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[Συνέχει*]
■—  Στρατηγέ μου, δ κύριος δούξ*Βαν- 

δώμηλθεν ολίγον άργά καί δεν ηΰχαριστη- 
θ$ διά τό κατάλυμα. Ό  κύριος Βουφλερ 
•ΐρθασεν έπίσης και εύρεν ο; τ ι έπεθύμει...

—  Κ ύτταξ' έκεϊ ! είπ:.^ ό Ρυβαντέλ ' 
δ ια τ ί αυτη  ή αδικία ;

—  ’Από κακήν δ ιάταξιν , στρατηγέ
“ τ  — 1 Υ  Χ|/.ου, ειττεν εις των αζιωαατικων.

—  ’Από προτίαησιν, είπεν ετερος. Ό  
κύριος Βουφλερ εχει [λαζί του τόν κύριον 
δοΰκα της Μαίνης.

—  Και λοιπόν ; ήρώτησεν δ Ρυβαν- 
τεΛ.

— Λοιπόν, στρατηγέ μου, είπεν δ υπα
σπιστής, δ κύριος δούξ Βανδώμ λίαν όρ-

1 γισθείς είπεν, δτι άφοΰ δ^ν του εδιδον 
, κατάλυμα, θά ευρισκεν αύτός.
I —  Και έγώ θά έ'καμνα τό ίδιον, ειπε

γρυλλίζων δ Ρ υβαντέλ- έξακολούθησε, 
Λαορεναί.

—  Έ νεκα τούτου, στρατηγέ ρ,ου, οί 
σωματοφύλακες άνεϋρον εν ώραΐον κτίριον, 
εις μίαν δδόν παράμερον, πληρη ωραίων 
δένορων και ηθελον αύτό τό κτίριον νά

ρησιμεύστ) ώς κατάλυμα διά τόν κύριον 
οΰκα Βανδώμ.

—  ΔΙν κατηγορώ τούς σωματοφύλα
κας.

—  Δυστυχώς, στρατηγέ μου, τό κ τ ί
ριον είνε μοναστηριον.
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—  Ώ , διάβολε !
—  Μοναστήριον καλογοαιών αυγου- 

στινιανών.
—  Νά πάργι ή οργή !
—  Καί οί σωματοφύλακες διέρρηξαν 

τήν θύοαν.
—  Ά ϊ !
—  Αί καλογραϊαι έφώναξαν αρκετά.
—  Τό πιστεύω.
—  ’Έ στειλαν νά καθικετεύσουν τον 

κύριον δοΰκα Βανδώα.
— Ό  όποιος βέβαια είχε κοιμηθή.
—  Ό  κύριος δούξ Βανδώμ είχε κατα- 

κλιθή είς τά  δωμάτια , τά  προωρισμένα 
διά τάς βασίλισσας, δσαι διέρχονται άπ ’ 
έδώ.

—  Καί έσηκώθη ;
— Ό χ ι, στρατηγέ μου' έστράφη άπό

τδ άλλο μέρος καί ά π ή ντη σ ε  Μά τόν
Θεόν, στρατηγέ μου, θά έπήγαινα ύπό 
κράτησιν, άν σάς έπανελάμβανα τ ί άπήν
τησεν !

— ’Ακοϋς, άκοϋς ! καί κατόπιν ;
—  Κατόπιν αί καλογραϊαι άπετάθη- 

σαν πρός τόν κύριον Βουφλέρ, δστις ει
δοποίησε τόν κύριον δοΰκα τής Μαίνης. 
Οί κύριοι αυτοί έπεσκέφθησαν τόν κύριον 
δοΰκα Βανδώμ καί έφιλονείκησαν αρκετά 
δυνατά.

— Τί άτυχ ία  ! άνέκραξεν ό Ρυβαντέλ, 
νά μή εΰρεθώ παρών’ πάντα  λείπω είς 
το ιαύτας καλάς περιστάσεις.

—  ”Ω ! δεν έτελείωσε, στρατηγέ.Φθά
νετε είς καλήν στιγμήν . . . τώρα ήρχισε 
σχεδόν.

—  Λαφρεναί, μοΰ δίδεις πολύ εύχάρι- 
στον είδησιν!. . .  Πώς ! οί τρεις έκεϊνοι με
γάλοι πρίγκιπες, διότι άν ό κύριος Βου
φλέρ δεν εινε πρίγκιψ,έ'χει δμως πριγκιπι
κήν υπερηφάνειαν,τά τρία έκεΐνα έπίσημα 
υποκείμενα εξακολουθούν ν’ άλληλοτρώ- 
γω ντα ι ; "Ας ύπάγωμεν νά προφθάσωμεν 
μή φαγωθοΰν έξ ολοκλήρου.

—  Στρατηγέ μου, σάς δίδω μίαν φι
λικήν συμβουλήν, ειπεν εις τών άζιωμα- 
τικών. Μιμήθητέ με, μιμήθητε τόν κύριον 
Ζοαγέζ καί τόν κύριον Βιλλεμύρ, οί όποιοι 
κρατοΰν τά  στρατεύματά των κατά  μέ
ρος καί δέν άναμιγνύονται είς αύτήν τήν 
ΰπόθεσιν. ’Αφήσατε τόν κύριον δοΰκα 
Βανδώμ νά φιλονεικη μέ τόν κύριον Βου
φλέρ. Οί σωματοφύλακες είνε ικανοί νά 
ΰπερασπισθοΰν μόνοι των. Αΰριον αυτούς, 
έπειδή είνε έκλεκτόν σώμα, δέν θά τούς 
τιμωρήσουν' καί θά έξηνάγκαζον ήμάς 
τούς άλλους νά πληρώσωμεν διά τά  γε- 
νόμενα.

—  Είνε φρόνιμος ή συμβουλή σου, ά
πήντησεν ό στρατηγός.. .άλλά  ποΰ είνε τό 
ιππικόν μου ;

— Έ κεϊ πέοα, έν τάςει παρατεταγ- 
μένον παρά τήν κλ ιτύν , άπήντησεν ό υ
πασπιστής.

—  Καί οί σκαπανείς ; θέλω νά κρεμά
σω μερικούς άπ ’ αύτούς, διότι έκαμαν χι- 
λίας καταχρήσεις καθ’ όδόν.

—  ’Έ στω ' άς κρεμάσωμεν μερικούς, 
είπον οι άξιωματικο ί, θά περάσν) καί ή 
ώρα τοιουτοτρόπως.

— Έ ν τούτοις καλόν είνε νά μάθω- 
μεν τ ί συμβαίνει είς τήν πόλιν, έπανέλα- 
βεν 6 κύριος Ρυβαντέλ,είς δν τό σκάνδα- 
λον, το προξενούμενον παρά τών πριγκί
πων, ένέπνεε κακεντρεχή χαράν' είνε άδύ- 
νατον νά κοιμάται ό κύριος δούξ Βανδώμ 
μέ ολον αύτόν τόν πάταγον.

— ”Ω ! έ'χομεν ειδήσεις κατά  πάν τέ
ταρτον τής ώρας, άπήντησεν ό Λαφρεναί- 
ό ταξίαρχος στέλλει κανένα πρός κατό- 
πτευσιν είς τήν πόλιν καί μάς φέρουν τα 
κτικόν δελτίον.

Ό  Ρυβαντέλ γελών έπλησίασε πρός 
τόν Γεράρδον, δν ούδείς άκόμη είχε πα 
ρατηρήσει, καί δστις Ιβλεπε τήν σκη
νήν έκείνην μετά τής συνήθους αύτοΰ με
λαγχολίας.

—  Βλέπεις, Λαβερνή; τώ  είπεν' ή έκ- 
στρατεία αρχίζει καλά ' θά διασκεδάσω- 
μεν κάμποσον. Προσπάθησε νά είσαι καί 
σύ.

— Οίμοι, στρατηγέ ! δέν Ερχομαι εδώ 
διά νά διασκεδάσω.

—  ΙΙοΐος είξεύρει ; θά διασκεδάσης 
ίσως άκουσίως' καί αύτός είνε ό καλλ ί
τερος τρόπος.

—  Ειδήσεις, ειδήσεις ! άνέκραξαν παρά 
τήν όχθην τής τάφρου πλήθος νέων ά- 
ξιωματικών, ών έγγύθεν διήρχετο μετά 
σπουδής έ'φιππος άγγελιαφόρος.

Ό  ίππεύς έ'φθασε πλησίον είς τόν Λα- 
φρεναί.

—  Κύριε, τώ  είπεν, ό ταςίαρχος σάς 
ειδοποιεί δτι πρέπει χωρίς άλλο ν’ άνεύ- 
ρετε τόν κύριον Ρ υβαντέλ- σημαίνει τό 
προσκλητήριον' οί σωματοφύλακες πολι- 
ορκοΰνται περί τό κτίριον, τό όποιον έξέ- 
λεξαν άπό τά  στρατεύματα τοΰ κυρίου 
Βουφλέρ. Ό  τελευταίος ούτος ζητεί έπ ι- 
κουρίας. Έν τοσούτω διά τής πύλης τοΰ 
Μόνς εφθασεν εν σώμα ιππέων αγνώστων 
άκόμη καί δέν είξεύρουν υπέρ τίνος με- 
ρίδος θά κηρυχθώσιν αυτοί.

Ό  Ρυβαντέλ προέβη.
—  Στρατιώτα, είπε, πήγαινε νά είπγις 

είς τόν ταξίαρχον υποδιοικητήν μου δτι 
δεν έννοώ νά κινηθή άπό τήν θέσιν του. 
Τό έλαφρόν ιππικόν διοικώ έγώ καί δχι 
ό κύριος Βουφλέρ ή ό κύριος δούξ Βαν
δώμ. Μέχρι νεωτέρας δ ιαταγής δέν υπό
κειμαι είς κανένα, διότι κανείς δέν υπάρ
χει άρχιστράτηγος, διορισθείς παρά τοΰ 
βασιλέως. Λοιπόν κανείς νά μή κινηθή 
καί κανείς νά μή όμιλήσν) άπό τούς στρα- 
τιώ τας μου' άν θέλη κανείς νά μοΰ όμι— 
λήσ-/] ιδιαιτέρως, άς μοΰ τόν φέρουν έδώ. 
Έδώ ιδρύω τό άοχηγεϊόν μου, έπάνω είς 
αύτάς τάς πέτρας. Δέν είμαι έγώ τόσον 
πολύ δύσκολος, διότι δέν είμαι πρίγκιψ. 
Πήγαινε, στρατιώτα !

—  Αύτό θά είπή ομιλία ! είπον οί ά - 
ξιωματικοί χαίροντες είς άκρον, διότι τά  
πράγματα περιεπλέκοντο.

—  Δέν είνε άληθές , Τί λέγεις, Λαβερ
νή ; ήρώτησε σιγά τόν νέον ό στρατηγός 
κατευχαρι στημένος.

—  Αί άτυχεϊς μοναχαί ! άπήντησεν ό 
Γεράρδος.

—  Μπά ! άν οί μέν έπετέθησαν κα τ ’

αυτών, έ'χουν καί α ύτα ί τούς ύπερασπι- 
στάς των. Ά  ! . . έννοώ ! . . έπειδή πρό
κειτα ι περί, μοναχών,έσυλλογίσθης τήν ί -  
δικήν σου ! . . ’Αποχαιρέτισέ με, Λαβερνή, 
καί πήγα ινε !

Έτερος άγγελιαφόρος άφίκετο κα λπά - 
ζων έν σπουδή κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν.

—  Τί τρέχει πάλιν ; ήρώτησεν ό Ρ υ
βαντέλ.

—  Στρατηγέ, αί καλογραϊαι φεύγουν 
άπό τό μοναστήρι τω ν - έδανείσθησαν άπό 
τόν κύριον Βουφλέρ τά  φορτηγά του άμά- 
ξια" πηγαίνουν νά κατοικήσουν είς Ιν με- 
τόχιον, τό όποιον έχουν πλησίον τής Κυ- 
αιβραίνης, καί ό κύριος Βουφλέρ σάς πα- 
ρακαλεΐ νά χορηγήσετε είς αύτάς έ'να ου
λαμόν διά νά τάς συνοδεύση.

—  Ά ! δχι, διόλου! άπήντησεν ό ’Ρυ
βαντέλ δυσθύμως" δέν έ'χω νά λάβω δια- 
ταγάς έγώ άπό τόν κύριον Βουφλέο’ ί’ ξ 
άλλου τά  άλογά μας είνε κουρασμένα' ε ί-  
πέ το αύτό είς τόν μαρκήσιον Βουφλέρ.

