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Λήξαντος την 3 ΐΊν 'Οκτωβρίου τοϋ 
Τ  έτους τώ ν  «Ε κλεκ τών  Μυθιστο
ρημάτων», παρακαλοΰνται δσοι τών  
κκ. Συνδρομητών ήμών έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώςτο ιοϋτο ι και 
κατά. τό Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωσιν έγ- 
καίρως την  συνδρομήν αύτών. Τήν  
αύτήν παράκλησιν άπευθύνομεν και 
πρός τούς κκ. Συνδρομητής, ών ή 
συνδρομή έληξεν ήδη τήν 30^ π α 
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

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

Ζ Ο Γ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν

[ Συνέχεια!

Ε'

’Εξομολογήσεις.

Τήν φοράν ταύτην ή Καικιλία μετα- 
βαίνουσα είς την Μαγευμένην Πέτραν διε— 
τελεί έν ύπερβολική διεγέρσει

Διενοεΐτο μήτοι οί συγγενείς στερούν
ται της δυνάμεως τοΰ διακρίνειν το καλόν 
η το κακόν μετά πλειοτέρας διορατικότη- 
τητος η τά  παιδία" μήτοι υπάρχει νόμος 
απαραβίαστος του ύπακούειν είς τάς συμ— 
βουλάς εκείνων, οΐτινες είσί μόνοι ικανοί νά 
μας διευθύνωσι, καί μήτοι ώς έπί τό πολύ 
τιμωρεΤταί τις διά τήν άλαζονίαν τοϋ βα- 
σίζεσθαι είς εαυτόν και άπορρίπτειν τάς 
γνώμας τών φυσικών οδηγών της απειρίας 
ήμών.

Αΰτη ήκολούθησε τάς ιδιοτροπίας αυ
τής καί σκληρώς ήδη έτιμωρεΐτο.

Εκείνος, δν ήγάπα, μή τολμώσα νά ό- 
μολογήση τον ερωτά της, ητο υιός φονέως 
κκί οΰχί φονέως φονεύοντος έν παροξυσμώ 
συγγνωστέας οργής ή ένεκα μίσους ή ζη 
λοτυπίας άγριας, άλλ ’ ώς λιρστής διά νά 
κλεψη τον ύπ’ αΰτοΰ φιλοξενούμενον.

Ό  στρατηγός είχεν άφηγηθή αύτή τήν 
σκηνήν μετά πολλών προφυλάξεων, άλλ ’έν 
πάσαις αΰτής τοΰς λεπτομερείαις.

Α ί περιστάσεις ήσαν τόσω σοβαραί ώστε 
ή δεσποινίς δε Φοντερόζ, ή έξαδέλφη τών 
Κερανδάλ τούτων, έ’δει νά γνωρίζη πάντα 
ταΰτα. Τά  έγνώριζε λοιπόν.

Καθ ’ ήν στιγμήν μετέβαινεν είς τήν 
Μαγευμένην Πέτραν έπί τοΰ Ζεφύρου άφρί- 
ζοντος έκ τοΰ καλπασμοΰ, διετέλει έν άκρα 
ταραχή.

Δεν έγνώριζε πλέον τ ί ν’ άποφασίστ).
Τό συαβάν τοϋτο κατέστρεφε πάντα

αύτης τά  όνειρα. Ένώπιόν της δεν έ'βλε— 
πεν ήδη είμή σκότος καί άβυσσον.

Ώ ς  καί τήν πρώτην φοράν, ό ΚοοεντΤνος 
άνέμενεν αύτήν’ καί εκείνος δ’ Ιπίσης ήν 
έν σκληροί αγωνία.

Άκούσας τόν ποδοβολητόν τοϋ ίππου 
ολίγου δεΐν νά λιποψυχήσω- ή δρασίς του 
έθολώθη καί έστηρίχθη έπί τοΰ βράχου 
ί'να μή πέσγ).

Ή  δεσποινίς δέ Φοντερόζ ώχρά, σύνο- 
φρυς καί οργίλη έ"στη ένώπιον αύτου καί 
άποτόμως είπε :

—  Κορεντϊνε, έρχομαι πρός σέ ώς φίλη. 
Μάρτυς μου ό Θεός ότι ούδέν κακόν σοί εύ
χομαι, άλλ ’ δ,τι συμβαίνει είς άκρον με 
ταράσσει. Είναι μέγα δυστύχημα διά σας, 
δι’ δλους ή μας. Έρχομαι νά σέ έρωτήσω 
τήν άλήθειαν. Ά μ α  τήν μάθω θ’ άποφα— 
σίσω. θ ελω  νά μοί τήν ειπης άπροκαλύ— 
πτως. Ή  άτιμία τοΰ μεν άντανακλ^ί έπί 
τών δέ. Εϊμεθα συγγενεΤς και συνυπόχρεοι. 
Τ ί  συμβαίνει ;

—  Δέν γνωρίζω.
—  ’Έσο ειλικρινής.
—  Δέν γνωρίζω, έπανέλαβεν ό Κορεν- 

τΤνος. Δέν γνωρίζω περισσότερα άπό σας, 
τό ομνύω. Είμαι άπηλπισμένος, ιδού τό 
παν.

—  ’ Ας ίδωμεν, είπεν ή νεανις άφιπ- 
πεύουσα. Ά ς  συζητήσωμεν. Προ δέκα έτών 
ό πατήρ σου είχε χρέη. Ό  ίδικός μου ώ— 
φειλε νά τα  πλήρωση. Βλέπεις δτι άνα- 
γνωρίζω τό λάθος. Δέν τό έ'πραξε καί ε— 
πταισε διά τοΰτο. Καί δμως τά  χρέη ε
κείνα έπληρώθησαν. 'Υπό τίνος ; Πώς ; 
Μέ τ ί ;

—  Δέν γνωρίζω, σας έπαναλαμβάνω.
—  ’Αποφεύγεις νά μοί τό εΐπιρς. Δέν έχεις 

εμπιστοσύνην είς έμέ ή ή έξομολόγησις 
αΰτη προσβάλλει τήν φιλοτιμίαν σου ! Τό. 
έννοώ' ήλπιζα δτι άρκετά θά μέ έξετίμας 
ώστε νά μοί όμολογήσης τά  πάντα, θ ά  
έζητοΰμεν όμοΰ τό μέσον της σωτηρίας. 
Ενόμιζα δτι σέ μετεχειρίσθην ώς άδελφόν 
καί έ'τι πλέον, ώς φίλον, δι’ δν δέν ε”χει τις 
μυστικά. Τ ί άνθρωπος είσαι ; Είσθε λοιπόν 
σείς άπό σίδηρον ; ’Α λλά  δέν εΐναι δυνατόν 
νά συνέβγ) είς τήν οικίαν σας τόσω σοβα
ρόν γεγονός χωρίς νά τό γνωρίζετε ή τού- 
λάχιστον νά τό μαντεύσετε. Τήν ώραν 
ταύτην ή δικαιοσύνη είδοποιήθη, καί θά 
ένεργήσγ) άνακρίσεις. Τοιουτοτρόπως θά 
γνωσθή δτι οί Κερανδάλ, οί έξάδελφο'. τών 
Φοντεροζ, είναι λησταί. ’Ιδού τ ί  πρέπει 
νά προλάβωμεν.'Υπερασπισθητε. Διά τοΰτο 
ηλθα νά συνεννοηθώ μαζΰ σου καί νά δυνη- 
θώ νά πραγματοποιήσω το ονειρόν μου' τίς 
οΐδε ; Θάρρει ! Έ σο  άνήρ ! Μήπως έγώ, 
κόρη ούσα, έ"χω πλειοτέραν άπό σας στα
θερότητα !

Ίδρώς ψυχρός ίρρεεν άπό τοΰ μετώπου 
τοΰ Κορεντίνου.

Είς τήν τελευταίαν έκείνην φράσιν, προ- 
φερθεΤσκν μετά ταραχής προδιδοΰσης αύ - 
τήν, ή Καικιλία άπεκάλυπτεν αύτφ σα
φώς τόν πόθον αύτης μέχρι τής στιγμής 
έκείνης σκοτεινόν δι' αύτόν.

Ύπεδείκνυεν αΰτφ τό άδΰνατον τής ένώ-

σεως μετ’ άτιμασθείσης «ίκεγενείας, τδ| 
κώλυμα τοΰτο όπερ αίφνης παρενεβάλετ^ 
μεταξύ αύτών.

—  Λοιπόν ! ναί, ειπεν ό Κορεντΐνος^ 
ναί, τό πιστεύω, είν’ άληθές !

Καί αίφνης άνορθούμενος :
—  Ά  ! άνέκραξεν, οί πατέρες μας θί 

δώσωσι λόγον διά τό κακόν, τό όποΤον έ-.| 
προξένησαν διά τής διαιρέσεως αύτών, τής 
φιλοδοξίας καί τοΰ έγωισμοΰ των. Με όλί- ] 
γον χρυσίον, μέ τήν γενναιοφροσύνην, βοη- 
θούμενοι έν τή ένώσει, άντί νά διατελώσιν 
έν τή διχονοία ώς Γουέλφοι καί Γιβελΐνοι, 
ώς Μονταιγιού καί Καπελέττοι, ήθελον ά- 
ποτρέψει τό κακόν καί σώσει ήμας άπό τής 
αβύσσου, είς τήν όποιαν έκυλίσθη ή εύτυ- | 
χία, ή χαρά, ό έρως καί ή τιμιοτης !

Κα ί μετά μικράν σιγήν :
—  Είχατε δίκαιον πρό ολίγου, δεσποι

νίς Καικιλία. Ύπάρχουσι μυστικά, τά  ό- 
ποΤα καταθλίβουσιν. Είς Τ ιτάν θ’ άπέ— 
θνησκεν ύπό τό βάρος αύτών. Έ χ ω  καί 
έγώ εν καί θά σας εΐπω τά  πάντα.

Έσιώπησε.
Τά  χείλη του έτρεμον.
—  Πάσχεις, Κορεντϊνε ; ήρώτησεν η 

νεανις.
—  Ναί, ή έξομολόγησις αΰτη είναι βα

ρεία δι’ έμέ. Είναι φοβερά. Πόσον θά μέ 
μισήσητε καί θά μέ άπεχθάνεσθε άφοΰ μ& 
άκούσετε ;

—  Τίς οίδε !
—  Θά είσθε ΰπϊρ τό δέον άγαθή άν 

μας συγχωρήσετε. Είς άγγελος δέν θά ή— 
δύνατο νά τό πράξη· Έ π ί τέλους πρέπει 
νά σας τό εΐπω. ’Ακούσατε με.

"Ηρχισεν όμιλών λίαν ταχέως καί χαμη- 
λοφώνως ώς εί έφοβεΐτο τούς έν τφ  σκότει 
περι αυτόν βράχους.

—  Σας έμισοΰμεν θανασίμως σας καί 
τούς ίδικ.ούς σας. Ή  έπαυλις τοϋ Πενοέ εί— 
χεν όμόσει τήν έξόντωσιν τών κυρίων τοΰ 
Σαίν—Ζιλδάς. Ό  ’Ιάκωβος καί έγώ είμεθα 
μονοί έν συνεννοήσει μετά τού πατρός, δστις 
εκτοτε άπέθανεν άθλίως νύκτα τινα χειμώ
νας εις τήν χιόνα, φονευθείς ύπό τών τύ
ψεων μάλλον ή ύπό τοΰ δηλητηρίου, τ ό  
όποΤον έ'λαβεν.

Ο ’Ίβ  καί ή Ά γ ν ή  ούδέν έγνώριζον. Ό  
Κλαύδιος ήτο παιδίον. Ή  μήτηρ μας εμαθε 
τά  πάντα κατά τάς αϋπνίας τοϋ συζύγου 
της.

Σας έμισοΰμεν διότι έταλαιπωρούμεθα 
εν πενία μεταςυ τών γυμνών τοίχων μας, 
διότι ό πατήρ μου έξηυτελίσθη ένώπιον 
τοϋ ίδικοΰ σας, δστις ήδύνατο νά μας σώση 
δι’ ένός όβολοΰ καί δέν έφάνη γενναιόφρων’ 
διότι οί φύλακες μας κατεδίωκον ώς άλώ- 
πεκας ή λύκους, οσάκις τήν νύκτα έκυνη— 
γοΰμεν είς τήν χέρσοV διότι οί δικαστικοί 
κλητήρες, τοΰ Λεσγιδού έπί κεφαλής, 
έκάλυπτον τάς θύρας μας δι’ απειλητικών 
αγγελιών, καί δέν εΐχομεν δ,τι έχρειάζετο 
διά νά άποδιώξωμεν τά  δυσοίωνα αύτά 
πτηνά, άτινα Ι’κρωζον προαγγέλλοντα δτι 
θά έπώλουν τήν γηραιάν έ’παυλιν, είς τήν 
όποιαν εζησαν γενεαί Κερανδάλ, και δτι 
θά έδήμευον τά  πεπαλαιωμένα έπιπλά μας



διότι έβλέπομεν ότι έπλησία^εν ή ώρα, 
κατά τήν όποιαν ή μήτηρ μας καί ή Α γ ν ή  
θά ήναγκάζοντο νά ζητήσωσιν εργασίαν, 
χαί διότι ή 'Αγνή, έξαισίως ωραία, θά ήτο 
Ιπονείδιστος είς τάς κόρας πανδοχείου τ ί
νος. Μία. Κερανδάλ !

