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Λήξαντος την 3 ΐΊν 'Οκτωβρίου τοϋ 
έτους τώ ν  « ’Εκλεκτών Μυθιστο

ρημάτων», παρακαλοϋνταχ δσοι τώ ν  
κκ. Συνδρομητών ήμών έπχθυμοϋσχ 
νά έξακολουθήσωσιν ώςτοχοΰτοχ καχ 
κατά τ ό  Ί Ι  έτος, ν ’ άποστείλωσχν έγ- 
καίρως τήν συνδρομήν αύτών. Τήν  
αύτήν παράκλησχν άπευθύνομεν καχ 
πρός τους κκ. Συνδρομητής, ών ή 
συνδρομή έληξεν ήδη τήν 30*ιν 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

[Συνέχιια]

Ή  έορτή είχε διέλθει εύφροσύνως, ούχί 
δμως καί τοσον δσον άν οί Κερανδάλ συμ- 
μετεϊχον αύτής.

Το Πενοέ δέν άντεπροσωπεύθη κατ ’ αύ
τήν. Πολλά έπ’ αύτοο διηγούντο ! Ή  δι- | 
καιοσύνη έπελήφθη ήδη της ύποθέσεως.

Έκαστος ελεγε την γνώμην του. Έ ν  J 
γέvet δέ πάντες ώκτειρον τούς κατήγορου- j 
[Λ εν ους.

’"Αλλως τε  πιθανόν πάντα τά  Θρυλού- 
μενα νά ήσαν ψεύδη.

Οΰτως, ελεγον οτι ό μαρκήσιος δε Φον- I 
τερόζ έ©ονεύθη ύπό τοΰ ’Ιακώβου. ’Αλλά  
μήπως δεν ητο δυνατόν νά έφονεύθη καί 
δλως τυχαίως ;

Ό  Κλαύδιος έφρικίασεν.
’Υπήρχε λοιπόν καί άλλο έγκλημα βα- 

ρύνον αυτούς ! Μήπως δεν ηρκει έ’ν ; Ά ν ε -  
μνήσθη μυρίων περιστάσεων, έφ’ ών δέν 
εΐχε προσέξει. Ένεθυμήθη τά  σημεία τής 
συνενοήσεως μεταξύ Κορεντίνου καί ’Ιακώ
βου, δτε ώμίλουν περί τών Φοντερόζ καί 
τοϋ τραγικού θανάτου του άρχηγοϋ αΰτών!

Οί διαβάται έξηκολούθουν όλονέν διερ— 
χομενοι, λέγοντες έκαστος την γνώμην του.

Ή  Μαριάννα ητο παράφρων ! Ά λ λ ’ ή 
νοσος της αΰτη δέν έχρονολογεϊτο άπό τής 
πρωίας έκείνης.

Έπασχε πρό όκτώ η έννεα ετών του
λάχιστον, άπό τοϋ θανάτου τοϋ συζύγου 
της.

Περί ούδενός άλλου έγίνετο λόγος είμή 
περί τοϋ έν τώ  πανδοχείω συμβάντος, δπερ 
άπησχόλει τούς πάντας.

Πάντες δμως ησαν δυσηρεστημένοι διά 
τούτο.

Αί κόραι ελεγον :
—  Ά  ! άν ό Κορεντΐνος ήτο έκεϊ!

I

—  Ή  μόνον ό ’Ιάκωβος, ελεγον οί άν- 
δρες.

Α ί  καλαί γυναίκες ώκτειρον τήν Μαρι- 
άνναν.

Τοιουτοτρόπως ο Κλαύδιος ήκουε μάλ
λον ύβρεις καί αιτιάσεις κατά τής χωρο
φυλακής καί τοϋ Μισό, τοϋ Λεσγιδού καί 
τών δικαστικών, ή μομφάς κατά τής οικο
γένειας του.

Βαθμηδόν οί διαβάται ήραιώθησαν.
Δέν άγαπώσΐ να πλανώνται άνά τάς 

οδούς τήν νύκτα εις Μορβιάν. Μ ετ ’ ού 
πολύ δέ ή όδος έμεινεν δλως έρημος.

Ό  Κλαύδιος τότε άπεφάσισε νά έςελθη 
τής κρύπτης του.

Ήκολούθησε τήν όδόν , είς ήν συν- 
ήντησε μίαν βραδύνασαν άμαξαν καί δύο 
μέθυσους κλονιζόμενους έκ τής πόσεως τοϋ 
άφθονου οίνου.

Τέλος είσήλθε δειλός ώς κακοϋργος είς 
τό ξενοδοχεϊον του Στρατάρχου.

Αί αίθουσαι ήσαν έρημοι πελατών.
Α ί θεραπαινίδες πυρετωδώς ήδη είργά- 

ζοντο είς τοποθέτησιν τών πραγμάτων έν 
τή θέσει αύτών.

Ή  κυρά Νικόλ έπετήρει, ώς τήν πρωίαν, 
τήν καλήν τής ύπηρεσίας έκτέλεσιν, τό 
μέτωπόν της δμως έρρυτιδοϋτο διατελού— 
σης ύπό τό κράτος βιαίας συγκινήσεως.

Ίδοΰσα τόν Κλαύδιον άοήκε κραυγήν 
χαρας.

—  Έ π ί τέλους ! είπεν αύτώ, τό εΐξευρα 
δτι θά έπανελθης. Θέλεις νά τήν ξαναϊδής. 
Δυστυχισμένα παιδιά !

Καί καλοϋσα τήν Ν ιό τ  :
—  Π ήγα ινε ' οδήγησε τον Κλαύδιον είς 

τή ν  άσθενή του.
Ό  νεανίας ήρώτησε δι’ ένός βλέμματος 

τήν Νικόλ :
—  Πώς είναι ; Κακά ! Ά λ λ ’ είναι νέα ; 

καί ζωηρά. Θά σωθή. Πήγαινε λοιπόν !
Ό  Κλαύδιος δεν άνέμενε νά τό έπαναλά- 

βωσιν.
Ή  κοεολή έφαίνετο κοιμωμένη άλλά δέν 

έκοιματο. Ή ν  άναίσθητος.
Διετέλει ύπό τό κράτος εγκεφαλικού πυ

ρετού.
Ό  Κλαύδιος δι’ ένός βλέμματος ήνόησε 

τόν κίνδυνον.
Ή  ασθενής ήτο άληθώς νέα καί ισχυρά, 

άλλ ’ αί άλλεπάλληλοι συγκινήσεις, άς ύ- I 
πέστη άπό τινων έβδομάδων είχον διασεί- 
σει τήν άνθτ,ράν έκείνην υγείαν.

Υπερήφανος καί σοβαρά, είχε συγκρα- 
τήσει τήν άγανάκτησιν, τάς αγωνίας καί 
τάς όδύνας της.

Μόνον τήν προηγαυμένην ήμέραν, είς τόν 
πύργον τοΰ Έλβέν, έξερράγησαν αίφνης ή 
όργή και ή θλίψις αύτής ύπό τήν ΰβριν τών 
έρωτικών έκδηλώσεων τοϋ κάμητος δ Ά μ -  
βαοές προς τήν δεσποσύνην δέ Φοντερόζ. |

Ό  Κλαύδιος έξήτασεν αύτήν μετά πολ- | 
λής προσοχής καί έπελήφθη τής θεραπείας. !

"Οτε ή ξενοδόχος μετά τινας στιγμάς 
άνήλθεν είς τό δωμάτιον και ήρώτησεν 
αύτόν :

—  Εχεις δίκαιον, κυρά Νικόλ, είπεν 
αύτή. Θά ζήση. Θά τήν σώσωμεν !

—  Τήν άγαπδές, δέν είναι άλήθειδ ;
—  Φεϋ ! έψιθύρισεν ό Κλαύδιος καλύ— 

πτων διά τής χειρός το πρόσωπον καί ά— 
σπαζόμενος τήν φλεγομένην χεΐρα τής 
Ζουάννας.

Ζ'

Έ ν τ ώ  σκότεχ.

Ή ν  σχεδόν μεσονύκτιον.
Είς Σαίν—Ζιλδάς, ή ιστορία τών Κεραν

δάλ ην το άντικεί|/.ενον της συναναστροφής.
Ή  μαρκησία δέ Φοντερόζ ώμίλει ολί

γον' ήκροατο χωρίς νά δίδη τήν γνώμην 
της, πλήν κακοϋργος χαρά εζωγραφίζετο 
είς τούς οφθαλμούς της.

Ούδέποτε έδέχθη τούς πτωχούς έκείνους 
χωρικούς ώς συγγενείς. Οϊα εύκαιρία διά 
ν’ άρνηθή αυτούς !

Μετά τοιοϋτον θόριβον ησαν βεβαίως 
χαμένοι !

Ά ν  ύπελείπετο αύτοϊς αιδώς, έ'δει νά 
έγκαταλείψωσι τον τόπον εκείνον καί νά 
μετα,βώσιν άλλαχοϋ.

Οί άνθρωποι ’εκείνοι, οΰς έξ ένστικτου 
έμίσει, θά περιυβρίζοντο, θά έξηυτελίζοντο 
καί θά κατεστρέφοντο.

Ά ν  όντως ό ένοχος δέν έ'ζη πλέον,ή προ- 
ληψις υπήρχε, βαρύνουσα τούς άπογονους.

'Οπωσδήποτε ούδαμώς έξετιμα αύτούς 
ώστε νά άναλογισθή δτι ή ατίμωσις αυ
τών άντενάκλα έπί τοϋ οίκου της.

Δεν έπήλθεν είς τόν νούν τής μαρκησίας 
δτι δι’ ελάχιστου μέρους τών εισοδημάτων 

j της, ήδύνατο νά έξαλείψη τό σκάνδαλον 
καί νά παρασιώπηση νήν ύπόθεσιν έκείνην, 
ήτις κατέστρεφε τούς άτυχεϊς έκείνους.

Δέν ήθελεν άρνηθή εν χαρτονόμισμα χι- 
λίων φράγκων είς επαίτην μονάχον δι οί— 
ονδήποτε μεμακρυσμένον έ’ργον ή χειμαι- 
ρικήν προπαγάνδαν' έθυσίαζε μεγαλα ποσά 
ϊνα συντηρήση τά  ευσεβή εργα τοϋ επισκο- 
που' διά τδ Πενοέ δμως ή καρδία της ην 
ξηρότερα τής άμμου τής Αραβίας, σκλη- 

I ροτέρα καί τοϋ γρανίτου.
Ά λ λ ω ς  τε ούδαμώς ήθελε νά ταράξη 

τήν ήσυχίαν της. Διά τοϋτο ουδέ να έξιχνι- 
ι άσγ) τά  κατά τον φόνον τοϋ συζύγου της 

έπόθει.
Σεισμός μόνον ή κεραυνός καταστρέφων 

έκ θεμελίων τό Σαίν-Ζιλδάς, ήθελεν άπα- 
| σχολήσει αύτήν άπδ τών ευσεβών άσχο—
\ λιών της καί τών λογαριασμών τού ο’ίκου 
! της.

Καί ίσως ετι πλέον !
Ό  δ’Εστρέλ έθριάμβευεν' έν μέσω δμως 

τών εύγενών δέίΠρέλ, Φοντραιλ, και Σαμ- 
βερζό δέν έτόλμα νά έκδηλώση τήν χαράν 
του.

Κ α τά  τό δεΐπνον ή Καικιλια, φθασα ο
λίγον βραδέως, ήκουσε τήν γνώμην έκα
στου.

Έκείνη ήν επιφυλακτική.
Ε ’ίς τινα λόγον τού λοχαγοϋ, δστις διά 

ί φράσεων πομπωδών έμεμφετο τών προστα— 
τευομένων αύτής, άπήντησε ξηρώς :

—  Περιμείνατε!



—  'Υπάρχουσιν ύπόνοιαι !
— Λόγοι δυστυχοϋς γυναικός παρά- 

<οοονος !
γτ/λ « r— ΙΙοβεν η παραφροσύνη της ;

Έ π λη τ τε ν  ελαφρώς την τράπεζαν διά
τοΰ μαχαιριδίου της.

Ή σαν είς τά  επιδόρπια.
— Δύνασθε νά έγγυηθητε ότι θά είσθε 

εις τά  λογικά σας μετά δέκα πέντε ημέ
ρας ; είπε κάπως όργίλως.

Ό  δ'Αμβαρες ην ήσυχώτερος.
Ή  δεσποινίς δε Φοντερόζ ην μάλλον χα- 

ρίεσσα δι’ αΰτόν η πρό τής εις τήν κρεο- 
λήν έπισκ’ψεώς της.

