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ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΛΝήΛΛ
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η ΔΕΣΠ Ο ΙΝ ΙΣ  ΔΕ ΦΟΝΤΕΡΟΖ

[Συνέχεια]

‘Η τοιαύτη ευτυχία ήν τόσφ μεγάλη, 
ώστε δέν ειχε τολμήσει νά φαντασθή αυ
τήν.

Πρό τής συνεντεύξεώς του μετά τη ;  
δεσποινίδας δέ Φοντερόζ δέν ήσθάνετο 3 ι ’ 
αΰτην eΐμτι άγρια πάθη μεμιγμένα μετ’ 
όργης καί πόθων έκδικήσεως.

Νά Ιχη υποχείριον την κληρονόμον τής 
άλαζόνος έκείνης φυλής, ητις έστέρει αυ 
τούς τής περιουσίας, έφ’ ής τοσαΰτα εί- 
χον δικαιώματα, καί ήτις, μη άρκουμένη 
είς τοΰτο,έθεώρει τοΰς Κερανδάλ ώς έπαί- 
τας καί δούλους, ώς τούς έσχατους τών 
πενήτων, νά έπιβάλγ) αΰτϊΐ τάς έσχάτας 
τών ύβρεων, ΐν' άποπλύνγ) έκείνας, άς ή 
οικογένεια του ΰφίστατο πρό ήμίσεως αί- 
ώνος, νά άποστείλν) αΰτην είς την μητέ
ρα της, την αλαζόνα μαρκησίαν, ήτιμα- 
σμένην και περιϋβρισθεϊσαν, τοΰτο ην έκ 
τών άλλοτε διακαεστέρων πόθων του.

Έσκέπτ*το, ώς καί ό ’Ιάκωβος, δπω; 
οί τιμαριώται λησταί τών παρελθόντων ( 
αιώνων, οΐτινες,όχυρούμενοι όποισθεν τών 
τειχών αΰτών οΰδέν έφοβοΰντο, ησαν δ’ | 
Ιτοιμοι νά καύσωσιν αΰτά καί νά ταφώσι ( 
μετά τών πολιορκητών ΰπό τά έρείπιά 1 
των, άν ϊβλεπον δτι ήδυνάτουν πλέον ν’ J 
άντιστώσι.-

Καί ή Καικιλία δι’ένός βλέμματος, διά 
μιβς λέξεως ειχε μεταμορφώσει τόν λύκον 1 
τοΰτον είς κΰνα πιστόν !

Π8σα ή άγριότης τοΰ Κορεντίνου και 
ή τραχύτης αΰτοΰ έξηφανίσθησαν ώς διά 
μαγείας

Είς μίαν έκείνης διαταγήν θ’ άνελάμ- 
βανε τάς δυσχερεστέρας έπιχειοήσεις καί 
τά κινδυνωδέστερα ?ργα' οΰδέν θά έφαί
νετο αΰτφ  αδύνατον.

Χωρίς νά ηναι νομομαθής, ειχεν έν τού- 
τοις άρκούσας πρακτικάς γνώσεις καί φ υ 
σικήν ιδιοφυίαν,ώστε νά έννοή εΰκόλως τό 
άληθές παντός πράγματος.

Δέν ητο ζηλότυπος διά τόν δ’Αμβα- 
ρές. Ήσθάνετο δτι ή Καικιλία δέν ήγάπα 
τόν κόμητα.'Εκείνο δμως, δπερ έπροξένει 1 
αΰτφ  φρίκην ην ή άποκάλυψις τών φοβε
ρών μυστικών τής οίκογενείας του, έζ ών 
θά κατέρρεε τό εύθραυστον οικοδόμημα τής 
διαβλεπομένης εΰδαιμονίας, δπερ τό φύ
σημα κακοβούλου διαβάτου, ώ ; τοΰ δ ι
καστικού κλητήρος τοΰ Πορνιγουέν, ή ό

δάκτυλος τής τύχης ήδύναντο νά καταρ- 
ρίψωσιν είς Ιν δευτερόλεπτον.

Ά  ! άν ήδύνατο ή ζωή νά άρχίσγι έκ 
νέου !

Βεβαίως θά ήκολούθει άλλην όδόν !
Θά έμιμεΐτο τόν αδελφόν τουΚλαύδιον, 

δντινα πρό τινων ήμερών έμέμφετο !
Θά έζήλειφε διά τοΰ αΐματός του τάς 

έρυθράς κηλίδας,τάς άτιμαζούσας την οί- 
κογένειάν του !

'Οπωσδήποτε ό Κορεντΐνος ειχε τελείως 
μεταμορφωθή

Ό  στρατηγός δέ Σαμβερζύ, δστις πολ
λάκις ειχε συναντήσει αΰτόν, δέν άπέκρυ- 
πτε τόν ένθουσιασμόν του.

Είς την τράπεζαν κατά τό γεΰμα, έξε- 
θίαζεν αΰτόν παρά τά νεύματα τής δε
σποινίδας δέ Φοντερόζ, ητις ένδομύχως 
μέν Ιχαιρεν, γισθάνετο δμως τό μίσος τής 
μητρός της έζεγειρόμενον κατά τών δυ
στυχών έκείνων τοΰ Πενοέ.

— Λαμπρόν παλληκάρι ! τύπος ιππό
του. "Ηθελα νά τόν εβλεπα είς τάς σταυ
ροφορίας μαχόμενον μέ την ασπίδα καί 
τόν θώρακα.

— Ά λ λ ’ εινε πτωχός, παρετήρησεν δ 
δέ Πρέλ.

Ά λ λ ’ άν ό Κορεντΐνος είχε μεταμορ
φωθή, ό άδελφός του ’Ιάκωβος δέν ειχε 
καί αΰτός λόγους δπως ύποστή τοιαύτην 
μεταμόρφωσιν.

Δι’ αΰτόν ό πόλεμος είχε κηρυχθή με
ταξΰ τοΰ μεγάλου πύργου καί τοΰ μικροΰ, 
δέν καθησύχαζε δέ διά ματαίων υποσχέ
σεων, άς δέν ήννόει.

Δέν ένεπιστεύετο πρός τούτοις τάς έν- 
τυπώσεις αΰτοΰ είς τούς άλλους καί είς 
οΰδένα έζεμυστηοεύετο τά μυστικά του.

Μετά τήν συνεννόησιν αΰτοΰ μετά τοΰ 
Κοοεντίνου παρά τήν έστίαν τοΰ Πενοέ, 
καθ’ ήν άπεφασίσθη νά ένεργήσωσιν άνευ 
αναβολής, ήν πάντοτε Ιτοιμος νά έκτε- 
λέση τάς διαταγάς τοΰ άδελφοΰ του.

Άνέμεινεν αΰτάς, έν άρχή μεθ' υπομο
νής, είτα δ’ ήοξατο έκπλησσόμενος διά 
τήν σιωπήν τοΰ Κορεντίνου. Ή  μεταβολή 
τοΰ άδελφοΰ του δέν διήλθεν απαρατή
ρητος δι’ αΰτόν. Έπέστησε τότε την προ
σοχήν του.

Παρέστη κατά τήν συνέντευξιν τοΰ 
Κορεντίνου μετά τής Καικιλίας είς την 
Μαγευμένην Πέτραν, χωρίς δέ ν’ άκούσγ) 
τ ί  ειπεν, ήννόησεν οΰχ ήττον τ ι  μεταξύ 
αΰτών έλέχθη.

Καί κατελήφθη υπό άγριας οργής κατά 
τής Καικιλίας, ήτις ώς ή Δαλιδά ήθελε 
ν’ άφοπλίστ, καί νά καταστήσγι άνίσχυρον 
τόν άδελφόν του.

Αΰτός ήθελε τό τέλος τοΰ πολέμου έ 
κείνου, τοΰ πρό πολλοΰ άρξαμένου, εΓτε 
υπέρ εΓτε κατά τοΰ Πενοέ. "Αν ή τύχη 
κατεδίκαζεν αΰτούς θά ΰφίσταντο τήν 
συμφοράν άγογγύστως.

Ή θελε νά έπιχειρήσγ) τό τελευταΐον 
έπιχείρημα.

"Οτε ήκουσε τήν συνδιάλεξιν τοΰ Μισό 
καί τοΰ Λεσγιδού έν τή άμάξγ], έπειράθη 
καί πάλιν νά πείση τόν άδελφόν του νά 
προβώσιν εί; τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου

των, τό όποιον αί άφροσύναι*τής δεσποι
νίδας δέΦοντερόζ καθίστων τόσον εΰκολον.

Άνέμεινεν Ιτι,  άλλ' είς μάτην.
Τήν ήμέραν έκείνην, ένφ ό λοχαγός 

περιεφέρετο περί τήν Ιπαυλιν καί έλάμ- 
βανε παρά τής Α γνής  ύπόσχεσιν συνεν- 
τεύξεως, έπανήρχετο έκ τών δασών τοΰ 
Σαίν-Ζιλδάς. ’Ενώ προέβαινε πρός τήν 
πεδιάδα τοΰ Πενοέ, είδεν ΐππον έπισ»- 
σαγμένον καί δεδεμένον είς τι δένδρον.

Ή  άνακάλυψις αύτη ένέβαλεν αυτόν 
ίίς σκέψεις. Τί ήθελεν ό ΐππος έκεΐνος 
προσδεδεμένος έκεΐ ;

Δέν ήτο δ ΐππος τής δεσποινίδος δέ 
Φοντερόζ, ήδύνατο δμως έκείνη νά άλ- 
λάξη ΐππον κατά τύχην.

Μήπως ή Καικιλία είχε συνέντευξιν 
μ*τά τοΰ Κορεντίνου ;

Ά π ό  τίνος χρόνου συχνάκις συνηντώντο 
καί έφαίνοντο συνεννοούμενοι-

Ά φ ’ έτέρου ό Κορεντΐνος, δστις πρό- 
τίρον δέν είχε μυστικά άπό τόν άδελφόν 
του, ήδη ώμίλει ολίγον είς αΰτόν.

At ύπόνοιαί του λοιπόν έλάμβανον 
σάρκα. Άγρία  οργή έμαίνετο έν αΰτφ .

'Εκρύβη έν τφ  δάοει καί προσεΐχεν. 
’Επί τινα λεπτά οΰδέν τά ύποπτον είδε. 
Μετ’ ολίγον δμως ήκουσεν έλαφρόν κρό
τον βημάτων έπί τής δδοΰ μετά κλαγγής 
πτερνιστήρων, έν τή σιγή δέ τής έξοχής 
ήκουσε φωνήν άδουσαν φσμά τι τοΰ Ρ ι-  
γολέτου.

Ό  Κερανδάλ είδε τάν άδοντα καί άνε- 
γνώρισεν ενα τών φιλοξενουμένων έν τφ  
πύργψ Σαίν-Ζιλδάς.

— Νά ! δ αξιωματικός, ί ίπ ε  καθ’ έαυ
τόν.

Καίτοι δ λοχαγός έφόρει πολιτικήν έν
δυμασίαν, ούχ ήττον δ ’Ιάκωβος οΰδ’ έπί 
στιγμήν ήπατήθη.

Ήννόησε πρός τούτοις καί τήν αφορ
μήν τής έκεΐ μειαβάσεως καί τών προ
φυλάξεων, άς έλάμβανε. „

Μόνη ή Ά γνή  ήδύνατο νά έλκύσιρ αΰ
τόν είς τό μέρος έκεΐνο.

Άνεμνήσθη καί τής άπό τίνος μελαγ
χολίας τής άδελφής του.

Είδε τόν δ’Εστρέλ λύοντα τάν ΐππον, 
ίππεύοντα καί άπερχόμενον.

Διηυθύνθη τότε έν τάχει διά τών άγρών 
είς τήν Ιπαυλιν.

'Άμα είσελθών άνήλθεν είς τό δωμά- 
τιον τής άδελφής του.

Ή  Ά γνή  τφ  Ιτεινεν ώς συνήθως τά 
μέτωπον.

;— Είσαι μόνη ; ήρώτησεν αΰτήν
—  Ώ ;  βλέπεις.
—  Διατί δέν έξέρχεσαι μέ τήν μητέρα; 

Θά έδιασκεδάζατε καί αϊ δύο.
— Ό  Ζεαννΐνος είναι μαζύ της. Έ πή- 

γαν είς τοΰ ίερέως.
— Καί τώρα ;
—  Τώρα έπανέρχονται διά τοΰ δάσους. 

*0 καιρός είναι ώραΐος χαί έπωφελοΰνται 
αΰτοΰ.

