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Λ Ι  βονϊρομαί άποστέλλβνται ί τ . ' εΰ- 
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Μ Α Χ Η  T O Y  Β Ε Ν Ε Β Ε Ν Τ Ο Υ ,  !στοριχόν μυθιστόρημα, μετάφρασις Π. 
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Γεωργαντοπούλου. <

Ε Τ Η Σ ΙΑ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η  

προπληρωτέα
•Εν Ά ίή να ις  φρ. 8, ταΤ{ ί*α^χΙαις 8,60 

ίν τφ  ίζαιτιριχψ φρ. χροσα 15.

Έ ν  ΡωσσΙφ ρούβλια 6.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ

Ή ίεσβοινίς Si Φοντιρόζ εψαυσί Τήν χιΐρχ της (Σ ελ . 26).



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

Λήξαντος την  31Τ»ν ’Οκτωβρίου τον  
(Τ' έτους τώ ν  « ’Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», παρακαλοΰνταχ δσοχ τώ ν  
κκ. Συνδρομητών Λμών έπχθυμοΰσχ 
νά έξακολουθήσωσχν ώςτοχοϋτοχ καχ 
κατά τό Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωσχν έγ- 
καίρως τΐιν συνδρομήν αύτών. Τήν  
αύτήν παράκλησχν άπευθύνομεν κα\ 
πρός τοΰς κκ. Συνδρομητής, ών ή 
συνδρομή έληξεν ήδη την  30^ν πα
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Μ ΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Ι  Κ Ε Ρ Α Ν Δ Α Λ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

Ζ Ο Γ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν

[Σ «νέχ «ια ]

Τών χωροφυλάκων άποσταλέντων, ό εί— 
ρηνοδίκης άπεμακρύνθη παρακολουθούμενος 
Οτττο τοϋ κύρ Λεσγιδού, δστις ήθελε νά ά— 
φηγηθή αύτώ έν λεπτομερεία τά  κατά την 
ύπόθεσιν.

Ό  τάλας δικαστής σπεύδων ν’ αναχώ
ρηση, είς μάτην έπειρατο ν’ απαλλαγή τοϋ 
όχληροϋ έκείνου ουδόλως μερίμνων περί 
τών συμβάντων.

Ή  γνώμη του ην δτι κάλλιον θά έ'πρατ- 
τον άν άφηνον έν αναπαύσει τον άτυχη 
Νοέλ τεθαμμένον είς τά  έλη, άν αληθώς 
τοϋτο είχε συμβή προ δέκα έτών.

—  ΓΙολύ σκοτεινή είναι αύτή ή ιστο
ρία, παρετηρησε τώ  δικαστικφ κλητηρι.

Τέλος έπανηλθεν είς τήν οίκίαν του δυ- 
σανασχετών. Έ κεϊ εΰρε το ψητόν κεκαμέ— 
ν ον, ήδη τοΰς δέ οικείους του χασμωμένους 
καί πεινώντας.

ιίστειλεν είς τόν διάβολον τον Μισό καί 
τήν χωροφυλακήν, τον δικαστικόν κλητήρα 
και τήν άκαιρον αύτοϋ όςυδέρκειαν.

Ο κύρ Λεγισδού έπανηλθεν είς το ζενο— 
δοχέιον της κυρας Ζακού οίκτείρων τήν τυ
φλότητα τοϋ μύωπος έκείνου δικαστικού 
λειτουργοϋ, δστις ήρνεϊτο τήν ημέραν έν 
πλήρει μεσημβρία

Εύτυχώς είς Βάν ύπήρχεν είσαγγελεύς, 
δστις μεγάλως ήθελε χαρή άναλαμβάνων 
τήν διαφώτισιν τοιαύτης ύποθέσεως.

Η Καικιλία έν μέσω τών  συμβεβηκό— 
των εκείνων, άτινα τόσον έτάρασσον τον 
νοϋν καί τά  σχέδιά της ένεθυμεϊτο τό ό
νομα : Ζουάννα Τρελάν.

Ή  άλλη αύτη συγγενής, ήν ούδέποτε 
είχεν ίδει, καί ής δέν έγνώριζε τήν ιστο
ρίαν, ην άκουσίως της ή αιτία δυστυχημά
των, άτινα έ'βλεπεν έπικείμενα έπι έκείνων, 
ούς ήγάπα.

Κατελήφθη ύπό άκατασνέτου πόθου νά 
tOY) αυτήν και να τγ) θ[Αΐλησγ).

—  Στρατηγέ, ειπεν, είδατε αύτήν τήν 
νεάνιδα ;

— Τήν δεσποινίδα Τρελάν ;
—  Ναί. Πώς εΐναι ;
—  Θαυμασίως ωραία’ άλλά τήν έγνώ- 

ριζα.
—  Πώς τοϋτο ;
—  Ητο παιδαγωγός τών Φοντραίλ.
Ο Μάχιμος ταϋτα άκούων προέβλεπε 

θλιβεράν περιπλοκήν διά τόν φίλον του 
δ’Αμβαρες.

Ο στρατηγός έν τούτοις δέν ήτο κακεν
τρεχής.

—  ’Αξιολάτρευτος κόρη, προσέθηκεν. 
Εΐναι έκτακτον δ,τι συμβαίνει. ’Ιδού χω 
ρίου εορτή μετά παραδόξου προγράμματοςI

Πρό τοϋ ξενοδοχείου όλονέν τό πλήθος 
ηύζανεν. Ήρχοντο  πανταχόθεν Ϊνα μάθω— 
σιν ειδήσεις. 'Η κυρά Νικολ διεπληκτίζετο 
προς το πλήθος έκεΐνο τών περιέργων.

—  Τίποτε, σας λέγω, έκραύγαζεν είς 
τους έρωτώντας αύτήν. Ή  Μαριάννα άπό 
το Πενοέ έτρελλάθη. Ή  δυστυχησμένη !

Βαθμηδόν τό πλήθος διελύθη. Τά  παί- 
γνια τοϋ βατράχου, τής σκοποβολής καί 
τής πάλης ήσαν ισχυρότερα τής περιερ— 
γείας. Ούχ ήττον ή πανήγυρις ήν είς άκρον 
ψυχρά.

Έλειπεν ό ενθουσιασμός εκείνος, δστις 
συνήθως παρατηρειται είς τοιαύτας έορτάς.

Οί Κερανδάλ είχον έςαφανισθή.
Οί ήρωες τοϋ βατράχου, τής πάλης καί 

τής σκοποβολής, ό ’Ιάκωβος καί ό Κορεν- 
τΐνος δέν ήσαν έκεϊ.

Πένθος έπεκράτει.
Είς τό ξενοδοχεΐον τοϋ Στρατάρχου ή 

χαρά έξέλιπεν αίφνης. Ώμίλουν χαμηλο- 
χώνως ώς είς δωμάτιον άσθενοϋς.

Α ί  ύπήρετοϋσαι μοναχαί άνεφώνουν: Χρι
στέ ! θεέ μου ! Α γ ία  ’Ά ννα  ! Καλή μου 

I παρθένε ! Τ ί συμβαίνει λοιπόν ;
Ή  Νικολ Ζακού έν άπελπισία κατώ- 

μνυεν, δτι δεν θά εδιδε πλέον ουτε νά φά- 
γωσι, ούτε νά πίωσιν είς χωροφύλακας, 
είς δικαστικούς κλητήρας /αί είς δικαστάς, 
οΐτινες μόνον δυστυχήματα νά προξενώσιν 
εΐναι ικανοί.

1 Κ α τ ’ αύτήν ό Λεσγιδού δέν προσηνέχθη 
καλώς, άλλά συνώμοσεν έναντίον τών Κε
ρανδάλ. Έ λ ε γ ε  δε είς τάς θεραπαινίδας 
αύτής δτι ήπόρει πώς ήόυνήθη νά έξαπα— 
τηθη ύπό τοΰ κατηραμένου έκείνου δικα
στικού κλητήρος.

Ό  προσφιλής αύτή Κλαύδιος είχεν ά- 
πέλθει άπελπις. Ό  Θεός οίδε πότε θά έπα- 
νέβλεπεν αύτόν καί τ ί  ούτος θ άπεφά- 
σιζε !

Βεβαίως θά Ιπέστρεφε τό ταχύτερον είς 
Παρισίους διά νά μή έπανέλθγ) πλέον είς 
τόν τόπον έκεΐνον.

Δέν ήτο έν τούτοις δυσηρεστημένη κατά 
τής Ζουάννας.

Ά π ό  τής θύρας τής αιθούσης είδεν αύ
τήν τρέμουσαν ώς φύλλον, λευκήν ώς τά  
τρίχαπτα αύτής, έτοιμον νά λιποθυμήση 
καί λέγουσαν είς τόν έρωτώντα αύτήν

Κορεντϊνον άν κατηγορεί αυτούς : νΟχι !
Διπλάσιάν ήδη ήσθάνετο συμπάθειαν 

διά τήν άτυχή νεάνιδα.
Ό  Μάςιμος δέ Πρέλ, δστις είχεν ε”λθει 

είς Βρεττάνην διά νά διασκεδάση ώμολόγει 
δτι θλιβερά ήτο ή κατάστασις τών πραγ
μάτων.

Δ ιά τόν δΈστρέλ τά  πράγματα ε”βαί
νον κατ ’ εύχήν. Ικανοποιεί τό μίσος αύτοϋ 
πλέον ή δσον ήλπιζε.

—  Τ ί λέγετε, φεύγομεν ; εΐπεν ό δ’Αμ- 
βαρές, δι’ όν ή παρουσία τής έρωμένης του 
ήν λίαν κινδυνώδης.

—  ’ Ιδού έξαίρετος ιδέα, είπεν ό στρα
τηγός.

Ό  δΈστρέλ παρετηρησε τήν δεσποινίδα 
δέ Φοντερόζ.

—  Μίαν στιγμήν,στρατηγέ, είπεν αΰτη.
Καί καλέσασα τήν κατά τήν στιγμήν

έκείνην διερχομένην ύπηρέτιδα :
=  Νιότ. είπε, θέλω νά ίδω τήν δεσπο

σύνην Τρελάν.
Ό  δΆμβαρές έγενετο κάτωχρος.

Γ '.

Α ί δύο έξαδέλφαχ.

Ή  Νικολ δέν εΐχε τό θάρρος ΐν ’ άντιστ?) 
είς τήν έπιθυμίαν τής πυργοδεσποίνης τοϋ 
Σαίν-Ζιλδάς.

—  Ά λ λ ’ εΐναι πολύ άρρωστη, παρετή- 
ρησεν έν τούτοις.

—  Τόσω τό καλλίτερον... Τ ί ε'χει λοι— 
πον ;

—  ’Έπεσε χθές πού ητο είς τόν πύργον. 
Έγλύστρισε καί έκτυπησε.

—  Κ α τά  ποίαν ωραν ; ήρώτησεν ό κό
μης μαντεύσας μέρος τής άληθείας ;

—  Τό βράδυ δταν άρχιζε νά σκοτι— 
νιάζτ».

—  Τ ί μας ένδιαφέρει ή ώρα ! είπεν ή 
Καικιλία. Πηγαίνωμεν. Σας άκολουθώ.Ό— 
δηγήσατέ με.

Ή  Ν ιότ  είσήλθε πρώτη μετά προφυλά- 
ξεως.

—  ’Έλθετε, είπε τή  δεσποινίδι δέ Φον
τερόζ. Κοιμαται.

Ή  Ζουάννα άληθώς είχε κεκλεισμένους 
τούς οφθαλμούς.

Έξηπλωμένη έπί τής κλίνης της μέ λε- 
λυμένην τήν κόμην καί γυμνούς τούς βρα
χίονας έφαίνετο αναίσθητος. Θά ένόμιζέ 
τις αύτήν νεκράν άν μή εβλεπε τό βιαίως 
πάλλον στήθος της.

Ή  δεσποινίς δέ Φαντερόζ ε”ψαυσε τήν 
χεΐρά της.

Ή  χειρ έκείνη εκαιε.
—  Πρέπει νά καλέσητε ιατρόν, είπεν 

έπιτακτικώς. ’Έχει πολύν πυρετόν.
Αίφνης ή κρεολή ήνέωξε τούς οφθαλ

μούς καί χωρίς νά κύψν) τήν κεφαλήν ή 
νά κινηθή :

—  Διψώ, Ιψιθύρισε.
Καί εύδιακρίτως διά θνησκούσης φωνής 

προσέθηκε :
—  Είναι έκεϊ, ύπό τά  ύδατα, είς τό 'έ—



λος. Κοιμαται. Έξυπνήσατέ τον. Θεέ μου ! 
ΌποΤον θέαμα !

—  Παραληρεί, είπεν ή Καικιλία... Δύσ- 
τυνος κόρη !

