάτη , ελεγεν δ είς τούτων. Ό  Σαλβατό
ρος ?χει δίκαιον' ώς είς μόνος θά έγερθή

δ όχλος, άρκεϊ νά μάθγ] δτι έλβετός ά
ξιωματικός ήτίμασε σικελήν κόρην' θά 
εΰρωμεν δέ τρόπον νά ρίψωμεν τήν εΰθύ- 
νην άμέσως είς τοΰς Νεαπολιτανούς !

— Ποΐος σοϋ τό είπε, πατέρα ; είσαι 
βέβαιος δτι δέν σέ ήπάτησαν ; έγώ μόνος 
είμαι, δ όποιος πρέπει νά ένδιαφέρωμαι 
περισσότερον, !διότι είς έμέ άντανακλδί ή 
προσβολή, έπομένως είς έμέ ανήκει ή έκ- 
δίκησις !

— Ά ντωνΐνε  ! τφ  άπήντησεν δ Σαλ
βατόρος' μή φοβάσαι και ’ξεύρω τί λέ
γεις' μοί τό ένεπιστεύθη δ άββάς Σκα- 
λιόνι,δ όποιος ήτο αΰτόπτης μάρτυς,καθ’ 
δτι διαμένει ποό καιροϋ είς Βαοιάτσαν. 
Ό  έπίσκοπος τόν Ιστειλεν έκεΐ νά έξα- 
γνίσγ) τίς οίδε ποίαν άμαρτίαν του, σή
μερον δέ τό πρωι ώμίλησε μέ τόν αξιω
ματικόν, ό όποιος έξήρχετο άπό τήν οι
κίαν τοϋ Ρωμαίου !

— Κατάρα! άναθεματισμέναι γυναίκες! 
άχ ! έγώ είμαι γιά σάς' σάς υπόσχομαι 
νά άνατείλγ) δ ήλιος αίμόφυρτος έπί τής 
Μεσσήνης '

— Πολΰ καλά διά σάς, έπρόσθεσεν 
ετερος τις έκ τών τού ομίλου , άλλά 
πότε θά δοθνί τό σημεΐον τής έξεγέρσεως ; 
ώμίλει Σαλβατόρε, τί άπεφασίσθη ;

— Άκοϋστέ με ! ήρχισεν ό έρωτηθείς.
Καί πλησιάσας περισσότερον πρός τοΰς

άλλους.
— Άπεφασίσθη νά είμεθα έ'τοιμοι διά 

τήν τελευταίαν Κυριακήν τών Ά π ό 
κρεω, είπε. Κατά τήν Κυριακήν αΰτήν ή 
κόμησσα τού Σελλαμάρε θά προσκαλέσγι 
ώς συνήθως είς τό μέγαρόν της, τό όποιον 
δλοι γνωρίζετε, δλους τοΰς άριστοκρα- 
τικούς, τοΰς Νεαπολίτας καί τοΰς Ε λβε
τούς είς χορόν δτι θά γείνγι, έκεϊ θά άρ-
χίσϊ). Ά πό  έκεΐ θά δοθή τό σημεΐον----
Άκοϋστε καλά καί μή λησμονήσητε δ,τι 
θά σάς είπω.Κατά παλαιόν ϊθιμον περιφέ
ρεται άφ’οΰ κτυπήσ·») μεσάνυκτα, είς τάς 
όδοΰς ό νεκρός τών Άπόκρεω*'καί έπειτα 
μετά πομπής βυθίζεται δ άχύρινος νεκρός 
είς τήν θάλασσαν.— Λοιπόν έάν ό νεκρός 
φέρ·/) στολήν Ελβετού άξιωματικοΰ, τότε 
θά ’πή δτι ήγγικεν ή ώρα καί τό χάραγμα 
θά έξορμήση ό ώπλισμένας όχλος έναντίον 
τών δυναστών του. Έάν δαως αΰτό δέν 
συμβή, θά είπή δτι συνέβη προδοσία' κα
νείς δέν θά κινηθνί, οΰτε θάόμιλήσγ], άλλά 
τήν έπομένην συνάζονται έδώ οί όχλαγω- 
γοί καί συσκέπτονται περί τού πρακτέου.

— Τά 'ξεύρει αΰτά ό Ρωμαίος ;
— Ά ν  δέ τά ’ξ εύργι αΰριον θά τά μάθγ)!
— ’Ξεύρεις δ,τι συμβαίνει μέ τήν κό

ρην του ;
— Απόψε έμβήκε μαζύ της είς τήν 

πόλιν καί μέ έζήτει, άλλά δέν μέ συνήν- 
τησε !

Ήγέρθη καί χαιρετών τόν υίόν του,
— Άντωνΐνο  ! τφ  λέγει, βΰ βεβαίως 

θά μείνης έδώ κρυμμένος !
— Χμ ! αΰτό λέγω κ’ έγώ, άν καί μέ 

αυτήν τήν μετεμφίεσιν εΰκόλως ήμπο-

Ι.Ένετική συνήθεια, Ιπικρατοΰσα είσέτι καί 
. παρ’ ήμΐν έν Επτανήσψ.