Ό  ίππεύς άπήλθε πάλιν καλπάζων. '
—  Στρατηγέ, είπε σιγά ό Γεράρδος 

πρός τόν κύριον Ρυβαντέλ, προσέξατε, 
διότι ό κύριος Βουφλέρ δέν σάς άποτείνει 
δ ιαταγήν, άλλά παράκλησιν. Είνε άπάν- 
θρωπον ίσως ν’ άφήσετε τάς δυστυχείς, 
έκείνας γυναίκας νά υπάγουν μόναι τήν 
νύκτα, ένώ υπάρχουν είς τά  πέριξ τόσοι 
σκαπανείς καί φαυλόβιοι, οί όποιοι πεοι- 
πλανώντα ι. Θά σάς μεμφθοΰν, στρατηγέ, 
ώς άνθρωπον, άν δχι ώς άξιωματικόν. Χά
ριν έμοΰ,δστις σάς παρακαλώ, δώσατε έ'να 
ουλαμόν πρός συνοδίαν τών μοναχών. Κα
θώς έλέγετε πρό ολίγου, μοΰ έμπνέουν, 
καί έγώ δέν είξεύρω δ ια τ ί, μυστηριώδες 
ένδιαφέρον.

-— Φ ίλτατέ μου Λαβερνή, είπεν ό ί -  
σχυρογνώμων στρατηγός, λυποΰμαι πάρα 
πολύ δτι δέν θά σ’ ευχαριστήσω, άλλά 
τήν υπηρεσίαν μου έγώ δέν τήν εκτελώ 
μέ αισθηματικότητα. Νά δώσω μίαν δια
ταγήν καί νά τήν άνακαλέσω κατόπιν 
δέν τό κάμνω, διότι τό τοιοΰτο δέν αρ
μόζει είς στρατιώτην. Είπα δτι δέν θά 
χορηγήσω συνοδίαν είς τάς καλογραίας 
καί είχα άδικον ίσως, τό ομολογώ' ή άρ- 
νησίς μου είνε βάναυσος, τό άναγνωρίζω, 
ά λλ ’άφοΰ τό είπα,δέν τό άνακαλώ πλέον.

Έφάνη τότε προχωροΰν βραδέως έκ τής 
πόλεως διά τής κυρίας όδοΰ, έν τώ  μέσω

Υ ' ttτων στρατιωτων, παραμεριί,οντων οπως 
άφήσωσιν είς αύτό έλευθέραν τήν διάβα- 
σιν, μέγα άμάξιον κλειστόν περιέχον τήν 
έμπροσθοφυλακήν τών φυγάδων μοναχών.

Πανία κακώς συνηρμοσμενα, έ'σκεπον 
τό άμάξιον, ύπό τήν σκέπην δέ ταύτην 
μυρία έ'πιπτον έταστικά βλέμματα, πε
ρίεργα ή σαρκαστικά. Δύο ιππείς μόνοι 
συνώδευον τό πρώτον αυτά άμάςιον καί 
κατά τήν διάβασιν αύτών πολλά ήκου- 
σαν σκώμματα έκ μέρους τών στρατιωτών.

Τολμηροί τινές άνήγειρον τά  παραπε
τάσματα μέ τήν αιχμήν τοΰ ξίφους ή τής 
λόγχης καί έσγολίαζον τήν χάριν ή τ>,ν 
άσχημίαν τών έπτοημένων έκείνων μορ
φών, άς παραΆα έφώτιζεν ή λάμψις πυ
ράς ή πυρσοί·. Αί ταλαίπωροι μοναχαί



συνεσπειρωμέναι, συνεσταλμέναι, τρέμου- 
σαι, θά ένεποίουν οίκτον καί είς αύτούς 
τούς Ταρτάρους. Ά λ λ ’ επειδή ούδενα διέ- 
τρεχον κίνδυνον αί ταξειδ ιώτιδες, οί γά λ - 
Τ,οι ιππείς διεσκέδαζ ον μ,ε την φυγήν των.

Ό  Ρυβαντέλ, όφείλομεν νά τό όμολο- 
γησωμεν, άπέστρεψε τό πρόσωπον δυσα- 
ρεστημένος κατά τοϋ έαυτοϋ του, δτε τά 
άμάξιον διήλθε πρό αύτοϋ.

Ά λ λ ’αίφνης, ενεκα διατυπώσεώς τίνος 
ί'σως,τό άμάξιον έστάθη παρά την πύλην. 
Ε ίτε δ ιότι έμπόδιζον την διάβασιν οί 
συνηγμένοι καί συνωθούμενοι έκεϊ, όπως 
κάλλιον ΐδωσι στρατιώ τα ι, εί'τε διότι οί 
ίπποι είχον άποκάμει, τά βέβαιον είνε οτι 
το άμάξιον δέν προυχώρει πλέον.

Αίφνης κίνησις ζωηρά έγένετο έν τη 
πόλει. Ίππεϊς έ'τρεχον μετά σπουδής, α 
νηλεώς περώντες άνά μέσον τών ομίλων 
τών στρατιωτών καί άνατρέποντες αύτούς.

Μία κραυγή προηγείτο τών ιππέων ώς 
ό άνεμος προηγείται της θυέλλης.

—  Ό  Λουβοά, ό Λουβοά ! έκραύγαζεν 
ολον έκεϊνο τά πλήθος κλίνων ώς οί στά- 
χυες ύ τ̂ά την άρμην της λαίλαπος.

Έ πί κεφαλής εΐκοσιν εφίππων έπιλέ- 
κτων προύχώρει ό μαρκήσιος Λουβοά με 
τό πρόσωπον έξημμέναν καί περίρρυτον έκ 
τοϋ ίύρώτος καί με φωνήν βραγχνήν.

— ’Ιδού ό Λουβοά, είπεν ό Ρυβαντέλ 
•πρός τον Γεράρδον. Φύγε, Λαβερνή.

Ά λ λ ’ ό Γεράρδος δέν τάν ήκουεν. Καθ’ 
.ην στιγμήν τά άμάξιον έκινεϊτο δπως ε
ξακολούθηση τόν δρόμον του καί ένώ εί
κοσι πυοσοί έφώτιζον αύτό μέ τάς άπ αι
σίους λάμψεις των'ό  νέος ένόμισεν δτι ύπό 
τά  παραπετάσματα διέκρινεν ώσεί οπτα
σίαν, ώσεί σκιάν φευγαλέαν ονείρου την 
ώχραν καί τεθλιμμένην μορφήν της Ά ν -  
τω νιέττας, ή τις θαμβωθεΐσα άπά την α ί- 
φνίδιον λάμψιν, έκρυψε τά πρόσωπον με
ταξύ τών χειρών του.

Ό  Γεράρδος άφήκε κραυγήν καί έμεινε 
βλεπων έν έκστάσει έν τώ  μέσω τής λάμ- 
ψεως. Τό άμάξιον έκυλίσθη βραδέως είσ- 
δύον είς τά σκότος, α ί λευκαί χεΐρες άπ- 
εσύρθησαν έκ τού άβροϋ προσώπου, τό 
όποιον ήδη ό νέος δεν ήδύνατο πλέον νά 
διακρίνγι, όπότε κραυγή έξελθοϋσα έκ τοϋ 
άμαξίου καί άπαντώσα είς την ίδικήν του 
έ'πληξεν ε’ις την καρδίαν τάν άτυχη νέον, 
τάν κυμαινόμενον μεταξύ της χίμαιρας 
καί της πραγματικότητας.

’Έξαλλος, τετυφλωμένος έκ τοϋ πάθους 
του, ό Γεράρδος ήθέλησε νά κεντήσγ) τάν 
ΐππον του διά νά φθάσ/1 τό άμάξιον' ά λλ ’ 
ό Ρυβαντέλ ηοπασε τόν χαλινόν τοϋ ίπ
που του, λέγων αύτώ  ταπεινοφώνως καί 
«ύστηρώς :

—  Ό πίσω  ! ή αλλέως είσαι χαμένος !
Ό  Γεράρδος ήνοιξε τούς οφθαλμούς, ή

μάλλον είπεΐν, ανέκτησε τάς αισθήσεις 
του' εύρίσκετο απέναντι τοϋ Λουβοά, έ- 
ρυθροϋ έκ της οργής, δστις δέν τάν είχεν 
άκόμη διακρίνει, ά λλ ’ είχεν έν τοσούτω 
δ ιατάξει τ·ί)ς ιππείς του νά περικυκλώ- 
σωσι^τόν 3ε*.λον.

Σκοτοδνεχ, φόβου καί οργής άμα είσήλ-

θεν είς τάν έγκέφαλον τοϋ νέου καί έτύ- 
φλο)σεν αύτόν διά δευτέοαν φοράν.

Ό  Λουβοά διέτρεξε διά τοϋ βλέμμα
τος τον περιστοιχίζοντα αύτόν κύκλον 
καί χωρίς άκόμη νά διακρίντ) τάν Γεράρ
δον,

— Ίί>ού, λοιπόν, είπε βραδέως,πώς τη 
ρείται ή πειθαρχία καί ή εύπρέπεια! Πώς! 
ήλθα λοιπόν έδώ διά νά ί'δω παρομοίας 
παρεκτροπάς! Νομίζει τ ις  δτι είνε πόλις 
εχθρική κυριευθεΐσα έξ εφόδου ! Ποιος δι
οικεί έδώ ;

—  Έ γώ , κύριε, άπήντησεν ό Ρυβαν
τέλ , δστις εκρυπτε τάν νέον δπισθέν του.

— Ό  κύριος Ρυβαντέλ ; . .  πολύ καλά, 
είπεν ό Λουβοά' προχωρήσατε.

Ό  στρατηγός δύσθυμος, άλλ’ ήναγκα- 
σμένος νά ύπακούστ), έκέντησε τόν ΐππον 
του καί προύχώρησε πρός τόν Λουβοά.

—  Τί μέ θέλετε, κύριε ; ήρώτησεν.
—  Κύριε, ήρνήθητε νά χορηγήσετε συ- 

νοδίαν είς τινας καλογραίας . . . είς γυ
ναίκας σεβαστάς, άς είδα έξυβριζομένας 
παρά τών στρατιωτών σας' αύτά είνε α
πρεπές, κύριε !

Ό  Ρυβαντέλ έφρύαξεν.
— Κύριε, είπε ' δέν είχα δ ιαταγάς καί 

πριν μέ έλέγζετε μέ αύτόν τάν τρόπον 
έ'πρεπε νά φροντίσετε νά μοϋ πέμψετε το ι- 
αύτας ή νά μοϋ τάς φέρετε ό ί'6ιος, άφοϋ 
είσθε παρών.

— “Εχετε ανάγκην δ ιαταγών,δπως έμ- 
ποδίσετε τήν αταξίαν ; Σάς είδα πρό ο
λίγου ίδίοις δμμασι νά κρατήσετε έκ τοϋ 
χαλινοϋ τόν ΐππον ένός αύθάδους, δστις 
ήθελε νά τρέξγι κατόπιν τού άμαξίου, μέ 
τάν σκοπόν άναμφιβόλως νά προσβάλη 
τάς μοναχάς. Ό  καλάς άξιωματικάς δέν 
έ'χει ανάγκην νά χοησιμοποιήσγ) τάς χεΐ- 
ράς του διά νά ύπακούσουν τάς δ ιατα- 
γάς του.

—  Κανείς άπ ’ έδώ δέν έτρεξεν όπίσω 
άπό τά άμάξιον, άπήντησεν ό Ρυβαντέλ 
έντρομος έξ α ιτ ία ς τοϋ Γεράρδου.

—  Τάν είδα, σάς λέγω ! ματαίως προσ
παθείτε νά δικαιολογήσετε τάν ένοχον. 
Μήπως είνέ κανείς τών άξιωματικών σας;

—  Ό χ ι, κύριε.
—  Δέν ήτο στρατιώτης τοϋ έλαφροϋ 

ιππ ικού.’Έφερε στολήν μαύρην'ποϊος ήτο;
Ό  Ρυβαντέλ δεν άπήντησεν.
—  'Ο μιλήσατε! άνέκραξεν ό Λουβοά 

βιαίως τύπτω ν διά τοϋ ποδός τόν άνα- 
βολέα έφ’ ού έπάτεΓ ομιλήσατε καί ονο
μάσατε τόν ένοχον, άφοϋ αύτός είνε άρ- 
κετά άνανδρος, ώστε νά μή τά όμολογη 
μόνος του.

