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Λήξαντος τη ν  3 ΐΊν ’Οκτωβρίου τοϋ 
<Τ' έτους τώ ν  «Ε κ λεκ τώ ν  Μυθιστο
ρημ άτω ν», παρακαλοΰνταχ δοοχ τώ ν  
κκ. Συνδρομητών Λμών έπχθυμοΰσχ ; 
νά έξακολουθήσωσχν ώςτοχοΰτοχ καχ 
κατά. τό  Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωΟχν έγ- 
καίρως τη ν  συνδρομήν αύτών. Την 
αύτήν παράκλησχν άπευθύνομεν καχ 
πρός τους κκ. Συνδρομητάς, ών Λ 
συνδρομή έληξεν ήδη την 30^ π α
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 Λ Ν Δ Λ Λ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

Ζ Ο Ϊ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν

[Σ ο ν έχ ιια ]

Ή τ ο  ή ώρα, καθ’ ην ή Καικιλία έπαν
ήρχετο είς τον πύργον μετά την συνέντευ— 
ξίν της μετά τοϋ Κορεντίνου είς τήν Μα— 
γευμένην Πέτραν.

Οί χωροφύλακες έκομιζον τήν έ'κθεσιν 
τοϋ είρηνοδίκου τοϋ Έλβέν συνταχθεΤσαν 
τή συνεργασία τοϋ κύρ Λεσγιδού.

Ό  κύριος δε Βουξιέρ έκάλεσεν :
—  ’Ιωσήφ !
Ό  θαλαμηπόλος ένεφανίσθη πάοαυτα. 

Έ π ί τής δεκαεξαετοϋς αύτου μορφής έζω- 
γραφίζοντο πάντα τά  ελαττώματα.

—  Τ ί θόρυβος είναι αύτός ; ήρώτησεν ό 
είσαγγελεύς. Εΐναι χωροφύλακες ;

—  Μάλιστα, κύριε.
—  Ώ  ! ώ ! είς τοιαύτην ώραν ! Τί έκ

τακτον λοιπόν συμβαίνει ;
Ό  κώδων τής θύρας έ/.ρούσθτι.
—  Πήγαινε ν’ άνοιξης, μάγκα, είπεν 

έπιτακτικώς ό κ. δε Βουξιέο, καί εΐσάγαγε 
αύτούς τούς ύπερασπιστάς τής τάξεως σο— 
βαρώς καί με προσοχήν !

Οί δύο στρατιωτικοί είσήλθον μετά κρό
του τών ύποδημάτων, τών πτερνιστήρων 
καί τών οπλών αύτών, ένεχειρησαν δε τά  
έγγραφα τώ  είσαγγελεΐ.

—  Λάβετε τήν καλωσύνην νά καθή- 
σετε, είπεν άνοίγων τήν εκθεσιν. Ώ  ! ό κύ
ριος είρηνοδίκης τοϋ Έλβέν. Πώς είναι αύ
τός ό σεβαστός λειτουργός τής Θέμιδος ; 
Ό  στόμαχός του εΐναι καλά ; Χωνεύει κα
λώς ; Θαυμάσια ! Καί ή οίκογένειά του 
έχει έπίσης καλώς ; Ή  σύζυγός καί τά  
τέκνα του ; Ώ ρ α ία ! Ή  έορτή διήλθεν έν 
τάξει έκεϊ κάτω ; Δέν έσπασαν πολλά 
πλευρά, ούτε χεΐρας ή πόδας ; ’Εξαίρετα.

Άνεγίνωσκεν έρωτών καί άπαντών μονος 
μή άνησυχών διά τούς δύο χωροφύλα
κας.

’Αξιοσημείωτος λεπτομέρεια :

Ουδέποτε ό κύριος δέ Βουξιέρ έγελα 
ούδέ ήν σοβαρός. ’Αδύνατον ήτο νά Ιννοήση 
τις άν ήστειεύετο ή άν ώμίλει σπουδαίως.

Όσάκις είσήρχετο είς καπνοπωλεΐον ή 
δε πωλήτρια ήρώτα αύτόν περί τής ύγείας 
του, άπεκρίνετο διά τοϋ φυσικωτέρου ύφους:

—  Ώ  ! ή εποχή είναι δυσάρεστος. Μό
λις είμπορεΐ κάνεις νά κόψη κοκκινογούλια! 
Ή  άλλο τ ι παραπλήσιον χωρίς ποσώς νά 
μορφάση.

— Ώ  ! ώ ! ειπε προχωρών είς τήν ά— 
νάγνωσιν τής έκθέσεως. ’Ακατανόητος είναι 
αύτός ό κύριος Όβερτέν ! Τ ί  ασάφεια, Θεέ 
μου ! . . .

Ό  κύριος Όβερτέν ήτο ό κακός δαίμων 
τοϋ είσαγγελέως.

Έκάλεσεν έκ νέου :
—  ’Ιωσήφ !
Καί παρατηρών τούς χωροφύλακας μετά 

σεβασμοϋ ζαθημένους :
—  Πώς, μάγκα, δέν έπρόσφερες ποτον 

είς αύτούς τούς κυρίους ; Τούς άφήκες χω
ρίς άναψυκτικόν ! Τ ί  άδιακασία εΐναι αύτή!

—  Βλέπετε, προσέθηκε, άποτεινόμενος 
είς τούς χωροφύλακας, τίποτε δέν γίνεται. 
Ή  πτωχεία είναι είς τήν ήμερησίαν διά— 
ταξιν.

"Οτε δέ ό ύπηρέτης παρέθηκεν ένώπιον 
I τών δύο άνθοώπων, ένεών έκ τής οίκειότη- 

τος τού είσαγγελέως, ποτήρια καί μίαν 
φιάλην :i

—  Νά πεταχθής είς τού άνακριτου καί 
νά τοϋ είπης, δτι έ'χω σπουδαίαν ύπόθεσιν 
νά τφ  ανακοινώσω. Ά ν  θέλη πηγαίνω είς 
τήν οικίαν του, άν δέν προτιμά νά έ'λθη 
έδώ. Θά τό προτίμηση. Είναι έν μέσω τής 
οίκογενείας του καί δέν θέλει νά πηγαίνη 
κάνεις είς τήν οίκίαν του.’Ακόμη έδώ είσαι;

Ό  υπηρέτης έζηφανίσθη ώς άστραπή.
— ’Ιδού ύπόθεσις σπουδαιοτάτη. Δέν 

είναι νέα άλλ ’ είναι σκοτεινή. Ό  κύριος 
Όβερτέν θά τήν σαφηνίση.

Ό  είσαγγελεύς ετριψε τάς χεΐρας καί ήρ
ξατο συνομιλών μετά τών χωροφυλάκων.

—  Είσθε παροντες ;
—  Μάλιστα, δηλαδή όχι άκριβώς.
—  ’Εννοώ.Είσθε είς τήν περιοχήν άλλά 

δέν παρεστάθητε είς τήν σκηνήν.
—  Πιθανώς, κύριε είσαγγελευ.
—  Τέλος, δέν είσθε έκεϊ, άλλ’ ύπήρχον 

άλλοι μάρτυρες καί άξιότιμοι μάλιστα, εις 
μαρκήσιος. Τ ί  βλέπω ; Είς στρατηγός ! 
Τόν είδατε τόν στρατηγόν ; Πώς είναι ; 
γέρων, ποδαλγός ίσως, άσθματικός ; Νά

| ήκουσεν άρά γε ; ’Αμφίβολον. Στοιχημα
τ ί ζω  οτι είναι κωφός. Ά  ! ήτο καί εις ά— 
ξιωματικος τών δραγόνων ! Λαμπρά. Αύ- 

1 τός θά ήναι άκμαΐος. Καί τέλος ό εϋγενής 
μαρκήσιος κύριος δέ Πρέλ. Ίσω ς  είναι ό 
γαμβρός τοϋ κυρίου Ποαριέ. Γνωρίζετε αύ
τούς τούς Κερανδάλ;

—  Ναί καί όχι, κύριε είσαγγελευ.
—  ’Εννοώ, τούς είδατε μακρόθεν άλλά 

δέν έφάγατε μαζύ. Τ ί  άνθρωποι είναι ;
—  Συνήθεις, κύριε είσαγγελευ.
—  ’Εννοώ' έ'χουσι δύο πόδας καί δέν 

εχουσι πτερά. ’Αλλά  τί χαρακτήρα έ'χουσι; 
Τ ί λέγουν ;

—  Πολλά. Ό τ ι  εΐναι επίφοβοι καί λα— 
θροθήραι, άλλά πολύ αγαπητο ί. είς τόν 
τόπον.

—  Διά τήν βιαιότητα αύτών καί τήν 
λαθροθηρίαν.

—  Θά σας τό εξηγήσω, κύριε είσαγγε— 
λεϋ, είπεν είς τών χωροφυλάκων έγερθείς. 
Είμαι άπό τό Μορβιάν όχι άπό αύτά τά  
μέρη άλλά άπό τό άλλο άκρον. Έ γεννή - 
θην είς Κλεγερέκ.

—  Είναι λιμήν ;
—  Ό χ ι  , εΐναι κωμόπολις μεσόγειός. 

Πρέπει νά ε’ιπω τήν άλήθειαν. Δέν θά εύ- 
ρετε ούτε ένα Βρεττανόν νά σας είπη κα
κόν διά τούς Κερανδάλ. Εΐναι άρχαία οι
κογένεια, κύριε είσαγγελεϋ, άπό τάς καλ— 
λιτερας. ’Έχουν καλήν καρδιά καί δ,τι έ
χουν εΐναι είς τήν διάθεσιν δλου τού κό
σμου.

—  Καί δ,τι εχει ό κόσμος είναι είς τήν 
διάθεσιν των ! παρετήρησεν ό είσαγγε
λεύς.

—  Πώς ! κύριε είσαγγελεϋ, αΰτό δέν εΐ
ναι ορθόν. Τινές τούς καταδιώκουν δι’ εν 
πτηνόν. Δέν άξίζει τόν κόπον. ’Έχουν έμ— 
πρός των τόσας γαίας. Θά ήσαν άνοητοι άν 
δέν επωφελούντο. Ό  λαγωός άνήκει είς έ
κεΐνον, ό όποιος τόν συλλαμβάνει. Είναι 
γενναίοι άνθρωποι, κύριε είσαγγελευ. "Α λ 
λοτε τό άπέδειξαν εις τούς ’Ά γγλους καί

! είς τούς Νορμανδούς
Ό  έτερος χωροφύλαξ έπάτει τόν πόδα 

| τοϋ συναδέλφου του ΐνα άναγκάση αύτόν 
νά σιωπήση. Ά λ λ ’ ό ’Ιωάννης Κρελόνς έκ 
Κλεγερέκ ήν Βρεττανός άλαζών καί (>έν 
ήννόει νά σιωπήση. Τίς οΐδε δέ πού θά εν— 
φθανεν άν μή τή  στιγμή έκείνη είσήρχετο 

{ άνήρ τις ’ισχνός καί ωχρός, μέ κόμην μιξο- 
I πόλιον φορών λευκόν λαιμοδέτην καί έξυρι- 

σμένος ώς δομινικανός.
Ή τ ο  ό κύριος Οβερτέν, ό άνακριτής.
Ό  είσαγγελεύς ήγέρθη, έ'σφιγξε φιλίως 

τήν ισχνήν χεΐρα τού δικαστου καί έ'δειξεν 
αύτώ άνάκλιντρον πλησίον του ίδικοϋ του.

—  Τ ί συαβαίνει ; ήρώτησεν ό άνακριτής 
μεθ’ ύφους άνησυχίας.

—  Ύπόθεσις μυστηριώδης.
—  Σοβαρά ;
—  Έκτάκτως σοβαρά.
—  Κλοπή διά ρήξεως καί θραύσεως καί 

άλλαι έπιβαρυντικα! περιστάσεις ;
—  Κ ά τ ι  καλλίτερον.
—  Φόνος ίσως.
—  Τό είπατε, άγαπητέ κύριε Όβερτέν.
—  'Υπάρχει π τώμα ;
—  Να ί καί όχι σύνηθες.
—  Πρόκειται περί έπισήμου προσώπου; 

ήρώτησεν έντρομος ό άνακριτής.
—  Πά ! όχι άκριβώς.
Ό  κύ;ιος Όβερτέν άνέπνευσε.
—  Ποϋ εΐναι ;
—  Δέν είναι άκόμη γνωστόν, είπεν ό 

είσαγγελεύς καμμύων τόν οφθαλμόν.
—  Ά λ λ ά  τότε ;
—  Πρέπει νά εύρεθή. ’Ιδού.
Ό  άνακριτής ήτένισε τόν εισαγγελέα 

μετά δυσπιστίας, άλλ ’ ό κύριος δέ Βουξιέρ 
ήν πάντοτε σοβαρός.



—  Δεν εϊμεθα οί ίχνηλάται τοΰ νόμου ; 
είπεν.

