
’Από τής προσεχούς Κυριακής άρ- 
χόμεθα τής δ^μοσιεύσεως εκτάκτου 
πλοκής μυθιστορήματος τοΰ γάλλου 
συγγραφέως ’ Εμμανουήλ Γονζαλές, 
ύπό τόν τίτλον

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

περιεργωτάτων καί δραματικωτάτων ε
πεισοδίων, μεθ’ ων αείποτε κοσμεί τά 
έργα αύτοΰ ό συγγραφεύς, έχει καί 
τήν χάριν νά μεταφέρη τόν αναγνώ
στην είς άλλην έποχήν, άπομεμακρυ- 
σμένην, νά έξελίσση πρό αύτοΰ ετερα, 
άρχαιότερα ήθη καί έθιμα, νά άπεικο- 
νίζη ζωηρότατα γνωστά πρόσωπα, 
διότι τό νέον μας εϊκονογραφημένον 
μυθιστόρημα κέκτηται καί ιστορικήν 
άξίαν.

Έλπίζομεν ότι τήν εκλογήν τοΰ 
νέου μας μυθιστορήματος, θά έπικρο- 
τήσωσιν οί άναγνώσται πάντες τών 
« Εκλεκτών Μυθιστορημάτων».

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Β Δ

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΧΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Τ ίλ ο ς ]

ΙΗ'

Οτε ή έργασία έτελείωσεν είς τόν στε
νόν πόρον καί τό 29 έζεκίνησεν έπιστρέ- 
?ων, δ Φριδερΐκος καί ή Λευκή έζηκολού-

θησαν τό ποό δύο έτών άρζάμενον καί 
διακοπέν όνειρόν των.

Δέν ειχεν άκόμη έπιστη ή ώρα τών 
έζομολογήσεων, ά λλ ’ ήτο όμως ή τών α 
νακοινώσεων. Καθήμενοι έγγΰς άλλήλων, 
έκείνη κύπτουσα πρός αΰτόν, αΰτός δέ 
προσηλών τό βλέμμα του είς τά ίδικά 
της, ήρχισαν ν’ άναδιφώσι τάς σελίδας 
τής άνανεωθείσης εΰτυχίας των.

Βαθμηδόν ή Λευκή έπελήφθη τής διη- 
γήσεως τοΰ παρελθόντος, διότι ή οδύνη 
καθιστά ζωηοοτέοαν τήν άπόλαυσιν τής 
εΰτυχίας. Ή  Λευκή διηγήθη τόν βίον, δν 
διήγαγε κατά τά δύο ετη τοΰ χωρισμοΰ 
των" διηγήθη πώς κατέπεσεν αναίσθητος 
έπί τών βαθμιδών τοΰ ναοΰ τής Πανα
γ ίας , καταβληθεΐσα ΰπό τής άνηλεοΰς ά- 
ναμνήσεως. Ό  Φριδερΐκος δέ ένεθυμήθη 
τόν εφιάλτην του, τήν φρικτήν οπτασίαν 
τής τελετής, δτε είδε τήν Λευκήν του 
είς τάς άγκάλας άλλου.

— ΤΩ, έψιθύρισε, τό πεπρωμένον μΛς 
είχε συνενώσει' οΰδέν ήδύνατο νά μάς ά- 
ποχωοίση άπ ’ άλλήλων' άν ήθελες άποθά- 
νει σΰ καί έγώ θ’ άπέθνησκα.

‘Η Λευκή έπανέλαβε τήν διήγησίν της 
άναφέρουσα τά κυριώτατα γεγονότα. Έκ 
τοΰ πυρετού είχε μείνει παράφρων έπί 
τρεις μήνας, δτε δέ άνέκτησε τά λογικόν 
της, ειχεν άνακτήσει καί τήν έλευθερίαν 
της.Νυμφική τις παστάς ΰπήρζεν ή στρω
μνή τής παραφροσύνης, βραδύτερον δ’ εΰ- 
ρέθη παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ θνή- 
σκοντος Λεοπόλδου Άπέθανεν άνευ π ι 
κρίας, άλλά μετά θλίψεως καί οί τελευ
ταίοι λόγοι, οΰς άπήγγειλε τόν είχον έζα- 
γνίσει.

— Λευκή, είπε, πρέπει νά μέ συγχω- 
ρήσγις. Ά πέτ ισα  τό σφάλμα μου. Δέν ήρ- 
μοζες νά γείνγις σύζυγός μου καί ένόμιζα 
δτι δέν σέ άγαπώ Σέ άγαπώ καί .. . θνή
σκω. Σΰ θ' άγαπήσϊΐς . ..  τόν άλλον.

Καί τόν έσυγχώρησε καί τοΰ εκλεισε 
τοΰς οφθαλμούς.

Ά λ λ '  εΐμαρτο νά ΰποφέρνι περισσότερα. 
Έμαθε τόν θάνατον τής κυρίας Πλεμόν 
όλίγας «.όνον ήμέρας προτού νά θρηνήσγι

τήν ιδίαν αΰτή ; μητέρα.Έ κυρία Διλλιέρ, 
ή τόσον συγκαταβατική, ή τόσον άσθε- 
\ής άπέναντι τής θυγατρός της, ΰπήοζεν 
δλως άλλοία κατά τήν ώραν τοΰ θανάτου 
της. Αΰτή είπε πρός τήν Λευκήν:

— Δέν σέ άφίνω μόνην, κόρη μου. Σοΰ 
μένει εκείνος.

Καί πεποιθυΐα άνά μέσον τών δακρύων 
της ή Λευκή ήλπιζεν, άνέμενεν. Μετεκό- 
μισε τό σώμα τής μητρός της είς Βάννην" 
τά σώμα τής κυρίας Πλεμόν άνεπαυετο 
ήδη έκεΐ πλησίον. Άναμεταζΰ τών δύο 
έκείνων τάφων εζησε μόνη, άποκεχωρι- 
σμένη έκ τοΰ κόσμου, πλησίον τή ί  θα
λάσσης καί Ε κε ίνο ν .

Ό  διάπλους έφάνη βραχΰς είς τοΰς 
δύο μελλονύμφους. Καθ’ήν στιγμήν ?φθα- 
σαν είς τόν δρμον τοΰ Λοριάν ή τρικυμία 
ήγείρετο είς τό πέλαγος.

— Είνε οιωνός! ειπεν ήρέμα ή Λευκή. 
Ή δη  έφθάσαμεν είς τόν λιμένα' ή τρικυ
μία Ιρχεται πολΰ άργά !

Καί έπειδή ό Φριδερΐκος έκράτει έπί 
πολλήν ώραν τήν χεΐρα τής νεάνιδος είς 
τά  γείλη του, προσέθηκεν :

— Είζ εύρεις τώρα ποΰ πρέπει νά 2λ- 
θγς νά τήν Χάβης. Ή  εΰτυχία θέλει νά 
τήν περιμένουν, άς φανώμεν πλέον προνο
ητικοί άπό αΰτήν. Ά ς  μή τήν περιμεί- 
νωμεν.

Μετά ενα μήνα ή Λευκή Διλλιέρ χήρ* 
τοΰ Λοοπόλδου Γκιδάλ έζεδύετο τά  πέν
θιμα ένδύματα διά νά περιβληθϊΐ τόν νυμ
φικόν πέπλον.

Ό  υποπλοίαρχος Κεργόρν ΰπέγραψεν 
ώς μάρτυς τό γαμήλιον συμβόλαιον έκ 
μέρους τοΰ πλοιάρχου Φριδερίκου Πλεμόν 
καί ό Ζιλδά έκόσμησε δι’ έρυθροΰ ρόδου 
τάν χιτώνά του φέροντα τά  σήματα τοΰ 
βαθμοΰ είς δν προεβιβάσθη.

Διά πρώτην φοράν τό τορπιλλοβόλον 
29 έσημαιοστολίσθη.

Χ λ ρ .  Α ν ν ι ν ο ς
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ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Σ υνέχ ε ια ]

'Ο Βελτίστσεφ ήσπάσθη ήπίως την 
χεΐρά της, καί ό «σπασμός ούτος ήτο ά- 
φωνον τεκμήριον τής πλήρους συγκατα- 
θέσεώς του. Ά λ λ ά  καί τ ί  άλλο άπέμενεν 
αΰτφ  ;

— Δέν τολμώ νά έλπίζω πλήρη εμπι
στοσύνην, μετά ταραχής έπρόφερεν ούτος 
κατόπιν βραχείας σιωπής, άλλ ’ ϊνα πι-  
στεύσετε κατά τι είς τήν πλήρη είλικρί- 
νειάν μου, σόίς παρακαλώ νά κρατήσετε 
αΰτά τά χρήματα' μέ κανένα τρόπον δέν 
θά τά πάρω μαζύ μου !

Ή  Λ$ουδμήλα σκεφθεΐσα, δέν τά έδέ-
Χθγι·

— Μμ... δέν μου είνε τόσον εΰκολον, 
είπεν αΰτη , είς τόν πλάνητα βίον τόν ό
ποιον, πιθανώς, θά διάγω, νά σύρω μαζύ 
μου καί τόσον μέγα ποσόν χρημάτων, με- 
ταβαίνουσα άπό τόπον είς τόπον, διαμέ- 
νουσα είς τά ξενοδοχεία, ολίγα πράγματα 
είμποροϋν νά συμβούν ; ! . . .  Είς πάσαν πε- 
ρίπτωσιν τοΰτο είνε ριψοκίνδυνον, κ ’ έγώ 
δέν άγαπώ νά ριψοκινδυνεύω 1 Διά τοΰτο 
κρύψατέ τα  καλλίτερον είς τό χρηματο- 
κιβώτιόν σας' είς έμέ δέ άρκεΐ ή ύπόσχε- 
σις οτι δέν θά τά μεταχειρισθήτε αΰτο- 
βούλως.

— Καί άν έγώ έξαφνα τά  πάρω καί 
δραπετεύσω είς Αμερικήν ; θλιβερώς ή- 
στείσθη ό Βελτίστσεφ.

— Τότε έπί τά ίχνη σας θά σπεύσουν 
πράκτορες καί τά τηλεγραφήματα τής α 
στυνομίας, είπεν ή Λιουδμήλα άνταπο- 
δίδουσα τήν άστειότητα.

Ά λ λ ’ έν τή άστειότητι ταύτγι έκρύ- 
πτετο λίαν σοβαρά προειδοποίησις, καί 
ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ έκ τοΰ έλαφροΰ 
αΰτής ΰπαινιγμοΰ, ένόησε κάλλιστα, δτι 
είς τήν έλ.αχίστην πρός άνάκτησιν τής 
ελευθερίας του απόπειραν καί είς τήν α υ 
τόβουλον τών χρημάτων χρησιμοποίησιν 
απειλείται ύπό αμέσου, άπαραιτήτου καί 
σκληράς καταδιώξεως.

— Καίτοι θά είμαι μακράν, τοΰτο δ
μως ουδόλως μ’ έμποδίζει νά σας κα τα 
σκοπεύω, προελαβεν αυτη διά τοΰ αύτοϋ 
αστείου ΰφους. Καί τώρα, πάρετε τόν 
πΐλόν σας καί φύγετε ! Μή έμποδίζετε 
τάς έτοιμασίας μου.

— Μέ διώκετε ! έπρόφερεν ούτος μετά 
θλιβεροϋ μειδιάματος.

— Άναμφιβόλως. Πώς άλλως θέλετε 
νά πράξω ;

— Καί δ ιατ ί τώρα ;

— Πά ! Διότι άκόμη καλά-καλά δέν 
σάς εμπιστεύομαι ! έλαφρώς έγέλασεν 
αυτη διά τής συνήθους αΰτ?ί πανούργου 
φιλαρ εσκείας.

— Και πότε αναχωρείτε; μετά συστο
λής άπέτεινε καί τήν έρώτησιν ταύτην ό 
Βελτίστσεφ.

— Σκοπεύω ν’ αναχωρήσω απόψε. Τά 
σπίτι είμπορεΐτε νά τό ένοικιάσετε καί 
νά έκποιήσετε δλα τά πράγματα.

—  Ά λ λ ά . . .  είμπορώ, τοΰλάχιστον νά 
σάς συνοδεύσω μέχρι τινός ;

— "Οχι, είνε δλως διόλου περιττόν ! 
όριστικώς άπεποιήθη ή Λιουδμήλα. Σόίς 
απαγορεύω νά μέ ακολουθήσετε , άλλά 
καί δέν θά τό κατορθώσετε' άν δέ πράγ
ματι θέλετε τήν ψυχικήν γαλήνην καί έπι- 
θυμεΐτε είλικρινώς νά συμφιλιωθήτε μετ’ 
έμοΰ, σά; προτρέπω νά άναλάβετε τό τα- 
χύτερον καί μετά πλείονος δραστηριότη
τας τήν ΰπόθεσιν τοΰ διαζυγίου, καί 
τότε, Πλάτον Βασίλε$εβιτζ, σάς ομνύω ! 
θά γείνετε εΰτυχής !

