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*0 Κορεντΐνος άφ·/]ρεσε τόν πΐλόν του 
χαί διά τής χειρός άπέμαζε τον άπό τοϋ 
μετώπου του ρέοντα ιδρώτα.

Τό παρελθόν τοϋ οΕκου του άνεφαίνετο 
αΰτφ  φρικαλέον. Ή  άνέγερσις τή ς οίκο- 
γενείας του, ή σωτηρία, ήν ΰπέδειζεν 
αΰτφ  πρό μικροϋ ί) Καικιλία , τφ  έφαί
νετο αδύνατος. Τό οικοδόμημα τοϋτο τής 
εΰδαιμονίας καί ειρήνης ήδύνατο έν άκα- 
ρεΐ νά καταρρεύσϊ) ΰπό τό φύσημα ζηλο
τύπου τινός, ώσπερ χάρτινον παλάτιον 
διά τοΰ δακτύλου παιδιού.

Ό  κυρ Λεσγιδού ήν αμείλικτος δ ιώ 
κτης αΰτών ΙΙρό δεκαετίας έκαιροφυλά- 
κτει νά εΰργι κατάλληλον πεοίστασιν ΐνα 
καταστρέψιρ αΰτούς, χάρις δμως τφ  Ί β ,  
δστις άκαμάτως είργαζετο, ή περίστασις 
αΰτη δίν παρουσιάζετο τφ  άκάμπτψ κλη- 
τήρι.

Ήννόει έν τούτοις ό κΰρ Λεσγιδοΰ δτι 
οί Κερανδάλ είχον μυστικόν τι καί έζη- 
γριοϋτο μή δυνάμενος νά μάθγ) αυτό.

Δέν ευρίσκει τις συνήθως ογδοήκον- 
τα χιλιάδας φράγκων υπό τό πέταλον 
ΐτπου ή είς κοίλωμα δένδρου είς Μορβάν. 
Οί Κερανδάλ έπλήρωσαν μέχρι λεπτού 
τάς όγδοήκοντα χιλιάδας, &ς ώφειλον, 
χωρίς νά εΕπωσι πόθεν προήρχοντο τά 
χρήματα εκείνα, ό δέ Λεσγιδοΰ ΰπώ- 
πτευεν Ιγκλημα.

Καί δμως οΰδέν ήδύνατο ν’άνακαλύψν), 
μ’δλας τάς λεπτομερείς έρεύνας καί ανα
ζητήσεις. ΤΗτο έν τούτοις είς άκρον έπί- 
μονος καί δέν άπηλπιζετο.

Ή  ιστορία τής Μαριάννας ίρζατο κοι- 
νολογουμένη. 'Οσάκις ό δικαστικός κλη- 
τήρ μετέβαινεν είς Έλβέν δι’ υπηρεσίαν 
διήρχετο διά τοϋ Πενοέ διά νά μάθη ει
δήσεις.

Έ σταμάτα  παρά τφ  πεταλωτή Καου- 
σάκ καί έζήτει πλοροφορίας. Οΰτος δέ, 
φύσει αγαθός καί εύπιστος, διηγείτο τφ  
Λεσγιδοΰ δ,τι έγνώριζεν, δτι δηλαδή ή 
κυρία Κερανδάλ κατελαμβάνετο ΰπό αί - 
φνιδίων φόβων καί φοβερών παροζυβμών, 
καθ’ ους έφύλασσον αΰτήν είς τό δωμά
τιόν της.

Όβάκις ' έπίσης συνήντα τόν Ζεαννΐνον, 
δστις δλονέν καθίστατο μελαγχολικώτε- 
ρος, ήρώτα και τοΰτον, άλλ’ ό Σακορρά- 
φας οΰδέν νέον έγνώριζεν αΰτφ .

Οΰχ ήττον ό κλητήρ ήοζατο έννοών τι 
άμυδρώς καί κατά καιρούς έλεγε λόγους

ανησυχητικούς, ώς εί έγνώριζε πλειότερα 
τών δσων αληθώς έγίνωσκε.

Τοΰς λόγους τούτους ΰπενόει ό Κορεν
τΐνος λέγων τφ  άδελφφ του δτι δ κΰρ 
Λεσγιδοΰ ελεγεν δτι θά μετέβαινεν δ α 
νακριτής παρ’ αΰτοΐς.

Οί δύο αδελφοί έβάδιζον πλησίον άλ
λήλων έν σιγϊΐ.

Τό πρώτον ήδη έν τφ  βίψ του δ Κο
ρεντΐνος διέβλεπεν άλλην υπαρζιν έκείνης, 
ήν μέχρι τοΰδε διήγε.

Μεταζύ δέ τοϋ νέου τούτου βίου καί 
αΰτοϋ τό παρελθόν προεβάλετο κώλυμα.

Μεχοι τής έποχής έκείνης είχε λτρστοϋ 
ένστικτα. Ή δη  άλλαι σκέψεις έγεννώντο 
έν αΰτφ . Οί λόγοι τ?ίς Καικιλίας έζωο- 
γόνησαν αΰτόν καί έπέφερον τήν τοιαύτην 
είς τόν χαρακτήρα του μεταβολήν.

Ή  ώραία καί πλουσία έκείνη νεόίνις 
ήλθε πρός αΰτόν άφ’έαυτής ζητούσα συμ- 
φιλίωσιν καί ειρήνην Τίς οίδεν !

Ά λ λ ’ήτο όνειρον Έζεπλήσσετο δέ και 
αΰτός διά τήν μεταβολήν του.

—  Τί σκέπτεσαι ; ήρώτησεν έ ’Ιάκω
βος.

— Σκέπτομαι πώς εΓμεθα λγισταί.
— Νά δά ! είσαι παράζενος, ά πήντη 

σεν ό ’Ιάκωβος γελών. Μήπως θέλεις νά 
γείνιρς καλόγηρος, Κορεντΐνε·, Είναι λ ι 
γάκι άργά, μά θά σοΰ πηγαίνουν ώραία 
τά ράσα' θά γείντρς Ινας χαριτωμένος 
παπόίς. Μά τ ί  θά γείνω έγώ μόνος ; Έ γώ  
είμαι τό χέρι καί σΰ τό κεφάλι, Κορεν
τΐνε.

Ή  συνδιάλεζις αΰτών διεκόπη ΰπό τοΰ 
κρότου άμάζης έρχομένης έπί τίνος έγ- 
καρσίας όδοΰ.

Οί δύο αδελφοί, ώς έκ τής συνηθείας 
τοϋ λαθροθήρα, έκρύβησαν όπισθεν θά 
μνων είς τριών βημάτων άπόστασιν άπό 
τής όδοΰ.

Ή  &μαζα έσύρετο υπό αθλίου καί κά 
τισχνου ΐππου, μόλις δυναμένου νά σύρνι 
αΰτήν.

*0 καιρός ήν ομιχλώδης, θύελλα δέ 
φθινοπωρινή έφαίνετο έπικειμένη.

Ό  οδηγός τ$ς 4μάζης ήν δ κΰρ Λεσγι- 
δού, δστις έσταμάτησε, τόν ίππον, ΐνα 
δώσγ) είς αΰτόν καιρόν ν’ άναπνεύσγι.

— Είναι αρκετός δ δρόμος άπό Πορ- 
νιγουέν είς Σαίν-Ζιλδάς, είπε τφ  συνοδφ 
αΰτοϋ, καί είσαι αρκετά βαρύς, Μισώ, 
γεΐτόν μου. Κουράζεις τόν Μπιζού, ά λλ ’ 
είναι λαμπρόν ζφον καί δέν τρέχω τόν 
κίνδυνον νά μ’ άφήσιρ είς τό μέσον τοΰ 
δρόμου. Μοί έλεγες λοιπόν δτι θέλεις νά 
νυμφευθϊίς τήν μικράν Κερανδάλ ! Καλή 
ε ίνα ι .

— Ναί. ’Απόψε μάλιστα θά κάμω τήν 
αΕτησιν. Μεταζύ μας, νομίζω δτι τής α
ρέσω.

— Σοΰ άρίσει ή δεσποινίς ;
— Ναί, μοΰ αρέσει. Είναι χαριτόδρυ- 

τος, μά τήν αλήθειαν.
— Ποτέ δέν θά γείνιρ ώραία ώς ή μ ή 

τηρ της. Ητο ή ώραιοτέρα κόρη τοΰ 
Μοοβιάν είς τόν καιρόν της. θ ά  τήν 
ένυμφευόμην, μολονότι δέν είχε τίποτε 
διά προίκα. Έπροτίμησε τόν Κερανδάλ

ή ταλαίπωρος ! "Ας είναι, αΰ>τά έπέρα- 
σαν. Λοιπόν εΤσαι άποφασισμένος ;

— Βεβαιότατα.
— Άφοΰ λοιπόν τό άπεφάσισες, ένω- 

μοτάρχα, διατί ζητείς τήν γνώμην μου ;
— Απλώς διά νά τήν μάθω. Είσαι 

άπό αΰνόν τόν τόπον. Δέν ΰπαρχει ώραιο- 
τέρα κόρη καί είναι πολύ εΰχαριστον νά 
λέγγι κανείς,στρέφων τόνμύστακα,δτι h ii  
συζυγον τήν ώραιοτέραν γυναίκα τής π ε 
ριοχής, καί δτι οδτε δ δήμαρχος, οΰτε δ 
άνακριτής, οδτε κανείς άλλος έχει όμοίαν. 
Είναι αληθές ;

— Ναί, άλλά πρέπει νά μή έχγ·, κα
νείς νά εΓπτρ τίποτε.

— Βεβαίως.
— "Ακούσε , Μισώ. Είσαι σοβαρός 

άνθρωπος καί ήμπορεΐ νά συζητήσω μαζύ 
σου. Έ γώ , ώς γνωρίζεις, δέν άγαπώ νά 
λέγω κακόν διά κανένα. Ε κτελώ  τά  
χρέη μου καί τίποτε περισσότερον. ’Αλλά, 
μεταζύ μας, λέγουν πολλά διά τοΰς Κε
ρανδάλ. Είζεύρεις πώς άπέθανεν ό πατήρ 
μίαν νύκτα είς ενα λάκκον.

-— ΤΗτο ασθενής, παρετήρησεν δ χω - 
ροφύλαζ.

—  Τά, τά, τά, τά ! είπεν δ κλητήρ 
κρατών τήν γλώσσαν. Περίεργος άσθέ- 
νεια καί πολΰ ύποπτος. "Ακούσε- έγώ 
δέν λέγω μύθους. Είναι καί ή ιστορία 
τών χρημάτων, μέ τά δποία έπλήρωσαν 
τά χρέη των. Κάτι γνωρίζω, διότι τακτ ι-  
κώς έκοινοποίουν είς αΰτοΰς κατασχέσεις 
καί έζαφνα έπλήρωσαν είς δσους ώφειλον. 
"Επειτα είναι ή ιστορία τοϋ μαρκησίου δέ 
Φοντερόζ, δ δποΐος έφονεύθη μίαν νύκτα 
άπό μίαν σφαίραν. Μεταζΰ τών στρατιω
τών τοΰ μαρκησίου ητο και δ 'Ιάκωβος 
καί δέν τολμ^ί κανείς νά εΓπνι τάς υπο
ψίας του δι’αΰτόν.

— Αΰτά είναι μύθοι,είπεν δ Μισώ.Δύ- 
ναται κανείς νά είπϊ) δι’δλον τόν κόσμον, 
καί διά σέ, έπίσης, Λεσγιδού. Πρέπει νά 
εΐμεθα δίκαιοι.

"Ο δικαστικός κλητήρ Ιρριψεν έπί τοΰ 
συντρόφου του βλέμμα συμπαθείας, καί 
Ιθηκε τόν δάκτυλον έπί τοϋ μετώπου του.

— Πρέπει νά προσέχιρς, φίλε μου, ε ί
πεν αυτφ

Καί έζηκολούθησε μετά τής αΰτής 
πάντοτε πικρίας :

— Μόνον είς τόν πύργον προσποιούν
ται δτι δέν γνωρίζουν τίποτε. Ά λ λ ’ είναι 
καί ή Ιστορία τής χήρας, ή δποία είναι 
κατά τά τρία τέταρτα τρελλή. Διατί ; 
Ά πό  τήν λύπην της δι’ οσα συνέβησαν. 
Δέν σέ συμβουλεύω λοιπόν νά άναμιχθϊΐς 
είς αυτήν τήν σφηκοφωλεάν.

Ό  χωροφύλαζ ήκροίτο σύννους.
Τά θέλγητρα τής "Αγνής είχον κυριεύ

σει τήν καρδίαν του.
— Αΰτά τά λέγουν αί κακαί γλώσσαι, 

είπε Δέν πρέπει νά καταστρέφεται μία 
οικογένεια μέ τοιαύτας υποθέσεις. Ά ν  
ΰπήρχον άποδείζεις, ή δικαιοσύνη θά έκα- 
μνε τό καθήκον της.

