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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΙΙΣΙΣ
Τα « ’Εκλεκτά Μ υθιστορήματα» θά 

άποστέλλωνταχ τοΰ λοχποϋ ταχυδρο- 
μχκώς, π ρός άποφυγήν δέ π αρα π ό
νω ν , παρακαλοϋνταχ oi κκ. Σ υνδρο- 
μητα'χ ή μ ώ ν , oi μή  λαμβάνοντες 
αύτά, νά  γνωστοποχήοωΰχ τοΰτο τή 
Δχευθύνσεχ.

ΚΑΡΟΛΟΤ ΜΕΡΟΤΒΕΛ

ο ι

Γ Ε Λ Ε ΪΤ ί ΙΟ Ι  ΚΕΡΑΝΔΑΛ
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΕ ΦΟΝΤΕΡΟΖ

[Σι»νέχιι«]

ΙΕ'
Τό μυατχκόν τή ς Καχκχλίας.

Ό  πύργος τοΰ Σαίν-Ζιλδάς είναι συνή
θως κατηφής ώς νεκρόπολις. Έχρειάζετο 
αΰλή -τιμαριώτου αΰθέντου τών παρελθόν
των χρόνων, !να έμψυχωθή ή έκτεταμένη 
έκείνγ) κατοικία, άνδρες τών οπλών καί 
θεράποντες τυρβαζοντες καί ακόλουθοι 
άδολεσχοΰντες καί πυργοδέσποιναι έπί 
τών λιθίνων έξωστών.

Ή  μοναχική σοβαρότης τ>5ς μαρκησίας 
δέ Φοντερόζ δέν μετέδιδεν εις τό μυθικόν 
έκεΐνο παλάτιον είμή πλείονα κατήφειαν.- 
Ό τ α ν  αυτη διήρχετο τοΰς εΰρεϊς διαδρό
μους μέ τήν μακράν συρο^ένην έσθήτά 
της, σύννους καί σιωπηλή, άκολουθου- 
μένη ύπό τ·71ς δεσποινίδος Σιμονέ, τϊΐς 
παιδαγωγού της, τό αίσθημα τοΰ κενοΰ 
καθίστατο ζωηρότερον Ιτι.

Πλήν, έσπέραν τινά τοΰ Σεπτεμβρίου 
έπήλθε τελεία μεταμόρφωσις έν τή οικία

Ό  πύργος έξηγέρθη ώς ΰπό καταλή
ψιας κατεχόμενος άπό δεχαετίας.

Θά Ελεγέ τ ις  δτι ό θορυβώδες μαρκή- 
σιος δέ Φοντερόζ άνέστη έκ νεκρών, οτι 
έπανήρχετο έκ τής θύρας μ*τά τών κυνών 
καί τ?|ς ακολουθίας αΰτοΰ καί δτι αί έορ- 
τα ί έπανελαμβάνοντο έν ά π τώ τφ  ζωη- 
ρότητι.

Έντός καί έκτός τοΰ πύργου θόρυβος 
έπεκράτει.

Ό  βαρόνος δέ Φοντραίλ, ή βαρωνίς και 
κληρονόμος αΰτοΰ, είχον φθάσει πρό δύο 
ήμερών. Ή  ΰποκόμησσα δέ Ρεβίλ, χαριε- 
στάτη χήρα, μή ζητοΰσα ε’ιμή παρηγο
ρητήν, καί ής τό έλαφρόν πένθος έμαρτύ- 
ρει δτι έπόθει τόν γάμον, ό γγιραιός στρα
τηγός Σαμπερζό παλαιός οπαδός του 2- 
ρωτος, είχον φθάσει τήν πρωίαν έκείνην 
μετά τοΰ ώραίου-λοχαγοΰ δ’Εστρέλ, λα- 
βόντος μηνιαίαν άδειαν.

’Από βτιγμής είς στιγμήν άνεμένετο ό 
δ’Αμβαρές, ό δέ Μάξιμος δέ Πρέλ ειχεν

αναγγείλει τήν έπίσκεψίν του διά λίαν 
κολακευτικής καί φιλόφρονος έπιστολΐΐς.

Έν τφ  διαμερίσματι τ^ς ΰπηρεσίας ε’ιρ- 
γάζοντο μετ’ άσυνήθους δραστηριότητος.

Ό  κυρ Μαλό Βρικεβέκ ήν λίαν άπησχο- 
λημένος.

Τό ϊργον αΰτοΰ ώς έπιμελητοΰ έλάμ- 
βανε μεγάλων σπουδαιότατα. Πλήν τού
του ήν διατεταγμένος νά έπιβλέπγι είς 
τάς αφίξεις τών έδωδιμων καί λοιπών 
προμηθειών

Οί άμαξηλάται ήτοίμαζον καί ϋπλυνον 
τάς άμάξας, τά έφίππια καί τάς ίππο- 
σκευάς.

Οί κηπουροί έκαλλώπιζον τοΰς κήπους 
των.

Αί θαλαμηπόλοι έσάρωνον καί έ καθά
ριζαν τούς τάπητας καί τ ’ άλλα σκεύη.

Αί κάμινοι άπήστραπτον. Οί μάγειροι 
διετέλουν έν ένεργείο* πυρετώδει

Τό π ί ν  ήν ζωηρότης. Ή  ζωή άντ ικα- 
θίστα τόν θάνατον. ‘Ο θόρυβος διεδέχετο 
τήν μονότονον καί μελαγχολικήν σιγήν.

Μακρόθεν τά κέρα καί αί σάλπιγγες 
τών φυλάκων άντήχουν άπό φυλακείου 
είς φυλακεΐον, δ δέ ήχος αΰτών, έπανα
λαμβανόμενος διά τ?ίς ήχους τών δασών, 
ϊφθανε μέχρι τών ζένων τής μαρκησίας 
δέ Φοντερόζ συναθροισμένων έπί τοΰ δώ
ματος τοΰ πύργου.

’ Ητο ή έβδόμη τ^ς Ισπέρας ώρα.
Τό φθινόπωρον διέχεε τάς ΰπερύθρους 

αΰτοΰ άνταυγείας έπί τών δασών καί τών 
λειμώνων.

