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[Σονέχεια]

—  Άκουσον. Ό  Νοέλ Τρελάν φεύγει 
άπό τόν τόπον τοΰτον διά νά ζητήσγ) 
τ ίχη ν .  Είναι τεσσαρακοντούτης περίπου.

— Δέν λέγω όχι.
— Ταξειδεύει πολΰ μακράν.
—  Συμφωνώ.
—  Φθάνει είς ττιν νήσον τοΰ Βουρβό- 

νου.
— Κάλλιστα.
— Νυμφεύεται μετά γυναικός τοΰ τό 

που.
— Λίγε πάντοτε.
—  Ή  κρεολή έκείνη ητο πλούσ ια ,άλλ’ 

αποθνήσκει.
— Οΰδέν παράδοξον.
—  Τί πράττει ό Νοέλ Τρελάν ;

, — Δέν γνωρίζω.
— "Ω ! είπεν δ Λεσγιδού μεθ’ ύφους 

«υμπαθειας, δέν θ’ άνακαλύψτ,ς ποτέ την
^πυρίτιδα. φίλε μου. Λυποΰμαι διά τοΰτο.

— Καλώ; λέγε
— *0 Νοέλ Τρελάν χηρεύσας Ιπαθεν 

υπό^νοσταλγία;.
- ζ -  Τί σημαίνει τοΰτο ;
— Ή  νοσταλγία είναι ασθένεια. Πω- 

λεϊ λοιπόν τά υπάρχοντά του, θέτει τό 
χρήμα εί; την ζώνην του, καί έπανέρχε- 
ται μετά τής θυγατρό; του εί; Γαλλίαν.
Εννοεϊς ;

— Θαυμάσια.

— Δόξι  ̂ τώ Θεφ.
— Έ π ε ιτα  ;
— 'Αποβιβάζεται εί; "Αβρήν
— Δέν τό αμφισβητώ.
— Τοποθετεί την θυγατέρα του είς οί - 

κοτροφεϊον διά νά είναι πλέον έλευθερος 
καί απέρχεται χωρΐ; νά εΐπϊ) ποΰ μ ε -a 
βαίνει Άκολούθει μοι μετά προσοχ'?,;.

— Σέ άκούω,άλλά ό λαγωός θάκρυώση.
— Δέν πειράζει. Τί θά Ικαμνε; άν ήσο 

εί; την θέσιν του ; ποΰ θά έπηγαινε; .
— Θά έσκεπτόμην.
— Δυστυχία ! άλλά, ταλαίπωρε φΟε 

μου, ουδέποτε θά συλλάβγις έγκληματίαν. 
Είς τόν τόπον τ ΐ ί ;  γεννήσεώ; του, διά
βολε ! Δηλαδή εί; Βρεττάνην ! Δηλαδή 
έδώ ! Δηλαδ η εί; τοΰ; συγγενεΐ; του ! 
Δηλαδή εί; τού; Κερανδάλ ! Ό  λαγωο; 
έπανέρχεται είς τγ(ν φωλεάν του ν’ άπο- 
θάνη. Έννοει; ;

— Καί Ιπειτα ;
— “Επειτα, είπεν δ κΰρ Λεσγιδοΰ έ- 

γερθείς άποτόμως, ίδοΰ τ ί συμβαίνει.’ Ητο 
ό πόλεμος' τό πό?ν ήτο άνάβτατον Ό  
γέρων Κερανδάλ έσκέφθη ότι δέν παρε- 
τήοησε κάνεις τήν Ιλευσιν ένός ξένου με
ταξύ τόσων, οΐτινες κατέφευγον είς τόν 
τόπον. Έδέχθη τόν συγγενή του είς τόν 
οΐκόν του μίαν έσπέραν, καί δελεασθείς 
ΰπό τών χρημάτων, τά όποια οΰτος, ά- 
θώος καί άκακος, εφερε μαζύ του, έπω- 
φελήθη τοΰ Οπνου τοΰ Νοέλ' τόν έφόνευσε 
καί μέ τά χρήματά του έπλήρωσε τά 
χρέη του

— Πρόσεξε, είπεν ό Μισό, είς ον ένε- 
ποιησεν άκουσίως αΓσθησιν ή διήγησις 
αδτη.

— "Έπειτα, έξηκολούθησέν δ Λεσγι
δού, τρομάξας καί αΰτός διά τά έγκλημά 
του ηΰτοκτόνησε καθ’ δδόν, μίαν νύκτα, 
ή δέ σύζυγός του,ή ώραία κόρη τοΰ Γουε- 
ενέκ, ή μητνιο τή ; 'Αγνή; Κερανδάλ, κα- 
ταληφθεϊσα ύπό τών τύψεων τή ; συνει- 
δήσεως, ώς Βοεττανή δεισιδαιμων, είπε 
κάτι τι περί ένός έγκλήματο; καί άπώ- 
λεσε τό λογικόν.

Ό  ^ωροφύλϋ'ξ έξεπλήσσετο

 Καί, είπε καταλήγων δ Λεσγιδού,
τό πτώμα τοΰ Νοέλ Τρελάν θά εύρίσκεται 
είς καμμίαν οπήν ή είς τό βάθος τών 
τελμάτων τοΰ Σαίν-Ζιλδάς. ’Ιδού.

— Δύνασαι νά άποδείξγις ο,τι λέγεις ; 
ήρώτησεν.

— Θά τό άποδείξω, ναί, είπε μετά βε
βαιότητας ό δικαστικός κλητήρ έπανα- 
καθήσας.

— Είμαι περίεργος νά μάθω πώς θά το 
κατόρθωσες.

— Θά Γδγι;
— Πότε ;
— Τά π&ν Ιρχεται μέ τήν ώραν του. 

Δώδεκα Ιτη περιμένω, άλλά τέλο; π ά ν 
των ήλθεν ή ώρα.
*~0 Mtoo κα τ ’ άρχάς ήκροβτο τοΰ δικα

στικού κλητήρος χωρίς »ά δίδτρ σημασίαν 
είς τοΰς λόγους του. Έγνώριζεν άλλως 
τε τάς διαθέσεις τοΰ Λεσγιδοΰ διά τοΰς 
Κερανδάλ.

“Ηδη ομως αί υποθέσεις τοΰ κλητήρος 
έλάμβανον σάρκα.

— θέλε ι ;  νά σοί εΓπω, Μισό, υπ έλα - 
βεν ό Λεσγιδού. Άνεκάλυψα μίαν λεπτο
μέρειαν πρό ολίγου.

— I Ιοίαν ;
— Περίμενε ολίγον.
Έχάλεσε τήν υπηρέτριαν κρότησα; έπί 

τοΰ ποτηριού.
— Νιότ, είπε.
—  'Ορίστε, κύριε Λεσγιδού
— Γνωρίζεις τό όνομα τής ξένης ;
— Ό χ ι ,  κύριε ;
— Δέν σόι ς τά είπεν ;
—1 Ό χ ι  βέβαια Οΰτε τήν έρωτήσαμε.
— Είς τόν σάκκον της δέν Ιχει έπι- 

γραφήν ;
— Δέν είξεύρω νά διαβάζω, κύριε.
— Τί άποσκευάς Ιχει ;
— Μία μεγάλη βαλίτζα καί Ϊνα μ ι 

κρόν σακκον
— Είναι κομψός δ σάκκος ;
— Πολυ
— Τι χρώμα Ιχει ;
—  Μαύρος, μέ ώραία γαρνιμέντα.
— 'Από άργυρον ;



— ΕΙμπορεΤ.
— Πήγαινε νά τόν φέργις χο»ρΙς νά σέ 

Γδϊ) χάνεις.
—  Δέν είναι καλόν πράγμα, κύριε Λε

σγιδού, νά χυττάζϊ) χαν*ίς τά ξένα πράγ- 
γματα .

—  Ό χ ι ,  ά λλ ’ είμεθα περίεργοι, χαλή 
[/.ου Νιότ, καί θά σοί δώσω τέσσαρα σολ- 
δία διά τόν κόπον σου. Δέν θά χλέψωμεν 
τήν ξένην, τό γνωρίζεις. Κάθηται πάν
τοτε πλησίον τής έστίας ;

— Μάλιστα.
— Έ λ α ,  κάμε γρήγορα.
*Η Νιότ, δελεασθεΐσα έκ τών τεσσά

ρων σολδίων, ΰπήκουσε καί μετ’ ολίγον 
έπανήρχετο κομίζουσα τόν σάκκον, δν 
λαβών δ Λεσγιδού παρετήρνίοεν δτι Εφε- 
ρεν έπί μετάλλινης πλακός τ ’ αρχικά
Ξ. Ζ. Τ.

— Φύγε, Νιότ, είπε τ^ ύπηρετρία, 
ΕΓχομεν στοίχημα καί έκέρδισα. Βάλε τ α 
χέως τόν σάκκον είς τήν θέσιν του. Ευ
χαριστώ, κόρη μου.

Ή  μικρά ύπηρέτρια, θέσασα έν τφ  θυ- 
λακ ίφ  της τά τέσσαρα σολδία, Εφυγε δρο
μαία, μετ’όλίγας δέ στιγμάς δ σάκκος ην 
είς τήν θέσιν του.

Ητο καιρός.
Ή  Ζουάννα, καθ’ ήν στιγμήν ή ύπηρέ- 

τρια κατήρχετο τήν κλίμακα, ήγέρθιη έχ 
τέ ς  ?δρας αΰτής, άνήλθεν είς τό δωμά
τιόν της, Ιλαβεν έπανωφόριον έκ μελανών 
τριχάπτων, έξέλθεν έν τ^ έξοχή και ^ι " 
•ηυθύνθη πρός τά έρείπια τοϋ Λαργουέ, 
δπόθεν μεγαλοπρεπής έκτείνεται δ δρί- 
ζων.

Έν τή μικρ^ τοΰ πανδοχείου αίθούσιρ 
δ Λεσγιδού μετά τοΰ Μισό συνωμίλουν Ιτι 
Εχοντες πρό αΰτών δύο κύπελλα καφέ.

— Καί ή λεπτομέρεια ; ήρώτησεν δ 
χωροφύλαξ.

— Δέν θά εϊπνις τίποτε ;
—  Άφοΰ σοί τό ύπεσχέθην.
  Ή  ώραία παοισινή δέν είπε τό ό

νομά της.
- Ό χ ι .
— Δέν τό έμάντευσες ;
—  Ποσώς.
—  Λοιπόν ! έγώ τό γνωρίζω.
— Είσαι πονηρός.
— Εννοείς, φίλε μου, οτι μία γυνή ώς 

αΰτή δέν Ερχεται άνευ λόγου είς τό μα- 
κρυνόν αΰτό μέρος.

—  Πιθανόν
— Έ πί τοΰ σάκκου ύπάρχουσιν tv Ζ 

καί Ιν Τ. To Ζ σημαίνει ο ,τ ι θέλεις, ο
λίγον μέ ένδιαφέρει, τό Τ δμώς σημαίνει 
Τρελάν ! Είναι φανερόν. Ή  κυρία λοιπόν 
ή h δεσποινίς είναι ή θυγάτχρ τοΰ Νοέλ 
Τρελάν ζη τοΰσα τά Ιχνη τοΰ πατρός της. 
Λοιπόν ! έγώ θά εΰρω ο,τι ζητεί έντός ο
λίγων ήμερών.

— Μή μεγαλαυχείς.
—  θέλεις  μίαν άπόδειξιν ;
— Ναί.
—  θ ά  σοί τήν δώσω μυστιχώς.
— Πότε ;
Ό  χλητήρ έμέτρηβεν έπί τών δακτύ

λων.

— Τήν Κυριακήν όχτώ είναι προσκύ
νημα εις Έλβέν.

— Ναί.
— θ ά  Εχτρς τήν άπόδειξιν τήν ήμέραν 

έκείνην, ύπό δύο δμως δρους.
—  "Α ! ύπό δρους ; είπεν δ χωροφύλαξ 

είρωνιχώς.
— Δέν ζητώ μεγάλα πράγματα.
— Ό  πρώτος ποιος είναι ;
—  Νά σιωπήσιρς.
— Δέχομαι.
— Ό  δεύτερος είναι νά Ιλθ·/) ή Μαρι- 

άννα εί; τό προσκύνημα.
— Δέν δύναμαι νά τήν οδηγήσω.
—  Δέν ζητώ αΰτό. Μή τήν έμποδίσνκ 

νά Ελθγ). Αΰτό άρκεϊ.
Ό  χωροφύλαξ κατέστνι σκυθρωπός.
Ά ν  αληθώς οί Κερανδάλ, παρ’ οίς συ

χνάκις μετ έβα ινεν, ήνείχοντο είς φόνον 
μετά κλοπής, δέν ήτο φρόνιμον νά συν- 
δεθϊί μετ’ αΰτών.

Ό  Λεσγιδοΰ ήννόηοε τό αποτέλεσμα 
τών λόγων του.

Προσεπάθησε τότε νά πείσγι τόν Μισό 
δτι τφ  παρουσιάζετο έξαίρετος εΰκαι- 
ρία ΐνα διακριθή' δτι αί έπωμίδες τοΰ 
αξιωματικού ήσαν είς τήν διαθεσίν του. 
Δέν άπτίτει μέν δ Λεσγιδοΰ νά ένεργήσιρ 
αΰτό ; οΰτος δ ένωμοτάρχης κατά ’ τών 
Κερανδάλ, οΐτινες ήσαν φίλοι του, παρε- 
κάλεσεν δμως αΰτόν νά μή άντιτάξτρ τι 
κατά τών ένεργειών του.

Παρέστησεν α ΰτφ  διά τών ζωηροτίρων 
χρωμάτων δτι δ χωροφύλαξ θά έπωφε- 
λεΐτο τών ένεργειών, άς ό Λεσγιδοΰ θά 
κατέβαλεν. Ά λ λ ω ς  τε δέ δέν έπρόκειτο 
νά άποκεφαλισ^ώσιν οί φίλοι του ’Ιάκω
βος καί Κορεντΐνος, διότι δ διαπράξας τό 
Εγκλημα πατήρ αΰτών έπλήρωσεν ήδη τό 
χρέος του'πρός τούτοις, παρελθόντων δέκα 
έτών, δέν ήδύνατο πλέον ή έξουσία νά κα- 
ταδιώξτρ τοΰς ένοχους έγκλήματος ά τ ι-  
μωρήτου, δσψ φοβερόν καί άν ην τοΰτο.