ροϋσα νά περιπλανηθώ είς τ ί  πλήθος τών 
προσωπιδοφόρων ! Θά ίδώ, διότι μέ αΰτο 
τό ράσο τίποτε δέν μ£ έμποδίζει νά βογ). 
θήσω τοΰς άδελφούς μου νά θάψουν τήν 
Άπόκρεω. Σεΐς έσκέφθητε άοκετά δι£ 
τάς υποθέσεις τοϋ Κράτους. Άφήστέ 
τώρα νά πάγω καί έγώ νά σκεφθώ διά I 
τάς ίδικάς μου.

Σιωπηλοί πάντοτε διελύθησαν.
—  Πήγαινε λοιπόν,έφώναξεν ό Σαλβα- 

τόρος είς τόν ήδη μακράν υίόν του, άλλά 
αΰριον είς τήν ιδίαν ώραν μή λείψγις vi 
εΰρεθής έδώ ! άκοϋς ;

Ή  πόλις δλη, προπάντων δέ αί άριστο- 
κρατικώτεραι καί άρχαιότεραι συνοικία» 
άντήχουν ύπό τών τρελλών κρότων τών 
Άπόκοεω" τά καπηλεία, τά καφενεία καί 
αΰτά ετι τά διά τήν άνωτέραν κοινωνίαν 
προωρισμένα Clllb έβριθον εΰθύμων καί θο· 
ρυβούντων προσωπιδοφόρων' πρό ενός κα- 
πηλίου, δπερ έ'γεμε καπνού καί οίνοβαρών 
πελατών, ΐστατο κεκυφώς δομινικανός τις 
μοναχός' ήτο οΰτος μετημφιεσμένος ί  
άπλώς περιδιαβάζων άδελφός;"Οσον άφορ$ 
τό δεύτερον, δλίγον θά τό έπίστευέ τις, 
έάν έβλ επε τό ζωηρόν καί πονηρόν του 
βλέμμα, δπερ άνήσυχον έξήταζε τοΰς 
διαφόρους δμίλους. Κίνημα εΰχαοιστήσεως 
διέφυγε τήν στ ιγμήνταύτην τού μοναχού" 
προφανώς ηΰοεν δ,τι έζήτει, διότι άμέσως 
νέος τις μετημφιεσμένος είς ένετόν λεμ
βούχον ήγέρθη καί τόν ήκολούθησεν είς 
τό σκοτεινύτερον μέρος τής δδού.

— Πώς έ'τυχε αΰτό Άντωνΐνε  ! τφ 
λέγει δ νεωστί έλθών, τ ί  γυρεύεις σΰ έδώ;

— Σέ χρειάζομαι ! άλλά όχι μόνον 
αΰτό ’ πόσους ίχεις είς τάν (Ηάθεσίν σου ;

— 'Όσους θέλεις, άλλά τί τρέχει ;
— Ό , τ ι  τρέ'/ει είναι σπουδαϊον καί.. . 

πρέπει άμέσως νά γινη.
— Έ στω , μείνε ήσυχος δι’αΰτό, άλλά 

ποιον ;
— "Ενας Έλβετός άξιωματικός άτί- 

μασε τήν άρραβωνιαστικήν μου.
— Τί ; τήν Φελ.ιτσίτα ;
— Ναί, τήν ιδ ίαν ’ πρέπει νά λείψ"{|' 

πόσα θέλεις ;
— Τό όνομά του ;
— "Εκαρτ φόν Χάτβιλ !
Τό όνομα τοϋτο άκούσας δ Γιάκοπος 

2καμε κίνημα έκπλήξεως καί ϊμεινεν άκί- 
νητος μηχανικώς δέ άνήγειρε τό άκρον 
τοϋ λεπτού μύστακός του.

— Χμ! τί νά σοϋ 'πώ, πολλές δουλιές 
φαίνεται νά Ιχν) αΰτός ό φίλος, γ ια τ ί  δέν 
είναι ό πρώτος . . . .

—  Τί τόν κυνηγά καί άλλος ;
—  Α πάνω  κάτω ! αίφνης έ'νας άββάς 

μοϋ προεπλήρωσε διακόσια δουκάτα καί.. .
— Πώς ! ενας άββάς : μήπως λέγεται 

Σκαλιόνι ; ”Ω, τότε αΰτό τό πεσκεσι 
σοϋ έ'ρχεται άναμφιβόλως άπό τήν κόμησ- 
σαν τοϋ Σελλαμάρε ! Έ  ! έμάντευσα ;

— 'Όσο γ ι ’ αΰτό δέν ξεύρω, τά ονό
ματα ποτέ δέν τά λέμε ! καί συγχρόνως 
έγέλα πονηρώς, Ιπειτα όρισμένως δέν μάς 
ειπε' μάς καπάρωσε μόνον γ ιά  τήν τελευ
ταίαν νύκτα τών Άπόκρεω — καί τότε



θά μ^ς ’«fi τί έχει νά γ{νγ) — πολΰ π ι -  I 
θ*νόν ή έντολή του νά ήναι ’σάν τή ν ’δική 
oou ίσως πάλιν και νά μήν ήναι !

 Λοιπόν δέν μέ ενδιαφέρει αΰτό' άπό
έμέ δέν έ'χεις νά άκούσης παρά θ ά ν α τ ο ν  

j άκοΰς; άλλά υπό μίαν συμφωνίαν θά γίνη 
ύπό τάς διαταγάς μου' μέ έννοεΐς;

— Έστω , τίποτε δύσκολον’ θά πληρώ- 
βγίς άμεσως ; t

-— Τά μισά, και τό έπίλοιπον άφ’ οΰ 
γίν/1 Ϋί δουλειά.