Ή  νΰξ έπλησίαζε καί τό σκότος ήρ- 
ξατο διαχεόμενον.

Πυρίνη μόνον γραμμή έδείκνυεν έπί τοΰ 
δρίζοντος τό μέρος, είς δ είχε δύσει δ ή
λιος, ά λλ ’ ή έσπέρα ήν τοσοΰτον εΰδία, 
ώστε οΐ ξένοι τοΰ Σαίν-Ζιλδάς Ιμενον Ιτι 
έν ΰπαίθρψ.

Ή  ΰποκόμησσα δέ Ρεβίλ περιεπάτει 
στηριζομένη είς τόν βραχίονα τής Καικι- 
λίας

ΤΗν ώραιοτάτη ή δεσποινίς δέ’Φοντερόζ 
έν τή λευκοκιτρίνφ αΰτής έσθϊΐτι, κεκο- 
σμημένιρ διά βαρυτίμων τριχάπτων.

Ή  κεφαλή τίΐς νεάνιδος,στεφομένγ) ΰπό 
τ?ίς ξανθές έξαισίας αΰτής κόμης,ήν θελ- 
κτ ικωτάτη  έν τφ  ήμίφωτι τής ώρας έκεί- 
νης.

Δέν ήτο ή βιαία καί σαρκική καλλονή' 
ήτο λεπτότης πνευματώδης καί εΓρων δια- 
γραφομένη έν τοΐς όφθαλμοϊς, τφ  μετώπφ 
καί τφ  στόματι αΰτής.

Ύπαρχε ψυχή ΰπό τό περικάλυμμα έ- 
κεϊνο καί τήν ψυχήν έκείνην διέβλεπε τις 
έκ πρώτης όψεως.

— ’Απόψε ϊρχεται, είπεν ή ύποκόμησ- 
σα, ήτις άπετέλει καταφανή άντίθεσιν 

ί πρός τήν Καικιλίαν.
Έ  κυρία δέ Ρεβίλ ήν χαμηλοΰ αναστή

ματος, άρκούντως ισχυρά, εύσαρκος, με- 
λαγχροινή καί ζωηρά. Ή  φυσιογνωμία 
αΰτής ήν εΰάρεστος μέν, άλλ ’άσήμαντος' 
τά χαρακτηριστικά της ήσαν κανονικά.

Ή  δεσποινίς δέ Φοντερόζ έκίνησε τά 
χείλη μετ’ έλαφρβς κινήσεως τής κεφαλής, 
ήτις έσήμαινεν :

— Αΰτή είναι ή τελευταία*μου φρον- 
τίς.

—  Μεταξύ μας φαίνεται, δτι δέ ν σοί 
πολυαρέσκει αΰτός δ γάμος, παρετήρησεν 
ή ΰποκόμησσα.

— 'Αρέσκει είς τήν μητέρα μου.
Ά λ λ ά  δέν πρόκειται νά νυμφευθή

αυτή, είπεν ή ώραία χήρα.
— Βεβαίως, άλλ ’ αγαπητή μου, άν έ- 

ρωτήσ^ς τήν δεσποινίδα Σιμονέ θά σοί 
•Επη δτι οφείλω νά άφεθώ είς τά φώτα 
τής μητρός μου καί νά συμμορφωθώ τή 
θελήσει αΰτής, διότι αΰτη δύναται ώριμώ- 
τερον έμοΰ καί συνετώτερον νά σκεφθή.

— Υπακούεις λοιπόν ;
— Πιθανόν
— Ίσως ?χεις δίκαιον. Έ γώ  δέν ή -  

κουσα κάνένα' μόνη μου Ικαμα τήν έκ- 
λογην μου. Ένυμφεύθην τόν ΰποκόμητα 
δέ Ρεβίλ, διότι ήτο χαρίεις, ώραΐος νεα
νίας καί θαυμάσιος χορευτής. Έκεΐνος δι- 
ηύθυνε τό κοτιλλιόν.Ίππευεν έξαισίως καί 
έλάμβανε μέρος είς τά ιπποδρόμια ώς εΰ- 
γενής.

— Καί ΰπήρξες εΰτυχής ; είπε πονή- 
ρως ή Καικιλία.

— Αληθώς.
—  Ναί, μόνον ή στενή μου φίλη, ή 

μικρά τοΰ Πραιΐσάκ,τήν γνωρίζεις καλώς, 
ή ώραία μελαγχροινή καί πανούργος ήκο- 
λούθησε τό άντίθετον σύβτημα Διδα- 
χθεϊσα έκ τοΰ παραδείγματος μου, ϊπρα- 
ξεν ο ,τι ήθέλησεν ή οικογένεια της, ήτ ις 
είναι οικογένεια καλή καί ίνάρετος, σο
βαρά καί μετά πολλίΐς περισκέψεως ένερ- 
γώσα ! Έ λαβε λοιπόν έκ τών χειρών τών 
σεβαστών γονέων της, μέ κλειστούς ο
φθαλμούς, τόν προσφερόμενον αΰτή σύζυ
γον, έξαίρετον νεανίαν, άνατραφέντα ΰπό 
μοναχών καί . . . .

— Ύπϊίρξε τοΰλάχιστον πολΰ εΰτυ-
χ ™  !

—  Ποσώς. Α πολύτως δπως έγώ. Ό  
σύζυγός της διάγει σκληρόν βίον' είναι 
φοβερόν 1

—  Αληθώς, είπεν ή Καικιλία. Τότε δ 
γάμος.

—  Μή μοί λέγεις περί γάμου. Θά νυμ- 
φευθώ πάλιν !

—  ’Αληθώς ;
— Διάβολε ! είπεν ή ΰποκόμησσα. Εί

ναι πολΰ πιθανόν 01 σύζυγοι είναι όπως 
οί άμανΐτα ι ' είναι γνωστόν δτι μεταξΰ 
αΰτών είναι πλειότεροι κακοί ή καλοί . . .

— Καί δμως τρώγουβι. . .
— Θά πράξής ώς έγώ ; ήρώτησεν ή 

κυρία δέ Ρεβίλ.
Ή  Καικιλία έστέναξε καί δέν άπήν- 

τησε.
Ά φ ’έτέρου δ Φοντραίλ έφιλονείκει μετά 

τής μαρκησίας έπί τινων σκοτεινών θεο- 
λογικών ζητημάτων. Έπρόκειτο περί μυ
στηρίων.