Αίφνης ή Ζουάννα έφάνη οίονε'ι άφυπνι- 
ζομένη άπο ονείρου, άνηγέρθη καί άτενί— 
ζουσα την έςαδέλφην της διά τών μεγάλων 
αυτής οφθαλμών :

— Ποια είσθε ; ύπέλαβεν. Ουδέποτε σας 
ίΐδα. Δεν σας γνωρίζω.

— Είμαι συγγενής σας, φίλη σας.
—  Δεν έχω πλέον οΰτε συγγενείς, ούτε 

φίλους. 01 γονείς μου άπέθανον. Είμαι 
μόνη είς τον κόσμον.

— Ό χ ι ,  Ζουάννα. Είμαι έξαδέλφη σου, 
ή Καικιλία δε Φοντερόζ. Δεν ήκουσες ποτε 
τό ονομά μου ;

~  Ό χ ι . ................................................
—  Έ γ ώ  έγνώριζα τό ’.δικόν συυ. Σε 

έσυλλογιζόμην. Ή λ π ι ζα  νά σε συναντήσω 
ήμεραν τινά καί ιδού ήλθεν ή ήμερα αϋτη.

— Φευ !
—  Δεν θά σέ έγκαταλείψω. Σέ άγαπώ 

πολυ, ώς αδελφήν. Εΐμεθα έρημοι καί αί 
δύο, άνευ φίλων' θά ύποστηρι^θώμεν άμοι- 
βαίως καί θά βοηθησωμεν ή μέν τήν δέ. 
θέλεις ;

—  Είσθε τόσον καλή δσον καί ωραία.
—  Δ ια τ ί νά μή ήμαι καλή ; Πίστίυσόν 

μοι, Ζουάννα. Ή  άγα.θότης μοί είναι εύ
κολος. Ύπέστης πολλάς θλίψεις. Θά σέ πα
ρηγορήσω. Θά ποάζω δ,τι δύναμαι νά γλυ
κάνω τάς όδύνας σου.

— Δέν θά νυμφευθήτε ;
—  Ίσως.
—  Θέλω νά γνωρίσω τάς αγαθότητάς 

σας. Καθήσατε έκεΤ πλησίον μου, πλησιέ— 
στερα. Δέν δύναμαι πλέον νά ομιλήσω. ’Α 
κούσατε με.

Καί καταβληθεΐσα κατέπεσε βχρέως 
επι τοΰ προσκεφαλαίου της.

— Θεέ μου ! πόσον υποφέρω, είπε φέ— 
ρουσα τήν χεΐρα εις τήν κεφαλήν.

r r u  ν
—  1 1 έχετε ;
—  Είμαι πολύ καταβεβλημένη* χάνω 

τό θάρρος' ό νους μου φεύγει. ’Αποθνήσκω!
—  Πήγαινε, Ν ιότ, είπεν ή δεσποινίς δέ 

Φοντερόζ. Ά  ! φοβερά ήμέρα ! Ζητήσατε 
ένα ιατρόν. Ά ς  λάβουν τούς ΐππους μου.
Ας ύπάγωσιν είς Βάν άν είναι ανάγκη.

— Κλαύδιε, έψιθύρισεν ή κρεολή, ποϋ 
είσαι ;

Ευτυχώς εΰρον παρά τφ  είρηνοδίκη ένα 
έκ τών φίλων του ιατρόν έλθόντα έκεϊ διά 
τήν έορτήν.

—  Είναι φοβερός πυρετός, είπε. Φοβοϋ- 
μο ι μήπως πάθη τ ι  ό εγκέφαλος.

Καί ανέγραψε φάρμακά τινα.
—  Η φύσις θά ένεργήση κάλλιον ήμών, 

χροσεθηκε μεθ’ άπλότητος.
Είχε τουλάχιστον τό προσόν τής είλι— 

κρ'.νείαί.
—  Ή  δεσποινίς είναι νέα καί Ισχυρά, 

θ ά  κατίσχυση τής άσθενείας.
Συνέστησε φρόνησιν, ποτά αναψυκτικά 

και πάγον πλήν που νά εύρεθή είς Έ λ — 
βέν ;

Η δεσποινίς δέ Φοντερόζ κατελθοϋσα

διηγήθη τήν κατάστασιν τής άσθενοϋς είς 
τόν δ’Αμβαρές καί τούς άλλους.

—  Εισθε εΰσπλαγχνοι, εΤ—εν ή Καΐκι— 
λία. Τρέζατε εις τόν πύργον καί πέμψατε 
πάγον δι’ ένός ύπηρέτου. Ά ν  ΐδητε τόν 
Ζεαννΐνον επιφορτίσατε αύτον.

Καί πρός τόν δ’Εστρέλ προσέθηκε μετά 
τίνος κακεντρεχείας :

—  Τοιουτοτρόπως θά έξιλεωθώσι τά  
άμαρτήματά σας.

Ό  δ’Αμβαρές άνήλθε τήν κλίμακα ένω 
έπέσαττον τΰν ΐππον του, έ’δωκεν εν λου- 
δοβίκιον τή Νιότ, ήτις έθεώρησεν αύτόν ώς 
αύτοκράτορα καί έπλησίασε τήν κλίνην 
τής ερωμένης του.

Έκείνη δέν άνεγνώρισεν αύτόν.
—  Δυστυχής κόρη ! έψιθύρισεν.
Ά λ λ ’ ή έκδήλωσις αϋτη τής εύαισθησίας 

ολίγον διήρκεσεν.
Ό λ ίγας  στιγμάς βραδύτερον έκλιπόντος 

τοΰ φόβου του, ε’ βαινε καλπάζων έπί τής 
όδοΰ τής άγούσης είς Σαίν-Ζιλδάς συνο— 
δευόμενος ύπό τοΰ λοχαγού.

Ό  στρατηγός καί ό δέ Πρέλ ήκολούθουν 
αυτούς μακρόθεν.

Ή  δεσποινίς δέ Φοντερόζ άφήκεν αυτούς 
καθ’ οδόν προφασιζομένη δτι είχε πληρο
φορίαν τινα νά ζητήση παρά τίνος φίλα- 
κος καί ύποσχομένη νά τούς καταφθάση.

ΈκεΤνοι ήσαν είς τόν πύργον ένφ αύτη 
δέν είχεν είσέτι φανή.

Άπερχομένη τοΰ ξενοδοχείου τοΰ Στρα
τάρχου συνέστησε θερμώς τήν Ζουάνναν 
τή ξενοδόχω καί τή Ν ιότ λεγουσα:

—  Θεωρείτε την ώς άδελφήν μου’ μή 
φεισθεΐτε ούδενός. Σώσατε την !

["Ε π ετα ι συνέχεια].
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[Συνέχεια ]

—  "Αν σοί τό είπον, σημεΐον δτι είχον 
δίκαιον... Ώ  ! κατάστασις προκαλοϋσα 
τόν γέλω τα , διότι είσαι ύπερτέρα τοΰ 
θρήνου !... (*α ί τοΰτο λέγων έστρέβλωσε 
μικρόν τό  στόμα),., ά !... τώρα ένθυμοΰ- 
μαι.._ δέν οφείλω νά γονυπετήσω καί νά 
ζητήσω  συγγνώμην ;... (Τό έρύθημα ά- 
ν^λθεν έπί τοΰ προσώπου του άχρι τής 
ρίζης τών τριχών... Μετά τινας δέ σ τ ιγ -  
μάς σιωπής, έξηκολούθηβε :) ... Τό αί- 
σχος δέν αρχίζει άπό τοΰτο... Μή δέν α 
κολουθεί ώς σκιά τό Ιγκλημα ; Γονυ
πετών τις καθιστεί αύτό μεγαλείτερον... 
άλλ’ ό έξευτελισμός ήδη συνετελέσθη .. 
Aoc μοι τόν θώρακα.

'Ο Βελτράμος, δπα*ούσας είς τήν δια

ταγήν, έβοήθησεν αύτφ δπως φορέση τόν 
θώρακα καί 2σ«ριγξε τά  άγγύλια, άτινα 
άπό τής δεξιάς μασχάλης κατέληγον μι
κρόν άνωθι τ^ς πλευρδς, διότι τά  διά
φορα είδη τών θωράκων τής έποχής έκεί
νης ήσαν κατεσκευασμένα ώς τά  νεώτερα 
περιστήθια, μετά κλειδώσεων έκ τοΰ ένός 
μέρους δπως άνοίγωνται καί κλείωνται, 
καί έκ τοΰ έτέρου, ώς εϊπομεν, μετά δ ια 
φόρων πορπών, δπως προσαρμόζωνται έπί 
τοΰ σώματος τοΰ ιππότου- άλλ’ ένφ δ 
Βελτράμος έξηκολούθει τό Ιργον του, δι ε - 
κόπη αίφνης υπό αλγεινής έπιφωνήσεως 
τοΰ Ρογήρου, είπόντος :

— ; Ά α ι  ! πόσα σοί Ιδωκαν οί έχθροί 
μου διά νά μέ μαχαιρώσης έκ τών  νώ 
των ; . καί Ιφερεν αμέσως τήν χεΐρα είς 
τά  νώτα του ϊνα ί ίη  άν έτραυματίσθη.

—  Ίπ π ότα  ! ... άπήντησεν δ Βελτρά
μος, όπισθοχωρήσας βήματά τινα ... καί 
τ ί  ! νομίζετε δτι εύρίσκεϊθε μεταξύ δολο
φόνων, μέ τήν αλήθειαν, Δέν σ2 ς τό είπα 
δτι ή πληγαίς σας δέν ίατρεύθησαν ακόμα 
έντελώς ; Καί αυτή είς τόν δρόμο θά σ3ς 
ένοχλϊΊ περισσότερον άπό ταΓς άλλαις, 
διότι είναι ακριβώς είς τό μέρος δπου 
κλεΐ ό θώρακας καί Ιχει τή σιδερένια 
αζονλα *. Είς τ ί σ3ς Ιβλαψα έγώ, διά νά 
ϊχετε  τόση παράδοξη δυσπιστία έναν- 
τίον μου ;

Ό  Ρβγήρος έστράφη καί γελών, ώς 
γελώσι συνήθως οί άκροώμενοι λόγους ήκι
στα συνετούς, ή λίαν μωρούς, προσέ- 
θετο :

—  "Ολοι οί άνθρωποι είναι τίμιοι πρίν 
γίνουν κακοΰργοι, καί άν δέν διέπραξέ τις 
Ιγκλημα, τοΰτο δέν σημαίνει δτι Ιχει καί 
αγαθήν τήν ψυχήν. "Εως τώρα, ποΤος 
είξεύρει, πόσα έγκλήματα διέπραξας καί 
σύ vosq&s ! Ά λ λ ά ,  θά μοΰ είπ?1ς, δτι 
ή χείρ σου δέν έξεδηλωσε τήν δολιότητα 
τοΰ νοός. Καί πισ,τεύεις δτι διά τοΰτο 
είναι όλιγώτερον Ινοχος ; Ί σ ω ς  δέν σοΰ 
έπαρουσιάσθη ή ευκαιρία' άλλά δύναται 
νά σοΰ παρουσιασθ^ κάθε στιγμήν. Στρα- 
βόνεις τό στόμα ; Δέν μοΰ πιστεύεις ; 
Ε ξέ τα σ ε  τήν καρδίαν σου, άδιάντροπε,καί 
βεβαίωσε μου κατά πρόσωπον, άν τολ -  
μόΕς, δτι δέν έσκέφθης ποτέ έγκλήματα.

—  Σόίς ζη τώ  συγχώρησιν, ίππότα, 
άλλά νομίζω δτι τό καλλίτερον είναι ν’ ά-

[ φίσωμε τήν καρδιά μας ήσυχη. Έ γ ώ  π ι-
I στεύω δτι ούτε περισσότερο, οΰτε ολιγώ- 

τερο άξίζω  άπό τούς άλλους ανθρώπους. 
Είξεύρω βέβαια δτι δέν θά έπρόδιδα ποτέ 
κανένα, καί πολύ όλιγώτερο σόίς, γενναίε 
ίππότα. Ά π ό  τό άλλο μέρος, έγώ είμαι 
άνθρωπος χονδρός καί δέν νοιώθω κου- 
κοΰτζι άπό αύτά τά  ψιλά πράγματα. 
Στοχασθήτε δ ,τι θέλετε. Αύτό  δέν θά μέ 
κάμη νά κοιμηθώ όλιγώτερον ήσυχα. Ώ ς  
τόσον πλησιάσετε χωρίς φόβον, άν θέ
λετε νά σβς βάλω ταίς αζουλαι,ξ τοΰ θώ- 
ρακά σας, ή καλλίτερα, άν θέλετε καί 
μία φορά νά άκούσετε μία καλή συμβου
λή, νά σόΖς βγάλω δλως διόλου τό θώ-

1 Ά ζ ο ν Λ α  Ιν Κεφαλληνία, ή ένταϋθα λεγομένη 
χ ό π ι τ σ α . Ή  λέξις εΤναι πιστεύομεν έλληνική έκ 
τοΰ αγχύΛ η.