Αμα τό πρόγευμα έτελείωσεν δ δικα
στικός χλητήρ ήρώτησεν α,ν δ ίππος του 
Εφαγεν άρκούντως καί άν ήν Ιτοιμος πρός 
όδοιπορίαν.

Έπλήρωσε τόν λογαριασμόν τέ ς  ξενο
δόχου καί παρήγγειλε νά ζεύξωσι τόν ΐ π 
πον, μεθ’ δ έξήλθεν έπί μικρόν καί έπι- 
στρέψας έχαιρέ τισε τήν κυρά Νικόλ καί 
άπέλθε μετά τοΰ φίλου του ένωμοτάρχου.

Έξερχόμενοι τοΰ Έλβέν συνήντησαν 
τήν Ζουάνναν περιπατούσαν μέ τό άλεξι- 
βρόχιον άνά χεϊρας καί κάτω νεύουσαν. 
Άκούσασα τόν κρότον τέ ς  άμάξης άνή- 
γϊιρε τήν κεφαλήν.

Ό  χλητήρ έχαιρέτισεν αΰτήν οίχείως, 
ώς εί έγνώριζεν αΰτήν πρό πολλοΰ καί έξ- 
ηκολούθηβε τάν δρόμον του.

Μετά μίαν ώραν έν τφ  δάσει, κατά τινα 
διασταύρωσιν τών όδών έσταμάτησεν ΐνα 
χατέλθϊ) δ ένωμοτάρχης, προφασιζόμενος 
δτι είχε συνέντευξιν μετά τίνος φίλου είς 
Μαλεστροά.

— Καλήν νύκτα, είπεν αΰτφ , Ισο φρό- 
j νιμος καί ράψε τό στόμα σου !

Ό  χωροφύλαξ Εθλιψε ψυχρώς τήν χεϊρα 
■ τοϋ χλητέρος χαί διηυθύνθη πρός τό Μα

λεστροά, ένφ ή άμαξα μέ τόν Λεσγιδοϊ» 
δΐϊΐυθύνετο είς Πορνιγουέν.

Ά λ λ ’ δτε δ χρότος δέν ήκούετο πλίον 
Εστγ) αναποφάσιστος καί βέβαιος ών δτι 
δέν βλέπει αΰτόν δ Λεσγιδοΰ μετέβαλεν 
όδόν διευθυνόμενος πρός τούς Κερανδάλ.

Κ<7

’Ε κ μ υ σ τη ρ ε ύ σ ε ις .

Ή  Β/ρθα Pcoap  
προ<; τ η ν  Κ αιχιΛ ία,ν ϋ  Φονr e p o t .

«Άνέγνωσα τήν μακράν έπιστολήνσου, 
μικροΰλά μου. Δέν μετεβλήθης - Είσαι 
πάντοτε εΰφάνταστος. Ό  ρωμαντικός τό 
πος είς δν ζής δέν Εχει ψαλίδα διά νά 
κόψν) τάς πτέρυγας τ έ ;  φαντασίας σου. 
Σΰ είσαι ή ποίησις' έγώ είμαι δ πεζός 
λόγος. Ό  σύζυγός μου είναι’ ιδιόρρυθμος' 
έν τούτοις δέν στενοχωρεϊταί τις μετ’ α ΰ 
τοΰ. "Οταν μείνγι οκτώ ώρας είς τό γρα- 
φεϊόν του, έξετάζων τούς λογαριασμούς 
του καί έκδιδων συναλλαγματικάς ή μ ι 
τρών λουδοβίκεια, έπανέρχεται οΓκοι, εΰ- 
χαρις, ζωνιρός, μειδιών καί διερχόμεθα 
τήν έσπέραν δμοΰ πλησίον τές  κοιτίδας 
τέ ς  Καρλόττας κοιμωμένης ύπνον άγγε- 
λικόν. Σπανίως πηγαίνομεν είς τό θέα
τρον, ένίοτε δέ είς συναναστροφάς είς οΓ- 
κους έμπορων.

• θ ά  σέ έπιπλήξω.
»Τί είναι πάλιν αΰτό τό παράδοξον 

πάθος, δπερ ώς έννοώ σέ κατεκυρίευσε ; 
Σκέφθητι λοιπόν, δεσποινίς, δτι είσαι 
πλούσια, εΰπαίδευτος, καλή μουσικός’ 
δτι φέρεις γνωστόν όνομα καί δτι αί πρά
ξεις σου θά έξετασθώσι,θά χριθώσι ! Σχέ- 
φθητι δτι πρέπει νά φαν^ς είς τήν κοινω
νίαν στηριζομένη είς τόν βραχίονα συζύ
γου τές  τάξεώς σου, καί οτι θά ήναι γ ·-  
λοϊον νά έξέλθτρς έφ’ άμαξη; είς τά Ή λ ύ -  
σια μετ’ αγροίκου άνδρός, καί δτι δέν θά 
δυνηθ?)ς νά έμφανισθ^ς είς τό Μελόδραμα 
συνοδευομένη ύπό χωριχού αμαθούς χαί 
άξέστου.

• ‘Υπάρχουσι, φ ιλτάτη μου, αδύνατα 
πράγματα, τά όποια έν πεπολιτισμένψ 
Εθνει δέν είναι έπιτετραμμένον νά θέλιρ 
τις νά καταστήσγ) δ υνα τά .Ά λλω ςτε ,  αΰ- 
τοί οί Κερανδάλ είναι συγγενείς σου καί 
φυσικοί κληρονόμοι σου, προβλέπω δμως 
οτι θά τούς χαταστρέψγι;. Ά ν  θέλγις ά- 
πολύτως νά φαν^ς εΰεργετιχή πρός αυ
τούς, χαλλίτερον θά πράξ-ρς νά δώσεις αΰ- 
τοϊς άπλώς, πρίν δεσμεύστρς τήν έλευθε- 
ρίαν σου είς τάς ιδιοτροπία; συζύγου, έ- 
κατόν πεντήκοντα μέχρι διακοσίων πλέ
θρων γής πέριξ τές  έπαύλεως, τήν δποίαν 
μοί παριστ^ς διά τόσφ ζωηρών χρωμά
των. Δύνασαι έπίσνις νά δώσιρς αΰτοΐς 
τριάκοντα χιλιάδας φράγκων ώς προΐκ* 
τές  έξαδέλφης βου, άν ένδιαφέοεσαι δι’ 
αΰτήν, καί πλειότερα Ετι, άν θέλιρς.

»Σοί δμιλώ ώ; άνθρωπος γνωρίζων οί- 
χονομολογιχά. Είμαι θυγάτηρ συμβολαιο
γράφου, σύζυγος τραπεζίτου καί δέν έρυ- 
θριώ.

»Τά δώρα ταΰτα  δέν θά έλαττώσω-



βιν έπαισθητώς την περιουσίαν σου, Χιότι, | 
άν δέν άπατώμαι, άποτελοΰσι μόλις τό Ιν 
τέταρτον τοΰ έτησίου εισοδήματος σου. 
Ά λ λω ς  τε ή μήτηρ σου θά έχϊ) αθροίσει 
άρκετάς οικονομίας.

» Πάντοτε σέ ήγάπησα, μικρά μου Και- 
κιλία Σέ βλέπω Ιτι νεαρωτάτην, ζωη- 
βάν, εΰαίσθητον καί γενναιόφρονα, έννοώ 
δέ οτι οί περικυκλοΰντές σε άνδρες έρών- 
ται σοΰ. Ά ν  άλλως συνέβαινε θά ησαν 
τυφλοί. Ή  άφθονος ξανθή κόμη βου, τό 
χάριεν ανάστημα, οΐ έκφραστικοί μεγά
λοι οφθαλμοί σου, έπί πόίσι δέ τούτοις ί) 
κολοσσιαία περιουσία σου είβί μεγάλα 
προσόντα Ικανά νά έλκύσωσι. Πρόσεξον 
λοιπόν ! Δυσπίστει ! "Αν θέλης πληροφο
ρίας, πρό τοΰ άποφασίστ(ς, ε’ιπέ μοί το. 
*0 Γεώργιος θά ζητησιρ τοιαύτας, ώς εί 
έπρόκειτο περί συζύγου διά την θυγατέρα 
του.

• Πόσον έπεθύμουν νά ήμην πλησίον 
βου διά νά σέ βοηθήσω εις την άπόφα- 
σίν σου.

• Άπόφυγε τάς παγίδας' δυσπίστει 
πρός τούς δήθεν έρωτευμένους, οίτινες μό
νον την περιουσίαν θέλουσι νά μεταφέρω- 
βιν ε’ις τά θυλάκιά των.

» Ά ν  έγνώριζες τ ί  άξίζουσιν οί πλεϊστοι 
τούτων !

»ΣοΙ πέμπω άπειρα φιλήματα, φ ιλ- 
τά τη  Καικιλία.

*

* «
Ή  Κ αιχ ιΛ ία  ie  <t>orrepoC 

τη  Bepffa Ρ ισάρ .

«Ή  έπιστολή σου μέ ώφέλησεν. Είσαι 
«ΰφυής. θ ά  σέ ακούσω . . .  Γσως. "Αμα λά- 
€γις την παροΰσάν μου μη προσέξγ)ς είς 
τά σχεδιάσματα, τά όποια χάριν αστε ϊ
σμού παρεμβάλλω. Ά ν  έγνώριζες πόσον 
αισθάνομαι κενήν την ψυχήν μου! Κυμαί
νομαι έν αμφιβολία απελπιστική. Φαντά- 
σθητι οτι είμαι ένήλικος πρό δύο ήμερών" 
Ιγραψα έκ νέου σήμερον τήν πρόβαν τήν 
διαθήκην μου καί ίππεύσασα έπ'ι τοΰ Ζε- 
φύρου μετέβην εις Πενοέ καί Ιδωκα α ΰ 
τήν είς τόν Ιερέα έσφραγισμένην καί φέρου- 
σαν τήν έπιγραφήν : «Ν’ άποσφραγισθ^
μετά τόν θάνατόν μου». Έ χ ω  άντίγρα- 
φον αΰτΐίς είς τό γραφεΐόν μου. Ίδοΰ λο ι
πόν, είμαι έν τάξει.

» Ό  ίερεύς τοΰ Πενοέ ήσχολεϊτο άνα- 
βκαλεύων τόν κήπόν του».

Ένταΰθα έν σχεδιάσματι έφαίνετο ό 
ίερεΰς γονυπετής άποσπών τά  έπιβλαβή 
χόρτα υψηλά ώς κωδωνοστάσιον.

[’ Ε πεται συνέχει*]. *  "Κ

Τ Ο Μ Ο Ι
« Εχλεχτών Μυθιστορημάτων· των έτών A ', Β', Γ'
Δ χαί Β' δεδεμένοι στερεώτατα χαί κομψότατα πο*- 
λοϋνται Ιν τώ Βιβλιοπωλείο) ήμών. Έ πίσης φύλλα τών j 
« Εχλεχτών Μυθιστορημάτων» τοϋ Α' Β ’ Π χαί Δ' ί -  
τους πρός λεπτά 20  εχαστον, τοΰ δέ Ε' χαί ΣΤ' πρός 
λεπτά 1 0 .
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ΜΑΧΗ ΤΟ Υ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΕΤΟΡΙΚΟΝ ΜΓΘΙΖΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

»Ό  πατήρ Οΰγος έπλησίασεν είς τήν 
κλίνην του καί Ικυψεν έπί τΐίς κεφαλής 
του . Ε ίτα ήγέρθη καί απομακρυνθείς 
προσεκάλεσε τούς υποτελείς καί διέταξεν 
αΰτοΰς νά μέ έπαναφέρωσιν είς τόν κοι
τώνα μου. Παρεκάλεσα τόν ιερέα νά μέ 
άφίστρ έκεΐ, καί έπειδή δέν ένέδιδεν άρ
χισα νά κραυγάζω οτι δέν θά μέ άπΐίγον 
άνευ βίας. Ό  αγαθός ίερεΰς προσεπάθει 
νά μέ πείσγ), άλλά ματαίως. Έπέμενον 
Ιτ ι μ£λλον είς τήν άπόφασίν μου. Τότε 
οΐ υποτελείς ήτοιμάσθησαν νά μεταχει- 
ρισθώσι τήν β ίαν.’Ηθέλησα ν’ άντισταθώ, 
άλλά δέν είχον δυνάμεις. Μετεφέρθην. Ή  
λύσσα τής αδυναμίας καί ό δίκαιος φόβος 
μου δτι ό Βεράρδος είχεν άποθάνγι,ήοέθι- 
σαν τόσον πολΰ τήν θλίψίν μου, ώστε έλι- 
ποθύμησά. "Οτε συνήλθον, είδον παρά 
τήν κλίνην μου τόν πατέρα Οΰγον, ό ο
ποίος ήρχισεν άμέσως νά μέ παρηγορή μέ 
γλυκείς λόγους καί ώραία παραδείγματα, 
ειλημμένα καταλλήλως άπό τών Ευαγ
γελίων, άλλά τά όποια οΰδεμίαν έπιρροήν 
είχον έπ’ έμοΰ, ό όποιος είχον άποφασίση 
πλέον ν’ άποθάνω. Έξώρκισα τόν ιερέα 
είς τό όνομα τοΰ άγίου Βενεδίκτου νά μοΰ 
είπΐΐ, άν ό Βεράρδος ϊζη ετι. Καί αΰτός, 
μή δυνάμενος ν’ άνθέξγ; είς τόν δρκον,μοΰ 
έδιηγήθη δτι οί Ιλεγχοι τής συνειδήσεως 
μόίλλον ή αί πληγαί έφόνευσαν αΰτόν.. .  
Τότε άπεπειράθην νά διαρρήξω τοΰς 
έπιδέσμους τών πληγών μου, καί μή δυ- 
νηθείς ήγέρθην μανιώδης άπό τής κ λ ί
νης, δπως εΰρω τόν θάνατον, είτε θραύων 
τήν κεφαλήν μου κατά τοΰ τοίχου, εΓτε 
κρημνιζόμενος άπό τίνος τών παραθύρων. 
Μέ ήμπόδισαν, καί άπό τής στιγμής έκεί
νης μέ έφύλαττον έπιμελώς. Τότε άπεφά- 
σισα ν’ άποθάνω έξ άσιτίας . . . δσας δέ 
καί άν κατέβαλλον προσπαθείας δέν κα- 
τώρθουν νά μέ πείσωσι νά φάγω ή νά 
πίω τι. Είχον καταληφθ^ ΰπό τής λύσ- 
σης τοΰ θανάτου. Αίφνης, ό έπιστάτης 
μου παρουσιάσθη ένώπιον μου έντρομος, 
ώς άνθρωπος προσβληθείς ΰπό άνεπανορ- 
θώτου συμφοράς, καί μοί είπεν :

« _  Αΰθέντα ! αΰθέντα ! τί φοβερόν 
δυστύχημα έσυνέβηκε είς τό φρούριον 
σας ! . . .  Δέν ?χετε πλέον φρούριον. ’ Η λ
θαν σήμερα πρωί έκατόν στρατιώταις καί 
μέ διέταξαν, είς τό όνομα τοΰ βασιλέως, 
νά καταιβάσω τήν γέφυραν. Έμβήκαν 
μέσα, έδιωξαν δλους τοΰς ΰπηρέτας σας 
καί Ιλαβαν κατοχήν τοΰ φρουρίου.