Ό  κώδων τέλος ανήγγειλε τό δεΐπνον.
Ή  νΰξ είχεν έπέλθει, ή δΐ έρυθρά φω 

τεινή ταινία  τοΰ δρίζοντος είχεν έντελβς 
έκλείψει.

Τό μέγα έστιβτήριον τοΰ πύργου, φ « -  
τιζόμενον ΰπό δύο κρυβιαλλίνων πολυφώ*



-των διέχεεν χπαστράπτον φώ; προς τά Ιξω 
διά τών μεγάλων αΰτοϋ παραθύρων.

Οί συνδαιτυμόνες είσήλθον πάντες έν 
αΰτφ

Ό  πανούργος Σαμπερζό, δστις ήθελε 
νά χρησιμοποιήσει επωφελώς τήν έν τή 
έξο/ή διαμονήν του, έδίσταζε μεταξύ τής 
παιδαγωγού, ής οί κάτω νευοντες οφθαλ
μοί έτάρασσον αΰτόν, καί τής κυρίας δέ 
Φοντραιλ, ήν έγνωριζεν ώς φιλάρεσκον.

Ό  S Εστρέλ εί/sv ήδη χ,αταλάβει τήν 
ν*αρχν /ήραν, /ι; τά εισοδήματα ησαν 
λίαν γοητευτικά καί ήτις ουδόλως ην 
δυσειδ ής : τουναντίον.

'Η μαρκησια 2δωκε θέσιν τφ  π ιστφ 
Ιερεΐ του Σχίν - Ζιλδάς δεξιόθεν αΰτής. 
Χάρις δ' είς αΰτόν ή συνδιάλεξις,διά πολ
λών περιστροφών κχτέληξε τέλος είς τούς 
παιδαγωγούς Έπήνεσε πολύ τήν Ναθα- 
λίαν Σιμονέ διά τήν άφωσίωσιν καί τάς 
χαλάς διαθέσεις της

Η μαρκησία εις μάτην έπειράθη ν' άλ· 
λά ξ -fi άντικείμενον όμιλίας.

— Ά λ η θώ ; ,  ήρώτησεν ό στρατηγός 
τήν κυρίαν δ| Φοντραιλ, τι χπέγεινεν ή 
θ ιλκτ ικη  παιδαγωγός, τήν όποιαν είχατε 
-πρό δυο ή τριών έ ιών ;

— Δέν γνωρίζω, άπήντησεν ή βαρώνη.
Νομίζω οτι παραιτήθη τοΰ έπαγγέλμα-

τός της καί ε ί/t δίκαιον.
— Διάβολε! τί ώ:>αία κόρη ! άνέκρα- 

ξεν ό στρατηγός. ΙΙώς ώνομάζετο ;
— Ζουάννχ Τρελάν
Άποτόμως ή δεσποινίς δέ Φοντερόζ 

Ιστρεψε τήν κεφαλήν πρός τόν στρατηγόν. 
Οί Κερανδάλ, τό ένεθυμεΐτο, είχον συγ
γενείς φέοοντας τό δνομχ τοΰτο.

— Την γνωρίζετε ; ήρώτησεν ■}> ΰπο- 
κόμησσα τόν δ’Εστρίλ.

— Κάλλιστχ Την είδα πολλάκις είς 
τό μέγχρον Φιντρχίλ. Ητο αληθώς ώ- 
ραιοτάτη. Ά λ λ ’ έξηφχνίσθη καί οΰδείς 
γνωρίζει τί χπέγεινε

—  Πχραδοξον, είπεν ή Καικιλία σύν- 
ν ο υ ς .  ΙΙόθεν ί ΐ/ « ν  ελθει ;

— Έκ τών αποικ ιών έκ τής νήσου 
τοΰ Βουρβόνου, πιστεύω. Ητο κρεολή

Τ 5-:ϊπνον είχε τελειώσει, οί δέ συν- 
δχ. ,ιονες μετέβησχν *ίς τήν αίθουσαν 
•τής υποδοχής I

Έν τή μεγαλοποεπεΐ αΰτής άπλότητι 
ή αίθουσα έκείνη τοΰ Σχίν - Ζιλδάς ήν 
Φαυμασία τήν τε κατασκευήν καί τήν 
διασκευήν.

Ό  στρατηγός μέ τάς μακράς αΰτοΰ 
χνήαας, τό ισχνόν σώιχα τόν μιξοπόλιον 
συνεστραμμένον μύστακα καί τό Πριά· 
πειον ΰπογένειον έπλησίασε τήν παιδα
γωγόν

Ή  δεσποινίς Νχθαλία Σιμονέ, έκ τοΰ 
πλησίον έξεταζομένη, δέν ήν άναξία λό
γου κχτάκτησις .ΤΗν είκοσιοχτώ έτών, τό 
πολύ, μέ κανονικά χαρχκτηριστιχά καί 
αρκούντως εΰειδής.

[*Ει««τ«ι euvi)(«i«]. * "Κ
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Μ ϊθΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

(Συνέχει* J

Ά λ λ '  ό Ίννοκέντιος, μή λαβών ΰπ' ό- 
ψιν τάς διαμαρτυρίας αΰτοΰ, απήγγειλε 
τήν κατά τοΰ Φρειδερίκου άπόφασιν, ώς 
άτί'βτυυ  ΰποτελοΰς τής έκκλησίας, ώς 
παραβιάσαντος τάς συνθήκας, Λ; ώμοσε 
νά τηρήσγ], ώς βεβήλου, ώς αίρετικοΰ 
χτλ. Κατέληξε δ’ είπων :

«Ήμεΐς λοιπόν, οϊτινες, καίπερ ανά
ξιοι, άντιπροσωπεύομεν τόν Κύριον ήμών 
Ίησοΰν Χριστόν ήμεΐς, πρός οΰς, έν τφ  
προσώπψ τοΰ αποστόλου Πέτρου, έλέχθη 
δτι: οΰα α ν  όέαητε, επ ί τής  έόται όε- 
ό εμένα  έν τώ υ ν ρ α νφ  · ήμεΐς , μετά 
τών αδελφών καρδιναλίων καί τής ίερβς 
συνόδου, άποφασιζομεν δτι ό ήγεμών οΰ
τος κατέστη άναξιος τής αΰτοκρατορίας, 
τών τιμών καί πχντός αξιώματος.