Βεβαίως ή Ζουάννα δεν ήθέλησεν η δεν 
ήδύνατο νά όμιληστ).

Είχε σχέδιόν τι.
Θά μετέβαινεν είς έπισκεψίν της αύτός 

ό ίδιος και θά τγ  όμολόγει τά  πάντα, 
τήν καταστροφήν του κα'ι τήν ύποχρεωσιν, 
ην είχε νά ζητήση τήν άνόρθωσίν του διά 
γάμου, όύτινος ήθελε μερισθή μετ αυτής I 
τά πλοΰτη.

Άφοϋ ή ερωμένη του έ'ήοησε σιγήν, 
τοϋτο έδήλου, ότι ήγάπα αΰτόν καί ήννόει 
τήν άνάγκην, είς ήν εΰρεθη.

Ή  βαρώνη δε Φοντρκίλ /.αί οί άλλοι 
Ιξεφράζοντο μετά θαυμασμοΰδιά τάς παρα
δόξους έκείνας συμπτώσεις, διά τήν παρου
σίαν τής θελκτικής παιδαγωγού είς τόν 
τόπον εκείνον καί τήν έκ τύχης συνάντησιν 
αΰτών είς MopStav. Κ α τά  βάθος όμως ά- 
γωνία έφαίνετο άορίστως πλανωμένη με- 
ταςύ πάντων τών ξένων τής μαρκησίκς.

—  Ήμεΐς καλώ; ένεπνεύσθημεν νά με- 
νωμεν φρονιμοι, ε”λεγεν ό Μάξιμος τ γ  ύπο- 
κομήσση, δέ Ρεβίλ, ήτις βεβαίως κάλλιστα 
συνενοεΐτο μετ’ αΰτοΰ. Πώς θά τελειώσιρ 
αΰτη ή ιστορία ;

Καί άνέπτυσσε τήν προσφιλή αΰτώ θεω
ρίαν.

—  Νά εύρίσκηταί τις έν τώ  κόσμω καί 
νά σπουδάζγ) μετά τινας φιλοσοφίας τοΰς 
χαρακτήρας, τάς φυσιογνωμίας, τά  πράγ
ματα, άποφεύγων τάς καταιγίδας, ίδοΰ είς 
τ ί  συνίσταται ή εΰδαιμονία.

—  Μεταξύ δύο, είπεν ή ύποκόμησσα.
Έπίεσεν ελαφρώς το άκρον τών δακτύ

λων του μετ’ έμφαντικοΰ κινήματος τών 
οφθαλμών, όπερ ίσοδυνάριει πρός ομολο
γίαν.

“Οτε τό μεσονύκτιον έσήμα.νε, τό παν 
εφαίνετο κοιμώμενον εί; τόν πύργον.

Είς τούς διαδρόμους οί άνηαμένοι φανοί 
ερριπτον κατάμακράς άποστάσεις άμυδρον 
φώς διά τών  χρωματισμένων ύέλων.

Έ ξ ω  είχεν αίφνης έγερθή άνεμος διώκων 
τά  νέφη, άτινα ά—έκρυπτον κατά διαλείμ
ματα τήν σελήνην.

Έ π ί τών στεγών οί άνεμοδεικται έτρι
ζαν.

Η δεσποσύνη δέ Φοντερόζ μελανά ένδε-
£ ' ' * / * ~ όυμ,ενη, φερουσα ε-ανωφοριον εκ. γουναρικού
καί τήν κεφαλήν καλύπτουσα διά καλύ-
πτρας ώς αί 'Ισπανίδες, ήνέωξεν ήρέμα τήν
θύραν καί ήκροάσθη.

Οΰδείς θόρυβος έκτος τοΰ πνέοντος σοο— 
δροϋ ανέμου προσέβαλε τό οΰς αΰτής.

Ή  καταιγίς ίπροστάτευεν αΰτήν.
Έπανέκλεισε τήν θύραν καί είσεχώρη- 

σεν είς τούς άτελευτήτους διαδρόμους.
Φθασα είς το άκρον τοϋ πύργου, άντί νά 

κατέλθη διά τής μεγάλης κλίμακος. έξη- 
I κολούθησε τόν δρόμον της στραφεΐσα είς 

τινα πτέρυγα καί κατήλθε διά στενή; τ ί 
νος κλίμακος λιθίνης ευρισκόμενη; έν μι- 
κρώ πυργίσκω καί άγούσης είς τά  μαγει
ρεία.

Έκεϊ έπί εδράνου, ένώπιον τής έστίας, 
δύο άνδρε; έκάθηντο καπνίζοντε; ήσύχως 
τάς καπνοσύριγγας αΰτών, άς εσβεσαν 

| άκούσαντες τά  βήματα τής νεαρας αυτών 
j κυρίας.

—  Είσθε έτοιμοι ; ήρώτησεν αΰτούς.
’Εκείνοι ήγέρθησαν.
Ό  είς τούτων ήν υψηλός καί κάτισχνος.
Ητο ό Σακοοράφας.

Ό  έτερος κάπως εΰτραφέστερος, ην επί
σης παραδόξου μορφής.

Ητο ό Βινίκ.
—  Έ χ ε τ ε  ό',τι χρειάζεται ; ήρώτησεν 

ε”τι ή Καικιλία.
—  "Ολα, δεσποινίς μας, άπήντησεν ό 

ιπποκόμος.
—  Καλώς.
’Εσιώπησε καί ήκροάσθη πάλιν.
— Εΐναι μακράν ; είπεν.
—  Είς τό ελο; τής Ρονδελάνδη;, είπεν 

ο Ζεαννΐνος.
—  Δεν άπατασαι ;
—  Ό χ ι .
—  Θά έπανεύρνι; τό [λέρος ;
— Βεβαίως.
—  Έτήοησες τό μυστικόν ;
—  Ε ’ιμποροϋσα νά προδώσω τού; Κεραν

δάλ ; Μέ άνέθρεψαν, δεσποσύνη.
— Καλώς έ'πραξες. Θά τού; σώσης καί 

πάλιν. Δεν πρέπει νά εΰργ οΰδεμίαν άπο- 
δειξιν ή δικαιοσύνη όταν θά έ'λθγ). Θά εΐ- 
πουν τότει ότι ήσαν λόγοι παράφρονος ! 
Οί Κερανδάλ είναι συγγενείς μας, Ζεαν- 
νϊνε ! Τήν άλλην, τήν δυστυχή, ήτις ά τώ -  
λεσε τήν περιουσίαν της θά την συνδράμω

Ή τ ο  ήρωϊκή ή ταλαίπωρος Καικιλία, 
παλαίουσα μονη κατά τοσούτων κωλυμά
των, άποδίδουσα το καλόν άντί τοϋ κκκοϋ, 
γεννα.’.όφρω'* ώς βασιλίς, γλυκεία ώς άγ
γελος.

Ό  Ζεαννΐνος καί ό Βινίκ ήθελον νά ρι- 
φθώσι πρό τών ποδών της καί νά άσπα- 
σθώσι τό κράσπεδον τής έσθήτός της.

["Ε π ετα ι a im ytta ].

_ _ _ _ _ _  * «Κ ·
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[Συνέχεια]

—  Μοχθηρέ ! Ιλεγεν είς τόν όδηγοϋντα 
αΰτήν άποσματάοχην, σΰ μέ ήπάτησας μέ 
τοΰς ωραίους λόγους.,, σΰ μ! όδηγεΐς νά

Ιδώ τήν τιμωρίαν του . .. δέν ήδύνατο νά 
άποθάν·/) άνευ έμοΰ ; Πρός τ ί  ή αδξησις 
αΰτη τής σκληρότητος ; Δέν δμιλεΐς ;... 
συγχύζεσαι ;... δέν δύνασαι νά ΰπερασπι- 
σθ^ς ; Δέν σοΰ ζη τώ  νά μοΰ χαρίσης τήν 
ζωήν του, διότι είναι αφιερωμένη είς τήν 
πλεονεξίαν σου... σοΰ ζη τώ  μόνον νά μή 
μέ φέργις νά ίδώ τόν θάνατόν του.

—  Πριγκίπησσα, σόίς φέρω είς τήν μη
τέρα σας, είς τήν τιμήν μου, ώς ιππότου.

—  Καί τολμάς νά όμιλος ; Σιώπα, μήν 
έπιορκής... Είπέ οτι είσαι άνοικτίρμων... 
θά σοΰ πιστεύσω... δέν είμπορώ νά σέ 
βλάψω... Τί σέ ώφελεΐ νά προσποιήσαι 
τόν τίμιον ; ”Ω πόσοι άνθρωποι !.. Τί πλή
θος !...

—  Ποΰ ;... ήρώτησεν δ ιππότης παρα- 
τηρών περί αΰτόν.

—  Πόσοι άνθρωποι τρέχουν είς τήν πλα
τείαν, καί οΰχί έξ αισθήματος οΓκτου... 
Μή πιστεύετε... προσποιούνται... άλλ ’

] είναι άσυνέτως περίεργοι, γελώντες προ- 
θύμως έπί τή  θέ$ τοϋ αϊματος, καί κλαί- 
οντες έπί τή θέ$ τής κλίμακος, ή όποίοε 
φέρει είς τήν αγχόνην...

  Ά λ λ '  είμεθα είς τήν οδόν τοΰ Σω -
τήρος...

—  Ά λ λ ’ αδτη είναι έορτή... Οί κώδω
νες ήχοΰσι, καί αγνοείται δ ιατί, ίσως ό
πως προσκαλέσωσι τόν θεόν μάρτυρα... 
Σ ταθήτε !. .  σιωπή ! Οΰαί, άν ίδή αΰτόν!... 
Κ ύ ττα ξε  τόν δήμιον... Νεύει χαμαί ώς 
οίκτείρων... άλλά δέν βλέπεις είς τοΰς οφ
θαλμούς του τήν αστραπήν τής μοχθηρίας, 
τήν χαράν, διότι τείνει τήν χεΐρα καί κα 
ταστρέφει έπί τών χειλέων του Ιχει 
τήν λέξιν άόελφός... άλλά δέν διακρίνεις 
άόριστόν τ ι  μειδίαμα νά συνταράσση τούς 
μΰς αΰτών διά τοΰ σπασμοϋ τής άγαλ- 
λιάσεως ·,

—  Πριγκίπησσα, δέν βλέπετε ότι είναι 
νύκτα ; αΰτά τά όποια λέγ|τε, δέν γίνον
τα ι είς τό σκοτάδι.

—  'Ωραίος οίκτος !... ό κατάδικος ά- 
νέρχεται τήν κλίμακα... αυτη είναι ή 
ώρα, τήν οποίαν έξέλεξε νά όμιλήσϊ) περί 
Ιρωτος είς τήν ΰπό τοΰ ζηλοτύπου συζύ
γου φρουοουμένην αΰστηρώς γυναίκα... 
Ιδού, δύο θηριώδεις, όπως ΐδωσι καλλίτε-

I ρον πώς τιμωρείται τό Ιγκλημα, έρίζουσι 
καί διαποάττουσιν ετερον Ιγκλημα... 
Σιωπή !

— Τώρα ό κόσμος κοιμάται.
—  "Ας προσευχηθώμεν ύπέρ τοΰ μέλ

λοντος ν’ άποθάνγ)... άς προσευχηθώμεν 
γονυπετείς... άς προσευχηθώμεν... έτε -  
λείωσεν !... Έ χ ε ι  πατέρα : μητέρα ; Ιχει 
τέκνα ;... ”Ω ! έγώ δέν δύναμαι νά υπο
φέρω τήν εικόνα τόσγις απελπισίας... Έ γο -  
νυπέτησεν... Ό  πέλεκυς άνυψωθη άμφοτέ- 
ραις ταΐς χερσί... Ή  κόψις αΰτοΰ πρέπει 
νά είσδύση είς τόν πάσσαλον, άλλά μεταξύ 
τοϋ πελέκεως καί τοΰ πασσάλου υπάρχει 
είς λαιμός... ά !  μία κεφαλή πηδδ κατά 
γής ... βρέχει αίμα... Τό στόμα φαίνεται 
ότι δέν έτελειωσε μίαν λέξιν... ήτο αΰτη 
δέησις ή βλασφημία ;... Άπέθανε κατα- 
σπαραχθείς ΰπό τής λύβσης... Λιπόσαρκος 
χειρ τρέμουσα αρπάζει τήν κεφαλήν έκεί-



νην άπό τής κόμης... Τρέμει άοά γε έκ 
φόβου $ έκ χαράς ; Σείει αύτήν καί ρυπαί- 
νεται... καί τήν δεικνύει είς τό πλήθος... 
Ώραΐον, τϊΐ άλτηθεί^ άθλον, δπως δεικνύ
εται είς τό πλήθος,ΐνα τοΰτο έπευφημΐΐ -!.. 
'Οργή τοΰ θεοΰ !.. είναι αυτός έκεϊνος !.. 
*0 θάνατος τόν παρεμόρφωσεν' άλλ’ή καρ- 
δία μου τόν άνεγνώρισε... Ρογήρε... Ρ ο 
γήρε...

