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ξεν δτι ή έκτίμησις τοϋ Ηιέρσου δέν έστηρίζετο μόνον έπί τής ατομικής έκείνης
συμπάθειας, ήτις πολλάκις κρατεί συνεσφιγμένους δύο εκλεκτούς παράγοντας έΐς
τό έδαφος τής 7.W?,- άντιληψεως. άλλ’
οτι έρρεεν ευθύ άπό πεποιθήσεων άνωτέρας πολιτικής έμπνεύσεως. Ό ©ιλο'σοφος
ιστορικός είχεν ένν.ήσει ότι ζί διδασκα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
λία’. τοϋ έν Ζυρίχη διδασκάλου έπέδρασαν έξόχω: έπί τής συνειδήσει·-»; τοϋ Γαλ
Μοοκόπιος οίκονομάδιις.
λικού λαού καί ευόρφωτζν πεποιθήσεις ε
δραίας καί άσκλεύτου;. διά τή: κζαταΦρειδερίκου Σύλλερ, Λ Χκ»'«
Οικδς θεάαός, ύπό Γεωργίου Καλοσγού- νΐ'.ήτου έκείνη; δυνάμεω;, ήτι: αποτελεί
τό κύριον γνώρισμα τών μεγαλοφυών άν
ρου.
‘Κκ τών Απορρήτων, ποίημα, ύπό Μ. δρών. (-ά ήδυνατό τις νά είπη άνευ υπερ
βολής οτι ολόκληρο; ή άνέλξι: τών με
Μαλακάση.
γάλων
γεγονότων ώ: έδημ·.ού:γησεν αυτά
•ίι ζτράγρλα ή -Φ'γί, διήγημα,ύπό Γ.
έν Γαλλία ή παντοδ .ναυ.ος κυριαρχίζ τοΰ
Στρατήγη.
ιΐαϋλος Καλλιγάς, ύπό Α.ί.Μάνούσου. εύγενοΰς εκείνου λζοΰ.έφεοε τήν σφραγίδα
ζαί τό ΰφος τοϋ αποθα/όντο; πιοέδοου
Ποτό ιίλέον, ύπό Paul Vezlam
τών συγγεγραμμενων τοΰ Λουξεμβούργου.
Λέγι’πτιακαΙ 'Λ ναιινάάεις. ύπό ΓεΑί θλιβερζΐ κποφρά-ϊες ζσαι άπετέλ'ωργ. Τσοκοπούλου.
σαν τνν ό/ληράν καί σ.ελζγχολικήν έπζύΕίκόνεε : ιίροκάπιος «linovouwnc.
ριον τής συνθήκης τή; Ί’ραγζφόρτη; ζαί
Έν τώ Δελτίω : Χαλλεαέλ Λακονρ.- τζ συνεχή ζζί αδιάλειπτα έκείνα πολι
•Εργαόϊα άννεδρίον ί·π><> τής llvevya- τικά επεισόδια, άτινα κατέστησαν πρό
ττκής Ίδιοκτηδίας —Πκντπκονταετηράς βλημα τήν Ευρωπαϊκήν είρηνην έπι μα
Γαλλικής Σχολής. — Φιλολογικά» καί κράν αλληλουχίαν ενιαυτών, έ/εησίυ.ευσαν
Καλλιτεχνικοί κίδήόεις. — Μυθιστορία ώς τοσζΰται πηγαί πατριωτικής έμπνεύ
Γεωργίου Όνε : ‘ο Άνωδελάς ιίλοάτος. σεως εϊς τόν εςοχον δημοκράτην φιλόσο
φον καί έδκψίλευσαν είς την έκτακτόν αύ
τοϋ διάνοιαν, ίσχυράν ζζί κκζτσίτόνητον
θέλησιν, άδολο·' ενθουσιασμόν και αναμ
ΣΑΛΛΕΜΕΛ ΛΑΚΟΤΡ
φισβήτητο·' κοινωνικήν καί πολιτικήν υ
περοχήν. ΊΙ γλώσσα ζύτοΟ ύπήρξεν ό δι«Οί δημοκράται ήμών είναι άδιάσπα- ερμ.ηνεύ; τών εγκαρδίων πόνων τοΰ μεγά
»στοι, σταθεροί εί; τά; άρχάς των ζαί λου Γαλλικού "Εθνο·>;, καί ό κάλαμος τό
«πεπεισμένοι οτι σκέπτονται όρθώς» έλεγε κκκτανωνιστον οινανον τών θζυμζσίων ε
συνήθως ό Θιέρσος, οσάκις αί πυλιτιζαί κείνων αποφάσεων, αίτ.νε; κνεβιβζσκν
τής Γαλλίας περιπέτειζι, προεκάλουν τό τόν λαόν τής Γαλλίας εις πειιωπήν μεκύρος τής πολιτικής ζύτοΰ φρονήσεως ζαι •(ζΜρ καί υψηλήν καί απέδειξαν ότι οί
έμπ:ιρίας· όταν δέ ό Βονκπαρτιστής Παύ εύγενεϊς λαοί, οί συναισΟζνόμ.ενο·. πλήρβί
λος Κκσσανιακ ερριυεν εί; τήν αίθουσαν τό αΐσθηαζ τή: αβιοπρεπείας αύτών καί
τοΰ Βουρβων.κοϋ μεγάρου τήν άπρεπή ε εύζόλω; επιβάλλονται κζί δυσζόλως ύποκείνην φράσιν, δΓ ής έχζρακτήρισ» τό δη δόυλοϋνται. — Ό Σαλλεαέλ Λαζούρ ύπήρμοκρατικόν αίσθημα τής Γαλλίας ώς ή ξεν αληθή: σκζπζνεύ; τής ανήθικου Αύπιαν φασιν Ναπολεόντειου ενθουσιασμού, τοζρζτορίζ: καί δηυ.ιουργό: καί συνεργά
Μζσσαλιώτη; ιστοριογράφος, άπήντησε της ά;ζα τοΰ δην.οκρατικοΰ καθεστώτος.
«Έκέρδισε αίαν θέσιν ΰΰηλή
δια τοΰ
μετά μεσημβρινής θέρμης ζζί έντάσεως.
δτι «οί μαθηταί τοϋ Σχλλεμέλ Λζκούρ,
«καλάυ.ου του κζί έφώτιτεν ε· α λαόν διά.
»θά δικψεύσωσι *·.ν συνήτοοον τής πεσού- »τή:’καρδία: του», ελ.εγεν ό Γαμ.βέτα:
»σης Αυτοκρατορία;», τό μέλλον κπέδει- είς τό προάστειον τοΰ Αγίου Αντωνίου,

