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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΛΝΔΛΛ
ΜΕΓΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Ι Σ  Δ Ε  Φ Ο Ν Τ Ε Ρ Ο Ζ

Α'

Πρό δέκα ετών .

Την 30 ’Οκτωβρίου 1870, περί την έ- 
βδόμην τής έσπέρας ώραν, είς ταξειδιώ-  
της κατήρχετο τής είς τόν σταθμόν τών 
Βάν άφικομένης Αμαξοστοιχίας, ήτις ήρ- 
χετο °ΰχί έκ Παριβίων, οΐτινες έπολιορ- 
κοΰντο ΰπό τοΰ Γερμανικοΰ στρατοϋ, 
άλλ’ έκ τών πλησίον τών Παρισίων μερών.

Πλήθος άπειρον συνωθεϊτο εί; τόν 
σταθμόν Ϊνα μάθγ) ειδήσεις.

Μόνον διά τών σιδηροδρόμων έλάμβα- 
νον τοιαύτας'  ησαν δέ τόσψ συγκεχυμέ- 
ναι, ώστε οΰδέν ήδύνατο τις τό άκρ ιβές 
νά μαθη, πάντες δ’ άπήρχοντο οΰδέν τό 
νεώτεοον γνωρίζοντες, τοϋθ’ δπερ δμως 
οΰδόλως έκώλυεν αΰτοΰς νά έπανέλθωσι 
μετά δύο ώρας καί πάλιν ν’ άποτύχωσι.

Διηγοϋντο άντιφχτικάς Ιστορίας καί 
παράδοξα συμβεβηκότα, έφευρέσεις έ'θνους 
έκμανέντος έκ τοΰ μεγέθους τών κα τα 
στροφών, άς ΰπέστη.

Σήμερον Ιλεγον δτι οί κάτοικοι τών 
Παρισίων είχον έξέλθει πανστρατιά δτι 
αί έχθρικαί γραμμαί διεσπάσθησαν καί 
χατεκερματίσθησαν’ δτι οί σωθέντες Ιφευ- 
γον πρός ιόν Ρήνον. Διηγοΰντο δτι μη
χανικοί έφεϋρον φοβεράς καταστρεπτικάς 
μηχανάς καί τηλεβόλα βάλλοντα είς μυ
θώδεις άποστάσεις.

Τήν έπιοϋσαν διεδιδετο, δτι οί Γάλλοι 
κατεστράφησαν' δτι είς Παρισιού; ήναγ- 
κάσθησαν νά συνθηκολογήσωσιν δπως ά- 
ποφύγωσι τήν τελείαν - καταστροφήν. Αί 
γερμανικαί κανονοστοιχίαι είχον ποοξενή* 
σει άνυπολογίστους καταστροφάς, ένώπιον 
τών όποιων οί βάρβαροι οΰτοι τοΰ βορρά 
δέν ώπισθοχώοουν.

Έ ν  ένί λόγω, καθ’ ήμέοαν διεδιδοντο 
ψεύί)η καί άνυπόστατοι ειδήσεις, οΰδέποτε 
δέ έγνωσθη τί  πράγματι συνέβαινε μ’ δλα 
■τά ταχυδρομεία, τοΰς τηλεγράφους καί 
τόν άτμόν.

Έφθανον πρός τούτοις στίφη μετανα
στών.

Καθ ’ δσον ό έχθρός προεχώρ&ι, οί φυ- 
γάδες οΰτοι άστοί ώπισθοχώρουν. Είχον 
κατέλθει είς Παριβίους, καί έκεΐθεν άπο- 
συρθή είς Νορμανδίαν, είς Πέρς ή Μαίν.

Ή δ η  ή Βοεττάνη ήν λίαν μικρά, διά 
νά περιλάβγι πάντας.

Τά ξενοδοχεία ησαν πλήρη' καί τά  μι
κρότερα πανδοχεία κατεκλύζοντο μέχρι 
τών έσχατιών τοϋ Φινιβτέρ καί τών βρά
χων τοϋ Γορσάλ καί τοΰ ΓΙενμάρς.

Οΰδόλως λοιπόν παράδοξον έν τφ  πλή-

θει έκείνω καί τ 71 άπεριγράπτω συγχύσει 
είς B iv  εί; ξένος πλειότερον ή όλιγώτερον 
νά έγείργι μόλις ή ποσώς τ τ ν  περιέργειαν.

Ή  περιβολή, άλλως τε, τοϋ αγνώστου 
ήμών δέν εϊλκυε τήν προσοχήν.

Ή ν  οΰτος μικρόσωμος άνήρ, έξηκον- 
τούτης περίπου, μέ ξηρόν καί ήλιοκαές 
πρόσωπον, έορυτιδωμένον, μέ γρυπήν, βρα- 
χεΐζν καί εΰθεϊαν ρίνα, μέ λευκά, λεπτά 
καί συνεσφιγμένα χείλη Δέν είχε γένειον" 
τό πρόσωπον του ήν τελείως έξυρισμένον. 
Ή  μιξοπόλιος καί τραχεία αΰτοΰ κόμη 
περιέβαλλεν ώς ψήκτρα τό έν μέρει φα
λακρόν κοανίον του. Οί οφθαλμοί, βχθέως 
πυροοί, ήσαν μικροί, βυθιζόμενοι είς τάς 
έν ειδει σπηλαίων κόγχας αΰτών.

Αί οστεώδεις χεΐρές του δέν ?φερον χει
ρίδας, τό δέ γαιώδες αΰτών χρώμα έδή- 
λου εργατικόν άνθρωπον.

Έφερεν ένδυμασίαν πυροάν χροιάς, δ- 
μοίας τών ράσων τών καλογήοων καί τών 
δοκίμων μοναχών τών Τράπ, καί πίλον 
μαλθακόν πλατΰν ώς τών κουακέρων.

Έν τούτοις, έν συνόλω ό άνθρωπος οΰ
τος ην συμπαθής.

Ά μ α  άφικόμενος είς τόν σταθμόν οΰ- 
δένα περί οΰδ = νός ήοώτησε. Μικρός δερ
μάτινος σάκκος έκρέματο δι ’ίμάντος παρά 
τό πλευρόν του. Είδιν άν ήν πάντοτε είς 
τήν θέσιν του καί στηοιζόμενος είς τήν 
άπειρόκαλον ξυλίνην αΰτοϋ βακτηρίαν έξ- 
ήλθεν είς τό πλήθος, χωρίς οΰδείς νά πα- 
ρατηρήσγι αΰτόν.

Άθλ ιο ς  βρεττανικός ίππος, έζευγμένος 
είς στενήν φορτηγόν άμαξαν, έστάθμευε 
προσδεδεμένος είς τό περίφραγμα τής όδοΰ 
πρός τά έ'ςω. Μικρός φανός, άνηρτημένος 
είς τό πρόσθιον τής άμάξης μέρος, μόλις 
έφώτιζεν άμυδρώ; τήν χαίτην τοϋ τ ε τρα
πόδου, δπερ έξ ανυπομονησίας έπληττε 
τό έδαφος.

Νεαρός χωρικός, εΓκοσι καί οκτώ περί
που έτών, στηριζόμενος νωχελώς εις τό 
περίφραγμα, είς μικράν άπό τή;  άμάξης 
άπόστασιν, περιβ-:β>ημένος πλήρη χωρι
κήν περιβολήν.μετέβη είς συνάντησιν τοΰ 
άγνώστου, δν ήρώτησεν άπλώς :

—  Είσθε ό κύοιος Νοέλ Τρελάν :
Ο άγνωστος άπεκοίθη :
—  Ναί.
Ό  νεανία; ΰπέλαβεν :
Ό  πατήρ μου Ιλαβε τήν έπιστολήν 

σα; Είμαι δ Ί β  Κεοανδάλ καί ηλθα είς 
άναζήτησίν σας.

Ό  Ί β  ήτο, έξαιοέσει τής νεότητος, ήν 
δ ταξειδιώτης δέν είχε πλέον, ή ζώσα αΰ
τοϋ είκών.

Είχε τό δφος ήοεμον, έπιφυλακτικόν 
έργάτου. Εί; τό βλέμμα του έφαίνετο ή 
τ ιμιότης καί ή ειλικρίνεια.Έν ένί λόγω, 
άπετέλει τύπον Βοεττανοϋ, τραχέως έν 
ταΰτφ  καί καλοΰ, πιστόΰ καί άφοσιωμέ- 
νου. Άό&ισ-ος μελαγχολία διεχέετο έπί 
τών οΰχί λεπτοφυών χαρακτηριστικών 
αΰτοϋ.

"Εδειξε διά τής χειρός τόν ίππον καί 
τήν άμαξαν είς τόν νεοελθόντα.

—  Άναβήτε ,  είπε. Eivat άργά- δ και
ρός είναι όμιχλώδης καί εχομεν σχεδόν

έπτά λεύγας νά διατρέξωμεν. Πρέπει ν& 
βπεύσωμεν. *

Καί δτε Ιλαβε θέσιν πλησίον τοΰ ταξ*ι~ 
διώτου έπί τοϋ προσθίου τής άμαξης έ- 
δωλίου καί Κλαβε τά ήνία :

—  Όέ ,  είπε, Καίσαρ !
Ό  Καίσαρ —  οδτως έκαλεΐτο δ ΐππος—

ίφυγε καλπαζων.
—  Δέν Ιχω πλέον άνάγκην νά φρον

τίσω,είπεν δ Βρεττανός. Θά μάς φέργι μό
νος μέχρι τοϋ Πενοέ. Θά τό ίδήτε. Είναι 
ευφυέστερος άπό μερικοΰς ανθρώπους καί 
δέν υπάρχει σκύλος όσφραινόμενος τόσψ 
μακράν ζώον ή κίνδυνον. Δέν είναι καθό
λου παράδοξον, άφοϋ άνετράφη ώς δορκάς 
είς τήν χέρσον

Ό  μικοός ϊππος διήλθεν έν καλπασμφ 
καί θοουβωδώ; τάς σκολιάς καί κακώς 
φωτιζομένας όδοΰς τών Βάν.

Ό  οΰρανός ην σκοτεινός" έπειδή δμως 
ή σελήνη άνηγγέλλετο ΰπό τών άστρολό- 
γων δέν ήναπτον τοΰς φανούς, ήρκοΰντο 
δέ είς τόν ύπό τή;  φύσεως χορηγούμενον 
τοΰτον φωτισμόν

Έξελθοΰσα τοϋ λιθοστρώτου τών Βάν 
ή άμαξα ήρξατο κυλιομένη εΰκολώτερον 
έπί τής δδοΰ τής άγούσης άπό Βάν είς 
Ζοπελέν.

Ό  Καίσαρ έκάλπαζε πάντοτε '  οίονεί 
κατεβρόχθιζε τήν όδόν.

Βαθμηδόν οί δύο συνοδοιπόροι έξψκειώ- 
θησαν πρός άλλήλους.

Ό  Ί β  έπή^ει τά προτερήματα τοΰ 
Καίσαρος.

Ή τ ο  ήδη δώδεκα έτών, διεκρίνετο δϊ 
διά τήν δραστηριότητα αΰτοΰ. Εχρησι- 
μοποίουν αΰτόν διά πάσαν ΰπηρεσίαν, είς 
τό άροτρον, τήν φορτηγόν άμαξαν καί τό 
έφίππιον. "Οταν έφόνευον έν λαθροθηρία 
έ'λαφον ή μέγαν αγριόχοιρον, προσέδενον 
αΰτόν έπί τής ράχεώς του καί τόν ?φερον 
είς τήν κατοικίαν διά μέσου πυκνών θά
μνων καί χαραδρών, χωρίς ν’ άκολουθ?! 
κεχαραγμένην όδόν.

Πολύτιμος ην πρό πάντων διά τά τ έ λ 
ματα. Μετ ’ αΰτοϋ δέν ϊτρεχέ τις τόν κίν
δυνον νά βυθισθΐί έν τή ίλύϊ Έγνώριζε  
τάς άτραποΰς καλλίτερον όδηγοϋ τών 
Πυρηναίων ή τών Άλπεων ,  είχε δ’ έν τί) 
νεότητί του σπουδάσει τήν χέρσον καί 
τήν κοιλάδα.

Κατόπιν προέβησαν είς έκμυστηρεύσεις.
Ό  ξένος διηγήθη, δτι άπήλθε τής πα- 

τρίδος πρό τεσσαράκοντα περίπου έτών '  
δτι ήτο  πρώτος έξάδελφος τοΰ Πέτρου 
Κερανδάλ, τοΰ πατρός τοΰ όδηγοϋ του'  
δτι άπήλθε δεκαπενταετής τών Βάν, Ινθα 
δ πατήρ του άπέθανε πένης, άφοΰ έπώ- 
λησε καί τάς τελευταίας γαίας τής οι
κογένειας του' δτι μετέβη έπιδιώκων τύ 
χην είς Παριβίους κατά πρώτον, άλλ ’ ά-  
νωφελώς' δτι κατά τήν νεότητα αΰτοΰ, 
λίαν περιπετειώδη, Ιφαγε πολλάκις λυβ- 
σαλέαν άγελάδα' δτι  είσήλθε παρά τινι 

| παραγγελιοδόχψ είς Άβρ-ήν, Ινθα έκέρ- 
δισεν ολίγα χρήματα, είτα δέ έπεδόθη 
είς ταξείδια. Μετέβη είς τάς ’Ινδίας, είς 
τήν ΑΓγυπτον καί είς πολλά άλλα μέρη, 
φθάς μέχρι τής νήσου Βουρβόνου. Τέλος



■j) τύχη ηΰνόησεν αΰτόν' εΰρέθη χήρα τις, 
νέα Ιτι ,  ην ένυμφεύθη, άλλά μετά τινων 
έτών εΰτυ^ή συμβίωσιν = σχε την ατυχίαν 
ν’ άπωλέση αΰτήν. ’Εκ, τής λύπης του 
έπώλησε τά ΰπάρχοντά του, είσέπραζε τό 
χρήμα καί έπανήρχετο ν’ άποθάντ) ώ; λα- 
γψός έν τή φωλε£ του. Ό , τ ι  κυρίως άπ- 
ησχόλει αΰτόν, ην ή χρήσις τής «ερίου- j 
σίας του. Τί θά Ιπραττεν ; ’ Εφθανεν άκ- 
μάζοντος τοΰ πολέμου, οτε, άναχωρών έκ 
τής νήσου Βουρβόνου, ένόμιζεν δτι μετέ- 
βαινεν ε’ις ήσυχον καί ειρηνικόν τόπον, 
Ινθα ήδύνατο νά έγκατασταθή είς τινα 
γωνίαν μετά τής θυγατρός του. Δ ιότι  
είχε θυγατέρα νεαρωτάτην, μόλις δεκαε
τή, yxpiεστάτην,  μελαγχροινήν μέ μεγά
λους κρεολή; οφθαλμούς. "Αμα τή άφίζει 
του έτοποθετησεν αΰτήν ώς οίκότροφον 
έν Άβργι, μέχρις οΰ εδργ) μέρος, είς δ νά 
έγκατασταθή.

Πρό οκτώ μόλις ημερών ήν έν Γαλλί{>:, 
οΰδένα δ’ έγνώριζε. ’ Εσκέφθη παρευθΰς 
τήν γηραιάν Βρεττάνην. Ό  άήρ τοΰ τ ό 
που τής γεννήσεως είναι καλλίτερος παν
τός άλλου. Τόαψ τοΰτο ήν αληθές, ώστε 
οΰδέποτε είχε καλλίτερον άναπνεύσει, 
είμή άφ’ ής άφίκετο είς Βάν καί ήδη δτε 
έταζείδευεν έν τή μικρά άμάζϊ) τοΰ έζα- 
δέλφου του.

Ή  νΰζ προέβαινε' μελανά νέφη έκάλυ 
πτον τόν ουρανόν. Ό  άνεμος ?πνεε σφο
δρός, ό δέ Καίσαρ ?βαινε πάντοτε καλ- 
πάζων.

Β'

Ή  χέρσος τοΰ Σαιν - Ζιλδάς.

Ή  άμαζα τοΰ Ί β  Κερανδάλ εί^εν είσ- 
έλθει είς στενήν όδόν, φέρουσαν αύλακας 
βαθείας, είς άς οί τροχοί έβυθίζοντο μέ
χρι τής πλήμης.

Ό  Καίσαρ ήναγκάζετο δπως αποσπά 
-τό φορεϊον άπό τών ρωγμών.

—  Τί έλεεινός δρόμος ! είπεν ό νεανίας, 
άλλά τελειώνει γρήγορα.

Ό  φανός άμυδρόν διέχεε φώς, τά  δέ 
δένδρα ήνοΰντο άνωθεν τής κεφαλής τών 
ταζειδιωτών,  παρακωλύοντα οδτω τό ο
λίγον φώς τών αστέρων, οΐτινες έφαίνοντο 
μεταζΰ τών νεφών διασπωμένων έκ τής 
βιαιότητος τοΰ ανέμου.

—  Καιςτ,ν νύκτα περνοΰν οί άλιεΐς, ε ί - 
-πεν 6 Ί β .  Μετά δύο ώρας θά εχωμεν φο- 
€εράν καταιγίδα, θά είμεθα δμως είς Πε- 
νοέ. Δέν Ιχομεν νά διέλθωμεν είμή τήν 
περιοχήν τοΰ Σαίν-Ζιλδάς.

’ Αληθώς, είχον είσέλθει είς τό έδαφος 
-τών άργαι'ων κτήσεων τών Κερανδάλ.

Σαίν Ζιλδάς ήν ή πατρογονική αΰτών 
οικία, ή κοιτίς τής οίκογενείας' άλλ'  οί 
ιτρεσβύτεροι είχον αποστερήσει τής ιδιο
κτησίας τοΰς νεωτέρους, έπειδή δέ πρό 
4νός αίώνος δέν ΰπελείπετο είμή μία κόρη 
έν τφ  οίκή) τών Κερανδάλ τοΰ Σαίν-Ζιλ- 
δάς, ό τιμαριωτικός πύργος είχεν αλλά
ζει κυρίως. "Ελα^ε τή οίκογενείιφ τών 
μαρκησίων δέ Φοντερόζ, οΐτινες κατεϊχον 
Ι τ ι  αΰτόν, άπολαμβανοντες μεγάλης πε
ριουσίας, ένφ οί άλλοι τοΰ οίκου κλάδοι

είχον παραγάγει απογόνους πτωχούς και 
κατεστραμμένους.

Μετά τάς λόχμας είσήλθον είς τάς 
χ = οσους γαίας.

Ή  άμαζα Ιβαινεν έπί άτελευτήτου πε- 
διάδος κομάρων καί ακανθωδών σχίνων 
ΰψηλών ώ; τείχη,καί τόσψ πυκνών, ώστε 
διά μέσου αΰτών δέν ήδύνατο νά διέλθϊ) 
άνθρωπος ή ζφόν τι, δπως δήποτε μέγα.

