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Μετά τό πέρας τοϋ μυθιστορήματος 
«Έ κτος τοϋ Νόμου», άρξόμεθα τής  
δημοσιεύσεως έτέρου ωραίου έργου,τής

Μ Α Χ Η Σ  Τ Ο Ϊ  Β Ε Ν Ε Β Ε Ν Τ Ο Ϊ
« α τ ά  μ ι τ & φ ρ α σ ι ν  Π Α Ν . Π Α Ν Α .

Τό μυθιστόρημα τοϋτο άνέδειξε τόν 
συγγραφέα αύτοΰ Γουεράτσην, ώς πρώ
τον μυθιστοριογράφον τής Ιτα λ ία ς .  
Έν αύτώ,διά γλώσσης φλογέρας,άπει- 
κονίζεται μία τών σπουδαιοτέρων έπο- 
χών τής ’Ιταλικής ιστορίας, καθ ήν 
ήγεμών έξιταλισΟείς πλέον έπεσε μα- 
γόμενος κατά τών ξένων επιδρομέων, 
καί στιγματίζονται οί ένεκα ιδιωτικών 
λόγων είς τούτους προδώσαντες την 
πατρίδα των.

ΕΜ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  ΓΟΝΖΑΔΕΣ

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α !  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
'Ιστο ρ ικόν μ υ θ ισ τό ρ η μ α

[Συνέχεια]

Ό  Διδιέ άνήγειρε την κεφαλήν, ή δέ 
Ικφρασις τής φυσιογνωμία; αύτοϋ κατέ 
στη ήρεμος. Ήσθάνετο καί πάλιν έαυτόν 
άκατασχέτωςέλκυόμενον πρό; τόν ιππότην 
έκεΐνον, ένώπιον τοϋ οποίου προσέκλινεν.

—  ’Ιδού τό ξίφο; μου, γενναίε θωρακο
φόρε, είπεν, εΰχαρίστως δέ γίνομαι φυλα
κισμένο; σα;.

Τοϋτο άκούσαντε; οί τοξόται έξεδή- 
λωσαν την χαράν αΰτών διά χειροκροτη
μάτων.

—  "Ηδη, κυρία, είπεν ό δούξ, ε'μεθα 
έτοιμοι νά σάς άκολουθήσωμεν

Και ϊδωκε τφ  Μουσερόν τό ξίφος τοϋ 
Διδιέ.

— Εΰχαριστώ, κύριε, ύπέλαβεν ή "Αρ- 
τεμι; τείνουσα τφ  ιππότη την χεΐρα αΰ
τή ;.

Τό άκάτιον έπλησίαζεν ήδη εί; την 
άκτην.

Οί τοξόται έπήδησαν εί; ττν  ξηοάν.
—  Τώρα, πήγαινε όπίσω, είπεν ό Πομ

περάν εί; τάν λεμβούχον.
Οΰτο; ϊλαβε πάραυτα τήν πρός τήν έ- 

τέραν όχθην διεύθυνσιν.
Μόλις είχεν έκκινήσει καί ό Γουλάρ καί 

ό Φοσέ έφθασαν πνευστιώντες. Νεύσαν- 
τος τοϋ ’Ιωνά συνελήφθησαν άμφότεροι 
καί παρά τάς διαμαρτυρήσεις καί τά ;  
κραυγά; αΰτών έδέθησαν ϊνα όδηγηθώσιν 
είς Βιέννην, Ινθα είχε δοθή δ ιαταγή νά ο
δηγών ται παντε; οί ώς ύποπτοι θεωρού
μενοι. Ένφ δέ οΰρίου πνέοντος άνέμου τό 
άκάτιον εβαινε ταχέως πρός τήν άντίπε- 
ραν όχθην, ή ’ Αρτεμις έσυλλογίζετο τά ;  
εΰτυχεΐ; ώρα; τοϋ Ιρωτος, άς ήλπιζε νά 
διέλθη καί αϊτινες ήφανίσθησαν ώ; όνει- 
ρον .

Ό  Διδιέ ώνειρεύετο τήν Κλοτίλδην, ήν 
ένόμιζεν ότι θά έγκατταλείψη διά δύο η 
μέρα;, καί ήν μετ’ ολίγον θά έπανέβλεπεν.

Ό  Μουσερόν έφρικία άναλογιζόμενο; 
τήν Σεβοέτην, ήτις ένδεχόμενον ήτο βλέ- 
πουσα τόν κύριόν τη ; νά προέδιδεν αΰτόν 
έν τϊΐ διαχύσει τη ;.

Καί ό κύριο; Βουρβόνο; έψιθύριζε χα- 
μηλοφώνω; εί; τό οΰ; τού Πομπεράν :

—  Δέν σοί είπα οτι ό πρώτο; αυλικό; 
δν ήθέλομεν απαντήσει, θά μά; έφιλοξέ- 
νει σήμερον ;

Οΰτω;, ή μικρά συνοδία άφίκετο πρό 
τών τάφρων τή ;  έπαύλεως.

Ε'
Τ6 δ ί λ ε α ρ .

*0 κόμη; Αΰρηλιανό; Μαρίνος δέ Μον
σενύ, συνοδευόμενο; ύπό τοϋ άρχιτοικλί- 
νου αΰτού Βεονάρ,διέτρεχε τόν έκτεταμέ- 
νον αΰτού πύργον δίδων δ ιαταγά ;,  ώς 
στρατηγό; τήν παραμονήν αποφασιστι
κή; μάχης.

Ιπποκόμοι, ακόλουθοι, κυνηγοί, μ ά 
γειροι, πάντες άνεξαιοέτω; οί θεράποντε; 
καί ύπηρέται διετέλουν έν πυρετώδει κ ι
νήσει.

Ή παλαιά Ιπαυλι; παρίστα κατ ’ έκεί
νην τήν στιγμήν τήν όψιν πόλεω; κ ατα -  
ληφθείση; έξ έφόδου καί λεηλατηθείση;.

Οΰδέν άλλο ήκουέ τ ι ;  είμή βελασμοΰ; 
άμνών καί κραυγά; σφαζομένων πτηνών. 
Αί δορκάδες έφονεύοντο διά τυφεκίων καί 
ζώντα έψήνοντο τά  χοιρίδια.

Ό  κύριος δέ Μονσενύ ύφίστατο πάσαν 
θυσίαν οπως όσον οίόν τε άξιοποεπέστερον 
ύποδεχθη τόν βασιλέα. Πρό μ ι3 ; ώρας καί 
πλέον ό άρχιτρίκλινος ήκολούθει αυτόν 
άπορων πώς δ συνήθως φιλύποπτο; καί 
άνήσυχο; κύριό; του είχεν αίφνη; μετα-  
βληθή εί; ήρεμον καί γαλήνιον.

Τούτο προήρχετο άπλώς έκ 'ής άπε- 
λεύσεως τής Άοτέμιδος.

Ο Αύρηλιανός ήσθάνετο άνακούφισιν 
μεγάλην είδώ; οτι ή σύζυγό; του προεφυ- 
λάχθη οΰτω; έκ τών έπιφόβων φιλοφρονή
σεων Φραγκίσκου τού Α . Ή εμπιστοσύνη 
ήν ένέπνεεν α ΰτφ  ή σύζυγό; του ηΰξησεν 
ετι μάλλον καί ένδομύχω; έγέλα διά τοΰ; 
φόβους, ου; είχεν έμπνεύσει αΰτφ  ή ζ η 
λοτυπία διά τήν προσεχή άφιξιν τοΰ βα- 
σιλέω;.

Κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν ήχο; κέρα
το; ήκούσθη έκ τών τειχών τή ;  έπαύ- 
λεω;.

Ό  φύλαξ άνήγγελε τήν Ιλευσιν συνο- 
δια; έφιππων. Ό  κόμη; Αΰρηλιανό; έ φρ t - 
κίασεν έκ χαράς καί φιλοδοξίας.

Μή άμφιβάλλων ότι δ άναγγελλόμενο; 
έπισκέπτης ήτο δ βασιλεύς, ένεδύθη τ α 
χέως βαρύτιμον περιστερνίδιον έκ πρασίνου 
άνακρόκου άογυροκεντήτου, παρέταξεν είς 
δύο στίχου; έν τη τιμητική αΰλή τοΰ; 
θεράποντα; καί άκολούθου; αΰτού καί διέ
ταξε νά καταβιβάσωσι τήν γέφυραν.

Ταχέω; ομω; ή έ'κφρασι; τή ;  χαροί; 
έξαλείφθη έκ τοϋ μετώπου του καί τό με?- 
δίαμα έσβέσθη έκ τών χειλέων του.

ΤΗτο ή κόμησσα έπανεοχομένη εί; τόν I

πύργον, καθ’ ήν στιγμήν ήδύνατο νά φθά- 
ση δ βασιλεύ;.

’Εν τούτοι;, δ κύριο; Βουρβόνο; δέν 
άπεφάσισε νά δεχθή τήν ύπό τή ; κυρία; 
δέ Μονσενύ προσενεχθεΐσαν φιλοξενίαν 
χωρί; νά σκεφθη πώς δέν θ’ άνεγνωριζετο 
ύπό τοϋ συζύγου αΰτή ;,  όστι; κάλλιστα  
έγνώριζεν αΰτόν. Πριν ή έγκαταλείψη  
τήν Σαντέλ δ δοΰξ ?σχε τήν πρόνοιαν νά 
κείοη τό γένειον, ή δέ κόμη του ήν μακρο
τέρα ή οσον έσυνειθίζετο έν τή αΰλή .

ήττον δ Ίωνά; εΰκολω; άνεγνώρισε 
τόν πρίγκηπα ύπό τήν στολήν τοϋ θωρα
κοφόρου. Συνδιεσκέφθη λοιπόν μετά τού 
Πομπεράν. Κ ατά συμβουλήν αύτοϋ, ένφ 
διηυθύνοντο πρό; τόν πύργον παρώξυνε 
τόν ΐππον του ώς καί τόν τοϋ συντρόφου 
του καί άμφότεροι άπεμακρύνθησαν είς άρ- 
κούντως μεγάλην άπόστασιν άπό τών 
νέων αΰτών φίλων.

Ό  δούξ άνατιναχθείς Ιπεσεν άπό τού 
ϊππου, καθ’ ήν δέ στιγμήν ή λοιπή συνο
δία κατέφθασεν αΰτούς, ό Πομπεράν ή- 
σχολεΐτο δένων τόν άριστερόν οφθαλμόν 
τοϋ συντρόφου του, οΰτινος τό πρόσωπον 
έ'φερε κηλΐδα; α ΐματο;. Οΰτω; δ κύριο; 
Βουρβόνο; ήτο άγνώριστο;. Καί δ Πομ
περάν δέ ?σχε τήν πρόνοιαν πρό τή ;  φυ
γή ; του νά βάψη μελανήν τήν ξανθήν 
γενειαδα, τόν μύστακα τήν κόμην καί 
τά ;  όφρύς- οΰτω δέ ήλλαξε τελείως φυ
σιογνωμίαν καί ήλπιζεν ότι δέν θ’ άνε- 
γνωριζετο ύπό τοϋ κυρίου δέ Μονσενύ

"Αλλως τε, δ κόμης ολίγον έπρόσεξεν 
είς τού; δύο θωρακοφόρου;, οΰς ή σύζυ
γός του ?σπευσε νά τφ  παρουσιάση έκθ*ιά- 
ζουσα τήν γενναιότητα αΰτών. Ή ναγ-  
κασμένος νά κρύψη ύπό ψευδέ; μειδίαμα 
τήν άγωνίαν αΰτού, ώογισμένο; κατά τού 
Διδιέ, ηΰχαρίστησεν άπλώ; τοΰ; δύο έκεί
νου; στοατιώτα; καί διέταζε νά δδηγή- 
σωσιν αΰτοΰ; είς τήν διά τοΰς ξένου; 
ποοωρισυιένην αίθουσαν.

Ό  Διδιέ άπεμακρύνθη μετ’ αυτών έλ- 
πίζων νά συναντήση τήν Κλοτίλδην. "Α
μα δέ δ κύριο; Μονσενύ έμεινε μόνο; μετά 
τή ;  ’Αρτέμιδο; έστέναξε βαθέω; καί si- 
πεν αΰτή :

—  Φεϋ ! κυρία, ή έπάνοδό; σου μέ θα
νατώνει. Ή μην τόσον εΰτυχή; γνωρίζων 
ότι είσαι μακράν !

Ή κόμησσα έμειδίασεν.
—  Δέν θά σέ κατηγορήσουν βεβαίω;, 

Αΰρηλιανέ, OTt ήσαι έκ τών ύποκριτών 
έκείνων συζύγων, ο’ίτινε; φαίνονται έρω- 
τευμένοι μέ τά ;  συζύγου; των, ένφ τά ;  
άπατώσιν.