— Ή  δικαιοσύνη είναι τυφλή, ένωμο- 
| τάρχα, είπεν δ κΰρ Λεσγιδού, οί δέ Κε

ρανδάλ πονηροί. Κυνηγούν τήν νύκτα ώς



λύκοι καί δέν είναι 8υν«τόν νά συλλη- 
φθοΰν.

— Η Ά γνή  είναι ώραιοτάτη, ΰπέ- 
λαβε στεναξας ό Μισώ.

— Είναι καί αΰτή μία Κερανδάλ, 
συνεπέρανεν δ κλητήρ, δυσπίστει.

Καί έμάστισε τόν ΐππον του, δστις ή ? ' 
ξατο πάλιν καλπάζων.

‘Όταν δ Ιάκωβος καί δ Κορεντΐνος 
δέν ή«·ουον πλέον τόν κρότον τές  άμάξης, 
έξέλθον τές  κρύπτης αΰτών.

*0 Κορεντΐνος ήν ώχρός ώς νεκρός.
Ή  φυσιογνωμία τοΰ άδελφοϋ του έξέ- 

φραζε τήν συνήθη αΰτφ  άδιαφορίαν.
— Λοιπόν ; ήρώτησεν δ ’Ιάκωβος.
— "Εχεις δίκαιον, αδελφέ, ειπεν δ Κο- 

ρεντϊνος στεναζων' έ  μοϊοά μας είναι 
*ΰτή ' δ μεγάλος πύργος δέν είναι δυνα
τόν νά ειρήνευση μέ τόν μικρόν, και ό
μως. .

Έσιώπησε.
Ό  Ίχκωβος έστράφη.
Ή  άμαξα τοΰ δικαστικού χλνιτέρος 

έφάνη εις το έναντι μέρος.
— Σύ, πχληάνθρωπε, έγρύλλισε, πρό

σεξε' θά σέ ξαναΐδώ.

ΚΓ'

Μία άποκάλυϋη ς.

Έν έτει 1880 δ Μωύσές Βλοΰνερ έν 
συνέταιρος τοΰ οίκου Ραϋμόν, προνομιού - 
χου καί τιτλούχου κολλυβιστοΰ έν Παρι- 
«ίοις, κατά τήν δδόν τοΰ Μελοδράμα
τος.

‘Ο κόμης δΆμβαρές είχε τ«λε(ως άπο- 
γυμνωθέ ΰπό τών γυπών έκείνων τοΰ Χρη
ματιστήριου. Έν τφ  τραπεζιτικφ έκείνψ 
γραφειψ άπωλεσε τά έκατομμύρια τές  
πατρικές αΰτοΰ περιουσίας. Τά δάση, 
αί οΐκιαι, αί έπαύλεις, τά πάντα είχον 
έκεΐ άπωλεσθέ.

*0 Ροζέ δΆμβαρές ώφειλεν έτι έπτα- 
κοσίας χιλιάδας φράγκων *ίς τοΰς ΰπό 
τοΰ νόμου προστατευομένους έκείνους λη- 
«τάς.

Τό ποσόν ην σημαντικόν.
Είς Ιουδκϊος, ώς δ Μωϋσές Βλοΰνερ, 

καί πολλοί Χριστιανοί, όχι καλλίτεροι έ 
κείνου, δέν άφινουσιν ευκόλως ν’άπωλεσθέ 
■τόσφ στρογγύλον ποσόν.

Ό  Μωϋτίς δέν είχε βεβαίως ανάγκη* 
χρημάτων. ’ Ητο πλουσιώτατος, πλήν i  
πλησπο;, ώς πάντες οί τοιούτου είδους 
άνθρωποι.

Ό  δΆμβαρές έφοβεϊτο τόν Βλοΰνερ, 
οστις μετεχειριζετο ιδίαν αΰτφ  γλώσσαν 
ήκιστα εΰγενέ· 'Τψηλός ώς κολοσσός καί 
ρωμαλέος ώς παλαιστής, δέν έφοβεϊτο δ 
Ιουδαίος νά έκβληθ^ από τές  θύρας.

Οί άτυχεΐς λοιπόν πα ΐκτα ι έτρεμον έ- 
νώπιον τοΰ φοβερού έκείνου πιστωτοΰ.

Δίς ή τρις είχε γράψει αΰτφ  άγγ ίλλων 
^τι έ  ΰπόθεσις έβαινε καλώς, καί οτι δ 
γάμος προσεχώς θά έτελεϊτο.

Προστατευόμενος ΰπό τές  μαρκησίας.

εΰνοϊκώς γενόμενος δεκτός ΰπο τές  δε- 
σποινίδος δέ Φοντερόζ, έφαίνετο τψοντι 
ότι θά έπετύγχανε τοΰ σκοποΰ του.

Ή  Καικιλία έδείκνυτο ήμερα τ^ Ημέρ:»: 
οΐκειοτέρα πρός τόν κόμητα. Χωρίς νά 
δώση δριστικώς τόν λόγον της, έφαίνετο 
οΰχ ήττον διατεθειμένη νά δ = χθέ τον 
ύπό τές  μητρός της προτεινόμενον αΰτέ  
σύζυγον.

Ό  δΆμβαρές άνήγγειλε τάς προόδους 
του τφ  Βλοΰνερ καί παρεκάλει αΰτόν νά 
πληρώση μικρούς τινας λογαριασμούς του 
είς έμπορους. Επειδή δ’ έπρόκειτο περί 
άσημάντων ποσών, δ ’Ιουδαίος έπλήρωσε 
ταυτα , οπως ουτω nocpacrj '̂/j CutYjpediotv 
τω οφειλέτη αΰτοΰ. Έξοφλών δμως τους 
λογαριασμούς τούτους δ Βλοΰνερ έμάν- 
θανε λεπτομερείας, άς ήγνόει.

Οΰτως έμαθεν, ότι δ κόμης συνετήρει 
έρωμένην, ήτ ις κατφκει είς μικρόν μεγα- 
ρον κατά τήν δδόν Αθηνών, καί ήτις 
ώνομάζετο Ζουάννα.

Δέν έγνώριζον είμή τ ’ όνομά της.
Ό  ’Ιουδαίος, μεταξύ τών άλλων αΰτοΰ 

έλαττωμάτων, είχε καί τό τές  περιέρ
γειας.

Οί έμποροι έξεθείαζον τήν καλλονγ,ν 
τ έ ς  νεάνιδος. Τινές μάλιστα ίβεβχίουν 
δτι δ δΆμβαρές θά ένυμφεύετο αΰτήν.

Ή  θαλαμηπόλος αΰτές  έλεγεν έιτίσης 
δτι δ κόμης μετεχειρίζετο τή,ν Ζουάνναν 
οΰχί ώς έρωμένην, άλλ ’ ώς σύζυγον νόμι
μον, περιποιούμενος εις άκρον αυτήν.

Τό μυστήριον τοΰτο άνγ) σύχησε τόν 
Βλοΰνερ, οστις έβλεπε κίνδυνον διά τόν 
γάμον, δ δποΐος ητο ή μόνη άγκυρα σω
τηρίας τοΰ κόμητος καί τών έπτακοσίων 
χιλιάδων φράγκων, δς οΰτος ώφειλε τφ  
τοκογλύφψ.

Έσκέφθη λοιπόν νά πληροφορηθ^ λε
πτομερώς τά πάντα.

Διά τοΰτο, έσπέραν τινά,μετά τό Χρη* 
ματιστήριον, δ Μωϋσές Βλοΰνερ, ένδεδυ- 
μένος ώς πρέσβυς, καί φέρων χρυσέν βα
ρύτιμον άλυσσιν έπί τοΰ λευκοΰ έσωκαρ- 
δίου του, μέ ζπαστράπτον τό έρυθρόν αΰ
τοΰ πρόσωπον, διηυθύνθη πρός τήν δδόν 
Αθηνών, καί τήν τετάρτην ώραν έκρουε 
τόν κώδωνα τές  θύρας τές  Ζουάννας.

"Οτε δ ‘Ιουδαίος είσέλθεν είς τήν μι- 
κράν αίθουσαν τοΰ μεγάρου, ή κρεολή 
έγραφεν έν τφ  γραφείφ της.

Ίδοΰσα τόν άγνωστον έκεϊνον, άπέ- 
κρυψε τήν έπιστολήν, καλύψασα αΰτήν 
διά φύλλου χάρτου.

Ό  Μ ωΰιη ; Βλοΰνερ ερριψε ταχύ βλέμμα 
είς τήν αίθουσαν καί τήν νεάνιδα καί διά 
μορφασμού έδειξε τήν άκραν αΰτοΰ εΰχα- 
ρίστησιν έκ τές  έξετάσεως ταύτης.

‘Η Ζουάννα έφόρει έσθέτα έξ έρυθροΰ 
μετάξινου ΰφάσματος μετά τριχάπτων, 
είχε δέ τοΰς βραχίονας ήμιγΰμνους έν ι έ  
χλιαρή ατμόσφαιρα τ έ ς  αιθούσης.

Διά νεύματος έδειξεν άνάκλιντρον τφ  
έπισκέπτη καί άνέμεινε.

— Κυρία, ήρξατο ό Μωϋσές, έκπλήτ- 
τεσθε βεβαίως βλέπουσά με' ή φυσιογνω
μία μου σ2ς είναι άγνωστος. "Ερχομαι 
νά σόίς πκρακαλέσω νά μοί δώσετε πλη -

ροφορίαν σχετικήν πρός τόν κύριον κό
μητα δΆμβαρές, μετά τοϋ όποιου έχω 
νά κανονίσω σπουδαία συμφέροντα. Λείπει 
έκ Παριοίων ήδη ;

— Αληθώς.
— Έπιτρέψατέ μοι μίαν έρώτησιν . 

Γνωρίζετε τήν αιτ ίαν τές  απουσίας τοϋ 
κυρίου δΆμβαρές ;

Ή  κρεολή δέν άπήντησεν.
— Είμαι βέβαιος, ΰπέλαβεν δ Βλοΰνερ, 

δτι τήν άγνοεΐτε Ύπάρχουσι λεπτομέ- 
ρειαι, τάς όποιας δέν έμπιστεύεταί τις 
οΰδ’ είς τήν καλλιτέραν του φίλην.

Ή  Ζουάννα έφρικίασεν.
— 'Υποθέτω, είπεν, δτι δ κύριος δ Ά μ 

βαρές δέν έχει μυστικά άπό έμέ.
— Ναί, άπήντησεν άποτόμως δ 'Ιου

δαίος."Εχει κανείς πάντοτε μυστικά διά 
μίαν γυναίκα. Τοΰτο είναι τόσον άληθές, 
ώστε είμαι βέβαιος δτι άγνοεΐτε καί τά 
έλάχιστα έκ τών ΰποθέσεων τοΰ έραβτοϋ 
σας.

Ή  κρεολή κατελήφθη ΰπό βιαίας ορ
γ ές  κατά τοϋ άνθρώπου έκείνου, δστις 
άνεμιγνύετο είς τάς ΰποθέσεις της ώς Ιπ 
ποπόταμος έν μέσψ καλάμων σακχάρου, 
άλλ ’ ή περιέργεια παρεκώλυσεν είς τά 
χείλη της άπάντησιν, έτοιμον νά τ έ  δια- 
φύγη : — Έν τίνι δικαιώματι άνεμιγνύετο 
είς δ ,τι δέν άφεώρα αΰτόν.

Έμενε σιωπηλή, έστηρίχθη διά τού 
άγκώνος έπί τοΰ βραχίονος τοΰ άνακλίν- 
τρου της καί ήκροάτο.

Ά πό  τές  εισόδου αΰτοΰ ό Βλοΰνερ 
διετέλει ΰπά τό κράτος ιδέας τινός έπελ- 
θούσης αΰτφ .

Ή  καλλονή τές  Ζουάννας ένεποίει 
α ΰτφ  αίσθησιν προφανώς.

Έ ζή τε ι  έρωμένην.Ή γυνή αΰτη έπραγ - 
ματοποίει τό ιδεώδες του. Νά τήν άφαι- 
ρέση άπό τάν κόμητα ; Οΰδέν εΰκολώτε
ρον. Ή το  ζήτημα χρημάτων , ά λλ ’ ή 
Ζουάννα ϊ)ν άντικε(μενον αξίας, δ δέ ’Ιου
δαίος έγνώριζε νά ήναι γενναιόδωρος, δταν 
έχρειάζετο.

— Πιστεύετε ίσως, ΰπέλ*βεν άποτό
μως, δτι δ κύριος δΆμβαρές είναι πλού
σιος ;

Άνέμεινεν, άλλ ’ ή Ζουάννα οΰδέ λέξιν 
προέφερεν.