όταν ανέπτυξε τό Οκυμ,άσιον Οέυ,ζ τή;
πολιτική: έλευθερίζς ενώπιον τριζζοσίων
χιλιάΐων ένθουσιώντων οπαδών του, δέν
ήστόχει δέ βεβαίως ό εύΟαρσύς ρήρωρ,
χαρακτηρίζω·' διά τής λακωνικής αύτοϋ
φρζσεως τήν πατριωτικήν δρκσιν τοϋ εν
θέρμου φίλου του, διο'-ι ούδείς ύπήρχεν έν
ΙΙαρισίοις, οστι; δέν άνωμ.ολόγε·. ότι ό
Σζλλεμέλ Λαζούρ ήτο ή ψυχή τοΰ δημο
κρατικοί» κόμματος. Ό βίος άλλως τε ο
λόκληρος τοΰ άνδρός άπετέλεσε σει-.άν δι
δασκαλίας πολιτική: πολυτίμου, διότι
δι-ήλΟεν αύτιν εξόριστο:, έργαζόμ.ενος δια
να κερδίσρ τόν άρτον του συγγραφών καί
τκλζ'.πόϊρυύμενο:. άλλά πάντοτε νικητής.
Και ω: διδάσκαλος έν Ζυρίχη ζαί ώς δια
λεκτικό: ρητωρ και ώς δηυ.οσιογράφος
•υπηρέτησε τάς δηυ.οκρζτ·.ζάς άρχάς. ώς
ούδείς έτερος ίσως τών συγχρόνων αύτοϋ,
οτε δέ πκρήλθον αί δυσχερείς ζμερζι και
ένεΟρονίσθη πανίσχυρος ή δημοκρατία, ά•'έπτυξεν ύπό τόν ορίζοντα τών πολιτιτών
απολαύσεων, ισην εντασιν διανοητικήν
ζαί ούχί κατώτερον πατριωτικόν αίσθη
μα ! Καί ώς διοικητή: έ» Αυών ήδυνήΟη
ν’ αναχζιτίση τάς αχαλιναγώγητους όρμάς τοΰ έπκναστζτιζοϋ όχλου ζαί ώς [ίουλευ-ή: άργότερον έπεβαλε διά τής φω
νής του σεβασμόν είς τά θρασέα λείψανα
τών μοναρχικών κομμάτων, τά όποια έπολέμησαν αύτόν μ.ζ.ιωδώς. Άλλ’ ή δύναμις τή: ρητορική, αύτοϋ ύπήρξεν κκατάσχετος, καί ένίκησε διότι ήτο φιλόπατρις καί τίμιος δημοκράτης.
Κατά τά τελευταία ετη τοΰ πολυκυμάν-ου ζύτοΰ βίου ύπήρξεν υπουργό: τών
’Εξωτερικών, εξελέγη μέλος τής Ακαδη
μίας, καί πρόεδρος έπ’ εσχάτων τής Γε
ρουσία; εί: ζντικατάστασιν τοΰ κποθχνόντος Φερρί, συνεισεφερε δέ αφειδώς ζαί
<λ: διπλωμάτης, κζί
πολιτικόν πρόσω
πο·' ζαί ώ: φιλόλογο: εί: τήν άνύψωσιν
τών ιδεών εκείνων, άφ’ ών τό πρώτον ώρυ.ήθη καί at όποΐζι ζαθωδήγησαν αύτόν ώ:
φαεινό: κστήρ εί: τό στάδιο·' έ'θζ διέπρεψε, διότι 'ιπηςέτησε τό κοινόν τής πατρίδος του συμφέρον, μετά τ μιότητος καί
αΰταπζσνήσίκς.
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Δελτίον τών 'Ολυμπίων—« Ό άνω φελλ; πλούτος»

Δελ τίον τών Όλυ μ π ίω ν
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

λου, Ολυμπίαν κλπ. Τών εορτών παρεκ/ήθη νά προεδρεύσρ ή Λ. Β. Τ. ό Διά
δοχο;.

