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Λ ήγοντος τή ν  3 ΐΊ ν τρ έχοντο ς τοΰ 
έτο υς  τώ ν  «Ε κ λ εκ τώ ν  Μ υθιστο

ρ η μ ά τω ν» , παρακαλοΰνταχ , οσοχτών 
κκ . Σ υνδρομ ητώ ν Λμών έπχθυμοϋσχ 
νά  έξακολουθήσω σχν ώςτοχουτοχ καχ 
κατά  τό Ί! έτος, ν ’ άποστείλω σχν έγ - 
κ α ίρ ω ς  τή ν  σ υνδρ ο μ ή ν α ύ τώ ν . Τ ή ν 
α ύ τή ν  παράκλησχν ά π ευ θ ύ νο μ εν  καχ 
πρός το υς  κκ . Σ υνδρομ ητάς, ώ ν ή  
συνδρομ ή  έ λ η ξε ν  ήδη  τή ν  30 ι̂ν π α 
ρ ελθόντος Σ επτεμβρ ίου.

ΚΑΡΟΛΟΤ ΜΕΡΟΤΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΑΑΛ
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΕ ΦΟΝΤΕΡΟΖ

[Σι»νέχεια]

ΚΓ'
Γοητεία .

"Οτε ό Κλαύδιος μετά ταχεΐαν πορείαν ί 
άφίκετο είς Πενοέ, ό Καίσαρ έχρεμέτισεν 1 
έκ χαρόίς, αί δέ ύλακαί τών φίλων αυτφ  
κυνών άπήντησαν Ινδοθεν τές  αΰλές.

Μόνον τά παράθυρα τοϋ μαγειρείου έ- 
φωτίζοντο. Τό χωρίον έκοιμόίτο ήδη.

*0 Ζοσίλ ζωηρός πάντοτε Ισπευσε καί 
άνοιξε τήν θύραν εις τόν κύριόν του.

—  Έ λ8τε  λοιπόν, κύριε Κλαύδιε, εί
πεν δ θεράπων, τό δεΐπνον τελειώνει.

Έν τφ  μαγειρείω άκρα έπεκράτει ζωη ■ 
ρότης.

Ό  ίερεΰς είχεν έτοιμον τήν καπνοσύ
ριγγά του, ίνα καπνίσγ) ευθύς ώς αί κυρίαι 
ήθελον έπιτρέψει τοΰτο.

ΌΜισό έφαίνετο λησμονήσας τάς συμ
βουλάς τοΰ κύρ Λεσγιδού' έρωτευμένος δ
σον οΰδέποτε, ειχε μεταβέ μέ την ιδέαν 
ν'άθετήση την ύπόσχεσιν, ήν Ιδωκε τφ  δι- 
καστικφ κλητήρι καί νά είδοποιήστρ την 
Μαριάνναν νά μη μεταβή εις τό προσκύ
νημα τοΰ Έλβέν, Ινθα δυσάρεστόν τ ι ή 
δύνατο νά συμβή αΰτή.

Καθήμενος πλησίον τϊίς 'Αγνές, ήτις 
ήκροάτο άφγιρημένη τών κολακευτικών 
αΰτοΰ λόγων, έδίσταζε νά δμιλήση, μή 
γνωρίζων άλλως τε πόθεν ν’άρχίσγι τό λε
πτόν έκεΐνο θέμα.

Πολλάκις έ ώραία μελαγχροινή παρε- 
τήοει τό ώοολόγιον, δπερ έδείκνυεν έννέα 
ώρας.

Οί συνδαιτυμόνες οΰδαμώς έφαίνοντο 
σπεύδοντες νά έγερθώσι τ έ ς  τραπέζης.

Ή  ‘Αγνή έν τούτοις ήδημόνει. Ό  καλ- ' άνέκρουεν έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου 
λωπισμός αΰτές  ήν έπίσης κάπως έπιμε

μελημένος, δπερ δέν διέφυγε τό όμμα τοΰ 
άδελφοΰ της ’Ιακώβου.

Τήν κόμην είχε διευθετήσει έν είϊ>ει 
στεφάνης, οί δ ! μέλανες και ηδονικοί αυ- \ 
τής Οφθαλμοί άπήστραπτον. Αί ροδό- 
χροες αΰτές παρειαί είχον τήν δψιν άν- \ 
θέων προσφάτως διανοιχθέντων, ένφ ύπό 
τήν έσθήτα αΰτές  τό στέθός της Ιπαλλε 
βιαίως.

*0 φύλαξ, καθήμενος πλησίον τέζ  προσ
φιλούς αΰτφ  Μαριάννης, διηγείτο τάς πο
ρείας τ έ ς  νε«ρό?ς αΰτοΰ κυρίας καί τήν 
είς τόν πύργον τοΰ Έλβέν έπίσκεψιν αυ
τές· Είχε λησμονήσει τάς ύπονοίας, άς 
διήγειρον αΰτφ αί έρωτήσεις τών δύο α 
δελφών, ή δέ φαινομενική ήρεμία τοΰ Ι α 
κώβου καί ή Ικφρασις τ έ ς  άγαθότητος 
τοΰ Κορεντίνου καθησύχαζεν αΰτόν τ ε 
λείως. Δέν διενοεΐτο εΐμή τήν ίασιν τής 
γυναικός έκείνης, είς ήν δ άτυχης συνε- 
κέντρου πάντα αΰτοΰ πόθον.

Ό  Κλαύδιος είσελθών Ισπευσε πρός 
τήν μητέρα του, ήν ήσπάσθη είς τό μέ- 
τωπον, είτα Ιδωκε δύο φιλήματα τή Ά γνή  
καί έχαιρέτισεν έγκαρδίως τούς λοιπούς.

Είς ολίγα λεπτά έτελείωσε τό δεΐπνον 
αΰτοΰ καί έξήγησε τό αίτιον της βραδύ- 
τητός του, είπών δτι συνέβη τι δυσάρε- 
στον είς νέαν τινα κυρίαν, ήν έθεράπευε 
καί ήν θά έπανέβλεπε τήν έπιοΰσαν,κατά 
τό προσκύνημα τοΰ Έ λβέν, παρά τφ  ξε- 
νοδό χψ Ζακού.

Ή  Ά γ νή  έπωφελήθη πάραυτα τής *υ- 
καιρίας :

— Μητέρα, είπεν αΰτή , πρέπει νά κοι
μηθείς. Θά έξυπνήσγις ένωρίς διά νά ύπά- 
γγΐς είς Έλβέν.

Τά τέ ς  έκδρομές συνεφωνήθησαν.
Ό  Κλαύδιος θά ώδήγει τήν μητέρα του 

καί τήν άδελφήν του μετά τές  Ροζίνας 
έφ’ άμάξης, ινα φθάσγ) οδτως ένωρίς παρά ! 
τφ  άρρώστψ αΰτοΰ. Οί άλλοι θά μετέ- 
βαινον πεζή, δλοι θά ήσαν είς τήν έορτήν 
καί θά συνηντώντο είς τό ξενοδοχεΐον τοΰ 
Στρατάρχου τές  κυρά Νικόλ.

Ό  χωροφύλαξ Ιξεε τήν κεφαλήν έν άμη- 
χανίίχ.

Ά νωθεν τής οίκογενείας ταύτης, Ινθα 
ή ευτυχία άπήστραπτεν είς πάντων τά 
πρόσωπα, Ιβλεπε τήν είρωνα καί απειλη
τικήν κεφαλήν τοΰ κΰρ Λεσγιδού.

Ά λ λ ά  καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμάζετο νά 
δμιλήσγ), πάντες ήγέρθησαν ΐνα άπέλ- 
θωσιν.

— Έ  ! τοΰ λόγου σου, κΰρ Μισό, είπεν 
δ ίερεΰς, τ ί  σκέπτεται ; .

Είς Σαίν-Ζιλδάς, ό λοχαγός, μετά τό 
δεΐπνον, είσέλθεν είς τήν αίθουσαν Ινθα 
ήσαν συνηγμένοι οί ξένοι τές  μαρκησίας. 
Ό  στρατηγός διηγείτο τ έ  δεσποινίδι Σι- 
μονέ τά συμβεβικότα τοΰ βίου του. Ό  
Μάξιμος, δ έχθρός τοΰ γάμου, ΰπέκυπτεν 
ύπό τό κράτος τών πολλών θελγήτρων 
τής ύποκομίσσης δέ Ρεβίλ. Ό  ίερεύς καί 
ή μαρκησία έκάθηντο πλησίον άλλήλων 
ώς πάντοτε, δ δέ Φοντραίλ ήν πλησίον 
τής συζύγου του, καί τέλος ή Καικιλία

*“ “ "  τα
μάχια έκ τές  Μαβκ'οτ καί τοΰ Μικρυϋ

Λονχόζ  , ένφ δ δΆμβαρές στηριζό- 
μενος διά τοΰ άγκώνος έπί τοΰ ανακλίν
τρου του, ήτένιζεν αΰτήν περιπαθώς.

Αίφνης δ στρατηγός έφώνησε:
— Λοχαγέ !
Οΰδείς ΰπήκουσεν αΰτφ.
Έπανέλαβε :
— Λοχαγέ, μήπως έκουφάθητε ; Θέ

λετε νά παίξωμεν οΰίστ.
Ήγέρθη καί παρετήρησε περιέργως είς 

τήν αίθουσαν.
— Πώς ! ειπεν, Ιφυγεν.
Αληθώς δέν ήτο πλέον έκεΐ.
Ό  δΈστρέλ είχεν άπέλθει τ έ ς  συνα

ναστροφές, χ“ Ρ*ί νι* παρατηρηθεί, καί τή 
συνενοχή ίπποκόμου τίνος, είς δν ειχεν εί- 
πει τά σχέδιόν του, Ιλαβε τόν εΰνοούμενον 
αΰτοΰ ίππον άπό τών ιπποστασίων καί 
διηυθύνθη πρός τό Πενοέ.

Ή  Ά γνή  ειχεν ύποσχεθή δτι τήν δε- 
κάτην ώραν θά ήτο είς τόν κήπον πλησίον 
τές  ξυλίνης γεφύρας.

'Ο λοχαγός δέν Ισπευδεν. Είχεν άλλως 
τε καιρόν, οΰδαμώς δ’ έφοβεϊτο ν’ άπο- 
πλανηθή. Έγνώριζε θαυμασίως τήν δδόν 
τοΰ Πενοέ. Έκεΐνο ήτο τό δέκατον πέμ- 
πτον τοΰλάχιστον ταξείδιον, δπερ έπε- 
χείρει ΰπό τά παράθυρα τές  Α γ ν έ ς .  Α 
ληθώς διά κατάκτησιν χωρικές τοΰτο ήτο 
πολύ.

Ητο μέν ώραία καί θελκτικωτάτη ή 
Ά γνή ,  τά πάντα  δμως εχουσι τό τέλος 
των, ό δέ λοχαγός διενοεΐτο, δτι ή σ τ ι
γμή τές  παραδόσεως τοΰ πολιορκημένου 
φρουρίου είχεν έπέλθει ! 

ί Ήδ εΐαι ώρ*ι ! Στιγμαί φαιδραί, άς
άναμιμνήσκεταί τις μέχρι τών έσχατων 
τοΰ βίου.

Συλλογιζόμενος δτι μετ’όλίγον θά Ιδρε- 
πε τόν καρπόν έκεϊνον, τόν άωρον Ιτι, 
δπερ κρεμάμενος άπό τοΰ δένδρου ήν είς 
τήν διάθεσίν του, δ αξιωματικός ήσθά
νετο άφατον ήδονήν. Έ π ί τέλους ! η έπι- 
μονή του θά ήμείβετο. Οΰδέποτε Ιγοαψε 
πλειότερα φύλλα χάρτου, οΰδέποτε άνε 

I σκάλευσε τοσούτψ είς τήν μνήμην του, 
ίνα άνεύργ) φράσεις τρυφεράς καί παθητι 
κωτάτας. Έ ν φ  ένδόμυχος μουσική Ιψαλ 
λεν α ΰτφ  τά έπιθαλάμια τοΰ υμεναίου, 
ήκροδτο τών θορύβων τοΰ δάσους, οί κά
τοικοι τοΰ όποιου έταράσσοντο μετά τήν 
άνάπαυσιν τές  ήμέρας. Ένίοτε σχιαί αμ
φίβολοι διήρχοντο πλησίον αΰτοΰ, ό δέ 
Ϊππος του άνεσκίρτα.

