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Αήξαντος τήν 3 1 ν  Οκτωβρίου τοΰ 
Δ' Έ τους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομη
τών μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθή- 
σωσιν ώς τοιοΰτοι και κατά τό Ε 'Ε
τος, παρακαλοΰνται ν άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν των έγκαίρως, ϊνα μή 
διακοπή ή άποστολή τοΰ φύλλου.

Εϊς τούς έν Ά θήνα ις και τα ΐς έ- 
παρχιαις άνανεοϋντας ή νεωστ'ι έγ- 
γραφομένους συνδρομητάς ημών 

Λ ω ρ ο ΰ μ .ε ν  :
Τόν ΕΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ '  του συνεργάτου ημών | 

Α ίσ ω π ο ν , κομψότατον τομίδιον, έπ\ άριστου y άρτου 
και ώρα’ιου χρωματιστού εξωφύλλου τοΰ κ. θ ε μ ο ν  
A r r ir o v .

Εις τούς έν τώ έξωτερικώ δε
Τόν Ε ΡΩ ΤΑ Κ Α Ι Σ ' και τόν
ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΤ ΚΟΣΜ ΟΤ, τήν έκ 400

σελίδων ’Αθηναϊκήν μυθιστορίαν τοΰ συνεργάτου η 
μών χ . Γρ. Δ. Ξ ετο τζονΛ ο ν .

Ε υκα ιρ ία  το υ ς  σ\>νδρομ.ητ&ς
ΤΩΝ «Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ω Ν  ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ»

Συμβληθέντες μετά τής διευθύνσεως τής fΕ βδομ α -  
S oq δυνάμεθα νά παράσχωμεν είς πάντα συνδρομητήν 
ήμών τον Α' Τόμιον (3’ περιόδου) τής '  Ε 6 δομάδος  
άντ· δ ρ χ χ μ & ν 6. τής αρχικής του τιμής ουσης δρ. 
10  <5ιά τούς έν τώ £σωτερ·.κώ και φρ. χρ. 12  διά τό 
έξο>τερικόν.

Έ ν τώ τόμω τούτω περιέχονται Κ οινωνικά! ε\κό- 
νες, 'Ιστορικαί, Κ αλλιτεχ νικαί, Φιλολογικαι κα\ 
Κρ ιτικαι Μελέται, Ήθογραφίαι, ΜουσικαΙ Ε π ιθεω 
ρήσεις, Παραδόσεις, Χρονογραφικά, Βιομηχανικά, 
Εκπαιδευτικά, Περιγραφαί,’Εντυπώσεις και Ποιήσεις 
τών εγκριτωτέρων ήμών λογογράφων και ποιητών και 
Διηγήματα προιτότυπα και μεταπεφρασμένα.

Ό  τόυος ουτος είνε αληθές άπόκτημα διά πάντας, 
διότι προς σύνταξιν αύτοΰ συνειργάσθησαν οΐ εγκρι- 
τώτεροι τοΰ έθνους λόγιοι και τοιοΰτον τόν συνιστώ- 
μεν εις τους άναγνώστας ήμών.

Ή έν Α ιγύπτω  γενική έπιστασία 
τών « Ε κλεκτών Μυθιστορημάτων » 
άνετέθη τώ έν Αλεξάνδρειά κ. Πα
ναγιώτη Γριτσάνη (ΕιβλιοπωλεΤον 
’Απόλλων). Τώ ΐδίω άνετέθη και ή 
έγγραφή νέων συνδρομητών,έπίσης και 
ή άνανέωσις συνδρομών, διά τό Ε' Έ 
τος και δι’δ,τι δήποτε άφορα- τά «Ε 
κλεκτά Μυθιστορήματα».

II AteuOuvsi;.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ  Μ Ε Ρ Ο Τ Β Ε Λ

Ο Ι  Τ Ρ Ε Μ Ο Ρ

ΣΟΑΑΝ ΖΗ  Φ Α Ρ Ζ Ε Α Σ

[Συνέχεια]

Το δωμάτιον, ενθα διεδραματίζετο ή 
θλιβερά αΰτη σκην/ι, ήτο σχεδόν γυμνόν.

Αί δοκοί τνϊς όροφος ήσαν έκ βχθυ- 
χρόου έλάτης, ώς έπίσης τό σανίδωμα 
τοΰ έδάφους.

’Ολίγα πενιχρά έπιπλα μόνον έκόσμουν 
αυτά , και έπί τοΰ τοίχου εσταυρωμένος 
έκ δέρματος έπί μαύρου ξύλινου σταυροϋ 
κρεμάμενος, άπετέλει άντίθεσιν πρός τό 
ανοικτόν χρώμα τοΰ τοίχου.

Οι Σουβραί ήσαν ευσεβείς.
Ένόμιζέ τις δτι εύρίσκετο έντός κελ- 

λίου μοναχοΰ.
Ή  πριγκιπέσσα ΐστατο  όρθίά παρά τό 

ποοσκεφάλαιον τοΰέραστοΰ της.
Ή  λευκότης τοΰ λαιμοΰ και τοΰ τρα

χήλου της ελαμπεν έν τ ϊΐ σκια τοΰ δω
ματίου εκείνου,τοΰ φωτιζομενου ΰπό ενός 
μόνου κηρίου.

Ό  Ροβέρτος δέ Σουβραί ήτο είς άκρον 
καταβεβλημένος.

Ό  έξάδελφός του Ιρριψε περί αΰτόν 
βλέμμα έπιθανάτιον καί παοετήρησε τήν 
Βάνδαν, ήτις πριέμενεν ΐνα  ίδη άν ή χρή- 
σις τής διανοίας του έπανήρχετο.

Τότε ένεθυμήθη πάντα καί τό παν ήν- 
νόησε.

— Μέ βλέπεις καί μέ ακούεις, Ό λ ι-  
βίερε ; είπεν αΰτη.

’Εκείνος έψιθύρισε δι’ άσθενεστάτης 
φωνής :

— Ναί.
— Μετά μίαν στιγμήν θ’ άποθάνης, 

έπανέλαβεν ή Βάνδα κύπτουσα άνωθεν 
αΰτοΰ.Ο ί άλλοι ζητοΰν νά σέ άπατήσωσι, 
διότι βεβαίως δέν σέ μισοΰν αρκούντως, 
άφοΰ έπετρεψαν νά τοΐς διαφύγης. Έ γώ

: θά σοί ένέπηγον τό έγχειρίδιον διά τής 
ιδίας μου χειρός έν μέση όδώ μάλλον 
παρά νά σέ άφήσω ζώντα.

Εκείνος δέν άπήντησε καί προσεπά- 
θησε νά στραφώ έκ τοΰ άλλου μέρους.

Ά λ λ ’ εκείνη τόν έκράτησε καί έξηκο- 
λούθησε :

—  Μέ κατέστρεψες διά τοΰ κατηραμέ- 
νου ?ρωτός σου. Α γνοώ  τ ί μέ ώθησε νά 
σ’ άγαπήσω, διότι είσαι σκεπτικιστής 
καί άνευ νόμου, άξιομίσητος μάλιστα διά 
τάς ατιμ ίας καί τά  ψεύδη σου, άλλ’ ή
μην άφρων ώς εί κατέπιον φίλτρον τ ι. 
Μεταξύ τόσων άνδρών, μόνος σύ έπροξέ- 
νεις παλμούς έν τ·7ί καρδία μου. Οΐ άλλοι 
δ ι’ έμέ δέν ΰπήρχον. Ύ πετάγην ώς δούλη 
εις τάς θελήσεις σου" έάν μέ δ ιέταττες 
νά κτυπήσω τήν μητέρα μου ήθελον υ 
πακούσει. Είνε παράδοξον τοΰτο' αλή
θεια ; καί έν τούτοις ητο αληθές. Πριν 
σέ γνωρίσω ό βίος μου έ'ρρεε λκμπρός καί 
εΰδαίμων. Δέν ήγάπων τόν ποίγκηπα, 
άλλά τόν έξετίμων. Μέ είχε πληρώσει 
εΰεργεσιών. Είς αΰτόν ώφειλα τά πάντα , 
τήν περιουσίαν καί τήν ζωήν, διότι άνευ 
αΰτοΰ Sv μόνον μέσον μοί έ'μενεν όπως ά- 
ποφύγω νά πωλήσω τό σώμά μου, έν έ- 
σχάτη ταπεινώσει, νά ριφθώ ε ί; τόν πο- 
τκμόν ή νά συντρίψω τήν κεφαλήν μου 
μόνη. Καί τόν έφονευσα χάοιν σοΰ, διά 
νά σέ ακολουθήσω καί νά μή σ’ έγκατα- 
λείψω ποτέ.

Ό  μαρκήσιος άφήκε κραυγήν παραπό
νου καί διά τών χειρών έζήτει· ν’ άπαλ- 
λχγή τοΰ κακοΰ, δπερ έ'καιε τόν λάρυγγά 
του.

—  Φαρμακεύτρια! έψιθύρισεν.
— Όρθώς λέγεις. Φαρμακεύτρια ! Τό 

δηλητήριον, τό όποιον διατρέχει είς τάς 
φλέβας σου, έκτελεϊ τό εργον του. Αΰτό 
θά.σέ ρίψη είς τόν λάκκον, εί; δν έρρίφθη 
ό ποίγκηψ, ό σύζυγος καί ευεργέτης μου,

δπως καί ή γυνή έκείνη , ή γλυκ ΐΐα , ή 
τόσον άθώα καί τόσον αγγελική έν τή 
άγαθότητί της, τήν όποιαν έϊρόνευσα έπί- 
σης κατά διαταγήν σου. Έγνώριζε; ποιον 
δπλον έκοάτουν ε ί; χεϊρας ! κχθώ; καί 
τήν αδυναμίαν τήν παραφοράν μου, τήν 
όποιαν μοί ένέπνεε; μέ τόν ψευδή καί 
άποτοόπαιον ερωτά σου !

«Ε ίχε; άνάγκην τ ή ; έλευθερίας σου καί 
μετεχειρίσθης έμέ, δπως θραύση; τά δε- 
σμά σου διά τών χειρών μου. Σοί άπέδωσα 
τήν έλευθεοίαν δπως μέ άπατήσης. Ήσο 
τή άληθεί$ πολύ αΰθάδη; ! Έ πίστευες 
λοιπόν · δτι ήθελον σέ άφίσει άτιμώρη- 
τον ; Ά λ λο ι σέ καταδιώκουν μανιώδεις, 
διότι μεταξύ τών μελών τή ; οικογένειας 
των, ύπήρχεν ε ί; δολοφόνο; καί δπω; έκ- 
δικηθώσι τόν θάνατον ένό; αγγέλου' άλλά 
τό μισό; των δέν συγκρίνεται πρό; τό ίδι- 
κόν μου καί έπερίμενα άγρυπνο;. Τυφλός 
καί μωρός ό άνήρ, δστις π ιστεύει, δτι 
γυνή άπατηθεϊσα έν τφ  έ'ρωτι αυτής καί 
καταφρονηθεΐσα δ ι’ άλλην ΰπό τοΰ έρα
στοΰ, χάριν τοΰ οποίου άπωλέσθη καί ή - 
τιμάσθη, θά καταπ ίη  τήνπροσβολήν καί 
δέν θά κτυπήση.

«Έ γώ  θά έθυσίαζα τό παν δπως εκδι
κηθώ, περιουσίαν, τιμήν καί τήν ζωήν 
μου ακόμη. Ά  ! ήγάπας τήν χωρικήν 
εκείνην, ένφ έγώ ,διέπραττον έγκλήματα 
πρός χάριν σου ! ’Ά  ! ήθελες νά τήν νυμ- 
φευθης καί τή ΰπέσχεσο τό ονομά σου, ώς 
τό ΰπέσχεσο καί είς έμ έ ! Μεταζύ τής 
πριγκιπέσσης Καβάλι, τή ; ίση ; πρό; τούς 
Βοργια; καί τοΰςΒολόνας,καί απλή ; κόρης, 
χωρίς όνομα καί κοινωνικήν θεσιν, έζέλε- 
ξα ; τήν τελευτα ίαν, καί ένόμιζες δτι θά 
τό ΰπέΐιεοον καί θ άπεσυρόμην είς τά  
βάθη τή ; Πολωνίας, δπω ; κρύψω τό α ί
σχος μου καί κλαύσω την έγκα τά λε ιψ ίν . 
μου, ώ ; γυνή ουτιδανή καί αφιλότιμο; ;

— Διψώ, έτρκύλισεν ό μαρκήσιος.
—  Αί, ΰπόφερε ολίγον δεν θά διαρ- 

κέση πολύ. Μήπως οί άλλοι οέν ΰπέφερον 
δπως σύ ; Αί στιγμαί σου είναι μεμετρη- 
μέναι.Καί δέν θά έπανίδη; πλέον τήν μαρ- 
κησίαν αΰτήν τή ; εκλογής σου, αυτήν 
τήν Σολάνζην, ήτις ουδέποτε σέ ήγάπη- 
σεν, ήτις σέ μισεϊ καί άγκπα άλλον. Καί 
αΰτή έπίσης θ’ άνακτήση καί θά χαρή 
τήν έλευθερίαν, ήτις θά τή άποδοθή παρ’ 
έμοΰ, παρ’ έμαΰ πάντοτε !