— Καί σύ ;
— Έ γώ  εύχαριστοΰμαι έδώ. "Επειτα 

2χω έργασίαν. Αΰριον είναι τά προσκύ
νημα τοΰ Έλβέν. Θέλω νά ημαι ώραία.



— Διά ποιον λοιπόν ; διά τόν Μισό; 
είπε γελών.

Ή  'Αγνή έσεισε τήν κεφαλήν.
— Είξεύρεις καλώς δτι όχι, άπήντη- 

βεν.
—  Ίσως διά τοΰς ώραίους κυρίους τοϋ 

Σαίν-Ζιλδάς.
—  Αΰτοι δέν συλλογίζονται (Αίαν π τ ω 

χήν ώς έμέ.
—  Ποιος είξεύρει ; Πολύ τριγυρίζουν 

ά π ’ έδώ.
— Ποιος σοί τό είπε ;
— Μήπως νομίζεις δτι είμαι τυφλός ;
— Ά  ;
—  Τώρα άπήντησα 2να ποΰ έφευγ*. 

Τόν είδες ;
—  Έ γώ  ! είπεν ή Ά γνή  ταραχθεϊσα. 

Νομίζω, ναί, τόν είδα είς τήν πλατε ία ν ’ 
έσχεδίαζεν.

— Έφιππος j
— Ναί.
— Θά ήτο δύσκολον, παρετήρησεν δ 

Ιάκωβος.
— ”Ω ! αυτοί οί στρατιωτικοί ; Είναι 

βεβαίως συνειθισμένοι.
— Λοιπόν ητο στρατιωτικός ;
— Νομίζω.
— Τόν γνωρίζεις ;
— Έ γ ώ  ; όχι. Καθόλου" τί ιδέα ! 

Ποΰ νά τον γνωρίσω ;
—  Έχεις δίκαιον, ειπεν δ Ιάκωβος 

άσπαζόμενος αΰτήν. ’Άς τά άφήσωμεν 
αΰτά .

Έξερχόμίνος έρριψε διαπεραστικόν βλέμ
μα έπί τής Α γνής ,  ■»)τις κατεβίβαζε τήν 
κεφαλήν ΐ ν ’ άποκούψγι τήν ταραχήν της.

— Δυστυχισμένη αδελφή ! έψιθύρισεν 
απερχόμενος, ψεύδεται. Είναι σπουδαΐον 
τό πρόίγμα. Είναι τόσον άθώα καί ε ιλ ι
κρινής ! . . .  Θά προσέξω.

ΚΘ'

Ό  π ύρ γο ς  τοΰ Έ λβέν.

Είς τό ξενοδοχεΐον τοΰ Στρατάρχου τά 
πάντα έβα ινον κατ ’ εΰχήν- ή κυρά Ζακοΰ 
ήγάπα καί περιεποιεΐτο τήν θελκτικήν 
αΰτής ξένην. Ή  μικρά Νιότ Καουσάκ ήτο 
έτοιμος νά ΰποστή πάσαν θυσίαν χάριν 
τής κρεολής. Βεβαίως ή πολυτέλεια τοΰ 
ξενοδοχείου ήν άτελεστάτη, διατελοΰσα 
δμως μεταξΰ τόσψ φιλίων προσώπων ή 
Ζουάννα άφίετο είς τήν τύχην, άναμένου- 
σα τήν έκτύλιξιν τών γεγονότων καί ά- 
τενίζουσα πάντοτε πρός τόν πύργον τοΰ 
Σαίν-Ζιλδάς, τοΰ δποίου έβλεπε τά παρά
θυρα καί τάς στέγας άπό τοΰ δωματίου 
της.

Έκ Παοισίων άπέστειλαν αΰτή τήν έ 
πιστολήν τοΰ κόμητος, ήν μόλις άδιαφό- 
ρως άνέγνωσε, γνωρίζουσα ήδη καλώς δτι 
αί τρυφεραί τοΰ έραστοΰ αυτής φράσεις 
ένεΐχον δηλητήριον.

Είχεν ΰποστή παράδοξον μετατροπήν 
ή άφοσιωμένη έκείνη ψυχή, ής ουδέν ή 
θελε μεταβάλει τήν πίστιν , οΰδ’ ή πενία, 
οΰδέ ελαφρά τινα πταίσματα Εσως τοΰ έ- 

/ ραστοΰ της. Ά λ λ ’ ή ταπεινότης τής ά- 
πάτηςίτοΰ κόμητος 5ιήγειρε τήν άγανά-

κτησιν αΰτής έπί τοσοΰτον, ώστε έθεώρει 
ήδη αΰτόν ώς ξένον, είχε δέ περιέλθει εις 
τοσαύτην αδιαφορίαν ώστε οΰδεμία προσ
πάθεια τοΰ δΆμβαρές ηδυνατο νά επ α 
ναφέρω αΰτήν είς τήν προτέραν αφοσίωσιν.

Κατετρύχετο άλλως τε ή̂ >η υπό μερι- 
μνών άλλων άπασχολουσών αυτήν.

Ό  πολυμήχανος Λεσγιδοΰ δέν έγκατέ- 
λειψε τά Γχνη, άτινα ή τυχη προσεφερεν 
αΰτφ

Μετέβαινε συχνάκις είς τό πανδοχεΐον 
τής κυρά Νικόλ ύπό τήν πρόφασιν πολ
λών υποθέσεων, άς ειχε κατά την περιο
χήν έκείνην.

Οΰδέποτε άλλοτε τό Έλβέν είδε συ- 
χνότερον τήν πανοΰργον αΰτοΰ φυσιογνω
μίαν' οΰδέποτε άλλοτε οί σταΰλοι τοΰ ξε
νοδοχείου τοΰ Στρατάρχου είχον τιμηθή 
διά τόσφ συχνών έπισκίψεων τής άμάξης 
καί τοΰ ϊππου του.

Βαθμηδόν καί κατ ’ ολίγον απέκτησε 
τήν εμπιστοσύνην τής κρεολής. Διήλθεν 
ώρας μακοάς πλησίον αΰτής παρά τήν έ- 
στίαν τοΰ μαγειρείου και έγνώρισε τήν 
ιστορίαν της κάλλιον καί αΰτής τής ιδίας, 
ώς καί τήν ιστορίαν τών συγγενών της 
καί τής συγγενείας μετά τής οικογένειας 
δέ Φοντερόζ.

Ή  Ζουάννα τφ  έξεμυστηρεύθη μέρος 
τών μυστικών της έπί τή ύποσχέσει δτι 
θά έσιώπα. Τήν ΰπόσχεσίν του ταύτην δ 
Λεσγιδοΰ δέν ήθελε ν’ άθετήσγι, πλήν ή 
άποκάλυψις τών μυστικών τής νεάνιδος 
έξυπηρέτει τοΰς μακιαβελικούς σκοπούς 
του.

Ό  κΰρ Λεσγιδοΰ ην φίλος έκ τύχης διά 
τήν Ζουάνναν. Αΰτη ένδιεφέρετο δι' δσα 
έκεϊνος τή άφηγεΐτο, διότι Ιρριπτον φώς 
έπί τοΰ μυστηρίου τής έξαφανίσεως τοΰ 
πατρός της καί έπί τής καταγωγής της.

Χωρίς νά όνομάζγ) αΰτή έκείνους, οΰς 
ύπώπτευεν ώ; ένοχους διά τόν φόνον, τή 
έδιδε νά έννοήσϊ) δτι εύρίσκετο έπί τά  [χνη 
των καί δτι δέν θά έβράδυνε νά τή έξη - 
γήσιρ τά πάντα λεπτομερώς.

Πρό πάντων δμως δ Κλαύδιος Κεραν
δάλ καθίστα τήν είς Έλβέν διαμονήν της 
καί έγλύκαινε τάς πολλάς αΰτής θλίψεις.

Ό  νεανίας προφασιζόμενος δτι ό είς 
Λοριέν πλούσιος ασθενής του έχει α νά γ 
κην συχνών έπισκέψεων, διήρχετο σχεδόν 
καθ’ έκάστην έκ τοΰ ξενοδοχείου τοΰ 
Στρατάρχου, ένθα ή κυρά Ζακοΰ περιε- 
ποιεΐτο αυτόν.

— Τόν είδα μικρούτσικο, έπανελάμ- 
βανε πολλάκις τή ZouavvGic. Λαμπρός νέος!

Ό  Κλαύδιος μυρίας έπεδαψίλευε περι
ποιήσεις τή συνοδοιπόρε του.

Έ ζων όμοΰ, ώς εί ησαν αδελφός καί α 
δελφή.

Πεοιήρχοντο δμοΰ τά περίχωοα τοΰ 
Έλβέν.

Ήμέραν τινά μάλιστα ή Ζουάννα I- 
στερξε νά τον συνοδεύση μέχρι τοΰ Λοριάν.

— Είσθε μελαγχολική, τή έλεγε, πρέ
πει νά διασκεδάζητε !

Χάρις είς αΰτόν έκείνη έγνώριζεν τά είς 
Σαίν-Ζιλδάς συμβαίνοντα.

Ο Σακορράφας μετέβαινε σχεδόν καθ’

έσπέραν είς Πενοέ καί διηγείτο τάς διά 
τόν γάμον προετοιμασίας, περί οΰ πάντες 
ησαν βέβαιοι.

Έ κ  τών Κερανδάλ, μόνος δ Κορεντΐνος 
άνύψου τήν κεφαλήν οσάκις δ φύλαξ άν- 
ήγγελε τήν προσεχή τών γάμων τέλεσιν.

Ό  Κλαύδιος ήγνόει τό ένδιαφέρον τής 
Ζουάννας είς τό ζήτημα τοΰτο. Ά λ λ ά  
μετά πολλής δεξιότητος έκείνη τφ  άπέ- 
σπα πάσας τάς λεπτομερείας, &ς οΰτος 
οΰδεμίαν ειχεν αφορμήν νά τή άποκρύψγ).

("Ε πεται συνέχεια].

\ Κ .

F .  D . G - T J E R .A Z Z I

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟ ΡΙΚΟ Ν Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

(Σ υνέχεια )

Σκότος πυκνόν διεδέξατο τήν άκαριαίαν 
έκείνην λάμψιν . . . καί έν τφ  σκότει ή- 
κούσθη κρότος σωμάτων πεσόντων καί 
κυλιομένων έπί τοΰ καταστρώματος 
καί στοναχή ... Δευτέρα αστραπή έφω- 
τισε τήν γαλέραν . . .  καί ... φρικώδες θέ
αμα 1..

Ό  Γορέλλος, μετά φοβεράς αγωνίας, 
έχων τά γόνατα έπί τής κοιλίας τοΰ σι- 
κελοΰ ναυάρχου, έσφιγγε διά τής άριστε- 
ράς τόν λαιμόν του, ένφ διά τοΰ έγχειρι- 
δίου, δπερ έφερεν έν τή δεξιοί, διέσχιζε τό 
στήθος του πρός τό μέρος τής καρδίας ...

Επανήλθε τό σκότος... Ψίθυρός τις ή- 
κούσθη έν τή γαλέρα . . .  καί έκαστος 
συνωθεΐτο τρέμων πρός τόν πλησίον του... 
Νέα αστραπή έφώτισε τό μέρος έκεΐνο . . .  
Ό  Γορέλλος, άνοίξας τό στήθος τοΰ ναυ
άρχου, ειχεν άποσπάσνι τήν καρδίαν του 
καί μετά διαβολικής άγαλλιάσεως έφερεν 
αΰτήν είς τά χείλη του .. . Ϊνα τήν άσπα- 
σθή ή ΐνα τήν καταβροχθίσει ;

Οί έντρομοι θεαταί έρρηξαν όξυτάτην 
κραυγήν, καί τά σκότη έπελθόντα αυθις 
έκάλυψαν τό κακούργημα.Ίσως δ Αιώνιος, 
μή δυνάμενος πλέον νά ΰποφέργ), έξηκόν- 
τισε τόν κεραυνόν τής οργής του κατά 
τοΰ καθιρμαγμένου έκείνου πλοίου.

"Οστις δέν είδεν, ώς ήμεΐς, τόν κεραυ
νόν πλησίον αΰτοΰ έκρηγνύμενον, άς όια- 
κόψγι τήν άνάγνωσιν. "Οσον θερμήν καί 
άν έχγι τήν φαντασίαν, είναι άδύνατον νά 
έννοήσγ) τό μυστήριον τοΰ τρόμου Ο ίδών 
αΰτόν «ς άναμνηθή τί ήσθάνθη κατά τήν 
στιγμήν έκείνην, καί ή άνάμνησι; αΰτη 

1 μιΖλλον, ή οί λόγοι ήμών, άρκεϊ ν’ άπο- 
δείξϊ) αΰτφ  πόσον φρικώδης ήτο ή σκηνή, 
ήν ίστοροΰμεν...