Ό μοναχός ήγειρε τό ράσον του και 
έξαγαγών βαρΰ δερμάτινον βαλάντιον έν- 
α*έθεσεν είς την τρέμουσαν χεΐρα τοΰ δο
λοφόνου πολλά άργυρά καί χρυσοί νομί- 
β|χ,ατα.
- —Έ ! ’Αντωνΐνο, τφ  λέγει ό Γιάκοπος 

ένφ έμέτρα,κάτι πολΰ γλήγορα μοΰ έ'γινες 
πλούσιος ; μ,ήπως δι’αΰτό μοΰ κρύβεσαι 
κάμποσες ’μέραις άπό τά λημέρια μας ;

—Σώπα άχρεΐε ! δέν σοΰ μοιάζω !
- —"Οχι δά,κανάρι μου, μη θυμώνεις καί 

χαλάς τό αίμά σου- αστειεύομαι, τ φ  ά- 
πήντησεν έν ω τοΰ Ιτυπτε φιλικώς τόν 
ώμον.

—’Αλλά τί νά σοΰ’πώ,τό κτύπημά του 
ήταν σάν ψεύτικος παράς μαρκησίου καί 
αληθινό άσημι δικηγόρου’ ’ζεύρει ς, κάτι 
’ξεύρουμε εμείς άπ ’αΰτά. Χα! χα! Και γ ε 
λών Ικρυψε τά νομίσματα.

— Λοιπόν λέγε, πότε, πώς καί ποΰ;
f Ό ’Αντωνΐνος έφαίνετο σκεπτόμ,ενος.

—Μά τί νά θέλγι αΰτός ό άββάς,Φρχι- 
<τε τέλος, δέν θέλω νά εχω την ίδια δου
λειά μέ παπάδες, κάνε μου την χάριν ά- 
φες τον ώς ποΰ νά τελειώσω έγώ μέ τόν 
λοχαγόν !
ί'\ —"Α νά, έδώ είμεθα τώρα ! τ ί  λές, 
μπάρμπα,τί μοΰ τό λές έμέ; ό λοχαγός θά 
ήναι στό χορό τής κομήσσης, έκεΐ βρά- 
ατον, κα ί  τώρα περιμένεις νά σέ διδά
ξω; Πότε άκριβώς είνε ό χορός;

—Μετά τρεις ημέρας, δηλαδή την τε
λευταίαν Κυριακήν.

— Θαυμάσια ! άλλά ό άββάς ποΰ σκο
πεύει νά τοΰ την φτειάσΥ) ;

— Κατάλαβα πώς μέ πήρες γ ιά  κορόΐ- 
οο,άφ’οΰ λοιπόν θές... τ ί  νά σοΰ’πώ,δώσε 
“ενήντα δουκάτα πάρα πάνω άπό τόν 
άββά και σοΰ λέγω δ,τι θές- έντοσούτω, 
έπειδή σέ άγαπώ" νά— καί ποιος ’μπορεί 
ν* έμποδίσϊ) τοΰς μασκαράδες νά ’μπουν 
και αυτοί είς την αΰλήν τοΰ μεγάρου τών

, Σελλαμάρε γ ιά  νά ακούσουν, λ ίγη μου
σική ;

Ταΰτα είπών έχαιρέτισε καί έν ω ή- 
τοιμάζετο νά άπέλθ7),

— Γιάκοπε ! φωνάζει ό ’Αντωνΐνος, 
ποτε θά σέ ανταμώσω αΰοιον;

— Πάντοτε την ιδίαν ώραν καί είς τό 
ίδιον μέρος, μόνον μήν τά χάσΥ,ς, άν άντί 
τοΰ γονδολιέρη δγίς κανένα καπουτσίνο.

Καί άπηλθον.
'Αγιε Ρόκκο ! έψιθύριζεν απερ

χόμενος ό Γιακοπος, είναι έχθοός τής έκ
κλησής οστις οΰδέποτε Ικλινε γόνυ πρό 
Του βωμοΰ σου’ βοήθησε τό χέρι μου νά 
Tcv °φάξϊ) καί σοΰ υπόσχομαι νά σοΰ ά- 

\ *“ψω λαμπάδα μεγαλείτερη άπό τό μπόη

μου' έ'πειτα δέν τά κάνω ’γώ ' τό κάνει ό 
άββάς σου καί έκείνη ή κόμησσα ποΰ σέ 
καταφόρτωσε χρυσάφια καί λαμπάδες’ σ’ 
αΰτοΰς τό κρϊμα καί βόηθά με.

Δέν ήτο ή πρώτη φορά, καθ’ ην προη
γείτο τών συνήθων πράξεων του, ή προκα
ταρκτική αυτη δέησις τοΰ δολοφόνου Σι- 
κελοΰ’ έπ’αΰτής στηοιζόμενος καί έπί τής 
λαμπάδος, δι’ η ; ήλπιζε νά μετριάσγι τήν 
όργην τοϋ προστάτου άγίου του, δέν τόν 
έτάραττεν, έάν έπαναλάμβανε τρις της η 
μέρας τό ατιμον έπάγγελμά του.

