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ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

ΙΕΑΕΪΤΛΙΟΙKEPMUM
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ ΙΣ  Δ Ε  Φ Ο Ν ΤΕΡΟ Ζ

κοστίσωσιν έκατόν χιλιάδας φράγκων και j 
θά προσθέσω έτέρας έκατόν χιλιάδας διά 
προίκα τής ‘Αγνής.

» Αν ό πατήρ μου έπραττε τοΰτο, θά 
είχομεν νΰν φίλους τοΰς συγγενείς τού
τους, ών ή καρδία θά ήναι πλήρης χολϊίς 
καί μίσους έναντίον μας. Δέν είναι συγ- 
γνωστέοι ;

» Έπανερχομένη έκ Πενοέ, συνήντησα 
τόν λοχαγόν τών δραγόνων δ'Εστρέλ, τόν 
δποΐον γνωρίζεις».

Σχεδίασμα δραγόνου, 
ού ό ίππος είχε τό ΰψο; ζώου τής άποκαλύψεως.

«Μεταβαίνει συχνάκις εις Πενοέ άπό 
τίνος χρόνου. Πόσον φιλάρεσκοι είναι α υ 
τοί οί στρατιωτικοί ! Τφ ήοεσεν ή 'Α 
γνή καί διά τοΰτο οί συχνοί έκεΐ περίπα
τοί του».

Σχεδίασμα Ερωτευμένου, 
προσφέροντος τάς προσφοράς αΰτοΰ τω είδώλω του.

«Ε λ π ίζ ω  οτι θά γείνιρ καταγέλαστος. 
’ Αλλως αγνοώ πώς είναι δυνατόν νά είσ- 
έλθγ] είς τήν έπαυλιν, χωρίς νά άναρρι- 
χηθή διά τών τοίχων. "Αλλως τε είναι 
καί ό φύλαξ κύων, όστις είναι αρκετά 
έπίφοβος » .

Σχεδίασμα μολοσσοΰ.

«Μοί είπον, οτι Ιχνογραφεί τό Πενοέ, 
οπερ τφ  φαίνεται λίαν περίεργον. Μοί ϊ -

[Συνέχεια]

« ‘ Εχει τά Ιλαττώματά  του ό πτωχός 
ίερεύς. Πίνει ώς κωδωνοκρούστης καί κα
πνίζει ώς θερμάστρα, άλλ’ οίος αξιοπρε
πής άνθρωπος κατά βάθος καί όποία τ ι -  
μιότης.. Αυτός απολαμβάνει τ^ς έμπι- 
στοσύνης μου. Μοί δίδει πληροφορίας περί 
τ^ς καταστάσεως τοΰ ποιμνίου του. Έ χ ω  
έκεΐ, μή λογιζομένην τήν Κερανδάλ, πο
λυάριθμον πελατείαν καταγομένην έκ τοΰ 
μακαρίτου Ί ώ β » .

Σχεδίασμα σωρέας ρακένδυτων.

«Δέν άφίνω νά λείψνι τι έξ αΰτΐίς ' wi- 
στευσόν με. Έκεΐνο, οπερ μ 'έκπλήττε ι ,ε ί
ναι ότι ΰπάρχουσι πένητες είς τοΰς α 
γρούς, όταν δύναταί τις μέ μικράς θυ
σίας νά παράσχη την άνεσιν εις ολον αυ- δειξεν ίχνογραφήματά τινα λίαν έπιτυχΐί
τον τον μικροκοσμον.

» Ό  ίερεΰς έδέχθη τήν πολύτιμον π α 
ρακαταθήκην, ής αγνοεί απολύτως τήν 
φύσιν. Ίδών έν τούτοις τήν έπιγραφήν, 
έγένετο σύννους. Μέ ήτένισε διά πατρικού 
βλέμματος :

• — Σκέπτεσαι λοιπόν ν’άποθάντρς, τέ 
κνον μου ; μέ ήρώτησεν.

• — Ό χ ι.
«—  Λοιπόν, δ ιατί αΰτή ή φροντίς ;
» — Τίς έγγυάται διά τό μέλλον ;
» —  Είν’ άληθές. Κεΐται είς τήν· θέλη- 

σιν τοΰ Κυρίου.
• 'Ανύψωσε τούς οφθαλμούς είς τόν οΰ- 

ρανόν, είτα δέ προσέθηκε :
» — Άφοΰ τό θέλεις, θά κρύψω τό έγ

γραφον είς ασφαλές μέρος, δεσποινίς
» — Είναι σπουδαΐον έχετέ το ύπ ’όψιν τά πέοιξ

άληθώς
» — Δέν φαίνεται ζωηρόν τό τοπίον, 

τώ  παρετήρησα.
» — Τί θά έθέτετε υμείς ;
» — Δέν γνωρίζω. “Ισως κεφαλήν κορα

σίδας είς τ ι  παράθυρόν.
• Μοί άπήντησε, χωρίς ποσώς νά τα- 

ραχθή,
» — Θά τό σκεφθώ. Έ χ ε τ ε  δίκαιον.
• Έ ν φ  διηρχόμεθα πάροδόν τινα, ό είς 

τών τριών αδελφών, ό ’Ιάκωβος Κεραν
δάλ, οστις, άγριος ών πολλάκις, μοί έμ- 
πνέει τρόμον, διΐΐλθεν ένώπιον ήμών.

• Αγνοώ είς ποιον διηυθύνετο τό βλέμ
μα, οπερ ΰπόδρα έρριψεν έφ’ ήμών. Θέλω 
νά πιστεύσω ότι ήτο διά τόν σύντροφόν 
μου, οΰτινος ήννόησε τάς έπισκεψεις είς

σας.
» — Έσο ήσυχος.
• Προσέθηκα είς τήν διαθήκην διά τόν 

κόπον του εισόδημα χιλίων πεντακοσίων 
λιβρών ».

Σχεδίασμα σωροΰ λουδοβίκειων.

«Προσπάθησε νά έννοήσγις οΐαν εΰπο- 
ρίαν δύνανται νά φέρωσι χίλ ια  πεντακό
σια φράγκα ίιοβίως είς ίερέα ζώντα  είς 
τά βάθη τοΰ Μορβιάν' δέν θά το κατορ- 
θώσης.

»Τό βλέμμα έκεΐνο μοί έπροξένησε ρί
γος.

» Ό  δ’Εστρέλ έτυψε τό μέτωπον :
» — Πότε λοιπόν είδα αΰτό τό πρό

σωπον ; άνέκραξε. Δέν κατορθόνω νά έν- 
θυμηθώ.

• Καί αίφνης :
» — Ένθυμοΰμαι. Κατά τόν πόλεμον.
• — Είς ποιον μέρος ; ήρώτησα.
• — Είς τό Έ σ τ .  Ή μ ην  δεκαεννέα έ

τών. Μάίς έλαβον έκ τοΰ σχολείου καί ΰ- 
πηρέτουν ώς υπασπιστής τοΰ στρατηγού

Τέλος έγένετο" ά.ς μή σκεπτόμεθα i δ’Ορβιλιέρ, οστις διψκει τήν ταξιαρχίαν,
πλέον. Θά ασχοληθώ έπί τινας ήμέρας μέ 
τήν ιδέαν σου. Ε ίναι έξαισία. Πώς δέν 
μοί έπήλθε τοιαύτη !

» θ ά  δωρήσω διακόσια πλέθρα. Εΰκό- 
λως θά τά αγοράσω πέριξ τοΰ Πενοέ. θ ά

είς τήν οποίαν εύρίσκετο ό πατήρ σας.
• Ή  φωνή του είχε καταστή σοβαρά. 

Μέ ήτένιζε παραδόξως.
» — Τί σκέπτεσθε ; τόν ήρώτησα.
• — Τίποτε.

• Καί ώς εί ήθελε ν’ άλλάξϊ) θέμα όμι
λίας :

» — ΤΗσαν τόσψ θλιβερού αί περιστά
σεις έκεΐναι, ώστε καί ή άνάμνησις φέρει 
μελαγχολίαν.

«Ή θελα  νά τόν Ιρωτήσω, άλλ ό κό
μης καί ό Μάξιμος δέ Πρέλ ήρχοντο καλ- 
πάζοντες.

» — Σόίς έζητοΰμεν, είπεν ό κόμης 
» Ό  μαρκήσιος δέ Πρέλ είναι λίαν πνευ

ματώδης, άλλά σαρκαστικός καί είρων.
» Περιεπατήσαμεν πολλάκις όμοΰ είς 

τό άλσος άπό τής άφιξεώς του.
• Είναι παράδοξος χαρακτήρ. Δέν π ι 

στεύει οΰτε είς τόν Θεόν, τόν όποιον δέν 
είδεν, ώς λέγει, οΰτε είς τόν διάβολον, 
οδτε, ώς πιστεύω, ίίς τόν διαρκή καί σ τα 
θερόν έρωτα.

• Νομίζει τις οτι προσπαθεί νά μέ κάμγ] 
νά μισήσω τοΰς άνδρας της τάξεώς του.

»—  "Ολοι είμεθ* οί αΰτοί, μοί είπε 
χθές. Είς τοΰτο έπιδρδ ό άήρ τών λε
σχών, τών θεάτρων καί τών βουλεβάρ
των.

»Τόν ήρώτησα περί τοΰ φίλου του. 
»Ίδοΰ τί μοί άπήντησε μετά μυρίων 

διαβεβαιώσεων άφοσιώσεως :
» — Μη μ' έρωτάτε Είμαι τόσον υπο

χονδριακός καί μισάνθρωπος, ώστε θά έ- 
κακολόγουν καί έμέ αΰτόν. Ό  δ’Αμβαρές 
είναι φίλος μου έκ παιδικές ήλικίας. Αί 
περί αΰτοΰ πληροφορίαι μου έπομένως δέν 
θά έχωσι μεγάλην σημασίαν.

• Οΰδέν λογικώτερον.
»Ό  κόμης φέρεται μετά πολλές λε- 

πτότητος πρός έμέ.
»Χθές μοί έφάνη ολίγον σκυθρωπός 

μετά τόν περίπατόν μου, κατά τό δ ιά 
στημα τοΰ όποιου έστηριζόμην είς τόν 
βραχίονα τοΰ δέ Πρέλ».

Σχεδίασμα άνδρός βεβυθισμένου εις πίκρας σκέψεις.

»— Τί έχετε ; τόν ήρώτησα.
» —  Φοβοΰμαι OTt δέν άρέσω είς ΰ - 

μ*ς.
»—” Διατί σκέπτεσθε τοΰτο ;
» — Οΰτε έγώ γνωρίζω. Ή  ζωή μου ε ί

ναι είς τάς χϊΐράς σας, ή δέ λέξις, ή ό
ποία θά έξέλθγ) τών χειλέων σας θά 
είναι α ιτ ία  άτελευτήτου χαρ&ς ή άπόφα- 
σις θανάτου.

» — Θανάτου, ανέκραξα. Είναι λοιπόν 
τόσψ σπουδαΐον τό πράγμα ;

»*Η νύξ έπήρχετο.
• Είμεθα ί ίς  τινα δενδροστοιχίαν μό- 

vot. Μακρόθεν ό πύργος έφωτίζετο.
• Ό η χ ο ς  τΐίς φωνϊΐς του μέ συνεκίνησε 

διά πρώτην φοράν».
Σχεδίασμα γελοίου ήλιβίου <ν Ικετευτική στάσει ίίς  

τοΰς π4δα; δεσποινίδος άποστρεφούσης μετά κατα-  
φρονήσεως τήν κεφαλήν.

« ’Εν τούτοις δέν τόν άγαπώ. Οΰδέν 
μέ έλκύει πρός αΰτόν.

«Μετά μικράν σιγήν είπον αΰτφ  μηχα
νικώς :

» — Εισθε ειλικρινής ; ’Αληθώς ; Πρέ
πει νά σάς πιστεύσω ;

» Ή  είναι δεξιότατος κωμψδός ή άλη
θώς μέ έρωτεύεται σφοδρώς, διότι άφήκε



χοαυγήν,ίιτις μέ συνεκίνησε ’ Ητο αληθώς 
κραυγή απελπισίας.

• Σέ ευχαριστώ διά τάς συμβουλάς βου. 
Ίσως άνευ αΰτών θά προέβαινον είς ΰπό- 
σχεσιν. Ώμίλησε μετά ζωηρότητος έπί 
Ιν τέταρτον ώρας».

Σχεδίασμα ΰπερμεγέθους στόματος, 
άπό τοΰ όποιου έξέοχεται ατελεύτητος τα ινία  χάρτου.

α’Εφαινόμην μή άκούουσα. Διά τοΰ 
μαστιγίου μου άπέκοπτα μικρούς κλά 
δους τών πτελεών.