Κ ατά  διαστήματα είχον αφήσει άδεν- 
δρα μέρη διά τήν εΰκολίαν κυνηγών, "Οσφ 
μακράν καί άν έζετείνετο h θέα, δ αΰτός 
πάντοτε έφαίνετο κατηφής δρίζων

Εΰθΰς δμως ώ; διήρχετό τις τά δάση, 
άτινα ήποντο τών καλλιεργημένων αγρών, 
αί όδοϊ καθίσταντο καλλίτεραι.

—  Είμεθα είς τάς γαίας τοΰ κυρίου 
μαρκησίου δέ Φοντερόζ, είπεν δ νεανίας, 
δστις ποοέφερε τό όνομα τοΰτο μετά πα- 
ραδόζου τόνου.

Ό  Καίσαρ Ιβαινε πάλιν έν ταχεΐ  καλ- 
πασμφ.

Είτα δ δρίζων μετήλλαζεν έκ νέου' ή 
δδός Ιβαινε κατά μήκος απείρου έκτάσεως 
τελματοειδών λειμώνων, ηΰλακωμένων 
ύπό ρεύματος δδατος άπαστράπτοντος 
ώ; ταινία τηκομένου άργύρου έν μέσψ ΰ
ψηλών φόρτων, σχίνων καί άκανθων τυ-  
χαίως έκεϊ φυομένων.

Κατά  μακρά διαστήματα ό ποταμός 
έπλατύνετο άποτελών μεγάλας λίμνας, ή 
έπιφάνεια τών όποιων έκινεΐτο μετά τών 
κρότων τής παλίρροιας. Είς τ ’ άθροίσματα 
τών χόρτων έτελεΐτο άληθής συναυλία 
νησσών καί παντοίων άλλων ΰδροβίων 
πτηνών.

Είς τό ετερον τή ;  κοιλάδος μέρος, τό 
Κδαφος άνυψοΰτο άποτόμως, είς μίαν δέ 
τής σελήνης ακτίνα, μεταζΰ δύο πυκνών 
δενδροστοιχιών,έφάνη δπερθεν τοΰ δάσους 
μέγας γοτθικός πύργος έπιβλητικός έκ τοΰ 
όγκου καί τών μελανών αΰτοΰ τειχών.

—  Ίδικός μας ήτο δ πύργος αΰτός, 
έζάδελφέ μου, είπεν δ Ί β .  Έκεϊ  έγεννή- 
θησαν οί πάπποι μας. Είμεθα συγγενείς 
τοΰ αΰθέντου, άλλ ’ αΰτός είναι ΰπερήφα- 
νος καί οΰτε καν μάς κυττάζει,  διότι ε ί 
μεθα πτωχοί. Τοΰτο δμως δέν έμποδιζει 
νά είμεθα καί όνομαζόμεθα ήμεϊς οί Κε
ρανδάλ,ή άρχαιοτέρα οικογένεια τοΰ Μορ- 
βιά'ν.

Διηγήθη τότε τφ  ζένψ, δτι ή οικογέ
νεια είχεν έκπέσει,δτι δ πατήρ των, δστις 
κατείχε πάντοτε τήν μικράν Ιπαυλιν τβΰ 
Πενοέ, δέν Ιφερε πλέον τόν τ ί τλον  τοΰ 
βαρόνου, διότι δέν ήτο άρκετά πλούσιος, 
δτι έμιμεΐτο τόν πάππον, δστις, κατά 
τήν έπανάστασιν, έκ,αλεϊτο άπλώς καί 
μόνον Κερανδάλ, δτι ένυμφεύθη κόρην ά 
νευ περιουσίας έκ τοΰ χωρίου Γουενέη, 
τήν δποίαν έπωνόααζον ώραιαν Βρεττα-  
νήν.

’ Ητο σχεδόν τριακοντούτις.
Έ κ τ ο τ ε  αί ΰποθέσεις αΰτών έβαινον 

κακώς.
Τά έκατόν πεντήκοντα πλέθρα, τά πέ- 

ριζ τής έπαύλεως, είχον έπιβαρυνθή διά 
φόρων. Οί συμβολαιογράφοι έκόστιζον 
πολύ. Ή  γή έν τούτοις ήν καλή, άλλ'  αί

δαπάναι ΰπέρογκοι. Διήγον εΰχάριστον 
βίον έν τή οίκίι»:, ή δέ συγκομιδή δέν ήτο 
έπαρκής. Οί πιστωταί  ήσαν λίαν απα ιτη 
τικοί. Η το  αυτός κατά πρώτον δ μεγα- 
λείτερος, είτα δ ’ Ιάκωβος καί ό Κορεν- 
τϊνος καί μία θυγάτηρ, ή 'Αγνή, δωδε- 
καέτι;  περίπου,ώραία ώ; ή μήτηρ αυτής.

Ό  ’ Ιάκωβος εί^εν άπέλθει μετά τής 
φρουράς τή;  έπαρχίας, ήν διφκει δ μαρ- 
κήσιος δέ Φοντερόζ. Ό  Κοοεντΐνος είχεν 
έπιβιβασθή έπί τοΰ στόλου.

Τέλος ήτο είς Ι τ ι  αδελφός, δ νεώτερος 
τών τριών. Ή τ ο  μόλις δεκαπενταετής, 
άλλ’ ήτο σοφός. Έσπούδαζεν είς τό έκ- 
παιδευτήριον τών Βάν' έπεθύμει δέ νά 
μ.εταβ·?5 είς ΙΙχρισίους άμα ώ; αί περισταί- 
σει; ήθελον τό έπιτρέψει. Ητο φιλόδοζος. 
Ό  "Ιβ δμως δέν ήννόει οδτω τήν φιλοδο- 
ζίαν. Ή  ίδική του ήν νά κατορθώσϊ] νά 
φύωνται άφθονοι στάχεις σαρρακηνοί, κα 
λόν τοίφυλλον είς καλώς καλλιεργημένους 
άγρού; .

Αΰτός ώδήγει τοΰ; ίππους είς τήν οι
κίαν.

Έζετέλε ι  χρέη ΰπηρέτου, ώ; ήθελεν ο- 
μ.ως ?ποαττεν.

Οί άλλοι διεσκέδαζον κατά τά;  όρέζεις 
των

Ό  ’Ιάκωβος καί δ Κορεντϊνος διήρ- 
χοντο τόν βίον αυτών θηρεύοντες’ πολλά- 
κις δέ ήοιζον μ.ετά τών φυλάκων τοΰ μαρ
κησίου. Ή  περιοχή τοΰ Σαίν-Ζιλδάς ήν 
πλήρης θηοαματος. Οί κόνικλοι καί οί 
λαγωοί ήσαν έκεϊ άφθονοι. Δέν έπροζένουν 
κακόν φονεύοντες σκολόπεκας, νήσσας καί 
τά  έκεϊθεν διερχόμενα πτηνά. Ά λ λ ά  καί 
αί ελαφοι καί αί δορκάδες δέν ήσαν όλι- 
γώτεραι 'δ μαρκήσιος δμως ήν ζηλότυπος. 
Ή  Θήρα ήτο πάθος δι'αΰτόν. ’ Εμενε σχε
δόν δλον τά έ'τος είς Σαίν Ζιλδάς. Είχεν 
έν τούτοις καί άλλας ιδιοκτησίας.

Ητο κάτογο; άπάση; τή; περιουσίας 
τών Κερανδάλ.

Οί άλλοι έστενοχωροΰντο καί έστε- 
ροΰντο. Αΰτός, δ Ίο-, δέν παρεπονεϊτο, 
οί άδελφοί του δμως ενίοτε είς άκρον έ- 
θλιβοντο. Ά λ λ ω ς  τε, ήγαπώντο μεταζύ 
των καί Κζων έν όμονοία, οΰδέποτε έρίζον- 
τες.

Ό  Βρεττανός ώμίλει ήσύχω;" είχε δέ 
τό δφο; ν,δύ καί ήρεμον ώς κόρη.

Ά π ό  καιροΰ είς καιρόν διέκοπτε τάν 
λόγον ΐνα μηχανικώς παρωζύνν) τόν ί π 
πον του.

—  Ό έ  ! Καίσαρ.
Καί έ'σειεν έπί τής ράχεως τοΰ ζφου τά  

έκ λευκοΰ δέρματος ηνία, οδτω δέ δ ΐπ- 
πο; έ'τρ;^ε καλπάζων.

’Ενίοτε σκιαί διήρχοντο πρό τή;  άμά-

ζης.
—  Είναι ε)αφος, Ιλεγεν δ ’Ίβ.  Αΰτά  

τά ζφα περιπατοΰσι τήν νύκτα.
Είτα τό δάσος έζηφανίσθη, επί Ιν τ έ 

ταρτον δέ τής ώρας τά φορεϊον διήλθε 
καλλιεργημένους άγροΰς ή κεκαλυμμένους 
ΰπό στάχεων καί τριφύλλου. Κ ατά  δ ια
στήματα έφαίνοντο μικραί έπαύλεις άμυ- 
δρώς φωτιζόμεναι.

Κατόπιν δ Καίσαρ έχρεμέτισεν έκ χα



ράς είσελθών είς τινα πλατείαν, πέριξ 
τής όποια; ΰπήρχον ο’ικίαι καί έκκληβία 
μετά κωδωνοστασίου. ’ Ητο τό Πενοέ.

Είς τό άκρον διέκρινέ τις, έν μέσφ τής 
νυκτός, είδος μικροϋ φρουρίου μετά παρα
δόξων στεγασμάτων, ττρό τοϋ όποιου υ
πήρχε πόλις έν μέσφ δύο πυργίσκων, ών 
αί βάσεις έλούοντο εί; τά υί)ωρ.

Εί; τόν πύργον έκεΐνον είσήρχετό τις 
διά στερεές γεφύρας.

Είς τόν κρότον τής άμάξης οί έν τίΐ 
αΰλ^ κύνες έγαύγιζον'  ήκούσθησαν αί 
θύραι τής έπαύλεως άνοιγόμεναι,ό δέ Καί- 
σαο είσήλθε διά τή; πύλης μετά χρεμετι- 
σμών δηλούντων τήν χαράν του,δτι έπαν- 
ήρχετο είς τόν σταύλον,άφοΰ έξεπλήρωσε 
τήν υπηρεσίαν αΰτοϋ.

Άνήο ύψν)·ΧοΟ άναστήματος, μέ μακράν 
καί φαιάν τήν κόμην, μέ λεπτόν καί δ ια
περαστικόν τό βλέμμα, μέ τραχέα καί 
ζωηρά χαρακτηριστικά, αγένειος, μετά 
τοϋ βραχέως βρεττανικοϋ ίπενδύτου καί 
τών λβυκών περισκελίδων έντάς μελανών 
περικνημίδων, άνέμενε τόν υπό τοϋ υίοϋ 
του όδηγούμενον επισκέπτην.

—  Καλή ’ σπέρα, Νοέλ, είπεν. Έ ρ χ ε 
σαι άπό μακράν, ώς φαίνεται, έξάδελφέ 
μου Καλώς ήλθες είς ΓΙενοέ.

Είς τό μαγειρεΐον εκαιε πυρά διαχέουσα 
ήδύ φώ; έπί τών στιλβουσών χυτρών δ ια
τεταγμένων έν τάξει κατά μήκος τοϋ το ί
χου. Δεν ήτο μαγειρεΐον χωρικού' ήτο α ί 
θουσα μοναστηριού ή γοτθική; οικίας.

Μακρά τράπεζα ήν έν μέσφ τοϋ μαγει
ρείου, είς ο έπεκράτει άκρα καθαριότης.

—  Μαριάννα , είπεν ό οικοδεσπότης 
εισερχόμενος, ίδο4 ό έξάδελφός μας Νοέλ 
Τρελάν , υιός τής θεία; μου, ό όποιος 
φθάνει άπό τό άκρον τού κόσμου καί ιίρ- 
χεται νά μάς ίδγ). Πρέπει νά τόν περιποι- 
ηθώμεν.

Ή  ωραία κόρη τού Γουεενέη δέν £φερεν 
αδίκως τήν προσωνυμίαν ταύτην. Τεσσα- 
ρακονταέτις ήδη καί πλέον ήτο £τι άξία 
αΰτής,παρά τήν πολυσαρκίαν τη ς .Ή  κυρία 
Κερανδάλ ήν μελαγχοοινή, χαρίεσσα καί 
ευάρεστος γυνή. Οί μελάνες αΰτής οφθαλ
μοί ήσαν ζωηροί, διά δέ τών ερυθρών χει- 
λέων της διεφαίνοντο δύο σειραί παλλεύ- 
κων όδόντων

Ήγέρθη έκ τής παρά τήν πυράν έδρας 
αυτής καί ήλθε πρός τόν νεοελθόντα

—  θ ά  πεινάτε, κύριε, είπεν αΰτφ, I-  
« ε ι τα  άπό τόσον δρόμον. Σάς περιμίνωμεν 
διά νά φάγωμεν.

"Οντως, τά  πινάκια είχον πάρατεθή 
έπί τής έν τφ  μέσφ τραπέζης- Μικρά υ
πηρέτρια, νεαρωτάτη, λίαν ζωηρά καί 
καθάρια, φέρουσα σταυρόν άπό τού τρα
χήλου άνηρτημένον, έτοποθέτει τά  ποτή 
ρια καί τάς πλήρεις μηλίτου οίνου βαυ- 
κάλεις' πρό δέ τής πυράς έψήνοντο έν 
στρεφομένφ οβελφ μηρός προβάτου καί 
•πέρδικες διαχέουσαι ήδΰ άρωμα.

Γ'

Τό άντρον τών Κερανδάλ.

Έ νφ  ή οικοδέσποινα καί ή μικρά ξανθή 
ύπηρέτις συνεπλήρουν τά τοΰ γεύματος, 
ό δ έ Ίβ  προσέδενε τόν ΐππον εις τόν σταϋ- 
λον καί έτοποθέτει τήν άμαξαν είς τό ά- 
μαξοστάσιον, ό οικοδεσπότης ώδήγει τόν 
ΰπ’ αΰτοϋ φιλοξενούμενον είς τό δι ’ αΰ 
τόν προωρισμένον δωμάτιον.

Ή  ϊπαυλις τών Κερανδάλ, ό οίκος τών 
νεωτέρων τή;  αρχαίας ταύτης οίκογενεί- 
ας, ήτις ϊσχεν tv τών μελών της είς τήν 
μάχην τών Τριάκοντα, καί ής άλλα εί
χον  συνοδεύσει τόν Γουεσκλέν είς τάς 
έκστρατείας του, ήν τόσφ στερεώς φκο- 
δομημένος, ώστε διετηοεΐτο άνευ επισκευ
ών. καίτοι δύο μόνον ή τρία δωμάτια 
καί τό μαγειρεΐον έκατοικοϋντο πρό χρό
νου μακροϋ.

Ό  Πέτρος Κερανδάλ προηγείτο τοΰ 
Νοέλ κρατών σιδηροΰν λαμπτήρα. Είς τά 
ύπυτοέμον φώ; ό ξένο; ϊβλεπε τάς μεγά
λα; τοϋ ίσογαίου αίθούσας κενάς καί ψυ- 
χοάς, έστρωμένα; διά γοανίτου, τ ’ άρχαϊα 
ϊπιπλα, τραπέζας μετά τοον·υτών ποδών. 
πάντα ταΰτα λαμβά νοντα φαντασιώδεις 
μορφάς. Αί δοκοί τής οροφής, μελαναί 
έκ τού καπνοΰ, έχοησίμευον ώς άσυλον 
είς άράχνας, άς τό σάρωθρον δέν ήνόχλει 
είς τό ύψος, είς δ εύοίσκοντο. Εικόνες ά- 
πειρόκαλοι, ζωγοχφηθεΐσαι ύπό αμαθών 
ζωγράφων τών έπαρχιών, παριστων τοΰς 
προγόνους μέ στυγνήν φυσιογνωμίαν ή 
χήρας έπικλήρους μέ μορφήν άγριωπήν.

Ή  θύελλα, ήν ό "Ιβ είχε ποο(δει είχεν 
ήδη έκραγή Ό  άνεμος έμυκάτο σείων 
τάς ΰέλους τών παραθύρων, τά δ' έπιπλα 
ϊίτοιζον αίφνης ώς οστά σκελετού.

—  Είδα τήν κατοικίαν ταύτην πλήρη 
θοούβου καί κινήσεως κατά τήν νεότητά 
μου, είπεν ό Νοέλ.

Έσταμάτησεν  ένώπιον καταπέτασμα · 
τος θερμάστρας παριστώσης σφαγήν έλά- 
φου.

—  Ή γά π ων  πολΰ τό κυνήγιον, υπέ- 
λαβεν.

—  Ό  πάππος τοΰ μαρκησίου μάς με- 
τεχειοίζετο ώς συγγενείς, είπεν ό Πέτρος 
Κερανδάλ, τό δέ Σαίν-Ζιλδάς ήτο σχεδόν 
ίδικόν μας. Οί καιροί ήλλαξαν.

Καί έξηκολούθησε τήν πορείαν του. 
Άνήοχετο  τήν λιθίνην κλίμακα, ήτις εΰ
ρίσκετο είς στρογγύλον πύργον είς τό μέ 
σον τής προσόψεως.

Είς τόν πρ<2τον όροφον μέγας διάδρο
μος διγιρει τά δωμάτια είς δύο μέρη' τά  
μέν πρός βορράν Ιβλεπον πρός τήν πλα 
τείαν τοΰ Πενοέ καί τήν έκκλησίαν, τά  
δέ πρός τό μέρος τής αΰλής τής έπαύ- 
λεως.

Ό  οικοδεσπότης ήνεφξεν είς τό άκρον 
τού διαδρόμου θύραν τινά καί είσήλθε 
μετά τοϋ συνοδού του.

Τά δωμάτιον τοΰτο είχε μίαν κλίνην 
μετά στηλών, δύο έδρας έξ άχύρου καί

τράπεζαν, έφ' ής υπήρχε δοχεΐον πήλινον 
πλήρες ύδα τος μετά πινακίου επίσης πή
λινου καί χειρόμακτρα ί »  καννάβεως.

—  Ίδοΰ ή πολυτέλεια μας, έξάδελφέ 
μου, είπεν ό Πέτρος Κερανδάλ μετά πι
κρίας. Δέν ομοιάζει μέ τό Σαίν Ζιλδάς, 
όπου βλέπει τις βελοϋδον καί μέταξαν, 
τάπητας, πολυτίμους εικόνας καί χρυσόν 
πανταχοΰ. Έ δώ  ήμεΐς ούτε είς τά θυλά
κιά μας έχομεν χρυσόν.

Τό παράθυρον ϊφερε κυανόλευκα πα ■ 
λαιά παραπετάσματα.

—  Σάς εΰχαριστώ, είπεν ό Νοέλ, θά 
ήμαι πολΰ καλά είς αΰτό τό δωμάτιον.