Ό  κεραυνός έπεσεν έπί τοΰ ίστοΰ, οΰ 
μέρος έκαυσε, καί μέρος συνέτριψεν. Είτα 
διακλαδωθείς είς μυρίας φλογέράς γλώσ
σας, έχύθη έπί τοΰ καταστρώματος, δπερ



πρό; στιγμήν έφάνη κατακλυσθέν ΰπό τοΰ 
πυρός.

Ποοχωρήσας διτρρέθη είς μυρίους σπιν
θήρας, οϊτινες,εύρόντες πρόσκομμα είς την 
πορείαν των τά τής γαλέρας πλευοά, διέ
σχισαν αΰτά καί άφισαν έλευθέραν την 
είσοδον είς τά τεταραγμένα υδατα .. .

Οΰδείς τών θ νητών θά ήδύνατο ν’ άν- 
θέζγι είς τήν πνιγηράν οσμήν καί τόν 
σπαρακτικόν κρότον..."Ας φαντασθνί δ’ I- 
καστος τ ί  θά έγίνετο, άν είς ταΰτα ποοσε- 
τίθετο καί ή φλόξ, ή κατακαίουσα τήν τε 
κόμην καί τάς σάρκας, καί άποτυφλοΰσα.

Γάλλοι καί Σικελοί, έπεσαν οί μέν έπί 
τών δέ. αναίσθητοι.

Τό τέλος τοΰ Γορέλλου ΰπήρξεν οί- 
κτρότατον, Τό ύπό τοΰ κεραυνοΰ θραυ- 
σθέν μέρος τοΰ ίστοΰ, καταπεσόν, έπληξεν 
αυτόν είς τά νώτα, θραΰσαν τήν σπονδυ
λικήν αΰτοΰ στήλην. Ό  Γορέλλος, θέλων 
ν’ απαλλαγή τής αγωνίας έκείνης, έτεινε 
τάς χεϊρας ζητών νά συλλάβϊ) τ ι  καί έπ’ 
αυτοΰ στηριχθείς νά έγερθϊΐ-. .άλλά μάτην 
έσχιζε τούς δακτύλους του, ξέων τό κα
τάστρωμα. ..

Έπί τών σανίδων έμενον άποτυπωμένα 
τά αιματηρά ίχνη τής άπηλπισμένης α 
δυναμίας . . .  Ώμοίαζε πρός οφιν, οστις 
έχων συντετριμμένην τήν ράχιν, κινεΐ 
σπασμωδικώς τό άνω μέρος τοΰ σώματός 
του, ένφ τό κάτω, νεκρόν ήδη, μένει α 
κίνητον έν τνί κόνει . . .  Έν τίί θέσει έκεί- 
νγι κατέλαβεν αΰτόν έπί τέλους ό θάνα
τος... Έξέπνευσε δέ ήοέμα έπί τής καρ- 
δίας τοΰ κακούργου Δρογόνου.

Ή  γαλέρα. έγκαταλειφθεΐσα, έπληρώ- 
θη δδατος,είσρεύσαντος διά μυρίων οπών.

Ot ναΰται, δσας καί άν κατέβαλλον 
προσπαθείας, δέν ήδυνήθησαν νά τήν σώ- 
σωσιν.

Ήκούσθη βορβορύζουσα, ώς άγγεΐον 
πληρούμενον .. . είτα έταλαντεύθη μικρόν 
καί έβυθίσθη .. Τά κύματα, άτινα είχον 
άνοιχθϊί οπως δεχθώσιν αΰτήν έν τοΐς κόλ- 
ποις των, ήνώθησαν αυθις ψιθυρίζοντα : 
Έβυθίσθη, ώβεϊ  μό λυβδος  έν ϋ δα τ ι  οφο -  
δρω.

Πάντες έγένοντο άφαντοι, γενναΐοί τε 
καί δειλοί, δίκαιοι καί άμαρτωλοί...

Ή  δόξα τοΰ ώκεανοΰ δπερίσχυσεν έν 
τ·7) φρικιάσει τής νίκης.

Ουτω τό έγκλημα άπεκρύβη άπό τών 
οφθαλμών τών άνθρώπων. Ά λ λ ’ ΰπαγο- 
ρευθέν έν τφ  λυγμφ τής αγωνίας καί γρα- 
φέν διά τοΰ αίματος - τοΰ άθφου, Ιμεινεν 
άνεξάλειπτον έν τ φ  α ίωνίφ βιβλίψ τής 
δικαιοσύνης τοΰ Θεοΰ.

ΙΔ'
Πρέπει κ ’ έγ&> νά χάνω σάν Ιχεΐνον 
Ποΰ πα ίζε ι τήν χιθάρα χαί τόν η/ο 
’Α λλάζε ι χάβε λ ίγο  κα\ χτυπάει 
Πάτε τήν μ ιά  / ορδή, πότε τήν ά'λλη.

(ορλανδος Μ αινόμενος).

Εΰτυχής έκεΐνος !
Έν τφ  οίστρφ τοΰ θείου νοός του, έγί- 

νωσκε νά μεταβάλλγι τάς χορδάς τής αρ- 
πης καί νά χέγι οΰρανίαν ήδύτητα έπί 
τών αθανάτων έπών του

Λαμπρός, ώς ή ίρις: παιγνιώδης, ώς ή 
χρυσαλλίς έν τφ  λειμώνι ; φαιδρός, ώς ή 
προσαγόρευσις τής έρωμένης, είδε τά γ ή 
ινα διά τοΰ φωτός τοΰ εΰτυχοΰς κράμα
τός του, έξεμύζησε τό μέλι άπό τών άν- 
θέων καί, ή άπέφυγεν όρμεμφύτως τά δη
λητηριώδη φυτά, ή κατώρθωσε νά μετα- 
βληθώσι ταΰτα  έπί τών χειλέων του είς 
γλυκυτάτους χυμούς1.

Φεΰ ! 'Όστις, στερούμενος τών παρηγο
ριών τής φαντασίας άπό τής κοιλίας τής 
μητρός του, έγκατελείφθη είς τάς α γω 
νίας τοΰ κόσμου καί άναμιμνησκόμενος 
τής παιδικής αΰτοΰ ήλικίας δέν ευρίσκει 
μέρος, Ινθα ό νοΰς αΰτοΰ ν’ άναπαυθ?! 
χαίρων έπί μίαν τοΰλάχιστον στ ιγμήν  
οστις τό πλεϊστον τών νυκτών τής ώραίας 
νεότητάς του διήλθε καθήμενος έπί τών 
τάφων, οΐτινες περικλείουσι τάς άνθρωπί- 
νας γενεάς, βεβυθισμένος έν τίί μελέτγ) 
τής δυστυχίας καί τοΰ έγκλήματος —  
καί έθοήνησε διότι ητο άνθρωπος— καί 
έγέλασε διότι ήτο θνητός— συναισθανό
μενος δέ δτι ητο έκ πηλοΰ, έκάλυψε τό 
πρόσωπον δι’ ίλύος, έπικαλούμενος τά 
αιώνια σκότη, δπως κρύψιρ έν αΰτοις τό 
αισχός του '—  δστις έγεννήθη τοιοΰτος, 
άς μή τολμήσιρ νά έκτείνγ) τάς χεϊρα 
έπί τής άρπης τής άρμονίας, διότι αί χορ- 
δαί αΰτής θά διαρραγώσιν ύπό τοΰς δα
κτύλους του — καί μόνον αί τοΰ έγκλή
ματος καί τοΰ άλγους θά συνοδεύσωσι τήν 
πενθιμον φωνήν του.

Οΰχί δάφνη ποιητοΰ, άλλά κυπάρισσος 
δάκ ρυσι ποτισθεΐσα θά vivat ό έπί τής 
κεφαλής του στέφανος’ τά  μίση τών αν
θρώπων, ή αμοιβή του- ή κατάρα, αί έ- 
πευφημίαι του.Θά καταρασθϊΐ καί θά τόν 
καταρασθώσιν.

Ω άθφαι ψυχαί, αί ένοπτριζόμεναι έν 
τφ  μειδιάματι τοΰ Αιωνίου... σεΐς, α ΐτ ι-  
νες έλκυσθεΐσαι ύπό τής αγάπης χαίρετε 
έρχόμεναι είς την ζωήν καί πλήρεις φαι- 
δρότητος τείνετε πρός ήώ, ής οΰδέποτε 
θά ίδήτε τόν ϊιλιον, οΰδέ προσέχετε είς 
την άπό τών νώτων απειλούσαν υμάς θύ
ελλαν, ζήσατε έν ταΐς μακαοίαις πλάναις 
χρόνου, δστις παρέρχεται, καί μή ριψίτε 
τό βλέμμα έπί τών σελίδων τούτων, μή 
θίξετε αΰτάς, διότι στάζουσιν αίμα !

Ή  ειρήνη τής καρδίας μου κατεστράφη, 
άλλά δέν έπιθυμώ νά καταστρέψω καί τήν 
υμετέραν.

Ά φ ίσατέ  με μόνον έν ταΐς βασάνοις μου.
Τί θά ήδυνάμην νά δώσω ύμΐν άντΐ τής 

άπολεσθείσης χαράς ;
Τήν έπιστήμην ;
*0 Άδάμ έφαγε τόν ολέθριο ν καρπόν 

καί έμαθεν δτι έμελλε ν’ άποθάνη.
Ίδοΰ ή έπιστήμη τοΰ άνθρώπου !
Πτωχέ Ιμψυχε πηλέ, πόσον πικραί 

είναι αί ήμέραι, άς διέρχεσαι έπί τοΰ ά- 
ψύχου !

Καί ή ’Ιόλη ;
Έβάδιζε βραδέως έν ταΐς δενδροστοι- 

χίαις τοΰ κήπου. Ή  μία τών χειρών της 
| έστηρίζετο έπί τής καρδίας της, ή άλλη 
| έκρέματο άκίνητος.

1 . Ε ννοεί τόν Άριόστον.

Τό πρόσωπον της ητο λευκ4τατον, ώς 
ό καλύπτων τά  στήθη της παρθενικός πέ
πλος.. .  άλλά μόνον λευκότατον...

Παναγία Παρθένε Οί οφθαλμοί
της έφαίνοντο στιλπνοί, ώς ύαλος : τά 
βλέφαρά της, ακίνητα — καί ή άκινησίχ 
των διήρκει τόσον πολύ, ώστε πάς ό βλέ
πων αΰτά έθαύμαζεν δτι ήδύναντο νά μέ- 
νωσι τόσον καιρόν έν τΫ) άκινησίχ έκείνη... 
αί κόραι τών οφθαλμών της ήσαν θολαί.

Τί παρετήρει τόσον άτενώς, ή δυστυ-
;

Οΰδέν τών γηίνων.
Αί λειτουργίαι τών οφθαλμών της θά 

έφαίνοντο νεκραί, ή διακοπεΐσαι, άν μη 
δάκρυ τι σχηματιζόμενον βαθμηδόν έν τ φ  
έσωτερικφ αΰτών κοιλώματι έρρεεν έπί 
τών παρειών της, μάρτυς οίονεί τής λύ 
πης, ήν ή ψυχή της δέν ήδύνατο νά χω- 
ρήσιρ.

Ήκολούθουν αύτήν μακρόθεν καί μετά 
προφυλάξεως ήΓισμόνδη καί ή βασίλισσχ 
Ελένη . . .

Ή  δυστυχής !
"Οτε έμαθε τήν έξαφάνισιν τοΰ Ρογή- 

ρου, έπεσε λιπόθυμος έν τα ΐς άγκάλα ις 
τής μητρός της καί έπανήλθεν είς τήν 
ζωην έν τ?1 καταστάσει, ήν περιεγράψα- 
μεν άνωθι.

Ένόμισεν δτι είχον άκούσγι τήν έρωτι- 
κην συνδιάλεξιν των καί έφοβήθη δτι, 
τόν έφόνευσαν. Ό  δέ άσθενής αΰτής έγ- 
κέφαλος ύπέκυψεν ΰπό τό βάρος τοΰ ά λ 
γους.

