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Τήν 15 Σεπτεμβρίου τοΰ 1523, περί 
τήν πέμπτην πρωινήν ώραν, όμιλο; έ κ. 
τριακοσίων χωρικών, ώπλισμένων Χιά μ α 
κρών καί όζωδών ροπάλων, εΰρίσκετο έπί 
τή ;  όδοΰ τή ;  άγούση; άπό Όριλιάκ είς 
Μόρς.

Και ό μάλλον άτρόμνιτος ταξε ιδ ιώτη ;,  
βλέπων τά πεπαλαιωμένα ένδύματα, τήν 
μακράν και άτακτον κόμην καί τά  ήλιο- 
καη αυτών πρόσωπα, ήθελεν οπισθοδρο
μήσει' οΰχ ήττον, παρατηρών αυτούς 
πλησιέστεοον, θά διέκρινε μεταξΰ α ΰ 
τών κυναγωγού; τινας έφιππους, ών τά 
άργυρά σειράδια άπήστραπτον εις τάς 
πρώτας ακτίνας τοΰ άνατελλοντο; ήλίου.

Η παρουσία τών κυναγωγών τούτων 
έδήλου, δτι οί φοβεροί την όψιν άνθρω
ποι έκεΐνοι ήσαν γενναίοι καί έντιμοι ί- 
χνηλάται καί διώκται ζώων, άνχμένοντε; 
τά σημεΐον τή ;  άναχωρήσεω;.

Τόσω δέ μάλλον ένισχύετο ή ΰπόθεσις 
αυτη, καθ’ όσον πρό τριών ήμεοών είχεν 
όρισθή, όπω; οί άρχοντες τοΰ τόπου έξέλ- 
θωσιν είς Θήραν λύκων, οΐτινες, καίτοι τά 
φθινόπωρον δέν είχεν Ιτι έπέλθει, ήοχισαν 
έρημοΰντε; τάς έξοχάς.

"Αμα τή νυκτί, έγκατέλειπον κα τ ’ ά- 
γέλας τά απέραντα δάση, ένθα κατέφευ- 
γον τήν ήμέραν, καί διεσπείροντο άνά 
τάς πεδι άδας δνιοΰντες αΰτάς. Τινές είσε- 
χώρουν μέχρι τοΰ περιβόλου τών πλησιε- 
στέρων είς τά δάση καλυβών καί έκρύ- 
πτοντο ένεδοεύοντε; κατά τών βραδυνάν- 
των χωρικών. ’ Αλλοι τολμηρότεροι άνερ- 
ριχώντο είς τάς μάνδρας, Ιθραυον διά 
τώ/ όδόντων τάς θύρας τών καλυβών, 
άπεπν.γον τοΰς κύνας καί έρήμουν τά 
ποιμνιοστάσια καί τους σταύλου;.

Τοσοΰτος ήν ό τρόμος, όν οί λύκοι έν- 
έσπειρον καθ’ όλον τόν τόπον, ώστε οί 
χωρικοί, Λληθέντε; διά τήν κυνηγεσίαν, 
εσπευσαν μετά τοσαύτης προθυμίας, όσην 
οΰδέποτε άλλοτε έδειξαν δι’ άλλα ; α γγα 
ρείας,δι’ ών συχνάκις κατά τήν έποχήν έ
κείνην έ πεβαρυνον αΰτούς.

Τό μέρος, οπερ οί κυνηγοί είχον εκλέ
ξει ώς τόπον συναντήσεως, έκαλεϊτο Αυ- 
κοφωληά .

Ή ν  δέ τοΰτο βαθεΐα καί απρόσιτος 
φαραγξ, ής τό στόμιον έφράσσετο ΰπό 
βάτων καί θάμνων.

Κατά τινα λαϊκήν παράδοσιν, ή χαρά
δρα έκείνη είχε χρησιμεύσει ώς φωλεά 
πληθύο; λυκανθρώπων, δι’ οΰ; διηγοΰντο 
μυρίας θαυμασίας καί φοβεράς ιστορίας. 
Καθ'όλον δέ τόν τόπον οΰδείς εΰρίσκετο 
χωρικό; στέργων, δι’ Ιν χρυσοΰν τάλλη-

ρον, νά διέλθϊ) μόνος έν νυκτί τή ;  Λυκο- 
φωληά;.

Έ ναντ ι  τή ;  .φάραγγος, είς τά ετεοον 
μέρο; τ ί ς  όδοΰ, Ιρρεε ρύαξ, εί; τήν όχθην 
τοΰ οποίου έφύοντο έπιχαριτω; ίτέαι καί 
σχΐνοι, σχηματϊζοντε; παραπέτασμα έκ 
χλόη;, ένώ εί; τοΰ; πόδα; αΰτών έξετεί
νετο τάπη ; έκ βρύων καί χόρτων πεποι- 
κιλμένων διά μικρών άγριων άνθέων.

Ή  δροσερά έκείνη. συσκίασις, μειδιώσα 
ώ ; όασι; έν έρήμω, τόσψ πλησίον κει- 
μένγ) τή ;  σκοτεινή; καί άπαισ ία ; χαρά
δρα;, ήδύνατο νά διεγείρν) τήν δυσπι
στίαν τών άπαιδεύτων καί δυσειδαιμόνων 
χωρικών.

Δι’ αΰτοΰς τά γοητευτικόν έκεΐνο κα- 
ταφύγιον ήτο π α γ ί ; ,  απατηλόν δέλεαρ, 
προσφερόμενον τώ άφρονι ταξειδιώτη. Δυσ
τυχία εί; έκεϊνον, όστις έπί στιγμήν ή- 
θελε ζητήσει άνάπαυσιν ύπό τό πράσινον 
φύλλωμα τών ιτεών ! Δυστυχία εί; έκεΐ- 
νον, όστι; ήθελεν άφεθή βαυκαλιζόμενο; 
ύπό τόν μονότονον μορμυρισμόν τή ;  ά- 
κρίδο; καί τόν άόριστον ψίθυρον τών κα- 
λαμώνων, ύπό τήν συναυλίαν τοΰ παρα
δόξου τέλματο ;, τήν ήδεΐαν καί άσαφή 
ώ; μεμακρυσμένην μελωδίαν ! Δυστυχία 
εί; αΰτόν ! αν άπεκοιμάτο ΐνα μή έξυ- 
πνήσιρ πλέαν, διότι οί μυστηριώδει; κά
τοικοι τή ; φάραγγο;, έξερχόμενοι, έπλη- 
σίαζον ήρέμα καί περιεκύκλουν αΰτόν, αί 
δέ άπελπιστικαί έκείνου κραυγαί συνεχε- 
οντο μέ τά ;  άπαισ ία ; αΰτών ώρυγά;.

Σήμερον όμως, έπειδή ό ήλιο; χρυσί
ζει ήδη διά τών άκτίνων αΰτοΰ τά ;  κο- 
ρυφά; τών υψηλών δένδρων, έπειδή οί χω 
ρικοί είσί πολυάοιθμοι ώ; οί Σπαρτιάται 
τών Θερμοπυλών καί οπλισμένοι διά ρο
πάλων, άτινα , καίτοι έκ ξύλου, είσίν οΰχ 
ήττον επίφοβα όπλα, έξαπλοΰνται άφο- 
βω; εί; τήν όχθην τοΰ ρύακο; άναμένον- 
τ ε ;  τήν έλευσιν τών κυνηγών.

Άπελάμβανον οΰτω πρό ένά; τετάρτου 
τη ;  γλυκεία ; άναπαύσεω; τοΰ ανθρώπου 
όστι;, θαρρών έπί τήν ίσχύν αΰτοΰ, δύ- 
ναται ν’ αντιμετώπιση τάν κίνδυνον χω- 
ρ ί ; ν ά τρέμνι, ότε εί; τών ΐππων, ευρισκό
μενο; εί; τό μέσον τή ;  όδοΰ, έ'τεινεν α ί 
φνης τά ώτα και άφ·ήκε παρατεταμένον 
χρεμετισμόν.

Οί χωρικοί άνηγέρθησαν άποτόμω; καί 
πάντων τά βλέμματα διηυθύνθησαν άκου- 
σίω; πρό; τήν χαράδραν.

Συγχρόνω; ό κυναγωγά; άνηγέρθη έπί 
τών αναβολέων αΰτοΰ καί παοετήοησε 
προσεκτικώ; πρό; τήν πεδιάδα.

— Αΐ, σεϊ;, προσοχή ! ανέκραξε, νά, 
έρχονται οί κυνηγοί !

”Οντω;, ε’ικοσά; νέων εΰγενών έφάνη 
μετ’ ου πολύ εί; τήν γωνίαν τή ;  όδοΰ. 
Οί πλεϊστοι τούτων έφόρουν κολόβια έκ 
δέρματο; βουβάλου καί υψηλά ύποδήματα 
έκ δέρματος δορκάδος' έκαστος δ’ έφερεν 
εί; τήν ζώνην κυνηγετικήν άμφίστομον 
μάχαιραν.

"Οπισθεν αυτών ήρχοντο έφιπποι θερά- 
ποντε; φέροντε; τυφέκια καί τροφάς" 
ε ίτα άπωτέρω ήρχοντο οί κυναγωγοί σαλ- 
πίζοντε; διά τών κεράτων αΰτών καί οί

άρχικυνηγοί κρατοΰντε; δεδεμένου; ζω η 
ρού; καί θυμοειδείς κύνας.

Οί εΰγενεΐ;, ίδόντε; ότι οί ίχνηλάτα ι 
ήσαν εί; τά ;  θέσει; αΰτών, άπήλθον καλ- 
πάζοντε; πρό; τό δάσο;.

Οί χωρικοί ήκολούθησαν αυτού; τρο
χάδην πάλλοντε; τά ρόπαλα καί άφίνον- 
τε ;  κραυγά; άγρία; χαράς, α ; δέν ήδύ
ναντο νά καλύψωσιν οΰδέ τά σαλπίσματα 
τών κεράτων, οΰδέ τών κυνών αί ύλακαί.

Καί πάσα αΰτη ή θοουβωδη; συνοδία 
είσεχώρησεν εί; τό δάσο; ενθα έξηφανί- 
σθη ώ; όραμα.

’Αλλ’ άμα πά ; θόρυβο; έξελειπεν, ή δέ 
πεδιά; κατέστη πάλιν Ιρημο; καί σ ιω
πηλή, τό κεκονιαμένον φύλλωμα τή ;  φά
ραγγο; έσείσθη βραδέω;, οί θάμνοι έκι- 
νήθησαν , ώς εί έσείσθησαν διά λ α 
θραίας διελεύσεως σαύρας ή Ιχίδνης' είτα 
διά μέσου τών βάτων έφάνησαν δύο π α 
ράδοξοι κεφαλαί.

’Αμφότεραι, λίαν ώχραί, ήτένισαν μέ: 
άπαστράπτοντα; οφθαλμούς πρός τό δά
σος καί έμειναν έπί στιγμήν' ακίνητοι. 
Κατόπιν τά δύο περίεργα έκεΐνα όντα έξ- 
ήλθον έ'οποντα τΤίς χαράδρα;, άλλά μ ετ ’ 
άνησύχου προφυλάξεω; καί έ'τοιμα νά 
είσέλθωσι πάλιν έπί τφ  έλαχίστψ θορύβφ.

Ησαν δύο νάνοι κάτισχνοι καί καχε- 
κτικοί, αδελφό; καί άδελφή δίδυμοι. Έ π ί  
τή ;  άλλοκότου αΰτών μορφή; έζωγραφί- 
ζετο ό τρόμο; καί ή κόπωσι;. Τοΰ; πόδας 
έ'χοντε; γυμνούς, τήν κόμην κάθιδρον καί 
άσθμαίνοντε; έκ τοΰ φόβου, έφαίνοντο 
κρυπτόμενοι άπό τόν ήλιον, ώ ; δύο φαν
τάσματα θαμβωθέντα έκ τοΰ λαμπροΰ έ
κείνου φωτός καί αίσχυνόμενα διά τά έ- 
σχισμένα αΰτών ενδύματα. Τό ανάστημα 
αΰτών ήν όσον δεκαετοΰ; παιδιού, καίτοι 
είχον δέκα όκτώ περίπου έτών ήλικίαν" 
άλλ ή δυσμορφία αΰτών ένέπνεε μάλλον 
οίκτον ή άποστροφήν.