ρακα, διότι άν μείνετε ακόμη όλίγαις ήμέ- 
ραις έμπορεΐτε νά ίατρευθήτε έντελώς.

Ό  Ρογήρος, πλησιάσας είς τον Βελ- 
τράμον, τόν διέταξε νά έξακολουθήση 
δπλίζων αΰτόν. "Ο τε δέ ό σίδηρος προσ- 
τριβόμενος είς τάς μη Ι τ ι  καλώς έπουλω-

άπηλπισμένος δτι θά ήμπορέσω νά την 
επιτύχω.
Άνυπομονών δέν περιέμεινε την συμπλή- 

ρωσιν τοΰ όπλισμοΰ του, άλλά μετά μό
νων των οπλών, ά Ιφερεν, έξήλθε τής α ι 
θούσης καί κατήλθεν είς την αυλήν, όπου

μένας πληγάς του, προΰκάλει όζεις πό- ! εΰρε τόν Ιππον του έτοιμον, ον έκράτει 
νους, δέν ΰπέθετβν, ώς πρίν, προδοσίαν, 1 άπό τοΰ χαλινού είς τών ιπποκόμων, 
άλλ ’ άνεκουφίζετο βάλλω* ΰπόκωφον στε- | Ίππεύσας, χωρίς νά είπη λέξιν, έπτέρ- 
ναγμόν. νισεν αΰτόν δπως έξέλθη τής αΰλής. Ά λ λ ’

Τότε δ Βελτράμος έπαυε και άνυψών ! ένφ έξήρχετο, έπεφάνη ό Γΐνος, έπιστρέ- 
τους οφθαλμούς, τόν παρετήρει.... άλλ ’ ή , φων μετά τινων τών συντρόφων του, και 
έκδήλωσις τοΰ άλγους δέν έφαίνετο πλέον I άνακόψας αΰτφ τόν δρόμον, ειπε : 
έπί τοϋ προσώπου τοΰ Ρογήρου, δστις ! —  Διά ποΰ, πρίγκηψ ;
έδείκνυεν άπεναντίας μεγαλοπρεπή άπά- —  Δ ι ’ δπου θέλει εκείνος, ό όποιος μέ
θειαν, ητις οΰτε έφαίνετο, ουτε ητο αΰτφ 1 έκαμε νά άπολέσω ταΰτοχρόνως καί πα- 
φυσική, άλλά βεβιασμένη, ένεκα μεγαθύ- τέρα καί άθψότητα.
μου νπερηφανίας, δπερ ητο θαυμάσιον, | —  Οί λόγοι σας είναι παράδοξοι, Ρο -
άλλά. και έπροξένει οίκτον ταΰτοχρόνως j γήρε. Εΰαρεστήθητε, παρακαλώ, νά όμι- 
είς τόν βλέποντα. 1 λήσετε καθαρώς, διηγούμενος τ ί  σάς συ-

—  "Ο τα ν— έξηκολούθησε λέγων δ Ρο -  I νέβη.
γήρος —  έπιστρέψη δ κυρ Γΐνος, είπέ αΰτφ | —  Μη φροντίζετε, νά τά μάθετε, κύρ
δτι άφοΰ ή φύσις μας είναι τόσον χαμερ- Γίνε. Έμάθετε άχρι τοΰδε αρκετά, δπως 
πής, ώστ* ό'ταν άκούσωμεν τά  δυστυχή- . περιφρονήτε τοΰς άνθρώπους. "Αν σάς δι- 
ματα τών άλλων λησμονοΰμεν τά  ίδικά ηγούμην τ ί  μοΰ συνέβη, θά τοΰς έμισεΐτε 
μας, ίΐ α’ισθανόμεθα αυτά όλιγώτερον, άς . . .  καί τοΰτο θά έβλαπτε μεγάλως καί 
χρησιμεύσωσιν είς αΰτόν τά  ίδικά μου, σάς καί έκείνους. Έλευθερώσατέ μοι τόν 
πρός παρηγοοίαν τών ίδικών του, τά  » -  I δρόμον.
ποια απέναντι τών ίδικών μου είναι παι- | —  Ό  νοΰς οας, φίλε μου, εΐναι άσθε-
γνιδάκ^α παιδιαρίστικα. Είπέ αΰτφ, δτι ■ νής, καί άν ή φιλανθρωπία δέν έπιτρέπη 
φεύγω, διά νά μή τόν λυπήσω μέ φοβεράν νά έγκαταλείψη κανείς τόν σωματικώς 
ιστορίαν, άν πράγματι μέ άγαπ^Ε— ή νά ! άσθενοΰντα, πολΰ όλιγώτερον έπιτρέπει 
μή τόν χαροποιήσω, άν υποκρίνεται —  ή νά έγκαταλείψη κανείς τόν ασθενή κατά
χαλλίτερον μην είπΐίς αΰτφ τίποτε. ’ Από 
τά  είς έμέ συμβαίνοντα, δέν είναι δυνα
τόν νά προέλθη $ κακόν. Δ ι ’ αΰτών γίνε
τα ι  γνωστόν, δτι τ ίποτε δέν ώφελεΐ, οΰτε 
τιμ ιότης , οΰτε βΰστάθεια , οΰτε έρως , 
οΰτε φιλανθρωπία, οΰτε κανών τών εΰγε- 
νών παθών' δτι μία δύναμις, είς τήν ό- 
δποίαν δέν μοί είναι έπιτετραμμένον ν’ άν- 
τ ισ τώ ,  μέ παρασύρει' δτι δέν υπάρχει άν
θρωπος, ό όποιος δύναται νά καυχηθίί, 
δτι δέν είναι κακοΰργος —  καί άν καυχιά- 
τα ι είναι μωρός —  καί άν ή περίστασις 
παρουσιασθί) πρός αΰτόν, ή ψυχή του δια- 
ψεύδει αμέσως έαυτήν'— πράγματα, είς ό-

τήν καοδίαν, τής όποιας αί άσθένειαι εί
ναι βαθύτεραι και φοβερώτεραι,

—  Γίνε, Γίνε, έλευθερώσατέ μου τόν 
δρόμον, ή σπρώχνω κατ ’ έπάνω σας τόν 
ϊππον, καί άς συμβ·7) δ ,τι θέλει.

—  Αιώνιε Θεέ ! άνέκραξεν ό Γίνος άπο- 
συρθείς, καί άρας είς τόν οΰρανόν τάς 
χεΐρας : άφηοεσας αΰτοϋ τόν νοΰν ! είπε.

—  Φίλε, έφώνει αΰτφ δ Ρογήρος φεύ- 
γων, άν ηναι αληθές, δτι δ άνθρωπος δύ- 
ναται ν’ άγαπήση τόν άνθρωπον —  τό ό
ποιον δέν πιστεύω —  τώρα εΐναι ανάγκη 
νά εΰρεθϊί άλλη λέξις, δπως έκφράζη τήν 
άγάπην ταύτην, άφοΰ ή φιλία δηλοΐ πόίν

λίγα λόγια, τά  όποια είναι καλλιτίρον νά δ,τι κακόν τό μίσος, ή λύσσα καί δ δόλος 
μή ήξεύρη κανείς, διότι ή γνώσις αΰτών δύνανται νά πράξωσι κατά τοΰ λαλοΰντος
καταβάλλει τό  πνεΰμα, άντί νά τό άνυ- 
ψόνη, καί κάμνει τόν άνθρωπον νά στε- 
ναζη ΰπό τό βάρος τής άνθρωπίνης του 
φύσεως, ώς ό δοΰλος ΰπό τό βάρος τών 
είς αΰτόν έπιβαλλομένων μόχθων.

Καί ταΰ τα  λέγων καί έπισωρεύων πλά
νας έπί πλανών, άγνοοΰμεν καί ήμεΐς ποΰ

πλάσματος. ’Εγώ άπό τοΰδε, Οταν τις 
μοΰ είπη δτι είναι φίλος μου, θά στηρίζω 
τά  νώτα είς τόν τοίχον, δπως μή πληγω 
θώ όπισθεν, καί θά θέτω τάς χεΐρας είς 
τά  θυλάκιά μου, διά νά μή μοΰ κλέψουν 
τό βαλάντιον, δταν μέ έναγκαλίζωνται.

Καί καλπάζων έξηκολούθει προσθέτων
Οά κατέληγεν, άν μή δ Βελτράμος, τήν 1 πολλά άλλα γνωμικά, τά δποΐα δ άνεμος, 
στιγμήν έκείνην σφίγξας καί τήν ?ελευ- \ ώσεί είχε λογικόν, άρπάζων δέν άφισε ν’ 
ταίαν λωρίδα, Ιλεγεν : άκουσθώσι,καί τά  δποΐα θά έπροξένουν οί-

—  Έ τελε ίωσεν . t  κτον άναφεοόμενα. ’ Ας άπολεσθώσι ! . . .
—  Εΰτυχής έγώ, οταν θά είποΰν τήν Θά σεβασθώμεν τό δικαίωμα τοΰ στοι- 

λέξιν αΰτήν έπί τοΰ πτώματός μου ! Καί ; χειου. . . ΕΓ9ε δέ ν’ άπώλλυντο μ ετ ’αΰτών
δμως ποιος ήξεύρει, μή καί έν τφ  τάφψ 
αυτφ μέ περιμένει καμμία βάσανος, καί 
άν έν αυτφ είναι πλήρης άνάπαυσις ; ... 
Καί δμως άνάπαυσιν δέν δύναμαι νά έλ- 
π ίζω  δτι θά εΰρω άλλαχοΰ, διότι δύο ε ΐ
ναι at καταστάσεις τοΰ άνθρώπου, ή ζωή 
καί ό θάνατος' καί έν τ^  πρώτη είμαι

καί τά  έγκλήματα, άτινα τά  έπροκάλε- 
σαν, καί τά  όποια δυστυχώς ΰπάρχουσι 
καί πληθύνονται έν μέσψ ημών.

*0 λαός μάς κατηγορεί, οτι άρεσκόμεθα 
ν’ άνερευνώμεν τά  έγκλήματα καί συκο- 
φαντοΰμεν προθύμως τήν τών ανθρώπων 
φύσιν. ΤΩ λαέ, λαέ !

Ό  Θεός, δ έν τοΐς άδύτοις* τών  καρ
διών κατερχόμενος, γινώσκει, άν ή πρό- 
θεσις ημών ήναι ειλικρινής, καί άν 
— άντί νά λυπώμεν ήμάς τε καί τούς άλ
λους, αφηγούμενοι Ιστορίαν κακουργημά
των —  δέν έποθοΰμεν νά έξυμνώμεν τήν 
δόξαν σου, νά χύνωμεν τό φώς τοΰ άσμα
τος έπί τών μεγαθύμων άθλων καί νά με- 
θύωμεν έν τι] αΰρ$ τής αρετής.

Ά λ λ ’ ίδέ περί σέ καί έρώτησον :
—  IΤοΰ είναι ή άρετή ;
Ώ  ! οΰδ’αΰτή ή ήχώ θ’ άπαντήση είς 

τήν άλλόκοτον ταύτην λέξιν.
Ό  Ρογήρος, βασανιζόμενος ΰπό τοϋ 

πυρετοΰ τών αλγεινών αΰτοΰ σκέψεων, ά- 
πεμακρύνετο έπί μάλλον καί μάλλον διά 
τής πεδιάδος. Ά λ λ ’ έπειδή καί πάσαι αί 
λύπαι ήμών εχουσι τέλος, χαλαρούμβναι, 
άν ηναι τοιαΰται, ώστε νά ΰποφέρωμ*ν 
αΰτάς έν υπομονή, ή καταστρέφουσαι 
τήν ψυχήν, άν ήναι ύπέρτεραι αΰτής, at 
δέ τοΰ Ρογήρου δέν είχον τήν δύναμιν νά 
καταστρέψωσι τήν ψυχήν του, ή εΰγένεια, 
?)τις έν αΰτφ ήτο σφοδρότατον πάθος, 
μόλις εΰρε καιρόν ν’ άκουσθϊί, ήρχισε νά 
έλέγχη αύτόν διά τοΰς παραδόξους τρό
πους, δι ’ ών έφέρθη πρός τόν Γΐνον, τόν 
μόνον έκ τής άνθρωπίνης οίκογενείας, δν 
ένόιχιζεν άξιον σεβασμοΰ καί τιμής.