Καθησύχαζεν αΰτόν διά μιάς λέξεως 
καί έξηκολούθει τήν πορείαν αΰτοΰ πα- 
ρατηρών τήν ώραν είς τό ώρολόγιόν του 

Αίφνης είς τι άδενδρον μέρος κατά τ ι-  
να διασταύρωσιν άτραποΰ εύρέθη άντιμε- 
τωπος πρός υψηλόν καί ισχνόν άνθρωπον 
φέροντα καραβίναν έπ’ ώμου.

—  Νά, είπεν ό άγνωστος, είσθε ύμεΐς 
λοχαγέ μου; Διάβολε! άργά γυρίζετε.

— Σακορράφα !
— Μάλιστα. Ποΰ διάβολο πηγαίνετε 

άπ' έδώ ;
— Τυχαίως. Έ χ ω  φοβεράν ήμικρανίαν 

πρέπει νά κινηθώ καί ν’ άναπνεύσω άέρ* 
Σΰ δέ ποΰ πηγαίνεις ;
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— Έ γώ έρχομαι άπό Πενοέ, άπό τοΰς 
Κερανδάλ, νά μάθω νέα.

— Ά !  να ί,τήν  έξαδελφην τώνΦοντερόζ. 
Πτωχοί συγγενείς ! είπεν είοωνιχ,ώς ό δ’ 
Έστρέλ. Είνε καλά ;

— Ναί.
—  Θά κοιμώνται τοιαύτην ώραν είς 

τό χωρίον.
— Είς τήν πίστιν μου,είπεν ό Ζεαννΐνος, 

υποθέτω, λοχαγέ μου, οτι δέν θά εινε 
άλλος έξυπνος έκτος άπό σό£ς, έμέ καί τά 
ζώα. Θά μιμηθώ τοΰς άλλους...  Καλήν 
νύκτα, λοχαγέ μου !

Άπεμακρύνθη, δ δέ άξιωματικός έ- 
ξηκολούθησε βραδέως τήν όδόν του έπί 
?ν ή δυο λεπτά συρίζων' ε ίτα ,ΐνα  κερδίσΥ) 
τόν άπολεοθέντα χρόνον,έκέντησε τόν ί π 
πον του καί έφθασε ταχέως εις την άκραν 
τοΰ δάσους.

Ενώπιον του ή κοιμωμένη πεδιάς έ- 
χάνετο έν άργυρφ φωτί, είς δέ τό βάθος 
ώς σκοτεινόν νησίδιον, ύψούμενον έν μέσψ 
άπαστραπτούσης θαλάσσης, οί τοίχοι καί 
οί πυργίσκοι τής έπαύλεως μετά τοΰ κω
δωνοστασίου τοΰ Πενοέ διεφαίνοντο έν τή 
γαλακτώδει λευκότητι τής γής καί τοΰ 
οΰρανοΰ.

Ό  δΈστρέλ άφίππευσεν, έδεσε τόν ί π 
πον του *ίς τό δένδρον, είς δ πρό τινων ώ- 
ρών εΰρεν αΰτόν δ ’Ιάκωβος, καί έλαφρφ 
τ φ  βήματι διηυθύνθη πρός την οικίαν έ
κείνην, είς ήν έφερε την πικρίαν καί την 
ταραχήν.

Τΐί αΰτΐί στιγμή ή Ά γνή  μέ πάλλου- 
σαν καρδίαν, έντρομος, άπόφασιν Αχούσα 
έν τούτοις τά πάντα νά καταφρόνησή, 
ΐνα έκπληρώσγ) την πρός τόν έραστήν της 
ΰπόσχεσιν, ήκροάτο παντός έν τφ  οϋκψ 
θορύβου.

Ό  Κορεντΐνος καί δ ’Ιάκωβος θά είχον 
άπέλθει είς τό δωμάτιόν των,διότι ή*ουσε 
κλειομένην τήν θύραν τοΰ δωματίου έ
κείνου.

Ό  Κλαύδιος κατψκει είς μικρόν πε
ρίπτερον είς τό άκρον τής αΰλής.

Ό  ”Ιβ καί ή Ροζίνα είχον ένωρίτερον 
τών άλλων άποσυρθή είς τήν κατοικίαν 
των, διότι έκάστην πρωίαν ήγείροντο 
"Χίαν ένωρίς.

Οΰδέν φώς έφαίνετο είς τά παράθυρα. 
Τό πό?ν θά έκοιμάτο, διότι τό πόίν έσίγα.

Ή  Ά γ νή  τότε διηυθέτησε πάλιν τήν 
κόμην της καί είδεν έαυτήν είς τόν κα- 
θρέπτην.

Ητο ώραία. Έ σ χ ε  τήν θείαν καλλο
νήν τών γυναικών, αΐτινες άγαπώσι' ώ- 
χροτάτη, τρέμουσα μέ ΰγροΰς καί άπα- 
στράπτοντας οφθαλμούς. Κρατοΰσα έν τή 
χειρί μικρόν φανόν, οΰτινος έκάλυπτε τό 
φώς διά τοΰ έκ μελανών τριχάπτων έπα- 
νωφορίου της, δπερ ήν δώρον τοΰ Κλαυ- 
δίου, είσήλθεν είς τό δωμάτιόν τής μη
τρός της δθεν Ιδει νά διαβή.

Ή  Μαριάννα έκοιμάτο βεβαίως, διότι 
οΰδόλως έκινήθη ΰπό τά έρμητικώς κεκλει- 
«μένα παραπετάσματα τής κλίνης της.

Έκεΐθεν είσήλθε μετά πολλών προφυ
λάξεων είς τούς εΰρεΐς διαδρόμους καί 
τάς άκατοικήτους αίθούσας τοΰ ίσογαίου.

Αί γηραιαί εικόνες ήκολούθουν αΰτήν διά 
τών οφθαλμών όμοιων πρός οφθαλμόν 
φαντασμάτων. Αί σανίδες τών έπίπλων 
τοίζουσαι έπροξένουν αΰτή ρίγος. Ήσθά- 
νετο θερμότητα είς τοΰς κροτάφους, συν- 
θλιβομένους ύπό τοΰ φόβου.

Τέλος, είσήλθεν είς τό μαγειρεϊον καί 
ήνοιξε τήν θύραν τής αυλϊις.

[Έ π ετα ι συνέχεια], *^Κ>

Τ .  TD G U E R A Z Z I

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΕΤΟ ΡΙΚΟ Ν μ γ θ ι ς τ ο ρ η μ α

(Συνέχεια]

Έ κε ΐ  ήλπιζον νά εΰρωσι τροφήν καί 
άνάπαυσιν, ών ήσθάνοντο τότε τήν άνάγ- 
κην : έκεΐ γα ίας, πλούτη καί πόίν τό κα- 
θιστών εΰφρόσυνον τήν ζωήν. Θά έγίνοντο 
κύριοι τίΐς χώρας έκείνης. Είχον ήδη ύπερ- 
βή τάς φυσικάς δυσχερείας" περί τών άν- 
θρώπων, οΰδέ κάν έσκέπτοντο. Δυστυ
χείς ! έκεΐ θά εΰρισκον τόν τάφον, άν ή 
είμαρμ-ένη είχεν άναθέσγι τήν ΰπεράσπισιν 
τής χώρας είς άνδρας— ή γεναιοτέρους—ή 
όμονοοΰντας — ή ήσσον άτιμους.

Έπειδή είμεθα πεπεισμένοι δτι οΰδείς 
θά άναγνώσΥ) τάς σελίδας ταύτας— καλάς 
ή κακάς — Ϊνα μάθγ) γεωγραφίαν, παρα- 
καλοΰμεν τούς ήμετέρους άναγνώστας νά 
μή έκπλαγώσιν άν δι’ αιφνίδιου άλματος 
μεταφέρωμεν τόν Ρογήρον άπό τοΰ δάσους 
τής T erra  di Lavoro είς Μιράνδολαν, 
φρούριον ίσχυρότατον άλλοτε έν ΡωμάνΐίΚ, 
άπέχον άπό τοΰ δάσους έκείνου έκατον- 
τάδας τινάς μιλλίων. Ό  Ρογήρος μετέβη 
έκεΐ, διότι έκεΐθεν ήδύνατο νά πορευθή έν 
βραχεί είς Πάρμαν, δθεν διεδίδετο δτι θά 

I διέβαινεν δ στρατός τοΰ Καρόλου.
Ό  ήρως ήμών, καθ’ δσον έπλησίαζεν, 

Υίσθάνετο αποστροφήν πρός τό έργον, δπερ 
είχεν άναλάβιρ.Όθεν έπροχώρει δυσθύμως, 
καί άπό ήμέρας είς ήμέραν έβράδυνεν έπί 

! μβλλον καί μάλλον τό βήμα.
Τό όνομα προδό της  άντεΐχε συχνά- 

I κις είς τάς άκοάς του, ώ ; ώρυγή τρό
μου. Οί λόγοι τοΰ Γίνου έτάραττον αύ
τόν μεγάλως.Έσκέπτετο δτι συνέλαβε τήν 

! υψηλήν ιδέαν νά ύπερνικήσϊ) τούς τε οΰρα- 
νίους καί γήινους κινδύνους, ν’ άνακτήσ·/)

; διά μαύρης προδοσίας δ,τι τψ  άφνιρέθη, 
καί νά έκδικήση τον πατέρα του.

Πρός τβΰτο δ’ ήρξατο μακρόθεν καί 
ύπεβλήθη είς μόχθους, ύπό τούς όποιους 
τό πλεΐστον τών άνθρώιτων θά ύπέκυπτεν. 
Ένόμιζεν δτι έπεδιωκε μεγαλεΐον, καί ή 
έλπίς του μετεβλήθη,οΰχί είς άδιαφορίαν, 
άλλ ’ είς άτιμίαν.

Αΰτη είναι ή άγωνία ψυχής, καταδικα-

σθείσης νά αίσθάνηται βαθέως καί συναν- 
τώσης έν τψ  κόσμψ μόνον ήλιθιότητα ή 
έγκλημα .

Ό  Γϊνος, οΰ έσωσε τήν ζωήν,καί δστις 
έ'νεκα τής θέσεώς του έπρεπ* κα τ ’ ανάγ
κην νά μήν είναι τόσον πολύ άκριβολόγος 
είς τά περί τιμής, είχε συμπονέσγ) αύτφ . 
Τί θά έπραττον λοιπόν έκεϊνοι, οΐτινες ού
δέν ώφειλον αΰτψ  καί έκαυχώντο δτι ήγά- 
πων τήν πατρίδα καί έπραττον κατά τάς 
ύπαγορεύσεις τής τιμής ; . . . Άνυπόφο- 
ρον βάρος έπ ίεζε τήν καρδίαν του. Ώ ς έκ 
τούτου, έκατοντάκις έπισάττων τόν ΐππον 
του, καί έκατοντάκις φέρων αυθις αυτόν 
είς τόν σταΰλον, έμεινεν έν Μιρανδόλί* δύο 
ήμέρας. Κεκλεισμένος έν τφ  κοιτώνί του 
καί τήν κεφαλήν στηρίζων έπί τών γονά
των, παρεπονεΐτο διά τήν κακήν αύτοΰ 
τύχην. Έπειδή δέ δταν εΰρίσκεται έν 
ένάγκΥ) δ άνθρωπος, άγαθός ή μοχθη
ρός, προστρέχει πάντοτε είς τόν Θεόν, καί 
ό Ρογήρος έδίετο είς αΰτόν δπως τόν 
φωτίση.

Τήν δευτέραν νύκτα τής έν Μιρανδόλι»: 
διαμονής του, ένφ στρεφόμενος, ότέ μέν 
πρός τοΰτο, δτέ δέ πρός έκεΐνο τό μέρος 
τής κλίνης,προσεπάθει μάτην νά κοιμηθή, 
γίσθάνθη κρότον πράγματος έλαφρώς κινου- 
μένου έν τψ  κοιτώνι. Ήκροάσθη προσε- 
κτικώς, φοβούμενος μή ήπατάτο. Πεισθείς 
δτι δέν ήτο πλάνη τής φαντασίας του, 
ήρώτησε:

— Ποιος είναι ;
Φωνή ασθενής, σχεδόν έσβεσμένη, ώσεί 

έξήρχετο έκ τίνος άύλου όντος, ήκούσθη 
λέγουσα :

— Ένθυμοΰ τόν πατέρα σου.
— Ποιος είσαι σύ, δ όποιος γινώσκεις 

τό μυστικόν μου ; έκραύγαοεν δ Ρογήρος, 
άνακαθήσας έπί τής κλίνης. Έ λθέ  κα ί . . .  
ή άγγελος είσαι ή δαίμων . . .  θά σέ δε
χθώ εΰχαρίστως. Δός μοι μίαν συμβουλήν 
οίανδήποτε... άπωλείας ή σωτηρίας, ά- 
διαφορον... "Η ψυχή μου δέν δύναται νά 
σκεφθή.