Ό  Όλιβιέρος έ'κλεισε τούς οφθαλμούς 
καί έταράχθη ΰπό σπασμοΰ.

— "Υδωρ δόσατέ μου, χάριν οίκτου, 
παρεκάλει.

Ή  πριγκιπέσσα ύψωσε τούς ώραιους 
αΰτής ώμους καί στραφεΐσα άνεζήτει διά 
τών οφθαλμών έν τφ  δωματίφ.

Κατά τήν στιγμήν εκείνην δι’ άπέλπ ι- 
δος ποοσπαθείας ό μαρκήσιος έβύθισε τήν 
χεϊοά του εις τόν έπενδύτην αΰτοΰ, -ον 
εφερεν είσέτι.

"Οταν ή πριγκιπέσσα έπέστρεψε παρά 
τφ  θνήσκοντι κρατούσα ποτήριον ύδκτος, 
ό βραχίων τοΰ έραστοΰ της έστηρίζετο 
έπί τής κλίνης καί ή φρίσσουσα καί πυ - 
ρέσσουσα χειρ του έκοάτει άντικείμενόν 
τ ι, τοΰ όποιου τό χρώμα συνεχέετο μέ.



τό τεφρόχρουν χρώμα των καλυμμάτων 
τής κλίνης.

’Εκείνη Ικυψεν έπ’ αύτοΰ καοαδοκοΰσα 
την τελευτα ίκν στιγμήν του και οίονεί 
θέλουσα νά περισυλλέξη τήν ύστάτην 
«jcvoyjv του.

Τό δηλητήριον έ'φερε τά αποτελέσματα 
του, πρός στιγμήν άποσοβηθέντα ύπο τοΰ 
αντιδότου.

Ό μαρκήσιος έφαίνετο ώς μεθύων ύπό 
οπίου, καί ύπνώ ττω ν, ώς οί λαμβάνοντες 
χλωροφόρμιον.

Καί ήδυνήθη νά παρατηρήση διά τε- 
λευταίαν φοράν, διά τών ύελωδών οφθαλ
μών του , τόν καλλιτεχνικόν τράχηλον 
τής ερωμένης του, λευκόν καί εύκίνητον 
ώς τόν λαιμόν τοΰ κύκνου, καί τά  πορ
φυρά χείλη, άτινα  τοσάκις τώ  έμειδίασαν 
έν τή έκστάσει τοΰ έρωτος, δστις κατε- 
κυρίευε τήν ψυχήν της.

Ή  Βάνδα έπλησίασε το ποτήριον είς 
τά χείλη του.

— Ιΐίε λοιπόν, τώ είπε, ρίπτουσα τε
λευταΐον καί μισητόν σαρκασμόν καί έν 
αυτή τή αγωνία του. "Αν καί είναι πολύ 
ολίγον διά τήν φλόγα, ή τ ις σέ κατατρώ- 
γει, καί χαΐρε.

‘II κόρη τών οφθαλμών τοΰ θνήσκον- 
τος έξέπεμψε τελευτα ίαν αναλαμπήν, ό- 
μοίαν προς τόν τελευταΐον σπινθήρα άν- 
θρακος μεταβληθέντος είς τέφραν.

Ή  Βάνδα έ'σχεν οίονεί συναίσθησιν κ ιν
δύνου τινός καί οπισθοδρόμησεν άποτό- 
γ .ω ς  .

Είϊΐε το θΰμά της ύψοΰν τήν χεΐρα, καί 
έγειρόμενον διά τελευταίου άγώνος καί 
τής ολίγης ετι ζωής, ήτις τώ  άπέμενεν.

Συγχρόνως ήκουσε ζηρόν τινα  ήχον.
Ειτα τόν κρότον πυροβολισμού . Καί 

Ι5άντα ταΰτα  συνέβησαν έντός δευτερολέ
πτου, ταχέως ώς αστραπή.

Οταν ό φόν Γκέμπεν καί ό ’Ιωσήφ τρο- 
μάζαντες ώρμησαν είς τά δωμάτιον, άφή- 
καν φωνήν τρόμου.

Κτυπηθεΐσα ύπό σφαίρας, ή τις τής δι- 
επέρασε τό στήθος, ή Ιίολωνίς έ'κειτα .ύ
π τ ια  επί τοΰ έδάφους.

Ό μαρκήσιος έ'ρεγχεν έπί τής κλίνης 
του, ταρασσόμενος ύπό σπασμού άγωνιώ- 
σης ψυχής καί άποσπωμένης έκ τοΰ πε
ριβλήματος τοΰ προωρισμένου διά τήν 
φθοράν.

Ό  Ροβέρτος δέ Σουβραί, εζηντλημένος 
υπό τής άπωλείας τοΰ αΐματος, δπερ εο- 
ρεεν εκ τής πληγής του εκειτο άψυχος 
την κεφαλήν ε'χων έστηριγμενην έπί τ ι-  
“νος τραπέζης.

Ή  Βάνδα ούτε τόν καιρόν νά παράπο- 
'νεθή έ'σχεν.

Καί θά έζέπνεε συγχρόνως μέ τά  τοΰ 
συνενόχου της.

Ή  ούοανία Δικαιοσύνη έτιμώοει τόν 
οια του ετερου.

’Εν τούτοις ή Βάνδα άνέπνεεν είσέτι. 
Ο κύριος δέ Τανναί έκράτει μέ τούς 

«υνεσφιγμένους δακτύλους του τά όπλον, 
,οπερ έχρησίμευσεν είς τήν αίματηράν έκ- 
τελεσιν.

Ητο πιστόλιον μονόκανον φιλοκάλως

τεχνουργημένον, καί περιβεβλημένον χρυ
σίο, έπί τής άκτιρίδος τοΰ οποίου άνεγι- 
νώσκετο τά δνομα τοΰ διασήμου οπλο
ποιού Λέοντος Άρδί είς Μιλάνον.

Ή  πριγκιπέσσα τό είχε δωρήσει αυτώ 
κατά τήν έποχήν τών απαίσιων έρώτων 
των.

"Οταν ό Ροβέοτος δέ Σουβραί άνέλαβε 
τάς αισθήσεις του, ήμίσειαν μετά ταΰτα  
ώραν, εύρέθη ε ί; Ιτερον τοΰ ξενώνα; δω
μάτιον, δμοιον σχεδόν πρός εκείνο, είς δ 
έξετελεσθη πρά μικροΰ ή τελευταία πρά- 
ζις τοΰ δράματος.

Ό  πιστός α ΰτφ  Λαβριζέ ήγρύπνει παρ’ 
αύτώ , περιποιούμνος τάς πληγάς του διά 
τής αρχαίας τοΰ κυναγωγοΰ πείρας, ώς έ- 
θισμένου είς τά  τής Θήρας συμβάντα, ά 
τινα είσιν ενίοτε σπουδαία ε ί; τά δάση 
τοΰ Μορβάν.

— Δεν είναι τίποτε,κύριε μου, έλεγεν, 
έ'να μικρά γκριτζάνισμα εί; τό κρέας,μία 
τρυπίτσα ίσα με τά δάκτυλό μου. Τά κόκ- 
καλο δέν έπειράχθη' δέν έ'χομε ανάγκη 
άπό χειροΰργο" αύτά  τά  ’ξεύρομε.

Ο ,τι ό άγαθάς Λαβρ.ζέ έγνώριζε κα
λώς, ήτο νά ράπτη τούς κύνας του όταν 
τά  γενναία ζώα έπληγώνοντο παί^αίοντα 
μέ τούς άγριοχοίρους.

Ό  κόμης μόνον τό πρώτον μέρος τής 
μεταζύ τοΰ έξαδέλφου του καί τής Πο- 
λωνίδος σκηνής έγνώριζε, διότι κατόπιν 
αί δυνάμεις του τόν έγκατέλιπον.

Τά τοαγικάν τέλος τής Βάνδας, δέν τά
- γ' έγνωριί,ε.

— Καί ό μαρκήσιος; ήρώτησεν.
—  Ά πέθανε, κύριε.
—  Ή  πριγκιπέσσα ;
— Ζή άκόμη, άλλά δέν θ’ άργήση νά 

τόν άκολουθήση.
Καί πράγματι, ή γυνή , ήτις ένέπνευσε 

τόσα πάθη, καί ήκουσε κατά  τήν διάβα- 
σίν της τόσφ κολακευτικούς ψιθυρισμούς, 
εκειτο έπί πενιχρά; τοΰ ξενώνος κλίνης, 
άσθμαίνουσα καί άσφυκτιώσα ύπο τοΰ 
έξερχομένου αΐματος, δπερ τήν επνιγε.

Παρ’ αΰτη ό φόν Γκέμπεν, ό θαυμα
στής της, συντετριμμένος ύπό τοΰ νέου 
τούτου κεραυνοΰ, τήν χεΐρα τής πληγω - 
θείσης κρατών έν αγωνία άδυνάτιρ νά 
περιγραφή, άνέμενε τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
θ’ απέδιδε τήν τελευτά ίαν πνοήν της.

Ό  αξιότιμος ’Ιωσήφ, καταβεβλημένος 
έντελώς, άπώλεσε πάσαν έλπίδα πλού
του συν τή ζωή τής κυρίας του.

Έ φαίνετο είς άκρον άπηλπισμένος καί 
πρέπει νά εί'πωμεν πρός τιμήν του, δτι 
τά συμφέρον δέν ήτο ή μόνη αφορμή τής 
θλίψεώς του διά τήν καταστροφήν έκείνην.

Ό  ’Ιωσήφ έδείκνυεν άφοσίωσιν απεριό
ριστον πρός τήν πριγκιπέσσαν —  τήν ή- 
γάπα ώς ό κύων άγαπ^ τήν περιποιουμέ- 
νην αύτόν χεΐρα. Ώ ς τόσοι άλλοι ύφ ί- 
στατο καί αυτός τά θέλγητρον τής άλα- 
ζώνος έκείνης καλλονής, τοΰ λαμπρού 
πνεύματος καί τής απεριορίστου νοημο
σύνης, είς ήν ούδέν διέφευγε, καί ή τ ις ε- 
πρεπε νά καταδιωχθή ύπό τοΰ πεπρωμέ
νου, ΐνα προσβληθή καί κτυπηθή τόσω 
άπροσδοκήτως.

Έ π ί μίαν στιγμήν συνήλθεν είς έαυτήν.
’Αρκετόν αίμα, έξελθάν τοΰ στόματός 

της, ήλάφρυνε τό στήθος της.
Ή νέφςε τούς οφθαλμούς καί πάραυτα 

ή διάνοιά της ένεψυχώθη πρός σ τ ιγ 
μήν.

Ένεθυμήθη τά διατρέζαντα καί ήννόη- 
σε τά  πάντα , ώς εί ήτο έντελώς ύγιής.

Ό  στρατηγός,έπί νεύματι αυτής,έπλη- 
σίασεν Ιτι μάλλον παρ’αυτή τη ;.

— Εκείνος ; τον ήρώτησε δι’ άσθε- 
νεστάτης φωνής.

— Έ τελείωσεν.
—  Μαζύ τότε ! έψιθύρισεν έκείνη. Καί 

αστραπή χαρά; διήλθε τών οφθαλμών της.
Καί ίδαΰσα είς γωνίαν τ ινά  τοΰ δωμα

τίου τήν θυγατέρα τών Σερβό, γονυπετή 
καί προσευχομένην, έκάλεσε τόν ’Ιωσήφ 
δι’ άκατανοήτου σχεδόν νεύματος, δπερ 
όμως εκείνος ήννόησεν.

