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Ούτω καθήμενοι εϊχον έστραμμένα τά  
•νώτα πρό; τους σκίνου;, όπισθεν των 
οποίων ό Μουσερόν καί ή Σεβρέτη ετρε- 
μον πλειότερον των υπό τοΰ άνεμου τα-  
ρκσσομένων καλάμων.

Οί χωρικοί ΐσταντο  όρθιοι.
—  Ίππόται μου, είπεν δ είς τούτων, 

αφοϋ έφθάσαμεν, είμποροϋμεν νά φύγωαεν 
διά νά άνταμώσωμεν τούς κυνηγούς, 
ί —  Έφθάσαμεν ! ύπέλαβεν ό μεγαλεί- 
τερος τών Θωρακοφόρων. Δέν βλέπετε λοι
πόν, βάναυσοι, δτι έσταματήσαμεν μόνον 
διά νά ΓάναπαυΘώμεν καί νά' φάγωμεν 
*άτι ;

Ταύτοχρόνω; έζήγαγεν έκ δερμάτινου 
σάκκου τροφάς, ένφ( ό σύντροφος αυτοΰ ά- 
πέθηκε χαμαί μεγάλην ξηράν κολοκύνθην 
πλήοη έζαισίου ισπανικού οίνου.

—  Θά μας τιμωρήσουν σκληρά, διότι 
άφήκαμεν την θέσιν μας, είπεν δ χωρικός.

—  Μπά ! θά έςωφλήσετε με ολίγους 
ραβδισμούς, άντέταζεν δ θωρακοφόρος, 
ένψ άν θελήσετε νά άντισταθητε ε’ις η 
μάς, θά ύποχρεωθώμεν, πρός μεγάλην θλί- 
ψιν μας, νά σάς θραύσωμεν την κεφαλήν.

Οι χωρικοί έφρικίασαν.
—  Πώς όνομάζεσθε ; ήρώτησεν ό Ιτε- 

ρος θωρακοφόρος.
— Ρεμύ καί Μαρσελ, εκλαμπρότατε.
— Λοιπόν ! Μαρσέλ καί Ρεμύ, πρέπει 

νά λάβετε δυνάμεις διά νά άνθεζετε είς 
τούς οαβδισμούς. Καθήσατε μεταζύ τοΰ 
φίλου μου Γουλάρ καί τοΰ φίλου σας Φοσέ. 
Θά ΐδητε δτι εί'μεθα γενναίοι καί οχι 
άγριοι ώς οί Τούρκοι.

Οί χωρικοί κολακευθέντες έκ της προ- 
τάσεως, εσπευσαν νά ύπακουσωσιν.

— "Α ! είπεν δ Γουλάρ τριβών τάς 
χεΐοας καί καταβροχθ'.ζων διά των οφθαλ
μών τά ;  τροφάς, θά προγευματίσωμεν τ έ 
λος πάντων !

—  Καί το άζίζωμέν, μά τον Θεόν ! ύ- 
πέλαβεν ό Φοσέ άπογευόμενος τον έν τη 
κολοκύνθη οίνον, διότι εϊχομεν πολλήν ερ
γασίαν αυτήν την νύκτα. Πεντήκοντα α ι 
ρετικοί καί λουβ'ηριιίταί διά μιας, δέν

— Πεντήκοντα αιρετικοί εις τον τοπον 
μας; άνέκραζεν ό Μαρσέλ' είναι αδύνατον.

—  Ά θ φ ε  ! ειπεν ό Γουλάρ, τύπτων αυ
τόν φιλίως εις τόν ώμον' τά  ψωοαλέα πρό
βατα δέν ήσαν έκ τών έπαρχιών" ήρχοντο 
άπό μακράν καί δ γέρων βχρώνος τοΰ 
Μογγλά εδωκεν αΰτοΐς άσυλον elς τό μέ- 
γαρόν του, άν καί ύπεκρίνετο τον πιστόν 
καθολικόν. Ά λ λ ά  δέν έ-έσαμεν είς την 
παγίδα καί έμερίσθη την τύχην τών φι- 
λοζενουμένων του.

—  Έφονεύσατε τον βαοώνον τοΰ Μογ-
! τ * . ' ^γλα I ειπεν ο χωρικός συννενων τας χει-

I ρας καί άτενίζων μετά φρίκης τόν θωρα-

κοφόρον, αυτόν τόν άζιον αύθέντην, ό ό
ποιο; ή το ή είκών τοΰ Θεοΰ είς την γήνί

Ό  Φοσέ συνωφρυώθη.
—  ’Αγροίκε, είπε τραχέως, μάθε πρώ

τον οτι είς μόνος είναι ή είκών τοΰ Θεοΰ 
έπί της γης καί ούτος είναι δ βασιλεύς 
τής Γαλλίας.

Ά λ λ ’ δ Γουλάρ, τόν όποιον δ οίνος κα- 
θίστα εύθυμον, διέκοψε τόν σύντροφόν του 
γελών παταγωδώς :

—  Μά την πίστιν μου, δ γέρων πανούρ
γος δ βαρώνός σου, όλ,ίγον ελειψε νά μάς 
ζεφύγη. Ήθέλτησε νά φύγη άπό τόν το ί
χον τοΰ κήπου, ένψ δ Φοσέ έφόνευε τόν 
άρχιτρίκλινόν του, δστις προσεπάθει νά 
διευκολύνη τήν φυγήν του" ευτυχώς δμως 
τόν ήρπασα άπό τήν κνήμην καί.. . ά ! τ ί  
σπασμοί ! ήτο νά γελά κάνεις.

Οΐ χωρικοί ?μενον άφωνοι έκ τοΰ τρό
μου’ ό Μουσερόν έ'θλιβε σπασμωδικώς τήν 
χεΐρα της Σεβρέτης.

— Λοιπόν, ήρώτησεν έπί τέλους ό Ρεμύ 
διά τρεμούσης φωνίίς, κάνεις δέν είμπό- 
ρεσε νά φύγη άπό τό μέγαρον τοΰ Μογ- 
γλά ;

—  Κάνεί;, άπήντησε σοβαρώς δ Γου
λάρ. "Ολοι συνελήφθησαν καί έκρεμάσθη- 
σαν" ούδείς έσώθη. Καί έν τούτοις είμεθα 
μάλλον τεθλιμμένοι ή ευχαριστημένοι έκ 
της αΐματηράς ταύτης αγγαρείας.

— Ά  ! αρχίζετε νά μετανοήτε...
—  Ναί, μετανοοΰμ6ν, διότι δέν άνεκρί- 

ναμεν τόν γέροντα αύθέντην πριν άρχίσω- 
μεν τήν λ.εηλασίαν. Δέν εύρομεν είμή έσκω- 
ριασμένας πανοπλίας καί παλαιάς καπνι- 
σμένας εικόνας' τά  θησαυροφυλάκια του 
β αρώ νου ήσαν κενά. "Αν ύπάρχη θησαυρός 
θά τόν εκρυψεν δ κατηραμένος έξωμότης, 
καί δμως κατ' αυτήν τήν ώραν τό μέγαρόν 
του είναι στάκτη.

Ό  χωρικός Ρεμύ έκίνησε μετά δυσπι
στίας τήν κεφαλήν, είτα δέ δεικνύων τό 
φορεϊον διά τοΰ δακτύλου ήρώτησε :

—  Χωρίς νά είμαι πολύ περίεργος, ίπ- 
πόται μου, τ ί  εχετε είς αυτό τό φέρετρον;

—  Είς αύτό τό φέρετρον ! έπανέλαβεν 
δ Γουλάρ έρωτών διά τοΰ βλέμματος τόν

Ν. ΣΟΙΤ.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ



σύντροφόν του, είναι... είς απο τους αρ- 
χηγούςμας, δ όποιος έφονεύθη ε’ις τν,ν έκ- 
πόρθησιν του μεγάρου τοϋ Μογγλά και 
τόν όποιον μεταφέρομεν εις τοϋ φίλου του 
κυρίου Μονσενύ.

—  Πώς ! είπεν ό Μαρσέλ, δέν είναι 
βαρύς ό αρχηγός σας' δέν ζυγίζει περισ
σότερον άπό Ιν παιδίον.

—  Τόσφ τό καλλίτερον ! ύπέλαβεν ό 
Γουλάρ, άλλως θά ύπωπτεύεσθε βεβαίως 
δτι έκλέψαμεν και εχομεν κρύψει εις αυτό  
τό φορεϊον τάς οικονομίας τοϋ φίλου των 
αιρετικών.

—  “Ω ! τά  πολύτιμα και τά πετράδια 
αξίζουν περισσότερον άπό τά  χρυσά νομί
σματα καί είναι έλαφρότερα, έψιθύρισεν 
ό Ρεμύ εις τό ους τού άλλου χωρικού.

Ευτυχώς δι’ αυτόν δέν τόν νικούσαν 
οί δύο θωρακοφόοοι, οϊτινες έπίστευσαν 
δτι διέλυσαν πάσαν υπόνοιαν. Ά ν τ ή λ λ α -  
ξαν λίαν έμφαντικόν νεύμα διά τών ο
φθαλμών.

—  "Ας φάγωμεν καί άς πίωμεν τ α 
χέως, είπεν είτα ό Φοσέ, διότι δέν Ιχο- 
μεν καιρόν νά χάνωμεν.

—  Είναι ευτυχείς ! έψιθύρισεν ό νάνος’ 
θά πίωσι καί θά φάγωσιν αυτοί οί κλέ- 
πτα ι,  οί φονεϊς, οί δολοφόνοι τών γερόν
των καί τών παιδιών, ένώ ήμεΐς . . . .

‘Η Σεβρέτ/ι έστέναξε βαθέως.
Ό  Γουλάρ προσέφερεν εις τόν σύντρο

φον αύτοϋ μέγα τεμάχιον κρέατος.
—  Τί άρωμα ! είπεν ό Φοσέ όσφραινό- 

μενος αύτό.
—  Καί τί ώραϊον εις τήν γεϋσιν ! προσ- 

έθηκεν ό ετερος μασσών.
Οί δύο χωρικοί έμιμήθησαν ταχέως 

αυτούς καί σιγή εύλογος έπεκράτησε με
ταξύ  τών συνδαιτυμόνων.

— "Ας κλείσωμεν τούς οφθαλμούς, τά  
στόματα καί τά  ωτά μας, αδελφέ μου, 
έψιθύρισεν ή Σεβρέτη, ή μάλλον προσπά
θησε διά μέσου τών σχίνων νά θέσνις τήν 
χεϊοα καί ν’ άρπάσιρς ψυχία τινά.

*0 Μουσερόν άπέκρουσεν έν άρχίί τήν 
έπικίνδυνον ταύτην συμβουλήν τόσφ μ άλ
λον, δσω ήτο ανεκτέλεστος, καθόσον οί 
θωρακοφόροι έκράτουν μεταξύ τών χειρών 
τάς τροφάς αυτών.

—  Λοιπόν ! έξηκολούθησεν ή νάνος διά 
θωπευτικές φωνής, άν αντί φαγητού ήδύ- 
νασο νά φθάσνις τγ)ν κολοκύνθην ;

Ό  Μουσερόν έφρικίασενν.
— Μοί φαίνεται, έξηκολούθησεν ή Σε

βρέτη, δτι μ ία σταγών άπό αυτόν τόν 
οίνον άρκεΐ νά μέ ζωογοννησιρ.

*0 νάνος έζεσε τό ούς καί έφάνη σκε- 
πτόμενος έπί στιγμήν.

Ήδύνατο νά φθάσγι διά τ>̂ ς χειρός τή,ν 
κολοκύνθην’ οί θωρακοφόροι Ιτρωγον α 
μέριμνοι, οί δέ χωρικοί παρετήρουν έν- 
στίκτως τήν Λυκοφωλιάν. Ή περίστασις 
λοιπόν ί)ν λίαν ευνοϊκή.

’Ωθούμενος άφ’ ένός ύπό τής Σεβρέτης, 
έλκυόμενος άφ'έτέοου ύπό άκαταμαχήτου  
γοήτρου, ό Μουσερόν δέν ήδύνατο ν' άν- 
τ ισ τ ί ΐ  εις τόν πειρασμόν.

’Α λλ ’ ή μικρά αύτοϋ χειρ Ιτρεμεν ού
τως ίσχυρώς,ώστε άνέτρεψε τήν κολοκύν

θην καί έχύθη ολος ό ισπανικός οίνος.
Οί δύο θωρακοφόροι έκπλαγέντες άνε- 

κραύγασαν. Άνηγέρθηβαν αίφνης καί άρ- 
πάσαντες τά  ξίφη των ήτένισαν περί έ- 
αυτούς 'ίνα Είωσι πόθεν ήρχετο καί πώς 
έξηφανίσθη ή χειρ έκείνη,ήτις δέν ώμοίαζε 
πρός χεϊοα ανθρώπου.

Οί νάνοι Yjw0v)CT3tv δτι άπωλέσθησαν. 
Ή Σεβρέτη κατέστη πελιδνή, οί όδόντες 
αυτής συνεκρούοντο καί ήτοιμάζετο νά 
διαρραγΐί εις λυγμούς, δτε ό Μουσερόν τν) 
είπε ταχέως :

—  Μη φωνάζϊΐς, ουτε μιαν λέξιν νά 
προφέρϊΐς, μικρά μου αδελφή ! άν θέλγις 
νά μή άνακαλυφθώμεν!