"Οθεν έστρεψε τόν ϊππον του ώσανεί 
θέλων νά ζητήση συγγνώμην παρά τοΰ 
μέρους τοΰ οΰρανοΰ, δπερ έκάλυπτε τόν 
γενναΐον έκεΐνον άνδρα, διότι ένόμιζεν δ’ τ ι  
ό ϊππος του είχε φέρη πλέον αΰτόν έκτος 
τής θέας τοΰ οϋκου έκείνου.

Ά λ λ ’ ήπα τά το ' ό ίππος, άφεθείς δλως 
είς τήν διάθεσίν του, είχε προχωρήση 
βραδέως, ώστε δ Ρογήρος, οΰ μόνον τόν 
οίκον, άλλά καί αΰτόν τόν αγαθόν Γΐνον 
διέκρινεν, δστις έν τη αΰτ?) θίσει, δπου 
τόν είχε άφίση, ϊσ τα το  ακίνητος, βλέπων 
αυτόν.

Τότε, έσυρε τοΰς χαλινούς, έπτέρνισε 
τόν ϊππον του, καί έντός ολίγων λεπτών, 
εΰρεθείς παρά τόν Γΐνον, άφίππευσε καί 
Ιπεσεν είς τάς άγκάλας του.

Ή  κεφαλή του, ώσεί μή δυναμένη νά 
ΰποφέρη τό βάρος τής συγκινήσεως, ϊκλι- 
νεν έπί τοΰ ώμου τοΰ φίλου του. Τό ποό- 
σωπόν του έγένετο λευκόν ώς σουδάριον, 
άλλ’ οΰδέν δάκρυ έρρευσεν άπό τών ο
φθαλμών του.

Ό  λάρυγξ του κεκλεισμένος δέν έπέτρε- 
ψεν είς τούς λόγους νά έξέλθωσΓ καί έκεΐ- 
νος δέν άπεπειράθη κάν νά δμιλήση.

Ό  Γΐνος ΰπεστήριζεν αΰτόν' ή έκφρα- 
σις τοΰ προσώπου του δέν μετεβλήθη, 
άλλά παχύτατον δάκρυ κυλισθέν βρα
δέως άπό τών οφθαλμών του έπεσεν έπί 
τής κόμης τοΰ Ρογήρου, καί μετά τοΰτο, 
άλλα πολλά, καθιστάμενα βαθμηδόν συ
χνότερα... ένφ τό πρόσωπον του, ώς εΓ- 
πομεν, οΰτε μείζονα, οΰτε έλάσσονα λύ
πην ένέφαινε, καί έκαστος τών μυών του 
έμενεν είς τήν θέσιν του, ώσανεί οί ο
φθαλμοί του οΰδέν ειχον κοινόν πρός τά  
δάκρυα, άτινα άνέβλυζον αΰθορμήτως 
άπό τής καρδίας.

Ποιητής, βλέπων τά δάκρυα ίκεΐνα ΰπό



-τάς πυκνάς όφρΰς, καί κυλινδούμενα έπί 
ήλιοκαοΰς και τραχέως προσώπου, ώς ήτο 
τό τοΰ Γίνου, Θά άνεμιμνήσκετο βεβαίως 
τών στίχων τοΰ 'Ομήρου, έν οίς οΰτος 
παρομοιάζει τά  δάκρυα τοΰ Άγαμέμνο- 
νος πρός δνοφερύν ίίόωρ, χεόμενον άιτυ 
κρήνης μελανύδρον κατ' αίγίλιπος π ί— 

τρϊ\$.
Τά κύρια πάθη τών δύο τούτων άνδρών, 

άν ήτο δυνατόν νά έκφρασθώσι διά τής 
γλώβσης, δέν θά άρμοζε ν’ άναφερθώσιν 
ένταϋθα. Οΰ μόνον άπερρόφων πάσαν άλ- 
λγIV δύναμιν τής ψυχής, άλλ’ ένέτειναν 
χαί τόσον πολύ τήν προωρισμένην νά δέ
χεται τάς ωθήσεις των, ώστε μικρόν Ι τ ι  
καί αύτη θά διερρήγνυτο φέρουσα βεβαιό
τατα  θάνατον.

Δέν άνέπνευσαν.
Καί δμως έ  άφωνος έκείνη περίπτυξις 

έξέφρ αζε πλείονα, οσων ήδύναντο νά έκ- 
φρασθώσι καθ'οίον δήποτε τρόπον.

Ό  είς δέν έζήτησεν" ό άλλος ΰπεσχέθη.
Ό  μέν έδέχθιη' ό δέ δέν προσέφεοε.
Μυστηριώδεις κινήσεις φνβεως έξηγνι- 

βμένης, &ς τό πλήθος οΰδέποτε θά έννο- 
ήση, καί άπό τής έξιστορήσεως ιώ ν  ό
ποιων δέον νά τηρήται μακράν, ώς άπό 
τών μυστηρίων τοΰ άγιαστηρίου.

Μετά πολλγ,ν ώρα ν, ό Γΐνος είπεν έπί 
τέλους :

—  Λοιπόν, Ιχετε άμετάθετον άπόφα- 
βιν νά αναχωρήσετε άμέσως ;

—  Ναί.
—  Δέν λαμβάνετε τινά τών άνθρώπων 

μου συνοδόν ;
Ό  Ρογήρος Ισφιγξε τήν χεϊρά του καί 

προσήλωσε τοΰςοφθαλμούς είς τούς οφθαλ
μούς του, έκδνιλών ούτως αΰτφ τάς ευ
χαριστίας του, ειτα προσέθετο :

-— Κΰρ Γϊνε, δτι σήμερον μέ ένοχλεϊ 
όλιγώτερον είνε ή άπομόνωσις.

—  Γεννηθήτω τό θέλημά σας. Μ ετα 
βαίνω είς τό βασίλειον' ή κατοικία μου 
θά ήναι είς τάς υπώρειας τών όρέων τοΰ
Αρπίνου παρά τάς όχθας τοΰ Γαριλλιά- 
νου, έπί τής χώρας, τήν οποίαν κατεϊ- 
χον ποτέ οί άνδρεϊοι Σαοακηνοί... Τήν 
χώραν έκείνην θεωρώ ώς πατρικήν μου 
κληρονομιάν, διότι άνήκει είς γενεάν κα- 
ταδιωχομένην καί δυστυχή. Έκεϊ, δέν τό 
αγνοείτε, Ρογήρε, θά ζϊ) καρδία, τής ό
ποιας ό προτελευταίος στεναγμός θά άπευ- 
θυνθ?ί πρός τόν Θεόν, ό δέ τελευταίος 
προς υμάς, καί βραχίων ό όποιος ένόσψ 
δύναται νά φέρν) τό ξίφος θά πολεμήσν) 
πάντοτε προθύμως υπέρ υμών, άοκεΐ μόνον 
νά μή μέ προσκαλέσετε κατά τοΰ Μαμ- 
φρεδου, διότι δύναμαι νά τείνω τήν δε
ξιάν έπί άναμμένων ανθράκων, καί οΰχί 
νά την άνυψώσω κατ ’ έκείνου τόν όποιον 
ήρχισα νά άγαπώ.

—  Αν καί τοΰτο θά σ&ς φανΐ) παρά
δοξον, μάθετε, κΰρ Γίνε,δτι άν ποτέ έπι- 
καλεσθώ τήν συνδρομήν τών δπλων σας, 
δέν θά πράξω τοΰτο ή ύπέρ τοΰ βασιλέως 
Μαμφρέδου. Περισσότερα δέν είναι έπιτε- 
τραμμένον νά μάθετε περί τούτου, διότι 
θά ήτο έπίσης άλγεινόν, είς έμέ μέν νά 
διηγηθώ, είς σβίς δέ ν’ άκούσητε. Άρκοΰ-

σιν δσα σάς ειπον. Γϊνε, γλυκύτατε φίλε 
μου, χαίρετε.

Καί ταΰτα  είπών ό Ρογήρος, Ισφιγξεν 
έκ νέου τήν χεϊρα τοΰ Γίνου, δστις είπεν:

—  Άφιρρέσατε μέγα βάρος άπό τής 
καρδίας μου·. Τώρα βεβαίως δέν θά π τα ί-  
ωμεν ή μ ε ΐς ,  άν οί βάρβαροι δέν διωχθώσιν 
έκεϊθεν τών "Αλπεων. Τό ξίφος σας, Ρ ο 
γήρε, έξ δσων είδον έν Ρώμιρ, δύναται νά 
άναπληρώσν) καί μέ τό παραπάνω τό κα
κόν, τό  όποιον Ικαμεν ή γλώσσά σας. 
Χαίρετε! Προσοχή, μή τό λησμονήσετε... 
Είς τάς ύπωρείας τών όρέων τοΰ ’ Αρπίνου,

—  Νά τό λησμονήσω ! "Οταν ή ψυχή 
μου λησμονήσϊ) δτι ΰπήρξεν Ιν χθες, καί 
Ιν αύριον, τό τε  δύναται μόνον νά σας λη- 
σμονήσγ), Γίνε !

—  Κάλλιστα  ! Έκεϊ λοιπόν περιμένω 
νά μέ προσκαλέσετε.Έν τοσούτψ, άς τρο- 
χίσωμεν τά  ξίφη μας, ώστε άν κανείς άπό 
τούς Γάλλους σωθνϊ νά διηγνϊται έκεϊθεν 
τών Ά λ π ε ω ν  πώς κόπτουσι τά  ιταλικά 
ξίφη·.· Χαίρετε ! άλλ’ όχι" περιμείνατε, 
Ρογήρε... Λάβετε τό έγχειρίδιον τοΰτο, 
καί άν κατά τύχην δέν δυνηθήτε νά Ιλ- 
θετε ό ίδιος, ό ταχυδρόμος, τόν όποιον 
θά πέμψετε πρός με μέ αυτό, θά έπι- 
στρέψγ) φέρων πρός υμάς τετρακοσίους άν- 
δρας καί ενα φίλον.

—  Τί δύναμαι νά σάς είπώ, Γϊνε ;... 
χαίρετε !

—  Μή περιμείνετε νά μέ προσκαλέσετε 
είς τά  ύστερα... Συχνάκις, Ρογήρε, άριθ- 
μός μικρότερος άνδρών, ή οσους Ιχω  έγώ, 
φθάσας είς κατάλληλον στιγμήν θά συνέ- 
τεινεν είς τήν νίκην στρατού, τόν όποιον 
χιλιάδες οπλιτών, άφοΰ παρήλθεν ή ευ
καιρία, δέν ήδυνήθησαν νά σώσωσι. Μή 
μοΰ φεισθήτε. Σκέφθητε δτι τρέχων μετά 
τών άνθρώπων μου οΰδεν πράττω ύπέρ 
υμών καί όλίγιστα υπέρ τοΰ Μαμφρέδου' 
άλλά πολλά ύπέρ έμοΰ, διότι ή ΰπερτάτη 
τών ηδονών τοΰ άγαθοΰ πολίτου είναι νά 
μάχεται ύπέρ τής πατρίδος του. . Μοί 
τό ύπόσχεσθε, Ρογήρε ;

—  Σάς τό υπόσχομαι.
—  Έναγκαλισθήτέ με μίαν άκόμη φο

ράν... καί χαίρετε ! ...
Ό  Γϊνος έκράτησεν αΰτφ τόν άναβο- 

λέα, ό δέ Ρογήρος, ίππεύσας Ιτεινεν 
αΰτφ τήν δεξιάν. *0 Γϊνος τήν Ιφερεν έπί 
τοΰ μετώπου του, είπών :

—  Μου κάμνει καλόν είς τήν κεφαλήν, 
ώς ή ευλογία τοΰ πατρός μου. Προσέξετε 
πρό πάντων είς τάς πληγάς σας. Χαίρετε, 
άγαπητέ μου Ρογήρε... χαίρετε !

Ό  δυστυχής νέος άπεμακρύνετο Ιχων 
τό πρόσωπον έστραμμένον πρός τά  οπίσω 
καί άποχαιρετίζων έπανειλημμένως τόν 
φίλον του, δστις δέν έκινήθη έκ τής θέ- 
σεώς του, άχρις ού διέκρινεν αΰτόν. "Οτε 
δέ δέν τόν έβλεπε πλέον, ενεκα τής ανω
μαλίας τοΰ έδάφους καί τών έλιγμών τοΰ 
δάσους, άπήλθεν έπί τίνος πυργίσκου, 
δπως ϊδϊ) αΰτόν έξερχόμενον είς τήν πε
διάδα... Ά λ λ ’ έπί τέλους και έκεϊ η δρα- 
σίς του δέν είχε πλέον τήν δύναμιν νά 
τόν διακρίν·/]. Τότε κλίνας έστήριξε τοΰς 
άγκώνας έπί τοΰ χείλους τοΰ πυργίσκου

καί κρατών διά τών χειρών τήν κεφαλήν 
Ιμεινεν έπί μακρόν θεωρών τό  μέρος, πρός 
τό  όποιον δ φίλος αΰτοΰ έγένετο άφαντος.