• Δέν ένθυμοΰμαι έκ τοΰ χειμάρρου έ 
κείνου τές  ευγλωττίας είμή τοΰς δρκους 
καί τάς διαβεβαιώσεις τρυφερότατος, άς 
δύνασαι ν’ άναγνώσης εις πίίν μυθιστό
ρημα.

• — Mot ΰπεσχέθητε νά λάβετε μίαν 
άπόφασιν, μοί είπε καταλόγων. Πότε θά 
μοί άπαντήσετε ; Φλέγομαι έπί αναμμέ
νων ανθράκων, δέν τό εννοείτε ; Νά ήμαι 
τόσον πλησίον σας, νά σ2ς βλέπω καθ έ- 
κάστην, νά σάς όμιλώ, νά σό?ς λατρεύω, 
ώς σάς λατρεύω, είναι ώς νά καίωμαι' δέν 
μέ εΰσπλαγχνιζεσθε ;

» — "Εχει καλώς, απάντησα. Θά σάς 
απαλλάξω αΰτοΰ τοΰ μαρτυρίου μετ' ολί- 
γας ήμέρας. Ά φ ε τ έ  με νά σκεφθώ έπ’ο- 
λίγον Ιτι.

• — Εΐρωνεύεσθε πάντοτε.
• "Ηθελον νά διαμαρτυρηθώ, οτε ένό- 

μισα δτι ηκουσα έλαφρόν κρότον π λ η 
σίον μας.

«Εΰτυχής αντιπερισπασμός.
» — "Ας έπανέλθωμεν, τφ  είπον, είναι 

■πλέον νύζ.
• Καί άπεμακρύνθην στηριζομένη είς 

τόν βραχίονά του.
ο’Επίεζ» τον ίδικόν μου πλέον τοΰ δέ

οντος. Είχον έν τούτοις ανακτήσει την 
προτέραν ήοεμίαν μου, ήν άπώλεσα διά 
τινας μόνον στιγμάς.

• Ό σ φ  περισσότερον σπουδάζω αΰτόν 
τόσφ μδλλον βλέπω δτι Ιχει πραγματικά 
προσόντα.δτι είναι εΰγενής, άνθρωπος τοΰ 
κόσμου μέχρις Ονύχων, μέ καλάς άρχάς. 
Άτομ ικώς οΰδέν τό ίδιάζον παρουσιάζει' 
όμοιάζει πρός δλα τά μέλη τοΰ ιπποδρο
μίου, οΐτινες Ιχουσι τριάκοντα έτών η λ ι 
κίαν, καλόν ρέκτην καί πνεΰμα καλλιερ- 
γημένον. Φαίνεται πολλών γνώστης καί 
αρκούντως εΰφυής.

» ’Εξ δλων τών ευρισκομένων ένταΰθα 
βεβαίως εις αΰτόν θά είχον πλειοτέραν 
έμπιστοσύνην, όχι διότι ό φίλος αΰτοΰ 
Μάξιμος μοί απαρέσκει, άλλ ’ ή ειρωνεία 
του μέ αποθαρρύνει. Έ ν  τούτοις μοί φα ί
νεται δτι είναι συνεννοημένοι.

• Φοβούμαι έν τούτοις μήπως εγώ Ιχω 
άκουσίως ελαττώματα χαρακτήρος, τά 
όποια πραγματικώς δέν Ιχω.

«Μήπως ό Ιρως τυφλώνει έπί τοσοΰ- 
τον. ώστε νά μεταβάλλη τά έλαττώματα  
προσφιλούς προσώπου είς άρετάς ;
Έ νταΰθα, μεταξύ τών γραμμώνήν, σχεδίασμα νεύρο* 

σπαστού εχονιος δεδεμένους τοΰ; οφθαλμούς.

«Έ νφ  άνηρχόμεθα την κλίμακα μέ κα- 
θικέτευσε νά τφ  ύποσχεθώ δτι θά έπι-

βκεφθώμεν οί δύο μόνοι τόν πύργον τοΰ 
•Ελβέν, τό περιεργότερον μνημεϊον έν
ταΰθα».

Σχεδίασμα τοΰ γηραιού πύργου τοΰ Έ λβέν.

• ‘Η έκδρομη Ισεται αρκούντως ρωμαν- 
τική, θά λάβω δμως την άπόφασίν μου.

• Τό δεΐπνον υπήρξε φαιδρόν.
• Δέν άναγνωοίζω πλέον την μονήν μου 

Σαίν-Ζιλδάς. ’Ήδη έπικρατεΐ ένταΰθα εΰ- 
θυμία. χαρά καί ζωηρότης, ήν ουδέποτε 
άλλοτε είδον.

• Ή  παιδαγωγός μου είναι εμπλεως χα- 
ρ2ς».

Σχεδίασμα της δεσποινίδος Ν αθαλία; έν ήλίω.

«Ό  στρατηγός γίνεται καθ’ έκάβτην 
νεώτερος κατά πέντε Ιτη.

»Ή  ΰποκόμησσα Βουλότ, ή κυρία δέ 
Ρεβίλ, χαριεντίζονται μετά τοΰ κυρίου δέ 
Πρέλ. Φιλονεικοΰσι καί λατρεύονται. Δέν 
θά έκπλαγώ, άν άποφασίσωσι νά νυμφευ- 
θώσιν. ’Αληθώς δέ συμφωνοΰσι καί κατά 
την περιουσίαν καί κατά την ηλικίαν καί 
κατά τά άτομα αΰτών.

»Ή  βαρώνη δέ Φοντραίλ, ητις εΰρέθη 
μεμονωμένη, ενεκα τών έκδρομών τοΰ λο
χαγού τών δραγόνοιν, εκρινε καλλίτερον 
νά συνδιαλεχθ^ πρός τόν σύζυγόν της. Εί
ναι χαριέστατοι μέ τάς έρωτοτροπίας των.

• Επειδή ό Βινίκ μέ είδοποίησεν δτι 
αί άπουσίαι τοΰ δΈστρέλ καθίστανται ό- 
λονέν συχνότεραι, δτι δέ πρό δύο ήμερών 
έπεχείοησε νυκτερικήν έκδρομήν, ής μαν
τεύω τόν σκοπόν, Ικρινα καλόν νά εΓπω 
δύο λέξεις, αρκούντως άλλως τε α ιν ιγμα
τώδεις, τφ  φίλφ μου Κορεντίνφ, δν συ
χνότατα συναντώ καθ’ όδόν.

• Φαίνεται δτι μαντεύει τόν σκοπόν 
τών περιπάτων μου καί δτι άστήρ τις τφ  
δεικνύει τάς ατραπούς, άς πρέπει ν’ άκο- 
λουθήση διά νά μέ συνάντηση.

• Πλαγίως έπίσης ειδοποίησα τόν έρω- 
τόληπτον άξιωματικόν διά τόν κίνδυνον, 
είς δν έκτίθεται μεταβάίνων συχνάκις 
πρός τά Πενοέ» .
Σχεδίασμα πυροβολαρχίας μετά τών πυροβολητών πα- 

ρατεταγμένων κατά μεμονωμένου περιπατητοΰ.

• Ά ν  έγνώριζες καλλίτεοον αΰτόν τόν 
Κορεντϊνον, Βέοθα μου, θά ήννόεις δτι 
δέν είναι δύσκολον νά μεταβληθη είς τ έ 
λειον εΰγενή.

» Δι ά πρώτην φοράν, πρό τίνος χρόνου, 
Ισχον συνέντευξιν μετ’ αΰτοΰ ΰπό τάν κυ
ανοΰν οΰρανόν,άνευ άλλων μαρτύρων πλήν 
τών βοάχων καί τών πτηνών.

»Τφ ώμίλησα ώς φίλη καί συγγενής.
• "Αν έβλεπες αΰτόν τόν έξαίσιον ά

γριον, έπί τής μορφής τοΰ οποίου διεγρά - 
φετο, έν άρχή τής συνεντεύξεώς μας, σο
βαρά υπερηφάνεια, νά μεταβάλληται καί 
νά θερμαίνηται έκ τής θερμότητος τών 
λόγων μου, θά ήννόεις πόσον Ιχω δίκαιον 
κρίνουσα αυτόν τόσον εΰμενώς.

• Σήμερον τήν πρωίαν τόν ήλεγξα διά 
τήν άμάθειάν του.

• "Ηθελα νά τον δοκιμάσω, διότι πολ- 
j  λάκις μ’ έκπλήσσει διά τής υπομονής του 
j καί τής εΰθύτητος τών κρίσεών του.

• Άνέγνωσεν όλίγιστα βιβλία, ένθυμεϊ- 
τα ι  δμως πλειότερα τών δσων ένθυμοΰν- 
τα ι  πολλοί τών αοφων,  οΐτινες τήν νεό
τη τά  των διήνυσαν έν τοΐς σχολείοις.

» — 'Υπάρχει Ιν μέγα βιβλίον, τό δ
ποΐον άνέγνωσα, καί τό δποΐον πολλοί 
τών εΰγενών δέν είξεύρουσι, μοί άπήν- 
τησε. Είναι τό βιβλίον τής φύσεως. Έκεϊ 
δλα τά μανθάνει τις.

• Τότε δέ έν γλώσση, ήν ή γραφίς μου 
δέν δύναται νά παραστήση, μοί έξήγησ» 
τήν ποίησιν τών μεμακρυσμένων δασών, 
τόν είς τά δένδρα ψίθυρον τοΰ ανέμου, 
τά  παράπονα τών ψυχών τών θνητών έν 
τϊ) κατα ιγ ίδ ι ,  τόν Ιρωτα, δστις ριζοΰται 
έν ήμϊν δι’ ένός βλέμματος, τό άσμα τής 
άηδόνος κατά τάς ώραίας θερινάς νύκτας.

»'Ανέγνωσε καί τόν Σαίξπηρ, φ ιλτάτη 
μου I "Ολον τό πνεΰμα τής Βρεττάνης 
ένεσαρκώθη έν αΰτφ .

• Έξεφράζετο άπλώς, ά λλ ’ οΰδέν ΰψη- 
λότερον καί εΰγενέστερον τών σκέψεων του.

» — ’Αληθώς, είπε καταλήγων, είμαι 
πολΰ αμαθής. Γνωρίζω ολίγα λατιν ικά  
καί ποσώς τά έλληνικά Μοί είπον δμως 
δτι έκεΐνοι, οί όποιοι τά μανθάνουν τά 
λησμονούν μετά Ιξ μήνας.

• Καί μεθ' ΰφους υποταγής, ήτις μοί 
άπέσπασεν άδιόοατον δάκρυ :

• — Καικιλία, προσέθηκε, θέλεις νά 
μάθω δλα αΰτά '. Σοί ομνύω δτι θά τά 
γνωρίζω ταχέως,

•Ίδοΰ ή κα τάστασις τών πραγμάτων. 
Παράδοξος τη άληθείο* !

• Πλήν είς τόν άνθρωπον αΰτόν ευρίσκω 
άρρητον εΰδαιμονίαν και εΰχαρίστησιν !

• Είναι πλέον τοΰ μεσονυκτίου, φιΧτά- 
τη μου.

• Κλείω την μακράν έπιστολην μου τα ύ 
την, την πλήρη σχεδιασμάτων καί είκό- 
νων,ώς προσευχητάρια τών προγόνων μας.

• Εΰχαριστώ διά τάς συμβουλάς σου. 
Γοάψον μοι. Σΰ μόνον μέ άγαπι^ς αληθώς 
καί είς σέ μόνον Ιχω απόλυτον έμπιστο- 
σύνην.

• Σέ φιλώ τρυφερώς' έπίσης δέ μετά σοΰ 
καί τήν μικράν ξανθοΰλάν σου.

»·>ι*ιλ(α.
»Υ. Γ. Τάς προσρήσεις μου είς τόν 

φοίνικα τών συζύγων ! »
ί Έ π ε τα ι συνέχεια]. ' *

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Τά ώραιότερα τραγουδάκια ά π 'ολα , άπ*οσα τρα
γουδούν \  τό δρόμο, μόνον είς τήν ογχώδη και καλ- 
λιτεχνικωτάτην συλλογήν τοΰ φίλου κ. Τσακα πάνου, 
είμπορεΐ νά τά εύρη κανείς. Κ αί μάλιστα έχεΤνο τό 
γλυκό, τό περιπαθές, τό τραγουδάκι τής έποχής, ποΰ 
£που νά κάμης, νύκτα κα\ ημέρα, άντηχεΐ άρμονικώ- 
τατο τό :

"ΑχΙ nrSc μπορβ ΐς κ α ι α λ λ ά ζ ε ις  τ η τ  χα ρό ιά  σον ; 
μ άθε χ ι '  ε μ έ ν α  γ ι '  αλλτ) r a  Jtor<H.