Ή νάνο;, βραχεία καί στρογγύλη ώ ; 
σφαίρα, είχεν υπερμεγέθη κεφαλήν, όλως 
δυσανάλογον πρός τό λοιπόν σώμα, ή δέ 
ξανθή αΰτή ; κόμη έσύρετο έπί τοΰ έδά- 
φου;. Ητο αδύνατον νά παρατηρήση τις 
τήν πεπιεσμένην αυτνΐ; ρίνα, τά προέ- 
χοντα χείλη καί τοΰ; παραδόξου; εκεί
νου; οφθαλμού; χωρίς νά μειδιάση. At 
παρειαί α ΰτή ; καί οί ώμοι άπέσταζον τά 
έρυθρόν ψιμμύθιον, δι’ οΰ έκαλύπτοντο, 
ώ; ήν συνήθεια τώ καιοφ έκείνω, τό δέ 
άχαρι έκεΐνο έρυθρόν χρώμα έχοωμάτιζεν 
οΰτω; άλλοκότω; τό μελάγχρουν αυτής 
δέρμα, ώστε τά ταλαίπωρον πλάσμα ώ- 
μοίαζε μάλλον ποός άγριον καί άγνωστον 
ζώον ή πρό; άνθρωπον. Βραχεία έσθή; ά- 
τελώ ; έκάλυπτε τά ;  άκομψου; αΰτ-7ί; κνή- 
μα ;, αί δέ χεΐρές τη ;  μόλι; έξήρχοντο 
έκ τών μακρών χειριδών τών κατεσκευα- 
σμένων έξ οθόνη; λ·υκή; καί κιτρίνη;. 
Έν τούτοι; ή μικρά έκείνη νάνος έφαί
νετο Ιχουσα άξιώσει; φιλαοεσκεία;, οπερ 
άπεδείκνυεν ότι ήσθάνετο τήν δυσμορφίαν 
αΰτή ;.  ΓΙολλάκι; έμειδία όπω; δείξγ) τοΰς 
λευκού; αΰτή ; όδόντα;, συχνάκι; δέ καί 
έγέλα χωρί; νά γνωρίζγι δ ιατί. Οΰδέν 
ήδύνατο νά έξισωθϊ) πρό; τήν εΰκινησίαν



<τών μ.υών τοϋ προσώπου της' άλλά καί 
τό πνεύμα αΰτής ήν έπίσης άστατον μέ- 
χοις υπερβολής. Μεταπίπτουσα άποτό
μως άπό τή ;  βαθυτέρας μελαγχολίας εις 
τήν ζωηροτέραν χαράν έγέλα πριν άπο- 
μάξτ) τά δάκρυα της καί έκλαιε μέ τό 
μειδίαμα 2τι είς τά χείλη. Ήδυνατό τις 
■νά παραβάλγ) αΰτήν πρός κατα ιγ ίδα Α 
πριλίου, καΰ’ ήν την ραγδαίαν βροχήν 
διαδέχεται αίφνης δ χρυσίζων ήλιος.

Ή  ασχήμια τοϋ συντρόφου αΰτής ήν 
μάλλον ενδιαφέρουσα. Τό πρόσωπόν του 
ην όλιγώτερον έξωδικός καί μάλλον έπί- 
μηκες' κυανόχρους κύκλος πέριξ τών κυα
νών αύτοΰ οφθαλμών κκθίστα αυτούς με- 
γαλειτέρους παρέχων αύτοΐς έκφρασιν νο- 
σηράν καί μελαγχολικήν. Ή  καμπύλη 
αύτού ρίς, πεπιεσμένη κατά τά πτερύγια, 
τά πλατέα ώτα, άφ’ ών έκρέμαντο βαρέα 
ένώτια, αί μακραί καί λειπόσαρκοι χεΐ- 
^ες, τά ισχνόν άνάστημα καί αί ώς σπά- 
θαι λεπτα ί αύτού κνήμαι, εΐλκυον τήν 
προσοχήν καί προεκάλουν τάν οίκτον. Ή  
ούλη καί έριώδης αύτού κόμη ήν άτά- 
,κτως καί άλλοκότως κεκομένη είς πολλά 
μέρη.

Κατά παράδοξον άντίθεσιν, όσον ή ά- 
δελφή αυτού ήν ζωηρά, εΰερέθιστος καί 
θορυβώδης τόσον έκεΐνος ήτο ήρεμος καί 
σκεπτικός. Ούδέν αίσθημα έξεδηλοϋτο έπί 
τοϋ άπαθοϋς καί άφώνου αύτού προσώ
που. Σπανίως έμειδία, καίτοι δέ νεώτα- 
τος, ήτο έν τούτοις λίαν σοβαρός. ‘Η έν- 
δυμασία αύτού δέν ήτο όλιγώτερον άλλό- 
κοτος τής άδελφής αύτού' έφερεν άνωθεν 
τού έξ οθόνης έπενδύτου περικάλυμμα ίπ 
που, ύπό δέ τό ράκος έκεΐνο, τό καλύ- 
πτον αυτόν άπό κεφαλής μέχρι ποδών, 
έρρίγει ώς πυρέσσων, ένώ ή νάνος έψιθύριζε 
δέησιν.

— "Αν ήμάρτησα, θεέ  μου, είπε κα- 
ταλήγουσα, άρκετά έξιλεώθην πρό δύο 
ήμερών διά τών δεήσεων !

— Καί προ πάντων διά της νηστείας! 
•προσέθηκεν δ νάνος βαθέως στενάζων.

— Ώ  ! ναί, έψιθύρισεν ή αδελφή του 
άναλυομένη είς δάκρυα.

— Έ λ α ,  καλή μου Σεβρέτη, ολίγον 
θάρρος ! ύπέλαβεν ό νάνος, ιδού καί π ά 
λιν έσώθημεν !

— Έσώθημεν ! άνέκραξεν έκείνη μετά 
τοσαύτης παραφοράς, ώστε δ άδελφός της 
Οπισθοδρόμησε κατά Ιν βήμα έσώθημεν, 
διότι πρό δύο ήμερών τρεφόμεθα μέ ρίζας 
καί σβύνομεν τήν δίψαν μας μέ το άθλιον 
υ6ωρ τών ρυακίων έσώθημεν, διότι έκοι- 
μήθημεν είς τό κοίλωμα δένδρου χωρίς 
να μας φάγωσιν οί λύκοι καί δταν είδο- 
μεν τους κατηραμένους έκείνους κυνηγούς 
κατεφύγαμεν είς τήν χαράδραν. Ά  ! φρι- 
*ιώ άκόμη, ένθυμουμένη τήν άμμον, τήν 
όποίαν έπατούμεν καί τούς ξηρούς κλά
δους, οΐτινες έθραύοντο μεταξύ τών χει
ρών μας. Έσώθημεν I ά ! είσαι άστεΐος, 
^ζοχώτατε Μουσερόν' άλλ ’ άν άποθάνω 
από τήν δίψαν, τήν πείναν καί τήν κόπω- 
®*ν εις αυτήν τήν ίρημον, θά σέ τύπτγι 
η συνείδησις, καί πιστεύω δτι ταχέως θά

συμβγ) αύτό, διότι αισθάνομαι μεγάλην 
αδυναμίαν.

— Πεινάς, δυστυχής Σεβρέτη ; είπε 
διά συγκεκινημένης φωνήί δ νάνος, τόν δ
ποΐον ή άδελφή αύτού άπεκάλεσε Μου
σερόν.

Έν τα ΰτφ  δύο δάκουχ έρρευσαν έπί 
τών κοίλων αύτού παρειών.

— Πεινώ καί διψώ, αδελφέ μου, έπα- 
νέλαβε τραχέως ή νάνος.

— Άλλοίμονον ! μάς άπεδίωξαν άπαν- 
θρώπως άπό τάς καλύβας, είς τάς θύρας 
τών όποιων έζητήσαμεν φιλοξενίαν,άδελ
φή μου. Καί δταν έπέμενα διά νά μοί δώ
σουν Ιν τεμάχιον μαύρου άρτου, οί βου
κόλοι μέ ήπείλουν δτι θά μέ έφόνευον 
άποκαλοϋντές με υιόν μάγου !

— Τί δυστυχία ! νά ήσαι τόσον άσχη
μος καί ισχνός. Ά λ λ '  οί βάρβαροι αύτοί 
χωρικοί έκτιμοϋν μόνον τούς μεγαλοσώ
μους καί άς ήναι ηλίθιοι καί δέν άποδί- 
δουν σημασίαν, ούδέ έννοοΰν τήν χάριν 
καί τήν εύγένειαν τών τρόπων. Είς τήν 
αύλήν τού Μουλέν, τούλάχιστον, οί με- 
γαλείτεροι αύθένται έξετίμων τά προσ
όντα μας καί αύτός ό μέγας στρατάρχης 
πολλάκις έχειροκρότησε τους χορούς μου.

—  Ναί, τούς διεσκεδάζαμεν μέ τούς 
μορφασμούς μας, διέκοψε θλιβερώς δ Μου
σερόν* οί αύλικοί τοϋ κυρίου Βουρβώνος 
κατεδέχοντο νά γελώσι μέ τά  σκιρτήματα 
καί τά πηδήματά μας.

— Τί ονομάζεις μορφασμούς, σκιρτή
ματα καί πηδήματα ; άνέκραξεν ή νάνος 
έξέρυθρος έκ τής οργής. Ά ν  όμιλος διά 
σέ, διαφέρει τό πράγμα, άλλ ’ είξευρε δτι 
δέν δέχομαι ύβρεις, ούδέ άπά τάν άδελ- 
φόν μου !

—  Δέν έννοώ νά σέ προσβάλλω, Σε
βρέτη. Αναγνωρίζω δτι έχόρευες θαυμα- 
σίως καί δτι ό κύριος Βουρβών σέ έθαύ- 
μαζε πολύ. Ά !  τάν δυστυχή μου αΰθέν- 
την, δέν θά τον ίδω λοιπόν πλέον, αύτόν 
δστις μέ άφινε νά έξαπλοϋμαι είς τούς 
πόδας του ώς πιστός κύων.

— Εύτυχής καιρός! είπε στενάζουσα ή 
Σεβρέτη. Καί τί ώραΐα ένδύματα είχομεν 
άντί τών άπαισίων αύτών ρακών !

Καί άνήγειρε διά τών δακτύλων τήν 
άκραν τής έσθήτός της.

— Φιλάρεσκος ! είπεν δ Μουσέρόν διά 
θωπευτικής φωνήί-

— Φιλάρεσκος ! έπανέλαβεν ή νάνος 
μειδιώσα, άλλ ' ή φιλαρέσκεια δέν

, ζει άρά γε είς νέαν γυναίκα, ή όποία δέν 
ήδικήθη τελείως ύπό τής φύσεως ! Ά  ! 
άν αύτοί οί κατηραμένοι βοημοί, τούς ό
ποιους συνηντήσαμεν χθές, είχον νά κά- 
μωσι πρός γενναΐον εύγενή καί όχι πρός 
άνανδρον πλάσμα ώς σέ, άδελφέ μου, θά 
είχα άκόμη τά κοσμήματά μου καί τάν 
βελούδινον πΐλόν μου μέ τά πολύχροα 
πτερά του. Είξεύρεις δτι καί σύ ήσο χα- 
ρίεις μέ τά μικρά λευκά υποδήματα, μέ 
τούς έπιχρύσους πτερνιστήρας, τούς έ'χον- 
τας μίαν μόνον αιχμήν, κατά τόν συρμόν 
τών Μαυριτανών ; Λυπούμαι πρό πάντων 
διά τά μικρόν χρυσοποίκιλτον περιστερνί- 
διόν σου καί τόν πολύτιμον μανδύαν σου,

μέ τά  δποϊα είχες λαμπρόν άληθώς ύφος 
είς τά θριαμβευτικά γεύματα τοϋ Μουλέν 
καί τής Σαντέλ. Αί ! τ ί  γεύματα, Μου
σερόν !

— Είσαι σκληρά, Σεβρέτη, ένθυμί- 
ζουσα τά τοιαύτα, άφού κατεδικάσθημεν 
είς λο-.μόν, είπεν ό νάνος αισθανόμενος 
συγκρουομένους μηχανικώς τούς όδόντας 
του .Ό  ταλαίπωρος μου έπενδύτης! Όμο- 
μογώ άλλως τε δτι πολλαί κυρίαι τής 
αύλής μέ συνεχάρησαν δι’ αύτόν.

— Καί ήτο καί τούτο δώρον τοϋ με- 
γαλοδώρου πρίγκηπος τοϋ ύψηλοτάτου 
δουκός Βουρβώνος.

— Σιωπή ! καλή μου άδελφή, είπεν δ 
Μουσερόν παρατηρών άνησύχως περί αυ 
τόν καί θέτων τόν δάκτυλον έπί τών χει- 
λέων' μή λησμονεί οτι αύτό είναι τό ό
νομα έπισήμου φυγάδος, τόν δποΐον ήθε- 
λήσαμιν νά άκολουθήσωμεν καί εϊμεθα 
καί ήμεΐς φυγάδες καί περιπλανώμενοι.