— Εΰτυχής... Ά λ λ ά  μέχρι τής εΰτυ- 
χίας πόσα άκόμη δύν ανται νά συμβοΰν ! 
μετά περισκέψεως έξεφρασεν ό Βελτίστσεφ 
ένδεχόμενον ν’ άποθάνητε... ή έγώ δυνα
τόν ν’ άποθάνω, δλοι ύποκείμεθα είς θά 
νατον ! Ά ν  άποθάνητε σεΐς, τά έγγραφα 
κινδυνεύουν νά πέσουν είς ξένας χεΐρας, 
άπλούστατα δέ είς χεΐρας τής αστυνο
μίας, ή όποία θά τά άποκαλύψγ) καί 
τότε, ποία θά ήνε ή θέσις μου ; . . .  Ά ν  
δέ άποθάνω έγώ, σεΐς κινδυνεύετε νά με ί
νετε χωρίς τίποτε, άφοΰ τά χρήματα θά 
μένουν είς τό ταμεΐόν μου .. . Καί έξάγε- 
τα ι δτι τοιαύτη κατάστασις καί δι’ άμ- 
φοτέρους ημάς είνε άκροσφαλής.

— Μάλιστα, έχετε δίκαιον' θέσις άκρο
σφαλής ! βραδέως έπρόφερεν ή Λιουδμήλα, 
μελετώσα τήν εύνοιαν τών λεχθέντων. 
Τί νά έφεύρωμεν λοιπόν, ώστε νά είμεθα 
ήσυχοι άμφότεροι; . . .  Βλέπετε έντοσούτιρ 
δτι σεΐς πάντοτε πταίετε ! φ ιλ ικφ τφ  
τρόπψ έπετίμησεν αΰτη τόν Πλάτωνα, 
άν δέν κατεστρέφετε τήν πρός ύμας εμπι
στοσύνην μου, δέν θά εΐχομεν αΰτάς τάς 
δυσχεοείας.

— Τί νά γείνν) ! έστέναξεν ούτος, τά 
γενόμενα οΰκ άπογίνονται ! ώστε πρέπει 
ώπωσδήποτε νά άλληλεγγυηθώμεν.

— Χμ... Εΰκολον τό νομίζετε ! άλλά 
πώς ; έρωτηματικώς άνέσπασεν αΰτη τοΰς 
ώμους. Μήπως θέλετε νά μοί δώσετε 
γραμμάτιον δι’ δλον αΰτό τό ποσόν ; έ- 
πρότεινεν ή Λιουδμήλα σκεφθεΐσα.

— Καί σεΐς νά μοϋ έπιστρέψετε τά 
έγγραφα ; μετά προφυλάξεως έδοκίμασεν 
ό Βελτίστσεφ.

Ή  κ. Κόροβοφ έγέλασεν.
— Τί γελάτε ; μικρόν ταραχθείς ήρώ

τησεν ούτος.
— Πώς, τ ί  γελώ ! Πρό όλίγου άκόμη 

έπλέξατε έγκώμια είς τήν εΰφυίαν μου, 
τώρα δέ, φαίνεται δτι μέ έκλαμβάνετε 
έκ νέου διά καμμίαν άνόητον. Φθάνουν 
αί πονηρίαι, Πλάτον Βασίλειεβιτζ.

— Πονηρίαι ; . . . πώς σάς έφάνη . . . 
Καλέ τ ί  λέγετε .. .  ποΐαι πονηρίαι... έψι

θύρισεν ούτος ένδοιάζων καί δικαιολο
γούμενος.

— ΤΩ, τόν άκακον,. τόν άπονήρευτον [ 
ήστεΐζετο αΰτη διά τοΰ φιλικωτέρου ύ 
φους' ή είσθε τόσον τεταραγμένος ώστε, 
πράγματι, δέν είμπορεΐτε νά στοχασθήτε 
καί αΰτό μάλιστα τό άπλούστατον πράγ
μα ; Πονηρίαι,’ξεύρετε τ ί ,  φίλε μου, δταν 
άντί τών έγγράφων μοί δώσετε σεΐς γραμ
μάτια , είμπορεΐτε νά καταστρέψετε άμέ
σως τά έγγραφα, καί αΰτοστιγμεί νά δη
λώσετε δπου δει, δτι δι’ άπατης καί βίας 
σάς άπέσπασαν άκυρα γραμμάτια, έγώ δέ 
θά εύρισκόμην είς δεινήν θέσιν νά τρέχω 
είς τά  δικαστήρια διά νά άποόειξω τό 
δίκαιον τής άγωγής μου. "Οχι, φίλε μου, 
είς αΰτά έγώ δέν πιάνομαι ;

— Τότε λοιπόν τ ί  θέλετε ; δι’ ύπο- 
κρυπτομένης άθυμίας ήρώτησεν ό Β ελτ ί
στσεφ.

— Θέλω τά γραμμάτια, άλλ ’ όχι είς 
άντάλλαγμα τών έγγράφων, έδήλωσεν -h 
Λιουδμήλα.

— Αΰτό λοιπόν θέλετε ! έγέλασεν ού
τος' δηλαδή, μέ άλλους λόγους, θέλετε 
νά μέ περιπλέξετε καί νά μέ δεσμεύσετε 
άκόμη περισσότερον.

Ή  Λιουδμήλα μετ’ αΰστηρότητος άνέ
σπασεν έκπληκτος τάς οφρϋς.

— Βεβαίως ! έξηκολούθησεν ό Β ελτ ί
στσεφ. Μήπως δέν είνε άληθές ; Συλλογι- 
σθήτε ! . . .  Τώρα προϋπεθέσατε δτι θά 
καταστρέψω τά έγγραφα, τά δέ γραμμά
τια  θά τά κηρύξω άκυρα. Πολΰ καλά. 
Έπιτρέψατέ μου λοιπόν τώρα νά σάς α 
παντήσω περί τών ίό ιχώ ν  μου  προϋποθέ
σεων. Ύποτεθεΐσθο δτι, άναχωοοϋσα εν
τεύθεν μετά τών γραμματίων μου καί 
τών έγγράφων, συναντάτε πουθενά ενα 
άνδρα, πρός τόν όποιον, πράγματι, δίδετε 
τήν καρδίαν σας, άπλώς διότι σάς ήρεσεν, 
ή διότι εύρίσκετε είς αΰτόν περισσότερον 
συμφέρον ή είς εμέ. Καί λοιπόν , τά τέ- 
ριάζετε' Γσως καί τόν ΰπανδρεύεσθε, έγώ 
δέ ; Ποία έσεται ή θέσις μου έν τ?ί περι- 
πτώσει ταύτγ) ; Καί τό συμπέρασμα είνε 
δτι, γενόμενος ήδη δλως ξένος δι’ύμάς,θά 
μείνω, ενεκα τών γραμματίων, οφειλέτης, 
καί αιώνιος δοΰλός σας, ένεκα τών έγγρά
φων. "Ωστε έκτός τής πενίας, τώρα μοί 
προτείνετε χειροτέραν δουλείαν ή πρότε
ρον. Ό χ ι ,  Λιουδμήλα Σεργιέεβνα 1 είσθε 
παραπολύ μεγαλόφρων ! έν αγανακτήσει 
είπεν ό Βελτίστσεφ μετ’ άποφάσεως έγερ- 
θείς' ναί, είσθε πολύ μεγαλόφρων, έγώ δέ 
είμαι λίαν άπηυδημένος, ώστε νά ύπο- 
μείνω τήν άτελεύτητον ταύτην βάσανον, 
καί διά τούτο προτιμότερον νά δώσω έγώ 
ό ϊδιος εν πέρας είς δλα αυτά διά μιάς 
καί νά ήσυχάσω είς τήν ειρκτήν !

— Σταθήτε, δέν έτελείωσα άκόμη ! 
έσταμάτησεν αΰτόν ή Λιουδμήλα. Ά ν τ ί  
τών γραμματίων σας, δύναμαι νά σφρα» 
γίσω είς ιδιαίτερον φάκελλον τά έγγραφά 
μου μέ έπιγραφήν, ώστε έν περιπτώσει 
θανάτου μου, ό φάκελλος οΰτος νά σάς 
άποσταλΐ) άνευ βραδύτητος καί άναπο- 
σφράγιστος.

— Λοιπόν, τώρα έπιτρέψετέ μου νά



γ 6λά σ ω  κ’ έγώ ! είπεν αΰτή είρωνικώς 
ύποκλινόμενος ό Βελτίστσεφ' χαί σεΐς, 
βλέπω, μέ έκλαμβάνετε διά κανένα άνόη- 
, 0ν Μήπως ό «φάχελλός* σας αΰτός 
β[νε άρκοϋσα έξασφάλισις ; Ίδοΰ ποιον 
εινε τό καλλίτερον, Λιουδμήλα Σεργιέε
βνα, άντί τών έγγράφων νά διαμοιρα- 
σθώμεν τά χρήματά μου καί νά χωρισθώ- 
μ ε ν  διά παντός ! Ό  καθείς είς τό μέρος 
του !

-— Πλάτον Βασίλειεβιτζ, ά λλ ’ ήμεΐς 
άγαπώμεθα, μη τό λησμονάτε τοϋτο ! 
μετά βραχεΐαν σιγήν παρετήρησεν ή 
Λιουδμήλα διά τοσοϋτον κακώς κρυπτό
μενου μειδιάματος, δπερ έδήλου δτι αυτη 
γελ^ί ένδομύχως διά τήν τοιαύτην πρό- 
τασιν' νά χωρισθώμεν είνε έκ τών άδυ- 
νάτων ! άλλά καί χωριζόμενοι, σεΐς ό Ι
διος θ’ άρχήσετε νά μέ άναζητάτε ! Μή
πως δέν σάς ‘ξεύρω ;
ϊ — Θεέ μου ! . . .  Έ π ί τέλους τ ί  θέλετε 
παρ’ έμοϋ ; ! έκτός έαυτοϋ έν άπελπισί^ 
καί ταραχή άνεφώνησεν ό Βελτίστσεφ.

— Θέλω νά γείνω σύζυγός σας, ήσύ
χως άπεκρίθη ή κ. Κόροβοφ.

— Ά λ λ ’ έγώ σάς είπον πλέον δτι δ 
1<5ιος τό θέλω τοϋτο ! Νομίζω, δτι δι’ 
αΰτόν τόν σκοπόν ηλθον έδώ ! Σάς £φερον 
έγώ δ Γδιος τά  χρήματα, έγώ σάς ίκέ- 
τευσα περί συμφιλιώσεως , περί συγγνώ
μης, έγώ έφάνην πρόθυμος νά υποταχθώ, 
πρόθυμος εις μεγάλας θυσίας- σεΐς δμως 
θέτετε ε’ις τόν δρόμον μου τοϋτον άνυπέρ- 
βλη τα προσκόμματα ! σεΐς έξωθεΐτε τά 
πράγματα είς δεινόν σημεΐον, καί τ ιθέ
μεθα απέναντι άλλήλων έν πολεμίί* στά- 
σει. Είς παρομοίας σχέσεις διακείμενοι, 
είνε δυνατόν νά σκεφθή τις περί συνοικε
σίου ;

Καί Ιστη σταθερώς ένώπιον αυτής μεθ’ 
ΰφους άκρας καί τελείας άποφασιστικό- 
τητος.

— Λ{ουδμηλα Σεργιέεβνα ! είμαι εν
τελώς άπηλπισμένος ! . . .  Σάς όμνύω δτι 
είμαι καθ’ δλα έτοιμος νά προβώ τώρα 
εις τά άφρονέστερα μέτρα" είμαι είς κα- 
τάστασιν νά υπάγω καί παραδοθώ ό ίδιος! 
Σείς, σεΐς μέ φέρετε είς τό σημεΐον τοϋ
το !. . . Μοί άπετείνατε τό τελεσίγραφόν 
σας’ τώρα δέ, έπιτρέψατέ, νά σάς άπο- 
τείνω κ’ έγώ, όχι πολλά, τρεις έρωτή- 
<!εις. Επιθυμείτε νά μοί πωλησετε τά 
έγγραφα άντί τοϋ ήμίσεως τών χρημάτων 
μου ;

— "Οχι. Είπον ηδη όχι, μετ’ άποφά- 
οεω; άπεκρίθη ή Λιουδμήλα.

— Τότε, θέλετε ν’ άποκαλύψω έγώ ό 
ΐδιος τό κακούργημά μου ;

— Ό χ ι .
— Βεβαίως όχι, διότι τοϋτο κα τα 

στρέφει καί σάς μαζύ μου! σαρκαστικώς 
έπεξήγγ)σεν ό Βελτίστσεφ, ώστε, πράγ
ματι ποθείτε νά γείνετε σύζυγός μου;

— Ναί, τό θέλω ! παρρησία καί έπι- 
μόνως έπεβεβα ίωσεν ή κ. Κόροβοφ.