Οΰδεμία άπάντηβις ' οΰδείς κρότος 
πλέον. *0 Ρογήρος κατεκλίθη αΰθις, καί 
τά παρελθόντα άνελίχθησαν έν τ φ  νφ 
του, ώς φρικώδης σκηνή. Ό τ ε ,  κατά τόν 
δρθρον, είδός τ ι  νάρκης έκλεισε τούς βε
βαρημένους οφθαλμούς του, τά όνειρά του 
ήσαν οία δ άνθρωπος δύναται νά ίδη μό
νον έπί τοΰ προσκεφαλαίου τής έκδική- 
σεως.

Τήν πρωίαν, ήγέρθη κάτωχρος, κα τα 
βεβλημένος. Έν τοΐς όφθαλμοΐς του ά- 
πεικονίζετο δ τρόμος. Κατήλθεν δπως 
πληρώσϊ) τον ξενοδόχον. Ά λ λ ά  μόλις έ 
θεσε τόν πόδα είς τό γραφεΐον, έπί της 
είς τήν όδόν βλεπούσης θύρας έφάνη μαν
δυοφόρος άνήρ, πρός δν δ ξενοδόχος στρα
φείς είπε :

—  Καλή ’μέρα μαστρο-Λύπιε ! Ά πό  
δ,τ ι φαίνεται, έτρεχες δλην τήν νύκτα. 
Τί νέα μάς φέρνγ]; άπό πάνω ;

— Οί Γιβελλΐνοι φεύγουν άπό τά π ε 
ρίχωρα τή ;  Πάρμας μέ καταιβασμένα 
μβΰτρα, διότι τό στράτευμα τοΰ κόντε 
έπήρεν άλλον δρόμον. Λέγουν πώς θά πε-



ράσή άπό τά περίχωρα τοΰ Μιλάνου καί 
πώς τό οδηγεί ό κρεμανταλάς έκεΐνος 
Ναπολέοντας Δελλατόρρες, άλλά ή άπό 
δώ ή άπό ’κεΐ, θαδρτ) τόν δρόμο γεμάτον 
άγκάθ{α.

—  Και ποΐος θά τοϋ έναντιωθή είς 
τά  περίχωρα τοϋ Μιλάνου; Έ κε ΐ  δέν 
είναι Γιβελλΐνοι.

— Είναι καί παράναΓ καί άσπροι καί 
μαύροι, άγαπητέ μου Γιάκουμε, διότι ό 
κόσμος δέν ήμπορεΐ νά πηαίν·») δλο καί 
μιανής λογής. Έ π ε ιτα  ό Πορκέζος Πελ- 
λαβ ιτσ ΐ νος, ό άδελφοπητός τού Μαμφρέ- 
δη, etvat είς τά  περίχωρα τνίς Πάβιας, 
ό Βουόζος Δουέρας είς την Κρεμώνα καί 
ό Μαστΐνος Δέλλασκάλας είς την Βερώ- 
να. Καί τ ί  στοχάζεσαι ; Πώς θά τόν ά- 
φίσουν νά περάσιρ Ιτσι ήσυχα-ήσυχα ; .. . 
Ά μ  δέ;.. Μά δέν μοϋ λές, Γιάκουμέ μου, 
είναι τίποτα νά φάιρ κανείς σάν φτωχός 
Γιβελλΐνος ;

Ό  Ρογήρος, πληρώσας τόν ξενοδόχον, 
καί άνυπομονών ν’ άναχωρήσγ), όσον την 
προηγουμένην νιμέραν έπεθύμει νά μ e ί ν yj 
έπέσαξε τόν ΐππον του καί κατέλιπε την 
Μιράνδολαν. Καθ' όδόν, έπληροφορήθη 
οτι οί Γάλλοι, άντί ν' άκολουθήσωσι την 
άπό Ά σ τ ι  είς Πάρμαν άγουσαν, ητις ήτο 
ή ευθεία όδός, έβάδιζον πρός τήν Κρεμώ- ί 
ν α ν  δθεν, σπεύδων νά φθάσγ) αΰτούς, κα- 
τηυθύνθη πρός τήν όχθην τού Πάδου.

’Αφιχθείς είς Λουζάραν, καίπερ ό ήλιος 
άπεΐχεν Ιτι πολύ τής δύσεως καί ή λέμ- 1 
βος ήτο έτοιμη δπως διέλθγ] τόν πο τα 
μόν, κατελήφθη ΰπό τοϋ αΰτοϋ δ ισταγ 
μού, δστις είχεν άναχαιτίσγ) αΰτόν καί 
έν Μιρανδόλι>ε.

"Η είκών τοϋ πατρός του είχεν έξασθε- j 
νίσγι, ή δέ άμφιβολία δτι είχεν άναλάβγ) 
μυσαρόν Ιργον καί τά όνομα τοϋ προδότου 
έπανήρχοντο είς τόν νοϋν του, ταράσσον- 
τα τήν ψυχήν του. Έν τή σιγή τής νυ
κτός καί έν τι) έρημί^ τής κλίνης, 4ζή- 
τησε μάτην νά εύρη τι καθησυχάζον τήν 
συνείδησίν του. Ένόμιζεν δτι έβάδιζε ψη- 
λαφών έν τφ  σκότει, είς δ δμως επί μάλ- 
λον καί μάλλον έβυθίζετο.

Τήν πρωίαν, έξυπνήσας, είδεν δτι είχεν 
έν τή δεξιέ»! τεμάχιον χάρτου. Έκπλαγείς 
έπί τούτψ, Ιδραμεν είς τό παράθυρον καί 
είς τό άσθενές τοϋ λυκαυγούς φώς ά- 
νέγνω :

— Ένθυμοϋ τόν πατέρα σου.
Ή  ύπόμνησις αύτη παρήγαγεν έν τφ  

πνεύματί του αποτέλεσμα, δμοιον πρός 
έκεΐνο, οπερ παράγεται δταν άποσπάσγ) 
τις άπό τής πληγής τά ύφασμα, δπερ τό 
αίμα είχε κολλήσγι έπ’ αΰτής.

Τό πάθος έθριάμβευσε κατά τοϋ λογι
κού, καί δ Ρογήρος καταληφθείς, ώς οΰ
δέποτε άλλοτε, ύπό λύσσης έπανήλθεν 
είς τήν πρώτην αΰτοϋ άπόφασιν. Διήλθε 
τόν Πάδον, Ιφθασεν είς Καζάλ-Μαγγιόρε, 
είς Ροβάραν, καί έπί τέλους έπλησίαζεν 
είς τήν Κρεμώναν.

Δέν άπεϊχε πολύ αΰτής' τά τέρμα τής 
δδοΰ του ήτο έγγύς, καί δμως έπεθύμει 
νά μή ήτο τόσον πλησίον.

Ήρώτα δσους συνήντα καθ’ δδόν, καί

τούς λέγοντας δτι ολίγη άπελείπετο Ιτι 
αΰτφ  όδός κατέλειπεν άνευ χαιρετισμού, 
βλασφημών αΰτούς κατά διάνοιαν' τούς 
δέ βεβαιοϋντας δτι ήτο Ιτι μακράν τού 
τέρματος άπεχαιρέτιζε φαιδρώς.

Οδτω άμφιβάλλων, άν ώφειλε νά προ
χωρήσει ή νά έπιστρέψϊ), καί δμως ωθού
μενος ύπό τής ειμαρμένης, Ιφθασεν ήμέ
ραν τινά πρό τού έσπερινού μεταξύ τοϋ 
'Αγίου Δανιήλ καί τοϋ Σικόνιολο, δύο 
προαστείων τής Κρεμώνης, είς οΰ μεγά
λην άπ’ αΰτής κειμένων άπόστασιν. Βε- 
βυθισμένος είς τάς σκέψεις του, άφινε τάν 
ΐππον του νά βαδίζνι κατ' άρέσκειαν.

Ά λ λ ’ αίφνης Ιγείρας τήν κεφαλήν, δ
πως ίδη τάς διά τών δενδροσυστάδων φαι- 
νομένας πρά αΰτοϋ ώραίας οικίας, εύρέθη 
περικυκλωμένος ύπό είκοσάδος καί πλέον 
ιππέων, ών δ άρχηγός διέταξεν αΰτόν νά 
τόν άκολουθήσΥ).

— Πρέπει νά μάθετε... (έκραύγασεν δ 
Ρογήρος ξιφουλκήσας, διότι τών ιππέων 
όντων έγγύτατα  δέν ήδύναντο νά μετα- 
χειρισθή τήν λόγχην) . . . πρέπει νά μά
θετε... δτι οΰδείς δύναται νά μέ άποτρέ- 
ψγΐ τής δδοΰ μου άνευ βίας καί χωρίς νά 
στςιχίση αΰτφ  αίμα.

—  Ίππότα , άπήντησεν δ άρχηγός.......
*0 Θεάς νά μάς φυλάξγ) άπό τοϋ νά με- 
ταχειρισθώμεν βίαν έναντίον σας. Ό  άρ
χηγός μας Βουόζος δέ Δουέρας μάς Ιπεμ- 
ψε νά σάς συναντήσωμεν καί νά σάς ό- 
δηγήσωμεν είς τό μέρος, δπου τώρα έκεΐ - 
νος εύρίσ*εται. "Οθεν εΰαρεστηθήτε νά 
μάς άκολουθήσετε, διότι δέν θέλομεν νά 
πράξωμέν τι,  τό δποΐον δύναται νά σάς 
δυσαρεστήσν).

:— Καί πώς ό άρχηγός σας Ιμαθε τά 
κατ ’ έμέ ;

— Αΰτό θά τό μάθετε άπά τάν ίδιον. 
Δέν είσθε νεαπολιτανός ιππότης καί δέν 
Ιχετε έπιστολάς δι’ αΰτόν ;

— "Εχω βεβαίως.
*0 Ρογήρος, καίπερ άναλόγως τής έ- 

ποχής είχεν ίδιόν τινα τρόπον τοϋ σκέ- 
πτεσθαι, ώς έκ τοϋ χαρακτήρας του δ
μως καί τών είς αΰτόν συμβάντων, είχε 
πεισθή δτι ειμαρμένη τις έρρύθμιζε π ά 
σαν πράξίν του, κατά τής όποιας ήδύνατο 
μέν έπί τινα καιρόν ν’ άντιπαλαίσγι' ά λλ ’ 
είς τήν όποιαν, είτε έκουσίως είτε άκου
σίως, ώφειλεν έπί τέλους νά ύποκύψϊ].

Πεπεισμένος περί τούτου, ήκολούθησεν 
άνευ άντιστάσεως τούς ίππεΐς έκείνους, 
οΐτινες βαδίζοντες ήσύχως, δπως μή τόν 
ένοχλήσωσι, τόν Ιφερον νυκτός προκεχω- 
ρημένης είς φρούριον, δπερ, καθ' δσον ήδύ
νατο νά διακρίνγ) έν τφ  σκότει, έφάνη 
αυτφ  οχυρότατον.

Περί τό φρούριον ήσαν πλήθος σκηνών, 
άπό τών όποίων έξήρχοντο στρατιώται 
κατευθυνόμενοι πρός ώρισμέναν σημεΐον. 
Συνηθροίζοντο ύπό τάν ήχον κώδωνος, ή- 

1 χοϋντος άπαύστως, καί είς μικράν άπό- 
στασιν ήκούοντο φωναί, προσκαλοϋσαι 
τοΰς σημαιοφόρους, τοποθετοϋσαι τούς 
στρατιώτας καί διδουσαι διαταγάς. Παρά 
τήν πύλην τΰϋ φρουρίου, έβάδιζε φρουρός 

1 φέρων τήν λόγχην έπ’ ώμου.