Οπως καί ή Ελένη δέ Ροσ^βιέλ, ήθέ- 
λησε καί αυτη νά καταναλώση τάς ολί- 
γας στιγμάς, α'ίτινες τή εμενον, οπως 
χαράξη όλίγας γραμμάς.

Οί Σερβά ελαβον τήν ύποσχεθεΐσκν 
ποσότητα.

Έδωσεν είς τόν πιστόν αύτής ’Ιωσήφ 
αρκετά καλάν χρηματικόν ποσόν, πάντες 
δέ οί ύπηρέται αύτής έλαβον ' εισόδημα 
αρκετόν, δπως ζήσωσιν άνέτως.

Καί έδήλωσεν, οτι έπεθύμει νά ταφή 
έπί τοΰ όροπεδίου έφ’ ού έζέπνευσεν.

Πάντα τα ΰτα  έγράφησαν βραχέως, 
άλλά κατά τύπους μή δυναμένους νά 
προσβληθώσι.

Καί κατόπιν έσβέσθη ήρεμα, χωρίς νά 
προφέρη παράπονον, χωρίς νά τής λείψη 
ή . διακοίνουσα αύτήν ανδρεία,σχεδόν μει- 
διώσα, μέ τό θάρρος, τό όποιον μετεχει- 
ρίζετο πάντοτε είς πάσαν πράζίν της.

Ή  έν τή ζωή έπάνοδος αΰτής δέν διήρ- 
κεσε πλέον τών είκοσι λεπτών, άλλά τη 
ήρκεσεν δπως κανονίση τούς μετά τών αν
θρώπων λογαριασμούς αΰτής.

Καί άπώλετο ούτως γυνή έζαισίας καλ
λονής καί ύπερόχου χαρακτήρος , ής 
έ'οως ανάξιος αΰτής κατέστρεψε τάς άρε- 
τάς καί διήγειρε τά  άγρια έ'νστικτα καί 
τούς βανδαλισμούς βαρβάρου φυλής, ής 
ό πολιτισμός δέν έζηυγένησεν είμή τήν 
έπιφάνειαν μόνον.

'Η θλιβερά αυτη τραγωδία, ήτις ά λ
λοτε ήθελεν είς άκρον έξεγείρει τήν πε
ριέργειαν τοΰ κοινοΰ, παρήλθεν απαρατή
ρητος, καθ’ ήν έποχήν έκαστος ήσχολεΐ- 
το είς τά  δεινά τής πατρίδος του Γαλ
λία ς, άτινα  ήσαν φοβερώτερα τών οικο
γενειακών δεινών.

Αί έφημερίδες, όσαι έξηκολούθουν έκ- 
διδόμεναι, εγραφον μόνον περί τής πο
λιορκίας τών Παρισίων, τών μαχών, α ΐ-  
τινες πανταχοΰ συνήπτοντο καί τής τυ 
ραννικής καί έπαχθοΰς άπαιτήσεως έχ- 
θροΰ βαρβάρου, θέλοντας νά γυμνώση 
μέγα ’Έθνος τοΰ τελευταίου όβολοΰ του, 
όμοιου ποάς τ ’ άοπακτικά έκεΐνα δρνεα, 
άτινα  κατατρώγουσι τήν ήττηθεΐσαν 
λείαν αύτών.

Οί Σουβραί κατέπνιξαν όσον ήδύναντο



τόν θόρυβον, τόν όποιον παρήγαγεν ό δι
πλούς έκεΐνο; φόνο;.

Ή  πριγκιπέσσα Βάνδα ώ ; μόνου; κλη
ρονόμου; τη ; άφήκε τοΰ; ανεψιού; τοΰ 
συζύγου τ η ;, οΐτινες έλαβον μετά τόν 
θάνατόν της την περιουσίαν τοΰ θείου των.

Ό  Ό λιβιέρο; ?>ε Τανναί άπεδοκιμάσθη 
υπό πάντων τών φίλων καί γνωρίμων 
αυτοΰ.

Έ κ συμφώνου αί δύο οίκογένειαι ήγό- 
ρασαν εΰρύχωρον γήπεδον έπί τοΰ όρο
πεδίου ένθα δ διπλοΰ; ούτος φόνος έξε- 
τελέσθη.

Κατά την άνοιξιν άνήγειρον έπ’αύτοΰ 
μνημεΐον, δπερ έπί αιώνας διατηρηθήσε- 
τα ι.

Συνίστατο έκ δύο στηλών, έκ μέλανος 
μαρμάρου, πρό τών βάθρων τών όποιων 
κεΐντοα δύο κολοσσιαίοι κάλπα ι συντε
τριμμένα'..

Έ π ί τών στηλών άνεγινώσκοντο δύο 
ονόματα :

Β4νδ* ΜπρασχΙ ιτρ ιγχ ιπέσσχ Κ αβάλι wa.1 
Ό λ ιβ ιέρ ο ς  SI T avvat Κ ουλάνζ

καί η χρονολογία :
7 Λεχεμβρίου 1870.

καί κάτωθεν τούτων μόνη ή λέξις:
Ε ΐρήνη  !

Έ κεΐ αναπαύονται ό εις πλησίον τοΰ 
άλλου, χωρ,ιζόμενοι μόνον άπό τούς μαρ- 
μαρίνους θηρεοΰς τών τάφων τω ν, τά  δύο 
τα ΰτα  εκλεκτά όντα, άτινα  ήδύναντο 
νά πράζωσι τόσας άγαθοεργίας, καί 
έν τούτοις έπροξένησαν τόσας συμφοράς.

Οί Σερβό πλουτίσαντες έκ της έλευθε- 
ριότητος τών Σουβραί καί τοΰ πρίγκιπο; 
Πεζάοου Κ αβάλι, κληρονόμου τών τ ίτλω ν 
καί της μεγάλης περιουσίας τοΰ θείου 
του, κατεστάθησαν οί φύλακες τών δύο 
έκείνων τάφων.

Ό  διαβάτης, οστις διέρχεται τάς σιω- 
πηλάς έκείνας κορυφάς, ενθα μόνον αί 
κραυγαί τών αετών καί ό θόρυβος τών 
πηγών, α ΐτινες χύνουσι τά  υδατά των 
ε’ις τους καταρράκτας, εις τάς αβύσσους 
καί τάς φάραγγας, α ΐτινες βαθμηδόν 
κατέρχονται μέχρι τών πεδιάδων τή ς ’Ελ- 
βετίας, όλίγας έκατοντάδας μέτρων μα- 
κρυνόμενος τοΰ ξενώνος τών Σερβό, ανα
καλύπτει τάς στήλας τα ύ τα ; ΰπό συ
στάδα φηγών καί πευκών.

Οΰδέν ταράσσει την ησυχίαν αυτών.
Ή  έπιθυμία τών ιδρυτών έκεΐ πραγμα

τοπο ιείτα ι.
Οί Σερβό σιωπώσιν έπί τοΰ ©οβεροΰ 

συμβάντος, οΰ υπήρξαν μάρτυρες, . ή δ! 
ύπόληψις τών δύο άριστοκρατικών έκεί
νων οικογενειών δεν έξετέθη, διότι οΰ- 
δείς έν τώ  τόπω εμαθε τά συμβάντα της 
άπαισίας εκείνη; νυκτό;.

Μετά τρεΐ; έβδομάδας ό Ροβέρτο; δε 
Σουβραί, άφοΰ ένεταφίασεν έπιμελώ ; την 
πριγκιπέσσαν καί τόν μαρκησιον δε Ταν
ναί ε ΐ; τό κοιμητήοιον χωρίου τ ινό ;, έκεΐ 
πλησίον ευρισκομένου, έπανήρχετο έξην- 
τλημένος ετι έκ της πλη γές του είςΣεβάν 
καί άνήγγελλεν είς την Σολάνζην, όπως

καί ή Κ αταλίνα, κατά  την νύκτα τή ; 
διαρρήξεω; τοΰ περιφράγματος τή ; λ ίμνη ;, 
άλλ’ άληθώ ; η δη :

— Είσαι χήρα !
Εκείνη ύψωσε τοΰ; όφθαλμοΰ; πρό; τόν 

ουρανόν καί Ιπεσε λιπόθυμος είς τάς άγ- 
κάλας της μητρός της.

["Επεται τό τέλος], *Κ .

ΙΩ Α Ν Ν Ο Γ  Β Α Λ Ε Ρ Α

ΠΕΠΙΤΑ ΧΙΜ ΕΝ ΕΣ
[Συνέχεια]

Ό  δόν Λουδοβίκος συνέλεξε τά χρή
ματα μετ’ αδιαφορίας καί απαθώς.

Μετά βραχεΐαν σιωπήν, ό κόμης είπε :
— Παπά, πρέπει νά παίξωμεν καί τό 

τελευταΐον την  ά ν τ ί τ ι σ ι ν  (revanche).
— Δέν βλέπω τήν άνάγκην.
— Νομίζω οτι μεταξΰ εΰγενών ! . . .
— Αλλά τοιουτοτρόπως τό παιγνίδιον 

δέν θά τελείωση ποτέ ! παρετήοησεν ό 
δόν Λουδοβίκος. Τό καλλίτερον θά ήτο 
νά άποφύγωμεν πλέον αΰτόν τόν κόπον 
τοΰ παιγνιδ ιού.

—  θ ά  παίξωμεν τήν ά ν τ ί ζ ι σ ι ν ,  έπα- 
νέλαβεν ό κόμης μή προσέχων είς δικαιο
λογήσεις.

— ’Έ στω , είπεν ό δόν Λουδοβίκος, 
θέλω νά ήμαι γενναιόφρων.

Ό  κόμη; ελαβεν έκ νέου τά  χαρτία, 
καί ήτοιμάζετο νά πα ίξη .

— Σταθήτε ομω;, είπεν ό δόν Λουδο
βίκος, άς έξηγηθώμεν πρότερον. Ποΰ είναι 
τά  χρήματα τοΰ νέου ταμείου σας ;

Ό  κόμης έμεινε τεθορυβημίνος.
—  Δεν εχω μαζί μου χρήματα, άπήν

τησεν, άλλά νομίζω ότι δύνκσθε νά βα- 
σισθητε έπί τοΰ λόγου μου.

Τότε ό δόν Λουδοβίκος’ διά σοβχοοΰ 
καί ήσύχου τόνου είπεν:

— Κύριε κόμη, δέν ήθελον θεωρήσει 
ανοίκειον νά βασισθώ έπί λόγου ένός εΰ- 
πατρίδου, καί νά γίνω  πιστωτής υμών, 
έάν δεν έφοβούμην μή χάσω τήν φιλίαν 
σας, ήν σχεδόν, ήδη απέκτησα. Ά λ λ ’ 
άφ’ ότου είδον σήμερον τήν ποωΐαν τήν 
σκληρότητα μεθ’ ής προσηνέχθητε πρός 
τινας φίλους μου, π ιστωτάς σας, δεν 
θέλω νά γίνω καί έγώ α ίτιος, όπως ύπο- 
πέσητε καί πάλιν είς τό αΰτό έγκλημα. 
Ά λλο  δεν μοΰ ελειπε, παρά νά ποοκα- 
λέσω έγώ ό ίδ ιο; κα τ ’ έμοΰ τήν οργήν 
σας, δανειζων ΰμΐν χρήματα, τά  όποια 
δέν ήθέλετε μοί άποδώσει, όπως δέν άπε- 
δώκατε είμή δι’ ύβρεων καί έκεΐνα, τά ό
ποια οφείλετε πρός τήν Πεπίτα Χιαενες.

Δι’ αυτό τοΰτο, οτι τό γεγονός ήν α
ληθές, ή προσβολή υπήρξε βαρύτερα. Ό  
κόμης έγένετο πελιδνός έκ τής οργής, ή- 
γέρθη αμέσως, έτοιμος νά ελθνι ε ί; χεΐρα; 
μετά τοΰ σπουδαστοΰ, καί είπεν αύτώ 
διά φωνής ήλλοιωμένη; :

— Ψεύδεσαι, συκοφάντα ! Τώρα θά σέ 
ξεσχίσω μέ τά ; χεΐράς μου, υιέ τ?5ς με
γάλη ς ...

Ή  τελευτα ία  αΰτη ΰβρις, ή τ η άνε- 
μίμνησκεν είς τόν δόν Λουδοβίκον τό α 
θέμιτον τή ; γεννήσεώ; του, και προσέ
βαλλε τήν τιμήν προσώπου, οΰτινος ή  
άνάμνησις τφ  ήτο προσφιλέστατη καί 
σεβαστή, δέν έπρόφθκσε νά έκφωνηθή,δέν 
έπρόφθασε νά πλήςη άκεραία τήν ά -  
κοήν του.