Τό ύπέρ τής πνευματική; ιδιοκτησίας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ
συγκληθέν έν Άθήναι; συνέδριον, κποτελούμενον έκ διαπρεπών άνδρών έν τοϊς
γράμμασι καί ζ·7, νομική επιστήμη..συνήλθε
"Εκθεσι; πεπραγμένων 21 Δεκεμβρίου
τρις μέχρι τοϋδε. Συνεζήτησε διάφορα
1894· 21 Μαΐου 1896. Εί: τεύχος έκ
ζητήματα σχετικά πρός τόν σκοπόν τοϋ
40 σελίδων εκτίθεται ή μέχρι τοϋδε δρζσυνεδρίου, έν οίς καί τό περί διεθνών
σις τοϋ «Συλλόγου τών Φιλοτέχνων», γί
συμβάσεων όσον άφορζ τά έργα τοϋ
νεται δέ λόγος έν αύτώ περί τοϋ σκοπού
νοός και τή: τέχνη; τά είς τήν Έλτοϋ συλλόγου, τών εορτών, εσπερίδων συλ.ηνικήν γλώσσαν μετζφερόμενα. Είτα επι νζ.υλ'ών. διαλέξεων, εκδρομών, πινακοθή
τροπή άποτελεσθε.σκ έκ τών ποοεδρων
κη: κλπ. άτινζ πάντα συνετέλεσεν ούτος.
τοϋ συνεδρίου κ. κ. Δ. Τζιβανοπούλου είΈπίσης αναγράφονται τά περί συνεδρίου
σαγγελέως τοϋ Άρέίου Πάγου και αντι
τής πνευματική: ιδιοκτησίας, μουσείου
προσώπου τής αρχαιολογικής εταιρεία;
συγχρόιυυ Ελληνικής καλλιτεχνία; κλπ.
και Διον. Στεφάνου πρώην ύπουργοϋ και
Τά μέλη άνέρχοντζι είς 140 περίπου, διά
αντιπροσώπου τών έν Ζακύνθω συλλόγων,
δ’ έσοδα ζζί έξοδα είς 2.500 δρ.
τών κ.κ. Δημ. Κορόμηλα, Ίω. Φρζγκιζ,
Α. Μάτεση. κζί τοϋ γραμματέως τοϋ συ
νεδρίου κ. Δ. I. Κζλογεροπούλου πζρζΦΙΔΟΔΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΚΑΙ
σταθεϊσα εις τόν κ. Πρωθυπουργόν ήτήΕΙΔΗΣΕΙΣ
σατο τήν κυβερνητικήν αρωγήν. Όκ. πρω
θυπουργός ύπεσχέθη νά ύποβάλη είς τήν
Βουλήν νομοσχέδιου, ού τήν σύνταξιν άνέΈν τή τελευταία συνεδρία τής 'Επι
θηκε τώ συνεδρίω, οπερ κζί ειδικήν
κατήρτισε
επιτροπήν πρός τοΰτο έκ στημονικής Εταιρείας ό μέν ζ. Κόντος
τών κ. κ. Δ. Τζιβανοπούλου. Δ. Στεφά άνεζοίνωσε κριτικά; παρατηρήσεις είς τήν
νου, Ν. Καζάζη, X. Άννίνου. Γ. Άμπελζ Βατρζχομζχίαν, ό δέ ζ. Βάσης διέλαβε
καί Γ. Σρέιτ. ΊΙ έπιτροπή έπελ.ζβετο περί τοϋ Άτινίου ψηφίσματος.
τοΰ έργου της, είναι δέ βέβαιον ότι προ
σεχώς λύεται καί πζρ’ ήμΐν τό ζή
Χίον εΰ-.ηακ έν παΐαιά Κορίνθω άνευτημα τής πνευματικής ιδιοκτησίας διά
ρέθη. Είναι ολόκληρος αρχαία οδό: πλα
νόμου, ού τό τέλειον έγγυκτκι τό συ
κόστρωτος, διερχομένη διά τοΰ ναόϋ τής
νέδριου καταρτισθέν έξ άνδρών έξόχως ει
Χαλιήτιδος Άθηνάς ζζί έφ’ η.ς έλπίζεται
δικών.
ν’ άνευρεθώσι θεμέλια αρχαίων οικοδομη
μάτων. Ή αρχαιολογική εταιρεία θά ένεργήσγ, άνασκαφάς.

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Ιΐεντηκονταετηρίς

Κατά τόν Απρίλιον τοΰ προσεχούς έ
τους αί Άθήνζι θά γείνουν τό συνεντευκτήριον τοϋ παρισινού κόσμου τών γραμ
μάτων. Συμπληρουμένης πεντηκονταετίας
άπό τής ίδρύσεως τής έν ΆΟήναις Γαλ
λικής αρχαιολογικής σχολής, ένεργείζ τοϋ
διευθυντού αύτής κ. ’ίϊμόλ διενεργηθήσονται ενταύθα πανηγύριζα', τελεταί έκτα
κτου φιλολογικού ενδιαφέροντος. 'Ο Μουνέ
Σουλύ θά ζα.τέλθγ εις ’Αθήνας νά παρζστήσγι μετά τοΰ λαϊκού θιάσου τής Come
die FranQaise τόν «Οίδίποδα Τύραννον»
έν τώ θεάτρω τοϋ Διονύσου, καταλλήλως
διασκευαζόμενο). Ό Σουλύ αποδεχόμενο;
τήν πρότασιν ταύτην, ένθουσιωδώ; είπεν
ότι θεωρεί «τό ωραιότερου δνειρον τοϋ
βίου του» νά διδάξη έν Άθήνζι; αρχαίου
δράμα. ΊΙ διδασκαλία θά γίνγ άτυχώ;
εις τήν Γαλλικήν, ελλείψει άλλου ήθοποιοϋ έν ήμερα. Έπίσης θά συγζληθή
τήν έποχήν εκείνην έν ΆΟήναις διεθνές
αρχαιολογικόν συνέδριου, έκθεσι; θά διοργανωθή τών συγγραμμάτων τών μέχρι
τοϋδε διατελεσάντων μαθητών τής Γαλ
λική; σχολής, έκδρομών είς Δελφούς, Δή

Ύπό τό ψευδώνυμον Βερρής άνήλθεν
είς τήν σκηνήν έξ έρωτος πρός τήν τέχνην
ο υίός τοϋ έν Χανίοις Γεν. προξένου κ.
Γεννάδη. Συνεργάζεται έν Σμύρνη, εις τόν
θίασον Βεοώνη.
Ύπό τοΰ έν Πειραιεϊ δικηγόρου Άλ.
Βραχνού έξΐδόθη τομιδίου διηγηματίων,
ύπό τόν τίτλον «Σόκιν®. Είναι γεγρζμμένα άνευ τέχνης, σκηναί σκανδαλώδεις.
Άπό τό βιβλίου άξίεει κυρίως ό . . . πρό
λογος τοΰ ζ. II. Νιρβάνα.
Ό Γάλλο: καθηγητής Βουσέ έξέδωζ.εν
είς τέσσαρας τόμου: «Ιστορίαν τοϋ παρά
τοϊς άρχζίοις Αθηναίοι; ιδιωτικού δι
καίου».

Λήγοντας μετ’ όλίγα φύλλα φοΰ
πρώτου έτους παραζαλοϋνται οί σΰνδρομηταί μας, όσοι καθυστεροϋσιν εΐσέτι τάς σύνδρομά; των, νά σπεύσωσι
νά άποστείλωσι ταύτας, ώς και εκείνοι
εις ούς έχομεν πέμψει τάς αποδείξεις.

Γνωστοποιοϋμεν άμετακλήτως είς
τούς έν Κωνσταντινούπολήι ανταπο
κριτής μας ’Αδελφούς Νοτάρη, οτι έάν
μέ πρώτον ταχυδορμεϊον οέν μάς άποστείλωσι τήν εξόφλησιν τοΰ λογαρια
σμού τής πρώτης τούλάχιστον εξαμη
νίας, Οά προβώμεν δικαστικώς καί έστω
πρός γνώσιν των.
Έπίσης συνιστώμεν εις τον έν
Μυτιλήνη άξιοσέύαστον επιστολογρά
φον κ. θεμιστοκλήν Ψύχαν να άποστείλη τας καθυστερουμενας συνδρο______________
Παρακαλοΰμεν τού: αντιπροσώπους
μας κ. κ. Π. Ματιάτον και Ν. Μοσχολιόπουλον νά μάς πέμψωσι τάς
είσπραχθείσας συνδρομάς ώς καί τάς
μή είσπραχθείσας αποδείξεις.
Ό κ. Σπ. ΙΙρίντζης οφείλει
παραοώση τάς πρό πολλοΰ παρ'
τοϋ είσπραχθείσας συνδρομάς είς
κ. Κ. Ι’αμον, γραμματέα τοΰ
τόθι ελληνικού προξενείου.