» — θεέ μου ! ανέκραξα, όποιον εγ- 
κλημοε διέπραξα διά νά καταδιώκωμαι 
τόσον άμειλίκτως ;

*—  ΤΩ ! αΰθέντα . . . άρχηγός τών 
βτρατιωτών ήταν κάποιος, τόν όποιον, 
δσον καί άν Ικρυπτε τό πρόβωπόν του, 
κατώρθωσα νά άναγνωρίβω.

*— Ποιος ; είπέ μοι !
»— Ό  Ιππότης, ό όποιος έπροσποι- 

εΐτο τόν φίλον σας, ό όποιος έρχότουνε 
συχνά καί σβς ϊπερνεν είς τό κυνήγι . . . 
έκεϊνος ό υψηλός... ό μελαγχροινός. όποΰ 
κάθεται είς τό βπίτ ι έκεΐνο ’ς τ ή ν  πε
διάδα.

»— *0 Δρογόνος
» — Ναί, αΰθέντα, ό Δρογόνος».
» Οΰδέν είπον· άλλ ’ άπό τής στιγμής 

έκείνης ώρκίσθην φοβερόν δρκον, τοΰ ό
ποιου καί ή ένθύμησις μόνη κάμνει τάς 
τρίχας τής κεφαλής μου ν’ άνορθοΰνται 
καί νά τρέμω σύσσωμος . . . Έ τ α ξ α  τήν 
ψυχήν μου είς τόν διάβολον, ήρνήθην τό 
βάπτιβμα καί τήν ευχαριστίαν, καί έζή- 
τησα είς άνταμοιβήν νά μήν άποθάνω, άν 
μή ίδώ πρώτον τήν καρδίαν τοΰ προδότου. 
Έ γ ιν α  ό δειλότερος τών άνθρώπων... ή -  
γάπησα τήν ζωήν, ώς ό φιλάργυρος τά 
χρυσίον... Ήναγκάσθην νά άναλάβω θάρ
ρος, διότι μετά δύο ήμέρας, ό πιστός έπ ι
στάτης μου έλθών μοί είπεν δτι, καθώς 
Ιμαθεν Ικ τίνος τών έν τφ  φρουρίου, Ιπεμ- 
ψαν άνδρας δπως μέ συλλάβωσιν* δτι ό 
Δρογόνος είχε μέ καταγγείλη  ώς δολοφόνον 
είς τήν δικαιοσύνην' δτι πολλοί τών υπο
τελών μου είχον καταθέσ·») έναντίον μου, 
όρκισθέντες δτι κατά τήν νύκτα τής πυρ- 
καιόίς έκραύγαζον δτι έγώ ήμην ό φονεύς 
τοΰ Βεράρδου. Προσέθετε δέ δτι είχον 
σταλή τά προσκλητήρια, άλλά δέν έπε- 
δόθησαν, δπως καταδικασθώ έρήμην,'καί 
δτι ταΰτα  πάντα  ένήργησεν ό Δρογόνος, 
ό όποιος έπειδή ητο άνθρωπος τοΰ κόμη
τος τής Τσέρρας, μεγάλου θησαυροφύλα - 
κος τοΰ βασιλείου, είχεν εΰκόλως έπιτύχιρ 
πάντα  ταΰτα . Έκρύβην έν τή καλύβγ) 
ένός τών δασοφυλάκων μου, δπου τινές 
τών ύποτελών μου οίκτείραντές με μέ με- 
τέφερον. Ή  έκδίκησις έζήτησε νά μέ ευρΥ)’ 
άλλά ματαίως, διότι ή π ίστ ις τών ύπο
τελών μου, παρασχόντων μοναδικόν κατά 
τοΰτο παράδειγμα, ΰπερίσχυσε τής λύσ- 
σης τών έχθρών μου. Έ π ί τέλους ίάθην, 
άν καί είχον μείνη ηθικώς καταβεβλημέ
νος. Έδοκίμασα τά  δπλα μου, καί κατά 
πρώτον μοί έφάνησαν άνυπόφορον βάρος, 
άλλά βαθμηδόν έσυνείθησα καί Ιφερον 
αΰτά ώς καί πρίν. Τότε Ιπεμψα γράμ
ματα είς διαφόρους βαρόνους, ζητών παρ’ 
αΰτών νά  μο ί  παραχωρηδωθι ,  to rf/g π « -  
λης πεό ί ον ,  καί έπροκάλεσα είς μονομα
χίαν τόν προδότην. Ό  Δρογόνος έβιώπη- 
σεν  οί δέ βαρόνοι μοΰ άπήντησαν δτι δέν 
ήδύνατο νά έκτελέσωσι τήν παράκλησίν 
μου. Έ πεμψα ταχυδρόμους καί έπιστο
λάς είς τόν Μαμφρέδην' άλλ’ οΰδείς τών 
ταχυδρόμων μου έπανήλθεν, είς οΰδεμίαν 
τών έπιστολών μου έδόθη άπάντησις.

• Έσπέραν τινά, περί τά τέλη τοΰ Μαρ
τίου, ό δασοφύλαξ έλθών μοί είπε νά φύ
γω, διότι είχεν ίδή πολλούς ένοπλους δια- 
τρέχοντας τό δάβος καί είχεν άκούσνϊ δτι 
μέ έζητ ουν. Έσπευσα ' μία μόνη στιγμή



βραδύτητος θά έπέφερε τόν όλεθρόν μου. 
Έ φυγον ' άλλά νομίζων οτι ήτο άδύνα- 
τον νά δια φύγω τήν καταδίωξιν ιώ ν  ι π 
πέων, οΰς ·ί)σθανόμην τρέφοντας έπί τά 
Γχνη μου, άνέλθον καί έκρύβην έπί τίνος 
δένδρου, δπου διέλθον την νύκτα . . . .  
ΕΓΘε τοι αύτας νύκτας νά διέρχωνται μό
νον οί έχθροί μου ! . . . Την πρωίαν Ε
τεινα τό ους' οΰδείς θόρυβος έν τφ  δά- 
9*ι. Κατέλθον τοΰ δένδρου καί άρχιζα νά 
βαδίζω άσκόπως, διότι δέν ήθελον νά έ- 
πανέλθω είς την οικίαν έκείνου, ό όποιος 
μέ έδίωξεν. Είναι άληθές οτι Επραξε τοϋτο 
δπως σώσγ) καί έαυτόν καί έμέ, έξαναγ- 
καβθείς. Ά λ λ ’ οπωσδήποτε ειχον έκδιω- 
χθέ, καί, εΓτε έξ ΰπερηφανίας, εΓτε έκ 
γενναιοφροσύνης, άπεφάσισα νά άποθάνω 
μόίλλον είς τό ύπαιθρον καί όχι νά κα τα 
φύγω πάλιν είς τό μέρος έκεΐνο. . . Ήκο- 
λούθησα τάς μόϋλλον περιπεπλεγμένα; α 
τραπούς, παρατηρών ΰπόπτως πέριζ. Π ο - 
σάκις δ έλαφρός ψίθυρος τών ΰπό τοΰ α 
νέμου ταρασσομένων κλάδων καί αί μεμα- 
κρυσμέναι ΰλακαί μέ Εκαμαν νά ώχοιάσω !
. . . Ένόμιζον οτι ^μην θηρίον, δπερ έ- 
συμφώνησε νά καταδιώξγ) σύμπασα ή άν- 
θρωπότη;.. . . "Αν κα τ ’ έκείνην την σ τ ιγ 
μήν συνήντων τόν πατέρα μου, θά μετε- 
χειριζόμην αΰτόν ώ ; τόν χειρότερον τών 
έχθρών μου. Ούτως ένθαρρυνόμενος έζ α ΰ 
τοΰ φόβου τοΰ έπικειμένου κινδύνου, Ε- 
φθασα την έσπέραν είς την παραλίαν. Ή  
θάλασσα ητο ήρεμος καί έφαίνετο δτι μέ 
προσεκάλει νά κατοικήσω έν αΰτ^, άφοΰ 
έν τ έ  γ έ  οΰδεμία πλέον μοί άπέμενεν έλ- 
πίς. Μοί έπεφάνη ώς φίλος, προσφέρων 
μοι σωτηρίαν, καί μέ έκολάκευε διά τές 
έλπίδος ένδεχομένων ήσσον λυπηρών. Ου
δέποτε είχον ίδέ την θάλασσαν μεθ'δσης 
αγάπης Εβλεπαν τότε αΰτήν. Ή  τύχη ΰ- 
πέρξεν εΰμενής πρός έμέ, καί μετ’ου πολΰ 
διέκρινα /ϋρόαον, τό δποΐον, άναχωοησαν 
άπό Ίσχίας, κατηυθύνετο είς Πίζαν, πα - 
ραπλέον τήν άκτήν. Ίκέτευσα τους ναύ- 
τας, έξορκιζων αΰτοΰς είς τό όνομα π ά ν 
των τών αγίων, νά μέ παραλάβωσιν, 
"Ο κυβερνήτης, άνθρωπος οίκτίρμων, μέ 
παρίλαβε ποοθύμως. Είπον αΰτφ  οτι 
ία η ν  πτωχό; υπηρέτη;, δ δποΐος, έπειδή 
ποοσέβαλα άκουβίως τόν κύριόν μου, ε ί
χον καταδικασθέ είς μαστίγωσιν. Οί ναΰ- 
τα ι , ώς παρετήρησα καί μετά ταϋτα , ε ί 
ναι ol φυσικοί έχθροί τές  τυραννίας, καί 
ώς έκ τούτου έκτιμώσι μεγάλω; τήν έ- 
λευθερίαν, Έλαβον Ινδιαφέρον ΰπέρ έμοΰ, 
καί ένομισθησαν εΰτυχεΐς, διότι Εσωσαν 
ενα άνθρωπον άπό τ έ ;  κτηνώδους θηριω
δία; ένό; βαρόνου. Έφθασαμεν αίσίω; είς 
Πίζαν. Έκεΐ ποθών ν’ ασκηθώ είς τήν 
ναυτικήν, τοΰς άπεχαιρέτισα καί έπεβι- 
βάσθην είς τάς γαλέρας, αί δποΐαι έτα- 
ξείδευον είς Τύρον , «ίς Πτολεμαίδα 
καί είς άλλους λιμένας τ έ ;  'Ανατολές. 
Έπανελθών είς Πίζαν, διά τών χρημά
των, τά δποία «ίχον κερδίσϊ), Επεμψα μ υ 
στικούς ταχυδοόμους εΓς τινας τών υπο
τελών μου, δπως μάθω παρ’ αυτών τί 
συνέβη μετά τήν άναχώρησίν μου. Εν 
τούτοις, συνέδεσα φιλίαν μετά τίνος Γα-

σπαρίνου έκ Μασσαλίας, πλουσίου έμπο
ρου, δ δποΐος, γνωρίσας με ίκανώτατον 
περί τά ναυτικά, μοί έπρότεινε νά μέ κάμη 
κυβερνήτην τέ ς  γαλέρας του. Παρά τών 
έπανελθόντων ταχυδρόμων Εμαθον δτι τά 
φρούριον έδόθη ύπό τοΰ βασιλέως Μαμ- 
φοέ?>ου είς τόν Δραγόνον, καί δτι οΰτος 
τόσον είχε προχωρήσιρ, τ91 συνεργεία τοΰ 
κόμητος τ έ ;  Τσέρρα;, εί; τήν εΰνοιαν τοΰ 
βασιλέως, ώστε έδιωρίσθη ναύαρχος.Τότε 
έδεχθην τήν πρότασιν τοΰ Μασσαλιώτου, 
καί Εκτοτε μία καί μόνη έλπίς κολακεύει 
τήν καρδίαν μου, οτι ήμέραν τινά θά συ
ναντηθώ μετά τού έχθροΰ μου έπί τές  
θαλάσση; . . . Ά  ! τότε . . . Είναι τώρα 
πέντε Ετη, άφοΰ φέρω τόν κρίκον τοΰτον 
καί υποφέρω φρικώδεις βασάνους, δπως 
συνειθίσω νά μειδιώ πρός τόν θάνατον, 
ώς πρός σωτέρά μου. "Αν μετά τές έκδι- 
κήσεώ; μου συνενοΰντο καί τά συμφέροντα 
τές  πατρίδας μου, Γσως τό όνομά μου θά 
περιήρχετο Ενδοξον είς τάς μελλούσας 
γενεάς. Δυστυχώς είναι χωρισμένα, καί 
τό όνομά μου θά ηναι άτιμον . . . τί πρός 
τοΰτο ; . . . “Ισως ΰπάρξϊ) τις περιφρονών 
τόν Επαινον καί τήν μομφήν τών άνθρώ
πων — καί τούτους ΕτΓ — Γσως ΰπάρξγι 
τις,δ δποΐος έξετάζων τάς πράξεις, αί δ- 
ποΐαι καλούνται e γχληματα ,  καί έκείνας 
αί δποΐαι καλοΰνται άρ ι τ α ί ,  ίδ-7ί δτι αί 
περιστάσεις καί οΰχί ή θέλησις μου μέ 
έζηνάγκασαν νά φανώ άτιμος είς τάς σε
λίδας τές  Ιστορίας, καί ώς έκ τούτου δέν 
άπαζιώση νά καταστήση τοϋτο γνωστόν 
είς τοΰς ανθρώπους καί νά προκαλέσ?) Ιν 
δάκρυ — καίπερ βραδέως — έπί τές  σκλη
ρές τύχης μου.

