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Μετά τό πέρας τοϋ εικονογραφη
μένου μυθιστορήματος « Περιπέτειαι 
Στρατάρχου », δ/]μοσιεύσωμεν τό διά 
λαμπρών εικόνων κεκοσμημένον μυ
θιστόρημα τοΰ

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ  Μ Κ Ρ Ο Γ Β Ε Λ

01 Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο !  K E P J N A U
Τό έργον τοΰτο εινε φυσικωτάτη, 

άλλά και 7/ιαν περιπετειώδης έξιστό- 
ρησις τών άχρι σήι/,ερον ετι διατηρου- 
μένων αυστηρών ηθών και εθίμων παρά 
τώ λαώ τής Βρετάνης, τής ιστορικής 
ταύτης γαλλικής επαρχίας. Τό δε ό
νομα τοΰ Καρόλου Μερουβέλ, οστις 
διά τών ΤΡΕΜΟΡ, πρό πο'λλοΰ έν 
τοΐς α Έχλεκτοϊς » δημοσιευΟέντων, 
χατέκτ^σεν έν γένει τάς συμπαΟείας 
τών άναγνωστών μας, εΤνε ικανή έγ- 
γύησις τής αξίας τοΰ νέου μας μυθι
στορήματος.

Κ Μ Μ Α Ν Ο Γ Η Α  Γ Ο Ν Ζ Α Λ Ε Σ

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α !  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ

‘Ιστορικόν μυθιστόρημα

[Συνέχεια]

—  Ποΐαι "λοιπόν αί αιρέσεις, αί όποϊαι 
■τήν χωρίζουσι τέ ς  καθολικέ: πίστεως : 
ήρώτησεν έπιμένων ό Διδιέ μετ ’ ένδιαφέ- 
ροντος.

—- Κ α τ ’ αυτούς, άπήντησεν ή Κλο τ ί λ 
δη, είς κακός ίεοεΰ; δέν είναι ποσώς ΐερεΰ; 
χαί δέν δύναται οΰτε άμαρτίας νά συγ
χώρηση οΰτε νά μυσταγωγήση. Ά φ ’ έτέ- 
ρου πίς  ένάρετος λαϊκός είναι κατ ’ ουσίαν 
ίερεύς· άλλά διά νά ήναι ένάρετος. πρέπει 
νά ηναι πτωχός. Πόίς ίερεΰς έχων Ιδ ιοκτη
σίαν είναι έκπτωτος’ τ έ ς  ίερωσύνης.

—  Ίδοΰ αξιώματα ό^ι τόσον ευαγγε
λικά, διέχοψεν ό Διδιέ, έννοώ δέ την ορ
γήν τοΰ καρδιναλίου τοΰ Τουρνόν κατά 
τών ταλαίπωρων αΰτών άνθοώπων. Οϊ 
άρχιερεΐς ήμών δίνήδ ύνχντο νά συμμ,ορ- 
φωθώσι πρός τόσφ κινδυνώδη θεωρίαν.

—  Οί Βωδοίνοι κατέχονται I τ ι  υπό άλ
λης πλάνης, την οποίαν οί μιχρόνοες μετά 
βδελυγμίας άποροίπτουσι, κύριε Δ'.διέ. Δέν 
πιστεύουσιν δτι είναι έπιτετραμμένον ύπό 
τοΰ Θεοΰ νά τιμωοοΰνται διά θανάτου οί 
έγκληματιαι,  στηριζουσι δέ την αΐρεσιν 
ταύτην έπί τοΰ Ευαγγελίου. Ό  Κύριος 
είπε : Λεν ϋ 'ίλίι τόν &άτατον τον  αμαρ
τωλόν. Ποέπει λοιπόν νά άφεθΤί οΰτος έν 
τ έ  ζωνί. Ή  έάδι'κηιης μοί άν/χει. Πρέπει 
λοιπόν νά τφ  διαφυλαχθέι αΰτη. Νίψετε 
τό ζιζάνιον ν ’ανζήόΐι μέχρι τον &εριβμυν. 
Δέν πρέπει λοιπόν νά σπεύδη τις πρό τοΰ 
χρόνου τούτου. ’Οφείλω νά ομολογήσω 
ότι δπως άποφύγωσι τόν διωγμόν οί ο 
παδοί τοΰ Βάλδο έδεχοντο μυσταγωγίας 
έκ τών γειρών τών ίεοέων, άλλ’ οί αρχη
γοί των ήνάγχαζον αΰτοΰς νά ζητώσ ι  συγ
γνώμην παρά τοΰ θεοΰ διά την άδυνα- 
μίαν των ταύτην.

—  Δέν συνεβουλεύθησαν τόν Ζενέβ ; 
ήρώτησεν ό Διδιέ.

—  Ναί, συνεδιεσκέφθησαν μετά τοΰ 
Ροΰχερ καί τοΰ ’Εκολαμπαδ. Έκ  τών 
πρώτων αΰτών δοξασιών πυλΰ άπεμακρύ- 
νοντο τ έ ;  οωμαϊκέ; έχκλησίας Ο Φαρέλ 
έπεφορτίσθη νά διδαξη αυτούς.άπό δέ τές  
’ Αναμορφώσεως παρεδεξχτο αΰτούς.

Ή  Κλοτίλδη άπέσπασε την χεϊοά της 
άπό της τοΰ Διδιέ καί έξηχολουθησε σο- 
βαρώς :

—  Πρ;ν ή όρισχτικώ; άποφασίσετε, κύ
ριε Διδιέ, ποέπει νά γνωρίσετε δλην την 
άλήθειαν. Ή  μήτηρ μου ήτο ΒωδοΙνη καί 
έπλνήρωσε διά της ζο-ές της την άφοσίω- 
σιν είς την πίστιν τών πατέρων της.

‘ Η φωνή της Κλοτίλδη; έπνίγετο έκ 
τών δακούων.ό δέ Διδιέ μετενόει δτι ΰπέ- 
μνησε τόσω θλιβ εράν άναέμνησιν, Υ ]τις  7) - 

μιασσεν ώ; πληγη έν τ έ  καρδια της άτυ- 
yoΰς νεάνιδος. Έγονυπέτησε πρό αΰτές,

?λαβε τήν χεΐρά της καί Ιφερεν αΰτην 
εί; τά χείλη του μετά παραφορά;.

— Συγ^ώρησόν με, είπε, συγχώρησαν 
με ! Θέλω νά λησμόνησες τάς πεοιπετείας 
τη ;  παοελθούσης ζωές  σου 1 "Ω ! διατί 
νά μή δύναμαι καί διά τοΰ αΐματός μου 
ν’ άναστήσω την προσφιλέ αΰτήν μητέρα, 
την οποίαν όμοΰ θά ήγαπώμεν ! Επικα
λούμαι δμως τή|ν ψυχήν της ώ; μάρτυρα, 
Κλοτίλδη, δτι άν τήν έχασες, θά εΰρης 
είς έμέ άφοσίωσιν άτελεύτητον. Δέν θά 
σέ άφήσω μόνην νά καταβλ,ηθές έν τϊί 
οδύνη. Καί αΰτή ή μήτηρ σου σέ δ ιατάσ-  
σει νά ζήση; εΰτυχής, Κλοτίλδη

—  Εΰτυχη; ! είπεν αΰτη μετά πικρίας' 
ναί, θά ημαι εΰτυτης δταν μεταβώ πλη
σίον της. Είσθε καλός, κύριε Διδιέ, άλλ’ 
ο βίος έχει φοβερά; άπαιτήσεις. Θ άναγ- 
χασθέτε ταχέως νά μ* έγκαταλείψετε καί 
θά λησμονήσετε την ταλαίπωρον Ουγο- 
νότιδα.

‘Ο Διδιέ έκλινε πρός αΰτήν'  αί χόμαι 
των έψαυοντο, ή δέ πνοή των συνεχέετο.

-— ’  Α ! είσαι άγνώμων πρός τόν Θεόν, 
δστις μα; έδωκε τήν ώραν ταύτην τές  
εΰδχιμονιας, Κλοτίλδη Σέ άγαπώ, καί 
έν δσω ζώ θά σέ άγαπώ Ή  ειρηνική αΰτη 
νύξ, καθ’ 9jv τά  βλέμματα ημών δέν βλέ- 
πουσιν είμη την γέ* .  τό ύπέρτατον άσυ- 
λον τοΰ σώιχατος ημών, δέν άξιζει πλειό- 
τερον ΰπάρξεως μαχροχρονίου καί πλήρους 
θλίψεοιν χαί μεοιμνών ; Δέν αισθάνεσαι δτι 
δέν πρέπει ποτέ νά χωρισθώμεν, καί δτι 
καί αΰτός ό θάνατος θά μίς  ένώση ;

Συγκεχυμένη χαί φρικιώσα ή νεαρά 
κόρη συνέθλιψε μετά περιπαθείας την 
χεΐρα τοΰ Διδιέ λεγουσα :

—  Πιστεύω είς τοΰς λόγους σου, φίλι 
μου, δέν δύναμαι δμως νά λησμονήσω δτι 
τό μέλλον ημών είναι σκοτεινόν ώς χα- 
ταιγίς,  δτι οί άδελφοί μου διαχινδυνεύωσι 
καί θά ήτο άνανδρία νά τοΰς έγχατα-  
λείψω

—  Είναι άνδρες, Κλοτίλδη '  εχουσιν 
υπέρ αυτών τό θάρρος καί τήν ίσχύν, ένφ 
σΰ έ'χεις τήν άδυναμίαν πρός ΰπεράσπισίν 
σου.



Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

—  Λησμονείς τόν κύριον δέ Μονσενύ, 
φίλε μου' άλλ ’ έκεΐνος δεν 9ά μάς λησμο- 
νήσγ)' θά κατορθώσ·») νά μάς χωρίστ) διά 
δόλου ή διά τής βία;. Ά λ λ ω ς  τε, τ ί  θά 
τολμήσω νά τώ  άπαντήσω δταν θά μ! 
κατηγορήσγ) οτι κατέστρεψα τό μέλλον 
σου καί κατεδίκζσα είς βίον περεπετειών 
ενα ευγεν·7ί νέον, δστις έκ τοϋ ονόματος 
του έκαλεΐτο νά καθέξιρ θέσιν μεταξΰ τών 
άζιωματιχ,ών καί τών αρχηγών τοϋ βασι- 
λέως τής Γαλλίας ; Είσθε νέος, κύριε Δι- 
διέ, καί δέν ακούετε είμή τάς όρμάς τή;  
καρδιάς σας, καταφρονείτε δέ τοΰς φίλο- 
δόξους. Θά Ιλθν) δμως ήμέρα, καθ’ ήν ή 
καρδιά αυτή θά πάλλιρ Ϋιρεμώτερον' τότε 
θά μετανοήσετε, καί σείς θά μέ κατηγο
ρήσετε δτι κατέστρεψα τό μέλλον σας !

—  Βλασφημεϊς τόν έρωτα καί μέ συ
κοφαντείς, Κλοτίλδη ! άνέκραξεν ό νεα
νίας δι’ ήλλοιωμένης φωνής.

—  Φεϋ ! είπεν αΰτη άποπνίγουσα τε- 
λευταΐον λυγμόν, ή μήτηρ μου είχε τό 
δώρον τής έμπνεύσεως καί τής προφη τείας, 
οί αδελφοί μας διεβεβαίουν δτι μοί μετέ- 
δωκε την όλεθρίαν ταύτην δύναμιν.

—  Άποδίωξον τά  όνειρα ταϋτα καί 
τάς οπτασίας, ΰπέλαβεν 6 Διδιέ μετά 
τρυφερότητος. "Οσον άφορά τοΰς διώκον
τας ήμά; δέν θά δυνηθώσι νά σέ άποσπά- 
σωσιν άπό τή;  αγκάλ-ης μου.

—  Τί  θά πράξετε ; ήρώτησεν ή Κλο
τίλδγ)

—  “Ω ! τό  μέσον είναι άπλοϋν καί εΰ- 
κολον, προσφιλής μοι Κλοτίλδη, είπεν ό 
Διδιέ σφιγγών αυτήν έπί τής καρδίας 
του, ώς εί ήθελε νά τήν ΰπερασπίσγι κατ '  
αοράτου έχθοοϋ. Άκουσον : ή ανήσυχος 
δορκάς, ήτις τρέχει έλαφρώς είς τά δάσος 
καί μεταβαίνει τήν έσπέραν εις τήν έ'ρη- 
μον λίμνην, ό αγριόχοιρος, δστις θραύει 
τοΰς θάμνους κατά τήν μανιώδη πορείαν 
του, ό πειναλέος λύκος, δστις καταφρο
νεί τοΰς ποιμένας καί τοΰς κύνας, πάντες 
οΰτοι είναι προωρισμένοι νά πέσωσιν ΰπό 
τήν σφαίραν ή τήν μάχαιραν τοϋ κυνηγού 
δέν είναι αληθές ; ’Αλλά τό Ιντομον, δ- 
περ Ιρπει έπί τής χλόης ή τής άμμου, 
τήν όποιαν δέν πατεϊ  ανθρώπου ποϋς, 
άλλά. τό άνθος, δπερ θάλλει καί μαραί
νεται έπί τής κορυφής απροσίτου όρους, 
τ ί  έχουσι νά ©οβγ,θώσι ; Ή  καταιγίς τοϋ 
οΰεανοϋ καί αΰτή τά σέβεται. Λοιπόν ! 
άς ταπεινωθώμεν τόσον, ώστε οΰδείς νά 
μάς παρατηρήσγι, ή δέ ζωή μας άς κρύ
πτεται  ώς τό έγκλημα.Διερχόμενοι άγ νω 
στοι έν μέσψ τών ανθρώπων, άποφεύγο- 
μεν τήν δυστυχίαν.

—  Είναι όνειρον, κύριε Διδιέ. Είσθε 
υιός γενναίου καί ένδοξου εΰγενοϋς, καί 
δέν δύνασθε νά καταδικασθήτε είς τόσψ 
ταπεινήν καί αφανή δπαρξιν.