Τ ί  έσκέπτετο άγνοοΰμεν... Τοΰτο μό
νον γινώσκομεν, δτι άναχωρών έκεϊθεν 
ήκούσθη ψιθυρίζων... Άφοΰ ή χαρά έν τφ  
κόσμψ τούτψ  Ιρχεται τόσον σπανίως καί 
φεύγει τόσον ταχέως, είμαι βέβαιος δτι 
δίδεται ήμϊν, δπως αίσθανώμεθα βαθύτ*- 
ρον τήν θλΐψιν.

Ό  Ρογήρος, πληροφορηθείς καθ’ οδόν, 
δτι ή τε αΰλή καί οί κυριώτεροι τών βα
ρόνων Ιμελλον δσον ούπω νά μεταβώσιν 
είς Βενεβέντον, Ινθα ό Μαμφρέδης ειχε 
προσκαλέσΥ) γενικήν συνέλευσιν, άπεφά- 
σισε νά μεταβϊ) καί αΰτός έκεϊ, καί οΰχί 
πλέον είς Νεάπολιν, ώς έσκέπτετο. Μετά 
μακράν δέ πορείαν, διά μέρών άποτόμων, 
έπιμοχθωτέραν Ι τ ι  γενομένην, ώς έκ τών 
έξερεθεσθεισών αΰτοΰ πληγών, τήν έβδό- 
μην ημέραν άπό τής έκ τοΰ οίκου τοΰ Γ ί 
νου άναχωρήσεώς του, Ιφθασεν είς μέρος, 
δθεν έφαίνετο ή Α γ ί α  Ά γά θ η  τών Γ ό τ 
θων. Ά λ λ ’ είτε έφοβήθη δτι δέν θά ήδύ
νατο νά κρυβ?), είτε έπεθύμει ν’ άποφύγιρ 
τοΰς ανθρώπους, άπεφάσισε νά μή είσέλθγ] 
είς τήν πόλιν έκείνην, άλλά ν’ άναπαυθί} 
έν τφ  πρώτψ έξοχικφ ξενοδοχείψ, δπερ 
ήθελε συναντήσϊ). Δέν παρήλθε δέ πολΰ 
καί τό βλέμμα του προσηλώθη έπί έμβλή" 
ματος, έζωγραφημένου έπί τοΰ τοίχου. 
Ό  ζωγράφος, καθ’ οσον ήδύνατο τις νά 
έννοήσγι, ήθέλησε νά άπεικονίσν) σελήνην 
κατά τό πρώτον αΰτής τέταρτον, δταν 
όμοιάζν), ώς λέγει ό Όράτιος Ιν τινι τών 
ωδών του, καί ή Μοΰσα γινώσκει μεθ’ ό
ποια χάριτος, πρός τά κέρατα τής δαμά- 
λεως. Μελαναί τινες σφαΐραι ύπό τήν σε
λήνην, παρίστανον βεβαίως νέφη, ούτω 
τοΰλάχιστον πιστεύω. Ά ν ω θ ι  δέ του άρι- 
στουργήματος έκείνου τής τέχνης ήσαν 
γεγραμμένοι δι’ άνθρακος οί έπόμενοι 
στίχοι :

Τώρα ποΰ ή νύ/τα σιωπα'ινει 
Καί εΤναι σκοτεινή... χαί χάνει χρύο,.. 
Έ λα τε  διαβάταις χουρασμένοι 
Ε ίς τής Σ ε Λ η ν η ΐ  γο Ξ ε τ ο δ ο χ ι ΐ ο .

—  Μά τή,ν άλήθειαν, έσκέφθη άκουσίως 
ό Ρογήρος, ήδύνατο νά ήναι όλιγώτερον 
άθλιον' άλλ’ άφοΰ δέν δύναται κανείς νά 
τά  Ιχη δλα καλά, τό καλλίτερο είναι 
νάναι κατά μέοος.

Έ ν φ  ό Ρογήρος ώνειροπόλει ούτως, 
lie τίνος παρακειμένου τ ·?5 o’ixicj: κτιρίου, 
χρησιμεύοντας άντί ιπποστασίου, έξήλθε 
παιδίον, παράδοξον Ιχον τήν μορφήν, 
ώχρόν, άλλοίθωρον, τά  χείλη Ιχον άνε- 
στραμμένα καί τήν κόμην άκτένιστον. Ή  
κεφαλή αΰτοΰ έπλατύνετο πρός τά  οπίσω, 
παριστώσα σχήμα βαλαντίου. Τά  ίμάτιά 
του, ών τά  χρώματα δυσκόλως θά ήδύ- 
νατό τις  ν'άριθμήσν), ησαν τόσον χομψώς 
έμβαλλωμένα, ώστε τά  άλλεπάλληλα ΐ μ -  
βαλλώματα έφαίνοντο ο τ ι  ήσαν ύφαντουρ- 
γήματα, άνήκοντα είς αυτό τά πρώτον 
ύφασμα. Τό παιδίον τοΰτο,χωρίς νά είπή 
λέξιν, ήρπασεν έκ τών χαλινών τόν 'ίππον 
τοΰ Ρογήρου καί προσεπάθει νά σύρν) αυ- 
σόν είς τό ξενοδοχεϊον. *0 ιππότης. τε ί-



νας την φέρουσαν σιδηροϋν χίιρόκτιον δε
ξιάν του έπληξε τήν χεΐρα τοΰ άδιακρί- 
του έκείνου παιδός, οπερ οπισθοχώρησαν 
αμέσως βήματά τινα άρχισε νά φωνάζγ) 
καί νά φυσ ί̂ τό πληγέν μέρος.

—  Δόξαζε τοΰς άγίους σου (προσέθετο 
άπειλητικώς ό Ρογήρος) οτι δέν σοΰ κά- 
μνω και κάτι χειρότερον, διότι εως σή
μερον κανείς, οΰτε χριστιανός, οΰτε σα- 
ρακηνός, ήδυνήθη νά καυχηθ?) δτι άγγιξε 
τοΰς χαλινούς τοΰ ίππου μου.

Άκούων δμως τόν παϊδα θρηνοϋντα, 
ό ήμέτερος ηρως ΰπέκυψεν είς την παλαιάν 
συνήθειαν —  την οποίαν οΰδείς λόγος δύ- 
ναται νά έξαλείψγι άπό τοΰ νοός μας —  
δτι δηλαδή έκαστος δύναται δι' ένός νο
μίσματος χρυσοΰ ή άργυροΰ νά έπανορ- 
θώσν) τάς ΰβρεις, νά στειρεύσγι τά δάκρυα, 
καί νά κωλύσν) τής ψυχής τά συναισθή" 
ματα ’ Εξαγαγών δέ φλωρίνιον προσήνεγ- 
κεν αΰτό είς τόν παϊδα.

Πώς συμβαίνει τοΰτο, αγνοώ ’ άλλ' οί 
παΐδες, ών τό πνεΰμα φαίνεται ανίκανον 
διά τάς ά.πλουστέρας γνώσεις, ποθοΰσιν 
άπλήβτως καί ΰπέρ πάν άλλο δίποδον τά  
χρήματα, καίπερ ή άπόκτησις αΰτών, ή 
δαπάνη, τί άντιπροσωπεύουσι καί διατί 
τό άντιπροσωπεύουσιν, έπρεπε νά ηναι I- 
δέαι άφγιρημέναι, μή δυνάμεναι νά είσ- 
χωρήσωσιν εΰκόλως εις τήν κεφαλήν παι- 
δός.

Ίσ ω ς  τό στιλπνόν καί στρογγύλον έ 
κεΐνο σώμα προσελκύει τήν προσοχήν των.

Ίσ ω ς  —  καί τοΰτο φρονώ δτι είναι τό 
άληθέστερον— ή έπιστήμη τοΰ νομίσματος 
είναι υπέρ πάσαν άλλην συμφωνοτέρα πρός 
τήν ήμετέραν φύσιν καί ή μόνη, ητις έ 
μεινε κοινή άπό τής έποχής τοΰ Ά δά μ  
άχρι τοΰδε.

Ό  Ρογήρος, μόλις έτεινε τήν χεΐρα 
μετά τοΰ φλωρινίου, ·ί)σθάνθη ένδόμυχόν 
τινα λύπην, καί, έπειδή ή μηχανική τα -  
χύτης τής σκέψεως —  ώς γινώσκουσιν οί 
ήμέτεροι άναγνώσται — είναι καί σήμερον 
έτι τό ίσχυρώτερον τών έπιχειρημάτων : 
πρός άπόδειξιν τής πνευματικότητος, έν 
ριπϊί όφθαλμοΰ, έγνω τό μεταξύ τής γε- 
νομένης ύβρεως καί ένός νομίσματος άνάρ- 
μοστον, τά χαμερπές τής σκέψεως δτι διά 
τοΰ νομίσματος θά έπανωρθοΰτο ή ΰβρις, 
καί πόσον μωρός είναι ό θέλων διά τοΰ 
νομίσματος νά καταπνίξν) τά αισθήματα 
-— καί πολλά άλλα, άνήκοντα είς σοφίαν 
λίαν μυστηριώδη καί τά  δποΐα εΐναι άνάρ- 
μοστον νά έκτεθώσιν έν τφ  βιβλίψ τούτψ. 
Ά ς  μή εΰργι δέ τις παράδοξα, δσα είπον 
ανωτέρω.

Ό  όχλος —  καί λέγων ’όχλον δέν έν- 
νοώ μόνον τούς έχοντας ίμάτια έκ βαμ
βακερού καί χονδροΰ υφάσματος, άλλά 
καί τούς έχοντας έξ έριούχου τιμωμένου 
πρός τεσσαράκοντα καί έπέκεινα δραχμάς 
έκάστην πήχυν— δ όχλος έχει άλλόκοτον 
οργανισμόν, καί άν ή τύχη ρίψγι εις τάς 
χεΐράς του βιβλίον, τό όποιον δέν έννοεΐ, 
παρατηρεί αμέσως, άν ή φήμη τοϋ συγ- 
γραφέως ήναι παλαιά καί έρριζωμένη έν 
τφ  πνεύματι τών ανθρώπων, ή άν δ συγ- 
γραφεύς ηναι νέος καί αγένειος έτι.

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν, καταπ ί
νει δίκην σπόγγου τό αίσχος τής άμαθείας’ 
καίπερ δέ μή έννοών καί αισθανόμενος 
μεγίστην λύσσαν νά δήξιρ, κραυγάζει : 
«Εΰγε ! »  Οΰαί δέ αΰτφ, άν μή έπραττεν 
οΰτως ! ή περιφρόνησις θά ήκολούθει τήν 
γυμνότητα τοΰ πνεύματος’ καί ανέχεται 
μέν νά ήναι γυμνός πάσης έτιστήμης, 
άλλ ’ οΰχί καί κεκαλυμμένος δι’αΓσχους.

Ή  μοχθηρία δμως τής καρίίας δείκνυ- 
τα ι πληρέστατα έν τ?| δευτέρ^ περιπτώ- 
σει. Γινώσκων δτι δύναται νά βλάψν), 
δτι δύναται νά ούρλιάατι, νά ρίψη έν τφ  
βορβόρψ του τόν προσπαθοϋντα νά έξέλθγι 
αυτοΰ, καταπατών τήν κεφαλήν του, 
σπεύδει άγαλλόμενος, ώς δ όνος τοΰ Α ι 
σώπου, νά λακτίσγ) τό μέτωπον τοΰ ύπό 
τής νόσου καί τοΰ γήρατος έξησθενημένου 
λέοντος.

["Ειΐίται συνέχεια].
Π α ν . Π λ ν α ς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[  Συνέχίΐ*]

—  Ναί, κύριε, ήτο είς τά  1853 ' ήμην 
τό τε  λοχαγός καί είχα κληρονομήσει μίαν 
αδελφήν μου, ή δποία έκατοικοΰσεν είς 
Lot. Ό  συνταγματάρχης προέφερε τήν 
λέξιν ταύτην Lottte μέ τρία t. Καί έν- 
θυμοΰμαι δπου μέ έκλεψεν δ συμβολαιο
γράφος είς τήν καταγραφή...

—  Λυπηρόν γεγονός, συνταγματάρχα, 
άλλ ’ εΰτυχώς σπανιώτατον...

—  Μέ έκλεψε ! ναί, κύριε, μέ έκλεψε, 
ένας συνάδελφός σου...