—  ’Αλλά θά μάς ευρωσιν ! έψιθύοισεν 
έκείνη.

—  "Οχι, διότι θά υπάγω Ιγώ πρός 
αυτούς.

—  Σύ, αδελφέ μου ! ’Αλλά θά σέ φο- 
νεύσουν !

—  Άδιάφορον, άρκεϊ νά σώσω σέ.
Καί όρμήσας Ιξω τών σχίνων ένεφα-

νίσθη προ τών έκπεπληγμένων θωρακοφό
ρων καί χωρικών, οΐτινες πάντες οπισθο
δρόμησαν έπί τνΐ θέα τοϋ παοαμεμορφω- 
μένου εκείνου όντος.

—  Ποιος είσαι σατανά ; ήρώτησε τ έ 
λος δ Γουλάο.

—  Ώδηγήσατέ με εις τόν αρχηγόν σας 
καί θά απαντήσω εις αυτόν, είπεν ύπερη- 
φάνως δ νάνος.

—  Ό  αρχηγός μου μοί Ιδωκε πλήρη 
έξουσίαν νά έξολοθρεύω τούς κλέπτας, 
τούς κατασκόπους καί τούς αιρετικούς, 
είπεν δ θωρακοφόρος. Λοιπόν, ή^έλησες 
νά κλέψνις τόν ισπανικόν οίνόν μου, μάς 
κατεσκόπευες όπισθεν τών καλάμων, ή δέ 
μορφή σου είναι μορφή, μάγου μάλλον ή 
πιστοϋ καθολικοϋ. Διά τούς τρεις τού
τους λόγους καί πολλούς άλλους, τούς 
δποίους είναι πεοιττόν ν’ απαριθμήσω, σέ 
καταδικάζω εις τόν δι’ αγχόνης θάνατον. 
Είμαι βέβαιος δτι θά κάμγις περιέργους 
μορφασμούς καί θέλω νά γελάσω.

—  Ά λ λ ’ουτε κλέπτης, ουτε κατάσκο
πος είμαι ! άνέκραξεν δ νάνος.

—  Δύνασαι νά πλήρωσές λύτρα δίά νά 
σώσνις τό άθλιον σαρκίον σου ; Θά σέ πι- 
στεύσω τότε άνευ αποδείξεων, ύπέλαβεν 
δ φλεγματικός Γουλάρ.

—  ’Α λλ ’ είμαι πιστός καθολικός, έκ- 
λαμποότατοι αύθένται μου.

—  “Αν θέλης νά σώσνις την ψυχήν σου, 
τόσω τό καλλίτεοον ! δεήθητι, είπεν α
παθώς ό Φοσέ.

Ό  Μουσερόν δέν άπήντησεν- ή^νόησε 
δ’ έκ τών βλεμμάτων, άτινα οί θωρακο
φόροι Ιρριπτον περί έαυτούς καί έπί τοϋ 
μυστηριώδους φερέτρου, δτι έφοβοϋντο μή 
προδοθώσιν. Ούδείς δρκος ήδύνατο νά έμ- 
πνεύση αύτοΐς έμπιστοσύν/ιν πρός ενα ά- 

1 γνωστόν, πτωχόν καί πλάνητα. Ούδ’ ήν 
έλπίς νά συγκινηθή ή καρδία έκείνων, δι’ 
οΰς πάσα αιματηρά πράξις ήν διασκέδα- 
σις. *0 νάνος έγονυπέτησε καί έποίησε 
τό σημεϊον τοϋ σταυροϋ στενάζων βαθέως.

Οί δύο χωρικοί άπεμακρύνθησαν βή
ματά  τ ιν α ’ ούδ’ έτόλμουν ν’ άτενίοωσι

τόν ταλαίπωρον νάνον, δν ύπίθετον ώς 
ύποπτον καί επικίνδυνον δν τής Λυκοφω
λιάς. Ένέπνεεν αύτοΐς .φόβον καί ούχί 
οίκτον. Οΰτως έγκαταλελειμένος δ Μου
σερόν καί έστερημενος της ευσπλαγχνίας, 
ήν διεγείρει εις τόν άνθρωπον ή δυστυχία  
■ft δ θάνατος τοϋ όμοιου του, άνεμνγισθν» 
τής έρημίας καί τής δυστυχίας τής ά τυ -  
χοϋς αδελφής του καί Ιν δάκρυ θερμόν 
Ιορευσεν έκ τών οφθαλμών του.

Οί θωρακοφόροι άπέθηκαν έπί τής 
χλόης τά  ξίφη των καί Ιλυον τό μακρόν 
έκ μετάξης σχοινίον, δι’ ού έ'φερον την 
κολοκύνθην. Ά φοϋ  ήτοίμασαν τόν βρόχον, 
Ιπληξαν έπί τοϋ ώμου τόν νάνον, δστις 
έφαίνετο ένθέρμως δεόμενος.

—  Τί περιμένεις, φίλε ; είπεν δ Φοσέ.
—  "Ηθελα νά σάς είχα εις την θέ·· 

σιν. μου , έξοχώτατε δήμιε , ύπέλαβε 
μειδιών δ νάνος" δέν θά έσπεύδατε τόσον 
πολύ.

—  Τό έξάμβλωμα είναι γενναΐον καί 
θά 2καμνε ενα καλόν στρατιώτην, άν ήτο 
κάλλιον κατεσκευασμένος, παρετήρη®εν δ 
Γουλάρ. Λοιπόν θά τόν βοηθήσω νά ύπά-  
γν) κ α τ ’ εΰθεΐαν εις τόν παράδεισον.

Έρριψεν είτα τόν βρόχον εις τόν λ α ι 
μόν τοϋ άτυχούς νάνου καί Ισυρεν αυτόν  
πρός τάς ιτέας παρά τν,ν άντίστασιν κα ί 
τάς σπαρακτικάς αυτοϋ κραυγάς, πρός άς 
συνεχέοντο άορίστως αί τής αδελφής του. 
Δέν έθλιβετο δτι αποθνήσκει’ έλυπεΐτο- 
την Σεβρέτην καί τόν καλόν αύτοϋ αύ- 
θέντην τόν στρατάρχην. Ή λπιζεν ένδο- 
μύχως δτι θά έσωζετο ώς έκ θαύαατος κα ί 
θά άφιέρου ττ.ν ζωήν του δι’ εκείνους, 
οΰς ήγάπα.

Κ α τ ’ έκείνην την στιγμήν πυροβολι
σμός ή*ούσθη εις ττ;ν πεδιάδα εϊς τρια-  
κοσίων βημάτων άπόστασιν άπό τοϋ μέ
ρους Ινθα οί θωρακοφόροι ήτοιμάζοντο- 
ν’ άπαγχονίσωσι τόν Μουσερόν. ’Αμφότε- 
οοι Ιστρεψαν μηχανικώς την κεφαλήν καί 
είδον νέον εύγενή κυνηγόν, δστις, ακολου
θούμενος ύπό δύο θηρευτικών κυνών, κα- 
τεδίωκε λύκαιναν.

Βληθέν διά σφαίρας εις τόν ώμον τό  
θηρίον έκυλίσθη κατά γής, οί δέ δύο κύ-  
νες ώρμησαν έπ’αύτοϋ,δτε αί όξεϊαι κραυ- 
γαί τοϋ νάνου εΐλκυσαν τήν προσοχήν τοϋ 
κυνηγού.

’Αφίνων τούς γενναίους αύτοϋ κύνας 
νά συμπληρώσωσι τό Ιργον, έκέντησε τόν 
ΐππον του ποός τήν διεύθυνσιν τοϋ νάνου, 
δστις ετεινεν α ύτφ  ίκετευτικάς χεΐρας. Ό 1 
Μουσερόν, χωρίς ν’ άντιληφθ^ τής αορί
στου έκείνης έλπίδος, νισθάνετο τήν π α 
ράδοξον έντύπωσιν τοϋ άνθρώπου, δστις  
πνίγεται, άλλ ’ δστις, φθάνων εις τόν πυθ
μένα, έπανέρχεται εις τήν έπιφάνειαν τού- 
ΰδατος.Ή καρδία του διεστέλλετο καί 6 
τράχηλος αύτοϋ συνεσφίγγετο. Οί οφθαλ
μοί του, έξογκωθέντες έκ τής αγωνίας, 
προσηλώθησαν έπί τού κυνηγού, δστις τ φ  
έφαίνετο ωραιότερος άγγέλου,κατελθόντος 
αϋφνης ΐνα σώσν) αύτόν.

Οί θωρακοφόροι ήτένισαν καταφρονη- 
τικώς τύν εύγενή νέον καί βεβαίως δέν 2- 
κοινον αύτόν έπίφοβον διότι έξηκολούθουν-



μετάθαυμαστής άπαθείαςτό έργον αύτών.
Ό  κυνηγός, όντως, δέν διεκρίνετο ούδ' 

έκ του γ ιγαντια ίου αύτού άναστήματος, 
ούδ’έκ τοϋ ηρακλείου παραστήματος.ΤΗτο 
•νεανίας εικοσαετής, εύκαμπτος καί ζω η
ρός, μετρίου αναστήματος, ισχνός μάλλον 
καί ώχρός, άλλα λίαν εύγενής τούς τρό
πους. Ή καστανόχρους αύτού κόμη, ήν 
eiy£ μακράν παρά τήν συνήθειαν τοϋ και-  
ροϋ εκείνου, τό μάλλον ύψηλόν ή πλατύ  
μέτωπον, αί μελαναί όφρύες ένούμεναι 
<τ ε̂ ό̂ν άνωθεν ρινός ευθείας ώς ή τοϋ Πυ
θίου Απόλλωνος καί οί λευκοί αύτοϋ ό
δόντες έδιδον τή φυσιογνωμία αύτοϋ Ικ- 
φρασιν γενναίας τόλμης καί ύπερηφανείας. 
Ούχ ήττον, όταν αί γωνίαι τών ολίγων 
εύτραφών χειλέων του άνεστρέφοντο έλα- 
φρώ; υπό τόν λεπτόν καί μεταξοειδή μύ- 
στακα αύτοϋ, ή φυσιογνωμία του έλάμ-> 
βανεν αίφνης εκφρασιν βαθείας καί διαβο
λικής ειρωνείας, έξ ής ήδύνατο τις νά ύ-  
ποθέσγ) αύτόν ικανόν διά τάς μάλλον ά- 
πέλπιδας επαναστάσεις κατά τής άνθρω- 
πίνης διαφθοράς. ’Αλλ* αί σπάνιαι αΰτα ι  
έκλάμψεις έμετριάζοντο ΰπό τών έπιμή- 
κωνκυανών καί γλυκυτάτων αυτοΰ οφθαλ
μών, ών τό βλέμμα ήν ήρεμον καί έλκυ- 
«τικόν έν ήρεμί(Χ, έσπινθηροβόλει δμως 
δτε καί ή έλαχίστη συγκίνησις κατείχε 
τόν νεαρόν εύγενή- ΤΗτο έν ένί λόγψ φύ- 
σις ασθενής, κατά τό φαινόμενον, άλλά  
ζωηρά, ρωμαλέα καί νευρική έν τΐΐ πραγ- 
ματ ικότητι.

—  Νά! ό κύριος Διδιέ, ό ανεψιός τού 
αύθέντου Μονσενύ, είπεν ό Ρεμύ ώθών 
διά τοϋ άγκώνος τόν σύντροφον αύτοϋ.

—  Δόξ^ τ φ  Θεφ! ύπέλαβεν ό Μαρσέλ. 
Λοιπόν! είναι τυχηρός ό μικρός μάγος, 
διότι έχει καρδιά ό κύριος Διδιέ καί έξω 
άπό τό κυνήγι οΰτε μυϊγα δέν θέλει νά 
βλέπη νά σκοτώνουν !

—  Καλά ! μά αυτοί οί διαβολεμένοι 
φαίνεται πώς δέν τόν συλλογίζονται πάρα 
πολύ καί δέν θά ήμπορέσϊΐ νά τά  βάλγι 
μαζύ τους.

—  Ώ !  άν είχα έ'να δρεπάνι ή ενα δί- 
κρανον, δέν θά άφινα αύτούς τούς μασκα- 
ι̂άδες νά πειράζουν τόν κύριον Διδιέ.

Κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν ό κυνηγός έ- 
«ταμάτησεν αίφνης τόν ίππον του καί 
άφίππευσεν. ι

Οί δύο χωρικοί έσπευσαν πρός αύτόν 
μετά σεβασμού καί έπροθυμοποιούντο ό 
μέν νά άπαλλάξ·/) τόν νεανίαν τού τυφε
κίου αύτού, ό δέ νά κρατήσγ] τόν χαλινόν 
τού ίππου.

—  Τί θέλετε έδώ ; ήρώτησε ζωηρώς 
τούς ίχνηλάτας.