Καί ότέ μέν διήρχοντο τοΰ νοός της 
μυρίαι ασυνάρτητοι αναμνήσεις, είς οΰδε- 
μίαν τών οποίων ήδύνατο νά έπιμείνγ)... 
καί αίτινες, διαδεχόμεναι ταχύτατα  άλ- 
λήλας, έπέφερον είς αΰτήν σκοτοδίνην καί 
ανίαν, όμοίαν πρός έκείνην,ήν αισθάνεται 
ό θέλων νά συγκρατήσΥ) έν τί) χειρί του 
πράγμα τι όλισθαΐνον καί δέν κατορθοΐ 
τοΰτο, δσους καί άν καταβάλλν) άγώνας" 
ότέ δέ ένόμιζεν δτι δσα έφαντάζετο συνετε- 
λοΰντο ΰπό τοΰς οφθαλμούς της.καί τότε 
έπετάχυνε τό βήμα, ή ήκολούθει άλλην 
δδόν... άλλ ’δ,τι δήποτε καί άν έπραττεν, 
δέν κατώρθου ν’άποφύγη τάς φαντασιοκο
πίας τη ς ... Συνέβαινεν αΰτ·7] δ,τι συμβαίνει 
ήμΐν, δτε πιέζοντες τήν καρδίαν έπί τής. 
κλίνης βλέπομεν καθ’ ύπνους δτι διωκό- 

ι μεθα υπό τίνος δαίμονος καί φεύγομεν 
! δρομαίως... αίφνης δέ πίπτομεν κατά 

γής .. προσπαθοϋμεν νά έγερθώμεν, άλλά 
τά μέλη ήμών είναι έκ μολύβδου...

Έ ν  τούτοις, κατορθοΰμεν νά έγερθώμεν 
j έπί τών γονάτων.. .  καί έξακολουθοΰμεν 

φεύγοντες τετραποδητί... άχρις οΰ άπο- 
I λέσωμεν τάς δυνάμεις... καί μείνωμεν α 

κίνητοι ώς λίθοι . . . Καί τότε αίσθανό- 
μεθα έπί τών νώτων τόν τριγμόν τών ο- 

! δόντων, τήν φλέγουσαν πνοήν καί τοΰς 
όνυχας τοΰ καταχθονίου τέρατος...

Ή  φύσις δέν δύναται νά ύποφέρη το ι-  
αύτην βάσανον... "Οθεν έξυπνώμεν έντρο
μοι, κάθιδροι... καί έκτείνοντες τάς χεΐ- 
ρας πειθόμεθα δτι ητο όνειρον, καί τότε 
στεναγμός άνακουφίσεως έξέρχεται τον 
στήθους ήμών.



Διά τήν Ίόλην, τό παρελθόν ητο ομί
χλη" τό μέλλον, σκότος" οΰδέν δέ συντό
νου τά δύο ταΰτα .

Αί ίδέαι της ώμοίαζον πρός τά νέφη 
τοΰ Οΰρανοΰ, άτινα ωθούμενα ύπό τής 
μανίας δύο έναντίων ανέμων, ότέ μέν α 
πομακρύνονται, ότέ δέ συγκρούονται πρός 
άλλΥ)λα μεθ’ όρμής.

Και ή έκ τής συγκρούσεω; ταύτης προ- 
ερχομένη θύελλα δέν είναι φοβερωτέρα 
έκείνης,ήτις έμαίνετο έν τφ  έγκεφάλψ τής 
δυστυχούς ’Ιόλης.

Τί Ιπραττε τότε ή ψυχή, /) βασίλισσα 
αΰτη τών ανθρωπίνων συναισθημάτων ; 
Διατί Ιμενεν Ιτι έν τφ  πλάσματι έκείνφ, 
δπερ είχε καταστεί άντικείμενον θρήνου 
καί γέλωτος ;

Διετήρει άρά γε την διαύγειάν της, ή 
είχεν ύποκύψγ) καί αΰτη είς τήν διατάρα- 
ζιν, ήτ ις κατείχε τό σώμα, έν φ  έζηκο- 
λούθει διαμένουσα ; Δέν ήθελεν ή δέν ή 
δύνατο ν’ άναλάβγ] τό έπί τών έπαναστα- 
τησάντων οργάνων κράτος της ; Διατί 
ύπερτέρα οΰσα τοΰ πηλοΰ, μεθ’ οΰ είναι 
ήνωμένη, υποβάλλεται είς πάσας. αΰτοΰ 
τάς αλλοιώσεις ;

Ή  επιστήμη δέν κατώρθωσεν Ιτι, οΰδ’ 
ίσως θά κατορθώσ·») ποτέ, ν’ άποκαλύψγι 
τοιαΰτα μυστήρια. . . ά λλ ’ ό οίκτος στε
νάζει πρό πολλοΰ έπί τοΰ έζευτελισμοΰ 
τούτου τής δυστυχούς ήμών γενεάς...

Καί δμως, ή δυστυχής ήτο ώραία Ι τ ι !
. . . Περιεφέρετο τήν νύκτα θελκτική, ώς 
ή σελήνη έπί τοΰ στερεώματος, δτε ό ο
δοιπόρος άποφεύγων τοΰς κινδύνους τής 
όδοΰ άφικνεΐται σώος καί αβλαβής έν τφ  
οΓκψ του, ίστάμενος δ’ έπί τής φλιάς ευ
λογεί τήν αγαθήν έκείνην ακτίνα.

Καίπερ μεταβάλλουσα συχνάκις όδόν, 
κατηυθύνετο πρός ώρισμένον τι μέρος.

"Αν προσέκρουεν είς οίονδήποτε άντ ι-  
κείμενον, ένόιιιζεν δτι ήτο πρόσκομμα 
ανυπέρβλητον καί καταλαμβανομένη υπό 
μανίας έλάμβανεν άλλην όδόν. “Αν κατά 
τύχην εΰρισκε πανταχοΰ προσκόμματα, 
καί ώς έκ τούτου δέν ήδύνατο νά προ
χωρήσει έλευθέρως, θ’άπέθνησκε βεβαίως.

Έ π ί  τέλους, Ιφθασεν είς τό μέρος, ο
πού τήν προηγουμένην νύκτα είχεν εδργ| 
αΰτήν ή μήτηρ της. Έ σ τη  έπί τινας 
στιγμάς, είτα έγονυπίτησε καί παρετή- 
ρησε πέριζ μή τις κατεσκόπευεν αΰτήν. 
Πεισθεΐσα δτι οΰδείς ήτο, Ικλαυσε, μεθ’δ 
έσχημάτισε σωρόν έκ χώματος, είτα έζα- 
γαγοΰσα τοΰ κόλπου της σταυρόν μετά 
πολυτίμων λίθων ένεπηζεν αΰτόν έπί τοΰ 
σωροΰ. . .

Ώ  ! ή δέησις τής δυστυχοΰς έκείνης, 
ήτις έστέναζεν έκεΐ συνάπτουσα τάς χεϊ- 
ρας, ήτο θερμοτάτη καί άζία νά ε ΐσα - 
κουσθή !

Έ π ί τέλους, ήγέρθη καί έφάνη θέλουσα 
νά έπανέλθϊΐ εις τά ανάκτορα.

Ή  βασίλισσα Ελένη Ιδραμε πρός α ΰ 
τήν, κατεχομένη ύπό αισθήματος, δπερ 
μόνον μήτηρ— άν ρίψϊ) τό βλέμμα έπί τής 
ιστορίας ταύτης — δύναται νά φαντασθϊΐ, 
ί ιό τ ι  τάς τοιαύτας βασάνους δύναταί τις 
νά αίσθανθή, ά λλ ’οΰχί καί νά περιγράψγ).

— Καλώς ήλθεν, είπεν ή βασίλισσα, 
ίδοΰσα τήν θυγατέρα της προβάλλουσαν 
άπό τής θύρας τής αιθούσης. Καλώς ηλ- 
θεν ή κόρη τής αγάπης μου.

Καί Ιδραμεν δπως συναντήσ·») αΰτήν 
καί τήν ήσπάσθη έπί τοΰ μετώπου.

— ΓΙοΰ ήσο εως τώρα!. . . Σέ έκάλεσα 
τοσάκις καί δέν άπεκρίθης ;

— ’Απέθανε !
—  Ποιος;
—  Έκεϊνος.
— Τό όνομά του;
Ή  ’Ιόλη δέν άπήντησεν.
— Ά  ! κόρη μου ! . . . πότι θά παύ- 

στρς σπαράττουσα τήν καρδίαν τής π τω 
χής σου μητρός ; Τί σοΰ Ικαμα διά νά 
μέ άνταμείβιρς τοιουτοτρόπως ; Δέν σέ 
Ιφερα έννέα μήνας έν τή κοιλία μου ; Δέν 
σέ Ιθρεψα μέ τό γάλα μου ; Δέν ήσύχα- 
σα τά δάκρυά σου, δταν ήσο μικρά ; Ε’ι- 
πέ μου τί Ιχεις καί θά πράξω τά κατά_ 
δύναμιν πρός χάριν σου. ΠιΖν δ,τι θέλεις, 
άρκεϊ νά μή σέ βλέπω δυστυχή. Ποιος θά 
σέ άγαπήσιρ περισσότερον άπό τήν μητέρα 
σου ;

Ή  ’Ιόλη έσιώπα.
— Θέλεις τόν θάνατόν μου, τό βλέπω. 

’Αχάριστη ! Ποιος θά έφαντάζετο, δτι θά 
έγίνεσο τόσον άναίσθητος ; . . . Ποιος θά 
τό έφαντάζετο ; Ά λ λ ο τε  ήσο φιλάνθρω
πος, δειλή, προσηνής. . . καί τώρα πώς 
μετεβλήθης ! . . . Έζ α ιτίας σου φθίνου- 
σιν έν τίΐ θλίψει at όλίγαι ήμέραι, τάς ό
ποιας μοΰ έχάρισεν ό θεός. . . σΰ μοΰ τάς 
άφαιρεϊς. . . σύ. . . άλλά δέν θά καταρα- 
σθώ ποτέ τήν ώραν τής γεννήσεώς σου.

— Έ γ ώ  τήν κατηράσθην.
— Τήν κατηράσθης ! . . . Λοιπόν έτε- 

λείωσε δι'έμε. . . Δέν πρέπει νά σοΰ δείξω 
πλέον τό πρόσωπον μου . . . Συγχώρησόν 
μοι τό άκούσιον Ιγκλημα, τά όποιον I- 
πραξα, δώσασα είς σέ τήν ζωήν. . . κ α 
θώς έγώ σοί συγχωρώ τό έκ προμελέτης 
άμάρτημα, τό όποιον Ιπραζας καταρα- 
σθεΐσα αΰτήν. . . Έκεΐ εις τά δωμάτιά 
μου, κεκρυμμένη καί οΰδένα βλέπουσα, 
θά άφισω τήν πείναν νά καταστρέψη σώ
μα, τό όποιον έγέννησε τέκνα δυστυχή. 
Ούτε δάκρυ, ουτε δέησιν θέλω άπό σέ 
. . . ουτε μοί τά οφείλεις, διότι μισείς 
δ,τι ή φύσις Ιθεσεν ώς δεσμόν αγάπης 
μεταζύ μητρός καί θυγατρός. . . Ά λ λά ,  
κόρη μου. . . σέ έζορκίζω ε’ις τάς θλίψεις, 
τάς όποιας μέ Ικαμες νά υποφέρω, είς 
τάς παρελθούσας βασάνους μου, καί είς 
τάς παρούσας Ιτι . . . μήν ελθγις είς τό 
μνήμά μου νά μέ έλέγζης διά τήν ζωήν, 
τήν οποίαν σοΰ Ιδωσα. . . άφισέ με τοΰ- 
λάχιστον έκεΐ ν’ άναπαυθώ. . . όστοΰν έκ 
τών όστέων μου, μή μέ καταδιώζγκ καί 
έν αΰτοΐς τοΐς κόλποις τής αίωνιότητος.

Καί ταΰτα  είποΰσα, ή βασίλισσα άπε- 
μακρύνθη, ή δέ ’Ιόλη, ύπό φοβερών συν- 
ταρασσομένη σπασμών, έζέτεινε τοΰς βρα
χίονας, τάς πυγμάς Ιχουσα συνεσφιγμέ- 
νας, καί έτανύσθη, έγερθεΐσα έπί τής ά 
κρας τών ποδών.

Οί οφθαλμοί της, διασταλέντες φρικω-

δώς, δέν είχον πλέον κόρας, διότι αΰται 
είχον άποσυρθϊί ύπό τά βλέφαρα.