— Καλώς. ’Ακούσατε λοιπόν καί μη 
1ΤαΡ£ζηγήσετε την είλικρίνειάν μου. Ε£με-

καί οί δύο κατεργάρ ιδες .  "Ας μη τό 
*ρύπτομεν , άς μη ΰποκρινόμεθα ! Ef- |

μεθα μεγάλοι κατεργάριδες, άλλά σεΐς ... 
μοϋ φαίνεται, είσθε άκόμη μεγαλειτέρα!. . 
Καί είς τοιούτους κατεργάριδες, ’ξεύρετε, 
Ιν έκ τών δύο άπομένει, είς παρομοίας π ε 
ριστάσεις, ·?| νά πνίξγι καί καταφάγγι δ είς 
τόν αλλ ον, ·ή νά έμπιστευθή είς τόν λό 
γον του, είς την τιμήν του! Διακινδυνεύ
σατε μίαν άκόμη φοράν νά μέ έμπιστευ- 
θήτε ! . . .  Σάς δμιλώ άκόμη μίαν φοράν 
τιμίως καί μετ’ ειλικρίνειας, δτι άπώλε- 
σα είς τό παιγνίδιόν μου καί υποκύπτω 
ένώπιον σας. Οΰδεμίαν απόπειραν θά κά
μω πλέον, καί μόνον έπιθυμώ έζ όλης 
ψυχής νά ήσυχάσω, εστω καί νυμφευόμε
νος υμάς ! Ά λ λ ά  μή με πνίγετε ! Ά φ ί -  
σατέ με νά άναπνεύσω, έ'στω καί διά μίαν 
στιγμήν ! . . .  Ά ν  θέλετε νά γείνετε σύζυ
γός μου, προτιμήσατε νά μείνετε είς Πε- 
ττρούπολιν μετά τών έγγράφων σας καί 
τών χρημάτων μου. Πρός πλειοτέραν η 
συχίαν σας, άν θέλετε, δύναμαι νά μη 
σάς έπισκέπτωμαι καθ’όλοκληρίαν, καί έ- 
λάτε , πράγματι, νά έπιληφθώμεν μετά 
δραστηριότητας τοϋ διαζυγίου σας μετά 
τοϋ Κόροβοφ ! Ά λ λ ά  δι’ δλα αΰτά, σάς 
παρακαλώ Ιν μόνον πράγμα' διακινδυνεύ
σατε !. . διακινδυνεύσατε μίαν άκόμη φο
ράν νά μ’ έμπιστευθήτε ! "Αν όχι, τότε, 
άς έξολοθρεύσωμεν άλληλους ! . . .  Ε κλ έ 
ξατε λοιπόν : τόν λόγον τής τιμής μου, $ 
τόν κοινόν όλεθρον ;

Ή  Λιουδμήλα έσκέπτετο βαθέως καί 
σοβαρώς. Πλήρης καί μακρά σιωπή παρε- 
τάθη έπί μαχρόν. Έν τή ψυχγ) αυτής έ- 
τελεΐτο ποιά τις διαμάχη.

— Λοιπόν, Ιχει καλώς ! "Ας ηνε! ά- 
άνήγειρεν έπί τέλους αΰτη τοΰς παγερώς 
διαυγείς καί άκτινοβόλους οφθαλμούς της, 
θά διακινδυνεύσω! Πιστεύω είς τόν λόγον 
τής τιμής σου, μένω!. . .  Δύνασαι νά μ.’ έ- 
πισκέπτησαι ώς καί πρότερον. Περί τοϋ 
παρελθόντος, οΰτε λέξιν ! . . . Ειρήνην ! 
Πλήρη ειρήνην, καί άς συνεργασθώμεν !

Έπέθετο έπί τών ώμων του τάς ωραίας 
χειράς της.

— Λοιπόν, κύτταξέ μ ε !  . . Κύτταξε. 
Πλάτον! καθαρώτερον, καλλίτεοον, εΰμε- 
νέστερον !..Έρρέτω τό παρελθόν ! . .Ν α ί ; . .  
ναί ;

— Ναί, έψέλλισεν δ Βελτίστσεφ, ά- 
κουσίως, άρεσκόμενος νά παρατηρή τά ώ 
ραΐον πρόσωπον της, δπερ αΰτη άρχήθεν 
Ιτ ι,  κατόπιν δλων τών συμβάντων, είχε 
παρουσιάσει τοσοϋτον εΰμειδές τοσοϋτον 
έγγύς. Αί χεΐρες αΰτής, τοσοϋτον άβρώς, 
τοσοϋτον έπαγωγώς ηπτοντο τών ώμων 
του. Ένόησεν δτι πάλιν άκουσίως άρχε- 
τα ι αισθανόμενος την γοητείαν τών έλκυ- 
στικών θωπειών της.

— Τί ψιθυρίζεις ; μετά πονηριάς είπεν 
αΰτη κλίνουσα τό οΰς καί πλησιάζουσα 
πρός τό πρόσωπον έκείνου την παρειάν 
τη ς ’ περασμένα, ξεχασμένα, αΐ ; δλα ξε
χασμένα... ναί ;

— Ναί ! Ιτι ήρεμώτερον, μετά ρίγους 
έσωτερικοϋ τίνος, βαθέος καί πνιγομένου 
πάθους έπρόφερεν δ Βελτίστσεφ.

Καί εΰστρόφως κάμψασα την όσφΰν αΰ

τη άνέστρεψεν έπαγωγώς την κεφαλήν μ ι
κρόν τι όπισθεν τοϋ προσώπου του.

— Ναί; Λοιπόν φίλησε τότε την προ- 
τέραν Λιουδμήλαν σου !

ΙΓ

« Έ ν  άμοιβαίω οιβασμφ «α ΐ έμπιατοσΰντ;*

Αΰθημερόν δ Βελτίστσεφ άνεζήτησε 
την διεύθυνσιν τοϋ κυρίου Άντιζ ίστρωφ 
καί εγραψεν αΰτφ  λίαν φιλόφρονα έπιστο
λήν, παρακαλών αΰτόν νά Ιλθνι την πρω
ίαν τής αΰριον «διά την γνωστήν ΰπόθε- 
θεσιν».

Ό  κύριος Άντιζ ίστρωφ δέν έβράδυνε νά 
έμφανισθη κατά τόν δρισθέντα χρόνον.

— Βλέπετε πόσον ακριβής είμαι ! "Ο
πως σάς είχον εΐπει τότε, δτι, είς την 
πρώτην πρόσκλησίν σας θά έμφανισθώ, 
καί ’ιδού ! συγκεχυμένως ήρξατο οΰτος 
μετά τής συνήθους α ΰτφ  οίκειότητος 
τείνων την χεΐρα. Τί, φαίνεται ·ή υπόθε- 
σις έπείγει ; . . .  Χί ! Μά έγώ τό ήξευρα, 
δτι χωρίς έμέ δέν είμπορούσατε νά κ ά 
μετε τίποτε !

Τόν Βελτίστσεφ ήνώχλει έν μέρει τό 
ΰφος τοϋ κυρίου τούτου" άλλ ’ οΰχ η τ -  
τον, τόν προσεκάλεσε νά καθήσγι καί τφ  
προσέφερε σιγαρέτον.

— Σιγαρέτον ; πονήρως μειδιών, είπεν 
δ Ά ντιζ ίστρωφ ' όχι, σιγαρέτα εχομεν 
καί ’μ.εΐς· κανένα ποΰρο νά μοϋ φέρετε, 
σεΐς χωρίς άλλο θά έ'χετε καλά ποϋρα!... 
Έ γώ  πολύ καλά καταλαμβάνω δτι είς 
πάντα νοήμονα ρεαλιστήν το καλόν ποϋρο 
είνε έκ τών ών οΰκ άνευ, καί, κατά δυσ
τυχίαν, ήμεΐς δέν έχομεν τά θυλάκια 
πλήρη.

—  Εϋχετε είπή οτι είμπορεΐτε νά κα 
τορθώσετε τό διαζύγιον ; προβαίνων εΰ- 
θέως είς ϊργον ηοξατο ο Βελτίστσεφ.

—  Τά διαζύγιον ; μάλιστα, είμπορώ 
καί μετά φανών καί λαμπάδων μάλιστα!

— Ό χ ι ,  άφήσατε τά άστεΐα . . .
—  Δηλαδη χωρίς τά  χωρατά ! καί μέ 

μεγαλοπρέπειαν καί χωρίς μεγαλοπρέ
πειαν ! Ά ν  καί φρονώ οτι μέ τόν Κόρο
βοφ καμμία μεγαλοπρέπεια δέν χρειάζε
ται.

Καί άνάψας έκλεκτόν σιγάρον ό κύριος 
Ά ντιζ ίστρωφ , ωσαύτως άνευ φιλοφρονή- 
σεως, έβυθίσθη έντός μ-αλακοϋ έδράνου, 
θέσας τόν ενα πόδα έπί τοϋ έτέρου. Διά 
τής στάσεως ταύτης ήθελε νά δείξϊ) οΰ
τος την άνεξαρτησίαν του.

— Ά λ λ ά  βλέπετε, δ Κόροβοφ δέν θέ
λει, παρετήρησεν ό Βελτίστσεφ.

— Δέν τόν άφ ίνετε !. . .  Πολύ, βλέπετε, 
μάς ένδιαφέρει ή θέλησίς του ! Έ γώ  καί 
παοά την θέλησίν του θά διεκπεραιώσω 
αΰτην την ΰπόθεσιν.

— Ίδοΰ κυρίως τ ί  έπεθύμουν νά μά
θω' ήθελον νά γνωρίζω πώς θά τό κα
τορθώσετε.

— Έ  ! λόγια θέλετε ! . . .  Δέν σάς τά 
είπα ! μετά πονηριάς έγέλασεν δ Ά ν τ ι 
ζίστρωφ. Αΰτά είνε τά οχύρωμά μ ο υ ! . . .  
αί κύριαι βάσεις μου σάς είνε γνωστα ί



A .  S C H N E E G A N S
ήδη, δηλαδή, ότι σεΐς καί ί) κυρία Κό
ροβοφ θά είσθε δλως διόλου κατά μέρος, 
πώς δέ θά τά καταφέρω, τοϋτο είνε τό 
μυστικόν μου' είπέτε μου μόνον, θέλετε 
ή δέν θέλετε ;

— Δι’ αΰτό σας προσεκάλεσα.
— Καταλαμβάνω. Λοιπόν άφού θέλετε 

τότε ας συμφωνήσωμεν.
—  Καί θά τελειώσγ) γρήγορα αΰτη ή 

ΰπόθεσις ;
— Ω, πολΰ γλήγορα ! ενα μήνα, τό 

πολΰ δύο, ποτέ όμως περισσότερον, διότι 
βλέπω τί πρόσωπον είνε αΰτός ό κύριος 
Κόροβοφ. Έ γώ  κοσκινίζω τόν άνθρωπον 
καί καταλαμβάνω τί είδους είνε' διά 
τούτο σάς λέγω οτι μέ τόν Κόροβοφ, ή 
ΰπόθεσις αύτη δέν θά έ'^ει πολλάς περι- 
πλοκάς. Θά την τελειώσω γρήγορα ! Καί 
δταν δλα αΰτά τελειώσουν εΰνοϊκώς,συγ
κατατίθεσθε νά μοΰ δώσετε πέντε χ ιλ ιά 
δας ;

— Βεβαίως, περί τούτου οΰτε λόγος 
κάν νά γ ίνεται, συνήνεσεν ό Βελτ ί
στσεφ.

— Ά λ λ ’ όχι, πάντοτε είμπορεΐ νά γεί- 
νεται λόγος, άλλά τί πρός τοΰς λόγους" 
κατά τήν ένεστώσαν δμως περίστασιν 
πρέπει νά γείνγ] συμβόλαιον.

—  Καί τοΰτο γ ίνεται.
— Βέβαια ! Αΰτό είνε τό προτιμότε- 

ρον. Έ γώ  είμαι, ’ζεύρετε, άνθρωπος εΰθΰς 
καί τίμιος, καί ειλικρινής άνθρωπος, πρός 
τούτοις δέ καί «μικρός άνθρωπος»' διά 
τοΰτο δέν ζητώ νά σάς γδύσω, άλλά σάς 
ζητώ κατά συνείδησιν, διότι, ώς τίμιος 
εργάτης, γνωρίζω, τί θά είπίί κόπος, καί 
τό κάθε Ιργον τό έκτιμώ κα τ ’ άζίαν δ,τι 
άζιζει. Μάλιστα.Καί λοιπόν ιδού, στοχα- 
ζόμενος τήν παρούσαν ΰπόθεσιν, συμπε
ραίνω, δτι, κατά συνείδησιν, άζίζει πέντε 
χιλιάδας, καί διά τοϋτο δέν ζητώ περισ
σότερα.

— Τούτο περιποιεΐ τιμήν είς τήν εΰ- 
συνειδησίαν σας ! μετ’ αδιαφορίας έμει- 
δίασεν ό Βελτίστσεφ.

— Έ  εΰσυνειδησία μου άφορά έμέ ! 
Έ γώ  τήν γνωρίζω ! Καί δίκην άρκτου πε- 
ριεστράφη έπί τοϋ καθίσματος του ό κ. 
Άντιζ ίστρωφ. Πώς θά κάμωμεν λοιπόν 
διά τό συμβόλαιον ;

— Σάς ακούω, έλαφρώς νεύων έπρό- 
φερεν ό Βελτίστσεφ.

*0 κ. Άντιζ ίστρωφ έμάσησε μεταζΰ 
τών όδόντων του τό άπολειφθέν σιγάρον, 
σκεπτικώς θεωρών πρός τήν οροφήν, 2* 
πτυσεν έπί τού δαπέδου καί έβαλε έλα- 
φρόν μυκηθμόν.

[*Επεται βιινέχιια].
Α γ α θ . Γ .  Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑ Φ ΗΜ ΕΝ ΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α Ν Ε Υ  ΕΙΚΟΝΩΝ
Έ κ των τοΰ 

X . ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΕΡΣΕΝ

Σ Ι Κ Ε Δ Ι λ Η ε κ α ι κ η ς ι ς

[Σ υνέχε ια ]

ΙΕ'

Αδύνατον ήτο κατά τήν έσπέραν τ α ύ 
την είς τόν Ρωααΐον νά έργασθή’ μυρίαι 
σκέψεις έβασάνιζον τόν νοΰν αΰτοΰ,περιε- 
στρέφοντο δέ ώς έπί τό πλεΐστον είς τήν 
θυγατέρα του καί τήν ΰπόσχεσιν, γ)ν τ'7) 
έδωσε νά φεισθϊ) τής ζωης τοΰ σωτήρός 
της άξιωματικοΰ.