Οΰτος, ίδών αΰτούς πλησιάσαντας, I -  
στη αίφνης είπών :

— Tic εί ;
—  Γιβελλΐνοι... άπήντησεν δ άποσπα- 

σματάρχης.
—  Πλησιάσετε νά μού είπήτε τό σύν

θημα.
Ό  άποσπασματάρχης έπλησίασεν, έ- 

ψιθύρισε αΰτφ  λέξιν τινά είς τό οΰς, είτα 
στραφείς πρός τούς στρατιώτας του είπεν:

— Έμπρός !
Διελθόντες μακρότατον θολωτόν δ ιά 

δρομον, έξήλθον είς παλαιάν τ ινα  αΰλήν.
Έκεΐ ΰπά τούς κίονας ήσαν πάμπολλοι 

στρατιώται διασκεδάζοντες. Καί οί μέν 
αΰτών Ιπαιζον τοΰς κύβους ή τήν δάμαν '  
οΐ δέ Ιπινον οίνον, όμιλοΰντες καί χειρο- 
νομοϋντες αγρίως' άλλαχοϋ τρεις ή τέσ- 
σαρες προσεπάθουν νά ψάλωσιν άσμά τ ι ,  
άλλ ’ άπό τών πρώτων Ιτι λέξεων έφαί
νοντο άδυνατούντες ν' άποτελέσωσιν άρ-
μονίαν  ώς έκ τούτου έπανήρχιζον, έ-
παναλαμβάνοντες τό πείραμα... άλλοι I- 
κλειον τοΰς οφθαλμούς καί άφινον βαθμη
δόν τήν κεφαλήν αΰτών νά κλίνγ) έπί τοΰ 
στήθους των.. .  άλλ ’ άφυπνιζόμενοι αίφνι- 
δίως, άνήγειρον αΰτήν, δπως τήν άφίσωσι 
καί αυθις νά κλίνγ) ώς πρίν.. . άλλοι, κοε- 
ταβληθέν τες δλως ύπό τού ύπνου, είχον 
έσταυρωμένας τάς χεϊρας έπί τών τραπε
ζών καί στηρίζοντες έπ’ αΰτών τήν κε
φαλήν Ιρρεγχον τόσον ίσχυρώς, ώστε ό 
ρόγχος ήκούετο μακράν...

Αλλοι ήσχολοϋντο είς άλλα, τά ό
ποια χάριν συντομίας παραλείπομεν...

Έν όλίγοις, τά ύπό έρυθρωποϋ φωτός 
ήμιφωτιζόμενα έκεΐνα πρόσωπα, αί χειρο- 
νομίαι, αί άπειλητικαί καί ποικίλαι έκεϊ- 
ναι μορφαί, ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν 
είς τάν Φλαμα,νδάν ζωγράφον ώς άντικεί- 
μενον θαυμασίας είκόνος.

Μόλις οί άνδρες έκεΐνοι είδον τόν άπο- 
σπασματάρχην καί ήρξαντο κραυγάζοντες 
θορυβωδώς :

— Καλή ’σπέρα ! Καλώς ώρισες ! Εύ
ρηκες κυνήγι ; Έ π ίτυχες  τόν άνθρωπό 
σου ; Πές μας, Πέτρε. Έ λ α  ’δώ καί σοΰ 
δίνω τή θέσι μου. Έ λ α ,  Πέτρε, νά κά- 
μγ)ς τόν τέταρτο, άλλέως δέν γ ίνεται π α ι
γνίδι. Πέτρε, ενα ποτηράκι κρασί, Ιλα, 
πιέτο καί Ιχεις μεγάλην ανάγκην.

— Εΰχαριστώ, Κακότυχη... εΰχαριστώ 
Σ υ ν τ ρ ο φ ι ά ρ η . .. εΰχαριστώ... εΰχαριστώ 
. . .  κύριοι... τώρα, μία στ ιγμή .. .  καί Ιρ- 
χομαι,άνέκραξεν δ δδηγών τόν ήρωά μας,, 
διακρίνων κατ' άρχάς Ικαστον διά τοΰ 
ονόματος καί έπωνύμου' άλλ ’ έπί τέλους, 
χαιρετίζων πάντας άναμίξ, ώσεί ήθελε νά 
διαψεύσϊ) τάν Κονδιλλιάκ, βεβαιούντα έν 
τή Λογική του, δτι τά άντικείμενα παρί- 
στανται κα τ ’ άρχάς είς τόν νούν ήμών 
συγκεχυμένα,είτα διακρίνονται βαθμηδόν, 
άποτελουμένης οΰτω τής άναλϋΤίχήξ  έρεύ- 
νης, ήτις είναι δ άντίπους τής βυν&ετι- 
χής,  καί χ ίλια άλλα ώραία πράγματα, δι’ 
ών παραγεμίζουσι τον έγκέφαλον ήμών 
έν τοΐς σχολείοις.

Ό  άποσπασματάρχης, άφιππεύσας, ϊ -  
σπευσε μετά τοΰ Ρογήρου, δστις συνίστ*



α ΰτφ  μεγάλως τον ΐππον του, πρός το 
αντίθετον μέρος τοϋ φρουρίου, έπιθυμών 
δέ ν’ απαλλαγή αΰτοΰ τό ταχύτερον, ανύ
ψωσε τοΰς οφθαλμούς καί ίδών φώς είς 
τά παράθυρα τοΰ άνω ορόφου έψιθύρισε :

— Τώρα είμπορεΐ νά ΰπάγιρ καί μόνος. 
Καί σταθείς έπι τοΰ οΰδοΰ μικράς τινός

θύρας προσέθετα :
—  Γενναίε ίππότα, δ κυρ Βουόζος, κα 

θώς βλέπω άπό τό φώς, είναι βέβαια είς 
τό γραφεΐόν του. Τώρα είμπορεΐτε νά υπ ά 
γετε πρός αυτόν έλεύθερα καί χωρίς έμέ. 
’Αναβΐΐτε αΰτην την κλίμακα. Αΰτή θά 
σάς φέογι είς ενα μικρόν πρόδομον, δθεν 
αρχίζουν τρεις διάδρομοι. Πάρετε τόν 
πρώτον αριστερή, καί δταν φθάσετε είς 
την άκρη, στρέψετε δεζιά καί θά εΰ- 
ρετε εζη μικραίς βαθμίδες. ’Ανάβατε, καί 
δ Θεός νά σάς βοηθήσ·ρ νά μην πέσετε. 
Τότε θά εΰρεθήτε είς μίαν αίθουσαν, οπου 
είναι πέντε θύραις. Έκείνη δποΰ θά ηναι 
έμπροστά σας είναι η θύρα τοΰ γραφείου 
τοΰ Βουόζου. Καλήν νύκτα !

Μετά τούς λόγους δέ τούτους, οΰς α
πήγγειλε μετά καταπληκτικές  τα χύτη 
τας, άπεμακρύνθη δπως ένωθή μετά τών 
συντρόφων του, ο'ίτινες ΰπεδέζαντο αΰτόν 
γελώντες. ωρυόμενοι καί θορυβοΰντες είς 
σημεϊον άκρατήτου χαράς.

Ό  Ρογήρος άνηλθε την μικράν κ λ ί 
μακα, ητ ις ητο κατεσκευασμένη έκ π λ ίν 
θων. ‘Ο χρόνος είχε φθείρτρ τάς τε γωνίας 
καί την άσβεστον οΰτως, ώστε είχον σχη- i 
ματισθή όπαί, έν αίς είσήρχετο δ ποΰς 
πλέον ή κατά τό ήμισυ.

Ό  Ρογήρος ψηλαφών , βοηθούμενος 
μάλλον διά τών χειρών ή τών ποδών καί 
κινδυνεύων άνά πάν βημα νά πέσιρ κατά 
πρόσωπον, Ιφθασεν έπί τέλους είς τόν 
πρόδομον τών τριών διαδρόμων, δν έφώ- 
τιζεν ασθενές τ ι φώς, οπερ έφα ίνετο έββε-  
βμε'νον, καθ’ ά ειπεν δ ιδιότροπος φλωρεν
τινός ποιητής Μιλλιορούτσης.

Φθάσας είς τήν αίθουσαν έκείνην, κα 
τελήφθη ΰπό αιφνίδιου τρόμου, άπεπει- 
ράθη νά προχωρήστρ1 άδύνατον... νά οπι- 
σθοχωρήσγ)' άδύνατον... Έστηρίχθη έπί 
τοΰ τοίχου, ώσεί είχε μεταμορφωθώ εις 
λίθον. Νέαι άμφιβολίαι, νέοι δισταγμοί 
τόν κατέλαβον. Έν βϋμα Ιτ ι ,  καί πάντα  
άνεπανορθώτως άπώλλυντο.

Ή  πρόθεσις αΰτοΰ ήτο άγαθή' άλλ έ- 
στηρίζετο έπί μέσων, τό μέν χαμερπών, 
τό δέ άτ ιμων.. .  μέσων, άτινα μόνον κα- 
κοΰργοι ήδύναντο νά θέσωσιν είς ένερ- 
γειαν...

"Αν δέν άπετύγχανε, τίς θά έπίστευεν 
αυτφ οτι δ σκοπός του ήτο γενναίος ; . ..

Τά σκότη δέν θά ήσαν πάντοτε έν τή 
«ίθούσγι έκείννι... καί ή προδοσία δέν ήτο 
δυνατόν νά μένιρ ές φεί κεκρυμμένη...

Ένφ εμενεν έν τή θέσει έκείνιρ τοιαΰτα 
βκεπτόμενος, χείρ τ ις  Ιθλιψεν έλαφρώς 
fiiv κεφαλήν του καί ασθενής φωνή είπεν 
*1; τό οΰς του :

— Ένθυμοΰ τόν πατέρα σου.
— Παναγία Παρθένε ! άνέκραζεν δ Ρο- 

ϊ^ρος.
Καί σ τραφείς ταχύτατα  είδεν, ή ένόμι-

σεν δτι είδε φάντασμα, δπερ Ιφευγεν διά 
τοΰ αντιθέτου έκείνου,είς δν αΰτός Ιμελλε 
νά είσέλθγι, διαδρόμου, όλισθαΐνον έπί τοΰ 
δαπέδου.

Καταληφθείς ΰπό έπιθυμίας άκρατου 
νά μάθϊ) ποιος ήτο, ώρμησεν ώς άστραπή 
έπί τά ίχνη του.

Διΐΐλθε τόν διάδρομον έκεΐνον, ε ίτα ε- 
τερον... ένφ τό φάντασμα Ιφευγεν είς 
μικράν άπ ’ αΰτοΰ άπόστασιν, μηδενός 
κρότου βημάτων άκουομένου. Καίπερ αί 
περιστάσεις αΰται ΰπερήρκουν διά τούς 
ζών τας κατά τήν έποχήν έκείνην — Ισως 
δέ καί κατά τήν ήμετέραν — οπως πι- 
στεύσωσιν ώς ΰπερφυσικήν τήν τοιαύτην 
έμφάνισιν, δ Ρογήρος δέν έφοβήθη.

Είναι άληθές, δτι ήγνόει πώς νά τήν 
έζηγήστρ" άλλ ’ όμως δέν άπέδιδεν αΰτήν 
καί είς ΰπερφυσικάς αιτίας.

Έ π ί τέλους, Ιφθασεν είς μέρος, Ινθα δέν 
ύπΐΐρχε φώς, καί έκεΐ άπώλεσε τό φάν
τασμα.

Έπιμένων νά καταδιώζιρ αΰτό ψηλα
φών, μεθ’ δλον τό σκότος, προσέκρουσε 
καί Ιπεσεν έπί τίνος κλίνης.

Τότε μή βλέπων καί μή άκούων τι 
πλέον άπεφάσισε νά έπιστρέψιρ εις τό μέ
ρος, έζ οΰ είχεν άναχωρήσιρ. Νομίζων δέ 
οτι ήκολούθει τήν αΰτήν όδόν, διήλθε 
δύο ή τρεις αίθούσας, έν τή τελευταία 
τών δποίων είδε φώς διερχόμενον διά τών 
ρωγμών θύρας τινός.

Έβάδισε πρός τό φώς έκεΐνο ταχέως, 
νομίσας δτι προήρχετο έκ τοΰ προδόμου.

Φθάσας *ίς τήν θύραν, ήνέωζεν αΰτήν 
καί εΰρέθη έντός εΰρυτάτης αιθούσης, ής 
μέρος μόνον έφωτίζετο, τό δέ λοιπόν ήτο 
σκοτεινότατον.

Καθ' ά ήδυνήθη νά διακρίντι, ή αίθουσα 
ήτο κεκοσμημένη δι’ ώραίων φλαμανδικών 
έπιτοίχων, παριστώντων Θήρας ή γνωστάς 
μάχας τών παλαδίνων τοΰ Μεγάλου Κα
ρόλου καί τών περιπλανωμένων ιπποτών 
τοΰ βασιλέως ’Αρθούρου.

’Αρχαΐαι πανοπλίαι ήσαν άνηρτημέναι 
κα τ ’ ίσας αποστάσεις έπί λογχών έμπε- 
πηγμένων έν λιθίνοις βάθροις, — πιθανώς 
καθ’άπασαν τήν αίθουσαν.

Τά παράθυρα, φωτιζόμενα ΰπό τών φώ
των τ ί ς  αΰλΐΊς, παρίστων σκηνάς τΐίς 
Νέας Διαθήκης, έσχηματισμένας διά πο- 
λυχρόων ΰάλων.