νά
αύ
τον
αυ

Παρακαλοΰμεν τόν εν Σμύρνη κ.
Λεωνίδαν Στυλιανοπουλον νά μάς άποστείλή τας είσπραχθείσας συνδρο
μάς.
Παρακαλεϊται νά εύαρεστηύή νά
μάς άποστείλη τάς είσπραχθείσας
συνορομά: ο πανυ εύγενώς αποδεχθείς
τήν αντιπροσωπείαν τών « Ολυμ
πίων» έν Άγίω Όρ·ι κ. Χρηστόφορος Ιβηρίτης και νά μάς γνωστοποίη
ση τάς ένεργείας τού διά τάς ύπολειπομένας αποδείξεις.
Συνιστώμεν είς τον έν Τρικκάλοις
αντιπρόσωπον μας κ. Δημ. Μηλιγγιώτην να συμμορφωθή ώς έν προη
γούμενη έπιστολή τοϋ καθορίζομεν.
ΐνστω οε προς γνώσιν του οτι οι αυ
τόθι συνδρομηται μας παραπονοϋνται
οτι οέν λαμβανουσι τό φύλλον.

Οσοι έκ τών συνδρομητών μας δέν
έχουοι λάβει τακτικώς τά φύλλα παΌ Ιταλός συγγρζφεύς G. Monti έξέ- ρακα/.οϋνται νά μάς γνωστοποιήσωσι
δοτο τόμον έκ ·52 σελίδων περί τού τούτο όπως τούς άποστείλωμευ τά έκ
«"Αλγους έν τή ποιήσει», έν Ανατολή, "ήί ταχυδρομικής υπηρεσίας καθυστεΈλλάδι καί Γωμ.γ. Ή καλλιέπεια τοΰ ύ ρηθέντα μάς γνωστοποιώσι δέ ^οταν
φους άμιλλάται μέ τήν ευθυκρισίαν τού παρατηρώσιν ανωμαλίαν τινά περί
γράφοντος, ζποδεικνύει δέ ότι τό άλγος τήν άποττολήν τού φύλ'Λου.

είναι έμφυτον εί; πάντα; ιούς ανθρώπους
πασών τών έποχών καί οίαςδήποτε κοι νωνίας.

II αντιπροσωπεία έν Λίγύπτω άνετέθη είς τόν κ. Χρ. Μαλανδρΐνον.
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χεϊρά; του : Διότι έάν τό κκκόν ένένετο,
«Κκί διατί νά έλθ-ρ ή γυνή ένταΰθα ; ότι είναι άγνότατον άνθος : Τώρα 2ν σζ;
διατί ή γυνή κύτη άνθίστζτο ήδη ; ΊΙ
άρέσκη
ύπερζσπ.ζετε
τη
<
ζκ;μη
!
Κζί προτείνατε εΐ; αύτήν συναλλαγήν,
δέ παρούσα δυσάρεστο; τών πραγμάτων
—
"Αχ,
Θεέ
μου
!
είπε
στενάζουσζ
ή
όμοίαν πρό; έζείνην τήν ότ.οίαν προτείνε
Όχι δεν υπερασπίζω άλλον κζτάστζσι; δέν προήρχετο έκ τή; κνεξητε κζί είς έμέ την ιδίαν νά προσφέρετε νεαρά
γήτΰυ κζί άνοήτου τζ'/της άντιστάσεως;
δηλονότι τήν ζωήν τού ανθρώπου εκεί τινά άλλά την έμήν ζίδημοσύνην, τά
’Ενταύθα ή ζυρίζ Κουτρά δέν ήδυ
διαλυόμενα γλυκύτατα όνειρά μου ! Τί
νου όστι: κατά π2σαν πιθανότητα ΰπερήνήθη
νά συγκράτηση έαυτήν, καί είς βα
σπισεν αύτήν ύβριζομένην εΐ; αντάλλαγ έπραξα ίνζ ύφίστζμζ.ι τοιζύτζ. σκληρά;
θύ;
στεναγμός
άντήχησεν έν τή σιγή τοϋ
δοκιμασία; : Διατί είσθε τόσον εγωιστή;
μα τή; προθυμία’: της:
εργαστηρίου. ΙΙώς: ΊΙ άχρειότη; καί ή
κζί
τόσον
σκληοό;
:
Δέν
είναι
δυνατόν
»Οϊον μέγεθος διαφθορά; έκ μέόου;
να είσθε όπω; τούλάχιστον όλοι οί άνδρες χυδζ’.ότη; εί- ήν ήγωνίζετο· ό σύζυγό; τη;
σα; ! Καί πώ; αΐσχύνομαι διά τά άναν
αδιάφοροι δήλον ότι κζί αβλαβείς ; IIάν νά τήν πζρασ’.ργ,, ήσκησκ» ήδη τήν έ.τιοδρα σχέδιά σα; !
ροήν των έπ’ αύτή; ώστε να κζτζντήσγ
ό,τι
πράττετε είνζι τερατώδες· !
Δάκρυα αισχύνη; καί λύπη* έρρευσαν
εί; τό σηυ.εϊον νά ύέγγ, τήν δυστυχή
Προσέξατε,
προσέξατε,
διότι
υπάρ

έκ τών όφθαλμών της. Άλλ’ ό Βαλεντί
Σελή οτι δέν έπζνέπιπτεν εί; τό αμάρ
χει
ύπερτάτη
δικαιοσύνη
ήτις
πα

νο; έβλεπε σαρκαστιζώ; τήν σύγχυσιν καί
τάσσει καθ’ ήν ώραν ήκιστζ αναμένει τημά τη; της :
ταραχήν της, ώς είχε δεχθή πρότερον
Δέν ήθελέν ή νεκρά γυνή νά ύποκύψ·/]
τι; ....
μετ’ άπαθείζ; τήν οργήν της.
—
Μή
άνζνκά,ετε
εκείνου;
τούς
ο