Καί φλογόεντα βλέμματα έξακοντίζων 
κα τ ’ αυτοΰ, δ συνταγματάρχης έφαίνετο 
μεμφόμενος. αυτόν τόν Φροσσάρ ώς ύπε— 
ξαιρέσαντα τήν κληρονομιάν του.

—  Sapristi, συνταγματάρχα, έλεγε 
τό τε  ό Πομπεράν δστις ειχε πολλήν τήν 
οικειότητα μετά τοΰ Μερλώ, τά 1853 δ 
Φροσσάρ ήτο δέκα έτών παιδί καί λογι- 
κώς δέν πρέπει νά θεωρήται ώς συνένοχος 
τοϋ έγκληματίου συμβολαιογράφου σου ! 
... Ήξεύρω δτι τώρα είναι τριάκοντα έ
τών, καί δτι είναι τετραπέρατος στρεφό
μενος πάντοτε πέριξ τών νεανίδων... Αΰτό 
δμως δέν είναι λόγος διά νά τόν καταδι- 
κάση τις είς αιώνια δεσμά.

Ό  Μερλώ έβρυχήθη ώς uatva τρωθεΐ- 
σα, καί άνέκραξε :

—  Τών νεανίδων ; ... Ά ν  ήξευρα...,
—  Πιστεύσατε, συνταγματάρχα. έψι- 

θύριζεν δ Φροσσάρ, είς τήν διαβεβαίωσιν 
τοϋ σεβασμοϋ μεθ’ οΰ___

—  Καλά ! καλά ! έχω έγώ τό μάτι 
μου. Μεταβολή ! μάρς !...

Καί άφείς τόν Πομπεράν γελώντα ώς 
παράφρων, καί τόν Φροσσάρ κατατεθλιμ-

μένον, δ συνταγματάρχης"μετέβαινεν ώς 
φρουρά τών δύο νεανίδων δέκα βήματα 
μακράν αΰτών βαδίζων.

Περί τάς τέσσαρας έπανέκαμπτον εις 
Καναλέλ.

Κατά  τό έτος έκεΐνο ή έορτή τοΰ άγίου 
Βερνάρδου συνέπιπτε τήν 12 Αΰγούστου. 
Έγένοντο έπί τούτψ μεγάλαι παρασκευαί, 
καθότι άπεφασίσθη ΰπό τών ξενιζομένων 
νά εΰχηθώσι τήν έορτήν ταύτην τφ  κό- 
μητι μετά μεγάλης έπισημότητος, προσ- 
κομίζοντες αΰτφ έκαστος διάφορα άπροσ- 
δόκητα δώρα. Ό  κόμης παρεκάλεσε μό
νον τόν Σεβεράκ νά μή λείψϊΐ-

—  Κ ατέστητε  άγριος πάλιν, τέκνον 
μου, είπε πράως ό κόμης. “Εχετε φαίνε
ται περιοδικάς ύποτροπάς. Ένθυμήθητε 
δτι πρό έτους είσθε πάντη άκοινώτητος. 
’Οφείλετε νά μεριμνάτε περί τής εΰζωίας 
σας. Ά λ λ ω ς  τε, είναι άνάγκη δπως ησθε 
ένταΰθα τήν 1 2  ΐνα μοί εΰχηθήτε τήν 
έορτήν. Θέλω δωρήσει ύμΐν καί Ιν μικρόν 
δώρον.

Ό  Σεβεράκ λίαν έθορυβήθη έκ τών λό 
γων τούτων τοΰ στρατηγοΰ. Τ ί δώρον ή- 
θελε δώσν) αΰτφ ; Πρός τ ί  τό *έον τοΰτο 
δείγμα τής πρός αΰτόν εΰνοίας ; Τ ί  δ' έ- 
πραξεν δπως άξιος 7) τούτου ; Μή ολίγα 
οφείλει αΰτφ ; Καί δμως τόν έξαίρετον 
τοΰτον άνδρα, τόν άφοσιωμένον προστά
την, τόν μέγαν εΰεογέτην, τόν άληθή π α 
τέρα, ήπάτα έλεεινώς !

IB ’

Ό  κόμης ήγέρθη λίαν πρίιΗ τήν 12 Αύ
γουστου, δπως μεταβίί είς έποπτείαν τών 
πράς τιμήν αΰτοϋ γενομένων έργων.

Ακολουθούμενος ΰπό τοΰ Μερλώ καί 
Πομπεράν'έδωκέ τινας δ ιαταγάς ώς πράς 
τήν πήξιν τών δοκών έφ' ών έμελλον νά 
τεθώσι τά πυροτεχνήματα.

Έρριψεν Ιν βλέμμα έπί τής πηγνυμέ- 
νης σκηνής ΰφ’ ήν ύρχοϋντο οί χωρικοί 
καί οί άνθρωποι τοΰ κήπου. Έπεσκέφθη 
τό περίπτερον, δπερ ΰπό τά  δένδρα είχε 
διασκευασθϊΐ δπως περιλάβιρ τήν ορχή
στραν, έπί τούτψ προσκληθεΐσαν έκ Πα- 
ρισίων.

Καί τήν ένδεκάτην, διευθετήσας τάς 
■ έλαχίστας λεπτομερείας τής διδομένης 
J έορτής, έπανήλθεν οΓκαδε.

Ά π ό  τής πέμπτης ώρας αί θύραι άνε- 
πετάσθησαν, καί τό πλήθος ήρξατο νά 
καταλαμβάνη τόν κήπον.

Ή  ορχήστρα διέχεε μακράν είς τά πέ
ριξ τάς ήχοΰς τών οργάνων της.

Ό  κρότος τών  βαρέων δποδημάτων, 
πληττόντων τό έδαφος, οΐ γέλωτες, αί 
ζητωκραυγαί, αί προσκλήσεις τών χορευ
τών, άφικνοΰντο μέχρι τοϋ πύργου.

Μέρος στρατιωτών τής φρουράς τοϋ 
Melun ηλθεν έπίσης και ώρχεΐτο μετά 
τών ώραίων χωρικών νεανίδων. Έ ν  ταΐς 
αίθούσαις σπουδαία υποκείμενα συνεκεν- 
τροϋντο.

Μεταξύ αΰτών έβλ επέ τις τόν διευθυν
τήν τής σχολής τών Fontainebleau τόν 
νομάρχην τοΰ Melun, τόν δήμαρχον τοϋ



Bois-le-Roi, Τϊλούαιον έργοστασιάρχην. 
Ή  Σ ά ρ ρ * , λαμπράν ροδόχρουν έσθήτα έκ 
βειρικοΰ φέρουσα και έν θελκτική κομμώ- 
βει  ̂ άνευ κοσμημάτων, διελέγετο μετά 
τοΰ ’Εφημερίου τοΰ Bois-le-Roi, σεβα
στού γέροντος, αίχμαλωτισθέντος ύπό τών 
Γεομκνών κατά τόν τελευταΐον πόλεμον.

Ό  Σεβεράκ, έν τϊΐ άπλϊΐ στολίΐ του,εΰ- 
ρίσκετο είς τό  βάθος τής αιθούσης, ά- 
χροώμενος άφγιρημένως τάς κραυγάς τοΰ 
π λή θου ς.

Έν τφ  ΰδατι τής μεγίστης δεξαμενής 
πολύχρωμοι φανοί άντανέκλων τά φώτα 
των,πλοιάρια σημαιοστόλιστα διήρχοντο, 
έλκύοντα έπ'ι τής έπιφανείας τοΰς κυπρί
νους, οΐτινες ένόμιζον ότι είναι ήμέρα.

Παρίστα τέλος λαμπρόν θέαμα άπας 
έκεϊνος ό φωτιζόμενος εΰρΰς χώρος. Καί 
οίονεί έμψυχωθίντες υπό τής λαμπηδόνος 
τ ή ς  έορτής οί πρόγονοι τής ιδιοκτησίας 
ταύτης έφαίνοντο γελώντες.

—  Διάβολε ! που είναι λοιπόν αΰτός ό 
Σίβεράκ ; είπεν ό κόμης άποσπώμενος 
μετά λύπης άπό μεγίστου κύκλου δημο
τικών αρχόντων.

—  Τόν παρετήρησα, στρατηγέ, πρό ο
λίγου, εΕς τινα γωνίαν, είπεν ό Φροσσάρ, 
δν ό Μερλώ είχε τρέψει εί; δρομαίαν φυ
γήν. Ά  ! ιδού αΰτός...

*0 στρατηγός έβάδιβε πρό; τόν υπα
σπιστήν του, μέ άνοικτάς άγκάλας καί 
φαιδράν μορφήν.Ό Πέτρος ήγέρθη «ίφνης, 
καί λίαν τεταραγμένος έθεώρει αΰτόν έρ- 
χόμενον.

—  Τόρα οπότε έτελείωσα πό?ν ο,τι ε ί 
χον μετά τών άλλων, έλθετε νά σόίς πε- 
ριπτυχθώ, είπεν δ κόμης. Ύμό?ς κυρίως 
πρέπει νά συγχαρώ. Ό  υπουργός, άπονέ- 
μων δικαιοσύνην είς τήν αξίαν σας, ώς 
γινώσκων τάς σπουδαίας πρός τό Κράτος 
έκδηυλεύσεις σας, διώρισεν ύμόίς Ιλαρχον..

Είς τάς λέξεις ταύτας ό Πέτρος ώχρί- 
ασε τόσον, ώστε προΰχώρησεν ό Φροσσάρ 
όπως τόν υποστήριξη, νομίζων ότι έμελλε 
νά πέση.

Ί σ  τατο, μέ σπινθηρίζοντας οφθαλμούς, 
καί ακινήτους χεΐρας, ώσεί νεκρός.

—  Sapristi ! είπεν ό Φροσσάρ, τ ί  έ- 
παθες j Τριάκοντα έτών νέος καί ίλαρχος! 
Νομίζω οτι είς τόν στρατόν, οΰδ.είς θά 
υπάρχη εις τόν βαθμόν αΰτόν νεώτερός 
σου. Bravo

—  Αγαπητέ Φροσσάρ, είπεν ό στρα
τηγός συγκεκινημένος, ό Πέτρος είναι α
ξιόλογος στρατιώτης, πρός δέ τούτοις 
καλείται Σεβεράκ. Οΰδείς έν τφ  στρατφ 
θελει λησμονήσν) πώς άπέθανεν δ πατήρ 
του.

Ο Πέτρος έκίνησε θλιβερώς τήν κεφα
λήν καί δύο δάκρυα έρρευσαν έπί τής πε- 
ριχειρίδος τής στολής του.

Επασχε δεινώς.
Νά είναι τόσον ένοχος πρός έκεϊνον, ο- 

στις έπεδαψίλευσεν αΰτφ τόσας εΰεργε- 
σίας, νά είναι τόσον ανάξιος τοΰ ένδοξου 
πατρος του, οΰτινος τήν μνήμην έτίμων 
πρό αυτοΰ, νά πληοώται ΰπό τόσης εΰ- 
νοία;, ένφ τόσον ολίγον ήτο άξιος αΰτής!

Ηΰχήθη νά δώση τήν ζωήν του διά

τόν στρατηγόν καί νά πλύνη διά τοΰ α ί
ματός του τήν κηλίδα, ήν ένεκόλαψεν 
αΰτφ.

—  ’Εμπρός, αγαπητέ, ό ,τ ι δίδεται ύ- 
μΐν, ήδη, σάς ώφείλετο. Φεΰ ! αΰτό δέν 
άποδίδει ΰμΐν πατέρα, όστις βεβαίως, θά 
έπραττε πολλά δι’ ΰμ2 ς, άλλά τέλος,βλέ
πετε, οτι δέν έληβμονήθη· · ■ Ά λ λ ω ς  τε, 
κατελάβετε τή,ν θέσιν αΰτοΰ ΰμεΐς, όστις, 
δοθείσης περιστάσεως, θέλετε πράξει τό 
καθήκον σας...

Είς τάς λέξεις ταύτας, τό χρώμα τής 
ζωής άνεφάνη έπί τών παρειών τοΰ Σεβε- 
ράκ- έφαίνετο οίονεί άνηβών. Άνέπνευσε 
τέλος.