Τό βιβλιοπωλεΤον τής €Κορίννης· διά νά τά κατα- 
στήση ακόμη δημοτικώ:ερα τά Π οιήματα  τοΰ κ.Τ σα- 
κασ-.άνου, και νά ε'ιμπορεΤ νά τά απόκτηση και έ κεί
νος τοΰ οποίου δέν περισσεύουν γοήματα δι αγοράν 
βιβλίων, ύπεδ'βασε τήν τιμήν των, άπό δραχ. 4 ε\ς 
δραχ 1 ,5 0  μ'!»νον.
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Μ Γ θ  ΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

ΙΓ'

Μόλις τόν εΤόα... ϋτρεξα νά τόν σφάξω...
Έ μπηξα  τό σπαθί μου ... τώμπηξα πάλε...
’ Εφτά φοραίς, τή μία άπά ’ς τήν α λ λη ...
Είς τήν καρδιά του, ποϋ Ιτρεμε άπ ’τό φόβο...
Ά λ λ ά  ποΰ νά χορτάση ή άγρια δίψα,
Ποΰ τόσα χρόνια ε ίχα ...

(ορεςτης:, τραγωδία).

Σκότος τοΰ ί&δου ! . . .
Οΰδέ τό έλάχιστον νέφος έφωτίζετο 

ύπό τής σελήνης. . *·
Οΰδείς άστήρ Ιλαμπε τρέμων !
Θά ένόμιζέ τις δτι τό στερέωμα έσβέ- 

σθη, και τά λυσσώδΐι τΐίς θαλάσσης κύ
ματα έθρήνουν τόν θάνατόν του.

Ή  γαλέρα, ής έπέβαινε Κάρολος ό Ά ν-  
δεγαυός, έφέρετο τΐ,δε κφκεΐιιε ΰπό τής 
όρμής τών κυμάτων, άνευ διευθύνσεως, έν 
μέσψ φρικαλέου σκότους, ώς σώμα έξα- 
κοντισθέν είς τήν άβ υσσον

Πανταχοΰ τρόμος.
Ό  Κάρολος Ιστενε καταβεβλημένος, 

ώς ό Ισχατος τών έπί της γαλέρας, διότι 
ή ζωή είναι προσφιλής καί είς τοΰς φέ
ροντας σκήπτρον, έπίσης καί είς τοΰς χει- 
ριζομένους την κώπην, — μη ύπαρχούσης 
Εσως μεταξΰ αΰτών έτέρας διαφοράς, ή 
τΐίς τοΰ οργάνου, δπερ φέρουσιν έν τη 
γειρί. —  Καί άλλος μέν ώρύετο, άλλος 
έσίγα, άλλος έδέετο καί άλλος έβλασφή- 
μει. —  Οί άγιοι εύρίσκονται πολλάκις έν 
τΐί ανάγκη νά μένωσιν αδρανείς, προκει- 
μένου νά σώσωσι πλοϊόν τ ι ,  διότι τό ή- 
μισυ τοΰ πληρώματος τοΰς έπικαλεΐται, 
καί τό ετερον ήμισυ τοΰς βλασφημεΐ . . . 
καί ένφ εύρίσκωνται έν τΐί άμφιβολί^ 
ποϊον τών δύο μερών θά ύπερισχύση, α ί 
φνης κΰμά τι καταβυθίζει τό πλοΐον καί 
λύει τό ζήτημα, — δπερ δέν θά συνέβαινε 
βεβαίως, άν πάντες έκ συμφώνου έδέοντο 
έπικαλούμενοι βοήθειαν, ί)τις οΰδέποτε 
καθυστερεί. — Ό  πηδαλιούχος, δστις άν- 
τικαθίστα τόν κυβερνήτην, καταβεβλη- 
μένον Ικ τε τοΰ φόβου καί τοΰ οίνου,ίδών 
την κοινήν άθυμίαν, Ικραζεν άπό τΐίς 
πρύμνης:

— Εμπρός τά κουπιά . . . μάσετε τά 
παν^ά, άν θέλετε νά σωθήτε... Γρήγορα, 
δσον είναι άκόμη καιρός... διότι ή γΐί δέν 
«Ιναι μακράν καί θά χαθοΰμε ολοι.

Έκ τών λόγων τούτων, ένοήθησαν μό
νοι οί τελευτα ίος οΐτινες ήρμοζον είς την 
Ιέσιν τοΰ πλοίου : ή y v  δεν  ε ί να ι  μα κράν  
κα ι  θ ά  χ αθούμ ε  ολο ι . . .  ώστε έπΐίλθεν α 
ποτέλεσμα έναντίον έκείνου, δ έπεδίωκεν 
ό είπών αΰτούς.

Θά χ αθ ονμ ε ν  . . . Ιλεγεν δ είς πρός τόν 
Ιτερον καί πάντες Ικλινον τήν κεφαλήν, 
πελιδνοί έκ τοΰ φόβου.

Ό  κυβε ρνήτης, έπί τοΰ προσώπου τοΰ 
όποιου ό φόβος δέν έξεδηλοΰτο, ώς έπί 
τών άλλων, διά τής ώχρότητος,άλλά διά 
τίνος χρώματος μεταξύ τοΰ ιώδους καί 
τοΰ μέλανος, ήσχολεΐτο κρατών διά άμ
φοτέρων τών χειρών δύο πήλινα αγγεία, 
δπως μη συγκρουσθέντα έκ τών φοβερών 
έκείνων τιναγμών τοΰ πλοίου ήθελον 
θραυσθη, καί έκραύγαζε δι’ δλης τής δυ- 
νάμεως τών πνευμόνων του :

—  Γαρμπή! γαρμπή !. . .  Ιτσι φέρνεσαι 
μέ τοΰς παλαιούς σου φίλους ; Είναι τώρα 
σαράντα χρόνος δποΰ συχνάζω ’ς τό σπίτι 
σου, άλλά ποτέ δέν μοΰ έφάνηκες τόσον 
θυμωμένος, σάν τώρα. Μή σέ έπρόσβαλα ; 
Μην έπέρασε μέρα καί δέν Ιπια ’ς τήν ύ- 
γειά σου ; Καί Ιπρεπε νά μέ ντροπιάσης 
Ιτσι, ακριβώς τώρα δποΰ ΰποσχέθηκα είς ; 
τόν ένδοξότατον κόμητα νά τόν φέρω 1 
σώον καί άβλαβή είς τήν Ό σ τ ια  ; Τί τ ι -  
νάγματα είν’ α ΰ τά ;  Κ ύ ρ ι ε , βοήθ ε ι  η μ ΐ ν  
. . .  τ ί  διαβολοαγέρας ! . . .  Δέν θά πάψης ; 
.. . Καί δταν σπάσης αΰτά τά δύο αγγεία , 
δπου άφοΰ έγνωρίσθηκαν, τώρα τόσα y ρ ό - 
via, ζοΰν αγαπημένα σάν αδέλφια, καί 
χύσης τό καλό μου κρασί... τ ί στοχάζε
σαι πώς έκατώρθωσες ; . . . Τοΰλάχιστον, 
αν μοΰ Ιδινες καιρόν νά τό π ιώ . . .  Υ π ο 
μονή ! . . .  Περίμεινε, παρακαλώ, 2ως αδ- 
ριον, καί Ιπειτα κάμε δ,τι θέλεις.. . Κύ
ριε είς χε ΐράς  βου π α ρ α δ ί δω μ ι . . .  έκραύ- 
γασεν δ πτωχός κυβερνήτης, δτε ισχυρός 
τιναγμός τοΰ πλοίου Ιρριψεν αΰτόν έπί 
τοΰ καταστρώματος καί έ'θραυσε τά  δύο 
άγγεϊα, άτινα μετά τόσης αγάπης έφύ- 
λα τ τ ε . . .  Ίδών δέ χυμένον τόν οίνον ήο- 
χισε νά λέγη μετά λύσσης:—Ά !  Γαρμπή 
άτιμε καί προδότη ! . . . Τι θέλεις ; Νά 
πνίξης τόν ένδοξότατον Κάρολον ; Δέν εί- 
ξεύρεις δτι είναι άπό οικογένειαν παλαιάν 
δσον καί ή ίδική σου, καί δτι είναι δ εΰ- 
γενέστερος αΰθέντης τής χριστιανωσύνης ; 
Έ τσ ι  φέρνουνται μέ τόν άδελφόν ένός βα- 
σιλέως τής Γ α λλ ία ς ;  ένός άγίου ; ένός 
προστάτου τής άγιας έκκλησίας ; . . .  ’ Α ! 
άγέρα ! άγέρα ! . . . "Εγινες καί έσΰ γ ι-  
βελλΐνος, είσαι μέ τόν Μαμφρέδη... Έ !  
τώρα μεταξύ μας έτελείωσε . . . έκόψχμε 
τ ή ν  κλωστή . . . τώρα, καί θαύματα άν 
κάμης, δέν θά σέ συγχωρήσω ποτέ, διότι 
μοΰ Ιχυσες τό κρασί καί μέ έκαταδίκασες 
νά πεθάνω μέσα ’ςτό νερό.

‘Ο πηδαλιούχος, βλέπων δτι διά τοΰ 
τρόπου τούτου εβαινον πρός άφευκτον ό
λεθρον, προσκαλέσας ενα τών ναυτών, είς 
δν ένεπιστεύετο, διέταξεν αΰτόν νά κρά
τηση έπ’ ολίγον τό πηδάλιον πρός τά δε
ξιά, καί άπήλθε πρός άναζήτησιν τοΰ 
Καρόλου, τόν δποΐον εΰρε κρατούντα τήν 
κεφαλήν διά τών χειρών καί βασανιζόμε- 
νον ύπό τοΰ έμέτου.

— Θάρρος ! είπεν αΰτώ ό Γορέλλος. 
Έγέρθητ», δέσποτα, καί Ιλθετε νά ένθαρ- 
ρύνετε τούς άνθρώπους σας, διότι μέ αΰ
τόν τόν τρόπον δέν είν αι δυνατόν νά σω- 
θώμεν. "Οποιος έγκαταλείπει τόν έαυτόν

του, έγκαταλείπετα ι καί άπΐ» τόν Χρι
στόν... πάντοτε δέ είναι καιρός νά άπο
θάνη κανείς.

Ό  Κάρολος, αίσχυνθείς, ήγέρθη καί 
στηριχθείς έπί τοΰ βραχίονος τοΰ πηδα
λιούχου έβάδισεν ολίγα βήματα. . .’Αλλ* 
αίφνης προσέκρουσεν είς σώμά τι κείμενον 
έκτάδην έπί τοΰ καταστρώματος, ώστε, 
άν μή ύπεβάσταζεν αΰτόν δ Γορέλλος, θά 
Ιπιπτεν έπ’ αΰτοΰ.

— Ποιος είσαι ; ήρώτησεν δ Κάρολος.
— "Ω ! ένδοξότατε κόμη. . . έγώ ε ί

μαι, άπήντησε θοηνών δ κυβερνήτης. Τί 
θέλετε ; . . .  Όσον περισσότερον προσπαθώ 
νά σταθώ είς τά πόδια μου, τόσον πε
ρισσότερον καί δ άγέρας διασκεδάζει νά 
μέ ρίχνη χάμου. . . ’Ορίστε διασκέδασι!
. . . Είς τό ύστερο άπεφάσισα νά μένω 
Ιτσι εξαπλωμένος. . . καί Ιτσι παύουνε ί) 
άστειότητες . . . καί βλέπετε, δέν Ιμεινα 
άνεργος έδώ . . . έπρόσεχα νά μή σκορ- 
πισθοΰν ή προμήθειαις, διότι. . . Πανα
γία μου ! . . .  τ ί  θά μάς ωφελούσε νά γ λυ 
τώσουμε άπό τόν άγέρα καί αδριο νά μήν 
Ιχουμε κρασί νά πιούμε καί παξιμάδι νά 
φάμε ;

Ό  Κάρολος, ώς Ικαστος ένοεΐ ευκό
λως, δέν Ιμεινε νά άκούση τάς φλυαρίας 
τοΰ κυβερνήτου, άλλ ’ άφοΰ ήκουσεν δτι 
ητο έκεϊνος έξηκολούθησε τόν δρόμον του 
καί μετέβη δπου οί κωπηλάται, άπελ- 
πισθέντες πλέον περί τής σωτηρίας των, 
Ικειντο αδρανείς έπί τών θρανίων, περι- 
μένοντες μετά μείζονος ή έλάσσονος λύσ
σης τόν θάνατον.