κκί
άνθίστκτο. ’Αλλ’ ό λόγο; τή; άντι— Πρέπει νά ξεύρωμεν τί θέλετε,
ποίου; βασανίζετε ν’ απευθύνωσι τάς δε στάσεω; ήτο προφανής. Θί όφθζλυ.οί αύ
είπε. Μή σζέπτεσθε ποσώς νά παραιτηθώ
έγώ τής έκδικήσεω; ανθρώπου, όστις μέ ήσεις τη; πρό; τήν δικαιοσύνην ταύ τή; είχον διζνοιγή κκί μετέννόει.Τί ζλ‘40
περισσότερον χρειάζεται πρό; έξήγησιν τής
εξύβρισε κζί τόν όποϊον ζποστρεφομαι. την . . .
—
! Νά τα μζ;. πού φθάσζμε καί στάσεώ; τη; ; Κκί κύτη τήν έμέμφετο
έάν δέν μοί προσφέρετε την ζποζημίωσιν
εΐ; τά πζρζμίθιζ κζί τά; δυσιδαιμονία; διότι έπζνέστρεφεν εΐ; τήν εύθεϊκν οδόν
ήν σας ζητώ.
— Ήμπορώ έγώ νά αναγκάσω τήν είπεν ό Βαλεντίνος, βαδίζων έν τω έργζ- τή; αρετή; ;
Μετά τά; σκέψεις ταύτα; άνεμνήδυστυχή έζείνην νά σζ; ύπακούση ; Είνζι στηρίω μέ τρόπον όστις έδείκνυε οτι έστενοχωρεϊ-ο πλέον. Θά μοϋ πζίξητε βλέ σθη τά; δοκιμασία; είς ζ; είχεν υποβάλει
έλευθέρα. Τί έχω νά πράξω έγώ ;
— Αύτό είναι ίδική σζ; δουλειά Εί- πω τόν «ΔόνΖουάν»: «Μετανόησον» καί αύτήν ό Βαλεντίνο; καί αΐτινε; κατ’ ολί
γον τήν είχον άποσπάσει ζπ’ ζύτοΰ.
πέτε της ό,τι πρέπει νά τή; ειπητε ώ ;τε τά λοιπά.
Νά σζς πώ. Είναι όλα περιττά.
Ένεθυμήθη τάς θλίψει;, τά; αγανακτή
νά έλθη.
"Εχω
τήν
ζπόφζτιν
νά
μή
αλλάξω
σεις, τά; αηδία; ά; έδοκίμ.ζσεν ένεκα τών
— Σάς μισεί λοιπόν πολύ ώςτε νά θέ
γνώμην.
Αί
δέ
πομπώδεις
φράσεις
σα;
εξαπατήσεων, τών ψευδών, τών ζπζρνήλετε νά τήν έξζναγκάσητε :
μέ
ζουφίζουσιν
ζνωφελώς.
σεω · εκείνων. Άλλ’ όταν ουτο; είς τοι— Άζοιβώ; ένεκα τής διαστάσεώ;
«Ά; άνζκεφζλαιώσωμεν λοιπόν: Θέ - ζύτην ζγ·/ι θέσιν τήν σύζυγον, διατί τάχα
τη; μοί άρέσκει περισσότερον.
Τά; θηριώδεις ταύτας λέξεις άκούσα- λετε νά σζ; χαρίσω ενζ κύριον. Θέλω κζί ή ερωμένη νά είναι ήττον εύζίσθητος, πρός πζρομοίαν κκί πρό; αυτήν δια
σζ ή Έρριέττη ζπώλεσε τό θάρρος της. καί έγώ νά μοϋ χζρίσητε μίαν κυρίαν
Απλή ανταλλαγή υπηρεσιών.
γωγήν : Καί ή ζντίστκσι; τή: κ. Φρει
Έβλεπεν οτι ζπόλλυται εις τήν διάκρισιν
Αύτά είναι τά πράγματα γυμνά παν δερίκου δέν προέρχεται κρά γε έκ τών δυ
απηνούς τέρκτο: καί αίσθζνθεΐσα διά
σαρεσκειών έξ ών προήλθε κζί ή ιδία αυ
πρώτην φοράν έν τώ βίω τήν αδυναμίαν τός ρητορικού προσχήματος.
Τήν φοράν ταύτην ύπό τό βάρος τοι- τή; ζπομάκρυνσι: άπό τοϋ συζύγου τη; ;
τη; στρέφουσζ τού; βραχίονα; μ-τ’ απελ
αύτη; ύβρεως ή Έρριέττζ έπζνεϋρε τόν
Εύρισκε δέ ή Έρριέττη ότι ή Σελή
πισία; :
χαρακτήρα
της.
Άνεπήδησεν
ώ;
μανιώ