Ό  δόν Λουδοβίκος, ΰπεράνω τή ; τρα- 
πέζη ;, ή τ ι; εΰίίσκετο μεταξΰ αΰτοΰ κα ί 
τοΰ κόμητος, μετά καταπληκτικής ευκι
νησίας καί μετά δυνάμεως καί δεξιότη- 
τος, ανύψωσε τήν δεξιάν ώπλισμένην διά 
ραβδίου εΰκάμπτου καί κατεφερε κατά 
τοΰ ποοσώπου τοΰ κόμητος, κτύπημα 
ισχυρόν, οπερ παρήγαγεν άμέσω; έπ ’ αυ
τοΰ μέλαινα σαώλίγγχ.

Αί ύβρεις κατέπαυσαν άμέσω;. Όταιν 
αί χεΐρες ένεργοΰν αί γλώσσαι σ ιωπαί- 
νουν συνήθως. Ό  κόμης ώρμησε κατά  
τοΰ δόν Λουδοβίκου όπως τόν κατακερ- 
ματίσγι, έάν ή^ύνατο. Ά λ λ ’ή κοινή γνώ
μη είχεν ήδη άλλάξη άπό τής πρωίας ε
κείνης, καί ήτο υπέρ τοΰ δόν Λουδοβίκου 
ό ίλαρχος, ά ιατρός, καί αυτός ό Κουρ- 
ρΐτοςζωηρότερον ήδη,συνεκράτησαν δέ τόν 
κόμητα, οστις συνεταοάσσετο βιαίως καί 
έπάλαιε μανιωδώς όπως άπαλλαγή α υ
τών.

—  Α φήσατε με έλεύθερον, άφήσατέ με 
έλεύθερον, άφήσατέ με νά τόν φονεύσω, 
ελεγεν.

— Έ γώ  δέν προσπαθώ νά άποτρέψ» 
μίαν μονομαχίαν μετκξΰ υμών , είπεν ό· 
ίλαρχος , ή μονομαχία είνε άναπόφευ- 
κτος. Ε πιθυμώ μόνον νά μή παλεύετε ώ ; 
δύο χειρώνάκτες. θ ά  προσεβαλλόμην έάν· 
ήθελον παρασταθη ώ ; μάρτυς είς το ιαύ- 
την πάλην.

—  Φέρετε όπλα, ειπεν ό κόμης.Δέν 
θέλω νά άργν,σω οΰτε μίαν στιγμήν . . . 
ε ί; εργον ! . . . Έδώ !

— θέλετε  μέ τό ξίφο ;; είπεν ό ίλαρχο;.
— Μ άλιστα, άπήντησεν ό δόν Λου

δοβίκο;.
— Φέρετε τά  ξίφη, είπεν ό κόμης.
Απαντες ώμίλουν ταπεινή τη φωνή,

όπως μή άκουσθώσιν άπό της όδοΰ. Οΰδ’ 
αυτοί οί ΰπηρέται της λέσχης, οΐτινες έ- 
κοιμώντο έπί τών εδρών, έν τφ  μαγει- 
ρείω ή τή αΰλη, άφυπνίσθησαν.

Ό  δόν Λουδοβίκος προσέλαβεν ώς μάρ
τυρας τόν ίλαρχον καί τόν Ινουρρΐτον. 
Ό  κόμης τοΰ; δύο ξένου;. Ό  ιατρό; πε- 
ριωρίσθη είς τήν χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ι ν τή ; επ ι
στήμης του, καί άνύψωσε τήν σημαίαν 
τοΰ έουθροΰ σταυροΰ. Ή το  ακόμη νύξ. 
Ώ ς πεδίον τη ; μάχή; ώρισθη ή αίθουσα 
εκείνη, κλειόμενων πρότερον τών θυρών.

Ό  ίλαρχο; έποοεύθη ε ί; τόν οίκόν του, 
οπω; φέργι τά  ξίφη, άτινα καί μετ’ ολί
γον μετέφερε, κεκρυμμένα ΰπό τόν μαν
δύαν του, ον πρό; τοΰτο έφόρεσε.

Γνωρίζομεν ήδη, οτι ό δόν Λουδοβίκος 
οΰδέποτε άλλοτε είχε παλαίσει μεθ’ ο
πλών. Ε ΰτυχώ ;, οΰδ’ ό κόμη; ήτο λ ία ν  
έπιδέξιος είς τήν ξιφομαχίαν, άν καί οΰ
δέποτε είχε σπουδάσει θεολογίαν, οΰδ’ έ -  
σκέφθη νά γίνν) κληρικός.



Ώς δρος τής μονομαχίας έτέθη, δτι 
άπαξ λαβόντες άνά χεΐρας τό ξίφος οί 
δύο άνταγωνιστα ί θά έπραττον ο ,τ ι ό 
θεός ήθελε τούς φωτίση να πράξωσιν.

Έκλείσθη ή θύρα τής αιθούσης.
Αί τράπεζαι καί τά  καθίσματα παρε- 

μερίσθησαν είς τινα  γωνίαν, δπως άφί- 
σωσιν ελεύθερον τόν χώρον.Τά φώτα έτέ- 
θησαν καταλλήλως. Ό  δόν Λουδοβίκος 
και ό κόμης άφγιρεσαν τόν χ ιτώνα καί 
τόν υπενδύτην,ανύψωσαν τάς χειρίδας τοΰ 
υποκαμίσου και ελαβον τά δπλα.

Οί μάρτυρες έτέθησαν παραπλεύρως. 
Είς σημεϊον τοΰ ίλαρχου ή μονομαχία 
ήρξατο.

Μεταξύ προσώπων, άτινα  ήγνόουν και 
νά προσβάλλωσι καί ν’ άμυνθώσι καλώς,ή 
πάλη εμελλε νά ή βραχύτατη, και το ι- 
αύτη πράγματι ύπήρξεν.

Ή  μανία τοΰ κόμητος, συγκρατη- 
θεΐσα έπί τινας στιγμάς, έξέσπασε τέλος 
καί τόν έτύφλωσεν. Ή το  εύρωστος, είχε 
πυγμήν σιδηράν καί κατέφερε διά τοΰ 
ξίφους βροχήν κτυπημάτων άτάκτω ν καί 
ακανόνιστων. Τετράκις ήγγισε τόν δόν 

: Λουδοβίκον, ά λλ ’ ευτυχώς, πάντοτε διά 
i τών πλαγίων τοΰ ξίφους. Προσέβαλε τούς 

ώμους του, άλλά δεν τόν έπλήγω σεν.Ή - 
ναγκάσθη νά άναπτύξη ολόκληρον την 
δύναμίν του ό νέος θεολόγος δπως μη ά- 
νατραπή ύπό τών τρομερών κτυπημάτων 
καί τοΰ πόνου τών μωλωπισμών. Έ π ί 
τέλους ήγγισεν ό κόμης διά πέμπτην φο
ράν τόν δον Λουδοβίκον, καί τόν έπλη- 
γωσεν είς τόν αριστερόν βραχίονα. Τό 

[ τραΰμα έγένετο διά της άκωκής τοΰ ξ ί-  
' φους, καί τοι λοξόν. Τό αίμα τοΰ δόν 

Λουδοβ ίκου ήρξατο ρέον άφθόνως. Μα
κράν τοΰ νά κρατηθή έπί βραχύ τι ό κό
μη; προσέβαλε μετά μειζονος ?τι οργής 
οπως τόν πληγώση έκ νέου' σχεδόν έτέθη 
υπο τό ξίφος τοΰ δόν Λουδοβίκου. Αυτός 
δέ, άντί νά τεθή είς προφύλαξιν, άφήκε 
να καταπέσν] τό ξίφος του μεθ’ άρμη; 
επί της κεφαλής τοΰ κόμητος, καί έτραυ- 
μάτισεν αύτόν. Τό αίμα άνέβλυσε π ο -  
ταμηδόν, διεχύθη έπί τοΰ μετώπου, καί 
κατερρεεν άνωθεν τών οφθαλμών του. Ζα- 
λισθείς ύπό τοΰ κτυπήματος, ό κόμης έ - 
ξηπλώθη έπί τοΰ έδάφους.

Ολόκληρος ή μονομαχία διήρκεσε μό- 
I λις ολίγα δευτερόλεπτα.

Ο δόν Λουδοβίκος ύπήρξεν ατάραχος, 
ώσεί στωϊκός τις φιλόσοφος, δν ή σκληρά 

J ανάγκη ύποχρεοΐ να άναμιχθή είς το ιαύ- 
την συμπλοκήν, τοσοΰτον έναντίαν τών 
ηθών καί τών σκέψεων του. ’Αλλά μόλις 
είδε κατά γης τόν αντίπαλόν του, καθη- 
μαγμένον καί όμοιάζοντα πρός νεκρόν, ό 
δόν Λουδοβίκος ήσθάνθη ύψίστην άγω - 
ν'αν, καί έφοβήθη μη τόν έφόνευσεν.
Α » ,  rf ' \ » / tt —Λυτος, οστις πρό ολίγων ετι ωρών ήτο 
*ποφασισμένος νά γίνη ίερεύς, νά γίνη 
-̂'Ορυξ, λειτουργός, καί έξαπόστολος τοΰ 

ί Ευαγγε·>.ίου) είχε διαπράξει, ή κατηγορεί 
Εαυτόν δτι διέπραξεν έντός όλιγίστου 
χρόνου, άπαντα  τά  έγκλήματα , καί οτι 
π*ρέβη άπάσας τάς έντολάς τοΰ θείου 
νομου. Δέν ΰπηρξεν αμάρτημα θανάσιμον

δι’ οΰ νά μή έμολύνθη. Έν πρώτοις αί 
προθέσεις του περί άγιότητος ήρωϊκής καί 
τελείας είχον διασκεδασθή. Κατόπιν διε- 
σκεδάσθησαν έπίσης καί οί σκοποί του 
περί αγιοσύνης οπωσδήποτε εύκολωτέρας, 
άνετωτέρας καί κοσμικωτέρας. Ό  διά
βολος κατέστρεφε τά  σχέδιά του. Έ βλε- 
πεν οτι δέν ήδύνατο πλέον ούδε χριστια
νός Φιλήμων νά γίνν), άφοΰ δέν ήτο κα
λή άπαρχή διά τό διαρκές είδύλλιον τό 
νά σχίση τήν κεφαλήν τοΰ πλησίον δι’ 
ένός σπαθισμοΰ.

Ή  κατάστασις τοΰ δόν Λουδοβίκου 
μετά τάς συγκινήσεις ολοκλήρου τής η
μέρας έκείνης, ήτο ανθρώπου τυφιώντος.

Ό  Κουρρΐτος καί ά ίλαρχος, ύποστηρί- 
ξαντες αύτόν έκατέρωθεν τόν μετέφερον 
είς τόν οίκόν του.
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Ό  δόν Πέτρος δέ Βάργας άνετινάχθη 
άπό τής κλίνης του δτε τώ  είπον δτι ϊ -  
φερον τόν υιόν του τετραυματισμένον. 
Έτοεξε νά τόν ίδη, έξήτασε τούς μω
λωπισμούς του καί τό τραΰμα τοΰ βρα
χίονας, καί είδεν ό'τι δέν ήσαν άξιοι λό
γου, μδλα τα ΰτα  ηρξατο κραυγάζων, 
καί ήτο έ'τοιμος νά άπέλθν) δπως έκδικη- 
θ·75 διά τήν προσβολήν ταύτην , καί τότε 
μόνον καθησύχασεν , δτε έ'μαθεν δτι ό 
δόν Λουδοβίκος έκτύπησε καί αύτός τόν 
κόμητα, καί έλαβεν έκδίκησιν άφ’ έαυτοΰ 
μεθ’ δλην τήν θεολογίαν του.