— Ά λ λά  τίς θά μάς άκούσϊ) είς αύτήν 
τήν έρημον ; ύπέλαβεν ή νάνος γελώσα' 
βεβαίως, ταλαίπωρε άδελφέ μου, είσαι 
τρελλός.

— Άλλοίμονον ! έψιθύρισεν έκεΐνος, 
διατί νά μή ήμαι άκόμη δπως πρό ολί
γων ήμερών !

— Άληθώς, ύπέλαβεν ή Σεβρέτη κλαί- 
ουσα ήδη, είχες ώραΐον τίτλον ' ήσο τ ρ ε λ -  
λ'ος τοϋ ύψηλοτάτου στρατάρχου Βουρ
βώνος.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν δ άδελφός 
της ώρμησε ποός αύτήν καί έθηκε τήν 
τρέμουσαν χεΐρά του έπί τών χειλέων 
της.

— Δυστυχής ! σιώπησον ! είπε χαμη- 
λοφώνως, άν δέν θέλγις νά χαθώμεν.

Αόριστος θόρυβος βημάτων, φωνών καί 
πανοπλιών έ'φθανε μέχρις αύτών. Άμφό- 
τεροι έμειναν άκίνητοι έκ τοϋ τρόμου. 
Μετ’ ολίγον έφάνη ομΐλος άνδρών έρχο- 
μένων έκ τίνος έγκαρσίας όδοϋ.

Ή  Σεβρέτη συνεκράτησε κραυγήν φρί
κης, ήτις ήθελε προδώσει αυτούς, ά λλ ’ 
ό φόβος έζωογόννησεν αίφνης αύτήν καί 
φεύγουσα, έλαφρά ώς κεμάς, έκρύβη όπ ι
σθεν τών Ιτεών καί τών καλάμων. Μετά 
μικρόν δισταγμόν ό Μουσερόν έμιμήθη τήν 
άδελφήν του καί έκρύβη πλησίον της.

Είτα, έννοήσαντες έαυτούς έν άσφα- 
λεία, ετεινον τό ούς, ύπείκοντες είς φυσι
κήν περιέργειαν, καί παρετήρησαν διά μέ
σου τών καλάμων.

Ειδον τότε μετ’ έκπλήξεως καί τρό
μου τέσσαρας άνδρας φέροντας μακρόν φο- 
ρεΐον, έφ’ ού ήν έρριμμένη μελανή άργυοο- 
κέντητος σινδών.

Οί βαστάζοντες τά φορεΐον έβάδιζον 
έμπρός, ήσαν δέ δύο χωρικοί ένδεδυμένοι 
έσχισμένους σάκκους έξ οθόνης κυανής. 
Προεχώρουν τεθλιμμένοι καί τρέμοντες,ώς 
εί έ'φερον τόν διάβολον έπί τής γής·

Οί δύο άλλοι έφερον κράνος είς τήν κε
φαλήν καί θώρακα' Ιπαλλον δέ έν τ^ 
χειρί πλατύ ξίφος γυμνόν, οΰτινος ή λε- 
πίς άπήστραπτεν ύπά τάν ήλιον. ’Οσάκις 
δέ οί χωρικοί, είτε κεκοπιακότες, είτε έ- 
κουσίως έβράδυνον τό βήμα, νισθάνοντο



πάραυτα τήν αιχμήν τοϋ ξίφους κεντώ- 
σαν τήν ράχιν κυτών.

Οί νάνοι, παρατηροΰντες άνησύχως 
τού; νεοελθόντας, κατελήφθησαν ΰπό φρι- 
χιάσεως εύθύς ώ ; είδον ττ,ν μυστηριώδη 
έκείνην βυνοδίαν, διευθυνομένην άκριβώς 
π ρ ό ;  τό ( Λ ε ρ ό ς , δπερ είχον έκλέξε t ώ ;  κα- 
ταφύγιον.

Καί όντω;, οί φορείς διν^λθον την όδόν 
χαί άπέθηκαν το φορεΐον ύπό τινα ί τέαν.

Ειτα οί δύο θωρακοφόροι έκαθέσθησαν 
εϋ; τινων βημάτων άπόστασιν καί άπέθη
καν πλησίον αύτών τά ξίφη των. Ησαν 
δέ ούτοι, ώ ; ήδύνατο τ ι ;  εύκόλω; νά έν- 
νοήσνι έκ τ ί ί ;  περίβολέ; καί τοΰ ήθου; 
αύτών, έκ τών φοβερών έφιππων πιστο- 
ριοφόρων, οΐτινες τόσω σπουδαϊον διεδρα- 
μάτισαν μέρο; κατά τού; θρησκευτικού; 
πολέμου;.

['Έ πετα ι συνέχεια],
Τ ΟΝΥ.

-Mar5

ΒΣΕΒΟΑΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Σ υνέχεια]·

— Μμ... μμ... δηλαδή... 'ξεύρετε τ ί . . .  
Τά συμβόλαιον βεβαίω; θά γείνγι ανεπί
σημον,άλλά συμφώνω; πρό; τού; κανόνα;, 
τούς οποίου; άπαιτοΰν τά τοιούτου ε ί
δους συμβόλαια.

—  Σύμφωνος, ένευσε ό Βελτίστσεφ.
— Ά λ λ ά -α -α . . .  μ-μ· . ·  έπειδή είς τό 

συμβόλαιον, φρονώ, οτι δέν εινε σωστόν 
νά θέσωμεν τήν καθαυτό ούσίαν τ^ς ύπο- 
θέσεως, δτι δήθεν, έγώ, ό Άντιζ ίστρωφ 
άναλαμβάνω τήν διεκπεοκίωσιν τοΰ δια
ζυγίου τοΰ δεινός μέ τήν δείνα, έγώ δέ, ό 
Βελτίστσεφ, ΰποχρεοΰμαι έν περιπτώσει 
εύνοϊκής έκβάσεως καί τά λο ιπά .. .

— Βεβαιότατα τοΰτο εινε δλως αδύ
νατον, έπεβεβαίωσεν ό Βελτίστσεφ.

— Τό βλέπετε λοιπόν ! . . .  Διά τοΰτο 
ήι/.εΐς θά τό συντάξωμεν διαφοροτρόπως.

— Παραδείγματος χάριν, ά ;  είνε κ' I- 
τσι, πάρετε ενα έπιστημονικόν βιβλίον, 
τάν Δάρβιν έ'στω, ή δ,τι άλλο θέλετε! καί 
παραγγείλατέ μου νά τό μεταφράσω εί; 
τό ρωσσικόν. Τότε κάμνομεν τό συμβό- 
λαιον, οΰτω ;, δτι δήθεν ό Βελτίστσεφ 
παρήγγειλε πρό; τόν Άρίσταοχον Ά ντ ιζ ί -  
σ-.ρωφ, τήν μετάφρασιν τοΰ τάδε συγ
γράμματα;, μέ τήν συμφωνίαν, δτι, τη ;  
έν περιπτώσει ευσυνείδητου έκπληρώσεω; 
εργασία;, ήν άνέλαβεν, υπόσχομαι νά 
τφ  πληρώσω πέντε χιλ ιάδα;. Μ’ έν- 
νοεΐτε ", Τότε εχομεν καί τό ψωμί γερό 
καί τό σκυλί χορτασμένο.

*0 Βελτίστσεφ έσίγα, θεωρών τόν ξένον 
του μετά διφορούμενου μειδιάματο;.

— Άκούσατέ μου ! ειπεν οΰτο; έπί

τέλο υ ;- συγγνώμην διά τήν ειλικρίνειαν, 
μοΰ φαίνεται δμω;, δτι πάν δ,τι λέγετε 
είνε λόγοι τοΰ άέρο; ! . . . Τ ί;  ή ανάγκη 
συμβολαίου ; καί τ ί  Δάρβιν μοΰ λέγετε ; 
καί τ ί ; ,  έπί τέλου; πληρόνει διά μετα
φράσει; πέντε χ ιλιάδα; ; άλλά καί ποΰ 
θά παρουσιασθίίτε μέ τοιοϋτον μωρόν 
συμβόλαιον;

— Βέβαια, νά σά; ένάξω, δέν θά τό 
κάμω ποτέ, άλλά τοΰτο είνε, ’ξεύρετε, ά- 
πλώ ; μόνον πρό; ήσυχίαν τ75; συνειδή- 
σεω; ! σαρκαστικώ; μειδιών ειπεν ό Ά ν 
τιζίστρωφ.

— "Οχι, μέ συγχωρεϊτε, αύτά τά ό
ποΐα λέγετε, απέχουν πολύ άπό τήν ύπό- 
θεσιν ! Μέ άναγκαζετε μάλιστα νά αμ
φιβάλω, άν πράγματι δύνασθε νά διεκ- 
περαιώσετε τήν ΰπόθεσιν, τήν οποίαν α 
ναλαμβάνετε.

— Είμπορεΐτε λοιπόν νά άμφιβάλετε ! 
τ ί  μέ μέλλει εμένα ; ! . . .  Έ γώ , κύριέ μου, 
είμαι ριζοσπάστη;- βουλέ - βού, λοιπόν, 
βουλέ - βού, άφοΰ δμω; δέν βουλέ - βού, 
τότε πώς βουλέ - βού ! Αύτό εινε τό πα- 
ραμΰθι !

— Δέν σάς έννοεΐ κανείς ! Είπέτε μου, 
παρακαλώ, τοΰτο ομοιάζει μέ μίαν μυστι
κότητα ! Άναλάβετε τήν ΰπόθεσιν καί 
μή δώσετε οΰτε κάν ύπαινιγμόν τών μέ
σων, τά όποΐα πρό; τοΰτο θά μεταχειρι- 
σθητε. Ό μιλεΐτε περί συμβολαίων τινών 
εικονικών καί θέλετε,ώστε άνθρωπος,Ιχων 
σώα; τά ;  φρένα;, νά σά; πιστεύση διά 
μιά ;. Αί σοβαραί πραξει; δέν γίνονται 
οΰτω πω ; !

— Χ μ...  δηλαδή, μέ άλλου; λόγου; 
θέλετε νά ε’ιπητε πώ ; είμαι κανένα; ά- 
γύρτη; καί άπατεών ;

— Νά σά; είπώ, έπρόφερεν άνασπών 
τού; ώμου; ό Πλάτων- σεΐ; ό ίδιο; μέ 
άναγκαζετε νά συμπεράνω τοΰτο.

— ‘Ώστε θέλετε λοιπόν, είπε καμμύων 
τόν ενα οφθαλμόν δ Άντιζ ίστρωφ, θέ
λετε, νά είποΰμεν, νά σηκόσω ολίγον τήν 
άκραν τοΰ μυστηοιώδου; παραπετάσμα- 
τό; μου, καί δι'ύπαινιγμοΰ έ'στω, νά σά; 
δείξω τάν δρομίσκον εκείνον, ε ί ; τάν ό
ποιον σκέπτομαι νά οδηγήσω τήν ένδια- 
φερουσαν ύμά; ΰπόθεσιν ; . . . "Ετσι είνε, 
κύριε Βελτίστσεφ ;

— Φρονώ οτι άπ’ έδώ έπρεπε ν’ άρ- 
χίσωαεν, άν έπιθυμητε νά φέρωνται πρό; 
ύμά; μετά σοβαρά; έμπιστοσύνη;.

— Χμ... Έ τσ ι  είνε ! . . .  Καταλαμβά
νω. Ά ;  γείνγ) λοιπόν δπω; τά θέλετε ! 
Θά σηκώσω τά παραπέτασμα, άφοΰ τό 
έπιθυμητε ! ειπεν ό Άντιζ ίστρωφ διά 
πρωίμου πανηγυρικού ΰφου;.

Ήγέρθη έκ τοΰ καθίσματα; καί θέσα; 
τά ;  χεΐρας είς τά θυλάκιά του έπλησίασε 
πρός τόν Βελτίστσεφ διά βραδέων καί με- 
μελετημένων βημάτων.