Κάρολο; δ Άνδεγαυό; είχεν εΰγενέ 
αισθήματα, δθεν άκοοώμενος προσεκτικώς 
τη ;  διηγήσεω; τού πηδαλιούχου δέν ένό- 
ησεν δτι δ ί)λιος είχε δύσγ) πρά πολλοϋ, 
διότι δ Γορέλλος δέν διηγήθη τήν ιστο
ρίαν του τόσον ταχέως, ώς έπράξαμεν η 
μείς, άλλά μετά πολλών λεπτομερειών, 
Άς παρελείψαμεν, δπως μή έξαντλήσωμεν 
τήν υπομονήν τοΰ άναγνώστου.

Μετά τό τέλος τ έ ;  διηγήσεω;, ό Κ ά
ρολο;, συγκέντρωσα; άπάσας τά ;  έντυ 
πώσει; του, ήγειρε τοΰ; οφθαλμού; πρό; 
τόν οΰρανόν καί έξέπεμψε βαθύτατον 
στεναγμόν.

Ό  οΰρανό; ήτα κατά τό πλεΐστον κε- 
καλυμμένος ΰπά μέλανος νέφους, έκτεινο- 
μένου μάλλον πρός άνατολάς.

Ό  άνεμος είχε γίντρ σφοδρότερος καί ή 
θάλασσα έφαίνετο έξηγριωμένη. Όθεν δ 
Κάρολος στραφείς πρός τόν πηδαλιούχον 

1 είπεν :
  Νομίζω δτι θά Εχωμεν τρικυμίαν
— Ναί, δέσποτα. Ή  ζωή μου είναι ή 

είκών τές  ήμέρας ταύτης. Τήν πρωίαν, 
φώς' τήν έσπέραν, σκότος. "Ισως δέν θά 
άποφύγωμεν τήν καταιγίδα . . Ή  ζωή
μου δέν είναι δυνατόν νά τελείώσ·») άλλως. 
Ποιος «ίξεύρει μή ή κατα ιγ ίς ,  ή δποία θά 
έπισφραγίσγ) τήν ήμέραν ταύτην, ηναι 
προωρισμένη νά θέση τέρμα καί είς τήν 
ζωήν μου !

— Ή  Παναγία τών Ρημών νά έκμη-

δενίσγ) τόν κακόν αΰτόν οιωνόν. Ήμεΐς 
δέν δυνάμεθα νά σ2ς άποδώσωμεν τήν η 
ρεμίαν, άλλ ’ ώς ίππόται δρκιζόμεθα νά 
σάς άποδωσωμεν, δταν δύνηθώμεν, δικαιο
σύνην.

— Ευχαριστώ, δέσποτα. Έν τοσούτψ, 
άποσύρθητε μή τιναγμός τις τές  γαλέρας 
nSt; ρίψγι, ώς μή συνειθισμένον, είς τήν θά
λασσαν. Έστέ δέ ήσυχος, καί άν ή τρι
κυμία είναι έξ έκείνων, τάς οποίας αί άν- 
θρώπιναι δυνάμεις δύνανται νά ΰπερνική* 
σωσι, θά τήν ΰπερνικήσωμεν.

— ΕΓμεθα βέβαιοι περί τούτου. Βασι- 
ζόμεθα δέ έπί τές  έκδικήσεώς σας, Γο- 
ρέλλε, περισσότερον ή έπί τές  πίστεως 
τών ήμετέρων.

Ταϋτα είπών, δ Κάρολος Ελαβε τήν 
χεϊρα τοΰ πηδαλιούχου καί σφίγξας αΰ
τήν έγκαρδίως προσέθετο :

— Παρηγορήθητε, Ιππότα Νέοι κα ι
ροί, νέοι φίλοι δύνανται νά ίάνωσι τάς 
πληγάς τοΰ παρελθόντος. Χαίρετε.

—  Καλήν νύκτα, έκλαμπρότατε κόμη 
άπήντησεν δ Γορέλλος. "Οτε δέ δ Κάρο
λος άπεμακρύνθη, κινήσας τήν κεφαλήν, 
προσέθετο : “Αθλιος ! καί αΰτός είναι έκ 
τές  γ«νε3ς έκείνων, οί δποϊοι πιστεύου- 
σιν δτι Ιν μειδίαμα ή μί“ θωπεία είναι 
δώρ ον τοΰ Θεοΰ, φάρμακον διά π&σαν 
ψυχικήν ασθένειαν . . . “Αθλιοι ι . . ά λλ ’ 
δ Κάρολος ένόμισεν δτι μοΰ Εκαμε τό μ ί-  
γιστον καλόν, τό δποΐον ήδύνατο νά 
κάμν) . . . "Ας άφίσωμεν κατά μέρος τήν 
οΓησιν, τήν χαμέρπειαν καί τήν παρα
φροσύνην τοΰ δώρου... απομένει πάντοτε 
ή ιδέα τές  φιλ ανθρωπίας καί διά τοΰτο 
είναι άξιος ευγνωμοσύνης.

( Έ π « τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι » ] .  Π α ν . Π α ν λ χ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[Συνέχεια]

— Θά ποιήσωμεν Εξοδον, Ελεγε, δι’ δ
λων τών δυνάμεων ήμών καί τ έ  βοηθεί^ 
τών στρατών, οΐτινες διοργανίζονται παρά 
τόν Λείγηρα, θ’ άναλάβωμεν τήν έπίθε- 
θιν καί, άπαύστως προχωροΰντες, θά έκ- 
διώξωμεν τάν έχθρόν μέχρι τών συνόρων.

Πάντοτε προκατελαμβάνετο ΰπό τές  
ιδέας νά έλευθερώσνι τόν τάφον τοϋ π α 
τρός του άπό τών βεβήλων ποδών τοΰ 
έχθροΰ.

Καί ή μήτηρ, έκ τών λόγων τούτων ή- 
σθάνετο δτι, έν τφ  πάθει, δπερ Εφλεγε 
τά στήθη τού Πέτρου, ένυπέρχ* πλείων 
Ερως πρός τόν πατέρα $ πρός τήν πατρίδα 
δτι, δπερ εΐλκυεν αΰτόν έμπρός δέν ?)το δ 
πόθος τοϋ νά Γδγι τήν τρίχρουν σημαίαν 
άντικαθιβτώσαν τήν τοΰ Πρωσσικοΰ άε
τοΰ, άλλ ’ ή ανάγκη τού νά πορευθέ καί 
γονυπετήση πρό τού έμπεπηγμένου Εν τινι



χλοερά γωνία t o w  κ ο ι μ η τ η ρ ί ο υ  ξ υ λ ί ν ο υ  

ρ έ λ α ν ο ς  σταυοοϋ.
Ό τε  δμως έγέν-ετο δΐίλον τφ  νέω άξιω- 

ματνκφ, δτι πά ; άγων into τοΰ Παρισινού 
ίτρατοΰ καταβαλλόμενος άπέΐα ινεν ά- 
χ,αοπο;, κατελήφθη ύπό βαθείας μελαγ-
χολία<· ( ............................................

Προσεφέρετο πρός την μητέρα αυτοϋ 
πραό-τερον καί φιλοστοργότερον ήδη, ώσεί 
ήσθάνετο την ανάγκην νά έπιτύχη διά 
τΐίς αγάπης τοϋ υίοΰ την συγχώρησιν τοϋ 
δπερ δέν ήδύνατο ώς στρατιώτης. Δέν ώ- 
μίλει πλέον περί τών γενομένων πολεμι
κών Ιργων, καί δτε, τήν έπαύριον μάχης,
•ί) κυρία Σεβεράκ ήρώτησεν αΰτόν τά κα τ ’ 
αΰτήν καί τό μέρος δπεο προσωιτικώς έ 
λαβε, μόλις άπέσπασε τάς λέξεις ταύτας :

«Έγένετο μάχνι, ναί . . . άπωλέσαμεν 
τόσους άνδρας» -

Έν τ·?) βραχεία ταύτη φ.ράσει ένυπΐίρ- 
χεν ή απελπισία τΐίς νίκης.

Έμάχοντο, άπέθνησκον, άλλ ’ εις οΰδέν 
πάντα ταϋτα,εΐμή είς τό σώσαι τήν τιμήν

Τήν ήμέραν τ·7)ς Buzenval, έπολέμη- 
σιν ώς παράφρων γινώσκων ότι ό στρατός 
έκεΐ Ικαιε τά  τελευτα ία  φυσίγγιά του.

Έσχε τήν εΰτυχίαν νά μή φονευθί καί 
έπανΐίλθεν είς Παρισίους μετά τΐ^ς βεβαι- 
«ότητο; τΐίς συνθηκολογίας.

Οί στρατιώται,συντετριμμένοι τήν καρ
δίαν, κεκμηκότες ύπό τών δεινών,άπωλέ- 
σαντες τήν γνώσιν τ ΐ ί ;  δικαιοσύνης, κατε- 
μέμφοντο τών αρχηγών των καί Ιλεγον 
θρασέως :

— Άρκεϊ ... δέν μά ; χρειάζονται πε
ρισσότερα ! Τό τέλος τού πολέμου, οπερ 
ύπήρξεν άνακούφισις διά τούς πολλούς, 
ύπΐίρξε κατάπτωσις διά τόν Πέτρον. Πά- 
σαι αί έλπιδες αΰτοΰ κατέρρευσαν.

Διετήρησε μέν μέχρι τΐίς τελευταίας ή 
μέρας άπόκρυφά τινα ονειροπολήματα , 
δτε δμως έπείσθη δτι τό πάν τετέλεσται, 
μετέβη οίκαδε, καί κατακλιθεί; έκοιμάτο 
δύο ήμέρας, Ιχων τό πρόσωπον πρός τόν 
τοίχον, ώς νεκρός.

Έκ τής ανάγκης τού νά καθησυχάση 
τήν μητέρα αΰτοΰ, Ιντρομον γενομένην 
έπί τή καταθλίψει του, ήγωνίσθη νά συν- 
έλθη είς έαυτόν. Άνέλαβε τόν πρότερον 
βίον, άλλά συνέλαβε σφοδράν απέχθειαν 
κατά τών Παρισίων έκείνων,ους προησπί- 
σατο μετά τόσης ζέσεως.

Δέν ήθέλησε λοιπόν νά μείνη έν τΐί πό- 
λει, σκεπτόμενος δτι οί Γερμανοί Ιμελλον 
νά είσελάσωσιν έν αΰτΐί Προυτίμησε νά 
διέλθη διά τών γραμμών των καί νά ύ- 
πάγη νά ταφΐ) έν τΐί έξοχιχη οίκί<£ τού 
πατρός του εις Bois le-R o i έν αγροτική 
μοναξία.

Εκεΐ έπανεΰρε τήν γαλήνην.
Κατελήφθη ΰπό θυμηδοϋς τίνος μελαγ 

χολίας βλέπων τοΰς τόπους έκείνους Ινθα 
διΐίλθε μέρος τΐίς παιδικές ηλικίας του.

Άνεύρισκεν έν έκάστφ δωματίφ τΐίς οι
κίας, είς τήν στροφήν έκάστη; δενδρο- 
στοιχίας τοΰ κήπου τήν άνάμνησιν τοΰ 
πατρός του Έπεζήτει λοιπόν φσμένως 
Ταΰτα, έν οίς έτύγχανεν απροόπτου τινός 
παρηγορίας. Κατεκλίνετο μετά τό δει -

πνον. κατακοπος και ήγείρετο υπο του 
.άσματος τών πτηνών,Ιμενε δέ »ίς τήν κ λ ί
νην μέ ημίκλειστους οφθαλμούς, ακολου
θών τφ  μ ίτφ  τών πλανωμένων ιδεών του.

Τήν ήμέραν μετέβαινε μέ βιβλίον είς 
τό δάσος, δπου παρευρίσκετο είς τήν έα- 
ρινήν τΐίς φύσεως Ιγερσιν.

Ο ήλιος ραδινός άνέτελλεν άφιείς πε- 
ρικαλλΐΐ λίμνην, δ οΰρανός ήτο κυανούς, 
ή πόα έβλάστανεν άφθονος έπί τΐίς ζε ί
δωρου άρούρης, ό Πέτρος Ιμενεν όλοκλή- 
ρους ώρας θεώμενος τά ύπό τοΰ ζεφύρου 
έλαφρώς σειόμενα φύλλα, τά νέφη βρα
δέως φεοόμενα πρός τόν δρίζοντα, καί ή- 
σθάνετο τίρψιθυμίαν.

Τό πάθος του εύρισκετο είς άνάρρωσιν.
Επανερχόμενος είς τήν οικίαν έσπέραν 

τινα, περί τά μέσα Mapτίου,ή*ουσεν δμι - 
λ ίαν έν τΐί αιθούση.

Έξεπλάγη,καθότι άπό της έγκαταστά- 
σεως αΰτών έν τή έξοχή οΰδείς ξένος ένε- 
φανίσθη είς B o is-le-R o i.

Είσήλθε και είδε τήν μητέρα κλαίου- 
σαν, τήν χεΐρα Ιχουσαν έν τΐί χειρ'· άνθρώ
που ύψηλοΰ τό ανάστημα, λευκομύστα- 
κος, μέ οφθαλμούς ίρυθροΰ; καί ύγρούς 
έκ δακρύων δυσκόλως κρατουμένων.

Ίδών τόν νέον δ έπισκέπτης άνέψξε 
τάς άγκάλας του, καί δ Πέτρος άφείς 
κραυγήν έρρίφθη είς αΰτάς έν απελπισία.