Ό  ιατρός ήλθε κατόπιν διά νά έπ ι- 
σκεφθνί τόν δόν Λουδοβίκον καί άπεφάν- 
θη δτι μετά τρεις ή τέσσαρας ημέρας θά 
ήτο είς κατάστασιν νά έξέλθν). Ό  κό
μης άπ ’ έναντίας έχρειάζετο μήνας δλους 
ΐνα ίαθν)· ή ζωή του ό’μως δέν διέτρε- 
χε κίνδυνον. Είχε συνέλθει έκ τής λ ι
ποθυμίας ταυ, καί έζήτησε νά τον μετα- 
φέρωσιν είς τό χωρίον του, μή άπέχον 
περισσότερον λεύγης άπό τοΰ χωρίου, 
είς δ αί σκηναί α ύτα ι έ'λαβον χώραν. 
Έμίσθωσαν άμαξίδιον καί τόν μετέφερον, 
συμπορευομένου πρός συνοδίαν τοΰ ύπη- 
ρετου του καί τών δύο ξένων, οΐτινες τώ 
είχον χρησιμεύσει ώς μάρτυρες. Πράγ
μ α τι, τήν τετάρτην ήμέραν μετά ■ τόν 
τραυματισμόν, κατά  τήν πρόγνωσιν τοΰ 
ίατροΰ, ό δόν Λουδοβίκος καί τοι μευ.ω- 
λωπισμένος είσέτι ύπό τών κτυπημάτων, 
καί τοΰ τραύματός του μή έπουλωθέντος 
καθ’ ολοκληρίαν, εύρίσκετο είς κατάστα- 
σιν νά έξέλθη, καί ή έντελής άναροω- 
σίς του πραεμηνύετο τα χύτα τη .

Τό πρώτον καθήκον, δπερ ένόμισεν ά- 
ναγκαιότατον ό δόν Λουδοβίκος νά εκ
πλήρωση, μόλις τώ  ?δωκαν τήν άδειαν 
νά έγερθή, ήτο νά όμολογήση πρός τόν 
πατέρα τοϋ τούς Ιρωτάς του μετά τής 
Πεπίτας, καί νά τφ  διακοινώση τήν ά- 
πόφασίν ταυ νά τήν νυμφευθή. Ό  δόν 
Πέτρος δέν έξήλθεν οΰδαμώς είς τήν ε
ξοχήν, ούδ’ ήσχολήθη είς άλλο τ ι , είμή 
είς τήν πεοιποίησιν τοΰ υίοΰ του κατά 
τάς ημέρας τής άσθενείας του.

Σχεδόν διαρκώς εύρίσκετο παρά τό

πλευράν ταυ, συντροφεύων καί θωπεύων 
αΰτόν, μετ’ ίδιαζούσης άγάπης.

Τήν πρωίαν τής 27 ’Ιουνίου, μετά 
τήν έπίσκεψιν τοΰ ίατροΰ, ό δόν Πέτρος 
άπέμεινε μόνος μετά τοΰ υίοΰ του, καί 
τότε ή τόσον δύσκολος έξομολόγησις τοϋ 
δόν Λουδοβίκου, έ'λαβε χώραν κατά  τόν 
ακόλουθον τρόπον.
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— Πάτερ μου, είπεν ά δόν Λουδοβίκος 
δέν πρέπει πλέον νά εξακολουθήσω έξαπα- 
τών ύμάς περισσότερον. Σήμερον θά έξο- 
μολογηθώ, πρός ύμάς τά  σφάλματά μου, 
καί θά άποπτύσω πασαν ύποκρισίαν.

— Παιδί μου, άν θέλης νά έξομολογη- 
θής, άπήντησεν ό πατήρ, καλλίτερον είνε 
νά προσκαλέσης τόν κύριονΈπίτροπον.Ή  
ίόική μου κρίσις είνε πολύ έπιεικής, καί 
θά σοί τά συγχωρήσω δλα, χωρίς ή συγ- 
χώρησίς μου νά έχη καμμίαν άξίαν. Ά λ λ ’ 
άν θέλης νά μοϋ έξομαλογηθής κανέν βαθύ 
μυστικόν, ώς είς κανένα φίλον σου, τότε 
λέγε καί σέ άκούω.

—  Εκείνο, τό όποΕον έχω νά σάς ε
ξομολογηθώ, εινε βαρύτατον αμάρτημα 
καί έντρέπομαι...

—  Μή έντρέπεσαι, λοιπόν, τόν πατέρα 
σου, καί όμίλει έλευθέρως.

Τότε ό δόν Λουδοβίκος γενόμενας κα- 
ταπόρφυρος,καί μετά προφανοΰς συγκινή- 
σεως είπε:

— Τό μυστικόν μου είνε δτι ά γα π ώ .... 
τήν Π επίταν Χιμένες, καί δτι καί α ΰ τή ...

Ό  δον Πέτρος διέκοψε τόν υιόν ταυ 
δ ι’ ηχηρών γελώτων, καί έξηκολούθησε 
τήν φράσιν ·'

— Καί δτι καί αΰτή σε αγαπά, καί 
δτι τήν νύκτα της παραμονής τού Α γίου 
Ίωάννου, έζαχάρωνες μαζύ της έ<8ς είς 
τάς δύο μετά τό μεσονύκτιον, καί δτι 
χάριν αΰτής προεκάλεσες τήν έριδα 
μετά τοΰ κόμητος Χεναθαάρ, τοϋ όποιου 
έσπασες τά  μοΰτρα. Λοιπόν, υιέ μου, ώ - 
ραΐον μυστικόν μοϋ έμπιστεύεσαι. Δέν υ
πάρχει ούτε σκϋλος, ούτε γάτος, είς τό 
χωριό, πού νά μή τα γνωρίζη. Τό μόνον 
τό όποιον έφαίνετο οπωσδήποτε δυνατόν 
νά μείνη μυστικόν ήτο δτι διήρκεσεν ή 
έπίσκεψίς σου εως είς τάς δύο μετά τά με
σονύκτιον, άλλά καμπόσαις άθιγγανίδα ις, 
άπό αΰτα ίς πού κάμνουν τα ΐς τη γα ν ίτα ις , 
σε είδαν όταν έξήρχεσο άπό τό σπ ίτ ι, καί 
δέν άφησαν ζωντανή ψυχή ποΰ νά μή τά 
διηγηθοϋν. Καί ή Πεπίτα ακόμη δέν ζη 
τε ί νά κρύψη ενα τόσον γνωστόν πράγμα' 
καί κάμνει καλά, διότι θά ήτο άνόητος 
άν τό έ'κρυπτε...

» Ά φ ’οτου έκτυπήθης, ερχεται δύο φο- 
ραίς τήν ήμέρα νά σέ έπισκεφθή, καί άλ- 
λαις δύο τρεις στέλλει τήν Α ντω νία ν  διά 
νά έρωτήσν) περί τής ύγιείας σου. Δέν έμ- 
βήκαν δέ νά σέ ίδοϋν, διότι δέν τά έπέ- 
τρεψα έγώ, διά νά μή σέ συγκίνηση ή 
παρουσία των.

Ή  ταραχή καί ή αμηχανία τοΰ δόν 
Λουδοβίκου έφθασαν είς τά επακρον, δτε 
ήκουσε τόν πατέρα του διηγούμενον ό-
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λόκληρον τήν ίστοοίαν έκείνην μετά λα 
κωνική; συντομίας.

— Πόσον θά έξεπλάγητε, είπε, πόσον 
παράδοξον θά σάς έφάνη !

—  Δέν εξεπλάγην, οΰδέ μοΰ έφάνη κ α 
θόλου παράδοξον,παιδί μου. Μόνον είς τό 
χωρίον γνωρίζουν η δη τά πράγματα πρό 
τεσσάρων ημερών, καί νά σου είπώ την 
αλήθειαν, ή μεταβολή σου εκαμε μεγά 
λη ν έντύπωσιν.

»Μ άλιστα ό καϋμένο; ό πάτερ’Επίτρο- 
πος τά έ'χχσεν δλως διόλου. ’Ακόμη κά- 
μνει τόν σταυρόν του δταν συλλογισθίί 
πόσον ειργάσθης είς την άμπε ,Ιυγ  τοΰ K c -  
f t o v ,  κατά  τήν νύκτα της 23 ποός τήν 
24ην, καί πόσον πο ικ ίλαι καί διάφοροι 
υπήρξαν α ί έργασίαι σου. Ά λ λ ’ Ιμέ δέν 
μέ έξέπληξαν δλαι αΰτα ί αί ειδήσεις, 
παρά μόνον ό τραυματισμός σου. ‘Ημείς 
οί γέροντες άκούομεν άκόαη καί τόν κοό- 
τον ποΰ κάμνει τό φυτόν δταν μεγάλων·/]. 
Δέν είνε είκολον τά  πετειναράκια νά 
γελάσουν τόν πωλητήν των.

— Είνε αληθές" ήθέλησα νά σάς άπα- 
τήσω ' έγινα υποκριτής !

— Μή ήσαι ανόητος’ δέν τό λέγω  
διά νά σέ περιπαίξω. Τό λέγω διά νά 
κάμω τάχα τόν οξυδερκή. Ά λ λ ’ ας όμι- 
λήσωμεν εΐλικρινώς, ή κενοδοξία μου είνε 
άλογος. Γνωρίζω καταλεπτώς τάς προ
όδους τοΰ έ'ρωτός σου μετά τής Πεπί
τα ς, πρό δύο μηνών, άλλά γνωρίζω αυ
τ ά ;, διότι ό θεΐός σου ό έφημέριος, πρός 
τον όποιον έ'γραφες τάς έντυπώσεις σου, 
μοί έγνωστοποίησε τά  πάντα .

"Ακούσε τήν κατηγορητήριον έπιστο- 
λην τοΰ θείου σου, καί άκουσε κατόπιν 
καί τήν άπάντησιν τήν οποίαν τώ  έ'στει- 
7*α, έγγραφον σπουδαιότατον, τοΰ όποιου 
άντίγραφον διετήρησα.

Ό  δόν Πέτρος έξήγαγεν έκ τοΰ θυλα
κίου του χαρτία τ ινά , καί άνέγνωσε τά 
έπόμενα :

Έ ίκ σ τ ο λ ή  τ ο ΰ  ’ Ε φ η μ ε ρ ίο υ .

« Ά γ α π η τ έ  μου  άδε.Ιφέ,
» Αισθάνομαι δτι κακήν εΐδησιν θά 

σοί ανακοινώσω.
» Ά λ λ ’ έλπίζω  είς τόν Θεόν δτι θά 

σοί δώσνι υπομονήν άρκοΰσαν, δπως μή 
λυπηθής καί πικρανθής ύπερμέτρως. Ό  
μικρός μας Λουδοβίκος, μοί γράφει, πρό 
τινων ήμεοών, παραδόξους τ ιν ά ; έπιστο- 
λάς, έν αις ανακαλύπτω  διά μέσου τών 
μεταφυσικών του έξάψεων κλίσ ιν τινά 
λίαν κοσμικήν καί άμαρτωλήν ποός τινα  
νέαν καί εύμορφον χήραν, ζωηράν καί 
λίαν φιλάρεσκον, κατοικοΰσαν έν τφ  χω- 
ρίφ υμών.

» Είχον άπατηθή μέχρι τοΰδε, νομί- 
ζων σταθεράν τήν άπόφασιν τοΰ Λουδο
βίκου, καί ένηβρυνόμην δτι ήθελον προσ
φέρω έν αύτώ  πρός τήν εκκλησίαν τοΰ 
θεοΰ, ιερέα σοφόν, ένάρετον καί παρα
δειγματικόν' άλλ’ αί οηθεΐσαι έπιστολαί 
διέψευσαν τάς έλπίδας μας. Ό  Λουδο
βίκος καταδείκνυτα ι έν α ΰ τα ΐ; μάλλον 
ποιητής ή αληθώς ένάρετος άνήο, καί ή 
χήρα, ήτις πρέπει νά κατάγετα ι άπό τοΰ

γένους τοΰ Βαραβκ, θά τόν καθυποτάξν) 
λίαν ευκόλως. Ά ν  καί γράφω πρός τόν 
Λουδοβίκον συμβουλεύων αύτώ  δπως ά- 
ποφύγγι τόν πειρασμόν, είμαι ήδη βέ
βαιος δτι θέλει έμπέσει είς αΰτόν. Δεν 
έ'πρεπε τοΰτο νά με λυπήσν), διότι έάν 
έπρόκειτο νά ύποπέσγι είς αμαρτήματα, 
καί νά ήνε έρωτόληπτος καί φιλόφρων 
πρός τάς γυνα ίκα ; , καλλίτερον δτι ή 
κακή του διαγωγή άπεκαλύφθη έγκαί- 
ρω;, καί δέν έπρόφθασε νά γίνν) κληρι
κός. Δεν ήθελον θεωρήσει πρός τούτοις 
ώς μέγα Αμάρτημα έάν ό μικρός Λουδο
βίκο; ήθελε δοκιμάσν) αυτόθι καί άνα- 
γνώσν) καί έζετάση έαυτόν έπί τ ή ; λυ 
δ ία ; τα ύτη ; λίθου καί έν τφ  χωνευτηρίφ 
τών τοιούτων έρώτων, καί ή νέα χήοα 
γίν·/) τό άντιδραστήριον, δι’οΰ νά άνακα- 
λύψ·/) τόν καθαρόν χρυσόν τών εκκλησια
στικών αρετών του, ή τά ; έπ ιτελεΐ; ου
σ ία ; μεθ’ ών ό χρυσό; ούτο; είνε μεμιγ- 
μένος’ άλλά προσκρούομεν έπί τοΰ σκο
πέλου, τοΰ δτι ή ρηθεΐσα χήρα, ήν με- 
τεβάλομεν είς πιστόν δοκιμαστήοιον, έ- 
ποφθαλμιάται καί ί'σως άγαπάτα ι παρά 
σοΰ. Θά είνε δέ τερατώδες έάν ό υιός σου 
γίνη αντεραστής σου. Τό τοιοΰτον ήθελε 
προξενήσει φοβερόν σκάνδαλον, καί διά 
νά άποφύγης εγκαίρως αυτό, σοί γράφω 
σήμερον , δπω; , εύρίσκων οίανδήποτε 
πρόφασιν, άποσπάσης αΰτόθεν, καί μοί 
άποστείλγι; δσον τάχ ιστα  τόν μικρόν 
Λουδοβίκον ».