Ό  Ρογήρος ήκουε προσεκτικώτατχ 
τούς λόγους τούτους, και έκαστος δύνα- 
τα ι νά φαντασθί} μετά πόσης ταραχής... 
άποφασίσας δέ νά κινδυνεύσγι μάλλον, 
άλλ’ ούχί καί ν’ άφίσν) αΰτήν άπαρηγόρη- 
τον, προσποιηθείς οτι ώφειλε ν’ άνακοι- 
νώβγ τ ι είς τόν άποσπασματάρχην, έσυρε 
τούς χαλινούς καί έν βραχεί εΰρέθη παρά 
την Ίόλην, ήτις δέν είχεν άπαλλαγϊ) έτι 
τής φρικώδους οπτασίας... 'Αφιππεύσας 
δέ,έλαβεν ήρέμα τήν χεϊρά της καί είπεν!

—  Είμαι ό Ρογήρος.
Ό  Υΐχος τής φωνής του παρήγαγε 

τό σύνηθες αποτέλεσμα. Ή  τεθλιμμένη 
άνεγνώρισεν αΰτόν καί κατεπραόνθη άμέ- 
σως. Έθρήνει καί ό Ρογήρος' ό δέ άπο- 
σπασματάρχης θελήσας μηχανικώς ν’ άπο- 
μάξγι τούς οφθαλμούς του εύρε τά δάκρυα 
κυλισθέντα ά χ ρ ι τοΰ μέσου τών παρειών 
του. Έννόγ)σε τ ί  συνέβαινε, καί Εσως 
πλεΐον ή δσα έδει νά έννοήσ·/). Παρατη- 
ρήσας κάλλιον, άνεγνώρισε τόν Ρογήρον, 
διότι ήτο λίαν συνήθης αυτφ Ήδύνατο 
νά κερδίσ·/) δισχίλια χρυσά νομίσματα, 
άτινα ίσοδυνάμουν πρός τετρακισχίλια 
σημερινά φλωρία, καταγγέλλων αυτόν. . 
ήδύνατο νά τό πράζϊ) χωρίς νά κατηγο- 
ρηθΐί ΰπ’ ούδενός, διότι έφαίνετο πιστός 
πρός τόν κύριόν του... ήδύνατο μάλιστα 
ν’ άποκτήση τήν εΰνοιαν τοΰ Μαμφρέ- 
δου... καί δμως —  δόξα τ?| άρετΐ; !— έμί- 
σησε τήν τιμήν τοϋ αΐματος καί ειπε 
πρός τόν Ρογήρον :

—  ’Ακόλουθε, άν ήσθε ένοχος. έγώ 
δέν θά σάς καταγγείλω  : άν ήσθε άθφος 
δέν θά σάς προδώσω .. ’ Αν εϋχετε φαύ- 
λην τινά αιτίαν διά νά σφάλλετε, εύρετε 
μίαν Ιντιιχον διά νά έπανοοθώσετε το 
σφάλμα σας... Λάβετε τόν ΐππον μου καί 
φύγετε... Κρυβήτε καί έξέλθετε τοΰ Βε- 
νεβέντου... Εις τά  σύνορα, πλησιάζει ή 
ώρα κατά τήν οποίαν δύνασθε νά τύχετε 
χάριτος, άν εισθε ένοχος' τιμής, άν 
άθφος... Μή διστάσετε οΰδέ Στιγμήν. . 
Έν μάταιον ενχαρκϊτα) δύναται νά σ2 ς 
άπολέσγ)... "Αν δέν άπατώμαι, ή πριγκί- 
κησσα δέν θά έναντιωθ^ είς τοΰτο.

Ή  ’Ιόλη Ικλινεν έπιχαρίτως τό λευκόν 
αΰτής πρόσωπον έπί τών ώμων τοΰ άπο- 
σπασματάρχου, δστις προσέθετο :

— Εμπρός... σπεύσατε...
Ό  Ρογήρος, έπήδησεν αΰθις έπί τοΰ 

ΐππου καί κλίνας i -̂κό τοΰ έφιππίου ειπεν 
είς τήν θυγατέρα τοΰ Μαμφρέδου :

—  Μετά σοΰ ή ψυχή μου !... καί έγέ
νετο άφαντος.

Ή  ’ Ιόλη δέν άπήντησεν. Έστέναξεν, 
καί άκολουθοΰσα τόν πιστόν οδηγόν της 
έπανήχετο κολακευομένη ΰπό τής έλπίδος 
είς τάς μητρικάς άγκάλας.

Κ Α '

rklo·- καί πόσοι οί ανδρες ιΤν’ Ικείνι,
Καί τί ό αρχηγοί Ι’χει είς τόν νοΰν του, 
Υπόσχομαι ν& μάθ ς̂... Ναί καί καυγώμαι 
Ν ’ άνακαλΰψω τ! μες ’ς τήν ψυχη του,
Κρύβει... ν& βγάλω, μέαα ί ν  τήν καρδιά του 
Τ' άπόκρυφά του δλα...

(ΙΕΡΟ ΥΣΑΛΗ Μ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ*)

Ό σ ψ  περισσότερον, διά τοΰ νοός δν 
μοί έδώρησαν οί ουρανοί, σκέπτομαι, 
τόσφ περισσότερον πείθομαι δτι λέγω 
ορθώς βεβαιών δτι αί συνθέσεις αύται, 
δς οί άνθρωποι καλοΰσι μυθιστοοίας, 
δμοιάζουσι πολύ πρός άνθισμένας ρόδάς. 
Τά ώραιότατα ρόδα των, τό  έρυθρόν χρώ- 
μά των, καί ή λεπτότης τοΰ άρώματός 
των, θέλγουσι τόν οδοιπόρον, δστις γοη
τευμένος θαυμάζει πώς Ιν άνθος δύναται 
νά Ιχγ) τόσον μέρος τοΰ προσώπου τής 
προβφιλοΰς αύτώ κόρης. Ή  όμοιότης κα
θίσταται πληρεστέρα ϊ τ ι ,  άν παρατηρηθή' 
δτι καθώς οί καυλοί τών ρόδων είναι πλή
ρεις άκανθών, ουτω καί αί οδοί, αί έν τοϊς 
τοιούτοις έργοις άγουσαι είς τήν τελειό
τη τα ,  είναι πλήρεις κωλυμάτων, τών μέν 
δυσυπερβλήτων, τών δέ ανυπερβλήτων. 
Διαφέρουσι δέ μόνον κατά τοΰτο ' δτι έν 
τι) ροδνί, ό οδοιπόρος, θελγόμενος έκ τής 
καλλονής τοΰ άνθους δέν έξετάζει ούτε 
πώς τοΰτο έγεννήθη, οΰτε πώς συντηρεί 
τήν ζωήν του, ούτε δ ιατί αποθνήσκει... 
καί πρός τοΰτο, άν συντελΐί πολύ τό μή 
ΰελειν, συντελεί περισσότερον έτι τό μή 
δύνάβ&αι... ένώ, έν τν5 μυθιστορία, τό 
πρ&γμα Ιχει άλλως. Ή  τέχνη βεβαίως 
διδοέσκει ήμΐν νά διαθέτωμεν τα  γεγονότα 
κατά μυστηριώδη τινα ιδιοτροπίαν, καί 
παριστώμεν αΰτά δσον τό δυνατόν περισ
σότερον φαντασιώδη, ώς οί ποιηταί, δπως 
τό πάθος τοΰ άναγνώστου έζαπτόμενον 
άγωνιά νά ϊδγ) τά τέλος, —  άλλά ταΰ το-  
χοόνως γνωρίζει ήμΐν δτι οφείλομεν ν’ άνα- 
πτύσσωμεν αΰτά φυσικώς, δπως ό άνα- 
γνώστης μή δυσαρεστηται δτι έθρήνησεν 
έπί συμβάντων, άλλοτρίων δλως τής άν- 
θρωπίνης φύσεως. Ένταϋθα έγκειται ή 
δυσκολία . . . Ούτος είναι ό σκόπελος 
διά τά  εκλεκτοί πνεύματα, ή άβυσσος διά 
τά  μέτρια . καί διά τό ήμέτεοον βεβαίως, 
άν μή τά  ιστορούμενα συμβάντα ήσαν 
άληθή, ή τοΰλάχιστον άν μή ηΰοίσκομεν 
αυτά έν άρχαιοτάτφ χρονικφ έπί περγα
μηνή» γεγραμμένψ, διά γοτθικών χαρα
κτήρων, καί έ'χοντι τά  κεφαλαία γράα- 
ματα χρωματισμένα καί χρυσωμένα, δπερ, 
άν-καί έφθαρμένον ΰπό τών σητών, ΰπό 
τών μυών καί ύπό τής ΰγρασίας, είναι 
πάντοτε οΰ σμικρος θησαυρός, ώς δύναται 
νά πεισθη οίος δήποτε έπιθυμήσϊ) νά τό
ΓδΤ .

Έ ν  τφ  χοονικφ τούτψ,άναγινώσκομεν, 
δτι ημέραν τινα ό κόμης ’ Ανσέλμος τής 
Τσέρρας, ευρισκόμενος έν τφ  ίδιαιτέρψ 
αΰτοΰ γραφείφ, δπου άνεγίνωσκε σπου
δαιότατα  Ιγγραφα, ήκουσε κρουομένην 
τήν θύραν. Έρωτήσας ποιος είναι, Ιλα- 
βεν ώς άπάντησιν δτι προσκυνητής, δστις

κατά τά  φαινόμενα είχε διατρέζν) μακράν 
όδόν, έπέμενε νά δμιλήστρ αύτφ.

—  Προσκυνητής !... άς Ζλθγι, διέταξεν 
δ κόμης, καί μετ ’ οΰ πολύ είσήλθεν άνήρ 
τις, δστις,άφοΰ έκλεισε καλώς τήν θύραν, 
έπλησίασε καί ρίψας χ «μ * ί  τό ράβον του 
έφάνη οίος ητο.

—  Γισφρέδε ! ... σύ έδώ ; σύ μέ ράσα 
προσκυνητοΰ ;... ποιος θά ήδύνατο νά σέ 
γνωρίσ·») ;

—  Ή τέχνη διορθόνει τήν φύσιν, λέγει 
ή παροιμία.

—  Τ ί νέα ;... άπέθανεν ακόμη δ άφρων 
έκεϊνος ; ή πονηρία σου καί ή μωρία του 
τόν Ιφερον άκόμη είς τόν όλεθρον ; Διη- 
γήσου μου, διηγήσου μου, διότι είμαι 
άνυπόμονος νά μάθω. Κάθησε έδώ πλη
σίον μου, θά ήσαι άναπαυτικώτερα, καί 
έγώ θά άκούω καλλίτερα.