—  'Α ! μέ έννοεΐς, "Αρτεμι;, ύπέλα
βεν έκεΐνο; στενάζων' άν δέν έφοβούμην 
τήν ελευσιν τοϋ βασιλέως οΰδ’ έπί μίαν 
στιγμήν θά Ιστεργα νά σέ χωρισθώ, διότι 
δ ήλιο; λείπει δι’ έμέ όταν σΰ άπουσιά- 
ζης. Κατηοαμένο; Ιστω ό κύριο; Βουρ
βόνο;, εί; τόν όποιον οφείλω τήν Ινδοξον 
αΰτήν έπίσκεψιν.

—  Είμαι όσον καί σύ, Αΰρηλιανέ, τε
θλιμμένη διά τό λυπηρόν συμβάν,τό όποιον 
διέκοψε τό ταξείδιόν μου’ τό κακόν όμω;



JJv είναι άνεπανόρθωτον, καί άν θέ>γις 
φεύγω πάλιν άμέσως.

— Α ληθώ ς ! άνέκραζεν ό κόμης έμ- 
«λεως yap άς διά τήν πρότασιν. Μ’ δλην 
τγιν κόπωσιν, μ ’ δλας τάς συγκινήσεις τϊ5ς 
ήμέρας ταύτης καί είς τοιαύτην προκε- 
χωρημένην ώραν στέργεις νά ταζειδεύσιρς;

Ή Ά ρτεμ ις  έμειδίασεν :
— Τί δέν θά έπραττον διά νά έζασφχ- 

λίσω την ηρεμίαν σου, κύριε ! διά νά έ- 
ξαλείψω έκ τής φαντασίας σου τοΰς φαν
τασιώδεις αυτούς κινδύνους !

— Φαντασιώδεις ! διέκοψεν ό Μονσενύ.
— Ναί, διότι, εΐζευρέ το, δταν ή γ υ 

νή φυλάσσεται άφ’ έαυτής, είναι τοΰτο 
κίλλίτερον καί αύτών τών δεσμών δταν 
αγαπά τόν σύζυγόν της, ούτος δύναται 
νά είναι ήσυχος' ούδείς, έστω καί ό βα
σιλεύς, θά δυνηθ'75 νά προσβάλγ) τήν τ ι 
μ ήν  του.
= — "Αρτεμις, είσαι πρότυπον έντιμου 
γυναικός, ειπεν ό κόμγις έμπλεως χαράς, 
χαί είμαι ό εύτυχέστερος σύζυγος τοΰ βα
σιλείου. Δέν ομοιάζεις πρός τάς φιλαρέ- 
σιιους κυοίας, αΐτινες ούδέν άλλο ονειρεύ
ονται είμ.η έραστάς' ομοιάζεις τουναντίον 
πρός τάς εύγενεΐς Ρωμαίας δέσποινας, αΐ- 
τινες έζων έν άρετ·7, καί άπέθνησκον ά γνω 
στοι είς τόν γυναικωνίτγ)ν αυτών.

— Πρός τί οί έπαινοι ούτοι, Αύοηλια- 
νέ ; ήρώτησεν γ] Άοτεμ ις  σχεδόν χασμω-

1 μένγ). Είδοποίησον τόν ανεψιόν σου νά φύ- 
γωμεν.

— Ώ  ! ώ ! άνέκραξεν ό κόμγις Αύρη- 
λιανός, αύτην την φοράν δέν σέ έμπι-

ι βτεύομαι είς αύτόν τόν ανόητον.
Ή Άρτεμ ις  έφρικίασεν.
—  Πώς ! δέν θά μέ συνοδεύσγ] ό Διδιέ ; 

ΰπέλαβε )ά τον άντικαταστήσγ-,ς λο ι
πόν ; καί ποιον άλλον έμπιστεύεσαι ;
<■ ·— Ό  Διδιέ είναι άφρων, κυρία' eivai ό 
αίτιος τής έπανόδου σου, καί δέν θέλω 

ι έκ δευτέρου . . .
Ή σπουδή, ήν ή κόμησσα έζεδήλωσεν 

H iu  ιτε πάοαυτα καί διακόπτουσα C'fl- 
ρώς τόν σύζυγόν τγ)ς είπεν:

— Δός μοι οποίαν δήποτε νομίζεις ά- 
«φαλεστέραν συνοδίαν, κύριε' ά λλ ’ οί άν
θρωποι, οΐτινες θά μέ συνοδεύσωσι, πρέπει

I είναι καλώς ώπλισμένοι, διότι ή τρα- 
S σκηνή τοΰ άκατίου μέ κατέστησε

περιδεή, τό ομολογώ. Φοβοΰμαι άλλον 
κίνδυνον . . . ά λλ ’ είναι άνογ)σία καί κα- 
*&ς πράττω νά σέ φοβίζω.

— Οχι, όχι, ώμίλει, άγαπητη Ά ρ -  
τ εμις ! ειπεν δ Μονσενύ λίαν περίεργος 
**'· ανήσυχος.
'» Η κόμγισσα έγένετο σύννους.

Ελα, είπεν, άφες τούς χειμερικούς 
φόβους. Πρέπει νά εχγ) τις τόσφ κακήν 
χυχγ)ν διά νά τώ συμ.βϊ) τοιοΰτό τ ι  . . .

— Ά λ λ ά  περί τίνος πρόκειται, κυρία · 
Τ?ωτ·/ισεν ό κόμγις έν έζάψει ζγιλοτυπίας.
■ Λοιπόν ! πρέπει νά σοί τό όμολογί- 
,ΙΛι φίλε μου' μέ καταδιώκει θλιβερά 

L’'ροκίαθγισις. Ά λ λ ά  ποέπέι νά πιστεύσγι 
ΙΤι_ς άνόγιτα αύτά  όνειρα, τά όποια 
|'10ν0ν γυναίκες, γέροντες ή παιδία δύναν- 

>ά πλάσωσι ;

—  Ά π α τά σ α ι ,  προσφιλής μου Ά ρ τε -  
μις, ύπέλαβεν ό Μονσενύ σοβαρώς. Στρα- 
τγιγοί άπώλεσαν μάχας, αύτοκράτορες έ
χασαν τούς θρόνους αυτών καί φιλόσοφοι 
τήν ζωην διά νά μ.η πιστεύωσιν είς τά  
προαισθήματα.Ή ιστορία πολλά το ιαΰτα  
ιστορικά αναφέρει. Ό  Βρούτος είδεν Ιν 
φάντασμα, τό όποιον τφ  ανήγγειλε τόν 
θάνατον την παραμονήν τής μάχης τών 
Φιλίππων.

*Η κόμγισσα έπειράθγι νά μειδιάσγ).
— Άναμφιβόλως είσαι σοφώτερος καί 

τοΰ ίερέως σου, κύριε κόμγ], καί δέν έκ- 
πλήττομαι, άν ό καλός βασιλεύς Φραγ
κίσκος, δστις αγαπά τόσον τούς σοφούς, 
σοί έπιδαψιλεύγ] τόσας χάριτας. Δέν δύ
ναμαι νά ίσχυρισθώ δτι γ)ύνοήθγιν δσον 
αύτός ό Βρούτος, ώστε Ιν φάντασμα ν’ 
άφίσγι τάς νυκτερινάς αύτοΰ ασχολίας, 
διά νά μοί άναγγείλγ) δυσάρεστα πράγ
ματα.

—  Παίζεις μέ την ανησυχίαν μου,Ά ρ-  
τεμις.

—  Ποσώς, φίλε μ.ου, καί θέλω νά σέ 
άπαλλάζω της στενοχώριας. Φοβοΰμαι 
μη συναντήσω τόν βασιλέα' θ’ άναγνω- 
ρίσγι τούς θεράποντάς σου, θά έζετάσγι 
τούς συνοδεύοντας με, καί άμα μάθyi τό 
όνομα μ,ου, δέν θά λείψγ) άπό τοΰ νά μέ 
διατάζη, μέ μίαν παράκλησιν, νά έπαν- 
έλθω είς τόν πύργον. Αύτη είναι ή προ- 
αίσθησίς μου' άλλως τε δέ τό δυστύχημα 
δέν θά είναι μέγα.

—  Θά είναι φοβερόν, κυρία, είπεν ό 
κόμης στενάζων.

—  Συνοδευομένη ύπό τοΰ Διδιέ θά άπέ- 
φευγα τόν φοβερόν κατά σέ αύτόν κίνδυνον.

—  Ά λ λ ά  μέ αύτόν τρέχεις χιλίους 
άλλους κινδύνους.

— Λοιπόν, κατά σέ, φρονιμώτερον ε ί - 
vat νά μείνω είς τόν πύργον, δέν έχει 
ούτως ;

Ό  κύριος δέ Μονσενύ παρετήρει την 
σύζυγόν του μετ’ έκφράσεως άγωνίας σχε
δόν γελοίας.

—  Δέν είζεύρω άληθώς τί ν ’ άποφα- 
σίσω, "Αρτεμις. Σέ άγαπώ τόσον, είμαι 
τόσον ζηλότυπος, ώστε ένίοτε θλίβομαι...

—  Θλίβεσαι δτι μέ ένυμφεύθης, ί’σως ; 
είπεν αύτη γελώ?α. Αύτή είναι άπάδει- 
ζις άλν.θοΰς έ'ρωτος.

—  Όχι, όχι, ’Άρτεμις ! μη παίζ-ρς 
μέ τά  παθήκ,ατά μου. Θλίβομαι δτι ό 
Θεός σέ έπλασε τόσον ώραί&ν, δτι οί ο
φθαλμοί σου είναι τόσον γλυκείς, είναι 
τόσον λαμπροί, ή δέ φωνή σου γλυκεία.

— "Ελα ! άπά σοφού γίνεσαι ποιητής, 
ώς ό άρχαϊος Όμηρος, κύριε κόμη.Ώστε  
άν ήμην δυσειδής, θά ήσο ήσυχος.

—  Είσαι άνοικτίρμων, κυρία, ύπέλαβε 
θλιβερώς ό Μονσενύ, καί δμως λέγεις την 
άλήθειαν’ ναί, ή ζηλοτυπία μου σέ ήθελε 
δυσειδή. Άλ.λ ’ άν πρέπει, φεΰ ! ν’ άπο- 
φασίσω νά παρακαθήσγις είς την τράπε
ζαν τοΰ βασιλέως, Γσως πλησίον του, έχε 
φροντίδα τινά δι’ έμέ, "Αρτεμις,

—  Καί τ ί  πρέπει νά πραζω, φίλε μου, 
διά νά σέ εύχαριστήσω ; υπακούω είς τάς 
διαταγάς σου.

—  Δέν δίδω διαταγάς, άλλά παρα- 
I καλώ, "Αρτεμις' έκλεζον την ενδυμασίαν,

ί|τις σέ καθιστ^ ολιγώτερον ώραίαν' κά
λυψε την ζανθήν σου κόμην μέ καλύ- 
πτραν παλαιού συρμού' έχε πρός τά κάτω  
τά  μακρά βλέφαρά σου, διά νά κρύπτες 
τό πΰρ τών οφθαλμών σου. . .

—  Τίποτε άλλο ; διέκοψεν ή κόμησσα.
—  Καί πρό πάντων μη γελ^ίς, διά νά 

κρύπτης την λευκότητα τών οδόντων σου.
’Εκείνη έμειδίασε καί ύψωσεν έλαφρώς 

τούς ώμους.
—  Τέλος, έπιθυμεΐς, κύριε, ή σύζυγός 

σου νά ομοιάζϊ) πρός γραίαν μέγαιραν 
έπαιτοΰσαν είς τάς θύρας τών έκκλησιών.

—  Μη οργίζεσαι, φ ιλτάτη , είπε τρυ- 
φερώς ό κόμης. Γνωρίζω καλώς, δτι εί
ναι παοάδοζος μανία νά ζητώ θυσίαν, 
την οποίαν ούδεμία γυνη θά ήδύνατο νά 
έκτελέση.

—  Είν’ αληθές, Αύοηλιανε, δτι δέν θά 
παίζω την άναζίαν ταύτην κωμψδίαν διά 
νά ικανοποιήσω μίαν ιδιοτροπίαν, ητις 
είναι ύβρις δι’ έμέ. Μέ βλέπεις μέ οφθαλ
μούς λίαν εύνοϊκώς διατεθειμένους καί 
πιστεύεις δτι ό βασιλεύς Φραγκίσκος θά 
έρωτευθγ) έκ πρώτης όψεως την σύζυγόν 
σου. Έσο μετριώτερος, κύριε κόμη, καί 
μη λησμονεί δτι φιλοζενίΐς άγνωστον νεα- 
ράν κόρην, της οποίας ή καλλονή δύναται 
νά σκιάσγ) πάσας τάς άλλας.

Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι βαθεϊαν ένε- 
ποίησαν έντύπωσιν τφ  κυρίψ δέ Μονσενΰ, 
δστις άσπαζόμενος έν παραφορά την χεΐρα 
της συζύγου του άνέκραζεν :

—  "Εχεις δαιμόνιον πνεΰμα, Άρτεμ ις '  
σέ έννοώ' αύτη είναι θαυμασία έμπνευσις. 
Μοί έδωκες ήδη την διπλωματικήν ταυ-  
τσν συμβουλήν. Πώς την έλησμόνησα ; 
Αύτη ή Κλοτίλδη θά μάς χρησιμεύσιρ' θά 
έλκύση την προσοχήν το»  βασιλέως. Κό- 
σμησέ την λοιπόν ί>ιά τών πολυτιμότερων 
κ ο σ μ η μ ά τ ω ν  σου καί τ·?5ς πλουσιωτερας 
ένδυμασίας σου, ΐνα έτι μάλλον καλλύνης 
την παράδοζον αύτνΊς καλλονήν. Πρέπει 
τά μάρμαρον αύτό νά έμψυχοιθ'7) ! ώ ! ει- 
ζεύρω νά διαθέσω έπιδεζίως τ η ν  καρδίαν 
της διά την λαμπράν τ ύ χ η ν ,  ·?ΐν τ·?1 έπι- 
φυλάσσω. Κατώρθωσε νά ύπακουσ-/) εις 
τάς συμβουλάς μου !

—  Δέν δύνασαι νά προσφέρής θελκτι-  
κώτερον καί έπαγωγότερον δέλεαρ είς τόν 
έρωτότροπον μονάρχην μας, Αύρηλιανέ, 
τοιουτοτρόπως δέ δέν έχω ανάγκην νά 
ταζειδεύω όλονέν διά νά σώσω την τιμήν  
μου, ητις είναι ή ίδική σου.

—  Είσαι άζία νά διοίκησές Ιν βασί- 
λειον, άνέκραζεν ό Μονσενύ παραφερόμε- 
νος ύπό θαυμασμοΰ.

—  Καί σύ νά διοίκησης ένα βασιλέα, 
κύριε κόμη, άπήντησεν ή Αρτεμις μει- 
διώσα μετά τρυφερότητος.

Άμφότεροι έμφορούμενοι ύπό όλως α ν 
τιθέτων αισθημάτων, άνηλθον όμοΰ είς 
την αίθουσαν, έν η είχον αφήσει την Κλο- 

; τίλδην μετά \ης Σεβρέτης.
Έν τοσούτψ ό θεράπων, δστις έχρησί- 

μευσεν ώς οδηγός είς τούς δύο θωρακοφό
ρους, άφοΰ έδωκεν αύτοϊς τ ’ αναγκαία ΐνα
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πλυθώσιν έν άργυρέ λεκάνη, έβοήθει α υ 
τούς ν’ άπεκδυθώσι τών θωράκων αυτών.

Οί ίππόται ευχαρίστως έδέχοντο τάς 
προθύμους ύπηρεσίας τοΰ Γοντράν. Ήν-  
νόουν καλώς δτι άπαζ ε’ισελθόντες είς τόν 
πύργον, άν άνεγνωρίζοντο, ήδυνάτουν ν’ 
άντ ισταθώσιν- έκράτησαν λοιπόν αντί 
άλλου δπλου, μικρόν μόνον έγχειοίδιον 
προσηρμοσμένον έν τή ζώνη αΰτών.

Ήτοιμάζοντο νά έζέλθωσι τής αιθού
σης, δτε ό κύοιος δέ Μονσενύ, θέλων νά 
δώση ευνοϊκήν ιδέαν περί τής φιλοζενίας 
του είς στρατιώτας δυναμένους νά συλλά- 
βωσι τόν στρατάρχην, ήλθε ζητών αυτούς 
καί τούς ώδήγησεν ύπό πυκνόν φύλλωμα, 
έ'νθα αναψυκτικά είχον πζρασκευασθή.

Ή  κόμησσα, κρατούσα έκ τής χειρός 
την Κλοτίλδην προεχώρησε πρός τούς 
ξένους, ό Διδιέ έχαιρέτισεν αύτούς έγ- 
καρδίως καί πάντες έκαθέσθησαν είς την 
τράπεζαν. Τό πρόγευμα ήρζατο έν μέσψ 
βαθείας σιγής, διότι έκαστος τών συνδαι
τυμόνων κατείχετο ύπό τών ιδίων αύτοΰ 
σκέψεων.

Μετ’ ού πολύ δμως ό κύριος δέ Μον
σενύ ήγέρθη καί τείνων τό ποτηοιόν του 
είπε :

—  Φίλοι μου, είθε ήμέραν τινά ό αύ- 
τοκράτωρ Κάρολος νά έκδικήση τόν κα
λόν βασιλέα μας διά τήν προδοσίαν τού 
δουκός Βουρβόνου ! Είθε ό λειποτάκτης  
ούτος νά πλανάναι ώ; έπαίτης είς τήν 
γήν τής έζορίας καί νά τόν δεικνύωσι διά 
τού δακτύλου ώς κατηραμένον !

—  *0 Θεός νά είσακούση τήν εύχήν 
σας, εΰγενής κόμη ! είπεν ό Πομπεράν, 
άν μή πρότερον συλλάβωμεν τόν στρατάρ
χην πριν ή φθάση είς τάς Ά λπ ε ις .

Καί ήγέρθη, ώς καί ό πρίγκηψ, καί 
άμφότεροι συνέκρουσαν τά  ποτήρια αύτών 
μέ τό τού κόμητος.

Ό  κύριος δέ Μονσενύ ύπέλαβεν :
—  Δέν είζεύρω, άλλως τε, κατά πόσον 

θά ευδοκίμηση ό κύριος Βουρβόνος είς 
τήν αυλήν τής Ισπανίας. Ά ν  δέν ήδυ- 
νηθη νά ύποφέρη τήν ολίγον απότομον 
οικειότητα τού έζαδέλφου του Φραγκί
σκου τού Α', πώς θά ύποφέρη τήν σοβα- 
ράν συμπεριφοράν ζένου βασιλέως ; Πώς 
οί 'Ισπανοί εΰγενεΐς θά ύποδεχθώσι τόν 
Γάλλον αρχηγόν, δστις δίς έπολέμησε τόν 
π ά π π α ν ;

— Καί δστις δίς τόν ένίκησεν, ύπέλα
βεν ό Πομπεράν.

—  Ό κύριος στρατάρχης έζετέλει τάς 
διαταγάς τού βασιλέως, είπεν άνυπομό- 
νως ό Διδιέ' ό βασιλεύς μόνον είναι ένο
χος άν Ιπταισεν ένώπιον τών οφθαλμών 
τών πιστών καθολικών.

Ό  κύριος δέ Μονσενύ συνωφρυώθη καί 
ήτέν ισε τόν ανεψιόν του όργίλως.

—  Φραγκίσκος ό Α’, ύπέλαβεν, εΰγε- 
νώς άνεγνώρισε τό λάθος του καί άπέδειζε 
τήν μετάνοιάν του. Δέν θά ύποφέρω είς 
τόν οικόν μου νά λεχθή τ ι  έναντίον τοΰ 
καλλιτέρου καί τού μεγαλειτέρου τών βα
σιλέων. Εΐζευρε, κύριε άνεψιέ μου, δτι 
οΰδείς, άπό τού πολέμου έκείνου, έφάνη

μάλλον άφοσιωμένος είς τήν άγίαν ήμών 
’Εκκλησίαν.

—  "Εχει δίκαιον ό κύριος κόμης, είπε 
τότε ό πρίγκηψ' ό βασιλεύς δέν έκαυσε

« Ά ν  Ιχη δι’ ΰμάς σημασίαν τινά ή 
παράκλησις νεαράς κ&ί ώραίας γυναικός? 
λησμονήσατε διά τήν προσεχή έσπέραν 
τάς άνυποφόρως άνιαράς έργασίας σας

τόσους αιρετικούς έζαιρέσει τών στρατιω- καί Ιλθετε ίίς τόν χορόν μεταμφιεσμένων 
τικών ; Δέν πνίγει, κρεμ^ καί καίει καθ’ ι τής Λέσχης τών Εύγενών. Λαμβάνω τό 
έκάστην πάντας τούς ώς αιρετικούς ΰπό- θάρρος νά σάς πείσω έκ τών προτέρων, 
πτους ; δτι δέν θά μεταμεληθήτε, δτι διήλθατε

Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι άνεκάλεσαν άσκόπως τήν έσπέραν σας», 
πάσας τάς θλιβεοάς άναμ*ήσεις, άς ή Ή έπιστολή ήτο ανυπόγραφος, ά λλ ’ ό
Κλ οτίλδη έζήτει ν’ άποπνίζη έν τή ψυχή Ίβάν Βαντρίκ, έζοικειωμένος πρός τοιού- 
της. Κρύπτουσα δέ τήν κεφαλήν μεταζύ του είδους έπιστολάς, οΰδ’ έπί στιγμήν 
τών χειοών της : άμφέβαλλε περί τής γυναικείας προελεύ-

—  Ώ  ! κατηραμένος εστω ό βασιλεύς σεως αΰτής, ήτις έφανέρωσε τά  πάντα 
ούτος, ό φονεύς τού λαού του ! έψιθύρι- , καί ή γραφή, καί τό έλαφρόν άρωμα, καί 
σεν. ό χρωματιστός χάρτης μετά κοσμημά-

Ή κραυγή αΰτη τής ύπερτάτης άπελ- των, καί τό κομψόν περικάλυμμα, ένί 
πισίας, ής μόνον ό Διδιέ , άντελήφθη, λόγψ, τά  πάντα έμαρτύρουν δτι έγράφγ) 
άντήχησεν ώς έπώδυνος ήχώ έν τή καρ άπό «γυναικεία χεράκια», καί ό κ. Βαν- 
δία του. Τή στιγμή έκείνη εΰχαρίστως τρικ είχε τήν αδυναμίαν νά νομίζη δτι 
θά έθυσίαζε τήν ζωήν του ϊνα ύπερασπίση ήτο καρδιοφάγος. Μόνη ή γραφή τφ  ήτο 
τήν άτυχή έκείνην κόρην. δλως άγνωστος, καί τό περιστατικό»

—  Κύριοι, είπεν 6 Πομπεράν, δστις έ- τοΰτο τόν ήνάγκασε πρός στιγμήν νά άμ-
φοβεΐτο μή ό κύριός του πραδοθή, πινω 
είς ύγιείαν τού χοιστιανικωτάτου βασι-  
λέως μ ας ’ .

Ένφ πάντες οί συνδαιτυμόνες ήγεί-  
ροντο Ϊνα πίωσιν, ή νεαρά κόρη μέ δα
κρυβρέκτους οφθαλμούς, άπήλθε τής τρα
πέζης. Διηυθύνθη δέ είς δενδροστοιχίαν 
καστανεών, είς τό άκρον τής όποιας εύρί- 
σκετο θρανίον έκ βρύων κεκρυμμένον ώς 
φωλεά έν τφ  φυλλώματι.

φιβάλη, μήπως κρύπτεται έδώ καμμία 
άπάτη ;

« Ά λ λ ’ άν ΰποθέση τις δτι εινε τούτο 
άστειότης φίλου τινός, διελογίσθη ό Βαν
τρίκ, δέν ύπάρχει καί άφορμή νά μή υ
πάγω, διότι ό χορός δέν είνε έκ τών τοΰ 
συρφετού ».

Καί τωόντι, έπρόκειτο νά δοθή ό χορός 
οΰτος ύπέρ φιλανθρωπικού σκοπού, καί 
είς αΰτόν θά έλάμβανον μέρος οί μάλλον

Έκεΐ μόνη άνεμνήσθη τών προσφιλών έζέχοντες έν τή κοινωνί^, καί έπειδή δ 
αΰτή νεκρών, καί είδεν αΰτούς ώς έν δρά- ήμέτερος ύπάλληλος έφρόνει δτι άνήκεν 
ματι δεικνύοντας τάς χαινούσας αΰτών είς τήν τάζιν τών έζεχόντων, άπεφάσι« ι 
πληγάς καί λέγοντας αΰτή : «Μή δια- νά ΰπάγη, μ’ δλην τήν ανώνυμον πρόβ* m 
νοείσαι τήν έκδίκησιν, τέκνον μου, άλλά κλησιν. 
τήν συγγνώμην ! » *

(Έ π ετα ι συνέχ(ΐα)
TONY.

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟ ΒΕΚ Η

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Ϋ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια]
IB'

Ύπ4 τήν προσωπίδα.