Καί μειδιών προσέθηκε :
—  Δέν υπάρχουν κλέπται είς τόν τ ό 

πον σας ;
Ό  Πέτρος άνύψωσε τοΰς ώμους.
—  Κλέπται  ; είπε. Δυστυχείς άνθρω- 

ποι ! Τί θά κάμωσιν έδώ :
*0 Νοέλ είχεν άφαιρέσει τόν σάκκον 

του, δν άπίθηκεν έπι τής τραπέζης. άφ' 
ής παοήγαγε μεταλλικόν ήχον

—  Διαβολε! είπεν ό Πέτρος, είναι πλή
ρης χρυσού ό σάκκος σου !

Ό  έξάδελφός έξεμεστηρεύθη αΰτψ φι- 
λικώς.

’ Ηλθεν είς Βρεττάνην σκοπών ν’ άγο- 
ράσΥ) ιδιοκτησίαν τινα,άν εΰρισκε τοιαύτην 
άοέσκουσαν αΰτώ. Αί αναμνήσεις τοΰ τό 
που τής γεννήσεώς του εΐλκυον αΰτόν 
πάντοτε. Έσκέφθη τό Σαίν-Ζιλδάς, τό 
Πενοέ, τήν κοινήν αΰτών κοιτίδα, άφ’ 
ής ή κακοδαιμονία άπεδίωξεν αΰτόν. Οΰ- 
δέποτε έπεθύμησεν άλλο τι ή νά έπανέλθγ) 
έκεϊ εύπορος.

"Ηδη ήτο είς Πενοέ.
Βεβαίως δέν ήτο έκατομμυριοϋχος,είχεν 

όμως άρκούσαν περιουσίαν διά νά ζήσιρ ά- 
νέτως. Είχεν έκεϊ έντός τοϋ σάκκου τό  
στρογγύλον ποσόν τών όγδοήκοντα χιλιά 
δων φράγκων είςχρυσόν καί χαρτονομίσμα
τα,πρός τούτοις δέ είχε έτέρας τετρακο- 
σίας χιλιάδας εϊςτινα φίλον άπολαμβάνον- 
τατής εμπιστοσύνης του.Έπειδή δέν είχεν 
είμή μίαν νεαρωτάτην θυγατέρα, ήτο έ- 
λεύθερος ν’ άκολουθήσν) τάς ορέξεις του 
καί διά τοϋτο προετίμησε νά εγκατα
σταθώ έ κεϊ που. Είς οΰδένα είχεν άναγγεί- 
λει τόν σκοπόν του. Δέν ήθελε νά καθιστά 
γνωστάς τοΐς πάσι τάς . υποθέσεις του. 
Άποβιβασθείς είς "Αβρήν πρό τινων μό
λις ήμερών, έτοποθέτησε τήν θυγατέρα 
του ώς οίκότροφον καί ήλθε κατ ’ εΰθεΐαν 
πρός τόν έξάδελφόν του ΐνα ζητήσγι τήν 
συμβουλήν αΰτοϋ, χωρίς νά είπν) είς τινα 
ποϋ μετέβαινε καί έπί πόσον θ’ άπουβία- 
ζεν.

—  Είναι περισσότερα άπό σαράντα Ι τη,  
ποϋ λείπω έκ Βρεττάνης, είπε συμπε- 
ραίνων. Δέν τήν έλησμόνησα ούτε έπί Ιν 
λεπτόν. ’

Ό  Πέτρος Κερανδάλ ήκροάτο αΰτοϋ 
έν σιγώ,τοΰς οφθαλμούς ϊχων προσηλωμέ
νους έπί τοϋ σάκκου τοϋ περιέχοντος τ ό 
σον χρήμα. Έσκέπτετο  οτι διά τών όγδο
ήκοντα έκείνων χιλιάδων ήδύνατο νά 
πληρώσγ) τά χρέη του καί ν’ απαλλαγή 
τών οχληρών δανειστών καί τών δικαστι-
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*ών κλητήρων, οΐτινες άπηνώς κατεδίω- 
* 0ν αΰτόν.

Ό  Πέτρος Κερανδάλ,φύσει χλαζών ώς 
βαρόνος τών τιμαριωτικών χρόνων,βαρέως 
Ιφερε την κακοδαιμονίαν, είς γ)ν είχε πε- 
ριέλθει. Δέν εΰρισκε πλέον οΰδέ χίλια 
φράγκα νά δανεισθή έπί ΰποθήκγ) τών 
γαιών του. Πχνταχόθεν κατεδιώκετο καί 
οΰδαμόθεν ήλπιζε. Διά τοϋτο βλέπων τόν 
σάκκον έκεϊνον διενοεΐτο οτι έκεϊ θά εΰ ■ 
ρισκεν άγκυραν σωτηρίας, θά ήδύνατο δέ 
οΰ μόνον νά ζήσγι άνέτως, άλλά καί την 
σύζυγον καί την θυγατέρα του νά μη ά- 
φήσΥ] έν πενί<£.

Ό  Νοέλ ένιπτε τάς χεϊρας καί τό πρό
σωπον, οτε ή φωνή τής ωραίας ΰπηρέτι- 
δος ήκούσθη καλοϋσα :

—  Είς τό τραπέζι !
Αί κακούργοι σκέψεις τοϋ Πέτρου Κ ε 

ρανδάλ παρελθόν, άμα ώς οΰτος είσήλθεν 
έν τή θερμή τού μαγειρείου ατμόσφαιρα. 
Έκεϊ  τό πάν ην φωτεινόν, χάριεν' τό 
πάν άπέπνεε την αφθονίαν καί την εΰδαι- 
μονίαν. Τό φώς κυρίως προήρχετο έκ τής 
■πυράς, ητις έκαιε πάντοτε.

Λαμπτήρ, άνηρτημένος άπό τίνος τής 
όροφος δοκού, έρριπτε τό φώς αΰτοϋ έπί 
τής τραπέζης, έφ’ ής ό ζωμός έλάπνιζεν 
άρωματίζων την ατμόσφαιραν.

"Οτε οί συνδαιτυμόνες έλαβον θέσιν 
περί την τράπεζαν, μετά μικράν σιγήν, ό 
Νοέλ ήρξατο διηγούμενος τά κατά τόν 
βίον αΰτοϋ.

Ώμίλησε  μετά συγκινήσεως περί τϊις 
Φυγατρός του, ήν μόνην είχεν έν τφ  κό- 
σμφ. ΤΗτο μελαγχροινή, μέ άφθονον κό
μην, μεγάλους καί ζωηροΰ; οφθαλμούς 
κρεολΐις καί λίαν εΰφυής. Έμάνθανε πάν 
■δ,τι ήθελε. Τέλος ώνομάζετο ’ Ιωάννα.

Έθαύμασε τήν καλλονήν τής ’ Αγνής, 
τ·?5ς θυγατρός τοϋ Πέτρου, ήτις είχεν ήδη 
ανάστημα γυναικός, ήν δ’ εύσωμος καί 
ρωμαλέα.

Κατά  τά  έπιδόρπια οί δύο έξάδελφοι 
ήσαν ήδη οί καλλίτεροι έν τφ  κόσμψ φίλοι.

Ο Νοέλ, ένθαρρυνόμενος έκ τών μειδια
μάτων τΐ^ς Μαριάννας,έξεμυ«τηρεύετο τά 
πάντα. Είπεν δλον αΰτοϋ τό παρελθόν 
καί τά διά τό μέλλον σχέδιά του. "Ηθελε 
νά έγκατασταθή έκεϊ καί νά ζήσϊ) άνέ
τως. Έπρεπε νά τφ  εύρωσιν οικίαν τινά, 
ώς τήν τού Πενοέ, έπί παραδείγματι, 
μετά έξηκοντάδος πλέθρων πέριξ διά νά 
άπασχολήται διασκεδαζων.

Ή  ώραία Μαριάννα ολίγου δειν νά είπϊ) 
αΰτφ :

—  'Αγοράσατε λοιπόν τήν Ιπαυλίν 
μας. 'Ημάς θά μά; έκδιώξωσιν

Ά λ λ ά  δι’ ένός βλέμματος έπέβαλλεν 
αΰτή σιγήν ό Πέτρος.

Ήρκέσθη μόνον νά παραπονεθή διά τήν 
δυστυχή έποψήν καί τοΰς μόχθους, ο ΐ τ ι 
νες έδει νά καταβάλλονται διά τήν συν- 
τήρησιν πολυαρίθμου οίκογενείας, οπότε 
μάλιστα ή συγκομιδή δέν ήτο έπαρκής.

Είτα ώμίλησε περί τοϋ μακροϋ τά ξ ε ι - 
Χίου, τό όποιον ό Νοέλ Τρελάν έξετέλεσε 
μετά τοβούτων αγώνων, καί τής ανάγκης, 
ήν οΰτος είχε νά ήσυχάσγ).

Τήν έπαύριον θά είχον καιρόν νά όμι- 
λήσωσιν έκτενέστερον.

Ή  ΰπηρέτις κατόπιν, μετά τήν άφθο
νον πόσιν τού οίνου, ώδήγησε τόν Νοέλ 
είς τό δωμάτιον αΰτοϋ. Άπεχώρησε καί 
αΰτη είς τό ύπερώον δωματιόν της, ένφ ή 
Ά γ ν ή  καί ό αδελφός της μετέβησαν έπί- 
σης ΐνα κοιμηθώσιν Έχωρίσθησαν μετά 
πολλών ένδείξεων τρυφερότητας καί τέλος 
τήν ένδεκάτην τής έσπέρας ή Μαριάννα 
καί ό Πέτρος Κερανδάλ εύρέθησαν μόνοι, 
καθήμενοι παρά τήν θερμάστραν.

Δ'

Ό  ΙΙειρασμός.

Ό  Πέτρος Κερανδάλ έ'μενεν έκεϊ, ακ ί
νητος έν τφ  ψιαθίνψ άνακλίντρψ αΰτοϋ, 
τούς οφθαλμούς εχων προσηλωμένους έπί 
τ ι ς  πυράς έναντι τ^ς συζύγου του.

Έπί  τινα λεπτά δέν ώμίλουν. Ό  Πέ
τρος, διά νά διέλθϊ) τόν καιρόν, έπλήρωσε 
καπνοσύριγγα καί άνήψεν αυτήν.

Μέγας μέλας αίλουρος έρεγχαζε παρά 
τοΰς πόδας τής κυρίας του. Τό άλσα- 
τιανόν ώρολόγιον, άνηρτημένον έπί τού 
τοίχου, προεχώρει πάντοτε, ένφ τά βάρη 
αυτοϋ κατήρχοντο όλονεν.

Έ ξ ω  ό άνεμος έμυκάτο λυσσωδώς. Έ -  
σύοιζεν είς τοΰς διαδρόμους, αί δέ ΰελοι 
τών παραθύρων έτριζον έν τοΐς πλαισίοις 
αΰτών.

—  Τί  κακόν, είπεν ή Μαριάννα. Θά 
συμβούν βεβαίως ναυάγια.

Ό  Πέτρος, τήν κεφαλήν στηρίζων έπί 
τή ;  ρωμαλέα; αΰτοϋ χειρός, ?>έν έκινήθη 

I ποσώς. Οί όζωδεις αΰτοϋ δάκτυλοι έβυ
θίζοντο είς τήν μακράν φαιάν κόμην του 
ξέοντες τό κρανίον αΰτοϋ, ώς εί ήθελον 
ν’ άποσπάσωσιν ιδέαν τινά.

—  Τί σκέπτεσαι ; ΰπέλαβεν ή Μα- 
ριάννα μετά μικράν σιγήν.

—  Τίποτε
—  Παράδοξον. Έχε ις  τό ύφος κακόν, 

καθώς τήν ήμέραν ποϋ ό ’ Ιάκωβος έφυγε 
διά τόν στρατόν.

—  Μέ τόν γείτονα μας, τόν μαοκήσιον 
δέ Φοντερόζ ! Αληθώς.  Ή  άντιθεσις με
ταξύ τών δύο έξαδέλφων μέ έπείραζεν. 
Ό  μέν άνεχώρει μέ μεγάλην συνοδίαν καί 
τά θυλάκια πλήρη χρυσοΰ. Ητο αρχηγός 
τάγματος,  αξιωματικό;,  διότι είναι πλού
σιο; καί λέγεται μαοκήσιος,ό δέ Ιάκωβος 
έφευγε ρακένδυτος, άνευ οβολού. Τίποτε 
δέν έχομεν νά δώσωμεν οΰτε είς αΰτόν, 
οΰτε είς τόν αδελφόν του Κορεντϊνον. Εί 
ναι έξευτελιστικόν.

Έσιώπησε καί είσέπνευσε διά τής κα- 
πνοσύριγγος νέφος καπνού.

—  Κίξεύρει; τ ί  λέγουν διά τάν πόλεμον; 
ήρώτησεν ήΜαριάννα μετά μίαν στιγμήν.

—  "Οχι '  έχω άρκετάς φροντίδας ίδι- 
κάς μου,ώστε νά μή φροντίζω διά τάς υ
ποθέσει; τών άλλων. Τήν ήμέραν της ει
ρήνης πρέπει νά πληοώσωμεν τά χρέη μας, 
δηλαδ ή νά φύγωμεν άπ’ έδώ, άφοϋ δέν ευ - 
ptQKOutv πλέον νά ίχνεισθώ^εν ουτε Ιν 
φραγχ,ον. Τι (jlI πειράζει ό πόλεμος ; Βε

βαίως ο Ποώσσος δέν θά έλθη νά μάς έκ- 
διώξη άπό τόν πύργον τούτον, είς τόν ό
ποιον οί Κερανδάλ κατοικούσι πρό τόσων 
αίωνων Τό Πενοέ είναι πολΰ μακράν τών 
συνόρων. Οί δικαστικοί κλητήρες είναι 
έπίφοβοι' έσώθημεν μέχρι τούδε' τώρα δ
μως, τετέλεσται !

Καί έσιώπησε πάλιν καπνιζων. ένφ ή 
Μαριάννα, περίτρομος έκ τών λόγων, οΰς 
ήκουσεν,ήτένιζεν αΰτόν δειλώς.

Αίφνης τό ώρολόγιον έσήμαινε τήν δω- 
δεκάτην.

—  Θά έλθτρς νά κοιμηθής ; ήρώτησεν 
ή Μαοιάννα έγερθεΐσα καί θέσασα τήν 
χεΐρα έπί τοϋ ώμου τού συζύγου της.

Έκεΐνος έκίνησε τήν κεφαλήν.
—  "Οχι, είπε Δέν νυστάζω
—  Ά λ λ ά  τ ί  έχεις ;
—  Είμαι λυπημένος.
—  Διατ ί  ;
—  Αί ! τό είξεύρεις, διά σάς. Τί θά 

γίνεται,  σύ καί ή Ά γ ν ή ,  άφοϋ ϊ»ιωχθώμεν 
άπό τό Πενοέ ; Οί άνδρες οίκονομούνται. 
Ό  "Ιβ δύναται νά έργασθή. Ό  Κορεντϊ- 
νος καί ό ’ Ιάκωβος θά χατατα f  θώσιν είς 
τόν στρατόν. Έ γ ώ  θά αΰτοχειριασθώ. *0 
Κλαύδιος γνωρίζει γράμματα καί θά εΰρτ) 
κάνέν γραφεΐον. Ά λ λ ά  ή θυγάτηρ σου, 
ή βαρονίς δέ Κερανδάλ, διότι είσαι βα- 
ρονί;, βεβαίω; δέν είναι δυνατόν νά ά ρ y ί — 
σγις πάλιν εργασίαν, δπως άλλοτε. Καί 
δέν θέλω ή Ά γ ν ή  νά ΰπάγ·/) είς τούς άλ 
λους. Είναι πολύ ώραΐα.Τί θά κάμετε λοι
πόν ; Είναι απελπιστική ή θέσις μας.

—  Πόσα χρεωστεϊς ; ήρώτησεν ή Μα- 
ριάννα

—  Όγδοήντα  χιλιάδες φράγκων.
—  Τόσα πολλά;  είπε κύπτουσα. Τ ό 

σον αξίζει τό Πενοέ.
Αίφνης ό Πέτρο; άν^,σκίρτησε.
— Όγδοήντα  χιλιάδες φράγκων !
Τό ποσόν ακριβώς τοϋτο περιεΐχεν ό 

σάκκο; τού Νοέλ.
“Εφερε τήν χεΐρα έπί τοϋ μετώπου ένα- 

γωνίως, ώς εί ήθελε ν’ άποδιώξν) σκοτει- 
νάς ιδέας. Αΰται δμως όλονέν έπανήρ- 
χοντο αυτφ.

—  Πήγαινε, είπεν είς τήν Μαριάνναν. 
Θά μείνω πλησίον τϊίς πυρά; καί άν ό 
καιρός διορθωθ-7), πιθανόν νά ύπάγω είς 
τά δάση διά νά κυνήγήσω καμμίαν δορ- 
κάδα τήν νύκτα.

—  Καί ό έξάδελφος Νοέλ πότε θά 
φύγγ) ; ήρώτησεν ή Μαριάννα.

—  Δέν είξεύοω. Αΰριον ίσως, άμα έξ-  
ημερώσϊ) ή άργότερα.

Καί άποτόμως προσέθηκε :
—  Τί σέ πειράζει ; Δέν μάς στενοχω- 

ρεΐ Πήγαινε νά κοιμηθή;.
Έκείνη έκυψε καί ήσπάσθη αΰτόν.
—  "Ελα, Πέτρε, είπε, θάρρο; 'Η νω 

μένοι θά γίνωμεν ισχυροί. Τά τέκνα σου 
σέ άγαπώσιν. "Ας είμεθα δυστυχείς μαζύ. 
Θά πράξωμεν δ,τι πρέπει διά νά ζήσωμεν.

Ό  Πέτρος τήν ένηγκαλίσθη καί τή ά- 
πέδωκε τόν ασπασμόν.

—  Καλά, είπε, πήγαινε.
["Επίται συνέ'/εια].
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Τ ά  φλογισμένα μ ά τ ια , ποϋ μέ δάκρυα 
Κ χί γελοίο είναι γεμά τα: ή βραχνάδα  
Τής φω ής: ή χομμένη ομιλία  

Ο ί στεναγμοί: τ; χινησες, ποϋ δείχνουν 
’ Α νησυχία: χα'ι ε'/.εΤνο τό τρεχάτο  
Π ερπάτημα: χ α ι τά συχνά ο’πισω  
Τ οϋ χεφαλιοΰ γυοίσματα , ποϋ χάνει 
Κ ανένας, σάν ν άχούη τώ ννμά του. 
Ε ίν α ι σημεία αλάνθαστα μ α νία ;, 
Ό π& ύναι ριζω'χένη π ολλά  χρόνια .

(C a n a c e , αρχαία  τ ρ α γ ω δ ία ) .