Δίκτυόν τι φλεβών έφαίνετο μόνον, 
προκΰψαν ώς έκ τοΰ άγώνος, δν κατέβα- 
λεν

Ή θελε  ν'άνακαλέσϊι τήν μητέρα της, 
άλλ ’ οΐ λόγοι δέν κατώρθωσαν νά έζέλ- 
θωσι πλήρεις τοΰ έζφδημένου λάρυγγός 
της.

Μόλις καί μετά βίας έζήλθεν Ύ)χος ό
μοιος πρός λυγμόν.

Ή  βασίλισσα δέν ένόησε τόν ήχον έ
κεΐνον καί έζηκολούθησε τόν δρόμον της.

Ή  Ιόλη, άπελπισθεΐσα δτι θά κατώρ- 
θου νά γίνγ) καταληπτή διά τής φω
νής , προσέδραμεν είς τάς χεϊρας . . . 
Ά λ λ ’ άν κατώρθωσε νά έκτείνγι τούς βρα
χίονας, δέν ήδυνήθη νά κινήσιρ καί τοΰς 
δακτύλους, ποιοΰσα τό κίνημα τής προσ- 
κλήσεως, διότι ot σπασμοί κατεΐχον αΰ
τοΰς τόσον ίσχυρώς συνεσφιγμενους, ώστε 
οί όνυχες είχον βυθισθή κατά τό ήμισυ 
έν τή παλάμϊ). . .

Άπεπειράθη αΰθις διά τής φωνής, 
άλλ ’αΰτη άπεκρούσθη τόσον βιαίως πρός 
τό στήθος, ώστε έζήλθε πεπνιγμένη, ώς 
ώρυγή άγριου θηρίου, ή ώς τριγμός θραυ- 
σθέντος άντικειμένου.

Ή  Ιντασις τών νεύρων έχαλαρώθη... τά 
βλέφαρά της έκλείσθησαν . . . καί ή Γι- 
σμόνδη έδέχθη τήν δυστυχή νεάνιδα άναί- 
σθητον έν ταίς άγκάλαις της.

Μετά μακράν όδόν. ό Ρογήρος, άκο- 
λουθών τόν πιστόν αΰτοΰ όδηγόν, Ιφθα- 
σεν είς τάν οίκον, Ινθα Ιμελλε νά φιλ^ζε- 
νηθή, διότι, ώς τά πλοία τοΰ Ά χ ιλλέως 
καί τοΰ Αιαντος — κατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ 'Ομήρου— καί αί καλύβαι τοΰ Δρεγ- 
γότου καί τοΰ Γίνου άπεΐχον λίαν άλλή
λων, κείμεναι, πρός άπόδειζιν τής γεν- 
ναιότητος τών κυρίων των, είς τάς έσχα- 
τιάς τοΰ λνιστοχωρίου.

Καί πράγματι, οΐ δύω έκεϊνοι περιε- 
φρόνουν τοΰς κινδύνους" ό μέν πρώτος ε- 
νεκα τής περί καλοΰ καί κακοΰ αδιαφο
ρίας του, ήτις άπετέλει τό κύριον γνώ
ρισμα τοΰ χαρακτήρας του" ό δέ δεύτερος, 
ενεκα τής ήρεμίας έκείνης, ήτις συνοδεύει 
συνήθως τάς άληθώς μεγάλας ψυχάς.

Είσήλθον
Ό  Γϊνος, άφοΰ ήναψε τό πΰρ, έπλησί- 

ασεν είς τον Ρογήρον, δπως βοηθήσϊ) αυ 
τόν νά έκδυθή τήν πανοπλίαν του.

Οΰτος ήρνεϊτο, αΐδούμενος" άλλ' ένέ- 
δω*εν έπί τέλους είς τήν εΰγενή επιμο
νήν τοΰ φιλοζενοΰντος αυτόν. ‘Ο Γϊνος, 
έκδύων αΰτ ίν ,  παρετήρει προσεκτικώς τήν 
πανοπλίαν του, καί μέρος αΰτής έπνινει, 
μέρος δέ όχι, καταδεικνύων τά έν αΰτφ  
έλαττώματα καί δεικνύων λεπτοτάτην 
γνώσιν καί μεγίστην έμπειρίαν. Ό  Ρογή
ρος, παρατηρών τό έσωτερικόν τής καλυ- 
βης, είδε μακράν" λόγχην, ητις οΰσα ύψη- 
λοτέρα τοΰ τοίχου ήτο τοποθετημένη 
διαγωνίως. θαυμάσας δέ λίαν έπί τφ  πά- 
χει τής λόγχης έκείνης καί έπιθυμών νά 
μάθιρ, είπε :

— Φιλοφρονέστατε ζενοδόχε μου, εί-



πέτβ μου, παρακαλώ, μη ηναι ή λόγχη 
τοϋ βασιλέως 'Αρθούρου αΰτή την όποιαν 
φυλάσσετε σεΐς ;

—r Ύπήρξεν -άνήρ έν Ι τ α λ ία  , ό ό
ποιος, κατά την νεότητά του, την μετε- 
χειρίζετο, ώς ό ποιμήν μεταχειρίζεται 
τόν καλαύροπα. Μέ αΰτην έθριάμβευσεν 
el ς πολλούς αγώνας καί χατέρριψε πολ
λούς ίππότας Ιν ταΐς μάχαις. Αΰτη ί>έ 
μόνη μού Ιμεινεν έκ τής κληρονομιάς τών 
πατέρων μου. . . Ε ίναι ή λόγχη τοϋ π α 
τρός μου . . . Καί έγώ ποτέ Ιπαλλον α υ 
τήν. . . . Καί έγώ ποτέ Ιπαλλον αύτήν. . .  
άλλά τώρα άρχισε νά καθίσταται βαρεία 
διά τά έξησθενημένα μέλη μου.

— Ό  Θεός νά σάς βοηθήστ) ! . . . έξη
σθενημένα ! . . . Νομίζω δτι δέν έπερά- 
σετε άκόμη τά σαράντα.

— Μήπως οΐ χρόνοι μόνον έξασθενί- 
ζουν τόν άνθρωπον ;

— Είναι αληθές .. άλλά, παρακαλώ, 
δ ιατί είναι σκεπασμένη μέ τό λευκόν έ
κεΐνο πανίον ;

— Διά νά διατηρήται ερυθρόν τό αίμα, 
τό όποιον τώρα τόσα χρόνια μένει έκεΐ 
πηκτόν :

Τότε ήκούσθη θρηνώδης ό μεμακρυσμέ- 
νος ήχος κώδωνος, προσκαλούντος τους 
Χριστιανούς ΐνα προσευχηθώσιν, ώς αυ- 
τοΐς εθος, ΰπέρ τών νεκρών. Ό  Γϊνος ή- 
κουσεν έν θλίψει τόν ηχον έκεϊνον, ώς τήν 
αγγελίαν συντελεσθείσης συμφοράς, είτα 
*ίπε πρός τόν Ρογήοον :

—  'Ανδρείε ίππότα, σάς ζητώ συγγνώ
μην, άν σάς άφίνω μόνον δι’ όλίγας στιγ- 
μάς, διότι πρέπει νά κάμω τήν προσευ
χήν μου.

— Τι ! καί Ιχετε διατί νά ποοσευχη- 
θήτε καί νά εΰχαριστήσετε τόν Θεόν ;

— Έ γώ  δέν ζητώ τίποτε δι’έμέ. Ό ,τ ι  
δήποτε καί άν μού συμβΐ), είτε εΰχάρι- 
στον, είτε δυσάρεστον, κλίνω τήν κεφα
λήν έν υπομονή), άλλά δέομαι ΰπέρ τής 
ειρήνης τών νεκρών μου.

— Καί πιστεύετε οτι δύναται νά τούς 
ώφελήσν) ή δέησις τών ζώντων ;

— Τό πιστεύω.Καί άν άκόμη δέν τούς 
ώφελγί,χρησιμεύει διά νά ενθυμούμαι. Πα
τέρα, τόν όποιον έφόνευσαν διά προδοσίας, 
πρέπει νά τόν ένθυμήταί τις τοΰλάχιστον 
μίαν φοράν καθ’ 4κάστην.

— Λέγετε τήν αλήθειαν. Θά προσευ
χηθώ καί έγώ μαζή σας, άγκαλά καί διά 
νά ένθυμούμαι τόν θάνατον τού πατρός 
μου, δέν νομίζω άναγκαίαν τήν προσευ
χήν μου.

Καί σεΐς άκόμη κλαίετε αυτόν νε
κρόν ;

— Καί φονευθέντα διά τών μεγαλειτέ- 
ρων βασάνων, τάς όποίας δύναται νά 
έφεύρτ) τό καταχθόνιον πνεύμα.

— "tCx β α θ ι ώ ν  έχ ίχ ρα ξά  β ο ι . . .  ειπεν ό 
Γΐνος, γονυπετή'σας ένώπιον ίεράς είκό- 
νος, καί έν τ?) θέσει έκείνγ) προσηυχήθη 
θερμώς έπί πολύ, Ιχων τό πρόσωπον κε- 
χαλυμμένον διά τών χειρών.

(Έπεται συνέχει*] Παν. Πάνας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[Συνέχ εια]

— Ή  σκέψις αΰτη είναι φ^λοσοφικω- 
τάτη . άπεκρίνατο ή Στέβαρτ, καί τά κα τ ’ 
έμέ, οΰδέποτε θά ηύχόμην νά βελτιωθ^ ή 
θέσις μου, τόσον ή παρούσα είναι εύχάρι- 
στος. Ά λ λ ’ είναι άδύνατον νά μή συναν- 
τήσητε ήμέραν τινά τόν άν^ρα, δν μέλ
λετε νά άγαπήσητε. Και τότε, ποοσφιλής 
μοι Σάρρα, προσέχετε καλώς, διότι δέν θά 
άγαπήσητε ολίγον.

— Θά ίδωμεν !
Καί καθεζομένη πρό τού κλειδοκύμβα

λού, ή άμέριμνος Σάρρα ήρχετο μέλπουσα 
τούς ρεμβώδεις λόγους τής τρυφεράίς Μαρ
γαρίτας, μεταβάλλουσα αΰτούς κατά τάς 
περιστάσεις.
"Β9ελον πολύ νά μάθω ποιος ,εΤν’ αύτός 6 νέος ; 
άρα μέγας τις δεσπότης χαί πώς είναι τό όνομά του ‘y

Εί τα αίφνης έγειρομένη :
— Ά γω μ εν  ν’ άναπνεύσωμεν καθαρόν 

άέρα, Στέβαρτ' μοί προξενείτε κεφαλαλ
γίαν δι’ όλων αΰτών τών ονειροπολημά
των σας, εισθε πολύ αισθηματική, αγα 
πητή μοι, είμαι βεβαία ότι άλλοτε πρέ
πει νά ένεπνεύσατε πάθη ! . .

Ή  κυρία Στέβαρτ ήουθρία αίδημόνως, 
γενομένης τής συνήθους έρυθράς μορφής 
της καταπορφύοου.

Πρό τεσσάρων ήδη έτών αί δύο γυνα ί
κες ήγον τόν νομαδικόν τούτο* τόσφ τϊΐ 
Σάρο^ άρεστόν βίον, ότέ μέν έν βαγονίψ, 
ότέ δέ έν πλο ίψ ή έν όχήματι, μεταβαί-, 
νοντες έκ βορρά πρός μεσημβρίαν, άπό ξε
νοδοχείων είς έπαύλεις, σύοουσαι μεθ’ έ- 
αυτών μαοσύπια, σάκκους, μανδύας, τ η 
λεσκόπια, οΰδέποτε Ιχουσαι ώρισμένην καί 
μόνιμον κατοικίαν.

Τελευταίος σταθμός ήτο ή Νεάπολις. 
Έν τΐΐ πόλει ταύτγ) ή Σάρρα νισθάνθη τόν 
έκ τών περιοδειών τούτων κάματον.

Εΰρεν είς Σορρέντον μέγαρόν τι κεκουμ- 
μένον έν τίί χλόγι, δπερ τγΐ έξήγειρεν ι 
δέας διαρκούς διαμονής. Έ π ι τοϋ έκ ρο- 
δόχροος μαρμάρου δρυφράκτου περιβαλλό
μενου δώματος, άκούσασα, έσπέραν τ ι -  
να τού Φεβρουάριου, τών πτηνών άδόντων 
έπί τών ήνθισμένων δένδρων, ή Σάρρα κα- 
τελήφθη άκουσιως ύπό ασυνήθους χαυνώ- 
σεως."Εμεινεν έπί δλας ώοας,σύννους α π έ 
ναντι τοϋ κόλπου, θβωμένη ατενώς, τά έ- 
ρυθρά καί λευκά ιστία τών ba lance l le s '  
καί τών speronares^ διερχομένων έπί 
τής βαθυκυάνου θαλάσσης, ταχέως καί 
έλαφρώς ώς πτέρυγες πτηνών. Μακρό
θεν, τά κύματα έλεύκαινον λούοντα τόν 
βράχον τοϋ Capri καί έν τφ  διαφανε-

1. Πλοιάρια της Νεαπόλεως μόνον fv μέγα ιστίον 
?χοντα Σ . Μ.