Τήν έπαύριον τή ; άνακρισεως, ό τζέν- . , ρ ,  , ί ητις, ωοισεν αυτω συνεντευι,ιν *«ι ε* ί·»·τλμαν υπάλληλος ελαοεν επιστολήν, νε- I ' , ,., * , , , . _. L ποοσωπων τών συναντωμενων φίλων τον,γραμμένην δι ώραιας και λεπτής γραφής, , Γ_ „ ,5 ,. r > >! Γ  , - t ,- , Ι · έκεΐνον, οστις έζέλεζεν αυτόν θυμα τ ί !εκ της οποίας ευκόλως ηουνατο να ανα- I . ’ „ , * r, _ , απάτης του. Ο κ. Βαντρικ ήρζατο ήοΉγνωοιση την νυναικειαν νειοα. ι ' > , , ,,, , ί1 ‘ , ανυπομονών, οιοτι, έφ οσον παρηρχετο ο
ου περικαλλυμματος υ- I , Γ , , - , / γ  .. . *.
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Ή αίθουσα τής Λέσχης τών Εύγενών 
Ιπλεεν έν τφ  φωτί. Ποικιλόχρους άριθμό; 
έπισκεπτών, έν ω υπερείχε τό μέλαν χρώ
μα τών φράκων καί τών δομινών, συνω- 
θεΐτο έν αύτή τή  αιθούση καί είς τά{ 
παραχειμένας αΰτή στοάς. Δύο όοχήστραι 
άνέκρουον κατά διαδοχήν καί ή άτμό* 
σφαίρα έπληρούτο ήδη έκ τής άναθυμιά- 
σεως έκείνης, ήτις είνε συνέπεια τού άν- 
θοωπίνου συνωστισμού.

Ό  κ. Βαντρίκ, μεμονωμένος άπό μι2ί 
ήδη ώρας, περιήρχετο άπό άγωνίας είς ά' 
γωνίαν, προσπαθών νά μαντεύση έκ τοιι 
σχήματος τών μεταμφιεσμένων έκείνων, 
ήτις, ώοισεν α ΰτφ  συνέντευζιν καί έκ τώ*

Επειδή έπί τού ΐίεοικαΛΛυμματος υ- | , · ■ _ - , γ „ ■ τ  ι., , π  < < < καιρός, έπι τοσοϋτον ένομιί,εν οτι ηστειπηρνεν η επιγοαφη : «Ποος τον κύριον . Γ ’ „ , „ , , α ,...
,,ρ\κ ,Τe ' £ Υ « η  I οθησαν εις βάρος του, οτε αίφνης ησσ**Ibav 15ανο6ιτ(, Βαντρικ», ο τί,εντλμαν | Γ J  ,-, * ■ * -« , s I , ' ν 1 θη επι του ωμου του έλαφρον κτυπημ*υπάλληλος, ηνοιζε την επιστολήν μετα * ,

λ , » , » , » , Οια ριπιοιου.συναισσησεως πλήρους δικαιώματος, οιοτι „. , , , . η /  Ο κ. Βαντρικ στραφείςπρος αυτόν και μονον απηυθυνετο. · r τ -
Ο κ. Βαντρικ,ουνι άνευ αυταρέσκειας, „ «. ,r ,, . » », , , Γ , , ' , , , ήθελε νά δείζη οτι, το οιά του ριπιανέγνωσε την γυναικειαν έπιστολήν, έν η , ‘ , . /β .
* « ι / / κτύπηαα δέν ητο λάθος έκ μέρουςπεοιείνοντο αι έπομεναι γραμμαι : , ,1 *· ουτε τυναΐον τι.

είδε εδσωμον 
γυναίκα, ήτις έθεώρει αύτόν οΰτω, ώ®6̂

τίΐ*

< . "Ορα εικόνα φύλλου 4 5 8
χαιον

ΤΗτο αΰτη έπιμελώς περιτετυλιγμέν1®



είς καλύπτραν (capuchon)^ ου ήτο δλω; 
αδύνατον νά παρατηρήσγ) τις την χροιάν 
τή ; κόμης της' τό πυκνόν τρίχαπτον της 
βελούδινης ήμιπροσωπίδο; της εκρυπτεν 
έπιμελώς άπαν τό κάτω μέρος τοΰ προ
σώπου αΰτής, καί άπασα ή περιβολή τη ;  
διεκρίνετο διά τή ;  κομψές καί εξεζητη
μένης έκείνης σεμνοπρεπείας, μεθ’ ή; πρός 
διάκρισιν έκ τών κοκοτών, έπίστανται,  
όταν θέλωσι, νά παρουσιάζωνται «αί ύ- 
ψηλής περιωπή; κυοίαι»,έν περιπτώσει ρα
διουργίας.

Ή καρδία τοΰ άνιώντο; Βαντρίκ άνε- 
σκίρτησεν, ά λλ ’ οΰχ ήσσον διηύθυνεν έπί 
τή ; μεταμφιεσμένης, Ικπληκτον καί ερω
τηματικόν βλέμμα.

—  Είσαι μόνος ; ήρώτησεν αυτόν ή 
γυνή.

—  Ώς βλέπεις, έμειδίασεν ό Βαντρίκ, 
προσπαθών νά μαντεύσγι τις *)το «ή άγνω
στος» αυτη.

—  Καί έγώ ώσαύτως είμαι μόνη . . . 
καί στενοχωοοϋμαι . . . Θέλεις νά μοί δώ- 
σιρς τόν βραχίονα σου ;

—  "Αν έπιθυμή; !
Καί ό Βαντρίκ οΰχί άδεξίως έπρότεινε 

τόν βραχίονα του.
Ή γυνή μετ’ έμπιστοσύνης έπερείσθη 

έπ’ αΰτοΰ καί έχώρησαν ούτω πρός τήν 
αίθουσαν.

—  Παράδοξον ! είπεν ό άνακοιτής, οΰ 
σμικράν αισθανόμενος εΰχαρίστησιν, ότι 
δύναται νά έπιδειχθή, περιπατών έπί πα
ρουσία πάντων μετά το ιαύτη ; «κομψοπρε- 
ποϋς καί διακεκριμένη; μεταμφιεσμέ
ν η ;· .  Μά τόν Θεόν, είνε παράδοξον ! . . 
πρέπει νά σοί είπω, δτι Ιχω τόσον πε- 
πειραμενον μάτ ι,  ώστε άμέσω; αναγνω
ρίζω ΰπό τήν προσωπίδα κάθε γνωστήν  
μου γυναίκα, καί ομω;, σέ δέν δύναμαι 
νά σέ γνωρίσω, καί δέν είξεύρω τί συμ
βαίνει.

—  'Απλούστατον, έσυνείθισε; νά γνω- 
ρίζη; τοΰ; γνωρίμου; σου, έγώ δμω; σοί 
είμαι άγνωστο;, είπεν ή μεταμφιεσμένη.

— Τότε, δ ιατί μ’έπλησίασε; ;
—  Διότι έγώ σέ γνωρίζω
—  Ά λ λ ’ έγώ δέν βε γνωρίζω !
—  Ό χ ι ,  καί σΰ μέ γνωρίζει; . . . Δέν 

είμεθα μέν γνώριμοι, άλλά  γνωριζόμεθα.
—  Ώραία περίστασι; νά γνωρ'ισθώμεν 

έκ τοΰ πλησίον ! άνέκραξεν ό υπάλληλο;, 
μεθ’ άβρότητο; καί έκφραστικώ; θλίβων 
τά δάκτυλα τή ;  ντάμας του.

-— Σοΰ έρχετε ; παρετήρησεν αυτη μετ’ 
έλαφρά; χροιά?; ειρωνεία;.

—  Διατί όχι . . . Ό  χορό; μεταμφιε
σμένων έχει καί τοΰτο τό καλόν, ώστε νά 
κατορθώνη κανεί; νά κάμνγι τά ;  ευχαρι- 
στοτέρα; γνωριμία;.

"Αν τό πυκνόν τρίχαπτον δέν έκάλυ- 
πτε τό κάτω μέρο; τοΰ προσώπου τή ;  
ύπό τόν βραχίονα τοΰ Βαντρίκ γυναικό;, 
εΰκόλω; θά ήδύνατο νά παρατηρήσει ού
το;, όποιον περιφρονητικόν μειδίαμα διέ- 
τρεξε τά  χείλη τη ;  εί; τήν τελευταίαν  
«ροφερθεΐσαν αχρειότητα. Ά λ λ ’ ό Βαν
τρίκ, χάρι; εί; τό τρίχαπτον, οΰδέν π α 
ρετήρησε καί έξηκολούθει ών εΰτυχή;.

—  Ά λ λ ά ,  έξήγησέ μου, παρακαλώ, έ- 
πέμενεν ούτο;. Τί σοΰ ήλθε νά πλησιά- 
στι; έμέ κυρίω;, καί όχι κανένα άλλον ;

—  Διότι η&ελον νά πλησιάσω μόνον 
σέ' νομίζω δτι τοΰτο είνε άπλούστατον.

—  Ναί,άλλά σΰ δέν μοί είσαι γνωστή.
— Πόσον είσθε αφελή; ! Μήπω; μόνον 

εί; τοΰ; γνωστού; πλησιάζουν οΐ μεταμ
φιεσμένοι ; Άρκεΐ δτι σέ γνωρίζω, φέρω 
προσωπίδα καί είνε δικαίωμά μου νά π λη
σιάσω όποιονδήποτε θέλω' έπειτα είμαι 
νέα καί σέ βεβαιώ,δέν είμαι διόλου άσχη
μο; καί τοΰτο άκόμη περισσότερον ένι- 
σχύει τό δικαίωμά μου. Σάς άρκεΐ τοΰτο;

—  Χμ. . . περίεργον ! διελογίζετο αΰ-  
ταρέσκως ό Βαντρίκ, μήπως έδώ μέσα εί; 
τήν αίθουσαν αΰτήν δέν έ'χετε κανένα ά λ 
λον γνώριμον ;

—  Ά π ’ εναντία;, πάρα πολλού;.
—  Αί, τότε δ ιατί έξελέξατε έμέ, άν

θρωπον άγνωστον ;
—  Διότι, πρώτον, τοΰτο είνε ιδιοτρο

πία μου, έπειτα, δ ιατί νά μή γνωρισθώ 
καί μαζύ σα; ;

—  Ώ ,  έγώ είμαι πρόθυμος ! προθυμώ- 
τατο ;  ! άνέκραξεν ό κ. Βαντρίκ, θλίβων 
έκ νέου τά  άκρα τών δακτύλων τη ;.  Ά λ λ ’ 
έγώ θά έπεθύμουν ώστε ή γνωριμία μα; 
νά είνε εΰχάριστο; καί διαρκή;.

—  Χμ ! αίνιγματωδώ; είπεν αυτη , 
δσον άφορ^ τό πρώτον, νομίζω, άπό σά; 
έξαοτάται.

—  Ά κ ο υ σ ’ έδώ ! μοΰ δίδει; το ια ύτα ;  
χρηστά; έλπίδα; ! μετ’ έκστάσεω; άνέ
κραξεν ό άχρεΐο;, ώ; πρό; τοΰτο, Βαντρίκ.

—  Διατί όχι, άν ήσαι άξιο;, έπρόφε- 
ρεν αΰτη εί; άπάντησιν διά τοΰ αύτοΰ 
αίνιγματώδου; υφου;.

—  Πρόσταζον, καί είμαι εί; τοΰ; πό- 
δα; σου ! έπιθυμώ νά καταστώ  ό ήρω; 
σου, άλλά. . . τ ί πρέπει νά πράξω, όποιον 
ανδραγάθημα οφείλω νά έκτελέσω ΐνα κα
ταστώ  άξιο; τ·7ί; εύνοία; σου ;

—  Είνε τόσον εύκολον διά σέ τοΰτο ;
—  Ώ , είμαι δοΰλο; δλων τών ώραίων 

γυναικών ! έκ παιδικές μου ηλ ικ ία ; αΰτή  
ήτο ή πρώτη είδικότη; μου !

—  Καί ή δευτέρα ; μετά πονηρία; ήρώ- 
τησεν ή μεταμφιεσμένη.

—  Ή δευτέρα . . . Μμ . . . Ό χ ι ,  δέν 
Ιχω καμμίαν άλλην ειδικότητα.

—  Καί τό διαβεβαιοΐ; τοΰτο μετά το- 
σαύτη; παρρησία;;

—  Βεβαίω; ! Τί ς άλλο; έκτο; έμοΰ δύ- 
ναται νά γνωρίζγ) τοΰτο ; Ά λ λ ά ,  σύ μ ή
πω; γνωρίζει; νά έχω καμμίαν άλλην ει
δικότητα ;

— Δηλαδή πώ; νά σοί τό είπώ . . . 
Μήπω; ή υπηρεσία σου, λόγου χάριν, δέν

I είνε ή δευτέρα είδικότη; σου ;
*0 κ. Βαντρίκ έσκυθρώπασεν έλαφρώ;...
«Τί διάβολο ήθελε νά μοΰ ένθυμίσγι 

περί τ ί ;  δευτέρα; είδικότητό; μου !»
Ό  κ. Βαντρίκ δέν ήγάπα έν παντί και-  

! ρφκαί τόπφ τήν περί τή ;  υπηρεσία; του 
συνδιάλεξιν.

Ή  μεταμφιεσμένη άμέσω; παρετήρησε 
i τοΰτο καί έπιδεξίω; έσπευσε νά στρέψϊ) τό 

θέμα τή ;  συνδιαλέξεως, ή περαιτέρω ά-

νάπτυξι; τοΰ όποίου, δέν θά ήτο ίσω; 
τοσοΰτον εΰχάριστο; δ ιά  τόν ιππότην 
τη ;.