Πάντα ταΰτα , χ  ήμεΐς ήναγκάσθημεν 
νά περιγράψωμεν έν ήμισεία σχεδόν σελίδι, 
δ Ρογήρος είδε δι’ ένός μόνον βλέμμα
τος, χωρίς νά προσέζιρ κάν είς αΰτά,διότι 
κα τ ’ έκείνην τήν έποχήν ήσαν πράγματα 
κοινότατα.

Τήν προσοχήν αΰτοΰ έφείλκυσαν ιδίως 
δύο πρόσωπα, άτινα ήσαν έν τή αίθούσιρ 
έκείνιρ.

Ό  είς αΰτών, ώς έφαίνετο έκ τΐίς περί
βολος καί τΐίς φυσιογνωμίας, δέν ήτο 
’Ιταλός.

Ή τ ο  ταχυδρόμος Γάλλος, φέρων κίτρι- 
νον έπιχιτώνιον, φθάνον μικρόν άνωθι τών 
γονάτων καί έσφιγμένον περί τήν οσφΰν 

j διά πλατέος έκ μέλανος δέρματος ζωστΐί- 
I ρος, άπό τοΰ δποίου ήτο άνηρτημένον κέ-

ρας καί έφαίνετο έζερχομένη ή λαβή έγχει- 
ριδίου.

Αί περισκελίδες του ήσαν έκ τοΰ αΰτοΰ 
καί τό έπιχιτώνιον ΰφάσματος, καί στε- 
ναί ώς έκεΐνο.

Έφερε κυνηγητικά ΰποδήματα έρυθρά 
καί πτερνιστήρας καταλληλοτέρους νά 
ζεχο ιλ ίάζωβ ιν , ,  ή νά παροτρύνωσιν Ιπ 
πους. Είχε δέ τήν κεφαλήν άσκεπΐί.

Ή  κόμη του, χωριζομένη έπί τοΰ με
τώπου, Ιπιπτεν Ινθεν καί ενθεν άχρι τών 
ώτων, αί δέ τρίχες καθίσταντο βαθμηδόν 
μακρότεραι οΰτως, ώστε αί τΐίς παρεγκε
φαλίδας έκάλυπτον καί μέρος τών ώτων.

Τό πρόσωπον αΰτοΰ οΰδεμίαν είχε Ικ- 
φρασιν... ήτο τοίχος κεκονιαμένος.

Οΰγ  οΰτως ομως καί δ έτερος, δστις 
έκάθητο παρά τράπεζαν, έφ’ ής Ικειντο 
Ιγγραφα καί ζίφος.

Έστήριζε τήν κεφαλήν έπί τΐίς χειρός 
καί άνεγίνωσκε μετά προσχης έπιστολήν, 
ητις έφαίνετο δτι πρό μικροΰ είχε κομισθή 
είς αΰτόν.

Τό κρανίον του ήτο φαλακρόν καί ειχε 
τεταμένον τό δέρμα. Μόνον έπί τοΰ με
τώπου του έφαίνοντο δύο ή τρεις βαθύ- 
τα τα ι ρυτίδες.

Τό πρόσωπον αΰτοΰ ήτο πλατύ , ισχνόν 
κατά τά  ζυγωματικά όστά καί είς όζΰ 
λ ίγο ν .  Ή  άκτένιστος γενειάς του έπρο- 
ζένει αηδίαν. "Εφερε δέ πανοπλίαν, πλήν 
τών περιχειρίδων.

Οΰτος,άφοΰ άνέγνω τήν έπιστολήν καί 
έσκέφθή έπί μακρόν, άνέκραζεν :

— ’Οκτώ χιλιάδες ^ρυσά φλωρίνια f . . .  
πωλώ καί τήν ψυχήν μου άκόμα.

Μετά τήν άτιμον ταύτην έκφώνησιν, 
ήγειρε τοΰς οφθαλμούς— δποΐοι οφθαλμοί! 
κοτΐλοι καί σπινθηροβολοΰντες, ώς συλλα- 
βούσης τήν λείαν άλώπεκος,— καί είδε 
τόν Ρογΐΐρον.

—  Ποιος είσθε; Ποιος σάς Ιφερεν έδώ; 
Πώς είσήλθατε εί; τήν αίθουσαν ταύτην;

— Αΰθέντα, μέ Ιφεραν έδώ κατά δια
ταγήν ένός κάποιου Βουόζου Δέ Βουέρα.

— Λοιπόν κατά διαταγήν μου. ’Αλλά 
διατί δέν είσήλθατε άπό τήν κυρίαν θύ
ραν, ά λλ ’ έπέσατε τόσον αίφνιδίως είς τόν 
κοιτώνά μου ;

— Καί έγώ δέν είζεύρω, αΰθέντα . . .  
Μέ άφισαν χωρίς όδηγόν.Καί εΰρέθιπν έδώ, 
διότι δέν είμαι άλλ οΰ.

— Κάποιος παρέβη τάς δ ιαταγάς μου. 
Μήπως κατά τύχην είσθε δ νεαπολιτανός 
ιπ π ό τη ς ;

— Έ γ ώ  είμαι . . .  Οί στρατιώταί σας 
μέ συνέλαβον καθ’ όδόν καί μέ έζηνάγ- 
κ α σ α ν .. .

—  Έπρεπε νά σάς έζαναγκάσωσι . . .  
διότι Ιχετε έπιστολάς δι’ έμέ, τάς δ- 
ποίας ίσω; δέν θά μοΰ έφέρετε ποτέ.

— Καί ποιος σάς είπε, αΰθέντα; . . .
— Μοί τό είπεν δποΐος ήδύνατο νά μοί 

τά είπή χωρίς φόβον οτι θά έψεύδετο. Ό  
δδηγήσας ΰμάς άποσπασματάρχης έκα- 
λεΐτο Πέτρος ;

— Ναί, Πέτρος.
— Καί ποΰ Ιμεινε ;
— Ά ν  δέν άπατώμαι, κάτω είς τήν
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αυλήν, οιτου πίνει καί παίζει μέ τοΰς 
συντρόφους του.

— Πρέπει νά τιμωρ.ηθΐ5... Διά τά με
γάλα  έγκλήματα χρησιμεύει τό βιβλίον 
τοϋ νοϋ... τά  μικρά πρέπει νά τά ση- 
μειώνγ) κανείς διά νά μη τά λησμονή... 
Έκδίκησις ματαιωθεΐσα είναι πρόκλη · 
σις είς νέαν δβριν . . .

Καί ταϋτα  είπών, ό Βουόζος έξήγαγεν 
έκ τών κόλπων του πινακίδας, έπι μιάς 
τών οποίων έσημείωσεν :

«Ό  άποσπασματάρχης Πέτρος πρέπει 
νά τιμωρηθτΐ, διότι παρέβη την διαταγήν 
μου. »

— Είτα, έπαναθέσας τάς πινακίδας 
έν τοΐς κόλποις του, προσέθετο :

— Πριν ή τελειώσγ) ό μήν, ή φανερά 
ή κρυφά, Θά μοϋ τήν πλερώσν] . . Κύριε 
ίππότα, εΰαρεστεΐσθε νά μοί δώσετε τάς 
έπιστολάς, τάς οποίας Ιχετε δι' έμέ ;

—  Ίδοΰ αΰταί.
—  Ίππότα , είπεν ό Βουόζος, άφοϋ ά- 

νέγνω τάς έπιστολάς... έκ τούτων π λη 
ροφορούμαι οτι μέγας αριθμός νεαπολιτα- 
νών βαρόνων, βαρυνθέντες τήν τυραννίαν 
τοϋ Μαμφρέδου, σάς άπέστειλαν μέ π λη 
ρεξούσια γράμματα νά υποβάλλετε τήν 
υποταγήν αΰτών είς τόν κόμητα τής 
Προβηγκίας. Ό  Θεός νά μέ φυλάξγ) άπό 
τού νά φέρω προσκόμματα είς τάς δι- 
καίας έπιθυμίας τών άξιολόγων έκείνων 
κυρίων. Αΰριον δύναβθε νά έξακολουθή- 
σετε τόν δρόμον σας πρός τόν γαλλικόν 
στρατόν, τόν όποιον θά εδρετε στρατο- 
πεδευμένον οΰχί μακράν άπό έδώ, είς 
τήν πεδιάδα. ’Οφείλω δμως νά σάς ε ι 
δοποιήσω δτι δ κόμης δέν είναι είς τό 
στρατόπεδον' ά λλ ’ άντ ’ αΰτοϋ θά εδρετε 
τήν κόμησσαν Βεατρίκην καί τόν τοποτη- 
ρητήν του Γουίδον Μομφόρτ.

— Σάς ζητώ συγγνώμην,αΰθέντα Βου- 
όζε. ’Αλλά παρακαλώ, δύνασθε νά άπαν- 
τήσετε είς μίαν έρώτησίν μου ;

— Λέγετε.
— Δέν είσθε Γιβελλΐνος ;
— Τί σημαίνει Γουέλφος καί Γιβελλΐ- 

νος ; Έ γ ώ  είμαι ΰπέρ έμοϋ. Περί τοϋ ό-
νοματος δέν φροντίζω περισσότερόν, αφ
δσον φροντί ζω περί τοϋ χρώματος τοϋ 
ίματίου μου. Ύ φ ’ οΐανδήποτε μορφήν, έ- 
πιδιώκω πάντοτε τό συμφέρον μου.

—  Ά λ λ ’ άχρι τοϋδε δέν έπολεμήσατε 
υπέρ τοϋ κόμματος τών Γιβελλίνων α ΰ 
θέντα ;

— Σάς έπαναλαμβάνω ,δτι έπολέμησα 
πάντοτε ΰπέρ έμοϋ. Είναι άληθές,δτι πέ
ρυσι έβοήθησα τόν κόμητα Ίορδάνην, ό 
δποΐος ήλθεν έκ μέρους τοΰ Μαμφρέδου 
έδώ είς τήν Λομβαρδίαν μετά πεντακο- 
σίων λογχοφόρων. Εις άντομοιβήν δέ ελα- 
βον λόγους, πότε μέν φιλοφρονητικούς, 
πότε δέ άπειλητικούς. Εις πάντα άνθρω~ 
πον είναι συγχωρημένον νά σφάλη μίαν 
φοράν έπί ζω-^ς του . . . καί εΰτυχής 
έκεΐνος, δ δποΐος ήμπορεΐ νά καυχηθή 
δτι δέν Ισφαλε περισσότερον... Τώρα έ- 
βαρύνθην νά τρέφωμαι μέ ΰποσχέσεις.......
Επειτα καί οί χρόνοι περνούν... καί πρέ

πει νά σκεφθή κανείς καί διά τόν θάνατόν

του... ’ Αλλοι δέν φροντίζουν, έγώ δμως 
φροντίζω διά τήν συγχώρησιν τής άγιας 
ήμών έκκλησίας, καί έπιθυμώ θερμώς νά 
λυθώ άπό τόν άφορισμόν, διά νά μέ θά- 
ψουν,δταν δ Θεός εΰαρεστηθή νά μέ προσ- 
καλέσ·/), είς ιερόν τόπον.

— Αΰθέντα, παρακαλώ, αν ή έρώτη- 
σίς μου δέν σάς ένοχλή, ή καρδία δέν σάς 
λέγει τίποτε ;

— Καί είς ποιον μέρος είναι αΰτή ή 
καρδία ; Όσον τά κα τ ’ έμέ, πιστεύω δτι 
δέν έ'χω. Ή  κεφαλή τά κάμνει δλα. 
Αΰτή σκέπτετα ι.. .  Ή  καρδία είναι έ'να 
πράγμα περιττόν. Είς τάς σκέψεις χρειά
ζεται ψυχραιμία, διά νά περν^ κανείς 
καλά είς τόν κόσμον. Μέ τήν καρδίαν κά- 
μνει κανείς έρωτικά τραγούδια, όχι δμως 
καί άριστα σχέδια διά νά περάσγι καλά 
τήν ζωήν.

— Ά λ λ ’ ή Ι τα λ ία ;
— Ή  Ι τα λ ία  είναι έδώ  άπήντησε

πλήξας τό μέτωπον αΰτοϋ δ Βουόζος.......
Διηγούνται δτι ΰπήρξαν καιροί, κατά
τοΰς οποίους ήτον άλλοϋ άλλ ’ έγώ δέν
τοΰς είδον, οΰδέ πιστεύω δτι υπήρξαν 
ποτέ Έν τούτοι;, άν ήναι δυνατόν νά 
ΰπάρξουν, εως ού έλθουν,έκαστος άς βάλτι 
τήν χεΐρα εί; τά μέτωπόν του καί άς 
λέγγι : ή Ι τ α λ ία  είναι έδώ.