Ή το  δ κόμης Καναλέλ, έπανελθών έκ 
τΐίς αιχμαλωσίας καί οΰτινος πρώτη έπι- 
σχεψ'.ς ήτο είς τήν χήραν τοΰ φίλου του. βίος έφαίνετο τφ  κόμητι μελαγχολικώ-

Έφαίνετο δτι άνέλαβε πρός τόν τε-  
θνεώτα τήν ύποχρέωσιν νά πράξη ύπέρ 
τοΰ Πέτρου δ,τ ι θά Ιπραττεν ύπέρ τοϋ 
ίδίου τέκνου.

Τό άπτόητον καί παραφοράν πως τοΰ 
νεανίου προΰξένει ένίοτε σπουδαίας μερί- 
μνας τφ  στρατηγφ συνέβη δέ ποτε, έπι- 
στρέφοντος Ικ τίνος άψιμαχίας, νά έπι- 
πλήξη αΰστηρώς ώς ΰπερβαντα τάς λη - 
φθείσας δ ιαταγάς.

— Μοϋ σφάζετε κτηνωδώ; τούς στρα- 
τ ιώτας μου,τφ είπεν, ένώπιον πάντων καί 
άποτόμως' οφείλετε νά οικονομάτε πλειό- 
τερον τό δέρμα τών ανδρείων τούτων, . .

Ά ν  ήτο ειλικρινής, ήθελεν είπει :
— Πέτρε, φίλε μου, μέ κάμνεις νά τρέ

μω, πολύ σπεύδεις, καί θέτεις είς κίνδυ
νον τήν ζωήν σου διά τΐίς τρελλή; ταύτης 
τόλμης.

Ά λλά  μεριμνών περί τΐίς φιλοτιμίας 
πρό πάντων τοΰ νεανίου, δέν ήθελε νά 
δειξη δτι τον αναχαιτίζει,  ΐνα τόν προ
φύλαξη κατά τοϋ πυρός, καί προυτίμησε 
νά τφ  άπευθύνη τήν έπιτίμησιν ταύτην 
ένώπιον δλου τοΰ επιτελείου του.

Β'

Τοΰ καθεστώτος έπανελθόντος είς τήν 
ποοηγουμένην αΰτοΰ τάξιν, ό κόμης ένε- 
κατέστη είς τό λαμπρόν μέγαρόν του έν 
τή συνοικία Α γ ίου  Όνωοίου. Έν τφ  εΰ- 
ρεΐ τούτψ σιγηλφ καί ψυχρφ μεγάρψ δ

Μεταξύ τοΰ κόμητος καί τοΰ Πέτρου 
ολίγοι άντηλλάγησαν λόγοι.

'Ο υιός τοΰ στρατηγοΰ δέν ειχε πολ- 
λάς τάς σχέσεις μετά τοΰ κ. Καναλέλ.

Έν τ ΐ1, στρατιωτική ^χολΐί ών, έξήο- 
χετο μ ό νο ν  άπαξ τΐί; έβδομάδο; καί σπα- 
ν ιώτατα έτύγχανε τΐίς εΰκαιρία; τοΰ νά 
βλέπη τόν κόμητα. Πλήν τό όνομα α ΰ 
τοΰ συνεχώς έφίρετο άνά τά χείλη τοϋ 
Σεβεράκ, καί δ υΙός Ιμαθεν, έννοεΐται, ν’ 
άγαπίΖ τόν φίλον τοϋ πατρός του άκούων 
μετ’ έπαινων τά πολλά προτερήματα καί 
τήν αγαθήν καρδίαν του.

Ό  κόμης ήρχετο κομίζων δυσαρέστους 
μέν ειδήσεις, άλλ ’έπωφελεΐ; προτάσεις.

Ό  Δήμο; είχε καταλάβει τού; Παρι
σιού; καί εμελλε βεβαίω; ν’ άρξηται τών 
έχθροπραξιών.

.Διορισθεί; σωματάρχη; σώματος ιπ π ι 
κού, δ κόμης προσέφερεν είς τόν Πέτρον 
νά γένηται ύπασπιστής αΰτοΰ. Ή  πρότα- 
σις ήτο λίαν εΰνοϊκή, ώστε έγένετο απο
δεκτή εΰγνωμόνω;.

Τή έπαύριον λοιπόν δ νέος κατέλειπε 
τήν μητέρα του καί μετέβαινεν είς Βερ
σαλλία ; πρός άντάμωσιν τοΰ άρχηγοΰ του.

*0 Πέτρος συνεΐδε ταχέως δτι έπανεΰ- 
ρεν έν τφ  κόμητι φίλον άληθΐΐ.

Μεταξύ τοΰ στρατιώτου έκείνου μεγά
λου δεσπότου καί τού ύφισταμένου του, 
άνεπτύχθησαν άπό τών πρώτων ήμερών 
« ί  είλικρινέστεραι σχέσεις, τά ακραιφνέ
στατα αγάπη; αισθήματα.

Ποθών νά τύχη πίριστάσεω; δπω; ανά
δειξη τόν εΰνοούμενόν του, δ κόμης ήγρύ- 
πνει έπ’ αυτοϋ έπιμεμελημένω;.

τατο ;.  Πάντες σχεδόν οΐ φίλοι του ήσαν 
άπόντε; τών Παρισίων.

Οί αρχαίοι οικείοι τ ΐ ί ;  αΰτοκρατορικΐί; 
αΰλΐί; ήσαν διεσπαρμένοι, καί ή πόλι;, 
κεκαλυμμένη ύπό έρειπίων, κατηφή; ύπό 
τοΰ πένθους, Ιμενε περίλυπο; καί ζοφώ
δης.

Ό  κόμης διήγε τάς έσπέρα; του μετά 
τοϋ Πέτρου καί τοΰ φίλου του Μεολώ, 
συνταγματάρχου τών γρεναδιέρων τΐίς 
φρουρδ;, τύπου άξιοσημειώτου τ ΐ ί ;  πα- 
λα ι3 ; σκληρά; διαίτης, Ιχοντος μόλις τό 
άναστημα στρατιώτου τοΰ πεζικοΰ π λ ά 
τος ώμων άθλητοΰ, μικράν κεφαλήν, λευ
κόν μύβτατα , ώρθωμένον καί τραχύν. ύ- 
πέρυθρα ώτα άγγέλλοντα μοιραίαν τινα 
προδιάθεσιν είς αποπληξίαν.

Οΰδέποτε,καθ’ δσον ένθυμοϋνται, είδον 
τόν συνταγματάρχην Μερλώ εΰδιάθετον. 
Συζευχθείς χαρίεσσαν γυναίκα ήν έλάτρευ- 
σε, καίτοι κατέστησε δυστυχεστάτην, ά- 
ποθανοΰσαν δ’έκ θλίψεως,δ γενναίος στρα
τ ιώ τη ;  ήτο πατήρ κόρης, δι’ ήν Ιτρεφε 
τόν έπίφοβον εκείνον Ιρωτα, δν π4ς π α 
τήρ, τρέμων έπί τΐί ά«ωλε ί$  τέκνου,μονο
γενούς.

Ζηλότυπος πρός τήν θυγατέρα του ώς 
ήτο καί πρός τήν σύζυγόν του, ό Μερλώ, 
δεκαέτιδα ήδη ένέκλεισεν έν μοναστηρίψ 
πρός έκπαίδευσιν, έν φ  ε ίχ ε ν  είσέλθει πρό 
ολίγου καί ή δεσποινίς Δεσυνή,ανεψιά τοΰ 
κόμητος. Πρό οκτώ δέ έτών, έπέτρεπεν 
αΰτή νά έξέρχηται μόνον κατά τάς τέσ- 
σαρας μεγάλας έορτάς.

Δι’ αΰτόν τά ύψηλά τείχη καί αί σιδη- 
ραΐ κιγκλίδες ήσαν τ ’ ασφαλέστερα έχέγ-



γυα,άπερ πατήρ ήδύνατο νά Εχγ| κατά τών 
ίδοτρόπων φαντασιών τών νεανίδων. "Αλ
λως τε μετέβαινε δίς τές  έβδομάδος χαί 
Εβλεπε την Μαγδαληνήν, τήν έκάλυπτε 
δι’ άσπασμών, τ?1 Εφερε τρωγάλια καί μι
κρά τινα καλλωπίσματα, παρεκάλει δέ 
τάς καλά ; Άδελφάς ν’ άναγινώσκν) δσον 
τό δυνατόν όλιγώτερον, ών γνώμη; δτι 
•ί) φαντασία έγείρεται ταχύτατα  παρά 
τα ΐς  γυναιξί καί δτι είναι ανωφελές νά 
τα ΐς  ΰπερεθίζωσι τό πνεΰμα, βιάζουσαι 
αΰτό είς έξέγερσιν διά τές  άναγνώσεως.

Ή  Λευκή Δεσυνή καί ή Μαγδαληνη 
Μερλώ, άμφότεραι Ομήλικες, συνεδέθησαν 
διά στενές φιλίας.

Άμφότεραι άπολέσασαι τήν μητέρα 
των, εύρέθησαν Ιν τφ  χόσμφ άνευ τές  θερ
μές έκείνης φιλοστοργία; ήτις είναι τόσφ 
αναγκαία διά τά τέκνα, δσφ ό ήλιος διά 
τά  άνθη.

Είλκύσθησαν λοιπόν άμοιβαίως και ή- 
νώθησαν άλλήλαις ώς δύο άδελφαί, οΰδέν 
πράττουσαι άνευ προηγουμένης άπό κοι- 
νοΰ σκέψεως.

’Επί οκτώ Ετη, ηΰξησαν οΰτω παρα- 
πλεύρως παρηγορούμεναι, δτε τάς διακο- 
πάς αί συμμαθήτριαί των άπεμακρύνοντο 
αΰτών, και συγκεντρούμεναι τότε Ιτι μάλ
λον δτε ήσαν μόναι όμοΰ.

"Οτε ό συνταγματάρχης Μερλώ ήρχετο 
είς τό μοναστήριον, έζήτει τήν δεσποινίδα 
Λευκήν νά Ερχηται είς τό έντευκτήριον 
μετά τές  Μαγδάληνές καί Εβλεπε μετ’ έκ- 
πλήξεως τήν φυσικήν άνάπτυξιν τών δύο 
τούτων πλασμάτων.

Βαθμηδόν έγένοντο γυναίκες.
Ησαν πλέον μεγάλαι τόρα, Ιμελλον 

όσον οΰπω νά συμπληρώσωσι τό δέκατον 
Εννατον Ετος, ή στιγμή λοιπόν προσήγ- 
γιζε, καθ ην Εδει νά έξαχθώσιν άμφότε- 
ραι τοϋ [λονασττορίου.

Είχ ον ήδη τέλεον αποπερατώσει τάς 
σπουδάς των καί άπέλαυόν πως σχετικές 
έλευθερίας. Άνέλαβον κατ ’ αΓτησίν των, 
την διευθυνσιν καί έπιτήρησιν πασών τών 
μικρών μαθητριών Εβλεπε δέ τ ι ;  αΰτάς 
περιπατούσα;, σοβαρά; έν τί) αύλέ κατά 
τά διαλείμματα, περικυκλουμένα; ύπό τών 
κορασίων έκείνων, άτινα έκοέμαντο έκθύ- 
μω ; έπί τών έσθήτων των, καλοΰντα α ΰ 
τάς μικράς μητέρας των.

Ο Μερλώ ίδών ήμέραν τινά τό θέαμα 
τοΰτο,άπό τινο; παραθύρου τοΰ έντευκτη- 
ρίου, έπανέλθε συγκεχυμένος παρά τφ  κό- 
μητι καί πεσών έπί ανακλίντρου, ώ ; τις 
προσβληθείς ΰπό φρικαλέας δυστυχίας,

— Αυταί είναι γυναίκες, φίλε μου, είπε, 
πάν τά ψεύματα. Πρέπει μίαν άπό αΰτάς 
τά ;  ήμέρας νά τάς ύπανδρεύσωμεν.

— Τί μέ μέλλει, έμ έ ;  άπεκρίθη ό κό
μης. Αυτό ένδιαφέρει τόν τοκογλύφον 
έκεϊνον Δεσυνή. Ά λ λ ω ς  ή θυγάτηρ του 
θ' άποκατασταθέ καλώς, α,ν αΰτός οΰτος 
έπιφορτισθίΐ νά τ έ  εΰρτρ σύζυγον. Άρκεΐ 
νά μη τόν ΰποχρεώσωσι νά λύσγ| τό βχ -  
λάντιόν του, καί λαμβάνει τόν πρώτον 
τυχόντα, Ινα ραιβοσκελέ, ενα μονόφθαλ- 
μον, ενα ρικνογέροντα. Καί δμως πρέπει 
νά είναι πλουσιώτατον αΰτό τό ζώ ο ν !

Πράγματι τό ζώον τοΰτο ητο πλου- 
σιώτατος.

Ζών έν τφ  βάθει τοΰ παλαιού μεγάρου 
του έπί τές  δδοΰ B ellech asse , έν φυλαρ- 
yupiqc αίσχροκερδεΐ αμείλικτου προεξοφλη- 
τοΰ, συνεσώρευε κα τ ’ Ετο; τά εισοδήματα 
καί τά κέρδη του, υποβαλλόμενο; εί; ά 
πειρους στιρήσεις καί μόνην εΰτυχίαν Ε- 
χων τάς χαθημερινάς έπισκέψεις του παρά 
το ΐ;  άγοροπώλαις παλαιών σκευών. Χει- 
μώνος καί θέρους, ένδυόμενος διά τοΰ α ΰ 
τοΰ καστανοχρόου έπενδύτου, έβάδιζεν 
*ίς τάς οδούς, Εχων τό άλεξίβροχον ΰπό 
μάλης, οΰδέποτε λαμβάνων άμαξαν, οΰτε 
καθήμενος έν λεωφορείφ, ΐστατο πρό τών 
παραθύρων περιεργαζόμενος τά αντ ικε ί
μενα τών γρυτοπωλών μεθ’ ών είς φιλικάς 
σχέσεις διέκειτο. "Οταν άνεκάλυπτε κε- 
καλυμμένον ύπό κονιορτοΰ άντικείμενόν 
τ ι ,  σκεΰος, άγγεΐον, εικόνα, εί τι άλλο, 
δπερ ήρχετο είς τοΰς κερδοσκοπικούς λο
γισμούς του, έπί μίαν ώραν τό άνέστρίφε 
πανταχόθεν διά τών χειρών του, όσφραι- 
νόμενος, έρευνών καί έξετάζων αΰτό, μέ- 
χρις ού άπεφάσιζε νά προσφέργ) τιμήν μή 
τίουσαν οΰτε τό τέταρτον τές  πραγμα
τ ικές  άξ ία ;.