Ό  Γεράρδος έκέντησε τάν ΐππον του διά 
νά προβ-Ji έκτός τοϋ ομίλου καί προύχώ- 
σησεν άντικρύ τοϋ Λουβοά.

—  Έ γώ είμαι, κύριε, είπε μετά φωνής 
εύσταθοϋς προσηλών τό βλέμμα άπτόητον 
είς τούς οφθαλμούς τοϋ ύπουργοϋ.

Ό  Λουβοά ώχρίασεν ή μάλλον είπεΐν 
έγένετο πελιδνός άναγνωρίζων τόν έχθρόν,  ̂
ού ή μορφή έξήγειρεν έν έαυτώ τόσας άν- , 
αμνήσεις. Ό  Ρυβαντέλ καί οί παρεστώτες 
ήρχισαν νά τρέμωσι διά τόν άπεοίσκεπτον | 
εκείνον νέον, δστις έ'πιπτε τόσον άφρόνως

είς τούς φοβερούς όνυχας τοϋ γυπός. Πα- 
ρευρίσκοντο πλείονες τών τριάκοντα ά ξ ι
ωματικών έκ τών έπιφανών καί διακόσιοι 
ύπαξιωματικοί καί στρατιώ τα ι εις άπό- 
στασιν έπιτρέπουσαν αυτοΐς ν ’ άκούωσιν, 
οΐτινες παρηκολούθουν μετ’ άκρας προσο
χής καί ενδιαφέροντος τήν σκηνήν,όρώντες 
τά  γενόμενα καί άκούοντες τά  λεγάμενα.

‘Ο Λουβοά τοσοϋτον συνεκινήθη έκ τής 
εκπλήξεως, ώστε έπί τινας στιγμάς έ'μει- 
νεν άφωνος. Καί ό Γεράρδος έπίσης έτήρει 
σιγήν, ά λλ ’ οί οφθαλμοί του έλάλουν εύ- 
γλώ ττω ς. Ούδέποτε λέων άντιμετωπίζων 
οφιν έξετόξευσε βλέμματα μάλλον κεραυ- 
νοβόλα.Ή  σιγή έκείνη τών δύο άντιπάλων 
έ'θλιβε τούς παρεστώτας ώς ή προσδοκία 
θανάτου.

—  Τί έκάμνετε έκεϊ ; καί τ ί  έζητεΐτε 
μεταξύ τών μοναχών; ήρώτησεν ό Λουβοά.

—  Άνεζήτουν μ ίαν,τής οποίας άφνίρέ- 
σατε τήν ελευθερίαν.

—  Καί τήν άνεύρετε ; ήρώτησεν ό ύ- 
πουογός μεθ’ύφους προσβλητικού.

—  Ό χ ι, άλλ’ άνεϋρον ύμάς.
— Ποιος είσθε σείς ;
— Μέ γνωρίζετε πολύ καλά
— 'Υπολοχαγε Λαβερνή, σάς διέταξα 

νά μένετε ύπά κράτησιν έν τ·/ί οικία σας, 
έν όνόματι τοϋ βασιλέως.

— Δέν είμαι πλέον ύπολοχαγός καί έρ- 
χομαι νά σάς έρωτήσω δ ια τ ί μοϋ άφνιρέ- 
σατε τάν βαθμόν μου ;

—  Ό  ύπουργάς τού βασιλέως σάς δια- 
τάσσει νά σιωπήσετε.

—  Είμαι ό κόμης Λαβερνή,έπίσης γνή
σιος ευπατρίδης ώς ΰμεΐς καί σάς ζητώ  
λόγον διά τήν προσβολήν, τήν οποίαν

— , , Ρ Ύ ' ΰ 'μου εκαματε παραοιαι,οντες την αύραν 
τής οικίας μου μετά βαναύσων χωροφυ
λάκων.

—  Κύίηε, δέν ήλθα έδώ διά ν’ άκούσω 
τάς οίκογενειακάς σας ύποθέσεις.

—  Ά φοϋ είσθε έδώ οφείλετε νά μοϋ 
απαντήσετε δ ,τ ι σάς έρωτώ, έπί τ ίν ι δ ι- 
κα ιώματι ώς δήμιος έφονεύσατε τήν μη
τέρα μου.

—  ’Ά θλ ιε  ! άνέκραξεν ό Λουβοά άνη- 
συχών έπί τώ  ψιθύρω, δν έςήγειρον οί λό
γοι έκεϊνοι.

—  Δείξατε φρόνησιν ! κύριε Λαβερνή, 
έψιθύρισεν ό Ρυβαντέλ καί τινες άξιωμα- 
τικοί πρός τόν νέον, δστις ήρχιζε νά πα - 
ραφέρηται έκ τής οργής.

'Ο Λουβοά, έφ’ού δλων τά  βλέμματα 
προσηλοϋντο μετά μίσους, δέν ήνέχθη έπί 
πλέον τήν ταπείνωσιν τής θέσεώς του.

—  Μόνον είς τόν βασιλέα, είπεν, ο
φείλω νά δίδω λόγον διά τάς άποφάσεις, 
τάς όποιας λαμβάνω έκτελών τήν υπηρε
σίαν αύτοϋ. 'Ο βασιλεύς σάς έθεσεν ύπό 
περιορισμόν δι’ Ιξ μήνας καί σεις παρε- 
βιάσατε τήν δ ιαταγήν του.

Ό  Γεράρδος έμειδίασε μετ’ οίκτου.
—  Ώ μιλήσατε αύθαδώς πρός τόν ύ- 

πουργόν τής Αύτοϋ Μ εγαλειότητας, έξη— 
κολούθησεν ό Λουβοά μετά βραδύτητας 
ύποδηλούσης δλην αύτοϋ τήν οργήν.

Ό  Γεράρδος ένευσε καταφατικώς.
— Προεκαλέσατε τάν άνώτεοόν σας.



—  Δέν Εχω άλλον άνώτερον παρά τόν 
βασιλέα, άφοΰ δέν είμαι πλέον άξιω ματι- 
κός, δέν προεκάλεσα τόν υπουργόν, άλλά 
τόν άνθρωπον, τόν όποιον ένόμιζα ευπα
τρίδην.

—  ’Αρκεί' ομολογείς την πρόκλησιν ;
—  Χίλιοι μάρτυρες τήν ήκουσαν, ά

πήντησεν ό Γεράρδος.
—  Πολύ καλά, άπήντησεν ό Αουβοά 

μέ μειδίαμα ύαίνης εΰχαριστηθείσης. Κύ
ριε Ρυβαντέλ , συλλάβετε τόν κύριον Λα
βερνή.

—  Κύριε, ειπεν ό στρατηγός σφιγγών 
τάς πυγμάς, λανθάνεσθε' έγώ διοικώ τό 
έλαφρόν ιππικόν καί δχι τήν χωροφυλα
κήν.

Ψίθυρος επιδοκιμασίας έζ όλων τών 
τάξεων τών παρεστώτων προερχόμενος, 
ύπεδέχθη τήν θαρραλέαν άπάντησιν τοΰ 
γηραιοΰ στρατιωτικοΰ.

*0 Λουβοά έφρύαξεν έκ τής οργής.
—  Μέ συγχωρεΐτε, είπεν' ήθελα νά 

σάς εί'πω νά μοΰ πέμψετε τόν άστυνόμον 
τοΰ στρατού σας.

—  Ό  κύριος Λαβερνή, άπήντησεν ό 
Ρυβαντέλ , είνε άρχηγός τών δραγόνων 
καί όχι τοΰ έλαφροΰ ίππ ικοΰ' άνήκει είς 
τήν δικαιοδοσίαν τοΰ σώματός του.

—  Ό  κύριος Λαβερνή, άνέκραξεν ό 
Λουβοά Εξω φρενών έκ τής λύσσης, άνή- 
κει είς οποίον τόν παοαδίδω, δέν είνε 
πλέον αξιωματικός τοΰ βασιλικοΰ στρα- 
τοΰ" πάν δργανον τής δικαιοσύνης δύνα- 
τα ι νά τόν συλλαβή. Σάς διατάσσω νά 
μοΰ πέμψετε τόν άστυνόμον τοΰ στρατού 
σας. ’Υπακούσατε !

—  Τουλάχιστον, είπεν ό Γεράρδος ψυ- 
ρώς, ιδού ότι ό μαρκήσιος Λουβοά έβε— 
αίωσεν ότι δέν είμαι πλέον άξιωματικός.

Κατεδικάσθη αύτός ό ίδιος. Ά λλά  δ ιατί 
νά διαφιλονεικώ τήν τύχην μου ; Μαρ- 
κήσιε Λουβοά, ό κόμης Λαβερνή τόν ό
ποιον έξυβρίσατε καί καταστρέψατε, τοΰ 
οποίου έφονεύσατε τήν μητέρα καί έκλέ- 
ψατε τήν μνηστήν, ό κόμης Λαβερνή ό
νομα φέρων άκηλίδωτον, σάς έζήτησε λό
γον διά τάς προσβολάς καί διά τό έγ
κλημά σας. Τώ άπηντήσατε διατάσσον- 
τες νά τόν συλλάβωσιν. Είσθε άνανδρος ! 
Καί εξ όλων όσοι μ’ άκούουν, προσέξατε, 
ούδείς έντιμος άνθρωπος εχει το θάρρος 
νά μέ διακόψη ή νά μέ διαψεύση. Αύτό 
μέ άρκεϊ'ελαβα τήν ίκανοποίησιν, τήν ό
ποιαν άρνεΐσθε νά μοΰ δώσετε. Ποΰ είνε ό 
άστυνόμος ; παραδίδομαι. Ποΰ είνε ή φυ
λακή ; πηγα ίνω  ευχαρίστως. Μαρκήσιε, 
δακρύεις έκ τής λύσσης' έξεδικήθην τήν 
μητέρα μου.

Ό  Λουβοά έποίησε κίνημα άπερίγρα- 
πτον άπέλπιδος οργής. Πρό στιγμήν έφάνη 
ώσεί θέλων νά έπιπέσ·/) κ ατά  τοΰ έχθροΰ 
έκείνου τοΰ άτιθάσσου,ού οί οφθαλμοί έξ- 
ηκόντιζον φλόγας.

Ά λ λ ά  καταβαλών προσπάθειαν έκρα- 
τήθη. Δέκα χωροφύ7.ακες τής αστυνομίας 
τοΰ στοατοΰ παρουσιάσθησαν μεταξύ τών 
περιεστώτων, περιεκύκλωσαν τόν Γεράρ- 
δον καί άπήγαγον αύτόν,ένώ ούτος προσ- 
επάθει νά διακρίνη άπαξ ετι είς τήν ο

δόν τό βαρύ άμάξιον,όπερ άπεκόαιζε υ.α-Γ i k · 7 k k ' k

κράν τήν προσφιλή του οπτασίαν.
Ό  Ρυβαντέλ πλησιάσας τόν ένηγκα- 

λίσθη μέ οφθαλμούς υγρούς καί μέ φωνήν 
συγκεκινημένην'

—  Ύ γ ία ινε , στρατηγέ μου, είπεν ή- 
ρέμα ό νέος πρός τόν Ρυβαντέλ. Δέν ποο- 
είδομεν το ιαύτην λύσιν.

Πλείονες τών εί'κοσι ευπατριδών προσ- 
ελθόντες έ'σφιξαν τήν χεΐρα τοΰ Γεράρδου, 
διότι έν Γαλλία  πάντοτε ύπήοχον καί 
ύπάρχουσι γενναίοι άνδοες.

— Καλήν έντάμωσιν καί Ελπιζε πάντοτε 
έπ ’ έμοΰ ! άπήντησεν ό άγαθός στρατη
γός στρέφων τά  νώτα πρός τόν Λουβοά, 
πρό τοΰ όποιου ήνοίχθησαν μετά πένθι
μου σιγής αί τάξεις τών περιεστώτων,ότε 
ήθέλησε νά έπιστρέψη είς τήν πόλιν.

Ά λ λ ’ ό Λουβοά ολίγον έμερίμνα περί 
τής δημοτικότητος.

—  ’Εξαίρετα ! είπε καθ’ έαυτό ν έκ 
τών τριών άνδοών, οΐτινες γινώσκουν τό 
μυστικόν μου, ιδού ότι ό μάλλον έπικίν- 
δυνος έξαφανίζεται. Τά πάντα  έχουν 
κ α λ ώ ς !