Έζησε ποτέ ανθρώπινον πλάσμα, δπερ 
άνυψοΰν τοΰς οφθαλμούς είς τόν ουρανόν 
τής ’ Ι ταλίας, νά ήρνήθη οτι οΰτος είναι 
ό αίθριώτεοος χαί διαυγέστερος δσων ποτέ 
έφαί^ουνε τό ίλειδίαιια τοΰ Θεοΰ ;

Έ ζ η  σε ποτέ ανθρώπινον πλάσμα, δπερ 
άνυψοΰν τοΰς οφθαλμούς είς τόν ουρανόν 
τής ’ Ιταλίας, δταν ό πρωτότοκος τής 
φύσεως υΙός πεοιβάλη αΰτόν διά τών α 
κτινών του, νά μή άνεμνήσθη τών μεγά
λων άνδρών, οίτινες δέν ΰπάρχουσι νυν, 
χαί ών τά όνόαατα άπέμειναν έν τώ ψυχώ 
ώς άρμονία άρπης μή κρουομένης πλέον ;

Καί δταν τό άστρον έκεϊνο τώς ζωής, 
έγκαταλεΐπον είς τήν νύκτα τό κράτος 
τοΰ ουρανού, άποστέλλν) πρός τοΰτον τόν 
τελευταΐον αΰτοΰ ασπασμόν διά τών ά- 
κτίνων του, πόσαι χεΐρες δέν τείνονται 
πρός αΰτό ίκετεύουσαι νά παραμείνν) έν 
τή οΰοανία θέσει του ;

Ά λ λ ’ έκεϊνο, άν απέρχεται τό έσπέρας, 
έπανέρχεται τήν πρωίαν' βλέπει τοΰς αι 
ώνας διασκεδαζομενους έν τή αίωνιότητι,  
τάς γενεάς ώθουμένας είς τόν τάφον καί 
τήν άπειρον διαδοχήν τών τε αρετών καί 
τών έγκληιχάτων I

Έπ ί  βραχΰν χρόνον έφώτισε την τιμήν 
τής ’ Ι ταλίας '  άλλ’ έπί μακρόν, μακρότα- 
τον, τάς λύπας αΰτής καί τό αίσχος !

ΟΕμοι ! ουδέποτε έπίστευον δτι οί λαοί 
ηδύναντο ν’ άποθάνωσι τόν θάνατον τών 
ατόμων . . .

Καί ποιος οφθαλμός δέν δακρύει, δταν 
τό μελαγχολικόν φώς τής τε σελήνές καί 
τών αστέρων φωτιζν) άπό τοΰ ΰψους τάς 
αφώνους τής γής πεδιάδας ; Αί κινήσεις 
τών άστέρων παράγουσιν οΰρανίαν άρμο- 
νίαν, αιώνιον άσμα, δπερ, καίτοι ώς έκ 
τής μεγάλης άποστάσεως δέν ακούεται 
υπο τών υιών τής γής, έμπνέει δμως αύ- 
τοϊς μυστηριώδη αισθήματα, άκατάβλη- 
τον οίκτον, άφυπνίζοντα έν τή ψυχώ 4- 
δείας καί λυπηράς αναμνήσεις καί άναβι- 
βάζοντα είς τοΰς οφθαλμούς τά δάκρυα.

Είσαι ώραΐος, ώ οΰρανέ τής Ιταλίας, 
είτε ό ήλιος, είτε οί άστέρες σέ φωτί-

ζουσι ! Είσαι ποάγματι θειον δημιούο- 
γνίμα ! Ή  τό π2ν κυβερνώσα αίωνία Σ ο 
φία έδώρησε τόν ώραΐον τοΰτον οΰοανόν 
είς τήν ’ Ιταλίαν, δπως ύπάρξγι άκτινοβό- 
λος μαρτυς τών ήμερών τής δόξης της.

Καί ή γώ !
Εκάστη βώλος αΰτής περιέχει τήν 

κόνιν τής καρδίας ένός ή^ωος. Περιπα- 
τούμεν έπί τής κόνεως τών μεγάλων . . . 
ήμεΐς, οίτινες ϊπρεπε μάλλον νά ήυ.εθα 
τεθαμμένοι ύπό τήν κόνιν ! Μόνοι οί ξένοι 
γινώσκουσι τήν ήμετέραν ιστορίαν καί 
πλήρεις σεβασμού διστάζουσι νά βαδίσωσι, 
φοβούμενοι μή άκούσωσι φοινής έξερχομέ- 
τοΰ έδάφους καί κραζούσης :

J i i k f ,  ύ ια τ ττατεί^ ένα γενναίον  ;

Ά λ λ ά  βαδίζετε άφόβως, ώ ξένοι, διότι 
καί ό έλάχιστος σπινθήο τής γνίς έσβέ- 
σθη έπί τοΰ οΰδού τοΰ θανάτου, δστις 
είναι δύσις άνευ λυκόφωτος έκ δέ τών 
τάφων δέν ακούεται φωνή νεκροϋ, άν μή 
βάλγ, αΰτήν ή ανδρεία ή ό οίκτος τών 
ζώντο>ν,

Διά ποιον είναι οί καρποί οΰτοι ; Ή  
γή αδιαφορεί περί τούτου. Παρέχει αΰ
τοΰς δαψιλώς, είς πάντα τείνοντα τήν 

1 χεΐρα δπως τοΰς δρέψϊ). Πυρίνη ρομφαία 
έτέθη φρουρός τής Έδεμ ! Πάντες δέ, καί 
οί άμαοτωλοί γονείς καί τά  άθφα τέκνα, 
άπώλεσαν τήν έλπίδα αΰτης . . . "Αν δέν 
ε'χετε τό θάρρος νά πολεμήσετε . . . έπι- 
κατάρατος οστις έκπέμψει σσεναγμόν έξ- 
ευτελισμοΰ ! . . . Υποφέρετε έν σιωπή.

Διηγούμαι ιστορίαν εγκλημάτων . . . 
έγκλημάτων φοβερών, άποτροπαίων . . . 
άτινα μόνον κακούργοι, μισοΰντες τόν τε 
Πλάστην καί τό πλάσμα του, δύνανται 
νά διαπράξωσιν . . . έγκλημάτων, πεοί ών 
μόλις είναι πιστευτόν δτι υπάρχει οΰς δυ- 
νάμενον νά τά άκούσν), οΰχί ψυχή νά τά 
συμμερισθ'ώ καί χεΐρες νά τά Ικτελέσοισιν. 
Ας μή μέ κατηγορήση δέ τις δτι προτί

θεμαι νά τρομάζω, ουχί νά διδάξω τά
πλήθη·

Ο λόγος είναί τι εΰ/.ολον' άλλά τά οή· 
ματα τής σοφίας δέν εξέρχονται συνή
θως τών χειλεων τοΰ Ανθρώπου. Ό  θέ~ 
λων νά μέ κατηγορήστ] «ς  άναλογισθή 
πρώτον τάς πεοιπετείας τών αιώνων, άς 
μελετήσν) τήν καοδίαν τών άνθοώπων, καί 
θά ίδή δτι ή ιστορία τών γενναίων έγέ
νετο διά τούς γενναίους.

Οΰδέν μειδίαμα φαιδρύνει τήν δψιν τώς 
άρετ'Τκ μόνη αΰτής αμοιβή είναι ή δόξα, 
—  ή μεγίστη πράγματι καί πρώτη τών 
παρηγοριών, αϊτινες άφεθησαν είς τήν έχ- 
φυλισθεΐσαν γενεάν τοΰ Ά δά μ  ! Ά λ λ ά  
μεγίστη και πρώτη διά τάς εΰγενεΐς καρ-

διας, αΐτινες γινώσκουσι νά τήν άγαπώσι, 
νά ζώσι δι’ αΰτήν καί ν’ άποθνήσκωσιν 
υπέρ αΰτώς. "Οπου τό έλάττωμα κατ έ
στησε στείρα τά  πνεύματα, καί αί ψυχαί 
έμαράνθησαν έν τή κακία,τί είναι ή δόξα; 
Άντι«.είμενον χλεύης καί γ έλω το ς .Ά πα ι -  
τεΐ ται  άλλο τι  ίσχυρότερον ή ή φωνή τώς 
άρετης. Ή  θέα τών έρειπίων τοΰ έγκλή- 
ματος δύναται μόνη νά συγκινήσν) τά  
πνεύαατα έκεΐνα . . . οΰδέν ετεοον.

Μ όν η  ή φοβεοά φωνή τοΰ Αρχαγγέλου  
ρηγνύει τούς τάφους καί έζεγειρει τους 
νεκρούς άπό τοϋ ληθάργου τοΰ θανάτου...

*

» *

Τό λυκόφως κατά τό τέλος αΰτού πε- 
οιέβαλλε διά μελαγχολικωτάτης άκτΐνος 
τάς άνθούσας άκτάς της Νεαπόλεως. Α ί  

κορυφαί τών όρέων Τιφάτα, Βεζούβιού 
καί τών έκ τοϋ ένός μέρους περιβαλλόν
των τοϋτο Άπεννίνων, κατεκλυζοντο ύπό 
πορφυροχοόου φωτός, δπερ έξασθενιζον 
βαθμηδόν κατά τά άπωτέρω κείμενα όρη, 
άπώλετο έν τφ  σκότει τής έπερχομένης 
νυκτός, ώς ό χοόνος έν τή αίωνιότητι.

Ήδε ΐα  ή τής Ισπέρας αΰρα, ότέ μέν 
ταράττουσα έλαφρώς Ηιά τών άκρων τών 
πτερύγων της τήν έπιφάνειαν της θα
λάσσης, ότέ δ  ̂ άρπάζουσα τά χρώματα 
τή; ποοτοκαλλέας, τής άλόης καί τών 
άοωματικωτέρων φυτών τής καθιστώσης 
φαιδράς τάς άκτάς τοΰ Παυσιλύπου καί 
τής Μαργελλίνας άνατολικής χλωρίδας, 
πεοιβάλλουσα δι’ αΰτών τόν οδοιπόρον καί 
άνυψοϋσα αΰτά είς τόν ούρανόν, ώς φόρον 
ποοσφεοόμενον ΰπό τής γής είς τόν Δημι
ουργόν της.

Ήδύ  τό φσμα τής έσπέρας, δι οΰ ό 
αγρότη; αναγγέλλεται μακρόθεν είς τήν 
οικογένειαν του.

Ήδύς ό ΰμνος, δν δίκην χαιρετισμού 
απευθύνει ό άλιευς είς την άπό τών απέ
ναντι οοέων άνατέλλουσαν σελήνην, ένφ 
πλήτ τη  διά τών κωπών αΰτού έρρύθμως 
τά ΰδατα τοΰ κόλπου τής Νεαπόλεως.

'Ωραία ή γώ σου, ώ όλβία χώρα, ώραία 
ώς ό γήινος παράδεισος κατά τάς ποώτας 
τής δημιουργίας ήμέρας !

Ά λ λ ’ ΰπό τινα στοάν τού Καβτελκα- 
ττονάνον, έξαισίων άνακτόρων τοϋ βασι- 
λέως Μαμφρέδου. άγουσαν είς τούς βασι
λικούς κήπους, νέος τις, άναίσθητος είς 
δλην εκείνην τήν μεγαλοπρέπειαν τής φύ- 
σεως, έχάρασσε διά τής αιχμής τοΰ ξ ί 
φους του άτάκτως σχήματα έπί τής άμ 
μου. ‘ Η δψις αΰτοΰ ήτο ώραία καί έπι- 
βλητική' ή ξανθή κόμη του, διαιρουμένη 
έπί τοΰ μετώπου αΰτοϋ, κατήρχετο μέ-



χρι
τών ωιχων του ’ το ποοσωπον του ει-

yev Ικτακτον χάριν' άλλά τά μεγάλα αΰ
τοϋ καί γλαυκά όμμ,ατα έστοέφοντο συ- 
χνά κ ις αγρίως ΰπό τά  βλέφαρά του, $ ·/)- 
τ έ ν ι ζ ο ν  ακίνητα είς διαφόρους διευθύνσεις, 
ώς έ'χτή; έντάσεω; τών σκέψεών του,οίονεί 
παρατηροΰντά τι πέραν τού κόσμου του- 
του.

’Επί τοϋ μετώπου του υπήρχε σημεΐ- 
ον, οπερ οΰδέποτε έφάνγ) έπί τού μετώπου 
τή; νεότατος.

Τί ένετύπωσε τήν σφραγίδα τών ετών 
έπί τή ;  κεφαλής έκείνου, δστις μόλις είδε 
διαορεύσαντα είκοσι ;

Αί ψυχικαι πικρίαι καταλογίζουσι τά 
ϋτη έπ'ι τού προσώπου τοϋ τεθλιμμένου, 
και το σημεΐον έκεΐνο ητο έπί τής κεφα
λές του ώς τό διάδημα τού άλγους.

Τάλας ! Οΰδέποτε μητρός θωπεία κα
θησύχασε τοΰς κλαυθμούς του' ουδέποτε 
φίλημα πατρός έφαίδρυνεν άΰτόν κατά 
τήν νηπιότητά του. Οΰτε πατέρα, ουτε 
μητέρα έγνώοισε. Ή τ ο  έν τή ζωή, ώς 
δένδρον έν τή έρήμ-ψ. Άνε ζή τ ε ι  έν τί) 
μνήαϊΐ του, καί εΰρισκεν έν αυ;1ί την έοη- 
μίαν τοϋ πνεύματος . . . καί μόνον μεμα- 
κρυσμένας τινάς αναμνήσεις αΐματος. . . 
άλλά συγκεχυμένας, άλλά σκοτεινάς τό 
σον, ώστε μάτην προσεπάθει νά διακρίνγ) 
τι έν αΰταΐς Ή  ψυχή του ήτο. φλογερά, 
ώς ό 7)λιος, ΰφ’ δν έγεννήθη. Ή  γέννησίς 
του τόν κατέθλιβε Μυστηριώδες τι α ί 
σθημα μεγαλείου τόν έβασάνιζεν. Έπόθει 
τι, οπεο καί αΰτός ήγνόει. Έπεθύμει διά 
τού βλέμματος νά είσδύσνι είς τά μυστή
ρια τής δημιουργίας. Ήθελε  δι ’ ένός λό 
γου νά δεσπόζτ) άπάντων τών τής ΰφη- 
λίου λαών. Έπόθει νά ήναι θεός, έ'χων 
τάς Ιδιότητας τών άνθοώπων, ή άνθρωπος 
ϊχων τήν σοφίαν καί τοΰς κεραυνού; τοϋ 
Θεού. Ά λ λ ’ ή ΰψιπέτις φαντασία του, 
λαμβανομένης ΰπ’ όψιν τή; άθλία; του 
καταστάσεως, έμαραινετο έν τή φλεγουσϊ) 
λάμψει τής είκόνος. Ή  καρδία του κα- 
τεσπαράσσετο έν τή άγωνίιf ,  καί γισθάνετο 
απασαν τήν φοικώδη βάσανον, εις ήν έ- 
βύθιζεν αΰτόν ή τής φιλοδοξίας παρα
φροσύνη ,

Ί σ ω ς  τό πϋρ τούτο θά άπεξήοαινε πρό 
πολλοϋ έν αΰτφ τήν πηγήν τής ζω^ς, 
αν μή οΰοανία τις μορφή ήγείρετο έν τγ  
ψυχή του, καταπραυνούσα ένίοτε τάς έν 
αΰτή θυέλλας. Οΰτος ήτο βεβαίως ερως 
άνελπις καί άνωτερος αΰτοϋ. Μόνον ή 
ιδέα — άν οί άνθρωποι ήδύναντο νά γι - 
νώσκωσι τήν ιδέαν — θά έτιμωρεΐτο.

Είς ακόλουθος τολμών ν’ άνυψώιγ) τά 
βλέμματα είς τήν θυγατέρα τού βασι- 
λέως ! Τί ήλπιζεν ; "Οτ ι  ή παρθένο; τού 
σοηβικού οίκου θά έταπεινοϋτο μέχρις 
αΰτοϋ', Γινώσκων τοΰς κινδύνους, έσκέ
πτετο  τάς βασάνους, αΐτινες τόν περιέμε- 
νον ;

Ήρά το  άνελπιν Ιρωτα :
Οί οφθαλμοί του, οί πρό πολλοϋ αναί

σθητοι είς πάν δ,τι  ώοαιότερον παρεΐχεν 
αυτφ ή φύσις, προσηλώθησαν αΐφνη; έπι 
τών ανακτόρων τού υιού τοϋ Φρειδερίκου.

Τό Καβτελχαπουάνυν ήτο πράγματι δι

αμονή αξία βασιλέως Ά λ λ ’ άν κατά 
τόν όγκον ήτο οίον τό πλάσμα —  άνα- 
μιμνησκόμενον δτι είναι μέρος τοΰ Πλά
στου —  ήδύνατο νά φαντασθή, κατά τό 
οχυρόν ήτο οίον ό τύραννος έν τή αγωνία 
τού φόβου ήδύνατο νά έκλέξη, διότι ό 
Νορμανδός Γουλλιέλμος ό άνή
γειρεν αΰτό πρός ΰπεράσπισίν του. Τείχη 
παχύτατα,  πλεΐστοι όσοι πύργοι, προμα
χώνες, σκοπιαί, καί πάν δ,τι ή οχυρωμα
τική τέ^νη τοϋ ΙΒ αίώνος ΰπηγόρευεν, έ- 
χρησιμοποιήθη έκεϊ δπως έξασφαλίσγι τόν 
τρέμοντα τύραννον- άλλ ’ είς μάτην !

"Οπου λείπει ή έκδίκησις τών άν
θρώπων, άγουπνεΐ ή κρίσις τού Θεού . . . 
Έκεΐνος δέν άπέθανε διά σιδήοου' άλλ ’ 
ή γενεά του εξέλιπεν.

Ό  θρόνος, δν άνήγειρεν ή άνδρία τού 
Ροβέρτου Γυιικάρδου καί τού κόμητος 
Ρογήρου, κατέπεσεν ύπό τήν χεΐρα τή; 
αίωνίας δικαιοσύνης, ήτις έτιμώρησε τά 
εγκλήματα Γουλλιέλμου τοϋ Α έπί τοϋ 
άτυχούς Γουλλιέλμου, υιού τοϋ Ταγκρέ- 
δου κόμητος τοϋ Λέτσε.

Γουλλιέλμος ό δεύτερος, θελήσας νά 
καταστήσϊ) φαιδρότερον τό φρούριον, 2φε- 
ρεν είς Νεάπολιν Νικόλαον τόν έκ Πίσης, 
τόν μέγιστον τής έποχής του άρχιτέκτονα 
καί άνέθετο είς αΰτόν τήν διακόσμησιν 
του. Ά λ λ ’ ή μεγαλοφυία τού άρχιτέκτο- 
νος ΰπέκυψεν άκουσίως ένώπιον τοΰ κ τ ι 
ρίου, οδτινος έπεχείρει τήν μεταρρύθμισιν, 
και αί έπενεχθεΐσχι αεταβολαί συνέτεινον 
δπως έπαυξήσωσι τήν φρίκην του

Οδτω καί ό λιγύμολπος Τοαβαόο rr ·.·, 
έν τή σιγή τής νυκτός , π^οτίθεται 
νά ψάλϊ) φαιδρότατον άσμα, καί δμως 
διαφεύγουσιν άκουσίως αΰτοϋ τοϋ σ τή 
θους του θλιβ εοώτατοι τόνοι, καταλή- 
γοντες είς τό άσμα τού άλγους.