Ό  δόν Λουδοβίκο; ήκουε σιωπών καί 
μέ τού; οφθαλμού; τεταπεινωμένου;. Ό  
πατήρ του έξηκολούθησεν :

—  Εί; τήν έπιστολήν ταύτην τοΰ ’Ε
φημερίου, άπήντησα τά  έξή; :

Ά π ά ν τ η ο ι ς

« Ά  γαπη τ έ  μου  άδε . Ιφί ,καϊ  σεβαστέ  μου  
πν ευμα τ ι χ ε  πάτερ .

» Σέ εύχαοις·ώ χ ιλ ιάκ ις διά τά ; είδήσει; 
άς μοί δ ιακοινεΐ;, καί τ ά ; παραινέσεις καί 
συμβουλάς, άς μοί πέμπεις. Καίτοι θεω
ρών έμαυτόν οξυδερκή, ομολογώ τήν αδυ
ναμίαν μου κατά  τήν παροΰσαν περίστα- 
σιν. Ή  ματαιοφροσύνη μέ άπετύφλωσεν. 
Ή  Π επίτα Χιμένες, άφ’ ής ήλθεν ό υιός 
μου, μοί έδεικνύετο τόσον ευπροσήγορος 
καί τόσον θωπευτική, ώστε προοιωνιζό- 
μην εύτυχες τό μέλλον. Έχοειάσθη ή έ- 
πιστολή σας δπως μέ έξαγάγγ) τή ; απά
της. Τώρα έννοώ, δτι έξημερωθεϊσα,ποοσ- 
καλέσασά με ε ί; τοσαύτα ; διασκεδάσεις, 
καί έπιδεικνυομένη μοι τοσοΰτον, ή εύ
μορφος Π επίτα , δέν άπέβλεπεν είς έμέ, 
άλλ ’ είς τόν πατέρα τοΰ άραιοπώγωνος 
θεολόγου. Δέν θά σοί τό άρνηθώ. ’Ελυ- 
πήθην καί έδυσφόρησα ολίγον έκ πρώτης 
αφετηρίας, διά τήν άπογοήτευσιν ταύ
την. Ά λ λ ’ άφοΰ έσκέφθην ώρίμως, ή δυ
σφορία και ή θλίψις μου μετεβλήθησαν 
είς χαράν. Τό παιδί μου είνε λαμπρόν. 
Τά ήγάπησα πολύ περισσότερον άφ’ ής 
εύρίσκεται μετ’ έμοΰ. Έχωρίσθην αύτοΰ 
καί σοί τό άπέστειλα δπως τό άναθρέψγις, 
διότι δ έμός βίος δέν ήτο αξιομίμητος,

καί έν τώ  χωρίφ τούτφ καί δι· αΰτόν, 
καί δι’ άλλους ϊτ ι  λόγους, ήθελεν άνα- 
τραφή ώς άγροϊκός τ ι ;  χωρικό;.Σύ, ύπεο* 
ηκόντισας τάς έλπ ί^α ; μου, καί α ΰτά ; 
τ ά ; έπιθυμίας μου, καί ολίγον έ'δεις, δ
πως καταστήσγις τόν μικρόν Λουδοβίκον 
Πατέρα τής Ε κκλησίας. Νά έχω υιόν &4 ' 
γιον, τοΰτο θά έκολάκευε μέν τήν κενο
δοξίαν μου, ά λλ ’ ήθελε με άφίσει ά'νευ ; 
κληρονόμου τοΰ οίκου μου καί τοΰ ονό
ματος μου, δστις νά μοί παραγάγγι ωραί
ου; έγγόνους καί νά άπολαύστ) μετά τόν 
θάνατόν μου τήν περιουσίαν μου , ήτις 
είνε τό καύχημά μου, διότι απέκτησα α ΰ
τήν διά τοΰ κόπου καί τή ; εΰφυία ; μου, 
καί οΰχί διά τοΰ ψεύδου; καί τή ; απά
τη ;. Ί σ ω ; ή βεβαιότη; μου δτι δέν υ
πήρχε πλέον οΰδεμία έλπ ί;, δτι ό Λουδο- ' 
βίκος έ'μελλε νά άπέλθν) άφεύκτως πρό; 5 
κατήχησιν τών Σινών, τώ ν’Ινδών καί τών < 
Αίθιόπων τοΰ Κόγκου, μέ εκαμε νά σκε- 
φθώ τόν γάμον, δπως καταλίπω  διά- ι 
δοχόν μού τινα . Φυσικόν ήτο νά στρέψω * 
τά βλέμματα πρό; τήν Πεπίταν Χ ιμένε;, | 
ήτις ήέν κα τάγετα ι άπό τοΰ γένους τοΰ | 
Βαραβά, ώς νομίζεις, άλλά τουναντίον, > 
είνε άςιέραστον πλάσμα, άγαθώτερον τοΰ ( 
ούρανοΰ, καί μάλλον περιπαθής ή φιλά- < 
λάρεσκος. "Εχω τοιαύτην άγαθήν ιδέαν ' 
περί τής Π επίτας,ώστε έάν αυτή έγένετο  ̂
έκ νέου δεκαεξαέτις, καί άν είχε καί πά- t 
λιν μητέρα δεσποτικήν καί βιαίαν, έγώ '■ 
δέ ήμην όγδοηκοντούτη;, ώ ; δ δόν Γου-| ' 
μερσίνδο;, καί έβλεπον τοΰτέστι τον θά- f 
νατον έπί θύραις, πάλιν ήθελον λάβει ' 
τήν Π επίταν ώς σύζυγον, οπω; άποθνή- Ι
σκων ί’δώ αΰτήν μειδιώσάν μοι,ώ ; τόνΦύ-  ̂
λακα ’Ά γγελόν μου 7,αβόντα άνθρωπίνην 
μορφήν,καί δπω ; άφήσω αΰτη τήν πεοιου- ’ 
σ ίανμου,τά  πλούτη μου καί τό όνομά μου. 1 
» Ά λ λ ’ οΰδ’ ή Π επίτα είνε πλέον δεκαεξα- * 
έ τ ι ; ,ά λ λ ’είκοσαέτι;,-οΰδ’ΰπόκειται ε ί; τήν 1 
δεσποτείαν τή ; μητρό; τη ;,ο ΰδ ’έγώ είμαι 1 
όγδοηκοντούτη; , άλλά πεντήκοντα καί ί 
πέντε έτών. Εΰρίσκομαι ε ί; τήν χειροτέ- 
οαν ήλικ ίαν, διότι άοχίζω νά α.ίσθάνω- 
μαι έμαυτόν πολύ καταβεβλημένον μέ δ-, 
λίγον άσθμα, μέ πολλήν βήχα, μέ άρκε- 1 
τού; ρευματικού; πόνου; καί άλλας συν- · 
ήθει; ενοχλήσεις, καί δμως δέν εχω καμ- 
μίαν επιθυμίαν ν’ άποθάνω. Νομίζω, δτι I 
δέν θ’ άποθάνω οΰδέ μετά εΐκοσιν ϊτη , 1 
καί έπειδή υπερβαίνω τήν Πεπίταν κατά 
τριάκοντα καί πέντε ετη, φαντάσθητι τά 
δυστυχές μέλλον, δπερ θά διεφυλάσσετο 
αΰτή μέ ενα τοσοΰτον μακρόβιον γέροντα. 
Μετά τινων έτών συμβίωσιν, βεβαίως ή- . 
θελε μέ μισήσει έπί τέλους, δσον άγαθή 
καί άν ήναι. Καί διότι δέ εινε άγαθή καί 
ειλικρινής, δέν ήθέλησεν άναμφιβόλω; νά 
μέ δεχθή διά σύζυγον, μεθ’ δλην τήν έ- 
πιμονήν καί τήν ίσχυρογνωμοσύνην μεθ’ 
ών τήν έζήτουν. Πόσον τήν εΰγνωμονώ 
νΰν ! Ή  αύτή ματαιοφροσύνη, ήν ειχε 
δαμάσει διά τής περκρρονήσεώ; της, διε— 
γείρεται καί πάλιν έν έμοί, σκεπτομένφ 
δτι έάν δέν άγαπα έμέ, άγαπα δμως τό 
αίμά μου, έοωτεύεται τόν υιόν μου. Εάν 
έ δροσεοός ούτος καί άκμαΐος κισσός δέν



| ip !σκεται νά περιπλακή περί τόν γεγη- 
J  ρακότα κα! >ίδη σκωληκόβρωτον κορμόν, 

ά ; άναρριχηθή, λέγω κα τ ’ έμαυτόν, εις 
τόν τρυφερόν θαλλόν, εις τό ανθηρόν

ίΐ κ« ΐ πρασινίζον βλαστάριον. *0 Θεός ας 
τούς εύλογήση άμφοτέρους, καί 5ος εύ- 
δαιμονήσωσιν οί έρωτες αύτών. Μακράν 

I τοΰ νά σοί άποστείλω καί πάλιν τόν μ ι-  
[ κοόν μου, θά τόν κρατήσω ένταΰθα, καί 
I Χιά της βί*ς, έάν ήνε ανάγκη. Ά πεφά- 
I σισα νά έναντιωθώ εις τήν πρός τά  θρη- 
I σκευτικά κλίσιν του ’Επιθυμώ νά τόν 
| ίδω νυμφευμενον. Θέλω νά ανανεωθώ,
Ε βλέπων τό ερατεινόν τοϋτο ζεΰγος, ή- 
I νωμένον διά τοΰ έρωτος. Και ό'ταν μοί 
| δώσωσι καί τινα  μικρά-μικρά παιδάκια ; 
ι Ά ντί νά άπέλθγι ώς ιεραπόστολος, καί 
I νά μοί φερη έκ της Αυστραλίας ή της 

Μαδαγασκάρης η τών ’Ινδιών, νεοφώτι
στους με τά χείλη προέχοντα,μαύρους ώς 

I την αιθάλην, ή κίτρινους ώς την ώχραν, 
ι καί μέ τούς οφθαλμούς της γλαυκός, δέν
■ θά ήναι καλλίτερα νά κηρύσση ό μικρός 
I μας Λουδοβίκος έν τη οικία του, καί νά 
1 μοί παραγάγη σειράν ολόκληρον μικοών 
Ι κατηχουμένων, ξανθών καί ροδοχοόων,- 
I μέ τούς οφθαλμούς ώς τή ; Π επίτας, καί 
I ομοιάζοντας πρός τά Χερουβείμ άνευ 
J πτερύγων; Οί κατηχούμενοι,τούς όποιους 
Ι θά μοί έ'φερεν έκεΐθεν, θά ήτο ανάγκη νά 
I μείνουν είς σεβαστήν άπ ’ έμοΰ άπόστα- 
I σιν, οπως μή ρ.έ μολύνωσιν, ένφ οί έν- 
I ταΰθα θά μοί άναδίδωσι τό άοωμα τών 
I ρόδων τοΰ παραδείσου, θά κάθηνται έπί 
I τών γονάτων μου, θά μοί παιζουσι, θά