Σάς έμισοϋμεν τέλος, διότι δικαίως ή 
αδίκως σάς άπεδίδομεν πάσαν δυστυχίαν 
μας είς *τδες, ήτις έζεΐτε έν ευδαιμονία καί 
πολυτείλεα καί δεν κατεδέχεσθε νά ρίψητε 
εν βλέμμα είς τούς δυστυχήσαντας συγ
γενείς σας, ένώ ήμεΤς αν ήμεθα είς τήν θέ- 
σιν σας, θά σας έτείνομεν τάς άγκάλας λε- 
γοντες : Λάβετε, πληρώσατε, ζήσατε !
Μήπως δεν ήμεθα έκ του αΰτοΰ αΐματος, 
τής αΰτής καταγωγής !

Νύκτα τινα, άπελπισθείς, τήν παραμο
νήν τής καταστροφής, ό πατήρ κατελήφθη 
ύπό πειρασμού.

Είς λησμονηθείς συγγενής του, σχεδόν 
άγνωστος, τόν όποιον ή πενία είχεν άπο- 
διώξει τοΰ τόπου, ό πατήρ τής νέας αΰτής 
Ζουάννας Τρελάν, ήτις είναι εΰγενής, αγω 
νία  δε ήδη είς μίαν κλίνην τοϋ πανδοχείου 
βληθεΤσα ύπό συμφοράς, τής οποίας νομίζω 
δτι αίτιος είναι ό Λεσγιδού, ό πζτήρ της, 
λέγω, έφθασεν είς τήν οικίαν μας τήν 
νύκτα.

Ή ν  κατά τον πόλεμόν.
Ό  Τβ παρέλαβεν αύτόν εις τόν σιδηρο

δρομικόν σταθμόν, χωρίς κάνίίς νά παρα
τήρηση αΰτόν.

Ό  ’Ιάκ ωβος καί έγώ είχομεν στρατο- 
λογηθη-

Ό  άνθρωπος ούτος ώνομάζετο Νοελ 
Τρελάν.

Ή τ ο  έζάδελφος τοϋ πατρός μου καί ίδι- 
κος σας έπίσης συγγενής.

Ή ρχετο  άπό μακρόθεν, έκ τής νήσου 
τοϋ Βουρβόνου, όπόθεν έφερε περιουσίαν 
άγνοώ πόσην.

Είχεν είς τό θυλάκιον του μέγα ποσον.
Ό  πατήρ μου κατελήφθη αίφνης ύπό 

ιλίγγου έν τή κατεχουση αΰτόν πενία.
θ ά  έφόνευσεν άληθώς, οΰδείς ποτε μάς 

τό είπε, τον δυστυχή έκεΐνον, όστις ένεπι— 
στεύθη είς αύτον. θ ά  ερριψεν έ'πειτα τό 
πτώμα του είς τό έ’λο;. Τούτο είναι μία 
ύπόθεσις. Η μήτηρ μας έμαθε τό μυστικόν 
τοΰτο, το οποίον τόσον καιρόν διεφύλαξε 
χωρίς νά προδοθή, καί τό όποιον τή έσά- 
λευσε το λογικον. Τά χρέη Ιπληρώθησαν. 
Τώρα πρέπει νά πληρωθή τό χρέος τοΰ αΐ- 
ματος, τό όποιον συνήφθη εκ τοϋ έγκλή
ματος του. Δεν είναι δμως τοϋτο μόνον' 
φθάνω εις τήν σκληροτέραν στιγμήν τής 
έξομολογήσεώς μου.

Σάς είπον δτι σας έμισοϋμεν άγρίως.
Είναι άληθές.
; Εξαγριωθείς έκ τ ·ϋ  έγκλήματος, δπερ 

«ιεπραςεν, ό πατήρ μου έγκατέλιπε τό Πε- 
νοε. Ενόμιζεν δτι θ’ άνεκουφίζετο διαπράτ- 
των άλλα καί δτι, άποκτών περιουσίαν, θά 
άπέβαλλε τάς τύψεις τής συνειδήσεως. Ό  
μαρκησιος δε Φοντερόζ ήτο τότε είς τά  
πέριξ τοϋ Ορλεάν. Ο Ιάκωβος άπετέλει 
μέρος τοϋ συντάγματος του.

Ο μαρκήσιος καί σείς είσθε τά  δύο

μόνα εμπόδια, τά  όποια παρενεβάλλοντο 
μεταξύ ήμών καί τών ύπαρχόντων τών 
Κερανδάλ. Τό Σ-/ίν-Ζιλδάς, διά τοϋ θανά
του σας, θά έγίνετο ιδιοκτησία μας. Εϊμεθα 
οί μόνοι συγγενείς σας μετά τών Τρελκν 
καί είσθε πολύ νέα διά νά μάς άπογυμνώ- 
σητε διά πράςεως τής θελήσεώς σας. ’Εν
νοείτε ;

Ή  Καικιλία ήκροάτο έν σιγή.
Οΰδέ καν έκινεϊτο.
—  Έξακολούθει, είπε τώ  Κορεντίνω.
—  Μετά τινα καιρόν άπό τής συνεν— 

τεύξεως τοϋ πατρός μου καί τοϋ ’Ιακώβου, 
ύπέλαβεν ό Κορεντΐνος, διότι συνηντήθη— 
σαν είς τά  πέριξ του Κουλμιέ, ό -ατηρ 
σας έβλήθη ύπό σφαίρας τήν νύκτα είς το 
δάσος τοϋ Μοντουρε πλησίον τοϋ Βιλερσε— 
ξέλ. Ή  σφαίρα έκείνη δέν ήτο πρωσσική.

Καί πάλιν έσίγησεν.
Ή  δεσποινίς δε Φοντερόζ έμενεν άκίνη— 

τος’ μόνον τούς όΰθαλμούς έ’κλεισεν.
—  Έςακολούθει, είπε πάλιν αύτώ.
—  Ά ν  με έρωτησετε διατί ζήτε, σείς, 

ή όποια είχατε έπίσης καταδικασθή, σείς 
το άνίσχυίον καί τελευταΐον έμπόοιον, ά— 
ληθώς δέν γνωρίζω νά σας τό είπω. Οΰδ’
» \ » « * η» r r  > » ι “  *
εγω αυτός εννοώ. Και εν τούτοις ητο ευ— 
κολώτατον νά σάς φονεΰσωμεν.

"Αμα ό πόλεμος έτελείωσεν έπανήλθο— 
μεν είς τόν τόπον μας.

["Ε π ίτα ι  συνέχεια].
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[Σ υ νίχ «ια ]

Οί νέοι ϊβλεπον δτέ μέν τοΰς γονείς 
των, δτέ δέ τόν Ρογήρον, δστις έφρόνουν 
είχε δικαίαν αφορμήν νά έξοργίζεται, ών 
κατά τοιοΰτον τρόπον δεδεμένος. Ά λ λ ά ,  
φοβούμενοι μή ήθελε πράζωσί τ ι κακόν, 
έσιώπων, θαυμάζοντες τήν σοβαρότητα 
τών πατέρων των.

Αί νεάνιδες, είτε άπό άγαθής φύσεως, 
έζαφανιζομίνης συν τή παρελεύσει τών 
έτών, είτε έζ άδυναμίας, ώς πιστεύω, έ- 
πλησίαζον μάλλον, ή οί άλλοι, είς αΰτόν 
λέγουσαι ·'

■—  Ό  πτωχός ! —  'Αμαρτία ! —  Ώ ,  
θά ήτον εύμορφος ! —  "Αν έγίνετο καλά, 
θά Ιδινα τό καπέλλο, τό όποιον δ θεΐός 
μου δ π*π£ς μώφερε άπό τό πανηγύρι. 
—  Καί έγώ τό φουβτάνι μου τό κυριακά
τικο. —  Ά μ  δέ ! μέ τά  καπέλλα καί μέ 
τά  φουστάνια δέν κινιέται ή εΰσπλαγχνία 
τοΰ θεοΰ, ειπε διά γλυκυτάτης φωνής 
κοράσιον, δμοιάζον πρός άγγελον. Ά ς  
δεηθοΰμε μέ δλη μας τήν καρδιά, και ί 
σως δ θεός μΛς άκούσν). Είναι τόσον κα-
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λός, καθώς μοΰ Ιλεγεν ή μαμά, καί θά 
τόν παρακαλέσουμε νά κάμγι Ινα πρόίγμα 
καλό. . . πώς γίνεται νά μή μ£ς άκούστι;

Καί αί νεάνιδες, συμμορφωθεϊσαι πρός 
τήν συμβουλήν ταύτην, προσηυχήθησαν 
θερμότατα υπέρ τοΰ δυστυχοΰς . . . άλλ ’ 
δ δυστυχής δέν ϊμελλε ν’ άνακουφισθή.

Ό  Ρογήρος παρετήρησεν αΰτάς, ώ 
ραίας άπό φύσεως, ώραιοτέρας Ι τ ι  καθι- 
σταμένας έκ τής στάσεως, ήν είχον λαβϊ) 
προσευχόμεναι.

Δέν ήτο δέ άπρόσιτος εις τά  τοιαΰτα 
συναισ θήματα. "Οθεν έσ τέναζε καί ένό- 
μισεν δτι άνεκουφίσθη, ώσεί έπί μακρόν 
άναπαυθείς.

Έ π ί τινας στιγμάς οί οφθαλμοί του 
έπλήσθησαν δακρύων. Ή το ιμ ά ζε το  νά 
δμιλήσγ) ήσύχως παρά τήν συνήθειάν του, 
καί οί κρατοΰντες αύτόν θά τόν άφινον 
προθύμως έλεύθερον, ήρκει νά Ισωζον τήν 
ζωήν των. Ά λ λ ’ δ προσκυνητή;, Ιδών τόν 
κίνδυνον ήρζατο λέγων :

—  Αδελφοί, άς μή σ£ς άπατήσϊ) ή 
φαινομένη αΰτη ησυχία... Ξενοδόχε, φέρε 
μου τόν αγιασμόν... Παρατηρήσατε, κύ
ριοι, πόσον μεγάλη είναι ή πονηριά τοΰ 
καταχθονίου πνεύματος, τά όποιον δεί
χνει δτι φεύγει τήν στιγμήν αΰτήν δπου 
θά νικηθϊί.·.. Κ υ τ τά ζε τε  τ ί  σπασμούς θά 
κάμη μόλις ραντισθή μέ τόν άγιασμόν... 
(καί λαβών παρά τοΰ ξενοδόχου τόν άγ ια 
σμόν Ιρριψεν αΰτόν έπί τοΰ προσώπου τοΰ 
Ρογήρου)... Καί ίίφε$ ήμΐν τα όφειλήματα 
ημών, rag χαί ήμεΐς άφίεμεν to Eg ύφειλέ- 
TUig ήμών... λέγετε τό Πάτερ ήμών.

—  Φονεύσατέ τον... (έκραύγαζεν ?ξω 
φρενών δ Ρογήρος)... Σκοτώσετε αυτόν 
τόν Λογγΐνον,δ δποϊος σχίζει τάς πλευράς 
τών άθώων.

—  Και μή είβενε'/κηρ ήμα$ it’s π ε ι -
ραβμόν...

—  'Αλλα ρνβαι ήμκς άπό τυν πονη
ρού...

—  'Λ μή ν\ . . .  Λεόμεδα... έζηκολοδ- 
θησε λέγων δ προσκυνητής.

—  Ά  ! αΰτό δέν ΰποφέρεται... έκραύ- 
γασε μετά λύσσης δ Ρογήρος, προσπαθών 
νά διαφύγγι τάς χεΐρας τών δημίων έκεί- 
νων καί νά φονεύσν) ή νά φονευθϊ). Τήν 
κατάστασίν του δύναταί τις νά φαντασθϊ5 
μόίλλον ή νά περιγράψ'/j. Ί σ ω ς  θά έσχη- 
μάτιζέ τις ιδέαν τινα περί αΰτής άν έγί* 
νωσκεν οτι πολλοί έκ τών θεωρουμένων 
ώς γενναίων ϊφευγον μακράν σταυροκο- 
πούμενοι. Είχεν έξαντλήση πάσας τάς 
βλασφημίας, άς δ προσβληθείς νοΰς δύνα- 
τα ι νά θέση είς τό στόμα τοΰ άπεγνω- 
«μένου.