Ό  άνακριτής έσκεπτετο.
—  Δεν είπατε μή σύνηθες πτώμα ;
— Ναί.
—  Δ ιά  τινα λόγον ;
—  Διότι είναι παλαιόν.
—  Είναι γέροντος ;
—  Ό χ ι  Είναι πτώμα παλα·.όν διότι 

πρό πολλοϋ έγένετο τοιοϋτο.
—  Πρό πόσου καιροΰ ;
—  Πρό δέκα περίπου ετών.

Ό  κύριος Όβερτέν έμειδίασε. Τά  μει
διάματα αύτοΰ είναι τοσον σπάνια δσον 6 
ήλιος κατά τάς ομιχλώδεις του Λονδίνου 
ήμέοας.

Διέβλεπε μέσον ν’ άποφύγν) τήν ύπόθε— 
σιν.

—  ’Αλλά  τότε παοεγράφη, είπε. Κα τά  
τό άρθρον . . .

—  ’Ιδού το σκοτεινόν μέρος, παρετήρη— 
σεν ό πονηρός είσαγγελεΰς. Είναι ίσως δέκα 
έτη, άλλ ’ ίσως δέν είναι καί δέκα έτη. Ό  
φόνος ©αίνεται δτι ίγεινε τόν ’Οκτώβριον 
τοΰ 1870.

—  Καί τώρα εϊμεθα εις τόν ’Οκτώβριον 
τοΰ 1880.

—  ’Ακριβώς. ’Επείγει λοιπόν ή περί- 
■στασις. Πρέπει νά ένεργήσωμεν δραστη- 
ρίως καί νά μή άπωλέσωμεν ούδέ λεπτόν. 
Άναγνώσατε.

Ό  κύριος Όβερτεν άναγινώσκων τήνεκ- 
θεσιν τοϋ είρηνοδίκου ή μάλλον τοΰ κύρ 
Λεσγιδού κατέστη σύννους.

—  ’Έ χετε  δίκαιον, έψιθύρισεν. Ή  ύπό— 
θεσις είναι σκοτεινή καί σοβαρά' φόνος 
μετά κλοπής μετά περιστάσεων έπιβαρυν- 
τικών. Συγγένεια τοΰ θύματος καί τοϋ φο- 
νέως. Πρός τούτοις οί Κερανδάλ συγγε— 
•νεύουσι πρός πολλάς μεγάλας οίκογενείας, 
τούς Φοντερόζ κατά πρώτον. Σκάνδαλον, 
δημοσιότης, κρότος!

—  Τ ί αποφασίζετε ; Σας βλέπω τετα -  
ραγμενον.

—  ’Αληθώς, είπεν ό ανακριτής.
—  Θά ένεργήσωμεν άνακρίσεις, ύπέλα— 

€εν ό είσαγγελεύς.

—  Θά μεταβώμεν έπί τόπου :
—  Μετά τών έγγραφων ήμών, προσέ- 

Φηκεν ό κύριος δέ Βουξιέρ.
—  Βεβαίως, άπήντησεν ό άλλος άφν)- 

ρημένος.
—- Πότε ;

—  "Οσον τό δυνατόν ταχύτεοον.
—  Μοί έπήλθε μία ιδέα, είπεν ό δέ 

Βουζιέρ.
—  Λέγετε τήν ιδέαν σας.

—  Ν ά  έπιτηρήσωμεν τό έ'λος, είς ο κεΐ— 
ται ό σκελετός.

—  ’Ορθόν, άλλά διά τίνος ;

—  Διά τών χωροφυλάκων μας' διά τών 
γενναίων τούτων φρουρών τής τάξεως.

—  ’Αληθώς. Ά λ λ ά ,  είπεν ό ανακριτής 
πλήττων τό μετωπον, τό πτώμα είναι έπί 
έδάφους τής δικαιοδοσίας ήμών ;

—  Σας εννοώ, θέλετε ν’ άπαλλαγήτε ;

—  Δ ιά β ολ ε !
—  Νά παραπέμψωμεν τήν ύπόθεσιν είς 

τούς συναδέλφους μας τοϋ Προερμέλ.

[Έ π ε τα ι  συνέχεια].

\ Κ

Κ  D  G U E R A Z Z I

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
Ι Σ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια ]

—  θ ά  ΰπερασπισθώ, έκραύγασεν ό 
Μαμφρέδης, φέρων τήν χειρ α είς τήν ζώ 
νην του .θέλετε  νά δολοφονήσετε τόν πα
τέρα σας, καθώς... άρμόζει είς σόίς νά μέ 
κα ταδ ικάσετε ; Τό έγκλημα δέν έκπλύ- 
νεται διά τοϋ έγκλήματος... Ή  έκδίκησις 
έν τφ  οΓκφ μου θά ήναι αίωνία ;

—  Πάτερ ! σύζυγε ! πάτερ !
Α ΐ φωναί αΰται δέον νά έπιδρώσι πράγ

ματι ίσχυρώς έπί τής ανθρώπινης καρ
δίας, άφοΰ Γσχυσαν νά διασκεδάσωσι τοϋ 
Μαμφρέδαυ τόν τρόμον καί νά καθηδύνω- 
atv αύτόν,έπί τή  θές τής οίκογενείας του. 
*0 Μαμφρεδΐνος ένηγκαλίζετο τό αριστε
ρόν αύτοϋ γόνυ. Ή  ’ Ιόλη γονυπετής είχε 
λάβϊ) καί κατεφίλει τήν χεϊρά του. Ή  
δέ βασίλισσα Ελένη ετεινεν αΰτφ τάς 
άγκάλας της, ώς άσφαλή άσπίδα. *0 
Μαμφρέδης, παρασυρθείς έκ τής πλημμύ
ρας τοϋ αισθήματος, ήσπάσθη τόν υίόν 
του, ήσπάσθη άνεγείρας τήν θυγατέρα του 
καί έρρίφθη είς τάς άγκάλας τής φιλο- 
στόργου συζύγου του.

—  Πιστεύω, ειπεν δ Μαμφρέδης, άφοϋ 
έκένωσεν 4χρι πυθμένος τήν κύλικα τής 
χαρ£ς, δτι ή είμαρμένη μοί άποστέλλει 
τήν θλΐψιν, δπως μέ μεθύσγ) είτα διά τής 
γλυκύτητος τών άσπασμών σας . . . άν 
δ ’ Ιχει οδτως, Ιχω λόγους νά τήν ευλογώ 
καί οΰχί νά τήν καταρώμαι. . Ά λ λ ’ άν 
δέν άπατώμαι, έδώ ήκουσα τραγοϋδι. 
”Ω ! μή μέ στιρήσετε τής διασκεδάσεώς 
σας. ΤΗλθα ποθών άομονίαν. Αΰτη κα
θησυχάζει τό αίμά μου.

Ή  βασίλισσα καί ή ’ Ιόλη δέν άπεκρί- 
θησαν' άλλ ’ ή μία Ιλαβε τήν βάρβιτον, 
καί ή άλλη έπανελάμβανε χαμηλή τή 
φωνή τοΰς τόνους τοϋ $σματος, άφοϋ δέ 
έπετεύχθη ή μεταζΰ τοϋ οργάνου καί τής 
φωνής συμφωνία, ή ’Ιόλη ήρξατο άδουσα: 

Παρθέναις τρυφερόκαρδαις,

Καθήσετε χοντά μου,

Τού; ήχους συντροφέψετι,
Που τώρα ή καρδιά μου 

Θά χύση ... τό τραγούδι μου 
Θά είναι θλιδερό. .

’Σ  τά χρόνια, πώπεράσανε,
"Ενα αξιο παληκάοι,
*Σέ μοναστήρι έπέζεψι,
Γ ια τί αχουσι μέ χάρι 
Ούράνια νά ψάλλουνε,
’Σ  ήχο λυπητερό.

Μία παρθένα άντίκρυσε 
ΈχβΤ γονατισμένη...
Εύμορφη... όπου εμοιαζε 
Τριανταφυλλιά ανθισμένη 
Κ α ι ήλιου άχτΤνα... Ό  έρωτας 
Τώσφαξε τήν καρδιά.

Λουκία έλεγότουνε 
Ή  τρυφερή παρθένα...
Τήν εΤδε... κα\ τήν εχασε 

’ Σέ μια στιγμή... άοιμένα J 
Έ χύτα ζε... ώ ! . . .  τίποτε I 

Έ ρ ώ τα ε ... τσιμουδιά /

Σάν τήν έλπίδα εχασε,

Κ ’ ένέκρωσε ή καρδιά του,...
Στήν Παλαιστίνη ετρεξε,
Κ ’ £κεΤ τό όνομά του,

Γ ιά  τό Χριστό έδοξάσθηκε 
Κ αι τώτρεμε ό έχθρός.

Ά λ λ ά  ή τύχη ήθέλησε,
Κ* έπιάστηχε ό καϋμένος...
Κ ’ έχε Τ *ς τά μαΰρα σίδερα,

Όπου ήτανε δεμένος 
Κ ’ Απρόσμενε τό θάνατο,
"Ερμος χαι μοναχός...

Τήν τρυφερή, που αγάπησε,
Θυμήθηκε παρθένα..·
Τήν ίχραξε... εΰρεθήχανε 
Τά  μάτια του κλεισμένα,

Κα\ ύπνο; ίπαράλυσε 
Τά  μέλη του βαρύ;...

*Εξύπνησε... Τά  σίδερα 
*Σ τό χώμα είδε ριυιμένα...
Κ ’ εστεχε ολόρθη δίπλα του,
’ Σ τά  κάτασπρα ή παοθίνα...

Μέ χάταχνο τό πρόσωπο...
Κ ’ είπε \ έκείνη ευθύς :

— Ζξς ;— Ό χ ι. , .  Σ  τήν Παράδεισο 
Ευφραίνομαι... Καί τώρα 
Έχεΐθεν ήλθα... Σ ’ εφερα 
*Στήν πατρική σου χώρα...
Ζήσε... κα\ ά; είναι ή πίστι σου 
Μονάχα *ς τό Θεό...

Ιίαρθέναις τρυφερόκαρδαις,
Μή μένετε κοντά μου...

Ο ί ήχοι τώρα ε’πάψανε,
Που ίχυνι ή καρδιά μου...
Κ ’ επαψε τό τραγούδι μου,
Μ* αυτοί»; τό θλιβερό.1

Ό  Μαμφρεδΐνος, δστις κατά τήν αρχήν 
τοϋ ςσματος είχε καθίσγ) αύθις έπί τοϋ 
θρανίου του καί έκεϊ τούς άγκ,ώνας ϊχων 
έπί τών γονάτων καί στηρίζων έπί τών 
χειρών τόν πώγωνα ήκροΧτο, είδε τόν πα
τέρα του άφαρπασθέντα έκ τής ήδύτητος 
τοϋ ^σματος νά πλησιάσϊ) είς τήν θυγα
τέρα του νά θέσγι ενα τών βραχιόνων έπί 
τοϋ ώμου της καί νά στήριξη έπ’ αΰτοϋ

ι —  Ή  Ιστορία τη; Λουχίας άναφέρεται Οπό τοϋ 
Γ\ραρδάχχη έν τή ίστορία τή; Βονωνίας. Η Λου
χία ήτο ώραιοτάτη χάρη, ίγένετο δέ μοναχή. Νέος τις, 
τήν «Τδ«ν έν τω  άνδήοω, okou (ΐετέδαινεν όπως άχούη 
τήν λειτουργείαν, χαι ήράαθη αΰτής παραφόρω;. Η 
παρθένος έννοήσασα τόν ίρωτά τον δέν έφάνη πλέον. 
Άπελπισθ.Ι; έχεΐνο; μετέδη είς Παλαιστίνην, ?νβα 
αίχμαλωτιιθείς χαί χινδυνεύων ν' άποθάνη έπεχαλέ- 
σθη τήν άγαπωμένην νεάνιδα Άπεχοιμήβη, χα\ έΕο- 
πνήσα; εΐιρέβη έν Βονωνία napi τήν θύραν τής μονής, 
?νθα εμενεν ή Λουχία. ΕΤδε δέ χαί τήν νεάνιδα ίστα- 
μένην παρ’ αύτφ. 'Ο νιος ήρώτησεν αΰτήν α» ήτο ετι 
έν τή ζωή ... Να ι, άπήντησεν έχείνη, άλλ’ έν τή άληθή 
ζωή · «πόθε: τ4ς άλύσίις σου έπ\ τοϋ τάφου μο», χαί 
εύχαρϊστει τήν Παναγίαν έπί τή γενίμένη σοι -/άριτι. 
Τοΰτο συνέβη περί τό 1200.

!



τό  μέτωπόν του, ένφ τά  χείλη του Stm- 
νοίγοντο μειδιώντα και αί όφρΰς αυτοΰ 
έκαμπυλοΰντο. Ή  Ικφρασις αυτη Ιπαυσε 
μετά τοΰ φύματος" τό μειδίαμα έξηφανί- 
σθη" αί όφρΰς συνεσπάσθησαν...

Ό  Μαμφρέδης Ιφερε την χεΐρχ εις τ ή ν  

καρδίαν του, ώσεί ειχεν αίσθανθή τι άπο- 
σπασθέν αΰ τέ ί ,  ειτα άνέκρα,ξεν :

—  ’ Ακούσατε καί έμέ τώρα...