-— Μεγάλη τιμή, αΰθέντα! άπήντησεν 
δ Γισφρέδος ύποκλινάμενος καί δεικνύων 
δτι δέν ήθελε νά συμμορφωθεί πρός τήν 
γενομένην αΰτφ πρόσκλησιν- άλλ ’ έπιμεί- 
ναντος τοΰ κόμητος ύπήκουσε καί βια- 
σθ εί ς ΰπ’ αΰτοΰ διά τοΰ έρωτηματικω- 
τέρου... λοιπόν;... δπερ έξήλθε ποτέ χει- 
λέων άνθρώπου, είπε :

—  Αΰθέν τα, άπό τήν νύκτα έκείνην, 
κατά τήν όποιαν μοΰ έσυστήσατε τόσον 
θερμώς νά άγρυπνώ έπί τών βημάτων τοΰ 
Ρογήρου, έπιθυμών νά σάς εύχαριστήσω, 
δέν άπώλεσα τά  ίχνη του. Κ α τά  τήν αύ
τήν νύκτα, τόν συνήντησα καί εϋτε τυ 
χαίως, είτε έκουσίως, Ιτρεχεν άπό ρυτή- 
ρος κατά τίνος χειμάρρου, δπου βεβαίως 
θά κατεκρημνίζετο, άν μή έβοήθουν αύ
τόν έγκαίρως. Ένθαρουνθείς έκ τής υπη
ρεσίας, τήν όποιαν προσέφερα είς αυτόν, 
τόν παρεκάλεσα νά μέ δεχθί) είς τήν συ- 
νοδίαν του, διότι τοιουτοτρόπως ήδυνά- 
μην νά τόν κατασκοπεύω άσφαλέστερον. 
άλλ’ αύτός μοΰ ήρνήθη άποτόμως. Τήν 
έπιοΰσαν, τοέμω ενθυμούμενος, μέ συνέ
λαβε συμμορία λιρστών, καί άφοΰ μέ έβν- 
γνριοε, μοΰ έπηρε τά  χρήματα καί ήθελε 
δπως δήποτε νά μέ καταβολιάβΤ]. Καί 
άπό φύσεως, καί κατά συνήθειαν, άπο- 
στρέφομαι νά μεγαλοποιώ πάν δ,τι έπρα- 
ζα ΰπέι τή ; εΰγενείας σας. Έ π ε ι τα  δσα 
καί άν πράζω δέν πληρόνω τάς μεγάλας 
υποχρεώσεις, τάς όποιας έχω πρός ΰμάς, 
αΰθέντα... καί δμως σόίς όρκίζομαι...

—  ’Ολίγα λόγια, Γισφρέδε. Έκινδύ- 
νευσεν ή ζωή σου ; Μεγάλο πράγμα, άν 
σέ έσκότωναν... Λείπουν άχρεΐοι άπό τόν 
κόσμον ;...

—  Ό  αΰθέντης λέγει καλά... Λοιπόν 
φθάνει νά μάθετε δτι έγλύτωσα.

—  Αΰτό τό εΕζευρα, διότι δ διάβολος 
είναι προθυμότερος νά βοηθϊΐ τούςάχρείους 
παοά...

—  Ό  αΰθέντης λέγει καλά... Τόν ήκο- 
λούθουν μετά τής ζέσεως τοΰ έκδικητοΰ, 
μετά τής πονηριάς τοΰ δειλοΰ, εως ού 
τόν έβλεπον θερμόν, τόν άφινα νά τρέχν)- 
άλλά, καθ’ δσον έπλησίαζεν είς τό γα λλ ι
κόν στρατόπεδον, δ δρόμος αύτοΰ έγ ί
νετο βραδύτερος. Ό  νέος ούτος δισταγμός 
του Ιφθασεν είς τοιοΰτο σημεΐον, ώστε



Ικρινα καλόν νά είσέλθω τήν νύκτα είς 
τόν κοιτών* του καί νά τόν παροτρύνω, 
λέγων αύτφ διά φωνής θλιβερβς, ώς νε
κρού : —  Ένθυμοΰ τόν πατέρα σου. —  
Διέβη τόν Πάδον μετ ’άπιστεύτου λύσσης' 
άλλ’ έκεΐ έπανέπεσεν εΓπερ ποτε είς τούς 
δισταγμούς του. Τότε  έσκέφθην νά τόν 
προλάβω.Έπαρουσιάσθην είς τόν κυρ Βου- 
όζον,είπον αύτφ δτι €ΐμαι είς την ΰπηρε- 
οίαν σας, έδειξα αύτφ τό πιστοποιητικόν 
μου και τφ  είπον ό'τι νεαπολιτανός τ α 
χυδρόμος φέρων πρός αύτόν έπιστολάς 
είχε μείνη Ημέρας δρόμον όπίσω καί δτι 
ήτο καλόν νά στείλη απόσπασμά τ ι  νά τόν 
συνάντηση καί νά τόν προστατεύση, διότι 
άν έπιπτεν είς τά ;  χεΐρας τών Γ ιβελλί- 
νων, φέοων έπ’ αύτοϋ τάς έπιστολάς αυ- 
τάς, θά έπΫιρχετο μεγίστη βλάβη. Ό  
Βουόζος άπέστειλε στρατιώτας, οί έποΐοι 
τόν ώδήγησαν πρός αύτόν. Η το  σκότος, 
καί έγώ περιέμενον κρυμμένος είς ένα δ ιά 
δρομον της οικίας τοϋ Βουόζου, διά νά 
τόν ίδώ διερχόμενον. Ά  ! αύθέντα ! ητο 
έξαίσιον θέαμα νά βλέπη κανείς την πά 
λην τών παθών, τά  όποια κατεσπάρασ- 
σον την ψυχήν έκείνην. ’Ολίγον έλειψε 
νά πέση. Έστηρίχθη δ! έπί τοϋ τοίχου, 
οΰτε έμπρός, οΰτε όπίσω βαδίζων.

—  Καί εύχαοιστεΐσαι διηγούμενος την 
απελπισίαν έκείνην, κακούργε ;

—  Φαντασθέτε ποία θά ητο ή χαρά 
σας, άν την έβλέπετε, αύθέντα ! "Οτε ε ί 
δαν δτι έβράδυνε περισσότερον τοϋ πρέ
ποντος, έπλησίασα είς αύτόν καί έψιθύ- 
ρισα είς τό ους του : «Ένθυμού τόν πα
τέρα σου ! * Έστράφη ώς μανιώδης καί 
μέ κατεδίωξε. Γνωρίζων καλώς τόν οίκον 
τοϋ Βουόζου, έφευγον άπό κοιτώνος είς 
κοιτώνα,έως ού τόν έφερα είς τό μέρος,δπου 
έμενεν δ Δουέρας. Τό τε  διέφυγον εύκόλως. 
Ά π ό  τές  στιγμές εκείνης, δλα τά  κινή- 
ματά του έγίνοντο κα τ ’ ανάγκην. Έ λα β ε  
τάς έπιστολάς τοϋ Γιβελλίνου προδότου. .

—  Τοϋ μετανοήσαντος, έπρεπε νά εί- 
π$ς.

—  Τοϋ μετανοησαντος, Ισ τω .. .  καί έ- 
φερεν αύτάς είς τούς Γάλλους, καί εί; τό 
στρατόπεδόν των έμεινεν έως ού έφθασαν 
είς Ρώμην.

—  Καί ! δέν είναι πλέον ; ήρώτησεν δ 
κόμης’ Ανσέλμος έκστομίσας φοβεράν βλα
σφημίαν καί πλήξας διά τέ ς  πυγμές τήν 
τράπεζαν.

—  Ακούσατε. Είς τήν Ρώμην, έπρο- 
κηρύχθησαν αγώνες, είς τούς οποίους ή- 
γωνίσθησαν άγνωστοι δ Ρογέρος καί δ 
Γΐνος τοϋ Τάκου, δ τόσον περίφημος έ
κεΐνος ληστής τέ ς  Ιταλίας. Είδα φοβερά 
κτυπήματα, δμοια πρός τά  δποΐα —  καί 
οχ1 μεγαλήτεοα —  δέν πιστεύω νά έδό— 
θησαν είς κανένα μέρος τού κόσμου. Δυσ
τυχείς ήμεΐς, αύθέντα, άν ποτε έδεχόμεθα 
κανένα άπό αύτά...

Ο Άνσέλμος έγένετο κάτωχρος καί 
διά τοεμούσης φωνές διέταξεν :

—  Έξακολούθει.
—  Οί Γάλλοι ένικήθησαν, πληγωθέν- 

τες πάντες σχεδόν ο ίκτρότατα ... Έ νας 
Βιλμόν έσκοτώθη... Ό  Μομφόρτ, δ ίδιος

Μομφόρτ έκηρύχθη νικημένος καί μετε- 
φέρθη ώς νεκρός έκ τού πεδίου...

—  Τ ί ένδιαφέρουν αύτά;Έζακολούθει...
—  Μετά τήν νίκην, δ Γΐνος καί δ Ρ ο 

γέρος έφυγον μετά τών συντρόφων των. 
Έγερθείς αμέσως, τούς ήκολούθησα μα- 
κρόθεν καί τούς ειδον νά είσδύσωσιν είς 
τό παρά τό Φρασκάτι δάσος. Έκεϊ δ Ρ ο 
γέρος έμεινε μερικάς ήμέρας διά νά θερα- 
πεύση τάς πληγάς του. Μίαν έσπέραν,ένφ 
έπλησίαζα είς τήν κατοικίαν του, διά νά 
μάθω περί αύτοϋ, τόν ειδον μόνον περι- 
πλανώμενον είς τό δάσος. Ήδυνάμην νά 
τόν φονεύσω, διότι δέν ήτο ψυχή έκεϊ καί 
δέν έφερεν δπλα' άλλά δέν είχα τοιαύτην 
διαταγήν. Ά γνοώ ν , άν έπραττον καλώς ή 
κακώς, έμεινα. Ήκουσα νά έξέρχωνται 
τοΰ στόματός του παράδοξοι λόγοι. Ά ν -  
ερριχήθην ώς σκίουρος έπί τίνος δένδρου, 
καί διά νά τόν βυθίσω είς μεγαλειτέραν 
απελπισίαν έπανέλαβον τό σύνηθες: «Έ ν -  
θυμοΰ τόν πατέρα σου». Έφάνη ώς πράγ
ματι τραυματισθέίς. Τυφλός έκ τ έ ς  οργές 
έτρεχεν άναζητών με είς τό  δάσος, Ιως ού 
έφθασεν είς τήν μονήν τοϋ Ά γ ίο υ  Βικτω- 
ρίνου. Έκεϊ, αύθέντα, κάτι τ ι φοβερόν I- 
μελλε νά συμβϊ) δι’ δλους ήμόίς.

—  Τ ί  ;
—  Έκεϊ, γενόμενος καλόγηρος, έκειτο 

ψυχορραγών δ στρατιώτης σας Ροβέρτος.
—  Ά  ; καί έδιηγήθη είς αύτόν ;
—  Καθώς μοϋ είπεν είς τών καλογή- 

ρων, έδιηγήθη είς αύτόν δλην τήν ισ το 
ρίαν τών προδοσιών σας...

— - Προδοσιών !... Είπες προδοσιών ;
—  Δέν τό είπα έγώ, άνέφερα μόνον 

δ ,τι μοϋ είπεν δ καλόγηρος.
—  Έχάθημεν ! έψιθύριζεν έν έξουδε- 

νώσει, δ κόμης Άνσέλμος. Καί είχα ει
δοποίηση τόν άνόητον έκεΐνον... θέλουν 
τά  έγκλήματα καί δέν είξεύρουν νά πνί
γουν τούς έλέγχους τές  συνειδήσεως . . . 
Ά ν  πρό μι3 ς ημέρας τόν έφόνευον, θά 
έσωζόμεθα...

Καί ταϋτα  είπών, έσυρε, χωρίς νά σκε- 
φθη, τό έγχειρίδιόν του. Ά λ λ ’ ό Γισφρέ- 
δος ίδών τούτο άπεμακρύνθη... Έμεινον 
έπί τινας στιγμάς άμφότεροι άφωνοι... 
Έ π ί τέλους, δ κόμης στραφείς είπε :

—  Γισφρέδε, πού είσαι ; Έ λ α  πλησίον 
μου. Δ ια τ ί  στέκεις τόσον μακράν ;

Είτα, ίδών δτι έκράτει έν τη δεξι^ τό 
έγχειρίδιόν, έπανέθετο αύτό είς τήν θήκην 
του καί έζηκολούθησε :

—  Μή φοβέσαι. Δέν είξεύρεις δτι ού
δείς έν τφ  κόσμψ σήμερον μοϋ είναι άναγ- 
καΐος δσον σύ ;

Καί χαμηλέ τη φων·7), προσέθετο :
—  Δέν ήλθεν ακόμη ή ώρα σου.
—  Ό  αΰθέντης λέγει καλά. Σδς α

κούω δμως καί όρθιος.
—  Ώ ς  θέλεις. Λοιπόν δέν ΰπάρχει σω

τηρία ;
—  Καί δέν ήμπορεΐτε νά εΰρετε ; Δ ιά 

βολε ! ενα κεφάλι, σάν τό ’ δικό σας, πνί
γεται είς ένα χουλιάρι νερό ;

—  Ά ν  είξεύοης σύ, λέγε διά όνομα 
τού θεού !

—  θ ά  σ2 ς έλεγα προθυμότατα . . .