Έν ώ ταΰτα  διεπράττοντο,όπισθεν τών 
τειχών τοΰ φρουρίου ίστάμενος ό Έκαρτ 
έπλάνα τό ρεμβώδες βλέμμα του έπί τής 
σεληνοφωτίστου Μεσσήνης.

— Ή  Φελιτσίτα ή θυγάτηρ τοΰ Ρ ω 
μαίου !

' Αί λέξεις αΰται Κμενον ε'ναυλοι είς 
τήν άκοήν του καθ’ δλην την διάρκειαν 
της επιστροφής του είς τό φρούριον. Την 
έ'χασεί Διά παντός τήν έ'χασε! Οΰδεμία ελ
πίς τφ  άπέμενε πλέον’ καί δμως πόσον θεο- 
μότερον ήσθάνετο έαυτόν έλκυόμενον πρός 
τό ήδΰ έκεΐνο καί μελαγχολικόν βλέμμα 
της; Τήν άναπαρίστα διά τής φαντασίας 
του έν δλν) τι) μαγεία τών θελγήτρων της' 
πώς ήτο δυνατόν αΰτός ό Ελβετός άξιω- 
ματικός, όοκισθείς πίστιν είς τόν Φερδι- 
νάνδον, νά νυμφευθ·/5 τήν Φελιτσίταν τήν 
θυγατέρα τοΰ όχλαγωγοΰ, δστις πολΰ 
πιθανόν αΰριον νά έξεγείργ) τόν όχλον έ 
ναντίον τοΰ φρουρίου ; Μακρόθεν ήρχετο 

αΰτοΰ ό τρελλός ήχος τών Ά π ό 
κρεω, δστις δμως δέν έ'καμνεν άλλο ή νά 
αυξαν/) τήν λύπην του. Πλήρης μελαγ
χολίας εκλινε τήν κεφαλήν καί έστήριξεν 
αυτήν έπί τής χειρός. ‘Η δέ παγεοά νΰξ 
ταχέως έξήλ ειψε δάκρυ, οπερ έκυλ.ίετο έπί 
τών παρειών του.

[ Επεται συνέχεια]. Α.  Δ . X .

Έ κ  τοϋ άρτι εκδοθέντος Ιν Ζακΰνθψ Ημερο
λογίου τοϋ 1890 υπο τοΰ νεαροϋ κ. Νικολάου Δ. 
Έπ'.σκοποπούλου,άποσπώμεν τό κατωτέρω εργον, 
το οποίον νομίζομεν δτι μάς άνήκει αυτοδικαίως 
καί ώς ’Αθηναϊκόν διηγημα, καί ώ ; ιρέρον τήν 
δπογρα-ίήν τακτικού συνεργάτου μας. Σ. τ . Δ.

Γ. Δ. ΞΕΝΟΠΟΤΔΟΧ

Α Θ Η Ν Α ΪΚ Η  Α Ν Α Μ Ν Η Σ ΙΣ

Ησαν φίλοι — φίλοι τής στιγμής, συν- 
δεθέντες έκ τής γειτνιάσεως τών θέσεων 
έν τή αίθούσν) τής παραδόσεως καί έκ 
τής συνεγαρσίας έν ένί Συλλόγω, έκ τών 
ίδρυθέντων ΰπό φοιτητών της Νομικής. 
Πρωτοετείς καί οί δύο, όμ,ήλικες, μέ τόν 
μ,ύστακα μόλις έπανθοΰντα, άβροί κθμ- 
ψευόμενοι, ζωηροί, συνέσφιγξαν μετά πολ
λής ταχύτητος τής γνωριμίας των τοΰς 
δεσμοΰς, ώστ’ έν βραχυτάτψ χρόνφ άπε- 
τέλεσαν μίαν τών γνωστοτέοων φιλικών 
δυάδων καί έν τφ  ΓΙανεπιστημίψ καί έν 
τοΐς κέντροις καί έν τα ΐς  όδοΐς, ώς έφείλ- 
κυον μάλιστα  παντοΰ τήν προσοχήν μέ

το ώραΐον των έξωτερικόν. Είνε γνωστή ή 
ειλικρίνεια καί ή απερισκεψία τής ή λ ι
κίας των. Πολλάκις μετά μιάς μόνον ήμέ- 
ρας σχέσιν προσοικειοΰνται ώς μετά είκο- 
σιν έτών' καί δμως τίποτε δέν γνωρίζουσι 
περί άλλήλων, έκτός τής μορφής καί τών 
τρόπων πρός τά όποια συμπαθοΰσιν άμοι- 
βαί ως, έκτός τοΰ ονόματος των, τετυπω- 
μ,ένου έπί έπισκεπτηρίων κομψών μέ χρυ- 
σάς παρυφάς, καί έκ τής κοινωνικής κα- 
ταστάσεως, έν μέρει, ό μέν έπαρχιώτης 
περί τοΰ άθηναίου, δτι είνε υιός Τραπε
ζ ίτο υ— ονόματος γνωστοΰ όπωςοΰν—ό δ’ 
άθηναΐος περί τοΰ έπαρχιώτου δτι είνε 
υιός μεγαλεμπόρου έν Σύρψ.