*0 ψευδοπροσκυνητής καταχρώμενοι; ά- 
αεβώς, ϊθετεν είς ένέργειαν πάντας τους 
κατά τών πονηρών πνευμάτων έξορκι- 
σμούς τών ίερών βιβλίων' άλλά τό δαιμό- 
νιον δέν Ιφευγε, διότι δαιμόνιον δέν υπήρ* 
χεν δπως φύγτ). Οί κακοΰργοι παρετήρουν 
έκ διαλειμμάτων τήν θύραν, ϊνα ίδωσιν 
άν τό πλήθος ήοαιοΰτο, δπως το βάλ
λουν \· τά πύόια... Καί πράγματι τό 
πλήθος είχε κατά πολΰ έλαττωθ^ ' άλλ’ 
δμως Ιμενεν Ι τ ι  ίκανόν, δπως άνησυχή αυ



τούς. Τό τε  ό ξενοδόχος είπεν είς τόν προσ
κυνητήν :

—  Κυρ Χ *ν τ ζή ,  εσείς ώς ιερωμένος 
’ ξεύρετε καλλίτερα άπό έμέ πώς διά νά 
διώξγ) κανείς ενα δαιμόνιο μέ τοΰς έξορ- 
κισμούς δέν φθάνει νά ήναι άγιος... πρέ
πει νά Ιχτ) καί τήν χάριν άκόμη. Εσείς 
έλάβετε Γσως αύτήν τή  χάρι και ήμπο- 
ρεΐτε νά διώχνετε τούς διαβόλους... αΰτό 
δέν υπερβαίνει τάς δυνάμεις σας...

Ό  προσκυνητής Ιδηξε τό κάτω χείλος, 
διότι δέν ειχε φαντασθίί πρότερον τό μέ
σον τοϋτο, έσκέφθη δέ αμέσως νά έπωφε- 
ληθϊ) αύτό, δθεν έν ταπεινότητι ειπεν :

—  Ιδού, ή κόνις έλησμόνησε την μη- 
δαμινότητά της καί ό Θεός έτιμώρησε την 
οΓησίν της Κα'ι ποιος είμαι έγώ, πτωχός 
άμαρτωλός, διά νά θελήσω νά κάμω θαύ
ματα, τά  όποια έδόθησαν μόνον ε’ις τούς 
άγιους ·, Ποΐος είμαι διά νά παραλείψω τό 
έπιτραχήλιον κα'ι τά  άλλ *  ιερά, τά  όποϊα 
χρειάζονται διά τούς έξορκισμούς ; ’Αδελ
φοί, χρειάζεται χάρις μεγαλειτέρα τϊΐς 
ίδικνίς μου διά νά έλευθερώσϊ) αΰτόν τόν 
βασανιζόμενον,., διά τοϋτο φρονώ οτι θά 
ήτον καλόν νά τόν φέρωμεν ε’ις μέρος, 
δπου νά είμποροϋν νά βάλουν έπάνω του 
άγια λείψανα καί άγίας εικόνας.

Μόλις δ ψευδοπροσκυνητής είπε τούς 
λόγους τούτους, καί τινες ήρξαντο βο- 
ώντες :

— Νά τόν πάμε ε’ις την ‘ Αγίαν ’ Αγάθην, 
είς τό  λείψανον τοϋ άγίου Μηνά. "Εκαμε 
τόσα θαύματα . Θά κάμτρ και τοΰτο.

—  Εις την ’Α γ ία  Ά γά θ η  !.. .  εις την 
‘ Α γ ία  Ά γ ά θ η ! . . .  έπανέλαβον πάντες... 
κα'ι προθυμώτερον πάντων οί κακούργοι, 
διότι έκαστος αΰτών ένόμιζεν δτι ήσθά
νετο τόν βρόχον περί τόν λαιμόν του. ’Ε- 
φορτώθησαν λοιπόν τόν δυστυχή νέον λι- 
ποθυμήσαντα έ'νεκα τίίς ύπερμέτρου λύ
πης καί κραυγάζοντες :

—  Τόπον, χριστιανοί. . . δι’ αγάπην 
Θεοΰ, τόπον νά περάσνι ό δαιμονισμένος.

Ώθούντες δέ ταΰτοχρόνως τούς βραδυ
κίνητους κατώρθωσαν νά έξέλθωσιν. ‘Ο 
ξενοδόχος άπεσύρθη ενγενώς είς τό μέρος, 
δπου δ Ρογήρος είχεν άφίστ) τά  δπλα του, 
καί ένφ οί μϋς τού στόματός του ήσχο- 
λοϋντο κραυγάζοντες... «δ ι ’αγάπην Θεού! » 
... 6 νοϋς του έσκέπτετο:... «άν αΰτοί οί 
κατεργαρέοι λησμονήσουν αΰτά τά  δπλα, 
καί τά  κάμω ψιλά, θά κερδίσω περισσό
τερα άπό δσα έζημιώθηκα εις αύτήν τήν 
περίστασι . . . »  τόσον είναι αληθές δτι ή 
ζημία τοϋ ένός είναι κέρδος τοϋ άλλου.

Ά λ λ ’ είς τών κα κούογων, καθ’ $ν σ τ ι γ 
μήν έξήρχετο τής αιθούσης έστράφη, καί 
αμέσως έπάγωσαν αί σκέψεις έν τω  νώ 
τού ξενοδόχου."Ισως ό κακούργος εκείνος, 
αν τό πλήθος δέν έκλειεν αμέσως δπισθέν 
του, θά έπέστρεφεν ΐνα λάβϊ) τά δπλα... 
Ό  ξενοδόχος ίδών αύτόν έπί τέλους διελ- 
θόντα τήν φλιάν τής θύρας, ήσθάνθη τήν 
χαράν, ήν αισθάνεται ό αγόμενος είς την 
αγχόνην, δταν έπί τής κλίμακος αύτής 
άκούσν) τήν χάριν. ’Εξέτεινε τάς τοεμού- 
σας ώς έκ τής βεβαιότητας τοϋ κέρδους 
χεϊράς του, αΐτινες αΰταί καθ’ έαυτάς

παρίστων τήν ίδεαν τής άρπαγης, έπί τών 
οπλών καί είτα καρκινοβατών καί στρέ- 
φων άπαύστως τήν κεφαλήν, ώς ή κλεψασα 
τό οψάριον άπό τού μαγειρείου γά τα , δι- 
νίλθε ταχέως τήν αίθουσαν καί Ιδραμεν 
ΐνα κρύψγι αΰτά ΰπό τούς άνθρακας.

Οί κακούργοι, οΐτινες διά τήν αρπαγήν 
τοϋ Ρογήρου ειχον έτοίμην άμαξαν μετά 
δύο ρωμαλέων ΐππων, Εκλεισαν έν αΰτ·7ί 
τον νέον καί ίππεύσαντες Ιλαβον, βρα
δέως κα τ ’ άρχάς, τήν είς τήν 'Αγ ίαν Ά -  
γάθην τών Γότθων άγουσαν.

Ή  πόλις ήδη δέν απείχε πολύ, καί τό 
πλήθος δέν ήλαττοϋτο . 'Ο προσκυνητής, 
δστις δέν έπεθύμει νά είσέλθγ) είς τήν 
π-ρλιν εκείνην,έβασάνιζε τόν νοΰν του δπως 
έπινοήσγ) νέον τέχνασμα, άλλ’ οΰδέν κα
τάλληλον εδρισκεν.’Επί τέλους, ύποκύψας 
είς τήν ανάγκην, άπεφάσισε νά μεταχει- 
ρισθνί Ιν καί προσκαλέσας τούς πρεσβυτέ- 
ρους τής συνοδίας είπεν «ΰ το ΐς  :

—  ’Εσκέφθηκα, αδελφοί, νά φέρωμεν 
τόν άθλιον αυτόν δαιμονισμένον είς Βε- 
νεβέντον.

—  Καί διατί αΰτό, άγιε Χ α τ ζή  ;
—  Δ ιότι έκεϊ είναι ή εικόνα τής Πα

ναγίας τής Ειρήνης, ή όποία είναι επίτη
δες δ ι ’ αΰτά τά  θαύματα.

—  Χ α τζή ,  άπό δ,τι βλέπω δέν ύπή- 
γετε  ποτέ είς τήν έκκλησίαν τοϋ άγίου 
Μην#, καί δέν είξεύρετε πώς οί παπάδες 
κάθε χρόνο άναγκάζονται νά βγάνουνε τά  
τάμματα καί νάν τά  κρεμάν ς’ τήν τρα 
πεζαρία ...

—  Καλά, αδελφοί ... άλλά είς τό ύ
στερο, ό άγιος Μηνόξς εΐναι άπλοϋς άγιος, 
καί ή Παναγία είναι πολύ μεγαλείτερη 
άγία άπό αΰτόν.. .μητέρα καί νύμφη Θεού, 
καθώς είξεύρετε...

—  Δέν θά άρνηθώ βέβαια οτι λέγετε 
άγια καί σωστά . . . ’Αλλά καί ό άγιος 
Μηνάς Εχει καμωμένα μεγαλείτερα θαύ
ματα, άπό αΰτό καί...

— Μπορεί νά κάμν) καί τοϋτο; Ποιος τό 
άρνεΐται... Ά λ λ ’ άς άφίσουμε τούς άγίους 
καί άς μιλήσουμε διά τά  ανθρώπινα. Εί
ξεύρετε, άδελφέ μου, καλλίτερα άπό μέ, 
δτι είς τήν Α γ ία ν  Α γα θήν  είναι έπί- 
σκοπος καί είς τό Βενεβέντον αρχιεπίσκο
πος ... Είς δέ τήν έκκλησιαστικήν ίεραρ- 
χίαν, ό αρχιεπίσκοπος μπορεί νά κάμ·») 
μεγαλείτερα πράγματα άπό τόν έπίσκοπο. 
Ά ς  ΰποθέσωμεν τώρα δτι έκεΐνος πιτυ- 
χαίνει καί ούτος όχι. Πέστε [/.ου τώρα, ά- 
δελφοί μου, δέν θά σάς έλέγχγ) ή συν- 
ήδησι δτι τόν έστείλετε άπό τόν 'Ηρώδη 
’ ς.τόν Π ιλά ιο  ;

—  Ό μ ιλε ΐτε  άγια καί σωστά, <ϊλλ« 
καί ό άγιος Μηνάς έκαμε τόσα θαύματα 
καί . . .

—  Θά κάμγ) καί άλλα... ποιος τό άρ- 
νεϊται ; Πρέπει νά μήν ήναι κανείς χρι
στιανός διά νά τό άρνηθϊΐ . . . Ά λ λ ά ,  
τ ί  λέγει 6 προφήτης ; .. Oncigrus S il
vester intelligisne, me velle ducere 
ilium in ore leonis... in ca'pite draco- 
nis.

Ό  πτωχός άνθρωπος, κεραυνωθείς ΰπό 
τών λατινικών τούτων, δέν έτόλμησε νά

είτνΐ λεζιν. Έκεϊνά τά ore  leonis καί ca~ 
ρ ΐ ίβ  dracon is  Εκαμαν αΰτόν* νά φρικιάσγ)
, . . καί νά κρυβή μεταξύ τοϋ πλήθους. 
Ή  είδησις δτι δέν έπορεύοντο πλέον είς 
Α γ ία ν  Ά γά θη ν  διεδόθη αστραπηδόν, καί 
τό πλεΐστον τών άκολουθούντων διεσκορ- 
πίσθη άποσυρθέν είς τά  ίδια. Καθ’ ο- 
σον δέ ή άμαξα έπροχώρει έπί τής όδοϋ 
τοϋ Βενεβέντου καταλίπουσα όπισθεν τήν 
Α γ ία ν  Ά γά θη ν ,  όμιλοί τινες ήρχισαν νά 
βαδίζωσι βραδύτερον, είτα  νά άναπαύων- 
ται, είτα νά έπιστρέφωσιν είς τάς οικίας 
των. Ή  συνοδία ήλαττοϋτο  βαθμηδόν, 
ώς τεμάχιον υφάσματος έν χερσί γραίκς 
άπονηματούσης αΰτό. Ή  νύξ ήρξατο 
συγχέουσα τά  αντικείμενα. Τά σκότη καθ
ίσταντο βαθμηδόν πυκνότερα, δτε οί κα
κούργοι, βλέποντες δτι όλίγισται μόνον 
νέοι τούς ήκολούθουν, οΐτινες βεβαίως δέν 
θά άπεφάσιζον νά διανύσωσι πεζοί καί έν 
καιρω νυκτός δεκαπέντε καί έπέκεινα μιλ- 
λίων ορεινήν όδόν, άν μή ήσαν αί έρωμέ- 
ναι των, αΐτινες έπεθύμουν νά Γδωσι τό 
τέλος, άπεφάσισαν νά μείνωσι μόνοι, καί 
πρός τοϋτο άνευ τής έλαχίστης αναβολές, 
στρέψαντες τούς ίππους, ώρμησαν κατά 
τών άκολουθούντων κτυπώντες δεξιά καί 
αριστερά, διά τού κοντού τών δοράτων 
των.