Μετ είδικότητό; αυτη διηύθυνε τήν 
έπιδεξίαν, ζωηράν, παιγνιώδη καί συγ
χρόνως μή στερουμένην εΰφυία; συνδιάλε- 
ξιν επί τών ζωηρών έκείνων θεμάτων,άτι-  
να ή έρεθιστική ατμόσφαιρα τών μεταμ
φιεσμένων καί τό άπόκρυφον τη ;  προσω
πίδα; παρουσιάζει διά τη ;  συνήθου; τέ 
χνη; καί τρόπου, ύπό γυναικό; τοσοΰτον 
έπαγωγοΰ καί έλκυστικοΰ ένδιαφέρον- 
το;.

Έν διαστήματι μ ιά ; ώρα;, ό έπιπό- 
λαιο; Βαντρίκ ήτο καθ’ ολοκληρίαν άπορ- 
ροφημένος, παρεκάλεσεν αΰτήν νά άφαι- 
ρέσϊ) τό Ιν τουλάχιστον χειρόκτιον, δ
περ δέν τώ ήρνήθη, καί έπείσθη ότι ή 
μικρά αυτη, τρυφερά καί άβρά χείρ;μετά 
μακρών δακτύλων, έφ’ ών άπήστραπτον 
πολύτιμοί τινες δακτύλιοι, έπλάσθη ύπό 
τή ;  φύσεως τοσοΰτον τελεία, ώστε δέν ΰ 
πήρχεν αμφιβολία δτι, γυνή κατέχουσα 
τόσον ζωηρούς καί ώραίου; οφθαλμού;, 
τοιοΰτον χρώμα καί δροσερότητα, τοσοΰ
τον νεανικήν τήν φωνήν, τοιοΰτον πόδα 
και τοιαύτην χεΐρα, άναμφιβόλω; θά ήτο 
ώραία, νέα, καί εί; άκρον έπέραστο;. Καί 
έν τή γοητεία ταύτγι, έν ή διετέλει,έσχη- 
μάτισε πεποίθησιν δτι Ιχει νά κάμτ) μετά  
«γυναικό; ΰψηλή; περιωπή;»’ καί τοΰτο 
λίαν έκολάκευε τήν καρδιοφάγον περιφι- 
λαυτίαν  του.

— "Ακούσε, είπεν ούτο; παρατηρών τό 
ώρολόγιόν του, είνε πλέον άργά ? . . μοΰ 
έπιτρέπει; νά σοί προτείνω νά συνδειπνή- 
σωμεν καί νά πίωμεν, έστω πρό; χάριν 
τή ;  ευτυχοΰ; περιστάσεω;, ή τ ι ;  σοί ένέ— 
πνεύσε τήν ιδέαν νά μέ έγγίσιρ; διά τοΰ 
ριπιδίου σου ;

—  Εΰχαρίστω;, συνήνεσεν αύτη, άλλά  
έδώ δέν θά είμπορέσω νά δειπνήσω, άν 
θέλη; όμω;,παγαίνομεν εί; τήν οικίαν μου, 
έκεΐ θά είμεθα πλέον ήσυχοι καί θά δει- 
πνήσωμεν καλλίτερον καί μετά μεγαλειτέ- 
ρα; όρέξεω;...Έν γένει δέν άγαπώ τά δεί
πνα εί; τά κοινά μέρη, καί ευρίσκω δτι 
εί; τήν οικίαν μου είνε καλλίτερον.

‘Ο κ. Βαντρίκ λίαν έξεπλάγη εί; τήν 
άπροσδόκητον ταύτην πρόσκλησιν καί 
εΰρέθη έν αμηχανία. Ήγνόει τ ί  νά σκε- 
φθή, πώ; νά ύπάγτ] αίφνη;, κατά  τήν νύ
κτα νά δειπνήσγι μετ’ αγνώστου γυναικό;, 
εί; άγνωστον οικίαν, καί έπειτα νά μή 
τοΰ στοιχίσνι άρα πολΰ ακριβά ή το ιαύτη  
φιλοφρόνησή ; . . Ίσω ; έκεΐ εύρίσκεται δ 
σύζυγό; τη ;,  ή αδελφό;. . . μή είνε τοΰτο 
καμμία πλεκτάνη ; . . Καί άν δέν έχν) 
ούτω, μήπω; είνε καμμία κοκότα ΰψηλή; 
περιωπή;, τή ;  δποία; τήν φιλοξενίαν εν
δεχόμενον νά πληρώστι τόσον,δσον δέν θά 
ήρκει τό έν τφ  χρηματοφυλακείφ του 
ύπαρχον ποσόν κατά τήν παροΰσαν στ ιγ -  
μήν

[Έπεται συνέχεια],
Α γ α θ .  Γ .  Κ ω ν ε τ α ν τ ι ν ι δ η χ



Ξ Λ Β ΙΕ  ΛΗ ΜΟΝΤΕΠΕΝ

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ 

Τ Ο Τ  Δ Α Σ Ο Φ Τ Α Α Κ Ο Σ

[Συνέχεια]

ΙΘ'

Τ ά  ο ς.

Ή άδενδρος πλατεία του δάσους, ένθα 
συνέβη 7] φοβερά σκηνή, ήν άφηγήθημεν, 
είχε σχήμα τετραγώνου. Έ ν τινι δέ τών 
γωνιών τούτου ΰψούτο γιγαντια ίων δ ια
στάσεων καστανέα, τό άρχαιότερον άναμ- 
φιβόλως πάντων τών τοΰ δάσους δένδρο ν.

'Η καστανέα ώμοίαζε πρός την διάση- 
μον έκείνην τοΰ κήπου τοΰ Ρ οβ ινόωνκς, 
έν τφ  δάσει τοΰ Ώ λναί παρά τό Σώ. Πι- 
στεύομεν δέ δτι εΰχαριστούμεν τοΰς ήμε- 
τέρους άναγνώστα;, άναφέροντες ένταΰθα 
τάς όλίγας ωραίας γραμμάς, άς μυθιστο- 
ριογράφος νεώτατος ετι,, καί δμως στε- 
φθείς ΰπό έπιτυχίας, δ Λόριανδς Ροβέρ
τος, άφιέρωσεν εις τό τελευταΐον τοΰτο 
δένδρον, έν τ·7ί περιέργω αΰτοΰ περί τών 
έθίμων τών καλλιτεχνών πραγματεία, τΤι 
έπιγραφομένγ) : Ό  &ρηνών 'Ιω ά ννη ς  και
δ γελώ ΐ’ 'Ιω ά ννη ς .

«Μετενεγκών τοΰς κλιβάνους αΰτοΰ 
καί τάς χύτοας εί; Ώ λναί — λέγει δ μυ- 
θιστοριογράφος —  δ ιδρυτής τοΰ Ρ οβ ιν- 
βων  δέν έβασάνισε λίαν τήν φαντασίαν  
αΰτοΰ πρός διακόσμησιν τοΰ ξενοδοχείου 
του. Ή φύσις ειχεν άνα^άβη τό γραφι- 
κώτερον καί θελκτικώτερον μέρος. Έν 
μέσω έκτεταμένου καστανεώνος, οΰ τό 
ανώμαλον καί αμμώδες έ'δαφος έποικίλ· 
λετο σποραδικώς ύπό αγροτικών καλυβών 
καί παραπηγμάτων, ύψούται γιγάντιος  
καστανέα, ή; ή ηλ ικ ία  υπερβαίνει τοΰς 
τρεις αιώνας. Ξύλινη κλΐμαξ, περιβάλ- 
λουσα τό στέλεχος τοΰ δένδρου έκείνου, 
ανέρχεται έλικοειδώς άχρι τής κορυφής. 
Δύο οίκίσκοι, άνεγερθεντε; έπί τών πα- 
χυτέρων κλάδων και κεκρυμμένοι έν τώ 
φυλλώματι, ώ; φωλεαί πτηνών, χοησι- 
μεύουσιν άντι έστιατορίων καί ΐδιαιτέοων 
δωματίων είς τοΰς πελάτας. Σύστημα 
πλήρε; τροχαλιών, σχοινίων καί καλάθων 
διευκολύνει τήν ύπηρεσίαν τών έν τφ  
πρώτψ καί δευτέρψ όρόφω θκμώνων , 
πρός οΰ; τά φαγητά άποστέλλονται, δ ί
κην άνυψουμένου Ιστίου ΕΓκοσι πρόσωπα 
δύνανται νά γευματίσωσι ταυτοχρόνως 
έπί τοΰ δένδρου τοΰ Ροβινβ& νος. —  Έν 
τούτοις, μεθ’ δλον τό εΰαγγελικόν ρητόν: 
πολλοί ε ία ιν  οί κλητοί, ολίγοι ό' οί εκλε
κ το ί,— ρητόν,δπερ έπρεπε νά ήναι άναγε- 
γραμμένον έπί τής θύρα; τοΰ Ροβινβ& νος, 
—  διακόσιαι ή τριακόσιαι οίκογένειαι ά- 
ναχωροΰσι τάς Κυοιακάς έκ Παρισιων, 
έπί τ9\ έλπίδι νά γευματίσωσι πεντήκοντα  
πόδας ύπέρ τήν γηίνην έπιφανειαν.»

Αί διαστάσεις τής έν τη πλατεία  τοΰ 
δάσους τοΰ Βεζαί καστανέας ήσαν έπίσης

καί αί τής τοΰ Ροβ ινΰω νος έπιβλητικαί. 
Ά λ λ ’ ή μεταξύ τών δύο τούτων δένδρων 
όμοιότης είς τοΰτο καί μόνον περιωρίζε- 
το. Τό μέν αΰτών θΰμα, τοΰ πολιτισμού 
καί τής γαστρονομίας, είδε τό στέλεχος 
αΰτοΰ μεταβληθέν είς κομψότατον ξενο
δοχεΐον καί άτιμαζόμενυν ΰπό τής μεγ ί
στη; φαιδρότητος τών κατά τά ; Κυρια- 
κάς θαμώνων καί τών παρισινών ίεροδού- 
λων. Τό δέ, διετήοησεν άθικτον τό ά 
γριον μεγαλεΐον τού όζώδους στελέχους 
του καί τών ισχυρών κλάδων του. Έν τφ  
στελέχει αύτοΰ υπήρχε μέγα κοίλωμα. 
Κατά  τήν παιδικήν αύτοΰ ηλικίαν, δτε 
έποίμενε τά πρόβατα, δ Καλλιουέ είχεν 
άνέλθη πολλάκις έπί τής καστανέας έ 
κείνης καί είχεν ανακαλύψει τό κοίλωμα, 
είς οΰ τό βάθος κατήρχετο διά σχοινιού 
δπως συλλέγη τό μέλι, δπερ αί άγριαι 
μέλισσαι άπέθετον έκεΐ, καί τά μικρά 
π τη νά .

Οΰδεμία έξωτερική ρωγμή έπρόδιδε τό 
περί οΰ δ λόγος κοίλωμα, δπερ δπως ά- 
νακαλύψη τις έδει ν’ άνέλθη έπ'αΰτής τή ;  
κορυφή; τοΰ δένδρου. "Ο Καλλιουέ, καί- 
περ οΰδεμίαν σπουδαιότητα δούς είς την 
άνακάλυψίν του ταύτην, έτήρησεν δμως 
αΰτήν μυστικήν. Είχε δέ έπισττί τότε ή 
στιγμή,καθ'ην ένόησε τήν μεγίστην άξίαν 
τοΰ μυστικού του.

— Τί θά κάμω τώρα τό πτώμα τού
το ; . .  . έσκέφθη δ δασοφύλαξ.

Καί τό άγριον αυτού βλέμμα στρεφό- 
μενον τηδε κζκεΐσε, έφαίνετο άποτεινον 
τήν έρώτησιν ταύτην εί; τά  περί αΰτόν 
αντικείμενα. Αίφνης είδε τήν καστανέαν 
καί άνεσκίρτησε. Τό δένδρον είχεν άπαν- 
τήση είς τήν έρώτησιν του. Οί οφθαλμοί 
του έξηκόντισαν άστοαπά;.

— 'Ιδού, είπεν, δ τάφο;, ό όποιος μοΰ 
χρειαζεται.