Καί τίποτε άλλο. Οΰτε οίκον γνωρί-
ζ ν ~ ν t Vουσιν, ουτε συγγενείς, ουτε φημην, ουτε 
θρύλλους, ουτε βαθΰν χαρακτήρα, οΰτε 
παρελθόν, οΰτε διαγωγήν. Καί έκμυβτη- 
ρεύονται πρός άλλήλους τ*  αισθήματα 
των, καί έμπιστεύονται εΰκόλως τά πάν
τα , καί είνε πρόθυμοι νά θυσιασθώσιν ό 
εις υπέρ τοΰ άλλου είς τόν πρώτον ένθου- 
σιασμόν, οί Όρέσται καί Πυλάδαι τών 
ημερών μας — άφ' οΰ ουτω τοΰς ώνόμα- 
ζον καί οί περί αΰτοΰς ομήλικες μέ δόσιν 
τινά ειρωνείας, φθονοΰντες, άν θέλετε, 
τήν άποκλειστικήν των σχέσιν.

Ή  μεταξΰ τών δύο διαφορά— οΰσιώδης 
μέν, άλλά δυναμένη ταχέως νά έκλείψγ)— 
ήτο δτι, έν ώ ό άθηναΐος είχε πρό πολ
λοΰ έρωμένην, ό έπαρχιώτης δέν κατώρ- 
θωσε νάποκτήσ/ι άκόμη. Καί δταν ό τε
λευταίος παρηκολούθει τόν φίλον του συ
χνά είς τάς έρωτικάς του έκδρομάς καί 
έγίνετο μάρτυς τών θριάμβων του, καί 
ένεθυμεΐτο τό εΰτυχές έρωτικόν παρελθόν 
του έν τή έπαρχίι^, ώ, πόσον έλυπεΐτο 
καί πόσω διακαώς έπεθύμει νά είχε καί 
αυτός τόρα μίαν έρωμένην.... Είνε τόσω 
γλυκεία παρένθεσις είς έρω,ς είς τήν ανίαν 
τών παραδόσεων καί τών συζητήσεων 
τοΰ Συλλόγου ! . . . .

« Ά χ .  καΰμένε Γεώργο, πώς σέ ζη 
λεύω !» έ'λεγε συχνά πρός τόν Άλέκον ' 
«άς ’μποροΰσα κ’ έγώ νά βοώ μία ποΰ νά 
μ'άγαπήσϊ)__

— Ά μ  αΰτό τό πράγμα δέν είνε δύς- 
κολο, σοΰ τώπα. Ριψε τά δίκτυα σου .. . 
καί δέν δύνεται, κάτι θά κάμης

— Τόσον καιρό παιδεύομαι καί τίποτα 
δέν Ιπιασα άκόμη. Α τυχ ία  πολλή ς’ αΰ
τό τό κεφάλαιον.»

Τό παράπονον τοΰτο τοΰ Άλέκου ήτο 
στερεότυπαν δι’ αρκετόν χρόνον. Ά λ λ ’ 
έπί τέλους έπετυχε νά εΰρν) καί αΰτός 
μίαν έρωμένην. ’ Ητο είς καιρόν, καθ’ δν 
ό φίλος του έλειπεν, έκδραμών μετά τοΰ 
πατρός του καί άλλων φίλων είς τοιήμε- 
ρον κυνηγετικήν έκδρομήν άνά τά περί
χωρα τών Αθηνών. Τότε ό άλλος συνήν- 
τα καθ’ όδόν συχνά μίαν κόρην ώχρόλευ- 
κον μέ γλυκείς μαύρους οφθαλμούς, βα- 
δίζουσαν παρά τό πλευρόν τής μητρός 
της καί όδηγοΰσαν λευκόν κυνάριον διά 
ταινίας έρυθράς. Την έβλεπεν άγνωστον 
πρώτην φοράν καί τήν προςέβαλεν άμέ
σως καί άποτόμως. Ή  κόρη, ώς έάν εΰρί- 
σκετο είς την ιδίαν μετ’ αΰτοΰ ώς πρός



τόν Ιρωτα θέσιν, Ισπευσε ν’ άνταποκριθή τοϋ φίλου του καί έσταμάτησεν ένώπιον
μετά πάσης προθυμίας, καί κατήντησεν του, ώσεί κεραυνόπληκτος. Έρωμένη του!
μόλις ε’ις τρεις ήμέρας νά μειδιά έπαφρό- αυτη ήτο ή έρωμένη του ! περί αΰτής
διτον είς έκάστην των συνάντησιν καί ν’ άντήλλαζαν πρό μικρού τόσας βέβηλους
άπευθύνγ) διφορουμένας τινάς έκφράσεις λέξεις ! . . .  αΰτήν έτόλμησεν έκεΐνος νάτε-
πρός τόν μικρόν της Άζώρ. Έοως καί αΰ- νίσγ) ! . . . 'Η όργή του ΰπήρζεν ακαριαία
τός ομοιος πρός την φιλίαν έκείνην—  καί φοβερά. Δέν τόν άφήκε νά προφέρη