ΚΓ'
II ΕΠΑΥΡΙΟΝ

Τήν έπαύριον ήλιος λαμπρός άνατείλας 
έφώτιζε τό Ούδάρδ καί έζωογόνει είς τήν 
αύλήν τοΰ πυργοδεσπότου όλα τά  έαρινά 
άνθη, τά  όποια είχον κύψει τήν προτε
ραίαν ύπό τούς πόδας τών σωματοφυλά
κων καί τών έπ ιλεκτων.

Ή  δρόσος τής πρωίας, τό άσμα τών 
πτηνών διαραμφιζομένων καί πηδώντων 
έντός τοΰ φυλλώματος, ό ψίθυρος τοΰ ού- 
ακος, ού τά  ΰδατα είχον άποκαθαρισθή 
δέν έξήγειραν άπό τοΰ βαθέος υπνου τούς 
κατοίκους τοΰ πύργου, όν είχον συντα
ράξει τήν προτεραίαν τόσα παράδοξα συμ
βάντα. Τό φώς τοΰ ήλίου κατελθόν έπί 
τών τοίχων είσέδυσε διά τών οωγαών τών 
παραθύρων, χωρίς ν’ άποσπάσν) ούδ’ ενα 
καν στεναγμόν άπό τούς οκνηρούς έκεί- 
νους, τούς μακαρίως κοιμωμένους. Ούδέν 
έφαίνετο ζών έν τώ  πύογω καί είς τά  πέ- 
ριξ είμή ίχθΰς τινες, συνελθόντες έκ τής 
νυκτερινής ταραχής, οΐτινες έξερχόμενοι 
έκ τοΰ ύπό τάς πέτρας τοΰ πυθμένος κα
ταφυγίου των έσκίρτων έκ χαράς έντός 
τοΰ φωτεινοΰ δίσκου, όν ό άνατέλλων 
ήλιος έσχημάτιζεν έπί τής έπιφανείας τοΰ 
ύδατος.

’Εν τούτοις εν παράθυρόν ήνεώχθη είς 
τό ισόγειον" ένεφανίσθη κ α τ ’ άρχάς ό μ ι
κρός κύων Άμούρ,δστις έτοποθέτησε τούς 
δύο λευκούς έμποοσθίους πόδας του έπί 
τοΰ θριγκοΰ, παρετήρησε τόν ήλιον καμ- 
μύων τούς οφθαλμούς καί έπί τέ7.ους έ- 
πήδησεν έπάνω ώς αίλουρος καί συνεσπυ- 
ρώθη άπολαύων τοΰ θάλπους τών πρώτων 
άκτίνων.

Ε ίτα έπλησίασεν είς τό παράθυρόν ό 
άββάς Ίασπΐνος. ‘Ο άγαθός άββάς συν- 
επλήρωσε τήν άμφίεσίν του έπιθέσας είς 
τήν κ,ορυφήν τοΰ κρανίου τον μέλανα ιε
ρατικόν πιλίσκον. Ό  Ίασπΐνος ήνοιξε τό

στόμα τό πρώτον,όπως άποτείν·/] φιλικόν 
χαιρετισμόν είς τόν μικρόν κΰνα.

—  Καλημέρα, Άμούρ, έκοιμήθης κα
λά ; Τί βλέπεις ποΰ σ’ ευχαριστεί έκεϊ 
πέρα ; Είνε καλός καιρός, αί' ;

Καί ό Ίασπΐνος εκυψεν εκτός τοΰ πα
ραθύρου παρατηρών κάτω , ε ίτα  παρατη- 
ρών υψηλά.

—  Κανένα παράθυρόν δέν είνε άνοικτόν 
άκόμη, είπεν. Είδες τόν κύριόν σου, μ ι
κρέ Άμούρ ; Κατέβη είς τον κήπον, αύ
τός, οστις έξυπνα τόσον ένωρίς ; Σ’ ένο- 
χλώ , Άμούρ ; . . Συγχώρησε με’ μείνε 
αυτοΰ, είς τόν ήλιον.

Καί ό Ίασπΐνος έθώπευσε τήν ράχιν 
τοΰ ζώου, τά όποιον διά ν’ απαλλαγή αύ
τοΰ τά ταχύτερον, έ'λειψε διά τής γλώσ- 
σης τήν χεΐρά του καί άνέλαβε τήν νωχε- 
λή καί ρεμβώδη στάσιν του.

—  ’Έπρεπε νά ίδώ τόν κύριον Γεράρδον 
είς τόν κήπον, έξηκολούθησεν ό Ία σ π ΐ- 
νος αποτεινόμενος καί αύθις πρός τόν Ά 
μούρ ’ ά λλ ’ είς τόν κήπον άύτόν είνε δέν
δρα καί τά  φύλλα μ’ έμποδίζουσι νά ίδώ 
είς τάς δενδροστοιχίας.Θά διακρίνω καλ
λίτερα άν καταβώ.

Ό  Ίασπΐνος διηυθύνθη πρός τήν θύραν. 
ό Άμούρ έννόησε τήν ιδέαν του καί έπή- 
δησε κάτω  διά νά τόν συνοδεύση μετά 
παντοίων περιποιητικών ένδείξεων έκδη- 
λουμένων διά τής ευκινήτου λοφιάς τής 
ουράς του.

'Ο Ίασπΐνος κατήλθε τήν κλίμακα με
τά  προφυλάξεως καί διέβη ήσύχως προ 
τοΰ θαλάμου τής Β ιολέττας. Ό τε όμως 
εφθασε πρό τοΰ θαλάμου, όν τήν προτε
ραίαν είχεν ορίσει ό Δεβώτ διά τόν Βε
λαίρ, ό άββά ς έσταμάτησεν, ήκροάσθη 
καί ό Άμούρ π7.ησιάσας ωσφράνθη είς τήν 
θύραν.Ούδείς ήκούετο κρότος είς τόν θά
λαμον. Ό  άββάς ήτο έτοιμος ν’ ά ντ ιπ α - 
ρέλθη, ότε ήκουσε κρότον βημάτων είς 
τήν κλίμακα. Ή το  ό Δεβώτ οστις προσ- 
εποιεΐτο ότι κατήρχετο έκ τοΰ κοιτώνας 
τής συζύγου του καί οστις πρός τοΰτο εί
χεν άνέλθει διά τής κρύφιας κλίμακος μέ
χρι τοΰ μεσαναβάθρου τής κυρίας κλ ί
μακος.

—  Ό  βαπτιστικός μου ! άνέκραξεν ό 
άββάς- καλημέρα ! πώς είσαι σήμερον τό 
πρωί.

—  Ε ξαίρετα, νουνέ μου’ είπεν ό προ
μηθευτής προσποιούμενος τόν ηύχαριστη- 
μένον.

— 'Ωραία,ώραϊα! προσέθηκε θορυβωδώς 
ίδών έίΛφανιζόμενον κάτω  είς τήν κλίμακα 
τόν έπιστάτην παρακολουθούμενον ύ©’ ε
νός θεράποντος. Λοιπόν, άνάδοχέ μου,πώς 
ευρίσκεις τόν πύργον μου ; Δέν σοΰ περι- 
ποιεΐ τιμήν ό βαπτιστικός σου ; Μετανο
είς διότι τόν έβάπτισες; 'Ο ταν άποκτήσω 
άκόμη Ιν έκατομμύριον θά σέ κάμω εφη
μέριον τοΰ Ούδάρδ.

Έ π ί τώ άναμίκτω έκείνω θορύβω τών 
φωνών καί τών βημάτων ·Κ$ύρα τοΰ θα
λάμου τοΰ Βελαίρ ήνοίχθηουίνιηγηθέντος 
κρότου σφοδροΰ τοΰ άνασόμλά[ου μοχλοΰ 
καί ό νέος έφάνη ήμίγυμνίνηι ϊνύων τους



βραχίονας καί φέρων μίαν τών λευκών χει- j άργά, κύριε Βελαίρ' όλην την νύκτα έ- 
ρών του είς την ώραίαν ξανθήν καί έν ά - j πα ίζετε την κιθάραν πολύ ώραΐα 'άλήθεια,
ταςια  ουσαν κόμην του.

—  ”Ω! καλημέρα, κύριε, μέ την κιθά
ραν, είπεν ό Δεβώτ πλησιάζων μέ ήθος 
φιλοστόργου προστασίας. Τί ώραίαν πα 
τινάδα μάς έκάματε μέ τήν κιθάραν ά
πόψε ; Σάς ευχαριστώ ! καί ή σύζυγός 
μου θά σάς ευχαρίστηση καλλίτερον άπό 
έμέ. Αύτή γνωρίζει καλλίτερα άπό [Μου
σικήν.

— Ή  κυρία Δεβώτ κοιμάται άκόμη ; 
είπεν ό Βελαίρ διακόπτων αυτόν καί έ- 
ρυθριών.

—  Τήν άφησα κοιμωμενην, φ ίλτατε 
κύριε, είπεν ό Δεβώτ τρίβων τάς χεΐρας' 
τώρα f/,όλις έξήλθα άπό τόν κοιτώνα. 
Κοιμάται ή καϋμένη μέ τόσην εΰχαριστη- 
σιν' κοιμάται ήσυχα ποϋ είνε μιά χαρά !

γυνα ίκα μου ;
Η Β ιολέττα  είσήλθεν είς τόν θάλαμον 

αύτης διά νά παραλάβγι τό μανδήλιόν 
της, τό όποιον είχε λησμονησει.

—  Καί ένφ έκοιμήθητε τόσον άργά, 
είπεν ό Ίασπΐνος, δέν παρετηοήσατε καθ- 
όλου τήν άπουσίαν τοϋ Γεράρδου ; . .  Αυ
τήν τήν ώραν ! . .  νά μή έπιστρέψη καθό
λου ! . .

άββά—  Ινύρι έπειδή ήμουν κουρα
σμένος, άφοϋ είχα παίξει τόσην ώραν τήν 
κιθάραν, όπως λέγγ] ό κύριος Δεβώτ, έ- 

| κοιμήθην, όπως έκοιμήθητε καί σείς.
Ή  Β ιολέττα ένεφανίσθη αύθις' ό Βε

λαίρ έφαίνετο τεταραγμένος καί προσήλ- 
θεν είς έπικουρίαν του.

—  Είνε πολύ κουραστικόν νά παίζ·/]
Δέν είχεν άκόμη τελειώσει, ότε ήκού-| κανείς έξω είς τό ύπαιθρον, είπεν. Έ -  

σθησαν δύο, τρεις μοχλοί, άριθμός ά τε-  ̂π ε ιτα , κύριε άββά , δ ιατί ν’ άνησυχήτε 
λεύτητος μοχλών είς τήν θύραν τής Β ιο- ί τόσον περί τοϋ κυρίου Λαβερνή ; δεν εύ- 
λ έ ττα ς ' ε ίτα  μετά τούς μοχλούς ήκούσθη 1 ρίσκεται μαζί μέ τόν στρατηγόν έν τφ  
τριγμός είς τό κλεΐθρον καί στροφαί έ- μέσφ ένός στρατοϋ ; Θά εφθασεν άργά είς 
πανειλημμέναι καί πολυάριθμοι κλειδός. Βαλενσιέννην καί θά πύλα:

Αί, μά δέν μοϋ λέγεις, είπεν ό Ί -  ; κλεισμένας.
ασπΐνος άφελώς πρός τόν Δεβώτ, δν Καί αύτό άκριβώς μέ κάμνει ν’ ά-
θόρυβος έκεΐνος τών μοχλών καί τοϋ κλεί- νησυχώ, άνέκραξεν ό άββάς, έτάζων μη- 
θρου ένεβαλλεν είς άπελπισίαν, πώς κα- χανικώς διά τοϋ βλέμματος πάσας τάς
τώρθωσες νά βάλης 6λ’ αύτά άπό μέσα, 
ένω έξήλθες τώρα μόλις ;

Ό  Δεβώτ έδηξε τά  χ είλη ' ό Βελαίρ έ- 
στράφη διά νά θωπεύσγι τόν Άμούρ' ή 
Β ιολέττα ένεφανίσθη είς τήν θύραν τού 
κοιτώνός τη ς ' ήτο ραδινή καί έπίχαρις 
ώς ή Ή ώ ς' έμειδία ήδυπαθώς καί κλεί- 
ουσα διά της μιάς χειρός τό έκ μέλανος 
λειοσειρικοϋ φόρεμά της μέ τήν κεντημέ- 
νην τραχηλιάν τη ς, έστηρίζετο διά τής 
έτέρας έπί τοϋ γλυπτοϋ σιδήρου τής ημί
κλειστου θύρας.