—  Θά μάς συγχωρήσετε, κύριε Διδιέ, 
άπήντησεν ό Μαρσέλ. Έφυλάγαμε πιστά  
εις τήν γωνίαν τοϋ δάσους, δπου οί κυ- 
ναγωγοί σας μάς έτοποθετησαν, δταν αύ- 
τοί οί δύο θωρακοφόροι μάς διέταξαν μέ 
το σπαθί είς τό χέρι νά τούς βοηθήσωμεν 
να φέρουν αύτό τό φορεϊον.

Οί θωρακοφόροι, μή κωλυόμενοι ποσώς 
ix  τής παρουσίας τού κυνηγού, ήρξαντο 
έκτελοϋντες τήν άπαγχόνισιν τοϋ νάνου, 
«στις έκραύγαζεν ώς λυσσών :

—  Βοήθειαν ! εύγεν-Jj μου, βοήθειαν ! 
μή άφήσετε νά μέ κρεμάσουν !

—  Δέν είχατε λοιπόν τά  ρόπαλά σας ; 
ήρώτησε ψυχρώς δ Διδιέ τούς χωρικούς.

—  Τά ρόπαλά μας, αύθέντα μου, ύπέ- 
λαβε μετά θλιψεως ό Ρεμύ, μά αύτοί εί
χαν τά  σπαθιά είς τό χέρι, σάς είπα, καί 
φορούν θώρακα πού δέν τόν περνά τό ξύλο.

Ό  Διδιέ έστράφη χωρίς ν’ άπαντήσγ] 
καί έβάδισε κατ ’ εύθεϊαν πρός τούς π ι-  
στοριοφόρους, οΐτινες έξηκολούθουν μή 
προσέχοντες ποσώς είς αύτόν καί γελών- 
τες διά τούς σπασμούς τού Μουσερόν.

"Εστη προ αύτών, άνήγειρε τόν πϊλόν 
του καί είπεν αύτοΐς διά γλυκείας φωνής, 
ήτις έτρεμεν είτε έκ δειλίας, είτε έξ ορ
γής :

—  Νομίζετε, καλοί μου φίλοι, δτι εύ- 
ρίσκεσθε είς μέρος, τό όποιον κατεκτή-  
σετε διά νά μεταχειρίζεσθε τοιουτοτρό
πως τούς ανθρώπους μας; "Η μήπως είσθε 
αύθένται κυρίαρχοι, δ ικασταί διαχειοι- 
ζόμενοι τήν άνωτάτην, τήν μέσην καί τήν 
κατωτάτην δικαιοσύνην, διά νά διασκε
δάζετε άπαγχονίζοντες έκ τών δένδρων 
τούς διαβάτας ;

Οί θωρακοφόροι ανύψωσαν τούς ώμους 
ρίπτοντες βλέμμα οίκτου έπί τοϋ άσθε- 
νοΰς αντιπάλου των' έχαλάρωσαν δμως 
τό σχοινίον δπερ συνεκράτει τόν Μουσε
ρόν, ούτος δέ έκυλίσθη χαμαί.

—  Ώ ! ευχαριστώ, γενναίοι μου αρχη
γοί, είπεν αύτοΐς μετά τόνου σκωπτικοϋ, 
βλέπω δτι δέν είσθε κακοί δσον φαίνεσθε. 
Ήθελήσατε άπλώς νά μέ φοβήσετε. Είναι 
άστειότης τού συρμού είς τούςάγρούς.’Α λ 
λά ήμεΐς,βλέπετε,δέν είμεθα συνειθισμένοι, 
προσέθηκε ξέων κωμικώς τόν λαιμόν του.

Καί ήθέλησε ν’ άπομακρυνθή' ά λλ ’ ό 
Φοσέ έκράτησεν αύτόν διά νεύματος α 
πειλητικού λέγων :

— Θά σέ κρεμάσωμεν, υιέ μάγου, διότι 
είσαι κλέπτης, κατάσκοπος καί αχρείος 
καθολικός. Καί δστις ήθελε τολμήσει ν’ 
άντισταθή είς τόν άπαγχονισμόν σου, θά 
πάθη άπό ήμάς δ,τι έπαθον οί αιρετικοί 
τοϋ πύργου τοϋ Μογγλά.

—  Ά  ! αποτελείτε λοιπόν μέρος τής 
συμμορίας, ήτις έφόνευσε τόν γέροντα 
βαρώνον ; είπεν ό κυνηγός όπισθοδρομών 
μετά σπουδής, ήν οί θωρακοφόροι άπέδω- 
καν είς τρόμον.

—  Ό  γέρων πανούργος άπό τάς χεΐρας 
μας έπέρασε, καί τό αίμά του έρρευσεν 
είς τά  κράνη μας, είπεν έπαιρόμενος ό 
Γ ουλάρ.

Ό  Διδιέ ώπισθοδρόμησεν Ιτι καί ήτέ-  
νισεν αύτάς μετά τής άνησύχου καί πε
ριέργου έκείνης έκπλήξεως, ήν δοκιμάζει 
τις βλέπων διά πρώτην φοράν τερατώδές 
τ ι  άντικείμενον. Οί θωρακοφόροι έπίστευ- 
σαν δτι κατελήφθη ύπό δέους καί ήτοι-  
μάζοντο νά έπαναλάβωσι τό άπαίσιον αύ
τών έργον.

Ό  Μουσερόν καταπεπληγμένος ούδέ 
κραυγήν, ούδέ παράπονον προέφερεν.

—  Λοιπόν, ήρώτησεν αύτόν ό Διδιέ, 
οί άνθρωποι ούτοι λέγουν αλήθειαν εί-

I σαι κλέπτης καί κατάσκοπος ;

—  Ώς καί ό βαρώνος τού Μογγλά ητο 
αιρετικός, διότι έδωκεν άσυλον είς τούς 
καταδιωκομένους αιρετικούς, ναί, νέε μου 
αύθέντα, άπήντησεν ό νάνος. Δέν θέλω νά 
ύπερασπισθώ διά ψεύδους. Είμαι ένοχος" 
θνήσκων τής πείνης, ή^έλησα νά συλλέξω 
τά  ψυχία τού προγεύματος τών στρατιω
τών αύτών' κατατρυχόμενος ύπό τής δί- 
ψης ήθέλησα νά βρέξω τά  χείλη μου μέ 
ολίγον οίνον. "Αν τούτο είναι έγκλημα 
άξιον θανάτου, εχουσι δίκαιον νά μέ κρε- 
μάσωσι.

I —  Λύσατε τό σχοινίον ! ανέκραξε διά 
σοβαράς φωνής ό Διδιέ.

— Έ λα  δά ! ύπέλαβεν ό Φοσέ ά τεν ί-  
ζων αύτόν καταφρονητικώς, μήπως ήγο- 
ράσατε άπό τόν αρχηγόν μας τήν συμμο
ρίαν του διά νά τολμάτε νά μάς όμιλεΐτε 
τοιουτοτρόπως ;

— "Η μήπως θέλετε νά λάβετε τήν 
! θέσιν τού κατηραμένου αύτοϋ έξαμβλώμα-

τος ; προσέθηκεν ό Γουλάρ.
—  Δέν έχομεν λογαριασμούς μαζύ σας, 

νέε μου πετεινέ, και θά λυπηθώμεν πολύ 
άν μάς αναγκάσετε νά σάς δώσωμεν τό 
πρώτον σας ακαδημαϊκόν μάθημα.

—  Πιστεύσατέ μας, είναι προτιμότερον 
νά έξακολουθήσετε τόν δρόμον σας καί 
άρκ5»θή τε νά δεηθήτε διά τήν ψυχήν α ύ 
τού τοϋ μάγου. Τούτο μόνον σάς έπιτρέ- 
πομεν νά πράξετε δι' αύτόν.

Οί μεγάλοι οφθαλμοί τού κυνηγού ά- 
πήστραψαν έξ οργής.

—  Σάς είπα ήσύχως, αύθένται μου, ύ- 
πέλαβε, νά λύσετε αύτό τά σχοινίον καί 
ήρνήθητε νά μέ εύχαοιστήσετε' ήδ-fl σάς 
δ ιατάττω , άκούετε ;

—  Καί πάλιν άρνούμεθα ΰπέλα-  
βεν ό Φοσέ. Δέν έσυνειθίσαμεν νά μετα-  
βάλλωμεν γνώμην, είμή δταν άλλάζωμεν 
αύθέντην. Είν’ άληθές δτι μαχόμεθα ότέ 
μέν διά τόν μαύρον, ό*τέ δέ διά τόν λευ
κόν' άλλά μαύρος ή λευκός πρέπει πάν
τοτε ό αύθέντης νά nvat γενναίος. Όσον 
διά τήν χεΐρά μας, τήν Ιχομεν πάντοτε  
τεταμένην διά νά δέχεται, υπερήφανε, 
αύθέντα μου, καί άν είσθε εύγενής καί 
γενναίος, καί άν αληθώς ένδιαφέρεσθε διά 
τήν ζωήν αύτού τοϋ άνθρωπαρίου, π λη 
ρώσατε τά  λύτρα, τά  όποΐα τφ  έζητήσα- 
μεν καί θά τον άφήσωμεν αμέσως έλεύθε- 
ρον. Προτιμώμεν νά πράττωμεν τό καλόν 
ή τό κακόν δταν μάς παρουσιάζεται πε- 
ρίστασις.

— Κάμετε εύσπλαγχνίαν, εύγενέστα- 
τε, προσέθηκεν ό Γουλάρ τείνων τό κρά
νος τφ  Διδιέ.

Ούτος κατέστη πορφυρούς έκ τή ί  ορ
γής παρατηρήσας τό σαρκαστικόν μειδία
μα τών χωρικών.

—  Δόξα τφ  Θεφ! είπεν όργίλως φέρων 
τήν χεΐρα είς τήν ζώνην, εχω είς τό πλευ
ράν μου ενα καλόν καί πιστόν υπηρέτην, 
δστις θά έπιτύχϊ] μόνος ο,τι δέν έπετυ- 
χον ούδέ παρακλήσεις ούδέ άπειλαί.

Καί σύρας τήν κυνηγετικήν αυτού μά-  
χαιραν έ'κοψε τό σχοινίον, δπερ έ'σφιγγε 
τόν λαιμόν τού νάνου.

Ό  Γουλάρ καί ό Φοσέ άφή*αν κραυ



γήν λύσσης βλέποντες τήν αυθάδειαν τοΰ 
Διδιέ' ήθέλησαν νά δρμήσωσι κατ ’ αύτοΰ, 
ά λλ ’ ούτος έκράτησεν αυτούς άποτόμως, 
τείνων τγιν αιχμήν τ^ς μαχαίρας είς τόν 
λαιμόν των.

—  Τά ζίφη ! τά  ζίφη ! ανέκραζαν οί 
θωρακοφόροι.

Είς την κραυγήν ταύτην ό νάνος έ- 
κάγχασε παταγωδώς, οί δέ στρατιώται, 
οϊτινες έστραφησαν ΐν ’ άναλάβωσι τά  ό
πλα αυτών, οπισθοδρόμησαν Ικπληκτοι 
βλέποντες είς την θέσιν, έν η εϊχον άπο- 
θέσει αυτά, δύο καλάμους σταυροειδώς.

—  Προδοσία! άνεκραύγασαν μι^ φωνϊ}.
—  Ύπερασπισθ?)τε! είπεν ό κυνηγός, 

δστις άγνοών τά συμβαίνοντα, ώργίζετο 
μη βλέπων τούς αντιπάλους του ξιφουλ- 
κοϋντχς· ύπερασπισθίΐτε, ^ σάς φονεύω 
άνευ οίκτου !

— Ά λ λ ’ ως βλέπετε, είπεν ό Γουλάρ 
κύπτων πρό τοΰ Διδιέ, τά κατηραμένον 
αύτό έξάμβλωμα μάς εκλεψε τά ζίφη καί 
δέν δυνάμεθα νά κτυπηθώμεν.

—  Δέν θά κτυπησετε αόπλους έχθρους, 
προ-ιέθηκεν δ Φοσέ' θά ήτο α ν ά ξ ιο ν  δ ι ’ 

ενα ευγεν^.
Ό Διδιέ έμειδίασε καταφρονητικώς.
—  "Εχετε δίκαιον, ύπέλαβε, θέτων τό 

ζίφος είς την θήκην καί νεύων τοΐς χω~ 
ρικοΐς νά πλησιάσωσι.

— Σεις δέν είσθε εύγενεϊς ;
—  Καθόλου, νέε αΰθέντα μας, άπην- 

τησεν δ Μαρσέλ γελών βλακωδώς.
—  Λοιπόν, έζγικολούθησεν δ Διδιέ, λ ά 

βετε τά ρόπαλά σας καί κτυπήσατε ά-  
σπλάγχνως αυτούς τούς κηφήνας.

—  Ώ  ! μ’ δλην μας την καρδιά !
Καί δπλιζόμενοι διά τών ροπάλων αυ

τών έπέπεσον λυσσαλέοι κατά  τών θωρα
κοφόρων, ο'ίτινες είς μάτην έζέφεοον φο- 
βεράς άπειλάς.

["Επιται συνέχεια],
TONY.

ΒΣΕΒΟΛΟ Δ Κ ΡΕ ΣΤΟ ΒΣΚ Η

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια]

Δ'

Ε ίς τ ό  Ε λ λ η ν ι* δ ν  Ε β τ ια τ ό ρ ιο ν  « Ι ω ί ν ν ι ν α » .