Δέν βρίσχει τό χεφάλι μου άνάπαψι. ’ Σ  ταις πέτραις, 
Ή  χαταιγίδα άγρια απαυσχα τό χυλάει. . .

— "Έψαλα μιά χαταστροφή, μια χόλασι μεγάλη. 

Αλληγορία  ήτανε ε'τοϋτα όποϋ είπα...

Μοίίδωσαν τήν χατάρα τους χαι ό Θεός χ’ ή φύσι.

Τό τέλος τοΰ άσματος έψάλη διά φω
νές τόσον άσθενοϋς, ώστε οΰδείς των πα- 
ρευρισκομένων ήδυνήθη νά τά άκούση. Ή

_ . , ,, άρπα. διέφυγε τών χειοών τοΰ Μαμφρέδου
Ε&άδισεν άποφασιστικώς προς την , , ,ή , ή„  „  J  Γ και κτυπησασα χαμαί εοραυσση·

τράπεζαν, ϊλαΕεν αοπαν, έν σχηματι τρι- , >. „ , « ν
" ~ . Γ » ε εκείνος δε, ωσει καταδλησεις υπο του

νώνου κατεσκευασμένην , και ηρςατο „ , ,* , , ~ Γ καματου,επεσεν έπι τίνος έδρας. Ειδραμον
κρουων αυτήν. . . , , ,γ , ■> ,

« ι  > ·, · πΡ0? αυτόν η συζυγος και τα  τέκνα του,
Εθιγε οέ μετα καταπληκτικές ευστρο- , , 0 , . , --ν'!' si* r  , , . , Γ και τον έσωπευον φιλοστοργως, αλλα δεν

©ίας τάς παραγουσας τους βαθυτέρους , , , 1 1  ̂ , .. ,Τ “ 1 * » e έτολμων να τον παρηγορη<*ωσι δια λόγων,
καί οξυτέρους ηγους yoροοές, απαθών »Τ , s '  ϊ ι  „ ·"* γ '  "Κ. ’  Λ.Γ . Ισως μυστηριώδης τις φωνη ελεγεν αυ-
τάς μεσαίας, αΐτινες καθιστώσι γλυκύ
τερα καί ήδονικώτερα τά  παίζόμενα τ ε 
μάχια.

Οί άπό τ έ ς  όίρπης έκπεμπόμενοι ήχοι 
ώμοίαζον πρός φρύαγμα θηρίου, πρός στε

ταϊς δτι ή θλΐψίς του ητο υπερτέρα πά- 
σης παρηγορίας.

’Επέλθε βαθύτατη σιγή.
Ή  θύρα έκρούσθη έλαφρώς, και ό κρό

τος έκεΐνος έξήγαγεν αΰτοΰς τέ ς  άλγεινές
ναγαους βασανιζόμενων· κατεσπαραττον , , *r\ λκ '* r  * r  r εκείνης καταστασεως. Ο Μαμφρεοης, μη
τα  ωτα ., y > , * , θέλων νά μάθη κα'ι άλλος τά  οικογενειακά

Ενομιζε τις οτι αί γοοοαι οιερρηγνυ- * *, »χ Λ, r , « αυτού μυστικά, ένευσεν εις τους οικείους
οντο υπό την θύελλαν τών κοουσεων, οτι * ' - η  a *» λ λ -^ % w ‘ , τ ου οια της οεςιδς ν απομακρυνοωσιν.
θά εΒλεπε το οργανον έκεινο αστράπτον
καί έζακοντίζον σπινθ*71ρας.

Έ  τέχνη δέν ώδήγει βεβαίως τήν 
κρούουσαν αΰτό χεΐρα' άλλά μδίλλον οί 
σπασμοί.

Καθ’ήν δέ στιγμήν ή άγρια έκείνη Αρ
μονία ?φθασεν εις τό κατακόρυφον , ό 
Μαμφρέδης ήρζατο ί^δων ήχ,νίρ? ·Χ"91 φωνϊί:

0 4  ψάλω μι& καταστροφή,— μια χόλασι μεγάλη...

Μ ’ ήχους σπαραξιχάρδους, μέ λόγ^α λυπημένα...
Ή  φύσι χαί δ ουρανός θα φρίςουν σαν τ ’ (χούσουν...
'Ιππότης είς τά χέρ^α του έχράτει ενα χεφάλι 
Γυμνό άπό σάρχαις... "Αγρια ίχτύπαε έχεϊνο,

Κα\ ώργισμένος £λεγε : Μίλησε νά σ’ άχούσω.
Φ εΐϊι έξαφνα χατάμαυρο πετάχτηχε άπό χεϊνο.
Κ ’ έσέρνονταν συρίζοντας είς τό λιβάδι μέσα.
Δίπλα τότες χτυπήματα Κωχεν δ Ιππότης 
Κ α ί Ιλεγε : —  ώ ! μίλησε, μίλησε, χολασμίνο...
Τ ά  χόχχαλα έχινήθηχαν, χ’ έβγήχεν ενας ήχος,

Σάν άπό τάφο ναδγαινε, χαι ε’ πε ’ ς τόν Ιππότη:
— ΕΤμ’ άπό τοΰς προγόνους σου... Τοϋ γέρω-Γουαλ-

[φρέόη
Ημουν παιδί· είχα άδελφό εύμορφο, φημισμένον 

Ε ίς τό χυνηγι, είς ταρματα. —  Άγάπουνα μιά χόρη. δπου  ΰποκλινάμενος έχαιρέτισε την βασι- 
Εδμορφη, σάν τά λούλουδα τής ανοιζις. Μ ιά μέρα λικτ,ν οικογένειαν.
Τήν εφερε ’ς τό φρούριο μιχρή χαί τρομασμένη —  Τί θ έ λ ε τ ε ,Ά λ β ε ρ ΐκ ε  λ έ γ ε τ ε ,  ε ιπ εν

Ενας άπό τοΰς δούλους μας., χ ’ή άγάπη τοϋ πατέρα δ Μαμφρέδης διά φων'ές δσον  ή δ ύ ν α το  φι-

Ε ΐτα  ϊφερε τήν άριστεράν έπί τοΰ προ
σώπου του, ώσεί θέλων νά έξαλείψϊ) πάν 
ίχνος λύπης, καί άναλαβών τήν βασιλι
κήν αυτοΰ άζιοπρέπειαν είπε διά φωνές 
ήχηράς :

—  ’Εμπρός.

ΚΓ '

Ώς πότε τό ζυγο θά δποφέροαμε ;
Τδν τύραννο ώς πότε J · . . . .
......................έσεΐς εΤσθε
Ή  δ,ίναμ! του κ’"ή τύχη του.... άνίσως 
’Αφίσετε έκεΐνον... . Ινικήβη.

( G i o v a n n i  D l  c i s c a l a ,  τραγωδία).

—  Σείς έδώ Άλβερΐκε ;... ειπεν δ Μαμ
φρέδης, ίδών τόν αρχηγόν τών ακολούθων, 
δστις Ιμενεν είς τήν ήμ<·«νοιχ_θεΐσαν θύ
ραν, ώσεί περιέμενε νέαν πρόσκλησιν δπως 
είσέλθγι—  Είσέλθετε έλευθέρως, κυρ Ά λ 
βερΐκε.

—  Δέσποτα,... άπήντηοεν δ άρχ_ηγός, 
προχωρήβας άχρι τοΰ μέσου τ έ ς  αιθούσης,

’Σ  τόν άδελφό μου ήθελε γυναΐχα νάν τή δώση 

— Μέ άγαπας ; ή άθλια μοϋ εΤπε : είς τά στήθια 
‘ Εχεις χαρδιά, ή μοναχά μέ λόγια είσαι γενναίος ; 
Βλέπεις έτοϋτο τό γυαλί ; ενα νερό εχει μέσα,
Ποΰ ευτυχισμένους ήμπορεΐ νά χάμη xal τοΰς δυό μας.
—  Τ ί εΤν’ αύτό, άπάντησα, γυναΐχα, ποϋ μοϋ δίνεις;
—  Φαρμάχι. Ή εΰ τυχ ία  μας είναι ’ ς τό θάνατό τους. 
01 γάμοι μας ας γίνουνε ’ς τό φοβερό τραπέζι...
Τή ν αχούσα, ό άθλιος ! χα\ έγινα πατροχτόνος... 

’ Αδελφοχτόνος ?γ ινα ... τυφλός άπό τόν τρόμο...

Τ ά  φώτα όλα εσβυσα... *2  τήν άτιμη άγχαλιά της, 
Έ ζή τησα ... άλλ’ ?ζαφνα ή σάρχαις μου έχαήχαν 
Κ ’ έμείνανι τά χόχχαλα μονάχα. Είς τόν δρχο, 

Πώχάμαμι, έσεισθήχανε νά πέσουνε οί βόλοι...
’ Σ  τήν άγχαλιά της δαίμονας έγίνηχα, χαι τώρα 
Α ιώνια  κολάζεται ιΐς τόν αδη ή ψυχή μου...
Ό  χωριχός παραχαλεϊ ε'χιϊνον ποϋ διαβαίνει 
Ν ά  μήν άναίβ^ ’ς τό βουνό,... τό φρούριο τοϋ δείχνει 

Ά π ό  μαχρυά, πουν’ ίρημο, χαί χάνει τό σταυρό του-

λόφρονος; διότι οί καιροί καθίσταντο δυσ· 
χερεΐς καί ήσθάνετο είπερ ποτέ τήν ανάγ
κην νά προσελκύϊ] τήν αγάπην τών α ξ ιω 
ματικών του.

—  Αΰθέντα, ήλθεν είς ιππότης καί 
ζη τε ί  έπιμόνως νά δμιλήσιρ πρός τήν γα- 
ληνότητά σας. Ειπον είς αΰτόν δτι ή ώρα 
δέν ητο κατάλληλος. Ά λ λ ’ έκεΐνος έπέ- 
μεινε λέγων δτι πρόκειται περί σπουδαιο- 
τάτου πράγματος, περί θανάτου καί ζω έ ί .

—  Τό όνομά του ;
—  Δέν ήθέλησε νά τό φανερώσγ), οΰδέ 

τό πρόσωπον του. Φέρει ξενικήν πανο
πλίαν, άλλ’ όχι κα’ι έπιθετικά δπλα.

—  Ποΐος σάς ήρώτησε, άν Ιχγ) έπιθε
τικά δπλα ; Ποΰ είναι ;

—  Τόν Ιφερα είς τόν κοιτώνά μου, διά

Κ ’ ίτσ ι τήν καταισχύνη μου ξαναβυμάει ’ς τόν χόσμο. νά  μ η  τ ό ν  ιδοΰν π ο λ λ ο ί .

—- Ελένη, Ιό λη ,  Μαμφρεδΐνε, χαίρετε. 
Βλέπετε τ ί  πρβγμα είναι ή δόξα τοΰ θρό
νου... απαιτεί καί αΰτάς άκόμηί τάς όλί- 
γας εΰτυχεΐς στιγμάς, τάς δποίας δ άν
θρωπος ευρίσκει είς τοΰς κόλπους τ έ ς  ot- 
κογενείας του... Εΐναι τώρα βάρος, τό  
δποΐον ή Ειμαρμένη Ιθεσεν έπί τών ώμων 
μου καίτό δποΐον οφείλω νά φέρω άχρι θα
νάτου. Μή λυπέσθε... έντός ολίγου έλπίζω 
δτι θά έπανέλθω είς τάς άγκάλας σας. 
Ά ς  δπάγωμεν, κυρ Άλβερΐκε.

Ό  Μαμφρέδης, λαλών τοιουτοτρόπως, 
άπέκρυπτεν ίσως τά  ένδόμυχα αυτοΰ α ι
σθήματα' άλλ' Γσως έλάλει είλικρινώς, 
διότι Ιγκειται χ9\ ήμετέρα φύσει, άφοΰ 
άπολαύσν) τοΰ ποθουμένου, νά ευρίσκιρ 
αΰτό ήβοον τέ ς  προσδοκίας, καί τό τε  
λύπη τ έ ς  άποκτήοεως δέν αντισταθμίζε
τα ι υπό τέ ς  χ*ράς τ έ ς  άπολαύσεως.

Φθάσας είς τήν φλιάν τοϋ κοιτώνος τοΰ 
άρχηγοΰ, διέταξε τοΰτον νά φρουρά Ι ξω -  
θεν καί νά άπαγορεύσγι τήν είσοδον είς 
οίόν δήποτε.