— Αθώο παιδί! διελογιζετο, δέν ’ξεύ- 
ρεις τ ί  ζητείς ! οΰτε έγώ είμαι είς θέσιν 
νά σοί τό δώσω' τοΰς έχθρούς του μή τοΰς 
ζητείς μεταζΰ τών φίλων μας. "Ω, έκεΐ 
δέν ύπάρχουν, άλλά κρύβονται πολΰ πλη- 
σιέστερον άπό δσον ΰποθέτεις !

Ήγέρθη άποτόμως καί ρίψας μακράν 
τά έργαλεΐα αΰτοΰ έβημάτιζε πυρετωδώς 
έντός τοΰ δωματίου.

— Καί πώς ήμπορώ έγώ νά άπαλλάζω 
τόν Έ καρτ φόν Χάτβιλ άπό τά φοβερά 
δίκτυα τής καταχθονίου αΰτης κομήσ- 
οης ;

Αίφνης βαρύ καί μεμετρημένον βήμα 
άντήχησεν είς τον διάδοομον' μετ' ολίγον 
δέ άνοίζας άποτόμως τήν θύραν είδεν ένώ- 
πιόν του τόν παλαιόν του φίλον, τόν μαρ
κήσιον τής Ροβέρα.

Χωρίς νά άποκαλυφθή,ένηγκαλίσθη τόν 
φίλον του καί είπεν αΰτφ  μεγαλοφώνως :

— Έ !  Ρωμαίε ! γ ιά  κύττα  με, μέ α
ναγνωρίζεις ;

— Τί θέλεις νά 'πής μ’ αΰτό, μαρκή- 
σιε; τώ άπήντησεν Εκπληκτος ό Ρωμαίος.

Ο μαρκήσιος έγέλασε τόν ειλικρινή 
καί ήχηρόν γέλωτά του καί καθήσας έπί 
τίνος καθίσματος, δπερ έτριζεν ΰπό τά 
βάρος τού πελωρίου σώματός του,

—  Νά, τώ λέγει, τελείωσε μία γιά 
πάντα αΰτή ή μαοκησιοκωμψδία ! ό μα- 
σκαρομαρκήσιος έγινε πάλιν ό 'Ιωσήφ 
Ροΰσσος καί έπομένως ό νόμιμος μαρκή
σιος δέν είνε άλλος άπό αΰτόν ποϋ βλέ
πεις Ιμπροσθέν σου, καί δ όποιος σέ α γ α 
πά, παλαιέ μου φίλε, περισσότερον άπό 
κάθε άλλην περίστασιν. Πώς τά κατά- 
φεραν αΰτοί οί βασιλόσκυλοι, δέν 'ζεύρω, 
αΰτό δμως μέ κάνει νά παραδΐχθώ δτι ύ 
πάρχουν μεταζύ των καί τίμιοι άνθρω
ποι. Χά, χά ! τί λές, Ρωμαΐέ μου, δι’ 
αΰτά ; Ά !  ώ; έκ περισσού σοΰ λέγω, δτι 
δ διοικητής εμαθε δλα τά κατά τήν ΰπό- 
θεσιν τοΰ Αντωνίου Μέρλου' καί άς φυ- 
λαχθν) καλά, διότι 'ζεύρεις οτι κατά τήν 
έποχήν, κατά τήν δποίαν ζώμεν, τό κρέ
μασμα είνε τό άπλούστεοον πράγμα !

— Αντωνΐνος, άνέκοαζεν αίφνης δ Ρ ω 
μαίος,άλλά αΰτός είνε στα βουνά, ώστε.. .

— Καλέ ποιά βουνά ; αΰτός είνε στή 
Μεσσήνη μασκαρεμένος καλόγηρος καί τ ί 
νά σοΰ ’πώ, πολλοί τόν κυνηγούνε....

Ό  μαρκήσιος έζηκολούθησε διηγούμε

νος μεγαλοφώνως, άλλ ' δ Ρωμαίος δέ*· 
τάν ήκουε πλέον. Έσκέπτετο. Ό  Ά ν τ ω -  
νΐνος ήτο λοιπόν είς τήν Μεσσήνην, έπο
μένως, άν δέν έμαθε, πολΰ ταχέως θά 
ήκουε τά κατά τάνΈκαρτ καί θά έμάνθα- 
νε τήν σκηνήν τής έν Βαδιάτσα καταστρο
φής' δέν άμφέβαλλεν δτι ό Αντωνΐνος θά 
έπίστευε τά ψεύδη, άτινα έμελλον οί κα
κόβουλοι νά τφ  διηγηθώσι περί τής θυ 
γατρός του, τής μνηστής του δηλαδή, έ- 
γνώριζε δέ κάλλιστα τήν φύσιν καί τά 
άγρια ένστικτα τοΰ υιού τοΰ Σαλβατόρου- 
Μέρλου. Πολύ έφοβεΐτο ό Ρωμαίος διά 
τού άζιωματικοΰ τήν ζωήν, ήν ΰπεσχέθη 
είς τήν θυγατέρα του νά σώσγι παντ ί τρό- 
πω. Ό  μαρκήσιος διεκόπη άποτόμως' 
ποο αΰτοΰ ΐστατο  ό Ρωμαίος σύνοφρυς' 
έλαβε τήν χεΐρα αΰτοΰ καί,

— Φίλιππε, τ φ  λέγει, είσαι έτοιμος 
νά κάμτις δι’ έμέ, τάν παλαιόν σου φίλον, 
δ,τι καί έγώ είς τήν θεσιν σου θά έκα- 
μνα; Πρόκειται περί τής τιμής τοϋ ονό
ματος μου !

Ό  γέρων μαρκήσιος έζανεστη.
— Ά κ ο υ  λέγει! άμέσως,φιλε μου! Λέγε 

ποιος τήν προσέβαλε ; τό όνομά του ! καί 
μά τόν άγ ιον . ..

— Ό χ ι  δά, μήν έζάπτεσαι' δέν πρό
κειται περί φόνων, πρόκειται νά σώσωμεν 
ενα άθώον άπό αισχρό μηχανορραφίας.

— Τόσον τά καλλίτερον τ ί πρέπει νά 
γίνν), διάταζέ με καί είμαι έτοιμος διά 
τοΰς φίλους είς δ,τι μοϋ ζητήσουν.

— Τοΰς φίλους; άλλά έάν δέν ήτο φ ί 
λος ;

Ή  ζωηοότης τού μαρκησίου διεκόπη, 
αίφνης.

— Δέν είνε φίλος ; άλλά πώς είνε δυ
νατόν νά υποθέσω δτι σύ, δ Ρωμαίος,θέ
λεις νά βοηθήστρς έχθρόν ;

Ό  Ρωμαίος τόν παρετήρει άτενώς.
— Ιίρά ολίγου είπες, Φίλιππε, δτι ΰ-  

πάοχουν καμμίαν φοράν καί τίμιοι ά ν 
θρωποι μεταζΰ τών έχθρών — λοιπόν τ ί 
μιος καί άθφος είναι έκεΐνος διά τόν 
δποΐον σέ παρακαλώ.

— Ποιος είναι ;
— Κάθησαι, έκεΐ θά εΰρτρς τά άναγ- 

καΐα διά νά γράψεις' γράψε λοιπόν δ ,τ ι  
σοϋ ΰπογορεύσω καί μέ αΰτόν τόν τρό
πον, θά μάθης τό όνομά του.

Δυστροπών δ μαρκήσιος ΰπήκουσε' δυ
σκόλως ή γραφίς έζήσκει έντός τών τ ι -  
λωδών χειρών του τό καθήκον της !

— Νά πάρν) δ διάβολος έκείνους πού 
έβγαλαν τό γράψιμο! τ ί  θέλεις, Ρωμαίε! 
Πές μου τί θέλεις, είς ποιον αποτείνεσαι 
καί ποιος υπογράφει' καί σοϋ υπόσχομαι 
νά σέ εΰχαριστήσω.

Τοσοΰτον δμως τόν συνεκίνησε τά βλέμ
μα τοΰ φίλου του, δστις τφ  έζήτει τήν θυ
σίαν ταύτην έν ονόματι τής παλαιάς των 
φιλίας, ώστε κατέβαλε τήν ταραχήν του 
καί περιέμενε νά τφ  ύπαγορεύσ»), ΐν*  
γράψ»ι.

— Λοιπόν, λέγε βρέ άδελφέ, καί μή μ’ 
άκοΰς,λέγω πολλά καμμιά φορά, άλλά μη 
τά  άκοΰς καί δλα' είμαι έτοιμος, άρ- 
χισε.



— Ά ξ  ιωαατικ,ός τις τγ ς̂ Ελβετικής 
φ ρ ο υρ ά ς, ό λοχαγός φόν Χ άτβ ιλ . . .

*0 Ρωμαίος εσταμάτησε' πώς ήδύνατο 
νά ποοφέρΥ] τήν καταδίκην το» ; άλλ' ά 
μέσως έσκέφθη οτι άνευ τούτου ή έπι
στολή άπέβαινεν ανωφελής, δι’ δ έξηκο
λούθησεν'

— Εΰρίσκεται είς ερωτικάς σβέσεις με
τά τίνος Σικελιδος κόρης' ό άρραβωνιστι- 
κός τής £ν λόγω κόρης ώρκίσθη φοοεράν 
έκδίκ νι <τ ι ν έναντίον του,ε’ις τρόπον ώστε ό 
αξιωματικός θά διατοέ ξγ> τον έσχατον κ ίν 
δυνο ν έάν έξέλθη τοϋ φοουρίου' ειδοποι
είται ή διοίκηβις, ή δέ ζωή τού λοχαγού 
είνε είς χεΐοάς της.

Σιωπηλός ό μαρκήσιος έγραφεν,είτα δε,
— Καί ί) υπογραφή; ήρώτησεν.
— Έ νας φίλος του !
— Καί πρός ποιον άποτείνεται ή έπ ι 

στολή ;
— Πρός τόν διοικητήν δοΰκα τοΰΜον- 

τάλτο !
— Πολΰ καλά, Ρωμαίε, ώς φίλος έξε- 

τέλεσας τό καθήκον σου, άλλά έπίτρεψόν 
|αοι νά σέ Ιρωτήσω- πώς ή θυγάτηρ σου . . .

Ό  Ρωμαίος άνεπήδησεν ώς πληγωθείς 
λέων.

— Ή  κόοη μου; τί ’ξεύρεις σύ, Φ ίλιπ
πε ; βεβαίως δ,τι σοΰ διηγήθησαν, άλλά 
ψεΰμα εινε ψεύμα, σοί τό ορκίζομαι.

— Ναί, δέν λέγω δχι, μά σΰ ό ίδιος 
μοΰ υπαγόρευσες αΰτό τό ψεύμα...

Ό Ρωμαίος εΰρίσκετο είς φοβεράν ψυ
χικήν διατάραζιν, δάκρυα δέ άνέβλυσαν 
είς τοΰς οφθαλμούς του.

— "Αχ, Φίλιππε, αΰτό είνε τό φοβε
ρόν, έλεγε κλαυθμηρίζων, φαντάσου, φ ί
λε μου, δτι έξ ανάγκης μολύνω τό όνομα 
τοΰ άθώου έκείνου πλάσματος διά νά σώ
σω τήν ζωήν τοΰ αξιωματικού !

Ό  μαρκήσιος οΰδέν έννοών τόν ήτένιζε 
έκπληκτος.

— Μά, Ρωμαίε, τ ί θέλεις νά μού ’π^ς, 
σΰ κάνεις ’σάν τρελλός.

— Άδικον έχεις, μαοκήσιε, άκουσε με 
καί κρίνε μόνος σου τήν άλήθειαν.

Καί τω διηγήθη τά κατά τήν σωτη
ρίαν τής θυγατρός του, καθώς καί τήν ΰ- 
πόσχεσιν, ήν έδωσε τού νά σώσνι τήν 
ζωήν τοΰ σωτήρός της.

— Καί έπειτα σΰ μού λές δτι ό /Αν- 
τωνΐνος εΰρίσκεται εις Μεσσήνην !

— Ναί, τόν είδα.
— Έ  λοιπόν, μόλις τό μάθει — ώ! τόν 

γνωρίζω — αΰριον δέν θά ΰπάρχ·/) πλέον ό
Εκαρτ.

— Έ χεις  δίκαιον, Ρωμαίε !
— Ά λ λά  δέν έσκέφθης δτι άρκεΐ νά 

συμβ·?) αΰτό διά νά έκραγη ή στάσις, τήν 
οποίαν δέν βαστούμε παρά μέ τά ’δόντια 
πλέον !

— Αφες αΰτά , Ρωμαίε, είσαι υπερ
βολικός' δσον άφορόϊ έμέ τί νά σού 'πώ, 
οταν μοΰ είπες νά γράψω καί ήκουσα τό 
Ονομα τού έχθρού δικαίως ήναντιώθην, 
«λλά προκειμένου περί έκείνου, δ όποιος 
τόσον ευγενώς καί άνδρείως έσωσε τήν 
’ ωγΐν τής αγαπητής μου Φελιτσίτας, τό 
'•ητημα άλλάσσει. Ώ  τώρα, οΰτε άφίνω

άλλον νά πράξν) τόσον γενναίαν πράξιν' 
μέ γνωρίζεις, Ρωμαίε ! καί περιττόν νά 
σού είπώ δτι άπόψε άφεύκτως θά φθάσγ) ή 
έπιστολή αΰτη πρός τόν διοικητήν’ πώς 
θά γίνγι αΰτό, είνε ίδική μου δουλειά.