» Ό  θεός, ένεκα τών ανομημάτων α ΰ 
τοΰ, τόν αποκρούει’ οΰδ1 υποφέρει αυτόν 
αΰτοκράτορα πλέον. Δηλοΰμεν δέ τοΐς 
πβσιν, δτι — έπειδή χαί αί άμαρτίαι α ΰ 
τοΰ ΰπερεπλεόνασαν καί ό Θεός τόν άπέ- 
κρουσε χαί τόν έστέρησ» παντός άξιώμα- 
τος — στεροΰμεν καί ήμεΐς έπισης αΰτόν 
παντός τοιούτου, διά τής πχρούσης άπο- 
φάσεως, πάντας δέ τούς όμόσαντας αΰτφ  
πίστιν άπολύομεν τοΰ δοθέντος δρκου, 
χρώμενοι μάλιστα τή έξουσίι?:, ήν ί£χο- 
μεν, άπαγορεύομ·ν αΰτοΐς πάσαν περαι
τέρω πρός αΰτόν ΰπαχοήν, οΰ μόνον ώς 
πρός αΰτοκράτορα, άλλά καί καθ’ ο'ιον 
δήποτε άλλον τρόπον ήθελεν άπαιτήσγι 
το ιαύτην, καί άναθεματίζομεν άπό τοΰδε 
πάντα, δστις ύφ’ οίανδήποτε πρόφασιν 
ήθελε τόν συνδράμει κ τλ» .

Άπαγγελθείσης τής άποφάσεως ταύ- 
τη ; ,  οί καρδινάλιοι άνέστρεψαν τάς δά- 
δα;, ά ; έφερον εις σημεΐον άράς.

Ό  Θχδδχΐος τής Σουέσσας έφυγεν άπό 
τής συνοδού, πλήττων τά στήθη καί 
κραυγάζων :

— Ημέρα όργής είναι αδτη ! . . . ή- 
μέρα συμφοράς χαί αίματος ! . . .

Ό  Φρειδερίκος, μαθών τά γενόμενα, 
άνεπήδησεν ώς μαινόμενος, άνακράξας :

— Ποιος είναι αΰτός ό Πάπας, ό ό
ποιος μοί £κλ·ισε τάς θυρας τής συνό
δου ; Ποιος είναι αΰτός, ό όποιος ζητεί 
νά θέσνι τήν χεΐρα έπί τοΰ στέμματός 
μου καί έπί τή ;  κεφαλή; μου ; Ποιος δύ- 
ναται νά πράξγ) τοΰτο ; Ποΰ είναι τά 
χοσμήματά μου ; Φέρετέ μοι αμέσως τά 
χοσμήματά μου. . .

Καί δτε Ιφερον αΰτφ  ταΰτα , άνοίξας 
χιβώτιον, έν φ  ησαν διάφορα στέμματα, 
Ιλαβεν ίν  τούτων καί θείς αΰτό έπί τής 
χεφαλής του «ίπε :

— Ώ  ! δέν άπωλέσθη άκόμη ! Οΰτ» ό 
Πάπας, οΰτ* ή σύνοδος μοί τό άφηρεσαν, 
οΰδέ θά μοί τό άφαιρέσωσι, /ωρίς νά 
στοιχίσγι αΰτοΐς αίμα.

Ά λ λ ’ άπό τής ημέρας έκ*ίνη; ό Φριι- 
δερΐκο; οΰδεμιβς εΰτυχίας άπήλαυσε 
πλέον

Βλέπων έξηγριωμένα περί αΰτόν τόσα 
μίση, φοβούμενος περί αΰτής Tfj; ζωής 
του, έποιήσατο προτάσεις *ίρήνης, τή 
μεσολαβήσει τοΰ άγίου Λουδοβίκου χαί 
τή ; βασιλίσσης Βιάγχας.

Ό  Ίννοχέντιος δέν ήρνήθη απολύτως, 
ά λλ ’ Ιθεσεν ώς δρους, Ινα τήν μέν αΰτο- 
χρατορίαν παραδωσγι εις τόν Κορράδον, 
τό δέ βασίλειον τής Σικελίας χαί Νεα- 
πόλεως είς τόν Έρρΐχον, άμφοτέρους υ ι 
ούς του, καί ό Φρειδερίκος ν'άπέλθη *ίς'Ι- 
ερουσαλήμ.

Έ νφ  δέ αί διαπραγματεύσεις αΰται 
διεξήγοντο, ήγγέλθη είς τήν αΰλήν ή 
έπανάστασις τής Πάρμας

Ό  Φρειδερίκος, πάσαν άλλην παραγ- 
κωνίσας φροντίδα, συνεκίντοωσε πάσας 
αυτοΰ τάς ένεργείας είς τήν άνάχτησίν 
της.

Ητο ή πόλι; χυτη μεγίστης σπου- 
δαιότητος , διότι έτήρ*ι ανοιχτήν τήν 
μ*τά τής Βιρώνης, τής Γ*ρμανίας, χαί 
τών χρατών τοΰ Έζζελίνου δά Ρόμα- 
νο, ένός τών ίσχυροτέρων αρχηγών τών 
*ν Λομβαρδί^ Γιβ*λλίνων, συγχοινωνίαν. 
Συναθροίσας πάσας αΰτοΰ τάς δυνάμεις, 
έξεστράτ*υσε κατ ’αΰτής καί τήν έπολι- 
όρκησ* στ*νώς, άποκόψας πάσαν αυτής 
μ*τά τών π*ριχώρων συγκοινωνίαν. Είτα, 
έμπήξας έπί τής χορυφής λοφίσκου, μ ι 
κρόν τής πόλ*ως άπέχαντος, πάσσαλον, 
διέταξ*ν δπως καθ’ έκάστην, ΰπ ’ αΰτά τά 
όμματα τών πολιορκουμένων, άποκόπτον- 
ται έκεΐ αί κεφαλαί τεσσάρων πολιτών 
τής Πάρμας. ,

Καίπερ γράφοντες τήν Ιστορίαν τών 
υΙών τοΰ Άδάμ, άναγκαζόμεθα μ*τ’άπ*ί- 
ρου θλίψεως νά έκθέτωμεν σειράς ολοκλή
ρους κακουργημάτων, οΰδέποτε δμως θά 
άποκρύψωμ*ν καί τάς όλίγας έκεινας πρά
ξεις, αϊτινες δύνανται νά περιποιήσωσιν 
αΰτοΐς τιμήν.