Τήν σκέψ'.ν του μαντεύει τις εΰκόλως. 
Έσκέφθη νά θάψγ, τό πτώμα τού Ραμέ έν 
τώ στελέχει τής καστανέας. Ή σκέψις 
αΰτη ήτο καλλίστη, άλλ’ ή έκτέλεσίς 
τη ; παρείχε μεγίστας δυσχερείας. Καί 
πράγματι, πώς ήδύνατο ν’ άναβή είς τήν 
κορυφήν άνευ κλίμακας καί ν’ άναβιβάση 
μόνος το πτώμα εί; ΰψος είκοσι καί Επέ
κεινα ποδών ; Κ ατά πρώτον, τούτο έφαί
νετο αδύνατον. Καί δμω; 6 δασοφύλαξ 
δέν άπηλπίσθη έκ τών φαινομένων κωλυ
μάτων "Ηρξατο έξετάζων προσεκτικώς 
τό στέλεχος, δπως βεβαιωθή κατά πόσον 
ήτο κατροθωτή ή άνάβασι;. Αίλουρος ή 
σκίουρος, ή τις τών χωρικών έκείνων, ο ΐ
τινες έξισούνται πρός τά το ιαύτα  ζώα 
κατά τε τήν ευκινησίαν καί τήν έλαστι- 
κότητα, ήδύναντο μόνον ν' άνέλθωσι τό 
σχεδόν λεΐον έκεΐνο στέλεχος. Τοιαύτη α
πόπειρα δι’ άνθρωπον, φέροντα έπ’ ώμων 
βαρύ φορτίον, θά ήτο αΰτόχρημα μωρία.

Ά λ λ ’ είς άπόστασιν δώδεκα ή δεκα
πέντε ποδών άπό τής καστανέα; ταύτης, 
ΰπήρχεν υψηλός φηγός, ής οί ισχυροί 
κλάδοι άπετέλουν χλοεράν άψΐδα περι
πλεκόμενοι μετά τών τής καστανέας.

—  Εκεΐθεν θά άναβώ, έσκέφθη ό Καλ- 
λιουε.

Καί ήρξατο άμέσως τού έργου.
Έγείρας δέ κατά πρώτον τό πτώμα 

τού δυστυχούς Ραμέ, έστήριξεν αΰτό έπί 
τών νώτων του, καί τό Ιδεσεν ίσχυρώς 
περί τό σώμά του διά τών λωρίων τή ; κυ
νηγετική; αΰτοΰ μαχαίρα; καί τή ; κα- 
ραβίνας του. Είτα, χωρίς νά καμφθη ύπό 
τό βάρος έκεΐνο, δπερ !?>ει' νά παγώση τά  
μέλη του έκ φρίκη; καί νά παραλύση τάς 
δυνάμεις του, ένηγκαλίσθη τό στέλεχος 
τ ή; φηγού καί ήρξατο ν’ άναβαίνη. Καί 
έπροχώρει μέν βραδέως, διότι αί κινήσεις 
του δέν ήσαν έλεύθεραι, ά λλ ’ δμως έπρο- 
χώρει. Μετά μακράς καί ΰπέρ άνθρωπον 
προσπαθείας, Ιφθασεν είς τό μέρος τοΰ 
δένδρου, έ'νθα οί ισχυροί τούτου κλάδοι 
ήρχιζον διακλαδούμενοι. Έκεΐ ή έπιχεί- 
ρησίς του κατέστη έτι μάλλον απραγμα
τοποίητος. Δέν έμελλε πλέον ν’ άνέλθη, 
άλλά νά χρησιμοποίηση κλάδον δριζόν- 
τιον, κινούμενον καί εΰθραυστον, άντι 
γεφύρας, δπως δι’αΰτού μεταβ?) άπο τής 
φηγού είς τήν καστανέαν. Έξελεξατο δέ 
ενα τών κλάδων έκείνων, δν έθεώρησεν ί- 
σχυρότερον, καί έ'πεσεν έπ’ αΰτοΰ. Είτα  
συρόμενος έπί τού κλάδου, ώ; οί ναυ - 
τόπαιδε;, οΐτινες έν ώρα καταιγίδο ;  
θέλουσι, μεθ’ δλα; τά ;  κινήσει; καί τάς 
αναπηδήσεις τοΰ πλοίου, νά φθάσωσιν είς 
τό άκοον κεραίας τινός, έπλησίασεν εις τά 
τέρμα μετά μεγίστου κόπου. Είκοσάκις 
ήσθάνθη τά εΰλύγιστον αΰτοΰ στήριγμα 
καμπτόμενον καί σχεδόν έκλεΐπον ύπό τό 
σώμά του! Είκοσάκις έκινδύνευσε νά κρη- 
μνισθϊί, άλλά τά θάρρος του κατίσχυσε 
πάντοτε τοΰ κινδύνου. Έπι τέλους, έφθα- 
σεν. *Ητο δέ πλέον καιρός, διότι αί δυ
νάμεις καί ή πνοή αΰτού είχον έχλίπη 
ταύτοχρόνως, οί οφθαλμοί του δέν έβλε- 
πον πλέον, καί ή σκοτοδίνη ήρξατο νά ά- 
πτητα ι αΰτοΰ διά τής ά «.ρ» ς τών πτερύ
γων της. Τό στέλεχος τής καστανέας 
ήτο δι’ αΰτόν τά έ'δχφο;. Προσεκολλήθη 
εί; αΰτό, καί ολίγα δευτερόλεπτα ήρκε- 
σαν, δπω; άναλάβη τά ; δυνάμει; του.

Ύπό τούς οφθαλμούς αΰτού σχεδόν ή-  
νοίγετο μέλαινα οπή, τό κοίλωμα τού 
δένδρου.

Τότε έλυσε τά λωρία, έλαβε τό πτώαα  
καί, ώς είσήγε τήν σφαίραν έν τψ  σωλήνι 
τής καραβίνας του, άφισεν αυτό νά πέση 
έν τφ  σκοτεινφ καί βαθεΐ έκεΐνο χάσματι.

Νυκτεοινόν πτηνόν, άφυπνισθέν, άπέ- 
πτη ρήξαν πένθιμον κραυγήν. Νέφο; κο- 
νιοοτού άνηγέρθη άπό τού κοιλώματος... 
καί . . . οΰδέν πλέον.

*0 κυνηγός Ραμέ έκοιμάτο διά παντός 
έν τφ  φυτικφ έκείνω τάφψ,δπου τά οστά 
αΰτού έμελλον νά λευκανθώσιν.

Ό χρόνος παρήρχετο άνεπαισθήτως. 
Ή νΰξ ήρχισε κατερχομένη βραδέως. Ό  
Καλλιουέ εΰρίσκετο παρά τάς οχθας τοΰ 
Λείγηρος, τέσσαρας λεύγας περίπου μ α 
κράν τού χωρίου Βεζαί, καί ώδευε τ α 
χέως καί ώσεί εκτός έαυτοΰ.

Πού έπορεύετο ;
Καί αυτός ήγνόει.
Ώδευεν, ώδευε πάντοτε, διότι άόρι-



βτόν τι όομέμφυτον Ιλεγεν α ΰτφ  δτι ί) τοΰ ! 
βώματο; κόπωσι; ήδύνατο μόνη νά κατα-  
πραύνν) τάν πυρετόν τής ψυχής. Είχε δέ 
άνάγκ-flv ηρεμίας καί ψυχραιμίας, οπως 
έκτιμήση την θέσιν του καί λάβϊ) μίαν 
οΐανδήποτε άπόφασιν.

Ή ποώτη Ιδέα, ή τ ι ;  έπήλθεν είς τόν 
νοΰν του μετά τάν άλλόκοτον ένταφια-  
σμ όν  τοΰ Ραμέ, υπήρξε νά μεταβϊ) κατ ’ 
εΰθεΐαν ε’ις τάν πύργον και νά φόνευαν) 
τάν κόμητα. Ά λ λ ’ είτα ή ιδέα σατανι-  
κωτέρας έκδικήσεω; τόν άνεχαίτισεν.

— Ά ν  τόν έσκότωνα έτσι, μέ ενα μό
νον κτύπημα —  έσκέφθη —  δέν θά ΰπέ- 
φερεν άρκετά . . . πρέπει νά ευρω κάτι  
καλλίτερον.

Καί απομακρυνθείς άπά τής στιγμής  
έκείνης τοΰ πύργου, περιεπλανάτο τρέ
χων άσκόπω; καί άνεζήτει.

Την δέ Σωσάνναν ; . . . έσκέφθη νά 
την φονεύση' άλλά μία ’ιδέα, μία άνάμνη- 
σις τάν άπέτρεψαν.

— Αΰτη άντεστάθηκε, είπε, καί μόνον 
διά τής βίας την άτίμασεν. . . "Ισως θά 
την έσυγχωροΰσα . . . άλλά νά μοΰ φεργι 
ποοϊκα την ατιμίαν ; ... Ώ  ! αΰτό είναι 
αισχρόν !

Καί άπεφάσισεν, άφοΰ ήθελεν έκδικηθ·^ 
κατά τοΰ κόμητος, νά έγκαταλείψγ) την 
Σωσάνναν καί ν’ άπέλθη μακράν τοΰ κα- 
τηραμένου έκείνου τόπου. Μηχανικώς δέ 
καί άγνοών καί αΰτάς τί έπραττεν, άφοΰ 
έκάθησε μικρόν έπί τίνος λόφου, ΰπερ- 
κειμένου τοΰ ποταμοΰ, είς την χρυσήν 
άμμον τοΰ όποίου ό σκοτεινός ουρανός 
παρείχε πελιδνάς καί άπαισίους άνταυ-  
γείας, έλαβεν αΰθις την είς Βεζαί ά- 
γ-ουσαν Ά λ λ ά  τό βάδισμά του δέν είχε 
πλέον, ώς πρίν, την άγρίαν όρμητικότητα  
θηρίου τετραυματισμ,ένο» καί φεύγοντος. 
Έβαδιζε βραδέως καί, ούτως είπεΐν, συν
τετριμμένο;, εχων την κεφαλήν κεκλιμέ- 
νην έπί τοΰ στήθους καί τάς χεΐρας κρε- 
μαμένας. Παρήλθε πολύς χρόνος,άχρι; οΰ 
διατρέξν) τάς τέσσαρας λεύγας, α ΐτινε;  
έχώριζον αΰτόν άπό τών ώοαίων δασών, 
άτινα έφοούοει.

Τά ώρολόγιον τοΰ πύργου έσήμαινε 
τάς δύο τής ποωίας, οτε ό Καλλιουέ ά- 
φίκετο είς τήν άκοαν τοΰ περιβάλλοντος 
το άλσος τείχους. Ή νΰξ ήτο άσέλη>Ός, 
άλλά μυριάδες αστέρων ήκτινοβόλουν έν 
τφ αίθρίιρ οΰρανφ καί έπέτρεπον είς τό 
βλέμμα νά διακρίνϊ) τά  αντικείμενα είς 
μακράν άρκούντως άπόστασιν.

Αίφνης ό Καλλιουέ ένόμισεν δτι είδε 
παράδοξον ^κίνησιν, είς άπόστασιν πεντή
κοντα ή έξήκοντα άπ’ αΰτοΰ βημάτων, 
παρά τήν μικράν θύραν τοΰ άλσους, τήν 
ουσαν πλησίον είς τήν Θ ηρευτίχηνΣ κιάδα.
Οσον μεγάλη καί άν ήναι ή άπασχόλη- 

ανθρώπου τινός, έχοντος εργον νά έπ- 
αΎ?υπνή, αΰτός θά έπαγρυπνΤ) πάντοτε, 
Χ,αι λ ωΡι ί τό θ έ λ -/), καί χωρίς νά τό 
έννοή.Ό Καλλ ιουέ, προχωρήσας, παρετή- 
ρνίσε κάλλιον. Δέν έβράδυνε δέ νά πεισθΐί 
, τ ι ή παρατηρηθεϊσα κίνησις προήρχετο 

δυο ΐππων, ών ό είς έφερεν άναβάτην, 
*ρατοΰντα τόν έτερον έκ τοΰ χαλινοΰ.

Τοΰτο έφάνη α ΰτφ  παράδοξον. Ά λ λ ά  
πρίν ή λάβγ) καιρόν νά σκεφθί), ή μικρά 
θύρα τοΰ άλσους ήνεώχθη καί άνθρωπός 
τις έξελθών έπήδησεν έπι τοΰ μένοντος 
άνευ άναβάτου ΐππου, καί άμ,φότεροι οί 
ιππείς έκεΐνοι διηυθύνθησαν καλπαζοντες 
πρός τόν πύργον τοΰ Βιλλεδιού.

— Ποΐος τάχα νά ήναι αΰτάς ό νυκτε
ρινός έπισκέπτης; έσκέφθη ό Καλλιουέ... 
Ά ν  ήτο ξένος, δ ιατί δέν ήνοιξαν εί; α ΰ 
τόν τάς κιγκλίδας, καί δ ιατί τά  άλογά  
του, άντι νά περιμένουσι είς τήν αΰλήν 
τής τιμής, έφαίνοντο κρυπτόμενα όπισθεν 
τοΰ τοίχου τούτου ; . . Ητον κλέπτης ;
. . . Ό χ ι ,  οί κλέπται δέν πηγαίνουν νά 
κλέψουν έφιπποι . . .

Καί ό Καλλιουέ έστη σκεπτόμενος . . . 
Αίφνης ιδέα καθαρά καί φωτεινή διεσκέ- 
δασε τά σκότη τοΰ νοός του.