Είσέλθεν έλαφρφ τφ  βήματι ιππότης, 
ώραίου άναστήμκτος, ϊχων τήν προσω
πίδα τέ ς  περικεφαλαίας του καταβιβα- 
σμένην, στηριζόμενος έπί τοΰ έρεισινώτου 
έδρας τινός, έφαίνετο βεβυθισμένος είς βα- 
θυτάτας σκέψεις. Άποσπασθείς τών σκέ
ψεων του δπό τοΰ κρότου τών  βημάτων, 
ήγειρε τήν κεφαλήν καί είδε τόν Μαμ- 
φρέδην είσερχόμενον. Κ α τ ’ άρχάς, έδίστα- 
σεν... έκλονίσθη... άλλ’ άναθαρρήσας, έ- 
προχώρησεν αμέσως, έγονυπέτησεν έπί τοΰ 
ένός τών γονάτων, καί είπεν έν συγκινήσει:

—  Βασιλεΰ μου !
—  ’Εγέρθητε, ίππότα, έγέρθητε... Θά 

ήσθε τόσον εΰγενής, ώστε νά καταστή- 
σητε ήμϊν γνωστόν, ποιον Ιχομεν τήν 
στιγμήν ταύτην ένώπιον μας ; Δυνάμεθα 
νά μάθωνεν είς τ ί  όφείλομεν τήν ευτυ
χίαν νά άκούσωμεν τοΰς λόγους σας ;

—  Βασιλεΰ μου, άν ή τόσον μεγάλως 
φημιζομένη ΰμϊν μεγαλοφροσύνη δέν μέ 
καθιστφ λίαν τολμηρόν, δέομαι νά μοί 
έπιτραπή νά μείνω άγνωστος. Αΰτό τό 
δποΐον θά σάς είπώ δέν εΐναι υπηρεσία, 
διότι έπιβάλλει αΰτό δ νόμος... καί δμως

1 είμαι βέβαιος δτι θά μέ άντημείβετε δι’ 
αυτό... Ά ν  λοιπόν εΰαρεστεΐσθε, άς μοί 

’ δοθή έκ τών προτέρων ή άμοιβή, καί άς 
ήναι αΰτη ή άδεια νά τηρήσω καταβιβα- 

< σμένην τήν προσωπίδα.
Ό  Μαμφρέδης έσκέφθη μικρόν, ειτα  ά- 

πήντησεν :
—  Γεννηθήτω τό θέλημά σας. Ή λ θ ε τ ε  

άοπλος είς τάς άγκάλας μας, ένφ ήδύ- 
νασθε νά μή Ιλθητε... Ικ ετεύω  δέ τόν 
Θεόν μηδέποτε άνθρωπος νά μετανοήση, 
διότι ένεπιστεύθη είς τήν σοηβικήν πίστιν.

—  Ευχαριστώ, ειπεν δ ιππότης, θέσας 
τή(ν χεΐρα έπί τ έ ς  καρδίας του... Ε ιτα  ά- 
νυψώσας τήν κεφαλήν προσέθετο :

—  Βασιλεΰ μου, σάς προδίδουν.
- 1-'Ά ΰ τ ό  τό  είξεύρομεν, ίππότα.
—  Τ ί ! είξεύρετε δτι συνωμοτοΰν κατά 

τοΰ θρόνου ;
—  Είξεύρομεν δτι οί υπήκοοι ήμών εί

ναι άνθρωποι, καί δτι προσεπαθήσαμε*



πάντοτε να καταστήσωμεν αΰτούς έν
δοξους.

—  Δέν προδίδουν ύμάς πάντες. Πολλοί 
είναι έτοιμοι νά θυσιασθώσιν ύπέρ ύμών.

— 'Η  ωρα τής δοκιμασίας δέν έφθασεν.
—  Θά έλθγ).
—  Καί τό τε  θά Γδωμεν την πίστιν. 

Τώρα, βλέπομεν την προδοσίαν. Ίππ ότα , 
έχετε άλλο τ ι  ν’ αναφέρετε ;

—  Βεβαίως.
—  Λέγετε.
—  Έ ν  τφ  βασιλείψ ύμών, έν αΰτϊί τίί 

πόλει, κατά την στιγμήν ταύτην,τό  πλεΐ- 
στον τών νεαπολιτών βαρόνων βυσσο- 
δομεΐ τόν θάνατόν σας.

—  Τ ί λέγετε ; Προσέξατε...
—  Συνωμοτούν κατά τής ζωής σας.
—  Τούτο δέν είναι δυνατόν.
—  Ψεύδεται τις ένώπιον τού βασι- 

λέως ;
—  Πώς θά άποδείξ ετε την κατηγορίαν 

τ α ύ τ η ν ;
—  Χάρις τφ  Θεφ, εΰκολώτατα.
—  Πώς ;
—  'Οδηγών αμέσως την Ύμετέραν Γα- 

ληνότητα είς τό μέρος, δπου είναι συνη- 
θροισμένοι οί συνωμόται.

— ’Αληθώς ;
—  Έ λθε τε .
—  Χαμερπεΐς ! άφρονες!.. .  (άνέκρα

ξεν ό Μαμφρέδης, κτυπήσας την χεϊρά του 
Ισχυρώς έπί τίνος τραπέζης)... πιστεύουν 
δτι θά άποφύγουν την φήμην τών χαμερ- 
πών, διά τοΰ έργου τής προδοσίας. Θέ
λουν παντί σθένει νά μϋς καραστρέψουν' 
άλλά θά καταστρέψουν καί έαυτούς . . . 
είτα, έν τφ  βάθει τής άθλιότητος, θά μόΖς 
ποθήσουν, δταν δέν θά εΓμεθα πλέον... ή 
συνήθης τύχη τών αγαθών είναι νά μι- 
σώνται ζώντες, νά θρηνώνται νεκροί ! τϊί 
αληθείς λυπούμεθα δι’ αυτούς. ΤΩ ευρύ
τα τα  σχέδιά μου ! ώ έλπίδες ! ώ άγρυ- 
πνίat... πάντα άπέβητε μάταια ! Ή  ’ Ι τ α 
λία έφαίνετο νεκρά, καί δμως έπίστευον 
δτι διετήρει σπινθήρά τινα ζωής έν τϊί 
χαρδίς. Έ τόλμησα νά τείνω την χεΐρα 
δπως δοκιμάσω... άλλ’ έσχον τήν αλγει
νήν βεβαιότητα, δτι ή καρδία ήτο ψυ
χρά... Ή  Ι τ α λ ία  άπέθανε... ούδεμία δέ 
έλπίς υπάρχει πλέον δτι θά άναστηθϊί. 
—  ’Αρχηγέ, αρχηγέ, δ ια τάξατε αμέσως 
νά ιππεύσουν οΐ ακόλουθοί μου καί νά πε
ριμένουν έν τ?ϊ αΰλϊί έτοιμοι νά μέ συνο
δεύσουν... Σπεύσατε, καί δσον τό δυνατόν 
άθορύβως.

Έ νφ  ταΰτα  συνέβαινον έν τοϊς άνακτό- 
ροις τοΰ Μαμφρέδου, ό κόμης Ρινάλδος 
τής Καζέρτας, προσκαλέσας τήν νύκτα 
πάντας τοΰς συνωμότας, έξέθετεν είς αΰ
τούς μετά θαυμασίας σαφηνείας τά  άχρι 
τής στιγμής έκείνης γενόμενα καί πανθ’ 
δσα έμελέτα νά πράξϊ) έν τφ  μέλλοντι, 
δπως φθάσωσιν είς τό  ποθούμενον τέρμα. 
Τά άχρι της στιγμής έκείνης ύπό τοΰ 
Τσέρρα ένεργηθέντα, άτινα έν τοϊς προη- 
γουμένοις άνεφέρομεν, έγένοντο πάντα 
έν γνώσει καί τϊΐ συγκαταθέσει αΰτοΰ" 
άλλ’ εΓτε αναγκαζόμενος ενεκα τών άσχο- 
λιών του νά μένγ) περισσότερον παρά ιφ

Μαμφρέδτρ,εΓτεενεκα φυσικής ΰψηλοφροσύ- 
νης άποστρεφομένης τά  μικρά,άτινα είςπά- 
σαν έπιχείρησιν, δσον μεγάλη καί άν ήναι 
αυτη, συμπαρομαρτοΰσι, κατέλιπεν αΰτά 
είς έκεΐνον. Ένταϋθα δέ δέον νά όξύνη τις 
λίαν τόν νοΰν, δπως διακρίνγ) καλώς τάς 
ψυχάς τών δύο τούτων άνδρών... διότι ό 
μέν Ρινάλδος τοΰ Άκουίνου ύπήρξεν εΰ- 
γενής Ιππότης καί τά  τίμια πάντοτε έ- 
πραττεν, άλλ’ ή φοβερά τής έκδικήσεως 
δίψα μετέβαλεν είς πονηράς τάς άγαθάς 
αΰτοΰ ιδ ιότητας Παρασυρθείς μάλλον ύπό 
τής όρμής τοΰ πάθους,$ ύπό σκέψεως, ηΰ- 
φραίνετο έπί τφ  καρπώ τοΰ έγκλήματος, 
καί εύρίσκετο έπί δυσβάτου όδοΰ, έξ ■ής 
οΰτε ήθελεν, οΰτε ηδύν ατο νά έξέλθη. ‘Ο 
δέ κόμης τής Τσέρρας είχε γεννηθτί έχων 
πονηράς κλίσεις' τά  τίμια, οΰ μόνον δέν 
Ιπραττεν, άλλ ’ οΰδέ καί ένόει ύπ’ άλλων 
πραττόμενα, οΰδ’ ήδύνατο νά υποφέρν) ά- 
κούων καλούμενον συνετόν τόν άλλως 
αΰτός πράττοντα ' —  οΰδένα ήγάπα, καί 
οΰδένα έμίσει ιδιαιτέρως, —  άλλ ’ έμίσει 
πάντας.— ‘Υπηρέτει πρό πολλοΰ τόν Κα- 
ζέρταν, διότι άχρι τής στιγμής έκείνης 
ωφελείτο έκ τούτου άλλ ’ ήτο έτοιμος νά 
τόν προδώση, άν τό έξ αΰτοΰ όφελος κα
θίστατο προβληματικόν, ή άν ή προδοσία 
άπέφερεν αΰτφ μεΐζτν κέρδος' —  έσκέπτετο 
δτι ό προδότης οΰδέποτε είχεν άδικον, 
διότι έλεγεν, δταν δύο άνθρωποι συνενο- 
οΰνται είναι βέβαιον δτι ό είς ύπόσχεται 
είς τόν Ιτερον τοιαύτας ώφελείας, άς οΰ
τος εΓτε μόνος, εΓτε πρός άλλον συνενο- 
ούμενος, δέν θά ήδύνατο νά έπιτύχγι. 
— δταν λοιπόν τό Ιν τών συμβληθεντων 
μερών παύσϊ) παρέχον τάς τοιαύτας ώφε
λείας, καί τό έτερον άπομακρύνεται αΰ
τοΰ, ή καταπάτησις τής πίστεως δέν εί
ναι πρέπον ν' άποδοθϊί εις τόν τελευταΐον, 
άλλ ’ είς τόν πρώτον δστις έπαυσε παρέ- 
χων τάς ώφελείας, αϊτινες έπουτάνευον 
έν τ?| συνομολογήσει τής αρχαίας συμβά- 
σεως.Έπί τέλους, Κνα μή έπιμείνωμεν πε- 

( ρισσότερον, διότι δ καιρός έπείγει καί ή 
όδός είναι μακρά, άπό καταβολής κόσμου, 
οΰδεμία κεφαλή έβαπτίσθη δυναμένη νά 
περιποιήσΥΐ μείζονα τής κεφαλής τοΰΤσέρ- 

! ρα τιμήν είς τόν βρόχον ή τόν πέλεκυν.
Ό  Ρινάλδος, ακολουθών τόν λόγον αύ

τοΰ έλεγε πρός τοΰς περιεστώτας :
—  Ιδού ή πρόνοια αποστέλλει ύμΐν 

| τήν μοιραίαν καί ποθεινήν στιγμήν, τήν 
δποίαν ηυχεσθε τόσον νά ίδήτε φθάνου- 
σαν. "Ας Γδωμεν τώρα τ ί  τό  πρακτέον. 
Ό  στρατός τοΰ Καρόλου, θριαμβεύων, 
φαίνεται νΰν θέλων νά διέλθγ) τόν Γαριλ- 
λιάνον, παρά τό Καστελλούτσιον καί τό 
Καππεράνον. Ή δ η  βαδίζει πρός άλωσιν 
τής Γαέτας Μ ετ ’ αΰτοΰ είναι ή εΰλογία 
τοΰ Πάπα, ή άπό τοΰ άλη&ονς δικαιώ
ματος πηγάζουσα άνδρεία, καί ή πρόσ- 
κλησις τών λαών. —  Τόν στρατόν τοΰ 
Μαμφρέδου συνοδεύει δ τρόμος. —  Τί 
λοιπόν περιμένομεν δπως έπαναστατήσω- 
μεν; — Έβραδύναμεν περισσότερον $ δσον 
προσήκει είς άνδρας συνετούς. —  Περι
μένομεν Γσως νά φθάσγι δ Κάρολος ύπό 
αΰτά τά  τείχη τής Νεαπόλεως, δπως