Ά λ λ ά ,  μά τήν αλήθειαν, έντρέπομαι . . . 
Είναι τόσον εΰκολον, ώ σ τ«  είναι άδύνα- 
τον νά·μή σδίς έλθη ’ ς τόν νοϋν. Έ π ε ι τα  
δέν άμόζει είς έμέ, δ όποιος έμαθα τόση 
μόνον γραμματική, δση χρειάζεται διά νά 
γείνη κανείς αναγνώστης, νά δώσω μαθή
ματα είς ένα βαρόνον, ώς είσθε σείς, ό 
όποιος είξεύρει καί αύτά τά  μυστήρια τής 
αστρολογίας.

—  Βεβαίως δέν δύναμαι νά άρνηθώ δτι 
δ νοϋς μου σήμερον είναι ολίγον τ ι συγ
χυσμένος . . . Άφοΰ  άπό τίνος ήδη δλα 
πηγαίνουν ανάποδα !

—  Έ  ! κύριέ μου, ύπάρχει τρόπος νά 
τά  κάμετε νά πηγαίνουν καί δψια. Ά λ λ ά  
ή δέν ξεύρετε, ή δέν θέλετ*.

—  Είναι ;
—  Ναί. Νά άνοίξετε τά  χέρϊα. Είσθε 

θησαυροφύλακας καί ήμπορεΐτε— καί όχι 
μέ χρήματα δικά σας —  νά κάμετε κάθε 
τ ι . . .  Οί άνθρωποι σήμερα τίποτε δέν κά- 
μνουν διά τά  μαΰρα μάτ$α.

—  Ά  ! θέλεις χρήματα ;
—  ”Οχι δι’ έμέ... διότι τ ί  μοϋ χρησι

μεύουν τά  χρήματα, δταν εχω τήν εύ
νοιάν σας... άν καί έκεΐνα όποϋ μοΰ έδώ- 
σετε τά  έπέραν οί λησταί.. .

—  Δέν είξεύρω, α.ν τά  έπέραν οί λη
σταί... ήξευρα δμως δτι τά  έπέρε ένας 
ληστής, δταν σοϋ τά  έδωσα.

—  Δέν π ιστεύετε ; Σόός δρκίζομαι...
—  Σιώπα, διότι δ όρκος είς τό στόμα ' 

σου θά ήναι ενας λόγος περισσότερος νά 
μή σοϋ πιστεύσω.

—  Ά ς  ήναι, καθώς άγαπΛτε. Ά λ λ ά  
δποιος κακοβάλλει, άπατόίται συ^νά. Εί,ς 
τό  ύστερο, τά  χρήματά σας δέν τά  έχω 
πλέον, καί διά νά σόίς ύπηρετήσω άπο- 
τελεσματικώς έχω άνάγκην άλλων.

—  Καί ήτον ανάγκη τόσων περιστρο
φών διά νά έλθης είς τό προχείμενον ; 
Λάβε, αύτά είναι χρυσ2  ανγονβτάρια.

*0 Γισφρέδος ϊ  τείνε τήν χεΐρα, ώς άν
θρωπο; είθισμένος είς τά τοιαϋτα δώρα, 
έλαβε τά  προσφερόμενα καί έθετο αύτά 
έν τφ  κόλπψ του. Είτα χλίνας τήν κεφα
λήν ηύχαρίστησε τ ό ν  κόμητα καί έπανέ- 
λαβε τήν προτέραν στάσιν.

Ό  Άνσέλμος προσέθετο .'
—  Τώρα,άφοΰ τά  έλαβες,είπέ μοι τού- 

λάχιστον τ ί  θά τά  κάμης.
—  Σας βεβαιώ, αύθέντα μου, δτι δ 

Γισφρέδος άγαπι? τά  χρήματα, ώς ό σκύ
λος τό ραβδί... άλλ’ αύτό τό όποιον σκο
πεύω νά κάμω, πρός όφελος σας, δέν κα- 
τορθόνεται μέ άλλον τρόπον, παρά μόνον 
μέ χρήματα. Τά χρόνια είναι σήμερα 
δύσκολα, καί ή άνθρωπίνη φύσις διεφθαρ
μένη... Υπάρχουν δέ τέτοιοι κατεργα- 
ρέοι, οί όποιοι οΰτε δέν σδίς χαιρετούν 
χάρισμα.

—  Καί σύ είσαι άπόδειζις τούτου καί 
έπιχείρημα.

— - Προσέξετε, βαρόνε... Ό  Ρογέρος, 
άναχωρών άπό τήν οικίαν τοΰ ληστού, 
δέν θά πάοη άλλον δρόμον, παρά έκεΐνον, 
δ όποιος φέρει κατ ’ εύθεΐαν είς τόν Μαμ- 
φρέδην . . . τούτο είναι βέβαιον. Τώρα, 
έπειδή καί, καθώς έμαθα καθ’ όδόν,ό βα



’ ; τό ποτάμι... χαί αισθήσεων χαί ήγάπησα; διά τής χαρδίας 
. . . Τ ί τούτου άπλούστερον χαί φυσιχώ- 
τερον ! Ά λλά ,φ ίλ ε  μου,τοιαύτη είναι ή ί-

σιλεύς έσυγχάλβσε τό συμβούλιον του βα 
σιλείου νά συνέλθγ] έντός ολίγων ήμερών 
έδώ εις τά Βενεβέντον, έδώ θά Ιλθϊ) άφεύ- 
χτως χαί ό Ρογήρος. Είμαι τής γνώμης 
λοιπόν, ν’ αναχωρήσω δσον τό δυνατόν 
ταχύτερον, νά πάρω μαζί μου δέκα πέντε 
ή τριάντα παληκάρια, νά τόν ενεδρεύσω 
χαί νά ρίξω τό πτώμά του εις τοΰς λύ- 
χου;.

—  "Άγιε  Γερμανέ ! άνέκραξεν ό χόμη; 
Ανσέλμος, πλήξα; τό μέτωπόν του ... 
Είναι αληθές, δτι διά νά βλέπΥ) τις χα- 
λώς έχ τοϋ πλησίον πρέπει νά ηναι μύωψ. 
Ώμίλησες φρόνιμα' άλλ’ όχι χαί είς δλα. 
Πρό πάντων, πρέπει νά λάβης μαζί σου 
δσον τό δυνατόν όλιγωτέρου; άνδρα;, διά 
νά μη δώσγ); υπόνοιαν. Ά ν τ ί  νά πάρΥ); 
χαχούργους τοϋ δρόμου, πέρασε άπό την 
Καζέρταν χαί δόσε μίαν διαταγήν μου εί; 
τόν φρούραρχον, ό όποιος θά άφίσγι νά 
Ιλθουν μαζί σου τέσσαρε; η Ι ξ  στρατιώ- 
τα ι . . .  δχι περισσότεροι... σοί τό δ ιατάτ- 
τω .. .  χαί πρόσεξε νά μη φέρουν την οίκο
στολήν τού Άχουίνου. ’’Επειτα δέν μοί 
φαίνεται φρόνιμον νά τόν φονεύσετε... Τί 
λέγεις ;

—  Καθώς διατάξετε.. . ’Εγώ είπα την 
γνώμην μου.Οί πεθαμένοι δέν όμιλοΰν.,.Ι;

Ό  χόμης Ανσέλμος, σκεφθεί; έπί μι - 
χρόν, είπε :

—  νΟχι . . . όχι . . . τό αίματωμένον 
έχείνο πτώμα έπί τής δημοσία; όδοϋ ... 
χαί μάλιστα τώρα δτε θά συνέλθτ) τό 
συμβούλιον... άχόλουθος... φυγάς... χα- 
ταδιχασμένο;... ταϋτα  πάντα θά μεγα
λοποιήσουν τό γεγονός... χαί θά ωθήσουν 
είς έρεύνας, περισσότερον άπό δ,τι αξίζει 
τό πράγμα... Προσπαθήσετε νά τόν συλ- 
λάβετε ζώντα .. .  Ά ν  δέν δύνασθε, φονέύ- 
σατέ τον... άλλά πάρετε τό πτώμα... 
μήν άφίσετε ίχνος . . . χαί θάψετέ το είς 
μερο;, δπου νά μήν ήναι δυνατόν νά εύ- 
ρεθή. Άναχώρησον καί δρόμον.

Ό  Γισφρέδο; άνεχώρησε. Τί επραξε χαί 
τ ί ήκολούθησε γινώσκει ήδη ό αναγνώ
στη;. 'Επειδή καί δέν ήδυνήθη νά φο- 
νεύσ-ρ τόν Ρογήρον άχινδύνω;, τόν μετέ- 
φερεν άναίσθητον εις Βενεβέντον, δπου ευ
ρών τόν χόμητα Άνσέλμον, δστι; είχε 
προηγηθϊ) τή ;  αΰλή;, διετάχθη παρ’ αυ
τού νά χλείσϊ) τόν δυστυχή νέον εί; μίαν 
τών εΐρχτών τοϋ εί; τόν αντιπρόσωπον τή; 
Α γ ία ς  "Εδρας άνήχοντο; μεγάρου, δπερ 
ήτο πρό πολλού άχατοίχητον χαί έξ άμε- 
λεια; ή περιφρονήσεω; έν μέρει ήρειπωμέ- 
νον.

Ό  χόαη; είχεν άποφασισνι νά τόν άφι- 
σγ) έχεΐ,άχρι; οΰ άποθάνν) τη ;  πείνη;'οΰχί, 
ώ; Ιλεγεν ό Γισφρέδο;, διότι έπόθει τόν 
θάνατόν του, άλλ’ ϊνα έξοικονομήση τά 
έξοδα τη ;  τροφή;.

Έ χτελέσα ; καί τήν έντολήν ταύτην. ό 
Γισφρέδο; έπανήλθε παρά τώ  κόμητι Ά ν -  
σέλμφ χαί είπεν αύτώ :

—  Έτελείωσε χαί αΰτό;, βαρόνε. Σέ 
λίγο, ό άνθρωπό; μα; θά γίνϊ) άγιο;, καί 
θά κάνγ) θαύματα.Τώρα είναι εί;τόκίλλ/... 
λείπει ή σφραγίδα άπό τό διάβατήοιον.,.

ρίχνουμε τά  κλειδιά 
έτελείωσε...

—  Ά λ λ ’ ά.; σκεφθώμεν χαί κάτι άλλο. 
Ευρέ χανένα ίερέα νά τόν μνημονεύση, διά 
νά μή παραπονήται ή ψυχή του εναντίον 
μας χαί νά μάθγι δτι ένηργήσαμεν ώς 
αγαθοί καί αληθείς χριστιανοί... Διά τά  
λοιπά, ά; συστήσωμεν αΰτόν είς τόν 
Θεόν.

—  Ό  αΰθέντης λέγει χαλά... άπήντη
σεν ήμιχλευαστικώς ό Γισφρέδο;, άγνοών 
τ ί  έσκέπτετο λαλών οδτω; ό Ανσέλμος. 
Ά λ λ ’ ίδών έλαφράν μειδία έπί τών χει- 
λέων τοΰ κόμητος, ποοσέθετο γελών : Θά 
τόν μνημονεύσω έγώ... Είμαι δέ βέβαιο;, 
οτι κάποιο; εί; τόν άλλον κόσμον, ή 
έπάνω ή κάτω, θά άκούσ-/] τήν δέησί 
μου

—  Είναι αδύνατον νά μή τελειώσγι; 
κακά .. τόσον είσαι άσεβή;... Γισφρέδε... 
Τώρα θά σοί άναθέσω δυσκολώτεοον =ίρ- 
γον καί άξιον κατά πάντα τής εΰφυία; 
σου. “Αφησε τά  ένδύματα αΰτά τοΰ προ- 
σκυνητοΰ, ένδύθητι τήν οίκοστολήν μου 
καί πήγαινε εί; τήν αΰλήν. ’Ολίγον θά 
σέ παρατηρήσουν, καί άν σέ παρατηρή
σουν, θά σέ σεβασθοΰν ώ; άνθρωπόν μου. 
Αναμίχθητι μετά τών άνθρώπων τοΰ

Μαμφρέδου, κατασκόπευε τοΰ; υπουρ
γού;, τόν βασιλέα, τήν βασίλισσαν, πάν
τα ; .  Σημείωνε τήν συμπεριφοράν των, 
τοΰ; λόγους, τά  βλέμματα... Ά ν  ήναι 
δέ δυνατόν, καί αΰτούς τού; στοχασμούς. 
Εσο πιστός είς έμέ, σχεπτόμενο; δτι ή 

π τώσί;  μου θά φέργι άμέσω; τήν κατα- 
στροφήν σου, ένφ ή άνύψωσί; μου ·θά σέ 
ώφελήσν).