Ό  Δεβώτ έπλησίασε μετ’ έπιτετηδευ- 
μένης προθυμίας καί ήσπάσθη τήν χειρ α 
τη ς, ήν έκείνη δέν άπεσυρεν.

—  Τόσον γρήγορα έσηκώθης ; είπε, 
πολύ ολίγον έκοιμήθης. ’Εκθέτεις τήν υ
γείαν σου.I

—  Ή θελα νά μάθω πώς έπέρασαν οί 
ξένοι μας, είπεν ή νεαρά γυνή , περιβάλ- 
λουσα τόν Βελαίρ δι'ένός βλέμματος δει
λού καί ήδυτάτου, τό όποιον έκαμεν αύ
τόν νά κλονισθή. ’Αλλά ποϋ είνε ό κύριος 
Λαβερνή ; άκόμη δέν έξύπνησεν ;

—  Καί έγώ τόν ζητώ  πανταχοϋ, είπεν 
ό Ίασπΐνος, οστις είχεν ερευνήσει έντός 
τοϋ δωματίου τοϋ Βελαίρ' δέν είνε είς τόν 
κήπον' ένόμιζα οτι είνε είς τό δωμάτιον 
τοϋ κυρίου.

— Δέν είνε, όχι, άπήντησεν ό Βελαίρ.
—  Τά βλέπω, φεϋ ! είπεν ό Ίασπΐνος' 

λοιπόν δεν έπέστρεψεν ;
—  "Οχι, καθόσον γνωρίζω.
—  Καί αύτό δέν σάς άνησύχησεν ; ά

νέκραξεν 6 Ίασπΐνος' δέν τό έκαταλάβετε; 
Σείς όποϋ τάν αγαπάτε τόσον καί όποϋ 
σάς άγαπά τόσον !

—  Έ χετε δίκαιον, άλλά έκοιμώμην.
—  Βέβαια πρέπει νά έκοιμήθητε άρ

γά  ! άνέκραξεν ό Δεβώτ.Θά έπέσατε πολύ

γωνίας ώς παράφρων, ένω ό Άμούρ βλέ
πω ν αυτόν καί έννοών τήν ταραχήν του 
η ρ ευ να ταυτοχρόνως ύπό τήν κλίνην καί 
τά  έ'πιπλα.

Ό  Δεβώτ χαίρων διότι εβλεπε τήν συν- 
διάλεξιν μή περιστρεφομένην πλέον περί 
αυτόν, έκάλεσε τόν έπ ιστάτην, όστις εύ- 
σεβάστως ΐστατο κάτω είς τήν κλίάακα.

—  ’Έ λα έδώ, τώ  είπε, καί είπέ αας/ /ο ‘ kάν ό κύριος Λαβερνή έπέστρεψεν άπόψε 
τήν νύκτα ή σήμερον τό πρωί. Μήπως εύ- 
ρίσκεται είς κανέν άπό τά  τριάντα δω
μάτια  τοϋ πύργου. Ό ταν  κανείς έπιστρέ- 
ψν) άργά καί β ιάζεται νά πέσνι νά κοιμη- 
θή, εκλέγει τό πρώτον κρεββάτι όποϋ εύ
ρη. Έ γώ  νομίζω πώς πρέπει νά έπεστρε- 
ψε, διότι κατά τά  μεσάνυκτα ήκουσα 
κρότον, ενα μεγάλο ν κρότον, ώσάν θύραν 
βαρεΐαν νά κλείετα ι.Ή κουσες καί σύ ,γυ
ναικούλα μου ; προσέθηκε στραφείς πρός 
τήν Β ιολέτταν, ή τ ις άπεδέχθη τήν προσ- 
αγόρευσιν μέ όλην τήν έπιθυμίαν,ήν είχε 
ν’ άποκρούσγι αύτήν.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν ή Β ιολέττα 
δέν θά διέψευδε τόν Δεβώτ, ό ,τ ι καί άν 
έ'λεγεν ούτος.

—  Ναί, άπήντησε, 
έ'να ύπόκωφον κρότον .

και εγω ηκουσα

—  Καί ενομισες οπως εγω έκλε
ετο κάποια θύρα.

—  Βέβαια.
—  Καί ότι τήν έ'κλειεν ό κύριος Λα- 

βερνη, οστις έπέστρεφεν.
—  Άναμφιβόλως.
—  Λοιπόν τ ί ήτο αύτός ό κρότος, εί

πεν ό Ίασπΐνος, άοοϋ δέν έπέστρεψεν ό 
κύριος Λαβερνή ;

—  Κύριε, άπήντησεν ό έπ ιστάτης, ά 
κρότος αύτός δέν πρέπει νά προήλθε ε’.7.ή 
άπό τήν πτώσιν τοϋ παραθύρου.

—  Πώς ! τ ί  είπες ; άνέκραξεν ό Δεβώτ 
χωρίς νά παρατηρήσγ) τήν στενοχώριαν 
τοϋ Βελαίρ καί τόν έλαφρόν βηχα ύφ’ ού 
κατελήφθη αίφνης ή Β ιολέττα ' τ ί  παρά- 
θυρον λέγεις ; έ'πεσε κανένα παράθυρόν
ίΛ0υ >

—  Ή  πέτρα τοϋ παραθύρου, κύριε' ο
ρίστε έξω νά ίδήτε.

Ό  Δεβώτ έξηλθε καί παρετήρησεν. Έ 
φαίνετο ύπό τό άνοιχθέν παράθυρόν ρήγμα 
προξενηθέν έκ τής άποσπάσεως τοϋ λίθου, 
οστις κυλισθείς είχε χωθη είς τά έ'δαφος. 
Ό  Σαδίκης τοϋ Βολταίρου ή άντ ισαγγε- 
λεύς τ ις  θά ώδηγεΐτο εύχερώς έκ ττίς εύ- 
γλώ ττου έκείνης ά ταξία ς, όπως άνοικο- 
δομήσγι διά της λογικής τήν ιστορίαν τών 
άφώνων έκείνων έρειπίων.

Ά λ λ ’ ό Δεβώτ άλλο τ ι δέν έσκέφθη εί- 
μή τήν ζημίαν.

—  Ό  πύργος μου λοιπόν δέν είνε στε
ρεός ! έψιθύρισεν, άπό τώρα χρειάζονται 
έπισκευαί' έλάτε νά ίδήτε,κύριοι, καί σύ, 
κυρία.

—  Περιττόν, είπεν ή Β ιολέττα ' άς 
φροντίσωμεν μάλλον περί τού κυρίου Λα
βερνή, περί τών ξένων μας . . .

—  Ναί, έχεις δίκαιον, άς φροντίσωμεν 
καί περί τοϋ ίδικυϋ μου ξένου, τοϋ ά τυ
χούς πληγωμένου, τοϋ παλαιού μου φί
λου, άνέκραξεν ό Δεβώτ. Πολύ πρέπει νά 
ύπέφερεν έχ. τοϋ άνεμου, όστις είσήρχετο 
ελεύθερα είς τό δωμάτιόν του άπό τήν 
φοβεράν αύτήν οπήν ! Πώς πηγαίνει ό 
ξένος μου, έπ ιστάτα  ;

—  Ό  ξένος σας, κύριε, δέν είνε πλέον 
έδώ, άπήντησεν ό έπιστάτης,

— Τάν έκαμες ν’ άναχωρήσνι ; έξα ί-

ρ£Τ*· ,,—  Ό χ ι, κύριε, άνεχώρησε μόνος του.
—  Τί έννοεΐς ;
—  Εννοώ, κύριε, ότι σήμερον τά πρωί, 

πρό ολίγου, εύρον τήν θύραν της αυλής 
άνοικτήν καί είδα ότι ελειπεν έ'να άλο
γον" είδα τά δωμάτιον αύτό έρημον καί 
τά παράθυρόν κατεστραμμένον’ έσυμπέ- 
ρανα δε οτι ή άπήγαγον τάν ξένον σας, 
ή έφυγε μόνος του.

—  Ό  Λαγκομπέρζ ! άνέκραξεν 
βώτ.

1 ανεκραςεν

ό Δε-

ό Βε-

Ία -

—  Ό  Λαγκομ 
λαίρ.

—  Ό  Λαγκομπέρζ ! άνέκραξεν 
σπίνος.

—  Μ άλιστα, ό σύντροφός μου Λαγκομ
πέρζ, άξιόλογος άνθρωπος καί φίλος ώς 
έγώ, τοϋ κυρίου Λουβοά.

—  Ό  Λαγκομπέρζ ήτο έδώ ; έπανέλα- 
βεν ό Βελαίρ πλησιάζων πρός τάν Δεβώτ.

—  Ν αί' τόν γνωρίζετε ;
Ό  Βελαίρ ήτο έτοιμος ν’ άπαντήσν) 

καταφατικώ ς, πλήν εν βλέμμα της Βιο- 
λέττα ς έσταμάτησε τήν λέξιν είς 'τά χεί
λη του, τοϋτο δέ βλέπων ό Ίασπΐνος έ- 
τήρησεν ώσαύτως σιγήν.

"Επεται συνέχεια.



F O R T U N E  B O ISG O B E Y

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Έφαίνετο μόνον δτι ήτο υψηλή καί 
ευκίνητος. Διά τής προσωπι'δος διεκρί- 
νετο λαιμός λευκός καί κανονικώτατος.

—  Καλημέρα γιατρέ, είπε, χωρίς νά 
φανή δτι παρετήρησε τον Μάξιμον καί έξ- 
ακολουθοΰσα τό γυμνάσιον. Μία στιγμή , 
παρακαλώ. Νά κτυπήσω τόν Καρδίκι γ ιά  
τελευτα ία  φορά.

Τοΰτο τα χύτα τα  έγένετο. Ό  Πολωνός 
καθηγητής, μετά ζωηράν πάλην, έδέχθη 
έν μέσω στηθεί τό ξίφος τής κομήσσης 
καί ώμολόγησεν εαυτόν ήττηθέντα , χαιρε- 
τίσας διά τοΰ ξίφους.

— Αύτήν δέν ’μπορείς νά την άρνηθης, 
άνέκραξεν ή κόμησσα. Πέντε φοραίς σ’ έ- 
πλήγωσα σήμερον, αΰριον θά της κάμωμε 
δώδεκα. ’Αρκετά' πήγαινε.

Ό  Καρδίκης έξήλθε τής αιθούσης, χω
ρίς λέξιν νά προφέρη'

— Καλημέρα κόμησσα, είπεν ό κύριος 
Β ιλλαγώ ς' χαίρο) πολύ, διότι ό ρευματι
σμός σας δέν σκς εμποδίζει νά πα ίζετε 
σπαθί.

— ’Ξεύρετε καλά ,πώς τόν θεραπεύω μέ 
βίαια μέσα. Υποφέρω πολύ άκόμη, άλλ ’ 
ευτυχώς είς τό άριστερό χέρι. Μήπως μοΰ 
’φέρατε κανέν ιατρικόν ; Ή θελα νά γίνω 
καλά είς τρεις ημέρας.

Ένώ ώμίλει ή κόμησσα, άφήρεσε την 
προσωπίδα της καί ό Μάξιμος έξεπλάγη 
λίαν, ίδών όποιον πρόσωπον έκρύπτετο 
ύπ ’ αύτήν. Πρόσωπον ιδιόρρυθμον καί εκ- 
φρασις ετ ι μάλλον ιδιόρρυθμος. Τό χρώμα 
τοΰ δέρματος ώχρόν βαθύ, τό στόμα ολί
γον τ ι μεναλείτερον, τά  χείλη κόκκινα 
καί ευτραφή, την ρίνα εύθεϊαν ώς τών ελ
ληνικών άγαλμάτων καί τό μέτωπον πε- 
ριστεφόμενον ύπό ξανθής κόμης. Τά χα
ρακτηριστικά ταΰτα  άπετέλουν σύνολον 
άπαρέσκων έκ πρώτης όψεως.

Τό χρώμα τών οφθαλμών ήν αόριστον' 
ότέ μέν έφαίνετο κυανοΰν,ώς τό άνθος τής 
μυοσωτιδος, ότέ δέ πράσινον, ώς τής τρ ι- 
κυμιώσης θαλάσσης ή τεφρόχρουν, ώς έν 
καιρώ χειμώνος ό ουρανός.

Σχεδόν ήλασσε χρώμα μετά τών σκέ
ψεων καί διαλογισμών της.

Ή  φυσιογνωμία καί αύτή αόριστος, 
μυστηριώδης καί φιλήδονος. Τό βλέαμα 
της έξεδήλου ένθουσιασμόν καί ειρωνείαν 
τό μειδίαμα.