βοηθήσωμεν αΰτόν ; Τ ό τ*  ποία τών δύο 
θά ήναι μεγαλειτέρα' ή άνοηβία τοΰ κό- 
μητος, άν καταβτήβϊ) ήμάς συμμέτοχους 
τής νίκης, ή ή άσυνεσία ήμών τοιαύτην 
έχόντων άξίωσιν ;— ’Α γνοώ .—  Οΰδέν γ έ 
ρας, άνευ κινδύνου.Οΰδεμία αμοιβή, άνευ 
κόπων.Άλλά  τ ί  λέγω κίνδυνον ; Σκεπτό- 
μενος καλώς βλέπω δτι, καί άν ποιήσωμεν 
διαδήλωσίν τινα ύπέρ τοΰ κόμητος τής 
Προβηγκίας,οΰδένα διατρέχομεν κίνδυνον. 
Τά τά γμ α τα  τής Άπουλίας καί τής Κ α 
λαβρίας δέν έκινήθη' έτι ' οΰδ’ αΰτά 
τά  σικελικά. Ά ς  έγερθώμεν, καταλεί- 
ποντες πάντα δισταγμόν. Ά ς  κωλύσωμεν 
τήν συνένωσιν τών σ τρατιωτικών έκείνων 
δυνάμεων... ή τύχη δέν παρουσιάζει καθ’ 
έκάστην τήν εΰκαιρίαν· δέν αγνοείτε δέ, 
βαρόνοι, δτι Ιν σήμερον άξίζει περισσό
τερον ή δύο αδριον, καί δτι δ έχων τήν 
εΰκαιρίαν δέν πρέπει νά περιμένη άλλην. 
Ά ς  πέσγ λοιπόν δ έκ πηλού οΰτος κο
λοσσός ΰπό τά  αναθέματα τής Ε κκ λη 
σίας, ΰπό τήν μανίαν τών καταθλιβομέ- 
νων. Πρέπει άρά γε νά περιμείνωμεν καί 
τά  τελευταία δεινά, δπως άποσείσωμεν 
τόν έπαίσχυντον ζυγόν τοΰ Μαμφρέδου ; 
Δέν άρκοΰσι τά  καταργηθέντα τών βαρό
νων προνόμια ; οί διά τής βίας έπιβαλ- 
λόμενοι φόροι ; αί διά δόλου λγ)στευθεΐ- 
σαι περιουσίαι ήμών ; οί βεβηλωθέντες 
ναοί ;

—  Αί άτιμασθεΐσαι σύζυγοι ; έσπευσε 
νά προσθέσγ) τις τών παρισταμένων.

—  Ποιος ώμίλησε περί συζύγων ; Τ ί 
ήθέλησε νά είπϊί διά τούτου ; είπεν έν 
όργϊ) δ Καζέρτας.

—  Έ γ ώ  τό  είπον, άπλώς καί μόνον 
διά νά προσθέσω μίαν άκόμη υβριν είς 
δσας άνεφέρατε.

Ό  κόμης ώχρίασε καί έπεσεν ύπτιος 
έπί τής έδρας, άφ’ ής είχεν έγερθϊΊ δπως 
λαλήσγ) θερμότερον. Μεθ’ ίσους δέ καί άν 
κατέβαλε αγώνας, δέν ήδυνήθη νά έξακο- 
λουθήσγι. Ό θεν  διέταξε τόν περί αΰτόν 
καθήμενον Τσέρραν ν’ άναπτύξν) τά  δέ
οντα ;

Ό  γέρων, δστις κατά τήν προηγουένην 
έσπέραν είχεν δμιλήσγ) τόσον συνετώς, 
χωρίς νά περιμείνη πρόσκλησιν, έγερθείς 
καί ρίψας έπί τών περιεστώτων ύπέροχον 
βλέμμα, ήρξατο λέγων:

—  Άφοΰ ή ειμαρμένη ήθέλησε καί εΓ- 
μεθα ήναγκασμένοι νά θέσωμεν είς ένέρ- 
γειαν άτιμον μέσον πρός άγαθόν σκοπόν, 
μέ ένθαρρύνει ή ιδέα δτι ή δημοσία άρετή 
υπήρξε πάντοτε θυγάτηρ μάλλον ή μήτηρ 
τής έλευθερίας, καί δτι καθώς έκ βρωμε
ρού χόρτου γεννώνται εύοσμα κρίνα, οΰτω 
καί άπό τής προδοσίας δύνανται νά πη- 
γάσωσι μέτρα άγια, έξασφαλίζοντα τήν 
εΰτυχίαν τών λαών καί τήν εΰχαρίστησιν 
πάντων. Επειδή δέ καί ήμεΐς δέν μισοΰ- 
μεν τόν ίίν&ρωπον, αΰτόν καθ’ έαυτόν, 
άλλ’ ένεκα τοΰ βαρυτάτου ζυγοΰ δι’ οΰ 
μά!ς καταπιέζει, φρονώ οτι κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τών σχεδίων μας οΰδέν ιδιωτικόν 
μίσος, οΰδεμία ιδιαιτέρα f χθροε δέον ν’ 
άναμιχθϊΐ' καί τοΰτο, δπως οί απόγονοι 
ήμών πεισθώσιν δτι άν προσεδράμομεν (ίς
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χαμερπέ μέσα, έπράξαμεν τοϋτο, διότι ή 
άνάγκη δέν μάς έπέτρεψε νά κάμωμεν χρέ- 
σιν γενναίων" ή δέ άνάγκη δικαιολογεί 
μόνη τά  κακουργήματα

» Σκεπτόμενος μάλιστα κάλλιον, πείθο
μαι οτι θά τύχωμεν καί έπαίνου, διότι 
άποβλέποντες είς αγαθόν σκοπόν, περιε- 
φρονήσαμεν τήν δημοσίαν γνώμην.

• "Ας παροτρύνωμεν λοιπόν τόν κόμητα 
τν ς̂ Προβηγκίας νά είσδύσνι δσον είναι 
δυνατόν τά ταχύτερον είς την καρδίαν 
τοϋ βασιλείου, καί ήμεΐς μ η  ύπακούοντες 
είς τάς δ ιαταγάς τοϋ Σοηβοΰ ας μή προ- 
σέλθωμεν είς βοήθειαν του, διότι είναι 
προτιμότερον νά μή υπακούσωμεν είς τήν 
πρόσκλησιν, ή νά έγκαταλείψωμεν αΰτόν 
μόνον κατά τήν μάχην. Καί τό πρώτον 
είναι βεβαίως έγκλημα' άλλά τά δεύτερον 
είναι έγκλημα καί χαμέρπεια ταυτοχρό- 
νως. Ταΰ τα  δέ λέγων, δέν έ ννοώ δτι πρέ
πει νά μείνωμεν καί άοπλοι, όχι...

» Ά ς  συγκεντρώσωμεν λοιπόν τά  τ ά γ 
ματά μας καί ας άποτελεσωμεν στρατόν, 
ό όποιος νά ήναι χαλινός διά τόν κατα- 
κτητήν καί έγγύησις υπέρ τών υπεσχη
μένων. "Οταν προσκαλώμεν τόν ξένον είς 
τόν οίκόν μας, δέον νά τόν δεχθώμεν ώς 
φίλον' άλλά καί μετά τοιαύτης παρα
σκευές, ώστε νά μή έξαρτάται άπ’ αΰτοϋ 
νά φερθϊΐ καί έκεΐνος πρός ί)μ3ς ώς φίλος, 
άλλά νά ήναι ήναγκασμένος νά τό πράξη. 
"Οταν δύναταί τις νά ύβρίζγι άτιμωρητί, 
παροτρύνεται έκ τούτου υ,εγάλως ποός τήν 
δβριν καί δταν παραπονέταί τις κατά 
τές  ύβρεως καί δέν έχει άλλο τ ι  ή μόνον 
παράπονα ν’ άντιτάξη  κα τ ’ αΰτές, παρέ
χει μεγαλειτέραν πρός έμπαιγμόν άφορ- 
μήν· "Ας χρησιμοποιήσωμεν τήν ίσχύν, 
τήν όποιαν ό Θεός έδωσεν εις ήμ2 ς. "Ας 
ίδνί ό Κάρολος δτι,αν παρεδόθημεν είς αΰ
τόν, ήδυνάμεθα καί νά μή παραδαθώμεν' 
καί δτι, άν αύτάς δέν μάς έξασφαλίσν), 
δυνάμεθα νά έξασφαλισθώμεν μόνοι... Γ ε 
λάτε, κόμη τές  Τσέορας;.. Ό μ ιλώ  ώς 
μωρός "Οσον καί άν έσκέφθην, δέν ήδυ- 
νήθην νά εύρω πώς θά κατορθώσωμεν καλ- 
λίτερον νά άποφύγωμεν ο ια  σ£ς είπον τήν 
παρελθοΰσαν έαπίραν.

— Γελώ, ναί, βαρόνε, καί γελώ ευλό- 
γως... διότι ταϋτα  προβλέποντες ομοιά
ζε τε  πρός έκεΐνον, ό όποιος, ένφ πυρπο- 
λεϊται τό εσωτερικόν τές  οικίας του, 
προσπαθεί νά σβέση τήν πυρκαϊάν χύνων 
δδωρ έπί τών τοίχων έξωθεν. Είναι ά
νάγκη νά θυσιάζη τις τό μέρος, δπως φυ- 
λάξη τις τό δλον. Είναι άνάγκη νά κόψη 
τοΰς πεοιττοΰς κλάδους τού εΰρώστου 
δένδ ρου, οπως φέργ) τοϋτο περισσοτέρους 
καρπούς. Τ ί νομίζετε δτι θά πράξετε διά 
τού τηροϋντος τήν τάξιν στρατοϋ σας ;

• Γελώ πράγματι καί εΰλόγως, διότι δ
ταν ό Κάρολος λάβη είς χεΐρας τό δημό
σιον ταμεϊον καί τήν έζουσίαν νά στέλλη 
είς τήν άγχόνην οποίον εΰαρεστεΐται νά 
χαρακτηρίση ώς άντάρτην, ήτοι τά  μέσα 
τές  διαφθορδς καί τές  τιμωρίας, ό στρα
τός ύμών θά διαλυθ·?5 έν ριπ?ί οφθαλμού.

• Δέν άγνοεΐτε δέ, δτι παρεμβάλλων τις 
προσκόμματα, ύπερβαλλόμενα ευκόλως,

αΰξάνει τό  θράσος τοϋ ύπερβάλλοντος 
αΰτά.

• 'Ακούσατέ μου καί κρίνατε, άν ή γνώ
μ η  μου δέν είναι καλλιτέρα τές  ίδικές 
σας.

• Πρό πολλοϋ. άχρεΐος συρφετός ύπο- 
τελών, έξαγορασάντων τοϊς μετρητοΐς τήν 
ελευθερίαν των καί λαβόντων γνώσιν τών 
τιμαριωτικών προνομίων, ονειρεύεται έν 
τγ) παχυλότητι τού νοός του νά γίνη δ- 
μοιος ήμών καί τολμ^ μάλιστα νά έλπίζη 
δτι θά συναγωνισθ?) πρός τοΰς αρχαίους 
αΰθέ ντας του, άντιποιοάμενος τά α ξ ιώ 
ματα τοϋ βασιλείου.

• Είναι άνάγκη νά φλεβοτομηθ?) ολί
γον τά σώμα τούτο, τό όποιον όσημέραι 
αΰξάνει άπειλοϋν ήμ£ς·

• Ό  έκ τούτου κίνδυνος είναι προσεχής. 
"Οθεν είναι άνάγκη νά πεισθνί δτι τό βα- 
σίλειον δύναται ν’ άλλάξη κύριον, δτι 
πρέέπει νά δουλεύη ήμϊν, νάποτελΐί νεκράν 
μάζαν, ή νά ζ·71 ώς ήμεΐς θέλομεν,

• "Οπως έπιτύχωμεν δέ τοϋτο, Ιν μό
νον μέσον υπάρχει : νά όργανώσωμεν αΰ-
τοΰς είς ένοπλα στίφη, νά τοΰς πέμψω- 
μ*ν είς βοήθειαν τοϋ άν&ρώπου, έξεγεί- 
ροντες αΰτοΰς μάλιστα δι’ υποσχέσεων 
έλευθερίας, τή,ν όποιαν άγνοοϋσι καί οΰ- 
δέποτ» θά έπιτρέψωμεν αΰτοΐς νά μά- 
θωσι.’ Ας τρέξωσι χαίροντες είς τό πεδίον, 
δπως φονεύσωσι καί φονευθώσιν.

• Είμαι βέβαιος οτι ή τών Γάλλων τ α 
κτική θά ύπερισχύση, άλλ ’ οΰχί καί άνευ 
σφαγές.

• Τότε δέ έχομεν δ.πλοΰν κέρδος, διότι 
θά άπαλλαγώμεν άνθρώπων τόσον έπικιν- 
δύνων, καί θά έξασθενίσωμεν έκείνους, οί 
όποιοι θέλουν νά δεσπόσουν έφ’ ήμών. Είς 
ήμ^ς δέ θά άπομεινωσι σφα καί ακέραια 
τά άνδρεΐα τά γμ α τα  τών φρουρίων μας, 
καί μ ε τ ’ αΰτών ή δύναμις νά καταστρέ- 
ψωμεν τοΰς νέους κυρίους, ώς κατεστρέψα - 
μεν τοΰς άρχαίους.