—  Ό π ίσω  υποτελείς ! όπίσω χωριά- 
ταις !... (ώρύοντο ένφ έκτύπων αΰτούς...) 
'Σ  τό σπίτι... κ’ είναι νύχτα... καί ό δρό
μος είναι μακρύς ... καί τό πρωί θά πέσ·») 
δροσιά ’ ς τά  κεφάλια σας.

Οι υποτελείς έκεΐνοι έπεθύμουν, ώς εΓ- 
πωμεν, νά έπιστρέψωσιν. "Οτε δέ είδον 
τά  πειστικά ταϋ τα  έπιχειρήματα, τώβα-  
λαν ’g τα πόόια  τρέχοντες δι’ όλης αύτών 
τής ισχύος, καί δέν έστάθησαν ή δτε ϊ -  
φθασαν είς τάς οικίας των, δπου πολλά 
διηγήθησαν άληθή, πλεϊστα δμως ψευδή. 
*Ηθελον δέ νά όπλισθώσι καί νά καταδι- 
ώξωσι τούς κακούργους, δπως λάβωσι π*- 
ριφανεστάτην έκδίκησιν, τήν όποίαν νά 
διαιωνίσωσιν έπί μαρμάρου, δπως μή λη- 
σμονηθϊί ποτέ. Ά λ λ ’ είς τών γερόντων, 
έγερθείς, παρετήρησεν αΰτοΐς δτι ήσαν 
κεκοπιασμένοι, δτι είχον δύο πόδας, ένφ 
οί κακούργοι είχον τέσσαρας'ώς έκ τούτου, 
κατά τήν γνώμην του, τό καλλίτερον ήτο 
νά κοιμηθώσιν, δπως έγερθώσι τό πρωί 
δροσερώτεροι καί οΰτω δυνηθώσι νά κατα- 
διώξωσιν αΰτούς άποτελεσματικώτερον. 
Οί νέοι άντήλλαξαν μεταξύ των !ν βλέμμα 
καί δέν είπον λ έ ξ ιν .Άλλά , μετά τό βλέμ
μα έκεΐνο, άπεφάσισαν νά καλύψωσιν ΰπό 
τάς σινδόνας τούς τε λόγους καί τάς σκέ
ψεις τοΰ αΐματος.

Κ'

Ά π ’ όποιον Εμπιστεύομαι, θ ε ί  μου, φύλαξέ μ«.
Κ ι ’ άπ* όποιον δέν ’μπιστεύομαι φυλάγομαι Ιγώ .

(Ε π ιγ ρ α φ ή  εν Έ ν ε χ ία ) .

—  Ποΐος μέ βοηθεϊ ;.. . (ϊλεγεν άσθενήί 
τγ) φωνϊΐ ό Ρογήρος, συνελθών άπό τ?5ς 
μακράς αύτοϋ λιποθυμίας . . .) Ποΐος μΐ 
βοηθεϊ ;



ερμά δάκρυα, 
τοΰ υιού του ...

Οΰδείς άπαντα si; τήν θλιβεράν έκεί- πατέρα, ό όποιος Εχυνε 
νην έρώτησιν. Ό  δυστυχής Εμεινε κατά- άλλ’ οΰχί έπί τ ι ς  τέφρας 
βεβληαένος τολμών ν’ άνοίζϊ) τοΰς ό- Ίσ ω ς  είχες μητέρα, ή όποία Ετρεχε λυσί- 

3βούμενος νέας θλίψεις· · · *ομος, ζητούσα σε άπό κοιμητηρίου είςφθαλμους, φοδουμεν 
Πολλάς είχεν ήδη ΰποστή.

"Αν εΐχον σχήμα πράγματος άπτοϋ, 
άν ήσαν έκτος τοΰ σώματός του, θά 
είχε τό θάρρος νά έγερθή καί νά παλαίσιρ 
κατ ’βΰτών άχρι θανάτου. Ά λ λ ’ ύπαρχον 
ββσανίζουσαι αΰτόν έν τφ  βάθει τής καρ
δίας του' καί δέν ήσθάνετο τήν δύναμιν 
νά καταπνίζϊ) αΰτάς μετά τής ψυχής του.

Έκειτο  άδοανής ΰπό τό άνυπόφορον 
βάρος, ένφ αί συμφοραί, άς ύπέστη, έβά- 
ρυνον έπί τής κεφαλές του, τρίτην δέ φο-

κοιμητήριον, δπως προσευχηθ?! έπί τοΰ 
τάφου σου, άλλά δέν εΰρεν αΰτόν. . .

Α ί σκέψεις αΰτοΰ βεβαίως δέν περιωρί- 
σθησαν είς ταΰτα  καί μόνον, άλλά τόση 
ήτο ή βάσανος, ήν ό δυστυχές έκεΐνος V)- 
σθάνετο, ώστε τά χείλη δέν ήδυνήθησαν 
νά έκφράσωσιν αΰτήν.

Αίφνης, πλήζας τό μέτωπον, είπε :
— Καί δέν θά Εχω τήν Ίόλην, άν έπι- 

ζτήσΥΐ ; . . .

Ά λλά ,μόλ ις  έπρόφερε τοΰς λόγους τού-
ί διά φωνές μάλλον ήχηρόίς έπανέ- τους, καί θύελλα έπέσκηψεν έπί τού φρου-

λαβε ■'
—  Ποΐος μέ βοηθεϊ ; . .
Ά λ λ ’ ή φωνή του άπωλέσθϊ) έν τφ  

διαστήματι, χωρίς νά συναντήσϊ) οίκτίρ- 
μον τι δν, δπερ νά διαχόψϊ) τήν έπελθοΰ- 
σαν φοβεράν σιωπήν.

Τότε ήνέψζε βραδέως τοΰς οφθαλμούς, 
άλλά πανταχοΰ σκότος. . . Έ ζέτε ινε  τάς 
χεΐρας, άλλά συνήντησε τό κενόν. . .

—  Ήδύναντο νά μέ φονεύσωσιν, εί
πεν. Ά λ λ ’ ό θάνατος ήτο, φαίνεται, μ ι 
κρόν τ ι διά τήν θηριωδίαν των. “Επρεπε 
νά μέ βασανίσιρ πρώτον ή σωματική α
γωνία . . . καί ή άλγεινή τοΰ πνεύματος 
. . . νά συνενωθώσιν αί άγωνίαι, δι’ ών 
μέ περιεκύκλωσεν ή φύσις, μ ετ ’ έκείνων 
τάς οποίας μοί έπέφερον οί δμοιοί μου... 
καί νά θριαμβεύσωσιν... άλλ’ ολίγον κατ ’

ριου.
Ό  Ρογήρος συνήψε τάς χεΐρας καί ηοεν 

αΰτάς ίκέτιδας πράς τόν οΰρανόν . Είτα, 
ώσεί νοαίσας τό κίνημα έκεΐνο άνάρμο 
στον, ήγέρθη καί έγονυπέτησε. . .

Τά γόνατά του έκτύπησαν έπί τοΰ 
στήθους σκελετοΰ, οΰτινος αί πλευραί έ- 
θραύσθησαν μετά τριγμού, δστις ώμοίαζε 
πρός κλαυθμόν. Ό  Ρογήρος δμως δέν με
τέβαλε θέσιν. Απεναντίας, λαβών αφορ
μήν έκ τοΰ περιστατικού τούτου, ήρζατο 
νά λέγγι :

—  ΤΩ δύναμις, ί) όποία καταστρέφεις, 
έπάκουσον τής προσευχές μου . . . προ
σευχές πλάσματος μέλλοντος δσον ουπω 
νά καταστραφή.

» Ή  πείρα τών αιώνων σέ διδάσκει, δτι 
ή γή γηράσκει έζ ήλικίας καί άτιμίας, 

ολίγον. . . Ουδέ μόριον νά λείψγι, έζ δσων δτι ή κληρονομιά τοΰ έγκλήματος μετα- 
πρέπει νά υποφέρω. . . 'Έκαστον τραύμα βαί νει βδελυρωτέρα άπό πατρός είς υΙόν, 
δέον νά Εχγ| τήν κραυγήν του. . . νά μή δτι δέν υπάρχει πλέον τόπος άμίαντος, 
συγχυσθώσι. . . νά ήναι διακεκριμένα. . . δπου ό δίκαιος νά προσευχηθή, δτι δέν 
Εκαστον κέντημα πρέπει νά ΙχΥ) τόν σπα- υπάρχει λίθος, έπί τοΰ οποίου νά μή άνε- 
σμόν του. . καί νά δοκιμάσω πάσας τοΰ παύθη ή κεφαλή δολοφονηθέντος, οΰδέ 
θανάτου τάς πικρίας... Τοΰτο εΐναι πράγ- βώλος γής, μή βραχείς ΰπό άνεκδικήτου 
ματι άζιον τών άνθρώπων. α'ίματος.Τό φώς φωτίζει τάς φανεράς σφα-

Έκλινε τήν κεφαλήν καί έψιθύριζεν ά- γάς. Τά  σκότη καλύπτουσι τόν άπόκρυ- 
γρίους λόγους. φον δόλον. Πάντες προωρίσθημεν, ΐνα εί-

Μετά πολλήν ώραν, έζήτασεν αΰθις τό μέθα έκ περιτροπής προδοθέντες καί προ- 
μέρος, έν φ εΰρίσκετο. δόται. . . Ά ν  ή γυνή, ή όποία διά τ έ ς

Τήν φοράν ταύτην, αί χεΐρές του συν- πρώτης άμαρτίας έπεσυρεν έπί τές  κεφα- 
ήντησαν άντικείμενόν τι. . . Ελαβεν αΰτό. λής αΰτης καί τής Ιδικής μας τόν θάνα- 
Ητο όστοΰν νεκροΰ . . .  Το Εσφιγζεν έπί τον, άνεβίου καί άπο τοΰ χείλους τοΰ 

τοΰ στήθους του ώς φίλον, τό έψηλάφησε τάφου Εβλεπε τά  Εργα τών αγρίων, οί δ- 
πανταχοθεν μετά τής χαρβς, ήν αίσθάνε- ποιοι έζήλθον άπό τάς πλευρό?ς της, θά 
τα ι ή μήτηρ θωπεύουσα τήν ώραίαν κό- έκαλύπτετο τρέμουσα διά τοΰ λίθου, δεο
μην τοΰ πρώτου τοΰ Ερωτος αΰτής καρ- μένη νά άποθάνϊ) αΰθις. Οί πατέρες ήμών 
Λ°ϋ· ήρέσκοντο έν τοϊς πεδίαις τοΰ κακουργή-

Ειτα ή χείρ του Επεσεν άδρανής, καί ματος νά διασκεδάζωσι βλέποντες ΰπο- 
το στόμα του έψιθύριζε λόγους άρμόζον- ; φέρουβαν τήν φύσιν καί έπευφήμουν τάς 
τας προς τά κίνημα έκεΐνο τοΰ άλγους. | άδελφοκτονίας... άλλ ’ οί πατέρες ήμών 
 ̂ Ω !  τά κόκκαλα τοΰ θύματος θά έλέγοντο βάρβαροι...