Πλήρης χαρ3ς ό έραστής εσπευσεν, εν- λέξιν καί έζερράγη εΰθΰς είς χείμαρρον 
νοείται, μόλις έπανήλθεν ό φίλος του έκ βιαίων κινημάτων. Ώ ς μανιώδης έπέπεσε
τοϋ κυνηγιού, νά τόν καταστήσν) κοινω- κατά τοϋ φίλου του μέ όψιν άγρίαν, μέ
νόν τής ευτυχίας του. Καί έν ώ οΰτος ενα ύπόκωφον μυκηθμόν, τύπτων διά
είχε νά παραπονήται έναντίον τών κυνών γρόνθων έν μέση όδώ.
καί τών δπλων, συγκεφαλαιών τό άποτέ- Έκεΐνος έδέχθη τά πρώτα κτυπήματα 
λεσμα τής έκδρομής είς τήν φράσιν: «Οΰτε ένεός, κάτωχρος. Αλλά ταχέως ανέκτησε 
φτερό !» ό άλλος τουναντίον άπέφερε κα- τό θάρρος του καί ήρχισεν αμυνόμενος καί 
λήν έκ τοϋ άνά τήν πόλιν κυνηγίου λείαν, αΰτός νά κτυπβ. Ή  πάλη συνεκροτήθη 
ευλογών ενα μικρόν κϋνα καί έζαίρων τήν πλήρης.
δύναμιν τών δπλων του . . .  Αΐ τάζεις τών περιπατητών τής δδοϋ

«Καί νά ίδής, καϋμένε Γεώργο, πώς Σταδίου διεσπάσθησαν. ’Απετελέσθη κύ· 
τήν Ιμπασα, σέ λίγες ώρες, σέ βεβαιώ ! κλος έκπλήκτων είς τήν αίφνιδίαν ταύ- 
Φαίνεται δτι τά θέλει φοβερά αΰτό τό την Ιριδα δύο κομψών, δύο συμπεριπατη- 
κορίτσι. Τήν άρχή μάλιστα τόσην έντύ- τών, τόσψ φίλων κατά τό φαινόμενον. 
πωσι μοϋ εκαμεν ή μανία της, ώστε τήν Έσπευσαν γνωστοί καί τοΰς διεχώρισαν, 
έπήοα γιά  καμμιά άπ ’ έκεΐνες πού ζεύ- παρενετέθησαν δέ μεταζύ των, άποτρέ- 
ρεις . . . Είν* ζωηρά είς τό Ιπαρκον, θά ποντες αΰτοΰς πάσϊ) δυνάμει τοϋ νά έφ- 
ίδής . . .  θά ίδής . . . ορμήσωσι πάλιν κα τ ’ άλλήλων. ’Αδυνα-

— Είνε ώραία ; τούντες νά τό κατοοθώσωσιν, ήρκοϋντο
—  Chic, panole d ’ honneur ! . . .  Έ να  έζεμούντες ήδη κα τ ’ άλλήλων ΰβρεις βα- 

γοβάκι καί μιά γαμπ ίτσα  ποϋ θά σέ ναύσους καί στυγεράς. Ταϋτα έγένοντο 
πιάσγι τρεμούλα ! ’Αψηλή, λεπτή, μ’ ενα είς διάστημα χρόνου τόσψ βραχέως, ώστε 
χρώμα συμπαθητικό,μέ κάτι ώραία μαύρα αί πλησιάζουσαι κυρίαι άπεΐχον άκόμη 
μάτια , καί μ’ 2να χειλάκι κόκκινο μιά πολΰ τού τόπου τής Ιριδος.
τρέλα. Έ γώ  γιά  τό χείλι της τήν αγά 
πησα . . .  θά τής ζητήσω συνέντευζιν είς 
πρώτην εΰκαιρίαν, γ ια τ ί  δέν ’μπορώ νά 
ήσυχάσω &ν δέν τής τό φιλήσω μία φορά.

—  Καί δέν ήζεύρεις, είπες, τόνομά 
της ;

— "Οχι δσους έρώτησα πλαγίως δέν 
τήν γνωρίζουν.

—  Έ γώ  τοΰλάχιστον λές νά τήν γνω 
ρίζω ;

—  Πιθανόν. Μάλιστα μού φαίνεται

Έτυχον καί έγώ τήν στιγμήν έκείνην 
παρών.

Έκπληκτος διά τήν διένεζιν τοϋ *0- 
οέστου πρός τόν Πυλάδην, διά τήν διά- 
λυσιν είς τά έζ ών συνετέθη φιλίας ού
τως έν τοΐς κύκλοις μας παραδειγματι
κής, ά λλ ’ οΰδέν τών ποοδιατρεζάντων 
γνωρίζων ή μαντεύων, ήρώτων τούς 
πέριζ μου γνωρίμους ποία άρά γε ήτο ή 
α ιτ ία  τοϋ ΰπ ’ όψιν απροόπτου. Κανείς 
ιέν έγνώριζε νά μέ πληροφορήσγ] καί δλοι

πώς εινε γειτόνισσά σου. Κάθεται στην είχον τάς αΰτάς μετ’ έμού απορίας.’Αλλά
όδόν ‘Αγίου Κωνσταντίνου... έκεΐ δέν μοϋ μεταςΰ τών άνταλλασσομένων ύβρεων,
είπες πώς κατοικείς κ ’ έσύ ;»  ήκούσθη αίφνης μία φράσις, έπιοριψασα