Καί τότε συνέβαινε μεταξύ τοΰ άγο- 
ραστοΰ καί τοΰ γρυτοπώλου φιλονεικία έν 
γ  πάντα τά έπιχειρήματα, πάντα τά μέσα 
έξηντλοΰντο.

Ό  μαρκήσιος ήνείχετο νά τύπτητα ι 
έπί τοΰ ώμου ΰπό τοιούτων ρυπαρών, δέν 
άηδίζετο, ήοκει νά κατορθώσιρ ν’ άγοράσν) 
τι εΰθηνά. Καί οτε, μετά παταγώδη καί 
έπίμονον φιλονεικίαν, κατέβαλε τήν άντ ί- 
στασιν τοΰ έμπορου, άπεσύρετο άπαστρά- 
πτων έκ χαρδίς, συνεπιφέρων παρά τό στή- j 
θός του, τό πολύτιμον ώνημα, έγέλα δέ j 
μόν^ς σκεπτόμενος δτι ήπάτησεν έκεϊνον, 
οΰτινο; τό έπάγγελμα συνίστατο ν’ άπατι^ 
τού; άλλου;.

Οΐ τές  καλλιτεχνίας έρασταί,οί δυνη- 
θέντες νά είσχωρήσωσιν έν τ έ  οίκίοι: αΰ
τοΰ, έβεβ αίουν δτι έκέκτητο άριστουργή- j 
ματα.

"Οταν δ μαρκήσιος Δεσυνή έκποιήστρ j 
ταΰτα , Ελεγον, αί εΰρωπαϊχαί κυβερνήσεις 
δέον ΐνα πέμψωσι τούς έπόπτα; τών μου- | 
σείων των. Ύπάρχουσιν Εργα αρχαίων καί 
νεωτέρων, πρό τών οποίων ΰποχωροΰσιν 
αί τοΰ Λούβρου συλλογαί. Πόίσαι αί ώ- 
ραΐαι είκόνε;, α ΐτ ινε ;  έμποοικώ; έξεποιή- 
θησαν εΰρίσκονται εί; τήν οικίαν αΰτοΰ. 
Όθεν Εχει γραφά; τοΰ Ραφαήλ, τών T e 
n iers, τών R uysdaS l, ών άντιγραφαί ε ί 
ναι εί; τά ;  συλλογάς τ έ ;  ’Ολλανδία; καί 
Α γ γ λ ία ; ,  θεωρούμεναι ώ ; πρωτότυποι, 
καί αΐτινες θ’ άπολέσωσι τήν ήν φέρουσιν 
άξίαν άμα ώς δ μαρκήσιος δείξτρ τά ;  άλη- 
θεΐ;, στιλβούσας ώς καθαροί άδάμαντες.

Όσάκις δ πατήρ τέ ς  Λευκές άπήντα 
τόν κόμητα, έτρέπετο άλλην δδόν ΐν ’ ά- 
ποφύγτι αΰτόν,· βαίνων κεκυφώς, στρογ
γυλών τά νώτα καί θεωρών τήν άκραν 
τών ποδών του, ώσεί έζήτει χαλκοΰν τι 
νόμισμα είς τάς σ^ισμά; τών πετρών.

Έφοβεϊτο καί δικαίως έκεϊνον τόν δ ια 
βολάνθρωπον, τόν τόσφ εΰπαράφορον.

Ένεθυμεΐτο τών φρικαλέων σκηνών τών 
βυμβασών μιχρόν πρό τοΰ θανάτου τίίς 
μαρκησίας, δτε δ κόμης άφίκετο παρά τό 
προσχεφάλαιον τέ ς  έτοιμοθανάτου αδελ
φές του διασκέλισα; τήν κοιλίαν τοΰ υ
πηρέτου έναντιουμενου είς τήν είσοδόν του.

Μεταξύ τοΰ χόμητος καί τοΰ μαρχη- 
σίου άντηλλάγη έξήγησίς τις, ής αί ήχοι 
τοΰ μεγάρου έφύλαττον άχόμη τήν άπαι- 
βίαν άνάμνησιν.

Οί θεράποντες Ελεγον δτι δ χόμης συν- 
ίλαβε τόν μαρχήσιον έχ τοΰ λαιμοΰ χαί 
τόν ΰψωσεν είς τήν άχραν τοΰ άθλητιχοΰ 
βραχίονός του άποχαλών αΰτόν χάθαρμα. 
Έ κτοτε ,  οΰδέποτε δ Δεσυνή καί δ Κανα
λέλ Εσχον τήν έλαχίστην πρός άλλήλους 
σχέσιν. Ά ν  δέ ποτε δ μέν ώμίλει περί τοΰ 
δέ έξ άνάγχης, δ μέν μαρκήσιος Επραττε 
τοΰτο μετά ψυχρότητος δειλές πως, δ δέ 
κόμης μετά σφοδρότητος πάθους δυσκό- 
λως συνεχομένου.

*0 χόμης λοιπόν οΰδέποτε είχεν CSyj 
τήν άνεψιάν του. Έγίνωσκεν αΰτήν μόνον 
έξ δσων ήκουε παρά τοΰ Μερλώ, δτε οΰ
τος έπεσκέπτετο αυτάς είς τό μοναστή
ριον χαί ήρχετο τήν έσπέραν παρ’ αύτφ , 
άπελπις άναβοών :

— Ά  ! Αΰταί Ιγειναν πλέον γυναίκες, 
άκούεις ; τέλειαι γυναίκες ! Καί τ ί εΰμορ- 
φαι ! Ά λ λ '  αΰτό είναι πράγμα άνάρμο- 
στον ! "Αν δέν ήσαν είς τό μοναστέρι, θά 
ήτο πολύ νόστιμον ! "Ολοι οί άνδρες θά 
έκρέμαντο είς τά φορέματά τους.

‘Ο κόμης ΰψου τοΰς ώμους γελών, καί 
διά νά έρεθίσνι τόν φίλον του άπεκρίνετο:

— Δέν βαρύνεσαι ! Αΰταί είναι μαθή
τρ ιας  τίς θά δώσιρ προσοχήν είς αΰτάς !

— Καλά ! καλά { ήξεύρω έγώ τ ί  λέγω, 
δέν τάς είδες καί Εχεις δίκαιον, έπανε- 
λάμβανεν δ συνταγματάρχης.

Καί, καθεζόμενος παρά τήν τράπεζαν, 
παρασκευασμένην διά τό βύνηθες πικέτον,

—  Κόψε, Ελεγε συνοφρυωμένος.
Έν τούτοις αί ειδήσεις τοΰ Μερλώ έξή- 

γειραν τήν περιέργειαν τοΰ κόμητος. Μεί- 
νας άγαμος, όχι έξ άπεχθείας πρός τόν 
γάμον, άλλ* έξ Ερωτος πρός τήν έλευθε- 
ρίαν, προσήγγιζε χωρίς νά τό έννοήσγι είς 
τό γήρας.

Ό  κοινωνικός κύκλος, έν φ είχε ζήστρ, 
έπιζητούμενο; καί ύποληπτόμενος, είχε 
σπουδαίως διαταραχθέ, ένεκα τών συμ
βάντων.

Οί περί τόν αΰτοκράτορα είχον έξαφα- 
νισθέ, ή ξένη άποικία διασπαρέ, ή υψηλή 
τάξις, άπεχθανομένη τήν Δημοκρατίαν, 
άπεχώρησεν είς τά ;  γα ία ;  της, μόνος λοι
πόν ήδη, άνευ γυναικός,άνευ τέκνων, κε- 
κλεισμένος έν τφ  εΰρεΐ καί παγερφ με- 
γάρφ τών Καναλέλ, δ κόμης, κατά τάς 
μακράς τοΰ φθινοπώρου έσπέρα;, ήρώτα 
έαυτόν θλιβερώς έάν δέν παρέβη άναπό- 
φευκτον δρον τοΰ βίου. Έσκέπτετο ένίοτε 
νΰν περί τές  ανεψιάς του, έπί εΓκοσιν Ετη 
οΰσης α ΰτφ  άδιαφόρου, δτι θά ήσθάνετο 
ηδονήν άν τήν Εβλεπε, πλήν δέν έπεθύμει 
τοΰτο,ένεκα τ έ ;  άπεχθεία;,ήν Ετρεφε κατά 
τοΰ μαρκησίου, πάντοτε αΰξανούσης.

Μόνο; δ Πέτρο; Σεβεράκ ήξιώθη καθ’



ίρασυ τές  έμπιστοσύνης τών άποκρύφων 
του. Κατά τοΰς μάκρους περιπάτους, οΰς 
«εζός έποίει μετά τοϋ ύπασπιστοϋ του, 
ένφ τό πολυτελές όχημά του, ΰπό δύο 
λαμπρών Ιππων έζευγμένον, εΐπετο βρα
δέως αΰτφ , 6 στρατηγός, ύπό άκαταμα- 
χήτου ωθούμενος δυνάμεως νά δμιλήσγι 
περί τές  άνεψιάς του, έζέφρασε λόγους τ ι -  
νάς, έζ ών δ νεανίας ένόησε τούς θησαυ
ρούς τές  τρυφερότητος, οΰς ή καρδία του 
ένέκλειεν. Έπασχεν ΰπά νοσταλγίας τ έ ς  
οίκογενείας.

Εσπέραν τινά έλθών παρ’ αΰτφ  ό Μερ
λώ, ΰπέρ ποτε έζηρεθισμένος, μέ πρόσω
πον φλόγας άποπνέον,Ερριψεν έπί τ έ ς  τρα
πέζης μέγαν φάκελλον.

— Ίδού, κύτταζε, είπε τφ  κόμητι. 
Είναι έ  φωτογραφία των.

Ό  κ. Καναλέλ, μέ ζωηρότητα έραστοϋ, 
ήρπασε την φωτογραφίαν καί, πλησιάσας 
είς την έστίαν έφ' ής Εκαιον πολύφωτοι 
λυχνίαι, Εμεινεν Εκπληκτος έν άφώνψ θαυ- 
[/.ασμφ. "Ορθιαι, έχόμεναι διά τές  χειρός, 
αί δύο νεάνιδες, φέρουσαι τόν ιματισμόν 
ΰποτρόφου, έμειδίων έπιχαρίτως. Ή  Μα- 
γδαληνή, μέ μελάγχροα κόμην, μικρόν 
στόμα, καί χάριν εΰρώστου νεάνιδος ά- 
στές" ή Λευκή μέ κόμην ζανθήν, οφθαλ
μούς ύπερηφάνους, ολίγον μελαγχολικούς 
έν τφ  βλέμματι, άνάστημα χαριέστατον 
ΰπό την άγνώμονα μοναστηριακήν έσθέτά 
της, καί σώμα κομψότατον, έλεύθερον, 
ίνετον άγγέλλον την εΰγενέ καταγωγήν 
της. Έπεκράτησε μακρά σιγή. Ό  Μερλώ 
έτονθόρυζίν ασμά τι θούριον τύπτων διά 
τοϋ δακτύλου τό ζύλον τές  τραπέζης καί 
ρίπτων έπί τοϋ κόμητος βλοσυρά βλέμ
ματα. Οΰτος όρθιος έπί τ έ ς  έστίας ήρει- 
σμένος, μέ τρεμούσας πως χεϊρας,δέν ήδύ
νατο νά κορεσθέ θεωρών τήν νεάνιδα. 
Έγένετο κατηφής, οΐονεί ΰπό θλιβερών 
διαλογισμών ταραχθείς.

— Λοιπόν ! είπε βροντωδώς ό Μερλώ, 
πώς σοϋ φαίνονται ;

Ό  κόμης άφέκε στεναγμόν, καί, με- 
ταβαλών τήν φωνήν :

— ’Ομοιάζει πολύ πρός τήν μητέρα 
της.

Οί οφθαλμοί του ΰγράνθησαν. Μέ τρέ- 
μουσαν χεϊρα Ετεινε τήν φωτογραφίαν τφ  
Μερλώ, όστις, έπαναθείς άποτόμως αΰτήν 
έν τφ  φακέλλψ, έβύθισεν αΰτόν είς τά 
βάθη τοϋ κόλπου του. Ό  κόμης μή βλέ
πων πλέον τήν άζιολάτρευτον έκείνην ε ι
κόνα, νομίζων δέ οτι δέν θά τήν έθεώρει 
fi έν τ έ  άνμνήσει, μικροϋ δείν ν’ άνακράζνι :

— Ά φ ες  μοι τήν φωτογραφίαν ταύτην.
Ά λ λά  δέν ήθέλησε νά δείζγ) τήν αδυ

ναμίαν του. Ζητών δέ νά δαμάβΥ) τό π ά 
θος του τοϋτο. ήγωνίσθη νά πείσϊ) έαυ
τόν ότι ή άνεψιά του τφ  ήτο πάντη άδι- 
άφορος. Πλήν δέν ήδυνήθη νά τό κα- 
τορθώση.

Πρός τοϋτο έπεδόθη ψυχέ τε καί σώματι 
ϊις τήν έργασίαν. Ά πετέλε ι  μέρος τέ ς  έπι- 
τροπές έπί τές  άναδιοργανώσεως τοΰ 
στρατού, όπερ ήτο έπίπονον Εργον. Μετέ- 
βαινε τρίς τές  έβδομάδος είς Βερσαλλίας, 
Ενθα ή έπιτροπή συνεδρίαζεν, Εχων ύπό

μάλης μέγα χαρτοφυλάκιον, χαρτίων καί 
σχεδιογραφημάτων άνάπλιων. Έ π ί ώρας 
Εμενεν έγκεκλεισμένος μετά τών συναδέλ
φων του, συζητών, μ.έ πρόσωπον δύσθυμον, 
καί καρδίαν πάσχουσαν, άνιαρώς δ’ ένο- 
χλούμενος ύπό τέ ς  γραφικές έκείνης έρ- 
γασίας, είς ήν δέν ήτο είθισμένος, άνα- 
πνέων κατόπιν τόν άνοικτόν άέρα, άμα ή 
συνεδρίασις διελύετο, ύπό τάς δενδροστοι- 
χ ία ; τού κήπου του, έν φ  μίνος έβάδιζεν. 
Οΰτω Ερρεεν ή ΰπαρζίς του.