2. Μ ελιττα ΐα ι όλχάδες. Σ. Μ.

στάτψ  οΰρανφ, τό βλέμμα έχάνετ-ο-, 
ρεμβό”, αόριστον·. Ή  νεάνις έξηπλωμέ- 
νη Ιν τινι άνακλίντρφ Ιμενεν έπι δλας. ή
μέρας άφωνος καί ρεμβώδης. Έ  Στέβαρτ, 
έκπληκτος, βλέπουσα τήν σιγήν ταύτην 
άνεγίνωσκε τήν Αποθήκην τών-Γνώσεων, 
τό προσφιλές αΰτ9| βιβλίον μή προφέιρΰυσα 
λέξιν. Έσπέραν τινά ή Σάρρα είπε τούς έ- 
πομένους λόγους ήμιφώνως :

— Ό  βίος είναι εΰχάριστος ένταϋθοί' 
άς άγοράιτωμεν τήν ιδιοκτησίαν ταύτην 
καί άς έγκαταστώμεν.

Ή  Στέβαρτ, ητις δέν έξεπλήττετο. εΰ- 
χερώς, άπώλεσεν άπαν τό φλέγμα τη ς ’ 
ήγέρθη μετά ζωηρότητας χ-αΐ προσήλθε 
τί) νεανίδι, ΐνα ίδϊ) άν ήτο, Εξυπνος. Ή  
Σάρρα είχε μέν τούς μεγάλους οφθαλμούς 
της άνεωγμένους, ά λλ ’ ήτο άναμφισβή;- 
τητον δτι τό πνεϋμά της καθηύδ&ν. Ή  
γραϊα έξήταζεν έαυτήν μετ’ άγωνίας ΐνα 
μάθγ) τί. τό δυνάμενον νά μεταβάλη τό 
σον άποτόμως τάς ιδέας τής λαίδυ. "Ο
δοννορ. ’Επειδή άπέλαυεν έξαιρέτου υγε ί
ας διελογίσθη δτι ίσως ώραΐός τ ις  εΰγε- 
νής νεοβπολιτανός Ιθιξε τήν καρδίαν της. 
Έροιψεν έταστικόν βλέμμα έπ’ αΰτής, δι’ 
οΰ δμως οΰδόλως διεφωτίσθη. Ή  τής 
Σάρρας κατάστασις έδεινούτο. όσημέραι. 
Καταλιποϋσα τήν εΰφοόσυνον μουσικήν 
τών operettes, ?|ν Ιμελπε μετά τόσης 
τέχνης και χάριτος, έπεδόθη. είς τήν ά- 
νάγνωσιν ποιημάτων, ών έπρομηθεύθη ά- 
λοκλήοους συλλογάς.

Ακριβώς κατά τόν χρόνον τούτον ά
φίκετο είς Νεάπολιν ό Βλινύ έπιβαίνων 
τής θαλαμηγού του. Είχε συναντήστρ την 
μις Σάρραν έπί τής C hiaia άγοράζουσαν 
έν σχήματι ό,φεων στρεπτούς (porte-pon- 
heur) τί) άνέφεοε περί τών εις τάς άκτάς 
τής ’Ιταλίας καί Γαλλίας πεοιοδευτικών 
σχεδίων του, άτινα ασμένως άπεδέχθη ή, 
ώραία Ά γ γ λ ίς  συναινέσασα νά λάβ-ρ μέ
ρος είς αΰτά.

Έν ριπϊί οφθαλμού άνετράπησαν τά 
j πάντα  έν τφ  μεγάρω, έοοίπτοντο φύρδην 

μίγδην είς τό βάθος σάκκων σπουδαίοι 
συγγραφείς καί έλεγειακοί ποιηταί, παίν- 
τα ταϋτα  έκπλήττοντα τήν Στέβαρτ, 
τις ύπερείδετο έπί τήί έπαναλήψει τών πε
ριοδειών των καί τή| ύπερεκχειλιζούσιρ τής 
Σάρρας χαρα.

— Ά λ λά ,  κόρη μου, τ ί εϊχετε έσχά- 
τως ; έτόλμησε νά έοωτήστρ ή καλή κυρία.

— Έ γ ώ ,  οΰδέν,ήαην μελαγχολική .Σ ή· 
ι μερον είμαι φαιδρά. Αί αντιθέσεις,Στέβαρτ, 

πάντοτε « ί  αντιθέσεις είναι ό νόμος τής 
ζωής, A ll r igk t ! Έμπρός.

Άπάραντες διά τής ατμηλάτου θαλα
μηγού άφίκοντο είς Νίκαιαν, Ινθα, κατά 
πρότασιν της, έδόθη έν τφ  πλοίψ χορός, 
προσκληθέντων ύπό τού δουκός πάντων 
τών άξιωματικών τοϋ πολεμικού πλοίου 
R evanche τυχαίως έκεΐ έλλιμενισμένου, 
καί τινων οικείων αΰτφ παρισινών κυρίων 
παρεπιδημούν των έν Νικαί^:. Ή  γέφυρα 
ήτο πολυτελέστατα κεκοσμημένη, φώς ή- 
λεκτρικόν άπλέτως διαχεόμενον έχρωμά- 
τιζεν άλλοκότως τά άπειρα άνθη καί φυ -̂ 
τά, άτινα μετηνέχθησαν έκεΐ πρός σχη-



ματιπμόν τεχνητού κήπου. Οί περιλαμ
πείς άξιωματικοί της φρεγάτας και οί 
κομψοί παρισινοί κύριοι Ισπευδον τις πρώ
τος νά υπηρέτηση την Σάρραν, πλ<»;ν μά- 
την, ή  ώοαία Ά γ γ λ ίς ,  ώ ρ/ ή Α η , διελέχθη, 
αφελέστατα, ά λ λ ’ οΰδείς μάλλον τοϋ ά λ 
λου ηύνοήθη ύπ ’αΰτής. Πράγματι ή Σάρρα 
έφαίνετο άποφασίσασα νά μείν^Ι άγαμο.?, 
δτε έπί τής αποβάθρας τής Μασσαλίας 
έσχε την γνωριμίαν τοϋ κόμητος Καναλέλ 
καί τ«ϋ ύπασπι-στοϋ του Πέτρου Σεβεράκ.

Δ'

Πρωίαν τινά περί τάς έννέα ώρας έν τφ  
έν Παρισίοις ένδιαιτήματι αΰτοϋ, ό συν- 
ταγματάργης Μερλώ, άρτιξύριστος, άνά- 
ψας έξαιρετον σιγάρον ήοξατο τής άνα- 
γνώσεως τής προσφιλοΰς αΰτοϋ έφημερίδος 
F igaro , δτε είς τάς Σημ,είώβει,ξ tv'og κο -  
βμ ιχον ,  δέκα στίχοι,έν οίς άνεφέρετο λίαν 
γνωστόν αΰτφ  όνομα, έφείλκυσαν την προ
σοχήν του.'Η παράγραφος διελάμβανε τά 
έπόμενα' «Συνοικέσιον : 'Ο στρατηγός
κόμης δέ Καναλέλ, έσχατος γόνος έπιφα- 
νεστάτου οΓκου, άδεται. δτι μέλλει, κα- 
ταλείπων τόν άγαμον βίον, νά συνάψη υ 
μέναιον μετά τίνος άξιολατρεύτου καί όλ- 
βιοτάτης Άγγλ ίδος μίς Όδοννορ. Έν 
*Ρώμγ), ϊνθα έστάλη έπιφορτισμένος ΰ ψ η - 
λήν έντολήν, συνηντησεν ό στρατηγός 
είς τοΰς υψηλούς κύκλους την θελκτικήν 
ταύτην νεάνιδα, ητις έσται, τόν προσεχή 
χειμώνα, η Βασιλίς πασών τών υψηλών 
παρισινών μας συναναστροφών.»

‘Ο Μερλώ κατελήφθη ύπό σκοτοδίνης. 
Ό  Καναλέλ, ό γέρων φίλος του, έξηκον- 
τούτης, νά διαποάξγ) τοιαύτην παραφρο
σύνην ! Καί διά τίνα ; Διά μίάν αλλοδα
πήν, Ά γγλ ίδ α  συναντηθεϊσαν εΕς τινα α ί 
θουσαν ! Ή τ ο  τοϋτο δυνατόν ; 'Ο συντα
γματάρχης άνέλαβε τήν έφημερίδα, ήν ά- 
φήκεν έν τφ  ίλ ίγ γφ  αΰτοϋ, και άνέγνω- 
σεν αυθις. Δέν έπλαν£το. έξετίθεντο π ά ν 
τα εΰκρινώς καί σαφώς. Προύκειτο περί 
τοϋ στρατηγού, διατελοϋντος προσωρινώς 
έπί αποστολή έν ’Ρώμγ)' δέν ύπήοχον δύο 
Καναλέλ, τοϋ κόμητος όντος τελευταίου 
γόνου τής οίκογενείας του. Ο κεραυνός, 
πίπτων έπί τής οικίας, ή ή δεσποινίς Μερ
λώ άποδιδράσκουσα έκ τοϋ λυκείου της, 
δέν ήθελον τόσψ σφοδρώς έπιδράση έπί 
τοϋ συνταγματάρχου. Έρριψε τό σιγά- 
ρον του καίήρξατο νά διασκελίζγ) διά μα
κρών βημάτων τό σπουδαστήριόν του έπί 
δύο ώρας, δηλ. χωρίς νά έξέλθγ) τής οί- 
κίας του έποίησε περίπατον δύο λευγών.

Κατά τήν στενόχωρον καί βιαίαν ταύτην 
κίνησιν, ό Μερλώ διελογίζετο. «Οΰτω λοι
πόν, έλεγε καθ' έαυτόν, νοϋς τόσον διαυ
γής καί οξυδερκής, ώς ό τοϋ στρατηγοϋ, 
ήδύνατο νά τυφλωθ^ ! Kat προς τούτο 
ήρκει ή πρώτη τυχοϋσα γυνή ! Αΰτή ή 
Ά γ γλ ίς ,  ήν είχε συναντήση Ιν τινι τών 
ύψηλών κύκλων τής Ρώμης αιθούση, τίς 
οίδε ! τυχοδιώκτριά τις έζ έκείνων,αΐτινες 
πεοιτρέχουσι τόν κόσμον, ώφειλε νά σα- 
γηνεύση τόν πεπειραμένον κόμητα ! Έπέ- 
πρωτο δπως ό Καναλέλ, ο έζοχως αοιστο-

κρατικός, ό διελθών θυελλώδη νεανικόν 
βίον, ό διαδραμών άπάσας τάς περιελιζεις 
τοϋ φιλαρέσκου σταδίου, νά συλληφθϊί είς 
τήν παγίδα τοϋ γάμου ώς άπειρός τις 
νεανίας, ώς μωρός! Διότι, άναμφιρρήστως 
τφ  έστήθη παγίς . Ή  Ά γ γ λ ίς  προφανώς 
ΐδελεά σθη έκ τοϋ μεγάλου οικογενειακού 
ονόματος τοϋ στρατηγοϋ καί τής κολοσ
σιαίας περιουσίας του.

Ά λ λ ’ είς τάς ύποθέσεις του ταύτας άν- 
τετίθετο ρητώς ή σημείωσις τού φύλλου 
λέγοντος δτι ή μίς "Οδοννορ ήτο άξιο - 
λάτρευτος καί όλβι ωτάτη ! Αξιολάτρευ
τος 1 Τότ* ό Καναλέλ ήδύνατο ν' άπο- 
πλανηθή καί νά συζευ/θΐί έζ έρωτος; Ό λ -  
β ιωτάτη ! Ή  Ά γ γ λ ίς  λοιπόν συζευγνυ- 
μένη τόν κόμητα δέν άφεώρα είς τά /ρή
ματά του ; Τότε διατί ; ‘Ο κόμης ήδύ
νατο είσέτι νά Ιχγ) τήν άζίωσιν τοϋ έα- 
πνέειν πάθος !