ΤΗτο όμιχλώδ/ις καί υγρά τΐίς Πετρου- 
πόλεως έσπέρα.

Μέλας ζοφώδης ουρανός έπέχεεν έπί 
τοΰ ψυχροΰ καί πηλώδους έδάφους υγρα
σίαν τινά μεμιγμένην έκ χιόνος καί βρο-
**><·

Έπί τοΰ πεζοδρομίου, παρά την οικίαν 
έν ή κατώκει ό Βαλεριανός Κόροβοφ ,

πρό μιάς ήδη καί ήμισείας ώρας περιεπά- 
τει άνηρ ύψηλοΰ αναστήματος, θεωρών 
συχνάκις πρός τόν πυλώνα.

Προφανώς, ή άνέμενεν ή κατεσ/.όπευέ 
τινα.

Έπί τρεις ήδη έσπέρας κατά  σειράν «δ 
μυστηριώδης άγνωστος» άνεφαίνετο μ ετ ’ 
ακρίβειας έπί τής αυτής θέσεως και έπε- 
λαμβανετο τοΰ βραδέος βηματισμοΰ του, 
παραμερίζων έκ τών έπί τοΰ πεζοδρομίου 
λιμναζόντων ϋδάτων καί πάντοτε παρα- 
τηοών ύπ) τόν πυλώνα ’Αλλά, πιθανώς, 
μέχοι τοϋδε ό σκοπός τών περιπάτων του 
δέν είχε κατορθωθή, καθότι, πλανώμενος 
έκάστοτε έπί δύο ώρας, παρήτει έν άθυμί^ 
την θέσιν του καί κατήρχετο την κλίμακα 
τοΰ πλησιεστέοου οινοπωλείου, δπως διά 
τινων ποτηρίων βότκας θεομάνγι τόν ψυ- 
χρανθέντα στόμαχόν του.

Κατά την παρούσαν δμως περίστασιν 
αί προ σδοκίαι του «αγνώστου, φαίνεται, 
οτι δέν άπέβησαν μάτα ια ι. Βηματίζων 
ουτος, έστράφη πως πρός τόν πυλώνα καί 
παρετηρησεν αίφνης δτι ύπ’ αύτόν έζέο- 
χεται άνηρ φορών θερινόν έπανωφόριον.

Μετά τάχους καί έπιφυλάζεω; έπλη- 
σίασεν ούτος καί εστη παοά τήν πύλην 
δπως άναμείνη τόν διελθόντα άνδρα.

Εκείνος διήλθεν έγγύς. Ό  κατάσκοπος 
όζυδεοκώς, άλλά μετά προφυλάζεως, καί 
σχεδόν άκαριαίως, παρετήρησε την μορ
φήν τοΰ διαβάντος, καί ήκολούθησεν α ύ 
τόν κατά δέκα βήματα, δπως μη παρα
τηρηθεί, συγχρόνως δέ δπως άπολέση τά  
ίχνη τοΰ^μέ τό θεοινον έπανωφόριον αν
θρώπου.

Ή όδοιπορία αύτη δέν ύπήρζε μακρά, 
διότι τό άκολουθούμενον υποκείμενον α
κριβώς κατήλθε την κλίμακα υπογείου, 
άνωθεν της θύρας τοΰ δποι'ου έρυθρά έπι- 
γραφη έδήλου, δτι ένταΰθα υπάρχει «τό 
Ελληνικόν έστιατόοιον ’Ιωάννινα».

Ο ακολουθών τόν φέροντα θειινόν έπα
νωφόριον, άνέμεινεν έπί δύο λεπτά παοά 
τήν θύραν, καί κατήλθεν ωσαύτως είς τόν 
«λάκκον» δπου κ*ί ήφανίσθϊ] όπισθεν της 
ΰαλοφράκτου θύρας.

Ένταΰθα, Ιλαβεν ούτος θέσιν παοά 
τινα κενήν τράπεζαν καί έπεσκόπησε με
τά προσοχής πανταχοΰ.

Τό θ ερ ινό ν  έπανωφόριον  ϊστατο έ'ΐΛ- 
προσθεν τοΰ κυλικείου, έπί τοΰ όποιου υ 
πήρχαν εωλα τραγήματα (butterbrots) 
καί. διάφοια ελεεινά εδώδιμα λίαν υπό
πτου ποιότητος.

Το θερ ινό ν  έπανω φόρ ιον  συνεζήτει 
μετά τοΰ Έλληνος ξενοδόχου, δστις έν 
πλήρει συνειδήσει περί της έλληνικης ύ- 
περοχτ,ς του, έκάθητο όπισθεν τοΰ κυλ ι
κείου.

—  Παρακαλώ, μοΰ δίδετε ενα ποτη
ράκι βότκα καί μίαν κοτελέτα : Μετά συ
στολές καί ήρέμα ήρώτησεν ό μέ τό θερι
νόν έπανωφόριον άνθρωπος, μετά παοα- 
κλητικοΰ καί ένδοιάζοντος ύφους.

Ό Έ λλην έ'στρεψε μόνον τούς μεγάλους 
οφθαλμούς του καί προσεποιήθη δτι δέν 
ήκουσε τήν πρός αυτόν άποταθεΐσαν πα-  
ράκλησιν.

—  Παρακαλώ νά μοΰ δώσετε βότκαν 
καί κοτελέταν, έπανέλαβεν ό έπισκέ- 
πτης.

—  Τι ;... κοτελέταν ; ήζίωσεν έπί τέ 
λους νά στοέψϊ] πρός αύτόν ό μεγαλό- 
φθαλμος Έ λλην.

— Ναί' παρακαλώ ... καί βότκαν . . . 
πεινώ φοβερά ! δι’ έπιμεμελημένης καί αί- 
μύλου φωνής έπρόσθεσε τό έπανω φορ ιον.

—  Τά χρήματα, παρακαλώ! μετά δυσ
πιστίας καί ραθύμως έδήλωσεν δ Έ λλην  
είς τήν παράκλησιν ταύτην.

—  ’Αλλά .. Σπυρίδων ’Αγγελόσοβιτζ, 
σεϊς μέχρι τοΰδε είσθε τόσον καλός, μοΰ 
έκάματε μίαν μικοάν πίστωσιν ... Όγρή- 
γορα θά λάβω κάτι χρήματα καί κ α τ ’αυ- 
τάς θά σάς έζοφλήσω.

— Καμμίαν πίστωσιν δέν είμπορώ νά 
κάμω  τίποτε δέν σας δίδω χωρίς χρή
ματα, ούτε μια έληά ! . . .  'Ξεύρετε πόσα 
πλέον μοΰ χρεωστεΐτε ; Δεκαπέντε ρού
βλια ! Δέν κάμνω πλέον πίστωσιν.

— Δι’ αυτήν τήν φοράν τουλάχιστον  
έμπιστευθήτέ μου !

—  Καλά ! άλλά άλλη φορά, σαν τ ί 
μιος Έ λλην σάς λέγω, πίστωσιν δέν σάς 
κάμνω.

Κ ατά  τήν στιγμήν ταύτην, ό άγνω
στος, καθ’ δλον τό διάστημα τοΰτο, μετά 
προσοχές άκούων τήν παρά τό κυλικεϊον 
συνδιάλεζιν έπλησίασεν.

—  Βότκαν ! λακωνικώς διέταζεν ού
τος, δείζας διά τοΰ δακτύλου μέγα πο- 
τήριον, καί ήοζατο θεωρών ατενώς κατά  
πρόσωπον τόν άνθρωπον μ! τά έπανωφό
ριον, δεικνύων δτι δήθεν προσπαθεί νά μά- 
θη καί πεισθη άν πράγματι τώ είνε γνω 
στόν τό ποόσωπον τοΰτο.

—  Νομίζω, ό κύριος Κόροβοφ ; είπεν 
ούτος μετά προσηνούς μειδιάματος.

— Ναί .. . είμαι ... ό Κόροβοφ, ούχί 
προθύμως καί διστάΓων άπεκρίθη τά ί-  
τταν:οφοριον, ώς άνθρωπος, δστις δέν εσχε 
έ'τι τόν καιρόν νά σκεφθη, τίνος έ'νεκεν έ
πλησίασεν αύτόν, τ ί θελουσι παρ’ αυτοΰ  
καί πώς δέον νά άπαντήση καί προσενε- 
χθη .

—  Είσθε σεις λοιπόν ό Κόροβοφ; Ώ στε  
δέν ήπατήθην . . . Επιτρέψατε νά θλίψω 
τήν χεΐρά σας!

— Ά λ λ ά  ... συγγνώμήν ... μέ ποιον 
εχω τήν τιμήν...

— Α φήσατε  τώρα, παρακαλώ, τάς τ ι -  
υιάς! Είμεθα άπλοι ά<θρωποι, καί δ ι’ η 
μάς αύτά  είνε πολυτέλεια" δόσετέ μου
μόνον τά /έρι σας νά τό σφίξω, διότι

- . - 'ι ’σας εκτιμώ !
Καί ό Κόροβοφ ήσθάνθη δτι ελαβον 

τήν χεϊρά του καί ήρζαντο θλιβοντες καί 
σείοντες αύτήν.

Παρετήρησε τόν άγνωστον, καί τό 
πρόσωπον αύτοΰ τ φ  έφάνη γνωστόν.Προσ- 
επάθει νά ένθυμηθη ποΰ καί πότε συνήν- 
τησε τόν κύριον τοΰτον.

—  Πώς, δέν μέ αναγνωρίζετε ; ή δέν 
θέλετε νά μέ άναγνωρίσετε ;... Έ λα  τό-  
ρα, άς λείψουν είς έμέ ·>ι τσερεμόνιαις, 
διότι σάς τό είπα πλέον δτι έγώ σάς γνω
ρίζω. Έγώ είμαι ό Ά ντ ιζ ίσ τρ ω φ ... Έν-



θυμεΐσθε, είχον έλθει νά οάς ένταμώσω 
δι’ ύπόθεσίν τινα έκ. μέρους τοϋ Σνίτ-
σλη·

Ό  Κόροβοφ άνεμνήσθη τά  πάντα  και 
άπέσυρε ξηρώς τχν χ_εΐρά του.

Ή συνάντησις αΰτη προύξένησεν α υτφ  
δυσαρέσκειαν.

— Ναί, σάς έκτιμώ ! έπεβεβαίωσεν ό 
Άντιζ ίστρωφ, Si’ αψευδούς υφους βα- 
θείας πεποιθήσεως, άλλά σείς δέν μαν
τεύετε διατί! ’Εντούτοις έγώ σάς έκτιμώ 
κυρίως, διότι τότε έπτύσατε εις τό πρόσ
ωπον έκεΐνον τόν προνομιοϋχον μασκαράν! 
Είσθε σείς ό πρώτος, δστις έξετελέσατε

t  ττ,ν εύγενή ταύτγιν πράξιν, δστις δέν έ- 
• πέτρεψεν ατιμωρητί νά περιυβρίσωσι την 
; άνθρωπίνην προσωπικότητά του ! Ίδου 

διατί θλίβω την έντιμον χείρά σας!
— Λέγετε περί του κ. φόν Σνίτσλη ;

Ρ ήρώτησεν ό Κόροβοφ.
— Μάλιστα! περί τοϋ κ. φόν Σνίτσλη,

; τού διάσημου δικηγόρου καί «πολυσεβά-
στου συνεργάτου μας», ώς τον έξαίρει ό 
Τσέμς' περί αύτοϋ, ακριβώς περί αύτού, 
περί αύτοϋ τοϋ άθλιου καί μασκαρά, σάς 
λέγω !