ηναι δ τάφος τών κοκκάλων άλλου θύμα- »Σΰ λοιπόν, ή όποία δύνασαι, συγκέν- 
· τρωσε πάσας τάς θύελλας σου, έπίπεσον

Είτα, ψαύσας αΰθις τό όστοΰν, προσί- μεθ’ δλης τέ ς  μανίας σου κατά της δημι- 
®ετο '· ουργίας... καί άς ταφή ή γή έν μέσφ τών

Ισως ύπήρζας δυστυχέστερος έμοΰ, συντριμμάτων τών περί αΰτήν κόσμων... 
ϊ ιο τ ι  τό  μόνον, τό όποιον παρέχεται ά- Κατάστρεψον τόν άνθρωπον καί τήν άνά- 
φειδώς είς τούς θνητούς καί τό όποιον μνησίν του...
δυνανται νά γευθώσιν άχρι τϊίς τελευταίας » Ή  μόνη στιγμή, κατά τήν οποίαν δυ- 
σταγονος, εΐναι ή λύπη, δώρον άζιον τοΰ νάμεθα νά σέ έπαινέσωμεν, εΐναι δταν ή 
οωρησαντος αυτό καί ήμών, οί όποιοι έ- θνήσκουσα ζωή, συγκεντρουμένη έπί τών 
μέλλομεν νά ύποφέρ«μεν . . . Ί σ ω ς  είχες χειλέων, περιμένει Ινα στεναγμόν, ΐνα ά-

ποπτή έκεϊ δπου εΐναι αί ζωαί, αί όποΐαι 
μέλλουσι νά γεννηθούν... Καί άν δέν δύ- 
νασαι νά ύποφέρτρς μόνη τήν αιωνιότητα 
σου, καί άν εΰφραίνεσαι. είς τούς ΰμνους 
καί είς τά  θυμιάματα,.. Ε! μή δημιουρ- 
γήσιρς... σέ έζορκίζω... μή δημιουργήσιρς 
πλέον τό  λογικόν θηρίον

Ν ά  άναφέρωμεν καί τοΰς λοιπούς τοΰ 
βασανιζομένου έκείνου λόγους ; Φρονοΰμεν 
δτι οί άναφερθέντες είναι μάλιστα καί 
πολλοί, δπως άποδείζωσι πόσον ό νοΰς 
του είχεν άποπλανηθή τής εΰθείας όδοΰ, 
καί πώς, βασανιζόμενος ύπό τής ύπερμέ- 
τρου θλίψεως καί τυφλωθείς τόν νοΰν, 
έβλασφήμει άσεβώς, ή μάλλον άφοόνως, 
άντί νά ίκετεύ·/) έκεΐνον, δστις μόνος ήδύ
νατο νά τόν βοηθήσΥ).

Άφοΰ έτελείωσε τά  παράπονά του, κα- 
τεκλίθη αΰθις έπί τού έδάφους καί ήρε
μος έν τή απελπισία του περιέμενε τόν 
θάνατον. Εΐχον παρέλθϊ) οΰτω πολλαί 
ώραι, δτε αίφνης συγκεχυμένος ψίθυρος 
προσέβαλε τάς άκοάς του. Άναπηδήσας 
Ετεινε τό οΰς. Έφάνη αΰτφ δτι ό ψίθυρος 
έκεΐνος ήρχετο άνωθεν καί οΰχί μακρόθεν.

—  “Ισως είναι έν τή  κεφαλή μου.. .είπεν 
ό Ρογήρος καί Εψαυσε τό μέτωπόν του.

Ά λ λ ά  τό μέτωπόν του ητο ψυχρόν. 
Κατέβαλε μείζονα προσοχήν καί :

—  Ά  ! βεβαίως ήτο ψίθυρος.
Ήγέρθη. Τάς χεΐρας Εχων προτετα

μένα;, ψηλαφών, δοκιμάζων διά τού ένός 
τών ποδών τό Εδαφος, ένφ έστήριζεν έπί 
τοΰ έτέρου τό  σώμα, κατηυθύνθη πρός τό 
μέρος,οθεν έφάνη αΰτφ δτι ήρχετο ό ψίθυ
ρος. Καθ’ δσον έπλησίαζεν, οΰτος καθί
σ τατο  μάλλον εΰδιακριτος, καί έφαίνετο 
άποτελούμενος έζ άνθρωπίνων φωνών, καί
περ οί λόγοι Εφθανον Ετι συγκεχυμένοι. Ό  
Ρογήρος άναθαρρήσας έπροχωρησεν Ετι 
μάλλον. Ά λ λ ά  τό τε  ό ψίθυρος ήλαττώθη. 
Όπισθοχωρήσας, κατέβαλε μεγίστην προ
σοχήν δπως γνωρίσγ) τό  μέρος. Η έπι- 
μονή του έπί τέλους έστέφθη ύπό έπιτυ- 
χίας. Άνεκάλυψεν δτι ό ψίθυρος διήρχετο 
κάτωθι κλίμακος, ήτις στηριζομένη έπί 
ήμιτόζου ήρχ_ιζεν άπό τοΰ άνω μέρους τοΰ 
κτιρίου καί έζετείνετο μακράν έπί τοΰ 
έδάφους τής ειρκτής. Φθάσας είς τήν τε- 
λευταίαν βαθμίδα τέ ς  κλίμακος, ήτις ήτο 
στενοτάτη καί άνευ δρυφάκτων, ήοχισε 
ν’ άναβαίνν) αΰτήν, μετά μεγίστης προ
σοχές καί ψηλαφών. Είς τήν κορυφήν αΰ
τής εΰρε γέφυραν, έπίσης καί αΰτήν άνευ 
δρυφάκτων, τήν οποίαν άκολουθήσας είσ- 
ήλθε τυχαίως είς διάδρομον, είς οΰ τό 
άκρον εΰρε θύραν καλώς μεμοχλωμένην . 
Θά ήτο βεβαίως νύζ, διότι διά τών ρωγ
μών τής θύρας διήρχετο φώς καιομενου 
ζύλου, δπερ οΐ οφθαλμοί του, είθισμένοι 
είς τά σκότος, δέν ήδυνήθησαν κα τ ’ άρ- 
χάς νά ύπομείνωσι. Ερευνών ΐνα εΰργι μέ
ρος κατάλληλον δπως ίδγ) καλλίτερον, 
Εγνω έπί τέλους δτι ήδύνατο νά βλέπγ) 
άνέτως διά τοΰ μέρους, δπου ή θύρα μή 
προσαρμοζομένη καλώς έπί τών παραστά- 
δων, άφινε άρκονν κενόν. Εΐδε συνηθροι- 
σμένους έκεϊ περί τούς τεσσαράκοντα άν- 
δράς, οδς, καίπερ φέροντας χυδαίαν περι-



βολήν, άνεγνώρισεν αμέσως δτι ησαν τό 
πλεΐστον έκ τών περί τόν βασιλέα Μαμ- 
φρέδν) ν ευπατριδών. Έκάθηντο δ' άφωνοι, 
χαί μόνον, ότέ μέν ό είς αΰτών, ότέ δε ό 
ετερος, Ιστρεφον ύποπτα καί ανυπόμονα 
βλέμματα προς την θύραν, ήτις ήτο απ
έναντι έκείνης, δι' η; Ιβλεπεν ό Ρογηρος.

—  Ή  ώρα παρήλθε πλέον... ίλεγον συ- 
χνάκις, ό εις πρός τόν άλλον. Καί οί μέν 
ήρώτων : Δέν Τίτο ή συμφωνία διά τάς 
τρεις τής νυκτός ;

Οί δέ άπεκρίνοντο :
—  Ναί.
Κρότος βημάτων ήκούσβη πλησιάζων ! 

βαθμηδόν. Οί ίππόται έφρικίασαν. Πάν- 
τες ήγερθησαν καί τοΰς οφθαλμούς Ιχον- 
τες προσηλωμένους έπί τής θύρας περιέ- 
μενον έν ά γ ω ν ί ν ά  ίδωσι ποιος θά ένε- 
φανίζετο. 'Επειδή δέ καί οΰτος έβράδυνεν, 
πολλοί έδειζαν διαθέσεις φυγής’ οί όλιγώ- 
τεροι δέ Ισυραν τά έγχειρίδια, βαδίζον- 1 
τες άποφασιστικώς... καί οΰτοι ήσαν οί 
μάλλον φοβηθέντες, καί περ τό κίνημά 
των έκεΐνο ήδύνατο νά σγιμκίν·/) καί τό 
έναντίον 'Επί τέλους, ήνεώχθη ή θύρα, 
χαί ιππότης, τετυλιγμένος κκλώς διά τοΰ 
μανδύου του, φέρων κόρυθα μετά προσω
πίδας στρατιώτου, είσήλθεν είς τήν α ί 
θουσαν. Ίδών τήν έκ τοϋ φόβου έκείνην 
ταραχήν καί τά  γυμνά έγχειρίδια, άνε- 
κάγχασε καί άνοίξας τόν μανδύαν του 
έφάνη φέρων πλήρη καί βαρεΐαν πανο
π λ ία ν  είπε δέ :

—  Θέσατε, βαρόνοι, τά έγχειρίδιά σκς 
είς τάς θήκας, διότι θά σπάσετε ταίς μύ- 
ταις των.

—  "Α  ! είσθε σείς, ανέκραξαν πάντες, 
ή υποψία μας δέν ητο παράλογος, διότι 
οΰδέποτε μάς συνέβη,κόμη, νά βδίς περιμέ- 
νωμεν τόσην ώραν,δσην τήν φοράν ταύτην.

Ή  φωνή τοϋ είσελθόντος δέν ήτο άγνω
στος είς τόν Ρογήρον, δστις συνεκέντρω- 
σεν άπάσας αΰτοΰ τάς δυνάμεις είς τοΰς 
οφθαλμούς του καί, δτε ό είσελθών έπλη- 
σίασεν είς τήν πυράν, άνεγνώρισεν αυτόν 
δτι ήτο ό κόμης τής Τσέρρας.

—  Λέγετε τήν αλήθειαν : (άπήντνισεν 
ό κόμης)... άλλά, δ dvfrgcojtog δσον περισ
σότερον πλησιάζει είς τό τέλος του, τ ό 
σον περισσότερον άφωσιόνεται είς ήμάς. 
Καί αΰτή ή νέα πεποίθΐΐσίς του δέν είναι 
δυνατόν νά προέρχεται άπό άλλο τ ι ,  ή 
άπό τήν Θείαν Πρόνοιαν.

—  Ομιλεΐτε άγια καί καλά, κόμη... 
Ποϋ ιίναι ό κύριός σας ;

—  Ποιος κύριος ;
—  Ό  κόμης.
—  "Α ! αΰτό ίσα— Ισα θά σάς είπω, 

κύριοι. Τόν έκράτγισεν ό affrpcojrog διά νά 
συσκεφθοΰν περί τής άμύνιης. "Ερχομαι 
άντί έκείνου, εΰγενέστατοι βαρόνοι, διά 
νά σάς έκθέσω τήν κατάστασιν είς τήν 
δποίαν εΰρίσκονται τά  πράγματα, καί 
τοΰτο άρχει έπί τοΰ παρόντος. Τ ί θά πρά- 
ξωμεν έν τφ  μέλλοντι, δέν δυνάμεθα ν’ 
άποφασίσωμεν άπό τοΰδε, διότι, ώ; βλέ
πετε καλώς, δέν εϊμεθα δλοι δσοι πρέπει 
νά είμεθα, λείπει δέ χαί έχεΐνος 8 όποιος 
είναι, ή τοΰλάχιστον λέγεται, αρχηγός

μας. Οί προσκληθέντες φίλοι, καθ’ δσον 
ήδυνήθην νά μάθω,θά έλθουν μέ τούς λοι
πούς βαρόνους τοΰ βασιλείου διά τήν προ
σεχή συνέλευσιν, καί θά φθάσουν έδώ ή 
τήν νύχτα ταύτην ή αΰριον. Ό θεν , αν 
δέν ΰπάρχγ) καμμία άντίρρησις, δύνασθε 
νά σύνελθετε, κύριοι, είς τό ίδιον τοΰτο 
μέρος τήν νύκτα τής μεθαύριον.

—  Πλήν άσθενείας ... (άπήντησαν οί 
συνωμόται) ΰποσχόμεθα ύμΐν δτι θά Ιλ - 
θωμεν.

—  Τώρα είναι καλόν νά μάθετε, δτι 
« ί  έπιστολαί ήμών περιήλθον είς χεΐρας 
τοΰ έκλαμπροτάτου Καρόλου, ό όποιος 
κατηυχαριστήθη άπό αΰτάς. Μάς παρο
τρύνουν δέ είς τήν έπιχείρησιν ταύτην 
δ τε πάπας καί δ κόμης' ό μέν πρώτος υ
ποσχόμενος ήμΐν πάσαν πνευματικήν βοή
θειαν —  ή δηοία είς τάς παρούσας περι
στάσεις δέν είναι, μά τήν άλήθειαν, καί 
μέγα τ ι '  —  ό δέ δεύτερος, σ τρα τ ιω τ ι-  
μήν υποστήριζιν, προνόμια δέ καί άτε- 
λείας πρός ανταμοιβήν. Αΰται είναι αί έ
πιστολαί, τάς οποίας μυστικός άπεσταλ- 
μένος έφερεν ήμΐν έκ Ρώμης χθές τήν νύ
κτα. "Ας άφίσωμεν κατά μέρος άν εΰαρε- 
στεϊσθε, βαρόνοι, τά ;  τοΰ πάπα, διότι 
είναι μικοοΰ ένδιαφέροντος, καθ’ δσον 
μδίλλον χαί ό καιρός έπείγει καί δέν είναι 
δυνατόν νά μείνω πολύν καιρόν μακράν 
τής Αΰλής, χωρίς νά δώσω ύπονοίας. "Ας 
άναγνώσωμεν δέ τάς τοΰ έκλαμπροτάτου 
Καρόλου.