— Καί ή φήμη ;
— “Ω ! ή φήμη είναι ή σκιά της έπι- 

τυχίας. Προσπάθησον νά ησαι εΰτυχής, 
καί ol άνθρωποι θά προσπαθήσουν νά σέ 
ονομάζουν ένδοξον.

— Καί δμως μέχρι τοϋδε δέν εΰρον 
άνθρωπίνην γλώσσαν μή καταδικάζουσαν 
τήν προδοσίαν.

— Ποιος τήν καταδικάζει καί πώς ; 
Προδοσία, άν δέν άπατώμαι, δηλοΐ πα- 
ράβασιν πίστεως' άλλά δέν ΰπάρχει πίστις 
ίσχυροτέρα καί λογικωτέρα έκείνης, τήν 
όποιαν έκαστος οφείλει είς έαυτόν, διότι 
τό συμβόλαιον ταύτης συνέταξεν αΰτή ή 
φύσις ύπό τοιούτους δρους, τοΰς δποίους 
είναι άδύνατον νά παραβή τ ις ' ώς έκ τού
του, δταν πρόξενος βλάβην είς σεαυτόν, 
διαπράττεις προδοσίαν, καί προδοσίαν 
άνεπανόρθωτον. Έ γώ  οΰδέποτε Ιπραξά

ί  τι πρός βλάβην άλλου, τόν δποΐον άφοΰ 
• Ιπιον καί έκοιμήθην νά μή έλησμόνησα 
! δλως διόλου. Ά λ λ ω ς  τε, ή λύπη τήν ό- 

ποίαν προξενοϋμεν είς τόν δμοιόν μας, α 
πομένει είς ήμάς ώς άνάμνησις, ένφ τό 
χαλάν τό δποΐον κάμνομεν είς ήμάς τοΰς 
ίδιους άπομένει ώς αίσθημα.

— Καί τό αίσθημα αΰτό είναι άρά γε 
κατ ' οΰσίαν εΰτυχές ;

—  Κύριε ίππότα, Ιχω άλλας έργα- 
σίας καί δέν δύναμαι νά χάνω τόν κα ι
ρόν είς τό νά λύω τάς απορίας σας. Ά ν  
τάς έρωτήσεις αΰτάς μοί άποτείνετε, δ
πως μέ γνωρίσετε, σάς είπον άρκετά, ώ 
στε άν ήσθε έξυπνος θά καταλάβετε ' άν 
δέ διά νά καθησυχάσετε τάς αμφιβολίας 
σας, οφείλω νά μεμφθώ τοΰς έν Νεαπόλει

, φίλουςμου,οί δποΐοι Ικλεξανίνα άπεβταλ- 
μένον τόσον άκριβολόγον. Φροντίσατε νά 
νά ήσθε έτοιμος αυριον. Λίαν πρωί θά 
σάς άποστείλω μετά τού Γάλλου τούτου

είς τά στρατόπεδον τοϋ κόμητος, οπως 
έγχειρίσετε είς αΰτόν τάς έπιστολάς σας. 
Ά ν  δέ δέν σάς φέρν) ένόχλησιν, θά σάς 
δώσω καί μίαν ίδικήν μου, τήν όποιαν 
θά γράψω τώρα πριν κοιμηθώ.

— Είμαι είς τάς διαταγάς σας.
— Σέργιε,Γιλβέρτε.. έφώνησεν ό Βουό

ζος, καί άμέσως ίδραμον δύο ύπηρέται, 
πρός οΰς είπε : Περιποιηθήτε 'καθώς πρέ
πει αΰτοΰς τούς δύο ξένους μου. Νά μή 
λείψν) είς αΰτοΰς τίποτε άφ’ δσα ήθελεν 
έπιθυμήσουν. Χαίρετε, κύριε ίππότα, 
Πρίν|άναχωρήσετε, έλπίζω νά σάς έπα- 
νίδω.

[ Έ π ε τ ι ι  a u v i ^ e t a ] .  Π α ν . Π α ν α

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[Συνέχεια]

Καθημένη |έπί τοϋ χείλους τής κλίνης 
της, ήμφιεσμένη λαμπροτάτην, οοδόχρουν 
οίκειακήν έσθήτα, έταλάντευε μηχανικώς 
είς τήν άκραν τοϋ μικροϋ ποδός της άρ- 
γυροκέντητον παντούφλαν.

Οί οφθαλμοί της, κύπτοντες ύπό τάς 
μακράς βλεφαρίδας, έθεώρουν μέγα έπί 
τού τάπητος παοιστάμενον ρόδον, χωρίς 
νά τό βλέπωσι.

Έπεκράτησε βαθεΐα σιγή, τής κ. Στέ
βαρτ οΰδέν έχούσης πλέον νά είπϊ).

Ή  Σάρρα σύνοφρυς έξηκολούθησεν [έπί 
τών αΰτών σκέψεων:

— Διακαώς έν τούτοις έπόθουν νά έ- 
ρασθώ, μέ περιθάλπουσι, μέ λατρεύουσιν, 
ένέπνευσα πάθη, μοί τά έλέγετε, τό γ ι-  
γνώσκω. Ά λ λ ά  τί σημαίνει δτι έρώνται 
υμών, δ ,τ ι πρέπει καί νά έράταί τις.

Καί πλήττουσα τά στήθος αΰτής διά 
τής χειρός,

— Ά λ λ ’ ΐνα έρασθή τις δέον νά α ί-  
σθανθή έν έαυτώ καρδίαν πάλλουσαν, 
έγώ δέ οΰδέποτε γ)σθάνθην. Αριθμώ εϊ- 
κοσιν Ιξ έτη, φαίνομαι νέα γυνή, άλλ ’

j είμαι ήδη γραΐα κόρη. Οΰδέποτε άπήν- 
τησα μεταξΰ τών δσων μ’ έπλησίασαν, 
οδτε Ινα μόνον, δστις νά μοί προξενήσν)

I συγκίνησίν τινα, ήδεΐαν ή άνιαράν, δι 
ής νά δύναμαι νά είπω δτι ήγάπησα ή 
έμίσησα. Πλήρης, απόλυτος, απελπ ιστ ι
κή αδιαφορία, ίδοΰ δ κλήρος μου, καί νο
μίζω δτι πάντοτε θά ήνε τοιούτος.

Ή  Σάρρα προΰφερε τάς τελευταίας 
ταύτας λέξεις βραδύτερον καί οίονεί μετά 
τίνος δισταγμού.

Πρό τών οφθαλμών αΰτίΐς ένεφανίζετο 
ή αυστηρά καί ώραία μορφή τοϋ Σεβεράκ.

Οΰτος, άληθώς δέν τή ήτο άδιάφορος.
Τή άπήρεσε μέν άπό τής πρώτης σ τ ιγ 

μής διά'τής ύπέρφρονος έπιφυλάξεώς του, 
άλλ’ έκ πάντων, δσοι στενώτερον προσε- 
κειντο αΰτή, ήτο δ μόνος, δστις οΰδέποτε 
καί άπωθεν έρωτικάς συμπαθείας αυτή
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έξεφράσθη, οδτε προσελιπαρήσατο act- | 
βθημα διά τών φιλάρεσκων έκείνων ύπο- | 
κλίσεων, τών δουλικών έκείνων εΰαρε- | 
σκιών τών προκαλουσών τό μειδίαμα έπί 
τών χειλέων.

Καθηλοΰτο έν τί) θέσει του, όμιλών 
ολίγον, λέγων ακριβώς δ,τι ώφειλε νά 
είπγι καί φαινόμενος δτι ψέγει τάς ύπε- 
ρευαισθιησίας τών περί αΰτόν όμτηλίκων 
του.

Καί ίι άντιπάθεια τής Σάρρας ήτο 
φύσει τοιαύτης άντιστάσεως, ώστε ή- 
σθάνετο δτι αΰτός ό νέος ητο δ πρώτος 
δστις θά άπέφευγε τόν δεσποτικόν ζ υ 
γόν της.

Ναί, βέβαια, καίτοι δέν ήθελε νά τό 
όμολογήσγ), τόν έμίσει, τόν άνυπότακτον 
τούτον, τόν έπανιστάμενον διά τού η θ ι
κολόγου υφους του, μάλιστα δέ ήθελε νά 
τόν μισ?).

— Ό  κόμης θά είνε πατήρ δι'έμέ, έ π α 
νέλαβε, τό είπετε, καί ακριβώς ενεκα 
τούτου άπεφάσισα. Έ σ τα ι  έπιεικής πρός 
έμέ, μέ άγαπά καί θά μοί έπιτρέπη τ ι-  
νάς ιδιοτροπίας μου.

» ’Εγώ οΰδόλως διελογιζόμην νά συζευ- 
χθώ, πλήν άγνοώ τί την στιγμήν ταύτην 
αισθάνομαι, παράδοξόν τ ι συμβαίνει έν 
έμοί' ένφ δέν ήδυνάμην τό πριν νά μείνω 
έν μι3. χώριΖ, ήδη μισώ τήν κίνησιν καί 
άρέσκομαι είς τόν καθιστικόν βίον.

• Φαίνεται μοι δτι μεταμόρφωσίς τις έ- 
νεργεΐται έν έμοί.

• Αί ίδέαι μου μετεβλήθησαν πάντγ).
• ’Επιθυμώ νά δημιουργήσω έμαυτή έ- 

σωτερικόν τ ι ,  έπειδή δ’ αισθάνομαι δυσ
πιστίαν τινά, έξ απειρίας προερχομένην, 
θέλω δπως τό έσωτερικόν τοΰτο είνε ζω 
ηρόν καί εΰφρόσυνον, Ϊνα τέρπωμαι μέ- 
νουσα έν αΰτφ .

»Ό  κόμης Ιχει μεγίστην περιουσίαν, 
έγώ, έπίσης, είμαι πλουσιωτάτη ' θά I- 
χωμεν άνοικτήν μεγίστην οικίαν προσι
τήν είς πάντας τούς οίκίους καί φίλους.

• ’Αδύνατον ή ζωή αΰτη νά μή μοί είνε 
εΰάρεστος, άρκεϊ πλέον, Στέβαρτ, ό νο
μαδικός βίος, δν μέχρι τ ί ς  χθές ήγομεν, 
νΰν ύπέο ποτε έφίεμαι τ ί ς  ησυχίας καί 
άναπαύσεως άνέτου κ α ί  έρρύθμου τοιούτου.

• Πίστευσόν μοι δέ δ,τι πράττω εινε 
λογικώτα τον.

»Γινώσκεις τάς ίδιοτρόπους ορέξεις μου, 
τόν άτίθασσον χαρακτίρά μου, τήν ’ιδ ι
οφυίαν μου έν ένί λόγφ, αν λοιπον έλάμ.- 
βανον άνδρα τ ί ς  ήλικίας μου, νεανίαν 
τινα, ίσως εΰπαράφορον, ή περιουσία ή 
μών θά κατεστρέφετο ταχέως, ή δέ συν- 
διαίτησις ήμών θά ήτο οδυνηρά, καθότι 
ό νέος δέν θά έτρεφε δι’ έμέ τήν τρυφε- 
ράν εκείνην εΰμένειαν, περί ής είμαι βέ
βαια περί τοΰ κόμητος.

• Έ πε ιτα  έχω ανάγκην ποδηγετήσεως 
είς τήν νέαν ταύτην πελαγοδρομίαν καί 
ό κόμης Ιχει έξουσίαν έπ’ έμοΰ.

• Ά λ λω ς ,  είμαι είλικρινεστάτη και ά- 
νέωζα τήν καρδίαν μου τφ  κόμητι. Γ ι- 
νώσκει τ ί  κατά βάθος αισθάνομαι καί 
έννοεΐ τ ί  ποθώ.

•Δέν μέ συζεύγνυται κεκλεισμένοις ο-

φθαλμοϊς καί εχει έμπιστοσύνην είς τό 
μέλλον.

• Διατί λοιπόν νά είμαι ήττον αίσιό- 
φρων έκείνου > .

Ή  διάλεξι ς αυτν) δέν διεσκέδασε τούς 
φόβους της άγαθής Στέβαρτ, άλλ ’ αυτη 
εκρινε καλόν πλέον νά αιγήσγ.

Γινώσκουσα τόν έπιτακτικόν καί απο
φασιστικόν χαρακτήρα τ ί ς  Σάρρας, έν- 
νόησεν δτι ήτο ανωφελές έπιμένουσα, καί 
δτι πάνθ’δσα ήδύνατο τις νά είπνι ή πράξγ] 
πρός μετατροπήν τής θελήσεώς της, θά 
έξηρέθιζον αΰτήν Ιτι μάλλον.