Ή  σελήνη, —  ητις δλη φαιδ}ότης δια- 
τοέχει τά ουράνια πεδία καί άδιαφορούσα 
άν έπί τή;  γή; ευλογούσιν ή καταρώνται 
τά φώς της, φωτίζει  τό πρόσωπον τοϋ έρα- 
στού, περιμένοντος μετ'  άγωνίας ΐνα ση- 
μά ν-/) ή διά τήν έρωτικήν συνέντευξιν 
προσδιωρισμένη ώρα, έπίσης καί τό τοϋ 
δολοφόνου, δστις έφορμών άπό τοϋ σκό
τους καταφέρει τό κτύπημα καί άποσύ- 
ρεται εΰθΰς είς τά σκότος, —  περιέβαλλε 
διά τών άκτίνων της καί τό Καιίτελχα- 
πουάνυν. Τά φωτιζόμενα μέρη τού κ τ ι 
ρίου τούτου έφαίνοντο μεγαλείτερα ϊ τ ι ,  
ώς έκ τής άντιθεσεως πρός τά σκότη, εις 
& ήσαν τά άλλα βεβυθισμένα. Πύργοι 
τινές έφαίνοντο δτι δέν ήσαν έπί τής γής 
θεμελιωμένοι καί δτι έκρέμαντο, ούτως 
είπεΐν, είς τόν άέρα. "Άλλοι ήμιηοειπω- 
μένοι, παρίστων είς τήν φαντασίαν Ιν τών 
φοουαίων έκείνων, άτινα οί μυθιστοριογρά- 

■ φοι περιγράφουσι καί έν οίς τά κακοποιά 
πνεύματα συναθροίζονται δπως Ιορτάσωσι 
τό άνόσιον Σάββατον  καί μεθυσθώσιν έξ 
αΐματος.

Ή  θερμή τοϋ παρατηοητού φαντασία 
ήδύνατο νά βλέπν) έν τοΐς έρειπίοις έκεί- 
νοις περιστοεφόμενον τό φάσμα Γουλλιέλ
μου τού Μοχθηρού ,—  κατεδικασμένου νά 
βλέπγ) τάν οίκον,δν φκοδόμησε, κατοικού-

μενον ύπό ξένων, —  καί νά άκούη τοΰς 
λυγμούς τής όργής ή τής συνειδήσεως, 
δι’ ών έκεΐνο έξεδήλου τήν άπελπισίαν 
τής ψυχής του.

Τοιοϋτον ήτο τό κτίριον, δπερ παρετήρει 
ό νεος, δστις άφοΰ κατεμέτρησεν αΰτό έ- 
πανειλημένως καί βραδέως διά τοΰ βλέμ
ματος, έκίνησε τήν κεφαλήν καί είπεν :

—  Τό Ιργον τής τυραννίας είνε μέγα, 
δσον καί τό Ιργον τής μεγαλοψυχίας . . . 
Ό  φόβος παρήγαγε τό υψηλόν αυτού, ώς 
παρήγαγεν αυτό ή μεγαλοπρέπεια . . . 
Τό άγαθόν καί τό πονηρόν παρήγαγον έ
πίσης τά θαυμάσια τοΰ όχλου, τά  όποια 
προκαλούσι τόν οίκτον τών έχόντων καρ- 
δίαν έπί τής άνθρωπίνης άδυναμίας . . . 
Παναγία Γίχρθένε ! Τί είναι τό φρούοιον 
τοΰτο ; Τί οί θησαυροί έκεΐνοι, τούς ο
ποίους εΰρεν έν Λουκερία ; Τί ή ίσχΰς 
Φρειδερίκου τοϋ Βαρβαοόσσα καί Φρειδε
ρίκου τοϋ Β’ ; Οΰτοι δέν ήδυνήθησαν νά 
κατακτήσωσι τήν Ι ταλίαν .  Έκεΐνος άνε- 
χαιτίσθη ένώπιον τειχών έκ πηλοϋ καί ά- 
χύρων. Οΰτος κατετροπώθη ύπό λαών, 
τών οποίων άπεμακρύνετο ΐνα μή ίδϊ) τόν 
θάνατον' . “Επειτα, καί τί είναι ή αΰτο- 
κρ/,τορία τής Ι τ αλ ία ς  ; Τί ή τοΰ κόσμου ; 
Λύναταί τις νά ήναι ό μέγιστος τών θνη
τών, άλλά πάντοτε θνητός : ό ισχυρότε
ρος τών άνθρώπων, —  άλλά τίς δύναται 
νά καυχηθή δτι ό βραχίων του εχει τήν 
ϊσχΰν τής θυέλλης ; . . . ό σοφώτερος τών 
υίών τής γής, —  άλλά τίς εχει τόν νοΰν 
τών τοϋ ουρανού υίών ; . . . Καί δμως ή 
ψυχή μου ήδύνατο νά λησμονήσνι τ ό . α ί 
σθημα τούτο, τό όποιον μέ βασανίζει, ή 
τοΰλάχιστον νά τό καταπραόνγι, άν ήτο 
δυνατόν ν’ άναπαύσω τήν κεφαλήν έπί 
τοϋ στήθους . . . τίνος ; Δέν είπον τό  ό
νομά της ; Δέν είναι βήματα ανθρώπου 
αΰτά, τά όποια άκούω Απομακρυνόμενα ;
. . . Ό χ ι  1... πανταχοϋ ήσυχία... Τρέμω 
καινά τήν ονομάσω;...  ΤΩ Καπ ο νάνον ! 
θά ή μην εΰχαριστημένος άπό τά  τείχη 
σου ... ΤΩ θρόνε τοΰ βασιλέως μου, καί- 
τοι στενόχωρος, θά μοί ήσο εΰχάριστος, 
άν ήδυνάμην νά καθήσω έπί σοϋ με τ ’ έ- 
κείνης, ή όποία είναι ή δέσποινα τών σ το 
χασμών μου ! . . . Έπόθησα πάντοτε τόν 
θρόνον, διότι αισθάνομαι οτι έγεννήθην 
δι’ αΰτόν. Ά λ λ ά  τωρα ό πόθος μου οΰτος 
μετεβλήθη είς μανίαν, διότι μ όνον έπί 
τοΰ θρόνου δύναμαι νά ζήσω μετ ’ αΰτής 
. . . οΰδέ. άν ήτο δυνατόν άλλως, θά τό 
ήθελον . . Ά λ λ ’ είμαι άσημος . . . τάν 
όποιον ξένοι άνέθρεψαν έξ οίκτου... άναγ- 
κασμένος νά υπηρετώ, ένφ Ιχω νοΰν ήγε- 
μόνος . . . οΰτε πατέρα, οΰτε μ-ητέρα γνω- 
οίζω... καί πρεπει νά τρέμω νά τοΰς γ νω 
ρίσω, διότι ίσως ή γέννησίς μου έκηλι- 
δώθη διά τοΰ στίγματος τής άτιμίας.

Καί ταύτα είπων, έσίγησε' θανατηφό-

I .  Ό  Βαρδαράασας, τω  1 175, ήναγ*άαθη να έγκβ- 
ταλίπη τήν πολιορκίαν τή; Άλ ίξανδρίία ;, τής προι- 
επ*λεγομένης ' Α χ υ ρ ί ν η ς ,  διά τόν ανωΟι λόγον. Ό  
δέ στρατός του Φρειδερίκου χατετροπόιθη, τφ  1248,

1 ίιπό των κατοίκων τής Πάρμας, Ξνω :χ;7νας. θεωρών 
βεβαιαν τήν άλωσιν τή; πόλεως, ε’ χεν άπομαχρυνθή 
τοΰ στρατοπέδου, όπως διασκέδαση θηρεύων δια τοϋ 
Ηραχος-



ρος ωχροτης έχύθη έπί τοΰ προσώπου του. 
Έ σ τ η  ακίνητος, βλέπων άτενώς καί έχων 
τό στόμα ήμιάνοικτον, ώ;  ό βασανιζόμε- 
νος ΰπό «γωνιώδους διψης.

Έπ ί  τών παρειών αΰτοΰ έκυλίοντο πα- 
χεΐς θρόμβοι ίδρώτος, ρέοντες άπαύστως 
άπό τοΰ μετώπου του, ώσανεί άνέβλυζον 
άπό τοΰ έγκεφάλου του, πιεζομένου ΰπό 
τής άγωνίας. Μετά τινας στιγμάς, τό 
αίμα αυτού ήρξατα κυκλοφορούν αΰθις 
βιαίως' τό πρόσωπόν του κατέστη κατα ·  
πόρφυρον' αί φλέβες του έξωγκώθησαν' οί 
δΐ μυώνες του, ώς έκ 'ώς σφοδρότητος 
τής κινήσεως, ένετάθησαν είς τοιούτον 
βαθμόν, ωστε έφαίνοντο οτι έκινίιύνευον 
νά διαρραγώσι. Τότε τό σώμα του ήρξατο 
ταοασσόμενον σπασμωδικώς έπίεσε δέ δι’ 
άμφοτέρων τών ψειρών την κεφαλήν του; 
θλία φοβηθείς μη διαρραγή Τοιαύτη ά- 
ώσεί κατάστασις δέν ήδύνατο νά παρα- 
ταθή περισσότερον, καί ό νέος κατέπεσεν 
ολολύζων έπί τοΰ λίθινου καθίσματος.

- Ω, τοϋτο δέν είναι δυνατόν νά δι- 
αρ*εσγ) ηρξατο λέγων μετά πολλήν ώ 
ραν, βαιά τ?, φωνή —  . . .  δέ - είναι δυ
νατόν νά διαρκέση . . . καί δέν θά διαρ- 
κεσιρ . . . Αφοϋ ό θάνατος ήναι βέβαιος, 
ας δοκιμάσω νά άποθάνω γενναίω; καί άς 
άποκαλύψω . . . Γενναίως ; . . . άλλά 
τούτο ίσως έπιφέρει τό αίσχος τής άρνή- 
σεως, και ένφ έπίστευον οτι θά άποθάνω 
γενναίος,θάπεριφρονηθώΰπό τήςχλαζονίας 
καί θα χλευχσθώ ώ; παράφοων Παναγία 
Παρθένε ! Τί πράγμα είναι ή ζωή αΰτη, 
δπου ή ένάσκησις τής αρετής παράγει τόν 
καρπόν τοΰ έγκλήματος, καί ή διάπραξις 
τοϋ εγκλήματος λαμβάνει τήν αμοιβήν 
τής αρετής ; Ποιος σοφός θά υ.άς διδαξγι 
να διακρινωμεν ταύτην άπο έκεϊνο; Ποιος 
θα μάς διδάζ·/; είς τ ί  συνίστανται άμφότερα 
ταυτα ; Ο,τι  θεωρείται ώς έγκλημα νϋν 
θά θεωρήται άρά γε ώς τοιοΰτον καί κατά 
τους έπερχομένους αιώνας ; Ή  βλάπτου- 
σά με νϋν άρετη θά ήναι άρά γε πάντοτε 
αρετή ; Πρεπει νά ενασκώ αΰτήν πρός 
βλάβην μου ; Πού έγραψεν ή φύσις τοΰς 
νόμου; της ; . . [Γν Τ.̂  χαοδία ; . . . 
Θετω επ αυτής τήν χεϊρά μου καί τήν 
αισθάνομαι πάλλουσαν κατά τάς υπαγο
ρεύσεις τών παθών . . . Τί χρησιμεύει νά 
σκεπτώμεθα περί τοΰ τί  όφείλομεν νά 
πράξωμεν ; . . , τό καλλ.ίτερον είναι νά 
τό πραττωμεν καί νά περιμένωμεν τάς 
συνεπείας . . . Οΰτω θά πράξω . . . Λοι- 
πον είμαι τοσον δυστυχής ; . . . Δέν δύ
ναμαι νά ένθυμηθώ τι, τά όποιον διά φαι- 

χι [X α ίο at ς ν» καταπραΰνγ) μικρόν τάς 
πραγμα τι*.άς βασάνους κατεσπαραγοένης 

καρδίας ; . . . νΩ ! είναι ώραία ή χώρα 
τών χιμαιρών' άλλ' αί γοητεΐαί της είναι 
ω; αί τοΰ οφεως. Αΰται  κατέληξαν έν τή 
αμαρτίγ. έκεΐναι καταλήγουσιν έν τή άπο- 
ξηράνσει τοΰ εις αΰτάς έγκαταλειπομε- 
νου νοος... Καί δμως τήν ήμέραν, καθ’ ήν 
ο πατήρ της έφόρεσε τό βασιλικόν διά
δημα, έκείνη άφισε νά πεση είς τοΰ; πό- 
δας μου τόν πέπλον της . . . Ιλαβον άμέ
σως αυτόν, και μετ'  αΰτού έθριάμβευσα 
εν τώ  αγώνι... τώρα δέ τόν έχω έπί τής

καρδίας μου... θά ήναι ό αχώριστος σύν
τροφος τής ζωής μου, καί θά καλύψω δι, 
αΰτοΰ τό πρόσωπόν μου έν τώ  τάφψ . . . 
Καί ή ήμέρα τοϋ άγώνος ; . . .  *Ω ! αΰτη 
είναι τό μειδίαμα τοϋ παρελθόντος μου. 
"Ασημος υπηρέτης, φέρων πανοπλίαν μετά 
τών χρωμάτων τής θυγατρός τού Μαμ- 
φρέδου, άνεμίγην μετά τών ΰπεοηφάνων 
βαρόνων καί έτόλμησα, έγώ ό νεανίσκος, 
ν’ άγωνισθώ διά τής λόγχης πρός τοΰς 
διδασκάλους τής λογχομαχίας, πρός ίπ- 
πότας διασήμους, οίτινες είχον δώσγι ά 
πειρα δείγματα τής άνδρείας των, καί 
ένίκησα. Έμενεν ό άνδρειος κόμης Ίωάν-  
ν'0ς τής Άγγαλώνος ,  άλλά καί αυτός ϊ -  
πεσεν άνατραπείς. Άπέδωκε τούτο εις τό 
ΰπόζωμα τού έφιππίου του' άλλ ’ έπεσεν... 
Έ γ ώ  έκρύβην, καί έκεΐνος έλαβε τό βρα
βείο», άφοϋ ό πραγματικός νικητής δέν 
παρουσιάσθη . . Δέν τόν έφθόνησα διά 
τοϋτο, διότι ένόμιζον δτι έτυχον άλλου 
ΰψηλοτέρου λίαν τοϋ ίδικοΰ του βραβείου 

. τοΰ έρωτος τή;  θυγατρός τοΰ βασι- 
λέως . . Καί ή έπιοϋσα ; "Α ! οΰδέποτε 
θά λησαονήσω τήν δωδεχάτην τού Αΰγού 
στου . . . "Εφερα ποός αυτήν τόν λευκόν 
της ΐππον... Άναβαίνουσα έπ αΰτού, έ 
θεσε τήν χεΐρά της έπί τής ίδικής μου .. 
καί έτρεμε... καί έγώ έτρεμον έπίσης . . 
καί ήουθρίασα. . . Ά λ λ ’ ήουθρίασε καί έ
κείνη ; Δέν έτόλμησα νά υψώσω τοΰς ο
φθαλμού; . . . Ώ  ! έκείνη ήτο χαρά . 
Γσως πεπλανημένη . . . Τις οίδε μή ό πέ
πλος της Ιπεσε κατά τύχ^ν ; Τις μέ βε · 
βαιοΐ δτι ό τρόμος της δέν προί,λθεν έκ 
τοΰ κινδύνου τής πτώσεως ; ή μάλλον 
έξ όργής διά τήν τόσην μου τόλμην ; Τό 
σοηβικόν αίμα είναι ΰπερήφανον. Ά λ λ ’ άν 
ή ύπεοηφανεία άποτελή μεγαλεΐον, καί 
έγώ άκόμη θά ήμαι έκ τοϋ αίματος τού 
Φρειδερίκου . . . Καί άν έκείνη κύπτουσα 
άπό τοϋ ΰψους της μέ ήρώτα : Τις είσαι ; 
. . . Τις είμαι ; Είς άγνωστος είς έμαυ· 
τόν καί είς τοΰς άλλου;'  εις άπορριφθείς 
τών κόλπων τοΰ πατρός, ενεκα το ύμη-  
τρικοΰ έγκλήματος. .. μνημεΐον ζωντανόν 
τής άμαρτίας . . . αίσχος δι’ έμέ, και έν- 
τροπή διά τοΰς οικείους μου Όπο ιο ιδή - 
ιτοτ* καί άν ήσθε σείς, οί όποιοι μοί έδώ - 
σατε ζωήν, τήν οποίαν έγώ οΰδέποτε θά 
έδ εχόμην. άν ήδύνατο τις ν’ άποφαίνιται 
προηγουμένως περί τής γεννήσεώς του, 
μεγάλα δέον νά ύπήρξαν τά έγκλήματά 
σας, άφοϋ τόσον φρικώδης είναι ή τ ιμ ω 
ρία, τήν οποίαν έγώ έκτίω !

Οΰτως έλάλει ό δυστυχής έκεΐνος, ότέ 
μέν άλγών, ότέ δέ χαίρων, άχρις οΰ άπο- 
καμών ή,σθάνθη τήν άνάγκην νά καθήσγι.

Τά  χείλη του προσεπαθησαν νά άρθρώ- 
σωσι τοΰς ήχους θλίβε ρ οΰ άσματος καί ό 
έρασιτέχνης νοϋς του έγοητεύθη έκ τής 
θείας αρμονίας, ήτις έγεννήθη καί φυλάσ
σεται ύπό τόν Ιταλικόν οΰρανόν . . . Τοΰς 
άλγεινοΰς ήχους δΐϊδέχθησαν βαθμηδόν 
οί τού έμβατηρίου. Ή  φωνή τού νέου, α 
σθενής κατ ’ άρχάς , έπετείνετο βαθ
μηδόν . άχρις οΰ έφθασεν είς τό σ η - 
μεΐον έκεϊνο, καθ’ δ ό έχθρός έπιπίπτει 
κατά τοΰ έχθροΰ. Τό τε  άνεπόλησε τάς

ήμέρας τής δόξης καί ήσθάνθη τήν πνοή» 
τής φήμης.

Ήγέρθη, έλαβε τό ξίφος του καί περι- 
τυλιχθείς διά τοΰ μανδύου του έβάδισεν 
ύπερηφάνως, ένώ ό νοΰς του άνυψοΰτο ά- 
χρι τής ιδέας τοϋ παντοδυνάμου Έξολο -  
θρευτοΰ.