— "Α; λάβωμεν, παραδείγματο; χά- 
ptv, ώ ;  θέμα τ ϊ ί ;  ομιλία; μα; Ιν χαριέ- 
στατον τοπεΐον, ήρξατο οΰτο; καμμύων 
ώ ; πάντοτε τόν άριστερόν οφθαλμόν. Τί 
θά έλέγετε, παραδείγματος χάριν, άν έ- 
βλέπατε τόν Κόροβοφ νά κάμνν) περίπα

I

τον είς τήν έν Βλαδήμερσκ1 άγουσαν ; . . .  
Πώς σάς φαίνεται ή άποψις τοΰ μα- 
κροΰ τούτου καί όμ«λοΰ δρομίσκοο· 
είς τό χαριέστατον τοΰτο τοπεΐον ; Ά -  
παντήσατέ μου λοιπόν ! . . . Θά γ νω 
ρίζετε βέβαια δτι, κατά τούς νόμους τ?5ς 
ρωσσικ'/ς αύτοκρατορίας, ό γάμος αΰτός. 
καθ’ έαυτόν διαλύεται, άν είς έκ τών συ
ζύγων δέν δηλώσγι τήν έπιθυμίαν ν’ άκο- 
λουθήσιρ οίκειοθελώς τόν αΰτόν δρόμον 
πρός διατήρησιν τών συζυγικών δεσμών 
καί της συμβιώσεως.

Ό  Βελτίστσεφ, οίονεί κατάπληκτος ύ 
πό τίνος σκεψεως, σοβαρώς καί άτε- 
νώς έθεώρει τάν ξένον του, διά πλατέων 
ήνεωγμένων και έκπληκτων οφθαλμών.

— Καί βέβα ια αύτό πράγματι φαίνε
τα ι δτι κάπως έρχεται είς τάν λογαρια
σμόν, βραδέως έπρόφερεν οΰτος χαμηλο- 
φώνως έξακολουθών νά παρατηρώ τόν 
θριαμβεύοντα Άντιζίστρωφ.

— ΤΑ-ά ; ! εύρίσκετε δτι έρχεται ’ ςτον- 
λογαριασμόν ; . . .  Ά λ λ ’ έγώ έτσι τά είπα, 
μόνον ώ ; παράδειγμα, καί σεΐ; πλέον έ- 
πιάσατε τήν ούράν τη ;  ύποθέσεω; ! . . . 
Λοιπόν ά ; ΰποθέσωμεν; δτι ό Κόροβοφ 
άναχωρεΐ διά τά πέραν τοΰ Ούράλ. Είμ
πορεΐτε σεΐ; μόνο; νά τόν διευθύνετε πρός 
τά έκεΐ ;

— Βεβαίω;, οχι ! . . .  Πώ; θά είμπο- 
ρέσω έγώ νά τά κάμω ; !

— Δέν είμπορεΐτε ; . . .  Χε-χέ ! Καί ά 
κόμη ανήκετε μεταξύ τών Ισχυρών τοΰ· 
κόσμου, καί δέν είμπορεΐτε ! ελεγεν ό· 
Άντιζ ίστρωφ έπί μάλλον καί μάλλον πα- 
νηγυρίζων τόν έπί τοΰ Βελτίστσεφ θρίαμ
βόν του. Καί ό φίλο; σα; Σνίτσλη; πώς 
νομίζετε, είμπορεΐ αύτά ; νά τά κάμη ;

— Α μφιβάλλω , άν εί ; κάθε ενα είνε 
τοΰτο κατορθωτόν.

— "Ωστε λοιπόν καί διά τόν «πολυ- 
σέβαστον συνεργάτην σα ;,»  φόν Σνίτσλη 
εινε τοΰτο άκατόρθωτον ;

— Ναί, αδύνατον.
—  Λοιπόν διά κάποιον είνε δυνατόν 

Γσω;. Πο&ό; τό ’ξεύρει !
— Ποιο; λοιπόν είνε αύτό; ό κάποιο;; 

έδοκίμασεν ό Βελτίστσεφ.
— Είνε δυνατόν, σά; είπα ! . . Έπο- 

μένω; ύπάρχει καί χ ίπ ο ια  μυστηριώδης 
δύναμις, ή οποία δύναται νά τό κατορ- 
θώσν).

— Ο νόμος, βέβαια ; μετά μειδιάμα
τος παρετήρησεν ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ.

— Ό  Νόμος ! . . χμ ! . . Τί θά είπ?) 
νόμος ! είπεν ό Άντιζ ίστρωφ έγείρων τόν 
δείκτην τ ϊ ί ;  χειρός του. Ό  Νόμος είνε δό
κιμος κυνηγός, οΰτως είπεΐν, παραμο- 
νεύων και άναμένων τό θηοίον διά νά τοΰ 
ρίψ·(1 τήν εΰστοχον βολήν του- τό δέ ερ- 
γον τοΰ δοκίμου κυνηγοΰ είνε νά διευθύνιρ 
έπιτηδείως τό θηρίον ΰπό τήν βολήν τοΰ 
νόμου ! Αΰτός λοιπόν ό δόκιμος κυνηγάς 
είνε έκείνη ή δύναμις, τήν όποιαν έλαβον 
τήν τιμήν νά σάς εϋπω. Καί ή δύναμις 
αΰτη είνε ή όδηγοΰσα, καί οΰτως είπεΐν, 
ή μητρικώς φροντίζουσα, διότι άν αΰτή

1. Ή  ε\ς Σιβηρίαν αγουσα. Σ. Μ.



βκεφθϊί ν“ διευθύνγ) τόν Κόροβοφ είς fxepvi 
μ β κ ρ υ ν ά ,  αΰτή ή Ιδία πάλιν θά μερι- 
μνήσ*| πε?'1 κΰτοϋ, ώστε ό έκεΐ βίος του 
νά $νε δσον τό δυνατόν άλυπος και ανώ
δυνος, διότι αΰτός ό Κόροβοφ θά καθί- 
υτατο είς έκ τών πρακτόρων τής δυνά- 
μεως ταύτης καί θά διεξήγαγεν έκεΐ τάς 
υποθέσεις της.

.— Άκούσατέ μου, πώς προστάζετε νά 
έννοήσω πάν δ,τι ε ίπατε ; ήρώτησεν ό 
Βελτίστσεφ, προδήλως, είς άκρον ένδια- 
φερόμενος έκ τών ΰπό τοϋ ζένου του λε- 
χθέντων.

— "Οπως θέλετε έννοήσατέ τα ! έξά- 
γων τάς χεΐράς έκ τών θυλακίων του ά 
πήντησεν οΰτος. Ά λλά  καί άν δέν τά 
έννοήσατέ, διόλου δέν μέ μέλλει ! . . . 
Έγώ δλα αΰτά σάς τά ζωγραφίζω μόνον 
ώς παράδειγμα, καί τίποτε άλλο.

— Καί σάς εινε πολΰ γνωστή ή *δύ- 
ναμις» αυτη ;

— Χμ ! .. . "Αν την ’ξεύρω ή όχι ,  σάς 
δέν σάς ένδιαφέρει ! έγώ μόνον σάς προ- 
τΐίνω , βουλέ-βού , λοιπόν βουλέ-βού ! 
Πώς δέ θά τά καταφέρω, έγώ πλέον τό 
’ξεύρω! Σεΐς δμως δταν ίδήτε πραγματο- 
ποιουμένην την αποστολήν μου, έντίμως 
καί ακριβώς, τότε θά μού μετρήσετε την 
συμπεφωνημένην πληρωμήν. Ίδοΰ τό πάν! 
Τί χρειάζονται τά λόγια ; Μήπως σάς 
ζητώ δλον τό ποσόν προκαταβολικώς ; 
"Αν δέν τό κατορθώσω μη μου δώσετε, κ ’ 
έτελείωσε ;

Μετά κόπου ό Βελτίστσεφ συγκρατών 
τό μειδίαμα, δπερ άλλως τε διέτρεχεν 
έπί τής μορφής του, έθεώρει έν σιωπΤί τόν 
Άντιζίστρωφ,ώς πρωτότυπόν τι, λίαν ά- 
ξιοπαρατηρητον.

— Τί μέ παρατηρείτε λοιπόν καί με ι
διάτε; είπεν έκεΐνος προεκτείνων τόν πόδα 
καί θέτων τοΰ; μεγάλους δακτύλους τών 
χειρών του εί; τά θυλάκια τού άηδώς 
παρδαλωτοϋ καί δασημάλλου έσωκαρδίου 
του. Τί; μήπως εχετε κανένα αγριάνθρω
πον έμπρός σας ;

— Τό ομολογώ ! άνασπών τοΰς ώμους 
είπεν ό Βελτιτσεφ, άλλως τε καί σεΐς δέν 
είσθε άνθρωπος τών φιλοφρονήσεων, διά 
τοϋτο βέβαια δέν θά σάς πει-ράξϊ) ή είλι- 
κρίνειά μου. Σας θεωρώ καί σκέπτομαι 
τί είδους άνθρωπος είσθε ;

— Ποιός, έγώ ; . . .  'Οπως δήποτε δέν 
είμαι άνθρωπος τοϋ φυράματος σας, υπε
ρήφανος, μετά συναισθήσεως τή ;  άξιοπρε- 
πείας του είπε κινών την κεφαλήν ό Ά ν 
τιζίστρωφ. Καί τ ί  σάς ένδιαφέρει, μά 
την αλήθειαν τ ί είδους άνθρωπος είμαι ; 
Τό βλέπετε, νομίζω, μέ χεΐράς,μέ πόδας, 
πλασμένος κατ ’ εικόνα καί δμοίωσιν τοϋ 
κοινού ήμών προπάτορος πιθήκου" έν ένί 
λόγω άνθρωπος καθ’ δλα ! 'Όσον δ’ άφο- 
P? τό έσωτερικόν μου, ; πρός τό πα 
ρόν, δέν σάς ενδιαφέρει ! "Αλλως τε, έγώ 
βλέπετε δέν ένδ ιαφέρομαι νά μάθω, σεΐς 
τί άνθρωπος είσθε" λοιπόν τ ί ένδιαφέρεσθε 
σε ΐ ς ; . . .  Άφού δμως είσθε τόσον περίερ
γος, είμπορώ νά σάς είπω, δτι είμαι υιός 
πτωχών, άλλά ποταπών γονέων, έξεπαι- 
δεύθην είς ιερατικήν σχολήν, δαρείς καί

άποδιωχθείς πολλάκις, έπωλήθην είς τόν 
στρατόν, άλλ ’ έξηγοράσθην άπό μίαν ψυ- 
χόπονην χήραν έμπορου, είς τήν όποίαν 
■ίρεσα πολύ, ώς έλκυστικός άνδρας. Α 
κολούθως άνεμίχθην μετά τών φοιτητών 
(πάντοτε ανόητοι !), καί έξ α ίτιας των 
ήμην μίαν φοράν έομητικώς κλεισμένος 
είς τό φρούριον τοϋ Πετροπαύλφσκ, έπειτα 
υπηρέτησα είς τό έλεγκτήριον, έξεδιώ- 
χθην δι’ ασέβειαν πρός τοΰ; προϊσταμέ
νους μου καί τώρα, άγων τό τριακοστόν 
τρίτον τής ήλικίας μου ετος, διατελώ 
ώς ιδιαίτερος βοηθός τού φίλου σας. Ίδοΰ 
δλη ή αΰτοβιογοαφία μου ! "Οσον δ’ α
φορά τό ποιόν μου, σάς λέγω, δτι ίσως 
είμαι μέλος διεθνούς τίνος κομητάτου, 
ίσως δέ καί μυστικός πράκτωρ τής αστυ
νομίας, ίσως δέ καί τό Ιν καί τό άλλο 
μαζύ. Ίσως μ’ άποστείλουν είς Ευρώπην 
ΐνα κατασκοπεύω τόν Νετσάγεφ ή τοΰς 
παραχαράκτας τών χαρτονομισμάτων, κ’ 
έγώ τούς άνακαλύψω καί φέρω είς Ρωσ- 
σίαν καμμίαν βαλίζαν άπό χαρτονομί
σματα καί τά θέσω είς κυκλοφορίαν καί 
δι’ αΰτό μοϋ κοεμάσουν είς τήν κομβιοδό- 
χηy μου τό παράσημον τοϋ Βλαδημίρου, 
κ ’ έγώ πλέον μέ τά χρηματάκια μου περ
νώ τόν δρόμον μου καί τραβώ κάπου είς 
τήν Ε λβετίαν , καί τώρα είμπορεΐτε νά 
έχετε δι’ έμέ όποιανδήποτε ιδέαν θέλετε; 
έγέλασεν έν τέλει ο Άντιζίστρωφ.

—- Έ γώ  φρονώ, δτι έν πάσν) περιπτώ- 
σει είσθε ενας άγύρτης πρώτης ! έγέλασεν 
είς άπάντησιν αΰτοϋ δ Βελτίστσεφ.