— ’Α λλά...  δέν είσθε νομίζω βοηθός 
του ;

— Ναί, κατά δυστυχίαν, έχρημάτισα 
βοηθός του, δηλαδή, νά εί’πω όρθώτερον, 
αύτός έξεμε ταλλεύετο τόν κόπον καί τάς

. γνώσεις μου. Ά λ λ ά  ’ξεύρετε τ ί  συνέβη με
ταξύ μας μετά την άναχώρησίν σας; Είρ- 
γαζόμην εις τό παρακείμενον δωμάτιον, 
καί ή θύρα, ’ξεύρετε, ήτον ανοικτή, λο ι
πόν ολα αύτά βέβαια τά  έβλεπον καί τά 
ήκουον! Χ ά-χά-χά... Μόλις σείς τόν εί- 
χετε πτύσει καί άνάχωρήσει, νά σού τον 
κ’ έρχεται πρός έμέ’ «’Ακούσατε, μοΰ λέ- 

 ̂ γει, είδατε ;» Ήκουσα, τοϋ λέγω, καί 
είδα ! — «Νά είσθε μάρτυς ! Αύτόν τόν 
κύριον, λέγει, πρέπει νά τόν βάλλωμε στο 
κουτί!» Γ ια τ ί ;  τού λέγω έγώ .— «Γιατί  
μ’ έπτυσε στά μούτρα;» "Ισα-ίσα, οι’αύτό  
τόν έκτιμώ έξ δλης ψ'->χής, τού λέγω, 
διότι έπί τέλους εύρέθη ένας ειλικρινγ-,ς 
καί τίμιος άνθοωπος, ό οποίος δέν «δί
στασε νά σάς έκδηλώση κατά πρόσωπον , 
δ,τι έπρεπε πρός τό άτομόν σας, ώς πρός ' 

■ έμέ δέ, σάς λέγω, δτι πολύ έχάρην, διότι , 
έκ τοϋ συμβάντος τούτου λαμβάνω άφο'ρ- : 
μην νά σάς δηλώσω δτι είς τό έξης καμ- ( 
μίαν Ιργαβίαν δέν θέλω νά έχω μαζύ σας. 
Καί σού τόν άρχιζω, καί τοϋ ψάλλω, πού 
τόν έκαμα καί δέν τοϋ έμεινε δροσιά στο 
στόμα, πού λέγουν ! Ό λ α ,  δλα δσα «ίχα 

1 “ μεσα μου τού τάψαλλα κ’ έπειτα τόν έ- 
χαιρετισα δπως τού έπρεπε κ’ έφυγα. Οϋ- 
τ· ,̂ λοιπόν, άν θέλετε, σείς πρώτος έδώ- 
σατε κάπως, μιαν ώθησιν είς ττ,ν τύχην 
μου καί ιδού διατί σάς έκτιμώ άλτ,θώς ! 
^2ς είμαι κάπως εύγνώμων, διότι άπηλ- 
^άχθην άπό τόν άθλιον αύτόν, καί δι’ 
«υτό τώρα σάς έκφράζω τ ή ν άπειρον ευ
γνωμοσύνην μου!... Ά ς  γείνωμεν γνώρι
μοι, καί ακολούθως δταν γνωρίσν) ό ένας 
τον άλλον, ίσως γείνωμεν καί φίλοι ! Aot- 
πθν, τώρα, χάριν τής πρώτης γνωριμίας 

έπιτρέψατέ μου νά σάς προτείνω νά I

πιούμε μαζύ. — Δύο ποτήρια βότκας! με
γάλα ! διέταξεν έν τέλει ό κ. Ά ν τ ι ζ ί -  
στρωφ, άποταθείς πρός τόν "Ελληνα.

—  Διά λογαριασμόν τίνος ; ίδικόν σας 
ή τοϋ κυρίου ; δυσπίστως καμμύων τόν 
οφθαλμόν πρός τόν Κόροβοφ, ήρώτησεν ό 
ξενοδόχος «τών Ίωαννίνων».

—  Δι’ ίδικόν μου, έννοεΐται, αφού δια- 
τάσσω εγώ ! μετά πειθοϋς παρετήοησεν ό 
Άντιζ ίστρωφ.

Ή βότκα προσεφέρθη άνευ βραδύτητος. 
Οί νέοι γνώριμοι συνεκρουσαν τά ποτήρια 
καί έπιον. Ό  Κόροβοφ, μετά λαιμαργίας  
πεινώντος άνθοώπου, έφαγε τεμάχιον έώ- 
λου ζακούσκας. ’Αλλά τό τεμάχιον τούτο 
έτι μάλλον έγαργάλισε τήν όρεξίν του.

— Φέρετε μου, παρακαλώ, κοτελέταν... 
καί λογαριαζόμεθα . . . ήρέμα καί συνε- 
σταλμένως άπετάθη ούτος πρός τόν 
ξενοδόχον, ένδοιάζων νά ζη τήσγι μεγα
λοφώνως ενώπιον τοϋ νεου γνωρίμου 
του.

—  Δέν υπάρχει πίστωσις '... Τό είπον 
πλέον δτι δέν είκ.ποοώ.ι

—  Τί τρέχει : Τί, σάς διαπραγματεύε
τα ι,  βλέπω, εκείνος ; Καί άνευ φιλοφρο- 
νήσεως έπέδειξεν ό κύριος Ά ντιζ ίστρωφ  
διά τοϋ δακτύλου τόν ξενοδόχον. ’Αξίζει 
τόν κόπ<ν νά έ’χετε λόγια μαζύ του ! ... 
Έπιτρέψατέ μου ν’ άναλάβω έγώ αύτήν 
ττ,ν δουλειά ! Τί επιθυμείτε ; Ρ,ιδελίσια 
κοτελέταν; Δόσατέ μας δύο μερίδας κοτε- 
λετας !

Ό Κόροβοφ συνεστάλη αύθις, αισθανό
μενος την πείναν καί ττ,ν άνέχειάν του. 
Εύρίσκετο είς δυσάρεστον θέσιν ενώπιον 
τοϋ Άντιζ ίστρωφ, διότι ό ξένος ούτος 
άνθρωπος έκών άκων, έκ πρώτης στιγμής 
θά παρετήρει δλην ττ,ν ούσίαν τής θλίβε - 
ράς καταστάσεώς του.

—  Παρακαλώ, μή συστέλλεσθε ! φ ιλ ι-  
κώς έπρότεινεν ό Ά ντιζ ίστρωφ Συγγνώ
μη ν, ίσως δέν έχετε χρήματα μαζύ σας' 
ά λλ ’ αυτό είμπορεϊ είς κάθε ενα νά συμ- 
β·7, !. . . Είμεθα άμφότεροι, φίλε μου, άν
θρωποι τής δουλειάς, είμεθα άμφότεροι 
έργάται τής έντίαου ιδέας, καί διά τούτο, 
πολυ καλά έννοούμεν ττ,ν γενικήν κατά-  
στασίν μας. Σήμερον τούτο συμβαίνει είς 
σάς, αυριον δμως είμπορεϊ νά τύχΤ) καί εις 
έμε... Πιθανώς, άν είχετε σείς χρήματα, 
κ’ έγώ δέν είχον, σείς δέ βλέποντες δτι 
έγώ θέλω νά φάγω, έλπίζω, δτι δέν θά 
ήρνήσθε νά μοΰ προσφέρετε ένα κομμάτι 
κρέας .. ’Έτσι είνε βλέπεις !

Ο Κόροβοφ συνγ)νεσεν άνευ λόγων, δι’ 
ένός μόνον συνεσταλμένου μειδιάματος εύ-
γνωμοσύν/ις.

—  Καί βέβαια, έτσι είνε ! έπεβιβαίω- 
σεν ό Άντιζίστρωφ. Διά τούτο έλπίζω, 
ότι δέν θά άρνηθήτε νά γευματίσετε μαζύ 
με ένα συνάδελφόν σας. Δύο καλαίς κοτε- 
λέταις, μίαν μποτηλίτσα βότκας καί 
μπύραν ! Νά φέρετε δλα αύτά είς εκείνο 
τό δωμάτιον, είς τό ιδιαίτερον τραπέζι ! 
μετ’ άξιώσεως διέταξεν ούτος τόν ξενο
δόχον.

*
* *

Μετ’ άνεκφράστου ηδονής ήρξατο τρώ- 
γων ό Κόροβοφ τήν άθλίαν κοτελέταν.

Ή πείνα ύπερεμάχησε τής τετριμμένης 
συστολής·

Ή θέσις αύτοϋ άπό τίνος κατέστη λίαν 
δεινή.

Ήρξατο μεθύων, παρεδόθη εις τό πά
θος τούτο, καί δέν ήδύνατο, άλλά καί 
δέν ήθελε νά άπαλλαχθΐ) τούτου.

Άμεσος καί πρώτη συνέπεια τής έκλύ- 
σεως ταύτης ύπήρξεν ή πρός τήν ευτελή 
φιλολογικήν έργασίαν του άμέλεια.

Ό  Τσέμς ήρξ ατο μορφάζων. Έν τού- 
τοις, είς τόν Κόροβοφ συχνάκις έπήρχετο 
ή έπίμονος ανάγκη νά λαμβάνγ] προκα- 
ταβολικώς παρά τής συντάξεως χρήματά  
τινα, ΐνα συντηρώ τήν φθειρομένην ΰπαρ- 
ξίν του καί εύχαριστη τάς άπαιτήσεις  
τού πρός οινοποσίαν πάθους του.

Κ α τ ’ άρχάς δέν τφ  ήρνήθησαν, άλλ ’ 
δτε ή πρός τήν έργασίαν του άμέλεια 
καί αί καθυστερήσεις ηΰξανον πάντοτε, 
αί δέ προκαταβολαί έζητούτο συχνώτε- 
ρον, τότε δ Τσέμς ήρξατο έλαττόνων βαθ
μηδόν τά ποσά τών προκαταβολών τού
των καί επιτέλους, διέταξεν δπως τό 
γραφεϊον τής συντάξεως παύση τού λο ι
πού νά δίδν) τοιαύτας τώ Κόροβοφ. Όο- 
γισθείς ό Κόροβοφ ήρξατο Ιτι μάλλον νά 
παραμελώ τή,ν έργασίαν του.

Έδέησε νά ύποθηκεύστ) τά έπιπλα καί 
φορέματα του, άλλά καί τό μέσον τούτο 
ολίγον διήρκεσεν.

Έλθών ποτε είς τό γραφεϊον τής συν
τάξεως, εύρεν είς τήν συνήθη θέσιν του 
νεον.τινά συνεργάτην, ό δέ γρα(Λ|χατεύς 
μετ’ έπισήμου τινός ξηρότητος,’ άνήγγει- 
λεν αύτώ, δτι, συνεπείς τών συνεχών ά- 
πουσιών καί καθυστερήσεών του, ό κύριος 
Τσέμς, εύρέθη είς τήν ^κνάγκην νά άνα- 
θέση τήν υπηρεσίαν του είς άλλο, μάλλον 
άσφαλές πρόσωπον, καί δτι μετά λύπης 
του οφείλει νά τ φ  άρν/ιθϊί περαιτέρω έρ
γασίαν. Ό  Κόροβοφ δέν είχεν άλλο νά 
πράξ-ϊϊ ή νά ύποκλιθή καί άναχωρήσγ), δ
περ καί έποαξεν αμέσως, μέ πόνον καί 
χολήν έν τή καρδία, άλλά μεθ’ υποταγής  
καί άναπολογήτως.

Έβλαοφήμει τόν Τσέμς, άλλά συνη- 
σθάνετο δτι πρό παντός επταιεν ό ίδιος 
δι’ δσα συνέβησαν, καί δτι ήδη διατελεΐ 
άνευ προστασίας , έν τ·7) συναισθήσει δέ 
ταύτγι έκρύπτετο νέα αφορμή, νέα παρόρ- 
μησις, δπως πνίξϊ) τ ή ν θλίψιν του είς δύο 
ποτήρια.

Σύνειδεν δτι ή κατάστασίς του βαθ
μηδόν χειροτερεύει, δτι κατέπιπτε καί 
ήρχιζε νά κυλιέται έντός βδελυοού καί έκ- 
μυζώντος βορβόοβυ, δέν ήθελε ν’άνακύψη, 
νά άποσπασθΐί έκ τού τέλματός του, νά 
άερισθ-Ti, νά άναπνεύσγι έλευθερώτερον, ν’ 
άναλάβν) μετά δραστηριότητας τό ερ- 
γον του καί νά καταστΐί έκ νέου άνθρω
πος.

Έκυριεύθη ύπό πλήρους άπαθείας πρός 
εαυτόν, ύπό πλήρους* άσυμπαθείας πρός 
τήν κατάστασίν του.

"Οταν έγεννάτο τό ζήτημα, τί θά γείνν)
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αργότερα, καί πώς θά τελειώσϊ) ή κατά-  
στασις αυτη ; ούτος μετά μειδιάματος α 
διαφορίας έλεγεν καθ’ έαυτόν :

— "Ο,τι καί άν συμβϊί καί δπως καί 
αν τελειώσει, δέν είνε τό αύτό κ α τ ’ ου
σίαν ;

’Εν τ φ  βάθει τής ψυχής του έκι- 
νεΐτο ένίοτε ή συναίσθησις, δτι θ’ άνεφαί
νετο εις αυτόν καί ή θέλησις καί ή ενερ
γεί oe, καί δ πόθος νά καταστΐ) άλλος άν
θρωπος ά ν ...

Ά λ λ ’ αύτό τοΰτο τό «άν» δέν παρου- 
σίαζεν α ύτφ  ούδέ την έλαχίστην έλπίδα 
πρός πραγματοποίησιν αύτοΰ, καί υπό τό 
«άν» ΰπεννοεϊτο ή επάνοδος εις την προ- 
τέραν ζωήν μετά τής γυναικός, ήτις πάν
τοτε τ φ  ήτο προσφιλής.

Ά λ λ ’ ήτο τοΰτο άπραγματοποίνιτος ό- 
νειροπόλησις, ήτις κάποτε διά σκοτει
νής τίνος δδοΰ ύφεϊρπεν είς την ψυχήν 
του, άλλά διά την δποίαν ώργίζετο καθ’ 
έαυτοΰ, καί άπεδίωκεν άπ’ αύτοΰ ως βδε- 
λυρόν τι δν, καίτοι ποθεινόν έν τφ  κρυ- 
πτφ .

Ήσχύνετο καί δ Γδιος,διότι έν τ^ ψυχίΐ 
του δύναται άκόμη νά έμφωλεύν) παρο- 
μοία έπιθυμία. 'Όπως δήποτε, πρός ά 
πειρον θλίψιν του, ήγάπα πάντοτε τήν 
Λ$ουδμήλαν, καί τό έπάρατον τοΰτο, 
κραυγάζον έν α ύτφ  αίσθημα, έξέθει αύτόν 
νά πνίγγ] έν τφ  οίνψ τήν πικρίαν του. Ό  
Κόροβοφ έντελώς ήδιαφόρει ήδη δι’ ά 
παντα καί πρό παντός δι’ έαυτόν.