Τήν στιγμήν ταύτην εΰρίσκοντο έπί φώς άοκετόν είς δλας τάς έσκοτισμένας
τής όδοϋ Σταδίου, Ιζωθεν τού «Ξενοδο- διανοίας :
χείου τών ’Αθηνών», τήν ώραν τοϋ πεοι- »Είνε, βρέ, ή αδελφή μου !» ανέκραζε 
πάτου. Μακρόθεν διέκρινον έρχομένην μίαν μετ’ άπεριγράπτου τόνου ό Γεώργος. 
κυρίαν παχεΐαν καί μελανείμονα, έν συνο- Μάλιστα, ή έρωμένη τοϋ φίλου του 
δί(£ λευχείμονος υψηλής κόρης, οδηγού- ήτο ή αδελφή του. Ό τα ν  κατόπιν μοί
σης λευκόν κυνάριον διά ταινίας έρυθρ2ς... διηγήθησαν δλην αΰτήν τήν σκανδαλώδη

Ό  Γεώργος έστράφη αίφνιδίως πρός ιστορίαν, μεταζΰ τών πολλών σχολίων, 
τον έρωτόληπτον φίλον του μ’ Ιν μειδία- έζέφρασα τήν απορίαν μου, πώς ό Γεώρ- 
μα μελιτώδες καί μέ τήν πρόθεσή νά τφ  γος δέν ένόησε τά συμβαίνοντα άμέσως
εΐπγι περί τών έρχομένων κάτι τ ι ,  πολύ έκ τής περιγραφής καί τής διηγήσεως τοϋ 
ένδιαφέρον βέβαια. Ά λ λ ’ έσταμάτησε μό- φίλου του, καί μάλιστα άφ’ οΰ έγνώριζεν 
λις είδε τό έλαφρόν έρύθημα τοϋ φίλου δτι, ενεκα αποδημίας τής μητρός των, 
του καί τήν Ικφρασίν του, έτοιμου καί ή άδελφή του μή έζερχομένη τέως συχνά, 
αΰτοϋ νά εΐπϊι περί τών έρχομένων κάτι έπανέλαβε τοΰς περιπάτους της άκριβώς
τ ι ,  πολΰ περισσότερον ένδιαφέρον . . .  Έ -  τάς ήμέρας, καθ’ &ς Ιλειπεν αΰτός είς
στη έκπληκτος, μέ μισήν λέζιν, περιμέ- τήν έζοχήν, καί έπέστρεψεν ή μήτηρ του.
νων. «Καί ποΐος ά^ελφός — μοί άπεκρίθη-

«Νά, αΰτή εΐνε ή έρωμένη μου !» έψι- σαν — αναγνωρίζει τήν εικόνα τής άδελ-
θύρισεν ό Άλέκος, θλίβων τόν βραχίονα φής του, ζωγραφιζομένην ύπό έοαστοϋ;»
τού συνοδού του. Γ. Δ. Ξβκοπουλος

« Ώ ! . . . »

Ό  Γεώργος άπεσπάσθη τοϋ βραχίονος

ΕΙΣ ΤΟ Π ΡΟ ΣΕΧΕΣ:

Τ Ο  Π Ε Ρ Α Μ
Α ς ή γ η μ α  1% τ ο ΰ  ά γ γ λ ι * ο ΰ .