‘Ο νεανίας ήτένισεν αΰτήν περιπαθώς 
καί είπε μετά παραφοράς :

—  Δέν θά καταφρονήσω τήν μνήμην τοϋ 
πατρός μου, Κλοτίλδη. Θά είμαι στρα
τιώτης. Θά ζήσω διά τού ξίφους μου, 
παραβλέπων τοΰς προγόνους μου καί τήν 
πατρίδα μου, δέν θά είμαι δλως άνάξιος 
αΰτών. Θά έδίσταζες νά κοιμηθείς ΰπό

τήν σκηνήν ποοστατευομένη ΰπό μαχη- 
τοϋ, δστις έλευθέρως θά έκλέξγ] τήν ση
μαίαν του καί τόν στρατηγόν του ;

—  Είμαι καταδικασμένη είς πλάνητα 
ειμαρμένην, άπήντησεν ή Κλοτίλδη, ο
φείλω δμως νά σάς υπερασπίσω έναντίον 
υμών αΰτών. Είναι παράδοξος παραφρο
σύνη ό έρως καί θέλω νά σάς θεραπεύσω 
άπό τήν παραφροσύνην ταύτην. Μάθετε, 
κύριε Διδιέ, δτι αίσχύνομαι νά συνδεθώ 
ώς άλυσσις, σήμερον έλαφρά αΰριον βα
ρεία καί δυσβάστακτος, πρός ολόκληρον 
τήν ΰπαρξίν σας. Έ ν  τούτοις άν άπεδεχό- 
μην τήν άφοσίωσίν σας, μοί έλειπε δέ 
ποτέ αΰτη, αισθάνομαι οτι  θ άπέθνησκα. 
Ή  νεότης μου ήν θλιβερά καί αΰστηοά. 
Έγνώρισα τάς Ικεσίας καί τό πένθος, δέν 
έγνώοισα τά μειδιάματα καί τήν χαράν. 
Δ ιατ ί  νά ζη τήσω  νά θερμάνω τήν καρ- 
δίαν μου είς τάς ακτίνας ήλιου, δστις θά 
έκλείψγ) ; Δ ιατ ί  νά φέρω είς υμάς ώς άν- 
τάλλαγμα τής τουφερότητός σας, τήν 
κακοδαιμονίαν καί ίσως τό μαρτύριαν ; 
"Οχι, προτιμότερον νά χωρισθώμεν. Ή  
άνάμνησίς σας θά μείνγ) άγνή καί ιερά είς 
τήν ψυχήν μου.

—  "Α ! δέν μέ έννοεϊς, Κλοτίλδη ! ά- 
νέκραξε θλιβερώς ό νεανίας, δέν ακούεις 
τοΰς παλμοΰς τής καρδίας μου, δέν μ.έ α 
γαπάς ! "Αλλως δέν θά μέ απωθείς διά 
τών ψυχρών καί σκληρών λόγων σου. 
Μάθε λοιπόν δτι δέν υπάρχει θλίψις δι ’ έ- 
κεΐνον, δστις θά άντλή τήν ίσχύν του είς 
τόν έρωτά σου, δτι θά ήμην εΰτυχής άν 
έροιπτόμην έπί τ·?ίς αυτή; μέ σέ πυράς 
καί δτι άν έχωριζόμην σοϋ, θά έβαδιζον 
έν βαθεΐ σκότει καί παγετώδει έρημία. 
"Αν τοϋτο όνομάζγις παραφροσύνην, Κλο
τίλδη, είμαι αληθώς παράφρων, άλλ ή 
νόσος μου είναι ανίατος. Νά σέ βλέπω, 
νά σέ άκούω, νά κρατώ τήν χεΐρά σου, 
ίδοΰ ή ζωή μου τοϋ λοιποϋ. Ν ’ απομα
κρυνθώ σοϋ μοί είναι οδυνηρόν νά σέ έγ- 
καταλείψω μοί είναι θάνατος. Καί είς 
οποίους άπανθρώπου; θεοΰς οφείλω νά 
προσφέρω τήν φοβεράν ταύτην θυσίαν j 
Πρός τά  κατηφή έκεΐνα είδωλα, τά  όποια 
όνομάζουσιν άλαζονίαν καί φιλοδοξίαν καί 
τά  όποια άπαιτοϋσιν ώς αντάλλαγμα 
παιδικών τινων αθυρμάτων λύτρα πάν
τοτε  νέα : σήμερον τόν έ'ρωτά σου, αΰριον 
τήν τιμήν σου, βραδύτερον τήν εΰθύτη- 
τά  σου. Ό χ ι ,  Κλοτίλδη, μή θελήσγις νά 
γείνω δμοιος πρός έκείνους, οί όποιοι κα- 
θιστώσι τήν καρδίαν των δοχεΐον πάν
των τών έλαττωμάτων. Σΰ μόνη δύνα- 
σαι νά μέ σώσης άπό τοϋ κακοϋ καί νά 
μέ διαφυλάξεις είς τήν αρετήν Σΰ μόνη 
δύνασαι νά έκπληρώσης τό καθήκον τοϋτο 
τοϋ φύλακος άγγέλου καί νά εδονις έν 
αΰτφ τήν ευτυχίαν. Δ ιότι  θά ησαι εΰτυ
χής, τό  ομνύω ! 'Εκαστον νέφος θά τό 
έξαλείφω έκ τοϋ μετώπου σου δι’ένός μει
διάματος. "Εκαστον δάκρυ θά τό άπο- 
μάσσω διά τών χειλέων μου άπό τών ο
φθαλμών σου. "Αν οί άνθρωποι σέ κατα-  
διώκωσι, θά σέ φέρω έντεϋθεν τών όρέων.
Αν ό Θεός σέ πλήξν), θά πλήξ·/) καί έμέ 

μαζι σου !

• -
Ή  νεαρά κόρη, ταραχθεΐσα έκ τής δια-

πύρου έκείνης παραφοράς, έφρικία καί I -  
τρεμε σύσσωμος. Ή* κεφαλή βεβαρημένη 
Ιπιπτεν έπί τού ώμου του, τά δέ χείλη 
αΰτής, ημίκλειστα έξ άορίστου αισθήμα
τος αίδοϋς, έφαίνοντο ζητοϋντα χάριν έν 
ΰπερτάτη έξομολογήσει.

Ή  σελήνη είχε διασχίσει τά  νέφη, ά 
τινα άπεμακούνοντο ώς άγέλαι πτοηθεΐ- 
σαι.

Αίφνης ή Κλοτίλδη άπεσπάσθη άποτό- 
μως τού ονειροπολήματος έκείνου ΰπό πα 
ραδόξου κρότου καί ήρπασε τήν χεϊοoc- 
τοϋ Διδιέ.

—  Φίλε μου, άκούεις ; ήρώτησεν.
Ό  νεανίας έτεινε τό οΰς κρατών τήν 

αναπνοήν του.
—  Τά καταφύγιον τών συντρόφων μας 

άνεκαλύφθη, είπε μετά παρέλευσιν σ τ ι γ 
μής' είναι ΐπποι βαδιζοντες είς τόν πο
ταμόν. Δέν πρέπει οΰδέ στιγμήν νά χά- 
σωμεν, άν θέλωμεν νά σώσωμεν τους α 
δελφούς σου. Οί φρουροί των κοιμώνταΓ 
ό έ'ρως ήμών φέρει αυτοϊς ευτυχίαν καί 
έπαγρυπνεϊ έπ’ αΰτών.

’ Εσυρε τήν Κλοτίλδην καί έσπευσε πρός 
τήν είσοδον τού κοιμητηρίου κραυγάζων 
στεντορείως :

—  Είς τά  δπλα ! είς τά δπλα, καλοί 
άνθρωποι !

Οί Βωδοίνοι μόλις ήγέρθησαν καί οι 
ιππείς έξήρχοντο ήδη τοϋ ρυακίου δια- 
σπειρόμενοι πέριξ τού κοιμητηρίου ΤΗτο  
τό απόσπασμα τών τοξοτών τού λοχαγού 
’ Ιωνά, ένισχυθέν ΰπό στρατ ιωτών τοϋ διά
σημου Παυλίνου βαρόνου δέ λά Γάρς, δσ- 
στις είχε πολεμήσει μετά τού πειρατού 
Βαρβεροΰς καί τών Τούρκων αΰτών κατά 
τών καθολικών Χριστιανών.

— Έχάθημεν ! έψιθύρισεν ή νεαρά κόρη.
—  Καθησύχασον, Κλοτίλδη, είπε ψυ- 

χρώς ό Διδιέ. ’ Αν οί τοξόται  καί οί θω- 
οακοφόροι μάς ΰπερτερώσι κατ ’ άοιθμόν, 
θά ύπερτερήσωμεν αυτών είς τό θάρρος.

—  Φεϋ ! ΰπέλαβεν έκείνη έν θλίψει, νο
μίζετε δτι έχετε νά πολεμήσετε πρός 
στρατ ιώτας έκπληροϋντας τό καθίΐκον 
α.ΰτών άλλ’ έγώ τοΰς γνωρίζω. Είναι 
στραγγαλισταί ,  μεθύοντες έκ τοϋ οίνου, 
τοΰ αϊματος καί τής λεηλασία;. Νομί- 
ζουσιν δτι  είναι άξιοι τού παραδείσου 
φονεύοντες ψυχρώς παιδία καί αθώους ώς 
ό Ηρώδης. Είναι δήμιοι. Έφόνευσαν τήν 
μητέρα μου !

Οί Βωδοίνοι καί οίΟΰγονότοι συνηθροί- 
σθη σαν σιωπηλώς είς τάς γωνίας τού πα- 
λαιοϋ τείχους, ένώ ό Γασκόνος ’Ιωνάς καί 
ό αρχηγός Παυλϊνος περιεκύκλωσαν βαθ
μηδόν τό κοιμητήριον. Ή  σελήνη άπαι- 
σίως έφώτιζε τάς πανοπλίας τών ιππέων 
έκείνων, οΐτινες έφαίνοντο ώς φαντάσμα
τα. Οί αρχηγοί έφερον δάδας. Ή  Κλο 
τίλδη έξέβαλλε κραυγήν φρίκης καί δει— 
κνύουσα τφ  Διδιέ άνδρα υψηλόν καί ι 
σχνόν άκολουθοϋντα τόν Ίωνάν, είπεν ύ- 
ποκώφως :

—  Βλέπετε τόν δικαστήν έκεϊνον Γουε- 
ρέν, είναι δήμιος πραγματικός' κατεδί- 
κασεν είς θάνατον διά τού ξίφους έξη-



χοντα άνδρα; και τριάκοντα γυναίκα; είς 
Καβιέρ.

Ό  Διδιέ άνεσκίρτησε. Διά τοΰ νεύμα
τος Ιδειξεν είτα αΰτφ ή Κλοτ ίλδη π α - 
χύσαρκον άνδρα όμιλούντα χαμηλοφώνω; 
τφ άρχηγφ ΙΙαυλίνψ.

—  Έκεΐνος, πόοσέθηκε καταβιβάζουσα 
άκουσίω; τοΰς οφθαλμούς, είναι ό διά- 
βημος ’ Ιωάννης Μενιέ, βαρόνος δ’ Όπεδ,  
πρώτος πρόεδρος. Είναι αιμοχαρής καί α 
ποτρόπαιος. Τότε  μόνον γευματίζει κάλ- 
λιον, δταν καύσγ) αιρετικά τινα νήπια εις 
τάς κοιτίδας αΰτών.

Κ α τ ’ έκείνην την στιγμήν ό Έφραίμ 
^πλησίασε την Κλοτίλδην λέγων αΰτή :

—  Μετρίασε την άγανάκτησίν σου, τέ-  
κνον μου' οί έχθροί μας είναι τυφλοί καί 
κατά την καρδίαν καί τόν νοΰν καί δέν 
γνωριζουσι τί  πράττουσιν. Άποσύρθητι 
μετά τών γυναικών καί άφες τοΰς άνδρας 
νά έκπληρώσωσι τό καθήκον αΰτών. Πή
γαινε νά δεηθής διά την σωτηρίαν δλων !

Ή  Κλοτίλδη ήτένισε τόν Διδιέ, ίδοΰσα 
δέ δτι οΰτος έφαίνετο έπιδοκιμάζων διά 
της σιωπάς του τήν διαταγήν τοϋ ποι- 
μένος, άπεμακρύνθη βραδέως καί διηυ- 
θύνθη πρός τόν δμιλον τών γυναικών, 
αΐτινες έκειντο γονυπετείς.

Έ ν  τούτοις οί τοξόται  ήναψαν πυρά 
υπό τά δένδρα,διαταγή τοϋ αρχηγού Ιωνά 
καί Παυλίνου, ένφ ό χαρίεις βαρόνος δ’Ο- 
πέδ προΰχώρει μέχρι τής εισόδου τοΰ κοι
μητηρίου συνοδευόμενο; ΰπό τριών έπι- 
τρόπων τοϋ Φραγκίσκου δέ λά Φόν, προέ
δρου, Όνωρίου δέ Τριβουτίλ καί Βερνάρ
δου Βαδέ συμβούλων. Έπνευστία καί ά- 
-πέμασσε τόν ιδρώτα άπό τοϋ μετώπου 
του.