ήτο
κζί δυστυχεστέρζ αύτή; διότι ό πό
— Όχι ! Δέν θά σζ; ύπακούση, ανέ
δης,
έλαβε
τόσην
υπεροχήν
απέναντι
τοΰ
νο;
ζύτής
προήρχετο έκ παρεκτροπής κκί
κραξε μετά λυγμών, όχι 1 Δέν θά γίν-η
σύνεργό; σζ; εί; τοιαύτην ατιμον πράξιν ! κόμητος. καί μέ τήν χεϊρα υψωμένην μέ ήτο άνεπίδεκτος τή; έκ τή; άνκκοινώΖητήσζτέ με ό,τι θέλετε. άλλ’
ό'χι χρι προσώπου ώ; νά ήθελε νά τόν ρα- σεως αύτοϋ παραμυθία;.
πίσγ, :
Άλλα ν.έ τά παράπονα δέν γίνεται
τούτο !
— Ή ατιμία σου ύπερέβη παν οριον. τίποτε. Ίίτο άνάγκη δράσεως ΊΙττη
Ό Βαλεντίνος δυσηρεστημένο; καί ζΌχι δέ/ δέχρμαι. Κζί ά; γίνγ ότι έχει Οεϊσκ δέ ή Έρριέττη ύπό τοϋ Βκλζντίπηυδηκώ; :
— AC! ζζί τί νά σζ; ζητήσω. ΔΓ ύ- νά γίνη !
νου, έπρεπε νά έπιζητήση έτερον στερεώ— Όπως άγζπζτε.
πόθεσιν τόσον άσήμ,ζντον χζλζτε τόν κό
τε;ον κζί ευνοϊκώτερον πεδίον μάχης.
Κζί έκείνη δειζνύαυσα ζύτώ τήν θύρζν.
σμον. Πώ; πείθεσθε οτι έχω σχέδια τό
Έπ;επε δέ ποό πζντό; νά μκθη τί
— Κκί τωοζ. τω είπε, έδώ εύρίσκο. είχε συμβή. ΐνζ δυνηθή νά κρίνη περί τής
σον απαίσια ; ’Αφήσατε κατά μέρος τούς
άνυποστάτους φόβου; σζ; κκί τήν γελοίαν υ.αι εί: τά ιδιαιτέρά υ.ου.
-πουδζ.ότητο; τών κζτζβλητέων προσπα
Έξέλθετε !
αύστηρότητα τών αρχών σζς, ζζί προθειών.
'Θ Βαλεντίνο; ύπεκλίθη μετά χάρισέξζτε είς τούτο, οτι θέλω άπλώ; νά συνΌ κόυ.η; είχεν ομιλήσει άορίστω;
εννοηθώ μετά τής κ. Φρειδερίκου ΐνζ το; ζταράχου.
πεσί προσβολών, χωρίς νά όοίση πώ; έγέ— Αύτό ήτοιμαζόμην νά τράζω. είπε.
φθάση εί; λύσιν αποδεκτήν έκ μέρους μου
νετο ή κζ.τ’ αύτοϋ προσβολή.
Χαίρετε,
φιλτάτη· σας βεβαιώ ότι κάκαί έζ μέρους τού αντιπάλου μου. Μή
Κκί έν πρώτοι;, τί; δύναται νά βεπιστεύετε είς τίποτε άλλο εί μή εί; ο,τ·. μνετε πολύ ανόητα, κκί θά μετζνοησητε. βζιώπη ότι δέν έψεύδετο ούτος: Καί έπει
"ΙΙ·/ο·.ξε δέ τήν θύρζν κζί έξηφζνίσθη.
έχετε συμφέρΟ' νά πιστεύσητε. Έπί πζτα τί; οίίτν αν ή προσβολή δέν πσοήλθεν
ΊΙ
κόμησσα μείνζσζ μόνη έκάθησε πζρά
σι δέ έχετε πεποίθησιν εΐ; τήν φίλην σζς.
έκ μέρους ζ’/τοϋ ζ Έν τοιζύτη δέ περιΕίνε ζύτη ικανή νά ΰπερπηδήση π?.ν πρόσ τήν εστίαν, κζί κιζτοϋσζ την κεφαλήν πτιόσει τζ διαβήματα τη; πρέπει νά λάκομμα. Είνε ολίγον παράξενη,άλλά εύφυή; μεταξύ τών δύο χ5'-?ών “Ζ? έσυλλογΐ^το βωσιν άλλην διεύθυνσ·.·/· θά ήτο ανάγκη
γυναίκα, κζί δέν θά εύρίσκετζι εί* -ήν περίλυπος.
ν’ ζπευθυνθή ζζί πρό; τόν Ρέδελ.
Ή κζτάστζσι; τών πρζγυ.άτων ®ο
πρώτην μετ’ εμού συνάντησίν τη;.
ΊΙ Ερρ.έττη άπεφάσ-.σε νά ζητήση
ζπλή. άλλά κκί φοβερά.
Π πζρρηίεζ
— Έάν τούτο είναι άληθές, ε’σθε πο
πληροφορία;
πζρά τοϋ μόνου ζύτόπτου
μεθ’ ή; ώυ.ίλησεν ό Βαλεντίνος έπεδείλύ αξιοκαταφρόνητο; ότι τό λέγετε...
μάοτυρο;
τών
συμβάντων, κζί ση '.ζνζσζ
-Φρονώ, οτι δέν θά έβγητε νά τό ζ./υεν οτι ήτο ούτος κποφασ σμένο; νά μή ζωηρώς. διέταξε νά ίτοιμκσθή τό όχημά
διακηρύξητε . . . . *Η συνάντησί; μζ; έ- οπισθοχώρηση πρό ούδενό; κωλύματος.
Άλλ’ ελεγεν κρά γε τήν κλήθειζν, τη;.
γένετο τό θέρο; τούτο εί; Σωβινό σχεδόν
Κκτόπ.ν τοιζύτη; ταραχώδους σκη_
ύπό τά δμμζτά σζς. . "11 μην ένομίσζτε ΐσχυριζόμενο; οτι ή Σελή είχενέμπέσει εΐ;
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νής ή ζ. Φρειδερίκου θά εμενε βεβαίως μένη ύπό ζνυπομονησίζ; ν’ άκούση τήν
Σελή. έμεινε πρός στιγμήν βεβυθισμένη
έγκεκλεισμίνη κατ’ οίκο/.
Ή ζό,.ησσα. δέν έπλζνάτο. ΊΙ ζ. είς σκέψεις, είτα δέ μή δυναμένη νά συγΦρειδερίκου ήτο κατ' οίκον· έπασχεν ο κρατήση τήν επιθυμίαν τοϋ νά μάθη τέλο;
μω:, κζί είχεν απαγορεύσει τήν είσοδον ακριβώς τά γινόμενα ήρπασε τάς χεϊρας
παρ’ εαυτό Αλλά τοιαύτη διαταγή δέν τή: /.. Φρειδερίκου, άπεκάλυψε τό πρόσω
ήδύνατο νζ έαποδίση τήν ζ. Κούτρα, και πόν της και βλέπουσα αύτήν μετ’ επιβο
έπιμείνασζ έζήτει νά είδοποιηθή ή κ.
λής :
— Δέν είνζι καιρό: δακρύων, είπε- πρέ
Κλεμάν ότι έπεθύμει νά τήν ίδη, ότε.ό
ζ- Έλιφά;, ζατερχόμενος άκριβώς έζ πει νά έξηγηθώμεν έν πρώτοι; ζαί έπειτα
τών δωμάτων τή; ν μφης του, ηλθεν νά δοάσων.εν, Μή φκντασθήτε οτι έχω ε