[ Έ π ε τ α ι  ο υ ν έ χ ι ι α ] ,  Π α ν .  Π λ ν α ς

--------ΜΜ---------

Α Δ Ο Λ Φ Ο Τ  ΒΕΛΩ

Η Κ Ο Μ Η Σ Σ Α  E M M A

Έν τώ  μέσ<*> τής όδοϋ τοϋ Α γ ίου  Δ ο 
μίνικου,πρός τό μέρος τών περιττών άριθ- 
μών, παρατηρεί τις μέγαρον, δπερ δικαίως 
θεωρείται ώ; §ν τών πολυτελέστερων τοΓ 
προαστείου Α γ ί ο υ  Γερμανοϋ."Ανωθεν τ·?,ς 
αυλ*ίου θύρας, έπί μαρμαρίνης λευκής 
πλακός άναγινώσκει τις τά έξης :

Μέγαρον τών Φοουασυ Βλαρύ

Τό όνομα τοΰτο, δπερ είνε τό τοΰ ιδιο
κτήτου τοϋ μεγάρου, ανήκει είς τήν Ισ το 
ρίαν' συναντφ τις αΰτό είς πάντας τοΰς 
Γάλλους χρονογράφους καί ό Σαίν Σιμών 
ιδίως έπανειλημμένως αναφέρει αΰτό. Οί 
Φρουασΰ Βλαρύ, κατά τόν παρελθόντα 
αιώνα, ώς καί είς τάς άρχάς τοϋ δέκατου 
έννάτου, έφημίσθησαν έν τή διπλωματία. 
Εί; έκ τούτων ήτο πρεσβευτής έν Ρώμη 
κατά τό 1830, καί ό υιός του Γονδράν- 
δος,ήρως τοϋ δράμα τος,δπερ συντόμως θά 
διηγηθώμεν, έπί πολλά έτη ακόλουθος 
τού Υπουργείου τών ’ Εξωτερικών

Αί σπουδαΐαι άποστο")αί, οί; έγίνωσκε 
μετά μεγ ίσττς έπιδεξιότητος νά φ έ ργι είς 
πέρας, έξησφάλιζον αΰτφ ένδοξον μέλλον, 
δταν αίφνης, ό διπλ-ωματικός κόσμος μετ'  
έκπλήξεως έμαθεν, δτι οΰτος παρητεΐτο 
τοϋ τόσον λαμπροΰ σταδίου του. Δέν ήτο 
τότε  πλέον τών τριάκοντα έτών, είχε δέ 
νυμφευθή πρό τινων μόλις έτών. Έ κ τ ο τ ε  
ό κόμης, χωρίς ν’ άρνηθή έντελώς τόν κό- 
σμ,ον, έζη πρό πάντων πλ.ησίον τής συ
ζύγου του, ήν έφαίνετο άγαπών καί παρ' 
ής έλατρεύετο, ώς λέγουσι καί οί πλέον 
κακόβουλοι. "Αλλως τε δέ ή τρυφερότης 
αΰτη τής κυρίας Φρουασΰ πρός τόν σύ
ζυγόν της ήτο φυσ ικωτά τη .Ό  κόμης, άν 
καί τεσσαρακοντούτης, καθ’ ήν στιγμήν 
άρχεται ή διήγησίς μας, έθαυμαζετο με- 
γάλως, διότι πρός τή θελκτική φυσιογνω
μία είχε καί άνεπτυγμενον πνεϋμα καί 
εΰγενή χαρακτήρα.

Συγκατελέγετο μεταξΰ τών σπανίων 
έκείνων ευγενών, οϊτινες θεωροϋσι καθή 
κον, νά ένθυμώνται έτέραν έποχήν, άν όχι 
λαμπροτέραν, τοΰλάχιστον πλέον ίππο- 
τικήν. Αυταπατώντα ι  ίσως έκ τής γοη 
τείας,ήν παράγει τό δνομά των, φέρουσιν 
δμως αΰτό ΰπερηφάνως, τό σέβονται καί 
άποφεύγουσι πάσαν πρδξιν δνναμένην νά 
έλαττώση την λάμψιν του. Άπεχθάνον-



ται μεγάλως τον θόρυβον καί τό πλήθυς, 
θυσιάζωσι δέ λίαν ευκόλως τήν περιου
σίαν των, όπως άποφύγωσι την δημοσίεο- j 
βιν αιάς δίκης Έάν  ΰβοισθώσιν, έκδικοϋν- 
ται έαυτοΰς διά τοΰ ζιφους των μάλλον, 
ί  προβτρέχοντες είς τά δικαστήρια. Εΰεο- 
γετοϋσι κρυφίως, και άποφεύγωσι νά δ-/)- 
μοσιεύωνται τά όνόματά των "Οταν δια- 
σχεδαζωσιν, χορεύωσι ν, όταν κυνη-
γώσιν , ^ έγκαταλείπουσι τοΰς Παρι
σιού;, δυσαρεστοϋνται, έάν τοΰτο δημο- 
σιευθή, είς έφημεοίδα τινά. Ζώσι Si’ έαυ- 
τούς, διά μικρόν κύκλον φίλων, καί όχι 
8ιά τούς περιέργους καί διά τό πλήθος. 
Τέλος Ιχουσι δι’ όλα τά ζη τή μα τα , τά  θί- 
γοντα τήν τιμήν, ιδέας, δι’ &ς πρόσωπά 
τινα θά τοΰς έμέμφοντο, ώς παραγνωρί
ζοντας τήν έποχήν, άλλ’ εκείνοι δμολο- 
γοϋσι ταπεινώς, ότι έν τή πεοιστάσει 
ταύτγ) είσίν εχθροί τής προόδου, καί θά 
προετίμων νά τοΰς άποκαλέσωσι μωρούς, 
ή ν’ άκολουθησωσι τόν ροΰν τής έποχής

Καθ’ ·?|ν στιγμήν είσερχόμεθα έντός τής 
κατοικίας, ένώπιον τής όποιας έσταμα- 
τήσαμεν, καί ή; ή μεγάλη ποόσοψις έν- 
θυμίζει ετερον αιώνα, ή ώρα είνε όγδοη. 
Θεράποιν ανοίγει τήν θύραν τοΰ έστιατο- 
ρίου, τ, κόμησσα Φρουασΰ έγείοεται τής 
τραπέζης, λαμβάνει τόν βραχίονα τοϋ συ
ζύγου της, καί διευθύνεται είς την αίθου
σαν. Τούτους ακολουθεί ό έζάδελφός των 
Λύσανδρος, άφιχθείς πρό τινων ημερών 
έκ τής Μαρτινίκας, καί φιλοξενούμενος 
έγκαοδίως ΰπό τοΰ κόμητος καί τής κυ
ρίας Φρουασύ.

—  Πώς πηγαίνει ή ημικρανία σας, α
γαπητή μου Έμμα  ; ήρώτησεν ό κύριος 
Φρουασΰ τήν σύζυγόν του, οδηγών αΰτήν 
πλησίον παραθύρου βλέποντας είς κήπον 
πλήρη άνθέων. Σάς έβλεπα ΰποφέρουσαν 
είς τό γεΰμα.

—  Ναί,  άλλά τώοα αισθάνομαι πολυ 
καλλίτερα καί ό άήρ τοϋ κήπου έλπιζω 
νά μέ άναζωογονησγ]. Ιδού, είπε βλέπουσα 
υπηρέτην είσερχόμενον μετά δίσκου" θά 
σάς προσφέρω έγώ ή ιδία τόν καφέ' δ 
έζάδελφός μας δέν θά δυσαρεστηθί] διά 
τοϋτο, διότι θά έπροτίμα νά μή πίιρ καφέ, 
ϋ νά έγερθη καί πλησιάσγ) τήν τράπεζαν.

Ό  Λύσανδρος, τοποθετημένος έπ’άνα- 
παυτικοϋ ανακλίντρου, δέν άπεκρίθη είς 
τό σκώμμα τοϋτο τής κ,ομήββνΚι ένευσε 
τουναντίον διά τής κεφαλής, οτι λίαν έ- 
πιτυχώς Ιμάντευσε τήν έπιθυμίαν του, 
κατόπιν έστήοιζε τοΰς πόδας αΰτοϋ έπί τ ί 
νος σκαμνιού, καί έζηπλώθη έπί μαλθα- 
*οϋ προσκεφαλαίου άναμένων νά τφ προσ
φέρω ή χυοία Φρουασΰ τόν καφέ.

Ό  κόμης, όρθιος, στηρίζων τόν αγκώνα 
έπί τής έστίας, ήκολούθει όλας τάς κι 
νήσεις τοϋ έξαδέλφου του' όταν ειδεν αΰ
τόν άποπερατοΰντα τό έργον του έσκέφθη 
νά τόν έρωτήσΥ) έάν είχε κουοασθϊί.

—  Είμαι κατάκοπος ! έψιθύρισεν ό Λ ύ 
σανδρος.

—  ’Εν τούτοις, παρετήρΥΙβεν 7) Έ μ μ α  
θέτουβα είς χεϊρας του χύπελλον πλήρες 
καφέ, ήγέοθητε διά νά γευματίσετε.

- Έ χ  ετε δίκαιον, έζαδέλφη νά τό λέ

γετε, άλλά πρέπει νά συλλογισθήτε ότι 
έμείνααεν μίαν περίπου ώραν είς τήν τρά
πεζαν

— 'Αλλά δέν έμένατε έκεϊ όρθιος, 
προσέθηκεν ό κόμη;·

—  Μήπως νομίζετε ότι έκαθήμην ; ά 
πήντησεν ό Λύσανδρος κινών τήν κεφα
λήν.

—  Καί πώς! δέν σ’εΰχαριστοϋν τά  κα- 
θισματά μας ;

—  Τό έπιπλον τοϋτο γενικώς δέν μοί 
αρέσει, τό θεωρώ γελοϊον

—  Είς τό μέλλον θά θέτωσιν άνάκλιν - 
τοον, είς τήν θέσιν σας, αγαπητέ έζά- 
δελφε, τώ  είπεν ή "Εμμα, καί διηυθύνθη 
πρός τό κλειδοκυμβαλον.

Ό  Λύσανδρος έζηπλώθη έτι περισσό
τερον, καί βεβαίως,είς ·?)ν θέσιν εΰρισκετο 
ευκόλως θ’άπεκοιμάτο, έάν ό κόμης,όστις 
έπεθύμει νά παοαταθϊΐ άκόμη ή συνδιά- 
λεζις, δέν μετέβαινε νά καθήσ·/) πλησίον 
του.

—  Δέν μοΰ έζηγεϊς, αγαπητέ μου Λ ύ 
σανδρε, πώς σύ, φύσει οκνηρός, καί άν
θρωπος τής άναπαύσεως άπεφάσισες νά 
έγκαλείψϊΐς τάς αποικίας, καί νά κάμης 
ταζείδιον περισσότερον τών δέκα λευγών;

Ό  Λύσανδρος, μέ ημίκλειστους σχεδόν 
οφθαλμούς, είπεν είς τόν κόμητα :

—  Τι νά σοί εϊπω, αγαπητέ μ.ου έζά - 
δελφε, ή Μαρτινίκα μετά τήν χειραφέτη- 
σιν τών αίθιόπων, μοί εγεινε μισητή· Δέν 
ήδυνάμην νά υποφέρω βλέπων τοΰ; οκνη
ρούς εκείνους μαύρους κοιμωμένους καθ’ ό- 
λ-flv τήν ήμέραν, άντί νά φυτεύωσι ζαχα-  
ροκαλαμα. Έγενόμην νευρικός, κατελαμ- 
βανόμην άπό συνεχείς συγκινήσεις, έγώ, 
οστις είμαι εχθρός καί τής παραμικράς 
συγκινήσεως. Τοιουτοτρόπως μοί έπήλθεν 
ή ιδέα νά έλθω πλησίον σας. Είς τήν 
Γαλλίαν, εινε αληθές, ότι ό κόσαος είνε 
ανήσυχος καί κάμνει συχνάς ταραχάς, 
άλλά τουλάχιστον έργάζεται. Έ γ ώ  έν - 
ταΰθα αναπαύομαι, σάς βλέπω έργαζομέ- 
νους καί είμαι εΰτυχής. Δ ιότ ι  τότε πράγ
ματι αναπαύεται τις ευχαρίστως, όταν 
βλέπγι πάντας έργαζομένους πέριζ αΰτοϋ.

Τήν κόμησσαν,ήν δέν ειχεν έπί τοσοΰ- 
τον άποροφήσει τό κλειδοκύμβαλον, δέν 
διέφυγον αί τελευταϊαι λέζεις τοϋ Λυ
σάνδρου 'Ακούσασα αΰτόν νά δικαιολογή 
τόσον ίδιορρύθμως τήν έν Γαλλί<£ διαμο
νήν του, διέκοψε τόν στρόβιλον, δν μόλις 
ήρχισεν, έστράφη πρός τό μέρος τοϋ έξα
δέλφου της, καί ήκροάτο.

—  Έ π ε ι τ α  είς τάς αποικίας μας, έζ- 
ηκολούθησεν ό Λύσανδρος , τό αίμα 
είνε πολύ θερμόν, έννοώ τό ίδικόν μας, αί 
όρμαί πολΰ ζωηραί. Οί άνθρωποί μας 
χλωμοί, ήμερα τγί ημέρα καταστρέφεται 
ή ΰγιεία των, τρώγουσιν άπλήστως κόκ- 
κινον πιπέρι, καί πίνουσι οώμι, καθιστά
μενοι ένίοτε νευρικοί καί λίαν ορμητικοί. 
Αί δέ γυναίκες ύπό τό θερμόν έκεΐνο κλίμα 
καθίστανται τά μάλα ζωηραί. Εινε λίαν 
έπικίνδυνον νά εύοίσκεταί τις έίς συνά-

j φειαν μέ δλους έκείνους τοΰς ανθρώπους. 
Ή  μικροτέρα προσέγγισις παράγει σπιν- 
θήοα, ό σπινθήο άνάπτει πυοκα'ίάν καί. . .

σάς λέγω τήν αλήθειαν,προτιμώ τήν έδώ 
σχετικήν ήσυχίαν.

—  'Αλλά νομίζεις ότι πάντοτε έν · 
ταΰθα έπικρατεΐ ησυχία ; παρετήρησεν ό 
κόμη?.

—  Ώ  ! ΰπαινίττεσθε δύο ή τρεις μο
νομαχίας, περί ών εσχάτως έγένετο αρκε
τός λόγος, άλλ ’ ό θόρυβος, ό γενόμενος 
είς αΰτήν τήν περίσταστιν, δέν άποδει- 
κνύει Ι τ ι  μάλλον πόσον αί τοιούτου εί
δους ΰποθέσεις εινε σπάνιαι είς τάς ημέ
ρας μας ; Συνήθως παρ’ ύμΐν, οσάκις τις 
προσκρούσν) είς άλλον άρκεΐται νά είπν): 
«Μήπως σάς ήνόχλησα, κύριε». Σάς έκ- 
βάλλει τόν πίλον καί σάς άπαντά: «Παν-  
τάπασι, κύριε,τοΰναντίον» . Είς τό “ τόπον 
μου παρομοία άδεζιότης θά ίίρκιι διά νά 
σέ σφάζωσι.

—  Πόσον προσεκτικός πρέπει λοιπόν 
νά ήνέ τις όταν περίπατοί, είπεν ή Έμμα.

Ό  Λύσανδρος έζηκολούθησε :
—  Ποϋ άλλαχοϋ, παραδείγματος χ ά 

ριν, δύναται ν’ άπολαύσϊ) τις μείζονος η 
συχίας, άπό τού θελκτικοϋ τούτου μεγά
ρου, όπου τά πάντα είνε διηυθετημένα 
μετ ’ έκτακτου καλαισθησίας ; Τί λαμ
προί τάπητες,  τί ώραΐα παραπετάσματα 
έπί τών παραθύρων, όπου δύναται τις 
καί τήν ήμέοαν άκόμη ν® κοιμάται '  
ΰπηρέται πάντοτε πρόθυμοι, καί οίκοδε- 
σπόται . . . οίκοδεσπόται έζόχως θελ
κτικοί

Ό  κόμη; καί ή σύζυγός του ηΰχαρί- 
στησαν τόν Λύσανδρον διά τό φιλοφρό- 
ννιμά τ ,υ.

—  Είνε δυνατόν, έξηκολούθησεν έκεΐ
νος, νά ευρη τις είς τάς αποικίας οικογέ
νειαν παρομοίαν πρός τήν ίδικήν σας, ζώ-  
σαν έν τοιαύτγ) άρμοvicy, μή γνωρίζουσαν 
τί  έστί φιλονεικία ; Κ«ιί ένυμφεύθητε 
πρό πολλοϋ !

—  Σάς εκπλήττει τοΰτο , άγαπητέ 
έζάδελφε, είπεν ή Έμμα .

—  Καθόλου... καί έν τούτοις άγαπάσθε 
ώ; νά ένυμφεύθηκε χθές.

Άκούσας τάς λέζεις ταύτας ό κόμης, 
έπλησίασε τήν σύζυγόν του, έλαβε τήν 
χεΐρά της καί στρεφόμ*νος πρός το μεοος 
τοϋ Λυσάνδρου τφ  είπεν ένθουσιών:

—  Έχε ις  δίκαιον, έζάδελφε, άγαπώ 
τήν σύζυγόν μου μέ όλην τήν καρδιάν 
μου.

—  Τοϋτο μ’ ευχαριστεί υπερβολικά , 
δέν φοβείσαι βλέπω νά γελοιοποιηθής ;

—  Νά γελοιοποιηθώ ;
—  ’Αναμφιβόλως, τό ν’ άγαπά τις τήν 

γυναΐκά του τόσα έτη μετά τόν γάμον 
του, τοϋτο εινε έθιμον ένός άπλοϋ αστοϋ. 
Καί ή λέζις άστός μέ είπον ότι δέν αν 
τηχεί  καλώς είς τά ώ τα  τών Παρισινών.

—  Οΐτινες όμως έπανεστάτησαν, ό
πως άποκτησωσι τόν τ ί τλον  τοΰ άστοϋ, 
παρετηρησεν ή κόμησσα.