[Έπεται ουνέχΕία],
Α γαθ. Γ. Κωνςταντινιδης

A. SCHNEEGANS

Σ Ι Κ Ε Λ Ι Κ Η  Ε Κ & Ι Κ Η Σ ΙΣ
[Σ«νέχ«ια]

Ή νύξ ήτο διαυγής καί πλήρης αστέ
ρων , άπό δέ τοΰ μεγάρου έ'φθανον μέχρις 
αυτών οί μεθυστικοί ήχοι τής μουσικής.

—  Felicissima notte ! έφώναξέ τις 
αίφνης δ ι’ οξέος καί διαπεραστικοΰ τό
νου.

’ Εκπληκτος δ Έκαρτ έστράφη δεξιά 
καί αριστερά, ΐνα Cb-yj πόθεν ήοχετο ή 
γνωστή έκείνη φωνή, άλλά τίποτε δέν ή- 
δυνήθη νά άνακαλύψιρ έντός τοΰ σκότους.

Πολύ πιθανόν νά έπέστρεφε συνάδελ
φός τ ις , δστις τόν έχαιρέτα.

Ή λέμβος Ιστη παρά τινα λιθίνην 
κλίμακα. Δι’ ένός πηδήματος ό ’ Εκαρτ 
εΰρέθη είς τήν ακτήν" απέναντι του δέ 
είδεν οίκίσκον, τοΰ δποίου ή θύρα ήτο ή-  
μιάνοικτος.. ’Επροχώρησε πρός αύτόν, δτε 
μορφή τις , κεκαλυμμένη διά μανδύου, τφ  
Ιφραξε τήν είσοδον.

—  Μίαν λέξιν, πριν είσέλθιρς !
Αμέσως άνεγνώρισε τήν φωνήν έκεί

νην. ΤΗτο τής Φελιτσίτας.
—  Φελιτσίτα !
—  Μίαν λέξιν, τφ  έπανέλαβε μετά

τρεμούσης φωνής. Είπέ μου τήν αλή
θειαν, σέ έξορκίζω : Είνε άληθέ;, δτι δ 
’ Εκαρτ φόν Χ άτβ ιλ  είνε δ έραστής τής 
κομήσσης τοΰ Σελλαμάρε :

Τί ήκουε ; μήπως ώνειρεύετο ; Πώς ή 
Φελιτσίτα, κα τ ’ αύτήν τήν στιγμήν, τόν 
ήοώτα περί τοιούτων πραγμάτων ;

—  Ά λ λ ά ,  φ ιλτά τη ,  τ ί . . .
— Είπέ μου, τφ  έπανέλαβεν ή κόρη 

διά φωνής, ήτις δλονέν Ιτοεμε περισσότε
ρον, ναί, ή όχι ;

—  "Οχι ! Μά τόν ούοανόν, δχΓ άλλά  
ποιος έτόλμησεν; ...

—  Έπανάλαβέ το! είπέ το! μή παύνις 
νά τό λέγνις, τφ  έφώναξε περιχαρής ή 
Φελιτσίτα' δρκίσου μοι είς δ,τι ιερόν 2-

χ ε ΐ ί ·— Είς τήν άγάπην σου, Φελιτσίτα, 
είς σέ, τό δρκίζομαΓ έδώ, πρό τοΰ απέ
ραντου στερεώματος, πρό τών λαμπόντων 
άστέρων, δτι σύ είσαι, καί θά μένιρς ή 
μόνη μου, ή αίωνία άγάπη ...

Δέν άφήκεν αύτόν νά τελειώσιρ' ήνοιξε 
τούς βραχίονας' ή χείρ της έζήτει τήν ί- 
δικήν του, τά  χείλη της συνήντησαν τά  
ίδικά του. άτινα κατεκάλυψε διά θερμών 
φιλημάτων.

ΙΘ'

’Εντός τών πολυτελώς έστολισμένων 
δωμάτων τοΰ μεγάρου τών Σελλαμάρε 
είχε συναθροισθή, έν δλν] τ·7ι λαμπρότητί 
του, δ,τι έκλεκτόν είχεν ή άριστοκρατική 
τάξις τής Μεσσήνης" ΰπό τό φέγγος τών 
πολυπληθών κηροπηγίων καί λαμπτήρων 
Ιλαμπον οΐ άδάμαντες καί τ ’ άλλα πολυ
τελή κοσμήματα' αί δέ μεταμφιέσεις τών 
προσωπιδοφόρων δέν ήδύναντο νά ώσιν 
ούτε έπιτυχέστεραι οΰτε πολυτιμότεραι. 
Κ ατά τό πλεϊστον άντεπροσωπεύετο δ 
Μεσαίων καί οί νεώτεροι χρόνοι' δέν ε- 
λειπεν ή Μαρία Στουάρτ, ά λλ ’ ουτε καί 
ή ζηλοτύπως αύτήν προσβλέπουσα ’Ελι
σάβετ' ταύτας δέ ήκολούθουν πλήθος 
κομψοτάτων ιπποτών, π ιστότατα  καί πο
λυτελέστατα  άναπαριστώντων τήν έπο- 
χήν έκείνην. Είς έτέρας αίθουσας διεκρί— 
νετο ή σοβαρά μορφή τοΰ Δόγη,περιστοι- 
χουμένη ΰπό Ενετών προσωπιδοφόρων,με
ταξύ  τών δποίων εΰρίσκοντο καί πολλαί 
δέσποιναι καί δεσποινίδες Ένεταί' ολίγον 
κατωτέρω έφαίνετο δ Λουδοβίκος ΙΕ7 θω- 
πευων χαριέστατον ζεΰγος κυναρίων Ιβ· 
vrelle  καί περιστοιχούμενος ΰπό τής  
λαμπράς αύλής του, τών κομψοτάτων ε
κείνων καί θηλυπρεπών αύλικών ιπποτών, 
οΐτινες δέν επαυον νά έπιδαψιλεύωσι περι
ποιήσεις καί λατρείαν πρός τάς 2τι κομ- 
ψοτέοας κυρίας.

"Αν καί οί ήδη προσελθόντες ήσαν 
πολλοί, ούχ ήττον δέν επαυον νά στα-  
ματώσι πρό τοΰ μεγάρου νέαι άμαξαι κο- 
μίζουσα δλονέν νέους προσωπιδοφόρους- 
ά λλ ’ αί εύρεΐαι αϊθουσαι τοΰ μεγάρου, οί 
διά ύψηλών δρυίνων θυρών συνεχίμεναι, 
ήδύναντο πολύ περισσοτέρους έ'τι νά περι- 
λάβωσι.

Τήν λαμπρότητα δμως ταύτην τής έ-

ορτής δέν συνώδευε καί ή ανάλογος εύ- 
θυμία' πρό πολλοΰ,ύπό τούς μεθυστικούς  
καί παρατεταμένους ήχους τής ορχήστρας 
είχεν άρχίσει ό χορός καί δμως εϋς τινας 
ομίλους έψιθυριζοντο λίαν παράδοξοι φρά
σεις' πολλοί διηγοΰντο δτι, έρχόμενοι, ή-  
κουσαν έκ μέρους τοΰ λαοΰ λέξεις διφο- 
ρουμένας καί άπειλητικάς' οί προσωπιδο- 
φόροι,οΰς συνήντων, ήσαν πολύ πρωτοφα- 
κώς ένδεδυμένοι, γενική δέ ιδέα έπε- 
κράτει δτι κάτι παρεσκευάζετο ΰπό τών 
όχλαγωγών κατά τήν ώραν τοΰ μεσονυ
κτίου.

Αύτή ή κόμησσα, λαμπράν ένδεδυμένγ] 
στολήν δεσποίνης τής Γενούης, κατάφορ- 
τον βαρυτίμων λίθων, έφαίνετο είς άκρον 
άφνιρημένη' οί χαιρετισμοί της ήσαν τ α 
χείς, πολλούς δ’ έκ τούτων καί δέν άντα-  
πέδιδεν' 2τρεχεν έκ τής μιάς είς τήν έτέ- 
ραν αίθουσαν,προφανώς ζητυΰσα τινά.

Ό  διοικητής δέν είχεν ετι έμφανισθϊί, 
δμοίως καί οί 'Ελβετοί άξιωματικοί καί 
αύτός δ Σκαλιόνι δέν έφαίνετο.

’Εν μιι  ̂ μόνον τών πλαγίων αιθουσών 
εύρίσκετο είς τό κατακόρυφον τής εύθυ- 
μίας δμιλός τις κυρίων περί τόν κόμητα  
συνηγμένων' έκεΐ άφθόνως Ιρρεεν δ καμ
πανίτης, τά  δέ άσματα δέν επαυον, πρός 
μεγάλην στενοχώριαν τής κομήσσης, ήτις  
πολλάκις διά τοΰ ύπηοέτου αύτής τοϊς 
έγνώρισεν δτι αί φωναί ταιν έτάραττον 
λίαν τά  νεΰρά της. >

Ά λ λ ’ έν τφ  μεταξύ ήνεώχθησαν αί 
θύραι, ό δέ προπορευόμενος υπηρέτης άν- 
ήγγειλε τόν διοικητήν καί τούς ’Ελβε
τούς.

Ή κόμησσα, ήτις κατά τήν στιγμήν  
έκείνην εύρίσκετο άπησχολημένη, έστρά
φη, καί πάραυτα τό βλέμμα της περιέ- 
βαλλεν άνήσυχον τούς είσερχομένους α 
ξιωματικούς.

Ποΰ ήτο λοιπόν, έκεϊνος ; ! έναντίον 
τοΰ δποίου δέν κατώοθωσε είσέτι νά α ί-  
σθανθή μίσος ! Διότι ήτο πλέον πεπει
σμένη δτι άν ήρχετο, τά  πάντα θά τφ  
συνεχώρει' έπί τοΰ βραχίονός του έρειδο- 
μένη θά κατέφευγεν είς τό μυροβόλον καλ-  
λυντήοιόν της, καί έκεΐ, ΰπό τό μάγον 
λυκόφως τοΰ ναοΰ τής Άρμίδας, θά τφ  
Ιλεγεν....

Αίφνης δ ταγματάρχης φόν Μπίρεν 
ΰπεκλίθη ένώπιόν της.

—  Εύγενεστάτη κυρία ! δ φίλος μου, 
δ λοχαγός φόν Χ ά τ β ιλ__

—  Δέν εινε έδώ, τόν διέκοψεν.
—  Μέ παρεκάλεσε νά σάς έκφράσω ...
—  Δέν ήλθε λοιπόν ;
—  Πολύ λυπ ε ϊτα ι ........
—  Δέν ήλθεν; έπανελάμβανεν αδτη.
—  Άλλ* δχι, κυρία μου, μέ__
Έστοεψεν αύτφ  τά νώτα καί άνεμίχθη

είς τό πλήθος τών μετημφιεσμένων.
—  Κυρία κόμησσα, τί φλόγαις καλέ 

είνε αύτα ί  ποΰ βγάζουν οί οφθαλμοί σας; 
μήπως πυρέσσετε ;

—  Ά χ  ! δούξ, πώς θέλετε νά είμαι ; 
"Ολος δ κόσμος δέν λέγει άλλο παρά διά 
σκοτωμούς, διά σικελικούς έσπερινούς, 
δ ιά . ..



Κατά τήν στιγμήν έχείνην παρετήρη- 
βεν έπί τής θύρας την ώχράν μορφήν τοϋ 
2καλιόνι. Χωρίς νά προσέχϊ) πλέον είς 
τόν διοικητήν, ένευσεν α υτφ  νά πλησιάσν] 
*oci παρασύοασα αύτόν πλησίον παραθύ
ρου τινός,

—  Λοιπόν ; τφ  λέγει.
— Έδώ,δέν θά ελθ·»)! άλλά έκεΐ έπηγε.
— ’Εκεί'. ... είς εκείνην ;
— Είναι τώρα πλησίον της.
Έπί στιγμήν ήτένισε τόν άββάν' ή 

χείρ της τόσον σπασμωδικώς έκινεΐτο, 
δστε Ιθραυσε μέρος τοϋ ριπιδίου, δπερ 
έκράτει' έπ' ολίγον δμως διήρκησεν ό δι
σταγμός της. Καί μέ βλέμμα φοβερόν, 
ίζαλλος:

— Ά β β α , είπε πλησιάσασα είς τό ους 
του, δέν έλησμόνησες, πιστεύω τ ί  έσυμ- 
φωνήσαμεν' φρόντισε λοιπόν νά έκτελε- 
σθΐί άμέσως ή δ ιαταγή μου !

Πάραυτα ό άββάΖ; έζηλθεν είς την αυ
λήν, έχει παρετήρησε προσεκτικώς καί 
ι ιτα  έ'νευσε πρός ενα έκ τών τοϋ ομίλου, 
δστις έχόρευε τόν εγχώριον χορόν.