Ό  Γισφρέδο; έξετέλεσε τά ; δ ια ταγά ; 
τοΰ χορίου του. τό μέν— καί εί; τοΰτο 
η π α τά το—  φρονών δτι μεγίστη; θά έτύγ- 
χανεν άμοιβή;, τό δέ, ενεκα τής πρός τά 
τοιαϋτα χλίσεώ; του.

["Ε τιετα ι συνέχεια].

Π α ν . Π α ν α ς

 -------------

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ. ΣΑΡΡΑ
[  Σ υνέχ ε ια ]

—  Τρομερόν, άλλ’όχι εκ τών σπανίων ! 
Αί, λοιπόν ! καλέ μου φίλε, δέν είναι α 
νάγκη νά μοί είπη; οΰτε λέξιν, πλέον, 
τόρα γινώσκω τήν ύπόθεσίν σου τόσον 
χαλώ; ώς χαί σΰ αΰτός. Ά φ ’ ή; στιγμής 
άπεφάσισας ν’ άποσείσγ); τόν ζυγόν της 
άξιολ ατρεύτου πλήν δεσποιιχή* οίκοδε- 
σποίντ,ς, είδες τήν δεσποινίδα Δεσυνή. Ή  
νεάνις είχε τό ήα,εοον έκεΐνο τη ;  άθωό- 
τητος, τήν παρθενικήν χάριν. ή; έστε- 
ρεΐτο ή γυνή. 'Εμψυχωθεί;, αναψυχθεί;, 
παρασυρθεί; “παυσε; τοΰ άγαπ^ν διά τών

στορία δλων τών νέων, χαί άπορώ διατί 
σύ μοί παρέστησας ήδη ύπό τραγιχά; ό- 
ψει;. Σύ ζήσας Ιν ?τος μαχράν ΐή ί  Γ α λ 
λίας, διέρρηξες λοιπόν τόν δεσμόν. Α ί ! 
επειδή ή γυνή αΰτη έδόθη εί; σέ, φαντά
ζετα ι δτι θά διατελϊί; αΰτίί πιστό; διά 
βίου ! Αΰτη είνε υπανδρος. Καί σύ έπίσης 
θά νυμφευθ?ίς.

—  "Οχι, άπεκρίθη ό Πέτρος, οφείλω 
νά άφήσω πάσαν έλπίδα, 'Η  γυνή, εί; ήν 
άνήκω, δέν είναι έξ εκείνων, άφ’ής χωρί
ζετα ι τις ϊνα συζευχθγ) άλλην, Τό χοινόν

I Ιγκλημα ήμών συνδέει ήμά; στενώ;, χαί
j τρέμω σκεπτόμενο; δτι δύναται ϊσω; ν’ ά- 

ναγνώσγ) έν ττΐ συνειδήσει μου . . . Γ ινώ- 
σκω τόν βίαιον καί έπίφοβον χ_αρακτήρά 
τη;. Έ ν  μιά στιγμή παραφορά; είναι ι 
κανή νά διαπράξϊ) άφροσύνην, ήτις νά κα- 
ταστρέψϊ] αΰτήν διά παντός. Ά ν  ήξευρες 
διά τίνων αγώνων έπέτυχον τής συναινέ- 
σεώς της δπω; αναχωρήσω, πρό ϊτου; ! 
Τό τε  μόνον άνέπνευσα έλεύθερον άέρα, δτε 
άπεμακρύνθην αΰτή;· Μεταξύ αΰτής χαί 
τή ;  ήν άγαπώ ό βίο; μου ήτο $δη;. Καί 
σοί ορκίζομαι δτι σκληοώ; έξήγνισα τό 
σφάλμα μου

—  Ναί, ναί, είπεν ό Φροσσάρ, σκεπτι
κός γενόμενος. Αΰτό καλείται εΰτυχία ! 
Καί έπιζητοΰσιν αΰτήν καί τό πάν μετέρ
χονται ΐνα έπιτύχωσιν αΰιή ί ·  Συναινοΰσι 
ν’άπατήσωσιν άνδρα, ον σέβονται, νά μή 
είσέρχωνται πλέον παρ’ αΰτφ ή μετά τρό
μου, νά φοβώνται άκριτομύθιάν τινα, νά 
μετρώσι τοΰς λόγου;, νά προσέχωσιν εί; 
τάς κινήσει; των, νά λαμβάνωσι πάσαν 
δυνατήν προφύλαξιν ΰπό δέου; μή φωρα- 
θώσι. Καί τ ί  ; Ιρως, παοακαλώ, είναι ό 
οΰτω ύποκλεπτόμενος καί ΰπό τόσων α 
γωνιών άκολουΟούμενο; ; "Εντρομοι, μή 
ουνάμενοι οΰδεμιά; ήδονη; ν’ άπολαύσωσι, 
μή γινώσχοντε; τήν ησυχίαν τών γαλή
νιων έσπερίδων, τρέχοντες τήν ημέραν εί; 
τά ;  συνεντεύξει; χαί καταβιβάζοντε; τά 
παραπετάσματα τών παραθύρων, δπω; 
παοαδοθώσιν έν τφ  σκότει είς σκέψει; χαί 
χιμαίρα;, καταλήγοντε; εί; φρικαλέα; 
σκηνά;, έν αις έκάτερος τών ένοχων ελέγ
χει έαυτόν διά τήν θυσίαν, ήν έποίησεν 
ύπέρ τοΰ άλλου, ή γυνή τών καθηχόντων 
τη ; ,  ό άνήρ τή ; έλευθερία; του, καί τ έ 
λος, μετά σκληρά; δοχιμασία;, καί π ι
κρά; Ιριδας, χαταντ^, άφοΰ άγαπηθώσι 
διά τή ; βία;, νά μισηθώσιν άσπόνδω;, χαί 
νά σπαραχθώσι πολύ π λ ε ΐ ο ν  ή δσον έθω- 
πεύθησαν

Ό  Πέτρο; δέν άπεκρίνατο. Ό  Φροσσάρ 
Κβλεπεν αΰτόν λάθρα, σκεπτόμενο;. Μια 
φράσι;, έξ όσων ό Σεβεράκ είπεν, Ιπληξεν 
αΰτόν : «Γινώσκω τόν βίαιον καί έπίφο
βον χαρακτήρα τ η ; »  .

Ή  υπερήφανο; δψις χαί οί α ιν ιγμα τ ι
κοί οφθαλμοί τή ;  Σάρρα; παρέστησαν 
α ΰ τ φ

Ή  αδυσώπητος αΰτη καί κινδυνώδης 
γυνή, ή; ό φίλο; του έφιβεΐτο παραφρο
σύνην τινα, μήπως ητο ήώρχία Ά γ γ λ ίς ,



<|V, έπίσης έγίνωσκε, φαντασιόπληκτον, 
ίδιότροπον καί παράφορον ; Ο συζυγος έ- 
κεϊνος, ούτινος κατεχράσθη την φιλίαν 
χαί έμπιστοσύνην τόσον οικτρώς ό Πέτρος, 
δέν ητο άρα ό κόμης Καναλέλ

Καί δ αγαθός Φροσσάρ, διαφωτισθείς 
αίφνης, ένόει διατί δ Πέτρος ητο τόσφ 
χ α τ η φ ή ς ,  χαί π ώ ς  άπεμακρύνετο τές  δε
σποινίδος Δεσυνή, άφ’ ής έχωρίζετο δι’ά- 
νυπερβλήτου προσκόμματος.

Ναί 1 αΰτη ήτο ή αλήθεια. Καί δ νέος 
συμβολαιογράφος έβλεπεν ήδη τήν δυσ
χερή θέσιν τοϋ φίλου του.

Ό  δυστυχής !
Πώς ψκτειρεν αύτόν είλιχρινώς !

Βεβαίως, δέν έπεθύμει πλέον ν’ άστει- 
ευθέ. Δέν έλεγε πλέον μετά τής έλαφρό- 
τητος έχείνης : «Τοιαύτη είναι ή ιστορία 
δλων τών νέων ! »

Διάβολε ! Ναί, πλήν αυτή ή Ιστορία 
δύναται νά μεταβληθή είς δρόΖμα.

Ό  χόμης δέν είναι άνθρωπος εύοικονό- 
μητος χαί Ιτρεφε ζωηρόν πάθος πρός τήν 
γυναϊκά του.

"Αν άνεχάλυπτέ τ ι,  δ Σεβεράχ άπώλ- 
λυτο, διότι έπρόχειτο πλέον περί τ έ ς  ζω -  
Ϋ̂ ς, υπέρ ής άλλως ουτε θά ήμύνετο.

’Αλλά χαί αν ήθελε ν’ άμυνθώ, οΐαν έλ- 
πίδα ήδύνατο νά έχη δτι θά σωθ^ έχ 
τών χειρών τοϋ χόμητος χειρίζοντος τό 
ξίφος έχ νεαράς ήλιχίας, χαί σχοπεύοντος 
τά τάλληρα είς τόν άέοα διά τοϋ πιστο
λιού ;

Πώς δμως δ Πέτρος ήδυνήθη νά πράξη 
τοιαύτην προδοσίαν ! At ! τό πάθος τές  
Σάρρας δέν έξήγει τά  πάντα ; Αύτή ή 
γάπα, συνεπώς προηγήθη τοϋ έγχλήμα- 
τος.

Ό  Φροσσάρ έθαύμασε μετά πόσης τ έ 
χνης ή νεαρά γυνή ήδυνήθη νά ύποκρύψη 
τόν μετά τού Σεβεράχ δεσμόν της.

Είχε μοναδιχήν ίσχύν έφ’ έαυτές, διότι 
ούδέν προέδωχε τό πάθος της. Έ ν  τού- 
τοις, τόρα, οπότε έμαθε τό γεγονός, άνε- 
μιμνήσχετο βλεμμάτων τινων λαθραίων, 
λόγων τινών έκπληξάντων αύτόν, πρός 
στιγμήν, τότε.

Αυτη ήγάπα τόν Σεβεράχ' διά τοϋτο 
λοιπόν έτρεμε τόσον ίσχυρώς τήν έσπέραν,; 
καθ'ήν δ χόμης άνήγγειλεν δτι δ Πέτρος 
έτρώθη καιρίως.

Είπε λοιπόν καθ’έαυτόν, δτι ή ίσχυρω- 
τάτη  αυτη γυνή πράγματι είναι έπιχίν- 
δυνος, καί ουδέποτε θ’άπέδιδε τήν έλευ- 
θεοίαν τφ  έραστ^ αύτές, έκτος άν, Ϊνα 
απαλλαγή °^τ οί> άπητοϋντο έξαιρετικαί 
περιστάσεις, καί πάλιν τίς οιδεν, άν δέν 
έπήρχετο δραματική τις καταστροφή.

—  Ενεκα τούτου λοιπόν αναχωρείς 
τοσον ταχέως ; είπεν ακολουθών τήν σκέ- 
ψιν του.

-  Ναί, καί τόρα βεβαίως δέν έκπλήτ- 
τεσαι πλέον. Έ ν  τ^  πτώσει μου, ώς βλέ
πεις, διετήρησα όλίγην τιμ ιότητα . Καί 
δι’ δ ,τι δήποτε δέν θά συγκατανεύσω νά 
συνθέσω τόν θραυσθέντα κρίκον τέ ς  άλύ- 
σεως. Άπεφάσισα ν’άπομακρυνθώ, καί θ’

απομακρυνθώ. Έκεϊ, αγαπητέ Φροσσάρ, 
έλεύθερος διατελών, δύναμαι νά υποφέρω, 
χωρίς ν’άναγκάζωμαι νά ύποκρίνωμαι,καί 
νά κλαίω δτε θέλω.

Έ σ τ η  πρός στιγμήν διακοπείς έκ τές  
συγκινήσεως.

—  Έ π ε ι τα  έκεϊ, φίλε μου, δ τόπος 
διατελεΐ είς διηνεκή σχεδόν έπανάστασιν,

| έπανέλαβε μετά σταθερότητος. Ό  πόλε
μος θ’ άρξηται έκ νέου, θ’ άμειφθώσι πολ- 
λαί σφαϊραι, καί σοι έγγυώμαι δτι, τήν 
φοράν ταύτην, θά τοποθετηθώ ούτως, 
ώστε ή φιλοδωρηθησομένη μοι σφαίρα νά 
πράξη τό καθήκον της.

—  Έ ν  άλλαις λέξεσι θά προσπαθήσης 
νά φονευθής, άνέκραξεν ό Φροσσάρ.