Ό  Μάξιμος έ'μεινεν έκπληκτος' αί περί 
καλλονής ίδέαι του δέν συνεφώνουν πρός 
το ιαύτας έκκεντρικότητας.

Ήσθάνετο δτι ούδέν τό κοινόν ΰπήρ- 
χεν έν αύτη καί δτι, αν έμελέτα κα λλ ίτε- 
ρον, ήθελεν άνακαλύψει τό θέλγητρον περί 
ού είπεν ό κύριος Β ιλλαγώς, ά λλ ’ είς τό 
θέλγητρον τοΰτο ή παρισινή φύσις του 
δέν ύπέκυψεν ετι.

—  Κόμησσα, έπανέλαβεν ό ιατρός, θά 
κάμετε καλά ν’ άκολουθήτε τάς συμβου- 
λά : μου. Σάς ώρισα τό γυμνάσιον καί την 
διασκέδασιν. Γυμνάζεσθε' πολύ καλά ,καί 
δ ,τ ι είνε άκόμη καλλίτερον σάς παρουσι
άζω τόν εύαρεστότερον, τόν εύθυμότερον 
καί τόν ίδιοτροπώτερον έκ τών φίλωνμου, 
τόν κύριον Μάξιμον Δορζέρ.

Ό  Μάξιμος προσεπάθησε νά είπη τ ι, 
άλλά δέν τό κατώρθωσε καί έχαιρέτισεν 
άδεξίως.

— Καλώς ορίσατε, κύριε, τώ  είπεν ή 
κόμησσα. Οί φίλοι τοΰ ίκτροΰ μου είνε 
καί φίλοι μου.

Καί έκβαλλοΰσα τό χειρόκτιον τής ο
πλασκίας έτεινε την χεΐρα προς τόν Μά
ξιμον.

—  Είσθε συγγενής τοΰ κυρίου Δορζέρ, 
τοΰ Τραπεζίτου ; τόν ήρώτησεν.

—  ’Ανεψιός του, κυρία.
—  Τότε δέν είσθε ξένος δ ι'έμ έ . Τόν 

γνωρίζω καί είμαι πολύ υποχρεωμένη είς 
αύτόν,έπειδή τη συστάσει μου έδέχθη έ'να 
παιδί είς τό γραφεΐόν του, τό όποιον προ
στατεύω.

—  Τόν Γώγον ! άνέκραξεν ό Μάξιμος 
γοητευθείς διότι εύρεν άντικείμενον ομι
λίας.

— Βλέπω δτι τόν γνωρίζετε.
—  Τόν βλέπω σχεδόν καθ’ ήμέραν, δη

λαδή οπότε πηγαίνω  είς τοΰ θείου μου 
καί χαίρω πολύ,κυρία,διότι θά σάς πλη
ροφορήσω δτι αύτό τό παιδί μοΰ άπέδωκε 
μεγάλην υπηρεσίαν'διά τήν όποιαν θά τοΰ 
είμαι ευγνώμων.

— 'Αλήθεια ! Καί τ ί  έμπόρεσε νά σάς 
κάμη αυτός ό μικρούλης ;

—  'Α πλούστατα, μοΰ έ'σωσε τήν ζωήν, 
διότι μοΰ εύρε τρόπον νά έκφύγω άπό με
ρικούς λωποδύτας.

— Καί ό πατήρ του έσωσε τήν ζωήν 
τοΰ ίδικοΰ μου" φα ίνετα ι τό έ'χει τό αίμα.

—  Πράγματι, μοΰ διηγήθη ό θεΐός μου 
αύτήν τήν ιστορίαν. Καί αύτό ’ξεύρετε 
μοΰ εδωκε θάρρος ν’ άκολουθήσω τόν ια 
τρόν, ό όποιος έπέμεινε νά μέ φέρη είς το ι- 
αύτην άκατάλληλον ώραν έδώ. Ή λπ ισα  
δτι θά μοΰ έπιτρέψετε νά έπιληφθώ τής 
περιστάσεως διά νά ομιλήσω περί τοΰ Γώ- 
γου Πιριάκ.

—  Πιριάκ ναί, να ί, είνε τ ’ ονομα έ
κείνου, ό όποιος μ’ έσωσεν άπό τήν όρφα- 
νείαν άπό παιδικής μου ηλικ ίας.

—  Καί τόν όποιον δέν έλησμονήσατε 
ποτέ, άφοΰ προστατεύετε τόν υίόν του.

—  ’Ώ ! ή προστασία μου μέχρι τοΰδε 
δέν τοΰ ήτο πολύ ωφέλιμος. Υ πέθετα  
δτι είς τοΰ κυρίου Δορζέρ τόν έτοποθέ- 
τουν πολύ καλά. Έ κτοτε ομο>ς παρετή- 
ρησα δτι ό μικρός αύτός είνε πολύ εύφυής 
■/.αί θά φροντίσω νά τοΰ εΰρω καλλιτέραν 
θέσιν.

— Ή  νοννά του θέλει νά γίνη στρα
τ ιώ τη ς ’ ίσως σας τό είπεν.

—  Ό χι. Ή ξευρα τήν διεύθυνσίν της,
, καί άμα ήλθα είς τό Παρίσι, τής έστειλα 
J τόν έπιστάτην μου, νά τήν παρακαλέση 
, νά μοί στείλη τόν Γώγον. ’Άφησε τό πα ι

δί νά έλθη, άλλ’ αύτή δέν έ'κρινε καλόν 
νά μ’ έπισκεφθη.

—  Είνε πολύ ιδιότροπος γυνα ίκα .
—  Τήν είδατε ;
—  Ναί, σήμερα τό πρωί, καί άκόμη 

έρωτώ τόν έαυτόν μου άν δέν ώμίλησα 
μέ πριγκηπέσσα ένίίεδυμένην ώς θυρωρόν. 
Κάθεται είς της Μ πατιγνιόλ, δπου είνε 
θυρωρός καί έ'χει τρόπους βασιλίσσης.

—  ’Έ τσι λοιπόν εξηγείτα ι δ ιατί δέν 
ήλθε νά μ’ εύχαριστήση. Ά ς  ήνε δμως, 
άρκετά είπαμε γ ιά  τόν κύρ Γώγο. Γυμνά
ζεσθε είς τά  δπλα ;

—  Κάποτε.
—  Τί καλά , δέν θά άρνηθήτε λοιπόν 

νά μοΰ δώσετε εν μάθημα. Ο Καρδίκης 
δέν ’ξέρει νά μέ μάθη πειά τίπο τε. Είμαι 
σχεδόν ισοδύναμός του. Πιστεύω οιιως 
δτι σείς θά μέ νικήσετε.

Ό  Μάξιμος ήκουεν έ'κπληκτος. Δέν ήλ-
α ια  Ota νά διασταύρω ση τον σ ί-θε βεβρ

δηρον προς την κόμησσαν, κα ί ήγνοει τ ί 
ν ’ άποκριθη είς πρότασιν τοσοΰτον άνέλ- 
πιστον.

Ό  ιατρός προσεπάθησε νά τόν άπαλ- 
λάξη τής άμηχανίας του.

—  Κόμησσα, είπε πρός τήν πελάτιδά 
του, σάς είπα νά κάμετε γυμνάσια, ά λλ ’ 
όχι καί μέχρι καταχρήσεως. Μία ώρα ξ ι
φασκίας άρκεϊ καί ύπεραρκεΐ διά τόν ρευ
ματισμόν.

—  Δέν είμαι κουρασμένη. Ίοέ,γιατρέ! 
ό σφυγμός μου είνε ήσυχος ώς νά έςύπνη- 
σα μόλις πρό ολίγου, άπεκρίθη τείνουσα 
πρός τόν ιατρόν τήν χειροκτιοφόρον χεΐ- 
ρά της.

Ή  ένδυρασία της κατέληγε περί τόν 
καρπόν είς χειρόκτια λευκά καί αακρά, 
χειρόκτια τοΰ χοροΰ μέ έννέα κομβία.

Ή  γυνή τοΰ κόσμου έπανεφαίνετο ύπό 
τήν ίδιότροπον.

—  Πώς θέλετε λοιπόν νά σας θερα
πεύσω, άγαπητή  κόμησσα, άν δέν άκο- 
λουθήσετε τάς οδηγίας μου ; .Ά λλω ς τε 
βλέπετε δτι ό φίλος μου Δορζέρ δέν φο- 
ρεϊ έ'νδυμα τής οπλασκίας.

—  Άδιάφορον. ‘Ο φίλος σας θά λάβη 
τήν καλοσύνην νά βάλλη μίαν προσωπίδα 
καί ένα χειρόκτιον. Τ ίποτε άλλο. ’Λίγο 
θά παίξωμε καί θά έννοήσω τήν δύναμιν 
του.

Ό  Μάξιμος ήννόησεν δτι δέν υπήρχε 
τρόπος υπεκφυγής. Ή  κόμησσα τόν πα - 
ρετήρει διά τών λαμπρών οφθαλμών της, 
καί τό βλέμμα τοΰτο τόν συνεκίνει μέχρι 
μύχιων.

Ή ρχισε νά αισθάνεται δτι ήθελεν είνε 
άδύνατον ν’ άντιστη είς τούς οφθαλμούς 
τούτους καί δέν τήνεΰρισκεπλέον άσχημον.

Έσπευσε νά έκκρεμάση προσωπίδα, 
χειρόκτιον καί ξίφος. Ή τοιμάσθη άμέ- 
σως καί έπανήλθε νά λάβη θέσιν κατέ
ναντι τής κομήσσης άναμενούσης αύτόν.

—  Ευχαριστώ, κύριε , τώ  είπεν ευθύ- 
μως, βλέπω δτι είσθε έξυπνος άνθρωπος. 
’Ξεύρετε νά κολακεύετε τήν φαντασίαν 
τών γυναικών.

Καί διεσταύρωσαν τά  ξίφη άνευ ετέρου 
λόγου.



Ό  Μάξιμος άνέλαβε την αταραξίαν 
του. Ή το  ξιφιστής δεινός και δέν ήθελε 
δυσαρεστηθή νά επίδειξη την ικανότητά 
του εις την αλαζόνα ταύτην ,η  όποία ύπέ- 
θετεν έαυτην άκαταμάχητον. Ένόμιζε 
μάλιστα οτι και ταχέως ήθελε την κατα
βάλει , έπειδή ύπωπτεύετο δτι δ Πολω
νός καθηγητής εξεπίτηδες άφησε νά κ τυ - 
πηθή υπό της μαθήτριας του.

Τ άχ ιστα  είδεν όμως δτι ήπατάτο . Ή  
κόμησσα έχειρίζετο δεξιώτατα τό ξίφος 
καί πολύ ίδιοτρόπως, ώστε πολλάκις έ- 
φάνη είς τόν Μάξιμον δτι παλα ίει πρός 
έπαρίστερον.

Έ ν τούτοις κατέβαλε πάσαν την ικα
νότητά  του καί ύπερησπίζετο άποτελε- 
σματικώς, άλλ ’ έπί τέλους έκτυπήθη.

—  Παραδίδομαι, κυρία, είπε ταπεινών 
τό ξίφος.

Ή λιτιζεν δτι τό μάθημα ήθελε λήξει 
έκεϊ.

—  "Οχι, δχι, είπεν ή κόμησσα. Αύτό 
τό κτύπημα δέν π ιάνετα ι. Δέν έλάβατε 
καιρόν νά προφυλαχθητε. Δεν εΐμεθα της 
αύτης σχολής. Σείς πα ίζετε κανονικώτερα 
άπό ’μέ καί έπί τέλους θά μέ νικήσετε. 
Έμπρός.

" Ε π ε τ α ι  συ νέχεια . Α ίΣ Ω Π Ο Σ

-— —

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΑ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ Κ 0 Σ Μ 3 Υ
[Συνέχεια]

Ή  κυρία Ροδίου πριν ή άπαντήσν) έ
κλινε τήν κεφαλήν έπί τής παλάμης καί 
έ'μεινεν ούτως όλίγα λεπτά . Τ αχύτατα  
άντιπαρήλθε πρό αύτής ή ζωή τής ώ
ραίας κόρης, άφ’ ού τήν παρέλαβεν είς 
τόν οίκόν της, καί είς έκάστην λεπτομέ
ρειαν έζήτει νά ένθυμηθή τήν θέσιν καί 
τήν δράσιν τοϋ Λέοντος, περί ής εως τότε 
είχεν άδιαφορήσει. Ήρχησεν άπό τής 
σκηνής τής έκπλήξεως έν τνΐ έρυθρά α ί-  
θούσν), καί κατέληξεν είς τό χθεσινόν έ- 
πεισόδιον τοϋ θεάτρου. . . Το συμπέρασμα 
τήν κατετρόμαξε καί μόλις καταστέλ- 
λουσα τήν έσωτερικήν αύτής αγωνίαν, 
είπε πρός τόν υιόν της :

—  Θά σ’ έρωτήσω πρώτα κάτΓ  άλλά 
θέλω νά μου άποκριθής μέ δλην τήν δυ
νατήν ειλικρίνειαν.