— Αληθώς, έξηκολούθησεν, είναι άρ
κετά καλά είς τόν οίκόν του κατά τήν δ
δόν Άγκεσσώ. "Εχει πολύτιμα Ιπιπλα, 
ΰπηρέτας, ΐππους έξαιρέτους, 1ξ άμαξας, 
καί πάν δ,τι χρειάζεται είς Ινα πλούσιον, 
θ ά  έπίστευέ τις αληθώς δτι έχει έκατομ- 
μύοια είς τό χρηματοκιβώτιόν του. Σεΐς 
ίσως ΰποθέτετε δτι θά έχη ήμίσειαν δω
δεκάδα, δέν έχει οΰτως :

Άνέμενεν άπάντησιν.
Ά λ λ '  ή Ζουάννα Ιμεινεν ακίνητος.

(Έ π ·τ* ι συνέχεια]. *^Κ>
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[Συνέχεια]

— Μή μού λέγετε περί νόμων, έκραύ- 
γασβ χλευαστικώς ό Δρεγγόττος. Οΰδείς 
δύναται νά σόίς ηείβγ περί τοΰ τί είναι οί 
νόμοι κάλλιον έκείνου ό όποιος έσπούδα- 
σε νομιχά. Ά ν  ή ήμετέρα φύσις ήθελε 
νόμους, θά μ2ς ?διδεν αΰτούς έκείνη, χαί 
θά ήμεθα αγαθοί, φιλάνθρωποι καί δί
καιοι, άνευ τής μεσολαβήσεως έγγράφων. 
Ά λ λ ’ απεναντίας, εΓμεθα άπό φύσεως μο- 
χθη 001 , άδι κοι καί σκληροκάρδιοι. Φω
λεύει έν τή καρδίί): μας λυσσώδης φιλαυ
τία , ή όποία κραυγάζει πρός ήμάς ά π α ύ - 
στως : Πρώτον  το έγώ. . .  καί δτι ή χαρά 
τών άλλων είναι απόπειρα κατά τής ίδι- 
κής μας, διότι μάς άφαιρεί μέρος τής κλη- 
ρονομίας, την όποιαν διακαώς ποθοΰμεν. 
Εκαστος γ ίνεται κέντρον τής δημιουρ

γ ία ς ' 6 κόσμος είναι ή περιφέρεια αΰτοΰ' 
τά συμφέροντα πάντων τών θνητών είναι 
αί ακτίνες, αί δποϊαι πρέπει νά συμπί
πτω  σι ν πρός αΰτόν.. .  τοΰτο είναι βέβαιον. 
Δέν τά λέγω καλά ; . . . ΰπάρχουσιν, έν 
τα ΐς  άνθρωπίναις κοινωνίαις, άνθρωποι, 
οί όποιοι ολας αΰτών τάς ώφελείας άπο- 
λαμβάνουσιν έκ συνθηκών , αί δποϊαι 
οΰδέποτε συνωμολογήθησαν' καί άν συνω
μολογήθησαν, τοΰτο έγένετο ή ΰπό ολως 
διάφορον πνεϋμα, ή έν στιγμή μέθης, ώς 
συνέβη είς ήμι2ς· Ά ν  οί άνθρωποι έκεϊνοι 
προσπαθοΰσι πάσγ) δυνάμει νά διατηρώσι 
τάς συνθήκας ταύτας, εχει καλώς, διότι 
ϊχ«υσι συμφέρον' καί έγώ θά Ιπραττον 
τό αυτό, ευρισκόμενος έν τή θέσει των. Ό  
άνθρωπος, τοΰ οποίου ί) πρόίζις, άν γίνγι 
γνωστή, άμείβεται διά τής αγχόνης, δέν 
μεταβάλει αισθήματα, άλλά κρύπτει τήν 
πρδίζίν του. Έ κ  τούτου πηγάζει δ αιώνιος 
πόλεμος τών κλοπών,τών απατών καί τών 
δόλων, δ δποΐος όχι μόνον δέν τιμωρείται, 
άλλά καί έπαινεϊται, διότι περί τών τοι- 
ούτων ανθρώπων λέγουσιν : Λυτοί  κ ά -  
μ ν ο υ ν  τ ή ν  δο υλ ε ιά  r o v g  μ\ τέχνην .  Ποϊός 
είναι έχθρός τής κοινωνίας μεγαλείτερος 
τοΰ λαμβάνοντος σύζυγον ; Καί δμως δ 
γάμος θεωρείται άρχή τής κοινωνίας ταύ- 
της. Περίεργος άντίφασις ! "Εκαστον τε- 
κνον, τό δποΐον γεννιέται είς αΰτόν είναι 
μία α ιτ ία  περισσότερον πολέμου κατά τών 
όμοιων του. Ε π ιθυμ ε ί  τά τέκνα του νά 
είναι εΰτυχή, καί τήν εΰτυχίαν των έπι- 
διώκει έπί βλάβϊ) τής καθολικής εΰτυ- 
χίας Καί έπειδή, κατά τά φαινόμενα,δέν 
έδόθη είς τόν κόσμον σύναλον εΰτυχίας 
δυνάμενον νά ίκανοποιήστ) πάντας, ή δέν 
υπάρχει θέλησις πρός τοιαύτην ίκανοποί- 
ησιν, είς Ικαστον εΰτυχή άντιστοιχοΰσιν

εκατόν ζώντες έν δυστυχι^ καί άθλιότητι.
1 Εκείνα τά χρυσοί κοσμήματα, έκεΐνα τά 

πολύτιμα αγγεία, έκεΐνα τά συμπόσια, τά 
παρατιθέμενα πρός πολυτέλειαν καί έπί- 
δειζιν μάλλον, ή κατ ’ ανάγκην, έν τή 
τραπέζϊ] τοΰ πλουσίου, δέν θά παρετί
θεντο, άν μή έν άπειραρίθμοις τρώγλαις 
πτωχών δέν ΰπήρχεν Ιλλειψις καί αΰτοΰ 
τοΰ πρός κορεσμόν τής πείνης αναγκαίου 
άρτου... Ιλλειψις καί άπλοΰ ετι κοαββά- 
του πρός άνάπαυσιν Τό κατ ’ έμέ, έπεθύ- 
μουν, δταν τελώνται γάμοι, αί έκκλη- 
σίαι νά κοσμώνται ώς είς κηδείαν, καί 
οί κώδωνες νά ήχώσι πενθίμως... ώς συν- 
ειθιζετα; κατά τάς δημοσίας συμφοράς... 
Είς γάμος βλάπτει τήν ανθρωπότητα π ε 
ρισσότερον ή δύο έγκλήματα.

— Κατάστρεφε λοιπόν, κακοΰργε, κα- 
τάστρεφε ! Αΰτη είναι ή ίδιότης τοΰ δια
βόλου. Οΰτος. έν τ?, α ίωνιότητι τών βα
σάνων του, άγαπ2 τά έρείπια καί τοΰς 
σωροΰς τώ·< πτωμάτων. Ταΰτα είναι ό 
θρόνος του, δπου βασιλεύει βασανίζων καί 
χλευαζων τάς ψυχάς, αί δποϊαι παρεδό- 
θησαν είς αΰτόν. Ά λ λ ’ έκεϊνος είναι « θ ά 
νατος καί ζή από τοϋ ίδιου αΰτοϋ όντος. 
Σΰ δμως, άτομον, κρ2μα ανοησίας καί 
πηλού, μάλλον εΰθραυστος έν τή χειρί 
τού αιωνίου ή άχυρον ΰπό τους πόί>ας έ- 
λέφαντος, πώς θά άποκτήσγις τήν ίσχΰν 
ταύτην τοϋ κακού : πώς θά άποφύγγις τόν 
καθολικόν κατά σοΰ πόλεμον ; Θά κ α τα 
διώκεσαι ώς τό θηοίον τοϋ δρυμού, καί 
θά άποθάνγις έν τή άγωνία οτι θά κατα- 
λίπης μνήαην κατηραμένου καί παράφρο- 
νος είς τάς έπεοχομένας γενεάς. Άλλ,’ άς 
ΰποθέσωμεν δτι έπίτυχες . . . Τί θά πρά- 
ζϊ)ς, άφοΰ καταστρέψης ; Πώ; θά ΰποφέ- 
pvjς τήν ΰπαρζίν σου ; Πώς θά ύποφέρης 
τόν όφιν τού ελέγχου, δ δποΐος θά κατα· 
τρώγγ] τά σπλάγχνα σου ; Δέν θά άκούγις 
πλέον άνθοωπίνην φωνήν έν τφ  κόσαψ... 
Ά λ λά  πώς θά άποφύγης τήν φ ω νή ν  τής 
συνειδήσεώς σου ; Θά ήσαι ώ; νι κατα ι-  
γίς έν τή έρήμω Θά ζήσνκ μόνος καί θά 
άποθάνης μόνος... Άφρον ! αγνοείς π ά 
σας τάς πικρίας τής έρημίας καί είθε νά 
μή τάς γνωρίσγις ποτέ.

— 'Υπάρχει, αΰθέντα, παροιμία λέ- 
γουσα : «Καλλίτερα έρημία. παοά κακή 
συντροφιά». Καί αί παροιμία·, δέν είναι 
πρΛγμα διά πέταγμα,διότι καθώς ήκουσα 
έν τφ  πανεπιστημίφ τής Βονωνίας, αΰτή 
ή λέξις proverbio σημαίνει probatum 
verbum , δηλαδή λόγον έπικυρωμένον υπό 
τής πείρας τών αιώνων καί τής δμοφω- 
νίας τών ανθρώπων. Ά λ λ ’ αΰτά τά δποία 
εΕπετε άποβλέπουσιν είς τό μέλλον, καϊ 
τότε θά φροντίσωμεν διά τάς υποθέσεις 
μας. Έν τούτοις, είναι καλόν νά έζακο- 
λουθήσωμεν ζώντες, ώς έζήσαμιν άχρι 
τοϋδε.

— Α, κακοϋργ* ! Καί είς τί θά σέ ώ- 
φελήση τό αίμα τοϋ δειλού, δ-δποΐος θρη
νεί ; Ποίαν εΰχαρίστησιν, ή ποίαν ώφέ- 
λειαν εΰρίσκεις φονεύων βαρβάρως τόν 
έναγκαλι ζόμ* νον τά γόνατά σου καί έπι- 
καλούμενον τόν οίκτον σου ; Σκέφθητι 
δτι ήμέραν τινά θά δικααθής.

— Τί τά θέλετε ; Ικαστδς Ιχει τή> 
γνώμην του, καί ή ίδική μου γνώμη είναι 
αΰτή. ‘Υπήρξε κατά, τήν άρχαιότητα, 
καθ' ά Ιλεγον οί διδάσκαλοί μου, λαός 
τ ις ,  δ δποΐος έφόνευεν έζ οίκτου τούς αα- 
κάτ ιδεε ,  καί εΰρίσκονται άνθρωποι, οί ό
ποιοι τόν έπαινοϋν διά τούτο. Πώς λοιπόν 
έγώ, φονεύων τοΰς μή υγιείς κατά τήν 
καρδίαν,— τό δποΐον είναι πολύ χειρότε
ρον — είναι δυνατόν νά κατηγορηθώ ; Ή 
άρχαιότης είναι μεγάλη μήτηρ ωφελίμων 
διδαγμάτων, αΰθέντα.

— Και ποΐος είσαι σύ, δ δποΐος άζιοΐς 
νά έζερευνήστις τούς στοχασμούς τού άν- 
θρώπου, οίκειοποιούμενος τήν θαυμασιω- 
τέοαν ιδιότητα τοϋ Θεού; Ά ν  ήναι πράγ
ματι τοιαΰτα τά αίσθήματά σου, άζίζεις, 
όχι λόγους, άλλά μαχαιριαίς.Μάθε δέ δτι 
μόνος ό οΰτιδανός φονεύει τόν άσθενή. 
Ή  ίστορί* τοϋ λέοντος Α γ ίου  Μάρ
κου, δ δποΐος πρό ολίγων έτών Ισωσεν έν 
Φλωρεντία τόν Όρλανδούτσιον, άς σέ δι- 
δάζ-/] δτι ό ισχυρός είναι μεγάθυμος*.

— Μέ αΰτά , νομίζω δτι θέλετε νά μΐ 
κατηγορήσετε ώς ου τ ι δ α νό ν ,  καί λέγετε 
ποόίγμα άνευ σημασίας.Έγώ σ3ς ονομάζω 
τι 'μιον,  καί τοιουτοτρόπως λέγομεν άπό 
Ιν ψεύδος καί μίαν άνοησίαν έκαστος.