Έφησυχάσασα, άλλως τε, δτι άνε- 
κούφισε τήν συνείδησίν της δι’ δσων ή 
γλώσσα τής λογικές άπήτει νά εϊπιρ έκ 
καθήκοντος τΐί Σάρρα, ή κυρία Στέβαρτ 
έπαύσατο πάσης άλλης παρατηρήσεως, 
έπαναλαβοΰσα τάς ήδύτητας τοΰ συνή
θους βίου της καί άφεϊσα τή τύχιρ τήν 
φροντίδα τής έπανορθώσεως τών συμβάν
των.

Πλήν ή τύχη έφαίνετο άποφασίσασα 
δπως έκπληρωθώσιν οί σκοποί τ ί ς  μις 
"Οδοννορ, διότι Ινεκα τ ί ς  τελευτάς τοΰ 
ιχαρκησίου Δεσυνή, τοΰ κόκ,ητος άνακλη- 
θέ ντος είς Παρισίους, ί  Σάρρα δέν έβρά- 
δυνε ν’άκολουθήσγι αΰτφ .

Καί ήδη, ώς είποιιεν, ένεκατέστησαν 
έν τφ  μικρφ μεγάρψ τ ί ς  όδοΰ F o rtuny, 
πάντα δέ παρεσκευάζοντο πρός τόν γ ά 
μον.

Ή  οικογένεια τοΰ κόμητος έγκαρδίως 
ΰπεδέ^θη τήν νέαν ξένην.

Οί Πομπεράν, άπό τ ί ;  περιοδείας τ ί ς  
Νεαπόλεως εί; Μασσαλίαν, διατεθειμένοι 
υπέρ τ ί ;  Σάρρας, καί βλέποντες πρό α ΰ 
τών μέγαν ορίζοντα ήδονών καί διασκε
δάσεων, έναμίλλως Ιπλεκον αΰτή έγκώ- 
μια.

Ή  μίς Όδοννορ μετά τ ί ;  Στέβαρτ 
καί τοΰ κόμητο; μετέβησαν είς έπίσκεψιν 
τ ί ;  Λευκίς . Ή  ορφανή έξέστη έπί τή 
καλλονή τ ί ς  μελλούσης θείας τη ; ,  καί 
κατεπλάγη έπί τ^ κομψή α ΰ τ ί ς  χάριτι. 
Παραπλεύρως ή μέν τ^ δέ, ή Λευκή έν 
δλιρ τή δρόσφ τών είκοσιν έτών, ή Σάρρα 
είσέτι έν τή ά κμ ί  της νεότητος,έφαίνοντο 
ώ; δύο άδελφαί.

Ό  κόμη; έθεώρει αΰτάς μετά θυμη- 
δοΰς συγκινήσεως, διαλογιζόμενος δτι ή 
μέραν τινά. όχι άπωτάτην ίσως, ή έπί 
τοσοΰτον σιγηλή καί κατηφής διατελέ- 
σασα οικία του θά έπληροΰτο ύπό τών 
δύο άξιολατρεύτων πλασμάτων φαιδρό— 
τητος καί ζωής.

Ωσεί είχεν άναγνώσει έν τφ  πνεύματι 
τοΰ κόμητος, ή Σάρρα, άπευθυνθεΐσα τή 
Λευκή, τή είπε:

— Γινώσκετε, πεφιλημένη μοι, δτι ή 
οικία τοΰ θείου ΰμών Ισται πάντοτε ύμε- 
τέρα, μετά πλείστης δ’ δσης χαράς θέλει 
ίδει ύμάς έν αΰτή έγκαθισταμένην.

Ό  στρατηγός μέ υγρούς οφθαλμούς, 
άπηύθυνεν άφωνόν τινα εΰχαρίστησιν είς 
τήν τόσω καλώς μαντεύσασαν τήν ιδέαν 
του καί έκφράσασαν τόν πόθον του.

— Ακούεις τήν μίς Όδοννορ, τέκνον 
μου ; προσέθηκεν. Ε λπ ίζω  δτι θά π α 

ράσχεις αΰτή τε καί έμοί, τήν χαράν τοΰ 
νά Ιλθης δσον οδπω νά μάς έπανεύργις. 
Έννοώ δτι τήν στιγμήν ταύτην ή μ,όνω- 
σις σοί είναι εΰάρεστος, καθότι τοΰ πέν
θους σου όντος είσέτι προσφάτου, δέν 
δύνασαι καί θέλουσα νά φανής έν τφ  
κόσμψ. Ά λ λά  καί αί είλικρινέστεραι λύ- 
παι δέν είνε αιώνιοι. Ή  θλίψις σου θ’ ά- 
νακουφισθή καί θά διαλογισθής ίσως 
δτι Ιχεις οικογένειαν. Έ  ήμέρα δ' έκείνη 
Ισται ή εΰδαιμονεστέρα τοΰ βίου μου.

— Εΰχαριστώ ύμϊν, θεΐέ μου, είπεν ή 
Λευκή, περιπτυσσομένη τρυφερώς τόν γ έ 
ροντα.

Είτα, στραφεΐσα πρός τήν Σάρραν,
—  Δέν θά τελέσητε τούς γάμους, αν 

δέν Ιλθω καί δεηθώ ύ πέρ ΰμών. Ναί, θά 
υπάγω είς τινα γωνίαν τ ί ς  εκκλησίας, 
καί άν δέν με βλέπητε, θά μάθητε δτι 
οΰδείς έκ τών παρευρεθέντων ηΰχήθη 
θερμότερον ύπέρ τ ί ς  υμετέρας εΰδαιμο- 
νίας.

Ή  Λευκή είπε τάς λέξεις ταύτας μετά 
συγκινήσεως. Αίφνης ή ώραία κατηφής 
μορφή της άπήστραψε, καί διά μειδιάμα
τος μεταβαλόντος πάντη αΰτήν,

— Μοί φαίνεται,είπε τή Σάρρα.δτι με
ταξύ ύμών τ ί  στιγμή ταύτν), τά πρόσω
πα μετετράπησαν' έγώ είμαι τό σπου
δαΐον,τό έπιφορτιζόμενον νά σάς εΰλογή- 
σ·»ι; ΰμεΐς είσθε ή άνεψιά, έγώ δέ ή θεία.

Τό βλέμμα α ΰ τ ί ς  μετέβαινεν έκ τής 
ά π λ ί ς  έσθίτός της είς τόν μετ’ έξαιρέ- 
του φιλοκαλ'ίας άπαστράπτοντα καλλω
πισμόν τ ί ;  μίς Όδοννορ.

— Έν τφ  δικαιώματι δέ τούτψ θέλε
τε μοί έπιτρέψγι νά προσενέγκω ύμΐν μ ι
κρόν γαμικόν δώρον.

Καί άναλαβοΰσα σπουδαΐον ύφος μετά 
φαιδρότητος φωτισάσης τήν μορφήν αΰ
τ ί ς  ώς ηλιακή άκτίς πρός στιγμήν μετα
ξύ δύο νεφών λάμπουσ,α,

—  Θά ερευνήσω είς τήν κειμηλιοθήκην 
τ ί ς  μητρός μου. είπεν, ή μάμμη μου τή 
είχε δώσει δλα τά κοσμήματα της. Α ρ 
μόζει νά φέοητε Ιν τών κειμηλίων έκεί
νων, άφοΰ μέλλετε νά είσέλθητε είς τήν 
οίκογένειάν μας.

Τή έπαύριον, ή Σάρρα Ιλαβε μικρόν 
δεμάτιον, έν ώ ύπ ίργε μακρά πολυτελής 
θήκη Έδραμε καί ένεκλείσθη έν τφ  δω- 
ματίιρ της, άνέωξε τήν θήκην διά σπευ- 
δούσης χειρός, καί τοι δέ ήν είθισμένη 
είς τήν λάμψιν τών τιμαλφεστέρων καί 
περικαλεστέρων κοσμημάτων, δέν ήδυνήθη 
νά μή θαυμάσγ).

Έ π ί τοΰ μέλανος όλοσηρικοΰ τ ί ς  θή- 
1 κης άπήστραπτε περιδέραιον έξ άδαμάν- 

των καί σαπφείρων.
Μετά πα ιδ ικ ίς  χαράς ή νεάνις προσήγ- 

γισεν αΰτό είς τό φώς σπινθηροβολούν 
μαγικώς, θαυμάζουσα τήν λευκότητα τών 
άδαμάντων, πάντων τ ί ς  παλαιάς χαρά- 
ξεως, καί τό βαθυκύανον τών σαπφείρων.

Καταβιβάσασα ζωηρώς τό στηθόδεσμον 
της καί άποκαλύψασα τούς ώμους καί τό 
στηθός της, προσήρμοσε τό περιδέραιον είς 
τόν τράχηλόν της, Ιμείνε πρός στιγμήν 
θεωμένη έν τφ  κατόπτρψ μετ’έξάλλου χα-



ρδς,ειτα στροβιλίσασα έπί τοΰ ένός ποδός j 
καί άνοιξα σα την θύραν τοΰ δωματίου 
της κ. Στέβαρτ,

— Έ λθετε  νά ίδητε, αγαπητή , άνε- j 
κράξε.

Καί τής γραίας κυρίας άναυδου διατε- 
λούσης πρό τοΰ κατωφλιού τοΰ θαλάμου,
•ί) Σάρρα ΰποκλιναμένη αΰτΐί βαθέως καί - 
μετά θελκτικές χάριτος,

— Παρουσιάζω ΰμΐν την κόμησσαν \ 
Καναλέλ !

Κατόπιν άφήκε τό κόσμημα καί άνα- 
στρέφουσα αΰτό άφ'δλων τών όψεων, έξή- ι 
ταζεν Ινα πρός ενα πάντας τοΰς λίθους, 
μετά τϊίς προσοχές καί τϊίς άκριβείας κει- 
μηλιοπώλου.

— Αΰτό, άγαπητή μοι, άξίζει διακο- 
βίας χιλιάδας φράγκων.

Έν μι£ στιγμϊΐ ή βουλιμία τοΰ κέρδους 
καί ό τ^ς κτήσεως έρως,ίδια τϊΐ φυλή αυ
τής, έξεδηλώθησαν.Έπί τ ινα  λεπτά  ΰπήρ- 
ξεν ή γύφτισσα,ής ή μήτηρ έπαιτοϋσα καί 
κλέπτουσα έν τοΐς τριόδοις Ιτρεφεν αΰτήν.

Μετά τινας ήμέρας έτελέσθη ό γάμος 
τοΰ κόμητος καί τής μις ’ Οδοννορ.

Τό πλήθος τών παρευρεθέντων ητο ά 
πειρον' ήκούοντο λαλούμεναι πάσαι αί 
γλώσσαι ώς έν τφ  πύργφ τοΰ Βαβέλ. Έξ 
ΐνός ή ξένη άποικία έν ή ή Σάρρα είχε 
βιώση, άνθρωποι δηλ. μεταβαίνοντες άπό 
T rouv ille  είς Νίκαιαν, έντεΰθεν είς Πα- 
ρισίους καί έκ Παρισίων είς Λονδΐνον, 
κατά τήν έποχήν τοΰ Ιτους, τρέχοντες 
κατόπιν τών διασκεδάσεων, στρατοπε- 
δεύοντες μάλλον ή κατοικοΰντες . Έξ 
άλλου, δλη ή υψηλή παρισινή κοινωνία, 
μεθ’ ής ό κόμης ήν συνδεδεμένος διά τής 
γεννήσεως καί τών έπισήμων σχέσεών 
του. ’Επιφανής άρχιστράτηγος, ένδοξος 
στρατιώτης τοΰ L a in t-P riv a t, ύπερηφά- 
νως κεκομβομένος έν στολή άπαστρα- 
πτούσνι έκ παρασήμων, έχων τήν μακράν 
κόμην έρριμμένην όπισθεν, έχρησίμευεν ώς 
μάρτυς τοΰ κόμητος μετά τοΰ μαρκησίου 
δι T reglade, πρέσβεως τής Γαλλίας έν 
ΒιέννΥ) άγχινουστάτου διπλωμάτου καί 
άρίστου συγγραφέως.
?> Ό  Μερλώ, μέλαινα φέρων ιματισμόν, 
έπίσης παρίστατο. Άκούων τών γυναικών 
τοΰ όχλου, αΐτινες έχώθησαν μεταξΰ τοΰ 
πλήθους ΐνα έξενέγκωσι τάς κρίσεις των 
περί τής γαμοτελεστίας καί τών κατ ’ αυ 
τήν, έγόγγυσε μεταξΰ τών όδόντων του. 
Εύσαρκος τις γυνή φέρουσα έρυθροΰν ca- 
raco καί m arunotte έπί τής κεφαλής, 
άφεΐσα πρός στιγμήν τό άνθοπωλικόν πα 
ράπηγμά της, ώθει δι' άγκωνισμών τάς 
πλευράς τών γειτόνων της, άγωνιζομένη 
ν ’άφίκηται είς τήν πρώτην σειράν. Αί έκ- 
φωνήσεις, αί παρατηρήσεις καί αί έπικρί- 
σεις διεσταυροΰντο.