Ό  Πέτρος ήρξατο νά γελι^ νευρικόν γ έ 
λωτα.

—  “Εν έτος, φίλε μου προσπαθώ, πλήν 
βλέπεις, δέν ήδυνήθην νά έπιτύχω αύτοϋ. 
Ώ ς  φαίνεται, χορηγεί, καί δ πόλεμος χά- 
ριτας ζωές . Ένθυμήθητι τόν στρατηγόν 
Νέϋ, διατρέχοντα έν καλπασμφ τό πεδίον 
τ έ ς  έν Βατερλώ μάχης καί κραυγάζοντα : 
«Έπεθύμονν νά ήσθανόμην δλας αύτάς 
τάς σφαίρας είσερχομένας έν τ^  κοιλία 
μου». Καί δμως άθλίως άπέθανεν είς τήν 
γωνίαν ένός τοίχου. Τίς οιδεν άν δέν άπο- 
θάνω καί έγώ επίσης οίκτρώς. *0 θάνατος 
είναι δπως ή φιλάρεσκος γυνή ή άποποι- 
ουμένη τούς ποθοϋντας αύτήν. Ά λ λ ’ όχι, 
δέν θά είμαι πάντοτε ατυχής. Ή  άναμε- 
νομένη ώρα θά έλθη τέλος. Τήν ήμέραν 
έκείνην, Φροσσάρ, δταν άναγνώσης είς τήν 
έφημερίδα δτι δ διοικητής Σεβεράχ άπέ- 
θανε, πολλοί, οΐτινες θά μέ είχον ίδη ρι- 
ψοκινδυνεύοντα ώς τρελλόν, θά εϊπωσι : 
«Αύ τός  δ νέος ήτο πτωχός τόν νοϋν....» 
Σύ μόνος, δστις, θά γινώσκης τά  παρορ- 
μήσαντά με νά πράξω ουτω αίτια, θά εί- 
πης : «"Οχι, είχε συντετριμμένην καρ
δίαν». Θά χύσης χάριν έμοϋ Ιν δάκρυ, 
διότι μέ αγαπάς, άλλά σέ παρακαλώ νά 
μή μέ λυπηθης πολύ, διότι βλέπεις, θέλω 
παύση νά είμαι αξιολύπητος εύρίσκων τήν 
άνάπαυσιν, τήν λήθην, ίσως δέ, καί τήν 
συγχώρησιν.

Οί τοίχοι τοϋ σπουδαστηρίου έκείνου, 
πραγματικοϋ έξομολογητηρίου τών οικο
γενειών, είχον άκούση πολλά θλιβερά ά- 
πόρρητα, πολλάς θυμοδακεϊς έμπιστευτι- 
κάς συνδιαλέξεις, άλλ’ ούδέποτε δ Φροσ
σάρ εσχε τοιαύτας έντυπώσεις. Έ ν  τφ  
τόνψ τοϋ φίλου του είχεν άναγνωρίση ά- 
καταμάχητον άπόφασιν.

Έάν ό Πέτρος άνεχώρει,άναμφιρρήστως 
θά έφονεύετο. Καί ήτο θαύμα πώς μέχρι 
τοϋδε εζη, άφοϋ τόσον σταθερώς ήθέλησε 
νά πέση. Ά λ λ ά  πώς νά χωλύση τις αύτόν 
τοϋ ν’ άναχωρήση ; Καί άν έμενε, δέν έ
μελλε νά έκτεθη είς μεγίστους κινδύνους ; 
Έ ν  ’Αλγερί^ε έν τφ  μέσψ τών μαχών, θά 
διεκύβευε μόνον τήν ΰπαρξίν του .Έν Γα λ 
λία δμως, έν τφ  μέσψ τών συκοφαντιών 
καί διαβολών, προέκειτο ού μόνον περί 
τές  ζω ές , άλλά καί περί τής τιμές. Έκεϊ 
μέν, ύπό τό πϋρ τοϋ έχθροϋ, θά έλάμβα- 
νεν ένδοξον τέλος, ούτινος τά  α ίτ ια  θά 
εμενον άγνωστα. Ένταϋθα δέ, θά συνέ-

βαινε μονομαχία κατά προσβληθέντος 
συζύγου, άθλιος θάνατος,ούτινος τά  έλα- 
τήρια σκανδαλωδώς θ’ άπεκαλύπτοντο. 
"Οθεν δ Φροσσάρ συνετάχθη τή γνώμη 
τού Πέτρου. Έ δε ι  ν’ άναχωρήση. Έδι-  

I καίωσεν έν συνειδήσει τόν φίλον του καί 
ηΰξησε τήν τιμήν, ήν πρός αύτόν είχε.Δέν 
ήδυνήθη νά πνίξη στεναγμόν διαλογισά- 

j μένος τήν δεσποινίδα Δεσυνή. Ά λ λ ά  δέν 
έξεπλάγη, έξ έπαγγέλματος ειθισμένος ών 
νά βλέπη τήν άνθρωπίνην ύπαρξιν παρα- 
πλέουσαν διά συνεχών σκοπέλων.

—  Ή  θέσις σου άδιαφιλονεικήτως είναι 
λίαν σπουδαία, είπεν, άλλ' όχι πάλιν τ ο ι 
αύτη άφ’ ής δέν δύναταί τις νά έξελθη. 
Ά λ λ ο ς  τις εύκαμπτότερός σου, θά έξήρ- 
χετο τής άδιεξόδου στενωποϋ, έν η εύρί- 
σκεσαι, δι’ δλως διαφόρου μέσου. Θά έ
πειθε τήν έρωμένην του νά τόν συζευχθή, 
άποδεικνύων αύτή δτι έκ τούτου έξήρτητο 
τό μέλλον του, θά έπετύγχανε δέ δπως 
έκείνη προσενεχθ^ θυσία είς τόν βωμόν 
τοϋ έρωτός του, άπαιτών παρ’ αύτής νά 
παραστήση πρόσωπον ήρωίδος, άλλά πρό
σωπον υπάτης άφοσιώσεως ίσοφαριζούσης 
τήν γυναϊκα πρός άγγελον. Δέν είναι σπά- 
vtov τό βλέπειν, σήμερον, γυναίκας συζευ- 
γνυμένας τόν έραστήν των.

Έ ν τή καρδίι£ τών γυναικών τούτων 
ένεργεϊται μεταμόρφωσίς τις αισθημάτων, 
λίαν μέν παράδοξος, ευεξήγητος δμως, 
δτε κατά βάθος σπουδάση τις αύτάς. Καί 
έχτίθενται είς πάντα κίνδυνον, είς πάσαν 
δυσφημίαν, έν γνώσει αύτών, οΰχί πρός 
κορεσμόν πάθους των, άλλά διά τήν ευ
τυχίαν έκείνου ού έοώνται. Ά λ λ ά  σύ δέν 
είσαι έξ εκείνων τών νέων, οΐτινες ήξεύ- 
ρουσι νά στρέφωσιν ύπέρ έαυτών έγχλη- 
ματικόν έρωτα πρός άπόχτησιν νομίμου 
εύτυχίας. Ά π ελθε ,  άφοϋ είναι ανάγκη, 
άλλά, πρός Θεοϋ, μή πράττε άσυνεσίας. 
Τά πάντα διορθοϋνται, έκτος συντετριμ
μένης κεφαλής. Ά ν τ ί  νά ζη τ^ς  τόν θάνα
τον, άγε, τοΰναντίον, βίον,δστις νά παρα- 
ταθή. Οΰδείς οίδε τ ί  μέλλον σοι έπιφυ- 
λάσσεται, ό δέ χρόνος, ώς γινώσκεις, είναι 
μέγας διδάσκαλος. Έκεϊ θά είσαι ήσυχος, 
τίς δμως δύναται νά είπη έάν θά είσαι 
ύπό τήν γέν  ;

Ό  Πέτρος έσεισε τήν κεφαλήν, μή άπο- 
κρινόμενος.

—  Καί λοιπόν, πότε προτίθεσαι ν’ άνα- 
χωρήσης ; ήρώτησεν δ Φροσσάρ.

—  Αΰριον τό έσπέρας, διά τοϋ κα τ ’ εΰ- 
θείαν τής έβδομης.

—  Έλθέ λοιπόν νά γευματίσωμεν δμού 
αΰριον, καί κατόπιν σέ συνοδεύω μέχρι 
τοϋ σταθμού. Θά σκεφθώ έώς τό τε '  ένδε- 
χόμενον, έγώ, δστις έχω ψυχραιμίαν, νά 
εύρω έντιμόν τ ι  μέσον δπως σοι άσφαλίσω, 
άν όχι εΰτυχέ, τοΰλάχιστον ειρηνικήν ΰ- 
παρξιν. Ύπερμέτρως, μάθε, έλυπήθην δι’ 
οσα ήκουσα μέν παρά σοϋ, συνεπλήρωσα 
δέ δι’ άλλων γεγονότων. Έφανταζόμην 
τήν θέσιν σου λεπτήν πως, άλλ' όχι τόσον 
άκανθώδη, όχι !

Ό  Πέτρος είχεν έγερθ^ Χ«ί έβαδιζε 
πρός τήν θύραν.



—  T tjv πάσαν έλπίδα μου έπί σέ άνα- καλοΰσα αΰτόν νά Ιλθη τΐί έπαύριον είς 
τίθημι, έπανίλαβεν ό Φροσσάρ. Mr) θέλε Καναλέλ.
ν’ άπατηθώ είς τούς περί βοΰ ύπολογι- 
«μούς μου. Δέν θά σοί τό συγχωρήσω. 
Νομίζω  δτι συνεννοήθημεν.

—  Ναί, είπεν δ Σεβεράκ, λοιπόν ές αΰ- 
^ιον. Καί ευχαριστώ, άγαθέ Φροσσάρ διά 
τάς ένθαρρύνσεις σ ου .Ά λλ ’ έχεμύθειαν, σέ 
παρακαλώ.

—  Ό  συμβολαιογράφος, φίλε μου, τη-

ΤΗτο λοιπόν λίαν δυσχερές ή άπο- 
ποίιησις αύτοΰ τοΰ νά μεταβΐΐ είς τήν 
πρόσκλησιν ταύτην. ‘Υπό  τίνα αφορμήν 
ν’άρνγ|θίί ;

Καί άν έπραττε τοΰτο θά έξήγειρε τάς 
ύπονοίας τοΰ κόμητος έτι δέ μάλλον θά 
έξηρέθιζε την έπίφοβον Σάρραν.

Οθεν, την στιγμήν καθ’ ήν ό Πέτρος
ρεί τ  απόρρητα μετά πλείονος έχεμυθίας ένόμιζεν δτι, θυσιάζων τά  πάντα, άνε-
ί  ό ίερεΰς... | * τήσατο  την έλευθερίαν του, οί δεσμοί,

Τή ; θυρας ανοιχθείσης,διήλθον το γρα- διέρρηξε, συνεδέοντο αύθις στενότερον
φεΐον, έν φ πλείστοι άνθρωποι ανέμενον. δπως άνα^αιτίσωσιν αύτόν.
Ευειδεστάτη και κομψοτάτη τις κυρία, Καίτοι λίαν τεταραγμένος ό Φροσσάρ,
παρατηρήσασα τόν Πέτρον καί τόν Φροσ- έσκίφθη δμως νά καρπωθϊ\ ώφέλειάν τινα
σάρ, ήγέρθη ζωηρώς , Ιρριψε προκλη- έκ τ ή ς  σπουδαίας ταύτης θέσεως. Ίσ ω ς
τικόν βλέμμα εις τόν αξιοπρεπή νεανίαν συνετέλει δπως δ φίλος του άπαλλαγϊΐ
καί έποίησε χάριεν διά τής κεφαλής νεΰμα τα ύτης διά παντός.
είς τόν σνμβολαιογράφον. Έ π ί τϊ) ιδέα ταύτη δ Φροσσάρ άνέλαβε

—  Α ! κύριε συμβολαιογράφε, ειπε, μέγα θάρρος, έσκέφθη νά πλάση έντέ-
πρό μιάς ώρας σάς αναμένω... Χνω 5 διαβολάς, νά στήση έπιδεξίους πα-

—  Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, Οιετέλουν έν γίδας.
συμβουλίφ, άμέσως θά λάβω την τιμήν Έβάδιζε ταχεΐ βήματι έν τφ  σπου-
νά παράσχω υμΐν τας έκδουλευσεις μου... δαστηρίφ του πυρέσσων. Έ λ εγ ε  καθ’έαυ-
Κύριε P l a n t i n  εισαγάγετε τήν κυρίαν είς 1 τ <̂  .
τό σπουδαστήριόν μου . . . Επιτρέπεται, —  Αποβαίνω  πράγματι συμβολαιο
κυρία ! _ γράφος κωμωδίας. Ά λ λ ά  τ ί  σημαίνει ! δ