—  Δέν δύνασθε νά μένητε παρ’ έμοί 
πλέον μέ τόν βαθμόν σας... Ό θεν  δέον νά 
χωρισθώμεν, καί τοΰτο μέ θλίβει,.. Ά λ λ ά  
δέν είμαι έγωϊστής... άπέβλεψα μόνον είς 
τόν προβιβασμόν σας... Ά λ λ ω ς  θέλομεν 
ρυθμίση τήν ΰπόθεσιν αΰτήν κάλλιον__

—  Στρατηγέ μου, είπε ζωηρώς ό Σε
βεράκ, έπειδή πρωτίστως άπεβλέψατε είς 
τό συμφέρον τοΰ στρατιωτικοΰ μου σ τα 
δίου, σάς λέγω οτι κατόπιν τής μεγίστη; 
ταύτης πρό; με εΰνοίας υμών, ή μόνη 
άρμόζουσα είς έμέ θέσις είναι έκείνη, ήτις 
παρέχει τήν εΰκαιρίαν νά δειχθώ διά τών 
οπλών άξιος τής ύμετέρας ύπολήψεως —  
Πρό έτους ήθελον νά μεταβώ είς Α λ γ ε 
ρίαν. Μέ άπεκλίνατε τοΰ σκοποΰ τούτου 
τότε . Σήμερον, λοιπόν, α ιτώ  ύμΐν τβΰτο 
καί πάλιν έκ τοΰ βάθους τής καρδίας μου 
... Δέομαι υμών...

Δέν ήδυνήθη νά έξακολουθήσν)·
Ή  Σάρρα ώχρά καί σύνοφρυς είχεν έμ- 

φανισθί). Κεκρυμμένη όπισθεν τή ;  θύρας 
τής αιθούσης οΰδεμίαν λέξιν άπώλεσεν έξ 
όσων έλέχθησαν.

Ήκουσε τοΰ κόμητος λέγοντος ότι δ 
Πέτρος έδει νά χωρισθη αΰτοΰ, τοΰ Πέ
τρου αίτοΰντος ν’ άναχωρήσιρ διά τήν 
Αλγερίαν, καί πληγεΐσα τήν καρδίαν, 
είσήλθεν όπως άμυνθϊί κατά τή ; άπειλου- 
μένης εΰτυχίας της.

—  Προσφιλή; μοι, είπεν ό κόμης φαι
δρός, δύνασθε νά συγχαρήτε τφ  Σεβεράκ 
έπί τφ  προβιβασμφ αΰτοΰ, δν θά ίδωμεν 
αυριον είς τό έπίσημον φύλλον τής κυ- 
βερνήσεως.

Ή  Σάρρα μειδιώσά πως και μόλις ά- 
κουομένη,

— Συγχαίρω ύμϊν, κύριε είπεν, έξ όλης 
καρδίας...

—  "Εχει εΰρΰ στάδιον, έπανέλαβεν ό 
στρατηγός, μή παρατηρήσα; τήν ταρα-

. χήν τή ;  γυναικό; του, ταχέως θά είναι 
ΐ στρατηγός . . .  θά άνυψώση τό όπερ φέρει 
, όνομα...

Έ νφ  δέ είσήρχετο ό Μερλώ, ζη τών τόν 
Φροσσόρ, δν δέν έβλεπε πρό τετάρτου ώ 
ρας, καί οΰτινος έφοβεΐτο τή,ν έξαφάνισιν 
ταύτην, μή σκοπόν είχεν όπως μεταβϊί 
πρός συνάντησιν τών νεανίδων, δ στρατη
γός, είπε ζωηρώς αΰτφ :

—  Ήξεύρεις, ό Σεβεράκ είναι ή^η ί 
λαρχος... Νομίζω  ότι ή είδησις αΰτη θά 
σ’ εΰχαριστήση·

Ό  Μερλώ ύψωσε τοΰς ώμους, έγένετο

!

καταπόρφυρος καί έψιθύρισε μεταξύ τών 
όδόντων του :

—  Χαίρω πολύ... πολύ ! Λαμπρός 
προβιβασμός ! Είς τά  χρόν$α μας έπρεπε 
νά περάσου δέκα έτη διά ν’ άρπάξτρ τις 
κανένα γαλόνι. Ά λ λ ’ είς τ ί  θά μεταχει- 
ρισθοΰν αΰτοΰς τούς καλούς α ξ ιωματ ι
κούς ; Ή  αλήθεια όμως είναι οτι ό Σ ε 
βεράκ είναι λαμπρό παιδί, όχι πεταλούδα, 
όπως είναι σήμερον οί περισσότεροι νέοι. 
Άκούεις,κύριε συμβολαιογράφε;... χαίρο
μαι δέ πολΰ δι’ αΰτόν τόν προβιβασμόν... 
Ναί ! χαίρομαι ! ! είπε.

—  Ά λ λ ά  καί έγώ, συνταγματάρχα, 
άπεκοίνατο δ Φροσσάρ, πιστεύσατέ το ... .

* 0 συνταγματάρχης έστρεψε τά  νώτα 
αΰτφ, καί συνοδεύων τόν κόμητα, άπε- 
μακρύνθη, ακολουθούμενος ύπό τοΰ έρω- 
τολήπτου Λεοπόλδου μακρόθεν.

Μόνη μείνασα έναντι τοΰ Σεβεράκ, ή 
Σάρρα, έλαβε τόν βραχίονα αΰτοΰ, καί 
έξήλθον είς τόν έξώστην.

Τό σκότος ήτο βαθύ καί ή μόνωβις 
πλήρη;.

Μόνοι οί έρασταί τοΰ χωρίου, ζητοΰν- 
τες τήν σιγήν καί τό μυστήριον, έβάδι- 
ζον βραδέως έν τφ  σκότει, ψιθυρίζοντες 
χαμηλοφώνως καί αδιάφοροι πρός π£ν 
ό,τι περί αΰτοΰς συνέβαινεν.

Ώχρά λάμψις τής σελήνη;, είσδυουσα 
διά τών δένδρων τοΰ κήπου έφώτιζε τόν 
Πέτρον καί τήν Σάρραν.

Έμενον έπί στιγμάς τινας, ακίνητοι, 
σιγηλοί, έχοντες πολλά νά εΐπωσι, καί 
ζητοΰντες μετά ταραχής διά τίνων λόγων 
ν’ άρξωνται τής διαλέξεως άφ ’ ή; έξηρ- 
τϋ το  τό μέλλον των.

Ή  Σάρρα μή δυναμένη έπί πλέον ν’ ά- 
ναμένγι ώμίλησε πρώτη.

— Λοιπόν αναχωρείτε ; είπε τρέμουσα.
Ό  Σεβεράκ έθεώργσεν αΰτήν θλιβερώς, 

καί μετά φωνή; σταθερό?;,
—  Είναι ανάγκη, άπεκρίνατο.
—  Δ ια τ ί  ;
—  Δ ιότι δ βίος μοί είναι άδύνατος έν- 

ταΰθα, άνέκραξεν δ νεανίας μετ ’ έκχύσεω; 
λύπη;, διότι έκάστη άπόδειξις εΰνοίας,ήν 
μοί παρέχει^,ό σύζυγός"σας είναι ή σκλη- 
ροτέρα τών^ταπεινώσεων, ή φρικαλεωτέρα 
τών βασάνων, διότι βδελύσσομαι έμαυ- 
τόν καί είμαι έτοιμος νά μισήσω υμάς.

—  Πέτρε !
—  Ναί, ή ζωή ήν άγω, είναι ή χειρι

στή πασών, αμφιβάλλω δ’ αν εΰρίσκηται 
έλεεινοτέοα ταύτη ;. Ά λ λ ω ς  τε, είναι δ ί
καια, φέρει έφ’ έαυτή; την τιμωρίαν. ‘Ο 
δέ προσβαλλόμενος έκδικεΐται τόσψ κα
λώς, ώστε έρωτώ έμαυτόν ποιαν ήδύνατο 
νά λάβη καλλιτέραν έκδίκηοιν ταύτης. 
Έ ζ η σ α  πρό τών οφθαλμών του κλέπτων 
τήν περιουσίαν του... διότι μέ ή π α τ ί τ ε  
λέγουσα ότι δέν ανήκετε είς αΰτόν ! Εί
σθε σύζυγός του. Ά λ λ ’ ήτο πεπρωμένον 
νά έμπιστευθώ υμΐν καί νά γευθώ πάσας 
τάς πικρίας. Τέλος είναι ό μόνο; άνθρω
πος δν αγαπώ, σέβω καί ύπολήπτομαι, 
καί δν προδίδω καί ατιμάζω.

‘ Η Σάρρα,πελιδνή και μέ συνεσπασμένα 
χείλη, μόλις άνέπνεε.



—  Έ σ τ ω ,  χωρισθήτε άπ’ αΰτοϋ, ei- j  

πεν. Ά λ λ ά  διατί ν’ άπομακρυνθήτε, διατί 
νά μεταβήτε εις ’ Αλγερίαν ; Ά φ ε τ έ  μοι, 
τοΰλάχιστον,( τήν εΰχαρίστησιν τοΰ νά 
βάς βλέπω ένίοτε, 2στω καί μακρόθεν.Πα- 
ριίσχετέ μοι την χαράν νά σάς συναντώ 
καί νά σάς όμιλώ.

—  Ευφρόσυνος ίκανοποίησις ! ευτυχής 
χαρά ! άνέκραζεν ό Πέτρος μετά δριμύτη- 
τος. Είμεθα ό είς απέναντι τοΰ άλλου ώς 
δύο Ινοχοι. Μεταζΰ ύμών, υπάρχει πάν- j 
το τε  σκιά τις άπειλοΰσα ήμάς, άνάμνη- 
σις δι’ ήν έρυθριώμεν, όπισθοβουλία δη- 1 
λητηριάζουσα την μέθην μας καί καθι- 
βτώσα φρικαλέους τοΰς ασπασμούς μας.

"Η Σάρρα ητο έτοιμη νά κραυγάση:
—  Άποστρέφεσαι τόν Ιρωτά μου, διότι 

δέν μέ αγαπάς πλέον,διότι αγαπάς άλλην.
Ή  είκών τής Λευκής ένεφανίσθη αΰτϊί 

πραεΐα καί εΰχαρις, έφρικίασεν... Ά λ λ ’ I -  
σίγησε, φοβηθεΐσα μη έν ηίί έζάψει αΰτοΰ 
ό Πέτρος, τνΊ άποκριθ^ θρασέως.

—  Ναί, αγαπώ άλλην !
Μετά τοιαύτην έζομολόγησιν, τό πάν 

έθραύετο, καί ώφειλε νά έγκαταλείψη την 
έλπίδα τοΰ άνακτήσαι την καρδίαν έκεί
νην, έτοίμην νά τής διαφύγη.

Έ λα β ε  λοιπόν τόν βραχίονα τοΰ έρα- 
στοΰ της καί σφίγγουσα αυτόν ίσχυρώς, 
ένφ σύναμα τόν έθεώρει εις τοΰς οφθαλ
μούς,

—  Ά λ λ ά  σέ λατρεύω, έγώ, είπε καί 
α ιτώ  χάριν παρά σοΰ.Λάβε οίκτον δι’ έμέ, 
άν είσαι τόσφ σκληρός διά σεαυτόν. Γι- 
νώσκεις οτι άφ’ ής Ημέρας άνήκον είς σέ, 
σύ ΰπήρζας ή μόνη σκέψις μου, τό μόνον 
όνειρόν μου, ή προσφιλεστέρα μου χαρά. 
"Ολη ή ζωή μου είναι ίδική σου. Μοί εί
ναι αδύνατον ν’ αγαπήσω άλλον άνθρω
πον έκτος σοΰ. Έδόθην είς σέ άνεπιφυ- 
λάκτως, άνεπιστρεπτεί. Έγινόμην Κνοχος, 
είμαι άναζία, καί θέλω νά είμαι είσέτι, 
διότι οΰδέν υπολογίζω προτιμότερον τοΰ 
ϊρωτός μου.Είμαι δέ έτοιμη τό πάν νά κα
ταπατήσω, δπως έζακολουθώ νά είμαι 
ευδαίμων. Σύ μέ βασανίζεις, είναι κακόν 
τοΰτο ! Έ σ ο  βέβαιος, οτι καθ' ήν Ημέραν 
δέν θέλω έχει τό δικαίωμα νά πιστεύω 
δτι δύνασαι ακόμη νά μ' άγαπήσης, δτε 
τά  ονειροπολήματά μου καταρρεύσωσιν, 
ή ζωή μου δέν θ' άριθμϊ) μίαν ήμέραν πε
ρισσότερον καί ή ΰστάτη πνοή μου θ’ ά- 
ποστ?1 μετά τής ύστάτης έλπίδος μου.

Ό  Πέτρος συνεκινήθη λίαν έπί τΐί τής 
Σάρρας ειλικρινείς.

Κατεμέτρησεν άπασαν την Ικτασιν τοΰ 
πάθους τής δυστήνου γυναικός, ητις διέ- 
πραζε τό σφάλμα,οΰχί έζ ακολασίας, άλλ’ 
έζ Ιρωτος,πίρασυρθεϊσα ύπό άκαταμαχή- 
του δυνάμεως καί πεσοΰσα είς τάς άγκά- 
λας του.

Δέν ήδυνήθη νά μή οίκτείρη βλέπων 
αυτήν τόσφ πάσχουσαν.