— Φίλοι, ανέκραξε πρός αΰτοΰς δ Κά
ρολος. Δέν είξεύρω πώς άνθρωποι σάν έ- 
σό5ς, οί όποιοι εισθε συνειθισμένοι νά ζήτε 
είς τήν θάλασσαν, έφοβηθήκετε τόσον 
πολύ. Τί ! είσθε γυναικούλες, γ) δποίαις 
απελπίζονται μέ τό παραμικρόν, σάν νά 
ήτανε τό τέλος τοΰ κόσμου ; Εντροπή ! 
"Αλλαις κι’ άλλα ις τρικυμίαις, άλλους 
κι’ άλλους κινδύνους έπεράσαμε, καί μέ 
τήν βοήθεια τοΰ Θεοΰ πρώτα καί Ιπειτα  
τού Αγίου Διονυσίου, θά περάσουμε καί 
αΰτόν. Δέν βλέπετε δτι μένοντες Ιτσι μέ 
τά χέρια σταυρωμένα, χάνεσθε καί αΰτο- 
κτονεΐτε ; . Σκεφθήτε δτι μίαν ήμέραν 
θά δώσετε λογαριασμόν, διότι έπετάξετ* 
Ιτσι ταίς ψυχαίς σας. Υπερασπίσατε τήν 
ζωήν σας. ’Από τήν στιγμήν αΰτήν σ ίς  
έλευθερόνομεν. Σκεφθήτε δτι άν πρέπη 
κανείς νά άγωνίζεται διά τήν ζωήν, χρε-

i ωστεΐ νά άγωνισθΐ) περισσότερον διά τήν 
έλευθερίαν, τήν δποίαν σ£ς χαρίζομεν.

Φίλοι  ! Ό  Κάρολος, δ αγέρωχος έκεΐ- 
νος άνήρ, δ υπερήφανος έπί ταΐς προγο- 
νικαΐς άναμνήσεσιν, έκάλεσε φ ίλους  συρ
φετόν, άποτελούμενον κατά τό πλεΐστον 
έξ ανθρώπων,άγορασθέντων δίκην κτηνών 
έν τΐί άγορ^, καί έγκληματιών καταδι-  
κασθέντων νά ύπηρίτώσι τόν ήγεμόν* 
διά τά έγκλήματα, άτινα είχον διαπράξ·») 
κατά ιδιωτών . . . Καί δμως δ Κάρολος 
είπεν αΰτοΰς φ ίλους  ! Ώ  ! πώς ή άνάγκΐΐ 
έξισόνει τάς γενεάς τοΰ ’Αδάμ, έπιβάλ- 
λουσα σιγήν είς τάς διακρίσεις ! . . . Τό 
κα τ ’ έμέ, θαυμάζω πώς υπερήφανος άρ-



χων δέν έζηυτελίσθη Ετς μάλλον. ’Αλλά 
είς τ ί  συνίστατο ί) urco τοΰ Καρόλου είς 
τούς ανθρώπους έκείνους δωρηθεΐσα έλευ- 
θερία, οδς, άν μή τά χρήματα ή τό Εγ
κλημα ΰπέβαλον είς τήν δουλείαν, δέν θά 
έβράδυνε νά ΰποβάλη ή πεν ία ,t$J αληθείς, 
άγνοοΰμεν. Ό  -κόσμος, κατά τοΰς διαφό
ρους υπολογισμούς, πρό πολλοΰ ζ-?ί κα τ ’ 
αυτόν τόν τρόπον, καί έπί μακρόν Ιτι 
θά ζήσγ). Οί μωροί είναι ή κληρονομιά 
τών ευφυών, οί δέ άσθενεϊς τών ισχυρών. 
Ασθένεια καί μωρία, άφοΰ υπάρχετε καί 
πληΐύνεσθε, άφετε νά κυβερνόΕ υμάς ή εΰ- 
φυία καί ί) ισχύς. . . Έπωφελήθητε το υ 
λάχιστον τήν συγκατάθεσιν, άφοΰ καί άρ- 
νούμενοι αΰτήν , οΰδέν θά κατορθώ
σατε .

— 'Ελευθερία ! . . . 'Ελευθερία ! . . . 
ήκούσθησαν κραυγάζοντες οί κωπαλάται 
. . . καί « ί  κραυγαί των ΰπερίσχυσαν τοΰ 
μυκηθμοΰ τές  μαινομένης θαλάσσσης. . . 
'Ελευθερία !. . . καί, άρπάσαντες τάς κώ- 
πας, ήρζαντο νά κωπηλατώσι δι’ όλης 
αΰτών τές  ισχύος, δπως άπομακρυνθώσιν 
άπό τές  έπικινδύνου ζηρ3ς.

Ή  γαλέρα , διασχίσασα τά κύματα, 
κατώρθωσεν ουτω νά διαφύγγ) τόν κ ίν
δυνον τοΰ ναυαγίου, άλλ' έβαινε πρός Ιτε 
οον . . . Έκινδύνευε νά εΰρεθΐΐ έν μέσφ 
τών πλοίων τοΰ Μαμφρέδου, τά όποια 
έ'πλεον παρά την άκτήν . . . άλλ ’ ίσως 
καί αΰτά είχον διασκορπισθη ΰπό τές 
καταιγίδος. . . Είτα ό κίνδυνος οΰτος ήτο 
αβέβαιος, ένφ ό άλλος ήτο βέβαιος . . . 
προΰτίαησαν δέ νά διαφύγωσι τόν έπι- 
κείμενον. . . καί περί τοΰ άλλου θά έλάμ- 
βανον τά μέτρα των. . . Οΰτω, τοΰλάχι
στον, έσκέπτετο ό Κάρολος, καί ή σκέψις 
του —  κατά τοΰς ανθρωπίνους υπολογι
σμούς — δέν ητο κακή.

Ή  άλυσις τών συμβάντων, άτινα , οΰτε 
νά προίδωμεν, οΰτε ν’ άποφύγωμεν δυνά- 
μεθα, καί την όποιαν καλοΰμεν Τ ύχην ,  
έγέλασεν έπί ταΐς σκέψεσι ταύτα ις  καί 
διέθεσεν δλως διαφόρως τά ΰπό τοΰ έκ- 
λαμπροτάτου κόμητος βχεδιασθέντα.

Ό  άνεμος, ώσεί άποκαμών έκ τών ά- 
παύστων άγώνων, οΰς είχε καταβάλη, Ε- 
μενεν ήσυχος.

Ά λ λ ά  τότε ήρζαντο άστραπαί καί 
βρονταί μετά ραγδαιοτάτης βροχές καί 
χαλάζης.

Κατά την νύκτα έκείνην, ό Κάρολος 
Εδει νά ΰποστέ πάντας τούς μόχθους τοΰ 
ναύτου. ’Επί τινα καιρόν Επλεον, άγνο- 
οΰντες καί έκεΐνοι ποΰ . . .

Ά λ λ ’ αΓφνης ή γαλέρα συνεκρούσθη 
σφοδρότατα πρός σώμά τ ι ,  δπερ ητο έπί 
τοΰ δρόμου της, καί έτινάχθη τόσον βι- 
αίως, ώστε ένόμισαν οτι είχε διαρραγ^. 
Φοβερά τότε ήκούσθη κραυγή' ή κραυγή 
τές  άπελπισίας ! — διότι πάντες έφοβή- 
θησαν οτι είχον προσκρούση έπί σκοπέ
λου. — Ά λ λ '  δτε ή κραυγή Επαυσεν — 
διότι πάντα, εΓτε φαιδρά, εΓτε θλιβερά, 
Εχουσι τέλος — ήκοΰσθη έτέρα κραυγή, 
ουχ ήβσον φοβερά, έκεΐ πλησίον.

— Μή ^τανε καμμία άπό ταΐς γαλέραις 
μας, ταΐς όποίαις έσκόρπισεν ή τρικυμία,

καί ίσυγκρο-ύσθηκε μαζέ μ*ς, Ελεγον οί 
μέν τών ναυτών.

— Ό χ ι ,  άπήντων άλλοι, ήτανε γενου- 
βέζικη, τήν έγνωρίσαμε ά-πό τό σχέμα.

Ά λ λο ι  δέ Ιλεγον :
— Ό χ ι ,  ί τ α ν ε  τβι ται λιάν ικτ] .
Καί άλλοι άλλα . . . άλλ’ οί περισσότε- 

τεροι συνεφώνουν δτι ήτο έχθρική.
— Οί έχθρο ί  ! . . .  Οί έχ θρο ί  ! . . .  έκραύ- 

γασαν έζ άμφοτέρων τών γαλερών... καί, 
άν oi έν αΰταΐς ήδύναντο νά έκδηλώσωσι 
τούς αμοιβαίους πόθους των, θά Εμενον 
ήσυχοι κατά τήν νύκτα έκείνην.

Κάρολος ό Άνδεγαυός, δστις ήτο πράγ
ματι γενναίος ίππότης, δέν συνεκινήθη 
έκ τών κραυγών έκείνων, άλλ ’ έσκέφθη, 
άφοΰ δέν ήδύνατο ν' άποφύγγι τήν μ ά χ η ν ,  
πώς ήδύνατο νά έζέλθτρ νικητής.

— Κύριοι βαρόνοι, ειπεν ευγενώς πρός 
τούς περί αΰτόν ίππότας, οΐτινες είχον 
ήδη ζιφουλκήσ·/),... ή τύχη,προσκαλέσασ* 
ημάς είς Σικελίαν, δέν προσεκάλεσε, φρο- 
νοΰμεν, είς συμπόσιον γάμων.. .  ’Ήδη αί 
τράπεζαι έστρώθησαν και είναι ανάγκη 
νά δεχθώμεν φαιδοώς δ,τι δήποτε ήθελε 
παρατβθέ "Αν εΓχομεν τήν έλαχίστην 
περί υμών αμφιβολίαν, θά έπράττομεν καί 
ήμεΐς δ,τι συνείθιζαν νά ποάττωσιν οί 
στρατηγοί πάσας εποχές, θά έζητοΰμεν 
νά σάς ένθαρρύνωμεν διά τών λόγω ν .Ά λλά  
πολλάκις έπολεμησαμεν ό είς παρά τόν 
άλλον, καί πολλάκις εΰρέθημεν έν τφ  
αΰτφ  κινδύνφ, ώστε δέν νομίζομεν δτι 
είναι άναγκαΐοι οΐ λόγοι ήμών δπως δώ- 
σωσιν ΰμϊν τό θάρρος, τό όποιον δέν θά 
παύση ή μέ τόν τελευταίαν τές  καρδιάς 
μας παλμόν.

Μεταβάς δ’ έκεΐ δπου οί ναΰται, κατα- 
λαφθέντες αυθις υπό τοΰ φόβου, έμενον 
τρέμοντες, είπεν :

— “Ανθρωποι ! άν έμπορούσετε νά φύ
γετε, θά σάς Ελεγα νά μείνετε. Ό  φόβος 
τοΰ θανάτου θά όμιλήσ·») ίσχυρότερον είς 
τάς καρδίας σας άπό τήν φωνήν μου. Έ 
καστος άπό σ<2ς άς πράζιρ τό κατά δύνα- 
μιν διά νά σώσγι τήν ζωήν του.

Οΐ παράδοζοι οΰτοι λόγοι, δέν λέγω 
δτι ένέπνευσαν θάρρος είς τούς δειλούς έ- 
κείνους, άλλά λεχθέντες ΰπό άνδρός, οίος 
έθεωρεΐτο δ Κάρολος, Γσχυσαν νά έμπνεύ- 
σωσιν αΰτοις άμυδράν περί σωταρίας έλ- 
πίδα, άν ϊπραττον καί αΰτοΐ δ,τι θά Ε- 
πραττεν ό κόμης. Οθεν — καίπερ οΰχί 
μετά μεγάλας ζέσεως — άπεφάσισαν νά 
τόν μιμαθώσιν.

Ά λλά  πώς ό Κάρολος, δν πρό μικροΰ 
έδέασε νά έζεγείριρ δ παδαλιοΰχος, έφάνα 
τόσον θερμός κατά την περίσταβιν τα ύ 
την ; Τοΰτο δέν είναι παράδοζον... διότι 
νΰν έπρόκειτο περί μάχης, ϊιτις ήτο τό 
στοιχεΐόν του, καί οΰχί, ώς πρίν, περί 
κυμάτων μαινομένων, είς ά δέν ητο συνη
θισμένος. Ά λ λ ά  καί δ Εμετός είχε τότε 
καταβάλιρ πάσας τάς διανοητικάς αΰτοΰ 
δυνάμεις... διότι, καίπερ πάντες συμφω- 

; νοΰσι λέγοντες οτι ή ψυχή είναι δν ανώ
ι τερον καί ευγενέστερον τοΰ σώματος, ΰπό- 

κειτα ι είς τήν έπιρροήν πασών τών δυσ- 
κρασιών τούτου... καί είς αΰτάς Ιτι τοΰ

στομάχου τάς ανωμαλίας . . . Έκ τούτον» 
δέ πείθεται έκαστος πόσον μωρά ήτον ή 
αΐρεσις τοΰ Πρισκιλλιανοΰ, ίσχυριζομένου 
δτι αί τών άνθρώπων ψυχαΐ ήσαν άπόρ- 
ροιαι τές  θεότητος.