01 έχ τής Παυίας σύμμαχοι, οΰς εί- 
δομεν πάντοτε άσπονδους έχθροΰς τών 
Γουέλφων, δέν ΰπέμειναν βλέποντ*ς τήν 
σφαγήν έκείνην καί έδήλωσαν εις τόν αΰ
τοκράτορα δτι, άν μή Ιπαυ*, θά άνεχώ- 
ρουν άπό τοΰ στρατοπέδου, διότι *ιχον 
έκστρατεύβνι έκεΐ ώς στρατιώται καί οΰχί 
ώς δήμιοι.

Ό  αΰτοκράτωρ, προλαμβάνων τά γ ε 
γονότα, διέταξε νά κτισθή πόλις, ήν άπε- 
κάλεσε Νι'χην (VittOl’ia ) ,  δπως μετά τήν 
αλωσιν τής Πάρμας μεταφέριρ είς αΰτήν 
τούς κατοίκους, βκεπτόμενος έν τούτοις 
νά διαχβιμάσγι έκεΐ.

Τήν 18 Φεβρουάριου 1248, οί πολιορ- 
κούμενοι, μαθόντες δτι ό Φρειδερίκος ε ί 
χεν άπομακρυνθή μετά πολλών τοΰ στρα
τοπέδου, παραλαβών καί τοΰς θώραχάς 
του πρός Θήραν, άπεφάβισαν νά έ π ιχ ί ΐ -  
ρήσωσιν άπηλπιβμένην Ιφοδον.



Τήν φοοάν ταύτην, ή τύχνι ηΰνόησε 
τοΰς γενναίους. Οί αΰτοκρατορικοί, προσ- ] 
βληθέντες αίφνιδίως, μετά μικράν άντί- 
στασιν, Ιφυγον άτάκτως.

Ή  σφοίγή ΰπήρξε μεγίστη.
Ό  Θαδδαΐος τής Σουέσας καί ό μαρκή- 

οιος Λάνσιας έφονεύθησαν έπί τοΰ πεδίου, 
άγωνιζόμενοι νά συγκρατήσωσι τοΰς φεύ
γοντας. Θησαυρός μέγας, και αΰτό Ιτι 
τό αΰτοκρατορικόν στέμμα περιήλθεν είς 
χεϊρας τών νικητών.

Ό  Φρειδερίκος τότε τεταπεινωμένος 
πλέον έζήτει ίκετευτικώς την μετά τοΰ 
Ίννοκεντίου ειρήνην, προσφερόμενος ν’ ά- 
πέλθϊ) είς τούς Αγίους τόπους. Ά λ λ ’ αί 
Ικισίαι αΰτοΰ άπερρίφθησαν. Τότε ένόη- 
ησεν δ,τι Ιδει νά έννοήσν) προηγουμένως, j 
δτι δηλαδή, ένόσψ ητο ήττημένος, ό Πά
πας ουδέποτε θά έκάμπτετο. "Οθεν έξε- 
οτράτευσεν είς Τοσκάνην, δπου έξηγριω- 
μένος Ικ τών τελευταίων αποτυχιών του, 
διέπραξεν άνοσίους σφαγάς.

Ά λώσας τό φρούριον τής Καπράγιας, 
Ινθα ειχον καταφύγτι πολλοί τών Γουέλ- 
φων, Ιπνιξε πάντας τούτους έν τώ ποτα- 
μφ. Μόνον τόν Ζιγγάνην Βουονδελμόντην 
άφισε ζώντα, κατά φρικώδες προνόμιον 
καί φρονών δτι έχαρίζετο αΰτφ , άποτυ- 
φλώσας καί καθείρξας αΰτόν έν Ά πουλ ί$ .  
Ά λ λ ’ ώσεί έμελλε ν’ άποτίσ·») αμέσως τήν 
ποινήν τών τόσων κακουργημάτων του, 
ό υιός αΰτοΰ Ένζιος, μαχόμενος έν Φοσ- 
σάλτ<£ κατά τών Βονωνίων, ήττήθη καί 
ήχμαλωτίσθη.

Ό  δέ δήμος τής Βονωνίας, οΰτε διά 
παρακλήσεων, οΰτε δι’ απειλών, έπείσθη 
ν’ άπολύση αΰτόν. Οΰτως έ πρίγκηψ I- 
μεινεν έν τϊί πόλει έκείνγ) αιχμάλωτος, 
άλλά βασιλικής άπολαύων περιποιήσεως, 
έπί είκοσιδύο δλα Ιτη, Λχρις οΰ άπέθανεν.

Ό  Φρειδερίκος, νέας ποιησάμενος προ
τάσεις ειρήνης, αυθις άποκρουσθείσας, με- 
τέβη είς Ά πουλίαν , δπως νέας έκστρα- 
τείας παρασκευάσιρ'άλλ’ό θάνατος προκα- 
τέλαβεν αΰτόν έν τφ  Φλωρεντινφ,τήν 13 
Δεκεμβρίου 1250. Ό  Ίννοκέντιος άνήγ- 
γειλεν είς τήν οικουμένην τόν θάνατον 
αΰτοΰ ώς έξής :

«Άγαλλιάσθωσαν οί οΰρανοί καί ευ- 
φρανθήτω ή γή. ‘Ο κεραυνός, δι’οΰ ό Θεός 
ήπείλει πρό πολλοΰ ήμβς, μετεβλήθη διά 
τοΰ θανάτου ένός άνδρός, είς δροσερώτα- 
τον ζέφυρον καί είς διαυγή δρόσον».