—  "Αν δέν άπατώμαι, άνέκραςε διά 
διαπεραστικής φων-7ί; βλέπων τόν Έφραίμ, 
άναγνωοιζω τόν άοχαΐον συμμαθητην μου 
Μα υρίκιον Λεβλάν, έπωνομαζόμενον σή
μερον Έφραίμ. Δέν είμαι δμως υπερήφα
νος καί δέν θά σέ άπαονηθώ, ταλαίπωρε 
φίλε μου. Σΰ έλπίζω δέν μέ έλησμόνησες ;

—  Τί  ς έξ ήιιών δύναται ποτέ νά λη- 
«μονήσϊΐ τόν πρώτον πρόεδρον Ίωάννην 
Μενιέ, βαρόνον δ’ Όπέδ  ; άπήντησεν ό 
Έφραίμ άταράχω;.  Δέν άφήκε είς τοΰς 
βράχους καί τά όρη μας Ιν πλάσμα ζών 
διά νά καταράται τ ’ όνομά του, άλ^ά τά 
καπνίζοντα έρείπια τών οικιών μας θά 
μείνωσιν είς άείδιον μνήμην τής δικαιο
σύνης του.

—  Ναί,  πιστεύω δτι αρκετά καλώς 
άπέσπασα τήν ήραν, ήτις άπέπνιγε τόν 
■σίτον, ΰπέλαβεν ό δΌϊτέδ. Έ λπ ί ζω  δμως 
■δτι δέν θά έμβάλτρ; είς αμηχανίαν πα 
λαιόν φίλον, άλλά θά ΰποχρεώσιρ; δλους 
τοΰς συντρόφους σου, ένοχου; αίρέσεως 
καί άπειθίας, νά ΰποταχθώσιν.

Ο ποιμήν Ιμενεν απαθής.
—  Δέν διεπράξαμεν Ιγκλημα, βαρόνε 

δ ’Οπέδ, οΰδέ ήπε·.θήσαμεν τφ  βασιλεΐ η
μών.

—  Νομίζεις λοιπόν δτι θέλω νά σέ ά- 
■πατήσω, καλέ μου Έφραίμ ; είπε γελών 
ό πρώτος πρόεδρος. Θά σοί παρατηρήσω 
ο τ ι  είναι ανοητον τούτο, αφου συνοοευο-

μαι ΰπό αρκετής δυνάμεως ώστε νά σάς 
υποτάξω βία θέλω δμως νά σέ πείσω δτι 
£χεις άδικον."Αν άντ ισταθή;  είς τήν δ ια
ταγήν μου, ό προσφιλής ημών σύμβουλος 
Όνώριος δέ Τριβετίλ θά σοί άναγνώσν) τό 
ψήφισμα τού παρλαμέντου τοϋ Αί ζ ,  δπερ 
προγράφει ώς ποοδότας καί λιποτάκτας 
τοΰς Βωδοίνου; καί πάντας τοΰς άλλους 
αιρετικούς.

Ό  σύμβουλος έλαβεν έκ τού θυλακίου 
του μέγα φύλλον περγαμηνής, ήτοιμά- 
ζετο  δέ ν’ άναγνώσν), δτε ό Έφραίμ είπε 
διά φωνής σταθερά; :

—  Γνωρίζομεν δτι τό παρλαμέντον τοϋ 
ΑΓξ μάς κατεδίκασεν είς έξόντωσιν, έπι- 
καλούμεθα δμως τήν δικαιοσύνην τοΰ βα- 
σιλέως Φραγκίσκου τοΰ Α.' καί τοϋ Θεοΰ.

—  Ό  βασιλεύς είναι πολΰ μακράν καί 
δ Θεός πολύ ΰψηλά, ύπέλαβε γελών ό βα
ρόνος δ'Οπέδ. Εμπρός ! παλαιέ μου φίλε, 
γνωρίζω δτι οί σύντροφοί σου σέ ύπακού- 
ουσιν' ΰποχρέωσον αυτούς νά ύποταχθώ- 
σιν είς τήν κακήν τύχην των καί νά π α - 
ραδοθώσιν. Είναι τό  καλλί τεοον, δπερ ϊ  - 
χετε νά πράξετε.

Είς νεΰμα τοΰ Έφραίμ. Λεβλάν, οί Βω- 
δοίνοι καί οί Οΰγονότοι έγονυπέτησαν καί 
έ'ψαλλον :

« Ι Ι γ ά π η σ α  τόν Κύριον, διότι θά είσα- 
κούσϊ) τήν φωνήν της δεήσεως μου

• Έκλινε  πρός με τό οΰ; ’ θά τόν έπι- 
καλώμαι πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου.

• Αί όδύναι τοΰ θανάτου μέ περιεκύ- 
κλωσαν, οί κίνδυνοι τοΰ αδου μέ κατέλα- 
βον » .

Οί ψαλμοι οΰτοι, άντηχοϋντες έν τή 
νυκτί, παρήγαγον βαθεΐαν έντύπωσιν καί 
είς αΰτάς ετι τάς σκληοάς ψυχάς τών 
τοξοτών καί τών θωρακοφόρων. Ό  δικα
στής Γουερίν παρετήρησε τούτο, καί όρ- 
γισθείς διά τήν ειρηνικήν ταύτην άντί- 
στασιν, ήτ ι ;  έβράδυνε τήν σφαγήν, έπίεσε 
τόν πρώτον πρόεδρον νά δώσϊ) τό σημεΐον 
τής προσβολής, μή χάνων τόν καιρόν είς 
ανωφελείς διαπραγματεύσεις.

Ό  δ’Οπέδ έμειδίαιεν.
—  Αί προθέσεις μου παρεγνωρίσθησαν, 

είπε στεντόρεια τή φωνή. Υπήρξες πάν
τοτε άλαζών, Έφραίμ., hέν θά μέ κα τη 
γόρησες δμως δτι δέν προσηνέχθην πρός 
σέ εΰγενώς. Ήθέλησα νά σέ απαλλάξω 
τών φρικαλεοτήτων αιματηρά; πάλης. Τά 
ψηφίσματα τού παρλαμέντου πρέπει πάν
τοτε νά έκτιμ,ώνται άνευ θορύβου καί ά- 
νευ άντιστάσεως. Έπ ί  τέλους, τό θέλετε! 
νίπτω τάς χεϊρας ώς ό Πιλάτος. Βαρόνε 
δέ λά Γάρδ, έκτελέσατε τό καθήκον σας.

Οί Βωδοίνοι Ιμενον γονυπετεΐ; καί ε- 
ψαλλον εΰλαβώ; :

«Μετά τών έχθρών τή;  ειρήνη;, ΰπήρξα 
ειρηνικό;' δταν ώμίλουν αΰτοΐ;  μέ προσέ- 
βαλον άναιτ ίω; ! »

—  Σατανά ! είπεν ό λοχαγό; ’ Ιωνά;, 
νομίζω δτι οί αχρείοι αυτοί μά; ειρωνεύ
ονται' είναι σκληρόν δμω; νά προσοάλγ) 
τις ανθρώπους μή ΰπερασπιζομένους.

Αίφνης άνεγνωρισε τόν Διδιέ, δστις ϊ -

τεινεν αΰτώ τήν χειρα, ώς εί άπώθει αΰ
τόν. Άφήκε κραυγήν έκπλήξ=ως.

—  Διάβολε ! εΰγενής μου, μήπως δέν 
βλέπω καλώ; ; Είσθε σείς ; δστις χρησι
μεύετε ώς αρχηγός τών αθλίων αΰτών 
παραφρόνων, οί όποιοι γνωρίζουσι μ.όνον 
νά ψαλλωσιν όταν πρέπει νά μάχωνται ; 
Τόσφ τό καλλίτερον. Έ χ ε τ ε  πέντε λε
πτών ανακωχήν.

—  "Αν ή φωνή μου εισακούεται, ΰπέ
λαβεν ό Διδιέ, έστέ βέβαιος, γενναίε ’ Ι ω 
νά, δτι οΰδέν θά κατορθώσετε πριν ή δέ
σετε είς τά  δένδρα καί καύσετε ώς όρνι
θας δλους αΰτοΰς τοΰς δυστυχείς, τών 
οποίων συμμερίζομαι τό άσυλον.

Στρεφόμενος είτα πρός τόν Έφραίμ, 
τού όποιου ή ήοεμια καί ή πραότης ήρχι- 
σαν προξενοϋντες αΰτφ άδημονίαν.

—  Τί περιμένετε, είπεν αΰτώ ΰποκώ- 
φως. Δ ιστά ζετ ε  νά ΰπερασπισθητε ;

—  Δέν δ ιστάζω, άπήντησεν ήσυχως ό 
ποικ,ήν' δέν θά ΰπερασπισθώμεν.

Ό  Διδιέ ήτένισεν αΰτόν Ικθαμβος.είτα 
ανέκραξε μετά λύσσης λαμβάνων αΰτόν 
άπό τού βραχίονος :

—  Θά τολμήσετε νά έπαναλάβετε τήν 
άνανδραν ταύτην φράσιν ; “Α ! δέν θά ΰ- 
περασπισθήτε ! Μήπως ΰπό τό ιερατικόν 
Ινδυμά σας πάλλει καρδία λαγωοϋ ή ά- 
σθενοϋς γυναικό; ; Δέν θά ΰπερασπισθήτε! 
άλλ ’ έμετρήσατε τοΰ; έχθοούς σα; καί δέν 
γνωρίζετε δτι οί αδελφοί σα; είναι πολυ- 
αριθμότεροι τών τοξοτών τοΰ λοχαγού 
’Ιωνά καί τού βαρόνου δέ λά Γάρδ ; Δέν 
θά ΰπερασπισθήτε ! άλλ’ οί δήμιοι* οΰτοι 
δέν είναι οί αΰτοί, οΐτινες σά; έξεδιωξαν 
τής έπαρχια; σα;, συνέτριψαν τά παιδία 
ΰπό τού; πόδα; τών ίππων των, καί πε
ριύβρισαν καί έπνιξαν τά ;  γυναίκα; ; 
Έ χ ε τβ  τό δικαίωμα νά κλείσετε τά ώ τα  
εί; τοΰ; γογγυσαοΰς* τών θυμάτων ·, Ε 
χετε τό δικαίωμα νά μή τά έκδικήσετε ; 
“Εχετε τό δικαίωμ-α νά παραδώσετε εις 
τό μαρτύριον τών διωκτών όλον τοϋτο 
τό ποίμνην, δπερ σά; υπακούει καί τό 
όποιον ό Θεό; σά; ένεπιστεύθη ;

—  Αΰτό;  ό Θεό;, περί τοϋ όποιου ό- 
μιλεΐς, νέε μου, καί τόν όποιον δέν γνω
ρίζει;, διέκοψεν ό Έφραίμ Λεβλάν σοβα- 
ρώ;, μά; άπηγόρευσε νά χύνωμεν αίμα 
καί ν’ άνθιστάμεθα τφ  Καίσαρι.

Ή  Κλοτίλδη βαθμηδόν έπλησίασε καί 
ύψωσε πρό; τόν Διδιέ τοΰ; ικετευτικούς 
αΰτής οφθαλμούς άλλ’ή θέα τη;  έπροξένη- 
σεν εί; τόν ανεψιόν τού κυρίου δέ Μονσενύ 
φοβερόν αποτέλεσμα. Έφάνη αυτώ περι- 
βίβλημένη ύπερφυσικήν καλλονήν, ώχρά 
και τεθλιμμένη, ώ; εί ή σκιά τοϋ θανά
του έπρόκειτο νά καλύψγι αυτήν καί νά 
τήν άποκρύψγ) τών άνθρωπίνων βλεμμά
των. Διενοήθη δτι θά τώ  τήν άφνιρουν 
καί θά τήν διεφιλονίκει μανιώδε; στρά
τευμα. Έφαντάσθη α ΰ τ ή ν  παλαίουσαν, 
με τ ’ ανωφελών δακρύων καί λυγμών, είς 
τά ;  χεϊρας τών τοξοτών καί τών θωρακο
φόρων μεθυόντων καί ή είκων αυτη περι- 
ήγαγε τήν άγανάκτησίν του μ·ε/ρι μανίας.

“Εθλιψε βιαιότερον τόν βραχίονα τοϋ



απαθούς Έφραίμ καί διά φωνές σχεδόν 
απειλητικές είπεν αΰτφ :

—  Δέν ΰπχκούετε εις τόν Θεον μη τολ- 
μώντες νά ύπεοασπισθέτε την ζωήν, την 
όποιαν έκεΐνος σόίς Ιδωκε ! Τό Ιντομον 
έζχν ίσταται  ύπό τόν καταθλιβοντα αΰτό 
πόδα ! Έφοαίμ Λεβλάν, άν δλον τό θάρ
ρος σας συνίστχται εις τό ένοΐν ένοΐν τάς 
χεϊρας ώς γυνή, εις τό ψάλλει* και τεί- 
νειν τόν τράχηλον είς τοΰς δημίους, δέν 
έχω Ιγώ πίστιν τόσω βαθεΐχν καί δέν 
καταφρονώ τόσον πολΰ τά γήινα. Οχι, 
έν δσω ή χsip μου δέν ίΤ-αι κεκομένη οΰδέ 
παράλυτος, έν όσω οί οφθαλμοί μου βλε- 
πουσι τόν έχθρόν μου, έν δσω ή καοδία 
μου πάλλει, άκούουσχ τά δάκρυα και τά 
παράπονα τών ταλαίπωρων τούτων πλα
σμάτων, τά  όποια έγκαταλείπετε, θά ύ- 
περασπισθώ καί δέν θ’ άφήσω νά φονευθώ 
ώς πλάνης κύων.

—  Ό  Θεός ποοστατεύει τοΰς δικαί
ους, είπεν 6 Έφραίμ χωρίς νά συγκινηθέ, 
καί άν τό αίχα δέν χυθ?1 είς άγονον μά
χην, ίσως ή ζωή τών γυναικών καί τών 
παιδιών ^αρισθϊ) υπό τοϋ βαρόνου δ Οπεδ.

Ό  Διδιέ άπηζίωσε ν’ απάντηση, άλλ’ 
άπεσπασε τών χειρών τοϋ Έφραίμ τό δί- 
κοανον καί Ισεισεν αΰτό ρωμαλεως άνω
θεν τές  κεφαλής του.