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1ST

κ. Γ. Κ. Γεωργιάδην. Γνωρίσατε, παρακαλοΰμε*! 
τω κ. Ν. Εύσταθίω οτι ό κ. Μ. Στεφανιδης έ4 
πλήρωσε δρ. 30 άντίτιμον συνδρομής Ε' κα-. ΣΤ' Ο 
τους. Τά 25 τεύχη τή; « Ελληνικής Β.6λιοθη<ηςι 
άποστέλλονται άντί 4 φρ. μ ό ν ο ν  εις του, προπλη 
ρόνοντας συνδρομητάς. — κ. Νικόλαον Στραβυποδην, 
Τα κερδηθέντα βιβλία τοΰ Λαχείου ήμών άπεστάλη. 
σαν διά ταχυδρομικού όίματ·-*ς και έπ ονοματι 
κ. Δ. Ζηζου. Όφειλετ* ήμΐν δρ 1.— κ. Έλευθ. Κ.| 
Τσιβήν. ’Αριθμοί άπεσταλησαν. — κ. Γ. Γρη'όρκ 
Φουρτούναν. Έλλείποντες αριθμοί χα\ κερδηθένταί 
βιβλία τοΰ Λαχείου ήμών άπεστάλησαν διά τα/υδρ» 
μικών δεμάτων. Ι1ερ\ τών λοιπών έγράψίμεν ύμίν.· 
κ. Δ. Ιΐαναγιωτόπουλον. Εληφθη ταχ. επιταγή Εδ 
χαριστοΰμιν. *Η σημείωσίς σας διεβιβάσθη τή Διευ- 
θυνσει τής «Διαπλάσεως».—κυρίαν Ιίολυξενην Στερ· 
γιου καί κ. Μ. Άναστασιάδην ΚερδηΟεντα βιβλί*] 
τοϋ Λαχείου ήμών παρεδόθησαν.— κ. Φ. Μαρκοΐζον. 
Έ λλείποντ* άπεστάλησαν. — I. Μόσχον. Έληφθη· 
σαν. Φύλλα άπεστάλησαν. — κ. Α. Γ. Κωνσταντι-] 
νίδην. Έλήφθησαν. Άπεστάλη ζητηθέν. — 'Γποπρα- 
κτορεΤον Τήνον. Έλήφθη άντίτιμον πωλησεως φύλ
λων μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Αύτά εχει τό 1 
έμπόριον μή παραξενεύεσθε. — Κυρίαν Ευφροσύνην 
Άριδοπούλου, κκ. Νικ. Δεστερλην, Δημ Κρέμεζήν, [ 
Νικ. Κόκκαλην, Α. Αριστάρχην, Χαράλ. Καββα- 
δίαν. Συνδρομαί υμών έλήφθησαν. Εύ/αριστοΰμεν.— [ 
κ. Θωμαν Α. Σ. Ένταϋθα. Εύχαριστοΰμεν ΰμας διά I 
τήν τακτικήν άγοράν τοΰ φύλλου, ώς πρός τάς ιστο
ρία ς δέ καί δ ι η γ ή σ ε ι ς ,  σας άπαλλάττομεν τοΰ χό- 
που, διότι άρκούμεθα είς τήν φροντίδα τών ήμε· 
τέρων συνεργατών.—κ. Λεωνίδαν Μουλήν. Δυστυ· ] 
χώς είμεθα άκατάλληλοι δι* ο,τι ζητείτε. Άποταν- | 
θήτε είς άλλους καταλληλοτέοους. Μή λησμονείτε 
δμως,άφοΰ θ’άναμένετε άπάντησιν, ν άποστείλητε κα\ 
ε ι χ ο σάΛεπτ οΥ  γ ρ α μ μ α τ ό σ η μ ο ν .  — κ. Νικόλαον 
Φορτούναν. Ελήφθη τα/υδρ. έπιταγή. Εύχαριστοΰ- 
μεν. Διωρθώθη διεύθυνσις. — Έ μ . Βεκιερέλλην. Έ 
λήφθησαν δρ. 84,90 Φύλλα άπεστάλησαν. Θά συμ- 
μορφωθώμεν πρός τήν έπιστολήν σας. Εγράψαμεν. — 
κ. Σταμ. Πετρίδην. Απεστάλησαν — κ. Βίκτωρα 
Κ. Άργοστόλιον. Άπατασθε, άξιότιμε κύριε, διότι 
αν έδημοσιεύομεν τήν υβριστικήν έπιστολήν, ην μας I 
έπέμψατε,διότι έζητήσαμεν τήν συνδρομήν τοΰ Ε'ίτους 
παρά τής κυρίας Ρ . Λ. θά ώκτειρον τόν συνήγορόν της 
πλέον τών 4,000 χαΛοπ.Ιηρωζ&τ  συνδρομητών μας. 
—Έν\ άναγνώστη.Ένταϋθα. Βεβαίως είς τά·Ε κλε
κτά δέν έδημοσιεύθη, καθόσον δέ γνωρίζομεν εΤνε ά- 
μετάφραστον. — Δεσποινίδα ’Αλεξάνδραν ΓΙαππαδο- 
πούλου. Εύχαριστοΰμεν κα' περιμένοαιν. Ένεγράφη 
εις τήν «Ελληνικήν Βιβλιοθήκην· ή δεσποινίς Μαλ· 
βίνα Ξενοκράτους.Τό πρώτον έκδοθέν τεΰ/ος άπεστάλη.

Ε ξ ε ίό θ η  τ ό  Α τ ε ύ χ ο ς  τ¥|ς

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
τοΰ λαμπροΰ περιοδικοΰ, οΰτινος άγγελία διενεμήθη 
πρό τίνος τοΤς συνδρομηταΐς τών «Εκλεκτών Μυθι· 
στορημάτων».

Τό Α' τεΰχος περιέχει : Τόν 'Αθηνα ί οr  Χρνσο- | 
Θήραν,  διήγημα τοΰ κ.Μιχαήλ Μητσάχη αυτοτελές· 
καί τήν άρχήν τοΰ Νικόλα  Σ ι γ α λ ο ύ ,  νέας ’Αθηνα
ϊκής μυθιστορίας τοΰ κ. Γρηγορίου Ξενοπούλοο

Τιμή έχάστου τεύ/ους (έζ 96 σελίδων μετ’ έξω* 
φύλλου) λεπτά 50.

Συνδρομή έτησία (24 δεκαπενθήμερα τεύχη) δρ. 10. 
προπληοωτέαι, έξάμηνος δρ. 6 προπληρωτέαι.

Διά τό Έξωτερικόν α! αΰταί τιμαι είς χρυσόν.
*Αντ\ 3 μόνον δραχμών, τη προσθήκη τών ταχύ· 

δρομικών, οΐ νέοι έγγραφόμενοι συνδρο-ιηται δικαι- 
οΰνται νά λάβωσι τά προεκδοθέντα τεύχη τής *Ελ· 
λ η ν ι χ η ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς , ώ ; καί τινα έξ αυτών κατ 
έκλογήν άντι 25 λεπτών έκαστον τεΰχος.

Τά τεύχη ταΰ:α , άποτελοΰντα τήν Ιην περίοδον 
τής 'Ε λ λ η ν ι κ η ς  Β ι β λ ι ο θ ήκη ς ,  άπαρτίζουσι σειολν 
τερπνών,ώφελίμων κα\ άξιαναγνώστων έργων,ών κα
τάλογος υπάρχει έν τή προεκδοθείση άγγελία.

Συνδρομηταί έγγράφονται παρά τώ ήμετέρω Βι- 
βλιοπωλείω τής «Κορίννης®, οδός Προαστείου άρ.10» 
έν φ  πωλοΰνται τά προηγούμενα τεύχη ώς κα\ 

ι νέον έκδοθέν.