Διήλθε μετά τοΰ Σεβεράκ τόν άντιθά- 
λαμον καί έκεϊ, σφίγγων τήν χεΐρα τοΰ 
φίλου του,

σκοπός άγιάζει τά  μέσα ! Έ π ε ιτα ,  μή
πως έν τφ  κόσμφ σήμερον, τά  πάντα δέν 
είναι άρα αληθής κωμφδία ; Ν ’άποσπάση

—  Εϋες αυτήν την κυρίαν ; ΑΓ, λοι- τ ΐ ς Tqv Πέτρον τ ή ς  ένοχου ταύτης γυ- 
πον, πρό δύο έτών συνεζεύχθη έξ έρωτος... ναικός, νά σώση τήν τιμήν τοΰ συζύγου, 
καί σήμερον έξα ιτε ΐτα ι το διαζύγιον της ν£ π^ραβ^υάση τήν ευδαιμονίαν τής ά- 
... Πάντα έν τ?ί κοινωνίι£ συμβαίνουσι τά  θώας καί καταδιωκομένης νεάνιδος, καί 
τε καλά καί τά κακά. Ενθυμοΰ τοΰτο οίδε ; ν’ άπατήση ολίγον τόν θηριάν-
καί έλπιζε. 1 θρωπον συνταγματάρχην, δέν είναι άρα

Ό  Πέτρος δέν άπεκρίνατο καί έμειδίασε άληθής κωμφδία ; Καί νά παιχθΤί μάλι- 
μετα κατήφειας. Προ πολλοΰ ηδη έπαυσε ατα ύπό ένδιαφερομένων ηθοποιών ; Α ! 
νά έλπίζη Ο Φροσσάρ ήκολούθησε τόν ήδυνάμην νά τήν διεξαγάγω μέχρι
φίλον του δια τοΰ βλέμματος, κατόπιν λύσεως καί τήν περαιώσω διά δύο
έπεστρεψεν εις τό σπουδαστηριον κατηφης συνοικεσίων ! Οίος θρίαμβος ! 
καί σκεπτικός. Έθεώρησε τό έκκρεμές.

Περί τήν πέμπτην έσπερινήν ώραν, ένφ —  Πέντε καί τέταρτον, είπεν. Ά ν  με-
υπέγραφε πράξεις τινάς, εις τών γραφεων τέβαινον άπό τής έσπέρας ταύτης νά έγ- 
του, εισελθών, τφ  ένεχείρισεν επιστολήν, καταστώ  είς Καναλέλ ; Αΰριον είνε κυ- 
ής ή γραφή λίαν γνωστή ουσα έτάραξεν ρςαΛή. "Οθεν δύναμαι νά κάμω διακοπάς. 
αΰτόν. Έ π ί τοΰ φακέλλου καθαρότατα ’ Αναχωρώ διά τ ή ς  άμαξοστοιγίας τών εξ, 
έφαίνοντο τά  οικόσημα τοΰ κόμητος Κα- άφικνοΰμαι είς τάς έπτά καί ήμίσειαν 
ναλελ. ακριβώς είς τό γεΰμα καί άρχομαι τής

Ο Φροσσάρ, δστις την προτεραίαν ή -  πήξεως τών κανονοστοιχιών μου. 
θελεν άνευ ούδενός δισταγμού πάραυτα Έκρουσε τόν κώδωνα. Ό  άρχιγραφεύς
αποσφράγιση τήν επιστολήν, έκράτει ήδη ένεφανίσθη.
αύτήν μεταξύ τών δακτύλων του, άνα- —  Θ ’άπουσιάσω διά τινα κατεπείγου-
ποφάσιστος, καί φοβούμενος μή μάθη ά- 
παισίαν τινά εΓδησιν.

—  Είμαι πολύ ανόητος, είπε.
Καί σχίζων τόν φάκελλον, άνέγνω τάς 

άπλας ταύτας γραμμάς :
«Πρό ολίγου έμάθομεν δτι δ Σεβεράκ 

άφίκετο αίφνης είς Bois-ΐβ Roi. Η κό- 
μησσα λοιπόν παρακάλεσεν αΰτόν δπως 
έλθη αύριον καί γευματίση μεθ’ ήμών. 
'Όθεν εΰαρεστήθητε νά έλθητε καί υμείς. 
Είμαι βέβαιος, δτι θά λάβετε εΰχαρίστη- 
σιν έπαναβλέπων τόν φίλον σας».

Ό  Φροσσάρ έκάθησε καί άνέγνω έκ 
δευτέρου τήν έπιστολήν.

Ή  κόμησσα είχε γράψει τφ  Πέτρφ προσ-

Γ Ρ Α Μ Μ Ι , Τ Ο Κ Ι Β α Τ Ι Ο Ν

κ. χ. Στυλιανόν Μαντζαράχην, Βασίλειον Μ πιμ- 
πίχον, Ν ιχ. Καλογιάννην, Κωνσταντίνον Σω-τήρχον 
χαί Θ. Χελδράίχ. Συνδρομαί ύμών έλήφθησαν. Ευ
χαριστούμε».—  χ. Δ . I. Μαρτινέγχον. Έλήφθησαν. 
Εϋχαριστοΰμεν. — χ. Ο . Άναγνωστόπουλον. Έ λ ή 
φθη άντίτιμον φύλλων «Απομνημονευμάτων.* Ε ΰ · 
χαριστοΰμεν. 0ά  φροντίσωμεν άμα τή ένάρξει νέων 
Εργων νά σας γνωρίσωμεν τοΰτο. —  χ. Δ . X . Ά δ ά μ , 
Έλήφθη άντίτιμον συνδρομής *Έ χ λ εχ τώ ν ·,  120 φύλ
λων «Απομνημονευμάτων· χαί 'Ημερολογίου Σχόχου, 
ατινα άπεστάλησαν μετά »Λ ίχ νω ν» —  χ. Μιχαήλ 
Βρετόν, έργοδηγόν. Έλήφθη άντίτιμον 45 φύλλων 
* Απομνημονευμάτων», ατινα άπεστάλησαν. — χ. Γ ε
ώργιον Παμπούχην. Έλήφθησαν δρ. 20. Εύχαριστοϋ- 
μεν. "Ε χετε δίχαιον. —  χ. Κ . Πάστραν, Φύλλα « Έ -  
χλεχτών· άπεστάλησαν. Σημειώσατέ μας τοΰς άριθ. 
τών «Απομνημονευμάτων· οΐτινες χατεστράφησαν.
■—  χ. Πέτρον Γ . Περράχην. Έλήφθησαν ^ούδλια 6, 
άντίτιμον συνδρομής χ. Μ .Ίγγλέση , πρός ον άπεστά
λησαν τά φύλλα τοϋ Ζ ’ έτους.Έγράψαμεν.—  χ. Π ά - 
νον Ε. Κοντογούρην. Ά ν τίτ ιμ ον  «Έ χ λ εχ τώ ν ·,  
« ’ Απομνημονευμάτων· χαί βιβλίων έλήφθη διά τής 
ύπ’ άριθ 784 έπιταγής. Εϋχαριστοΰμεν. — χ. Ν ιχ . 
Βοζιανόπουλον. Άπεστάλησαν έπ’ ίνόματί σας τό 
'Ημερολόγιον τής «Ε σ τ ία ς »  χαι τά φύλλα των « ’ Ια 
τρού ’Απομνημονευμάτων» χαί διά Toiic 8  συνδρομητάς 
έν Ζιμνιτσέα. Έπίσης χαί πρός τους έν Σιστόβω χχ. 
Ν .  Γρηγοριάδην χαί Γ . Παπαν. Έγράψαμεν. —  χ, 
Π . Χριστοδούλου. Έλλείποντα τω  χ. Γαλάτη άπε
στάλησαν. —  χ. Ί ω ,  Καραμανδάνην. Έλήφθησαν 
δρ. 10, άντίτιμον συνδρομής σας «Έ χ λ εχ τώ ν · χαί 
άποσταλλέντος μυθιστορήματος. Εΰχαριστοΰμεν. 
Φύλλα άπεστάλησαν.—  χ. Μιχαήλ Ν . Μ ίγχλην.Έ 
λήφθη άντίτιμον τριών συνδρομών ·  Ε χλεχ τώ ν ·Έ ΰχα - 
ριστοΰμεν. Συνέχεσαι 3 «Ία τροϋ  Απομνημονευμά
τω ν » άπεστάλησαν μετά τών αποδείξεων. Έγράψα- 
μεν. — χ. 0 .  Βογιατζήν. Συνδρομή «Έ χ λ εχ τώ ν » t-  
λήφθη. Φύλλα έλλείποντα άπεστάλησαν.— χ. Ά νδρ . 
Κομμιώτην. Έλήφθησαν. Πρός άποφυγήν ταχυδρομι
κών έξόδων είς τό έξης δύνασθε νά συνεννοήσθε δι’ 
δ ,τι άφορδ τά «Έ χ λ εχ τά » χαί τά «Ία τροϋ  Απομνη
μονεύματα· μετά τοΰ γενιχοΰ ήμών έν Ζαχύνθω αντι
προσώπου χ. Διον. Ε . Μαρτινέγχου, διδάχτορος τών 
φυσιχών Επιστημών.— χ. Άμοιραδάχην. Έλήφθησαν 
φρ. 10, άντίτιμον 151 φύλλων « ’ ΙατροίΑπομνημονευ
μάτων * άποσταλέντων μετά «Λ ίχ νω ν».

Συνδρομηται έγγράφονται είς τά 
«Έ ζλεκ τά  Μυθιστορήματα» κατά πδί- 
σαν εποχήν. Φύλ)να προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλείω ήμών, 
είς πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών ’Ε 
φημερίδων, και τοΐς κ.κ. Άνταποκρι- 
ταις ήμών.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

σαν ύπόθεσιν, είπε, κρίνων άναγκαϊον δ
πως πιστεύωσιν οί άνθρωποί του δτι καί 
τήν κυριακήν αΰτήν δέν ύπάρχει άνάπαυ- 
σις δι’ ενα συμβολαιογράφον , θά έπι- 
στρέψω τήν δευτέραν είς τάς ενδεκα ώ 
ρας. Προσέξατε δπως πάντα βαίνωσι κα
λώς. . .

"Εν τέταρτον μετά τήν άναχώρησιν 
τοΰ Φροσσάρ, οΰδείς τών υπαλλήλων του 
υπήρχεν είς τό  γραφεΐον.

[Έ π ε τα ι  συνέχεια].

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

Τά  ώραιότερα τραγουδάχια άπ’ δλα, άπ’ όσα τρα
γουδούν ’ ς τό δρόμο, μόνον είς τήν όγχώδη χα\ χαλ- 
λιτεχνιχωτάτην συλλογήν τοΰ φίλου χ. Τσαχαιιάνου, 
είμπορεΐ νά τά εϋρη χάνεις. Κ α ί μάλιστα έχεΐνο τό 
γλυχό, τό περιπαθές, τό τραγουδάχι τής έποχής, ποΰ 
δπου νά χάμης, νύχτα χαί ημέρα, άντηχεΐ άρμονιχώ- 
τα το  τό :
" Α χ !  πΆς μπορε<c καί α Λ Λ ά ζε ις  τ η ν  χα ρ ίχα  σον ;  
μάθε χ ι ’ ε μ έ ν α  γ ι ’ άΧΑτι να π ο ν Ά .

Τό βιβλιοπωλεΐον τής «Κορίννης· διά νά τά χατα- 
στήση άχόμη δημοτιχώτερα τά Π ο ιή μ α τα  τοΰ χ .Τσα- 
χασιάνου, χαί νά είμπορεΐ νά τά άποχτήση χαί έχεΐ- 
νος, τοΰ όποιου δέν περισσεύουν χρήματα δι άγοράν 
βιβλίων, ΰπεδ'βασε τήν τιμήν των, άπό δραχ. 4 είς 
δραχ 1,50 μόνον.

Κ Ο Μ Ψ Ο Τ Α Τ Ο Ι

ΕΥΘΗΝΟΤΑΤΟΙ

Π Ω Λ Ο Τ Ν Τ Λ Ι

ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ·»! ΤΗΣ «ΚΟΡΙΝΝΗΣ»
OS6f Π ροασ τιΙο ν » άρ. 10.
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