— Δρεγγόττε !
— Α ! Ά ς  άφίσωμεν κατά μέρος τόν 

μανδύαν αΰτόν τής αρετής, ό δποΐος δέν 
μιΖς άρμόζει. Δέν βλέπετε δτι φαινόμεθα 
ώς δαίμονες φέροντες ράσα έρημίτου ; 
Ά ς  φανώμεν έν τή γυμνότητί μας, ήτις 
είναι βρωμερά, καί άς ϊχωμεν τό θάρρος 
νά τήν ύποστηρίζωμεν. Ά ς  εΕπωμεν φα
νερά δτι εΕμεθα κακούργοι" διατί νά τό 
κρύπτωυιεν ; ϊτσ ι  κ' ϊτσ ι κανείς δέν μ ίς  
πιστεύει. ‘Ιδού — εϋτε ώς άοιστεΐον, είτε 
ώς τιμωρίαν, έκαστος ήμών φέρει έπί 
τοΰ μετώπου του τήν σφραγίδα τοΰ Κά'ίν. 
Ματαίως καταβιβάζετε τόν πίλον άχρι 
τών οφθαλμών, τό στίγμα διαλύει τό ύ 
φασμα καί φαίνεται' ή θά πάθετε δ,τι ή 
γυνή έκείνη, ή δποία διά νά καλύψγ) τό 
πρόσωπον της, άνύψωσε τήν έσθήτά της 
καί έδειζε γυμνά τά ύπ ’α ΰ τή ν .Ά ς  εΓμεθα 
τοΰλάχιστον ειλικρινείς, διότι προσποιού
μενοι δέν είναι δυνατόν νά άπατηθώμεν. 
Ά ς  έγκαταλείψωμεν τήν κατ ’έπίφασιν α 
ρετήν, ή δποία μόνον τόν χλευασμόν τών 
άλλων κινεί. Νά ήμεθα φαύλοι, καθ’ δ
λην τήν σημασίαν τής λέζεως, άνευ νό
μων, είναι καλλίτερον παρά νά προσποι- 
ώμεθα τούς τιμίους μετά νόμων. Κατά 
τήν πρώτην περίπτωσιν, είσαι πάντοτε 
ασφαλής, διότι προφυλάττεσαι' κατά τήν

1. Οερ· τό 1260, έδώρηααν είς ττ,ν κοινότητα της 
Φλωρεντίας ώραϊον λέοντα, ον ώνόμα^αν Ά γ ιο ν  
Μάρχον χαί ίφύλαττον έν τη πλατιίοι τοΰ Άγιοι»  
Ίωάννου Ήμέραν τινά, ενεχα αμέλεια; τοΰ ιρύλαχος, 
έξηλθε τοϋ χλωβοΰ του χαί έπλανατο a v i τήν πόλιν, 
όπου, χατά τήν συνοικίαν τοΰ Α ρχαγγέλου Μ ιχαήλ, 
ήρπαβεν ορφανόν τ ι παιδίον, οδ δ πατήρ εΤχε φονευβϊ, 
8ιά προδοσίας. Ή  μήτηρ τοϋ παιδιού, βάλλουσα γοε- 
ρωτάτας χραυγάς, έγονυπέτησεν ένώπιον τοΰ λέοντος, 
ίσ τ ις  άφοΰ τήν παρετήρησε μετ’ αύστηρότητος άπέ» 
δωχεν αΰτη τό παιδίον. Τοΰτο άνδρωθέν έξεδίχησε 
τόν βάνατον τοϋ πατρός του χαί έχλήθη Όρλανδού· 
τσιος ό τοΰ Λέοντος. (Β ιλλάνης, ίστορίαι, βιδλίον ς  
χεφ 79).



t r y  Δευτέραν, έμπιστεΰεσαι καί σέ άπα- 
τώσιν . . . καί τότε τι σοΰ απομένει ; . . .  
τά δάκρυ*]!. . . ή παρηγορία τοΰ μωροΰ. 
Έ γ ώ  θά έστοιχημάτιζον, κΰρ Γίνε, αΰ- 
τή* ττιν δαμασκηνήν μου σπάθην, οτι 
βεις, σείς ό ίδιο;, μέ δλην τήν γενναιο- 
ψυχίαν σας, άν ό Πάπας ή ό Μαμφρέδης 
σάς ΰπέσχοντο 2ν φέουδον, υπό τόν δρον 
νά μάς προδώσετε, θά μάς έπωλεΐτε δλους 
χωρίς τόν έλάχιστον δισταγμόν, ώς βόας 
είς τόν σφαγέα, ψυχή* τε καί σώμα.

— Δοεγγόττε ! . . . έκραύγασεν δ Γΐ- 
νος καί ή χείρ του έψαυσε τό έγχειρίδιόν. 
Ά λ λ ’ ό δυστυχής έκεΐνος, αγόμενος ΰπό 
τίίς οίκτράς στομυλίας του, έξηκολού
θησε λέγων :

— Ά λ λ ’ Ημείς δέν έχομεν κλειστούς 
τοΰς οφθαλμούς, διότι δέν έχομεν περί 
σοΰ γνώμην καλλιτέραν εκείνης, την 
όποιαν καί σύ, άν ησαι φρόνιμος, πρέπει 
νά έχης περί ημών, δι’ δ καί έκαστος άς 
πράττει δ,τι θέλει. Είμεθα ηνωμένοι έ'ως 
οΰ είναι δυνατόν. "Όταν τοΰτο δέν ή*αι 
δυνατήν πλέον, τότε ή έκαστος ήμών 
τραβά τόν δρόμον του, ή άλληλοσφαζό- 
μεθα, καθώς ήθελε μάς συμφέρει καλλί-  
τερον. Έ ν  τοσούτψ, άφίσατέ μας νά κα- 
ταβολιασωμεν τόν προσκυνητήν μας Ε 
λευθερία ένεργείας ! Ζήτω ή έλευθ.ρία !

— ’Ελευθερία .ένεργείας ! έκραύγασαν 
τινές αγρίως καί έκινήθησαν, δπως συλ- 
λάβωσι τόν προσκυνητή*· Ά λ λ ’ οΰτος, ί 
δών τοΰς ληστάς προσέχοντας είς τήν φι- 
λονεικίαν, έδράξατο τής εΰκαιρίας, έκυψε 
καί, όλισθήσας μετά προσοχές όπισθεν 
αΰτών, τώβαλε ’ ς τά πόδια, ώστε δτε ή* 
θέλησαν νά τόν ζητήσωσιν ήτο ήδη λίαν 
μακράν. Οί λησταί, έννοήσαντες έπί τ έ 
λους τήν φυγήν του, ήθελον νά έξωθή- 
σωσι κα τ ’ αΰτοΰ τοΰς κύνας, ν’ άνερευνή- 
σωσιν έν τφ  δάσει, νά τόν άνεύοωσιν άντί 
πάσης θυσίας,καί νά τόν καταβολιάσωσιν. 
Ά λ λ ’ δ Γινος, μεθ’ οΰ συνετάχθησαν καί 
οΐ πλεΐστοι τών οπαδών του, ξιφουλκήσας 
ανέκραξε :

—  Τό άπαγορεύω
— Ά φ ίσατέ  μας νά κάμωμεν δ,τι θέ- 

λομεν, ή σέ φονεύομεν . . . ώρύοντο οΐ ο
παδοί τοΰ Δρ*γγόττου.

— Έμέ νά φονεύσετε; οΰτιδανοί,αχρείοι, 
έμπρός, δοκιμάσατε . . .  έκραύγασεν ό Τί
νος, περιστρέφων θαυμασίως τό ξίφος του.

— Έμπρός, λοιπόν" άς δοκιμάσωμεν !
Καί ή άλληλοσφαγία έπέκειτο . . .  δτε

δ Δρεγγόττος προχωρήσας έκραύγασεν :
— Ειρήνη ΰμίν ! ειρήνη · · · κύριοι ! 

Άκούσατέ μου πρώτον . . . Γίνε, καθώς 
βλέπετε, έχομεν δύο διαφόρους γνώμας. 
Μέ τοΰς λόγους δέν είναι δυνατόν νά 
βυμφο>νήσωμεν, καί άν όμιλώμεν ώΕχρι τής 
Δευτέρας Παρουσίας . . . "Εκαστος θά έ· 
« ιμ ίνη ΰποστηρίζων τήν ίδικήν του. Καί 
άν ΰποθέσωμεν άκόμη οτι ό ενας θά κα- 
τώρθου νά μεταπείση τόν άλλον, θά έ- 
έχρειάζετο πρός τοΰτο πολΰς καιρός. "Ας 
λύσ ωμεν λοιπόν τήν διαφοράν ταύτην,διά 
^οΰ έγχειριδίου. Ά λ λ ’ άς μή κάμωμεν ώς 
οί ισχυροί τ?1ς γής, οι όποιοι δταν έχουν 
νά λύσουν καμμίαν διαφοράν μεταξύ των,

έξαναγκάζουν τά άνθρωποποίμνα νά άλ- 
ληλοσφάζονται, άγαλλόμενα έν ονόματι 
τής δόξης, άν καί άγνοοΰσι διατί. Α π 
εναντίας, άς έμποδίσωμεν αΰτούς, οί ό
ποιοι θά μάς ύπεστήριζον προθύμως, καί 
άς μή καταστήσωμεν ματαίας τάς ελπ ί
δας τοΰ δημίου, δ οποίος θά έχυνε μαΰρα 
δάκρυα, άν έφονεύοντο αναμεταξύ των. 
Ημείς οι δύο άρχίσαμεν τήν Ιριδα, ημείς 
μόνοι άς ττ,ν τελειώσωμεν, έμπιστευόμε- 
νοι είς τήν κρίσιν τοΰ Θεοΰ.

— Καί ό Θεός σέ κατεδίκασε . . . Τό 
ξίφος μου οΰδέποτε έπληξεν έπί ματα ίφ .

— ”Ω ! αΰτό τό γνωρίζω κάλλιστα. 
δθεν μή πιστεύσετε, αΰθέντα, δτι ζητώ 
νά μονομαχήσωμεν. Ή  ισχύς σας καί ή 
τέχνη έν τφ  χειρισμφ τών δπλων είναι 
κατά πολΰ άνωτέρα τΐΐς ίδικϊΐς μου. Σεΐς 
άπό τ- ς̂ μικράς σας ετι ήλικίας έχειρίζε- 
σθε τό ξίφος καί τήν λόγχην' ένφ έγώ, 
κώδ/,κας καί ΰπομνηματιστάς. Ά λ λ ’ άς 
εΰρωμεν τρόπον, ώστε νά μή πλεονεκτ^ 
ό είς τοΰ άλλου. "Ας άφίσωμεν τά εγχει
ρίδιά μας χαμα ί- ά< άπομακουνθώμεν αΰ
τών έκατόν βήματα, δ εις άπό τοΰ ίνός 
καί ό άλλος άπό τοΰ έτέρου μέρους. Ό 
ταν δοθ‘71 τό σύνθημα, έκαστος τρέχει νά 
άρπάξη το ίδικόν του. "Οποιος δέ φθάσ·/] 
πρώτος, άς κτυπήση . . . Πώς σάς φαίνε
ται ;

Οί λησταί έσιώπησαν.
Ό  Γίνος, θείς τό ξίφος έν τι! θήκη, 

Ισυοε τό έγχειρίδιόν του καί δείξας αΰτό 
στίλβον είς τόν Δρεγγόττον είπε :

— Θέλεις ; Συλλογίσθητι οτι έφθασα 
τήν έλαφον είς τό τρέξιμον, καί δ Θεός 
θά δώση πτερά είς τούς πόδας μου, διότι 
ή ΰπόθεσις είναι ίδική του.

— Τόσον τό καλλίτερον διά σάς. Τί 
τά θέλετε ; οί σύντροφοί μας περιέμενον 
νά ίδωσιν καταβολιαζόμενο* τόν προσκυ
νητήν. Έ ξ  α ιτ ίας σας, έστερήθησαν τοΰ 
τοιούτου θεάματος, καί πρέπει νά δώ- 
σωμεν είς αΰτοΰς άλλο.

— Γενντ,θήτω τό θέλημά σου, καί τό 
αίμά σου ά; πέση έπί τ^ς κεφαλϊΐς σου.

Ταΰτα είπών, ό Γίνος έμεινεν έπί μα- 
κρόν σκεπτικός' ε ίτα , σείσας τήν κεφα
λήν, Ιροιψε τό έγχειρίδιόν αΰτοΰ μετά τό 
σης δρμΤίς, ώστε πλέον τοΰ ήμίσεος έβυ- 
θίσθη έν τφ  έδάφει, καί, στρέψας τά 
νώτα, έφάνη βχδιζων πρός τήν ΰποδει- 
χθεΐσαν θέσιν.

Ό  Δρεγγοτος, κατέσκόπευε τό κίνημα 
τοΰτο, καί όρμήσας ώς άστραπή ήθέλησε 
νά βυθίση τό έγχειρίδιόν του δολίως είς 
ττ,ν πλευράν τοΰ Γίνου, δτε λεπίς ξίφους 
άστράψασα όπισθεν τινός δένδρου έκτύ- 
πησε τόσον σφοδρώς τή,ν χεϊρα τοΰ δολο
φόνου, ώ ιτ ε  αΰτη Ιπεσεν άποκοπεϊσα.