Οΰδείς ήδυνήθη νά μείνγ) έν rfi θέσει 
του. 'Ωθούμενοι ΰπό τής περιεργιας, πε- 
ριεκύκλωσαν τόν κόμητα τής Τσέρρας, 
δστις έζήγαγεν έ'γγραφά τινα τών κόλ
πων του, καί έζ αΰτών έκλέζας Ιν ήρξατο 
νά άναγινώσκΥ) :

—  'Ημείς Κάρολος κτλ... κτλ... πρός 
τοΰς εΰγενεΐς βαρόνους, τοΰς αντιπροσω
πεύοντας τό βασίλειον τής Νεαπόλεως, 
ώς άποτελοΰντας Ιν μόνον καί καθολικόν 
σώμα, καί πρός ?να έκαστον αΰτών χωρι
στά, χαΐρειν.

’ Αγνοοϋμεν, εΰγενεΐς ίππόται, άν πρέπγ) 
νά συγχαρώμεν μδίλλον ήμΐν ή ΰμΐν, διότι 
έδράμομεν ωθούμενοι υπό τοϋ κύρους τής 
άγίας έκκλησίας, καί πλέον έτι ΰπό τής 
φυσικής ήμών αυτών αγάπης, πρός βοή
θειαν πάντων τών χριστιανών,οΐτινες έξου- 
θενίζονται οίκτρώς, στενάζοντες υπό τόν 
βαρΰν ζυγόν άσεβοΰς τυραννίας.Ύμεΐς έζε- 
τιμήσατε κάλλι*τα καί τήν οίκτράν ύμών 
κατάστασιν καί τήν άγ ιό τη τα  τών ήμε- 
τέρων προθέσεων, δθε*, άντί ν’ άντεπεζέλ- 
θετε καθ’ ήμών, προσφίρεσθε προθύμως νά 
βοηθήσετε ήμΐν δση ΰμΐν δύναμις. Τοΰτο 
δέν πρέπει νά πικράνγ) υμάς, διότι γινώ- 
σκετε κάλλιστα, δτι έν τϊ) δουλεί^ ή καρ
δία νοσεΐ καί ό νοΰς φθίνει. Ά λ λ ’ ΰμεΐς, 
εχοντες έζοχον φύσιν, ώ γενναιότατοι ίπ- 
πόται, Ιγνωτε, πκρέχοντες θαυμασιώτα- 
τον παράδειγμα, νά διατηρήσετε, έν και- 
ροΐς χαλεποΐς, ΰγιή άμφότερα, άν δέ 
πρίν, όφείλοντες μείζονα νά έπιχειρήσω- 
μεν, ήλπίζομϊν καί μείζονος εΰγνωμοσύ- 
νγις νά τύχωμεν,— νΰν, άφοΰ ό Θεός η ΰ - 
δόκησε νά πληρώσϊ) τοΰς ήμετέρου; πό

θους, θά τύχωμεν μείζονος ασφαλείας. 
Α νά γκη  πάντοτε νά άπόλλυταί τ ι  καχ 
τήν άνθρωπίνην πορείαν, καί άφοΰ του* 
είναι άφευκτον, θεωροΰμεν ήμάς αΰτο-' 
εΰτυχεΐς, διότι άπόλλυταί έκ 'τής ήμετέ 
ρας δόζης μάλλον ή έζ αΐματος χριστι* 
νικοΰ

["KitsTut αυνέχεια].
Π α ν . Π α ν α ς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[ Συνέχεια]

Οί όνηλάται διηυθύνοντο πρός τή* 
έζοχήν, έπιταχύνοντες τόν δρόμον τών 
όνων των, διά ζυλισμών, έκβάλλοντες ό- 
ζεία ; κραυγάς.

Οίονεί συντετριμμένος ΰπό τής συγκι- 
νήσεως, ήν πρό τίνος είχε δοκιμάσγ), ό 
Πέτρος, μέ άφηοημένους οφθαλμούς εμει- 
νεν ώς έν νάρκγ) διατελών.

Διελογίζετο  τήν χώραν, άφ’ ής απείχε 
τόσον πρό Ιτους, καί ήν μικροϋ έδέησε νά 
μη έπανίδνι πλέον.

Μικροϋ έδέησεν δπως παρά τήν όασιν 
S f ig i fa  μείνγ] έζηπλωμένος επί τοΰ φαιοΰ 
κονιορτοϋ τοΰ δρόμου μέ μαροχινήν σφαί
ραν έπί τοϋ στήθους.

Ζωηρώς αΰτφ άναπαρίστατο ή λυσσα
λέα έκείνη κατά τής ίλης αΰτοΰ έπίθεσις, 
καθ’ ήν, τραυματισθείς, μετεκομίσθη έπί 
τών νώτων ήμιόνου είς Daka

’Εκεί, έν τφ  βάθει καί ψυχοφ κοιμη- 
τηρίφ ένός μαραμπυντ, ίερούσλως άνοι- 
χθέντι πρός νοσήλευσιν τών τραυματιών, 
έπί τής καλυπτούσης τά  όστά τοΰ άγίου 
πλακός Ι ξ  έβδομάδας έφλέγετο ύπό τοΰ 
πυρετοϋ.

Ποσάκις δέν είχεν είπγ) δτι δέν θά έζ-  
έλθη πλέον τοΰ τάφου έκείνου, καί δτι 
διά νά τόν θάψωσι, δέν είχον ή νά έγεί- 
ρωσι μίαν έκείνων τών πλακών, αΐτινες 
πληροΰνται ΰπό αραβικών χαρακτήρων.

Τότε  δ έξασθενήσας έγκέφαλός του 
κατελαμβανετο ΰπό τοΰ δράματος τής 
λευχείμονος νεάνιδος.

Ή  έπαγωγός μορφή της τφ  εμειδία μέ 
οφθαλμού; πλήρεις τρυφερότητος καί 
στόμα παραμυθητικόν.

"Ηθελε νά ζήση τότε  καί δλαι αί δυ
νάμεις της ίίτεινον είς τήν θεραπείαν.

Έ π ε ιτα  άλλη μορφή ένεφανιζετο αΰτφ, 
υπερήφανος, απειλητική πως μέ άλαζονι- 
κόν ΰπό χρυσής κόμης έστεμμένον μέτω- 
πον, διώκουσα έπιτακτικώς τήν άλλην, 
όμιλοϋσα αΰτ?ί μετ ’ όργής ώ ; βδελυρ^ 
τινι άντιζήλφ.

Καί ό τραυματίας, πχραφερόμενος έπί 
τής κλίνης του, ίχων. κάθιδρον τό σώμα, 
καί βαρέα μέλη, ποοσεπάθει νά λησμο- 
νήσγ), άπώθει τάς άπατηλάς ταύτας εικό
νας, καί άπελπι; έζήτει τόν θάνατον.



Ά λ λ ’ δ θάνατος, δστι; 2«τη el; το 
προσκεφάλαιον τόσων συντρόφων του, δέν 
ήθέλησε νά τ ° ν παραλαβή.

Μετά δύο μένα; Ύΐγέρθν), καί τρεκλί- 
ζων, καί θαμβούμενο; ύπό τού φωτό;, 
έξέλθε τού ένταφίου ένδιαιτήματό; του, 
β α δ ί ζω ν ,  μεμετρημένψ βήματι, ΰπό τόν 
ζωογόνον έκεΐνον ήλιον. Άναλαβών τά ;  
δυνάμει; του μετέβη διά τινα; ΐμέρα; είς 
Sidi-Bel-Abbes, καιόπιν εί; Όράν, δπου 
άνέκτησε τέλεον την υγείαν αΰτοΰ καί 
έπανέλθεν εί; την ΰπηρεσίαν, θλιβόμενο; 
δτι διέφυγε τόν θάνατον, κα'ι διερχόμενος 
άμερίμνω; ζωήν, 91 ν ή μοίρα δέν τφ  έπέ- 
τρεψε νά συντάμγι. Αναπόλησα; οδτω 
πάντα ταΰτα τά συμβάντα τών τελευ
ταίων μηνών έστέναξεν, είτα, είσελθών έν 
τ έ  αίθούσϊΐ, άνέλαβεν αΰθι; τό έπίσημον 
γράμμα.

Διαταγή έπανόδου, μέ τά δικαίωμα 
πλέρε; τοΰ νά έπιβ·?ί άτμοπλοίου, καί νά 
έπανελθγ) εί; Γαλλίαν.

Ό  Σεβεράκ συνωφρώθη ένδυθεί; δέ τίιν 
στολήν του, ήν ειχεν έκβάλιρ διά τόν μετά 
μεσημβρίαν ΰπνον, καί καλυφθεί; διά τοΰ 
Kepi αΰτού έξέλθε, καί άκολουθήσα; ά- 
συνειδήτω; μακρόν δαίδαλον στενών καί 
μικρών οδών, καταληγουσών εί; τό Bou
levard Malacoff, ό ίλαρχο; εύρέθη εί; τήν 
πλατείαν Κλέβερτ. ΔΐΥΐυθύνθνι πρό; μεγά
λων τινά οικίαν,εί; τήν θύραν τ έ ;  όποία;, 
κάτωθι τ έ ;  τριχρώμου σημαία;, σ τρατι
ώτη; Υ)ν σκοπό;, διαλεγόμενο; μετά τινο; 
άγγελιαφόρου καθημένου έπί λιθίνου θρα
νίου καί κινούντο; τού; πόδα; του

Παρατηρήσα; τόν Σεβεράκ, ό σκοπό; 
Ιφερεν δπλα, ένφ δ άγγελιαφόρο; ήγεί- 
ρετο φέρων την χεΐρα έπί τού πίλου.

—  Ό  στρατηγό; είναι εί; την οικίαν 
του : ήρώτησεν ό νέο; αξιωματικός.

—  Μάλιστα, κύριε διοικητά, άπεκρίθτ* 
δ στρατιώτης.

Καί προηγηθεί; τοΰ Σεβεράκ έν πλα- 
κοστρώτψ προθαλάμφ, ό σ τρατιώ τη ; άνέ- 
φξε θύραν βλέπουσαν εί; μέγαν κέπον.

Ένδεδυμένο; δι’ έρυθρά; άναξυρίδο; 
καί λευκοΰ έπενδύνου, την δέ κεφαλήν 
κεκαλυμμένην έχων δι’ εΰρέο; παναμα εύ
σαρκο; τις άνήρ μέ φαιού; μύστακα; ή- 
σχολεϊτο διά πατρικέ; φροντίδο; έξε/τά- 
ζων τά ; φυτεία; τών πεπόνων καί υδρο- 
πεπονων καί σικυών καί διευθετών τό 
παχυ στρώμμα τ έ ;  κοπρία;. ’ Ακούων τοΰ 
κυνο; ΰλακτοΰντο; έπι τ?) έμφανίσει τού 
διοικητοΰ άπεσπάσθη έκ τές  έργασία; 
ταυτη;, έστοάφη καί ίδών τόν νέον α ξ ιω 
ματικόν. τφ  άπηύθυνε φιλικόν τ ι νεύμα.

Α ! είσθε ύμεΐς, Σεβεράκ ! . . "Ελ
θετε να Γδητε τά θαυμάσια Ιργα μου, ε ί 
πεν ο εύσαρκο; άνήρ... Πέπονας, ών τό 
είδος έγω ένεκλιμάτισα ένταϋθα, διά πολ
λών αγωνιών, καί διά τό όποιον θά λάβω 
ολα τά βραβεία τές  φυτοκομικές έκθί- 
σεως τές Αλγερίας. . Δέν ύπάρχουσι πέ- 
πονες παραβαλλόμενοι πρό; τού; ίδικού; 
Κου ■ Παρατηρήσατε αΰτόν .. Ή ξεύ -  
Ρετε ; ζυγίζει δώδεκα λίτρας τοΰλάχιστον, 
*<*ί είναι γλυκύτερο; τού μέλιτο;. . . .

Ά λ λ ά  πόθεν ή εΰχαρίστησι; αδτη νά σά; 
[δω ;

Καί έκπλύνα; τά ;  έκ τ έ «  κοπρία; έρ- 
ρυπωμένα; χεΐρά; του ίίν τινι ποτιστηρίψ, 
ό εύσαρκο; άνηρ προυχώρησε πρό; τόν δι
οικητήν, δστι; ΐσ τα το  ακίνητο; έν σεβά
σμιέ στάσει.

—  Στρατηγέ, έάν ευαρεστέσθε νά ρί- 
] ψητε τού; οφθαλμού; έπί τοϋ φύλλου τού

του, θέλετε μάθγι τό οδηγούν με εί; ύμά;
j  αίτιον.