—  Ποιος, έγώ ; "Ολοι είμεθα άγύο- 
τα ι,  δλοι είμεθα άνθρωποι, κύριέ μου ! 
μετ’ οίκειότητος έκτύπησεν αΰτόν είς τόν 
ώμον ό κύριος Άντιζ ίστρωφ. Ά λ λ ά ,  πρός 
τ ί  νά χάνωμεν τόν καιρόν μας, μά τήν 
αλήθειαν! Είπέτε είλικρινώς: Επιθυμείτε 
νά έπωφεληθήτε τών έκδουλεύσεών μου, ή 
δέν έπιθυμεΐτε ",

Ό  Βελτίστσεφ συνωφρυώθη έλαφοώς.
— Δέν άρνούμαι δτι θέλω νά έπωφε

ληθώ τών έκδουλεύσεών σας, είπεν ούτος, 
άποφασίσας νά μείνγ) ευσταθής καί νά 
προσενεχθίί άνευ φιλοφρονήσεων πρός τόν 
κύριον τούτον.

—  Τότε λοιπόν τό συμβόλαιον έμπρός! 
ύπέλαβεν ό Άντιζ ίστρωφ.

— Ό χ ι ,  άποτόμως ήρνήθη δ Πλάτων. 
Οΰδεμίαν γραπτήν, τοσούτφ δέ μάλλον, 
μωράν καί άνόητον συμφωνίαν θέλω νά 
κάμω. Αΰτή είνε ή τελευταία μου λέξις. 
Θέλετε νά έμπιστευθήτε είς τόν λόγον 
μου, τότε ένεργήσατε" δέν θέλετε, δπως 
έπιθυμήτε ! Κανένα άκόμη δέν ήπάτησα 
καί είς τάς πληρωμάς μου είμαι ακριβής, 
τοϋτο δύναται νά τό βεβαιώσγ) δλον τό 
χοηματιστήριον, δέν έ'χω δέ άφορμάς νά 
άπατήσω υμάς διά τοιούτου είδους υπη 
ρεσίαν" έννοεΐτε, δτι έν εναντία περιπτώ- 
σει, έκθέτω τόν έαυτόν μου, όχι μόνον ά- 
πέναντι υμών, άλλά καί απέναντι τού δ ι
καστηρίου,καί απέναντι τήςκοινωνίας'καί, 
έπί τέλους, πέντε χιλιάδες ρούβλια,είνε δι’ 
έμέ τόσον μηδαμινόν πράγμα, ώστε οΰδέ
ποτε θά καταδεχθώ νά διαταράξω τήν 
πίστιν τού έντιμου ονόματος μου.

Ό  Ά ντιζ ίστρωφ έσκέπτετο κεκυφώς.
—  Έ χετε  δίκαιον! συνήνεσεν οΰτος. 

"Ας γείνν) δπως τό θέλετε ! . . .  Ώ στε ,  οδ
τως είπεΐν, έν άμοιβαίψ σεβασμφ καί έμ- 
πιστοσύντι ; Αξ ιόλογα  ! Τώρα δμως, έπι- 
τρέψατε νά σάς ζητήσω διά τήν προκα
ταρκτικήν έργασίαν... Ό λ ίγα  μόνον χρει
άζονται, διακόσια μόνον ρούβλια, δχι πε
ρισσότερα.

—  Καί άν μ’ άπατήσετε ; έγέλασεν ό 
Βελτίστσεφ.

— Ώ στε  καί σεΐς σκοπεύετε νά μέ 
άπατήσετε ; προσβληθείς έπρόσθεσεν δ κ. 
Άντιζ ίστρωφ. Άφού έγώ σάς πιστεύω, 
καί σεΐς οφείλετε νά μέ πιστεύσετε. Φρο
νώ δτι, δπως έγώ, οΰτε καί σεΐς θά έχετε 
κάποιαν τιμήν ! . . Έ π ε ιτα  καί άν σάς 
ήπάτων, τ ί είνε διά σάς έκατό, διακόσια 
έκεΐ ρούβλια; Έσεΐς γιά μιά βραδιά ήμ- 
πορεΐτε νά πετάξετε είς καμμιάν γαλ -  
λίδα τό δεκαπλάσιον τοϋ ποσού τούτου, 
χωρίς νά συνοφρυωθήτε, κ’ έδώ έξαφνα 
άμφιβάλλετε" είμπορεΐ νά μέ γελάσϊ) 
τάχα ! . . Έ χ , σεΐς; άριστοκράται ! Μή
πως θά μοϋ τά χαρίσετε ; Σάς δίδω άπό- 
δειξιν, δτι έλαβον τάχα απέναντι τής 
πρός διεξαγωγήν γνωστής ύποθέσεως 
τόσα. Είμπορεΐτε νά τήν παρουσιάσετε 
είς τό δικαστήριον !

Ό  Βελτίστσεφ σκεφθείς έπέθετο έπί 
τής τραπέζης δύο ίριδόχροα τραπεζογραμ
μάτια  τών 100 ρουβλίων.

— Σάς προειδοποιώ δμως, δτι χωρίς 
λόγον δέν θά σάς δώσω περισσότερα, 
μετά σοβαρότητος ποοειδοποίησεν οΰτος" 
άν δμως ίδω τό έλάχιστον εΰνοϊκόν άπο- 
τέλεσμα, είμπορεΐτε θαρραλέως νά έχετε 
πεποιθησιν είς τό ταμεΐόν μου, καί αΐ 
πέντε σας χιλιάδες είνε είς τήν διάθεσίν 
σας άμέσως.

—  "Ωστε λοιπόν, τό χέρι σας ! έπρό- 
τεινε τείνων τήν χεΐοά^του ό κ. Ά ν τ ι ζ ί 
στρωφ καί, θλίψας έν αυτίί τήν χεΐρα 
τοϋ Βελτίστσεφ έκάλυψεν αΰτήν άνωθεν 
διά τής έτέρας παλάμης του.

[Έ π ε τ α ι  ουνέχεια],
Α γ α θ .  Γ . Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς
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[Σ υνέχε ια ]

Ά λ λ ά  καί έκ τού λαού δέν ύστέρουν 
αΐ εΰφυεΐς μεταμφιέσεις,δι’ών πικρότατα, 
άλλά καί λίαν έπιτυχώς, διεκωμφδουν 
γνωστά πρόσωπα καί σύγχρονα γεγονό
τα" αίφνης λίαν θά έξεπλήσσετο δ διοικη
τής αΰτός, έάν έβλεπε δύο όμοιους διοι- 
κητάς, έχοντας τά ίδια με αΰτόν ένδύ-



ματα καί βαδίζοντας άφόβως παρά τήν 
άμαξαν του. Ήδγ), έκ (χιόίς τών πλαγίων 
όδών έχύθη ρεϋμα μετημφιεσμένων καί 
άνεμίχθη μετά τών έπί τής λεωφόρου 
εΰοισκομένων" μεταξΰ τών νεωστί έλθόν- 
των διακρίνεται μικρόσωμος τις μαρκή
σιος, συνεχώς χειρονομών καί φωνάζων 
διά τή ;  έρρινου λεπτές  φωνή; του, κα τά 
φορτος δέ στεμμάτων καί οικοσήμων" 
τοΰτον κυνηγοϋσι πλήθος ληστών, φωνά- 
ζοντες πρός αΰτόν: «νά βγάλη τά στέμ
μ ατα» ,  τά δποΐα έκλεψεν' έκεΐνος δέ, ΐνα 
απαλλαγή , τοΐς ρίπτει δπισθέν του χά λ 
κινα νομίσματα. Γελώντες οί λησταί τώ 
προτείνουσιν ε’ιρωνικώς θέσεις έπιστάτου 
είς τά κτήματα τοϋ διοικητοϋ τή ;  Νεα- 
πόλεως. Α λλαχού πάλιν όμάς γυναικών, 
διαφοροτρόπως μετημφιεσμένων, περικυ- 
κλοϋσιν ιππότην τινά ΰψηλόσωμον καί έ- 
στιφανωμένον, δστις τρέχει κατόπιν νύμ
φης πεπλοφόρου, δλονέν άπομακρυνομένη; 
έπί τών ώμων τεσσάρων σατύρων' ό ι π 
πότης περιφρονεϊ τάς ικεσίας τών περικυ- 
κλουσών αΰτόν γυναικών, αϊτινες παρι- 
στάνουσιν ή μέν ήγεμονίδα, ή άλλη χω
ρικήν, άλλη Έλβετίδα καί άλλη Σικελίδα 
κόρην έκ τοϋ λαοϋ.

Ά λ λ ά  καί έντός τών μεγάρων ή κίνη- 
σις ήτο αδιάκοπος' αί άμαξαι τών αρι
στοκρατών άπεβίβαζον καί άπεκόμιζον 
έκεΐ πολυτελείς μετημφιεσμένους' οι ΰ- 
πηρέται, έν οίκοστολη πάντες, Ιτρεχον 
αενάως' αί αίθουσαι καί τά άλλα δωμά
τια , είς δλα γενικώς τά μέγαρα, έπλη- 
ροΰντο μετημφιεσμένων, ταραχή δέ με
γ ίστη  έπεκράτει. Πολλάκις σακχαρωτά, 
άναμεμιγμένα μετά φασολιών, έκ της δ- 
δοϋ ριπτομένων,ήνάγκαζον τάς έπί τών ΰ- 
ψηλών παραθύρων μετημφιεσμένας κυρίας 
νά άποσύοωνται βιαίως' έν ώ άλλοτε πά
λ ιν , οσάκις διήρχετο αριστοκρατική ά 
μαξα, εκυπτον μέ κίνδυνον νά κρημνι- 
σθώσιν, δπως συλλέξωσι τάς ριπτομένας 
άνθοδέσμας ίων καί ψιθυρίσωσι κοινόν 
σύνθημα γνωστοϋ εΰγενοϋς ή άλλης δε - 
σποίνης. Λέξεις διφορούμεναι άντηλλάσ- 
σοντο μεταξΰ τών προσωπιδοφόρων πρός 
τάς μετημφιεσμένας κυρίας,έξ ώνάλλαι μέν 
έγέλων όργιζόμεναι, άλλαι δέ ήρυθρίων έξ 
αίδοϋς, άλλ' οΰδέτεοον τών έρυθηι/άτων 
προέδιδεν ή τόσα πολλά κρύπτουσα προ- 
σωπίς. Βλέμμα αίφνης φλογερόν, ριπτό- 
μενον ύπό μελανών καί διά τών όπών τής 
προσωπίδος σπινθηοοβολούντων οφθαλ
μών, προΰκάλει μυρίας ΰπονοίας, άλλά 
μόλις εσπευδέ τις ΐνα άνακαλύψ·/) τήν ρί- 
ψασαν αΰτό, καί άμέσως τήν έχανεν έν
τός τών πολυαρίθμων καλλυντηρίων καί 
διαδρόμων, άτινα  κατά τάς περιστάσεις 
ταύτας , έγίνοντο άφωνοι μάρτυρες παν
τοίων σκανδαλωδών σκηνών.

Δύο μόνον καοδίαι, τοϋ Έκαοτ καί 
της Φελιτσίτας,έμενον ιάφοροι πρός τήν 
τύρβην καί τήν γενικήν ταύτην ευθυμίαν. 
Σιωπηλή καί ρεμβώδης διήρχετο ήδη τάς 
ήμέρας ή Φελιτσίτα έντός τή ;  οικίας τοϋ 
πατρός τ η ; '  έκτό; αΰτοϋ οΰδένα ήθελε 
νά βλέπτ,, καί αΰτήν άκόμη τήν Νίναν 
άπεμάκρυνεν,άποστείλασα πρό; τινα συγ

γενή τη ; ,  άλιέα, παρά τήν βορείαν ά 
κτήν τή ;  πόλεως, ώς εί ήθελε νά εξά
λειψη πάν δ,τι ήδύνατο νά τη ΰπομνήση 
τό παρελθόν.

Μόλις ήδ/) ήννόει πόσον σοβαρά καί 
βαρεία δι’αΰτήν ήτο ή ΰπόσχεσις, ήν έ- 
δωκε τφ  πατοί της ' τό παρελθόν ήτο άνα- 
πόσπαστον έκ τής καρδία; της ' έπειτα εϊ- 
χεν όρκισθνί. Ώ, διατί νά δώση τόν δρκον 
έκεϊνον : Δι’αΰτοϋ τφ  έδώρησε τήν ζωήν 
της, τήν εΰτυχίαν της δ,τι ήλπιζεν, ή 
δυστυχής κόρη' καί τώρα πώς ήτο δυνα
τόν νά παοα βή τον ορκον τούτον καί νά 
δ ίιση άκρόασιν είς τά αίσθήαατα τή ;  καρ
δία; τη ;  ; Ταϋτα σκεπτομένη ή δυστυ
χή ; είχεν άπελπισθϊ) καί άπεφάσισε νά 
άφεθή εί; τήν τύχην. Ή  μόνη δμω; έλ- 
π ί ;  τη ;  ήτο νά τόν ίδη άπαξ έτι, έ'στω 
καί κατά τήν συμπλοκήν, καί νά άπο- 
θάνη πλησίον του !