—  Σάς τό υπόσχομαι, μητέρα.
—  Καλά. Βλέπω δτι πρώτην φοοάν 

αναμιγνύεσαι είς υποθέσεις, αί όποϊαι άλ
λοτε σοϋ ήσαν δλως διόλου ξέναΓ δσον 
έφρόντιζα έγώ περί τών ΐππω ν σου καί 
τών έρωμένων σου, τόσον καί σύ περί τών 
άδικημάτων μου ή τών εύεργεσιών μου. 
Είπέ μου, σέ παρακα7.ώ, τ ί είδους ενδια
φέρον είνε αύτό τό όποιον αισθάνεσαι ποός 
τήν Βασιλικήν, ώστε χάριν αύτής ν’ αύ- 
θαδιάσνις πρός τήν μητέρα σου ;

Ο ευθύς Λέων προσήλωσεν έπ ’ αυτής 
τούς διαυγείς καστανούς οφθαλμούς του, 
άφ’ ών ούδ’ είς τάς κρισιμωτέοας στιγ-

μάς έδύνατο ν ’ άφαιρέσν) τήν έ’κφρασιν 
τής ειρωνείας—καί δι’ ήρέμου, γλώσσης 
άλ7ν’ άναιδοϋς, άπεκρίθη :

—  Τήν άγαπώ καί σκοπεύω νά την 
νυμφευθώ, άμα έ'λθγι είς ώραν γάμου.

Ή το  ή δίδυμος αδελφή τής άπαντή- 
σεως, ήν έδωκε πρός τόν πατέρα του, 
όταν ήρωτάτο περί τού άναληφθέντος ω
ρολογίου.

Ή  κυρία Ροδίου άνεπήδησε παραχρή- 
μα έκ τής έδρας της, όρθωθεΐσα είς ανά
στημα μεγαλοπρεπές καί ύπερήφανον. 
Προφανώς διετέλει είς νευρικήν ταραχήν, 
διότι συνέθλιψεν είς τάς χεϊοάς της, ήν 
έκράτει έπ ισ το λή ν—  άφ’ ού διεψεύδοντο 
τόσφ σκληρώς αί έξ αύτής έλπίδες— καί 
οί χαρακτήρες τοϋ προσώπου της ήλλοιώ- 
θησαν. Έγίνωσκε τ ί  ήτο ικανός ό υιός 
της έπιμένων νά πράξν), διά τοϋτο ό κίν
δυνος έπεφάνη πρό αύτής ύπό τήν εύκρι- 
νεστέραν καί θλιβερωτέραν αύτοϋ οψιν. Ή  
φωνή της έτρεμεν.

—  Έμάντευσα τό κακόν άμέσως . . . 
μόλις ήρχισες νά όμιλος, ένόησα ποϋ έ
τεινες. Ά λ λ ’ ακούσε, Λέον, τ ί  θά σου 
άπαντήσω τώρα διά τελευτα ίαν φοράν... 
Ό τα ν  θά νυμφευθής, ό κόσμος θά λάβη 
άφορμήν νά όμιλήσϊ) διά τρεις κυρίας Ρο
δίου. Τήν πρώτην τήν αναφέρει εύλαβώς 
ή 'Ιστορία' άνήκεν είς μεγάλην καί πλου- 
σιαν οικογένειαν, ή όποία παρέσχε πολυ
τίμους υπηρεσίας είς τήν πατρίδα, κατά  
τάς ημέρας τοϋ Ά γώ νο ς’ καί άτομικώς 
ή μακαρΐτις, άν καί όχι πολύ πλούσια, 
ήτο ή γνησιωτέρα άριστοκράτις τών Α 
θηνών, καί ήσουν πολύ μικοός, δταν άπέ- 
θανεν ή μάμμη σου, διά νά ένθυμήσαι 
τήν έκτίμησιν καί τον σεβασμόν, τόν 
όποιον έ'δειξε πρός αύτήν ολόκληρος κοι
νωνία. Ή  δευτέρα κυρία Ροδίου εινε ένώ- 
πιόν σου' ό ευγενής πάππος της έ'πεσε θύ
μα τής βαρβαρότητας τών Τούρκων καί 
τον έ'κλαυσε τό έθνος άπαρηγόρητον" είς 
τάς φλέβας της ρέει άγνόν ηγεμονικόν 
α ίμα ' ά λλ ’ ή μόνη λύπη της είνε δτι 
ούτε σταγόνα κατώρθωσε νά μεταδώση 
είς τόν υιόν της . . . Περί τής τρίτης δέν 
θ’ άνεχθώ ποτε έν δσω ζώ νά είπωσιν, δτι 
είνε πτωχή καί άσημος χωρική, μέ άγε- 
νές καί βάρβαρον όνομα, άναξία γόνου οί- 
κογενείας, ή όποία ανέκαθεν έτήρησε τήν 
θέσιν της. Σέ έσυγχώρησα μέχρι τοϋδε 
καί ύπέκυψα είς δλας σου τάς άδυναμίας, 
— καί τόρα βλέπω πόσον έκάμαμεν κακά 
έγώ καί ό πατήρ σου—άλλά ποτέ, ποτέ 
δέν θα ύποκύψω είς αύτήν σου τήν ί-  
διοτοοπίαν καί θα υπερασπίσω /ιέ την  
ζωήν //or άκόμη τήν αγνότητα τής οι
κογένειας μου. Ά μ α  άποθάνω είμπορεΐς 
νά κάμης δ ,τι θέλνις ! . .

Καί ή τλήμων γυνή έστράφη άποτό- 
μως, δπως κρύψ-zj δύο δάκρυα. Τοϋτο έ
πρεπε νά προΐδν) δταν ήτοίμαζεν άφρό- 
νως τήν εκπληξιν τής έρυθράς αιθούσης, 
διά τον υιόν έκεϊνον, δστις ποό αικροϋ 
ενεχυρίασε τό ώρολόγιον τοϋ πατρός του !

Ατάραχος ό Λέων, έξήλειψε τό είρον 
μειδίαμα, μεθ’ ού ήκουε τήν ομιλίαν τής 
μητρός του, καί άπήντησεν :

—  Αύτά θά τα  λάβωμεν ύπ ’ οψει μας 
άλλην φοράν. Τόρα τ ί μου απαντάτε διά 
την χάριν, ποϋ σάς έζήτησα ;

—  Αύθάδη ! άνέκραξίν ή κυρία Ρο
δίου, έξοργισθεΐσα καί οείξασα διά τοϋ 
δακτύλου τήν θύραν είς τόν υιόν τη ς ' δεν 
θά σου δώσω λόγον τ ί  θα κάμω ' θά τό 
ίδγίς καί θά σιωπήστις.

—  Πολύ καλά !
Καί μέ κίνησιν τής κεφαλής άπε ιλη τι- 

κήν, ό Λέων έξήλθεν.
Ή  κυρία Ροδίου έτρεξεν εύθύς νά εύ- 

ργΐ τόν σύζυγόν της. Έμεινεν άναυδος ό 
άτυχής πατήρ είς τό δεινόν άκουσμα. Έν 
τ·?5 άμηχανία του, άγνοών παντελώς τί 
νά πράξ·/], έπέρρΐψε τήν εύθύνην ό7.ων τών 
κακών έπί τής συζύγου. Φοβερά ώς έκ 
τούτου ήγέρθη λογομαχία,τήν όποιαν ή- 
κροάτο, γελών καταχθόνιον ό Λέων.Ό  α
πρόοπτος κίνδυνος τούς έκαμε νά λησμο- 
νήσωσι καί θέσιν κα ί αξιοπρέπειαν' έπί 
πολλήν ώραν άπό τοϋ γραφείου τοϋ κ. 
Ροδίου άντήχουν αί κραυγαί τής έριδος" 
αί όξεΐαι έπιφωνήσεις τής κυρίας άνεμι- 
γνύοντο μετά τών βαρυτέρων έπιτιμήσεων 
τοϋ συζύγου' ό είς ήγωνίζετο νά παρα- 
στήσν) α ίτιον τοϋ κακού τόν άλλον.

— Σ ύπτα ίεις ! έπήρες άπό’κεϊ κάτω κό
ρην τόσον ώραίαν γ ιά  νά τήν κάμνις έπ ί- 
δειξιν στάς Ά θήνας'δέν ήξευρες δτι πρώ
τος θά έπληγόνετο ό υιός σου;

— Σύ πού τώξευρες πώς δέν’μιλούσες ; 
σύ π τα ΐς ! τού έδωκες τόσφ κακήν άνα- 
τροφήν, ώστε δέν είμποροϋμεν τόρα νά 
του έπιβληθώμεν... «

Καί τφ  δντι, είχον παραιτηθή εύθύς 
έξ άρχής τής ιδέας νά έπιβληθώσιν ώς 
γονείς είς τόν Λέοντα. Ή σαν έκ τών 
προτέρων βέβαιοι περί τής άποτυχίας 
τω ν ' ό άνθρωπος τού κόσμου ούτε συνε-

yf  f ρ  _  V )  , Λ ,κινείτο , ουτε εφοοειτο, ουτε ε~ει9ετο* ε- 
1 πέμενε πάντοτε, χείρων ήμιόνου, ένσώ- 
ματον πνεϋμα άντιλογίας. Διά τοϋτο έ- 
σκέφθησαν έπί πολύ νά έξεύρωσι πλάγ ια , 
ύπουλα,ούτως είπεΐν, μέσα, πρός άποτρο- 
πήν τού κακού. Τέλος ό δικηγόρος άπε- 
φάσισε νά προσκαλέσνι κρύφα τόν Πλα- 
κ ιώτην, ΐνα  τφ  παραδώση τήν θυγατέρα 

! του. Καί τω  έγραψε τφ  δντι μίαν έπιστο
λήν.

Έ ν τούτοις ό Λέων έχαίρετο, διότι ά - 
πήντα  άντίστασιν οργίλον καί άπότομον. 
Είς άντίροοπον έκεΐνος θάέπραττεν δ ,τ ι ή- 
θελεν, άλλά πεοιέμενεν άνυπομόνως τήν 

| άπόφασιν τών γονέων του. Έκ τινων άο- 
! ρίστων ύπαινιγμών τής μητρός του καί 
έκ τής επιστολής πρός τόν Κωνσταντίνον 
Π λακιώτην,τήν οποίαν έσκεμμένως παρα- 

! φυλάξας, είδε μετ’ά7.λων έτοίμην διά τό 
Ταχυδρομεΐον, ένόησεν δτι έπρόκειτο ν’ά- 
ποπέμψωσι τήν Βασιλικήν. Δέν είπε τ ί 
ποτε' άλλά τήν έπομένην πρωίαν, έγερ— 
θείς ένωρίτερον τοϋ συνήθους, ένφ ή μή- 
τηρ του έκοιμάτο άκόμη, άνήλθεν είς τό 
δωμάτιον τής κόρης.

Ή  Βασιλική έξυπνος πρό πολλού, δρο— 
σόορυτος ώς άνθος τής πρωίας ύπό την 

ί στενήν καί βραχεΐαν έσθήτα τήν κα τά -



λευκόν, είργάζετο είς χειροτέχνημά τ ι. 
Έ ξεπλάγη βλέπουσα παρ’ αύτή τον Λέ
οντα τόσον ένωρίς καί ήρυθρίασε' πλήν έ
κεΐνος μειδιών τήν ήσπάσθη καί έκάθησε 
πλησίον της.