—  Έ π ί  τέλους ! άνέκραζεν ό λοχαγός 
ΊωνΧς συστρέφων τόν ζανθόν αΰτοϋ μύ- 
στακα, θά δονηθώμεν νά πχλαίσωμεν, 
μολονότι δέ μεταχειρίζεσαι δπλον χωρι- 
κοϋ, εΰγενής μου νέε, θά είναι άζιον λό 
γου νά σέ συλ^αβω ή νά σέ θέσω έκτος 
μάχης. Ό τ α ν  θά έχω ενα πύργον, ώς έ- 
κεΐνον τού θείου σου, κύοιε Διδιέ, έ'σο βέ
βαιος δτι θ’ άναρτήσω τό δίκρανον αΰτό 
ώς περίεργον άντικείμενον είς τόν τοίχον 
τής οπλοθήκης.

—  Έλθέ πρώτον νά το λάβης, αγαπητέ 
λοχαγέ, ΰπέλ»βεν ό νεανίας.

’ Αλλά καθ’ ήν στιγμήν οί δύο αντ ίπα
λοι ήτοιμάζοντο νά έπιτεθώσι κατ ’ άλλή- 
λων, ό Έφραίμ έορίφθη πρό τού Διδιέ καί 
είπεν αΰτφ μετά παραδόζου πραότητας:

—  Άποδος μοι τό οπλον τούτο, κύ
ριε. Δέν είσαι έκ τών ήμετέοων καί δέν 
δυνασαι νά έννοήσης τήν διαγωγήν μας. 
Έ ν  τίνι δικαιώματι θέλεις νά μόίς κοινής 
καί νά ένεργήσης έν όνόματι ήμών ; Ε ί 
σαι καθολικός καί δέν φοβείσαι τοΰς έχ- 
θρούς μας.’ Αποχωρίσθητι λοιπόν τών ποο- 
γεγραμμένων τούτων, τοΰς όποιους θεω
ρείς άνάνδρους ! Καταφρόνησαν ! έγκατά-  
λειψον αΰτούς ! Ά φ ε ς  νά συντελ = σθή τό 
πεπρωμένον μας καί μή μ£ς έμποδιζρς νά 
ΰπακούσωαεν είς τήν πίστιν μας.

*0 Διδ:έ, ταραχθείς έκ τής ήοωϊκές 
ταύτης έπιμονές, έδίσταζεν οΰχήττον  νά 
παραδώσγ) τό δίκοανον είς τόν Έφραίμ. 
Ά λ λ ’ ή Κλοτίλδη κύπτουσα πρός αΰτόν, 
έψιθύρισεν :

—  Ό  Έφραίμ έχει δίκαιον, φίλε μου. 
Δέν δυνάμεθα ν’ άποδεχθώμεν τήν τυφλήν 
ταύτην άφοσίωσιν, ητις θά σ2ς κατ έ
στρεφε, χωρίς νά μό?ς οώσ·/) Φύγετε ! έγ- 
καταλείψχτέ μας ! "Οσον δι’ έμέ, είμαι 
καί έγώ Οΰγονότις καί οφείλω νά μείνω

μεταζΰ τών αδελφών μου θριαμβευόντων ή 
καταδ.ωκομένων.

Ό  Διδιέ δέν ήδύνατο ν’ άντιστή είς 
τήν συγκινητικήν έκείνην ικεσίαν" ήσθάν- 
θη τρόμον έν τή καοδία, Ιροιψε τό δι*οα- 
νον εις τοΰς πόδας τού ΐππο" τού Ίωνόί 
καί είπεν :

—  Έφραίμ Λεβλάν, θά προσπαθήσω 
νά είμαι θαρραλέος ώς σείς.

Ό  γασκόνος λοχαγός ήτένιζεν αΰτόν 
μετ ’ έκπλήζεως καί συμπαθείχς ένταυτφ. 
Ή ρ ζ χ τ ο  ύποπτεύων δτι ό νοϋς τοϋ νεχ- 
νίου έσάλευσεν' άλλ’ δ πρώτος πρόεδρος, 
’Ιωάννης Μενιέ, διεροάγη είς γέλωτας

—  Μά δλους τοΰς άγιους τού Παρα
δείσου ! άνέκραζεν, ίδοΰ υποταγή άζία 
μό?λλον ίεοέως ή εΰγενοϋς ! Τούτο είναι 
προτέρημα τών Βωδυίνων καί τών Οΰγο- 
νότων, άλλ* οΰχί ένός καλού καθολικού. 
Εμπρός, κύριε, άν σίς μ.ένγι ολίγον καλόν 
αίμα είς τάς φλέβχς, άφετε αΰτοΰς τοΰς 
άνανδρους είς τήν κακοδαιμονίαν των καί 
έλθετε μεθ' ήμών !

Ό  Διδιέ ώχρίασε καί ήτένισε τήν Κλο- 
τίλδην μετά θλιβεράς έκφράσεως, ώς εί 
έπεκαλεΐτο αΰτήν μάρτυρα τές ποοσπα- 
θείας, ήν κατέβχλλεν ΐ/χ μή άπχντήση. 
*Η νεαρά κόρη τφ  έσφιγζε τήν χεΐρα λέ- 
γουσα χαμηλοφώνως :

—  Ό  περιυβριζόμενος έπί τές  γές θά 
θριαμβεύσϊ) έν τοϊ ;  ούρανοϊς.

Ό  βαρόνος δ'Οπέδ έστράφη πρός τοΰς 
δύο αρχηγούς :

—  Αρκετόν  ήδη καιρόν έχάσαμεν είς 
λόγους. Πρέπει νά τελειώσωμεν. Περικυ
κλώσατε αΰτοΰς τοΰς αχρείους καί συλ- 
λάβετε δλους.

Ό  Ίων&ς ποοεβη πρώτος καί είπεν είς 
τον άρχχΐον αΰτοϋ αντίπαλον:

—  Ά φ ε τ έ  με νά διέλθω, κύριε !
Ό  Διδιέ δέν έκινήθη.
Ό  αρχηγός Παυλϊνος προεχώοησε καί 

οΰτος καί διά τές άκρας τοϋ ραβδίου του 
ήγγισε τόν ώμον τού νεανίου.

—  Άπομακουνθέτε τ έ ;  αχρείας ταύ
της αγέλης, κύριε, ή θά σέ άπομακρύνω- 
μεν διά τοϋ ζιφους.

*0 Διδιέ άνεσκίρτησεν άκούσας τήν ΰ- 
βριν καί ίδρώς ψυχρός έρρεεν άπό τού με
τώπου του' άλλ'  ή Κλοτίλδη ΐσ τα το  παο’ 
αΰτφ μέ πάλλουσαν καοδίαν καί έψιθύ- 
ριζε :

—  Τί  σημαίνει άν ό βάρβαρος αΰτός 
στρατιώτης σ3ς ΰβριζει ; Έ γ ώ ,  σ2ς θαυ
μάζω,σδς άγαπώ! "Αν πρέπει ν’άποθάνω- 
μεν δέν θά έμφχνισθώμεν ένώπιον τοΰ 
Θεοϋ μέ αίματοβρέκτους χεϊρας.

Ά ν τή λλα ζα ν  τότε  ώχρόν μειδίαμα , 
ήδΰ ώς φίλημα,δπερ ήν οίονεί ό ιερός άρ- 
ραβών τών καρδιών αΰτών.

Αί σάλπιγγες ήχησαν δίδουσαι τό ση- 
μεΐον τής σφαγές- Κατά τήν αΰτήν σ τ ι γ 
μήν ό βαρόνος δ'Οπέδ ήκουσεν ήχον καλ
πασμού ϊππου καί είδε σχεδόν παρευθΰς 
πέραν τού δάσους θωρακοφόρον κεκαλυμ- 
μένον υπό κονιορτού' τό ποόσωπόν του ήν 
έζωδηκός καί έζέρυθρον έκ τού καμάτου, 
ήσθμαινε δέ μέχρις άσφυζίας. Καταβλη
θείς υπό μακρ2ς πορείας άνά τά δάσιο

καί τά όρη, ήσθάνετο Τήν φωνήν του 
πνιγομένην, δτε δ' έ’φθασε πλησίον τοϋ 
λοχαγού, δ ΐππος του έπεσε νεκοός.

Κίς μάτην ό θωρακοφόρος έπειράθη ν’ 
άνεγερθΤΙ, αί δυνάμεις αΰτοϋ είχον έζαν- 
τληθή, άνεγνώρισεν δμως τον Ίωνόίν καί 
είπεν αΰτφ :

—  Λοχαγέ , θά συλλάβετε άπό σ τ ι γ 
μές είς στιγμήν τόν στοαταρχην. Προσέ- 
ζα τε  !

—  Δ ιάβολ ε ! αΰτός δ άνθρωπος είναι, 
παράφρων ! άνέκραζεν δ γασκόνος Ό  λ ι 
ποτάκτης θά ήναι ήδη είς Σχβοίχν καί 
τάς "Αλπεις.

Ό  βχρόνος δ'Οπέδ έπλησίαβε τόν τα 
χυδρόμον.

—  Δέν πρέπει νά ήσαι πολΰ δύσπιστος, 
λοχαγέ δ κύριος Βουρβόνος κάμνει συνή
θως θαύματα,προκειμένου περί πολεμικών 
μηχανορραφιών. Τις σέ σ τέλλε ι ; ήρώτησεν 
άποτόμως τόν θωρακοφόοον.

Ο έκλαμπρότατος καρδινάλιος τοϋ 
Τουονόν , άπήντησεν οΰτος δι’ αγωνιώ
δους φωνής. ΙΙροσέζχτε ! έσκασα τόν ίπ 
πον μου διά νά σ2ς ειδοποιήσω έγκαίοως. 
Ό  κυοιος Βουρβόνος μέ τήν συνοδίαν τών 
'Ισπανών έπανέοχεται διά νά φθαση είς 
Φράνς - Κοντέ. Θά τόν συλλάβετε έδώ 
ευκόλως ώς είς παγίδα.

Οί οφθαλμοί τού θωρακοφόρου έκλεί- 
σθησαν, ή δέ φωνή του έσβεσθη' ήτο  λ ι 
πόθυμος.

—  Ο γενναίος στρατιώτης παοέσχε με- 
γάλην υπηρεσίαν είς τό βασιλείαν, είπεν 
δ βαρόνος δ'Οπέδ. ΙΙρέπει δπως δήποτε δ 
λ ιποτάκτης νά διέλθη τό κοιμητήριον καί 
τό ζών τούτο τοίχος τών Οΰγονότων. 
Νχί,  τόν κρατώμεν καλώς. Αρχηγοί ,  θά 
διαπράζετε μέγα άνδραγαθημα. Δ ι α τ ά 
ζα τε  νά σιγήσωσιν αϊ σάλπιγγες καί θά
νατος είς τόν προδότην.

—  Θάνατος είς τόν προδότην ! έπανέ- 
λαβον οί σύμβουλοι, οί τοζόται  καί οί 
θωρακοφόροι.

Οί Βωδοίνοι καί οί Οΰγονότοι έμεναν 
άκίνητοι καί σιο>πηλοί, ώς εί είχον έντε- 
λώς άποβπασθή τών συμφερόντων τού κό
σμου τούτου.

[Έπεται συνέχιια] ΤοΝΥ

Β Σ Ε Β Ο Λ Ο Δ  Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Β Ι Κ Η

ΜΕΡΟΣ ΤΕ ΤΑΡΤΟ Ν

[ Συνέχεια]

Μετά τινα δέ στιγμήν, ή Ειρήνη ά-  
νεκοαζεν :

—  Αδίκως θέλουν, νά άποδείζουν δτι 
είμαι παράφρων ! . . . Δέν είμαι παρά
φρων, καί άν άπεφάσισα νά έμφανισθώ 
έδώ, τό 2πρ«ζχ διότι δέν ήδυνάμην νά 
υποφέρω τόν έλεγχον τής συνειδήσεώς μου'

1 ή βάσανος αΰτη ήτο καθ’ υπερβολήν με



γάλη και βαρεία. . . Δέν ήθελον υπερά- 
βπισιν, τουναντίον, διότι διέβλεπαν έν 
*ΰτή την έζαγοράν τοϋ ά μαρτήματός 
μου, διότι θέλω νά είρηνεύσω μετά τοΰ 
θεοΰ καί τές  συνειδήσεως μου !

Ό  πρόεδρος μετά ταΰτα ΰπέμνησεν είς 
τοΰς ένορκους πέρί τές  ύψίστης καί δυ
σχερούς ύποχοεώσεως, ητις έπιβ*ούνει αυ- 
τοΰς κατά την παρούσαν ΰπόθεσιν, καί 
τέλους έζεφοασε την έλπιδχ δτι οΰτοι είς 
οΰδέν έκ τών μερών χαριζόμε·<οι, θέλουσι 
έκδόσει τήν άπόφασίν των κατά συνειδη- 
σιν. Ποοΰτάθησαν δέ ΐνα οί ένορκοι άπο- 
φανθώσιν έπί τών έζές ζητημάτων :

1) "Αν ό Μαξιμος Βελτίστσεφ άπέθανε 
διά φυσικοϋ θανάτου ή διά βιαίου τινός 
μέσου ;

2) "Αν ό Βελτίσ τσεφ arc έθανε διά βι
αίου θανάτου, ένεχεται είς τοΰτο ό κα
τηγορούμενος Πλάτων Βελτίστσεφ

3) Εινε ωσαύτως υπαίτιος ό Πλάτων 
Βελτίστσεφ είς τόν έκ συστάσεως μετά 
τές  Ειρήνης Βελτίστσεφ θάνατον τοϋ Μα- 
ζίμου ;

4) Έ ν  γνώσει τ ές  Ειρήνης Βελτίστσεφ 
προΰζενήθη ό βίαιος θάνατος τοΰ συζύγου 
της υπό τοϋ Πλάτωνος ;

5) "Αν ή Ειρήνη εινε ένοχος κατά τό 
4ον ζήτημα, δέν εύρίσκετο άρα αΰτη ει; 
κατάστασι-ν διαταραζεω; τών φρενών ·,

Οί Ινορκοι άπεσύοθησαν -ιη; αιθούσης 
καί μετά ήμίωρον σύσκεψιν άπεφήναντο 
ώς έζής :

Έπ ί  τοΰ πρώτου ζητήματος ,  άπέ&ανε 
ψ νβ ιχϋν  θάνατον.