Τήν έσπέραν τή ;  παραμονή; τή ;  τε 
λευτα ία ; κυριακής τών Άπόκρεω, τό ρό- 
πτρον τής οικίας τοϋ Ρωμαίου άντήχη- 
σεν ίσχυρώς. Έ κπληκτο ; ή Φελιτσίτα έ- 
σπευσεν ΐνα ίδη τόν κρούσαντα καί ήδη 
είσελθόντα. Ητο ό Άντωνΐνος.

Η έκφρασις τοϋ προσώπου του έμαρ- 
τύρει άγρίαν άποφασιστικότητα' έσταύ- 
ρωσε τά ;  χεΐρα;, καί χωρί; κάν νά χαι- 
ρετήση, Ιστη άκίνητο; πρό τοϋ Ρ ω 
μαίου.

—  Πώς έδώ ; έφώναξεν έ γερθεί ς ό έ- 
πιπλοποιός, δέν 'ξεύρεις, δτι οί χωροφύ
λακες σέ καταδιώκουν ;

Ό ξΰ καί ειρωνικόν μειδίαμα ήτο ή ά- 
πάντησι; τοϋ Άντωνίνου.

Ή  Φελιτσίτα ήγέρθη καί προσήλωσε 
βλοσυρόν έπ’ αΰτοϋ βλέμμα.

Ο Ά ντω ν ΐνο ;  δέν έταράχθη, άλλά 
πλησιάσα; τόν Ρωμαΐον :

—  Ή  πόλι; δλη, Ρωμαίε !, τφ  λέγει 
διά βραγχνή; φωνή;, καί οϊ ξένοι άκόμη, 
δέν όμιλοϋν παρά δι’ ί κ ί ΐ ν υ ΐ ' ,  καί πώ ; σΰ 
δέν άπαντά ; εί; την γενικήν αΰτήν κα τα 
κραυγήν ; Πώ; δέν μέ έκραξες άκόμη διά 
νά έκδικήσωμεν μαζΰ τήν προσβολήν 
καί τών δύο , καί νά άποφασίσωμεν 
ποιο; τών δύο θά λάβη τήν έκδίκησιν, ό 
πατήρ ή ό γαμβρό; ; !

Ο γαμβρό; ; — Ή  λέξ ι ; αδτη δέν ’έ- 
πρεπε νά τφ  διαφύγη.

Η Φελιτσίτα έπροχώρησεν ΰπερήφανο;, 
και έκφράζουσα διά τοϋ βλέμματο; με- 
γίστην περιφρόνησιν :

— Καί τίνο; νομίζει; δτι είσαι γαμ
βρός ; τφ  λέγει, ό πατήρ μου δέν εχει 
παρά μίαν θυγατέρα, αΰτή λοιπόν σέ βε- 
βαιώ ότι δέν έγινεν, ουτε θά γίνη ποτέ 
σύζυγος τοϋ Άντωνίνου !

Μίσος άνέκφραστον έξεφρασαν τά βλο
συρά βλέμματα τοϋ Άντωνίνου.

— Πώς;δέν εΐ^κι ή άρραβωνιστική μου; 
τότε τίνος είσαι ; Λέγε λοιπόν ! Ά π ο -  
κρίσου, πώς τόν λέγουν έκεϊνον ; Έ χεις  
τά θάρρος νά λέγη; έμπρό; μου τό όνομά 
του ; τολμά; νά διισχυρισθή; δτι ά γα 
πά ; τόν άχρεΐον έκεϊνον Ελβετόν ;

Ή  Φϊλι τσίτα δέν έκρατεΐτο πλέον ! 
αφ ου δέν ΰπεφερε νά τήν ΰβρίση δ π α 

τήρ τ η ; ,π ώ ;  ήδύνατο νά ΰτΛφέρη αΰτόν 
τόν ξένον, τόν όποιον ήδη έμίσει ;

—  Ναί, άνακράζει άγρίω ;,τόν άγαπώ, 
τόν λατρεύω ! καί τί σέ ένδιαφέρει;

—  Πώ; ! τί μέ ενδιαφέρει ; τό ρωτ^ς; 
Μή τό έπαναλάβη;, άθλία, διότι. . . μή- 
πω ; δέν μά; ένωσαν οί πατέρε; μα ; μέ 
τόν άρραβώνα ; Άρνεΐσαι λοιπόν τό δ ι
καίωμά μου καί τολμά ;. . .

— Σιώπα σοί λέγω καί φύγε άμέσω;' 
τίποτε κοινόν δέν έχω μαζύ σου !

Ώ ;  αίλουρο;, όρμών έναντίον τοϋ θύ
ματά; του, οΰτω; ώρμησε καί δ Ά ν τ ω ν ΐ 
νο; έναντίον τή ;  Φελιτσίτα ;, ή τ ι ;  τφ  
έδείκνυε τήν θύραν, καί μέ συρρίζουσαν 
φωνήν,

— Τολμά; νά μοϋ όμιλή; μ’ αΰτόν τόν· 
τρόπον καί νά μέ διατάσσει;, τή λέγει,, 
άθλία καί άτιμο; κόρη, έγώ θά σ έ . . .

Παρενέβη δμω; δ ισχυρό; βραχίων τοδ 
Ρωμαίου, οΰτινο; ή όργή είχεν ύπερχει
λίση.

— Σιώπα, άνόητε, τφ  έφώναξε, καί 
διά φοβερά; δυνάμεω; τόν έπέταξε σχ$τ 
δόν μέχρι τή ;  θύρα;. Δέν συλλογίζεσαι, 
άθλιε, δτι τίποτε δέν ήμπορεΐ; νά δ ιατά- 
ζη ; έδώ μέσα ; Ποιο; σοϋ έδωκε, π α λ ιό 
παιδο, τό δικαίωμα νά ΰβοίζη; έδώ μέσα 
έμέ καί τήν θυγατέρα μου ; . . .

Καί ένφ ό Ά ντω νΐνο ;  ήτοιμαζετο ν’ 
άπαντήση,

— Σιωπή ! έπανέλαβεν ό Ρωμαίος, 
κανείς δέν άτίμασε τήν κόρην μου ! κα
νείς,έκτός σοϋ, διά τής άχρείας διαγωγής 
σου' έκεΐνος δέ τοϋ οποίου τό όνομα δέν 
είναι άξιον νά προφέρη τά βρωμερόν στό
μα σου, τής έσωσε τήν ζωήν μέ τόν άν- 
δρειότερον καί εΰγενέστερον τρόπον.

—  Τής έσωσε τήν ζωήν, άνέκραξε συ- 
ριστικώς καί ήχηρώ; γελών δ Άντωνΐνος, 
άφ’ οΰ ήλευθερώθη έκ τοϋ σίδηρου βρα- 
χίονος τοϋ Ρωμαίου, ναί, άλλά μέ τί τοϋ 
τά έπλήρωσε ; Τό γνωρίζομεν ! Χά ! δ 
σωτήρας ! ό έραστής τής κομήσσης τοϋ 
Σελλαμάρε !

— Λοιπόν, άν οί πατέρε; δέν γ νω 
ρίζουν νά έκδικώνται τήν τιμήν τοϋ οί
κου των, γνωρίζω έγώ νά έκδικώμαι τήν 
ίδικήν μου,τήν δποίαν έμόλυνε αΰτός ό...

Δέν έπρόφθασε νά τελειώση, διότι χ ω 
ρίς κάν νά τά έννοήση, δ Άντωνΐνος εΰρέ- 
θη έξηπλωμένος έκτός τής οικίας.

Ή  Φελιτσίτα, ώχοά ώς νεκρά, ΐστατο 
πρά τοϋ πατρός της.

— Τί πατέρα ; τ φ  λέγει δι’ ασθενούς 
φωνής, τί είπεν αΰτός ; Ό  Έκαρτ είναι 
έραστής τής κομήσσης τοϋ Σελλαμάρε; 
Ώ  ! είπέ μου, είπέ μου δτι δέν είνε άλή- 
θεια, διότι έκεΐνος μόνον έμέ άγαπά.

Ό  Ρωμαίος προσεπάθει διά παντός 
τρόπου νά τήν καθησυχάση. Φόβος τάν 
κατέλαβε,δι6τι έβλεπε μεθ’δποίου πάθους 
άνεμνήσθη τοϋ έρωτός της.

— Ναί,κόρη μου.Ναί,δέν είνε αλήθεια' 
ησύχασε δμως τώρα, τίϊ έλεγεν, έν ώ έθώ- 
πευε αΰτήν τρυφερώς, άλλά δ ιατ ί βασα
νίζεσαι άκόμη μέ τάς θλιβεράς αΰτάς 
σκέψεις ; Δέν μοί ΰπεσχέθης δτι θά λ η 
σμονήσεις τά πάντα άφες τα, κόρη μου,



«υριον ό άζιωματικός φεύγει διά παντός 
i i t o  τήν Μεσσήνην. . .

Ή  Φελιτσίτα ήγέρθη έκπληκτος.
—- Αυριον ; τ ί  λ έ γε ι ς ,  π α τ έ ρ α  ;
— Δέν ^λησμόνησα την ΰπόσχεσίν μου 

Τό μόνον μέσον,διά νά διαφύγνι την έκδί- ι 

χησιν τοΰ Άντωνίνου, τό ηΰρα, καί αΰ- 
ριον φεύγει μέ τό πολεμικόν, τό όποιον 
αναχωρεί διά Νεάπολιν.

' Α φ ω ν ο ς  κα ϊ  δ α κ ρ ύ ο υ σ α  τ ό ν  π α ρ ετ ή ρ ε ι .
Νά φύγν) διά παντός ; Ώ ,  τοΰτο ΰ- 

περέβαινε τάς δυνάμεις της, τοΰτο ήτο 
«νώτερον τής άγαπης, ήν ετρεφε πρός τόν 
πατέρα' άδύνατον νά ύπακούσ/]. Ήδη και 
ίλλο τι έπροζένει αΰτή βάσανον άνήκου- 
βτον. Τί έζεστόμισεν ό ’Αντωνΐνος; Οτι 
άγαπα άλλην'.Ή καρδία της διερρήγνυτο. 
"Ωφειλεν, άφεύκτως, νά βεβαιωθ·7). Καί 
άν δέν ήτο ψεΰδος ;

Έπχνέπεσε καταβεβλημένη έπί τίνος 
έδρας.

Άνχίσθητος ήκουε τήν φωνήν τοΰ πα- 
τοός της, δστις προσεπάθει νά τήν παρη- 
γορήσν;, ά λλ ’ ή μόνη αΰτής παοηγορία, 
τό βάλσαμον, δπερ ήδύνατο νά πραόνν) 
τοΰς πόνους τής αϊμασσούσης πληγής 
τη;,δέν ήτο ή είς λόγος του, μία άρνησίς 
του, καί τίποτε περισσότερον" έκεΐνος  ώ- 
φειλε νά της τό βεβαιώσν).

Αυθωρεί συνέλαβε τό σχέδιον1 ή Νίνα 
9ά τήν έβοήθει. ’ Αρά γε θά ΰπωπτεύετο 

’ ό πατήρ της έάν έπεσκέπτετο τήν θαλα 
μηπόλον της ; Έκεΐθεν θά τόν ειδοποιεί 
διά λέμβου είς τό φρούριον, έκεΐνος θά 
ήρχετο καί είς τάς άγκάλας αΰτοϋ ήλπιζε 
νά ευρη τήν σωτηοίαν ή τόν θάνατον.

ΙΗ'

Η έσπέρα τής τελευταίας Κυοιακής 
τών Άπόκρεω έφθασεν έν όλϊ] αΰτής τή 
μεγαλοπρεπείς. Εισερχόμενος ό ταγμα 
τάρχης φόν Μπίρεν εις τό δωμάτιόν τοΰ 
Εκαρτ, εΰρεν αΰτόν μελαγχολικόν καί 
ρεμβώδη'διά τής μιάς χ_ειρός έστήριζε τήν 
κεφαλήν του, διά τής έτέρας δέ έτεινε 
προς τόν φίλον του τήν άρτι ληφθεΐσαν 
επιστολήν της κομήσσης. 
ψ  — Έ ;  καί τ ί  άπεφάσισες ; τφ  είπεν 
& φίλος του, άφ’ ού διέτρεζε τό πεοιεχό-, 
μενον.
ί  — Τί ν’ αποφασίσω, φίλε μου ; Έ -  
κεΐνος, δ όποιος πενθεί διά τήν απώλειαν 
τοΰ προσφιλεστέρου τών όντων, δέν &3μό- 

ν’ αναμιγνύεται είς τάς έορτάς. Σέ 
παρακαλώ μόνον νά μέ δικαιολογήσεις είς 
'ΕΌν κόμησσαν — έκ Νεαπόλίως δέν θά 
λείψω νά τής γράψω ! Τώρα μοί είναι α
δύνατον.