• Ό  σκοπός, πρός τόν όποιον άποβλέ- 
πομεν, είναι ώραΐος, οΰδέ πρέπέι νά φρον- 
τίζωμεν περί τοΰ είδους τ έ ς  είς αΰτόν
φερούσης όδού.

• Μία προσδοκία περισσοτέρα, ή μί“  ό- 
λιγωτέρα, τοϋτο δέν πρέπει νά μ5£ς άπο- 
τρέψη τοΰ έργου' καί έπί τέλους είς τάς 
έπαναστάσεις είναι άνάγκη νά χυθΐί ολί
γον αίμα... Τί! φρικιδτε ; άπό πότε έγί- 
νετε γύναια καί τρομάζετε είς τήν λέξιν 
ταύτην ; 'Υπάρχει ίσως είς καί μόνος με
ταξύ ύαών ϊχων καθαράς τάς χεΐρας ;

• Ποΐος ύμών θά έτόλμα νά όρκισθϊί έπί 
τοϋ Ευαγγελίου δτι είς τά  υπόγεια τοΰ 
φρουρίου του δέν διίπραξε κρυφίως φόνον ;

• Διαβεβαιώ ύμόΖς, δτι αί επαναστάσεις 
άνευ αίματος οΰδέν κατορθοΰσι.

• Ά ς  χαθώσιν ό Κάρολος καί ό Μαμ
φρέδης, καί ήμεϊς άς σκεφθώμεν μίαν φο
ράν περί τών συμφερόντων μας.

• Ίσ ω ς  έξ ύμών τις φοβίΐται τοΰς εμφυ
λίους πολέμους, τάς μεταξύ τών αρχηγών 
έριδας- άλλά, χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ οψιν 
δτι ό Πάπας είναι έτοιμος'πάντοτε νά έ- 
πωφεληθη τάς διχονοίας μας, δπερ θά 
μ4ς έξαναγκάση νά ήμεθα πάντοτε ηνω

μένοι, δπως ματαιόνωμεν τάς άποπείρας 
του, οί έμφύλιοι πόλεμοι ΰπέρξ*·* πάντοτε 
προτιμητέοι τ έ ς  δεσποτείας τών ξένων.* 

Οτε ό κόμης Άνσέλμος έφθασεν είς τό 
μέρος τοϋτο τοϋ λόγου του, δπερ, άν οΰχί 
κατά τήν οΰσίαν, τοΰλάχιστον κατά τήν 
φαυλότητα έξισοϋτο πρός οίανδήποτε σε
λίδα τοϋ Μακκιαβέλλη, ήκούσθη πλησίον 
ποδοβολή πολλών ΐππων.

Είς τών συνωμοτών έγερθείς Ιδραμεν 
είς τόν έξώστην τ έ ς  παρακειμένης αιθού
σης καί έπανέλθεν αμέσως έκτος έαυτοϋ 
κραυγάζων :

—  “Ενοπλοι ! ένοπλοι ! έρχονται έδώ !
Θόρυβος έκ τούτου καί κραυγαί :
—  Έπροδόθημεν ! Θά nvat ή περίπο

λος. Θεέ μου ! έχάθημεν ! Ό χ ι . . .  ναί... 
ακούσατε τόν θόρυβον... είναι πολλοί... 
καί δέν είναι δυνατόν νά ήναι ή περίπο
λος .

—  Δέν σάς τά έλεγον... έλεγεν ό γέρων 
συνωμότης πρός τόν γείτονά του, χωρίς 
νά έγερθνί... αί συνωμοσίαι δταν μακραί
νουν δέν είναι δυνατόν νά μείνουν κρυμ- 
μεναι, μάλιστα μεταξύ ήμών, οί όποιοι 
είμεθα τόσον φλύαροι.

Ή  σύγχυσις ηύξανε... Έ τρεχον άνω 
καί κάτω, συνωθοΰντο... Τινές έσυραν τά  
ξίφη, καί άφαιρέσαντες τούς μοχλούς τέ ς  
θύρας, ϊμενον άχίνητοι, φαινόμενοι δτι 
ήσαν έτοιμοι ν’ άμυνθώσιν άχρις εσχάτων. 
Οί πλεΐστοι έπεκαλοϋντο ή έβλασφήμουν 
τόν Θεόν, καί περιεφέροντο έν τΐί αιθούση 
έξω φοενών, όμοιάζοντες πρός τούς δι’ ά- 
ποτυφλώσεως τιμωρηθέντας ύπό τοΰ Θεού 
έμπροσθεν της οικίας τοϋ Λ ώ τ .  Είς τήν 
ταραχήν ταύτην, προσετέθη καί ισχυρό
τατος κτύπος έπί τ έ ς  έξωτερικές θύρας 
καί κραυγή λέγουσα :

Α νο ίξα τε ,  έν όνόματι τοϋ βασι-
λέως.

["Επϊται συνέχεια].

Π α ν . Π α ν α ς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

[  Σ υ ν έχ ε ια ]

—  Ά φ ε ς  λοιπόν αΰτά καί άκουσον... 
θ έλω  νά σέ ικανοποιήσω πληρέστατα. 
Απόψε θά κατασκοπεύσωμεν, καπνίζον- 
τες Ιν σιγάρον. Καί άν πράγματι ό Φροσ
σάρ έλθη νά παίξη κιθάραν ύπό τό παρά
θυρον τ έ ς  κόρη? οου, θά τφ  τινάξωμεν 
τά  μυαλά, άν καί ό δυστυχής καταντα είς 
αΰτά τά  άκρα ενεκα τέ ς  αΰστηρότητος 
τοΰ δεσμοφύλακός σου. Τώρα, λέξιν, μ’ 
έννοεΐς, είς κανένα... Είδέ μή σέ άφίνω 
νά τά  τά  ξεμπερδεύσης μόνος σου.

Ή  Λευκή προσήρχετο. Ό  Μερλώ άπε- 
μακρύνθη γογγύζων. Συνέλθέ πως έκ τέ ς  
οργές του έλπίζων δτι θά συλλάβη έπ’ 
αΰτοφώρψ τόν Φροσσάρ, άν ήρχετο, διότι



ό κακούργος οΰτος ήδύνατο ολα νά μυοι- 
σθή και νά μή έλθιρ. Άπεφάσισε λοιπόν 
νά φανί} -πρίμος καί εΰμενής ϊν’ άπατήσιρ 
τόν Φροσσάρ, καί άδων διηυθύνθη πρός 
αΰτόν.

—  Λοιπόν, θείε, δ κ. Μερλώ, έζέφοα- 
ζεν ΰμΐν πάλιν τά  παράπονά του ; ήρώ- 
τησεν ί) δεσποινίς Δεσυνή.

—  Αιωνίως. Είναι, βλέπετε, παλαιά 
συνήθεια, ήν δέν δύναται ν’άποβάλιρ τώρα 
αμέσως. Ά λ λ ’ ήμεΐς θά συμμαχήσωμεν 
πάντες κα τ ’ αΰτοΰ ϊνα τόν άναγκάσωμεν 
νά συναινέσιρ καί δώσγι την Μαρίαν’ είς 
τόν Φροσσάρ... Καί δτε -ft φίλη σου συ- 
ζευχθή, τό τε  θά Ιλθ-ρ ή σειρά σου ν’άπο- 
φασίσγις...

—  "Ω ! έγώ, θεΐέ μου, ειπεν ή δεσποι
νίς Δεσυνή, άν τό έπιτρέπητε θά μείνω 
γραία κόρη...

—  ’Επεθύμουν πολΰ νά τό  έβλεπον ! 
άνέκραζεν δ στρατηγός. Φαίνεται δτι 
είναι σήμερον τοΰ συρμοΰ οί νέοι νά μέ- 
νωσιν άγαμοι καί οί γέροντες νά συζευ- 
γνύωνται. ... Ά ς  ίδωμεν, προσφιλής μοι 
μικρά, μεταζΰ τών νέων, οΰς άπήντησας 
τόν χειμώνα, δέν υπάρχει τις, δστις σοί 
ήοεσε ; Σΰ πεοιεστοιχεΐσο καί έπεζητεΐσο 
παρά πολλών... Ά λ λ ’ εισαι ολίγον κα τη 
φής.. .

—  Είμαι καλογραία απότακτος, τό 
γινώσκετε, ειπεν ή Λευκή μετά μελαγχο- 
λικοΰ μειδιάματος... Καί ίσως ημέραν 
τινά καταταχθώ  είς τό τάγμα ..

—  Πώς λέγεις το ΰ το ; . . .  Μή δέν είσαι 
εΰτυχής ; Μή έχης θλίψιν τινά κεκρυμ- 
μένην ;

Ό  κόμης έθεώρησε μετά προσοχής τήν 
νεάνιδα.

Μέ κεκυφός μέτωπον καί κεκαλυμμέ- 
νους ΰπό τών βλεφάρων οφθαλμούς, ήρεί- 
δετο, έν κατανύζει, έπί τοΰ βραχίονός 
του. Άφ ότου  είχεν εί<5έλθει έν τί) οίκ,ίςε 
του, Ιβλεπεν αΰτήν ούτως άθορύβως διερ- 
χομένην τάς ημέρας, ρεμβώδη, κατηφή, 
μόλις γελώσαν, ώς μαρασμώδες άνθος. 
Κατελήφθη ύπ’ ανησυχίας, καθότι δ α
γαθός οΰτος γέρων ήγάπα περιπαθώς τό 
τόσφ άγνόν καί πράον τοΰτο τέκνον, δπερ 
περιεΐπεν αΰτόν δι’ άβοών καί τρυφερών 
τρόπων, οΰς ή Σάρρα οΰδέποτε έπεδαψί- 
λευσεν αΰτφ.

Έφριζε σκεφθείς δτι, ένδεχόμενον, νά 
ήσθάνετο τάς προσβολάς βραδείας καί ά- 
δυσωπήτου νόσου. Ή  τήν μαρκησίαν Δ ε 
συνή προώρως είς τόν τάφον έκπέμψασα 
λύπη μή ητο κληρονομική ; Μή ή έπί τοΰ 
μετώπου τής Λευκής ώχρότης ην προάγ- 
γελος τής ηθικής νόσου τής μητρός της ; 
Μή ήδύνατο νά ύποφέργι έν σιγΐ) καί υπε
ρηφάνεια ; Ή γά π α  ocpa μή δμολογοΰσα 
τοΰτο ; Ήθέλησε νά τό διευκρινήσν).

—  Γινώσκεις, προσφιλής μοι κόρη, δτι 
δύνασαι πάσας τάς έλπίδας σου είς έμέ 
ν’ άναθέσγις. Σέ βλέπω κατηφή πως πρό 
τίνος χρόνου. Διηγήθητί μοι τάς μικράς 
σου λύπας, £ς είμαι βέβαιος, δτι θέλω 
θεραπεύσει... Τό πάν θέλω πράζει, ϊνα σέ 
καταστήσω εΰδαίμονα. Όμίλησόν μοι εί-

λικρινώς. Ειπέ μοι, ή καρδία σου είναι 
πάντη έλευθέρα ;

—  Μή ένοχλεΐσθε, θεΐέ μου,ενεκα έμοΰ, 
άπεκρίνατο ή Λευκή. Ά ν  ποτε Ιχω απόρ
ρητόν τ ι  νά έμπιστευθώ ΰμΐν...

Διεκόπη μή θέλουσα νά ψευσθή ακόμη 
άπαζ, καί βλέπουσα τόν στρατηγόν λίαν 
προσεκτικόν, ήρζατο νά γελ^.

—  At λοιπόν ! θά συζευχθώ ϊνα σάς 
εΰχαριστήσω... Ά λ λ ’ όχι αμέσως! Τ ί ς 
οίδε. Πρέπει νά περιμένω πρίγκηπά τινα, 
ώς είς τοΰς μύθους τών μοιρών...

Ε ίτα , σπουδαιοτέρα γενομένη,
—  Σάς ιίπον, θείε, δτι δ Σεβεράκ α

ναχωρεί αΰριον δι’ Α λγερ ίαν  ;
—  Πώς ! αΰριον ; είπεν δ κόμης οΰτι- 

νος αί ίδέαι έλαβον πάραυτα άλλον ροΰν. 
Είναι αδύνατον ! Αΰτός μόλις ηλθεν...

—  Ό  κύριος Φροσσάρ μοί τό  είπε πρό 
ένός τετάρτου... Αΰτή δά ή άναχώρησις 
θά λυπήστρ πολύ τήν αγαθήν κυρίαν Σ ε 
βεράκ.