— Τάς όρπάγας  ! τάς άρπάγα ς  ! . . . 
ήκούετο βροντοφωνοΰσα ή φωνή τοΰ Κα
ρόλου, θέλοντος νά φέριρ έγγύς πρός άλ- 
λήλας τάς δύο γαλέρας καί νά Ιλθγ) είς 
μάχην έκ τοΰ συστάδην.

Αί άρπάγαι έτεθησαν είς ένέργειαν' 
ά λλ ’ οΰδέν δι’ αΰτώ" ήδύνατο νά κατορ- 
θωθέ, διότι αί γαλέραι, ότέ μέν ώθούμε- 
ναι συνεκρούοντο έπικινδύνως, ότέ δέ άπο- 
χωριζόμεναι βιαίως άπέσπων τά Ιργαλεΐα 
έκεΐνα άπό τών χειρών τών κρατούντων, 
παρασύρουσαι μετ ’ αΰτών, πολλάκις καί 
τούτους, οΐτινες μή θέλοντες νά τά έγκα- 
ταλείψωσι παρεσύροντο άπό τοΰ κ α τα 
στρώματος καί Εμενον άνηρτημένοι άπό 
τών λαβών, ώστε ή κατά τήν έκ νέου 
σύγκρουσιν τών γαλερών συνετρίβοντο, 
μή δυνάμενοι νά κρατηθώσιν έπί πολΰ Ε- 
πιπτον εί; τήν θάλασσαν καί έπνίγοντο.

‘Ο Κάρολος, στηρίζων τόν ένα τών 
ποδών έπί τοΰ κωπητέρος καί κρατών 
πέλεκυν, περιέμενεν αγωνιών Τήν στιγμήν, 
καθ' ήν ή έχθρική γαλέρα προσήγγιζε, 
καί τότε κατέφερε κτυπήματα, άτινα ά- 
πετύγχανον σπανίως. Τό παράδειγμά του 
έμιμοΰντο καί οί έταΐροι αΰτοΰ, έμπειρό- 
τατο ι έπίσης περί τόν χειρισμόν τοΰ πε- 
λέκεως, ώστε έν βραχεί πολλούς τών έχ- 
θρών είχον φονεύσιρ καί τραυματίση.

Ά λ λά  καί οΰτοι δέν Εμενον άδρανεΐς.
Άνταπέδιδον πληγήν άντΐ πληγ'ές καί 

άντεΐχον έρρωμένως είς τάς προσβολάς.
Τά τές  γαλέρας έζάρτια ήσαν πλήρη 

αίματος, τό κατάστρωμα πλέρες έγκεφά- 
λων καί άποκεκομμένων μελών.

Καί έκ μέν τών πλησσομένων άλλοι μέν 
Επιπταν πρηνείς έπί τοΰ κωπητέρος, όλι- 
σθαίνοντες βαθμηδόν είς τήν θάλασσαν, 
άλλοι δέ,πίπτοντες ύπτιοι, περιεπλέκοντο 
είς τούς πόδας τών διερχομένων καί έκρή· 
μνιζον καί τούτους είς τήν θάλασσαν’ καί 
άλλοι, τετραυματισμένοι οίκτρώς, Εφευγον 
έκ τές συμπλοκές βάλλοντες γοεράς κραυ- 
γάς, ένφ οΐ συναντώντες αΰτούς, άντΐ νά 
καταλαμβάνωνται ΰπό τρόμου έπί τ^ τοι- 
αύτν) θέιφ, έζήτουν άπεναντίας, κινοΰντες 
χεϊρας καί πόδας, νά άνοίζωσι δίοδον, δ
πως έν τοΐς πρώτοις φονεύσωσιν $ φονευ- 
θώσι.

Καί έν μέσφ τές φρίκης έκείνης, ή κα- 
τα ιγ ΐς  έμαίνετο έπί τές  κεφαλές των.

"Ω ! ή λύσσα τών άφηνιασάντων στοι
χείων είναι έπιβλητική κα ί άζία τές  προ
σοχές τών θεωμένων.

Φαίνονται ταΰτα  γ ίγαντες, μή δυνά- 
μενοι ν’ άλληλοκαταστραφώσι καί έλθόν- 
τες έν τοΐς πεδίοις τοΰ οΰρανοΰ, οΰχί τό
σον δπως παλαίσωσιν άχρι θανάτου, άλλ ’ 
δπως έπιδείζωσι τήν ίσχύν των. Καί ότέ 
μέν υπερισχύει ό είς, ότέ δέ ό έτερος, ά- 
χρις οΰ κεκοπιακότες έκ τέ ς  πάλης άπο- 
σύρονται, μηδενός νικήσαντος, δπως έπα- 
νίλθωσιν, δτε ήθελον αίσθανθέ όρεζιν πρός 
τοΰτο . . .



’Αλλά δέν συμβαίνει οδτω καί (’ις τήν 
λύσσαν τών ανθρώπων

Έκάστη πράζις τούτων άγει «Ις τήν 
καταστροφήν.

[ Έ π ι τ α ι  ο υ ν ί χ ι ι · ] .  Π α ν . Π α ν α ς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[Συνέχεια]

— Έ νφ  υμεϊς ;
— Ά  ! Έ γώ , άγαπώ τήν κίνησιν, καί 

δέν έπηρεάζομαι ύπό τοϋ οικογενειακού 
βίου. Αί έσπερίδες,διερχόμεναι ύπό τό φώ; 
ειρηνικές λυχνίας, δέν παρέχουσι θέλγη
τρα είς έμέ Εύρον είς Capri μικράν θαλα
μηγόν άτμήοη, ήν δ κάτοχος αΰτΐίς έκ 
Λιβόρνου ήθελε νά έκποιήσνι Ητο λοιπόν 
ευκαιρία ήν ώφειλον νά μή άπολέσω Τήν 
ήγόρασα καί έπί τΐίς ύγρόίς κελεύθου κά- 
μνω περιπάτους τινας κατά μήκος τΐίς 
άκτής.

— Μόνος ;
—  Ώ  ! δέν θά τό έπεθυμεΐτε. στρατη

γέ μου ! έπανέλαβε φαιδρώς δ δούζ Ή  
μοναζία, είναι πράγμα έπίσης, δπερ ουδό
λως άγαπώ .. .  "Οχι. Εύρον είς Γένουαν, 
έταιρίαν ώραιοτάτων ’Αγγλίδων και 'Α 
μερικανίδων.

— Τυχέως, ώς τήν θαλαμηγόν j
Ό  δούζ ανύψωσε τόν πίλον του, καί, 

σοβαρώς :
— Συγχωρήσατέ μοι, άγαπητέ κόμη, 

είναι αληθές δτι ή συντροφιά έμοΰ ώς νέου 
μεταζύ τόσων κυριών άδικεΐ αύτάς, άλλά 
σάς βεβαιώ δτι είναι κυρίαι ύψηλής περιω
πής. . .  Προγευματίζομεν ολοι τήν πρωίαν 
ταύτην έντός τΐίς θαλαμηγού . . . Περι
μένω αύτάς μεταβάσας είς έπίσκεψιν τοΰ 
πύργου ΒοΓθΙΙί. . . Προσκαλώ και ύμ&ς. 
Θά σάς παρουσιάσω καί θέλετε διέλθη 
τήν ήμέραν εύθύμως, διότι σά; έγγυώμαι 
δτι παρ’ ήμΐν δέν βλαστάνει τό δυσώδες 
χόρτον τής μελαγχολίας.

— Μετά πλείστης δσης εΰχαριστή- 
σεως, δέχομαι, άπεκρίνατο δ κόμης' καί 
ποΰ βχετε συνέντευζιν μετά τών φίλων 
σας ;

— Έν τφ  λιμένι.
— Ά γω μ εν  λοιπόν είς τόν λιμένα ! 

είπεν δ κόμης. Καί, στραφείς πρός τόν 
δοΰκα,

—  Θά ύπάρχη άνθοπώλις τις έν τή 
πολει ταύτγι ;

— Μάλιστα μετά δύο βήματα, είς τήν 
γωνίαν τής Canebiere. Α ! κόμη. τ έ 
λος πάντων είσθε δ τελευταίος γάλλος 
Ιππότης ! Δέν άνέχεσθε τήν ιδέαν νά πα- 
ρουσιασθήτε ένώπιον γυναικών μέ κενάς 
τάς χεϊρας . Παλαιά παράδοσις... Καί δ 
πατήρ μου ήτο οΰτω . . . Οί καλοί ούτοι 
τρόποι άπόλλυνται.

Ήκολούθησε διά τοΰ βλέμματος τόν 
κόμητα είσερχόμενον είς τό άνθοπωλεΐον, 
ε ίτα , περάσας τόν βραχίονα του ύπό τόν 
τοΰ Σεβεράκ, ώσεί έπανεύρισκεν έν αύτφ 
φίλον εΕκοσι έτών,

— Καί ύμεΐς, λοχαγέ, μήπως δίδετε 
έπ(ση; άνθη είς τάς γυναίκας ; Δέν π ι 
στεύω, a t  ; Ιίληρόνετε διά τών εΓκοσι έ
τών σας καί τής ώραίας φυσιογνωμίας 
σας. Καί ^χετε μέγα δίκαιον. Πιστεύω, 
άγαπητέ, δτι όμιλεΐτε άγγλικα ;

— Μετρίως, κύριε δούζ, είπεν δ Σεβε
ράκ ήσύχως.

— Τόσψ τό καλλίτερον,διότι οΰδέν είναι 
τόσψ άνοίκειον, δσψ ν’ άκούγ) τις γυναίκας 
νά διαλέγωνται έπί ώοας γλώσσαν,ήν δέν 
έννοεΐ. Φαίνεται πάντοτε δτι είναι τό άν- 
τικείμενον τής διαλέζεως, καί δτι χλευά
ζεται ύφ’ ύμών... Τουλάχιστον, όμιλώ δι’ 
έμέ, προσέθγικίν ό δούζ χαριέντως, διότι 
δέν είσθαι έζ έκείνων, ους δύναταί τις, 
άνευ λόγου, νά χλευάσϊ)...

Είτα, ζωηρώς, προχωρήσας ολίγον,
— Ά  ! ιδού ακριβώς δλη ή όμάς. Πό

σον είναι ακριβείς είς τήν ώρισμένην ώ
ραν.

Ό χημα , έζευγμένον ύπο δύο εύρωστων 
ίππων, ήρχετο καλπαζον Έπί τών ύψη- 
λών θέσεων αύτοΰ, αί γυναίκες, έν άπε- 
ρ ίττψ κομμώσει, προύφυλάττοντο άπό τών 
άκτίνων τοΰ ήλίου διά τών εύρέων έρυ- 
θρών καί κυανών άλεζηλίων των. Πολύ- 
μαλλον κυνάριον, άργυροΰν περιδέραιον 
είς τόν λαιμόν φέρον, έκάθητο παρά τόν 
ήνίοχον.

Οί κωδωνίσκοι τών ίππων ήχουν, ή 
μάστιζ έπλατάγει, καί καγχασμοί χαράς 
ύπεδέχοντο τόν δοΰκα, δστις,ραθύμως έπί 
τής ράβδου του στηριζόμενος, άνέμενεν είς 
τήν άλραν τοΰ πεζοδρομίου. *0 κόμης, ϊ -  
χων ρόδον είς τήν κομβιοδόχην, προύχώ- 
ρησεν ήδη παρά τήν άναβάθραν τοΰ οχή
ματος, τείνων τήν χεΐρα είς τάς κυρίας, 
δπως τάς βοηθήσγι νά καταβώσι, καί, δι’ 
έμπείρου χειοός καταβιβάζων χαμηλότε- 
ρον τά ;  κεκολπωμένα; έσθήτα;, άποκα- 
λυπτούσας τάς λεπτάς κνήμας

— ΑΕ ! καλημερα έζάδελφε, ανέκραζε 
ζανθός τις κύριος, πηδών έκ τής άμάζης 
καί σφιγγών τήν χεΐρα τοΰ στρατηγού 
ζωηρώς.

— Πόσον είμαι άφνιρημένος ! στρα
τηγέ , είπεν δ δούζ, πράγματι έλησμό- 
νησα νά σάς εϊπω δτι ό Πομπεράν θά λαβγι 
μέρος είς τήν τράπεζάν μας, ώστε, βλέ
πετε, δτι εΕμεθα ώς έν οίκογενεία Δ ιά
βολε ! αΰτό Εσως δέν θά σάς προζενήση 
πολλήν εΰχαρίστησιν ...