Ό  εύσαρκο; άνηρ Ιλαβε διά τ έ ;  μιάς 
χειρό; την ύπό τού Σεβεράκ τεινομένην 
έπιστολήν, διά δέ τ έ ;  έτέρας δίοπτρον,

I δπερ ϊθηκεν έπί τές  ρινό;, καί ταχέω ; 
άναγνού;,

—  ΑΓ λοιπόν ! Αύτό είναι άνάκλησι;, 
διοικητά. Ά δ ε ια  με τημφιεσμένη, βεβαίω;.

,| Ό  γέρων σ τρατιώ τη ; έσκυθρώπασεν 
■̂ δη καί έμάσσα τόν τραχύν μύστακά του, 
συστρέφων μεταξύ τών δακτύλων του τό 
έπίσημον χαρτίον. Καί δ πρίν φυτοκόμο; 
άναλαβών την άξιοπρεπέ στάσιν άνωτέ- 
ρου αξιωματικού απέναντι υποδεεστέρου,

—  Πώ; γίνεται διοικητά, έπανέλαβεν, 
άφοϋ εΓχετε ανάγκην άδειας ν’ άπευθυν- 
θέτε  κα τ ’ εΰθεϊαν είς την υπάτην άρχήν ; 
Δ ια τ ί  νά αίτήσητε ταύτην περιφρονοϋν- 
τες τούς άνωτέοους σας ; Δέν είναι Ιεραρ
χικόν τοϋτο, διοικητά.

—  Στρατηγέ, πιστεύσατε δτι μυχίω; 
θά ήσθανόμην τά ;  παρατηρήσει;, δ ; μοί 
απευθύνετε, άν ήμην άξιο; αύτών. Ά λ λ ’ 
άγνοώ πάντη τ ί  σημαίνει ή διαταγή 
αδτη... Καί έγώ δέ αΰτό; έξεπλάγην οΰχ 
ήττον ύμών λαβών καί άναγνού; αΰτην 
καί, νά σά; τό δμολογήσω ; είμί λίαν 
ανήσυχο;... *Η μήτηρ μου, 9|ν κατέλιπον 
μόνην εί; Γαλλίαν, είνε φιλασθένου φύ- 
σεω;. Πρώτη έπελθοΰσά μοι ιδέα ήτο μη

! ήσθένησε, καί οί φίλοι μου έκεϊ ένήργη - 
σαν νά έπιστρέψω, χωρί; νά μέ γράψωσι, 
δι ’ δν λόγον μέ άνεκάλουν. ... ’Ενόμισα,

I δτι ενδεχόμενον νά έγραψαν εί; ύμά;, 
στρατηγέ, καί νά είσθε μάλλον έμοΰ πλη- 
ροφορημένο;...

—  Οΰδεμίαν έπιστολήν ?λαβον, οΰδε- 
μί«ν είδησιν. Γινώσκω τόσα, δσα ύμεΐ; 
περί τ έ ;  ύποθέσεω; ταύτη;, άπεκρίνατο 
δ στρατηγό;, ούτινο; τό πρόσωπον έφαι- 
δρύνθη. Ά λ λ ’ άφοϋ είναι οδτω, άλλάσει

| τό πράγμα. 'Ομολογώ, ύμΐν, Σεβεράκ, δτι 
[ έάν έλησμονήσατε τά εί; τού; άνωτέρου;

καθήκοντά σα;, δέν θέλω θεωρεί ύμά;
I πλέον φίλον. Ήθελεν εΐσθαι λυπηρότα- 
ί τον, νέος εΰγενής, ώς ύμεΐς, τόσον ολίγον 

σέβας ν' άπονέμητ» εί; τόν λευκόν μύ
στακα. Τ ί διάβολο ; θά Ιλθγι ήμερα, καθ' 
ήν θά λάβητε τού; μεγάλου; αστέρα;,

1 καί τό τε  δέν θ’ άρέστ) ύμΐν άν φέρωνται 
πρό; ύμάς ώς πρός μηδέν. Τώρα δέ άρ- 
κοΰσι ταϋτα, άφού τό πράγμα διηυκρι- 
νίσθη.

—  Ά ς  όμιλήσωμεν, άπ’ έναντίας, στρα
τηγέ, ειπεν ό Σεβεράκ ζωηρώ;, διότι οΰ- 
δόλω; διεσαφίσθη. "Ερχομαι νά ζητήσω 
παρ’ ύμών συμβουλήν τινα. ς’Εάν ησθε 
εί; την θέσιν μου, δηλαδή, τ ί  θά έπράτ- 
τε τε  :

—  Sapristi ! παιδί μου, έγώ είμαι γ έ 
ρων, τόρα, καί δέν Ιχω πολύν ϊρωτα πρό; 
την κίνησιν. Ή  ιδέα μάλιστα τοϋ νά με
ταβώ είς την ώραίαν μα; Γαλλίαν, οΰδε
μίαν θά μοί προΰξένει χαράν. Έ γ ώ  ευ
χαριστούμαι έδώ, είς τόν κέπον τούτον, 
έν τφ  μέσψ τών μαθητών μου τούτων, 
άκολουθώ μάλιστα την φιλοσοφίαν τοϋ 
καλοϋ Martin de Candide, δστι; έλεγε : 
Ά ς  καλλιεργώμεν τόνκέπόν μας. . Ά λ λ ά ,  
τ ί  νά σάς εΕπω. ’Ενίοτε αισθάνομαι το ι- 
οΰτον πόθον μεταναστεύσεως, ώστε δλοι 
οί κεοαυνοί τού Ά τ λ α ν τ ο ;  δέν ήθελον μ’ 
έμποδίσγ) τοΰ ν’ αποδημήσω !

—  'Ώ στε , στρατηγέ, θ’ άνεχωρεΐτε ;
:—  ’Εννοείται... Ά λ λ ω ;  δ ύπουργό; 

δέν δίδει ύμΐν έκλογήν. Σά ; ανακαλεί... 
Καί οφείλετε νά ύπακούσητε... "Αλλω ; 
οΰδέν συνέχει ύμά; ένταΰθα, άπολαύομεν 
πλήρου; ήσυχίας, οΐ φίλοι μα; Βεδουίνοι 
δέν ακούονται πλέον πρό; Νότον, προΰ- 
ξενήσαμεν αΰτοΐ;, τό φθινόπωρον τοΰτο, 
δυσπεψίαν έκ μολύβδου, ή τ ι ;  τού; ήσύ- 
χασε διά τινα καιρόν . Ώ σ τ ε  άπέλ- 
θετε, παιδί μου, άν δέ ποτε ητο άλη- 
θέ; δ,τι έφαντάζεσθε, θ’ άφιχθέτε έγ— 
καίρω;, δπω; τ?ί φανέτε ωφέλιμο; καί 
Εσω; ή παρουσία σα; άποδώσγ) αύτν} 
τήν υγείαν. . . Ά  ! ή μήτηρ, είναι μέ- 
γα τ ι χρέμα, δ,τι δήποτε δέ καί άν 
πράξη ό υιό; ύπέρ αΰτές, οΰδέποτε άπο- 
τίει αΰτέ τά όφειλόμενα ! Είναι δέ σκλη- 
ρότατον νά ϊ χ γ  τ ι ;  υιόν τόσφ μακράν 
καί ν’ άτενίζη τόν ορίζοντα λέγων: Είναι 
έκεϊ, πέραν τών τελευταίων νεφών* πρός 
τό άλλο μέρο; τ έ ;  θαλάσση;, κεχωρυιμέ- 
νο; άφ’ ήμών, διά τοΰ χρόνου,, διά τ έ ;  
έκτάσεω;, σχεδόν άπολωλώ;. ... Α ! δύ
στηνε γΰναι !... Μη χάνετε καιρόν, Σε-
βεοο

—  θ ’
ιχωρηδ

αναχωρήσω, στρατηγα τη νέ .
—  'Υπάρχει εί; τόν’ λιμένα ?ν πολεμι

κόν καταδρομικόν,δπερ άποπλέει διά Του- 
λών' έπιβιβάσθητε αΰτοΰ. Είναι άθλιον 
πλοΐον, καί άναμφιβόλως θά ύποφέρητ* 
κατά τόν πλοϋν, άλλ’ οπωσδήποτε κερ-, 
δαίνετε ήμέρα; τινά;. "Εχω προσκαλέσει 
είς τό γεΰμκ απόψε τόν ύποπλοίαρχον, 
άν εΰαρεστέσθε, λάβετε μέρος καί ύμεΐς. 
Θά διευθετήσητε την ΰπόθεσίν βα; καπνί- 
ζοντε; Ιν σιγάοον.

—  Στρατηγέ, άληθώ; σά; είμαι λίαν 
ύπόχρεως, καί δέν ήξεύ^ω πώς νά σάς ευ
χαριστήσω, άπέναντι τών χαρίτων δι’ ά; 
μοί έπιδ*ψιλεύετε, είπε μετά συγκινήσεω; 
ό Σεβεράκ..

— Μή μ’ εΰχαριστέτε, έπανέλββεν ό 
γέρων στρατιώ τη ;, διότι τρέφω φιλίαν 
πρό; ύμά;, σά; είδον έν τ^  πραξει. Είναι 
περιττόν νά έκτ«ίνωμαι πλειότερον . . . 
Μ’ έννοήσατε.

Καί διά τ έ ;  πτέρνης, δ στρατηγό; συ- 
νέτριψε μέγαν γυμνοκοχλίαν, δστι; έξετεί- 
νετο γλοιώδης καί κίτρινο; έπί τ έ ς  όδοΰ, 
καί λαβών φαιδρώς τόν Σεβεράκ άπό τοΰ 
βραχίονος,

—  Πράγματι, δέν λυπούμαι δτι μετα
βαίνετε είς Γαλλίαν, θ ά  έπιφορτίσω ύμά; 
διά τινο; παραγγελία; πρό; τινα παλαιόν



γνώριμόν μου διευθυντήν τοΰ Κήπου τών 
Φυτών. Έ χ ω  ένταϋθα δι αΰτόν περιερ- 
γότατα| καί σπανιώτατα δείγματα τής 
’Αφρικανικές Χλώριδος... Φυτά, βλέπετε, 
μετακομισθέντα ΰπό τών Σουαρέγων ιπ
πέων, άτινα φύονται μόνον πλησίον τής 
όάσεως AghadeS, έν τΫ5 μεγάλγ) έρήμφ
T o m b o u c t o u .

Tf) αύττί έσπέρ$, συνεννοήθη μετά τοΰ 
πλοιάρχου τοΰ πολεμικοΰ πλοίου, καί, τγ5 
έπαύριον άπέπλεε διά την Γαλλίαν. Ό  
πλοΰς, καίτοι ευνοηθείς ΰπό ώραίου «α ι-  
ροΰ, έφάνη αΰτφ μακρός. Καθήμενος έπ'ι 
τής γεφύρας καί θεωρών τά  πλήττοντα  
τάς*πλευράς τοΰ πλοίου κύματα έπολιορ- 
κεϊτο ΰπό μιόίς σκέψεως, δηλαδή πώς έ- 
στάλη αΰτφ ή διαταγή έκείνη. 'Η  πρώτη 
παραστάσα έν τφ  πνεύματι αΰτοΰ Ιδέα, 
ό φόβος σπουδαίας νόσου άπειλούσης την 
ζωήν τή ί  μητρός του, αντικατέστη ΰπό 
άλλης, οΰχ ή ττον  ανήσυχου καί ένοχλη- 
τικωτέρας προσέτι.

Άπεκάλυπτε νΰν, έν τφ  δείγματι τούτφ 
τής εύνοιας, τόν δάκτυλον γυναικός. Καί 
σύνοφρυς, έβάδιζε, πλήττων  διά τής 
πτέρνης τό σαπωναλειφές Ιδαφος τοΰ 
πλοίου. Ή  μορφή τής Σάρρας μετά τοΰ 
ΰπερηφάνου μετώπου της, μετά τοΰ άπει- 
λητικοΰ βλέμματός τη?, ώς ϊβλεπεν αΰ- 
τη ν ί  έν τφ  πυρετφ τών,,όνείρων του δτε 
ητο τετραυματισμένος, ένεφανίζετο αΰτφ 
έπιμόνως, διώκουσα αύτόν διά σκωπτικοΰ 
γέλωτος.