Καί κτυπών φιλικώς τάν Ρωμαΐον εις 
τόν ώμον τόν έχαιρέτισε καί άπήλθεν.

Νΰξ σκοτεινή περιεκάλυπτε διά τοΰ 
πέπλου της τήν ύπνώττουσαν Μεσσήνην. 
Άνήρ τις μακρόν περιβεβλημένος μανδύαν, 
τόν δέ πίλον καταβεβιβασμένον έχων μέχρι 
τών οφθαλμών, έφθασε παρά τάς οικίας, 
πάντοτε σιγά βαδιζων, δπου ην τό μέγα- 
οον τού δουκός τοϋ Μοντάλτου' περίφρον- 
τις περιέφερε γύρω τό βλέμμα καί άφ’ οΰ 
έβεβαιώθη δτι οΰδείς τόν έβλεπεν,

— Έκεΐ έπάνω , έψιθύρισεν έξάγων 
χαρτίον εκ τού κόλπου του, έκεΐ, τό πα- 
ραθυρον αΰτά μέ τό φώς θά ήναι ό κοι
τών του.

Έ τύλ ιξε  ποοσεκτικώς τόν χάρτην είς 
τινα λίθον καί λίαν έπιδεξίως τόν έρ- 
ριψεν έντός τοϋ ήμιανεωγμένου παραθύ
ρου' κρότος ήκούσθη,δτε δμως οί περίφο
βοι ύπηρέται έξήλθον ΐνα παοατηοήσωσιν, 
οΰδείς έφαίνετο έπί τής έρήμου οδού.

1Τ

Έ κ τ  ακτος κίνησις έπεκράτει άπό τ ι-  
νων ημερών είς τό μέγαρόν τοϋ διοικητοΰ 
δουκός τού Μοντάλτου. Οί άγγελιαφόροι 
διεσταυροΰντο, αί δέ κακαί καί άνήσυχοι 
περί τοΰ αναβρασμού καί τής έπαπειλου- 
μένης έξεγέρσεως τοΰ δ^λου ειδήσεις, έ- 
τάραττον τόν ΰπνον τοϋ διοικητοΰ' έγνώ- 
ριζεν ήδη τά ονόματα πάντων τών όγλα- 
γωγών, οΐτινες είργάζοντο πυρετωδώς 
καί έταξείδευον άπό πόλεως είς πόλιν' 
είχε δέ μάθει καί τό ένεργόν μέρος τών 
μοναχών, οϊτινες, πρός τοΐς άλλοις, είχον 
μεταβάλλει τά σκοτεινά αΰτών μοναστή
ρια είς έργοστάσια πυρίτιδας καί φυσεγ- 
γίων' ώς έκ τούτου όλίγην προσοχήν άπέ- 
διδεν είς τάς φλυαρίας τοΰ ’Ιωσήφ Ρούσ- 
σου καί τοΰ γνωστοϋ μας τραπεζίτου 
Λέρχε, οΐτινες πρό μιάς σχεδόν ώρας εΰ- 
ρίσκοντο είς τήν οικίαν του.

Μετά τινας άδιαφόοους ομιλίας κατώρ- 
θωσε νά άπαλλαχθ·7ί τοϋ πρώτου' άφ’ οΰ 
δέ έμεινε μόνος μετά τοΰ Λέρχε,

— Καλά δσα είπαμε, Λέρχε ! τψ  λ έ 
γει, άλλά έλα τώρα νά σέ παρακαλέσω 
καί έγώ νά μοΰ δώσγις μερικάς έξηγήσεις 
έπί τίνος ύποθέσεως, διότι γνωρίζω δτι 
τίποτε δέν σοΰ διαφεύγει. Δέν μοΰ λέγεις, 
φίλε μου, τ ί  συμβαίνει μέ αΰτόν τόνΈ λ- 
βετόν αξιωματικόν ; γνωρίζεις τόν χαρα
κτήρα αΰτόν;

Ταύτα δέ λ έγων έξήγαγε δεδιπλωμένον 
χαρτίον καί τό έτεινε πρός αυτόν, ΐνα τό 
άναγνώσγι.

Ταχέως οΰτος διήλθε τό πεοιεχόμενον.
- -  Χμ! τόν χαρακτήρα βεβαίως δέν α 

ναγνωρίζω, άλλά δέν αμφιβάλλω, δτι ό 
γράψας γνωρίζει δ,τι καί έγώ, εΰχαοιστως 
δέ θέλω τά δι ακοινώσει είς τήν έξοχότη- 
τά σας.

Πολύ περισσότερον βεβαίως έγνωριζεν 
ό πονηρός Λέρχε άφ’ δ,τι έμελλε νά διη- 
γηθϊ) είς τόν διοικητήν, διότι, ΐνα ό 
Σκαλιόνι μισθώσν) τόν γνωστόν μας δο
λοφόνον Γιάκοπον, έχρειάσθη χρημάτων, 
οΰδέποτε δέ δ τραπεζίτης έδάνειζεν είς 
οΰδένα, οΰδ’ αΰτής τής κομήσσης έξαι- 
ρουμένης, έάν πρώτον δέν έγνώριζε καλώς 
ποϋ έμελλον νά διατεθώσι τά χρήματά 
του. Επομένως ήτο ένήμερος τών κα τα 
χθονίων σκοπών της έναντίον τού Έ καρτ , 
άν καί ώμοσε φοβεράν όρκον, δτι θά κρα- 
τήσν) οΓ έαυτόν τό μυστικόν. Μόλις δμως 
ό Σκαλιόνι άνεχώρησε καί άμέσως έσκέφθη 
πώς ήτο δυνατόν νά βοηθήσν) τόν δυστυ
χή λοχαγόν, πρός δν άπ ’άρχής έτρεφε με- 
γάλην συμπάθειαν, διότι, ναί μέν εί^εν 
άρχήν δτι πάντοτε ώφειλε νά ώφελήται, 
πρό πάντων δέ άπό τάς έρωτικάς ιδιοτρο
πίας μιάς κομήσσης, οΰχ ήττον έδιδε καί 
ένίοτε άκρόασιν είς τά τρυφερά αισθήματα 
τής καρδίας του. Όθεν έθεώρησεν δτι έ- 
πέτυχε καταλληλοτάτην εΰκαιρίαν νά 
σώσγ) τόν 'Εκαρτ συμβουλεύων έπιδεξίως 
τόν διοικητήν.

— Ναί ! ναί! είπε μειδιών. Έ !  έρωτο- 
δουλ ιές' 'ξεύρετε αΰτά τά πράγματα είνε 
άναπόφευκτα, δταν κανείς διατρέχγ) το 
εικοστόν πέμπτον έτος. Έ !  καί ήμεΐς εί- 
μεθα έπίσης νέοι, άς συγχωρήσωμεν λο ι
πόν τά παρόμοια παραπτώματα, άλλά, 
έξοχώτατε, έδώ δέν πρόκειται μόνον περί 
τούτου, ό έν λόγω Χάτβιλ διατρέχει κ ίν-» 
δυνον, καί είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω δτι 
είνε σοβαρώτατος,διά τοϋτο, τά καλλ ίτε 
ρο ν πού θά έκάμνατε διά τόν λοχαγόν 
αΰτόν — ό όποιο;, ώς δέν άμφιβάλλω, χα ί
ρει τής εΰνοίας σας— θά ήτο νά τόν κρα- 
τήσεσε έντός τού φρουρίου, ή μάλλον 
διά τοΰ πρώτου παρουσιαζομένου πολεμι
κού νά τάν άποστείλετε είς Νεάπολιν. 
Διά τοϋ τρόπου αΰτοϋ γλυτόνει άπά τόν 
αίμοβόρον άρραβωνιστιχάν τής έρωμένης 
του' θαυμάσια έ, χά! χά!

— Είσθε πολΰ περισσότερον έπιτήδιος 
άφ’ δ,τι σάς ένόμιζα, κύριε Λέρχε ! άπήν
τησεν ό διοικητής εΰχαριστημένος.Ή κό
μησσα τοϋ Σελλαμάρε πρό τινων ήμερών 
μοί ώμίλησε διά τόν έν λόγψ α ξ ιω μ ατ ι
κόν. Αναμφιβόλως αΰτός δ κύριος πρέπει 
πολΰ νά εΰνοήται άπό τάς κυρίας, καί 
δέν άμφιβάλλω, δτι πολΰ θά χαρή δτι δι’ 
αΰτοΰ τοϋ τρόπου θά άπομακρύνω πάντα 
κίνδυνον άπά τόν προστατευόμενόν της.

"Ηδη δμως έφθασε καί ή σειρά τοΰ δου
κός νά μή είπη δσα έσκέπτετο καί έγνώ
ριζε — διότι πολΰ καλά ήξευρε τά α ι 
σθήματα τής κομησσης πρός τόν Έ καρτ ' 
άκριβώς δέ τοϋτο δέν τό έβλεπε πολύ εΰ- 
χαρίστως άπό τινων ήμερών, διότι καί 
αΰτός, ώ ; βεβαίως άρκετά μέχρι τοΰδε έ
φάνη, προσεπάθει νά κατακτήσνι τήν καρ
δίαν τής πολυθελγήτρου κομήσσης' έπο- 
μένως έσκέφθη, δτι τό καλλίτερον πρός 
τοΰτο μέσον ήτο νά άπομακρύν») τόν ευ
τυχή αΰτόν άντίζηλόν του.Εντεύθεν λο ι
πόν εξηγείται ή προθυμία, μεθ’ ής παρε- 
δέχθη τήν συμβουλήν τοΰ Λέρχε. Ά φ ’ έ- 
τέρου τοΰτο οΰδαμώς ήδύνατο νά δυοαρε-



στήσγ) έναντίον του την κόμησσαν, άφ’ ου 
το μέτρον έκεΐνο δέν έλαμβάνετο ή διά 
νά σωθνί «ό ευνοούμενος της» άπό βέβαιον 
κίνδυνον.

Διά τοϋτο, δτε μετά ήμίσειαν ώραν 
παρουσιάσθη είς την κόμ·ήσσαν καί μετά 
χαρΛς διηγήθη τοΰς σκοπούς του, έμει- 
δίασε μέν αΰτη εΰνοϊκώς πρός αυτόν καί 
τόν ηΰχαρίστει, ένδομύχως δμω; νισθάνετο 
μεγάλην ανησυχίαν- μη ό Σκαλιόνι έπρό- 
δωσε τοΰς σκοπούς της, διότι τίνι τρόπω 
έμαθε τόν κίνδυνον δ δούξ;

Εΰθΰς δμως ήνόησε τά πάντα,δτε δ δούξ, 
θέλων περισσότερον νά την κολακεύσϊ) έ- 
πιδεικνύων την έμπιστοσύνην, ήν έτρεφε 
πρός αΰτήν, τ?ί έδειξε τό χ^αρτίον έκεΐνο, 
δι’ οΰ έμαθε τά κατά τόν Εκαρτ.

Ή  κόμησσα δμως μετεβλήθη αίφνι- 
δίως, αΓσθημα άλλόκοτον έτάραξε τούς 
διαλογισμούς τη ς - διατί άρά γε νά μή έ- 
δοκίμαζε μίαν φοράν ετι άφ' οΰ έμελλε 
τόσον ταχέως νά τόν χάσϊΐ; Ά χ ,  άς ή 
δύνατο νά άποσπάσϊ) τής καρδίας του τήν 
εικόνα τής μισητής έκείνης άντεραστρίας 
της καί άς άπέθνησκε, διότι αΰτήν πε
ρισσότερον έμίσει- ήθελε καί αΰτήν νά έκ- 
δικηθή,, διότι ήτο πολύ εΰτυχεστέρα της, 
άφ’ οΰ κατώρθωσε νά σαγηνεύσ/ι έπί το 
σοϋτον έκεϊνον, δστις τίΐ έδείκνυε τήν φο- 
βεράν έκείνην ψυχρότητα. Καί έφριττεν 
άναλ.ογιζομένη τούς σκληρούς αΰιοϋ λό
γους.

’Αλλά διατί νά μή έπιχειρήσγ) μίαν ετι 
φοράν; Τίς οιδε. “Ισως έπετύγχανεν- έάν 
αΓφνης αΰτή πρώτη τόν καθίστα προσε
κτικόν διά τόν κίνδυνον, δν διέτρεχε, καί 
διά μυρίων άλλων τρόπων τφ  άπεδείκνυε 
τήν άγάπην της ; Ώ  ! άν τοϋτο κατώρ- 
θου, τότε βεβαίως θά ήτο εΰτυχής καί θά 
έλησμόνει δλας τάς πικρίας, ας τ φ  έπρο- 
ξένησε καί τόσον μάλλον, καθόσον δέν 
ητο πλέον δυνατόν νά σκεφθνί αΰτός, 
Έλβετός άξιωματικός, τήν θυγατέρα τοϋ 
Ρωμαίου, τοϋ όχλαγωγοϋ τής Μεσσήνης!