Είς τά λοιπά ζητήματα  δέν έδόθη ά- 
πάντησις.

—  Κατηγορούμενοι ! άπετάθη ό πρόε
δρος προς τήν Είρηνην καί τόν Πλάτωνα '  
έγέρθητε τοϋ έ^ωλίου τούτου" τό δικα- 
στήριον έκήρυξεν ύμ2ς αθώους.

Τό πρόσωπον τ έ ;  Ειρήνης έκαλύφθη 
υπό νεκρικέ; ώχρίτητος.  Εκλονίσθη καί 
άπωλεσασα τά ;  αισθήσεις αυτές κατέπε- 
σεν έπί τοΰ έδωλίου τών κατηγορουμέ
νων. Τινές τών πα;ισταμένων υπαλλήλων 
έπλησίασχν καί έ'σπευσαν νά μεταφέρωσιν 
αΰτήν έκ τές  αιθούσης.

IB'

Τ6 ϊκτρωμα

Περιχαρής καί έπί τέλους ήσυχος τφ  
πνεύμα τι, εσπευσε πρός τήν οικίαν του δ 
Βελτίστσεφ. Καίτοι  ή συνείδησις αΰτοΰ 
δέν ήτο καθαρά, ή ψυχή του δμως άπηλ- 
λάγη τής καταθλιπτικές άγνοιας καί τές  
προσδοκίας τ έ ;  ποινέ;. Η το  ήδη ελεύ
θερος καί καθαρός απέναντι τοΰ νόμου.

Άσθμαίνων έκ χαράς άνέλθε μετά τά 
χους τήν κλίμακα τοϋ οικήματος του, α 
πώθησε τόν υπηρέτην, δστις ήθέλησε νά 
τφ  άφαιρέσγ) τό έπανωφόριον του,καί διά 
γοργών βημάτων διηυθύνθη εις τά  ένδό- 
τερα, άναφωνών διά βροντώδους καί τε -  
ταραγμένης φωνές :

—  Λιουδμήλα ! . . . Λιουδμήλα, ποϋ 
είσαι ;... Είμαι έλεύθερος !... Ήθωώθην!  
. . . Είμ’ έδώ ! ...

Έρειδομένη έπί τοΰ βραχίονος τ ές  Ό λ 
γας Ρωμάνο βνας, έζέλθε πρός συνάντνισιν 
αΰτοϋ δι’ άσθενών βημάτων άναρρωνύουσα 
γυνή. . .

Ό  Βελτίστσεφ Ιτεινε τάς χεϊρας 
πρός περίπτυ^ν, είχεν ήδη δράμει δπως 
ριφθέ περί τόν τράχηλόν της, άλλ ’ αίφνης 
προ σέβλεψεν αΰτήν είς τό πρόσωπον, καί 
οπισθοχώίησεν έντρομος μετ ’ άκουσίας φρί
κης, ένδοιασμοΰ καί έκπλήκτου βλέμματος.

Ενώπιον αΰτοΰ ΐστατο ,  οΰχί ή Λιουδ
μήλα έκείνη,ή δροσερά, ή περικαλλής, ήν 
άφηκεν οΰτος πρό τής καθείρζεώς του, 
άλλ ’ έκτρωμα, παραμορφωθέν υπό φρικώ- 
δους εΰλογίας.

Έκ τ έ ;  πρός μικροΰ καλλονές δέν άπε- 
μεινεν οΰδ’ Γχνος, οΰτε σκιά !

Ά π α ν  τό πρόσωπον τέ,ς γυναικός ταύ 
της ήτο διηυλα κωμένον, άνεσκαμμένον, 
φαγωμένον, διάτοητον υπό έπουλωμένων, 
άλλά βαθέων, σημείων εΰλογίας Ειδεχθές 
ήτο κυρίως τό άνω χείλος, ή ρίς καί τά 
βλέφαρα, παθόντα πλειότερον τών λοιπών 
μερών τοϋ προσώπου της. Τό βλέμμα, ώ; 
πρότερον παγερόν καί διαυγές, πλήν κρα- 
σπεδούμενον ποτέ ύπό τοσοϋτον θελκτι
κές τομές, σκιαζόμενον υπό θαυμασίων 
βλεφαρίδων, αΐτινες καθήδυνον αΰτό, ήδη 
έζετοζεύετο υπό τά ερυθρά καί μεμαδη- 
μένα βλέφαρα μετά δυσάρεστου τινός καί 
ειδεχθούς έκφράσεως.

  θεέ μου... σΰ είσαι ; ! συγκεχυμέ-
νως καί μετά φρίκη; έτραύλισεν δ Βελ
τίστσεφ μή άποφασιζων νά πλησιάσγι τό 
ένώπιον αΰτοϋ ίστάμενον έκτρωμα.

Τό ποόσωπον τοΰτο ένέπνεεν αΰτφ τοό- 
μον καί άποστροφήν.

Ή  Λιουδμήλα έμάντευσεν ακριβώς τό 
αίσθημα έκεϊνο, δπερ κατά τήν ένεστώ- 
σαν στιγμήν έδοκίμαζεν δ σύζυγος αυτές 
καί καμμύσασα τοΰς γυμνοΰς βλεφαρίδων 
οφθαλμούς της , έχυσε πύρινα καί π ι 
κρότατα δάκρυα.

Ένόησεν δτι άπό της στ ιγμή;  ταύτης 
τό π2ν ήδη τετέλεσται έν τ·7) καρδία τού 
Βελτίστσεφ. Έγνώριζϊν,  δτι  τό έπ’ αΰτοΰ 
κράτος της, δπερ έ'ήσκει χάρις είς τήν 
ψυχρότητα τοΰ θελκτικοϋ προσώπου καί 
τ έ ;  πλαστική; καλλονέ; τοϋ σώματός 
της, έζέλειπεν ήδη, φεϋ ! διά παντός καί 
άνεπιστρεπτεί . . .

Ή  πρώτη σκεψις, ή έπελθοΰσα είς τόν 
Βελτίστσεφ, ήτο  δ φόβος διά τήν ζωήν 
-του, διά τό μέλλον του, δπερ συνεδέετο 
ήδη άναποσπάστως μετά τές  μεμαδημέ- 
νης καί άνευ οφρύων γυναικός ταύτης.

« Ίδοΰ ή άρχή τη ;  τιμωρίας» ! έψιθύ- 
οισέ τις αΰτφ, προσωμοιάζον μέ τήν φω
νήν τ έ ;  συνειδήσεως.

Οί ώμοι τή ;  Λιουδμήλας συνεσπώντο 
νευρικώς έκ τών λυγμών, δτε ή Ό λ γ α  
Ρωμάνοβνα, μετά προφυλάζίως καί μερί- 
μνης, έβοήθει αΰτήν νά καθήσγ) έπί τοΰ 
πλησιεστέρου έδράνου.Ό Βελτίστσεφ, χω 
ρίς νά κινηθή τ έ ;  θέσεώς του καί ώς ξέ
νος, άσυμπαθώς καί μάλιστα άσυναισθή- 
τως πως έθεώρει τήν σύζυγόν του καί ή- 
κουε τοΰς λυγμούς της.

—  Έ λβ τ ε  δά καί σείς κοντά της !

. . . Χαδέψετέ την . . . ’πήτέ της τοΰ- 
λάχιστον ενα γλυκά λόγο τ ές  φτωχές. . .  
ποΰ τόσον έτυραννίσθη νά σ2ς πεοιμένη ! 
μετά μομφέ; άπετάθη πρός αΰτόν ή τρυ
φερά μαμά, ύποστηρίζουσα διά τής χει
ρός τήν κεφαλήν τές  θυγατρός της.

Ό  Βελτίστσεφ ήθελε νά πλησιάση καί 
μηχανικώς σχεδόν προέβη κατά Sv βήμα, 
δτε αΓφνης . . .

—  Ό χ ι  ! όχι, μή πλησιάσγις !... Δέν 
εινε ανάγκη, άποτόμως έπρόφερε κλαί- 
ουσα ή Λιουδμήλα, καί ποιούσα άπομα- 
κρυντικήν κίνησιν διά τής χειρός" δέν 
μοϋ χρειαζεται !... Μή τόν βιάζετε ! . . . 
Ξεύρω, είμαι τόσον δύσμορφος !. . .

Καί χείμαρρος δακρύων μετά λυγμών, 
μετά νέας δυνάμεως, κατέπνιζε τήν τ ε 
λευταίαν λέζιν της.

Έν τούτοις ή Ό λ γ α  Ρωμάνοβνα διά νευ
μάτων έζηκολούθει προσκαλοϋσα αΰτόν.

Ό  Βελτίστσεφ ΰπερισχύσας τής απο
στροφές του έπλησίασε πρός τήν Λιουδ- 
μήλαν καί έλαβε τήν χεΐρά της.

Μικρόν κατά μικρόν οί λυγμοί κατηυ- 
νάσθησαν καί τά  δάκρυα έπαυσαν.

Έστέναζε  βαθέως καί σπασμ,ωδώς,άπέ- 
μαζε τά δάκρυά της, ήρέμα δέ καί μ ε τ ’ 
άπειρου θλιψεως έθεώοησε τόν σύζυγόν 
της.

—  Αί, καλή εινε ή Λιουδμήλα σου ; 
μετά πικρού μειδιάματος έπρόφερεν αΰτη 
διά πλειότερον ήσύχου καί πραείας φω
νής. Δέν θά έπερίμενες βέβαια τοιαύτην 
έκπληξιν . . . Δέν μέ άγαπϋς πλέον . .

—  ’ Αγαπητή μου, είμαι δ ίδιος πάν
τοτε,  έψιθύρισεν δ Βελτίστσεφ, . άλλ’ ό 
ήχος τής φωνές του, άκουσίως έπρόδω- 
σεν αΰτϊί τό ένδόμυχον ψεύδος τών λόγων 
του.

Έκείνη άμφιβόλως καί πικρώς ϊσεισε 
τήν κεφαλήν της.

—  ’ Αρκεί !. . .  Μή*ζητεΐς νά μέ πείσης, 
Πλάτων ! . . . Αισθάνομαι, γνωρίζω τί 
λέγω ! Ά λ λ ά . . .  σΰ τώρα είσαι έλεύθερος, 
ήθφωθης, σέ συγχαίρω. . Καί εθλιψεν ά- 
σθενώς τήν χεΐρά του.

—  Μήλοτσκα ! Ά γ γ ε λ έ  μου ! πρέπει 
νά ήσυχάσης ! περίφοοντις είπεν ή τρυ
φερά μαμά,πλάγιασε νά κοιμηθής λιγάκι ! 
Στάσου νά σέ βοηθήσωμε . . .

Ή  Λ ̂ ουδμήλα δέν έναντιώθη. Άφήκεν 
άμφοτέρους νά τήν βοηθήσωσι νά έγερθ·7ί, 
καί έρειδομένη έπί τών βραχιόνων των, 
μετέβη είς τό δωΐί,άτιόν της, ενθα δ Πλά
των άφέ^εν αΰτήν καί διηυθύνθη είς τόν 
θάλαμόν του.

Άφ ίκετο  είς τό  σπουδαστήριόν του καί 
έρρίφθη αδρανής έπί μαλακοΰ άνακλιντή- 
ρος, καλύψας τό πρόσωπον διά τών χει
ρών. Ήσθάνετο  πόνον, διότι ή γόησσα 
καλλονή τές  γυναικός ταύτης, καλλονή, 
πρό τής όποιας τοσοϋτον εΰχερώς ΰπε- 
κυπτεν,άπέπτη τόσον ταχέως καί άνεπι- 
στρεπτεί. Ά λ λ ’ ήτο τοΰτο θλίψις μόνον 
διά τήν έζωτερικήν καλλονήν, μόνον διά 
τήν θελκτικήν μορφήν, διά τό μάγον 
έζωτερικόν της. Άφοΰ  δμως ταΰτα πάντα 
άπέπτησαν, άπέπτη καί ή γοητεία. Ζωη- 
ρώς, καί μάλιστα μετά τίνος αΰταρέσκου



έκπλήξεως γισθάνετο ήδη, οτι ή καρδία 
του κατέστη αίφνης ψ -»jf ρ at καί άσυμπα- 
θής πρός τήν παραμορφωθεΐσαν σύζυγόν 
του —  κυρίως, διότι αυτη παρεμορφώθη, 
δτι  άνευ καλλονής, οΰδέν ήδη τ·7| απομέ
νει θερμόν, έλκυστικόν, συμπαθές. Μόλις 
πρό μtάΕς ώρας Ισπευδεν έπανερχόμενος 
εις τήν οικίαν του έκ τοϋ δικαστηρίου 
μετ ’ άλλοίων δλως αισθημάτων, μετ'  άλ- 
λοίων προσδοκιών και ελπίδων, καί τώρα 
αίφνης είδεν οτι δέν τήν ήγάπα πλέον. 
Μόλις έξέλιπεν ή αισθητική γοητεία τών 
φυσικών άπαντήσεων, ί) καρδία αΰτοϋ έν 
άκαρεϊ εΰρέθη κενή καί ψυχρά.