— Ά  ! νά ή νύμφη ! είπεν ώραΐός τις 
νέος Ιχων είς τόν βραχίονα μικράν τινα 
κυρίαν, είνε ξανθή.. .  τ ί ώραΐο χρώμα ποΰ 
έχουν τά μαλλιά της ! . . .

—■ Δέν έντρέπεσαι ! είνε βαμμένα ! ά
πεκρίνατο δριμέως ή σύντροφός του. Σοΰ 
κάμνω όπόταν θέλγις τέτοια μαλλιά, εί
κοσι φράγκα έχει τό μποτιλάκι τήςβαφής.

—  Νά ! άναβαίνει μέ τό δεξί ποδάρι, 
άνεβόησε μικρά τις έργάτρια, πάγει νά π9ί 
πώς αΰτή θά έξουσιάζγ) τόν άνδρα της...

— Ά  ! νά καί ό γαμπρός... είνε γέ
ρος. Κρίμα! δέν εινε τά ’δόντια σου διά 
τέτοιο έμορφο φροΰτο, γεροντάκο μου!...

—  Κυττάξετε λοιπόν, έκεΐνο μέ τή 
στολή... ποΰ άστραποβολά... είνε ό Καρ- 
ρομπέρ...

— Ώ ,  γενναίος άνθρωπος! Τόν είδα είς 
τή διάβασί του, δταν τά  στρατεύματα έ- 
πέστρεψαν άπό τήν ’Ιταλία  . . . Έχαιρε- 
τοΰσε δλους μέ τά σπαθί του... Πάντα 
είνε καλοδέξιος ! . . .

— Ναί, άλλά καί φονιάς, δέν έτράβη- 
ξεν έπάνω είς τό λαό τά Δεκέμβρι ! . . .  ά- ι 
νέκραξε βραχνώδης φωνή.

—  Καί σύ, βρωμόσκυλο δέν τράβηξες 
έπάνω στο στρατό δταν πολεμοΰσεν ή 
Κομμοΰνα; ’Ακόμη οι κολώνες τής 'Αγίας 
Μαγδαλινής είνε σημειωμέναις ! άνέκρα- 
ξεν ή εύσαρκος γυνή.

— Πιάστε τον, μωρέ, ήκούσθη όμο- 
φώνως.

— Ώ ,  δυστυχία μου ! είπεν οΰτος, καί 
διέσχισε τά  πλήθη φεύγων.

—  "Εξω, ζαγάρι ! Πότε θά σέ ξεπα
στρέψουν ; Έπανέλαβεν ή εύσαρκος γυνή, 
τάς πυγμάς έπί τών οφρύων της θεΐσα.

Ό  Φροσάρ άφικόμενος βραδέως, άνήρ- 
χετο ζωηρώς τάς βαθμίδας, έξεγείρων τάς 
διαμαρτυρίας τοΰ κοινοΰ.

— Αί μέ τής φαβορίταις, δέν πατοΰν 
έπάνω στα πόδια τών άνθρώπων.

—  Άκοΰς έκεΐ β χαμένος !
Μέ συγχωρεΐτε. Είπεν ό Φροσάρ 

έπιδαψιλεύων μειδιάματα. Αίφνης έστη, 
παρετήρησε τόν Μερλώ δστις έθεώρει 
αΰτόν.

Έχαιρέτισεν ύποκλινέστατα τόν π α 
τέρα τής Μαγδαλινής, καί τιθέμενος παρ’ 
αΰτφ ,

— Ταπεινότατος, συνταγματάρχα . . .
—  Δέν είσθε ακριβής, κύριε ! Αΰτό 

είνε κακόν, είς τάς υποθέσεις...
— Άφικνοΰμάι έκ μιάς δημοπρασίας 

άπαραιτήτου.. .  Ή  υπηρεσία βλέπετε είνε 
το ιαύτη .. .  ΰπόθεσις λίαν περιπεπλεγμένη 
άλλως τε, άφ’ ής ώφειλε ν’ άπαλλαγ^ ό 
πελάτης μου.

— Ό  θεός ήξεύρει πάλιν ποιους έχαν- 
τάκωσες, είπεν ό Μερλώ, σαρδωνικώς.Ώ- 
ραΐον έπάγγελμα έχεις, μά τόν άγιον δ ιά 
βολον.

Καί ό συνταγματάρχης έστρεψε τά νώ 
τα αυτφ .

Ή  συνοδία άνήρχετο πομπωδώς τάς 
λίθινους βαθμίδας έπί τοΰ συνάπτοντος 
τήν έκκλησίαν μετά τοϋ βουλεβάρτου τά- 
πητος.

Ητο μία έξ έκείνων τών περί τά τ έ 
λη τοϋ φθινοπώρου ώραίων ήμερών τών 
έγκυμονουσών τά πρώτα θάλπη τοϋ έα- 
ρος.

Οί κλάδοι τών δένδρων έχλόαζον διά 
τών πρωίμων καλύκων, έν τή πλήρει δ! 
θορύβου πλατε ία , κεκαλυμμέντρ υπ ’ οχη
μάτων καί περιέργων, είς τόν άσθενή ήχον 
τοΰ έκκλησιαστικοΰ οργάνου, ή Σάρρα

Τ ν χ ο γ ρ α φ β ΐ ο ν  Ε ορ ίννης, S t o r  Π ρβ α σ τ · ί » υ ,  α ρ ι θ

λευκόπεπλος, ήρεισμένη έπί τβΰ βραχίο- 
νος τού γέροντος Klittou, μετά παλλού- 
σης καρδίας άνέβαινε τάς βαθμίδας, είς 
τό υψος τών όποιων λαμπρά καί έορτά- 
σιμος παρασκευή άνέμενεν αΰτήν.

[" Ε πετα ι συνέχεια],

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

Γ Ρ Α Μ Μ  Α Τ Ο Κ Ι Β Λ Τ Ι Ο Ν

Δεσποινίδα Άνδριάνην Μπελούση, χαι χ χ . Ίω ά ν-  
νην Σγουρόπουλον, Ίωάννην Μπάσδελην, Δημ. Χρη- 
στάχον. ΣυνδρομαΙ ύμών έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. 
— χυρίαν Ίωάν. Πάτρα χαί χχ. Ά λ έ ξ . Δελλάσταν 
χαί Ρ. Μωρέττην. Άπεστάλησαν. — χ. Διον. Γερα- 
χάρην. Έ λήφθη άντίτιμόν συνδρομή; χαι βιβλίων. Ε ϋ-  
χαριστοϋμεν. Άπεστάλησαν. — χ. Ίωάν. Α. Κ αρα- 
μολίγχον. Β ιβλίον άπεστάλη. — χ. ’ Αδ. Ίωαννίδην. 
Έλήφθη δελτάριόν σα ;. Εΰχαριστοϋμεν.— χ. Γ. Τ σά· 
μην. Διωρθώθη ή ίιεΰθυνσί; σα;, συμφώνω; τω δ ελτα -  
ριω σας.

Οί ά π ε υ θ ύ ν ο ν τ ε ς  α ιτή σ ε ις  π ερ ι ά - 
π ο σ το λή ς φ ύ λ λ ω ν  τ ή ς  κ α θ η μ ερ ινή ς  
έκδόσεω ς το ϋ  λα ϊκοϋ  μ υθ ισ το ρ ή μ α 
τος :

ΙΑ Τ Ρ Ο ϊ  Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α
π α ρ α κ α λο ϋντα ι νά  ί/πογράφωσιν αύ- 
τά ς  ε ύ α ν α γ ν ώ σ τ ω ς ,  δ ιό τ ι πολ- 
λα ΐ το ύ τω ν  παρ έρ χο ντα ι άπαρατή - 
ρητο ι, ώ ς  έκ το ϋ  δ υσ α νά γνω σ το υ  τή ς  
ύπ ο γρ α φ ή ς . Γ νω σ το π ο ιε ίτα ι δ’α ύ το ΐς  
δ τι, οί ά π ο σ τέλλο ντες  δραχμάς 6 , 
ά ν τ ίτ ιμ ό ν  1*20 φ ύ λ λ ω ν , λα μ β ά νο υσ ι

ΔΩΡΕΑΝ
τό έξ 600 σ ελ ίδ ω ν  ώ ραιότατον μ υ θ ι-  

ί στόρημα το ΰ  Α ιμ ίλ ιο υ  Ρ ισβο ύρ γ :

Τ Α  ΔΥΟ Λ ΙΚ Ν Α

Τά έξη; β ιβλία, εύρισχόμενα έν τώ Β ιβλιοπωλεία  
ήμών, άποστέλλομεν τ α ΐ; Έ π α ρ χ ία ι; χαι τω Έξο*- 
τεριχω, ελεύθερα ταχυδρομικών τελώ ν. — Έ π ίσ η ; 
προμηθεΰομεν ε ΐ; πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρχει 
ή α ϊτησι; νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμόν α&τοϋ.

Ή  Γ ρύλλος τοΰ Μόλου, ύπο Πονσών δέ Τ ερά ϊλ , 
δρ. 2 .2 0 — Ή Ά μ α ξ α  Ά ρ ’.θμο; 13 , ύπο Ξ αβ ιέ  δέ 
Μ οντεπέν, δρ. 1 1 .  — ’Εξομολογήσεις ένος Τέκνου 
τοΰ Αΐώνος δρ. 2 .2 0 . — Έ π ισ το λ α ί μ ια ;  Μηδενι- 
τρ !α ; δρ. 1 .1 0 .  —  Ή  Μοσχομα'γκα τώ ν Παρι
σίων , δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 2 .2 0  —  1 Ιστο
ρία δύο Μ ελλονύμφων, ύπο Ά λ ε ξ . Μανζόνη 
(τόμοι 3) δρ. 4 .— Ό  Κ αμπούρης τώ ν Παρισίων, 
ύπό Πώλ δέ Κόκ δρ. 1 . 3 0 —ΤάίΓχνη ένος Κακουρ
γή μ α το ς δρ. 2 .7 0  —  Κ λεοπάτρα δρ. 2 .7 0  
—  Τ α Μ υστήρια τοϋ Κόσμου μ ε τ ’ εικόνων, 
δρ. 1 .7 0 .—  ‘Ο ’ Ιωάννης ανευ επιθέτου (τόμοι 2)  
δρ. 4 .3 0 — ‘Η Μ άμμη (τόμοι 3) δρ. 6 .6 0  — Ιίερι- 
οδεία Ιν ΙΙιρσ'α, μ ε τ ’είκόνων δρ. 3 .3 0 . — Παρισίων 
Ά πόκρυφ?., μυθιστορία Εύγενίου Σ ύη, μετάφρασις  
Ίσιδωρίδου I. Σ κυλίσση (τόμοι 10). δρ. 6 . — Tb 
Τριακοσιάδραχμον "Επαθλον, Γρηγορίου, Δ. Ξ ε-  
νοπούλου λεπ . 5 0 .—  ΓΙαλαιαί Ά μ α ρ τ ία ι- λυρική  
συλλογή , δπο Δημ. Γρ. Κ »μπούρογλου λ^π, 60 , 
Ά σ κ ά ν ιο ς , ύπο Ά λ ·  Δουμα (τόμ. 7) δρ. 4 .2 0  — 
Ε ΐκοσιπενταετής "Ε λλην πλοίαρχος,δ ιήγημα δπό 
Στεφ. Ξένου, λ. S 0 .— Η ’Ε κστρατεία  μ α ; ε ΐ; τήν 
σελήνην, ύπο Δ. Κ αλαποθάκη, δ ρ .1 .50 .— Ερυθρ& 
κ η λίς , δπο Π αύλου Φ εβάλ, μετάφρασις Ή λ. Ρ α- 
φτοπούλου, δρ. 2 .— Ερυθροί -ροσωπιδοφοροι, ύπο 
Ponson de T erail, μ ετάφρασ ις  Ν. Δεβτουνάννου. 
(τόμ . 2) δρ. 4 . — Ερυθρόδερμοι, δπο Ρ · Duplessise, 
μετάφρασ.ς Γ . Ί γγ λέσ η , δρ. 1 .50 .
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