— Οΰτε κλέπτης ήτον, ουτε ξένος . . . 
έψιθύρισεν . . . ΤΗτον έραστής. . . ΤΑ! κ.ύ- : 
ριε κόμη ! . . Είσθε πλούσιος καί εΰγενής 
. . . τ ί  σημαίνει ; . . σόίς άπατοΰν, κα 
θώς άπατοΰν καί τόν δασοφύλακα . . . 
καί καλλίτερον άκόμα . . . διότι ό ερα
στής τής συζύγου σας δέν μεταχειρίζεται 
τήν βίαν . . . Ιδού ή έκδίκησίς μου ήλθε 
νά μέ ευργ) μόνη ! . . καί τόσω λαμπρά, 
δσω ποτέ δέν θά έτολμοΰσα νά έλπίσω ! 
Μέ άτιμάσετε, κύριε κόμη . .·. Ά λ λ ά  καί 
έγώ θά έχω τήν άπόδειςιν τής ατ ιμ ία ;  
σας... καί θά σάς τήν οίψω κατά πρόσω
πον ... θ ά  άνάψω είς τήν καρδίαν σας Ο
λη τήν φωτιά, ή όποία κατατρώγει τήν 
ίδικήν μου, καί άφοΰ υποφέρετε άρκετά... 
τότε θά σάς φονεύσω ! ...

Άγνοοΰμεν άν ό Καλλιουέ έποόφερε τούς 
λόγους τούτους' άλλ’είναι βέβαιον οτι τοι- 
αΰτα ί τινες υπήρξαν αί σκέψεις του. Ή  
βεβαιότης περί τ λ ς δυστυχίας έκείνου, είς 
δν ώφειλε τήν ίδικήν του, τόν άνεκού- 
φισε. Τό τραΰμα τοΰ κυρίου του θά ήτο 
αίμάσσον καί άλγεινότατον , καί τοΰτο 
σκεπτόμενοί ό υπηρέτης εΰοισκε τά ίδικόν 
του ήσσον άλγεινόν. Ά π ό  τής στιγμής 
έκείνης ή ισχυρά φύσις τοΰ δασοφύλακος 
άνέλαβε τήν υπεροχήν της. Ό  Καλλιουέ 
ώμοσε νά φέρη τοιαύτην προσωπίδα, ώστε 
οΰδείς νά δύναται νά ϊδγι τήν άληθή φυ
σιογνωμίαν του. "Ωμοσε νά θάψϊ) είς τά 
άδυτα τής καρδίας του τήν ζηλοτυπίαν  
του, τό μισός του, τήν άγανάκτησίν του, 
άχρι τής ποοσεγγιζούσης ημέρας, κατά  
τήν όποιαν ταΰτα  θά ήδύναντο νά έκρα- 
γώσι τόσω φοβεοώτερα, δσω περισσότερον 
κατεστέλλοντο. Ώμοσεν έπί τέλους νά 
μένγι άφωνος καί ανεξιχνίαστος, ώς ό χλο
ερός τάφος, έν ώ πρό τινων ώρών είχεν 
έμπιστευθή Ιν μυστικόν καί Ιν πτώμα.

Ταΰτα σκεπτόμενος ό Καλλιουέ, έπα- 
νήλθεν είς τήν καλύβην του. Ή Σωσάν
να, είθισμένη *ίς τά ;  μακοάς απουσίας 
τοΰ συζύγου της καί είς τάς άνά πάσαν 
ώραν τής νυκτός έπανόδους του, έκοιμ.άτο 
καί δέν έξύπνησεν. Ό τε  δέ ό δασοφύλαξ, 
άφοΰ άνεπαύθη μικρόν, άπό τών υπερβο
λικών αΰτοΰ μόχθων, ήγέρθη δπως άπέλθγ) j  

τής καλύβης, ή Σωσάννα ήσχολεΐτο ήδη 
είς τά οικιακά αυτής έργα.
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Ό Καλλιουέ ολίγα ς λέξεις άντήλλαξε  
μετ' αυτή ; .

—  Δέν θά προγευματίσει; έδώ ; ήρώ
τησεν ή νεάνις, ίδοΰσα αΰτόν λαμβάνοντα  
τήν καραβίναν του.

— Ό χ ι  , άπήντησεν έκεΐνος άπλώς 
καί μετά τοΰ συνήθους τής φωνής αύτοΰ 
τόνου.

—  Θά ελθγις το γεΰμα :
—  Δέν είξεύρω.
—  Ποΰ πηγαίνεις ;
—  Είς τόν πύργον,δπου μέ περιμένουν.
Καί οΰδέν πλέον. Ή Σωσάννη, είς τά ;

όλίγας έκείνας λέξεις, ούτε παράδοξόν 
τινα έκφοασιν παρετήρησεν, οΰτε άήθη 
ψυχρότητα. "Ετεινε δέ πρός τάν σύζυγόν 
της τό μέτωπον, κατά τήν συνήθειάν 
της . . .  Ό  Καλλιουέ ήθέλησε ν’ άπο- 
στρέψγ] τήν κεφαλήν, άλλ ’ άναμνησθεί; 
τών δρκων του δέν τό έπραξεν. Ήσπάσθη 
τό μέτωπον τής Σωσάννης καί έξελθών 
τής καλύβης έλαβε τήν είς τόν πύργον 
άγουσαν.

["Έπεται συνέχεια].
Π α ν .  Π α ν α ς

X .  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ο Υ  Α Ν Α ΕΡΣΕ Ν

ΕΙΚΟΝΒΓΡΑΦΗΒΙΕΗΟΗ ΒΙΒΛΙΟΝ 4ΝΕΤ EfKOHQN

Έ σ η Ιρ α  ε ίκ ο α τ ή  π ρ ώ τη .

Αί άκτϊνές μου, μοί έλεγεν ή Σελήνη, 
έπιπτον χθές έπί τοΰ Τυρόλου είς τρόπον 
ώστε αί ΰψίκομοι δρΰ; έσχημάτιζον παμ- 
μεγέθει; έπί τών βράχων σκιά;. ΙΙαρετή- 
ρουν τάν άγιον Χριστόφορον, κρατούντα 
τόν μικρόν Ίησοΰν είς^τάς άγκάλα; του 
καί έστημένον έξωθεν μεγάλη; οικία;. 
Υ ψη λά , έπί τοΰ άποκρήμνου βράχου, υ
πάρχει μοναστήριον καλογραιών' έπί τοΰ 
κωδωνοστασίου εβλεπον δύο μοναχά;, 
αΐ όποΐαι έκρουον τού; κώδωνα;' ήσαν 
νέαι καί δέν άμφιβάλλω δτι πολλά πράγ
ματα θά άνεπόλουν, δτε τό βλέμμα των 
έπλανόίτο έπί τοΰ όοιζοντο;.

Αϊφνη; ήκούσθη κρότο; άμάξη; διερ- 
χομένη; διά τή ; κάτωθεν δημοσία; όδοΰ, 
έξ ή; άντήχει ό ήχο; τοΰ κέρατο;, αί δέ 
δυστυχεί; νέαι έ'στρεψαν έκεΐ τά  παρα
πονεμένα βλέμματά των.

Εί; τά βλέμμα τής νεωτέρα; άνεκά- 
λυψα παχΰ δάκρυ. Τά κέρα; ήκούετο 
όλοέν άσθενέστεοον, άχρι; δτου ό ήχο; 
τών κωδώνων τό έκάλυψεν έντελώς.

*
* *

Ε σ π ίρ α  ε ίχ ο α τ ή  5 * υτέρ α .

Πολύς καιρός παρήλθε καί ή άγαπητή  
μου Σελήνη δέν έφαίνετο" απόψε δμως πά
λιν ήλθε στρογγυλή καί λάμ,πουσα, ώς 
άλλοτε" άκουσον λοιπόν τ ί  μοί λέγει.

—  Ήκολούθησα καραβάνιόν τ ι,  άνα-  
χωρήσαν άπό τινο; πόλεω; τοΰ Φεζάν 
καί άφοΰ έφθασεν εί; μίαν τών οάσεων 
τή ;  άμμώδου; έρημου,έσταμάτησεν.



Γ · . Ε » . Α . 3 \ Λ * Λ Α . Τ 0 Κ Ι Β Λ Τ Ι 0 Ι ί *Ό  γεροντότερο;, έζωσμένο; φιάλην υ- 
δατο; καί φέρων έπί κεφαλές άνάλατον 
άρτον, έσημείωσε διά τοΰ ραβδίου του 
τετράγωνόν τ ι  έπ! τή ;  άμμου χ.α'ι Ιγρα- 
ψεν έντός ρητόν τ ι  τοϋ Κορανίου, και 
άφοϋ άνεπαύθησαν, άνεχώρησαν διαβάν- 
τε ; δλοι διά τού Αγιασμένου έκείνου τε
τραγώνου.

Νέος τις Ιμπορος, ήλιοκαή; χαί ρα
δινός νεανίας, ΐππευε σύννους καί μελαγ- 
χολικό; τόν άφρίζοντα λευκόν ΐππον του. 
Μήπως άρα έσκέπτετο την έγκαταλει-  
φθεΐσαν νεαράν σύζυγόν του ; Μόλις 
πρό δύο ήμερών την έδέχθη είς την πό- 
λιν έπί «ολυτελώ; κεκοσμημένη; καμη
λού- ϊναυλα είσέτι ησαν είς τάς άκοά; 
του τά  άσματα τών γυναικών, καθώς 
και ήχοι τή ;  μουσικές άναμεμιγμένοι μέ 
τοΰς πυροβολισμούς, τοΰς οποίους ε'ρρι- 
πτον αυτός καί οί φίλοι του, είς έκδή- 
λωσιν τής χαράς τω ν- καί ήδη μόνος, ώ- 
δοιπόρει έν μέσψ της αχανούς έρημου.

Τοΰς Ακολούθησα πολλάς κατά σειράν 
νύκτας' άνεπαύοντο τακτ ικά  είς τάς κρη- 
νας, κάτωθεν τών υψηλών φοινίκων, ά λ 
λοτε πάλιν έφόν*υον μίαν τών καμηλών, 
δπως προμηθευθώσι κρέας καί ύδωρ, τό 
όποιον τοΐς Ιλειπεν.

Αί άκτϊνέ; μου έδρόσιζον την καίουσαν 
άμμον καί τοΐς έδείκνυον τούς γυμνοΰς 
βράχους, νέκρας νήσους τής έρημου, καί 
δμως ή πορεία των έξηκολούθει ευτυχής, 
οΰτε έχθρικάς φυλάς άπήντων, ουτε ή 
φθοροποιός κατα ιγ ίς  τοΰς κατελάμβανεν.

Εις τήν πατρίδα ή νεαρά σύζυγος 
προσηύχετο διά τόν πατέρα καί τόν σύ
ζυγόν της' περίφροντις ή δυστυχής ήρώτα 
τόν λάμποντα καί μειδιώντα δίσκον μου.

—  Ε’ιπέ μου, άπέθανον ; ζοΰν άκόμη ;
Ή δη διέβησαν τήν Ιρημον καί άνα- 

παύονται ΰπό τήν δρόσον τών φοινίκων' 
κρώζοντα πετώσιν ολόγυρά των τά  όρνεα' 
ό δέ πελεκάν ρίπτει έπ’ αΰτών τά  πε
ρίεργα βλέμματά του' ή τρυφερά βλά- 
στησις κυρτούται ύπό τοΰς βαρείς πό- 
δας τοϋ έλέφαντος, δ δέ Μαύρος έπι- 
στρέφει άπό τό παζάρι είς τήν έρημον 
καλύβην του' αί γυναΐκές των μέ τήν 
μακράν καί διά χάλκινων κομβίων κεκο- 
σμημένην κόμην των δδηγοϋσι τά  φορ
τωμένα ύποζύγια, άδουσαι τά έγχώρια 
άσματά των,ένφ είς τάς άγκάλας των κοι- 
μώνται γυμνά τά  οΰλότριχα μικρά των' 
είς τών Μαύρων σύρει δεδεμένον μέ σχοι
νίον μικρόν λεοντιδέα, τόν όποιον ήγό- 
ρασεν είς τό παζάρι' τώρα ή συνοδία 
πλησιάζει τό καραβάνιον' δ νέο; έμπορος 
κάθηται ακίνητος καί ρεμβώδης' πάντοτε 
σκέπτεται τήν ώραίαν του γυναίκα. Α ί 
φνης έγείρει τήν κεφαλήν' σύννεφόν τ; 
μοϋ έσχέπασε τήν εικόνα, τοϋτο ήκολού- 
θησε καί ετερον καί κ α τ ’ έκείνην τήν έ 
σπέραν δέν ήδυνήθην πλέον νά τούς ίδω.

*

* *

Εοπίρ* είκοστή τρίτη.