—  Ά λ λ ’ είναι παράφοων, αΰτός δ Πέ
τρος ! άνέκραζεν δ σ τρα τηγός .Ά λλος  άν
θρωπος πάλιν αΰτός ! δέν έννοώ τ ί  επαθε 
πρό τίνος καιροΰ ! ΤΗ το  δ λαμπρότερος 
νέος πρίν... Αίφνης έγένετο κατηφής καί 
Ιδιόρρυθμος... Πρέπει νά διαλίυκάνω τήν 
ΰπόθεσιν ταύτην. ’Εγκρύπτεταί τ ι σπου- 
δαΐον έν αΰτή.

Ή  Λευκή μή δυναμένη νά καταμετρήσγι 
τήν βαρύτητα τών λόγων, οΰς έζήνεγκε, 
δέν ΰπώπτευε τήν σπουδαιότητα τής θέ- 
σεως, έν ή έτίθει τόν Σεβεράκ, άφήκε λοι
πόν τόν βραχίονα τοΰ θείου, χαίρουσα,δτι 
παρενέβαλε προσκόμματα είς τήν άναχώ- 
ρησιν τοΰ δν ήγάπα. Ό  κώδων ήχήσας 
συνεκάλει πάντας τοΰ; δαιτυμόνας.

’ Ητο ήδη νύζ καί διά τών ήνεφγμένων 
θυρών καί παραθύρων άπήστραπτον ύπ’ 
άπλέ του φωτός αί αΓθουσαι. Ό  κόμης, 
σκεπτικός, προσήλθε τ?) Σάρο^: διαλε- 
γομένη ιλαρώς μετά τοΰ La Livinifere, 
καί λαβών αΰτήνκατά μέρος πρός στιγμήν: 

— Έμάθετε τά  νεώτερα,άγαπνιτή; ήρώ- 
τησε. Φαίνβται δτι ή έπίσκεψις τοΰ Σεβε
ράκ ήτο ή τοΰ άποχαιρετισμ.ου.Προτίθεται 
ν’ άναχωρήσγ) αύθις δι’ Αλγερ ίαν αΰριον.

Εΰτυχώς, τό σκότος τής νυκτός άπέ- 
κρυψεν άπό τοΰ κόμητος τήν σφοδράν τα 
ραχήν, ήτις διεχύθη έπί τής μορφής τής 
νεαρ<2 ς γυναικός. "Ολα τά μέλη αΰτής 
ϊτρεμον, τά ώ τά  της έσύριζον, οί οφθαλ
μοί της παρτρσθήτουν, θερμότης αφόρητος 
έ'φλεγε τά  στέρνα της, είς ά Ιφερε τήν 
χεΐρα, ώσεί ζητοΰσα ν’ άπωθήστρ άπ’ αΰ
τής πεπυρακτωμένον σίδηρον.

—  Πρό στιγμής τά έλεγον, δτι ή θέσις 
τοΰ νέου τούτου είναι ανεξήγητος.

—  Ανεξήγη τος . . .  πράγματι, έπανέλα- 
βεν ή Σάρρα ώς πένθιμος ήχώ.

—  Ά λ λ ά  μέλλω νά τοΰ δμιλήσω μετά 
τό  γεΰμα... θ ά  καταστήσω γνωστόν τό 
αποτέλεσμα. Ίδοΰ δ κ. Μερλώ, δστις έρ
χεται νά σάς ζητήση δπως μεταβήτε είς 
τό έστιατόριον.

Ό  κόμης προσήνεγκε τόν βραχίονά του 
τ?) κυρία Smorden, καί κατά ζεύγη, 
βραδέως, οί κεκλημένοι άνέβησαν τάς

βαθμίδας καί είσήλθον είς τάς λαμπρώς 
φωτιζομένας αίθούσας, ών ό άπαστράπτων 
άπλετος φωτισμός άπετέλει καταπληκτι
κήν άντίστασιν πρός τό έξω σκότος.

Ή  Σάρρα έλαβε καιρόν νά συνέλθτρ.
Καθίσασα Ιρριψε βλέμμα περί αΰτήν 

καί είδε τόν Σεβεράκ μεταζΰ τών δύο 
νεανίδων τεθειμένον.

Διηύθυνεν έπ’ αΰτοΰ έπιτακτικόν καί 
απειλητικόν βλέμμα, τοΰ όποιου δ νεα
νίας δέν ένόησε τήν σημασίαν, ώς νομί- 
ζων τό απόρρητόν του καλώς κεκρυμμένον.

Πλήν δ Φροσσάρ, δστις έφαντάζετο δτι 
θά νικήσν) πάσας τάς δυσχερείας καί θ’ 
άσφαλίσιρ έφάπαζ τήν τε τοΰ φίλου του 
εΰδα ιμονίαν καί τήν ίδικήν του, μακια- 
βελικώς άπεκάλυψε τοΰτο.

Κατά  τήν Ιναρζιν τοΰ γεύιχατος ή συν- 
διάλεζις ήτο χαλαρά.

Μόνος δ κόμης, διά τής ίδιαζούσης 
αΰτφ ώς άνθρώπψ τοΰ κόσμου χάοιτος, 
εΰρε τό μέσον τοΰ έκπληροΰν τά  καθή- 
κοντά του ώς οικοδεσπότου.

Ή  Σάρρα, άπορροφωμένη ΰπό τών ανι
αρών σκέψεών της, πάσα'' προσπάθειαν 
κατέβαλλεν ϊ να φανή φαιδρά, άλλά φρι
καλέα άναπαρίστατο έν τφ  πνεύματι αΰ
τής ή προδοσία τοΰ Σεβεράκ.

Όσιρ έζήταζε μετά προσοχής τήν δ ια
γωγήν τοΰ νεανίου, τόσω άπεκάλυπτε τό 
άλλοπρόσαλλον αΰτοΰ.

Είχε λοιπόν αποφασίσει νά τήν έζαπα- 
τήσιρ καί αΰθις διά ψευδών ύποσχέσεων 
καί τήν έπαύριον νά άναχωρήσιρ. Ωστε 
άν δέν μετέβαινεν ή ιδία είς Bois-le-Roi, 
οΰτε κάν ήθελεν έλθη παρ’ αΰτή.

Έφριζεν ΰπ’ οργής βλέπουσα έαυτήν 
τόσον άναζίως διαβουκοληθεΐσαν.

’ Εν τινι μεγάλιρ ένετικφ κατόπτω  α
πέναντι αΰτής κρεμαμένψ, είχεν άντανα- 
κλασθή ή μορφή της ^Εθεώρησεν έαυτήν 
μετά πικρίας. Δέν ήτο λοιπόν άρκούντως 
ώραία;

Τίνος έδεΐτο λοιπόν δπως καταβάλιρ 
τήν ΰβριστικήν τοΰ Σεβεράκ ψυχρότητα ; 
Έφερε τά όμματα πρός τό μέρος τοΰ νεα- 
νίου, δστις κεκυφώς καί κατηφής έσίγα.

"Ηδη εΰρισκεν αΰτόν άρρενωπότερον ή 
πρό τής άναχωρήσεώς του.

Τό ήλιοκαές πρόσωπον καί οί παχεΐς 
μύστακες του παρίστων άνδρικώτερόν τι 
ή πρό Ιτους.

Τνί ήρεσε πολΰ οδτω, καί βαθμηδόν ένφ 
έθεώρει αΰτόν κατελήφθη ύπό φλεγούσης 
έπιθυμίας νά εΰρεθή αύθις μόνη μ ετ ’ αΰ
τοΰ. Αί παρειαί της έγένοντο περιπόρ- 
φυροι,ώσεί έφλέγοντο. Οί οφθαλμοί της 
έσπινθηροβόλουν.

Και ύπό οίστρου κυριευθεΐσα, ήρζατο 
ζωηράς συνομιλίας καταθελζάσης πάντας.

Έ ν  μicZ στιγμή ή γενική προσοχή συν- 
εκεντρώθη περί αυτήν.

Καί δ Σεβεράκ, ήναγκάσθη νά λάβτρ 
μέρος είς τήν συνδιάλεζιν ϊν’ άποβάλτρ πά. 
σαν υπόνοιαν.

Δέν ήδύνατο δμως νά διαφύγιρ τό έκ 
τής Σάρρας έκρέον γόητρον, δπερ ήσθά
νετο έμφυλοχωροΰν καθ’ δλα αΰτοΰ τά  
μέλη.



Έδέσποσε πάλιν βΰτοΰ ή μαγική *ΰ- 
τ·ϊ1ς χάρις.

Βλέπων τάς προσπαθείας, άς αΰτη κα- 
τέβαλλίν δπως τφ  άρέστρ, ένόησεν δτι άντί 
νά έξασθενήσγι διά τ έ ς  άπομακρύνσεως ό 
Ιρως τέ ς  νέας γυναικός ϊλαβ» νέαν Ιν τα -  
σιν. Καί κατηρικσθη πρός στιγμήν έαυτόν, 
άναλογιζόμενος τάς τιμωρίας δς, Ιμελλε 
νά έπιβάλλη εις τό άξιολάτρευτον τοΰτο 
πλάσμα, οΰτινος το μόνον σφάλμα ήτο 
δτ» πολύ τόν ήγάπησε.

'Η  αίθουσα τοΰ έστιατορίου θερμαν- 
θεΐσα ύπό τών φώτων τών πολυελαίων, 
βεβαρυμένη ΰπό τών αρωμάτων τών άν- 
θέων, έφάνη αΰτΫί πνιγηροί. Εΰτυχώς τό 
γεΰμα ήν περί τό τέλος.

0 1  σοβαροί θεράποντες, διά τέ ς  έπι- 
σήμου βραδυπορίας των, ήνέωξαν τάς 
πρός τήν αίθουσαν θύρας. Ήγέρθησαν’ έν 
φαιδρότητι καί εΰθυμίι^, ή δέ μεγάλη 
τράπεζα, ή ΰπό κρυστάλλων καί αργυρών 
σκευών καί φώτων άπαστράπουσα, ϊμεινεν 
έγκαταλελειμμένη έν πολυτελεΐ άταξί^Ε. 

Τινές τών δαιτυμόνων, άδεώς πρός την 
δρόσον τέ ς  έσπέρας Ιχοντες, κατέλθον 
έπί τοΰ έξώστου.

Είς την άκραν τ έ ς  αιθούσης ΰπέρχεν 
άνθοκομεΐον μετά φιλοκάλου πολυτε
λείας διεσκευασμένον. Κιγκλιδοειδης έπί- 
χρυσος έρκάνη έκάλυπτε τόν τοίχον, χρη· 
σιμεύουσα ώς στήριγμα είς τά  άνερπυ- 
στικά φυτά.

Ά π ό  τ έ ς  οροφές ήρτιΖτο πολύτιμος 
πολυέλαιος έκ σιδηροξύλου, ύπό τ έ ς  έπι- 
δεξίας καί υπομονητικές τών Σινών χεί- 
ρός γεγλυμμένου, άφ’ οΰέκρέμαντο συμ
πλέγματα φύλλων καί άνθέων. Μαρμά
ρινοι ανδριάντες, κατέθελγον την όψιν 
διά τέ ς  τέχνης καί λευκότητας.

Μέγιστα άγγεΐα έκ πορσελάνης έκό- 
σμουν τάς τέσσαρας γωνίας τ έ ς  αιθού
σης ταύτης, έν ή ανάκλιντρα καί κλι- 
σμοί διά ξύλου περιττώς είργασμένου καί 
πολλοΰ άλλου κόσμου πεποικιλμένοι, πα- 
ρεϊχον άνετον άνάπαυσιν τοϊς καθεζομέ- 
νοις.

Κλίμαξ έκ γεγλυμμένου ξύλου ώδήγει 
είς την βιβλιοθήκην, κειμένην έν τφ  πε- 
ριπτέρφ έν φ κατώκουν ή δεσποινίς Δε
συνή καί ή φίλη της Μαγδαληνή.

Έ ν  αΰτφ ό στρατηγός Αρχείο συνεχώς 
καί άνεπαύετο μετά μεσημβρίαν. Μεγάλα 
έπτυγμένα έξ έρυθροΰ σηοικοΰ παραπετά
σματα κατέπιπτον έπί τών ΰελωμάτων 
τών παραθύρων έξασθενοΰντα τάς ήλια- 
κάς ακτίνας. Τό Κδαφος έκ μωσαϊκοΰ 
διετήοει έξαίρετον δρόσον. Τό έσπέρας 
έλάμβανον τόν καφέν έν αΰτφ καπνίζον- 
τες.

Έ ν  τφ  διαμερίσματι τούτψ,περί στρογ- 
γύλην τράπεζαν, φέρουσαν φιάλας άφθο
νου ποτοΰ, ένφ, έν τγ) αίθούσν), νέος τις 
αξιωματικός τών οΰσσάρων επαιζε κλει- 
δοκύμβαλον, ό συνταγματάρχης Πομπε
ράν, ό La Livinifere, ό Σεβεράκ καί ό 
Φροσσάρ συνδιελέγοντο κα τ ’ ολίγον πί- 
νοντες kummel ή chartreuse Ό  λόγος 
φυσικώς έστράφη έπί τοΰ πολέμου, καί ό 
Μερλώ, δστις άπό τινων στιγμών, έκίνει

την κεφαλήν του,πορφυράν γενομένην ΰπό 
αγωνιώδους πέψεως, ανέκραξε μ ε τ ’ ειρω
νείας :

—  Α λλόκο το ι  άνθρωποι αΰτοί οΐ νέοι! 
Α ξ ιω μ α τ ικ ός  καί νά παίζγ) πιάνο ! Είς 
την έποχήν μας έπαίζαμεν κλαρινΐττο  
πέντε ποδών.