«
Η'

Τό άσμα έτοΰτο άφίσετε, διότι 
Κ α ι ?τσι να σταθξ ή Ιστορία 
ΜπορεΤ, χαί Θ5ναι καθαρή τό ?8to. 
Τό ε6αλε 6 Τοιιρπΐνος, χαί γι4 τοΰτο 
Τό ίδαλα  * ι’ <γώ , . .

(ΟΡΛΛΝΔΟΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟς)·

Ά ν  ή άνία τοΰ άναγνόντος τάς ιστο
ρίας ταύτας ΰπήρξε τό ήμισυ έκείνης, ήν 
ήσθάνβην έγώ συντάξας αΰτάς, δέν άμφι- 
βάλλω δτι ot ένωθι στίχοι θά ήσαν άρμο- 
διώτερον τοποθετημένοι πρό τοΰ Ικτου κε
φαλαίου. ’Εν τούτοις, άν τό πρ3γμ* Ιχγ)

ώς είπον, διακηρύττω διά τοΰ έπισημο- 
τέρου τρόπου, δτι οί άνωθι στίχοι, πρός 
π α ν  ν όμ ιμ ο ν  άπυτελεομα  (ΐνα λαλήσω καί 
έγώ τήν γλώσσαν τών δικηγόρων) δέον 
νά θεωρηθώσιν ώς έκεΐ τοποθετημένοι' άν 
δέ ίσχύωσιν ή όχι νά μέ δικαιολογήσωσιν, 
αγνοώ’ άλλά δέν βλέπω καί τόν λόγον 
τοΰ έναντίου.

Άφοΰ ωφέλησαν τόν Άριόστον, διατί 
νά μή ώφελήσωσι καί έμέ ; “Ισως άντείπη 
τις δτι έκεΐνος εΰρέθη ήναγκασμένος έκ 
τοΰ χρονικοΰ τοΰ Τουρπίνου, καί δτι κατά 
πό?σαν πιθανότητα θά άπέρριπιε τούς 
μύθους έκείνους, άν έξηρτάτο άπ ’ αΰτοΰ. 
Ά λ λ ’ έκαστος, δσον ολίγον καί άν άνέ- 
γνω , δέν άγνοεΐ δτι ή άγαθή έκείνη ψυχή 
τοΰ άρχιεπιβκόπου Τουρπίνου πό?ν άλλο 
έσκέπτετο ή νά διηγήτα ι μύθους, καί δτι 
ό αλλόκοτος έκεΐνος Άριόστος άπέδιδεν 
αΰτφ  τήν ήμέραν δσα ώνειρεύετο τήν ν ύ 
κτα. Καί αληθώς, άν μή είχεν οΰτω τό 
πρβγμα, δ ιατ ί ή αΰτοΰ έξοχότης, ό καρ
δινάλιος Ιππόλυτος τής Έ στης , άφοΰ ά- 
νέγνω τό θειον ποίημα, ειπεν αΰτφ  :

—■ Κΰρ Λουδοβίκε, πόθεν ήούσθητε 
αΰταίς τα ΐς  πα λα ύ ρα ΐς  ;

Έρώτησις, ήτις άπεκάλυψεν έν μι$ καί 
μόνγι στιγμϊΐ δλην τήν ε υ φ υ ΐα ν  τοΰ καρ
διναλίου, καί ΰπήρξεν ή μόνη άμοιβή, ήν 
ό κΰρ Λουδοβίκος έλαβε παρά τοΰ μεγα- 
λοπρεπεστάτου καί μεγαλοδωροτάτου οΓ- 
κου τής Έστης.

Ά λ λ ’ άν καί οΐ λόγοι οΰτοι δέν ϋσχυον 
πρός δικαιολογίαν μου, άς μή νομίσ·/) τις 
δτι δέν έχω προχείρους καί πολλούς ά λ 
λους Ιτ ι ,  πάντας δέ σπουδαιοτάτους.

Ήδ υνάμην ν’ αναφέρω πρώτον έκεϊνον, 
δστις φαίνεται ό ισχυρότατος πάντων : 
— τήν εΰχαρίστησίν μου: — δεύτερον δτι 
ή παροΰσα γενεά άρέσκεται μεγάλως είς 
τά βιβλία έκεΐνα, άτινα τιτλοφορούνται 
Β ιο γ ρ α φ ία ι  καί Ί β τ ο ρ ια ι .  Δέν ειπον δ’ά- 
μέσως Ί β τ ο ρ ια ι , διότι σήμερον τό β ιβ λ ίο ν  
δέν άποτελεΐ τόν τ ίτλον, άλλ ’ ό τίτλος 
τό βιβλίον. . . καί ήμεΐς άγνοοΰμεν πλέον 
τ ί είναι ιστορία, χάρις είς τάς πολυτ ί
μους έκείνας συλλογάς τών γεγονότων, 
τών φύρδην μίγδην συλλεγομένων άπό 
τών έκεΐθεν τών Ά λ π εω ν  καί έκεΐθεν τών 
θαλασσών δημοσιευομίνων συγγραμμά
των, κακώς συναρμολογουμένων, κακώς 
τοποθετουμένων καί χείρον Ιτι ίστορουμέ- 
νων' συλλογάς, αϊτινες καί αΰτήν Ιτι τήν 
άμαθίαν φθείρουσι, καθιστώσαι αΰτήν ά- 
νίκανον πρός κατάλληλον μόρφωσιν, καί 
αλαζόνα διά τάς άποκτωμένας άσυναρτή- 
τους γνώσεις. Εΰλογημένη Ιστω ές άει ή 
γυμνότης τοΰ νοός, ή έρευνώσα καί δυνα- 
μένη πάντοτε νά διδάσκεται κα τα λλή 
λως, κατηραμένη δέ ή άλαζών άμαθί* 
καί οί ΰποθάλποντες αΰτήν!

Έ π ί Έλισσάβετ τής βασιλίσσης τής 
Α γ γ λ ία ς ,  αί δέσποιναι συνείθιζον νά περι- 
φέρωνται άνά τάς δδούς, φέρουσαι έκ 
μετάξης έσθήτας μετά καταπληκτικής 
ουράς. Νΰν αί ψυχαί σύρουσι καταπλη- 
κτικωτέραν Ιτι οΰράν άμαθίας. Έκάστκΐ 
έποχή Ιχει τόν συρμόν της.