* ’ Α ! μετά χαιρεκακίας διελογίζετο ό 
Βελτίστσεφ, τώρα Ιγεινες, κυρία μου, Ιν 
άθλιον καί δύσμορφον τέρας ! Τώρα, μετά 
συγχωρήσεως, οΰτε νά σέ πτύσν) κανείς 
δέχεται, καί δμως πρό μικροϋ . . . Θεέ 
μου ! Ό τα ν  τό σκεφθώ, πρό μικροϋ άκό- 
μη, μέ έπτυεν άνευ οΐκτιρμοϋ, μέ έβασά- 
νιζε, μέ προσέβαλλε καί κατεφρόνει τόν 
έρωτά μου, άναγκάζουσά με νά έκλιπαρώ 
ταπεινοφρόνως έκάστ-flv σπανίαν θωπείαν 
της, έπί τής όποιας, άλλως τε,είχον πλή
ρες δικαίωμα, δταν ό προστυχών τραγό- 
πους θαλαμηπόλος τίΐ ήρεσκε πλειότερον 
τοϋ συζύγου της, τοϋ συζύγου, δστις τά 
παντα τί) προσέφερε τά πάντα, τά πάν
τα  ! . . . AC, τώρα τό παιγνίδιον ελα- 
βεν άλλην φάσιν ! . . . Τώρα, κυρία μου. 
ώς φαίνεται θά ήσθε εΰτυχής άν τήν έλα- 
χίοτγιν έφίστων προσοχήν, την έλαχίστην 
προσέφεοον θωπείαν, άλλ ’ έγώ . . . Ό χ ι ,  
οφθαλμόν άντί οφθαλμοϋ καί όί>όντα άντί 
όδόντος, ακριβή μου Λιουδμήλα Σεργιέ- 
εβνα !— ήσύχως καί μετά χαιρεκάκου θρι
άμβου έγέλασεν οΰτος έν τέλει— αρκετά 
ύπέφερα, πάρα πολλά έξ αιτίας σου, έφού- 
σκωσεν ή ψυχή μου ! ·

Παράδοξον ! Καί πρό μικροϋ, συχνάκις 
τυραννούμενος ΰπό ζηλοτυπίας καί υπο
ψιών έλεγε στενάζων έκ βαθέων : «Θεέ
μου ! Σύ, καν παραμόρφωσέ την ! Σΰ καν 
κατάστρεψον τό πρόσωπόν της, αΰτό το 
πρόσωπον τό άπαισίως ώραΐον ! . . . Θά 
άνεκουφιζόμην ! . . . ’ Ας γείνιρ δύσμορφος, 
άλλά τότε  θά -Τιμήν ήσυχος, τό τε  θά έ- 
γνώριζον δτι είς οΰδένα θά άρέσκιρ, δτι 
οΰδείς θά την παρετήρει καί οΰ δει ς θά 
μέ έ'βλεπε μετά υβριστικής συμπαθείας ή 
μετά διφορουμένου μειδιάματος! .. .  Τότε  
θά έτελείωνον δι’ έμέ αί καταχθόνιοι αΰ - 
ται  βάσανοι ! . . . "Εστω, εΰλογία νά σέ 
παραμορφώσγ), κατηραμένη γυνή! . . .  θεέ 
μου ! »

Καί ιδού ε’ισηκούσθη, καί έξεπληρώθη 
ή θερμή εΰχή τοϋ Βελτίστσεφ, ήτις έξε- 
σπάσθη έκ τής ψυχής του καθ’ όν χρόνον 
διέμενεν είς τό χωρίον, καί έν στιγμαΐς 
άνυποφόρου ζηλοτυπίας διατελών. Ά λ λ ’ 
έπειδή ήτο άνθρωπος έπιπόλαιος, έπιπο- 
λαίως ήδύνατο κοί νά άγαπί .

[*Επ6ται ouviyeta].
Α γ α θ . Γ .  Κ ω ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

Ξ Α Β Ι Ε  Λ Ε  Μ Ο Ν Τ Ε Π Ε Ν

II ΕΚΑΙΚΙΙΣΙΣ  
Τ Ο Τ  Δ Α Σ Ο Φ Τ Λ Α Κ Ο Σ

[Συνέχει»]

—  Πρώτα ή έπειτα άπό τόν θάνατον 
τής  κυρίας κομήσσης :

—  Αμέσως έπειτα.
—  Τί  διόοθωσις έγινε ;
— Άφαίρεσαν έ'να τετραγωνικόν μέτρον 

σχεδόν καί έβαλαν νέον.
— · Δ ιατ ί
—  Διότ ι  ήτανε είς τό ξύλον μία κη- I 

λίδα, ή όποια δέν έβγαινε.
—  Κηλίς ;
—  Κηλίδα άπό αίμα.
Ό  είσαγγελεΰς έρριψε βλέμμα θριαμ

βευτικόν πρός τόν ανακριτήν καί έξηκο- 
λούθησε :

—  Τί αίμα ήταν έκεΐνο ; Πόθεν είχε 
πέσγ) ;

—  Από ένα δυστύχημα τό όποιον συν- 
έβηκε τήν 20 Σεπτεβρίου . - . τήν νύκτα 
όποϋ άπέθανεν ή κυρία κόμησσα.

— Δυστύχημα ! . . . άνέκραξεν ό είσ
αγγελεύς. έκπλαγείς έπί τ·7} έκφράσει, ής 
έποίησε χρήσιν δ Άνδρέας

—  Δυστύχημα ; ήρώτησεν αυθις
—  Ναί,  κύριε.
—  Τί εννοείτε ;
—  Ή  κυρία κόμησσα ήταν πολΰ κακά 

. . . είχε γεννήσιρ ένα κοριτσάκι . . . αΰ
τήν δπου είναι τώρα κυρία ύποκόμησσα 
Βιλλεδιού . . . Ό  ιατρός είχεν άπελπι- 
σθ?ί . . . καί έπήρε αίμα άπό τό χέοι 
τής κυρίας κόμησσας . . . .  τό όποιον 
δμως δέν έμπόδισε τόν θάνατον τής φ τω 
χής μας κυρίας. . .

—  Τί  σχέσιν έχει αΰτό ;
—  Ή  υπηρέτρια τής κυρίας έφερνε τήν 

λεκάνη μέ τό αίμα . . . "Οτ ι  είχεν έβγν) 
άπό τήν πόρτα, άκουσεν είς τήν κάμαρα 
μεγάλη κίνησι . . . Ένόμισεν δτι ή κυρία 
της είχεν άποθάνιρ, καί είς τή ζάλη της 
άφισε τή λεκάνη νά τής πέση άπό τά χέ
ρια . . . Τό αίμα έχύθηκε είς τά πάτωμα 
. . . καί δι ’αΰτό αναγκάσθηκαν νά τό άλ- 
λάξουν.

Οί δύο λειτουργοί τής Θέμιδος συν- 
εννοήθησαν διά τοϋ βλέμματος. Προ - 
δήλως έπίστευον δτι ή διήγησις τοϋ Ά ν -  
δρέου ήτο άπίθανον έπινόημα.

—  Πώς τό έμάθετε ; ήρώτησεν ό εί
σαγγελεύς.

—  Τό είπεν ή υπηρέτρια . .
—  Είς ποιον j
—  Είς δλους.
—  Καί είς σάς τόν ίδιον j
—  Καί είς έμέ, καθώς καί είς τοΰς 

άλλους.
—  Καί έπιστεύσατε είς τούς λόγους 

ΊΥΐς ;
—  Καί διατί όχι, άφοϋ ήταν ή άλή- 

θεια ;
—  Ό τ ε  ή υπηρέτρια έθραυσε τήν λε

κάνην καί έχυσε τό αίμα,·ί)τον κανείς μα
ζ ί της ;

—  Κανείς.
—  Λοιπόν ήτο  μόνη ;
—  Έ ξ ω  άν ήτανε μαζί της δ Καλλιουέ 

. . . ό δασοφύλακας τού κόμητος.
—  Πού είναι τώρα ή υπηρέτρια έκείνη;
—  Άπέθανε.
—  I Ιότε ;
—  Τρια ή τέσσαρα χρόνια υστέρα άπό 

τήν κυρία μας.
—  Ητο πάντοτε είς τήν υπηρεσίαν 

τού κόμητος ;
—  Ό χ ι  . . . έζοϋσε είς Ινα σπιτάκι είς 

τό γωριό.
—  Πώς ;
—  Τής έδινε σύνταξι ό κύριος κόμης.
— Καλώς . . . πηγαίνετε.
Ό  γέρων Άνδρέας δέν περιέμεινε δευ- 

τέραν διαταγήν, άλλ ’ άπεσύοθη άμέσως.
—  Λο ιπόν. κύριε είσαγγελεύ, είπεν ο 

άνακριτής, τί  λέγετε ;

—  Λέγω  δτι ί) ένοχή τοϋ κόμητος εί 
ναι δι ’ έμέ φανερά, αναμφισβήτητος, ώς 
αί άκτϊνες τοϋ ήλιου,

—  Χχίρω βλέπων δτι συμμερίζεσθε τήν 
γνώμην μου.

Συμμερίζομαι αΰτήν απολύτως.
—  Νομ,ιζω δτι δυνάμεθα νά θεωρήσω- 

μεν τήν άνάχρισιν ώς λήξχσαν.
—  Άναμφιβόλως Τό συμβούλιον τών 

πλημμελειοδικών δύναται νά παραπέμψιρ 
αυτόν είς τά κακουργοδικεΐον έν πλήρει 
γνώσει.

—  Ά ν  άνευρεθή ό Καλλιουέ, τόν όποιον 
άναζητώ πανταχοϋ, παρίσταται έν τφ  
κακουργοίίικείω ώς μάρτυς καί ώς συ
νένοχος. Έ ν  τΨι περιπτωσει ταύττρ,γίνιται 
συμπληρωτική άνάκρισις καί οΰδέν θά 
κωλύση ήμ2ς νά παραπέμψωμεν τήν δίκην 
είς μίαν τών προσεχών συνεδριάσεων τού 
κακούργο οικείου.

—  Οΰδέν.
—  Νομίζετε,  κύριε είσαγγελεύ, δτι εί

ναι καλόν νά φέοωκ,εν τόν υπαίτιον είς τό 
μέρος, δπου ισχυρίζεται δτι έμονομ.άχησε 
μετά τού κυρίο» Βιλλεδιού ;

—  Δέν είναι άναπόφευκτον, άλλ’ είναι 
τακτιχώτερον . . . καί άφοϋ είμεθα έδώ 
άς ύπάγωμ,εν.

Οι χωροφύλακες διαταχθέντες έλαβον 
άπό τών βραχιόνων τόν κόμητα καί μετέ- 
βησαν είς τό παρά τήν σκιάδα μέρος, δπ=ο 
γινώσκουσιν ήδη οί ήμέτεροι άναγνώσται,  
καί δπου άπό τής φοβεράς σκηνής, ήν 
διηγήθημεν έν τοΐς ποώτοις κεφαλαίοις, 
οΰδέν είχε μεταβληθί). Μόνον τά δένδρα 
είχον αΰξήσγ).

Οτε οί άνθρωποι τοϋ νόμου έφθασαν 
έκεϊ, ό άλλόκοτος έκεΐνος γέρων, δν έκά- 
λουν ίίχαχον, ήτο χατακεκλιμένος έπί τ ί 
νος θρανίου καί έφαίνετο δτι έκοιμ2το 
βαθέως. Ό  κρότος τών βημάτων δέν άφύ- 
πνισεν αΰτόν.

—  Πρέπει νά ήμεθα μόνοι, είπεν ό 
ανακριτής είς τοΰς χωροφύλακας, δείξας 
αυτοϊς τόν έπί τοϋ θρανίου κοιμώμενον.

Είς τών χωροφυλάκων, πλησιάσας πρός



ANTONY JULLY
φν  γέροντα, ώθησεν αυτόν διά τής ακτν)- 
βίδος τοϋ οπλου του, είπών:
|  —  ’ Ε \ . . . I ! . . . ζύπνησε ! . . .

: Ό  γέρων έστηρίχθη έπί τοϋ άγκώνος, 
Υ)νέωζεν ολίγον του; οφθαλμούς καί παρε- 
τήρνισε τον χωροφύλακα. Είτα, επαναλα- 
βών τήν προτέραν αυτοϋ θέσιν, έφάνη ότι 
άπεκοιμήθη αΰθις.

Μ Η '

Ό  άκακος.

Τοϋτο έζώργισε μεγάλως τόν χωροφύ
λακα, δστις σείσας ίσχυοώς τόν γέροντα, 
άρχισε νά κραυγάζγ) :

—  "Ε ! γέρω - κατεργάρη ! . . . είσαι 
κουφός ; δέν καταλαβαίνεις άπό λόγια;. . .  
Σήκω καί φύγε γρήγορα ! . . .

Ό  ρακένδυτος γέρων, ρίζας ΰπόκωφό,ν 
τινα γρυλλισμόν, καί καθήσας παρετή- 
σεν ήλιθίως τοΰς περί αΰτόν.

—  Κύριε είσαγγελεϋ, είπε τότε  ό χω- 
ροφύλαζ, ζ η τώ  συμπαθειο, μά αΰτός μου 
φαίνεται χαμένος... κατεργάρας... λωπο
δύτες . .. νά τοϋ ζητήσω τά χαρτιά του ;

Ό  είσαγγελεΰς άπήντησε καταφατικώς.
—  ’Εμπρός ! άνέκραζεν ό χωροφύλαζ, 

τά χαρτιά σου γρήγορα, άλλέως σέ συλ
λαμβάνω.

Οΰδεμία άπάντησις εκ μέρους τού γέ- 
ροντος.

—  Τά χαρτιά σου ! έπανέλαβεν ό χω-  
ροφύλαζ, τά  χαρτιά σου ! άκούς : . . . Ό  
κύριος εισαγγελέας περιμένει.

Ό  γέρων έζηκολούθει μένων απαθής 
καί άφωνος, ένφ ό χωροφύλαζ έπανελάμ- 
βανε τάς ποοσκλήσεις του.

-— Δέν σ2; έννοεϊ καί δέν θά σ3ς άπαν- 
τήση, είπε τότε  ό κύριος Δεβεζαί.

—  Τόν γνωρίζετε ; ήρώτησεν ό ε ίσαγ
γελεύς.