—  'Ακούσε ! τφ  λέγει άφ’ οΰ έπλη- 
σίασεν, δ λοχαγός εύρίσκεται αύτήν την  
στιγμήν είς τό σπίτ ι τοϋ συγγενούς τής 
Νίνας...

Φοβερά βλασφημία ήτο ή άπάντησις  
τού προσωπιδοφόρου, δστις εζαλλος έκ 
τής οργής ήρώτησε :

— Λοιπόν ή Φελιτσίτα είναι έκεΐ ;
— Δέν θ ά φύγτρ πρό τού μεσονυκτίου, 

θά μείνγι λοιπόν βεβαίως καί ό λοχαγός !
— Λοιπόν !
—  Τί λοιπόν! κάμε, δτι ’ζεύρεις! ποιον 

είπες πώς είναι τό σύνθημά σας ;
—  Θάανατος
— Έ  ! λοιπόν, θάνατος είναι καί ή 

διαταγή τής κομήσσης !
[ Ε πετ« ι συνέχεια]. f t .  Δ . X .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ

Τ Ο  Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι  Τ Η Σ  Α Ν Ν Ε Τ Α Σ
Λι+ιγημα

Έγώ θά σόίς διηγηθώ την ιστορίαν της. 
Εινε ιστορία πολύ συνειθισμένη καί πολύ 
ασυνείθιστη.

Οί άκροαταΐ τής κ. Ά ννέτας έγέλα- 
σαν καί ηνοιζαν τά  μάτ{α των, ώς νά 
έπρόκειτο δι’ αύτών ν’ ακούσουν.

Ηγάπα ενα καλλιτέχνην. Τόν ήγάπα  
Οπως άγαπώνται συνήθως οί καλλιτέχναι 
■ ·. μετά θρησκευτικής λατρείας. Εκείνος 
ήγάπα ώς καλλιτέχνης —  τό καλόν εί- 
νε πάντοτε καλόν, έλεγε, καί ώς τοιοϋ- 
τον πρέπει νά τό θαυμάζωμεν ΰφ’ όποι- 
*νδήποτε μορφήν καί άν παρουσιασθτί —  
καί τό άζίωμά του το έποαγματοποίει.

Ηγάπα τάς ώραίας τοποθεσίας. . . τά  
μακροσκοπικά χεράκια τής Πηνελόπης, τά  
ώραΐα ματάκια  τής Μυρσίνης. . . τά  εύ
γλωττα χείλη τής Χαρικλείας καί τόν 
**λόν ύπνον , μετά ορεκτικόν γεύμα.

Β έκείνη . . . ήγάπα μόνον έκεΐνον. . .

τόν ευρισκεν ώραΐον.,.τόν άπεκάλει βασι
λέα τών ζωγράφων, καί ένίοτε ήτο τό
σον άφνιρημένη, ώςτε παίζουσα μέ τό μο
λύβι, έγραφε, χωρίς νά τό αίσθανθΤί, τό 
όνομά του . . . καί κατεκοκκίνιζε οσάκις 
αί μικραί αύτα ί συμπτώσεις είχον καί 
περιέργους παρατηρητάς.

Διηγείτο τάς πεοιπετείας τών ερωτι
κών θριάμβων του καί έδείκνυε μίαν ού- 
λήν, τήν οποίαν έλαβεν άπό ενα άτυχή  
αντίζηλον. Έκείνη έθύμονε . . . καί έχυνε 
κρυφά —  πολύ κρυφά — πικρά δάκρυα. 
“Αχ ! ήτο ζηλιάρα — Δέν πρέπει νά κα- 
τακρίνωμεν τάς ζηλοτυπους . . . πρέπει 
νά τάς λυπούμεθα —  έλεγε πάντοτε μέ 
τό μελαγχολικό της χαμόγελο . . . καί 
δμως δέν είχε δικαίωμα νά τόν ζηλεύγ). 
Ποτέ δεν της είπε πώς τήν άγαποϊ. Μίαν 
•ήμέραν τό παράκαμε.Έμέτρησε τρία-τέσ-  
σαρα ονόματα νέων έρωμένων, ή Πηνε
λόπη έθύμωσε φοβερά. Έσκέφθη νά τόν 
έκδικηθνί. Ητο ή ζωντανή ρεκλάμα τών 
Ιργων του... ένόμιζεν δτι οί ’Απελεΐς, οί 
Ραφαήλοι καί οί Ρούβενς ήσαν μηδενικά 
πρό τοϋ έκλεκτοϋ τής καρδίας της. Έ 
πρεπε νά τόν άγαπό! πολύ διά νά τό φαν- 
τασθήί αύτό τό πρόίγμα.

Εκείνος έγνώριζε τόν θαυμασμόν της, 
άλλά τόν άπεκάλει, άπό τόν πολύν έγωι- 
σμόν του, αποτέλεσμα τής καλαισθησίας 
της.

Τά σχέδιον τής έκδικήσεως έσχεδια- 
γραφήθη είς τόν έγκέφαλόν της. "Οταν 
ήλθεν ό Κωνσταντίνος νά τάς έπισκεφθ?), 
έκείνη έγραφε.

—  Πρός συμμαθήτριαν βέβαια. . . Ώς 
τόσο σάς θαυμάζω,δεσποινίς Πηνελόπη... 
Δέν ’μπορείτε νά λησμονήσετε τόν μαθη
τικόν σας βίον... δπως καί έγώ δέν ’μπο
ρώ νά λησμονήσω τόν βίον πού έ'ζησα είς 
τόΜόναχον... Φαντασθήτε ήμην μαθη
τής είς τ ή ν  ’Ακαδημίαν, καί ήγάπων μίαν 
Γερμανίδα,τής οποίας τό τέλειον κάλλος..

— Αύτό ; είνε παλτρά ιστορία, μοϋ 
τό διηγηθήκετε δεκάκις.’Αλλά δέν γράφω 
πρός συμμαθήτριαν, είσθε φοβερά ήπατη-  
μένος.

—  'Α . . . καί πρός ποιον γράφετε. . . 
μήπως είμαι άδιάκοιτος έρωτών;

—  Ό χ ι .  Ό τα ν  έσπούδαζα έμενα οί- 
κότροφος είς τήν οικίαν οικογενειακής 
μας φίλης —  είνε μακοά ιστορία ... μ ή 
πως στενοχωρεΐσθε ; . . .

— "Α . . . όχι . . . ειπεν έκεΐνος καί 
ήκουεν άδιαφόρως.

— Έ  φίλη έκείνη είχε ταξειδεύσει καί 
έκράτει τακτικήν αλληλογραφίαν μετά 
μιας οικογένειας, ή όποία τήν έφιλοζέ- 
νησε. Έγώ είχον μανίαν ν’ άναγινώσκω  
έπιστολάς ζένας. Δέν ήζεύρω ακριβώς τί 
ήσθανόμην... άλλά έπάθαινα κάτι τ ι,  ό
ταν έβλεπα συνεπτυγμένον χαρτί.

— Μά θαρρώ δτι δέν άνερρώσατε δλως 
διόλου.

—  Έβελτιώθην δμως. Μίαν ήμέραν 
μέσα είς τά  τετράδιά μου εΰρέθηκε άνα- 
κατευμένον καί ένα γράμμα. Ητο γράμμα 
άπλούστατον. Έγραφε δεκαπενταετές 
παιδίον, καί έζήτει μίαν άρμόνικαν να

syrj καί κουδ ούνια ' έγώ τότε, άν καί ίμ η ν  
ολίγον μικρότερα τού γράφοντος, δέν ή-  
μην δμως τόσον παιδί . . . έγελοϋσα μόνη 
μου διά τήν έπιστολήν καί έμετροϋσα τάς 
άνορθογραφίας της, δταν έζαφνα είδα έμ- 
πρός μου τήν φοβέραν μορφήν τής οίκο- 
δεσποίνης.

— Ώς πότε πλέον αύτή ή κακή συν
ήθεια ! ! Είσαι παρήκοος’ πρέπει νά σέ 
τιμωρήσω διά νά σωφρονισθϊίς. Ή οικο
δέσποινα είχε πάντοτε τραγικόν τι είς 
τήν φωνήν της... μά έκείνην τήν ήμέραν 
ητο Σάρα Βερνάρ. Δέν ήξεύρω πώς έσκέ- 
πτετο νά μέ τιμωρήσιρ, ά λλ ’ έγώ έτιμώ-  
ρησα μόνη μου τόν εαυτόν μου καί έκοι- 
μήθηκα νηστική.

Ό  θυμός μου όλος Ιπεσεν έναντίον τού 
γράψαντος τήν έπιστολήν.

—  "Ας τολμήσγ) νά έλθϊ] στην Πόλι, 
έλεγα, νά βάλω τόν έξάδελφό μου τόν 
Στάθη νά τόν δείρΥ), νά διΫί έκεΐνος.

— Καί τ ί  σχέσιν έχουν αύτά  μέ τήν 
έπιστολήν πού γράφετε ; είπεν ό Κων
σταντίνος.

—  "Evvojx σας κ’ έχουν σχέσιν, κύριε 
Κωνσταντίνε, είπον έγώ, ή όποία ήμην ή 
σκιά τής Πηνελόπης.

Ή Πηνελόπη έξηκολούθησε :
— Τό μισητόν αύτό όνομα μέ παρα

κολουθεί έπιμόνως" μέ μίαν δμως διαφο
ράν.

—  Ποίαν ;
—  ‘Ό τι τόρα δέν τό μισώ.
—  Τούτο καλείται πρόοδος.
—  Αυτάς μάλιστα τάς ημέρας είνε 

άδύνατον νά έγγίσω εφημερίδα χωρίς νά 
έχη μέσα τό όνομά του.

—  Είνε δημοσιογράφος ;
—  'Οχι, καλλιτέχνης έγεινε. Γράφει 

έξαίρετα πράγματα. Είδον μίαν εικόνα 
του είς μιάς φίλης μου. » . σέ βεβαιώ δτι 
έθαύμασα τήν φυσικότητα. Είνε άπλού- 
στατα  πράγματα . . . άλλά χαρίεντα —  
ενα παιδάκι κοιμάται καί ή μήτηρ αγρυ
πνεί . . . Μία άλλη είκών πάλιν —  αί τε
λευτα ίαu βτιγμαϊ ά νϋ ’ρώπον ενβυνειόητον  
—  άριστούργημα ... σού άποσπιΖ δάκρυα.

—  Μά τ ί έπάθατε... είμπορεΐτε νά τόν 
αγαπήσετε αυτόν τόν άνθρωπον δσον θέ
λετε... όχι δμως καί νά τόν θαυμάσετε 
τόσον... ζηλεύω. . . θέλω μόνον τά  ίδικά 
μου έργα νά έπαινήτε, είπε γελών ό Κων
σταντίνος.

Ή άμοιρη ή Πηνελόπη έγύρισε καί μέ 
είδε μέ βλέμμα παραπονεμένο.

—  Καί ΰστερα ",
—  Τόν θαυμάζω πολύ . . . καί θά τού 

γράψω τά συγχαρητήριά μου. ’Ξεύοεις 
πολύ καλά δτι έγώ έχω τήν ιδέαν... πώς 
δ θαυμασμός πρέπει νά μή μένγ] κρυμμέ
νος, διότι ή έκδήλωσίς του, ένθαρρύνει 
τόν θαυμαζόμενον.

— Καί είνε όρθοτάτη ή ιδέα σας. 
Πρέπει κάνεις νά ηνε έπιεικής πρός τούς 
καλλ ιτέχνας... διότι ή άπογοήτευσις φο
νεύει τήν έμπνευσιν, τήν δέ άπογοήτευσιν 
τήν γενν£ ή αύστηρά έπίκρισις.

— Καί δμως, κύριε Κωνσταντίνε, ειπον 
έγώ, ό νέος αύτός είναι σπάνιος ζωγρά-



φος. Ό  πλέον αυστηρός κριτής θά θαυ- 
μάσγ) τά  έργα του.

—  Τί βλέπω ; καί ή δεσποινίς Ά ννέτα  
είνε ενθουσιασμένη ! Αϊ λοιπόν .... αφοΰ 
ή πλειοψηφία 7)ναι ύπέρ τοΰ κυρίου αυ-  
τοΰ... τόν θαυμάζω κ’ έγώ. Πώς ονομά
ζεται ;

— Γεώργιος Δήμου.
— Αυτός ; Τόν γνωρίζω .. όχι, έξ 5- 

ψεως, άλλ ’ έτυχε μία παρενόησις τα χ υ
δρομική και ήναγκάσθη νά μοΰ γραψν)

Ή IΙηνελόπη ήλπιζε νά τόν έκδικηθνί 
διά της επιστολής έκείνης. . . όταν όμως 
είδε την άμέριμνον φαιδρότητά του .. ϊ-  
μείνε παγωμένη... καί όμως ή έπιστολή 
έστάλη.

"Ο Κωνσταντίνος άνεχώρησεν άπό την 
Κωνσταντινούπολιν, όπου ήλθε νά περάσν) 
τό καλοκαίρι... και ή άτυχης Πηνελόπη 
εκλαιε διά τήν άναχώρησιν τοΰ ανθρώπου 
έκείνου, οστις υπήρξε πολύ καλός φίλος. 
— "Ας εμενεν έδώ, καί άς μη μέ ήγάπα, 
έλεγε πάντοτε.