Πάραυτα δέ ή κόμησσα στραφεΐσα πρός 
τόν δοϋκα μέ τό μαγευτικώτερον τών μει
διαμάτων της, καί διά τοϋ έλκυστικωτέ- 
ρου τόνου, είπεν :

— ’Αγαπητέ μοι δούξ, άν δέν μέ ά πα 
τά ή μνήμη, πρό τινων ήμερών μοί ύπε- 
σχέθητε νά έκπληοώσετε μίαν παράκλη- 
σίν μου. Λοιπόν τήν έπαναλαμβάνω- πριν 
ή άπέλθη διά παντός ό νέος φίλος μας 
εί; Νεάπολιν, έπιτρέψατέ του, ή μάλλον 
έπιτρέψατέ μοι, διότι έγώ σάς τό ζητώ , 
νά έγκαταλείψϊ) μίαν είσέτι, άλλά μίαν 
μόνην φοράν, τό φρούριον, ΐνα παρευρεθίΐ 
είς τάν χορόν, τόν όποιον σκοπεύω με- 
θαύριον νά δώσω' ώ,μή μοϋ, τό άρνηθήτε, 
είσθε τόσον καλός  θά κάμγι, οΰτως ε ί
πεΐν, τοΰς άποχαιρετισμούς του- έπί τ έ 
λους, διατί νά σάς τό κρύψj>, δέν άμφι- 
βάλλω δτι εννοήσατε τά ένδιαφέρον μου 
διά τον δυστυχή αΰτόν νέον- θέλω άπαξ 
Ιτι νά τόν παρηγορήσω.

Πλήρης θέλγητρου ετεινεν αΰτφ  τήν 
γαλακτώδη χεΐρά της· δ δούξ, μεθυσθείς 
προφανώς έκ τών εξαιρετικών πρός αύτόν 
έρωτοτροπιών τής κομήσσης, δέν ήδυνήθ/j

ή νά άσπασθή, πολλάκις καί μετά τρυφε- 
ρότητος τήν προταθεΐσαν χεΐρα.

—  Τί νά σάς ’πώ, κυρία κόμησσα, ά- 
πήντησε, γνωρίζετε δτι τίποτε δέν είμαι 
είς θέσιν νά άρνηθώ' άρκεΐ νά προέρχηται 
έκ μέρους σας, ά λλ ’ άμφιβάλλω άν θά 
στέρξ·/) δ Έ κα ρ τ - τόσαι θλιβεοαί σκέψεις 
τόν βασανίζουν ώστε .. . μόνον ιδιόχειρός 
σας έπιστολή ήδύνατο νά τάν καταπείσγι- 
βλέπετε, φ ιλτάτη , πόσον προσπαθώ νά 
σάς εΰχαριστήσω- σάς δίδω συμβουλάς, 
διά τάς όποιας βεβαίως δ καθείς θά έγέ- 
λα δταν έμάνθανε δτι προέρχονται έ* μέ
ρους μου.

— Ώ  ! σάς είμαι εΰγνώμων, φ ίλτατέ 
κόμη, σάς βεβαιώ δέ δτι γνωρίζω πολύ 
καλά νά άμείβω τόσον τήν άφοσίωσιν, δ
σον καί τήν . . . "Ας είνε, έντοσούτω θά 
δώσετε ύμεΐς τήν άδειαν νά έξέλθγι;

— ’Αμέσως, θελκτική Τερεζίνα, είπέτε 
μοι πότε θέλετε νά σάς τήν δώσω καί 
σεΐς ή ίδια νά τού τήν στείλετε !

Χωρίς νά άπωλέσγι καιρόν ή κόμησσα 
έκάθησε πρό κομψοϋ γραφείου, έλαβε μυ
ροβόλον χάρτην, φέροντα τά οικόσημά 
της, καί έγραψε μίαν τών γυναικείων έ
κείνων έπιστολών, τών συντόμων καί τ ό 
σον έλκυστικών διά τάς εκφράσεις των, 
ώστε λίαν σπανίως εΰρίσκεται ανδρική 
καρδία, ήτις νά δύναται νά άντιστϊί ε’ις 
τό περιεχόμενόν των.

Τφ έξέφραζε τήν μετάνοιάν της καί 
τήν στενοχώριαν, ήν ύπέφερεν έ’νεκα τής 
άπουσίας του, τόν παρεκάλει πολύ νά τήν 
συγχώρηση, έάν ποτε, ώς έκ τοϋ νευρι
κού χαρακτήρας της, έλύπησε αΰτόν.Πα- 
ρεπονεΐτο, διότι άπό τής ήμέρας τού 'Α
γίου Πράου δέν τήν έπεσκέφθη- μήπως έ 
νόμισεν δτι ήσαν έχθροί ; "Ω, αΰτή οΰδέ
ποτε τά έσκεφθη, ήτο καί θά έ'μενεν ή 
θερμοτέρα φίλη του διά παντός- είχεν έ 
τοιμους τάς αποδείξεις πρός τοϋτο, έμελ
λε δέ νά τάς έπιδείξγι αΰτφ  έάν ήρχετο 
μεθαύριον εις τόν χορόν της, μετά π α λ 
μών δέ θά τάν περιέμενε.Περατώσασα τήν 
έπιστολήν,άπετάθη πρός τάν δοϋκα,δστις, 
κατά τήν στιγμήν έκείνην, έθετε τήν 
σφραγίδά του έιτί τής άδειας πρός Ιξοδον 
τοϋ Έκαρτ έκ τού φρουρίου.

— Όσον δέ άφορά, κύριε δούξ, διά τήν 
άσφάλ,ειάν του, θά φροντίσω έγώ - ώ ,μεί
νατε ήσυχος διά τοΰτο’έπειτα τό μέγαρόν 
μου εΰρίσκεται παρά τήν θάλασσαν,έπομέ
νως θά έλθη καί θά έπιστρέψ/) διά λέμβου' 
είς τρόπον ώ ϊτ ε  δέν θά δυνηθ·7ϊ νά τάνφθά- 
σγ| ή έκδίκησις τοϋ σικελοϋ άντεραστού 
του. Λοιπόν, χαίρετε, άγαπητέ δούξ!

Μείνασα μόνη ή Τερεζίνα έπί πολύ έ 
μεινε παρά τά παράθυρον σύννους" άντί- 
θετα αισθήματα έπάλαιον έν τϊ5 καρδία 
της. Καί αν δέν ήρχετο; έσκέφθη, καί τά 
αίμα άνήλθεν έπί τοΰ προσώπου της. Πά
ραυτα δέ έδράξατο τάν έπί τή ;  τραπέζης 
έν σχήματι Σατύρου άργυροΰν κώδωνα 
καί έκρουσε βιαίως αΰτόν, πρός τάν έμφα- 
νισθέντα δέ ΰπηρέτην-

—  Νά έλθ») άμέσως δ άββάς, είπεν.
Έ π ί μίαν καί πλέον ώραν έμεινε π λη 

σίον τη ;  ό Σ ιαλ ιό ν ι- συνδιελέγοντο χα-

μηλοφώνως, δτε δέ έπρόκειτο νά άναχω- 
ρήσγι'

— Εννόησες λοιπόν ;- τ φ  είπεν- οί λεμ- 
βοΰχοι νά ήναι τυχαίοι, έάν δέ δέν θελή- 
σουν νά έκτελέσουν άμέσως δ,τι δ ιατά 
ξετε, τότε ύποσχεθήτε δ ιπλά - άλλά τά 
όνομά μου μή τό προφέρν)ς, ήκουσες ;

ΙΖ'

’Ασυμβίβαστος δλως έφαίνετο ή ευθυ
μία, ήν παρεΐχεν ή τρελλή Άπόκρεω,πρός 
τάς σοβαράς περιστάσεις, &; διέτρεχεν ό 
λαός τής Μεσσήνης.

Έκαστος έφαίνετο δτι προσεπάθει διά 
τελευταίαν φοράν, πριν ή σημάνγι έτι ή 
ώρα τής σφαγής καί τής άναστατώσεως, 
νά άπολαύσγ) τήν εΰθυμίαν καί νά διασκε- 
δάσγι έξ δλης καρδίας. Πάντες δμως ε ί
χον λάβη τάς αναγκαίας προφυλάξεις- τά 
ποικιλόχροα δόμινα καί αΐ έκ ζωηρών 
χρωμάτων ένδυμασίαι έκρυπτον στ ίλ-  
βοντα έγχειρίδια καί πιστόλια, έκ τών 
όπών δέ τής προσωπίδος έλαμπον φλογε
ροί όφθαλ.μοί. Είς τούς Ελβετούς αξ ιω 
ματικούς άπηγορεύθη ή έξοδος έκ τοϋ 
φρουρίου, καθ' δλην τήν διάρκειαν τών 
έορτών. Καί έντούτοις ή τρελλή Ά π ό 
κρεω δέν έπαυε νά βασιλεύ·/) μ’ δλην τήν 
μεγαλοπρέπειάν της, είς τάς δδούς, είς 
τάς οικίας, παντού τέλος. Τήν νύκτα έξ 
δλων τών θυρών καί τών παραθύρων ή- 
κούοντο οί κρότοι τοϋ χοροϋ καί ή μου
σική, άναπόφευκτα συστατικά τής μεθυ
στικής έν Ιταλία Άπόκρεω.

Τά μέγαρον τής κομήσσης είχε, κατά 
τήν έπιθυμίαν της, μεταβληθή έπιδεξίως 
είς φανταστικόν παλάτιον Νυμφών.

Περίφροντις δ άββάς έπεστάτει μετά 
τών τεχνητών είς τήν τελευταίαν διακό- 
σαησιν τών αιθουσών καί τών καλλυντη- 
ρίων- παντοΰ έβασίλευε τό τρελλόν σήμα 
τών Άπόκρεω' πλ.ούσιαι τράπεζαι ήσαν 
έτοιμοι νά δεχθώσι τά σπανιώτερα τών 
έδεσμάτων, πλαγίως δέ εύρίσκοντο παρα- 
τεταγμέναι φιάλαι περιέχουσαι τοΰς πα· 
λαιοτέρους οίνους τής Ι τα λ ία ς  καί Ι 
σπανίας.

Ή  κόμησσα άδιακόπως υπέγραφε προσ
κλητήρια, άτινα , ώς έπί τό πλεΐστον, 
διηυθύνοντο πρός τήν αριστοκρατίαν’ με
ταξΰ τούτων ύπήρχε καί τό τοϋ γηραιοϋ 
μαρκησίου, δστις άσμένως έδέχθη αΰτό. 
Καί διά πολλοΰς μέν άλλους λόγους,άλλά 
καί διότι ήλπιζε νά συναντήσγ) έκεΐ καί 
νά 0ιορ9·ώ()/( δεόντως τόν ψευτομαρκήσιον 
καί πρώην έπιστάτην του Ίωτήφ Ροϋσσο. 
Είς τοΰς παριστώντας τήν πρός τοΰς έ- 
λευθερόφρονας κλίσιν τοϋ μαρκησίου ή 
κόμησσα άπήντα :

— Έ  ! καί τ ί  σά; μέλλει ; μή φοβεϊ- 
σθε τ ίπο τε - τά έναντίον μάλιστα, θά δοθϊ) 
περίστασις νά έπιχειρήσωμεν νά άποσπά- 
σωμεν τόν άρχαΐον αΰτόν αριστοκράτην 
άπό τό σκυλολόγι τοϋ Ρωμαίου καί τής 
λοιπής συντροφιάς !

Ά λ λά  καί δ λαός δέν διεσκέδαζεν όλι- 
γώτερον. Ά π ό  πρωίας μέχρις έσπέρας καί 
τάνάπαλιν  δέν έπαυον νά διέρχωνται τά ς



οδού; άπειροι πρόσωπιδοφόοοι, οΐτινες έ- 
πλήοουν αΰτάςευθυμίας Δΐίξγιγοντο μετα
ξύ των τά εΰθυμώτερα παιγνίδια,οί δέ με- 
ταμφιεσμοί ήσαν τόσον έπιτυχδΐς οσον καί 
αστείοι.

Ή σαν έκεΐ άναμειχιγμένοι εις παραδο- 
ξότατα συμπλέγματα.Τοοβατόροι καί λνι- 
βταί' ίππόται καί σάτυροΓ καλόγεροι 
χαί νύμφαι. Τό πάν εΰρίσκετο ένεΰθυμία, 
τόν δέ αέρα έπλήοου ή ζωηρότης καί ό 
τοελλός ήχηρός γέλως, πρός δέ καί ή λε
πτή έκείνη εΰωδία τών ίων καί λοιπών 
άνθέων τοϋ Φεβρουάριου.Έκεΐ συνηντώντο 
παλαιοί γνώριμοι καί Ιτέλουν τάς κωμι- 
κωτέοας σκηνάς άναγνωρίσεως' άλλου πά 
λιν συνεκρούοντο,Ιλαμπον τά ξίφη είς τάς 
χεΐράς τών ιπποτών καί τά έγχειρίδια τών 
ληστών καί έκαστος θά έφοβεΐτο περί τοΰ 
αποτελέσματος της συμπλοκής έάν αΰτη 
δέν άνελύετο έν μέσω ηχηρών γελώτων καί 
διαρκών περιπτύξεων, ας μετά ταΰτα  ή- 
χολούθει συνεχής χορός μετά παντός ε ί '  
δους μουσικής, έν ω έπρώτευε πάντοτε ό 
έγχώοιος ασκός.

Περί την δείλην πρό πάντων δ θόρυβος 
καί ή ευθυμία έ'φθασαν είς τό Επακρον.