μέ φιλοΰσι,θά μέ φωναζουσι «παπα ΐ ' » ,καί 
θά μέ κτυπώσι διά της μικρές των π α 
λάμης έπί τ·7ίς φαλάκρας, ήν έσχημάτισα 

| ήδη. Τί τά  θέλεις ; όταν εΰρισκόμην έν 
ολω τώ σφρίγει τής νεανικής ήλικίας δέν 

I έσκεπτόμην καί τάς οίκογενειακάς ήδονάς 
I αλλά τώρα,ότε εϋρίσκομαι τοσοΰτον πλη- 
| σίον τοΰ γήρατος, έάν δέν είμαι ήδη γέ- 
I ρων, άφοΰ δέν σκοπεύω νά γίνω καλο
ί Υ*!?0?) άρέσκομαι είς τό νά έλπίζω  ότι 

, I θα γίνω πατριάρχης. Καί μή νομίσης οτι. 
, ϊ  θά άρκεσθώ είς τό νά έλπίζω  μόνον ότι 
*1 θα έπιτευχθή τό νεοπαγές τοΰτο συνοι- 
. Ι κεσιον, άλλ’ ότι καί θά έργασθώ πρός έ- 
. I πιτυχίαν του. Ακολουθών τήν παοο- 
, I μοίωσίν σου μεταβαλόντος τήν Πεπίταν 
ι j st; χωνευτήριον καί τόν Λουδοβίκον είς 
; χρυσόν, θέλω ζητήσει,ή  μάλλον έζήτησα 
ι I ηδη, eva φυσητήρα, άναγκαιότατον 6- 
) | πως αναρρίπιση τήν φλόγα, πρός ταχυ- 

ι τέραν τήξιν τοΰ μετάλλου. Ό  φυσητήο
■ !,.ουτο; ε’·νε Αντωνία, ή τροφός τή ; Πε
ι [π ' Τ*ς, λίαν επιδέξιο;, λίαν εχέμυθος, 
ι ; πολύ άγαπώσα τήν κυρίαν της. ‘Η 
I Αντωνία συνεννοείται ήδη μετ’ έαοΰ, 
. παρ’ α υτή ; έμαθον, ότι ή Πεπίτα ά-

| ^οθνήσκει έξ ερωτο;. Συνεφωνήσαμεν, ώ- 
i °τε έγώ νά προσποιώμαι τόν τυφλώ τ- 
ξ 1 το'*τα, καί μή γνωρίζοντα ούδέν. Ό  πα- 
- \ τιΠρ Επίτροπος, όστις έχει άγαθοτάτην 
> I *®ρδίαν, πάντοτε άφηρημένος, μοί χρη- 
j J ^μευει έν άγνοια του όσον καί ή Ά ντω - 
 ̂ αυτή ή καί περισσότερον ετι, διότι 

ί π*ντοτε καταλήγει είς τό νά όμιλή μετά

τΤίς Πεπίτας περί τοΰ Λουδοβίκου, καί 
μετά τοΰ Λουδοβίκου πεοί της Πεπίτας, 
είς τρόπον ώστε ό άγαθώτατος ούτος γ έ 
ρων άνά ήμισυν αιώνα έφ’ έκατέοου τών 
ώμων, μετεβλήθη, ώ, τή ; θαυματουργοΰ ; 
δυνάμεως τοΰ έρωτος καί τής άθωότη- 
τος ! είς άγγελιαφορον περιστεράν, διά 
τής οποίας οί δύο έρασταί άποστέλλουσιν 
άλλήλοις τάς έοωτικάς των έκμυστηρεύ- 
σεις καί φιλοφρονήσεις,άγνοοΰντες έπίσης 
άμφότεοοι τό τοιοΰτο. Τοσοΰτον ισχυρός 
συνδυασμός φυσικών καί τεχνικών μέσων, 
δέν δύναται είμή νά έπιφερη άλάνθαστον 
αποτέλεσμα. "Ηδη άπό τοΰδε σέ προσκα
λώ είς τούς γάμους,όπως τελεσης αύτούς, 
ή όπως πεμψης είς τούς νεονύμφους τήν 
εύλογίαν σου καί εν καλόν δώρον».

Οϋτω,ς έτελείωσεν ό δόν Πέτοος τήν 
άνάγνωσκν τής έπιστολης του, καί ότε 
ήτένισε παός τόν δόν Λουδοβίκον, παοε- 
τήοησεν ότι είχε άκούσει αύτόν μέ τούς 
οφθαλμούς δακουβοεκτους.

Ο πατήρ καί ό υίός συνεσφίγχθησαν έν 
τρυφερωτάτω καί παρατεταμένω έναγ- 
καλισαφ.

★
* *

"Ενα μήνα L/.ετά τήν συνδιάλεξιν καί 
τήν άνάγνωσιν ταύτην, έτελέσθησαν οί 
γάμοι τοΰ δόν Λουδοβίκου δέ Βάργας, 
μετά τής Πεπίτας Χιμένες.

Φοβούμενος ό κύριος Εφημέριος μήπως 
ό αδελφός του πεοιπαίξη αύτόν, διότι ό 
μυστικισμός καί αγιοσύνη τοΰ δόν Λου
δοβίκου ήσαν έ'ωλοι καί γνωρίζων πρός 
τούτοις ότι ολίγον αξιοπρεπή έντύπωσιν 
θά παρήγεν ή περιουσία του έν τφ  χωρίω, 
έ'νθα οί πάντες θά ελεγον ότι δέν είχε 
τοσοΰτον ικανήν τήν χεΐρα διά νά κα
τασκευάζει αγίους, εύρεν ώς ποόφασιν τάς 
ασχολίας του, καί δέν ήθέλησε νά παρευ- 
ρεθή εις τού; γάμους, καί τοι έπεμψε τάς 
εύλογίας του, καί ζεΰγος λαμπρών ένω- 
τίων ώς δώρον δ ι ά τήν Π επίταν. Ό  γέ
ρων ’Επίτροπος ελαβε λοιπόν τήν εύχαρί- 
στησιν νά τούς νυμφεύση αυτός. Ή  νεό
νυμφος, κάλλιστα  έστολισμένη, έφάνη είς 
άπαντας ώραιοτάτη, καί άξιον. α ντά λ 
λαγμα τοΰ ράσου, καί τών μοναχικών 
σκληραγωγιών.

Τήν ινύκτα έκείνην ό δόν Πέτρος έδω
σε χορόν μεγαλοπρεπέστατον έν τη αυλή 
τής οικίας του, καί τα ΐς συγκοινωνούσαις 
αίθούσαις.

Δοΰλοι καί κύριοι, εΰπατρίδαι καί χω 
ρικοί, αί κυοίαι καί αί δεσποινίδες καί 
αί νεάνιδες τοΰ χωρίου παρευρέθησαν καί 
συνανεμίχθησαν έν τφ  χορφ τούτω,ώς έν 
τή ονειροπολουμενη πρωτογόνω τοΰ κό
σμου έποχή, ήν αγνοώ δ ιατί άποκαλοΰ- 
σι χρυσήν. Τετσαρε; δεξιοί, ή τουλάχ ι
στον ακάματοι, κιθαρισταί, άνέκρουσαν 
τόν ισπανικόν χορόν. Εις Αθίγγανος καί 
μία ’Α θιγγανίς, περίφημοι μελωδοί, έμελ- 
ψαν τά έρωτικώτερα καί καταλληλότερα 
διά τήν πεοίστασιν άσματα. Καί ό διδά
σκαλος τοΰ χωρίου άνέγνωσεν έπιθαλάμιον 
ύμνον είς ήρωϊκούς στίχους.

‘Υπήρχον έκεΐ άμυγδαλόπηκτα , δί-

πυρα, πλακοΰντες, καί άφθονος οίνος διά 
τόν κοινόν όχλον. Είς τούς κυρίους προσε- 
φέρθησαν σιρόπια, σοκολάτα, γλυκόν έκ 
μελιπήκτων άνθέων χρυσομηλέας , δ ιά 
φορα οοσόλια καί ποτά αρωματικά καί 
ήδονικώτατα.

Ό  δόν Πέτρος έγένετο καί πάλιν νέος 
ζωηρότατος, άστειολόγος καί περιποιη
τικός. Έ φαίνετο ότι ήσαν ψευδή όσα έ- 
γραφεν έν τη έπιστολή του πρός τόν κύ
ριον Εφημέριον περί τών ρευματισμών καί 
τών λοιπών ένοχλήσεων. Έχόρευσε τόν 
έθνικόν χορόν μετά τής Π επίτας,μετά τών 
χαριεστέρων θεραπαινίδων της καί μετ’αλ- 
λων Ιξ επτά νεανιδων. Πρός έκάστην έκ 
τούτων, ότε μετά τό τέλος τοΰ χοροΰ 
τάς ώδήγει κεκμηκυΐας είς τό κάθισμά 
τω ν, έδιδε τον συνήθη εναγκαλισμόν, καί 
είς τάς ήττον σοβαράς καί τινα τσ ιμπή
ματα , άν καί τοΰτο δέν άπετέλει μέοος 
τής τελετής. Ό  δόν Πέτρος έφθασεν είς 
τό κατακόρυφον τής πεοιποιητικότητος, 
χοοεύσας τήν δόνα Κασίλδαν, ήτις δέν 
ήδυνήθη νά τφ  άονηθη, καί ώς έκ τών 
διακοσίων πεντήκοντα λιτρών τών κρεά
των της, καί τοΰ καύσωνος τοΰ ’Ιουλίου, 
έξέχεεν έξ έκαστου τών πόρων τοΰ δέρμα
τός της, χειμάροους ίδοώτος. Τελευταΐον 
ό δόν Πέτρος ήνάγκασε τόν Κουρρΐτον νά 
φάγη τοσοΰτον, καί νά προπίη τοσάκις 
υπέρ τής ευτυχίας τών νεονύμφων, ώστε ό 
ημιονηγός Διέντης ήναγκάσθη νά μετα- 
φέοη αυτόν είς τόν οίκόν του πεφορτωμέ- 
νον έπί όνου, ώς άσκόν οίνου.

Ό  χορός διήρκεσε μέχρι τής τρίτης 
μετά τό μεσονύκτιον. Ά λ λ ’ οί νεόνυμφοι 
άπήλθον ά././ά Γα.Μιχαι. πρό τής ένδεκά- 
της, καί έπορεύθησαν εί; τόν οίκον τή ; 
ΙΙεπ ίτα ;. Ό  δόν Λουδοβίκο; είσήλθε νΰν 
μετά φανών καί λαμπάδων, έν ποαπή καί 
θριάμβω, καί ώς αύθέντης καί λατρευό- 
μενος κύριος, είς τόν ώραΐον έκεΐνον κοι
τώνα , είς δν πρό ένός μηνός είχεν είσέλ- 
θει έν κουπτφ καί παραβύστω, όλως τε- 
ταραγμένος καί συγκεκινημένος.

Καίτοι έν τφ  χωρίφ ύπήρχεν ή άπαρά- 
βκτος συνήθεια νά κάμνωσι τοοαε- 
ράν κωδωνοκρουσίαν οσάκις οίαδήποτε χή
ρα, ή άνήρ έν χηρεία, ήρχοντο εί; δεύτε
ρον γάμον, μή άφίνοντες αύτοΐς ουδέ σ τ ιγ 
μήν ήσυχίας, διά τοΰ καταχθονίου κρό
του τών κωδώνων, κατά τήν πρώτην νύ
κτα τοΰ γάμου τω ν, ή Πεπίτα άπήλαυε 
τοσαύτης συμπάθειας, καί ό δόν Πέτρος 
ήτο τόσον σεβαστός, καί ό δόν Λουδοβί
κος τοσοΰτον προσφιλής τοΐς πάσιν, ώστε 
δέν έγένενο ούδεμία τοιαύτη ταραχή , 
ά λλ ’ οΰδ’ ή έλαχίστη κάν απόπειρα έξε- 
δη7«ώθη πρός τοΰτο. Πράγμα σπάνιον, 
όπερ άνεγράφη ώς τοιοΰτον είς τά  χρονικά 
τοΰ χωοίου.

["Επεται τό τέλος]. Α ν τ .  Φ ρ α β α ς ι λ η ς .

Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Κ 2  :

ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΟΣ
Ρ ω σ σ κό ν  δ ιή γ η μ ι* .