— Τοΰναντίον, άγάπώ πολύ τόν Έ -  
κτορα, άπεκρίνατο δ κόμης άπευθύνων 
μειδίαμα είς τόν ζανθόν κύριον. Καί είσαι 
μόνος έδώ ; ποΰ είναι λοιπόν ή σύζυγός 
σου ;

Καί ήδη ό στρατηγός συνωφρυώθη έλα- 
φρώς, δτε μελάγχρους καί στρογγύλη 
γυνή κομψού,καίτοι μικροΰ,αναστήματος, 
ήμφιεσμένη έσθήτα έκ βατίστας διά τρι- 
χαπτων περικόσμητον, καί χειρόκτια σου
ηδικά καλύπτοντα τά περικάοπιά της ,

κατήλθϊ πηδηκτιώσα, πάλλουδα διά τής 
μιάς χειρός τό άνθήλιόν της, διά δέ τή ;  
έτέρας κρατοΰσα χρυσοΰν φακόν δι’ ού ϊ -  
δρυπτε τό πρόσωπον τοΰ κόμητος.

— Πώς, στρατηγέ ! Ό  "Εκτωρ άνευ 
τής συζύγου του ; τοΰτο είνε πρωτοφα
νές. Οί τρόποι ούτοι είναι άσπαστοι μό
νον είς τόν άγαπητόν δοΰκα...

—  Ά  ! τό αληθές είναι δτι δ δούζ οΰ
δέποτε ύπήρζε τόσψ έλεύθερος δσψ άφό
του συνεζεύχθη, είπε γελών δ Πομπεράν.. , 
’Αλλά δέν άνήκω είς τήν σχολήν αΰτήν, 
έγώ, στρατηγέ' καί διά νά εΕπω δλα, πα- 
ριστώ είς τούς οφθαλμούς σας τόν τελευ- 
ταϊον πιστόν σύζυγον.. . δηλαδή άντικείμε- 
νόντ ι  άπολεσθέν, περί ού θά γείνη λόγος 
εις τούς μέλλοντας χρόνους, ώς περί πε-

1 ριεργοτάτου φαινομένου.
—  Ά  ! είναι αληθές, έζάδελφε, δτι μέ 

άγαπδί, είπε μετά ζωηρότητα; ή νέα κ υ 
ρία Πομπεράν . . .

—  Καί μοί άποδιδει τήν άγάπην ή σύ
ζυγός μου, είπεν δ "Εκτωρ φαιδρώς.

Πάντη άφροντιστών περί τών διαβα
τών δ ζανθός κύριος περιεπτύζατο τήν 
σύζυγόν του καί ήσπάσατο αΰτήν. Είτα 
τερετίζων ασμά τι καί δούς τόν βραχίονα 
είς τήν πεφιλημένην του, (ίλαβον τήν πρός 
τήν άποβάθραν άγουσαν. Ό  στρατηγός, 
φαιδρυνθείς έκ τής δόσεως ταύτης τοΰ οΕ- 
στρου καί τή ;  ειλικρινούς διαχύσεως τών 
αισθημάτων τοΰ ζεύγους τούτου, ήκολού- 
θει αΰτοΐς διά τοΰ βλέμματος, μειδιών, 
δτε ή φωνή τοΰ δουκός έζήγαγεν αΰτόν 
έκ τής θέσεως ταύτης.

—  Πεφιλημένε μοι κόμη, έπιτοέψατε 
νά παρουσιάσω ύμάς είς τάς έρασμίας ό- 
μοτραπέζους μου . . Ή  μις Σάρρα, δ 
στρατηγός *όμη; Καναλέλ.

Ό  κόμη; είχε στοαφή. Έμεινεν άκίνη- 
τοζ, άφωνο;, καταπλαγε ί ;  έκ τή ;  έζαι- 
σίας καλλονή; τή ;  νεάνιδος, ή τ ι ;  έδεζι- 
οΰτο αΰτόν μειδιώσα. Πρόσωπον φωτιζό- 
μενον ύπ' οφθαλμών φαιοκυάνων μέ μέλα- 
νας καί ανεστραμμένα; βλεφαρίδα;, μέτω
πον καθαρώ; τεμνόμενον ύπό καστανο- 
χρόων βλεφάρων, λεπτώ ; έσχεδιασμένων, 
ώς ύπό έλαφροΰ χρωστήρας, καί έστεμμέ- 
νον ΰπό θαυμασίας ζανθόχροος κόμης, 
μικράν καί λεπτοφυδ, μέ πάλλοντας ρώ- 
θωνας, στόμα έρυθοόν ώς αίμα, μέ 
όδόντας μαργαριτώδεις, εύκαμπτον καί 
κομψότατον λαιμόν, λευκότερον τής στιλ- 
βούσης τραχηλιάς τή ; περιβαλλούση; α ΰ 
τόν, ώμους πλατείς καί άνάστημχ Κα- 
ρυάτιδος, ιδού τί 6 στρατηγός ^σχε κ α ι
ρόν νά θαυμάση. Έ π ί τινα δευτερόλεπτα 
εμεινεν άπολελιθωμένος, ώ ; έν έκστάσει. 
Ή  καρδία του,πλημμυρηθεΐσα αΕφνη; ύπό 
κύματο; αΐματος βια ίω ; διωχθέντος ύπό 
τής συγκινήσεως, επαυσε πρός στιγμήν νά 
πάλλή. Νέφος διήλθε τών οφθαλμών του, 
καί δέν είδε πλέον ή διά μέσου έλαφράς 
ομίχλης τήν θελζικάρδιον εικόνα ητις έζ- 
ηκολούθει νά τφ  μειδιά. ’ Απειροι συγκε- 
χυμέναι ίδέαι συνεκρούοντο έν τφ  έγκε- 
φάλψ του. Ήσθάνθη, πρώτην φοράν έπί 
ζωής του, τό αΕσθημα τής φυσική; π α 
ρακμή; του. Κατηράσθη τό γήράς του.



Καί, ώς ό δόκτωρ Φάουστ πρό τ έ ;  άκτι-  ακτ ίνα ; έπί τ έ ;  άκτινοβολούσης θαλάσ- 
νοβόλου καλλονές τ έ ;  Μαργαρίτα; έπι- στη;. ’Ισχυρά καί ΰγειή,ς όσμή πισσασφάλ- 
κληθείσης ΰπό τοΰ πειρατηρίου πνεύματος του έμίγνυτο μετά τές  άλμυράς τών κυ- 
γ]σθάνθη έαυτόν έτοιμον νά πωλήσιρ ττιν μάτων. ΤΗτο πρωία έζ έκείνων τών θελκτι- 
ψυχήν του πρόςάνάκτησιν νεότητο; Διελο- κών τοιούτων ΰπό τό ώραϊον έκεΐνο κλίμα, 
γίσθη οτι ά άζιολάτρευ ro; νε8νι; θά Εχιρ όπότε τό φσμα αΰθορμήτως ανέρχεται είς 
έπίδρασιν έπί τοϋ βίου του, καί έδειλίασε. τά χείλη καί αισθάνεται τις έαυτόν εΰ- 
Έν τούτοι;, αισθανόμενος άορίστω; δτι ή τυχ έ  δτι ζέ· Ό  κόμης, ΰποκείμενο; είς 
στάσις του άπέβαινεν άνεζήγητος, άνέ- πάσας τα ύτα ;  τά ;  έντυπώσίις, εΰρισκό- 
λαβέ πω ; δύναμιν, καί,ΰποκλιθείς πρό τές μένος έν θυμηδεΐ μέθτρ, Εμενε σιωπηλός, 
μι; Σάρρα;, έτραύλισε λόγου; τινάς, ών θεωρών τήν Σάρραν.
έ  απροσδόκητος άδεζιότγι; ήτο κολακευ- Ό  Βλινύ, καθήμενος παρά τόν Έ κτο -
τικωτέρα, δι’ έκείνην, ητις ήτο πρόζενος ρα δέ Πομπεράν , είχεν άκολουθήσιρ 
τούτου, $\ αί μάλλον έπιτήδειοι φιλοφρο- μετά περιεργεία; τά ;  ταχείας φάσεις τές  
νησεις. γοητείας τοϋ κόμητος. Σκωπτικόν μειδί-

Ή  νεάνι; ώρεζε χαριέντως μικράν λε- αμα διέλθε τών χειλέων του, καί, ώθών 
π τώ ;  κεχειριδωμένην χεΐρα, έ ν ό κόμης τόν σύντροφόν του διά τοϋ άγκώνος, 
Ελαβε μηχανικώς, καί, στοαφεΐσα πρός — Πρέπει νά είναι έκ πολΰ ζηρού ζύ-
τινα γραίαν κυρίαν, ΰψνιλΥ)ν, λιπόσαρκον, λου κατεσκευασμένο; ό στρατηγός, είπεν 
καί φλυκτενώδτη, φέρουσαν έσθέτα έν εΕδει ήμιφώνως' εΓδετε πώς ή ναψε διά τοϋ πρώ-
χλαίνης, ανέκραζε

— Στρατηγέ, ή έζαίρετος φίλη μου κ. 
Στέβαρτ.

Ο κόμης άνέκτηβε παραχρέμα την 
έτοιμότητα τοϋ πνεύματός του εΰρεθείς 
απέναντι τοιαύτης τεραστίας δυσειδίας. 
’Εστράφη μετά ταχύτητος, καί, τό βλέμ
μα έπί τές  ώραίας Σάρρας προσηλώσας, 
ήκουσε, χωρίς ν’ άντιλαμβάνηται, τού 
δουκός άριθμούντος τοΰς ΰπολοίπους συν
δαιτυμόνας εις τό άοιστον. Διά τόν στρα
τηγόν, έν Μασσαλίοκ, έπί τών άκτών τές  
Μεσογείου, είς άπασαν την ΰδρόγειον, δέν 
ΰπέρχεν άλλο ή ή ώραία Ά γ γλ ίς .  Έ γέ-  
νετο καταπόρφυρος, καί σπεύδων, ώ ; Εφη-

του βλέμματος τ έ ;  ώ ρ α ία ; ;
— Ώ  ! ήζεύρετε, δλοι είναι σήμ*ρον 

τοιούτοι, αΰτοί οί έζηκοντούτει;, άπεκρί- 
νατο όΈκτωο' είναι έ ισχυρά γενεά, ί)τις 
προηγήθη ήμών, οί τελευταίοι τρουβα- 
δοΰροι ! Τά πάντα διά τά ;  κυρία;, τοιού- 
τον ήτο τό άζίωμά των . . .  Ά λλά  σταμα- 
τώσιν εως έκεΐ . . .  Συνομιλοϋσιν, ίδοΰ τό 
πάν. Καί νομίζουσιν δτι μόνοι αΰτοί εί
ναι,ο ΐτινε; ήζεύρουσι νά πράττωσι τοϋτο.

— Ή  Σάρρα δμως είναι ώραιοτάτη ! 
έτονθόρυσεν ό δοΰζ σείων τήν κεφαλήν.

Ό  Έκτωρ έθεωρησε τόν Βλινΰ μετά 
προσοχές. ’Αντηλλάγη ίν  μειδίαμα.

— Ήζεύρετε, μοί είναι άδιάφορον, προ-
β , , 0 ' * , . . ν  - σέσηκεν ο Ιίομπεραν' δέν είμαι κληρονο-ο;, επεφορτισΰη οι ένος ώκωτικου μαν- , . .  » », . - , , . μος τού κομητος . . .  Αλλα τις είναι πραγ-ουου, ενος μικρού σακκου και ένος τηλε- Γ , , “ , , , . .*  «

Τ .  ν  ρ , j  , ,. ματι αυτη η ώαρρα '. Απο οκτω ή°η ημε-ου ̂ εΒερακ δραμοντος οπω; η - , ΓΓ , , / οο η , . , 0 γ ,  ρών περιοοευομεν μετ α υ τ έ ; ,  ποοσφερεσοετον βοηθηση, απεποιηαη φανται,ομενος Γ , ; ,  ̂% r  ,,  , , . ‘ γ · , προς αυτήν δια τ έ ;  ευγενεστερας συμπε-οτι ο νέος ανακουφιζ,ων αυτόν του φορτίου Γ * . . ■> ρ ‘ -« , > ,* ,  · ριφοοάς, Οι ολης τές  εις την σεΒαστηντου υπέκλεπτε μερίδα τινα τές ευγνωμο- Γ ' Γ-
σύνης τ έ ;  έρασμία; κόρης.

Έν τοσούτψ ό δοΰζ βλινΰ Εδωκε τό 
σημεΐον τές  άναχωρήσεως, καί άπαντες 
κατηυθύνθησαν προς τήν αποβάθραν τοϋ 
λιμένος, Ενθα δύο λέμβοι, ών αί πρώραι 
ήσαν μεσταί άνθέων σταλέντων ύπό τού 
κόμητος, ώφειλον νά παραλάβω σι τούς συ γ* 
κεκλημένους τοϋ δουκός. Ό  γέρων Ελαβε 
δέσμην έκ ρόδων, καί εΰγενώς προσήνεγ- 
κεν αΰτήν τ έ  Σάρρα. Αΰτη, μειδιώσα, 
άπέσπασε κάλυκα ήμιανεφγμένον, προσ- 
ήρμοσεν έπί τού στήθους του, καί δι’ αμε
λούς τινΟς κινήσεως άφέκε τήν ανθοδέ
σμην νά πέσιρ έν τ έ  λέμβφ, προ τών πο- 
δών της. Ό  κόμη! μετ' εΰθυκινηοία; έκά- 
θησεν έπί του θρανίου τοϋ απέναντι τές 
νεάνιδος, έγγύτατα  τών τόβον ύπερηφά- 
νως έγκαταλειφθέντων ρόδων.