Τό πάν συνωθεΐτο έπί της κυρίας λεω 
φόρου τής διασχιζούσης την πόλιν' έκεΐ 
οί μετημφιεσμένοι έπολλαπλασιάζοντο, 
υπήρχε δέ αδιάκοπος βοή καί διαπερα
στικοί, ανυπόφοροι ήχοι κραυγών, ασμά
των χαί γελώτων" πλήθος άμέτρητον ά- 
μαξών καί ιππέων συνωθεΐτο έπί της με
γάλης ταύτης όδοΰ" αί άμαξαι τών αρι
στοκρατών, φέοουσαι κυρίας καί κυρίους, 
διά πολυτελών μελανών ώς έπί τό πλεΐ- 
στον «δόμινο» μετημφιεσμένων, έγεμον 
ίων καί άλλων άνθέων διά τών όποιων οί 
έπιβαίνοντες ετυπτον τοΰς άλλους έπω- 
χουμένους καί τοΰς είς τά  έπί τής όδοΰ 
αριστοκρατικά μέγαρα θεωμένους.

[Έπεται συνέχεια]. ft. Δ. X.

Τ Ο  Π Ε Ρ Α Μ Α
Βπειαόδιον τοΰ Γαλλο-Γ«ρμανι*οΰ πολέμου*

Οί Γάλλοι,ήττηθέντες, εΰοίσκοντο ήδη 
είς είκοσάωοον άπό τοΰ έχθροΰ άπόστα- 
σιν, ΰποχωοοΰντες πρός τήν ChalonSi Ή  
ήττηθεΐσα στοατιά ειχεν -ιίδη διαβή τόν 
Με ΰσιν καί είς άπόστασιν πολλών μιλλίων, 
καθ’ δλον τό μήκος τοΰ ποταμοΰ, αΐ γέ- 
φυραι είχον καταστραφή, ΐνα έμποδίσωσι 
την έπί τά πρόσω πορείαν τοΰ έχθροΰ" 
καί όντως, ή πορεία τών Γερμανών άνε- 
χαιτίζετο, άλλά συγχρόνως οί δυστυχείς 
Γάλλοι στρατιώται, οΐτινες, είτε ειχον 
πληγωθή έν ταΐς μάχαις, είτε, μετά τήν 
ήττάν των, είχον διασκορπισθή έκ τών 
τάξεων των, θ’ άπέθνησκον, διότι ή μόνη 
σωτηρίας όδός, ό ποταμός, είχε καταστή 
«διάβατος, ώς έκ τής καταστροφής τών 
γ ε φ υ ρ ώ ν .

Η νΰξ έπήρχετο. Σιωπηλαί σκιαί έ- 
φαίνοντο Ενθεν κάκεΐθεν παρά τάς όχθας 
Τοΰ ποταμοΰ, όμιλός τις, μετά σημείων 
μανιώδους απελπισίας,Εστη πρό τών ερει

πίων γεφύρας, ής τό Ιν μόνον τόξον διε- 
τηρεΐτο έν τώ μεσφ τοΰ ποταμοΰ. Αί 
ώραι παρήρχοντο καί αί σκιαί έπληθύ- 
νοντο, οί δέ ομιλοι καθίσταντο συμπαγέ
στεροι, στρατιώται δέ άπάντων τών σω
μάτων, πλανώμενα λείψανα τής άπολε- 
σθείσης μάχης, βαθμηδόν προσήοχοντο. 
Φωναί καί στεναγμοί ήρξαντο νά ταράτ- 
τωσι τήν βαθεΐαν νυκτεοινήν σιγήν. Τινές 
έπεχείρησαν νά διαβώσι τόν ποταμόν έπί 
ξύλων, άλλοι δέ άνύψουν τοΰς βραχίονας 
προτείνοντες έν τ-/( αγωνία των τάς πυγ- 
μάς, δπως μετ’ »ολίγον ΰποταχθώσι καρ- 
τερικώς είς τό πεποωμένον των.

— Διατί νά μή χαθώμεν εις τήν μά
χην τό πρωί ; άνεφώνουν.

Πυρά άνήφθη καί περί αΰτήν συνηθροί- 
σθησαν πάντες, οί πληγωμένοι έσύρθησαν 
δσον πλησιέστερον ήδύναντο καί περί α ΰ 
τοΰς οί λοιποί άπετέλεσαν εΰρΰ κύκλον. 
Αίφνης ισχυρά φωνή έτάραξε τήν έπικρα- 
τοΰσαν λυπηράν σιγήν.

— Εις άπόστασιν οκτώ λευγών ϋπήρ- 
χεν ή γέφυρα «Pont de la Fourche», ί 
σως αυτή νά μή κατεστράφη' πηγαίνωμεν 
νά ίδωαεν.

Ό  όμιλήσας ήτο ύπολοχαγός τοΰ πε- 
ζικοΰ, δστις, παρά τήν πυράν ίστάμενος, 
έξήταζε χάρτην, δν μόλις είχε έκτυλίξει, 
ό δέ δ άκτυλός του έδείκνυεν έπί τοΰ χάρ
του σημεΐόν Tt, έν ώ ήτο γεγραμμένον :
• Pont de la Fourche». Διάφοροι α ξ ιω 
ματικοί συνηθροίσθησαν περί τόν όμιλή- 
σαντα καί βραχεία συνδιάλεξις έγένετο, 
μεθ’ ήν ήρξαντο φωνάζοντες :

— Πηγαίνομεν. ’Εμπρός.
Πολλοί άνηγέρθησαν, άλλά ταΰτοχρό- 

νως καί πολλαί οίμωγαί ήκούσθησαν προ- 
ερχόαεναι παοά τών πληγωμένων, οΐτινες 
δέν ήδύνατο νά βαδίσωσι καί έφοβοΰντο 
μήπως έγκαταλ*ιφθώσιν.

— Ποιος είνε ό αρχηγός, ήρώτησε τις.
Οί αξιωματικοί άντήλλαξαν έοωτημα-

τικόν βλέμμα καί είτα,άνυψοΰντες τά πη- 
λίκιά  των,έχαιοέτισαν σιωπηλώς τόν έρω- 
τήσαντα, δστις ήτο ύψηλόσωμος συνταγ
ματάρχης τών Δοαγόνων, ετι ϋψηλώτερος 
φαινόμενος ώς έκ τοΰ περιβάλλοντος αΰ
τόν ποδήρους στρατιωτικού μανδύου καί 
ό μόνος έπιζήσας ανώτερος αξιωματικός.

— Ευχαριστώ, κύριοι, είπεν, δλοι οί 
Εφιπποι νά παραχωρήσωσι τοΰς 'ίππους 
των είς τοΰς πληγωμένους- σβύσατε τήν 
φωτιάν καί μάρς !

Καί δίδων τό παράδειγμα, καίτοι Ε
φερε πληγήν είς τό μέτωπον, άφίππευσε 
πρώτος αυτός καί θέσας έπί τοΰ ΐππου 
του έ’να στρατιώτην κυνηγόν, οΰτινος ό 
μηρός είχε συντριβή ύπό σφαίρας πυρο
βόλου, έτέθη είτα έπί κεφαλής τοΰ μικροΰ 
σώματος, δπερ έ* τ^ νυκτερινή πορείας 
ποοσωμοίαζε πρός σωρείαν φαντασμάτων. 
Ή  πορεία των ήτο βραδεία, διότι δέν ΰ- 
πήρχον αρκετοί ΐπποι ΐνα μεταφέρωσι 
τοΰς πληγωμένους πάντας, καί οί έλα- 
φρώτιρον πληγωμένοι ΰποχρεοΰντο νά βα- 
δίζωσιν έρειδόμενοι έπί τών συστρατιω
τών των.

Ή  ώχρά πανσέληνος έφώτιζε τήν όδόν,

ήν ώφειλον νά διατρέξωσιν. ’Οκτώ λεΰ- 
γαι ! Άπλοΰν παίγνιον διά στρατιώτας 
μόλις έξερχομένους έν ώραία ήμέρ^ έκ τοΰ 
στρατοπέδου των, άλλ ’ οί δυστυχείς έ- 
κεΐνοι φυγάδες, οΐτινες ήσαν κεκμηκότες 
καί αίμόφυρτοι, άνά πάν βήμα ΰφίσταντο 
μαρτύριον, ένόμιζον δέ δτι τό τέρμα τής 
πορείας των άπεμακρύνετο καθ’ δσον α υ 
τοί προυχώρουν. Τινές, ΐνα δυνηθώσι νά 
ποοχωρήσωσιν, έ'ρριψαν καί τόν άπομεί- 
ναντα αΰτοΐς οπλισμόν καί έβαινον μέ 
όφθαλμοΰς ημίκλειστους κλονιζόμενοι άνά 
πάν βήμα ώς οίνοβαριΐς.

Μικρά ταραχή άκουσθεΐσα είς τά πέριξ 
ένέσπειρε πανικόν είς τάς τάξεις καί 
ό άρχηγός έστη ΐνα καλώς άκροασθή, κα 
θότι έπήλθεν ό φόβος μήπως περιεκυ- 
κλοΰντο ΰπό κατασκόπων, καταδιωκόμε- 
νοι ήδη ΰπό τοΰ έχθροΰ. Ζουάβοι τινές, 
μέ τό δπλον τεταμένον, μετέβησαν πρός 
άνίχνευσιν. Ό  θόρυβος κατέπαυσε προς 
καιρόν, άλλά καί πάλιν ήρχισεν. Είχον 
ήδη έπί Ιξάωρον βαδίσει καί ή ήμερα ήρ
ξατο άνατέλλουσα.

Έ φ ’ δσον τό φώς ηΰξανεν, ή άθλιότης 
τών φυγάδων, ήν ή νΰξ ειχεν άποχρύψει, 
έγένετο μάλλον καταφανής. Ράκη πλήρη 
αΐματος καί βορβόρου άντί στολών πε- 
ριέβαλον τοΰς πλείστους καί πάντες Ετρε- 
μον ΰπό τό διαπεραστικόν ψΰχος τή? πρω
ίας. Αίφνης δ άρχηγός άνέκραξεν :

— 'Α λτ ,  πλήν τόσον σοβαρώς ώστε 
τρόμος κατέλαβε πάντας.

Είς άμφοτέοας τάς όχθας τοΰ ποταμοΰ 
έφαίνοντο ίχνη καταστραφείσης γεφύρας, 
μαρτυροΰντα ποΰ ΰπήρξέ ποτε ή «Pont 
de la Fourche». Ά γρ ια ι  κραυγαί άπελ- 
πισίας διέφυγον τά στήθη τινών, ένφ Ε
τεροι, ρίπτοντες τά δπλα των είς τόν πο
ταμόν, ΐσταντο σιωπηλοί , περιμένοντες 
τόν θάνατον. Οί άξιωματικοί, συναθροι- 
σθέντες έν ίδιαιτέρψ όμίλψ, συνεσκέπτον- 
το, πλήν οΰδέν μέσον σωτηρίας άνεύρι- 
σκον.

Ή  άπελπισία τοσοΰτον κατέλαβε τοΰς 
στρατιώτας, ώστε πλεΐστοι, έκδυόμενοι, 
έρρίπτοντο είς τόν ποταμόν προσπαθοΰν- 
τες, πλήν ματαίως, είτε νά φθάσωσιν είς 
τήν άντίπεραν όχθην, είτε ν’ άπαλλα- 
χθώσι ταχύτερον τών βασάνων των. Είς 
μάτην οί αξιωματικοί προσεπάθουν νά 
τοΰς έμποδίσωσιν" έν έλαχίστφ χρόν(ρ 
πλείονες τών έκατόν ειχον άπωλεσθή. 
Διαρκούσης τότε τής φρικτής ταύτης έ- 
κατόμβης ένεφανίσθη τρέχων γέρων χω
ρικός, όμοιάζων μάλλον πρός άγριον θη- 
ρίον, δστις, δι’ δλης τής δυνάμεως τών 
πνευμόνων του άνέκραξε :

—  Σταθήτε, σταθήτε, ΰπάρχει έ'να 
πέραμα.

Αί λέξεις αΰται έπενήργησαν μαγικώς, 
καί ή άπελπισία ΰπιχώρησε καί πάλιν 
είς τήν έλπίδα. Περιεκύκλωσαν πάντες 
τάν χωρικόν, δ δέ άρχηγός τόν ήρώτησεν:

—  Ά π ά  ποΰ έ'ρχεσαι ",
—  Είμαι εντόπιος.
— Λοιπόν, σΰ μάς ακολουθούσες προ 

ολίγου καί ένομίσαμεν δτι καταδιωκό- 
μεθα ;



— Μάλιστα.
— Ποΰ ε ΐν ε  τό πέραμα ;
— Έπάνω κάτω εΐνε μία λεύγα δρό

μος, έκεΐ άπό τό μέρος ποΰ ήλθατε.
— Έγνώριζες δτι ί) γέφυρα είχε κατα- 

στραφώ ;
— Μάλιστα.

κείνο. Έ κπληκτο ι έ'στησαν οί Γερμανοί- 
τέλος αξιωματικός τις άνεφωνγισεν :

— Μόίς ήπάτγισαν- θά έκαμον κανέν 
στρατήγημα. Θά έπέστρεψαν έπίσω. "Ας 
έπιοτρέψωμεν.