Σιωπηλός έσφιγζεν δ φίλος τήν χεΐρα 
αΰτοϋ.

y Ηδη ή νΰζ ειχεν έζαπλώσει τόν μελα
νόν πέπλον της καί μακρόθεν, άπό τοΰ 

I φρουρίου, έφαίνοντο αντανακλώμενα έπί 
γαληνιαίας θαλάσσης τά υψηλά καί 

πεφωτισμένα παράθυρα τοΰ μεγάρου τών 
•λλαμάοε . "Ετοιμοι ήσαν αί λέμβοι, 

*  προωριομέναι νά μεταφέρωσι τοΰς 
Προσκεκλημένους άζιωματικούς, αρκετοί

δέ στρατιώται ήτοιμάζοντο νά τούς άκο- 
λουθήσωσι πρός πρόληψιν ένδεχομένης 
προσβολής έκ μέρους τοϋ όχλου" ούτως 
ώστε θά ύπέθετέ τις μάλλον δτι έτοιμά- 
ζονται δι’ έκστρατείαν ή διά χορόν.

Τοΰ Έ καρτ τό βλέμμα, ισταμένου 
παρά τά·ς έπάλζεις, παρηκολούθησε τοΰς 
φεύγοντας συναδέλφους του, είτα έπλα- 
νήθη έπί πολΰ περίλυπον έπί τών τελευ
ταίων οικιών τή ;  Μεσσήνης.

Είς τήν τελευταίαν τού λιμένος έζο- 
χήν, ήτις διευθύνεται πρός τό φρούριον, 
εκειτο προσδεδεμένη διά σχοινιού άλιευ- 
τική λέμβος" ολίγον άπωτέρω, είς τήν α 
κτήν, εΰρίσκετο καί ή πτωχή καλύβη τοΰ 
κυρίου της.

— Είσαι έτοιμος, Μαριάννο ; έφώναζέ 
τις έκ της καλύβης πρός τόν έπί τής 
λέμβου κεκλιμένον λεμβούχον.

—  Περιμένω ! άπήντησεν οΰτος.
Γυνή τις έζελθοΰσα τής καλύβης έπρο-

χώρησε πρός τήν λέμβον.
— Γνωρίζεις τί θά κάμγις ! είπε πρός 

αυτόν ή γυνή, ήτις ήτο ή Νίνα, θά φερ·/)ς 
αυτήν τήν έπιστολήν είς τό φρούριον καί 
θά περιμέν/ις νά σέ άκολουθήσν) κ ά 
ποιος !

— Χμ ! Χωρίς άλλο κάτι έρωτοδου- 
λιές θάναι, μή σέ μέλει καί κάτι ’ζεύρω 
κ’ έγώ άπ ’ αΰτά.

— Τί λές, καλέ; τίποτε άπ ’ αΰτά δέν 
είναι" έπειτα τ ί σέ μέλει ;

— Δέν είπα τίποτε, κορίτσι μου" πολΰ 
καλά !

— Πρόσεζε δμως νά μή σέ ’δϊΐ κανείς !
—  Ά μ  ! έννοεΐται, άπήντησε γελών 

ό λεμβούχος. Καί άπεμακρύνθη.
Σκεπτική ή Νίνα τόν ήκολούθει διά 

τοϋ βλέμματος.
— Δεν κάνω καλά, έψιθύρισε, τά γ νω 

ρίζω, μά ήμποροϋσα νά τής χαλάσω τό 
χατήρι , άφοΰ μάλιστα θά είμαι καί έγώ 
έδώ καί θά προσέχω ; Έ πε ιτα  αΰριον θά 
φύγν) διά παντός' πόσον τόν άγαπά, ή 
καϋμένη' έκτάς -τούτου, ποιος θά τά μάθγ) 
ποτέ; Ώ ,  δι’ αΰτό έφρόντισα δσον ήμπό- 
ρεσα !

"Οτε δ λεμβούχος προσήγγιζε πλέον 
είς τό φρούριον, διεσταυρώθη μεθ’ έτέρας 
λέμβου.

Άνήρ τις έκάθητο έντός αΰτής, άν δέ 
έκρινε τις έκ τής ένδυμασίας του, θά ήτο 
μοναχός.

— Έ  ! Μαριάννο, γ ιά  πού τέτοια 
ώρα ! έφώναζεν δ λεμβούχος τής έτέρας 
λέμβου.

— Έοωτοδουλιές, Φραντσέσκο ! κ ά 
ποιο πάω νά πάρω άπ ’ τά φρούριο.

Καί συγχρόνως τφ  έδείκνυε τήν έπ ι
στολήν.

Ό  άββάς ήγέρθ η πάραυτα.
— Ά ν  ήναι, φιλε μου, αΰτός ποϋ ζη- 

| τάς άζιωματικός, τότε δέν θά τόν εδρνις,
διότι δλοι είναι εις τόν χορόν τής κομήσ
σης — δεΐζέ μου τό γράμμα, ήμπορώ νά 
τό διαβάσω καί νά σέ γλυτώσω άπό χ α 
μένο κό*ο.

Ύ πό  τό φώς τοϋ φανού τής λέμβου ά- 
νεγνωσεν δ άββάς τήν διεύθυνσιν.

—  Πώς; Έκαρτ φόν Χάτβιλ ; όχι δά, 
καί αΰτόν σοϋ είπαν νά ζητήσης;

— Ναί! ναί ! αΰτόν θαρρώ ! Τόν θέλει 
ή Νίνα, έκείνη ή κόρη ποϋ ήταν άλλη 
φορά θαλαμηπόλος τής κόρης τού Ρ ω 
μαίου.

Ό  άββάς έ'στη πρός στιγμήν άμφιβάλ- 
λων.

— Καί λοιπόν αΰτόν θά φέρ-/)ς έκεΐ, 
είς τήν καλύβην τού συγγενούς της; ήρώ
τησε τάν Μαριάννο.

— Έ ,  ναί, άν τόν εδρω, έννοεΐται, καί 
άν θέλγι νά ΙλθνιΙ

— Θά τόν εδρνις, παΟί μου, μείνε ή 
συχος, καί μή χάνεις καιρόν !

Καί άφοΰ αΐ δύο λέμβοι έχωρίσθησαν 
πάλιν, δ Σκαλιόνι ειπε ποός τόν λέμβου· 
χον :

— Νά πού αυτός, χωρίς νά τό έννοή, 
μάς κάνει τήν μισή δουλειά. Διεύθυνε τήν 
λέμβον έκεΐ,είς τήν σκιάν τής έπάλζεως, 
διά νά ίδώ άν θά καταβη ό άζιωματι- 
κός !

Ανέκφραστος μέθη καί ηδονή κα τέλα 
βε τόν Έκαρτ,δτε , άνοίζας τό έπιστόλιον 
έκεΐνο, άνέγνωσε τά έςής :

• Έκείνη της όποιας ίσοισες τήν ζωήν, χαί ήτις σέ 
άγαπα περισσότερον παντός άλλου είς τόν χόσμον, 
θέλει νά σέ έναγχαλισθή. Άχολούθησε τόν φέροντα 
τήν παρούσαν χαί θά σέ όδηγήση, or.ou εΰρίσχομαι.

• “ϊ ί λ ι τ σ ί τ α  !■

Ό  Έ καρτ, πετών μάλλον ή βαδιζων 
εΰρέθη έντός τή ;  λέμβου καί μέ φωνήν 
ήτις έδήλου τήν ταραχήν του, διέταζε τον 
λεμβούχον νά άναχωρήσν).

[ Ε π ετα ι σ υ ν έχ ε ια ]. f t .  Δ . X .

Ό λ ο ι οί άναγνώστα ι τών « Έ χλεχτώ ν Μυθιστορη
μάτω ν* άπό τών πάππω ν μέχρι τώ ν έγγόνων, δέν 
θά 3υ;αρεστηθώσι,ππιστεύομεν, μέ τό χατω τίρω  προς- 
φερόμενον αύτοΤς ανάγνω σμα . Ό  Χάνς Χριστ ανός 
"Ανδερσεν, ό μέγας τής Δανίας χαι τοϋ χόσμου 3ιη— 
γηματογράφος, ό μοναδικός μυθολόγος, εΤνε ά θεός 
τών μικρών χαί ή λατρεία τών μ εγάλω ν ."Ο ,τ ι ε’ζήλ· 
θε τής μαγιχής του γραφίδος εχει τήν χάριν νά τέρ- 
πη, νά συγκινή, νά καταχτα , ν ’ άφαρπάζη όλους τοΰς 
άναγνώ στας. Α πευθύνετα ι συχνάχις πρός τά άγαπη - 
τά του παιδία* άλλά  μήπως καί οί μεγάλοι τόν ά - 
γαπώ σιν όλιγώ τίρον, όλο ι, όσο. ε/ωσι τήν καρδίαν 
λεπτήν χα ί τρυφερόν ή λατρεύωσι τήν Τέχνην, δπό 
πασαν αύτής έκδήλωσιν,

Τ αΰτα  σχεπτόμενοι,έπωφελούμεθα τής εύχαιρίας νά 
χαταστήαωμεν γνωστόν έν Έ Χ λάδι χαί ?ν άχόμη 
τώ ν άμεταφράστων του ίρ γω ν, τό χαλλίτερόν του ί 
σως, άποτελοϋν μιχρόν τομίδιον, ΰπό τόν ώραΐον τ ί 
τλον «Είκονογραφημένον βιβλίον ανευ ε'.χόνων·. Έ χ 
τοϋ προλόγου χαί έχ τ ώ ν  σήμερον δημοσιευομένων 
δύο εσ αερ Άγ ,  δύναται τ ις  νά χρίνη άσφαλώς χαί 
περί τών έπομένων, τάς όποιας, άνά δύο ή τρεις, θά 
παρέ/ωμεν έχάστοτε ώς ήδύνατον άπόγευσμα είς τοΰς 
άγαπητούς μας άναγνώ στας.

X .  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΕΡΣΕΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΗΙΑΕΝΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α Ν Ε Υ  ΕΙΚΟΝΩΝ

Παράδοζον τφ  όντι ! καθ’ ήν στιγμήν 
κατέχομαι άπό τά βαθύτερα καί θερμό - 
τεοα αισθήματα, τήν αΰτήν στιγμήν μοΰ 
φαίνεται ώς νά ειχον δεδεμένα καί χεΐράς 
καί γλώσσαν" δέν δύναμαι νά σάς έκφράσω 
οΰτε νά σάς παραστήσω τήν ζωηρότητα,



ήν αισθάνομαι' x.otl μ ’ ολον τοΰτο είμαι 
ζωγράφο;. Ώ  ! τοΰτο χιλιάκις τό άνεκά- 
λυψα ό ίδιος παρατηρών τό βλέμμα μου 
είς τό καθρέπτην.Έκτός τούτου, δλοι τό 
αναγνωρίζουν, δσοι δηλαδή βλέπουν καί 
άναγινώσκουν τά ;  σκιαγραφία; καί τάς 
εικόνα; μου.

Είμαι πτωχό ;,  άλλά νέο;' κατοικώ έ
κεΐ' πολΰ υψηλά, είς την στενωτέραν τών 
όδών, άλλά φώ; δέν μοΰ λείπει, διότι τό 
δωμάτιον μου ΰπέρκειται δλων σχεδόν 
τών στεγών τών παρακειμένων οικιών.

Ή  στενοχώρια, τήν όποιαν ήσθάνθην 
κατά τά ;  πρώτα; ήμέρας τής ένταϋθα 
διαμονής μου, είνε ανέκφραστο;. Ό  ορί
ζω ν μου, δστι; άλλοτε άπετελεϊτο άπό 
δάση καταπράσινα καί χλοερού; λε ιμώ
να ;,  τώρα δέν είνε είμή αί άμαυραί κεοα- 
μίδε; τών στεγών, καί αί αιωνίως καπνί- 
ζουσαι καί τόσον ένοχλητικαί καπνοδό
χοι. Πρό; τα ύ τα ;  άκόμη δέν συνάντησα 
οΰτε φίλον ουτε άλλον τινά γνωστόν,δστις 
νά μέ ένθαρρύνϊ) διά φιλόφρονος μειδιά
ματος.