Ο Μερλώ Ιστη πρό τοϋ κατόπτρου, 
ρίψας Ιν βλέμμα έν αΰτψ  : Ή  άντανα- 
κλασθεϊσα είκών του, τή έφάνγ] τόσον ο
λίγον πεποιημένη Ϊνα άρέσκιρ,ώστε δέν ή- 
δυνήθη ν' άποδεχθή δτι άνήρ, πρεσβύτερος 
αύτοΰ κατά όκτώ μήνας, ήθελεν άναρπά- 
σγ; διά τής άκρας τού λευκοΰ μύστακός 
του τήν καρδίαν άζιολατρεύτου όλβιωτά- 
της νεάνιδος, εστω καί Άγγλ ίδος, δι'αΰ- 
τό τοΰτο μάλιστα έκκεντρικής. Είπε καθ' 
έαυτόν δτι έσφαλμένως άνεγράφετο έν τή 
έφημερίδι ή εϋδησις αύτη, δτι ό γράψας 
ήτο κακώς πεπληροφορημένος, δτι ήτο δυ
νατόν ή μις ■οδόν νορ νά είναι θελκτική, 
άλλ ’ όχι καί πλουσιωτάτη. Καί έσκέφθη, 
άπεφάσισε καί διεκήρυζεν δτι ό φίλος του 
ήτο οίκτρότατον θΰμα τών νεωτέρων χρό
νων. Έπαυσεν άποτόμως τόν περίπατόν 
του, καί έζερράγη γελών. Ό  Καναλέλ. δ 
δόν Ζουάν οΰτος, δ ταπεινών άλλοτε διά 
τών κατακτήσεών του,δ πάντοτε καί παν- 
ταχοΰ έπιζητούμενος καί εΰνοούμενος κό
μης, δ ύπό τών ώραίων γυναικών κατα- 
διωκόμενος Ιππότης, νά πέαγ  τόσον οί- 
κτρώς, νά συζευχθή νεάνιδα !

ΑΓφνης, δ συνταγματάρχης ήλλαζεν ό- 
ψιν' έπληξε τό μέτωπον ίσ/υρώς διά τής 
χειρός. καί άπαν τό αίμα τών φλεβών του 
άνέρρευσεν είς τάς παρειάς' ήτο έτοιμος 
νά έκραγή καί μετά τινα σκέψιν, άνέκρα
ζεν έκθύμως :

— Διάβολε ! ναί, αΰτό είναι ! Τί ζφον 
είμαι ; Καί κάμνουσιν άλλο αί έφημερίδες! 
Είναι ψευδής εϋδησις, είναι ψεΰμα !. . .

Καί μέ φωνήν βραγχώδη, έν τ9ι χ*ρ? 
του, δ συνταγματάρχης ήοξατο τερετιζων 
έπί τοΰ τόνου νεωτάτου τινός άσματος:

— Είναι ψεΰμα . . . Τρά λά λά ! . . . 
Είναι ψεΰμα . . . τρά λά λά ! . . . Ε π ε ι 
δή δμως ήτο Γδ ι ο ν τφ  χαρακτήρι αΰτοΰ 
νά μή χαίρη καί μάλιστα δταν είχεν α 
φορμήν πρός τοΰτο,συνωφρυώθη πάραυτα, 
καί τόν λιχανόν τής χειρός άπειλητικώς 
κινήσας,

— Ένόσψ δέν κόπτουν τό αΰτί κανενός 
άπ'αυτούς τούς κυρίους έφημεριδογράφους 
δ ιδιωτικός βίος τών τιμίων ανθρώπων θά 
είναι είς τήν διάθεσιν τών φλυάρων. Έπε- 

! θύμουν κάποιος άπ’ αΰτά τά ζόανα νά I-

γράφε ενα στίχον δι’ έμέ . . . Μά τόν δι
άβολον ! θά έβλεπε ποσ’ απίδια βάλλ’ ό 
σάκκος τού συνταγματάρχου τής πρώην 
αΰτοκρατορικής φρουράς ! . . .

Ταΰτα είπών, δ Μερλώ ένεδύθη τόν 
μανδύαν του, ήσφάλισε καλώς τόν π έ τα 
σον έπί τής κεφαλής δούς ύφος άρήϊον, 
έζετόζευσεν έπί τής έν τφ  κατόπτρψ εί- 
κόνος του βλέμμα φρικαλέον καί δραξά- 
μενος τής ράβδου του, κατήλθε τήν κλ ί
μακα, τερετιζων τό αΰτό άσμα καί Ιλαβε 
τήν είς τό καφεϊον τοΰ Helder άγουσαν 
πρός άριστον.

Πρό τούτου δμως διηυθύνθη είς τό έγ- 
γύτερον γραφεΐον τοϋ τηλεγράφου. Είσ- 
ήλθεν έν αΰτφ  φαιδρότατος, καί έλαβεν 
έπί τής τραπέζης κείμενον φύλλον έντυ
πον, ΐνα γράψγ) τηλεγράφημα. Παρατη- 
ρήσας γέροντα κύριον, δστις ύπό μάλης 
έχων δεσμίδα χαρτίων έγοαφεν όρθιος πρό 
ΰψηλοΰ αναλογίου, περιέμεινε δευτερόλε
πτά  τινα, μεθ' δ, έξαντλήσας τήν ύπο- 
μονήν, ήρξατο γογγύζων κατά τής άδια· 
κρισίας τινών, οΐτινες έμίσθουν έπ’ αόρι
στον τάς γραφίδας διά τό κοινόν ΰπό τής 
διευθύνσεως προωρισμένας. *0 γέρων κύ
ριος διά φωνής ήρέμου, παρετήρησεν αΰτφ 
δτι ή περί ής δ λόγος γραφίς δέν άνήκεν 
είς τό γραφεΐον, άλλ ’ ήτο ίδική του. Καί 
προσήνεγκεν αΰτήν προσηνώς τφ  συνταγ- 
ματάρχγ), ήν έλαβεν οΰτος άλαζονικώς 
πως, ώσεί παρεΐχεν έκδούλευσίν τινα τφ  
εΰγενεΐ άγνώστψ, καί δι’ αγωνιώδους καί 
ξηρ&ς ώς δ χαρακτήρ του γραφής, έγραψε 
ταύτας τάς λέξεις :

«Καναλέλ. Μέγαρον Δόρια. Ρώμην. 
Ι τα λ ία ν .  Έμαθον προσεχή γάμον σου 
παρά F igaro . Έγέλασα πολύ. Δέν σ’ ένό- 
μισα τόσον βλάκα. Ασπασμούς. Μερλώ.»

Χρησιμοποιήσας ούτω τάς εϋκοσι λέξεις 
του,άπέδωκε τόν κάλαμον είς τόν γέροντα 
κύριον άναμένοντα αύτόν δπως άναχω- 
ρήσϊ) χωρίς νά τφ  έκφράση ούτε μίαν λ έ 
ξιν εΰχαριστήσεως, έπλήρωσε *αί ύπογε- 
λών έπί τή έκπλήξει, ήν θά ένεποίει τφ  
κόμητι ή λήψις τοΰ τηλεγραφήματος του, 
μετέβη είς τό έστιατόριον, δπου κορεσθείς 
ώς άνθρωπος αμέριμνος, άπήλθε.

Ήμέραν τινά παρασκευήν, περί τήν τε- 
τάρτην ώραν, δ συνταγματάρχης μετέ βη 
είς τό λύκειον πρός έπίσκεψιν τής θυγα 
τρός του" έζήτησε παρά τής έποπτρίας 
νά καλέσ·») τάς δεσποινίδαςΜερλώ καί Δε- 
συνή είς τό έντευκτήριον. Τήν ήμέραν έ 
κείνην παρετήρησεν δτι ή άδελφή τοΰ έ- 
λέους, άκούσασα τήν αΕτησίν του, έθλίβη 
πως. Τό αίμα τοΰ συνταγματάρχου έπά- 
γη πρός στιγμήν, ένόμισεν άμέσως δτι 
ένδεχόμενον νά συνέβη άπευκτέον τι είς 
τήν θυγατέρα του, καί, διά φωνής πνι- 
γηράς, άνέκοαξε.

—  Τί συνέβη λοιπόν ;
— Ό  κ. συνταγματάρχης δέν θά δυ- 

νηθή νά ίδγ| σήμερον ή μόνον τήν δεσποι
νίδα Μερλώ, άπεκρίνατο ή άδελφή, ή δε
σποινίς Δεσυνή, άπό τής πρωίας ταύτης 
άφήκε τό μοναστήριον . . .

— Άφήκε τό μοναστήριον ; άνέκρα-



ξεν δ συνταγματάρχη; μέ ήθος φρικαλέον. 
Πώς ! Άφήκε τό μοναστήριον -,

Καί τής φαντασίας του άκαριαίως έν- 
εργούσης, ένόμισεν δτι συνέβη άρπα- 
γή , άποπλάνησις, ΰπό τίνος φιλάρεσκου 
νεανίου άναρριχηθέντος άπό τών τοίχων 
τοϋ κήπου καί άοπάσαντος ττ,ν δεσποι
νίδα Δεσυνή, ιίαρά τάς σπαραξικαρδίους 
κραυγά; τγις. Διατί νά μή ητο έκεΐ, α ΰ 
τός, ό Μερλώ ! . . . Θά Ιβλεπον πώς ήθε
λε προασπίσν) τήν άθωότητα καί τρέψγ) 
είς φυγήν τούς θρασείς άρπαγας.

Ό  συνταγματάρχης άφήκε τόσφ σφο
δρόν όρυγμόν, ώστε έξεπλάγη καί αύτός, 
Ισχε δέ αόριστόν τινα υπόνοιαν δτι, έν 
τφ  ήρέμω έκείνψ μοναστηριακφ έντευκτη- 
ρίω ώμίλησεν ίσως ύψηλοφωνότερον τοΰ 
δέοντος. Ά λ λ ’ οΐα ΰπήρξεν ή απορία αύ- 
τοϋ άκούβαντος τής αδελφής- νά τφ  λ έ γ vj 
έν άπαθεία καί αδιαφορία περί τών αθλιο
τήτων τοϋ βίου.

—  *0 πατήρ τής δεσποινίδος Δεσυνή, 
έτελεύτησε τή,ν πρωίαν ταύτγ)ν, καί έπέμ- 
ψαμεν τήν προσφιλή θυγατέρα του, δπως 
δεηθή παρ’ αύτφ .

Τό ώς λάβα Ηφαιστείου ζέον αίμα τού 
Μερλώ πάραυτα κατηυνάσθη. *0 μαρκή- 
σιος άπέθανε . . . Τοϋτο ήτο γεγονός ! . . .  
Διελογίσατο' ό μαρκήσιος άπέθανεν, ή δέ 
δεσποινίς Δεσυνή Ιμελλεν άναμφιβόλως νά 
καταλίπγ) τό λύκειον, ή Μαγδαληνή θά 
Ιμενε μόνη έγκαταλελειμμένη ύπό τής 
συντρόφου τνίς. Έν περιπτώσει τοιαύτνι, 
ήδύνατο ό Μερλώ ν’ άφήσνι έπί πλέον τήν 
κόρην μακράκ αύτοϋ;Δέν τά ένέκρι-νε, πλήν 
Ιβλεπε μετά θλίψεως, δτι ή θυγάτηρ του 
Ιμελλε νά συνοικήσν) έν τή αύτή μετ’ α υ 
τού οίκίορ, έν η εζη ώς άγαμος νέος. Έ -  
φαντάσθη, πρός στιγμήν πάσας τάς ?ξει; 
αΰτοϋ μεταβληθείσας, τόν πεφιλημένον 
βίον του συνταραχθέντα, καί τήν εύφρό- 
συνον έλευθερίαν του καταρρεύσασαν, χ ω 
ρίς νά λάβγ) ΰπ ’ όψιν τάς ανησυχίας, τάς 
μερίμνας, τού{ φόβους οΰς άναμφιλέκτως 
ήθελε προξενεί αύτφ ή δυσχερής έπαγρύ- 
πνησις έπί νεάνιδος, γυναικός ήδη.

Ή  Μαγδαληνή προσελθούσα διέκοψε 
τούς οδυνηρούς τούτους διαλογισμούς 
του.