—  Ν α ί - έρχεται άπό τίνος συχνά είς 
τόν πύργον. . . είς τά  μαγειρεία.

—  Ποιος είναι ;
—  Δέν είζεύρω. . . είναι ζένος.
—  Είναι κωφάλαλος ;
—  ’Αγνοώ . . τόν λέγουν ΰχακον. Οΰ- 

δείς ποτέ ήκουσε τήν φωνήν του. . οΰ
δέν ζητ ε ί  . . . τού δίδουν φαγητόν καί

ί, είναι πάντοτε ήσυχος καί άβλαβης.
—  Θά τόν στείλω είς τό Πτωχοκο-  

μεϊον, είπεν ό είσαγγελεύς.
Είτα, στραφείς πρός τόν χωροφύλακα, 

προσέθετο :
—  Ά φ ες  τον.
Ό  χωροφύλαζ υπήκουσεν.
*0 γέρων Ιμεινεν ακίνητοί έπί τοϋ πε- 

* τρίνου θρανίου, τάς χεϊρας ϊχων έστηριγ- 
μενας έπί τών γονάτων, δμοιος πρός τά 
έκ γρανίτου αιγυπτιακά αγάλματα,  &- 
τινα άπό τής έποχής των Φαραώ τη -

^ρούσι τήν αΰτήν πάντοτε στάσιν.
*0 είσαγγελεύς, στραφείς πρός τόν κύ

ριον Δεβεζαί, ήρώτησεν :

I ψ —  Έφθάσαμεν ;
„ ---  Ναί,  κύριε.

—  Τοϋτο είναι λοιπόν τό μέρος, δπου 
καθ’ ύμόίς έγένετο ή μονομαχία ;

—  Ναί,  κύριε, τούτο είναι.

—  ’Επιμένετε εις τοϋτο ;
—  ’Επιμένω, καί άν ψεύδωμαι, ό Θεός 

ας μέ έγκαταλείψϊ).
—  *0 θεός σάς έγκατέλειψεν ήδη, ε ί 

πεν ό είσαγγελεύς' ό θεός διεσκεδασε και 
τήν τελευταίαν άμφιβολίαν, ή όποία μοί 
άπέμενεν. *0 θεός, δπως μέ κάμει να 
θιζω, ούτως είπεΐν, διά τού δακτύλου τό 
έγκλημα, ήγειρε τό  νέον δάπεδιν τής έν 
τφ  πύργψ στοάς καί ΰπό τάς έκ δρυός 
σανίδας μοί Ιδειζε τό χυθέν αίμα. . . Μή 
έπικαλήσθε λοιπόν πλέον ματαίως τό ο- 
νομα τού θεού ! αΰτός σάς κατεδίκασε 
καί είναι βλασφημία νά τόν έπικαλήσθε 
ώς μάρτυρα !

—  Τί  ! έψέλλισεν ό κύριος Δεβεζαί, 
έκθαμβος καί έν άπογνώσει, είζεύρετε . . .

—- Είζεύοω δτι έχύθη αίμα πρό τής 
θύρας τού κοιτώνος τής συζύγου σας κατά 
τήν νύκτα της 20 Σεπτεμβρίου 1820.

—  Ά λ λ ’ αΰτό δέν άποδεικνύει τίποτε 
. . . απολύτως τίποτε. . . εί μή τό κοι- 
νότερον σ υμβ άν .

"Ο τε είσαγγελεΰς καί άνακριτής έμει 
δίασαν ταΰτοχρόνως.

—  Ώ  ! είπεν 6 κύριος Πασσελιέρ, δέν 
άγνοοϋμεν καί τήν έζήγησιν τού γεγονό
τος τούτου, τήν οποίαν έκάμετε νά πι- 
στεύσουν οί ΰπηρέται σας. . . καί τήν έκ- 
τιμώμεν δσον άζιζει.

—  Λοιπόν, κύριε, δέν πιστεύετε είς 
τήν έζήγησιν ταύτην ;

—  Μή υποβιβάζετε τόσον τήν νοημο
σύνην μας, φρονούντες δτι δυνάμεθα νά 
πιστεύσωμεν τόσον άτεχνον ψεύδος

—  Ά λ λ ά .  . .
—  Μή επιμένετε, κύριε. . . ‘ Η πεποί- 

θησις ήμών έδοαιώθη. Ά ς  άσχοληθώμεν 
λοιπόν έπί τής αιτίας, ητις έφερεν ήμόΣς 
ένταϋθα. Διηγήθητε ήμϊν πώς έγένετο ή 
δήθεν μονομαγία αυτή.

—  Καί πρός τί, θεέ μου ; . . . άφοϋ 
δέν μού πιστεύετε.

—  Λέγετε,  κύοιε . . . σάς άκούομεν. 
Ό  κόμης Δεβεζαί έποίησέ τινα βήματα

καί είπεν :
—  Ό  υποκόμης ήτο έδώ, δτε ή χείρ 

μου, τεθεΐσα έπί τού ώμου του, τόν έστα- 
μιάτησεν άποτόμως.

  Tt επραζε τότε ;
—  Μού ώρκίσθη δτι ή σύζυγός μου ήτο 

1 άθώα, καί έτέθη άμέσως είς τήν διάθεσίν
fiou.

—  Είτα ;
—  ’Επροχωρήσαμεν μέχρι τοϋ τοίχου. 

Ό  υποκόμης έρριψε τόν έπενδύτην του 
χαμαί. Εί τα έλαβε τά Ιν τών ζιφών καί 
ή μονομαχία ήρζατο.

—  Πού υποστηρίζετε δτι ήσθε τοπο
θετημένοι ;

—  Έ γ ώ  έδώ.
—  Καί ό υποκόμης ;
—  Έκεϊ.
—  Ποίαν πληγήν Ιλαβεν ;
—  Πληγήν ζίφους έπί τοϋ μετώπου, 

|Αΐκρόν τ ι  άνωθι τού μεταζΰ τών δύο ό- 
ρρύων κενοϋ.

["Επεται συνέχεια]. Π α ν . Π α ν α ς

ΙΙΕΤΡΟΣ Ο ΓΙΤΑΝΟΣ
Ισπανική παρίδοσις.

—  Ά  ! Ά  ! σενόρ Γάλλε, άνέκραζε 
στρεφόμενος πρός με έκ τίνος πλησίον 
τραπέζης υψηλός τις ήλιοκαής Άραγόνιος, 
καί σείς βλέπω συμπαθείτε καί λυπεΐσθε 
διά τάν Πέτρον ! δέν είνε άζιος οίκτου 
αΰτός'  κανείς δέν πρέπει νά λυπήται έ- 
κεϊνον, ό όποιος ποτέ δέν έλυπήθη τοΰς 
άλλους !

Καί άποτεινόμενος πρός τόν Πέτρον,ή- 
κρωτηριασμένον καί κυφόν τινα έπαίτην, 
δστις είχε πράγματι, ένεκα τής άθλιότη- 
τός του, διεγείρει τήν συμπάθειάν μου,

—  Έ  ! τφ  λέγει,άν θέλης νά πάρης κα
νένα κυυάρτν δεϊζέ μας τήν τέχνη σου' 
έλα ! παράστησέ μας τόν ταυρομάχον τόν 
Ραμέρον.

Ό  Πέτρος έφάνη παραδεχθείς τήν πρό- 
τασιν'  διότι πλησιασας άμέσως τράπεζάν 
τινα είς τό μέσον τού καφφενείου, δπερ 
κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν ήτο πλήρες κα
πνού καί πελατών Ισπανών ώς έπί τό 
πλεϊστον, ήρχισε πολΰ περίεργον παν το 
μίμαν.

Κ α τ ’ άρχάς έζετέλεσεν δλας τάς κινή
σεις τοϋ καπεάδορ (capeador) μέ τοιαύ- 
την εΰκινησίαν καί δεζιότητα, οΐαν άδύ- 
νατον ήτο νά πιστεύσγι τις.

Ή  μάν τα1 έπέτα σχεδόν έπί τών χει- 
ρών του' πότε έσάοωνε δι’ αΰτής κύκλψ 
του τό έδαφος, πότε περιεκάλυπτε στ ιγ-  
μιαίως δλον του τό σώμα, πότε πάλιν 
τήν περιέστρεφεν άστραπιαίως πέριζ τής 
κεφαλής του καί άλλοτε τήν έδίπλου έν- 
αλλάζ  έπί τής δεζιάς καί άριστεοδς χει
ρός.

Έπ ί  τέλους ύψωσε τήν χεΐρα καί κε- 
κυρτωμένον έχων τάν βραχίονα έφαίνετο 
ώς νά έκράτει ζίφος, έν ώ ή έτέρα του 
χείρ έφαίνετο κυματίζουσα τήν έρυθράν 
σινδόνην' πρός στιγμήν έκινεΐτο δι' έλιγ- 
μών, ώς εί θέλων ν’ άποφύγη τά κτυπή
ματα τών κεράτων' δτε αίφνης μετά δυ
νάμεως καταβιβάζει τήν ΰψωμένην χεΐρά 
του' τόσον δμως ζωηρώς έζετέλει τάς κι
νήσεις ταύτας, ώστε πρός στιγμήν ένόμι- 
ζες δτι πράγματι έκράτει ζίφος καί δτι 

| ήδη πρό τών ποδών του γονατίζει  ό φο
νευθείς ταϋρος.

) Παταγώδη χειροκροτήματα καί ήχηρα: 
Ό λ λ ε  ! Ό λ λ ε  ! 2 ήκολούθησαν τήν τ ε 
λευταίαν κίνησίν του, έν ώ συγχρόνως πέ 
ριζ του έσχηματίσθη κύκλος έκ τών έν- 
θουσιασθέντων Ισπανών, οΐτινες τφ  έρ- 
ριπτον, ένθαρρύνοντες αΰτόν, νομίσματα.

Κάτωχρος έκεΐνος και κάθιδρως έκ τού 
κόπου έψέλλισέ τ ι  είς σημεΐον εΰχαριστή- 
σεως, * ί τα έγείρας τήν μάντα του διηυ- 

| θύνθη χωλαίνων πρός τήν θύραν' Ικπλη-

1 Ί σ π α ν ιχ ίν  χοντόν έπανωφόριον.
2  Ά ναφώ νησις βονήθης έν ταίς ταυρομαχίαις.



κτος ομως πχρετγιρϊΐσα δύο παχεα δά
κρυα,τά όποια έκυλίοντο κατά μϊίκος τών 
ισχνών παρειών του.

—  AC ! τόν χατέργαρο, κάμποαα μά- 
ζευσε ! άνέχραξε πάλιν νι^γιρώς γελών ό 
γε ί των μου. Παρατγ)3·/ι<ϊας δμως ττ,ν έντύ- 
πωσιν, γ)ν μοί έπροζένει 7) σ*.λγιρόττ)ς του 
αυτγ) ποός τόν δυστυχή Ιπαίτγιν —  ά ! 
σενόοε, μοί λέγει, <ιεϊς βεβχίως έκπλγιτ- 
τεσθε και πολΰ διχ,αίως' ναί μ£ν μ3ς έν- 
θουοιάζει πρός στιγμήν τό κυμάτισμα 
τής μυυλετας* άλλ’ αΰτό Slv μόίς κάμνει 
καί νά λγισμονώμεν τόν κακοϋργον.

—  Καιιοΰργον ; ά<έκραξα, άλλά καί 
τ ί  δύναται νά ποάζγι αΰτός ό δυστυχής 
καί καταφέρεοθε τόσον έναντιον του ; 
Κυφός, παραμορφωμένος καί έπαίτνις, νο
μίζω ότι . . .

—  Καί μ’ όλον τοϋτο, σενόρε, μέ δ ιέ
κοψε, διόλου δέν τόν αδικώ, δταν τόν 
λέγω κακοϋργον' σ3ς φχίνεται παρα'ενον, 
τό βλέπω' διά τοϋτο πολΰ σάς παρακαλώ 
νά ακούσετε τγ)ν ιστορίαν του καί Ιπειτα 
κρίνατε ό ίδιος άν εχω άδικον.

—  Ό  Πέτρος έγεννήθγ) είς τ·ην Σαρα
γόσαν, άλλά δέν είναι Ισπανός '  είνε Γι- 
τανός καί βεβαίως θά γνωρίζετε δτι αΰ- 
τοί είναι ζενοι εις την Ισπανίαν,  έπειδη 
κατάγονται άπό έκείνους τοΰς κατηραμέ 
νους Μα ύρους.

Εις καθε πόλιν λοιπόν έχουν ιδιαι
τέρας κατοικίας, χωριστά άπό τοΰς άλ
λους, καί οΰτε έρχονται είς έπιμιζίαν μέ 
κανένα' τοΰς γάμους των τοΰς κάμνουν 
αναμεταξύ των'  καί τοϋτο, διότι ούτε αΰ
τός ό Θεός θέλει νά άνακατωθ·?) τό βρω
μερόν τους αίμα μέ τοΰς κατοίκους τών 
χριστιανικών έπαοχιών.

Κ α τ ’ άρχάς έμπορεύετο ίππους μέ τόν 
πατέρα του'  Ιπειτα δμως ή τύχη του τόν 
Ιρριψεν έπιστάτην είς εν ταυροτροφεΐον
canaderia).

ΤΗτο  ό διάβολος πολΰ έξυπνος καί το λ
μηρός, εΰθΰς δέ έξ άοχ'71; ήσθάνθη μεγ*- 
λην κλίσιν πρός την ταυρομαχίαν.

Μά την πίστιν μου,σενόρε, ητο ωραίος, 
δταν έφιππος, μέ την λόγχην είς τό χέρι, 
έκυνηγα τοΰς αγρίους ταύρους' καί σας 
βεβαιώ δτι δέν ΰπίίρχον πολλοί ‘ Ισπανοί, 
οί όποιοι ήδύναντο νά συγκριθοϋ» μέ αΰ
τόν είς την ωραιότητα'  μη τόν βλέπετε 
τώρα, διότι τόν εχει τιμωρησγ) δ Θεός

Έπ ί  τέλους έφθασεν ή ημέρα τής εΰ- 
τυχίας του.