Ή  χειρ έκείνη άφισε τό έγχειρίδιόν, 
είτα ή ν5Φχθη καί έπανέκλεισεν έν άκαρεΐ, 
ώσεί θέλουσα ν’ άρπάση αυθις αΰτό, καί 
έξη κολούθησεν έπί πολύ άναπηδώσα ά- 
χρις οΰ έμεινεν άκίνητος.

Ό  τραυματισθείς έρρηξεν όξυτάτην 
κραυγήν, έμεινϊν έπί τινας στιγμάς όρ
θιος, καί έπί τέλους κατέπεσε λιπόθυμος.

Ό  Γίνος, στρέψας τήν κεφαλήν, ένόη-

σεν άμέσως τί συνέβη καί άνεφώνησεν :
—  Υπάρχει Θεός τιμωρών τήν προ

δοσίαν ι
Οί λησταί, έκπεπληγμένοι καί έντρο

μοι, έκλιναν τήν κεφαλή,ν πρός τήν γήν, 
καί ώσεί έκβιαζόμενοι ΰπό άνωτέρας δυ- 
νάμεως, έψιθύρισαν :

— Υπάρχει Θεός !
Πώς ό ΡογΤίρος δέν έκινήθη, δτε οί λη 

σταί ήθελον νά καταβολιάσωσι τόν δυσ
τυχή προσκυνητήν, καί τόσον έγχαίρως 
έπήλθεν είς βοήθειαν τοΰ κινδυνεύοντος 
άρχιληστοϋ, δέν είναι δύσκολον νά έν- 
νοήση τ ις , δταν ένθυμηθ^ τί λέγει ό άγα- 
θός Λαβατέρος περί τών φυσιογνωμιών.

Τινές τών μορφών, λέγει οΰτος, γοη- 
τεύουσιν άμέσως τοΰς οφθαλμούς, τοΰ 
κατά πρώτην φοράν βλέποντος αΰτάς, καί 
πληροΰσι χαράς τήν καρδίαν του, μή δυ- 
ναμένου νά πεισθ^ οτι δέν είδεν αΰτάς 
καί άλλοτε.

Έ π ί  τη θέα των, αισθάνεται γ εννώ - 
μενον έν αΰτφ  συγκεχυμένον τι αίσθημα, 
δμοιάζον πρός μεμακρυσμένην άνάμνησιν
άγάπης.

Ευχαριστείται άπατώμενος καί έκ- 
λαμβάνων τήν μορφήν έκείνην ώς μορφήν 
παιδικοΰ φίλου, οστις, καίπερ πρό πολλοΰ 
μή φανείς, ήτο έπί μακρά έτη ποθεινό
τατος. Έ κ  τούτου πηγάζει ή άκατάσχε
τος πρός τούς έχοντας τάς τοιαύτας μορ- 
φάς δρμή, οΰς δ βλέπων ποθεί νά ποοσκα- 
λέση δπως συμετάσχωσι τϊίς χαράς του 
ή τΐίς λύπης του, διότι είναι ώραϊον νά 
έκμυστηρεύεταί τις είς έγκάρδιον φίλον.

Έ ν φ  άπεναντίας, ΰπάρχουσιν άλλα ι 
μορφαί, ών ή θέα προξενεί απέχθειαν,άπο- 
στροφήν, καί τάς όποιας προσπαθεί τις 
ν’ άποφεύγη. "Αν τό βλέμμα του συναν- 
τήση τό βλέμμα των, καταβιβάζει άμέ
σως τοΰς οφθαλμούς, καί άν άναγκασθ^ 
νά όμιλήση πρός τούς έχοντας τάς μορ- 
φάς έκείνας, οί λόγοι έξέρχονται τοΰ στό
ματος αΰτοΰ μετά κόπου καί διακεκομ
μένοι, ώστε ποοξενοΰσιν άηδίαν. "Οσον δέ 
καί άν προσπαθ^ νά νικήση τήν φυσικήν 
ταύτην ταραχήν, οΰδέποτε κατορθοΐ 
τοΰτο .

“Ισως τό λογικόν πείθει αΰτόν δτι δέν 
πρέπει νά τούς μισ^. Ά λ λ ’ ή άγάπη δέν 
είναι αίσθημα δινάμενον νά άναπτυχθη 
κατά. δ ι α τ α γ ή ν  έν τή ψυχή μας.

Πλήν δέ τοΰ λόγου τούτου, δστις καθ’ 
έαυτόν είναι ισχυρότατος καί φυσικός, 
ΰπήρξαν καί άλλοι, τούς δποίους οΰδέ κάν 
ίσως έσκέφθη ό Ρογήρος, ά λλ ’ οΐτινες συν- 
ετέλεσαν πιθανώς είς τήν πράξίν του 
καί χωρίς αΰτός νά τό έννοήση.

Ή  σκηνή τοΰ προσχυνητοΰ διεδραμα- 
τίζετο είς τινα άπόστασιν άπό τοΰ μέρους 
έν φ  ό Ρογήρος ήτο κεκρυμμένος, καί οί 
λησταί ήσαν πάντες σύμφωνοι δπως τόν 
χαταβολ ι άβωΰ ιν ,  δθεν, άν έσπευδεν είς βο
ήθειαν του, οΰ μόνον δέν έσωζεν αΰτόν, 
άλλ ’ έξετίθετο καί έκεΐνος είς βέβαιον 
κίνδυνον.

Ά λ λ ά  τά  κατά τόν Γΐνον συνέβαινον 
ίσως είς μικράν άπ ’ αΰτοΰ άπόστασιν, 
καί τό πλεΐστον τών ληστών, φαινόμενον



συμπαθούν πρός τον αρχηγόν των,τόν ένε- 
θάρρυνεν δτι ή πρ ίζ ίς του, ου μόνον δέν 
θά έτιμωρεϊτο, άλλά καί θά έζγιρετο.

"Οπως δήποτε, βλέπων δτι ητο πλέον 
άδύνατον νά μείνγ) κεκρυμμένος,έζηλθε τής 
κρύπτης του καί έβάδισε πρός τόν Γϊνον

‘Η αιφνίδια αΰτη έμφάνισίς του, ή 
πολυτελής πανοπλία του,καί ίι ώραία όψις 
του, ϊδιδον αΰτφ  τό ήθος τοΰ 'Αγίου Γε
ωργίου, καταβαλόντος τόν δράκοντα. Καί 
οί δεισιδαίμονες έκεϊνοι λιρσταί θά τόν 
έλάτρευον βεβαίως ώς τόν "Αγιον Γεώρ
γιον, ή τόν αρχάγγελον Μιχαήλ, άν μή 
ό Γϊνος προχωρήσας ΰπεδέχετο αΰτόν φαι- 
δρώς καί έσφιγγε τήν χεΐρά του λέγων :

— Είς ΰμάς οφείλω τήν ζωήν μου, άν- 
δρεΐε ΐππότα.

‘Ο τρόπος, δι’ ού έλέχθηβαν οί λόγοι 
ούτοι, έπεισε τόν Ρογήρον δτι εΰρε φίλον 
άνδρα, δβτις θά έδιδε τήν περιουσίαν του, 
τήν ζωήν του, τήν τιμήν του αυτήν, δπως 
τόν ίδγ) ευτυχή

Οί ολίγοι οΰτοι λόγοι έζεδήλουν πάντα 
τά  αίβθήματα, άτινα πολλοί λόγοι ά?>υ- 
τοϋσι νά έκφράσωσι,χαί άν ήδύναντο έτι, 
ή καρδία θά άπηζίου αΰτούς, διότι τό 
βαθύ πάθος είναι βωβόν χαί ή εΰγλωττος 
εΰχαοιστία, έν τώ νφ τοΰ άπαγγέλλοντος 
αΰτήν, χρησιμεύει δπως έζοφλήσγ) χατά 
τό ήμισυ τήν οφειλήν του.

Ταΰτα πάντα συνεβησαν έν ολίγαις 
στ ιγμαΐς. Ό  δέ Γϊνος, άφοΰ έχαιρέτισε 
τόν Ρογήρον, έστράφη άμέσως πρός τόν 
Δρεγγόττον χαί έβοήθησε τούς συντρό
φους του νά δέσωιιν, ώς ήδύναντο κάλ- 
λιον, τάς κοπείσας αρτηρίας του χαί νά 
χωλύσωσι τήν έχροήν τοΰ αίματος, οΰ 
μέγα μέρος είχεν άπολίσνι ήδη ό ασεβής 
έχεϊνος.

Είτα τέσσαρες τών ληστών, άραντες 
αΰτόν, τόν μετέφερον ήσύχως είς τήν χα- 
λύβην του, ένφ 6 Γϊνος ΰπεβάσταζε τήν 
κεφαλήν του.

Καθ’ οδόν, δ τραυματίας συνήλθε χαί 
έγείρας τά βεβαρημένα δμματά του είδε 
τόν αρχιληστήν καί είπεν αΰτφ  μετά φω
νής ήμιεσβεσμένης :

— Εισθε περίεργος άνθρωπος, αΰθέντα! 
Τί νομίζετε δτι χάμνετε δι’ αΰτοΰ τοΰ 
χατ ’ έπίφασιν οίκτου, τόν δποΐον δέν χρε- 
ωστεΐτε, οΰτε δύνασθε νά αίσθάνεσθε δι' 
έμέ ; . . . Δέν άπεπειράθην νά σάς φο- 
νεΰσω ; . . . χαί μάλιστα διά προδο
σίας, θά έλεγαν οί μωροί . . . . Τί ε ί 
ναι ή προδοσία αΰτη ; Μέ προσεβά- 
λετε χαί έπρεπε νά έκδικηθώ Φανερά 
δέν θά ήδυνάμην, χαί θά προσέθετον τήν 
βλάβην είς τήν δβριν . . . Έπροσπάθησα 
ώς ήδυνάμην χαλλίτερον . . . άπέτυχον 
. . . Υπομονή . . . Έφιλονειχήσαμεν .·. . 
ή τύχη έχηρύχθη έναντίον μου . . . Διά 
τοΰτο δέ δέν λυποΰμαι περισσότερον παρ’ 
δσον ό ιατρός, ό όποιος βλέπει νεχρόν 
τόν ΰπ ’ αΰτοϋ θεραπευόμενον άσθενϋ, ή 6 
διχηγόρος δ όποιος χάνει τήν δίχην . . .
Απομχκρύνθητε . . . αΰτή ή συμπάθειά 

σας μέ προσβάλλει . . . Τί σημαίνει μία 
χειρ ολιγώτερον ; Ή  φύσις προεΐδε τήν 
περίπτωσιν ταύτην, διότι άλλως πρός

ποϊον σχοπόν μάς έδωσε δύο ; . . . ’Αφού 
έγεννήθημεν διά ν’άποθάνωμεν,τό χαλλ ί
τερον είναι νά πορευώμεθα είς τόν άλλον 
χόσμον ολίγον χατ'ολίγον,χαί δχι είς μίαν 
φοράν . . . οΰτω συνειθίζομεν . . . Ά π έ -  
θανε σήμερον ή μία τών χειρών μου . . . 
αΰριον θά άποθάνγι καί ό είς τών ποδών 
μου . . . "Επρεπεν είς νά χαταβάλγι τά 
έζοδα τοΰ θεάματος . . . Τά χατέβαλον 
έγώ . . . Υπομονή ! Πάντοτε υπΐίοζα ά- 
τυχής είς τά στοιχήματα.

Ό  Γϊνος ήθελε νά τόν παρηγορήσγι, 
ά λλ ’ έκεϊνος έλιποθύμησεν α ΰ θ ι ς .

"Ore έφθασαν είς τήν θύραν τής χα- 
λύβης, δ αρχιληστής, προσκαλέσας τόν 
Βελτράμον, διέταζεν αΰτόν νά φροντίσ·») 
περί τού τραυματίου χαί τόν παρεχάλεσε 
πρός χάριν του ν’ άγρυπνήσγι παρ’ αΰτφ , 
καί άν τόν έβλεπε χειροτεοεύοντα νά με- 
ταβϊί είς τόν άγιον Κήρυκον χαί νά είπή 
είς τόν ήγούμενον, δτι δ χύρ Γϊνος τόν 
προσεχάλει, χαί δ ήγούμενος 3=βαίως θά 
ήρχετο.

Ε ίτα  στραφείς πρός τήν άκολουθήσα- 
σαν αΰτφ  συμμορίαν, διά φωνής έπισή- 
μου είπε τά ολίγα ταΰτα  :

— Ό  Δρεγγόττος άς χρησιμεύση είς 
σιΖς ώς παράδειγμα. Συγχωρώ τούς ένό-

Χ0υβ'Ταΰτα δ' είπών χαί μή θελήσας νά 
τόν συνοδεύσωσι, έβάδισε πρός τήν οικίαν 
του, παρακαλέσας τόν Ρογήρον νά δεχθή 
τήν φιλοξενίαν του δι’ έκείνην τήν νύ
κτα.