Έπανελθών είς Παρισίους, δ κόμης έκά- 
λει ένίοτε τόν Πέτρον είς τό γεύμα καί Ϊνα 
εΰαρεστότερον διέοχωνται τήν έσπέραν με- ' 
τέβαινον είς τό V arie tes  ή είς τό Bouf- 
fes. Ά λ λ ’ είς τάς κωμικωτέρας σκηνάς 
Εμενε ψυχρός. Μεθ’ δ έπανήρχετο οΓκαδε, 
μέ ευώδες σιγάρον είς τό στόμα, διά τών 
βουλεβάρτων, συνοδευόμενος ΰπό τού Σε
βεράκ. Ή  ύγεία τού κόμητος έφαίνετο 
έπαισθητώς παθοϋσα. Ενεκα τές  μετα 
βολές τές  διαίτης, τές  αποβολές τών 
εζεών του, τές  άπομονώσεως, έν ή ήναγ- 
κάζετο νά ζ έ ,  κατεβλήθη σπουδαίως.

Έγένετο ισχνός. Αί παρειαί έκοιλώθη- 
σαν, καί, ύπό τάς μέλανας οφρϋς, οί 
οφθαλμοί του θλιβερώς είσέδυσαν. Παν- 
ταχοϋ δ κόμης Εφερε μεθ" έαυτοΰ άνίατον 
άνίαν. Οί φίλοι του άνησυχοϋντες έπί 
τοΐς συμπτώμασι τούτοις, συνεβούλευσαν 
αΰτόν ν’ άποδημήσγ) είς άλλας χώρας. Έν 
τφ  μεταζύ τούτψ τοϋ ύπουργοϋ θέλοντας 
ν’ άποστείλη είς ’Ιταλίαν σπουδαΐον άν
δρα πρός έκπλήρωσιν έκτάκτου άποστο- 
λές, έκοίθη κατάλληλος φυσικφ τφ  λόγψ 
ό κύριος Καναλέλ, ώς έκ τοϋ γένους καί 
τών ΰψηλών πρός τό έζωτερικόν σχέσεών 
του. Καί άνεχώρησε μετά τοϋ Σεβεράκ.

Ά μ α  έζελθών τών Παρισίων, δ κόμης 
άνέπνευσεν άνέτως. Μακράν τές  όχλοκρα- 
τουμένης πόλεως, τές  άποκτηνωθείσης 
ύπό τές  πολιτ ικές , ένόμιζεν ότι έζήρ- 
χετο κάτωθεν πνευματικές μηχανές πιε- 
ζούσης αΰτόν. ‘Η ιδέα διαμονές έν Ρώμγ) 
έπανήγαγε τήν αιθρίαν έν τ έ  έσκοτισμέ- 
ν·/ι αΰτοΰ φαντασί^, άπήλαυσε στιγμών 
τερψιθύμων, ώς μαθητής έν διακοπαΐς. 
*0 άβρόφρων άριστοκράτης άνεφάνη ώς 
διά θαύματος, καί δ Σεβεράκ διηπόρει 
Εχων πρό τών οφθαλμών άνδρα άλλοΐον,όν 
περ Εβλεπε καθ’ έκάστην πρά πολλών μη
νών, κατηφέ, 'πεπτωκότα , σιγηλόν. ’Ανε- 
γνώρισε τόν εΰγενέ, περί οΰ δ πατήρ του 
ώμίλει μετά τρυφερού θαυμασμού, ώς μετά ; 
τοΰ έρασμιωτέρου συντρόφου, καί τού με- ! 
γαλοπρεπεστέρου ιππότου. Ό  κόμης άνή- 
βησε. Τό ΰπό τές  ανίας πρός στιγμήν κυρ- 
τωθέν ανάστημά του, έγένετο, ώς τό πρίν, 
ευθυτενές. Άνέλαβε τέλος πάσαν τήν j 
προτέραν άριστοκρατικήν αΰτοΰ δίαιταν j 
μεθ’ δλων τών συνομαρτουσών αΰτ^ άπο- | 
λαύσεων καί εζεων. Τόν χειμώνα έσκέ- j 
πτετο οτι θά διήρχετο έν Ρώμν), μετά δέ 
τό πέρας τών άπόκρεω,τών τόσφ λαμπρώς 
καί πανηγυρικώς έν τέ «όλει ταύτγι άγο- 
μένων, δ κόμης έποίει σχέδια περιοδείας 
εις άλλας πόλεις. Ό  Σεβεράκ δέν έγνώ
ριζε τήν ’Ιταλίαν. Έγκλεισθείς έντός τές  
αδυσώπητου έκείνης φωλεός, τές  σχολές,

πρός έκπαίδευσιν στρατιωτικήν, μετά τό 
πέρας τέ ς  δποίας, προσληφθεΐς είς τήν 
ΰπηρεσίαν, οΰδέποτε ήδυνήθη, ή ηΰκαί- 
ρηβε νά περιοδεύσγ). ΤΗτο πάντη άπειρος, 
αί δέ έντυπώσεις, άς γισθάνετο. ήσαν ζωη- 
ρόταται. Ή  χαρά του προύδίδετο μετά 
παρρησίας, λίαν τόν κόμητα εύχαριστού- 
σης. Οΰτος έπανεΰρεν αυθις ένδιαφέρον 
τ έ  ζωέ, καθοδήγει δέ τόν νεανίαν τοΰτον, 
δν ήγάπα ώς υιόν, ήρμήνευεν α ΰ τφ  πάντα , 
τά όντα καί τά πράγματα, διά τές  ζωη- 
ρβς νοημοσύνης μεγάλου δεσπότου καλλ ι
τέχνου καί πεπαιδευμένου. (3*ί?'3ίί

Έσκόπει νά Ελθωσι μέχρι Μασσαλίας, 
καί έκεΐθεν νά έζακολουθήσωσι τήν πα 
ραλίαν δδόν, ινα δείζη είς τόν Σεβεράκ, 
τήν Νίκαιαν καί τό Μονακό, καί νά είσέλ- 
θωσιν είς ’Ιταλίαν διά τές  λαμπρδς έκεί
νης δδοΰ τές  Corniche. Δέν ώρισαν τήν 
ήμέραν τές  άφίζεώς των είς Ρώμην, άνα- 
χωρήσαντες δέ πλήρεις σχεδίων περί τών 
μελλουσών ήδονών, μεθυσθέντες ύπό τές  
έζακοντίσεως τών ηλιακών άκτίνων, α ΐτ ι-  
νες θερμότεραι διατελοΰσιν ύπό τόν με
σημβρινόν ουρανόν, αισθανόμενοι τό αίμα 
αΰτών μαστιγούμενον ύπό τοΰ ζωηρού καί 
κατηρωματισμένου τών άνθοεσσών πεδιά- 
άδων άέρος, άφέθησαν έν θυμηδία ν’ άγων- 
τα ι ΰπό τές  άτμηλάτου μηχανές, μή 
σπεύδοντες νά φθάσωσιν είς τό τέρμα τές  
άποδημίας των.

Ή  Μασσαλία ήρεσε πολΰ είς τόν Σεβε
ράκ Κατεθέλχθη ύπό τές  φαιδράς τές  
πόλεως θέας, ΰπά τέ ς  ζωηρότητας τών 
κατοίκων της. Ήκουε τήν (^δουσαν δμι- 
λίαν τών γυναικών, έθαύμαζε μειδιών ίή ν  
δαψίλειαν τές  προφοράς των, ένόμιζεν ότι 
εΰρίσκεται είς παράστασή κωμει δυλλ ιου, 
καί ήπόρει πώς είναι δυνατόν διά τοιού- 
του τόνου φωνές νά είναί τις σπουδαίος.

Τέ έπαύριον τές  άφίζεώς των, δ κόμης 
ήθέλησε νά ύπάγωσι μετά τού Σεβεράκ 
οπως προγευματίσωσι είς τήν R ese rve , 
καί γευθώσι παρά τφ  Roubion τήν περί- 
φημον bou illab a isse , τήν δποίαν άπαξ 
φαγών τις δέν δύναται νά μή δμολογήσν) 
ότι είναι φαγητόν άζιον τού μαγειρείου 
τών Βοργιών.

Οί κύριοι λοιπόν οΰτοι έπορεύοντο, κα- 
πνίζοντες σιγάρον, πρός τό έστιατόριον, 
δτε φωνή, πάντη άπηλλαγμένη μασσαλι- 
ωτικοΰ τόνου, άντήχησεν είς τά ώτά των.

— At, φίλε κόμη, πού πηγαίνετε έκεΐ
θεν ;

Ό  κόμης έστράφη. Νεανίσκος φέρων 
Ιματισμόν μέ μικρά καστανόχροα καί λευ
κά τετράγωνα, φαιόν πίλον, μονύελον είς 
τόν οφθαλμόν καί έλαφράν ράβδον έν τ^ 
χειρί, τόν έθεώρει μειδιών.

—  Κύριε Δελβινύ ; ανέκραζε φαιδρώς 
δ στρατηγός.

Είτα, άφού τφ  παρουσίασε τόν Πέτρον 
Σεβεράκ :

— Δέν είσθε βεβαίως μόνος είς Μασσα
λίαν, άγαπητέ μοι, είπεν δ Καναλέλ. θ ά  
είναι μεθ’ υμών καί ή δούκισσα.

—  Ό χ ι ,  άπεκρίθη ραθύμως δ δούζ, ή 
σύζυγός μου Εμεινεν είς Νεάπολιν μετά τού 
πατρός της. Ό  κύριος Μουλινέ, όστις Εχει



πράγματι ευρΰν νοΰν, i m j  είρησεν άνασκα- 
φάς είς τού; πρόποδα; τοΰ Βεζούβιού. 
Ά πέτ ισ ε  τά έπί τούτφ τέλη τή Ιταλ ική  
κυβερνήσει. Επιθυμεί δέ νά πλουτίσϊ) τά 
γαλλ ικά  μουσεία διά τινων ρωμαϊκών αρ
χαιοτήτων.

— Έ χ ε ι  καλώ ; ! Ά λ λ ’ ένόμιζον δτι 
δ κύριο; πενθερός σα; ητο βουλευτή;... 
"Η μήπως παρητήθη ;

— Έζήτησεν άδειαν . . .  Eivat έζαίρετο; 
πατήρ δ κύριος Μουλινέ καί καλό; σύντρο
φο; τ ΐί ;  θυγατρό; του, Υ)τι; άρέσκεται είς 
τόν καθιστικόν βίον.

["Ε πεται συνέχεια].
I .  Π.  Γ ε ο ρ γ α ν τ ο π ο υ λ ο ε

Μ Ι Χ Α Η Λ  Θ Ε Ρ Β Α Ν Τ Η

Κ Ο Ρ Ν Η Λ Ι Α
Λ υ η γ η μ α

[Συνέχεια]

Έ νφ ό δούζ ώμίλει οΰτω, δ Λορέντιο; 
μετέβαλλε κατά στ ιγμά ; δψιν, μή δυνα- 
μενος νά συγκρατηθή έπί τ ΐ ί ;  θέσεώ; του. 
ΤΗσαν ταΰτα  πρόδηλα δείγματα ζ ω Υ ί ρ ά ;  

όργή;. Τό αΰτό συνέβαινε τφ  δόν Ζουάν 
καί τφ  δ όν Ά ν τω ν ίφ ,  οΐτινε; άπεφάσισαν 
πάραυτα νά μη έπιτρέψωσι τώ δουκί νά 
έκτελεση τό σχέδιόν του, έπ’ απειλή καί 
αΰτ ΐ ί ;  τ ΐ ί ;  ζ ω ή ;  του.

Ό  δοΰζ άναγνώσα; έπί τοΰ προσώπου 
αυτών τά αίσθήματά των, προσέθεσεν :

—  Ησυχάσατε, κύριε Λορέντιε, προ- 
τοΰ μοί απαντήσετε, έπιθυμώ τά θέλγη
τρα τ ΐ ί ;  μελλούση; συζύγου μου, νά σΛ; 
άναγκάσωσι νά μοί παραχωρήσετε ο,τι 
σβ; ζητώ. Ή  καλλονή τη ;,  είμαι βέβαιος, 
δύναται νά προλάβη μεγαλείτερα δυστυ
χήματα.

Μεθ’ δ ήγέρθη καί είσΐίλθεν έν τφ  δω
μ ατ ίφ ,  έν ώ εύρίσκετο ή Κορνηλία, πλου- 
σίω; περιβεβλημένη καί κεκόσμημένη.

Ό τ ε  δ δούζ διηυθύνθη πρό; τό δωμά- 
τιον τ ΐ ί ;  Κορνηλία;, δ δόν Ζουάν ήγέρθη 
καί θέσα; τά ;  χ ιΐρα; έπί τών πλευρών 
τ ΐ ί ;  καθέδρα; τοΰ Λορεντίου τφ  είπε χα- 
μ η λο φ ω νω ; :

— Μά τόν άγιον ’Ιάκωβον, κύριε Λο
ρέντιε, μά τήν πίστιν μου καί τήν εύγέ- 
νειάν μου, σ£ς δρκίζομαι δτι δέν θά έπι- 
τοέψω ποτέ είς τόν δοΰκα νά νυμφευθή 
άΧλ-ην “Η θά τηρήσγ) τόν λόγον, τόν ό
ποιον Ιδωκε, ή θά τάν φονεύσω. Περιμένω 
νά έζαντλήσωμεν πάντα τά μέσα πρός 
άνεύοεσίν τη ; καί άν μή γνωσθή θετικώ; 
δτι άπέθανε, δέν θά νυμφευθώ ποτέ.

—  Ε ίμ α ι τ ή ;  α ΰ τ ή ;  γ ν ώ μ η ; ,  ά π ή ν τ η 
σ εν  ό Λ ο ρ ε ν τ ιο ; .

—γ Τότε καί ό δόν 'Αντώνιο; είνε σύμ
φωνο;, ύπέλαβεν ό δόν Ζουάν.