— Πώς τόσον ένωρίς ; είπεν ή νεάνις.
 Ά χ ,  καϋμένη Βασιλική, κακάς ει

δήσεις εχω νά σου δώσω.
— Καί τ ί  ; ήρώτησε ζωηρώς έκείνη.
— Μά ’πες μου πρώτα μ’ άγαπάς ;
— ’Ώ  ναί ! πολύ σας αγαπώ.
— Πολύ . . .  περισσότερον άπό τούς άλ

λους ;
—  Περισσότερον άπό όλους είς τόν κό

σμον σάς άγαπώ , κύριε Λεωνάκη.
Καί ή πτωχή κόρη δέν έψεύδετο' ήτο 

μέγα τό αίσθημα, τής συμπαθείας, το ό
ποιον τη  είχεν έμπνεύσει ό υιός τής άνα- 
δόχου της. Πρό πάντων άπό τήν εσπέραν 
τοΰ χοροϋ,χωρίς νά είξεύργι δ ια τ ί, χωρίς ό 
Λέων νά τη είπη τίποτε, ή αγάπη τηςνΥ * 'τιυςγ]σεν.

—  ’Εάν έχωριζόμεθα θά έλυπεΐσο, Βα
σιλική ;

— ’Ώ π ο λ ύ  θάρρωστοΰσα άπό την
λύπη μου . . .  μά πώς είνε δυνατόν νά χω- 
ρισθοΰμεν ;

— Ή μεΐς βέβαια δέν θά χωρισθοΰμεν... 
άλλοι θά μας χωρίσουν.

— Ά λ λο ι ; . .  καί ποιοι ;
— Ή  μητέρα .. . ό πατέρας.
— Καί δ ια τ ί ; τ ί τους έκάμαμεν ; ή

ρώτησεν ή νεάνις ώχριώσα.
— Ώ , τ ίποτε βέβαια ! άλλά βλέπουν 

οτι σέ άγαπώ καί ζηλεύουν .. . θέλουν νά 
άγαπώ μόνον αυτούς.

— Ά χ , κύριε Λεωνάκη ! έμενα τή 
πτωχή νά ζηλεύουν ; Καί σεις πάλι γ ια τ ί 
νά μ ’ αγαπάτε ; καλλίτερα θά ήτον νά 
μή μ’αγαπάτε, άλλά νά ζοΰμε μαζί.

— Τόρα πάει πειά, καϋμένη Βασιλική, 
τό είπα στή μητέρα μου πώς σ’ άγαπώ 
κα ί. . . έμήνυσε τάϋ πατέρα σου νά έ'λθη 
νά σε πάργι ! . .

Είς τό θλιβερόν άκουσμα ή ’ Βασιλική 
άπέρριψε τό χειροτέχνημα, έκάλυψε διά 
τών χειοών τό πρόσωπον καί ήρχισε νά 
κλαίη . Ό  Λέων τήν άφηκεν ολίγα λεπτά  
είς τήν θέσιν έκείνην, ε ίτα  δε πλησιάσας 
καί έναγκαλισθείς τήν μικράν κόρην, τή 
είπε διάτρυφεράς φωνής,πλησίον είςτό ούς'

— Μήν κλα ΐς, καλή μου Β ασ ιλ ική ... 
υπάρχει τρόπος νά διορθωθούν τά  πράγ
ματα . . . άν θέλουμε δέν μάς χωρίζουν. ...

— Μά πώς, άφ’ οΰ ή νονά μου θέλη 
νά φ ύ γ ω .. .

— Δέν πειράζει,άρκεΐ νά μη θέλης σύ.
— Έ γώ ; καί άμα έλθη ό μπαμπάς νά 

με πάρη τ ί θέλεις νά κάμω ;
— Ό ,τ ι  σου ’πώ έγώ. . . άν μ’ ά γα - 

πάς. . . μοΰ υπόσχεσαι δτι θά κάμης δ ,τι 
θά σου ’πώ έγώ ;

—  Σάς το υπόσχομαι, άλλά . . . δέν 
βλέπω έλπίδα σωτηρίας. . . μοΰ φαίνεται 
δτι θά σας χάσω. . . έκτος άν έλθήτε 
καί σείς είς τά  Μέγαρα.

— "Οχι,θά μείνγις έδώ 'στάς Α θήνας' 
σ’ άγαπώ καί θέλω νά ζοΰμε πάντοτε μαζύ 
. . . άρκεΐ μόνον νά θέλγις καί σύ. . .

Ούτως έξηκολούθησεν έπ’ ολίγον είσέτι 
ή απέριττος συνδιάλεξις. Ό  Λέων κατορ- 
θώσας νά προδιαθέση τήν νεάνιδα είς πά
σαν μεταβολήν ή θυσίαν, καί νά έκτιμήση 
τό βαθύ αγάπης αίσθημα, δπερ έ'κλειεν 
είς τά  παιδικά της στήθη έκείνη, κατηλ- 
θ.εν ηύχαριστημένος έξ έαυτοΰ καί πλή
ρης έλπίδων.

Ή  Βασιλική μείνασα μόνη, άνελύθη 
καί πάλιν είς δάκρυα, άτινα  πρός σ τ ιγ 
μήν είχον άποξηράνει τά  ώραΐα σχέδια 
τοΰ Λέοντος. Ώ  ! τήν έλύπει πολύ ή δια- 
τάραξις τής γλυκείας έκείνης ζωής, μεθ’ 
ής συνεμορφώθη ήδη, ή απότομος έ'κλει- 
ψις τής ζηλευτής ευτυχίας, είς ήν ένε- 
τρύφησεν έπ ’ ολίγον, καί ή έπιστροφή 
της είς τήν πτωχείαν καί είς τήν άφά- 
vitav. 'Ωμοίαζε πρός τυφλόν άνοίξαντα 
έπί στιγμήν τούς οφθαλμούς, ϊνα βυθι- 
σθή πάλιν είς τό σκότος... Πλήν έξ δλων 
τών προσώπων καί τών πραγμάτων, ά τι
να έ'κλαιε φεύγουπα, έλυπεΐτο περισσότε
ρον τόν Λέοντα, τόν καλόν φίλον, τόν 
καρτερικόν διδάσκαλον, τόν φιλόστοργον 
άύελφόν... Καί είχε συλλάβει δι’ αύτόν 
α,ί'σθημα μέγα καί βαθύ, τόν ήγάπησεν 
δσον οΰδένα άλλον έξ δσων έγνώρισεν έν 
τώ  κόσμω, άπό τοΰ πατρός της μέχρι 
τής θεραπαινίδος, τήν όποιαν είχεν .ύπό 
τάς δ ιαταγάς της.Μ ετ’αύτοΰ,κα ί είς τήν 
προτέραν έάν έπέστρεφε πτωχείαν, θά 
ήτο ευτυχής... Ή το  ικανή νά μισήση 
τούς γονείς, τήν άνάδοχόν της, τούς πάν- 
τα ς, χάριν τής άγάπης έκείνου. Δέν τό 
ήξευρε πρό τής κρίσεως τα ύτη ς- άλλ ’ ού
δείς είξεύρει έπίσης δτι πονεΐ τό στή
θος, πρίν ή διαστείλν) τούς πνεύμονας 
διά μιας εισπνοής...

Καί ήτο έ'ρως άληθής τό αίσθημα έ
κεΐνο—καίτο ι ούδ’ αύτή τό Ιγίνωσκεν 
ούδ’ ό Λέων τό είχε νοήσει — ό πρώτος 
ερως άγνός καί άσπιλος ώσεί χιών, φυό
μενος είς τά  μόλις έξογκούμενα στήθη 
παρθένου δέκα καί τριετοΰς. Ώμοίαζε 
πρός τά  φυτά έκεΐνα, τών οποίων λανθά- 
νουσι μέν ύπό τήν γήν μεγάλοι καί βα- 
θεΐς οί βολβοί, πλήν τά βλάστημα άνω
θεν είνε μικοάν άκόαη καί δυςδιάκοιτον.

Ηλθεν όλίγας ημέρας κατόπιν τής 
προσκλήσεως ό Κωνσταντίνος Π λακιώτης. 
Ή  άπρόοπτος έκείνη συμφορά είχε κα τα 
ταράζει τόσω πολύ τόν Μ ιχαήλ Ρόδιον, 
ώστε πρώτην φοράν έδεικνύετο σκληρός 
καί ιδιότροπος, αύτός ό τόσον άγαθός 
καί προσηνής. Έδέχθη στυγνώς τόν Με- 
γαρέα καί μετά τάς πρώτας φιλοφρονή
σεις του, τάς όποιας ήκουσε ποοοανώς 
άνυπομονών, τώ  είπεν άποτόμως νά πάρη 
τήν θυγατέρα του καί νά φύγη.Εμβρόν
τητος ό άτυχης Π λακιώτης μόλις έτόλ- 
μησε νά ψιθυρίση εν δειλόν καί άπελπι — 
Δ ιατί ;

— Δέν θά σου δώσω λόγον' άπήντη
σεν ό Ρόδιος, ετσι θέλω, νά φύγη.

—  Καλά νά φύγη , δπως όρίζεις'μά τ ί 
σάς έκαμε, δέν μοΰ λές νά ’ξεύρω, ποΰ 
είμαι πατέρας ;

— Έχουμε καί παράπονα; δέν σου φθά

νει ποΰ την είχαμε τόσον καιρό σπ ίτ ι μας, 
παρά θέλεις νά σου ποΰμε τ ί μας έκαμε 
καί τ ί  δέν μας έ'καμε . . . πρέπει νά σοΰ 
δικαιολογηθοΰμεν τάχα  ; μήν είσαι α
χάριστος, καΰμένε κουμπάρε !
- Είς μάτην έπέμεινεν ό Π λακιώτης έ- 

ρωτών . Ή το ποτέ δυνατόν νά είπη ό 
άριστοκράτης τών Α θηνών πρός τον πτω 
χόν Μεγαρέα, «Ό  υιός μου ήγάπησε τήν 
θυγατέρα σου ! » Ε κτός τούτου καί άλ
λος υπήρχε λόγος μυστικός, διά τόν ό
ποιον δέν έδύνατο νά συγκαταβή ο Ρό
διος άπέναντι τοΰ Π λακιώτη. Έ π ί τέ 
λους τφ  ανήγγειλε ξηρώς δτι, άντί τών 
υποχρεώσεων, τάς οποίας είχον άναλάβει 
πρός τήν άναδεκτήν των, ή μέν κυρία’τή 
έχάριζε τά  ένδύματά της καί τα  κοσμή
ματα , αύτός δέ 10 ,000  φράγκων ώς προί
κα. Καί τον άπέπευ.ψεν.

Ή λπ ισ ε νά μάθη πολύ πλείονα περί 
τών διατρεχόντων παρά τής κυρίας Ρο
δίου" άλλ’ ή υπερήφανος δέσποινα, μένεα 
πνέουσα, ήρνήθη νά τον δεχθη. Οΰτω καί 
χειρότερον φέρονται πάντοτε οί πλούσιοι 
γονείς πρός τους πτωχούς, τών οποίων 
άγαπά τήν κόρην ό υιός των.

Τελευταΐον καταφύγιον έμεινεν είς τόν 
τεταπεινωμένον πατέρα ή θυγάτηρ του. 
Ή  Βασιλική βεβαίως δέν θά τφ  ήρνεΐτο 
τήν άλήθειαν' ά λλ ’ άτυχώς ούδ’ αύτή ϊ -  
γίνωσκε συγκεκριμένως τήν α ιτ ία ν τής α
ποπομπής της. Έ σιώπα κλαίουσα ή νεά
νις, άφ’ ού μάλιστα έθεώρησε πρέπον, όρ- 
μεμφύτως σχεδόν, νά μη είπη πρός τόν 
πατέρα της τήν α ιτ ίαν έκείνην, τήν ο
ποίαν ήκουσε παρά τοΰ Λέοντος. ’Ά λλω ς 
τε, τό δτι τήν ήγάπα ό Λέων καί έζή— 
λευον οί άλλοι, δσον εύλογοφανές ήτο δι’ 
αύτήν καί έπλήρου τήν καρδίαν τη ς, δέν 
ένόμισεν δτι ήτο συγχρόνως αρκετόν νά 
ίκανοποιήση πατέρα σχεδόν προςβεβλη- 
μένον καί ζητοΰντα τήν α ιτ ία ν τής ποοσ- 
βολης.

Έ πεται συνέχει*. Γ ρ .  Δ .  Ξ εν ο π ο υλ ο ς

Λήξαντος τήν 317ΐν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ ’ 
έτους τών «Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων», 
δσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
τό Δ ετος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν τω ν, καθότι δ ιακόπτετα ι 
ή αποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα  μή 
ποοπληρώσοντα.

ΔΩΡΕΙΤΛΙ
είς τούς κκ. Συνδρομητάς τούς προπληρώ
νοντας τήν έτησίαν συνδρομήν των,ώς καί 
είς τούς νέους έγγραφησομένους :
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