— ’ Α λλ ’τίλλαζαν μεγάλως Ικτοτε , έπα
νέλαβεν δ Λύσανδρος.'Ιδού, έπί παραδείγ- 
ματι,ό κύριος οΰτος, δστις άγαπ$ τήν σύ
ζυγόν του' ένφ θά ητο λίαν εΰτυχής έζερ- 
χόμενος έφ’ άμάζης μετ ’ αΰτής εις περί-



ττατον, τώρα ττ,ν αφινει μονγ)ν εις (Λίαν 
άμαξαν, καί εισέρχεται κα’ι αΰτός είς άλ
λην. Τό απαιτεί, λέγουσιν ή έθιμοταξία. 
Ό  έτερος απ’ έκεϊ, μέ δλην ττ,ν διάθεσιν,  ̂
ττιν όποιαν *χει νά συνοδεύση τήν σύζυγόν 
του,δταν εξέρχεται δι'έργασιας της,ή δι’ 
έπισκέψεις, ποοτιμζ νά ττ,ν άφήσγι νά με- 
ταβ^ μόνη της. Καί τοΰτο πάλιν τό α 
παιτεί  τι έθιμοταξία. Ό  τελευταίος οΰ
τος, έπί τέλους, οστις λατρεύει τά  τέκνα 
του, καί οστις θά έθεώρει τήν μεγαλειτέ- 
ραν άπόλαυσιν, οδηγών ταΰ τα  είς την 
δεξαμενήν τών Φιλλυρών, ΐνα τά θέσιρ 
είς μικρά πλοία καί κωπιηλατνιστρ μετ'  
αυτών, τά εμπιστεύεται τώρα είς τόν υ
πηρέτην, διά νά τά όδηγήση είς τόν περί
πατον. Καί τοΰτο πάλιν τό απαιτεί ή 
έθιμοταξία.

Ο κόμνις,οστις έκάθητο πρό μιάς σ τ ι γ 
μές πλησίον τώς Έμμας,  τώ είπε χα- 
μηλοφώνως :

—  Εάν είχομεν την εΰτυχίαν ν’ άπο- 
κτησωμεν τέκνα, δέν θά έτηροΰμεν βε
βαίως την συνήθειαν περί ής όμιλεΐ ό Λύ 
σανδρος. Δέν 2χει ουτω, φίλη μου ;

Ή  "Εμμα δέν άπεκρίθη, ήουθρίασε, καί 
έπαυσε νά μειδιά, γενομένη αίφνης σκε
πτική. Τά διάφορα ταΰτα δείγματα τώς 
συγκινήσεως, ήσαν τόσον ανεπαίσθητα, 
ώστε ό κόμης δέν εδωκε καμμίαν προσο
χήν Οσον δ’ άφορφ τόν Λύσανδρον, οΰ
τος έθεώρησε τήν στιγμιαίαν ταύτην σιω
πήν ώς έπιδοκιμασίαν τής τελευταίας 
φράσεώς του, καί στρεφόμενος πρός τόν 
κόμητα καί τήν κόμησσαν,

—  Πρέπει νά ομολογήσετε, είπεν, ότι 
γνωρίζω τοΰς Παρισινούς, άν καί δέν έγεν- 
νήθην έν τώ  μέσω αΰτών.

—  Τοΰς γνωρίζεις θαυμάσια, τφ  είπεν 
ό έξάδελφός του, είσαι λαμπρός παρατη
ρητής.

Καί ένθαρρυνθείς έκ τών λόγων τοΰ κό
μητος, ό Λύσανδρος έξηκολούθησε— διότι 
ήτο έξ έκείνων τών άνθρώπων,οΐτινες άμα 
έννοήσωσιν,οτι μεγάλην έντύπωσιν έμποι- 
οΰσιν οί λόγοι των, έξακολουθοϋσιν ετι 
περισσότερον.

—  Καί δέν πρόκειται μόνον περί της 
θυσίας τών διαθέσεων, είπεν έκεΐνος , 
αλλα τό σπουδαιότερον καί περί τής θυ
σίας άκόμη της καρδίας , διότι καί 
αυτη πρέπει νά β αδίζγ) μετά τοΰ συρμοΰ. 
Καί ιδού Ιν παράδειγμα, άφ' οΰ εγεινε 
πλέον κοινώς παραδεκτόν, οτι δταν είς 
σύζυγος άπατάται  νά μή προξενώ τό έ- 
λάχιστον σκάνδαλον ' πολλοί σύζυγοι 
προσποιούνται δτι άγνοοΰσι τήν πλήξα- 
σαν αυτούς δυστυχίαν, καί άν προσέτι 
έγκατελείφθησαν ΰπό τών συζύγων των. 
Μεταβαίνουσιν είς τάς υποθέσεις των, ώς 
και πρότερον, τρέχουσιν είς τάς διασκεδά
σεις των, ένοικιάζουσι θεωρείον είς τό 
θεατρον,πλησίον έκείνου τής συζύγου των, 
καί τάς χαιρετώσι σχεδόν, έάν έκεΐναι ϊ -  
χουσι τήν αναίδειαν νά παρατηρώσι τόν 
σύζυγόν των οσάκις τον συναντώσι.

Ο κόμης ήγέρθη' ό τελευταίος μονό
λογος ήρχκιε μεγάλως νά τόν ανησυχώ.

Επλησίασε τόν έξάδελφόν του καί θέ-

των την χειρα του επι του ωμου αυτου 
είπε :

—  Είς τόν τόπον σου τ ί  κάμνει σύζυ
γος άπατηθείς ;

—  Φονεύει τόν έραστήν τώς συζύγου 
του, άπήντησεν ό Λύσανδρος.

—  Ό  σύζυγος οΰτος Ιχει μέγα άδικον.
—  Πώς είπατε ;
—  Ναί,  Ι^ει άδικον, τί  ώφελεΐ νά τόν 

φονεύσγ), τήν έπιοϋσαν θά ήνε δυστυχέ- 
στερος.

—  Καθ’ΰμάς λοιπό ντί πρέπει νά κάμ·/);
—  'Εγώ νομίζω, είπεν ό κόμης, δτι 

δταν άγαπί* τις, πάσα ή εΰτυχία του έξ 
αΰτής έξαρτάται,  δέν φονεύει οΰδένα,άλλ’ 
αυτοκτονεΐ.

—  Μάς καθυπεχρέωσας ! είπεν ό Λ ύ 
σανδρος, έν ώ ό κόμης,διευθυνόμενος πρός 
τήν εστίαν, εσυρε τό σχοινίον τοΰ κωδω 
νίσκου.

Είς τήν Έμμαν άφ’ έτέρου οί λόγοι 
οΰτοι τοΰ συζύγου της, ένεποίησαν βα- 
θεΐαν έντύπωσιν. 'Εάν ό κύριος Φρουασΰ 
δέν άπησχολεΐτο δίδων διαφόρους διατα- 
γάς είς τόν είσελθόντα ΰπηρέτην, θά έξε- 
πλήσσετο διά τήν άλλοίωσιν τής φυσιο
γνωμίας τής κομήσσης, άλλ’ δταν τά 
βλέμματά το>ν συνηντήθησαν, πάσα συγ· 
κίν/ισις έκ τοΰ προσώπου τής τελευταίας 
είχε πλέον έκλίψει.

—  Διέταξα  νά έτοιμάσωσι τήν άμαξαν 
μου, τώ είπεν ό κόμης, διότι θά ΰπάγω 
νά καθήσω ολίγον είς τήν Λέσχην, έάν 
δμως έπιθυμήτε νά κάμετε μικρόν περί
πατον είμαι είς τάς διαταγάς σας.

—  Ευχαριστώ, φίλε μου, άπεκρίθη ή 
"Εμμα. Δέν μ’ άφήκε άκόμη ή ημικρανία 
καί δέν θά εξέλθω άπόψε.

Ό  κόμης ήσπάσθη τήν σύζυγόν του, 
καί διηυθύνθη πρός τήν θύραν. Διερχόμε· 
νος πλησίον τοΰ Λυσάνδρου, καί βλέπων 
αΰτόν έντελώς άποκοιμηθέντα, είπε πρός 
τήν κόμησσαν :

—  Σέ άφίνω έδώ μ’ ενα άστεϊον σύντρο
φον.

—  Ί σ α  ίσα ό σύντροφος, δστις μοί 
χρειάζεται, είπεν ή Έμμα ,  διότι έντός 
ολίγου άποχωοώ είς τά δωμάτιά μου.

Καί ένφ ό κύριος Φρουασΰ είσήρχετο είς 
τήν άμαξαν, ήτις τόν άνέμενεν είς τήν 
αΰλήν τοΰ μεγάρου, ή “Εμμα έκάλει τήν 
θαλαμηπόλον της καί άπεσύρετο είς τά 
ιδιαίτερα δωμάτιά της.

Ό  δέ Λύσσανδρος ώνειρεύετο δτι εύρί- 
σκετο είς,τάς αποικίας,ΰπό τά πυκνόν φύλ
λωμα τών πλατανεών καί τών βανανεών, 
έξηπλωμένος έπί μαλθακής κρεμαστής 
κλίνης, τήν οποίαν έκίνουν έν ρυθμφ ώ- 
ραΐαι χεΐρες έτερόχθονος γυναικός.

R'

’ Αφ’ ού άνέλθν) τις τά Ήλύσσια Πεδία, 
καί διέλθϊ) τήν θριαμβευτικήν Άψΐδα, 
κάμψν) δέ τήν ό δ ά ν Νειλλύ,καί σταματήσιρ 
άριστερά, πλησίον τής θύρας τοΰ δάσους 
τής Βουλώνης, μένει έκπληκτος διά τάς 
έντός μικροϋ χρονικοΰ διαστήματος έπελ- 
θούσας μεταβολάς, είς τό πέριξ τών Πα- 
ptoiojv έκεϊνο μέρος. Είς τήν θέσιν τών

παραπηγμάτων,άτινα άλλοτε έχρησίμευ«ν 
δπως σταθμεύωσιν οί ένοικιαζόμενοι,χάριν 
διασκεδάσεως ΐπποι καί όνοι, οΰς πάντες 
σχεδόν έγνωρίσαμεν κατά τήν παιδικήν μας 
ηλικίαν, έξετείνεται τώρα ώραία όδάς,χω- 
ριζομένη τοΰ δάσους δι’εΰρείας τάφοου, 
κεκαλυμμένης διά φυτών. "Ετι  δέ περισ
σότερον στολίζει τήν όδόν Νειλλύ, οικία 
μεγαλοπρεπής άμα καί κομψή,Ιχουσα ώ- 
ραΐον κήπον, δπισθεν τοΰ οποίον κεΐται 
μικρά οίκία, άπέναντι άκριβώς τής τ ά 
φρου καί τοΰ δάσους τής Βουλώνης,' Οθεν 
δύναταί τις νά μεταβή είς τάς οικίας 
ταύτας έκ δύο μερών, ή έκ τής πόλεως, 
ή έκ τ·ής έξοχής, κατ ’ αρέσκειαν.

Είς τήν μικροτέραν οικίαν κατώκουν, 
καθ’ ήν έποχήν λαμβάνει χώραν ή διήγη- 
σίς ρ.ας, δύο μόνον γυναίκες .Άλλ- όποιος 
δεσμός συνέδεεν άμφοτέρας δέν ήτο εΰκο- 
λον νά μάθϊ) τις. οΰδενός τών γειτόνων 
γνωρίζοντας άκριβώς τι  περί τοΰ άντικει- 
μένου τούτου. Δ ιότι  αί δύο αΰται γυναί
κες έ'ζων έν αΰστηρί* άπομονώσει, καί δέν 
είχαν σχέσιν μετ οΰδενός κατοίκου τής 
όδοΰ Νειλλύ. Τοΰτο μόνον ήτο γνωστόν, 
δτι ή πρεσβυτέρα ήν περίπου πεντήκαντα 
έτών καί ώνομάζετο κυρία Ώβρύ, ή δέ 
νεωτέρα μόλις δεκαεπταέτις καί έκαλεΐτο 
’ Αλίκη

Έξήογοντο  ολίγον, σπανίως μετέβαι- 
νον είς Παρισίους καί δέν έδέχοντο ποτέ 
έπισκέψεις.

Δίς μόνον τής έβδομάδος, καθ’ήν ώραν 
γίνεται όπερίπχτος είς τό δάσους, γυνή τις, 
ένδεδυμένη άπλούστατα,άλλά μετά κομ
ψότητας, κατήρχετο τής άμάξης, έ'μπρο- 
σθεν τής θύρας των, καί τάς συνήντα ότέ 
μέν είς τόν κήπον, ότέ δέ είς τήν οικίαν. 
’Ενίοτε τό πρόσωπόν τοΰτο, χωρίς νά 
είσέλθγ) είς τήν οικίαν, έλάμβανε τόν βρα
χίονα τής νέας, ήτις τήν άνέμενεν έμ
προσθεν τώς κιγκλΐδος καί άμφότεραι, ά- 
φοΰ διήρχοντο πεζή τό δάσος τής Βου
λώνης, έχάνοντο είς τάς έρήμους δενδρο- 
στοιχίας. Μετά τινα χρόνον έθεώντο έπα- 
νερχόμεναι καταγοητευμέναι έκ τοΰ πε- 

j ριπάτου των, καί ή μέν ’Αλίκη μετά τής 
κυρίας Ώβρύ είσήρχοντο είς τήν οικίαν, 
ή δέ ξένη, άνερχομένη έπί τής άμάξης, 
έπεστρεφεν είς Παρισίους. Οΰδεμία δπαρ- 
ξις ήτο τόσον εΰτυχής τών δύο έκείνων 
γυναικών. Καί τήν μαναξίαν των ταύτην 
οΰδέν μυστήριον έκάλυπτεν.

[Έ π ε τα ι  συνέχεια].

GUY DU MAUPASSANT

0 ΓΕΡΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ!
Διήγημα

Τό κοιμητήριον,πεπληρωμένον άξιωμα- 
τικών, είχεν όψιν άνθοστολίστου άγροΰ.

Τά πηλίκια καί αί έρυθραί περισκελί- 
δες, τά  ξίφη, αί έπωμίδες καί τά  χρυσά 
κομβία διεκρίνοντο έν μέσω τών τάφων, 
ών οί λευκοί ή οί μαΰροι σταυροί,διεσπαρ
μένοι είς τήν πόλιν τών νεκρών, ήπλαυν 
τοΰς διεγεϊροντας τήν οδύνην βραχίονάς



τ « ν ,  τοΰ; κχτεσκευχσμένους έκ σιδήρου, 
έκ μαρμάρου, Ικ ξύλου.

Είχον ένταφιάσει τήνσύζυγον τοϋ Συν
ταγματάρχου Λιμουζέν, ήτις κολυμβώσα 
έπνίγη πρό δύο ημερών.

Τά πάντα είχον τελειώσει. Οί ιερείς 
είχον αναχωρήσει, άλλ ’ ό Συνταγματάρ
χ η ς ,  υποβασταζόμενος παρά δύο αξιωμα
τικών, έμενεν όρθιος πρό τοϋ τάφου, είς 
τό βα^ος τοϋ όποιου έβ)επεν άκόμη τό 
φέρετρον. δπερ έκρυπτεν, έν αποσυνθέσει 
ήδη, τό σώμα τής νεαρδς αΰτού συζυ- 
γου.

ΤΗτο σχεδόν γέρων, ισχνός, ΰψηλός, 
μέ μύστακας λευκοΰς, ειχι δέ νυμφευθή, 
τρία έτη πρότερον, τήν κόρην συστρατιώ
του αΰτφ μείνασαν έντελώς ορφανήν μετά 
τόν θάνατον τοϋ πατρός της Συνταγμα
τάρχου Σορτίς.

Ο λοχαγός καί ό ΰπολοχαγός έπί τών 
όποιων έστηρίζετο 6 τεθλιμμένος Συνταγ
ματάρχης προσεπάθουν ν’ άπομακρυνωσι 
τούτον άνθιστάμενον, έχοντα τοΰς οφθαλ- 
μοΰςπλήοεις δακρύων καί ψιθυρίζοντα χα- 
μηλη τ·?, φωνή : ‘ Ό χ ι ,  δχι άκόμη ολί
γον . . . »  Ήθελε  νά παραμέντρ έκεϊ, είς 
την άκοαν τού τάφου, δστις τφ  έφαίνετο 
άνευ πυθμένος, άβυσσος έντός τώς όποίας 
έπεσαν ή καρδία του καί ή ζωή του, παν 
δ,τι είχεν έπί τώς γ ώ ς  1

Αίφνης ό στρατηγός Όομόντ  έπλησία- 
σεν, έλαβεν έκ τού βραχίονος τόν Συν
ταγματάρχην καί σύρων αΰτόν σχεδόν 
βιαίως «ΰπάγωμεν. ΰπάγωμεν, είπε" δέν 
πρέπει νά μείνωμεν έδώ» ,‘ΟΣυνταγματάρ- 
χ η ς  ύπήκουσε τότε καί έπανώλθεν είς τόν 
οίκόν του.

Ένφ  ή νοιγε την θύραν τοϋ δωματίου 
του παρετηρησεν έπιστολήν έπί τού γρα ' 
φείου αΰτοϋ. Λαβών ταύτην ολίγον έλ- 
λειψε νά πέστι χαμαί έκ τώς έκπλ-ήξεως 
καί τώς συγκινησεως, διότι άνεγνώρισε 
την γραφήν τής συζύγου του. ‘ Η έπιστολή 
έφερε γραμματόσημον μέ χρονολογίαν τώς 
αΰτής ήμέρας. "Εσχισε τόν φάκελλον καί 
άνέγνω.

« Π άτερ ,
«Έπιτρέψατέ  μοι νά σας αποκαλώ ά 

κόμη πατέρα ώς καί άλλοτε. Ό τ α ν  θ’ ά- 
νεύρητε την έπιστολην ταύτην θά ίΤμαι 
νεκρά καί ΰπό την γών. Τότε  δύνασθε 
ίσως νά μέ συγχωρησητε.

» Δέν θά προσπαθήσω νά σ2ς συγκινησω, 
ουδέ νά μετριάσω τό σφάλμα μου. Θέλω 
νά είπω μόνον μεθ’ δλης τή;  ειλικρίνειας 
γυναικός,ήτις μέλλει ν’αΰτοκτονήσιρ μετά 
μίαν ώραν, την άλήθειαν ολόκληρον καί 
π λ ή ρ η .

» Οτε  μ’ ένυμφεύθητε έκ γενναιοφρο- 
σύνης,άφωσιώθην είς ΰμδς έξ εΰγνωμοσύ- 
νης καί σας ήγάπησα ώς άγαπά καρδία 
τρυφεράς κόρης. Σ ί ς  είχον άγαπήσει ώς 
πατέρα μου,ημέραν δέ τινα, ένφ ημην έπί 
τών γονάτων σας καί μ’ ένηγκαλιζεσο, 
βόΕς ώνόμασα πατέρα χωρίς νά τό θέλω.

Ή  λέξις αΰτη ητο κραυγή τώς καρδίας 
έξ ένστικτου, αΰθόρμητος. ’ Αληθώς είσθε 
δι ’ έμέ πατήρ, οΰδέν άλλο ή π*τήρ. Έ -  
γέλασες καί μοί είπες : *Νά μέ άποκα-

λώς πάντοτε οΰτω, παιδί μου, τούτο θά 
μ’ εΰχαριστή» .