Ένόμιζεν οτι ίίκουεν αΰτής λεγούσης '■
— Ή^έλησας νά μέ άποφύγιρς.Πρό ένός 

έτους, έχώβης είς τό  βάθος τών έρημων 
της ’Αφρικής. διεκύβευσας την ζωήν σου 
ώς τρελλός, νομίζων δτι θά μοΰ διαφυγγις 
διά τής άποσπάσεως καί θ’ απαλλαγές 
τοΰ ζυγοΰ μου, διά τοΰ θανάτου' ήπατή* 
θης. Σύ μοί ανήκεις, οΰδέν δέ δύναται νά 
σ’ άποσπάσγ) άπ’ έμοΰ. Π#ν μέσον θέλω 
μετέλθγ), πΛν στρατήγημα μηχανευθΐϊ, 
δπως σέ βιάσω νά έπανέλθγις. Δέν θά κα
τορθώσεις νά έκφύγϊ)ς τό  έπιτακτικόν φίλ- 
τρον μου. Καί άπόδειξις είναι δτι τόρα 
πλέεις έπί της θαλάσσης, καί δτι έκαστη 
τοΰ ίίλικος στροφή σέ φέρει πρός τήν χώ
ραν έν ή είμαι. Γινώσκεις δτι σέ λατρεύω' 
δέν έλησμόνησας δέ τόσον ταχέως δτι καί 
συ μέ ήγάπηαες. Θεώρηβόν με, είμαι ώ- 
ραία. Μή ζήτε ι ν’ άποστρέψγις τοΰς οφθαλ
μούς. Τά πάντα σοί όμιλοΰσι περί έμοΰ, 
π£σας τάς αναμνήσεις εχω συμμάχους. 
Τά φιλήματά μου ακόμη καίουσι τά  χεί
λη σου. Είσέδυσα έν σοί βαθέως, σέ κα
τέχω, είσαι ό Ιρως μου, ή εΰδαιμονία μου, 
ή ζωή μου. Σέ περιμένω, καί διά τής θε- 
λήσεώς μου έπανέρχεσαι.

Ταραχθείς δέ καί φρικιάσας έπί τ -J) άνα- 
μνήσει τής σελίδος ταύτης τοΰ παρελθόν
τος, ό Σεβεράκ προσεπάθει νά στρέψγ) τόν 
νοΰν του είς άλλας σκέψεις. Πλήν ή Σάρρα 
άνεφαίνετο πάντοτε, κυριεύουσα αΰτόν καί 
καταβάλλουσα τήν άντίστασίν του. Έ -  
φριττεν ΰπ’ ο ρ γή ς  καί Ιν τινι έξάλλφ πα
ραφορά, ώμίλει είς τόν φανταστικόν τύ ■ 
ραννόν του, λέγων αΰτφ :

—  Σέ μισώ, ίά  σοί αποδώσω διά πε-

ριφρονήβεως δ,τι μοί έπιδαψιλεύεις έκ τρυ
φερότητος. Μ ίταξύ σοΰ καί έμοΰ δέν 
ΰπάρχει πλέον κοινόν τι. Έρώμαι άλλης, 
ί)τις είναι τόσον ώραία, δσον είσαι βιαία, 
τόσον άγνή, δσον είσαι ηδυπαθής. ’Εκείνη 
μέν είναι ή παρθένος, ή άγνότης, ή χιών. 
Σύ δέ, ή γυνή, τό πάθος, ή φλόξ. ’Απο
στρέφω τό πρόσωπον μου άπό σοΰ. Δέν θά 
μέ περιβάλνις πλέον διά τών γυμνών βρα
χιόνων σου, δέν θά συμμερισθώ πλέον τών 
θωπειών σου.Άφες με, φΰγε. Καί άν σύ νις 
ή αιτ ία τής έπανόδου μου, δέν θά μέ ίδιρς 
δμως. Ουτω θέλεις τιμωρηθή, ώς βιάσασα 
τήν θέλησίν μου.

Άποκαμών ό Σεβεράκ άπεκοιμήθη βα
θέως. "Οτε έζηγέρθη ό ίΐλιος έλαμπε, καί 
ή παραλία |τής Γαλλίας, πάλλευκος μέ

τοΰ μαραμποϋτ έπί πλακόχ τάφου'μου. 
σουλμανικοΰ.

Ό  έπανερχόμενος είχε τήν μορφήν, τήν 
τή ν φωνήν του, άλλ’ άλλην καρδίαν, πλή
ρη αναλλοίωτου θελήαεως, ή εΰδαιμονία 
του δέν ητο πλέον δυνατή ή παρά τή 
Λευκϊΐ, άλλ’ ή Σάρρα ήν ύπέρ ποτε μεταξύ 
τής νεάνιδος καί αΰτοΰ, ανυπέρβλητον 
πρόσκομμα. Καί αν δ κόμης συνήνει.', νά 
δώσγ, τήν ανεψιάν του είς τόν άνευ πε
ριουσίας καί οικογενειακού ονόματος Πέ
τρον, πώς ήθελεν άκούσν) τοΰτο ή Σάρρα;

"Ωστε τό π2 ν τετέλεσται, έπρεπε ν’ ά~ 
ποδεχθΐ) γενναίως τήν θυσίαν καί νά 
στρέψιρ πάσας αύτάς τάς σκέψεις, πάσαν 
τήν φιλοδοξίαν έπί τοΰ σταδίου του.

Εν αΰτφ κατά τήν έκστρατείαν, είχε
κηλίδας βαθέως πρασίνου, έξετείνετο είς I παράσχν) δείγματα τής νοημοσύνης. καί 
τόν ορίζοντα.

Τήν μεσημβρίαν τό πλοΐον ήγ*υροβό- 
λησεν έν τφ  λιμένι τοΰ Τουλόν, καί ό Σ ε 
βεράκ, τηλεγραφήσας, έλαβε παρά τής 
μητρός του άπάντησιν, έν γ  ή αγαθή γυνή 
έπληροφόρει αΰτόν δτι άπήλαυε πλήρους 
υγείας καί δτι Ιχαιρεν έπί τϊί άπροσδο- 
κήτφ άφίξει του.

Ό  Πέτρος άνεκουφίσθη άπό μεγάλου 
βάρους. Είσήλθεν έκ δευτέρου είς τό τη* 
λεγραφεϊον καί Ιπεμψε τ γ  μητρί αΰτοΰ 
τό ακόλουθον τηλεγράφημα :

« Αδριον άφικνοΰμαι είς B o is - le -R o i "Ας 
μη γείνγι γνωστή ή έπάνοδός μου είς τόν 
πύργον Καναλέλ.»

Τό έσπέρας άνεχώρησε διά τοΰ σιδηρο
δρόμου.

ΙΔ '

Άνερχόμενος τήν πλευράν τοΰ Bois le 
R o i ,  έν τϊ5 αύτή άμάξϊ) ητις είχε παρα- 
λάβει αύτόν πρό έτους ό Σεβεράκ έρριψεν 
Ιν βλέμμα έπί τοΰ παρελθόντος. Ό  βίος 
του ην στείρος συμβάντων κατά τήν δω
δεκάμηνον έν ΆφρικΫ) διαμονήν του. Οΐα 
άντίθεσις μεταξύ τής μονοτόνου στρατιω 
τικής ζωή ί καί τής άπαύστου παραφοράς 
τής έν Παρισίοις βιώσεώς του. ’Εν τή εΰ 
συνειδήτφ έκπληρώσει τοΰ καθήκοντος 
του είχίν έπιρρωοθ^· Ήδυνήθη κατά τάς 
μακράς ώρας τών νυκτοφυλακών νά σκε- 
φθί) άνέτως. Κατεμέτρησε τό βάθος τής 
πτώσεως του, Ικρινεν έαυτόν αΰστηρώς.

Έ ν  τφ  πυρετφ τοΰ κατά τής Σάρρας 
άγώνός του, ή^θάνθη δεινούς κλονισμούς.
Ήμύνθη μανιωδώς κατά τής βασκάνου 
ισχύος τής νεαρόίς γυναικός.

’ Αλλά  π&βχ άντίστασις αΰτοΰ ένικόίτο, 
πδ!σα έπάνοδος είς τήν εΰθεΐαν οδόν ήΛ0* | 
λουθεΐτο ύπό νέου σφάλματος. ‘Ο κατα- 
λαβών αΰτόν δαίμων τή ; ήδυπαθείας έδέ- 
ησεν δπως κατα βληθϊί δ ιά τ^ς παρεμβά
σεως τ^ς Λευκές, καίτοι έννόει οτι ολί
γον άζίαν είχεν όπως άπωθήσγ) την Σάρ
ραν, δτε ηγάπησε την Λευκήν.

Διαφυγών δμως ώς έκ θαύματος τόν I 
θάνατον, δέν ητο πλέον ό αυτός άνθρωπος.

Ό  ασθενής καί *υάλωτος Πέτρος τό α 
ληθές παίγνςον έν τ$  χβιρί τ?1ς Σάρρας,
Κμεινε κατακεκλιμένος έν τφ  κοιμητηρίψ

τ^ς ανδρείας του, δι* δ ου μόνον έζετι- 
μηθη δεόντως υπό τών άνωτέρων του,άλλ* 
Ιλαβεν υπόσχεσιν προβιβασμού. Ά π ό  
τοΰδε άπέβλεπον είς αΰτόν, ώς είς μέλ
λοντα αρχηγόν του νεαρού στρατού. Μετά 
τίνος γλυκείας μελαγχολίας, λοιπόν είπε 
καθ’ έαυτόν δτι θά Ιμενεν άγαμος, παρά 
τ Ι̂ μητρί αΰτου.

["Ε π ετα ι συνέχεια].

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

ΓΡΑΜ Μ Α,ΤΟΚΙΒΛΤΙΟΝ

κυρίαν Ε λένην Δούκα. ‘ Αντίτιμον συνδρομής Σας 
χαι 50 φύλλων « Ίατροΰ Απομνημονευμάτων· έλήφθη. 
Εύχαριστουμεν.’Απεστάλησαν. — κ.’ Ασπασ- Ιω . ’Α -  
ποστολίδου. Συνδρομή σας ελήφθη Εύχ^αριστουμεν. 
Έλλείποντα άπεατάλησαν.—  χχ. Χρηστόν Βασίλειά· 
δην, Όδυσσέα Αντζολινον, Γεώργ. Κατσίμπαν χαί 
Μ ιχ. Μαγχάχην. Συνδρομαι υμών έλήφθησαν. Εύχα- 
ριστοΰμεν. —  χ. Μ . Τ .  Ζάκυνθον .  ’ Αδίκως δυσηρε- 
στήθητε. Τό μέτρον εΤνε γενικόν· ειπομεν κα\ έγράψα- 
μεν : ούδεμία παραγγελία, ϊσ τω  χα\ φιλική, έκτελεΤ- 
τα ι, αν δέν συνοδεύητ*ι ύπό τοϋ αντιτίμου αύτής. — 
κ. Ε μ μ α νο υ ή λ  <ί ο υ ν το υ λά κ η # , Κάϊρον.  Έ λή -  
φθη τό έπιστραφέν. Εύαρεστήθητε νά άποστείλητε ήμΤν 
απ’ ευθείας, ή τω  έν ’ Αλεξανδρεία ανταποκριτή ήμδν 
κ, Π. Γρυτζάνη, φράγχα 30, άντίτιμον συνδρομής 
σας Ε ' κα\ Σ Τ ' έτους, αν δέν θέλετε τό όνομά σας 
νά κοσμή, μεγάλοις γράμμασι, τακτικως τό Γραμ,- 
μ α τ ο χ ίβ ώ τ ι ο ν  ήμών. — κ Κωνστ. I. Μηλλιαρά- 
κην. Έστάλησαν άνά 7 φύλλα άπό τοΰ άριθ. 517 
μέχρι σήμερον. Έγράψαμεν. —  κ. Γ . Δελαγραμμά- 
τικαν. Φύλλα « ’Απομνημονευμάτων· άπεστάλησαν. 
—  κ. Ιωάν. Κριτήν. Έλήφθησαν. «Λ ίκ ν α · άπεστά
λησαν —  κ. Πάνον Ε Κοντογούρην. Φύλλα « Ε κ λ ε 
κτών» άπεστάλησαν —  κ. Γ. Στοΐδην. Έλήφθησαν 
φρ. 40. Ev>yαρ<στο£μεν Έγράψαμεν. —  κ. Π. Ρα τζη - 
κώτσηκαν. Έλήφθησαν δρ 6, άντίτιμον 1?0 φύλλων 
• ’ Απομνημονευμάτων» , άτινα άπεστάλησαν μετά 
«Λ ίκ νω ν ·.  —  κ. Κ . Καμολινόν. * Α λ εξά ν δ ρ ε ια ν .  
Έλήφθη τό Ιπιστραφέν. Συμμορφωθήτε, παρακαλοΰ- 
μεν,τώ δελταρίω ήαών'πρός αποφυγήν παραπόνων.—  
κ. Σοφίαν Ζαρρήν. Ελήφθηοαν, φρ γ . 16, άντίτιμον 
συνδρομής Σας Euyαριστουμεν Τό περισσεΰον fv 
^δόθη τή διευθύνσει τής «Έ φ . τών Κυριών».
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