Γενική διαμαρτύρησις ήγέρθη κατά τών 
λόγων τοΰ συνταγματάρχου.

—  Συνταγματάρχα, νομίζετε λοιπόν 
δτι ό λοχαγός Άδελάρ δέν είναι έξαίρε- 
τος αξιωματικός, έπειδή παίζει τετρα- 
χόρους καί στροβίλους δπως χορεύσωσιν 
αί κυρίαι ; είπεν ό Πομπεράν, δστις κα
τόπιν καλοΰ γεύματος καθίστατο φαιδρό
τατος. Ά  ί συνταγματάρχα, βλέπω μετά 
λύπης δτι είσθε κακόβουλος ! Να ί, τό 
παρατηρώ μετά θλίψεως δτι κακολογείτε 
δλους τούς ανθρώπους ! Ήξεύρω δτι ύμεΐς 
εισθε τέλειος, ύμεΐς συνταγματάρχα,δπερ 
δίδει ήμϊν τό δικαίωμα νά είσθε αΰστη- 
ρός πράς τοΰς άλλους. Ά λ λ ά  καταχρ2 - 
σθε, καί τοΰτο μέ λυπεί. Λόγον τιμές, 
συνταγματάρχα, θλίβομαι άκρως.

—  Τά! τά ! τά ! Ήξεύρω έγώ τ ί  λέγω, 
έγόγγυσεν ό Μερλώ. Οί σημερινοί α ξ ιω 
ματικοί δέν αξίζουν σάν τούς παλαιούς... 
Καί ό στρατός, κύριε, ό στρατός ! Ν ομ ί
ζε τε  δτι έπολέμησαν είς τόν τελευταΐον 
πόλεμον ;

—  Τ ί  Ικαμαν λοιπόν ; ήρώτησεν άσυ- 
νέτως ό Φροσσάρ.

Ό  συνταγματάρχης βλοσυρώς αΰτόν 
προσιδών ήτο έτοιμος νά έκραγΐ). Ό  
Φροσσάρ έποίησε κίνησίν τινα ώς Ϊνα δια- 
φύγν). Ά λ λ *  ό Μερλώ έδράξατο αΰτοΰ 
έκ τοΰ κομβίου τοΰ ίματίου του.

— 'Ο κ.Φροσσάρ λαμβάνει τόν λόγον;... 
Ό  κ. συμβολαιογράφος άνακατόνεται είς 
στρατιωτικά ζη τήμα τα  ; Ακούσατε  τόν 
στρατιωτικό τέ ς  κάμαρας, κύριοι...Άκού- 
σατέ τον, τόν πολεμιστή μέ ταϊς παν- 
τούφλαις...

—  Ά λ λ ’ έγώ υπηρέτησα, συνταγμα
τάρχα, είπε δειλώς ό Φροσσάρ.

— Ύπηοέτησες ποΰ; Είς ποίαν αάχην ; 
Πό τε ; άνέκραξεν ό Μερλώ, άναβαίνων 
κατά ενα τόνον είς έκάστην έρώτησιν.

—  Είς τό μεταβατικόν, έν Παρισίοις, 
κατά τήν πολιορκίαν ;

— Etc τό μεταβατικόν, είς τό Παρίσι, 
έβρόντησεν ό συνταγματάρχης. Τότε  σείς 
έκάμετε τήν 4 Σεπτεμβρίου ; Καί κεραυ
νοβολών αΰτόν διά τοΰ βλέμματος, δ 
Μερλώ έφαίνετο κατηγορών τοΰ Φροσσάρ, 
δτι μόνος άνώρθωσε τήν Δημοκρατίαν 
άνατρέψας τήν Αυτοκρατορίαν.

Ό  νέος συμβολαιογράφος ΰψωσε τοΰς 
βραχίονας είς τόν οΰρανόν, πάντη άποτε- 
θαρρυμένος.Έφαίνετο τόσον ακατάλληλος 
νά δράσγ) πρόσωπον ανδρείου, ώστε πάντες 
ήοχισαν νά γελώσι.

["Ε π ετα ι συνέχεια].

I. Π .  Γ ε ο ρ γ α ν τ ο π ο υ λ ο ς

Γ Ρ Λ Μ Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ ί ς Μ

κυρίας Ειρήνην Μ . Κοντογιάννη χαι Πηνελόπην 
Δροσίνη χαί χχ. Μαρίνον Μονόπολιν, Μιχαήλ Μ ο- 
σχίδην, Ευστράτιον Χρηστίδην, Διον. Δαλουχάρην, 
Παύλον Πατραλέξην, Ν ιχόλ. Λαναραν, Ά λ έ ξ .  Μ α- 
ρινόπουλον, Χαρ Γ .  Συμεωνίδην, Ν ιχ. Στραβοπόδην, 
Χρ. Ξηρογιαννόπουλον, Ν ιχόλ. Κ . Στουπάθην, Ά ν τ .  
Ρ ιζότον, Δημ. Θωμόπουλον, Λέσχην ■ Ζάκυνθος» χαί 
Ν .  Π . Νιχολάου. Συνδρομαί υμών έλήφθησαν. Εύ- 
χαριστοϋμεν. —  χ. 11. Κότσιχαν. Έλήφθη Αντίτιμο 
400 φύλλων «Ία τροϋ  Απομνημονευμάτων·. Εύχα- 
ριστοϋμεν. —  χ. Νικόλαον Θεανόπουλον. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Φύλλα έλλείποντα άπεστάλησαν μετ’ 
« Απομνημονευμάτων Ία τροϋ ·. —  χ. Φ ώτιον Γ . Φ ω - 
τόπουλον. Έλήφθη άντίτιμον συνδρομής «Ε κ λ ε 
κτών» χαί 130 φύλλων «Ία τροϋ  Απομνημονευμά
τω ν ». Έλλείποντα, «Λ ίκ να » χαί « ’Απομνημονεύ
ματα» άπεστάλησαν. — χ. Μ. Ν . Μίγχλην. ’ Ελήφθη 
άντίτιμον 270 φύλλων «Ία τρ ο ϋ ’Απομνημονευμάτων». 
Θα πέμψητε ?τι δρ. 4,50, "να λάβητε χαί «Λ ίχ να ». 
Etc τήν άπόδειξίν σας μόνον συνέβη λάθος, διότι τό 
στέλεχος εΤνε άχριβές. —  χ. Μελέτιον Ξυγχάκην. Έ 
λήφθη άντίτιμον συνδρομής «Έ χ λ εχ τώ ν ». Βιδλίον, 
δυστυχώς έξηντλήθη, άντίτιμον είς διάθεσιν σας. —  
χ. I .  Α . Κ . Δυστυχώς άχατάλληλον. —  χ. Δ  Μ ά- 
στραχαν. Ε π ισ τολή  περιέχουσα 4.80 δέν έλήφθη, ά λ 
λως τε αί περιέχουσαι χρήματα έπιστολαί πρέπει νά 
άποστέλλωνται έπί συστάσει.— κ Ί ω .  Δ .  Χατζόπου- 
λον. Συνδρομή σα; έλήφθη. Φύλλα άπό τοΰ άριθ. 
484 άπεστάλησαν — χ. Μ. X . Μ ε σ ο Λ ό γ γ ιο τ ·  Δη- 
μοσιευθήσεται. — χ. Δ . ’Αθ. Σιμάχην. Ένεγράφητε. 
Ά ντίτ ιμ ον  συνδρομής σας χαί λοιπών έλήφθη. Έ λ 
λείποντα, «Ποιήματα» χαί «Έμερολόγιον» άπεστά
λησαν. —  χ. Α ντώ νιον Παππαδόπουλον. Έλήφθη 
συναλλαγματική πρός έξώφλησιν, λ. Σ Τ ' ϋτους « Έ -  
χλεχτών». Φύλλα «Έ χ λ εχ τω ν » χαί 5 Ιτισειραΐ « Ί α 
τροϋ Απομνημονευμάτων» άπεστάλησαν.Έγράψαμεν.
—  χ. Φρ. Μαρχοίζον. Έλήφθη άντίτιμον συνδρομής 
σας «Έ χ λ εχ τω ν » χαί 120 φύλλων «Ία τροϋ  Α π ο 
μνημονευμάτων», ατινα άπεστάλησαν μετά τής άπο- 
δείξεως χαί «Λ ίχ νω ν» Λυπούμεθα μή δυνάμενοι 
νά παραχωρησωμεν τά λοιπά βιβλία ε\ς τήν τιμήν, 
τ;ν προσφέρετε. —  χ. Παναγήν Μεταξαν. Διεύθυνσίς 
σας διωρθώθη. —  κ. Δ . Ε . Μαρτινέγχον. Έλήφίη 
έπιταγή. Εύχαριστοϋμεν. Συνεμμορφώθημεν τη έπι
στολή αας. Έγράψαμεν. —  x. Ν . Γεράρδον. Ελήφθη 
έξώφλησις Σ Τ ’ έτους «Έ χ λ εχ τω ν · χαι δρ. 74.30, 
άπέναντι φύλλων «Ία τροϋ  ’Απομνημονευμάτων». Έ 
γράψαμεν. —  χ. Θ. Ήλιόπουλον. Έλήφθη άντίτιμον 
βιβλίων χαί συνδρομής χ. Λ .  Ίατροϋ. Έγράψαμεν.
—  χ. Έ μ μ . Βεχιερέλλην. Έγράψαμεν, ό λογαρια
σμός εΐνε άχριβής.

Τά  Ιξής βιβλία, ευρισκόμενα έν τώ  Βιβλιοπωλείψ 
ήμών, άποστέλλομεν ταϊς Έπαρχίαις χαί τώ  Έ ξω -  
τεριχφ, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών. —  Έπίσης 
προμηθεύομεν εις πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρχιϊ 

ή αΐτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμον αΰτοϋ.

Η Λόρα Άνδρέου Κάλβου καί άνέκδοτος δμνος 
ΰπό Α . Μ αρτελάου δρ. 1,20. —  Ισ το ρ ία  τεθνεώ- 
τος, μυθιστόρημα, δρ. 2. —  Κραυγή τής παρά- 
φρονος, μυθιστορία Ικ τοΰ γαλλικού, δρ. 2.— Λ ή 
σταρχος Λασεσναγή , δπό Έ ρ νέσ το »  Κ α ’ ι εν «η, 
δρ. 4 ,50.— Μ νηστή τώ ν  έκατομμυρίων, δρ. 5 .—  
Μ εγάλη  περιουσία, νεώ τα τον μυθιστόρημα, δπό 
Ξ α β ιέ  δε Μ οντεπέν (τόμοι 2 .) δρ. 3.20.— Μαΰρος 
πειρατής, μυθιστόρημα δπό Λ . Νουάρ, (τόμοι 3.) 
δρ. 4. —  Μαρχησία Γαβριέλλα , μυθιστόρημα Ι 
ουλίου Μαρύ. δρ. 3 .—  Μικρά μήτηρ, δπό Α ίμυ- 
λίου Ρισβούργ, δρ. 4.— Μ εγάλη ’Ί ζ α ,  δπό Α λ ε 
ξάνδρου Μπουβιέ, μετάφρασις έκ τοΰ γαλλιχοΰ, 
δρ. 4. Μ ιχαήλ Στρογκώ·ρ άπό Μόσχας είς Σ ιβη
ρίαν, συγγραφή ’ Ιουλίου Βέρν, δρ. 2,50. —  Π άσ
σαλος τοΰ θανάτου, μυθιστορία έκ τοΰ γαλλικού, 
δρ. 1.50. —  Πάπισσα Ιωάννα, μεσαιωνική μ ε 
λέτη , δπό Έ μ .  Ροίδου, εκδόσις μ εγάλη  μετ& 
εισαγωγής, προλόγου, άπαντήσεως είς τήν Ιγκύ- 
κλιον τή ς ίερας Συνόδου καί έπ ιστολων ένός Ά ·  
γρινιώτου, δρ. 2.—  Πικουίλος Ά λ λ ία γα ς , μ ε τά - 
φρασις Ν. Δραγούμη ( τόμοι 7 ) δρ. 6. —  Τό
Τριακοσιάδραχμον "Επαθλον, Γρηγορίου, Δ . Ξ ε -  
νοποόλοβ λεπ. 50.—  Π αλαιαΙ Ά μ α ρ τ ία ι  λυρική 
συλλογή, δπό Δημ . Γρ . Καμπούρογλου λ3π, 60, 
Άσκάνιος, δπό Ά λ ·  Δουμά (τόμ . 7 ) δρ. 4.20 —

Τν/ ίογραφεΊον  Κ ορ Ινντης, SSof Π ρ ο α σ η ί ο ν  άρ ιθ .  ί0