Έ λα β ε  τήν χεΐ^ά της, ήν Ισφιγγεν είς 
τάς ίδικάς του θέλων νά τ?ί δώση θάρρος, 
δπως πλήρωση τήν θυσίαν.

Η Σάρρ*. δμως παρεγνώρισε τό δείγμα 
τοΰτο τοΰ οϊκτου, ένόμισεν δτι έθιζε 
την καρδίαν έκείνου, δν ήθελε ν’ ανα

χαίτιση, καί άναπτερωθεΐσα ΰπ’ έλπίδος:
—  Μείνε, Πέτρε, σέ καθικετεύω ! είπε 

περιπτύσσουσα αΰτόν πυρετωδώς, θά σέ
( άγαπώ τόσον, ώστε τό πάν νά λησμονή · 

σης. . .
*0  Σεβεράκ πάραυτα έγένετο κατηφής. 

Οί λόγοι τής Σάρρας έπανέφερον αΰτόν είς 
τήν πραγματικότητα.

— , Αν μέ αγαπάτε, είπε, μή μ’ α ι
τε ί τε  νά θυσιάσω ύμΐν τό υπόλοιπον τής 
τιμής μου, βοηθήσατέ μοι , τουναντίον, 
ν’ άνορθώσω έμαυτόν απέναντι υμών,

Ή  Σάρρα ήτένισε τόν Σεβεράκ θέλουσα 
νά βολιδοσκοπήση τό βάθος τής καρδίας 
του. Ά νέ γνω  έν τοΐς όφθαλμοΐς αΰτοΰ ά- 
κλόνητον άπόφασιν. “Εκρινε λοιπόν κα 
λόν νά μή έπιμένη έπί πλέον, καί γενο- 
μένη λογικωτέρα,

—  "Ωστε τε τέλεσ τα ι;  είπε στενάζασα, 
καί δέον νά συνειθίσω, δπως μή άκούω 
πλέον τής γλυκείας φωνής σου ;

Καί λεγούσης ταΰτα, δάκρυα Ιρρευσαν 
έπί τών παρειών της.

—  Ά λ λ ά  τουλάχιστον άν στέργω μετά 
συντριβής καρδίας είς τόν σκληρόν τούτον 
χωρισμόν, θέλεις μοί ευγνωμονεί διά τό 
θάρρος μου τοΰτο ; θέλεις διαγνώσει έν 
αΰτφ ΰπερτάτην άπόδειζιν Ιρωτος, τήν 
μεγίστην, ήν γυναικεία καρδία δύναται

| νά παράσχη;
Έπαύσατο ΰπό τών όλολυγμών.
Ό  Σεβεράκ ωχρός καί τρέμων, έκρά- 

τει αΰιήν, φόβψ μή πέση.
Αΰτη άφέθη ώς παιδίον, στηρίζασα τήν 

κεφαλήν έπί τοΰ ώμου του, καί δοΰσα έ- 
λεύθερον ροΰν είς τά δάκρυά της.

Οΰδέν ϊλεγεν, άλλ ’ ωκτειρε τήν α τυ 
χίαν της.

Έάν έγένετο σύζυγός της, ήθελεν εί- 
σθαιεΰδαίμων.

Τ ί τό κωλΰσαν τοΰτο ;
Μικρά τις ψυχρότης έκ μέρους έκείνου, 

καί κουφότής ’ιδιότροπος έκ μέρους αΰ- 
τής.

Ά λ λ ’ήδη δ γέγονε γέγονεν' ήτο αδύνα
τον νά έπανέλθωσιν οπίσω. “Αλλως τε, 
δέν ήτο πεπρωμένον αΰτφ νά έρασθΤ) τής 
Λευκής ;

Πάσαι αί σκέψεις αΰτοΰ δέν συνεκεν- 
τροΰντο είς αΰτήν;

Καί ή άπόφασις ήν συνέλαβε τοΰ νά 
θραύση τοΰς ένοχους δεσμούς του, δέν προ- 
ήρχετο μάλλον έκ τοΰ αϋσχους, δπερ ή 
σθάνετο θεωρών τό άγνόν βλέμμα τής κό
ρης, ή έκ τής διαμαρτυρίας τής κατατρυ 
χομένης συνειδήσεώς του ;

—  Δέν έπιθυμώ νά πιστεύσητε δτι θυ
σιάζω τήν ησυχίαν σας χάριν τής εΰδαι- 
μονίας μου, είπεν ή Σάρρα, άπομάσσουσα 
τά  δάκρυά της. Αναχωρήσατε λοιπόν, 
συναινώ.

Ό  Πέτρος δέν ήδυνήθη νά καταστείλη 
τήν χαράν του παρατηρηθεΐσαν καί τρώ- 
σασαν τήν δύσμοιρον γυναίκα.

— Πλήν έρκισθήτέ μοι, έζηκολούθησεν, 
δτι μακράν μου διατελών δέν θά μέ λη- 
σμονήσητε.

—  Πώς δύναμαι νά σάς λησμονήσω ; 
άπεκρίνατο ζωηρώς ό Σεβεράκ.

Ά ν έφ ζε  τάς άγκάλας καί περιεπτύζατο 
αΰτόν άσπασθεϊσα έπί τοΰ μετώπου γλυ
κύτατα .

["Ε π ετα ι συνέχεια].

I .  11. Γ ε ο ρ γ α ν τ ο π ο υ λ ο ς

ΓΈ»Α.Ί>Λ.Ί  ̂Α.ΤΟΚΙΒΛΤΙΟΝ 

-
κυρίας Αθήναν Ά .  Βαβάκη, Μελπομένην Δημο- 

πούλου, Ευφροσύνην Άριδοπούλου, Σμαράγδαν Llt- 
τροπούλου, Μάρθαν Τσολάκου καί κκ. Σπυρ. Δ . Κ ο- 
νοφάον, Γεώργ. Όθωναΐον, Έ μ . Βουτσιναν, Παν. 
Ρεβίδην, Ίω ά ν . Μπουρνιαν, Γεώργ. Γιαννέντζον, Σπ. 
Κ . Ραφτόπουλον, Γεώργ. Χρηστομάνον, Σωτήριον 
Δεσύλλαν. Γεώργ. Δεκάριστον, Σωτηρ.ον Βερσήν, 
κ. Αδελφούς Κομούτου, Γεώργ. Παρηγόρην, Κ . Βό- 
τσαρην, κα\ Ί ω  Δεληγιάννην. Σύνδρομα! υμών έλή- 
φθησαν. Εύχαριστοΰμεν.—  κ. Έ μ  Βεκιερέλλην. *Ε - 
λήφθησαν δρ. 40 45, πρός έξώφλησιν λογ/σμοΰ. Εύ- 
χαριστοΰμεν. Φύλλα α ’Απομνημονευμάτων» πρός 
συμπλήρωσιν, άπεσχάλησαν. —  κυρίαν Κλεοπάτραν 
Δημητρέλια. Ελήφθησαν φρ. χρ.25, άντίτιμον συν
δρομής «Ε κ λ εκ τώ ν · καί «Saison». Έ λλεΐποντα  ά- 
πεστάλησαν—  κ Στυλιανόν Π . Χαλκωματαν. Ά ν 
τίτιμον συνδρομής «ας « ’ Εκλεκτών» και 121 φύλλων 
«Ματρου Απομνημονευμάτων» έλήφθη. Εύ^αριστοΰ- 
μεν. “Ηρξατο ή αποστολή.—  κ Κωνσταντ. I. Βασι
λείου. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν 336 
άπεστάλη. Α ' κα\ Β' τόμος «Ε κ λεκ τώ ν » δρ. 12.— κ. 
Π . Μ. Ζωγράφον « Ποιήματα» άπεστάλησαν. Μετ& 
τήν άνάγνωσιν tik μάθετε τήν γνώμην μας. — κ. Π . 
Τσολάκον. Είς τό έξης θαποστέλλεται είς Πάτρας.— 
κ. Γ . 'Ιερεμίαν. *Ελήφθη άντίτιμον συνδρομής σας 
κα\ «Π οιημ άτω ν·, άτινα άπεστάλησαν μετ’ έλλει- 
πόντων. Εύ/αριστουμεν. —  κ. Κ . Δ . Ζαλόκωσταν. 
Έλήφθη υπ’ οψει ή Επιστολή σας, οί 6 τόμοι τών 
■ ’Εκλεκτών· δεδεμ. δρ. 64.20, αδετ 46.20. Ά ρ ιθ . 
471, 472 άπεστάλησαν.—  κ. Έ μ . Μαρινάκην Είς τό 
έξης θ’ άποστέλλονται έν Ροστώφ. Εληξε τήν 31 παρ. 
μηνός.— κ. Γ. I. Κουρεντήν. ’Ελήφθησαν δρ. 6, άν
τίτιμον 120 φύλλοίν « Απομνημονευμάτων». .Λ ίκ να » 
άπεστάλησαν. —  κ Δ . Κατσάβην. Ελήφθησαν. Ε ύ- 
χαριστοΰμεν.—  κ Κ . Μενεξήν. ’ Ελήφθησαν. Εύχα- 
ριστουμεν.—  κ. Κ · Ρούβαν. Έλήφθη συνδρομή σας. 
Εύχαριστοΰμεν. Σειρά « ’ Απομνημονευμάτων· άπε
στάλη τώ  κ. Έ μ .  Καριωτάκη. —  κ. Γ. Ε . Έλήφθη 
συνδρομή κ. Εύθαλία; Κ . Σ . *Η ιδέα σας δέν θά 
βραδύνη νά πραγματοποιηθή, διότι μελεταται πρό 
πολλοΰ ύπό τής διευθύνσεως τών «Ε κ λεκ τώ ν ». —  κ. 
Δ . Μοσχοβάκην. Λογαριασμός και φύλλα ’Απεστά- 
λησαν. —  κ. Ν . Σουλάκον Συνιμορφώθημεν τή έπι- 
στολή σας. Σειρά « ’ Απομνημονευμάτων» άπεστάλη.

Τά  έξης βιβλία, ευρισκόμενα έν τώ  Βιβλιοπωλεία 
ήαών, άποστέλλομεν ταΤς Έπαρχίαις καί τώ  Έ ξω -  
τερικώ, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών. —  Επίσης 
προμηθεύομεν είς πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρκεΐ 

ή αιτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμον αύτοΰ.

Τό Φρούριον Σωμόν δρ. 2 70 —  ‘ Η διδασκά- 
λ-.σσα μυθιστορ'-α Εύγενείου Σύη δραχ. 3 ,20—  
Π αράπ τω σ ίί καί Μ εταμ έλεια  ήτοι ’ Απομνημο
νεύματα Ά λ ικ η ς  δέ -  Μ ερβίλλ μυθιστορία 
M axim ilien  Perr in  (ολόκληρον τό εργον) δραχ- 
μάς 3 ,7 0 — *0  ’Ά γ νω σ το ς  τή ς  Βελλεβ(λης, μυ
θιστορία Π. Ζακόν δρ. 2,70 ‘Ο ‘ Ιπ π ότη ς Μάιος4 
μυθιστορία Ponson de T e rra il δρ. 2 ,70 · —  Ή  Ά -  
δελφουλα, μυθιστορία Ε. Μ α λύ  (τόμοι 2 ) δρ. 2,80 
— Α ί Ν ύκτες τοΰ Βουλεβάρτου, μυθισ-.ορίο P ierre  
Zaccone (τόμοι δύο) Δρ. 3 ,30— Α ί Κ ατακόμβαι 
τή ς Ίο ύ λ λ η ς » , μυθιστορία Η. Em ille Chevalier 
Δρ. 1 .70— Έ θνικα ι εικόνες», ποιήσεις δπό Γ ε ω ρ 
γίου Μ αρτινέλη , Δρ. 1.70 — Βίο; τοΰ Μωάμεθ, 
μ ετά  παραρτήματος περί Ίσ λα μ ικ ή ; θρησκείας 
δπό Ούασιγκτώνος ν1ρβινγγος δρ. 2. —  Τ ελευ 
τα ία  ημέρα καταδίκου,δπό Β κτωρος Ούγκώ,δρ. 1. 
Α ί Συνοικίαι του Λονδίνο» δρ. 2.50 —  Τά  Μ υ
στήρια τώ ν  Χαρεμίων, κατά  μετάφρασιν Κ λεάν- 
θους Τριανταφύλλου, δρ. 1.70 — 'Η  Έ λ μ ά , ήτοι 
σκηναΐ έν Α ν α το λ ή , (τόμοι 2 ) δρ. 2.20 —  Τα  
τέκνα του Γράν, ύπό Ιουλίου  Βέρν. δρ. 4 . —  
Έ  Γρύλλος του Μύλου, υπό Πονσών δέ Τερά ΐλ, 
δρ. 2.20
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