*0 Ρογήρος έδέχθη προθύμως, διότι θά 
παρεκάλει αΰτός δπως έπιτύχν) τοΰτο, 
τόσην εΰχαρίστησιν έλάμβανε βλέπων τόν 
Γϊνον καί τόσην άνάγχην ί]σθάνετο φα- 
γητοΰ.

Ήχολούθησε λοιπόν αΰτόν, βαδιζοντα 
διά τών πολυπλόχων άτραπών τοϋ δάσους, 
έν αίς πάς δ μή γινώσχων αΰτάς χαλώ; θά 
άπεπλανιΖτο βεβαίως άλλ ’ άς άφίσωμεν 
αΰτούς πορευομένους.

Ό  Γϊνος γινώσχει χάλλιστα τάς οδούς 
χαί θά φέργι άσφαλώς τόν Ρογήρον είς τό 
κατάλυμά του.

"Ημείς δέ άς φέρωμεν είς πέρας το κε- 
φάλαιον χαί τήν ζωήν τοΰ Δρεγγόττου.

Οί λιρσταί, άπολυθέντες άπό τοΰ Γ ί
νου, διεσχεδάσθησαν τήδε χάκεϊσε, ΰπό 
διαφόρων χαί βχθυτάτων κατεχόμενοι 
σκέψεων, άς φρονοϋμεν άσκοπον ν’ άναφέ- 
ρωμεν.

Οί τέσσαρες, οΐτινες ύπεστήριζον τόν 
Δρεγγόττον, έτοποθέτησαν αΰτόν έπί τής 
κλίνης. Ό  δέ Βελτράμος δυσθύμως πως 
είπεν είς τούς έταίρους του :

— Σάς βαστά ή καρδιά νά τό ν ά φ ί -  
σετε μόνον ;

— Δέν είσαι σύ ; άπήντησεν είς έζ αΰ ■ 
τών. Τί θά κάμωμεν εμείς έδώ, δ λ η ν  τήν 
νύχτα ;

— Παίζομεν τούς κύβους, είπεν δ Βελ
τράμος.

— Άφοΰ είναι έτσι, μένω.
— Καί έγώ ...  καί έγώ ...  ποοσέθεντο 

οί άλλοι.
Ό  Βελτράμος, δστις είχε φαίνεται μό

ρια τινά φιλανθρωπίας, ών έκεϊνοι έστε- 
ροΰντο, παρετήρησεν δτι δ Δρεγγόττος 
ήτο λιπόθυμος, άλλ ’ οί άλλοι είπον δτι 
έκοιμάτο.

Τότε καί έκεϊνος, οΰχί πεισθείς ένδο- 
μύχως δτι ό Δρεγγόττος έκοιμάτο, άλλ ’ 
έπί τή διαβεβαιώσει ταύτγι τών συντρό
φων του άπατών αΰτός έαυτόν, συνεβί- 
βασε χάπως τήν συνϋδησίν του πρός έ- 
χεΐνο, δπερ έμελλε νά πράζγι χαί έζήγαγε 
τούς τρεϊς χύβους έχ τοϋ θυλακίου του, 
λέγων :

— Μβς λείπει τά κρασί !
Ά λ λ ’ είς τών έταίρων αΰτοϋ, δστις ή- 

σθάνετο μεγίστην άνυπομονησίαν ν’ άρ- 
χίσγ), άπήντησε :

— Παρατηρήσετε αΰτό τά τραπέζι.. . 
Δέν βλέπετε πώς δ Δρεγγόττος έχει κ α 
λήν προμήθειαν ; Νά φέρωμεν άπό τάς 
καλύβας μας, χρειαζεται πολλή ώρα. 
Ά ς  πάρωμεν άπό αΰτό. Ά ν  δ Δρεγγότ
τος ζήσν), τού τό πληρόνωμεν, ή τοϋ δ ί - 
δομεν άλλο, καθώς θέλει. Ά ν  άποθάνγ), 
τό πίνομεν χωρίς νά πληρώσωμεν τόν ζε- 
νοδόχον... καί  ξε ΐ ό ι  χάρ ιβμα  γλυκό  αά 
μέλ ι ,  χαθώς λέγει χαί ή παροιμία.

Οί λγισταί έγέλασαν έπί τοΐς λόγοις 
τούτοις χαί λαβόντες τάς πλήρεις οίνου 
φιάλας χαί τινα χηρία έχάθησαν κυκλοει- 
δώς χαμαί καί ήρχισαν νά παιζωσι. Ε ί 
χο ν  ήδη ρίψϊ) έζάχις τούς χύβους χαί πίη 
ί ζ  φιάλας οΓνου, δτε άσθενής φωνή, ώσεί 
έζήρχετο έκ τών καταχθονίων, ήκούσθη 
λέγουσα :

— Βελτράμε ;
— Έςύπνησες Δρεγγόττε ; Μία στιγμή 

νά ρίψω τούς χύβους, δποΰ είναι ή σειρά 
μου — χαί έφθασα.
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Ό  δόν Αντώνιος χαί δ δάν Ζουάν, εΰ- 
πατρίδαι δμήλιχες χαί στενοί φίλοι, ή σ α ν  
άμφότεροι φοιτηταί έν Σαλαμάγχί»:.

Παραφερθέντες υπό τής νεότητάς των, 
ή ώς λέγουσιν, ΰπό τοΰ πόθου νά Γδωσι 
τόν χόσμον, άπεφάσισαν νά έγχαταλεί-  
πωσι τάς σπουδάς των καί νά μεταβώσιν 
είς Φλάνδραν. Έπίστευον δτι ή περί τά 
δπλα έζάσκησις είς πάντας μέν άρμόζει, 
ίδ ί ex δμως είς τού; εΰγενεΐς.

Έ φθασαν λοιπόν είς Φλάνδραν,δταν ή 
ειρήνη είχεν ήδη άποκαταστή, ή τουλά
χιστον ένήργουν πρός άποχατάστασιν αυ
τής .

Έ ν  Άμβέρση έλαβον έπιστολάς έχ τών 
γονέων των, οΐτινες έγνώριζον αΰτοΐς τήν 
μεγάλην λύπην, ήν ήσθάνθησαν, μαθόντες 
τήν έγχατάλειψιν τών σπουδών των χαί 
διότι δέν είχον είδοποιήσιρ αΰτούς περί 
τούτου, ΐνα φροντίσωσι νά τοΐς παρά-



β^ωσι πάντα τά μέσα, δσα άπητει Η υ 
ψηλή θέσις των.

Οί δύο νέοι, βλέποντες την θλίψιν, f|v 
έπροξένουν εί; τούς γονείς των, άποφασί- 
ζουσι νά έπιβτρέψωσιν εί; ’Ισπανίαν, άφοΰ 
οΰδέν είχον νά πράξωσιν εί; Φλάνδραν.Πριν 
δμω; έπανέλθωσιν έν αΰτΐ|, ήθέλησαν νά 
περιέλθωσι τάς έπισημοτέρα; πόλεις τής 
’Ιταλίας, καί άφοΰ έπεσκέφθησαν πάσας 
διέμειναν εν Βολωνίι^. Έ<εί, μαθόντες 
περί τοΰ περίφημου Πανεπιστήμιο» τγις, 
έπεθύμησαν νά περατώσωσιν έν αΰτφ  τάς 
βπουδας των.

Όθεν ειδοποίησαν περί τούτου τοΰς 
γονείς των, ο'ΐτίνες λίαν έχάρησαν,άποδε- 
ξάμενοι την άπόφασίν των καί παρασχόν- 
τες αΰτοις πλούσια τά μέσα, ΐνα διάγω- 
σιν ώς Η κοινωνιχγ) των θέσις άπητει.

Ό  δον ’Αντώνιος ί)το Ηλικίας εΓκοσι 
τεσσάρων έτών, καί ό δόν Ζουάν είκοσιν 
Ιξ περίπου. Έκόσμουν δέ την εΰτυχή 
ταύτγιν Ηλικίαν Η άγαβη φυσιογνωμία 
των, τά μουσικά καί ποιγιτικά αυτών 
προτερήματα καί Η εΰθύτης καί Η γενναιό- 
της τοΰ χαρακτήρας των ' προτερήματα, 
άτινα καθίστων αΰτοΰς άξιαγάστους καί 
προσφιλείς, εις πάντας τοΰς μετ' αΰτών 
συναναστρεφομένους αΰτόχθονας καί όμο- 
εθνεΐς, οΐ ινες άθρόοι προσέρχονται ΐνα 
σπουδάσωσι,έν τφ  παγκοσμίψ τοΰτφ Πα
νεπιστήμια) Προσεφέροντο δέ πρός πάντας 
μετά μεγάλης έλευθεριότητος καί εΰγε- 
νείας, άπέχοντε; τής άλαζονίας έκείνης, 
ίν συνειθίζουσι νά άποδιδωσι τοΐς ’Ισπα
νοί ς.

Ώς νέοι καί εΰδιάθετοι πάντοτε, έπε- 
θύμουν νά γνωρίσωσι τάς καλλονάς τής 
πόλεως, μεταξύ δέ τών πολλών τότε έπί 
χάλλει, οΰχ ηττον καί έπί άρετΤί, διακρι- 
νομένων κυριών και δεσποινίδων υπερείχε 
μία : Η Κορνγιλία Βεντιβόλλη, τής αρ
χαίας καί περιφήμου οικογένειας τών Βεν
τιβόλλη, οΐτινες ΰπήρξάν ποτε προύχον
τες τής Βολωνίας.

Ή  Κορνηλία, έξαισίως ώραία, διήγεν 
ν«ό την αΰστηράν έπιτήρησιν καί προσ
τασίαν τοΰ άδελφοΰ τγις Λορεντίου Βεν- 
τιβόλλγ), έντιμου καί άνδοείου νέου.

Οί δύο οΰτοι αδελφοί ησαν ορφανοί π α 
τρός καί μητρός, άλλ* οί γονείς των, έγ- 
*κταλείψαντες αΰτοΰς μόνους, τοΰς άφή- 
*** πλουσίους,καί έν τή περιστάσει ταύτγ) 
ί  ευπορία είνε μεγίστη άνακούφισις καί 
π*ρηγορία.

Τό μέρος,έν φ  Ιζη Η Κοονηλία, $το τό- 
μεμονωμένον καί ό άδελφός αΰτής 

φρόντιζε τοσψ νά την προφυλάττγ), ώστε 
ί ι »  αδύνατον νά την fSvi τις.

Η φήμη τής καλλονής τής Κοονηλίας, 
ίχίνηβε την περιεργείαν τών δύο φίλων, 
*λλ’ ητο αδύνατον νά την Γδωσι, μεθ’ 

κατέβαλον, καί Η έπιθυμία των αΰτη 
‘̂εσκεδάσθη ύπό τοΰ άδυνάτου, τοϋ κα- 

τ*βτρέφοντος την έλπίδα.
Οδτως άφοσιωθέντες εις τάς σπουδάς 

τ<*>ν καί ε’ις άθφας τινάς διασκεδάσεις,δι- 
tyov βίον ησυχον, οσφ καί παραδειγμα
τικόν διά την έποχήν των. 'Ολίγον μό- 
*ιί  έξήρχοντο την νύκτα, καί πάντοτε

Ηνωμένοι καί καλώ; ώπλισμένοι κατά παν
τός ένδεχομένου.

'Εσπέραν τινά, ένφ Ιμ*λλον νά έξέλ - 
θωσιν, ό δόν 'Αντώνιος λέγει τ φ  δόν 
Ζουάν :

  Ή θελα  νά σοΰ 'πώ πολλά, άλλά
πήγαινε τώρα καί μετ’ ολίγον σ’ ευρίσκω 
πάλιν.

— Δέν εινε ανάγκη, άπήντησεν 6 δόν 
Ζουάν, σέ περιμένω, άλλως τε, τί σημαί
νει αν δέν έξέλθωμεν απόψε.

—  "Οχι, όχι, λέγει ό 'Αντώνιος, πή 
γαινε ,μετ ' ολίγον θά έξέλθω καί έγώ, καί 
συναντώμεθα, εις τό τακτικόν μας μέρος.

— ’ Εστω, οπως θ έλ·/) ς, έπ ανέλαβεν ό 
δόν Ζουάν έγώ θά κάμω τοΰς αΰτοΰς 
σταθμούς, δπως καί χθές

Ό  δόν Ζουάν έξήλθε τφ  όντι, καί ό δόν 
’Αντώνιος Ιμεινε.

Ή  ώρα ήν προκεχωρημένη, Η δέ νΰξ 
σκοτεινή Ό  δόν Ζουάν, διατρέξας δύο fl 
τρεις όδούς, μόνος καί οΰδένα εΰρίσκων νά 
συνομιλήσγ), άπεφάσισε νά έπανέλθγ) είς 
την οικίαν του.