ΕΓμεθα Ετοιμοι ; ήρώτησεν ό δούζ,

νεάνιδα όφειλομένη; ύπολήψεως. Βλέπω 
αΰτήν συνοδευομένην ΰπό είδους τινός δρά
κοντας Εχοντος τόπρόσωπον έρυθρόν ώς πε 
πυρωμένος γαιάνθραζ,πάντα ταϋτα  Εχουσι 
καλώς ... Ά λ λ ’ έπεθύμουν πολύ νά πλη* 
ροφορηθώ λεπτομερέστερον τά κατ' αΰτήν. 
Πόθεν Ερχεται ; τις είναι, καί τί πράττει ;

— Ά λ λά  μοί ζητείτε , ώς βλέπω, ολό
κληρον τήν βιογραφίαν της, είπεν ό Βλινύ. 
Έ σ τω ' θά διηγηθώ ΰμΐν δ,τι γινώσκω. 
Ή  μις Σάρρα είναι ίν έζ έκείνων τών 
όντων τών έχόντων έζαιρετικήν έν τ^ κοι
νωνία θέσιν, άτινα είναι τό ΰποκείμενον 
έπαίνων καί ύπερβολικών σχολίων καί 
κρίσεων. Οί μΕν φθονοϋσι καί θαυμάζουσιν 
αΰτήν, οί δέ ζηλοτυπούσι καί μυσάττον- 
ται. Τινές θά είπωσιν ΰμΐν δτι είναι ή 
φυσική θυγάτηρ τού βασιλικού οΓκου τές 
Α γγλ ία ς  καί μιά ; Ίταλίδος άοιδού. Ά λ 
λοι διατείνονται δτι έγεννήθη Εν τινι πλοι-

καί στραφείς πρό; τους κωπηλάτα ;.  Εμ- αρίψ τοϋ W apping καί δτι ΰπηρίτει έκεΐ
προς, ειπε.

Αί λέμβοι διέσχισαν τά τεθολωμένα 
κύματα τοϋ λιμένος καί διηυθύνθησαν 
πρός τό πλοΐον, δπερ ΰψου τήν λεπτήν 
αυτού τρόπιδα μετά τών σημαιοστόλιστων 
ίστών έν τω μέσφ τών ΰδάτων. *0 οΰρα- 
νός ητο κατακύανος, ό ήλιος Εχεε χρυσάς

τού; ναύτας μέχρι τ έ ;  ήλ ικ ία ; τών δεκα
πέντε έτών, μεθυσκομένη έλεεινώ; διά τού 
πόρτερ άναμίκτου τφ  w hisky Διηγούν
τα ι Εν'ιοι, οτι είσέλθεν εί; Brighton, 
μετά τού δαμαστοϋ Βάτη. έν τφ  κλωβφ 
τών λεόντων του, ινα κερδήσγι στοίχημα 
προβληθέν έν πότφ. Θά εδρητε ανθρώπους

βεβαιοϋντας δτι αγνοεί τήν τε άνάγνωσιν 
καί τήν γραφήν, κ*ί δτι Εχει παρ'αΰτέ τήν 
κυρίαν Στέβαρτ, ΐνα τ έ  χρηοιμεύϊ) ώς 
σύντροφο; καί συνοδός, καί τ έ ς  άνα- 
γινώσκιρ τά ;  έφημερίδας και τακτοποι^ 
τήν αλληλογραφίαν τη ;  Τέλος θ’ άπαν- 
τήσητε ανθρώπους υψηλές τάζεως, οΐτ ι- 
νες, άν έπαναλάβητε αΰτοις τήν όμιλίαν 
ταύτην, θά ΰψώσωσι τούς ώμους, θά μει- 
διάσωσι μετά περιφρονήσεως, καί θά δια- 
κηρύζωσιν ΰμΐν δτι γινώσκουσι κάλλιστα 
τήν μις Σάρραν, άπό τές  τρυφεράς ήλικίας 
της, δτι είναι ή θετή κόρη υψηλές κυρίας 
έζ 'Ιρλανδίας, τ έ ;  λαίδης Όδοννορ, δτι 
έπαιδεύθη εί; ίν  τών πρώτων Λυκείων τοϋ 
Λονδίνου, καί δτι αδτη είναι μία τών έν- 
τελεστέρων νεανίδων έζ όσων δύναταί τις 
ν’ άπαντησιρ

— Διάβολε ! δΕν είναι διόλου εΰχερΕς 
ν’ άναγνωρίσγι τ ι ;  έαυτόν εί; τό ν  κυκε
ώνα τούτον τών αντιθέτων πληροφοριών. 
Έν τούτοι; έζ όσων μοί εϋπετε άπορρέουσι 
γεγονότα λίαν εΰνοϊκά μάλιστα διά τήν 
μις Σάρραν, δτι δέ είναι Εκθετον παιδ . .

— Δέν σημαίνει τίποτε, αγαπητέ μοι, 
διέκοψεν ό δούζ, καί ή ιδία αδτη θελ
κτική κόρη οΰδόλω; αποκρύπτει τήν κα
ταγωγήν τη ; ,  διότι ή Σάρρα είναι ε ίλ ι- 
κρινεστάτγ). Ά λ λ ’ *ς μείνωμεν εω; έδώ 
έπί τοϋ παρόντο;, άν θέλητε, διότι, ώς 
βλέπετε, έφθάσαμεν πλέον είς τό πλοΐον 
καί είναι ανάγκη νά φροντίσωμεν περί τού 
προγεύματος. Είς τό έπιδόρπιον. θά σάς 
διηγηθώ τά υπόλοιπα καί θά σχηματί- 
σητε γνώμην, άν δύνασθε, περί τές  χα- 
ριεστάτη; ταύτη ; νεάνιδο;. ‘Οπωσδή
ποτε δμω;, δέν δύνασθε ν’ άρνηθέτε δτι 
είναι Ιν έκ τών άζιολατρευτοτέρων π λ α - 
σμάτων.έζ δσων δύναταί τ ι ;  νά φαντασθέ-

Άφίκοντο. Οί δύο άνδρε; ήγέρθησαν έκ 
τ έ ;  θέσεώ; των. Οί *ιές πρώτη; λέμβου 
έπιβάται άνέβησαν τή ν έζ άνακάρδου έλα- 
φράν κλίμακα. *0 κόμη; ευλύγιστο; ώς 
νέο; καί άζιοπρεπή;, Εσπευδε παρά τέί 
Σάρρι ,̂ έδέχετο τά ;  υπηρεσία; του
μετά χαρίεντο; μειδιάματο;. Τό κομψόν 
τ έ ;  νεάνιδος ανάστημα έφαίνετο εύκαμ
πτον καί ΰπερήφανον έπί τοϋ διαυγούς 
έδάφους τού όριζοντος, εΰθυτενής δέ, έρει- 
δομένη έπί τ έ ς  ύψηλές ράβδου τοϋ άλε- 
ζηλίου της, πλήττουσα τό Εδαφος διά τές  
άκρας τού μικρού έπιχαρίτω; καμπυλούν- 
το ; ποδό; της, ητο ή άκτινοβόλος ένσάρ- 
κωσις τές  νεότητο; έν δλιρ τ έ  ίσχύϊ καί 
τ έ  καλλονή της.

Ό  Σεβεράκ, τέσσαρα βήματα μακράν 
τέ ς  Σάρρας, έθεώρει τήν θάλασσαν σκυ
θρωπός, άμεριμνών πάντιρ περί πάντων 
έκείνων,ών ό στρατηγός περί πολλοϋ έποι- 
εΐτο. Ή  ώραία Ά γ γ λ ίς  Ερριψε πρός σ τ ιγ 
μήν έταστικόν βλέμμα έπί τού νεανίου, 
οΰτινος ή αρρενωπή καί ύπερήφανος παρά- 
στασις άπετέλει καταπληκτικήν άντίθεσιν 
πρός τούς περί αΰτήν έκνενευρισμένους.
Ητο άζιοπρεπώς ήμφ*εσμένος στολήν βα- 

θέος χρώματος, καί κυανοΰν λευκόστικτον 
λαιμοδέτην, άμελώς δεδεμένον, δστις π ί-  
πτων έπί τού στήθους, Εκρυπτε τά ημισυ 
τές έρυθράς ταινίας του. Ή  σταθερότης



χαί ύψηλοφροσύνη ήσαν έζωγραφημέναι 
έπί τοΰ προσώπου του, έχ δέ τών έκφρκ- 
βτιχωτάτων οφθαλμών του Ιρρεεν ήδύτη- 
τος ποτ*μός. Έμφύτως, καθ’ ήν στιγμήν 
ή Σάρρα Ιρριψε τό βλέμμα της έπ’αΰτοΰ, 
ό Πέτρος έστράφη. ΟΙ οφθαλμοί του συν
άντησαν τοΰς τΐίς ώραίας Ά γγλ ίδος . 
Τοΰτο δ’ έν ένί δευτερολέπτψ.Ήρυθρίασεν 
ολίγον καί έστράφη βραδέως.

— Ό  χύριος οΰτος είναι τΐίς ακολου
θίας σας, στρατηγέ ; είπεν ή Σάρρα, ύ- 
ψηλοφώνως, ΐνα άκουσθή ύπό τοΰ νέου.

— Είναι υπασπιστής μου, άπεκρίνατο 
ζωηρώς 6 κόμης, νέος άξιολογώτατος, 
διαπρεπέστατος, χαί δν άγαπώ ώς υιόν, 
Ε π ιτρέψατε  μις Σάρρα, νά τόν παρου
σιάσω ύμΐν.

— Έ ά ν  τό έπιθυμΐίτε . .. ειπεν ή Σάρρα, 
ραθύμως.

Διά νεύματος ό κόμης προσεκαλέ- 
«ατο τόν Σεβεράκ παρ’ αΰτφ . Συμπα
θής, πλήν κατηφής, ό νέος αξιωματικός, 
προσεκλίνατο πρό τΐίς μίς "Οδοννορ. . .

— Ό  κ Πέτρος Σεβεράκ,είπεν δ χόμης, 
είς τών διαπρεπεστέρων νέων άξ ιωματι-  
χών, φέρων έπιφανέστατον όνομα έν τφ  
ήμετέρψ στρατφ.

Ό  Σεβεράχ έγένετο σκυθρωπότερος έπί 
τή  ΰπό τοΰ κόμνιτος δοθείση άναμνησει 
περί τοΰ τόσψ θρηνηθέντος πατρός του. 
Ή  Σάρρα έχίνησε βραδέως την κεφαλήν 
άρκεσθεϊσα νά είπη : Χαίρω . . .  Ή  χειρ 
αΰτΐίς δμως, ί) τόσψ ταχεία είς τά shke 
hands, Ιμεινεν άχίνητος. θ ά  Ιλεγέ τις 
οτι τοίχος έκ πάγου ήγέρθη πρός σ τ ιγ 
μήν μεταξΰ τών δύο τούτων όντων, άτινα 
πρό μιας ώρας, οΰδέποτε συνηντήθησαν. 
Ήσθάνθησαν συγχρόνως και άμοιβαίως 
τήν αΰτήν σφοδράν άντιπάθειαν. Ό  Σε
βεράχ ήγέρθη χαιρετίσας καί άπεσύρθη. 
Ή  Σάρρα ήκολούθησεν αΰτφ  δι’ είρωνι- 
κοΰ βλέμματος τονθορύσασα :

—  ’Αντιπαθής !
— ‘Ολίγον άγριος μόνον, Ικρινε καλόν 

νά πρόσθεση δ κόμης χαίρων μυχίως, έπί 
τΐί τοιαύτη αντιπαθεί έντυπώσει, ήν πρού- 
ξένησε τη Σάρρcy δ νέος φίλος του. Έ γ έ 
νετο άσυνειδήτως έγωΐστής.

— Άδιάφορον ! προσέθηκεν ή Σάρρα.
Καί διά περιφρονητικές της χειρός κι-

νήσεως, σημαινούβης σαφώς δτι δ κ. Σε
βεράκ δύναται νά η δ,τι άρέσκει αΰτφ , 
δπερ οΰ φροντίς τΐί μίς Σάρρα, Ιλαβε 
τόν βραχίονα τοΰ άκτινοβολοΰντος ΰπό 
χαρρ?ς κόμητος, καί δι’ έλαφροΰ ποδός, 
κατηυθύνθη πρός τήν πρύμναν έφ’ ής, ΰπό 
μεγαλοπρεπή σκηνήν, λαμπρώς ηύτρεπι- 
σμένη τράπεζα άνέμενεν αΰτοΰς διά τό 
άριστον.