Ή  θελκτική κόρη έορίφθη είς τόν τρά
χηλον τού πατρός της, χέουσα χείμαρρον 
δακρύων. ‘Η καρδία της συσχεθεϊσα άπό 
πρωίας έξεχείλισεν έλευθέρως. Ό  συνταγ
ματάρχης, καταθορυβηθείς ΰπό τής θέας 
τής θλίψεως ταύτης, έκάθισε τήν θυγα- 
τέοα του παο’αύτφ , καί,κάτο) νεύων,έτον- 
θόουζε μηχανικώς: «Έμπρός,Μαγδαληνή, 
θάρρος! » οΰδέν άλλο εύρίσκων νά τή είπγ).

Τής Μαγδαληνής κ ατευνασθείσης πως, 
ό συνταγματάρχης έπλημμυρηθη ύπό λό 
γων. Βεβαίως, δ κ. Δεσυνή δέν ητο φιλό
στοργος πατήρ, οΰδέποτε ήρχετο νά ίδη 
τή,ν θυγατέρα του, ούδ’ ανησυχεί περί 
αΰτής, ά λλ ’ητο πατήρ δπωσδήποτε, τού
του άπιόντος ή Λευκή έν τφ  κόσμψ τούτφ 
έπ’ ούδεμιάς καρδίας ήλπιζεν, ή έπί τής 
Μαγδαληνής, τής φίλης της, τής αλη
θούς άδελφής της. Καί ή δεσποινίς· Μερ
λώ , διδοΰσα πλείω Ιξοδον είς τά δάκρυά

της, άφηγεΐτο τφ  πατρί πάσας τάς τρυ- 
φεράς Αβρότητας τής Λευκή;, καί πόσον 
τή καθήδυνε τήν πικρίαν τή ;  μοναστη
ριακή; ύπάρξεώς τη ;.  Τι θ’άπέβαινεν άνευ 
τή ;  φίλης της ; Καί, νΰν, αί τού βίου 
περιπέτειαι Ιμελλον Γσως νά χωρίσωσιν 
αύτάς, τάς αχώριστους.

Οί ζωηροί οΰτοι λόγοι τής Μαγδαλη
νή; έμαλάκυναντόν έσκληρυμμένον φλοιόν 
τή ;  γηραιάς καρδίας τού Μερλώ, λίαν 
συγκινηθέντος, άπεμάξατο διά τού κεχει- 
ριδωμένου δακτύλου του μικρόν δάκρυ, 
δπερ άνήλθεν είς τήν γωνίαν τού όφθαλ- 
μοϋ. Έχειρώθη ύπό τής θυγατρός του.

— Ά λ λ ’ ή δεσποινίς Δεσυνή, είπε, δέν 
είναι μόνη είς τάν κόσμον, έχει τάν θείόν 
της, τάν κόμητα Καναλέλ, τόν έξαίρετον 
φίλον μου.Είναι λαμπρά καρδία δ στρατη
γός. Θά προστατεύνι τήν Λευκήν, καί Ε
χει δικαίωμα, διότι είναι δ φυσικός κηδε- 
μών της. Σύ δέν θά χωρισθής άπό τήν φί
λην σου, θά τήν βλέπης είς τοϋ στρατη
γού. δπόταν θέλης.

Οί λόγοι ούτοι κατεποάϋνάν πως τήν 
Μαγδαληνήν, ήν ιδέα τις Ι^λιβεν. Ή  φ ί
λη της ήτο μακράν αύτής, καθ’ ήν σ τ ιγ 
μήν θά είχε μεγίστην ανάγκην τών π α 
ραμυθιών καί τών ένθαρούνσεών της. Η
δη, ήρίιομένη έπί τοϋ ώμου τού πατρός 
της μέ τά τρυφερά χείλη της έπί τού τρα
χέος καί έρυθρού ώτός τού συνταγματάρ
χου, ή Μαγδαληνή, Ικέτευεν αύτόν ! "Αν 
ήθελεν, έπί μίαν μόνην ώραν, νά δδηγήσν) 
αύτήν εί;  τά μέγαρον τού Δεσυνή, οϊαν 
χαράν θά ήσθάνετο ή Λευκή βλέπουσα 
τήν φίλην της! Τόοα μάλιστα οπότε αΰτη 
ητο άνευ στηρίγματος, άνευ συμβουλής, 
έγκαταλελειμμένη|είς έαυτήν, μέλλουσα 
ίσως νά παλαίσν) ποάς σπουδαία συμφέ
ροντα κατά ξένων, ή παρουσία άνδρός, 
μάλιστα άνδρός έκ τής θέσεώς του έπι- 
βάλλοντος, τοϋ συνταγματάρχου, θά I- 
χυνεν άναμφιβόλως βάλσαμον παρηγοοίας 
είς τήν άρτίπληκτον καρδίαν τής φίλης 
της.. .  διότι οί άνθρωποι, ώς έπί τό πολύ, 
είναι άσπλαγχνοι δταν Ιχουσι δοσοληψίας 
μετά μι of ς γυναικός ! . . .

Εις τούς λόγους τούτους δ Μερλώ ώρ- 
θώθη, ώς γηραιός Ϊππος τού στρατοϋ ά- 
κούων ηχούσαν την σάλπιγγα , οί οφθαλ
μοί του έσπινθηροβόλουν. Ναί ! νά προ
άσπιση τήν άνυπεοάσπιστον ανεψιάν τού 
φίλου του ητο καθήκον του.

—  Έ χεις  δίκαιον, ανέκραξε, πρέπει νά 
μεταβώμεν παρά τή Λευκή, σύ μέν πρός 
παραμυθίαν, έγώ δέ πρός άμυναν αΰτής. 
Νά ζητήσωμεν λοιπόν άμέσως άδειαν έ- 
ξόδου άπό τήν διευθύντοιαν καί νά άνα- 
χωρήσωμεν.

Μετά τινα λεπτά, δχημα ώδήγει τήν 
Μαγδαληνήν μετά τού πατρός της είς 
τήν δδόν Bellechasse.

["Ε πετα ι συνέχεια],

I .  Π .  Γ ε ο ρ γ α ν τ ο π ο υ λ ο ϊ

Μετά το ϋ  ση μ ερ ινο ύ  Λμών φ ύ λ λ ο υ  
ά π α ντε ς  οΐ έν Έ λλά δ ι κα ι τω  έ ξω τε- 
ρ ικώ  ά να γ νώ σ τα ι τώ ν  «Ε κ λ εκ τώ ν  
Μ υθιστορημάτω ν» λα μ β άνο υσ ι

Α Ω Ρ Ε Α Ν

τό Α ' φ υλλά δ ιο ν  τοϋ λα ϊκού  ά να γ νώ - 
Οματος τοϋ ρ εγά λο υ  μ υθ ισ τορ ιογρ ά- 
φου Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Αουμ,ά :

Ι ΑΤΡ ΟΥ  Α Τ Τ Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ λ
Οί έπ ιθ υ μ ο ϋ ν τ ε ς  ν ’ ά π ο κ τή σ ω σ ιν , 

άντ\ εύ τελ εσ τά τη ς  σ χ ετ ικ ώ ς  δ α π ά 
νη ς , τό αρ ισ το ύρ γη μ α  τοϋτο , παρα- 
κ α λ ο ϋντα ι νά  συμ μ ορφω θώ σ ι μέ το υς  
έν τώ  έ ξω φ ύλ λω  το ϋ  φ υλλα δ ίο υ  δ- 
ρου,· Λμών.

Η Δ ιεύ θ ν τσ ις  
τ ώ ν  Κ » λ ε » τώ ν  Μ υ θ ισ τ ο ρ η μ ά τ ω ν · .

Γ 'ΡΛ-ΤιΛτΛ Α Τ Ο Κ Ι Β Ο Τ Ι Ο Ν

χ. Ά λ χ ι6 . Σπηλιάδην, Δ. Γαβριλάχην, Έ μ . Βε- 
Χιερέλην χαί Miy. Κ . ϊτυ λ ια νο ΰ . Ά π εσ ιάλησαν. —  
χ. Ν. Ναύλερην χαι Γ . Δελαγραμμάτιχαν. Συνεμορ- 
φώθημεν τοΐς'ξδελταρίοις ύμών. Έ γράψαμεν. — χ. Κ . 
Δριβελόπουλον. Έγράψαμεν.

Γά βιβλία, ευρισκόμενα έν τω Β ιδλιοπωλείφ  
ήμών. άποστέλλομεν ταΐς Έ παρχία ις χαί τω Έξ«ο- 
τεριχω, ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. — Έ πίσης 
προμηθεύομιν είς πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρχ ιΐ 
ή αΐτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμόν αΰτοΰ.

Έ  Γρόλλος τοΰ Μ ΰλου. υπο Πονσών 5έ Τ εράϊλ; 
δρ. 2  2 0 —'Η "Άμαξα Ά ρ ιίμ ό ς  13 , ΰπό Ξ αβ ιέ  δέ 
Μοντεπέν, δρ. 1 1 .  — Ε ξομολογήσεις ένός Τέκνο» 
τοΰ Αΐώνος δρ. 2 .2 0 . -  Έ π ισ το λα ί μ ια ;  Μηδενι- 
τρ'ας δρ. 1 .1 0 .  —  Η Μοσ·^ομα'γχα τών Παρι- 
σίων , δπό Πώλ δέ Κόκ δρ. 2 .2 0  —  ‘ Ιστο
ρία δύο Μ ελλονύμφων, ΰπό Ά λ ε ξ . Μχνζόνη
(τόμοι 3) δρ. 4 .— Ό  Κ αμπούρης τώ ν Παρισίων, 
δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1 .3 0  —Τ ά^χνη Ινός Κακουρ
γήματος δρ. 2 .7 0  —  Κ λεοπάτρα δρ. 2 .7 0
—  Τά Μ υστήρια τοΰ Κόσμου μ ε τ ’ εικόνων,
δρ. 1 .7 0 .—  ‘Ο ’Ιωάννης ίν ε υ  επιθέτου (τόμοι 2) 
δρ. 4 .3 0 — ‘Η Μ άμμη (τόμοι 3) δ,ο. 6 .6 0  — Περι
οδεία Ιν Περσ α , μ ε τ ’είκόνων δρ. 3 .3 0 . — Παρισίων 
Ά π ό κ ρ υφ χ , μυθιστορία Εϋγενίοι. Σύ-η, μετάφρασις  
Ίσιδωρίδου I. Σ κυλ'σση (τόμοι 10). δρ. 6 . — Τό 
Τριακοσιάδραχμον Έ π α θλο ν, Γρηγορίο ι, Δ. Ξ ε · 
νοπούλοι* λεπ . 3 0 .—  Π αλα ια ί Ά μ α ρ τ ία ι λυρική  
συλλογή , δπέ Δημ. Γρ. Κ αμπούρογλου λ*π, 60 , 
Ά σκά νιο ς , ΰπό Ά λ -  Δουμα (τόμ. 7) δρ. 4 .2 0  — 
Ε ίκοσ.πενταετής "Ε λλην πλοίαρχος,δ ιήγημα οπό 
Στεφ. Ξένου, λ . 5 0 .— Η Ε κ σ τρ α τε ία  μας εϊς τήν  
σελήνην, ΰπό Δ. ΚαλαποΑάκη, δρ. 1 .5 0 .— Ερυθρά 
κηλίς , ΰπό Π αύλου Φ εβάλ, μετάφρασις Έ λ . Ρα- 
φτοπούλου, δρ. 2 .— ’Ερυθροί ττροσωπιδοφόροι, ΰπό 
Ponson de T erail, μετάφρασις Ν. Δεστουνάννου, 
(τόμ. 2 ) δρ. 4 . — Ερυθρόδερμοι, δπό Ρ· Duplessise, 
μετάφρασ.ς Γ. Ί γ γ λέσ η , δρ. 1 .5 0 . — Ή  καλύβη  
τοΰ Θ ωμα $ ο β!ος τών μαύρων Ιν ’Αμερική, δπό 
Έ ρ ριέττης Στόβης, μετάφρασις Ικ τοϋ άγγλ ικοΰ  
(τόμοι 2) δρ. 2 .5 0 . — Ια τρ ό ς  Ρ αμώ , ΰπό Γεωρ
γίου Ό νέ, μετάφρασις Α. Π απαδ ιαμαντή , δρ. 3. 
—  Ίζο λ ίνα  ή Μ εξικανή, μυθιστόρημα μ εταφ ρα-  
σθέν Ικ τοΰ άγγλ ικο ΰ, δρ. 2

Τ ν η ο γ ρ αφ » ~ ον  Κ α ρ Ιν ν η ς . ήλ ητ  Π ρ ο α σ τ ι ί β υ .  ά βιΛ . ( 0 .