έν ώ;α ζα-ζλλήλω εί; τόν ζντιθάλζμον ναντίον σα: και τό έλάχιστον ζισθηυ.ζ
έχθρότητο;. Δυστυχή:, είσθε ζζΐ σεϊ; θΰμζ
όπω; ζργ πάσα: ταύτα; τάς δυσκολίας:
— Μόλις άφησα τήν ζ. Σελή, είπεν ό ώς ζαί έγώ, ζζί δέν έχω άλλο αίσθημα
πρεσβύτης εις τήν ζ Κουτρά· τώ όντι πρό: ύμζ: είμή τό συμπάθεια;.
«’Αλλά τό κακόν οπερ διεπράχθη Εναν
δέν είναι καλά, ζ λά θά εύχχρι-τηθή νά
σάς ί'δη είμαι βέβαιος . . . Εάν προε- τίαν ‘hi.ijn είνζι άν·πκνόοθωτον, ένώ ε
βλεπε τήν έπίσζεψίν σζς, Οά εδιδέν εντο κείνο τό όποιον μέλλει νά διαπρζχθή ε
λήν νά σζς άφήτωσι νά είσέλθετε. Αζρι- ναντίον άλλου, άθώου ζζί αύτοϋ, δυνζβι#.- υ,οί ώμίλ.ει διά σζ: πρό ολίγου, ζζί τζι νά προληφθή« Είσθε μικρόν παιδίον ή γυνή : Θέλετε
ήτο ανήσυχο: νά μάθγ έάν Οά σάς έβλεπε
νά
συμπράξητε με-' έμοΰ όπως έμποδίσωσημεοον. . . ■
"Ανευ άλλων διαπραγματεύσεων ή υ,εν τόν ζό·/.ητζ άπό τοΰ νά φονεύση τόν
συνταγματάρχην Ι'έδελ : Αύτό ήλθα νά
κόμησζ ζνέβη εϊς τά δώματα τή: Σελή,
ζζΐ εισερχόμενη πζρ’ αύτή συγχρόνως σά; έρωτήσω.
Έπί ταϊς εντόνοι; ταύτζις δηλωσεσιν
μετά τοϋ θαλαμηπόλου, οστι; μετέβαινε
ν’ άναγγείλη τήν κ Κουτρά. κατέλαβε ή Σελή ήρχισε* ν’ άναλκμίάνη. Ήγειρε
τήν νεαράν κυρίαν έν τή ηθική έφζντλζ- πρός τήν Έρριέττην τούς ωραίους οφθαλ
σει. εί: ήν είχε πέσει από τή; προτε· μού; τη: εμβαπτισμένου; άκόμη εϊ; τά
δάκρυα καϊ
Ρ«ί«ί·
— Διατάξατε, είπε, και Οά ύπαζυυσω.
Έν άμοιβαΐον βλέμμα ήρκεσεν είς τάς
— Διατί ήρισαν ό συνταγματάρχης κζί
δύο φίλα; όπως μκντεύσωσι καί έννοήσωσιν ζλλήλζς. Αί ·?έ πρώτζι προψερθ.ϊσαι ύ κ. Κούτρα; ;
λέξεις διεοώτισαν τ ν κατάστασιν τών
— Διότι ί συνταγματάρχη; μέ υπερά
πραγμάτων.
σπισε·/ ενάντιον τοϋ ζου.ητος.
— Σελή, σείς μοϋ έττείλατε χθες τό
— "Ω ! τό είχα μαντεύσει ! Βεβαίως.
βράδυ τό τηλεγράφημα τοΰτο ;
ΊΙ κατά τοΰ Ι’έδελ οργή του είναι φαι
— Ναί, έγώ.
νομενική μ.όνον. Τά πράγματα εχόυσιν α
— Και διατί δεν μοί ώμιλείτε αντί νζ κόμη χροιάν κωμικήν, άλλ’ ήμπορώ νά
μοί γράύητε ;
λάβουν τραγικήν τροπήν. Πρό; αποτρο
— Διότι δέν ήδυνάμην νά σζς ομιλήσω, πήν τής μονομαχίας ταύτης θέλει νά σζ;
ένεκα τή; παρουσίας τοϋ συνταγματάρ άνζγκκ-η. .
χου Ρεδελ.
- Είς τί :
— Είς τό νά ύποσχεθήτε εϊ: κύτόν,ό,τι
— Τί λοιπόν συνέβη μεταςύ αύτυΰ ζζί
τοΰ κόμητος :
τώ άρνεϊσθε
— ΙΙώς έσχηματϊσκτε τήν ιδέαν ταύ
Ή κ. Φρειδερίκου ώχρίασε καί έμεινε
σιωπηλή. ‘11 κρίσιμος ο'·/ αύτήν στιγμή την ;
είχε φθάσει. Έπρεπε νά είπη τήν αλή
-Μοΰ τό είπεν ό ίδιος ! Έτόλμησε
θειαν. Κζί οποίαν αλήθειαν ! Αλήθειαν νά οί τό ε"πη ζητών πζρ έμ.οΰ νά. με
ύβριστικωτάτην ζζί διά την άκούουσαν σολαβήσω έν τή μυσαρά ταύτγ συναλ
καί δια τήν λέγουσαν.
λαγή ! Ιδού όποϊος άνθρωπος είναι ! Τοι
— Ά ! ομιλήσατε χωρίς άποσιωπημκ- αύτη δέ είναι ή δυν.ζ·μί; του εΐ; τό νά
τα, άνέκραξε μετά ζωηρότητας ή κ. Κου διαφθείς·/) τού; άλλους, ώστε πρό; στιγτρά. δέν έχετε πλέον τίποτε νά μοΰ ζρύ- μήν έσκέφθη·/ να σάς τό προτείνω. Ναί !
ψητε, διότι ό σ .ζυγός μου μοί τά είπεν Κκτέβην υ.έχ-.ι τότη: ποτκπής σκεψεω: '.
"Ω, σζ; ζητώ συγγνώμην. Σελή. καί δέν
όλα . . .
Έπί τή αίφνηδίζ ταύτη άποκαλύφει ή έχετε πλέον λόγον νά έρυΟιιζτε ένώπιόν
Σελή έξέφερε έλαφράν κραυγήν,καί κζλύ- • υ,όυ διότι »r τζν;ζίνεσί: »*μου αΰτη· μέ* κα7
πτουσζ τό πρόσωπο·/ διά τών χειρών της. τέσττ,σεν τοσον ενοχήν οσον -υχον vzvjyεμεινεν κεραυνόπληκτο: έπί τοϋ Ερεισίνω ξατε ζζί σεϊ:.
του τής έδρας της, μή τολμώσζ πλέον ν’
— Μή κατηγορεί: σεαυτήν. Έροιέττη,
άνοιξη τού: οφθαλμού; καί ν’ άτενίση ζαί μή μέ κοίνης αύστηρότερον ή όσον
τήν Έρριέττην, κλαίουσα σιγανά, ζζί χύ- αξίζω. Ούδέποτε ύπεχώρησζ εις αύτόν
νουσζν άφθονα δάκρυα κζταλειπόμενζ διά εννοεί: : Καί δν το είπε εψευσθη. ΕπεβλήΟη διά τής βίας, κ«ί
ενέδοζς, ώς
τών τοεμόντων δακτύλων της.
Ή κόμησσα απέναντι τοιαυτης Ολίψεως κλέπτη;, ή δέ αποστροφή μου εναντίον
καί σιωπής εύρεΟεΐσζ, συνεκινήθη καί του είναι τοιαύτη, ώστε Οά έπροτίμων ν’
Χύτή ύπό λύπης άλλά κζί ζζτκβιβρωσκο- άποΟάνω παρά νά τόν άφήσω νά μέ πλη-