Ζ Η Λ Ο Τ Τ Π Ι Α
’ Ι τα λ ικ ό ν  δ ιή γη μ α

[Τέλος]

Μετ’ ολίγον συνηλθεν, ά λλ ’ έν τη κε
φαλή του ήσθάνετο μεγάλην ασυναρτη
σίαν ίδεών. Είχεν είδός τ ι παραφροσύνης 

' και ήρξατο βαδίζων ταχέως, σχεδόν τρέ
χων όπως κουρασθ·7), δπως άπελευθερώση 
τήν κεφαλήν του άπό τοΰ χάους' εκείνου, 
δπερ ΰπήρχεν έντός αΰτής. Διέτρεζεν δ- 
λην τήν λεωφόρον, διέβη τήν σιδηράν γέ
φυραν, ελαβε ττιν πρός τόν λόφον άγου
σαν έζοχικήν όδόν, καί δέν Iστη είμή δτε 
εΰοέθη πρό τοΰ τείχους έπαύλεώς τίνος.

Ή σθάνετο έαυτόν κατάκοπον ηθικώς 
καί σωματικώς.

Ά λ λά  συν τϊ) κοπώσει τοΰ εγκεφάλου 
επανήλθε καί τ ις  διαύγεια αΰτοΰ, καί 
τότε ένεθυμήθη νά άναζητήση την α ι
τ ία ν , ής ενεκεν ή έπιστολή του, ή όποία 
έ'πρεπε νά είχε φθάσει είς τάς χεΐρας τής 
Έ λδας άπό τής πρωίας, έ'φθασε μόλις 
την ώραν έκείνην. Τίς ήτο ό α ίτιος της 
άνεπανορθώτου ταύτης συμφοράς ; ό Μι- 
χάλης !

Καί άμέσως έ'σπευσε νά έπιστρέψη είς 
τήν οικίαν του πνέων μένεα κατά τοΰ 
δυστυχοΰς Μ ιχάλη, τοΰ αίτιου δλων τών 
δεινών του.

Ό  Μιχάλης άνύποπτος τόν άνέμενε 
διά τό γεΰμα. Εΰθΰς ώς ειδεν αΰτόν ό 
δικηγόρος, κατελήφθη ΰπό άμέτρου πό
θου νά τόν στραγγαλίση, έν τούτοις πε- 
ριωρίσθη νά τόν έρωτήση :

—  Δ ιατί τήν έπιστολήν, τήν όποιαν 
εΰρες σήμερον τήν πρωίαν έπί της τραπέ
ζης μου δέν τήν έπήγες άμέσως ;

—  Ό  κύριος δικηγόρος είξεύρει δτι 
μοΰ άπηγόρευσε νά έξέρχωμαι τήν πρω
ίαν, διότι ’μπορούσε νά ήρχετο κανείς πε
λάτη ς καί . . .

— Καί δέν ήδύνασο νά τήν βτείλης 
διά τοΰ ταχυδρομείου ;

—  Μ άλιστα, ά λλ ’ δταν τό έσκέ<ρθην

Ι'φθανε προτήτερα, είπα δτι το ίδιον θά 
ήτο έάν τήν έπήγαινα  μόνος μου.

— Κ αλά, καλά.
Τό άληθές είνε δτι παρατηρών τήν 

παλιάν κεφαλήν τοΰ Μ ιχάλη, δστις 
ΰπήρξεν έπίσης ό υπηρέτης τοΰ πατρός 
του, καί δστις έκράτησεν αΰτόν παι^ίον 
είς τήν άγκάλην του, ό Σερράλτης δέν 
έτόλμησε νά έκστομίση οΰτε μίαν έκ τών 
τόσων ύβρεων καί έπιπλήξεων,τάς οποίας 
έμελέτα καθ’ οδόν.

— “Εφεραν διά τόν κύριον δικηγόρον 
αυτήν τήν έπιστολήν/ είπεν ό γέρων υ 
πηρέτης, δταν είδε κάπως μετριασθεϊσαν 
την οργήν τοΰ κυρίου του . . .  καί τώ την ; ς γ ν δ ρ ο μ η τ α ι  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν Τ Α Ι

ένεχείρισε τοέμων. Ό  Σερράλτης τήν άπ- ε1ς τί( „Έχλεχτά Μυθιστορήματα., κατά πασαν έ 
εσφράγισε βιαίως καί άνέγνω : j ποχήν, ίιπολογιζομένης τής ε’τησία; συνδρομής είς 104

' φύλλα. —
• .»  / , , ,  Τόμοι «Έχλεχτών Μυθιστορημάτων» τών έτώι

t “ A/ t 0 r l/l f  *·Ρ*« 1 Α \ Β \ Γ  καί Δ' δεδεμένο: στερεώτατα χαί κομψότατο
■> ΤΓπήρξα άνηλεή; ίσως πρό; ύμας, άλλ ’ ήθέλησα πωλοϋνται έν τώ γραφείω ήμών. ’Επίσης φύλλα τώ\ 

νά σας θεραπεύσω διά παντός έχ τής δεινής νόσου τής * Εχλεχτών Μυθιστορημάτων» τοΰ A ' Β χαί Γ Ε· 
ζηλοτυπία· I τ<”·ς Κρ°5 ^επτ® 20 έκαστον,τον δέ Δ’ πρός λεπτά 10,

»’Αφοΰ πλέον εξετέθην, γράφουσα πρός Ομας, σας

πως έπισκεφθή τήν Έ λδαν, Λυτή τφ  
παρήγγειλεν δτι δέν έδεχετο.

Καί ένφ άντήχουν έπί τοΰ λιθοστρώ 
του τής όδοΰ οί πτερνιστήρες τοΰ ίλαρ
χου, απερχομένου, ή Έ λδα ήοώτα περι
χαρής τόν Σερράλτην :

—  Σάς έπέρασε λοιπόν ή ζηλοτυπία ; 
Ό  Σερράλτης δέν άπεκρίθη' ελαβε τήν 

τρυφεράν χεΐρα της Έ λδ  ας καί τήν έπλή 
ρωσε φιλημάτων,

Ή  ώραία έκείνη χειρ άνέπεμπε λε- 
πτότατον άρωμα,άλλά δένήτο ό.’τοποΐ'άζ.

Π*. Β*
Τ Ε Λ Ο Σ

λέγω OTt πολύ θά '/αρώ ε'άν σας “δω απόψε εις τάς 9, Ή  έν Πάτοαις γενιχή άντιπροσωπεία τών α'Ε
διά νά βεβαιωθώ έάν τωόντι έθεραπεύθητε. Θά έορ- *λ *χτών Μυθιστορημάτων» άνετέθη, άναδεχθέντι ταύ. 

, , . ι , , . . . . . . .  : την εύγενώς, τώ χ. Λεωνίδα Κανελλο πούλω. (Τουο·τασωμεν την αναρρωσιν, λαμοανοντες ομου τό τέιον. : . n  e - ’ τ ' -  ■·-> ’ · ίο · '· · '1 1 _ „ « τ χιχον Ιΐροςενειον. 1ω  ιοιω άνετέθη χαί ή εγγραφι
Κ αι διά νά έχτεθώ ετι πλέον, προσθετοί οτι είμαι νέων συνδρομητών, έπίσης χαι ή άνανέωσις συνδρομιώι 
πολύ περίεργος νά γνωρίσω τάς σχέψει; σας έχείνας, διά τό Ε ’ ετος χαι δι' ό ,τι δήποτε άοορα τά «Έ χλε
περί τών όποιων ήθέλατε νά μοί όμιλήσητε σήμερον 
τήν πρωίαν.

»Σας ζητώ συγγνώμην χαι είμ’ι

»Ή φιΛζάτη σας 
» " Ε λ δ α  Ό λ ι β ι έ ρ η ”

—  Ό  κύριος δικηγόρος θέλει νά γεύ
μα τίση ;

—  "Οχι, άφησέ με, πήγαινε ή μάλλον 
βοήθησέ με νά άλλάζω ένδύμχτα — είπεν 
ό Σερράλτης μεταβαίνων αίφνης άπό τής 
μεγαλειτέοας απελπισίας είς τήν μάλλον 
άνέκφραστον χαράν.

Εΰθΰς ώς ήτοιμάσθη ετρεξε πρός τήν 
οικίαν τής Έ λδας. Αΰτη τόν άνέμενεν 
είς τήν αίθουσαν άναγινώσκουσα. Οΰδείς 
λόγος έγενετο περί τοΰ συμβάντος τής η
μέρας, άλλά ήρζατο καί έπερατώθη τό 
σον καλώς ή συνδιάλεζις πεοί τών σκέ
ψεων έκείνων τοΰ Σιρράλτη, ώστε δταν

χτά Μυθιστορήματα».

Ε ΙΣ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΠίΙΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Α ί έν παρενθίσει τ ιμ α ί σημειοΰνται χάριη  
τώ ν !ν  τ α ϊ ;  Ιπαρχ'ακ; κα ί τώ  ϊξω τερ ικώ  Ιπιθυ- 
μουντ'.ιν νά άποκτησωσιν α υ τά , έλεΰθερα τ α χ υ 
δρομικών τελώ ν],

«Έ λπ .ν ίκη»  έθ.μα Κ ωνσταντινουπόλεως, ιτρω- 
τ ο τυ π .ς  κοινωνική μυθιστορ'α οπό Έ παμεινώνδ»
Κυριακίοου .............................................5ρ. 5^ (3 ,30 ’

«Τό Μυστήριον τοΰ Σ κελετού», μυθιστορία
Γεωργ'ου Π ραδίλ · ·  ............................δρ. 5 ( 5 ,3 0

« Ό  Ά γ ν ω σ το ς  τή ς  Β ίλ λεβ ίλ η ς» , μυθιστορίο
Π. Ζ ακον.......................................... δρ. 2 ,5 0  (2 ,7 0

« ‘Ο ‘ Ιππότης Μ άιος», μυθιστορ'α Ponson di
Terrail.  ....................... Ρ̂α'/.· ^ 0  (2)70)

« ‘ Η διδασκάλισσα », μυθιστορία Ιίύγενείο
Σ ΰη  ......................................................®?αΖ.· 3  (3 ,2 0

« Τό διάμεσον Φρέ^ρ », μυθιστορ'α Pierri
S a l e s ............................................... δρ«χ· I ( 1 ,1 0 .

«Τα χ ά λ 'α  μ α ς» , κωμωδία Π. Λαζαρίδου Τ(
θ ο ο ιο ϋ ................................................   λ . 7 0 j(8 0ήτο άργά καί έπειδή έ'τσι κ ι’ έ'τσι δέν θά I βραδύτερον ό ίλαρχος Καβάλλης ήλθεν δ-
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1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ONE :

Κ α τ ά  τ ό  Ε ' ε τ ο ;  δ η μ ο β ’.ευΟ ή β ο ντα ι έκ  τ ώ ν  « ρ ώ τ ω ν  ε ι ς  τ *  « ’ Ε κ λ εκ τά . Μ \ > δ ιβ το ρ ή μ »τ« .»  :

ΤΤϋΤΠ \* YTf \ \[,\ \ \ ΠΥ ήθικώτατον [/.υθκττόρηρ.α μετά λαμπρών
IIH/ 1 1 Α Ζί iV/Vn ΐΔ A . \ U 1 7 ολοσέλιδων εικόνων, κατά μ,ετάφρασιν | 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΕΡΜΠΟΥ.το γ η ρ α ς  τοτ κ οϊ  ΛΕΚΟΚ,
σταις τών «Ε κλεκτών Μυθιστορημάτων» μυθιστοριογράφου, κατά μετά- Ε
φρασιν ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΑΑΪΣΑΚΗ .

FORTUNE BOISGOBEY :

ΟΥΙΑΚΗ ΚΟΑΑΙΝΣ:
Ν ΕΚΡΑ J | |  γ  ^ τοΰ γνωστού Α γγλου συγγραφέως τής Λ ε υ κ ο φ ό ρ ο υ  §

I ΑΔΟΛΦΟΥ ΜΠΕΑΩ κ α ι  

I  ΙΟΥΑΙΟΥ ΔΩΤΕΝ : 0 1

εργον υψηλών Βιδαγμάτων, υπεράνθρωπου άφοσιώ- 
σεως,ανέφικτου γενναιότατος και σπανίας εΰγενείας αισθημάτων, κατά μετά- | 
φρασιν έκ τοΰ πρωτοτύπου υπό ΝΙΚ. ΣΓ1ΑΝΛΟΝΗ.

μυθιστορία μεγίστου ένδιαφέροντος, πολλήν [
? εμποιησασα αίσΟ^σιν έν Παρισίοις