Ήλθαμεν είς ταύτην την πόλιν καί —  
συγχώρησόν μ.ε, πάτερ —  κατέστην έρω- 
τόληπτος. Ώ  ! άντέστην έπί μακρόν, 
σχεδόν δύο έτη, σημειώσατε καλώς,σχε
δόν δύο έτη καί μετά ταϋτα ΰπέκυψα' 
έγενόμην ένοχος, κατεστράφην.

» 'Υπό  τίνος ; Δέν θά τόν μαντεύσητε 
ποσώς. Είμί πολΰ ήσυχος ώς πρός τούτο, 
άφοϋ ΰπηρχον περί έμέ καί μετ ’ έμοϋ πάν
τοτε δώδεκα αξιωματικοί.  Μη ζη τησητε  
νά τον γνωρίσητε καί μη τόν μισήσητε. 
Έπραξεν δ,τι καί πόίς άλλος θά έπρατ- 
τεν άντ'  αΰτοϋ, άλλως τε δέ είμαι βέ
βαια, οτι μέ ήγάπα έξ δλης καρδίας.

» Αλλ '  άκουσε. Είχομεν ορίσει συνέν- 
τευξιν είς την νήσον Βεκάς —  γνωρίζεις 
την μικοάν νήσον, ήτις είνε μετά τόν μύ
λον. ’Εγώ ώφειλον νά μεταβαίνω είς ταύ 
την κολυμβώσα, έκεΐνος δέ ώφειλε νά μέ 
άναμένν) είς τοΰς θάμνους καί αφού έμέ- 
νομεν έκεΐ μέχρι τΐίς έσπίρας, διά νά μη 
μ£ς ίδγι τις, άνεχωροϋμεν. Είχον έλθει ή- 
μέραν τινά,δπως τόν συναντήσω. Οί κλά
δοι ήνοίχθησαν καί παρετηρήσαμεν τόν 
Φίλιππον, τόν υπηρέτην μας. Ήσθάνθην, 
δτι έχάθημεν καί έρριψα ίσχυράν κραυ
γήν. Τότε  μοί είπεν —  ό έοαστής μου —  
«Φύγε κολυμβώσα ταχέως καί άφες με 
μετά τού άνθρώπου τούτου».

• ’Ανεχώρησα τόσον συγκεκινημένη,ώστε 
ολίγον έλλειψε νά πνιγώ καί έπανώλθον 
είς τόν οί*όν μας φοβουμένη φοβέρας συ- 
νεπείας. Μίαν ώραν μετά ταϋτα,  δ Φί
λιππος μοί έλεγε ταπεινή τή φωνώ cl ς 
τόν διάδρομον τώς αιθούσης,ένθα τόν συ
νάντησα. «Είμαι είς τάς διαταγάς τώς 
κυρίας, έάν εχγ) νά μοί δώσγι έπιστολήν 
τ ινα.»  ’Αμέσως ένόησα, δτι έδωροδοκηθη 
καί δτι τόν έξηγόρασεν ό έραστής μου. 
« Τ φ  έδιδαν— τφ  όντι— έπιστολάς, δλας 
μου τάς έπιστολάς. Τάς έπέδιδε καί μοί 
έφερε τάς άπαντησεις. Τοϋτο διήρκεσε 
δύο περίπου μήνας. Εΐχομεν έμπιστοσύ- 
νην πρός αΰτόν, ώς είχες έμπιστοσύνην 
πρός αΰτόν καί σύ.

• Ά λ λ ’ ίδού, πάτερ, τ ί  έπηκολούθησεν. 
'Ημέραν τινά είς την αΰτην νήσον, έν η 
μετέβην καλυμβώσ.α, άλλά ταύτην την 
φοράν μόνη, εΰρον τόν Φίλιππον. Ό  άν
θρωπος οΰτος μέ άνέμενε καί μοί είπεν, 
δτι έμελλε ν’ άνακοινώσϊ) τά  πάντα είς 
σέ καί νά σοί δώση τάς έπιστολάς, τάς 
όποίας κλέπτων έφύλαττεν, έάν δέν συγ- 
κατένευον είς τάς επιθυμίας του.

« "Ω  ! πάτερ μου, πάτερ μου ! Έφοβή- 
θην, ήσθάνθην τρόμον, τρόμον χαμερπή, 
άναξιον διά σέ πρό πάντων, διά σέ τόν α
γαθόν, τόν άπατώμενον παρ’ έμοϋ, διά 
τόν εραστήν αου άκόμη —  καθ οσον θά 
τόν έφόνευες —  δι’ έμέ ίσως . . . είξεύρω 
καί έγώ ! ! ! Έγενόμην παράφρων, έμεινα [ 
έκστατική- Έπίστευσα, δτι θά δωροδο
κηθώ άλλην μίαν φοράν, άλλά μέ ήγάπα. 
Όποιον αίσχος !

«Είμεθα τόσον αδύνατοι ήμεΐς αί γυ
ναίκες, ώστε καθιστάμεθα παράφρονες 
πολΰ εΰκολώτερον ΰμών τών άνδρών’ καί

δταν άπαξ καταπέσωμεν, καταπίπτομεν 
βαθύτερον, άκόμη βαθύτερον. Γνωρίζειςτί 
έπραξα ;

• Είπον τότε  κατ ’ έμαυτήν. Πρέπει ν’ά- 
ποθάνω. Ζώσα δέν θά ήδυνάμην νά σοί 
εξομολογηθώ παρόμοιον έγκλημα. Νεκρά 
τολμώ τό πό?ν. Δέν ήδυνάμην νά πράξω 
άλλως ή ν’ άποθάνω. Οΰδέν θά ήδύνατο 
νά μ’ έξαγνίσν). Ητο  δυνατόν πλέον ν’ ά- 
γαπώ καί ν’άγαπώμαι. Μοί έφαίνετο, δτι 
έρρύπαινον πάντας μόνον τείνουσα πρός 
αΰτοΰς τήν χεΐρα.

• Μετ ’ ολίγον μεταβαίνω Ϊνα λουσθώ 
καί ΐνα μή έπανέλ.θω πλέον. Ή  πρός σέ 
έπιστολή μου αΰτη θά: σταλώ είς τόν έρ«- 
στην μου.Θά τήν λάβτ) μετά τόν θάνατόν 
μου καί χωρίς νά γνωριζν) τ ίποτε θά σ£ς 
τήν στείλγ) έκπληρών τήν τελευταίαν εΰ- 
χήν μου. Σΰ θά τήν άναγνώσγις έπανερ- 
χόμενος τοϋ κοιμητηρίου.

• Χχΐρε, πάτερ μου,δέν έχω οΰδέν άλλο 
νά σοί είπω. Πράξε δ,τι  νομίσγις καί συγ
χώρησόν με».

Ό  Συνταγματάρχης άπέμαξε τόν ιδρώ
τα  τοϋ μετώπου του .Ή  ψυχραιμία, ήν έ- 
πεδείκνυεν είς τάς μάχας, τφ  έπανήλθεν 
άμέσως.

Έκρουσε τόν κώδωνα.
Είς ΰπηρέτη; παρουσιάσθη.
—  Στεΐλέ μου τόν Φίλιππον, είπε.
Μετά τοϋτο ηνοιξε κατά τό ήμισυ τό

έρμάριον τής τραπέζης. Ό  Φίλιππος είσ- 
ήλθε σχεδόν παρευθύς. ’ Ητο  στρατιώτης 
υψηλός, μέ μύστακας ξανθούς, φυσιογνω
μίαν κακεντρεχώ καί βλέμμα ΰπουλον.

‘Ο Συνταγματάρχης τόν παρετήρήσεν 
άσκαρδαμυκτοί.

—  Είπέ μοι τό όνομα τοϋ έραστού τής 
γυναικός μου.

—  ’ Αλλά, Συνταγματάρχα μου. . .
Ό  Συνταγματάρχης έλαβε τό περί- 

στροφον έκ τοϋ έρμαρίου.
—  Είτε μοι ταχέως, διότι γνωρίζεις, 

δτι δέν αστειεύομαι.
—  Είνε . . .  ό. . . λοχαγός ’Αλβέρτος.
Μόλις έπρόφερε τό όνομα τοϋτο, ή

φλόξ τοϋ πολυκρότου τφ  έκαυσε τούς 
οφθαλμούς, η δέ σφαίρα έβυθίσθη έν τφ  
μέσφ τού μετώπου.

Ε. ΚΟΥΣΟΤΛΑΚΟΪ

Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ :
Α Ι Σ Ω Π Ο Υ — Ξ Ε Ν 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ

Ε  Κ* Α .

ΓΡΔΜΜΔΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

κυρίαν Θ εανώ  Μ ηλιώ τη και κκ. Μ ιλτιάδην Ά ρ -  
γυροπουλον και Ά λ έ ξ .  ΙΙ.Λ ουζίνα ν. ΣυνδρομαΙ υμών 
έλήφΟησαν. Ε ύχαριστοΰμεν. —  κ. Σ τυλιανόν Β ιο β ί-  
κην. ’ Α π εσ τά λ η σ α ν .— κ. Π άνον Ε .  Κοντογούρην. 
Κλήφθη τ α / .  Επιταγή. Ε ύχαριστοΰμεν. Τ η  διευθύν- 

σει τής « Ε λ . Β .6λ-.οθήκης·, έμετρήθησαν δρ. 20. —  
κ. Ν .  Παπούλην. Έ λή^ θη  τ α χ . έπιταγή. Ε ύ χα ρ ι-  
στοϋμίν θερμώς. Τ ξ  διευθύναει της · Έ λ .  Β ιβλιοθή
κης» έμετρήθησαν δρ 64:20.— κ. Γεώρ. Ίω. Γ ου-  
ζοπουλον. ’Α πεστάληααν. —  κ. Α . Δ  Μ πουλαντζαν. 
Γνωστοπο.οΰμεν υμΐν οτι δέν έλήφθησαν ετι· - κ Ε μ .  
Β εκιαρέλλην. Έ λήφθησαν. —  κ Β . Λ .  Πάζβ.  Ε λ η -  
φθησαν. ’Α π ισ τά λη σ α ν. —  κ. Β ασίλειον Κ οτζάλην. 
ΙΙαοα τοΰ χ ,  ΓΙερικλέους Ποδαρίκη, έλήφθησαν φρ. 
20. Μ ένει Υπόλοιπον ?τι φρ. 10.
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¥  '

Ά πό  σήμερον άοχόμεθα δημοσιεύοντες είς τά «Εκλεκτά Μυθιστορήματα» ολως Ν Ε Α  Μ Υ Θ Ι 
Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α  . κ α ι  έπί τή εΰκαιρία ταύτη άνοίγο^εν Ν Ε Α Ν  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ι Ι Ν  συνδρομητών, εξαιοετικώς 
διά τοΰς θέλοντας νά παρακολουθήσωσι τά νέα ταΰτα διιμυσιεύματά μας. Τό ψύλλον τοΰτο τάς Κυριακής 
ηΰξηαένον κατά 4 έτι σελίδας, πυκνής ΰλης, τιις αΰτής πάντοτε παραμενουσης τιμής τών Ι Ο  λεπτών,θά 
περιέχει μεταξύ τών έκλεκτοτέοων συγοαφέων τά εκλεκτότερα έργα. Και δεν διστάζομεν, βέβαια, νά κατα- 
λέξωιιεν έν αΰτοϊς τόν φ. Γ Κ Ο Υ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ι Ν ,  τοΰ οποίου θά παραθέσωμεν την

ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
gv τών άοίστων προϊόντων τής ’Ιταλικής μυθιστοριογραφίας Τό μυθ
άτινα οΰδέποτε γηράσκουσι, διότι φέρουσι τήν σφραγίδα τής μεγαλοφυίας. δικαίως δέ θά ήδύνατο ν ’ άπο- 
καΐ ^’θή έποποιία,—  τίτλος, δς θά ήομοζεν είς αΰτό κάλλιον ή είς πολλά - η" ί ’ 'η™

' < νων, διότι δέν είναι έκ τών χαλαρών έ

)ιστόρημα τοΰτο είναι έκ τών έργων,

είς αΰτό κάλλιον η εις ποΛΑα ποιήματα των νεωτερων 
έργων, ών ή αξία άπασα συνίσταται είς άπιθάνους τινάς 

σκηνάς, είς τερατώδεις ήθοποιίας και είς έκνενευρισμένα αισθήματα. II Μ Α Χ Ι Ι  Τ Ο Υ  Β Ε Ν Ε Β Ε Ν Τ Ο Υ  
ανήκει είς τήν Ί  σ τ ο ρ ι κ ή ν λ ε γ ο μ έ ν ιι ν σχολήν. Απεικονίζει διά τών ζωηρωτάτων χρωμάτων 
μίαν τών κρισιμωτέοων έποχών τής'Ιταλίας, έκείνην καθ'ήν παππωσύνη και αΰτοκρατοοία έμάχοντο, άπέ- 
ναντι οΰδενός έγκλήιιατος όπισθοδοομοΰσαι, τίς αΰτών νά δεσπόση τής ώοαίας έκείνης χώρας. Τά πάθη 
έν τώ μυθιστορήματι τούτω άνελίσσονται βιαιότατα και έξωθοΰσιν είς πράξεις,αϊτινες,άν δέν έτερον τό τής 
ιστορίας κΰρος,οΰδέποτε θά έπιστεύετο δτι, ήδύναντο,οΰχί νά έκτελεσθώσι,νάλλ’ούδέ κάν νά έπινοηθώσιν ύπό 
άνθρώπων, τόσον είναι αποτρόπαιοι' βασιλεύς δέ,άνελθών διά τών στυγερωτέοων έγκλημάτων, τής πατρο
κτονίας καί τής άδελφοκτονίας, έπ\ τοΰ θοόνου, τιμωρείται διά τής προδοσίας τών ιδίων αΰτοΰ δημιουργη
μάτων. Έν τώ έργω τούτω, ή ποίησις διαδέχεται τήν φιλοσοφίαν, και ή φιλοσοφία τήν ποίησιν, έκαστη δέ 
σελίς αΰτοΰ άνευ ύπεοβολής, αντισταθμίζει ολόκληρον μυθιστόρημα, έκ τών νεωτέρων, και περιέχει κοινω
νικά και πολιτικά διδάγιιατα, δυνάμενα νά έπιδράσωσι μεγάλως είς τίίν βελτίωσιν τοΰ αναγνώστου.

Ο Γ Κ Ο Υ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ι Σ  διά τών ιιυθιστοοημάτων του δέν ζητεί νά τέοι};η μόνον. Έχει ύι|τηλότερον και 
εύγενέστεοον σκοπόν. Γράφων, καθ' ήν έποχήν οί ’Ιταλοί ήσαν βεβυθισμένοι είς τόν λήθαργον τής δου
λείας, ήθελε νά τους άφυπνίση, έμπνέων αΰτοϊς γενναιότερα αισθήματα, γλώσσαν πυρώδη μεταχειρι- 
ζόμενος. Δυνάμεθα δέ νά εΐπωαεν δτι τά έργα αΰτοΰ συνέτεινον οΰκ ολίγον είς τήν άναγέννησιν τής ’Ιτα
λίας, έφ’ φ και είναι τό καταλλαλότεοον ανάγνωσμα, δπερ δύναται νά προσφέρη τις είς λαούς ύπό τάς 
αύτάς και οί τότε ’Ιταλοί συνθήκας βιοΰντες.

Δημοσιεύοντες τό μυθιστόρημα τοϋτο, φοονοΰμεν δτι παοέχομεν μεγίστην ύπηοεσίαν, και ύπό ήθικήν 
και ύπό αισθητικήν έπο^ιν είς τούς άναγνώστας τών «Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», —  ήτοι είς πάντας 
τους Έλληνας, διότι φοονοΰμεν δτι δέν Οά ύπάοξη, Έλλιιν —γινώσκ-ον άνάγν.οσιν— δστις δέν θ’ άναγνώση  
έργον, έφ’ω σεμνύνεται ή 'Ιταλία, και δπερ κατατάσσεται είς τήν τάξιν τών όλίγων έκείνων βιβλίων, άτινα 
άποτελοΰσι τό έντούφημα πάσης εύγενοΰο ύπάοξεως.

Τό είκονογοαφημένον μέρος τοΰ φύλλου μας θά καταλάβη ό συμπαθής Κ Α Ρ Ο Α Ο Σ  Μ Ε Ρ Ο Υ Β Ε Α  
διά τοΰ νέου αύτοΰ και πλουσίως είκονογοαφηιιένου ιιυθιστορήματός του :

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ
Τό περιπετειώδες τοΰ έργου τούτου συμβαδίζει έκ παραλλήλου μετά τής πιστής αναγραφής τών είκό- 

των έκ τών ήθών και εθίμων, τοΰ άπλοΐκοϋ μέν, άλλά ποιητικού λαού τής Βρετάνης, τής ιστορικής ταύ- 
νης γαλλικής έπαρχίας.

Ξ-Ξ ΚΟΜΗΣΣΑ EHVEM-A.
έργον τοΰ Α Α Ο Α Φ Ο Υ  BEV.2 παρουσιάζει ήμΐν, έν παραστατική μικρογραφία, τόν οικογενειακόν βίον 
ήρεμον και γλυκύν. Θά άρέση ίδίως είς τό ώραϊον φΰλον τών αναγνωστών μας.

Καί ώς άπαραίτιιτον συμπλήρωμα τού δλου, θά διιμοσιεύσωμεν τόν

ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ
τού κατέχοντας έπιφανή θέσιν μεταξύ τών πρώτων δυιγηματογράφων τής εποχής μας G U Y  DE M A U P A S 
SA N T , λεπτόν και συγκινητικόν διήγημα, άφίν.ον μετά τίιν άνάγνωσιν διδάγματα ανεξάλειπτα.

Οί κατά φύλλον άγοοάζοντες τά Ε Κ Α Ε Κ Τ Α  Μ Υ θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α  Οά- έ^ωσιν ώφέλειαν διττήν, έγ- 
γραφόμενοι συνδρομηταί. Θά άπολαμόάνωσι ταύτα ταχύτεραν καί εύθηνότεοον, και περιπλέον, άποκτώσιν 
ούτοι και τούς προεκδοθέντας τόμους έπί έκπτώσει 20 °/0 άπό τής αρχικής των αξίας.

ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ  Π Ω Α Ε Ι Τ Α Ι  Ε ΙΣ  Τ Α Σ  Ο ΛΟΥΣ  Ε Κ Α Σ Τ Ι Ι Ν  Π Ε Μ Π Τ Η Ν  Κ Α Ι  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν
I A  Α 17 Γ Γ Φ  Α τό φύλλον τών «Έχλεκτών ΜυΟίοτορκιμάτων» ι [jl [ ϊ 1 Ι Α
1U AJllilA Έ ν  τχϊς επχ,οχίχ;ς δέ εΐ; t i  Ί ’ ηοπ,οϊκτορίϊ* τών εφημερίδων· AijillA. L\J

Τ ν χ ο γ ρ α φ β Τ ο γ  Κ ο ρ ί ν ν η ς ,  δ ό ό ζ  Π ρ ο α σ ν β ί ο ν  ά ρ ι θ .  /Ο .