Γ'

Ή  παιδική ηλικία τΐίς Σάρρας υπήρξε 
βραχύτατη. Μητέρα ϊσχεν ’Αθιγγανίδα 
τινά, έξ έκείνων, αΐτινες, μεταβαίνουβι 
καθ’ όμάίας, άπό τοΰ ένός άχρου τΐίς 
’Αγγλίας μέχρι τοΰ άλλου, ώραΐαι ύπό τά 
ρυπαρά ράκη των, άναιδεΐς καί θρασεΤαι, 
προτιμώσαι δμως, έν τή γυναικεί^ υπερη
φάνεια των, τήν κλοπήν τής άκολασίας.

Τό χοράσιον μόνην στέγην Ιγνω τήν ύπό 
ποικίλων συνερααμένων ραχών άποτελου- 
μένην σκηνήν, ύφ’ ήν, καθηΰδεν ή  μήτηρ 
αΰτΐίς, έν σωρείφ, μετά τών συντρόφων 
της. ΑΙ μάλλον μεμαχρυσμέναι άναμνή- 
σεις αΰτΐίς ησαν πλήρεις άνησύχων δρα
μάτων. Άνεμιμνήσκετο άμυδρώς χαί άο- 
ρίστως, δτι Ιβλεπεν άνδρας άπειλου- 
μένους άμοιβαίως καί γυναίκας έπί σπιν- 
θηοοβόλων μαχαιρών κυβιστώσας. Είτα, 
κατά τινας ήμέρας, συνέβάινον μυστηριώ
δεις τελεταί , φσματα δ’ έν παραδόξψ 
ρυθμφ άντήχουν, ΰπ ’ ορχήσεων μετ’ ασέ
μνων κινήσεων συνοδβυόμενα. Περί τόν 
τράχηλον τών όρχηστρίδων χρυσό? έπλα- 
τάγουν φλωρία,καί τύμπανον μέγα αγρίως 
έκρότει ύπό τάς πυγμάς των, μεθ’ δ ήρ- 
χοντο τοΰ πότου καί ή έορτή Ιληγε δι’ 
οργίων καί κραιπαλών, έν οίς κτηνωδώς 
συμπεριφερόμενοι άλλήλοις ϊπ ιπτον έκτά- 
δην, άνδρες τε καί γυναίκες έπί πολυποι- 
κίλων χρωμάτων τάπητος, αναίσθητοι 
καί ώσεί νεκροί.

Όψιαίτερον, γυμνόπους είχε διατρέξει 
τάς κονιορτώδεις λεωφόρους, Πρέπουσα 
άνθη, δι’ ών σχηματίζουσα δέσμας Ιρρι- 
πτεν είς τά τυχόν διαβαίνοντα οχήματα, 
Τνα δωρηθή ύπό τών έν αΰτοΐς έποχουμέ- 
νων νόμισμά τ ι ,  δπερ έκόμιζε τή μητρί 
αΰτΐίς κάνιστρα πλεκούση διά λίσγου έπί 
τΐίς κατωφερείας τάφρου.

Οΰτως ώδοιπόρει άνευ παύσεως καί 
άνχπαύσεως μετά τΐίς δμάδος τών ’Αθιγ
γάνων, ών ή μήτηρ της ή μβλλον ή γυνή, 
ήν εΓθιζε ν’ άποκαλΐί διά τοΰ ονόματος 
τούτου, άπετέλει μέρος.Έσκηνοπήγουν δΐ 
πρό τών πυλών τών πόλεων, έν τοΐς ά- 
γροΐς. "Εκαστος δ’ έξ αΰτών, πρός τήν 
άμφιλύκην, διεσπείρετο πρός άναζήτησιν 
κλάδων δι’ άψιν πυρός, ΰδατος πρός^πλή- 
ρωσιν μεγάλου χαλκοΰ λέβητος έπ’ώμου, 
ύπό τοΰ άρχηγοΰ τής δμάδος φερομένου, 
καί τέλος γεωμήλων πρός Ινθεσιν αΰτών 
έν τφ  ζέοντι υδατι. Τά γεώμηλα έκλέ- 
πτοντο έκ τών άγοών, ό δέ άρχηγός έπε- 
μελειτο ν’ άφήνη ταΰτα  ήμίεφθα, δπως 
ώσι δυσπεπτότερα καί έπί πλείω χρόνον 
παραμένωσιν έν τφ  στομάχψ, τήν άνια- 
ράν πείναν αΰτών άπατώντα .

‘Ημέραν τινά καθ’ ήν πρό της θύρας 
χαλκέως τινός τοΰ χωρίου, παρ’ ώ ήλθεν 
ό άρχηγός πρός έπισκευήν τοΰ βλαβέντος 
λέβητος, ή Σάρρα επαιζε μετά τίνος μεγά
λου κυνός συντρόφου αΰτης προσφιλούς 
όντος, μελανείμων τις κυρία κατηλθεν έξ 
όδο ιπορικΐίς ύπό δύο υπερήφανων ΐππων 
έζευγμένη; άμάξης. Ή  κυρία αΰτη Ιστη 
αίφνης πρός τΐίς Σάρρας, τήν άνήγειρε, 
τήν έλαβεν έκ τΐίς χειρός, καί προσιδοΰσα 
αΰτήν γλυκερώς καί μειλιχίως, έδάκρυσεν. 
Είτα άνοίξασα ώραίαν χρυσή* θήκην έξή- 
γαγεν έξ αΰτΐίς πέμματα σακχαρώδη, ά 
τινα προσήνεγκε τφ  κορασίψ. Πρώτην ήδη 
φοράν ή Σάρρα έγεύετο τοιούτου τεχνη
τού προϊόντος. Ή  μελανείμων κυρία βα- 
θέως στενάξασα είσΐίλθεν είς τινα πολυτε
λούς έξωτίρικοΰ οικίαν, ής θεράπων έν 
μεγάλη στολΐ) άνέψξε σεβασμίως την θύ- 
ραν. Ή  Σάρρα έπανέλαβε τά μετά τοΰ

I χυνός π » ίγ ν ιά  της, πο£<ρ£τήρησεν αμως 
δτι ή χυρίβ έκείνη δέν έπαύετο θεωμοΰνα 

: αΰτήν άπό τοΰ -παραθύρΛυ. Μετ’ ολίγον 
έξήλθε, σ-’ϊνοδευομένη τήν φοράν τοβάτην 
υπό ευσάρχου τινός κυρίου, Ιχοντος μορ
φήν καταπόρφυρον xai παλεύκους φ α β ο 
ρ ί τας ,  καί προσελθοΰσ* πρός τό χοράσιον, 
έθώπευσ-εν αυθις αΰτό καϊ περάσασα τήν 
χεΐρα διά τών χρυσών τριχών τη ς  μετά 
πολλΐίς τή  ώμίλησε φιλοστοργίας, άπο- 
μάσσου.σα τά είς τούς οφθαλμούς αΰτΐίς 
άναβλύζ οντα δάκρυα Χιά τών παρειών της 
καταρρέδ.ντ*.

[Έ π ε τ α ι  συνέχεια].

I. Π.  Γ ΕΟΡΓΑΝΤΟ'ΏΌΥΛΟΧ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Ν

χ χ .  Χρηατάκην I .  Χρηστιάδην, Δημ. Κουρούκλην, 
χαι Κ .Γ αλάτην. Σύνδρομα) ΰμών έλή^&ησαν. Εΰ/αρι- 
στοΰμεν. — χ. Παύλον Κατσούλην. Ελήφθη δελτά- 
ριόν σας. Έ χ ιτ ε  δίκαιον — Α· Χατζηαβανασίου. 
Ά π εσ τά λη σ α ν.— χ. Π. Χριστοδούλου. Έ λήφθη έπι- 
ταγή. Εΰχαριστοΰμεν. — χ. Γεωργ. Ά λούπην. Ά -  
πιστάλησαν. — χ. Ά ν α σ τ . Άναστασιάδην. Έ λήφθη- 
σαν. Εΰχαριστοΰμεν. Έγράψαμεν — χ. χ. Γ. Δ. 
Κ ατσίμπαν, Ζώην Παπαθανασίου χαί Ί ω . Χριστο- 
φιδην. Διωρθώθησαν. — χυρίαν Άφροδίτην Στεργίδου 
χαί χχ. Δ. Γερμανόν, Ά λ χ ιβ . Σπηλιάδην. Γεωργ.
Ιερεμίαν χαί Ή λίαν Σ. Μουλην. Άπεστάλησαν. — 

χ. Μιχαήλ Βλαντήν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύ/αρι- 
στοΰμεν ’Επιστολή άπεστάλη ταχυδρομιχώς. Τ(δ 
χ. Γ . έστάλησαν. — χ. A . Z anvrB or. Θά μας έπι· 
τρέψητε νά περιμένωμεν χ α ιι τ·. χχλλίτερον.

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν

Π αττοΛ. Λ. TaitvtxX iovQ . Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ, 
χωμωδία ίμμετρος είς πράξεις δύο. Έ ν  Σύρω, τύ- 
ποις «Πατρίδας· 1890.

Τά ίξής βιβλία, ευρισκόμενα έν τώ Βιβλιοπωλ; 
ήμών. άποστέλλομεν ταίς Έ παρχία ις χαί τω  Έ ξω - 
τεριχί), ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. — Έ πίσης 
προμηθεύομεν είς πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρχει 
ή αΐτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντιτιμον αύτοΰ.

Τί) Φρούριον Σωμον δρ. 2  7 0  —  ‘Η διδασκά- 
λισσα μυθιστορία Εΰγενείοι. Σ ύη δραχ. 3 ,2 0 —  
Π αράπτωσις κ α ί Μ εταμέλεια  τήτοι ’Α π ο μνημο 
νεύμ α τα  ’Α λ ίκης δέ -  Μ ερβίλλ μυθιστορία  
M aximilien P errin  (ολόκληρον το εργον) δραχ- 
μά< 3 ,7 0  —  Ό  Ά γ ν ω σ το ς  τή ς  Β ελ λ εβ ίλ η ί, μυ- 
θιστορίο Π. Ζακον δρ. 2 ,7 0  ‘Ο ‘Ιπ π ότη ς Μάιος, 
μυθιστορία Ponson d» T errail δρ. 2 ,7 0 .— Η Ά -  
δελφοΰλα, μυθιστορία Ε. Μ αλώ (τόμοι 2) δρ. 2 ,8 0  
— Α ί Ν όκτε; τοΰ Βουλεβάρτου, μυθισ ιορίο P ierre  
Zaccone (τόμοι δύο) Δρ. 3 ,3 0 — Αί Κ α τα κ ό μ β α ι 
τή ς  Ί ο ύλλη ς» , μυθιστορίο Η. Em ille Chevaliar 
Δρ. 1 ,7 0 — Έ θνικ α ί εικόνες», ποιήσεις δπό Γεωρ
γίου Μ αρτινέλη , Δρ. 1 .7 0  Ή  Φοινή τή ς  Κ α ρ 
διάς μοι»», λυρ ική  Σ ιιλλογν’, ΰπό Δημ. Γρ. Κ α μ -  
πούρογλου. Λεπ. 70 . — "Α παντα Ίω άννου Ζ αμ- 
πελίου, (τόμοι 2) δρ. 8 —  " Α ΐια ντα  Διονυσίου
Σολωμοΰ δρ. 2 ,5 0 . —  Ά π α ν τ α  Βηλ^ρα δρ. 2 .—  
Ή  Λύρα Άνδρέου Κ άλβου χαί άνέχδοτος δμνος 
ύπό Α. Μ αρτελάου δρ. 1 ,2 0 .— Βίος τοϋ Μωάμεθ, 
μ ετά  π αραρτήματος περί Ί σ λ α μ ικ ή ί θρησκείας 
δπό Ο ύασιγκτώνος "Ιρβινγγος δρ. 2. —  Τ ελευ
τ α ία  ήμέρα καταδίκου,δπό Β'κτωρος Οΰγκώ,δρ. 1. 
Α ί Συνοικίαι τοΰ Λονδίνο» δρ. 2 .5 0  —  Τά Μ υ
στήρια τών Χ αρεμ'ω ν, κ α τά  μετα'ορασιν Κ λεά ν
θους Τ ρ ιαντάφυλλου, δρ. 1 .7 0  —  Η Έ λ μ ά , ^τοι 
σκηναί έν Α ν α τ ο λ ή , (τόμοι 2) δρ. 2 .2 0  —  Τά 
τέκνα τοΰ Γράν, δπό ’Ιουλίου Βέρν, δρ. 4 . —

Τ ν π ο γ ρ α φ ιΐο γ  Κ ο ρ Ιν ν η ς . f to c  Π ροαστιίον α ρ ιθ . /0.