Ή  Έλισσάβετ διά νόμον) περιώρισε τάς

ουράς τών γυναικείων έσθήτων είς δύο 
μόνους πήχεις.

Ά λ λ ’ ή άμαθία χλευάζει καί τοΰς νό
μους καί τοΰς νομοθέτας, πηδ$ δσον θέ
λει καί όρύεται κατά βούλησιν, διότι 
οΰτε ειρκτή ΰπάρχει δυναμένη νά τήν πε- 
ριορίση, οΰτε αστυνομία νά τήν δεσμεύση.

Ά λ λ ’άς παρηγορώμεθα, έλπίζοντες δτ ι 
αΰτη είναι ή μόνη πληγή, ήν ό Θεός ηΰ- 
δόκησε ν’ άποστείλν) είς τήν ’Ιταλίαν.

"Ας παρηγορώμεθα, λέγω, δτι καί έν- 
ταΰθα έρυθρά τις θάλασσα περιμένει τά 
σμήνος τών φ ιλο λ ογ ικώ ν  α κ ρ ιβ ώ ν ·, α ίτ ι-  
νες προσβάλλουσι τάς άγαθάς σποράς κα ί 
καταστρέφουσι τούς εΰτυχεΐς ίιμών α 
γρούς.

Ά ς  παρηγορώμεθα οτι ό άήρ τοΰ *ΰ- 
τυχοΰς τούτου οΰρανοΰ, τοΰ τόσον εΰνο- 
οΰντος τάς εΰγενεΐς έπιχειρήσεις, θά κα- 
ταστρέψιρ τά άπειλοΰντα ήμάς παράβ ιτα  
φυτά.

Τοΰς γέροντας, οΐτινες,— έπειδή είναι 
ΰποστάθμη τοΰ παρελθόντος αίώνος, πο
ρεύονται έν βδελυγμί^, κύπτοντες ΰπο 
τάς μωρίας τοΰ παρόντος, τήν άμαθίαν 
τοΰ παρελθόντος καί τάς πτωχαλαζονίας 
άμφοτέρων τών α ιώ νω ν,—  τοΰς γέροντας, 
λέγω, απειλεί ή άσθένεια ή εΰεργετικώ- 
τερος Ιτι ό θάνατος.

Ά λ λά  δέν είναι πάντες οί γέροντες τοι- 
οΰτοι, — καί έκ τών νέων οΰδείς σχεδόν. 
Α γνότατο ι τήν ψυχήν,Ιχοντες τό αίσθη
μα, δπερ άνυψοΰται ένώπιον τών παρα
στάσεων τοΰ ωραίου, άμιλλώνται προθύ
μως άμιλλαν μεγαλείου καί δόξης, άσχο- 
λοΰνται περί Ιργα έπαινετά καί δ ιατη- 
ροΰσιν άθικτον τήν Ιεράν παρακαταθήκην 
τής γνώσεως, ήν οί μεγάλοι ήμών προπά
τορες έκληροδότησαν ήμΐν.

Τιμή ! τιμή είς τοΰς μεγαθύμους, οΐ
τινες ζώσιν έν ταϊς όνειροπολίαις τής ά -  
θανασίας. Τό «ΰρ τής έπιστήμης είναι ώς 
τό τής Ε στίας  μικρόν, ά λλ ’αίώνιον, δια- 
τηρούμενον ΰπό άγνών χειρών.

« — Διατάσσομεν δπως ό Κορράδος, 
έκλεκτός βασιλεύς τών Ρωμαίων, κληρο
νόμος τοΰ βασιλείου τής Ίερουβαλήμ, 
παμφίλτατος δ’ ήμέτερος υιός, διαδεχθ^ 
ήμ ίς  έν τή αΰτοκρατορίί^ καί έν πάσν) έ- 
τέρα έξουσί^, καθ’ οίονδήποτε τρόπον ά- 
ποκτηθείσν), ιδίως έν τφ  βασιλείψ τής 
Σικελίας. Τοΰτον, άν άποθάνγ) άτεκνος, 
θέλομεν νά διαδεχθή ό υίός ήμών Ερρί
κος, καί τοΰτον —  άν άποθάνη έπίσης ί -  
τεκνος — ό υίός ήμών Μαμφρέδης.

• Τοΰ ρηθέντος Κορράδου, διαμένον- 
τος έν Γερμανίά, ή δπου δήποτε έκτος 
τοΰ βασιλείου , Ιστω τοποτηρητής έν 
Ίταλίιφ, καί ιδίως έν Σικελία, δ Μαμφρέ
δης, είς δν παρέχομεν πΛβαν έξουσίαν νά 
ποάττγ) πανθ’ δσα καί ήμεΐς δυνάμεθα νά 
πράξωμεν, ήτοι : νά παραχωρώ γα ίας,
φρούρια, φέουδα καί άξιώματα, νά συν- 
δέν) συγγενείας κτλ. κτλ. πλήν τών αρ
χαίων κτημάτων τοΰ στέμματος, — δ δ ΐ 
Κορράδος, ό Ερρίκος καί οί κληρονόμοι

1. Κ αι μ(τέ6αλ( Κύριος άνεμον άπό βαλάββης σ*ο- 
δροΰ χαί άνίλαβε τήν άχρίία χαί εδαλίν «ύτήν ·1ς 
Έρ«9ρ4ν θάλασσαν. (Έξοδος 1,19).



των, *Α  θεωρώσι -τά 'ΰπ’ αΰτοΰ γενόμε1** 
ώς καλώς Εχοντα-καί νά έπικυρώσιν αΰτά.

«Πρός δε, παρ«χωροΰμεν όριστικώς είς 
τόν ρη'θέντα Μαμφρέδην τό πριγκη^άτον 
τοΰ Τάραντος, τοΰ Πόρτο-Ροσίτου άχρι 
τών πηγών τοΰ ποταμοδ Βρανδάνου, έπί- 
σης κβά τάς κομητείας -τοΰ Μοντεσκαλιό- 
ζου, τοΰ Τρικαρίκου καί τ?1ς Γραβίνας, 
-τάς έκτεινομένας άπό τοΰ Βάρι άχρι τοΰ 
Ηαλινούρου, καί «·πό τοΰ Παλινούρου ά -  I 
χρι τοΰ Πόρτο-Ροσίτου.