Τ ΐί  σ τ ι γ μ ή  έ κ ε ίν γ ,, ή  Κ ο ρ ν η λ ία  έ φ ά ν η  
έν τ ή  θύρ α  τ ή ;  α ι θ ο ύ σ η ; ,  μ ε τ α ζ ύ  το ΰ  
δ ο υ κ ό ; κ α ί  τ ο ΰ  ΐ ε ρ έ ω ; ,  ο ϊτ ιν ε ς  έ κ ρ ά τ ο υ ν  
α υ τ ή ν  ά π ό  τ ΐ ί ;  χ ε ιρ ό ; .

“Οπισθεν αΰτών ήκολούθουν ή Μαργα
ρίτα, ή θαλαμγ,πολο; τι , ;  Κορνηλία;, ήν

δ δοΰζ Ιφερεν έκ Φερράρη;, ή τροφό; τοΰ 
βρέφου; καί ή θαλαμηπόλος τών ’Ισπανών.

Ό  Λορέντιος,άφοΰ έν στιγμή βυγχύ®εως 
καί έκπλήζεως παρετήρησεν αΰτήν καί 
τήν άνεγνώρισε, τρέχει κλονούμενος, καί 
π ίπτει είς τοΰς πόδας τοΰ δουκός, δστις 
ήνώρθωσεν αΰτόν καί τόν ήνάγκασε νά 
πέση είς τάς άγκάλας τΐίς αδελφής του.

Ή  Κορνηλία τόν Ιθλιψεν ίσχυρώ; έπί 
τοΰ στήθου; τη ;  μεθ' ένδειζεων χαρό!; καί 
τρυφερότητας.

Ό  δόν Ζουάν καί δ δόν 'Αντώνιος κα
τάπληκτοι έσπευσαν καί ήσπάσθησαν τήν 
χεΐρα τής Κορνηλίας, λέγοντε; τφ  δουκί I 
οτι αΰτη ήτο ή έπιτυχεστέρα καί λεπτο- 
τέρα άστειότη;, ήν ήδύνατο νά σκεφθή,

Ό  δούζ έλαβε τό παιδίον, δπερ έκρά- ( 
τει ή Μαργαρίτα,καί τείνων αυτφ  τφ  Λο- 
ρεντίφ:

— Λάβε, άδελφέ μου, τφ  είπε, τόν ά 
νεψιόν σου, τόν υιόν μου, καί δός μοι, έάν 
θέλης, τήν άδειαν νά νυμφευθώ τήν χ ω 
ρικήν αΰτήν.

Ή  διήγησις θά ήτο μακρά αν περιε- 
γράφομεν τ ί  άπήντησεν ό Λορέντιος,τί ή 
ρώτησεν δ δόν Ζουάν, τί είπεν ό δόν 'Α ν
τώνιος, τήν εΰφροσύνην τοΰ ΐερέως, τήν 
χαράν τών γυναικών καί τήν γενικήν τ έ 
λος ίκανοποίησιν.

Μετ’ ολίγον δ ίερεΰς συνέζευζε τοΰς δύο 
έραστάς, δ δέ δόν Ζουάν καί δ δόν 'Α ντώ 
νιο; έγένοντο άνάδοχοι τών γάμων.

Ή  γραία δούκισσα, μήτηρ τοΰ δουκό;, 
άπεβίωσεν, άφοΰ δ γάμο; έτηρήθη μυστι
κό; μέχρι τοΰ θανάτου τη ;,  καί ή Κορ
νηλία είσήλθεν έπισήμω; έν Φερράριρ,παρά 
τό πλευρόν τοΰ δουκό; συζύγου τη ;,  κα- 
ταπλήζασα καί γοητεύσασα διά τ·7ί; καλ
λονή; τη ;.  Ό  δούζ εΰγνωμονών έπρότεινε 
τφ  δ όν Ζουάν καί τφ  δόν Ά ντω ν ίφ  δύο 
τών έζαδέλφων του εί; γάμον,άλλ' έκεϊνοι 
ήρνήθησαν,οΰχί έκ περιφρονήσεως, άλλ’ά- 
κολουθοΰντε; άζιέπαινον έθιμον τή ;  πα
τρίδας των καί τήν θέλησιν τών γονέων 
των, νά νυμφευθώσιν έν τή πατριδι των.

Ό  δούζ άπεδέχθη, μετά λύπη ; ,  τήν 
άρνησιν ταύτην, άλλά δέν έπαυεν, άφοΰ 
έπίστρεψαν έν Βολωνί^ πρός άποπεράτω- 
σιν τών σπουδών των, άποστέλλων α ΰ 
τοΐς συχνάκις πολύτιμα δώρα.

Μετά δύο έτη οΐ 'Ισπανοί φοιτηταί έ- 
περάτωσαν τά ; σπουδά; των καί έπανήλ- 
θον έν Φιροάργ,, ΐνα άποχαιρετίσωσι τόν 
δοΰκα καί τήν Κορνηλίαν, ή τ ι ;  είχε κα 
ταστή μήτηρ δύο κορασίδων, «ροσέ- 
φερε δέ τόν μέν σταυρόν τφ  δόν Ζουάν, τό 
δέ έγκόλπιον τφ  δόν Ά ντω ν ίφ .

Καί άπήλθ ον είς Ισπανίαν, ένθα ένυμ- 
φ;ύθησαν νέας πλούσιας καί ώραία;, έζα- 
καλουθοΰντες πάντοτε νά διατηοώσιν ε γ 
κάρδιον αλληλογραφίαν μετά τοΰ δουκος 
καί τ ή ;  δουκίσση;, ώς έπίση; καί μετά 
τοΰ Λορεντίου Βεντιβόλλη, πρό; ι/εγιστην 
ευχαοίστησιν άριφ-,τέοων.

Ε*.

Τ  Ε Λ. Ο  Σ

Τά έξη; βιβλία, εΰοΐ'ϊκόμενΛ έν τώ BiSXtorctoXiilp 
ήμών, άποστέΧλ»μεν τ » ϊς  E jcapyiai; και τώ Εξω
τερικοί, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών. — Επίσης 
προμηθεάομεν είς πάντα όποι»νδηπ»τε βιβλίον, άρκεΐ 
ή αϊτησις νά αΜν,αδειΙηται μέ τό αντίτιμων αδτοϋ.

«Τ ά  'Απόκρυφα τ ή ;  Μ ασσαλίας, μυθιστορία 
Α ιμ ίλ ιου  Ζολά δρ. 3. — « Ή  Γ υνα ίκες, τά  Χ αρ
τ ιά  κα ί τό Κ ρασί», μυθιστορία Pau l de Cock, 
μ εταφρασις Κλεάνθους Ν Τ ρ ιαντάφυλλου ο p. 1, 
—  «Α ί Έ /θρα ί Μ ητέρες», μυθιστορία Catulle 
Mendes δρ. 4 ,5 0 . — « Ό  Γ ιά ννη ς» , μυθιστορία; 
P au l de Cock μεταφρασις Κλεάνθους Ν. Τ ρ ιαντά
φυλλου δρ. 2 .— «Μ πουμπουλίνα-’Αρκάδιον», Δρά
μ ατα  δ-ric Γ. Ά νδρικοπούλου δρ. 3. —  «Κ ω μφ- 
δ ία ι»  ύπό Άγγ. Βλάχου Δρ. 2 .— « Ό  Γονζάλβης 
Κορδούβιος ί, ή Γρανάδα άνακτηθεΐσα» μυθ ισ τό 
ρημα δρ. 1 .50. — «Ά νθρ ω π ο ς  τοΰ Κόσμου», 'Α 
θηνα ϊκή  μυθιστορία, δττό Γρ. Δ. Ξενοπούλου. δρ.
2 .— «Έ λ λ η ν ικ α ί Σ κηνα ί» δπό ’Α γγέλου Βροφφε 
ρίου, μετάφρ. Π. Π ανα, Δρ. 5. -  « 'Η  Ναξία Μα- 
ριάνΟη» μυθιστόρημα πρω τότυπον, δρ. 1 ,30 . — 
« Ό  Ά ρ χ ω ν  τοΰ Κόσμου», μυθιστόρημα είς 6 
τόμους δρ. 8 — «Α ί τ ελ ευ τα ϊα ι ήμέραι τής Πομ
π η ία ς»  μεταφρασις Γ . Κ. Ζ αλακώ στα ρ. 4 . —

« Έ ξομολόγησις ένός Ά β β δ »  μυθιστ. δρ. 150. — 
«Τ υγα ΐο ν Σ υμ β άν» , δ ιήγημα πρω τότυπον, δπ ι 
Λεωνίδα Π. Κ ανελλοπούλου δρ. 1. —  «Τ ά  Δρά
μ α τα  τώ ν Παρισίων·1. μυθιστορία Ponson-De- 
T e rra il , τόμοι ογκώδεις 3 δρ. 6 . — «Α ί Φ ύλα
κας τοΰ θη σα υρ ο ύ» , μυθιστορίο Έ μ μ . Γ ονζαλές 
δρ. 1 ,50 . — « Η Π αναγία τώ ν Π αρισ ίων», μυθι
στορία Βίκτωρος Ο δγγώ , μετάφρασις I. Καρα- 
σσούσα τόμοι 2) δρ. 4. — « Ή  Έρω<ς τή ς Ε λ 
ληνική ς Έ π α να σ τά σ εω ς ι μυθιστορία Στεφάνου 
Θ. Ξένου, ε ς δυο ογκώδεις τόμους δρ. 4 — « ’Ε λ
π ιν ίκη » έθιμα Κ ω νσταντινουπόλεως, πρω τότυπος 
κοινωνική μυθιστορία δπό Έ π α μ ε ινώ νδ ί Κυριακί- 
δου δρ. 5 .— «Βίος τών Διαδόχων τοΰ Μωάμεθ» 
δπό Ο ΰασιγκτώνος “Ιρβινγγος δρ. 2  — « Γά Ιου
δα ϊκά» ητοι άνατροπή τή ς  θρησκε'άς τών ‘Ε 
βραίων κα ί τώ ν έθ^μων αυτώ ν, μ ε τ ’ άποδείζεων 
έκ τής ‘ Α γίας Γ ρ»φής δρ. 2.^— Πο ή μ ατα  1. Γ. 
Τσακασιάνου δρ. 3. Χρυσόδετα δρ. 4. —  «Μ αρία 
Ά ν τ ω ν ιέ τ τ α » , δπό 1’ . Ρ ί μ α , τραγικόν ισ το ρ ι
κόν μελόδραμα είς 4 πράξεις, μελοποιηθέν ΰπό 
τοΰ έν Ζακύνθψ μουσικοδιδασκάλοι Παώλου Κα- 
ρερ, μ εταφρασις Γ . Κ. Σφήκα λ. 50 . — «Οί Μελ 
λόνυμφοι τής Σ π ιτζεβ έρ γη ς», μυθιστορία 3 α β ιέ  
Μ αρμιέ, στεφθεΐσα δπό τή ς Γ αλλ ικής Ακαδη
μ ίας δρ. 1 ,5 0 .— * ’ Α ττ ικ α ί Ν ύκτες» . Δ ράματα . 
Π οίησε». Σ. Ν. Βασιλειάδου δρ. 2. —  « Ό  Δ ιά 
βολο - Σ ίμω ν, μυθιστορία Ponson-D e-Terrail δρ. 
4 ,50 . — «Τό Κατηραμένον Κ απηλεΐο ν», μυθι
στόρημά Λουδοβίκου Νοαρ δρ. 1 ,5 0 . —  «Ζ ίλ 
Β λ ά »  μυθιστόρημα δρ. 5. —  «Οί ’Α γώνες τοΰ 
Β ίο υ : Σέργιο; Π άνινης», μυθιστόρηι.α βραβευθέν 
ύπό τής Γ α λλ ικ ή ς  ’Ακαδημίας δρ. 2. — «Ή  
Αΰτοΰ Μ εγαλειότης τό Χ ρ ή μ α» , μυθιστορία Δ « ·  
βιέ δε Μ οντεπέν (τ ε ύ χ η  41) δρ. 6. —  « Ό  ’Α δ ι
κηθείς Ρογήρος», μυθιστορία Ίουλίον Μαρύ, (το· 
μοι 2 ) δρ. 3. — «Τ ά  Ί 'π ε ρ φ α  τώ ν Π αρισ ίων», 
μυθιστορία P ie r rt  Zaccone δρ. 4. — «Τό τέκνον 
τοϋ Έ ραστο ΰ» καί « Ή  ά'νυμφοι μήτηρ» (τομοι 
2 ), μυθιστορία A. Matthey (Arthour Arnold) δραχ. 
3 ,δ υ . — «Τό φρούριον τοΰ Καρρόου» κ α ί «Τό 
ά’νθος της ’Α )όης» (τόμοι 2 ), μυθιστορία I Φ. 
Σμίθ. δρ. 3 ,25 . —  «Μ ατθ ’λδη» μυθιστόρημα 
(μ ετά  εικόνων) Εδγενίου Σ ύη. δρ. 7 . —  « Ά ν τ ω -  
ν ίνα » , μυθιστορία Αλεζάνδρου Λουμα, υίοΰ, 
μεταφρασις Λάμπρου ’Ε νυ ίλ η . δρ. 3 . — «Λ έω ν 
Λ εώ νη ς» , μυθιστορία Γεω ργίας Σάνδης> μετάφρα- 
σις Ί .  Ίσ ιδ . Σκυλίσση δρ. 1 ,50 . — «Τ ά  Δύο 
Λ ίκνα» Α ιμίλιου Ρ.σβούργ. 8 μ . 4 .50 . — «Ί Ι  Ω
ραία Παρισινή» λεπ . 60 . — < « Ό  Διάβολος έν 
Τουρκί^ι», ·ητοι Σ κηνα ί έ ' Κ ω νσταντινουπόλει, 
ΰπό Στεφάνου θ .  Ξένου. ’Έχδοσις δευτέρα, ά
δεια τοϋ συγγραφέως. Ιν η προσετέθτ, Ιν τ έλ ε ι κχ- 
τό δραμα « Έ  κατασ-ροφή τ ώ ' Γ εννιτσάρω ν».
(Τόμοι 2 δρ. 5.

Τ’ν π ο γ ρ α φ ί ΐο τ  Κ ο ρ ίν ν η ς  ήΑο/· Προαστβίου, ap if i 10.