Έσπέραν τινά,περίλυπο; καί μελαγχο
λικό ;, έκαθήμην πλησίον τοΰ παραθύρου 
μου" ήγέρθην καί τό ήνοιζα, άλλ ’ όποία 
Ικπληζις ! Αίσθημα χαρά; ένέπλησε τήν 
καρδίαν μου.

Είδον πρόσωπον, τά όποιον πολλάκι; 
εί; την πατρίδα μου ήτένισα μετ’ εΰχα- 
ριστησεω;- ητο στρογγύλον, μέ Ιβλεπε 
δέ μέ τό γλυκύ καί άμετάβλητον μειδία
μά του' τό έννοήσατε; ΤΗτο ή Σελήνη! Ή  
αγαπητή μου και άρχαία Σεληνη' ή αΰτή 
πάντοτε, αμετάβλητο; καί άκριβώ; δπω; 
την Ιβλεπα καί ε ί ;  την πατρίδα μου, δ
που αΐ άκτΐνέ; τη ;  διεπέρων τά πυκνά 
τών δέδρων φυλλώματα, καί τά  συμπλέγ
ματα τών αιμασιών Ιφθανον μέχρι τοΰ 
προσώπου μου.

Την στιγμήν έκείνην κατωπτρίζετο ο
λόκληρο; έντό; τοΰ πτωχικού μου δωμα
τίου' συγχρόνω; δέ μοί ύπέσχετο δτι θά 
τό πράττγι καθ' έκάστην έσπέραν, δταν 
έξέρχηται' καί πράγματι, έτήρησε την 
ΰπόσχεσίν τ η ; '  κρίμα μόνον δτι αΐ έπι- 
σκέψει; τη ;  διαρκοΰσι τόσον ολίγον !

Ό σάκ ι ;  ϊρχεται,πάντοτε,ώς καλή φίλη, 
κάτι μοΰ διηγείτα ι, πότε τό εν, πότε τό 
άλλο, δ,τι δηλαδή είδε την παρελθοΰσαν 
ή προπαρελθοΰσαν έσπέραν.

—  Ζωγράφιζε λοιπόν, φίλε μου, δ,τι έ- 
κάστοτε σοΰ διηγοΰμαι,μοί είπε την πρώ
την έσπέραν, καί ουτω θά κατορθώσγις 
ώραιοτάτην συλλογήν είκόνών.
3 Τ η ν  συμβουλήν της τήν ήκολούθησα 
ϊκτοτε  καί θά ήδυνάμην μετ’ ολίγον,κατά 
τήν ιδέαν μου,νά έκδώσω είδός τ ι  «Χιλίων 
καί Μιάς Νυκτός», άλλά είκονογραφημέ- 
νον. Μή νομίσητε δμω; δ ,τι μετ’ ολίγον 
μέλλετε νά άναγνώσητε είνε τό Ιδιον, ώ, 
όχι, είνε μόνον δ,τι ήκουσα παρά τή ; 
Σελήνη; καΐ τίποτε περισσότερον' ή μάλ
λον καί τοΰτο άκριβώ; δέν είνε, ΰπάρ- 
χουν δηλαδή άναμεμιγμέναι καί ίδικαί 
μου σκέψεις, διότι δέν ήτο άλλω ; δυνατόν 
νά μοΰ τά λέγνι ολα ή Σελήνη, καθότι

πολλάκι; τήν ήμπόδιζον τά παρεντιθέ
μενα νέφη.

* *
* *

Έ σ π Ι ρ α  π ρ ώ τη .

«Τήν παοελθΰοσαν νύκτα» , οΰτω; ήρ- 
χισεν ή Σελήνη, «διέσχιζον τήν'καθαράν 
τών Ινδιών άτμοσφαΐραν, κατοπτριζομένη 
έντό; τών διαυγών έκεΐ ΰδάτων' αΐ ά 
κτ ΐνέ ;  μου, περίεργοι, προσεπάθουν νά δι- 
εισδύσωσι διά μέσου τών πυκνών συμ
πλεγμάτων,άτ ινα  έν είδει οστράκου χελώ- 
νη; έσχημάτιζον οΐ κλώνε; καί τά φυλλώ
ματα παναρχαίων πλατάνων,δτε κόρη τ ι ;  
τοΰ Ίνδοΰ, ταχύπου; ώ ; ή αντιλόπη καί 
ώραία ώ ; ή Εΰα, έζήλθε τοΰ δρυμοΰ. Έ 
φαίνετο τόσον εΰθυμο;, δσον καί ζωηρά’ 
τό δέρμα τη ;  ήτο τόσον λευκόν καί δια- 
φανέ;, ώστε ολίγο; κόπο; μοί έχρειάσθη 
ΐνα μαντεύσω τοΰ; διαλογισμού; της ' οί 
ακανθώδεις θάμνοι τή ;  Ισχιζον τά σαν
δάλια, άλλ' έκείνη ταχέω ; πάντοτε έπρο- 
χώρει' τά θηρία, άτινα  έπέστρεφον άπό 
τόν ποταμόν, δπου Ισβυσαν τήν δ ί 
ψαν των, όχι μόνον δέν τήν έπείοαζον, 
άλλά καί Ιντρομα άπεμακρύνοντο, φο
βούμενα τήν άνημμένην δάδα, ήν ή κόρη 
έκράτει εί; τήν χεΐρα. "Ηδη Ιφθασεν εί; 
τόν ποταμόν. Κύψασα άπέθηκε τήν δάδα 
έπί τοΰ ήσύχου ρεύματό; του, τήν άφή- 
κε καί διά τών μελανών μεγάλων οφθαλ
μών τη ; ,  ο ΐτινε; Ιλαμπον διά μέσου τών 
έπιμήκων μεταξίνων βλεφαρίδων τη ; ,  ή- 
κολούθει έναγωνίως τό άπαμακρυνόμενον 
φώς.Ήζευρεν δτι, έάν ?καιεν ή δά; έφ'δ- 
σον έζικνεΐτο τό βλέμμα τη ; ,  τότε ό έ- 
ρωμένο; τη ;  έζη' έάν δμω; έσβυνε, τότε 
ήτο νεκρό;. Καί έ'καιεν ή δά ;, καί διη- 
νεκώ; παρήγοντο νέαι φλόγες, ένώ ή καρ
δία τη ;  ήγαλλία  καί έτρεμεν έναλλάζ’ έ- 
γονυπέτησε καί ήρχισε νά προσεύχηται’ 
ίσω; πλησίον τη ;  άνεπαύετο ΰπούλω; 
συνεσπειρωμένος ψυχρός τ ι ;  όφις, άλλά 
τήν στιγμήν έκείνην δέν έσκέπτετο παρά 
τόν άπόντα ...  Αίφνης ήγέρθη καί μέ φ ω 
νήν, έν ή έφαίνετο δλη ή εΰτυχία τη ;  :

«Ζ-7ί ! ζή ! », φωνάζει.
Καί ή ήχώ έπαναλαμβάνει :
«Ζή ! ζή ! » .

*
* *

Κ α π ίρ α  δ ί υ τ έ ρ α

«Χθέ;»,ήρχισε πάλιν ή Σελήνη, «έβλε- 
πον έντό; μικρά; πλακοστρώτου αΰλής, 
έν μέσω υψηλών παλαιών οικιών, όονιθά 
τ ινα  μέ τοΰς νεοσσούς τ η ; '  μικρόν χα- 
ριέστατον κοράσιον έπήδα τριγύρω τ η ; '  
ή δρνι; έξηγριώθη καί περίφοβος ήνοιζε 
τάς πτέρυγάς της, ΐνα προφυλάζγ) τά μ ι
κρά τ η ; '  άλλά τό κοράσιον έζηκολούθει 
νά πηδά, και θά τό Ικαμνε πολΰν καιρόν 
άκόμη, έάν δέν ένεφανίζετο ή σοβαρά 
μορφή τοΰ πατρός τη ; ,  δστι;,  άφ’ οΰ τήν 
έπέπληζε, τήν ήνάγκασε νά είσελθη κατ-  
Υίσχυμένη εί; τήν οικίαν.

Σήμερον δμω; τά έσπέρα;, πρό ο
λίγων μολι; λεπτών, πάλιν αΐ άκτΐνέ; 
μου είσέδυσαν εί; τήν αυλήν' άκρα ή- 
συχία έπεκράτει' μετ’ ολίγον δμω; θό

ρυβο; ϊπληζε τά ;  άκοά; μου' στρέφ^Ι 
τό βλέμμα καί ανακαλύπτω τό κορά 
σιον,τό οποίον άκροποδητί έπλησίασε το» 
ορνιθώνα, τόν ήνοιζε καί είσήλθε' Ιντρο·! 
μα, τά δυστυχή πτηνά, έκακάβιζον δ«. 
νατά καί έπτερύγιζον ά τάκτω ; γύοψ της· 
ή μικρά δμω; δέν άπεθαορύνθη, άλλά τά 
κατεδίωζεν.Έθύμωσα φοβερά μέ αυτό τό 
κακό κορίτσι, ποΰ δέν ήθελε νά άφήστι 
τά δυστυχή αΰτά πτηνά νά ησυχάσουν, 
καί σέ βεβαιώ δτι μεγάλην εΰχαρίστησιν 
ήσθάνθην, δτε είδον καί πάλιν τάν πατέ
ρα τη ;  νά έζελθγι καί πλήρη; όργή; νά: 
τήν έπιπλήζγι σφοδρότερον άπό τήν πρώ 
την φοράν.

Έκείνη Ικλινε τήν κεφαλήν" διέκρινα 
δέ δύο μεγάλα δάκρυα, άτινα κατήρ 
χοντο έπί τών στρογγύλων παρειών της

Τί θέ; λοιπόν έδώ κάθε βράδυ ; τήν 
έρωτίΖ.

—  Ή θελα  νά φθάσω τήν όρνιθα, τοΰ 
άπήντησε τρέμουσα, καί νά τήν φιλήσω, 
διότι χθές τήν ήνόχλησα !

Καί δ μέν πατήρ, συγκεκινημένος, έφί- 
λησεν είς τό μέτωπον τό άθώον κοράσιον, 
έγώ δέ τής έφίλησα τά στόμα καί τοΰ( 
ώραίους γαλανούς οφθαλμούς της.

X.

Οί έγγράφοντες π έ ν τ ε  π o ο - 
π λ η ρ  ω τ έ ο  ι/ς Συνδρομητάς είς 
τά «Εκλεκτά Μ υθιστορήματα», λαμ- 
βάνουσι

Δ Ω Ρ Ε Α Ν
τους 25 τόμους τή ς «Ε λληνικής Βι
βλιοθήκης» τή ς ύπό τώ ν κκ. Μπάοτ 
και Χιρστ έκδιδομένης, τιμώ μενης  
δρ. 12, και τά  έκ 312 καλλιτεχνικώ ν  
σελίδω ν έξαιρέτω ς χρυσόδετα

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
τοϋ κ. Τσακασιάνου, ά ντ ι δρ. 2,50 
έλεύθ. ταχυδρομικώ ν, άδετα δ& δρ 
2, ά ντ ι τώ ν άρχικώς 4. Τό δικαίωμα 
τοϋτο έπεκτείνετε κα\ διά τους προ 
πληρώ σαντας συνδρομητάς μ α ς ,  
πρός οϋς άποστέλλοντα ι και τά 25 
τεύχη  τη ς  «Ε λλη ν ική ς Β ιβλιοθή
κης» ά ν τ ι δρ. 3, προστιθεμένων λε· 
πτώ ν 50 διά ταχυδρομικά.

Οί έπιθυμοΰντες ν άποκτήσωσι κ» 
τήν άρχήν τών μυθιστορημάτων:

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ
καί τής

ΣΙΚΕΛΙΚΗΣ ΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ
δύνανται νά λάβωσι τά προεκδοθέντα 
24 φ ύλλα  έκ τοϋ ήμετέρου γραφείο» 
άντι δ ρ α χ μ ή ς μ ό ν ο ν. Οί δε έγγρα- 
φόμενοι συνδρομηταί άπό τοϋ σημερι
νού φύλλου, λαμβάνουσι δω ρ ε ά ν  τά 
24 ταΰτα φύλλα. Συνδρ. έτησία δρ. 8.

Φύλλα προηγούμενα  καί τόμοι *■'Εκλε
κτών Μυδι,βτορημάτων*, Στερεότατα χώ  
κομψότατα δεδεμένοι, πωλονντα ι έν tci 
γραφ ε ία  ημ,&ν.

T v x o r e a v t T o r  Kttotvvvic. o i o r  Π ο ο α σ ι ι ί ι υ .  i t ufl. ΙΟ.