Έπανήρχετο λοιπόν, δτε, διερχόμενος 
όδόν τινα, ίί*ουσε νά τόν καλώσι ταπεινή 
τ91 φωνϊΐ Ικ τίνος θύρας. Τό σκότος τής 
νυκτός καί Η σκιά τής στοάς δέν έπέτρε- 
πον α ΰτφ  νά διακρίνγ) άμέσως πόθεν ποο- 
ήρχετο Η πρόσκλησις. Έπέστησεν δμως 
πάσαν τήν προσοχήν του, διέκρινε δέ θύ 
ραν ήμιανοιγομένην καί ή*ουσε φωνήν τα 
πεινην λέγουσαν αΰτφ  :

— Ό  Φάβιος είσαι ;
Ό  δ όν Ζουάν, άπήντησεν :
—  Ναί.
— Ααβε αΰτό, τφ  είπον Ισωθεν, θέσε- 

το έν άσφαλεί(£, καί έλθέ πάλιν ταχέως' 
εινε ανάγκη.

Ό  δόν Ζουάν ϊτεινε τάς χεϊρας, ί ί γ γ ι -  
σε δέμα τι καί τό Ιλαβε δι' άμφοτέρων 
τών χΐιρών, διότι ητο βαρύ.

Μόλις τό Ιλαβεν έκλείσθη Η θύρα καί 
αΰτός εΰρέθη έν τίΐ όδφ άγνοών τί χρα- 
τ ών.

Ά λ λ ’ άμέσως σχεδόν, μόλις Άρξατο βα- 
δίζων, ίκουσε νά έξέρχηται τοΰ δέματος 
κλαυθμηρισμός νεογνοΰ, καί είς τό άπροσ- 
δόκητον τοΰτο Ιμεινεν έπί στιγμήν ϊκ -  
πληκτος καί έν άμηχανί<£. Μη γνωρίζων 
δέ τί νά πράξγ,, έσκέφθη δτι,έάν έπανήρ
χετο εϊς την θύραν θά Ιθετεν είς κίνδυνον 
την μητέρα έκείνην, έάν δέ πάλιν τό με- 
τέφερεν έν τ$  οικία του, δέν υπήρχε κα 

ί νείς νά τό περιποιηθϊ|.
'Ε π ί τέλους, σκεφθείς δτι τφ είχον συ- 

' στήσει νά τό θέσγ) έν άσφαλεί^ καί νά 
έπανέλθγ) τάχ ιστα , άπεφάσισε νά τό φέργ) 
είς τήν οικίαν,νά τό παραδώσγ) είς τήν θα- 

| λαμηπόλον του καί νά έπιστρέψη,ΐνα Γδγ) 
; μήπως ητο χρήσιμος είς τ ι ,  διότι,ητο β έ - 
; βαιος, δτι έξελήφθη άντ' άλλου, καί δτι 

έκ πλάνης τφ  παρέδωκαν τό παιδίον.
Οθεν άποφασίσας Ιφερεν αΰτό έν τΐΐ οί- 

1 κία του.
Είσελθών έν τφ  δωματίφ του, έκάλεσε 

την θαλαμηπόλον, καί άπεκάλυψε τό π α ι
δίον, δπερ ητο ώραιότατον.

Τά σπάργανα, δι’ών ει^ε περιτυλι χθή,

έμαρτύρουν δτι έγεννήθη έκ γονέων πλου
σίων, ητο δέ άρρεν.

— Πρέπει, λέγει άμέσως ό δόν Ζουάν, 
νά τό περιποιηθώμεν καί ίδοΰ τί θά 
κάμγις' θά τοΰ άφαιρέσης τά πλούσια έν- 
δύματά του, τά όποια θά τά άντ ικατα- 
στήσης διά πενιχροτέρων, καί χωρίς νά εΓ- 
πγ)ς δτι έγώ σου τό παοέδωκα θά τό φέ- 
ργ)ς εΓς τινα μαίαν, είς την όποιαν θά δώ- 
σγ)ς καί τά χρήματα αΰτά.

Ή  θαλαμηπόλος ύπήκουσεν, ό δέ δόν 
Ζουάν έπανήλθε ταχέως είς τό «ΰτό μέ
ρος, ΐνα Γδγ) μήπως τόν καλέσωσι καί έκ 
δευτέρου.

Ά λ λ ’όλίγον πριν $ φθάσγ) έν τίϊ οίκί^;, 
έζ ης τόν «ίχον καλέσει, $κουσε μεγάλην 
κλαγγήν ζιφών, ώσεί πολλοί διεμάχοντο.

Έ τεινε  τό ους, άλλ ’ οΰδεμίαν λέξιν δι- 
έκρινε.

Ό  άγών διεζήγετο σιγηλώς.
Ύ πό  τό ασθενές δμως φώ; τών άστέ- 

ρων,δπερ άντηνακλάτο έπί τών μαρμάρων 
τής στοάς, ήδυνήθη νά Γδγ) δτι πολλοί 
προσέβαλλαν £να, έβεβαιώθη δ'ετι μάλλον 
δτε γ^κουσεν αΰτόν λέγοντα :

—  ΤΑ ! κακοΰργοι ! είσθε πολλοί καί 
είμαι μόνος άλλά τίποτε δέν θά κατωρθώ- 
σετε, άθλιοι !

Είς τάς λέζεις ταύτας, ό δόν Ζουάν, 
ωθούμενος ΰπό τής γενναιότητάς του,έξι- 
φούλκησε. καί ώρμησε δι’ ένός άλματος 
παρά τό πλευρόν τοΰ άμυνομένου λέγων 
αΰτφ  ίταλ ιστ ί ,  ΐνα μη γνωσθίί δτι ην ’Ι 
σπανός :

— Θάρρος ! μη φοβεΐσθε' Ιχ*τε άχώ- 
ριστον σύμμαχον παρά τό πλευρόν σας'μη 
σ ί ;  μέλλει, οί κακοΰργοι άντίπαλοί σας 
είνε μηδαμινοί, οσοι πολλοί καί αν είνε.

— Ά π α τά σ α ι ,  άπήντησεν είς έκ τών 
αντ ιπάλων, έδώ δέν υπάρχουν κακοΰργοι, 
άλλά λόγοι τιμής. .

Αΰτός δέν ώμίλησε, σπεύδων νά ΰπερα- 
σπισθίΐ κατά τής όρμητικής έπιθέσεως 
τών άντιπάλων, οΐτινες, κατά τοΰς υπο
λογισμούς του, θά ησαν Ιξ τόν άριθμόν.

Είχον στενοχωρήσει τόν άμυνόμενον έπί 
τοσοΰτον, ώστε διά δύο ζιφισμών, οΰς τφ  
κατέφερον συγχρόνως, Ιρριψαν αΰτόν έπί 
τοΰ δαπέδου.

Ό  δόν Ζουάν, νομίσας δτι τόν έφόνευ
σαν, ώρμησε γενναίω; πρό αΰτών καί τοΰς 
ήνάγκασε νά όπισθοχωρήσωσι δι’ έπανει- 
λημμένων διαξιφισμών.

Ά λ λ ά  μέ δλην την σπουδήν καί γ εν 
ναιότητά του οΰδέν θά κατώρθου, αν μη 
Η Τύχη προσήρχετο αΰτφ  άρωγός διά τών 
περίοικων, οΐτινες,έζελθόντες μετά φώτων 
έκ τών παραθύρων, έκάλουν είς βοήθειαν.

Τοΰτο ίδόντες οί έχθροί έπτοήθησαν 
καί έγκαταλείψαντες τοΰς δύο συμμά
χους διελύθησαν.

Έν τούτοις, ό καταπεσών άνηγέρθη, 
διότι τά ξίφη είχον συναντήσγ) έπί τοΰ 
στήθους ισχυρόν θώρακα

’Εν τ?) διαμάχγ), Ιπεσε χαμαί δ πίλος 
τοΰ δόν Ζουάν, δστις ήδη, έν τ?ί σκοτί^ι, 
εΰρε κατά τύχην άλλον, δν Ιθεσεν έπί 
τής κεφαλής του, μη παρατηρήσας έάν 
ητο ό ίδικός του.



*0 έγερθείς Ιππότης έπλησίάσεν αΰτόν 
και τφ  είπε :

— Κύριε, δστις χ,αί αν ήσθε, ομολογώ 
δτι σάς οφείλω την ζωήν μου,την όποιαν 
θέτω ε’ις τήν διάθεβίν σας. Εΰαρεστηθήτε 
νά μοί είπητε τ'ις είσθε, ΐνα γνωρίζω ε’ις 
τίνα οφείλω εΰγνωμοσύνην.

— "ΐνα μή φανώ αγενής, έπειδή άνευ 
οΰδενός συμφέροντος ϊπραξα δ,τι Ιπραξα, 
σάς λέγω μόνον δτι είμαι Ισπανός, σπου
δαστής έν τή πόλει ταύτγι. Έάν δέ σάς 
ένδιαφέρει χαί έπιθυμεΐτε νά μοί κά
μετε έχδούλευσίν τ ίνα , μάθετε δτι ονο
μάζομαι δόν Ζουάν δέ-Καμβοά.

— Σάς εΰγνωμονώ, άπήντησεν έχεΐνος' 
ά λλ ’ έπιτρέψατέ μοι, δόν Ζουάν δέ-Καμ
βοά, νά μή σάς είπω τό όνομά μου' με- 
γάλως δέ θά εΰχαριστηθώ έάν μάθετε 
αΰτό παρ’ άλλου, καί θά φροντίσω νά τό 
μάθετε.

Ό  δόν Ζουάν τόν ήρώτησεν είτα έάν 
ήτο πληγωμένος.

— Ό χ» , άπεχρίθη ό άγνωστος' πρώτον 
ό Θεός, χαί ε ιτα δ ’ισχυρός μου θώραξ 
μ' έπροφύλαξε' οΰχ ήττον δμως οΐ άντί- 
παλοί μου θά μ’ έφόνευον, έάν ΰμεΐς δέν 
εΰρίσχεσθε παρά τό πλευράν μου.

Τήν στιγμήν έχείνην είδον έρχομενους 
πρός αΰτού; πολλούς άνδρας, ό δέ δόν 
Ζουάν είπεν :

— Έάν είνε οΰτοι oi έχθροί χ α ί έπα - 
νέρχονται, προφυλαχθήτε, χύριε, κ α ί  λά 
βετε θάρρος

— Νομίζω, λέγει ό άλλος, δτι δέν 
είνι έχθροί,άλλά φίλοι,οί όποιοι έρχονται 
ε ί ; βοήθειάν μας.

Καί αληθώς. 01 έρχόμενοι πρός α ΰ 
τούς, οκτώ τόν αριθμόν, περιεκύχλωσαν 
τόν άγνωστον, χαί άντήλλαξαν μετ’ αΰ 
τοΰ όλίγας λέξεις, άλλά τοσοΰτον χαμη 
λαφώνως καί μυστηριωδώς, ώστε ό δόν 
Ζουάν οΰδέν ήδυνήθη ν’ άντιληφθ?). Τότε 
ό άγνωστος στρέψας πρός τόν.δον Ζουάν 
είπεν :

— Έάν οί φίλοι αΰτοί δέν ήοχοντο, 
οΰδέποτε θά σάς έγχατέλειπον, χύριε δόν 
Ζουάν, πριν ή μέ έξησφχλίζετε έντελώς' 
άλλά τώρα σάς ΐχετεύω θερμώς \>ά απο
χωρήσετε άφίνοντέ; με ένταΰθα' είνε με
γάλη ανάγκη.

Ταΰτα είπών έφερε τήν χεΐρα έπί τή ; 
χεφαλής του χαί είδεν δτι ήτο ασκεπής. 
Στρέψας τότε πρός τούς νεωστί προσελ 
θόντας τούς έζήτησε πίλον, λέγων δτι ό 
ίδικός του άπωλέσθη. Μόλις ήχουβε τοϋτα 
ό δόν Ζουάν τφ  προσεφερεν, δν ειχεν ευρει 
χαμαί.

Ό  άγνωστος τόν έψχυσε και άποδιδων 
αΰτόν άμέσως τφ  δόν Ζουάν :
j — Αΰτός ό πίλος, τφ  λέγει, δέν είνε 

ίδιχός μου. Σά; παρακαλώ, κύριε δόν 
Ζουάν, φέρετέ τον ώ; τρόπαιον τή ;  μ ά 
χης σας, χαί φυλάξατε αΰτόν παρακαλώ 
ασφαλώς.

Τφ Ιδωχαν ετερον, ό δέ δόν Ζουάν, wa 
πληρώσγ) τήν έπιθυμίαν του, άνταλλάξας 
βραχείας τινας φιλοφρονήσεις, άφήκεν 
αυτόν, άγνοών τό όνομά του καί τήν

άφορμήν τής διαμάχη;, καί έπανήλθεν 
είς τήν οίχίαν του.