Ή Πηνελόπη είχεν άπάντησιν άπό τον 
νεαρόν καλλιτέχνην είς τήν έπιστολην έ
κείνην. Ά π ή τε ι  παρ’ αυτής νά τοΰ γράψϊΐ 
καί πάλιν.

«Μπορείτε νά ξεχάσετε πώς είσθε νέος; 
... άν 'μπορείτε... γράφετέ μοι... έγώ έ- 
γήρασα πλέον...» ήτο ή άπάντησις τής 
Πηνελόπης.

Είς τήν παράδοξον αυτήν έρώτησιν, ά- 
πεκρίθη ό καλλιτέχνης μ ’ ενα μεγάλο
ΛΓα£.

[Έπεται τό τέλος].
Α λ β β α ν δ ρ α  Π α π π α δ ο π ο υ λ ο υ
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'Κ απίρα. τ ρ ίτ η

“Ερχομαι άπό τό θέατρον μικράς τίνος 
γειτονικής πόλεως'δηλαδή λέγω θέατρον, 
διότι πράγματι ήκουσα ό',τι ακούει τις 
ευοισκόμενος έντός θεάτρου, άλλά τό κτί- 
ριον δέν ήτο ή ευρύχωρος τις σταυλος, 
οστις έκ, τού προχείρου ειχε |/.ετ αβληθγ) 
είς θέατρον’ αί φάτναι ΰπήρχον, μέ τήν 
διαφοράν οτι εϊχον προστεθη είς αΰτάς  
τόσα ξύλα, όσα χρειάζονται πρός κ α τα 
σκευήν θεωρείου' πεντάφλοξ λυχνία, διά 
χονδροΰ σχοινιού πρ οσδεδ εμένη άπό μιας 
τών δοκών τής οροφής καί άλλαι τινές 
μονόφλογες είς τά πλάγια  τών θεωρείων 
προσηρμοσμέναι,άπετέλουν τόν φωτισμόν' 
κρότος ίσ/υρός ροπάλου έδήλωσε τήν εν- 
αρξιν τής παραστάσεως καί όλων τά  
βλέμματα προσηλώθοσαν πρός τήν σκη
νήν. Νέος τις ήγεμών μετά τής συζύγου 
του,διερχόμενος τής πόλεως,έτίμα τήν πα- 
ράστασιν καί ώς έκ τούτου τό πλήθος ήτο 
υπερβολικόν, μόνον δέ κάτωθεν τής μεσ- 
σαίας λυχνίας είχε σχηματισθή είόός τι 
κρατήρος, καί τοΰτο, διότι ούδείς έτόλμα

νά πλησιάσνι έκ*ϊ, έπειδή διηνεκώς αυτη  
έ'σταζε. Τίποτε δέν μοί διέφευγε, διότι 
τόση ζέστη έκαμνε, ώστε ήναγκάσθησαν 
νά άφήσωσιν ανοικτά τά  παοάθυοα τοΰ 
σταύλου καί έκεϊθεν είσέδυον αί άκτϊνές 
αου.ι

Καί όχι μόνον έμέ ωφέλησε τοΰτο, ά λ 
λά μεθ’ ολας τάς προσπαθείας τών κλη
τήρων πλ.ηθύς άγυιοπαιδων, έξ άμφοτέρων 
τών φύλων άπήλαυον άνεξόδως τοΰ θεά
ματος

Έκεΐ παρά τήν ορχήστραν, διέκρινέ 
τις τούς νεονύμφους ήγεμόνας έπί αρχαίων 
ανακλίντρων, άνέκαθεν προωρισμένων διά 
τόν δήμαρχον καί τήν σύζυγόν του, οΐ- 
τινες ομως, κατά τήν παροΰσαν περίστα- 
σιν, ήναγκάσθησαν σιωπώντες νά καθή- 
σωσι μετ'αξύ τών άλλων πολ.ιτών έπί τών 
χονδρών θρανίων' πράγμα, οπερ ήνάγκασε 
τάς πλείστας τών γραιών νά ένθυμηθώσι 
τής παλαιας παροιμίας: «τό ενα γεράκι
διώχνει τάλλο». Αυτά, φίλε μου, καί θά 
σοΰ διηγούμην τήν παράστασιν ολόκληρον 
έάν δέν ήμην τόσον κουρασμένη. Ίσως αυ- 
ριον σοΰ τήν τελειώσω.

*
* *

Ε σπέρα τ» τ£ ρ τη

Έί>ώ πλησίον, είς τόν γειτονικόν σου 
δρόμον, οστις είνε τόσον στενός, ώστε έπί 
ολίγα μόλις λεπτά μένουν έντός αυτοΰ αί 
άκτϊνές μου, χθές πολύ μέ άπησχόλησε 
μία γυνή, ην διαρκώς παρετήρουν' πρό δε- 
καέξ έτών ήτο παιδίον' τήν ενθυμούμαι 
παίζουσαν έξωθεν τής πατρικής της οι
κίας είς μίαν τών ώραιοτέρων τοποθεσιών 
τών περιχώρων. Αί τριανταφυλλέαι είχον 
μαρανθγί, ποΰ καί ποΰ δέ έφαίνετο κανέν 
τριαντάφυλλον έπί τώνγυμνών σχεδόν κλώ
νων των' είς έμέ όμως έφαίνετο τό κορά- 

! σιον πολύ ώραιότερον καί άπό αυτά τά  
τρ ιαντάφυλλα’έκάθητο πλησίον τής θύρας 
τής οικίας καί έπαιζε μέτήν κούκλαν της' 
δέκα έτη μετά τα ΰτα  πάλιν τήνσυνήντησα  
άλλ ’όποία διαφορά ! αί άκτϊνές μου, είσ- 
δύουσαι διά τών πεφωτισμένων παραθύρων 
έντός λαμπράς αιθούσης χοοοΰ, μετά κό
που άνεγνώρισαν τήν πεφιλημένην των,ή-  
τις ήτο ήδη ή πολυθέλγητρος καί άπα-  
στράπτουσα έν καλλονΤί νύμφη πλουσίου 
έμπορου' πολύ ηύχαριστήθην διά τήν ευ
τυχίαν της ταύτην καί άφ’ ού τήν έφί- 
λησα είς τό μέτωπον τνί ηύχήθην έκ μέ
σης καρδίας.

Σήμερον ό'μως είδον τήν τελευταίαν  
πράξιν συνήθους κοινωνική; τραγωδίας.

Ώς σοί προεΐπον, έντός τοΰ πλησίον 
στεναΰ δρόμου τήν είδον έτοιμοθάνατον 
έντός πτωχοΰ δωματίου' ό σκληρός ίδιο- 
κτήτης, μή δυνάμενος νά τήν ΰποφέρτ] 
πλέον, διότι δέν έπλήρωνε, έσηκώθη άρ- 
μητικώς καί άφ’ ού τήν έπέπληξε

—  Σήκω, τής λέγει, αί μαραμέναι πα-  
ρειαί σου καί ή αίωνία σου βήξ μοΰ διώ
χνουν τόν κόσμον' στολίσου καί κέρδισε 
χρήματα ή δ’ άλλως θά σέ ρίψω στον 
δρόμο, γλήγωρα, σήκω σοΰ λέγω.

— "Ελεος, τοΰ άπήντησε μέ φωνήν μό

λις άκουομένην, έλεος, διότι αποθνήσκω ! 
άφες με νά ησυχάσω.

Ό  σκληρός όμως καί άκαρδος έκεϊνος 
άνθρωπος δέν έκάμφθη,τήν έσυρε τής κ λ ί 
νης, έψιμμυθίωσε τάς παρειάς τ»ς, τής έ'- 
θεσε στέφανον έπί τής κεφαλής καί καθή- 
σας αύτήν παρά τό πεφωτισμένον 7!αρά- 
θυρον, άπήλθε.

Νέφος τι μοΰ άπέκρυψε πρός στιγμήν  
τήν εικόνα' έπανελθοϋσαι δέ αί άκτϊνές 
μου άνεκάλυψαν τό ώ/ρόν της πτώμα π α
ρά τόν έσβεσμένον λαμπτήρα !

X.
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Κυρίαν Kav Ίοιανιδου καί χχ. Τ. Αργυρόπουλον, 
Mr/ . Μελλαν, Κον Βούχραν, Δ .'Αλεξάνδρου, Αν. Γ. 
Ζωΐόπουλον. Συνδρομαί υμών έληφΟησαν. Εύ'/αρι- 
στοΰμεν.— Κυρίαν Κατίναν Θ. Καρανιχολου. Έ νε- 
γράφητε. Ανέσταλησαν δέ τά φύλλα άπό 1ης Ιανου
άριου.— Ιωάννην Σ . Γαλάτην. Ενεγοάψαμεν τήν δε
σποινίδα Ί . 11 Γ . είς «Saisori”. Άπόδειξιν άπε- 
στείλαμεν. — Κυρίαν Ιωάνναν. Πάτρα;: ΕλήφΟη συν
δρομή σας. Εύχαριστοΰμεν ϋμας διά τήν ύπέρ των 
«Εκλεκτών» θερμήν ένέργειάν σας. — Έ μ  Βε- 
κιερέλλην Ένεγράφη ή χ. ’Ιουλία Σ. Πετροπούλου, 
άπεστάλησαν δέ καί τά άπό 1ης Ίανουαρίου έκδο- 
θέντα φύλλα. Φύλλα υμών άπεστάλησαν Ά ντ ίτ ιμ ο ν  
έλήφθη. Ε ίς τό έξη; θ ϊ λαμβάνετε τά φύλλα σας τήν 
αύτήν ημέραν. — κ. Έ μ . Α. Μαρινάκην. Φύλλα ά
πεστάλησαν. Διεύθυνσίς σας ίιωρθώθη — κυρίαν Ά -  
ΐροδίτην Α . Στεργίδου. Μετά μεγίστης εΰχαριστή- 
σ ίω ; έπαναβλέπομεν ύ|ΐας μεταξύ τών συνδρομητών 
μας. Φύλλα άπό 1ης Οκτωβρίου άπεστάλησαν, δυ- 
νάμεθα δέ νά πέμψωμεν καί τά έλλείποντα. aTtva δέν 
έλάβατε ώ ; εκ τής έν τω ίξωτίρικω άπουσίας σας.— 
χ. ΜαρΤνον Ι.Μονόπολιν Έλήφθησαν Εύ-/αριστοϋμεν. 
— κ. Δ. Γεωργιάδην E vyαριστοϋμεν. Άποροΰμεν, 
τη άληβεία, τ ί νά ΰποθέσωμεν. 'Εν τούτοις άπεστά
λησαν τά τελευταία μετ’ έπιστολής Περιμένομεν ά- 
πάντησίν σας.— κ Στέφανον Ν. Κιονσταντ*νίδην κα\ 
Σωτήριον Δεσύλλαν. Δέν εΤνε, ώ ; καί άλλοτε έγρά- 
ψαμιν, αί καθυστερήσεις π ά ν τ ο τ ε  λάθη τής διεκπε- 
ραιώσεως. — χ Ν. Κοχώνην. Τ ί νά γείνη ; Θά ύ- 
πομείνωμεν 1 ΔιoJpθώOη τό λάθος.

ΕΙδοποιοΰμεν τού; ολίγου; ίχ τών συνδρομητών 
ημών» οιτινε; χαθυστεροΰσιν είσέτι τήν συνδρομήν αυ
τών, δτι όριστικώς διαχόπτομεν ε\ς πάντα; τήν απο
στολήν τοΰ φύλλου άπό 1ης προσεχούς Μαρτίου, αν 
δέν σπεύσωσι νά μας άποστείλωσιν αύτήν.

Α Γ Γ Ε Λ Λ Ε Τ Α Ι
παν βιβλ'ον άποστελλόμενον προς τήν Διεύθυνσιν 
τών « Ε κ λ ε κ τώ ν  Μυθιστορτ,μίτων»;

Ο Ι Ιιτιθυμοΰντες να δημοσιεύσωτι πλ;'ον ά
παξ τήν άγγελ'αν τοΰ άποστελλομένου βιβλίου, 
συναποστέλλουσι κα ί SO λεπτά δι’ έκαστον σ τί
χον καί δ. έκάστην δημοσίευσιν.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ
Α Κ Τ Α ΙΩ Ν  Ο Ι1Α ΙΔ 0 Κ Τ 0 Ν 0 Σ  ή Η ΑΦΕ

Λ Η Σ  Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ , κωμωδία μονόπρακτος Καίααι*  
ρος Β ι τ ι λ ι ί ν η  μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ ιταλιχοΰ 
Οπό Γ ε ω ρ γ ί ο ν  Κ. Σ φ η χ α -  Έ ν Ζακύνθω 1890.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΝ ΤΩ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ω  Θ Ε Α - 
ΤΡΩ,ύπό L e v i a t l i a n - I t e l p h v t f d r .  Αθήναι 
1890 .

Συνδρομ.ϊ]ται έγγράφονται εις τά 
«Εκλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πα- 
σαν έποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλείω ήμών, 
εις πάντα τά Υποπρακτορεία τών Ε- ; 
φημερίΒων, και τοΐς κ.κ. Άνταποκρί-  
ταϊς ήμών.