Έτερος ομως παρετήρησεν δτι οΰδέν 
ήδύναντο πλέον ν’ άνακαλύψωσιν έκ τών

— Διατί λοιπόν μάς άφήκες νά κά- ’ιχνών, διότι είχον έξαλειφθή ώς έκ τής 
μωμεν δλον αΰτόν τάν δρόμον, χωρίς α ΐ- έπ' αΰτών διαβάσεως τοΰ ίππικοΰ των καί 
τ(αν ; έτερος έξέφρασε τήν ιδέαν δτι ό γέρων

— Διά την σωτηρίαν σας. α ιχμάλωτος θά έγνώριζε ποΰ ύπαρχε τό
— Πώς ; ί πέραμα, άλλ' είς τάς έπανειλημμένας έ-
Ό  χωρικός μειδιάσας έξηκολούθησεν : ρωτήσεις άντέταί;ε βαθυίάτην σιγήν
— Σάς πηοαν τό κατόπιν τώρα, καί — Τωοα θά ίδωμεν μέ άλλον τρόπον, 

έπειτα άπό τρεις ώραις τό πολΰ τό Γερ- είπεν ό αρχηγός. Έμπρός εις τό ποτάμι, 
μανικόν ιππικόν θά σας προφθάσει. Ά ν  κτήνος.
έσταματούσατε άποτόμως εις έκεΐνο τό Καί η νάγκασαν τόν χωρικόν νά είσέλθϊ) 
πέραμα,οί έχθροί θά σάς άνεκάλυπτον καί εις τάν ποταμόν, ΐνα άνακαλύψωσι τό βά- 
άμέσως θά έσυλλογίζοντο δτι είς τό μέ- “ Τ"''
ρος έκεΐνο έπεράσατε τό ποτάμι καί δτι 
καί αΰτοί θά ή^ποροΰσαν νά τό περάσουν. 
Νά, διατί αναγκάσθηκα νά σάς άφήβω 
νά προχωρήσετε. Τώρα ήμπορεΐτε χωρίς 
φόβον νά ξαναγυρίσετε εις τό πέραμα, 
διότι οί Γερμανοί, χωρίς καμμίαν άμφι- 
βολίαν, θ’ άπατηθοΰν άπό αΰτό τά στοα-
τήγημκ·

—  Έ χεις  δίκαιον, πατριώτα, είπεν ό 
συνταγματάρχης. — Μεταβολή !

Έν διαστήματι όλιγώτερον τής μιας 
ώρας οί φυγάδες είχον διαβη τόν Μεΰσιν 
καί Ιφθασαν'πρό τών προχωμάτων τής 
αντίπεραν όχθης· Τελευταίος είσήλθεν εις 
τάν ποταμόν ό συνταγματάρχης.

— Εΰχαριστώ, είπε τείνων ττ,ν χεΐρά 
του πρός τόν χωρικόν.

‘Ο γέρων χαιρετίσας τοΰς φυγάδας έ
σπευδε παρά τάς χλοεράς όχθας τοΰ Μεύ- 
σιδος, ΐνα κουβϊί, άλλ ’ αίφνης δύω άπο- 
σπάσματα Ουλάνων διέκοψαν αΰτφ  τήν

θος αυτου.
Βαθμηδόν τό ύδωρ άνήρχετο μέχρι τών 

γονάτων τοΰ γέροντος, είτα μέχρι τής ό- 
σφύος- 5ϊ/ε φθάσει μέχρι τών ώμων
του, έκεΐνος δμως έξηκολούθει προχωρών.

— Μεταβολή, έκραύγασε πρός αΰτόν 
ό αρχηγός. Δέν υπάρχει πέραμα έκεΐ.

Οΰτω οί Γερμανοί έξηκολούθησχν έπα- 
ναλαμβάνοντες τό πείραμα άνά έκατόν 
μέτρα.

Καί πάλιν έ'φθασαν πρό τοΰ περάμα
τος ! Ό  δυστυχής γέρων, βεβρεγμένος, 
τρέμων καί αίμόφυρτος, έβαινε παρά ττ,ν 
όχθην.

Έγνώριζεν δτι οί ΰπ ’ αΰτοΰ σωθέντες, 
μόλις είχον βαδίσει τρεις λεύγας !

— Είς τό νερό ! διετάχθη καί πάλιν.
Τί άλλο ήδύνατο νά πράξγ) ; ώφειλε

νά υπακούστ). Καθ’δσον προυχώοει ΐστατο, 
ΐνα νομίζωσιν οί Γερμανοί δτι ό ποταμός 
ήτο βαθύτερος, πρός τοΰτο δέ έχαμή- 
λωνε τοσοϋτον, ώστε τό ΰόωρ έφθασε

πορείαν καί συλλαβόντες αΰτόν τόν ώδ·/|- μ^χρ1 τ<*>ν ώμων του. Στραφείς έρριψε
γησαν πρό τών Γερμανών άξιωματικών. 
Ά λ λ ’ δ χωρικός προσεποιεΐτο ήδη τόν 
βωβόν έκφράζων διά σημείων οτι οΰδέν 
έννόει, δτι οΰδένα είδε καί δτι οΰδέν έ
γνώριζε.

— Δέν πρέπει νά χάνωμεν καιρόν, έ
κραύγασε λοχαγός τις. Έμπρός καί θά 
τόν άναγκάβωμεν νά λύστ) ττ,ν γλώσσάν 
του, δταν φθάσιρ ή κατάλληλος στιγμή 

Καί οΰτω μυκτηριζόμενος καί δερόμε-

βλέμμα ικετευτικόν ποός τοΰς έχθρούς 
του, άλλ ’ οΰτοι άμειλίκτως έκραύγαζον :

— Έμπρός.
Έ τ ι  μάλλον χαμ·/)λόνων ό δυστυχής 

γέρων προΰχώρει.
— Έμπρός, έμπρός, τώ έκραύγαζον 

καί πάλιν μανιώδεις οί Γερμανοί.
Εξακολούθησε προχωρών Ιως δτου τό 

ΰδωρ τάν έκάλυψεν έντελώς- καί ένώ ήδύ
νατο νά σωθνϊ άνορθούμενος, προυτίμησε

νος δ δυστυχής γέρων ήναγκάσθη νά τρέχϊ) νά πν ιγ -Ji και σώσγι ουτω τους Γάλλους 
πρό τών Γερμανών ιππέων. Ένίοτε μή δυ- συμπατριώτας του. Διά τελευταίου βλεμ- 
νάμενος νά προχωρήσν) ϊπ ιπ τε  κατά γής ματος παρετήρησε ττιν γήν, τάν ήλιον, 
καί τότε έκέντων αΰτόν διά τών λογχών τάν κόσμον τέλος,δν έγκατέλιπε καί είτα 
των άνακράζοντες σατυρικώς: έβυθίσθη εις τό υδωρ.

—  Πήδα, Γάλλε. Ή  χ*ρά τών Γερμανών κατεστάλη πά-
Τέλος αί δυνάμεις αΰτοΰ έξέλιπον καί ραυτα, δ δ’ άρχηγός περίλυπος άνέκραξεν! 

ήτο αδύνατον νά προχωρήσγι, άλλά κατα- — Δέν ανεκαλύψαμεν ακόμη το πέ- 
βαλών ΰπεράνθρωπον άγώνα Υΐγέρθη καί ραμ* *αί έχάσαμεν καί τόν όδηγόν μας. 
ήρχισε νά τρέχτ,> διότι εΰρίσκοντο πρό τοΰ Οι Γερμανοί, εκ νέου απατηθέντες, έξ- 
περάματος. Έ π ί ήι*·ίβειαν Ιτι ώραν ήδυ- Υ)κ.ολουθησαν ττ,ν ματαίαν πορείαν των, 
νή^η νά προχωρήσγι, καί είτα έπεσε πε- ένφ τα υί)ατα τοΰ Μεύσιδος μετέφερον 
λιδνάς καί αναίσθητος κατά γής· Ή δη  σιωπηλά τά πτώμα τοΰ χωρικοΰ, δστις 
οί Γερμανοί είχον φθάσει είς τό μέρος έν 
ώ ΰπήρχέ ποτε ή γέφυρα «Pont de la 
FoUl’che», ένφ τά ίχνη, άτινα  ή*ολού- 
θουν, Ιπαυον αίφνιδίως, ώσεί οΐ Γάλλοι 
είσήλθον είς τό ΰδωρ πρός τό μέρος έ-

Τ Ο Μ Ο Ι
«Έχλεχτών Μυθιστορημάτων* τών έτών Α ', Β ', I" 
Δ' χαί Ε δεδεμένοί στερεύτατα καί χομψότατα πω- 
λοϋνται ί ν  τω Βιβλιοπωλείω ή,αών. Επίσης φύλλα τών 
«Έχλεχτών Μυθιστορημάτων» τοϋ Α' Β' Γ χαί Δ' ?· 
τους πρός λεπτά 20 έκαστον, τον δέ Ε ' χαί ΣΤ' πράς 
λεπτά 10.

Εξϊ5ό6»ι τό Α τεΰχ ο ς τ9)ί

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
τοΰ λαμπρόν περιοδικού, οΰτινος αγγελία διενεμήθη 
πρό τίνος τοΐς συνδρομηταΐς τών « ’ Εκλεκτών Μυθι
στορημάτων».

To Α' τεΰχος περιέχει : Τόν ΑθηναΤον Χρυσό·  
Θήραν,  διήγημα τοΰ κ Μιχαήλ Μητσάκη αυτοτελές* 
και τήν άρχήν τοΰ ΝιχόΑα Σ ι γ α λ ο ί ,  νέας ’Αθηνα
ϊκής μυθιστορίας τοΰ κ. Γρηγορίου ^ενοπούλοο

Τιμή έ τάστου τεύχους 96 σελίδων μετ’ εξω
φύλλου) λεπτά 50.

Γυνδρομή έτησία (24 δεκαπενθήμερα τεύχη) δρ.10. 
προπληρωτέαι, έζάμηνος δρ. 6 προπληρωτέαι.

Διά τό Εξωτερικόν αΐ αύτα\ τιμαι είς χρυσόν.
Άντ\ 3 μόνον δραχμών, τη προσθήκη τών ταχυ

δρομικών, οί νέοι έγγραφόμεναι συνδρο/ηταί δικαι
ούνται νά λάβωσι τά προεκδοθέντα τεύχη τής 
Λη ν ι χ η c  Βι βΑιοθήχης ,  ώς καί τινα έζ αυτών κατ' 
έκλογήν άντ\ 25 λεπτών έκαστον τεΰχος.

Τά τεύχη ταΰτα. άποτελοΰντα τήν 1 ην περίοδον 
τής ' ΕΧΛηνιχης Bi6.lmfl^xr\c, άπαοτ«ζο^σι σειράν- 
τερπνών,ο*>φελίμων κα' άξιαναγνώστων έργων ,ών κα
τάλογος υπάρχει έν τή προεκδοθείση άγγελια.

Συνδρομητα\ έγγράφονται παρά τω ήμετέρω Β ι- 
βλιοπωλείω τής «Κορίννηςη, όδό; Προαστείου άο.40, 
έν ω πο>λοΰνται τά προηγούμενα τεύχη ώς κα\ τό 
νέον έκδοθέν.

Τοΰ διάσημου έξερευνητοΰ τής ’Αφρικής Ε. Σ τ ά ν -  
, ού τό όνομα άπό έτών πληροί θορύβου τόν κό

σμον

Η ΓΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Σύγγραμμα πλήρες περιγραφών τοΰ βίου και τών 

?ργων τών άγριων λαών, οδς έπεσκέφθη, μεταφρασθέν 
ΰπό Γεωργ ί ο υ  'Α ί ρ α χ τ ά .

Έκδίδοται έν καλλιτεχνικω τόμω συγκειμένω έκ 
18 περίπου τυπογραφικήν φύλλων είς σχήμα μέγα 
ογδοον

"Εκαστον άντίτυπον τιμαται δρ. 3 κα\ έν τώ Έ -  
ξωτερκώ φρ. χρ. 4.

MAGAZINE ILLUSTRE
DE L A  FAM ILLE

P a r a i t  a  P a r i s  le 5  et l e  SO d e  c h aq u e  m o it

διά τοΰ ήοωικοΰ αΰτοΰ θανάτου απέδωσε 
τήν σωτηρίαν τόσων άνδρών, έκπληρώσας 
οΰτω τό πρός τήν Πατρίδα καθή*όν του. 

[Έχ τοϋ άγγλιχοΰ « X i t - B i t  s  » ] .
5®£.c h i l l e

PRIX DES ABONNEMENTS :

S i x  m o i s :  f t* . 9 .  — ( !  11 a n :  f t · .  1 6 .
(Συνδρομηταί Ιγγράφονται παρ' ήμΐν).

ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΡ. ΚΑΛΥΒΩΚΑ

( 4  α ρ μ κχ χ ο κ ο ιο ΰ  έν Ι Ι ά τ ρ α ις  )

Σπουδαία εύχαιρία δ·.’ άπαιαν την Δυτιχήν Ελ
λάδα. Πωλείται είς φιαλίδια χαι χατ' όχαν.

Παρά τώ Ιδίω χατασχευάζεται ό θαυμάσιος ro r t-  
χοθρεπτίxoc Oiroc μ ε τ ά  Κ ί ν α ς  χ α ι  Κ α χ ά ο ν . 
χαθώ; χαί τοϋ Ε υ χ α ΐ ν π τ ο ν  6 πεφημισμένος a r r » -  
π ν ρ ε τ ι χ ο ς  χαι Κ ο λ ό μ β ο ν ,ο μόνο; φημιζόμενος χατά 
της δ ι α ρ ρ ο ί α ς .  Άπόδειξις εστω αί είς χειράς το» 
(ϋρισχόμεναι συγχαρητήριοι έπιστολαί διαχιχριμέ- 
νων ιατρών.