«’Απόψε, μοί ϊλεγεν ή Σελήνη, θά σοί 
δώσω εικόνα τινά τής Φρανκφούρτης' τήν

προσοχήν μου διήγειρεν έκεΐ μία οικία δέν 
ητο οΰτε ή γενέθλιας τοϋ Γκαΐτε,οΰτε τό 
δγιμαρχεΐον' ήτο πτωχική τις οικία είς τό 
άκρον τ-7ίς όδοϋ τών ’Ιουδαίων,ή κατοικία  
τού Ρότσχιλδ.

Έ βλ  επον διά μέσου τών ανοικτών πα
ραθύρων' ήτο πεφωτισμένη' πολυτελώς 
ένδεδυμένοι ύπηρέται έκράτουν βαρύτιμα 
άργυρά κηροπήγια καί εκλινον πρό τίνος 
γραίας κυρίας, τήν δποίαν κατεβίβαζον 
έπί τίνος άνακλίντοου είς τό κάτω π ά 
τωμα' δ οικοδεσπότης προσηλθεν άσκε- 
πής καί μέ σεβασμόν έφίλησε τήν δεζιάν 
τής γραίας' ήτο ή μήτηρ του' έχαιρέτι- 
σεν δλους φιλικώς' καί ?πειτα τήν Ιφερον 
είς τήν πλησίον, στενήν όδόν έντός μικράς 
τίνος πτωχικής οικίας.

Έκεΐ ήθελε πάντοτε νά μέν/), διότι έ
κεΐ έγεννήθη, έκεΐ άνέθρεψε τά  τέκνα της 
καί άπ’έκεΐ τέλος ήνθισεν ή ευτυχία των' 
έπίστευε δέ δτι έάν άφινε τήν πτωχήν έ
κείνην οικίαν άμέσως θά τήν έγκατέλειπε 
καί ή ευτυχία. Ή το  ιδιοτροπία της, τ ί  
τό θέλεις !

Ή Σελήνη έκρύβη πάλιν, έγώ δέ έσκ*- 
πτόμην τήν ίδιότροπον έκείνην γραίαν, 
ήτις δέν είχε παρά νά είπ?5 μίαν λέξιν καί 
θά έκατώκει είς τήν ώραιοτέραν Ιπαυλιν 
τού Ταμέσεως ή τής Νεαπόλεως' ά λλ ’ ή 
δεισιδαιμονία δέν τήν άφινεν, άμέσως δέ 
έσκέφθην τ ί  ώραία είκών θά έγίνετο έάν 
τήν έπέγραφες «ή Μήτηρ».

‘Εσπέρα ιΐχοατη τέταρτη.

— Θά σοί δώσω, μοί είπεν ή Σελήνη, 
εικόνα τινά τής Σουηδίας.

’Αναμέσψ τοϋ σκοτεινού καί μελαγχο- 
λικοϋ έκ πευκών δάσους, πλησίον τού πο
ταμού Γόθσε, κεΐται τό άρχαΐον μονα- 
στήριον τοϋ Βρέτα' έκεΐ εΰρίσκονται έν
τός λιθίνων μεγαλοπρεπών σαρκοφάγων 
οί άποθανόντες βασιλείς' έπί τή ; θύρας 
τής εισόδου κρέμαται έστηριγμένον εί; τόν 
τοίχον διά δοκού παλαιόν τι κεχρυσωμέ- 
νον στέμμα. Ό  σκώληξ διεπέοασε τό ξ ύ -  
λον καί έζήλθε άπό τό άλλο άκρον τού 
έμβλήματος, μ’ δλον τούτο ό χρυσός λάμ
πει είσέτι ύπό τό φώς τών άκτίνων μου.

Κοιμούνται τώρα έκεΐ ΰπνον αιώνιον, 
άλλ ’ έγώ τούς ένθυμοΰμαι ζωηοότατα' 
πολλάκις ϊρχονται εω; έδώ ζένοι διά τοϋ 
άτμοπλαίου άπό τόν ποταμόν καί έπισκέ- 
πτονται τό παλαιόν μαυσωλεϊον, άποκα- 
λύπτονται εΰσεβώς πρό τόσων μεγαλειο
τήτων καί μετά συγκινήσεως ακούουν τά  
ονόματα τών τεθνεώτων βασιλέων. Μέ 
συμπαθητικόν μειδίαμα εγείρουν τό βλέμ
μα έπί τού σκωληκοβρώτου στέμματος 
καί χωρίς νά θέλουν φιλοσοφούσιν έπί τή ;  
ανθρώπινης ματαιότητος . Κοιμηθήτε ! 
ευσεβείς άρχοντες, ή Σελήνη δέν σά; λ η 
σμονεί . . . πάντοτε θά σά; περιβάλλη μέ 
τά ;  αργυρά; της ακτίνας.

X.

χ. Δημήτριον Κ . Τ . Z a x v r d o r .  Μή πιστεύητε 
οτι θά τό χατορθώσητε, διότι άπόφασιν άμετάθετον 
ε/ομεν νά δημοσιεύοιμεν τό όνομά οας — όχι πλέον 
όιά τών αρχικών σας στοιχείων — πρώτον-πρώτον έν 
τώ Γ ρ α μ μ α τ ο κ ι β ώ τ ι α »  μα; μέ'λΡ1 συντελείας . . . .
« Εχλεχτών», διότι ο ύ β (1{ , χύριε, έξεβίασε τήν συν- 
είδησίν σα; ίνα έγγραφήτε συνδρομητής, λαμβάνοντες 
μάλιστα ταχτιχώ; τό φύλλον. — χυρία; κ. Σοφίαν 
Φοντριέ, Μαρίαν Λύδδη, Ρηγγ'ιναν X . Λούζη, χαί 
χ.χ Νιχόλαον Κ αλαμαν, Νιχόλ. Ά ναγιάννην, Ν ι- 
χόλαον Χρυσανθίδην, Κυριάχον Συμεωνίδην, Χρήστον 
Συρίχαν, Λεωνίδαν Δραζϊνον, Αντώνιον Σαρηγιάννην, 
’Αθανάσιον Λεούνην διδάσχ., Γεώργιον Κοντοβελήν, 
Ά ντώ ν . Σ. Ψαρραν, 'Αργύριον Μ. Δεσσέν. Ίω άν. 
Χριστοφίδην, Ιερεμίαν Μανίαν, άρχιμανδρ., Ίω ά ν-  
νην Βεάχην, Δημήτριον Α . ’Αθανασιάδην , Γε
ώργιον Κωνσταντίνου, Νιχόλ. ’Ασημαχόπουλον, Στέ
φανον Νοταράχην, 'Αδελφ. Κοράνη, Πάτροκλον Πα- 
λαμηδϊν, Δημήτριον Χρήστου, διχηγ., Νιχ. Θεανό- 
πουλον, Μ. Χρυσανθόπουλον, Ν. Χρηστόπουλον, Α . 
Ευσταθίου, Γεώργ. Τσιγαδαν, ποωτοδ., χαί Γ . Π. 
Τσολάχην. Σύνδρομα! ΰμών έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰ- 
μ ιν .—χ. Π. Γρ'τζάνην. Ένεγράφη ό χ. Ά να σ τ . Λ ε-  
ούνης,πρός όν άπεστάλησαν τά φύλλα άπό τοΰ άρ.455 
— χ. Λάμπρ Ενυάλην. Είς τό έξης θά λαμβάνετε 3 
άντίτυπα·Έ λληνιχής Βι6λιοθήχη;»διά τοΰ; 3 συνδρο- 
μητά;, ώ ; χαί 3 περιπλέον φύλλα «Έ χλεχτών». Ώ ς  
πρός τά λοιπά είμεθα σύμφωνοι. — χ. Δ. Μαραβελό- 
πουλον χαί Παναγ. Κανελλάπουλον φαρμ.Φύλλα ά
πεστάλησαν.— χ. Ά ν ϊρ . Βλαχοχρήστον. Ά π εσ τά λη 
σαν. Έχχαθάρισις έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— χ.’Εμ. 
Βεχιερέλλην. Έ χομεν δι’ έλπίδος ότι είσεπράξατε χαί 
τάς Οπολοίπους 5 αποδείξεις, χαί ότι, ώ ; έχ τούτου, 
θά άποφύγωμεν τήν δημοσίευσιν τών ο’νομάτων διά 
τοϋ Γ ρ α μ μ α τ ο κ ι β ω τ ί ο υ  μας τών όυστροπούντων.— 
χ. Κ· Ρέγχον. Έλήφθη έπιστολή σας. ’Αδύνατον νά 
εύρέθη τό αΐτούμενον ΝομιχόνΒιδλίον.Γνωστοποιοΰμεν 
ϋμΐν ότι ή εχδοσις ήρζατο, όσον άφορα τόν Χρηστόν 
Ρ*, τόν δυστροποϋντα συνδρομητήν ήμών, θά φροντί- 
σωμεν νά τόν διορθώσωμεν. — χ Δ. Παναγιωτόπου- 
λον. Έλήφθη άντίτιμον Φεβρουάριου. Εΰχαριστοΰ- 

ί μεν. — χ. Πάνον Ε. Κοντογοΰρην. Έλήφθη ά ντ ίτ ι
μον πωλήσεως ούλλων άπό άριθ 437—456. Ε ΰχα- 
ρ στοϋμεν. Ε!ς τό έξης θά λαμδάνετε φύλλα 12, χατά 
τήν έπιθυμίαν σας. Διε5ι5άσ0η ή αίτησίς σας τώ χ. 
I. Τσαχασιάνω, όστις συμμορφωθήσεται ταύτη. Δύο 
σειοαι τής Α' περιόδου τής «Έ λληνιχής Βιβλιοθήκης· 
άπεστάλησαν.—χ.χ. Λαουταοιδην χαι Τάξην. Ελή- 
φθη άντίτιμον 4 συνδρομητών. ’ Αποδείξεις τών νεω- 
στι έγγραφέντων χ. χ. Γ. Ξ. χαι A . X άπεστάλη
σαν, έπίσης χαί αί 10 σειραι τσΰ ΣΤ' ?του,. Περι 
τών λοιπών έγράψαμεν .— χ. Δ. Θεοϊωραχόπουλον. 
Τότε εΰχολώτατονδ'.ά Γαλλιχών γραμματοσήμων, έν 
έπιστολή έπ'ι βυστάσει.—χ. Σ. Α. Ά ντύπαν Λ ογα
ριασμός έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν, Δείγματα διαφόρων 
φαχέλλων άπεστάλησαν — χ. Α. Κουνούπην. Έ λ ή -  
φθη Συναλλαγματιχή Εθν. Τραπέζης. Εΰχαριστοϋ- 
μεν διά τήν θερμήν ΰπέρ τών · Έ χλεχτών· ένερ- 
γειάν σας.— Ύποπραχτοριΐον Τήνου. Έλήφθη ά ντίτ ι
μον μηνών Ίανουαρίου χαι Φεβρουαοίου.Εύχαριστοϋ- 
μεν.Τή διευθύνσει τής «Ε λληνικής Β.βλιοθήχης·, χα'. 
«Π αλιγγενεσίας· παρεδόθησαν. Διά τά λοιπά συνε- 
μορφώθημεν τή έπιστολή σ α ;.—χ. Σπυρ. I. Μοντε* 
σάντον. Έ λήφθη ή ΰπ’ άριθ. 17 Τα/υδρ. "Επιταγή. 
Εύχαριστοΰμεν. Λογαριασμό; ε'πισιοάβη έξωφλημέ- 
νος. Ά ντίτ ιμ ο ν «'Ιστορία; Ίονίων Νήσων» μετά τα- 
χυδρ. δρ. 1 1 .  Γραμματόσημα δυσεύρετα.

Φ ύλλα προηγούμενα καί τόμοι «’Εκλε
κτών Μυθ·ιΟ τορημάτω ν·, βτερεώτατα κα ι 

\ κομψότατα δεδεμε’νοι, π α λοΰ ντα ι έν tco 
γραφ εία ήμών.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΓΚΑΙΡΙΑ

Έ ν τ ψ  γρα^είψ  ήμών Υπάρχει χειρόγραφος 
κ α τά λο γο ; Μ υθιστορημάτων, δεδεμέν ον τών π λε !-  
στων, τοΰ Δοιίμα, Μ οντιπέν, Ρισβοΰργ, Β ελώ , 
Τ εράΐλ, κ τλ . Τά μυθ ιστορήμ ατα  τ α ΰ τ α  άποτε- 
λοΰσιν άληθή  Μ υθιστορηματικήν Β ιβλιοθήκην, πω- 
λο ΰντα ι δέ ε ίτε  δ λα  όμοΰ κα ί χω ρ ιστά . Μ«- 
τ α ;ΰ  τώ ν μυθιστορημάτω ν τούτω ν δπάρχει όλό- 
κληρο; ή σειρά τώ ν «Δ ρ α μ ά τω ν τώ ν Παρισίων», 
συμκερ ιλαμβανομένης κα ί τή ς  «'Ω ραίας Άνθοκό- 
μου». κ α ί π λ ε ΐσ τα  ά λ λ α  σπάνια  κβ ί δυσεύρετα 
μ υ θ ισ το ρ ή μ α τα .