σιάση. 'Ώ ! Τώ έξεδήλωσά λτσσωδώς
τήν αποστροφήν ζαί τό μϊσο; μου, ζζί α
κριβώς επειδή ό Ρέδεζ όστις μέ είχεν
άποσπάσει άπ’ ζύτοΰ, έπεβεβαίωσε κζί έπεβάρυνε τού; λόγου: μ.ου, άπεφάσισε νά
τόν φονεύση
Ή Έρριέττη έ-έδήλωσε φοβερά·/ άποΟάρρυνσιν.
— Ά ! ποια μοίρα τον άνέμιξεν είς
δλα ταΰτζ : . ..
— Ή μοίρα όέν έχει νά ζζμη τίποτε
είς τήν ύπόθεσιν -αύτην. Διότι έάν ο ζόμ.η; έπωοελήΟη την παρουσίαν τοΰ Ρεδελ.
οποί, έπςρρίψη, έπ’ ζύτοΰ τήν ευθύνην τής
προσβολής, κα· ό Ρεδελ όμως έπωφελήθη
την εύκζιρίαν όπως έπ'.πέση κατά τοΰ συ
ζύγου σζ: ... Μ’ έ·νοείτε : κατά τοΰ
συζύγου σα: . . . Δέν ηλθεν εις λόγου: υ,ετά
τοσκυτ·/;; ,εσεως προ: ζν’):ωτ:ον οττι; υ.ε
ύβρισε, y.ovov διότι υβοιτε·/ έμέ, -αλλά έλογομάχησε πρός τον κ. Κο τρζν. τόν ζνδρα ου φέρετε το ονομζ. τόν ζ/δ:ζ ού
είσθε ή σίζυγος. Λύσή είναι ή άλήθεια.
ΊΙ κόμησσα έιζθητε κατηφής καίσυλλογισμέντ, είτα δέ μετά τι/ας στιγμάς
είπε :
— Ναί. ζύτή είναι ή άλήθεια. Καί ό
Βαιλεντϊνο: έν τή θρζσύτητ* τοΰ κυνισμοΰ
του υ.οί άφησε νά τό δ-.αννώσω : «Θέλετε
νζ σζ; χα:ί-ω §νζ κύριον Θέλω καί έγώ
νά μοΰ χαοίσητε μίζν γυναϊκα». Αύτοί
ήσαν οί ~·Ζ'Λ τή: προτζθείσης συνζΰ.λζ—ή:.
Έφεόνει οτι αγαπώ τόν Ρέδελ όσον αύτό;
έπιθυμέϊ σχ.?. ΓΙροσηνέχθη δέ εί; ίζννοποίησιν τών δύο πόθων ϊνα διζπρζχθή δι
πλή μοιχεία ! Τόν άθλιον !
ΊΙ Σελύ εροιψε βλέμμα πρός τήν &ίλην -η;, καί άνζλζβυϋσα τήν πανουργίαν
κζί τήν φιλοπρ ν,-μοτύνην. ζφοΰ είχεν ήδη
συνελθεί έζ τή: τζρζχ-ϊς της· έψιθύρισεν ;
— Άλλά πώς δέν αγαπάτε τόν Ρέδελ.
οστι; τοσοϋπο. σά: άγζπζ :
— ΊΙ Έοριέττη ζνήγειβε τό ζ-γέρωχίν
υέτωπόν τη:, κζί κιρκυνοβολοΰσζ τή,ν :ΐχζν.Ί φίλην τη; διά φλογερού βλέμματος.
— Άλλά καί δν δέν τόν ήγάπων. δέν
ζάμνουν τά πάντα οπω: μέ ώθήσωσιν εί;
το νά τόν ζγαπήσω : Θά ήμ.ην έδώ τώρα,
δν μή τόν ήγάπων: Ναί· τόν αγαπώ, δι
ότι είναι άξιος νζ κγαπάτζι, κζί θά δυν/,θώ νά ύπερζ.σπίσω τήν ζοιήν του.
«Άλλ’ δ: ζφήσωμ-/ ταϋτα. Σεϊ; θά
γνωρίζετε τί συμβαίνει. Ακούετε τόν σύ
ζυγόν σα:. τούς φίλου: του, τούς φίλου;
τα: . . . Ένώ δέν είδα κανένα από χθές.
καί δλός ό κόσμο: κρύπτεται απ’ έμοΰ . . .
Έξηγήθητέ μου. είπέτε μου τί ξεύρετε :
— Ίΐξεύρω οτι ό σύζυγός σου είχε τυνέντευξιν χθες τό εσπέρα; μετά τόΰ συν
ταγματάρχου, καί έξήλθε σήμερον πολύ
ένωοί; . . . Τόν ήρώτησα. ζζί μ.οΰ είπεν
ότι πρόκειται περί σπουδαίας ύποθέσεω:
ζφορώτη: τόν φίλον μζ: . . .
— Θά τώ είναι μάρτυε. άναμφιβόλως :
άνέκραξεν ή Έρριέττη. Έάν ό Ρεδελ τον
εξέλεξε·/, έ'πραξε τοΰτο οπω; ζζτζττήση
αδύνατον πζσζν έξήγη-ιν καί νά έμποδίση
πάσαν συνεννόησιν πρό; διακανονισμόν τής