Ό τ ε  Ιπειτα άπό ολίγον καιρόν ήλθε 
νά έπισκεφθή τό ταυροτροφεΐον ό κόντρα- 
τίστας^, έθαύμασε την δεξιότητα τοϋ 
Πέτρου καί αμέσως τόν έζήτησεν άπό τόν 
αυθέντην του.

Τά πρώτα βήματά του έστέφθησαν μέ 
Ικτακτον έπιτυχίαν'  ώς πικαδόρ^ διε- 
κρίνετο μεταξύ τών άλλων, αΰτός δέ μό 
νος μετά τοϋ ίσχυροϋ Καλδεοώνος κατώρ

1. Οΰ τω καλείται τό κοντάριον, έφ’ου εΤναι προς- 
ίεδεμένον έρυθρόν πανίον πρίς έξερεθισμόν τοΰ ταύρου

2. Έργολάδος ταυρομαχιών
3. Οί έφ'ίππου μαχόμενοι λογχισταί.

θου καθ’ δλην τήν διάίκειαν τοϋ άγώ'Ός 
νά μή άλλάζη ίππον. Ουδέποτε εσφαλεν ή 
λόγχη τ^υ' άλλά καί μετά ταϋτα ώς Κα- 
πεαδόρ * ένεθουσιαζε τοΰς θεατάς καί με
τέδιδε θάρρος καί δύναμιν άφιτσιονάδος^' 
τά  βήματά του ήσαν στερεωτατα, ή δέ 
y είρ του αλάνθαστος.

’ Αληθή δμως θρίααβον έκέοδισεν ώς 
βανδεριλλέρος 3 , αί γ-Αρίς του έκινούντο 
μέ άστοαπιαίαν ταχύτη τα '  έπέτα μάλ
λον ■?) 'ίτρεysv όταν κατά πόδας ήκολούθει 
τό μχινόμενον θηρίον αξιοθαύμαστος δέ 
τ ω ό ν τ ι  ήτο, όταν, χωρίς νά μετατοπίσϊ) 
τοΰς πό^ας,?καμπτε ώς αίλουρος τό σώαά 
του καί ό ταϋρος διήρχετο ώς διά στεφά
νη;.

Τί τά  θέλετε, σενόρε, εφθασεν είς τό 
κατακόρυφον τής δόξης ένός ταυοοκ-ά^ου' 
ή Μαδρίτη καί ή Σεβίλλη τόν έζήλευον, 
άκόμη δέ καί αΰτή ή αΰστηοά Γρεναδχ 
τοϋ προσεμειδία.Ή «Λυδία»  έ^/ιμοσίευσε 
τήν εικόνα του δύο δέ ημέρας μετά ταΰτα 
ή αλτερνατίβα  ̂ εμελλε νά τοϋ έγχειρίσ/ι 
τό ξίφος.

Ή τ ο  Σεπτέμβριος, άν δέν άπατώμαι, 
καί συνέπιπτεν ή έορτή τής Παναγίας 
τοϋ Πιλάρ' έπί τής πλατείας λοιπόν, 
μετά τήν λιτανείαν, έμελλε νά χειροτο
νηθώ ό Πέτρος.

Τήν παραμονήν τής περιποθήτου εκεί
νης ήμερας εφθασεν είς τήν πόλιν μας ή 
κουαδρίλλα^, μεταξΰ δέ τών πρωτων, οΐ- 
τινες Ιτοεξαν νά τήν ΰποδε^θώσιν, ήτο 
καί ό Γ ιοζέ;  Καντάρος, περίφημος πικα- 
δόρ, τήν δέ έσπέραν τοΰς προσεκάλεσεν 
δλους είς πολυτελές γεϋμα. Ή λ θ ε  καί ό 
Πέτρος ό Γιτανός, συνοδευόμενος μάλιστα 
καί άπό τήν ερωμένην του, είς τήν όποιαν 
■η^ελε, φαίνεται, νά δειξη τήν δόξαν, ητις 
εμελλε νά τφ  άπονεμηθή.

Ι Ι το καί αΰτή Γιτανή, άλλά, σενόρε, 
δέν θά ήδύνασο νά φαντασθής ώραιοτέ- 
ραν 'Ισπανίδα' έφερεν έπάνω της δλην 
τήν μαγείαν τής ’ Αν^λουσίας ,  άλλοίμο 
νον δέ είς έκεΐνον, ποός τόν όποιον ήθελε 
ρίψει τούς φλογερούς οφθαλμούς της. "Α ! 
νομίζω δτι τήν βλέπω ά*όμη είς τήν 
τερτούλια® μας' διότι καί έγώ, ώς φίλος 
τοϋ Πέτρου, ήχην προσκεκλημένος ό ο 
φθαλμός τής κόρης έκείνης τού διαβόλου 
είσέδυεν είς τά μύχια τής καρδίας σου 
και εφεοεν έκεϊ τήν τρικυμίαν' είς τά 
μαϋρόν της χαί υγρόν βλέμμα άλλοτε άνε- 
γνώριζες τόν παράδεισον, μ.έ δλα τά θέλ-

κάθε φοον*|σάς κάμνουν νά λησμονήσετε 
τίδα. Αίφνης γμχισαν δλοι νά φωνάζουν 
την γιότ τα' .

’Αμέσως έβγαλαν άπό τήν μέση τό 
τραπέζι - τά  μανδολΐνα καί αΐ κιθάραι έ- 
συμφωνησχν καί ή;χισεν ό χορός.

1. Ισπανικά; χορός, χορευόμενο; ΰπό ούο μόνον.

["Επεται συνέπεια].

% -

γτοτρά του, καί άλλυτε την φοοεραν κ,ο- 
"λασιν.

Κατά  τάς δέκα, ενρισκόιιεΟχ δλοι είς 
ευθυμίαν* επαυσχν πλέον αί συζητήσεις 
καί τ^^ισαν τά χ τ χ  αυνυόίυόαενχ άπό 
τάς κ,ιΟάρα; κχ\ τά [ΑεΟυστικ,ά {xxvSo^ 
λϊνα, τά  όποιχ, γνωρίζετε, (χόνον

1. Ξ ιφ ομάχος βχλλω ν τόν τ*3ρον έλ τοΰ  συιτά δην.
2 . Ο ί ip /a p io t  τα υ ρ ομ ά /ο ι.
3 . ’ Exetvo ,ο ϊπ νες π ρ οα χΛ λώ ίΐν  έπ'. τής p r /ε ω ; τοΰ 

ζώ ου μικρά ακόντια δ'.ά ση ιαιώ ν μ ιχρ^ν κ ίχ ο ιμ η -  
μένα χα \ άπολήγοντα elc αγκισζρον ,  δι*ών έρίθίζεται 
ό ταύρο;

4 Ο υτω έλέγετο ό ανώτερος τ α υ ρ ο /ά /ο ς , δ προ- 
6'.οάζο»ν τόν χαπϊαδόρ εις πρώτην έαπάδα (ξίφος).

5. Συντροφιά άχολουθοΰσα τήν πρώτην έτπ ά δ α .
6. Συντροφιά.

Ε ' Σ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε Ϊ Ο Ν

Τ Ω Ν  Ε Κ 1Ε Κ Τ Ω 3Ι Μ Τ Θ 1Σ Τ 0Ρ Π Μ Α Τ Ω 8
α ίίιΟ ίΝ Τ Α Ι ΤΑ ΕΞΗί ΒΙΒΛΙΑ:

[Α ί  έν παρενθίαει τιμαί οημειοννται yapiv τί>ν έν 
ταΤ; ε'πχρ/ίαι; κα\ τω  ε;ωτερικίΤϊ έπιΟυμούντων ν’ ά- 
ποκτήσωσιν αΰτά, έλεύθϊ_ρα ταχυδρομικών τελών].

«Κ ω μ ω 5 ·α ι» ΰπό Ά γ γ .  Βλάχου Δρ. 2 [2.201 
« Ό  Γονζάλβη ; Κορίοϋβιος ή J p^viSa άνα-

κτηβεΐσα  ̂ μυΟ'.στ 'ρηαα . . Δρ . 1.50 [1 .7 0 ]
« ’’Ανθρωπος τού Κ ότμου» , ’ Αθηναϊκή μυιθ- 

στορία. 6 τί» Γρ. Δ . Ξϊνοποΰλου. Δρ. 2 (2.201
«Έ λ λη ν ικ α ί Σκηναΐ» δπό Ά γγε 'λου  Βροφ'ίε- 

ρίου, μετάφρ. ύπό [I. Ιίχνά  [τόμ . 2| Δρ. 5 [5 5 0 ] 
« Ή  Ν α-ία  Μ αριάνθη» μυθ.στόρτ,υ.α π ρω τό

τυπ ον.................................................Δρ. 1,30 (1.50
« ΙΙιρ ι .όε'α τής Γής είς 80 ήμερα ;» μυθιστό

ρημα Ίουλ'ου Β έ ρ ν . .............................Δρ. 1.70 (2 )
« Ό  "Α ρχώ ν τοΰ Κόσμου», μυθιστόρημα είί 6

τό μ ο υ ς ......................................................... Δρ  8 (9  .
«Α ί  τελ ευ τα ίο ι ήμίραι τής Ι1ομπη<..ς» μετά-

φρασ·.ς Γ . Κ. Ζ α λ α /.ο'ιστ α  Δρ. 4 (4 .50 ,
« Έ -ομ ολόγησ ίί ένός Ά β β α »  μυθ. Λρ. I 50( 1 60 ' 
"Τυχχ ϊον Συμβάν", διήγημα πρωτότυπον, δπέ

Αεων'όα  II Κανελλοπου) ου............  δρ. 1 (1.10
«Μ 'α  ήμερα έν Μ αδέρα», μυθιστορία Παΰλου

Μ α ντ;γά τσα , δ ρ α χ . ..........................  1,50 (1 .6 0 ).
« Ό  Διάβολος έν Τουρκ ία», ητο·. Σκηναί έν 

Κωνσταντινουπόλει, ΰπό Στεφάνου Θ.Ε£νου.”Ηκ- 
δοσις δευτέρα, ά ίεία  τοϋ συγγρα-ίέως. έν ή προσ- 
ετεθτ, έν τέλε ι κ ί το δράμα « Ή  κατασ-ροφή τών
Γεννιτσάρων».Τόμοι 2 .....................  Δρ. 5. [5.501

« Λ; Έ / θρα ί Μ η τέρ ε ;». μυθιστορ'α Catulle
M endes............................................. δβ. 1 50 (1 .70 '

« Ο Γ ιά ννη ς», μυθιστορία Paul de Cock με · 
τάφρασις Κλεάνθους .V. Γρ- ανταφύλλου δρ. 2 .20 ;

« Μπουμπουλ’να — Ά ρ κ ά δ ιο ν », Δράματα  δπό
Γ. Άνδρικοποΰλου..........................  Δρ. 3 [3 .3 0 ]

« Ή  Ι Ιλ ω τή  Πόλις » μυθιστορία Ιουλίου
Βέρν..................................................  δρ. 1 (1 ,20

«Τ ά  ’ Απόκρυφα τής Μασσαλίας, μυθιστορία
Αίμιλίο»» Ζολά ............................... Δρ. 3 (3 ,30 )

« Η I υναικες, τα  Χ αρ τιά  και το  Κρασ”. » ,  μυ
θιστορία Paul «1θ Cock,μετά©ρασις Κλεάνθους JN.
Τριαντάφυλλου ............................... Λρ. I [1 .2 0 ]

Π > ήαατα  1. Γ  Τσακασιάνου $ρ. 3. (3 ,2 0 )
Χ ρυσόδετα .............................................  »  ί

«Μ α ρ α  ’Α ν τω ν ιέ τ τα » ,  υπο Γ. Ρ μα, τρα γ ι
κόν ιστορικόν μελόδραμα είς 4 πράξεις, μελο
πο·. ηθέν υπο toj εν Ζακύνθω μουσικοδιδάσκαλου 
ΙΙαύλου Καρέρ. μετάφρασις I .Κ .Σφήκα λ .50 [55  

«Ο Ι Μελλόνυμφοι τής £ π ιτζεβ ερ γη ς », μυθιστο- 
ρ α Ξαβιε Μαρμ-.ί, στεφθεΐσα υπο τής Γαλλικής
’ Ακαδημίας...................................... Λρ. 1,50 [1.701

« Ά τ τ ικ α ι  Νύκτες ». Δρά μ α τα  —  ΙΙοιησεις
Σ. Ν . Βχσιλειάδου .................................. 2 (2.20

« Ό  Δ.αβολο -  Σίμων, μυθιστορία Ponson-De-
T e r r a i l ........................................  Δρ. 1,50 (1 ,70 )

«Τ ό  Κατηοαμενον Κ απηλεΐον», μυθιστόρημά
Λουδοβίκου Ν οα ρ ............................Δρ . 1,50 (1,70

«Ζ ίλ  Βλάβ μ υ θ .σ τόρημ α ................... Δρ. 5 .(6 )
«Ο ί Α γ ώ ν ε ς  του Βίου: Σέργιο. Πανίν/,ς*, μυ- 

θ·.στόρη·.α βραβευθέν ύπο τής Γαλλικής ’ Α κα 
δημίας........................................  -^Ρα/· ^ [2 .2 0 )

« Ή  Λύτου Μ εγαλειότης το  Χρήμα*», μυθιστο
ρία Ξαβιέ δε Μοντεπεν (τεύ χ η  I I )  Δρ. 6 [6 .6 0 } 

*0  « ’ Αδικηθεί; Ρογήρ ς » ,  μυθιστορία Ιουλίου 
Μαρύ, 2 τόμοι Ικ  686 σελίδων, δ,:αχ. 3 (3,40
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