— Φθάσας έν αΰτή συνήντησε τόν φ ί 
λον του δόν 'Αντώνιον, δστις τφ  είπε :

— Έλθέ μαζύ μου, δόν(Ζουάν, έξω θά 
σοΰ διηγηθώ καθ’ ό δ ό ν παράδοξον έπει- 
σόδιον, τό όποιον μοί συνέβη προ ολίγου, 
παρόμοιον τοΰ όποιου οΰδέποτε άλλοτε 
ήχουσες.

— Καί έγώ θά σοί διηγηθώ χάτι τι ,  
άπεκρίθη 6 δόν Ζουάν.

— 'Ολίγον μετά τήν έξοδόν σου έχ τής 
οικίας μας, έξήλθον χαί έγώ πρός συνάν- 
τησίν σου' άλλά δέν είχον χάμει εϊκοσιν 
ή τριάκοντα βήματα, δτε βλέπω μέλανά 
τινα όγκον, έρχόμενον πρός με, άνθρωπον 
σπεύδοντα, καί, δταν έπλησίασεν, άνε- 
γνώρισα δτι ητο γυνή, περιτυλιγμένη διά 
μακράς μαύρης έσθήτος χαλογηρικής. Καί 
διά φωνής τρεμούσης καί διακοπτομένης 
ΰπό στεναγμών χαί λυγμών μοί είπε χ α - 
μηλοφώνως :

« — Κύριε, εισθε ξένος ή έγχώριο; ;
» -  Ξένος, Ισπανός, άπεκρίθην έγώ.
. —Ά !  εΰχαριστώ τόν Θεόν,λέγει άμέ

σως, θέλω ν' άποθάνω ώ; χαλή χριστιανή.
— Τί συμβαίνει, κυρία, μήπως π ά 

σχετε, μήπως εισθε πληγωμένη ;
»—  Έν ονόματι τής εΰγενείας καί τής 

γενναιότητος τής πατρίδος σας, σάς ίκ·- 
τεύω,κύριε 'Ισπανέ,έκβαλλετε με άπό τάς 
όδοΰ; αΰτάς,καί όδηγήσατέ με είς τήν ο ί
χίαν σας τάχιστα. Έκεΐ, έάν έπιθυμήτε, 
θά μάθετε ΰπό τίνος Τΐάσχω, καί τίς ε ί 
μαι, έστω καί έάν έκθεσω τήν τιμήν 
μου » .

Ό τ α ν  τήν ήκουσα νά μοί όμιλή 
ουτω, καί είδον δτι είχεν άνάγκην τής 
συνδρομής μου, χωρίς νά έπιμένω πλειό- 
τερον, τής έ'τεινα τόν βραχίονα, καί έφθά— 
σαμεν έδώ, ένθα καί ώδήγησα αΰτήν 
είς τό δωμάτιόν μου. Μόλις είσήλθεν. έ 
πεσε λιπόθυμος έπί τής κλίνης μου. Τήν 
έπλησίασα καί άποκαλύψας τόν πέπλον, 
δστις έκρυπτε τό πρόσωπον της, είδον τήν 
έξαισιωτέοαν καλλονήν, τήν όποιαν εί- 
δον ποτέ οφθαλμοί άνθρώπου. Θά είνε 
υποθέτω δεκαοκτώ έτών , όχι πλειό- 
τερον. Έμεινα έπί στιγμήν έκπληκτος 
είς τήν θέαν τοιαύτης καλλονή; καί I-  
σπευσα νά φέρω ΰδωρ διά νά τήν ράνω. 
Μετ’ ολίγον συνήλθεν είς έζυτήν, έκβα- 
λοϋσα στεναγμόν πόνου, καί ή πρώτη λε-
ζ  '  t * Τ 1ζ ι ς  ττ ,ν  ο π ο ί α ν  μιοι β ιπ *ν  Υ)το :

« — Μέ γνωρίζετε κύριε ;
» —Ό χι,τγ ι  άπήντησα' δέν έλαβον τήν 

τιμήν νά γνωρίσω τοιαύτην καλλονήν.
» — "Αχ ! ή δυστυχής, ύπέλαβεν, είθε 

νά μή μοί παρεΐχεν ό Θεός τόδώρον αΰτό! 
'Αλλά , κύριε , δέν είνε καιρός φ ιλο 
φρονήσεων , είνε καιρός οίκτου καί βοή
θειας.Έν όνόματι τοΰ Θεοΰ, σάς ικετεύω 
νά μέ χλ ϊίσε ιε  ένταΰθα καί νά μή έπι- 
τρέψητε =1; οΰδέ-α νά μέ ίδ·/]. Επάνελθετε 
ταχ = ω; ει; τό μέρο; ένθα μέ συνηντήσατε, 
ν.Χ'. παρατηρήσατε μήπώ; μάχονται , . . 
άλλα μή ΰπεοασπισθήτε οΰ^ένα έκ τών 
διαμαχομένων' χωρίσατέ του; μόνον δ ι 
ότι δ ,τι δήποτε καί άν συμβ'/S, έγώ θά

ήμαι έπίσης δυστυχής καί δυστυχεστέρα 
άφ’ δ ,τ ι ε ίμαι».

— Τότε έκλεισα τήν. θύραν διά τοΰ 
κλείθρου κα ί’έξήλθον πρός συνάντησή τών 
διαμαχομένων, περί ών μοί ώμίλησε
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Κυρίαν Ουρανίαν' Πέτρινη, ίατροΰ. 'Ελήφθησαν. 
Φύλλα άπο 1η; Αΰγούστου 1889 άπεστάλησαν, εξα
κολουθήσει 5 ή άποστολή τοΰ φύλλου ε'ν Καρκενησίψ. 
— χ χ ,  Ό μηρον Περζέζογλουν Ιατρόν χαί 1ω. Σγοι». 
ρ&πουλον Σύνδρομα1, ύ μ ίν  έληφθησαν. Εϋχαρ'.στοϋ- 
μεν.—κ. Νικ. Σουρμελήν. Ά πεστάλησαν. — χ. Βρι- 
τόν Κοντολέοντα. Έγράψαμεν : δρ. 44. — κ. Μ ιχ. 
Ά ντζολΐνον άντισυνταγμ. Άπεστάλησαν μέ τήν νέαν 
διεύθυνσίν σ α ;.— κ Γεράσ. Ν . Δαλλαπόρταν. Ά π ω -  
λεσθέντα άπεστάλησαν.— Λ . Α . Γερμανόν χαί χ.|Χ. 
Εερογιαννόπουλον. Απεστάλησαν.— χ. Χρ Χρηστιά- 
δην. Έ λλ.ίποντα  ευχαριστώ; θ' άποστείλωμεν. Πε- 
ριμένομεν.—κ. Σπυρ. Άναγνωστόπουλον Απεστ4- 
λησαν τώ χ. Κοχύρΐ) τά φύλλα άπό τί,; 18  Ιουλίου. 
— χ. Β. Ν. Π άτρας  Δ ιατί παραπονεΤσθε, άφοϋιή  
συνδρομή σας ίληζ» ; Δέν ήθέλατε νά σα; προειδοποι- 
ήσωμεν ! Περίεργον, πολΰ ο’πισθοδρομιχός θά εΤσθε. 
Δίν λαμβάνετε παράδειγμα τά Εΰρωπαϊχά φύλλα, 
τά  όποια, έχτός ο’λ ιγίστω ν έζαιρέσιων, fyouat τ«τυ- 
πωμένην έκ\ τή; τα ιν ία ; τοΰ φύλλου των τήν ήμέραν 
τ ής λήξεω; τής συνδρομή; !

Τά Ιζής βιβλία, ευρισκόμενα έν τω Β ιδλιοπωλείψ I 
ήμών, άποστέλλομεν ταΐς Έ παρχ ία ις και τω ’Εξο»- I  
τιριχω , ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. — 'Επίση; I 
προμηθεύομεν ε ί; πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρκιΐ 8 
ή αίτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντιτιμον αΰτοϋ.

Οί Τρεϊς Σ ω ματοφ ύλακες, &πο Α Δουμα δρ.4 30  I  
— Μ ετά εΐν.οσιν ε τη  {Σ υνέχεια Τριών Σ ω ματοφυ- I 
λάκω ν) δρ. 5 .3 0  — Τά Μ υσ-ήρια  τοΰ Σ υζυγικού I 
“Ερωτος (έκδοσις Β7) δρ. 1 . 7 0 —‘ Η Βασίλισσα τής I  
Κ αλλονής καί ή Π ριγκιπΙσσα Σοφία (τόμ'η 2) δρ. I
2 .2 0  — ‘Ο Λ υκογιά  *νης ( τόμοι 4 ) δρ. 5 .3 0  I 
— Ή  Μ αλβ'να δρ. 1 .6 0  — Δόν Κ ιχ ώ της, μ ε τ ά -  I 
φρασις I. Ίσ.δ. Σ<υλ!σση, μ ε τα  1 3  εικονογραφιών I 
δρ. 4. —  Αί Τ ραγψδ'α ι τώ ν  Παρισίων, 6πό Ξ α - I
6ιέ δέ Μ οντεπέν (τόμοι 9) δρ. 1 1 — Ή  Α ΰ τ ο ϋ ‘Τ- I
ψηλόττ,ς  έ ”Ερως, δπό Ξ αβιέ-δέ-Μ οντεπέν δρ. 1
6 .5 0 — ’Α π ο μ νη μ ο νεύμ ατα  Έ νός Δ υστυχούς, ήτο ι I 
Βίος τώ ν Νόθων Τέκνων, μοθιστορ'α δ “ ό Σ τεφ ά - I 
νου Θ. Ξ ένου (τόμοι 4) δρ. 16  — Ό  ’Ιατρός τών I 
Τ ρελλώ ν (τόμοι 6) δρ. 9 — Ό  Πόλεμος τών Γ υ- I  
ναικών δρ. 2 .2 0 — Ν ανά, Οπό Α ίμ υλ ίου  Ζολα δρ. I
5 .5 0  —  Δ ιη γή μ α τα  , ΰπό Λ άμπρου Έ νυά λ η  I
(τόμοι 2) δρ 6 ,4 0  —  Α ί Ρωσσ'δες Παρθένοι, $  I  
ό Μηδενισμός !·< Ρω σσ’α ( τόμοι 2  ) δρ. 3 .3 0  I  
—  Τό Φρούριο'- Σωμόν δρ. 2  7 0  —  ‘ Η δίδασκά- ■ 
λισσα μυθιστορία Εύγενείον Σύη δραχ. 3 ,2 0 — I 
Π αράπτω σις κ α ί Μ εταμέλεια  ητο ι Ά π ο μ νη μ ο -  
νεύμ α τα  ’ Α λ ίκη ς δέ -  Μ=ρβίλλ μυθιστορία I 
M axim ilien P errin  (ολόκληρον τό έργον) δραχ- I  
μάς 3 , 7 0 — *0 Ά γ ν ω σ τ ο ί τή ς  Β = λλεβίλης, μυ- I  
θιστορίο Π. Ζακόν δρ. 2 ,7 0  ‘Ο ‘Ιπ π ό τη ς  Μάιος, I 
μυθιστορία Ponson df T erra il δρ. 2 ,7 0 ·— Η ’A - I 
δελφοΰλα , μυθιστορία Ε. Μ αλώ (τόμοι 2) δρ. 2 ,8 0  I  
— Α ί Ν ύκτας τοΰ Βουλεβάρτου, μυθιστορία P ie rre  I  
Zaccone (τόμοι δυο) Δρ. 3 ,3 0 —Ά ί  Κ ατα κ ό μ βα ι Β 
τή ς  Ί ο ύλ λ η ς» , μυθιστορί» Η. Em ille Chevalier I  
Δρ. 1 ,7 0 — ’Ε θνικα ί εικόνες», ποιήσεις δπό Γεωρ- I  
γιου Μ αρτινέλη , Δρ. 1 .7 0  Ή  Φωνή τή ς  Κ αρ· I  
διάς μου», λυρ ική  Σ υλλογή , ύπο Δ ημ. Γρ. Κ α μ - I 
πούρογλου. Α επ . 7 0 . — " Α παντα  Ίω άννου Ζ αμ- ■  
πελίου, (τόμοι 2 ) δρ. 8  —  Ά ξ α ν τ α  Διονυσίου I
Σολωμοΰ δρ. 2 ,5 0 .  —  Ά π α ν τ α  Β ηλαρά δρ. 2.̂ — I  
Ή  Λ ύρα Ά νδρέου Κ άλβου καί Ανέκδοτος δμνος I 
ΰπό Α . Μ αρτελάου δρ. 1 ,2 0 .— Βίος τού Μωάμεθ, I  
μ ετά  π αρ αρ τήματος περ ί Ί σ λ α μ ικ ή ς  θρησκείας 1  
δπό Ο ύασιγκτώ νος Ίρ β ινγγο ς δρ. 2.
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