• Π α ρ α / ωροΰμεν αΰτφ  προσέτι τήν κο
μητείαν τοΰ Μόντ-ε-Σάντ-Άγγιολο μεθ'’ 
■όλων τών τ ίτλων «ΰτης ,  τιμών, δ ικα ιω
μάτων, κωμών, γαιών, φρουρίων, έπαύ- 
λεων καί έξαρτημάτων. Έπικυροΰμεν δ’ 
υπέρ αΰτοΰ καί πάσαν άλλην κτΐ^σιν, $ν ι 

Ημετέρα Μεγαλειότης παρεχώρησεν 
αΰτφ έν.τ^ΐ αΰτοκρατορί^, ΰπό τόν δρον 
ν’ άναγνωρίζγ) τόν Κορράδον υπ έρ τα το υ  
αντον  κ ύ ρ ιο ν  κτλ*· .

Αύτνι ητο ή θέλησις τοΰ αΰτοκράτορος, 
ώς έξάγεται έκ τής διαθήκης αΰτοΰ, ήν 
έπιμελεϊς τινές ιστορικοί άναφέρουσιν' 
άλλά δέν ητο καί ί) τοΰ Πάπα Ίννοκεν- 
τίου.

ΕΕδομεν οτι άπασα ή τών προκατόχων 
τούτου πολιτική συνίστατο είς τήν κατά- 
λυιιν  τής τών Γερμανών αΰτοκρατόρων 
ίν Ι τα λ ία  έξουσίας, καί οτι ή ρωμαϊκή 

ΰλή, μή δυνγιθεϊσα νά παρακωλύση τόν 
οίκον τής Σοηβίας άπό τής, διά τοΰ γ ά 
μου τής Κωνσταντίας μετά τοΰ Ερρίκου, 
άποκτησεως τοΰ βασιλείου τής Νεαπό- 
λεως, πάσαν κατέβαλλε προσπάθειαν δπως 
lαταιώσιρ τήν εν τώ βασιλείψ τούτω έ- 
ίραίωσιν τοΰ αΰτοκράτορος, παρακωλύ- 
ίυσα τήν έν χερσί τούτου συγκέντρωσιν 
τών δύο έξουσιών. Αΰτνι δ’ ητο ή οδός, 
iv έβάδισε και 6 Ίννοκέντιος.

Φίλος ισχυρός, γείτων καί δυνάμενος 
ίνά πάσαν στιγμήν νά σέ καταστρέψη, 
ναι πολλφ κινδυνωδέστερος έχθροΰ με- 

ιακρυσμένου, καθ’ οδ δύνασαι νά άντε- 
«ξέλθγ)ς μετά τίνος έλπίδος έπιτυχίας.

Ό  Ίννοκέντιος, άνήρ συνετός καί με- 
'ίστην Εχων τών τοΰ κόσμου πείραν, 
πεδαύλισε τήν απληστίαν τών Νεαπολι- 
ανών βαρόνων. "Εκαστος τούτων, έλπ ί-  
ων νά καταστ^ απόλυτος δεσπότης, έξ- 
ΐγειρε τοΰς λαούς κολακεύων αΰτούς, 
ατά την παλαιάν μέθοδον, διά τοΰ θελ- 
τικοΰ τής έλευθέρίας ονόματος, καί λ έ 
ων οτι Εδει νά φονευθ?) ό τύραννος καί 
α καθαρισθ?) τό βασίλειον άπό τών βαρ- 
άρων, —  ένφ ό Μαμφρέδης παρώτρυνεν 
ίυτοΰς νά μείνωσι « ιστο ί,  έξαίρων τάς 
πολαύσεις τής πίστεως καί άποκαλών 
ϊαναστάτας τοΰς έχθρούς του. Έν ταϊς 
Ιίγέρσεσι, τά ονόματα τοΰ έ ιταναατάτου  
*ί τοΰ τ υ ρ ά ν νο υ  οΰδεμίαν αΰτά καθ’ έ- 
>ίτά Εχουσι σημασίαν καί οΰδέν ηθικόν 
ντιπροσωπεύουσιν έν τφ  πν«ύματι τών 
«ών, περιμένουσι δέ την έρμηνείαν αΰ- 
ών άπό της έκβάσεως τών μαχών. Τότε 
I άνθρωποι βλέποντες τάς καθείρξεις, 
4 ί έζορίας, τάς κεκομμένας καί έπί τών 
!«σσάλων έμπεπηγμένας κεφαλάς, Ενεκα 

Διαθήχη τοΰ αΰτοκράτορος Φρειδερίχου.

τής έν τφ  έγκεφάλψ αΰτών ΰπαρχούσης 
Εκπαλαι μεταξύ ποινές καί έγκλήματος 
άδελφότητος, χ<*»ρί? νά έρευνήσωσι περαι
τέρω, άποδίδουσι τό άδικον είς τούς ήτ-  
τη^έντας.

Ή  άποδοκιμασία -παρακολουθεί τόν ά- 
ποχωρήσαντα, ένφ ή ατιμ ία  τοΰ άλλου 
έξαγνίζεται έν τ?ί ν ίκ γ .

[Έπεταισυνέχει*}. Παν. Π ανας

Ε ΙΣ ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ :

Γ Δ Μ Ο Ι  Χ Ρ Υ Σ Ο Ι
Ά6ν)ναΕ»& άβρόοητα

ΠΑΓΛΟΪ ΛΙΝΔΑΟ

Ε Λ Ε Ν Η  Γ Ι Ο Γ Γ Κ
| Τέλος]

Ι<7'
«Κ άννες, (Alpes marilimes).

• 3 Ίανουαρίου 1881.

• 'Α γα π η τέ  Έ ^ ά δελφ ε  !

» Κλινήρης χαράβσω μετά κόπου τάς 
όλίγας ταύτας γραμμάς- μόνον δι’ Ιν 
πράγμα δύναμαι νά σέ καθησυχάσω : τό 
προσκλητήριων σου ητο άντάξιον έκείνης: 
είς την όποιαν τό ένεπιστεύθην" μη μέ 
έρωτάς δμως ποία είνε' δρκος φοβερός μέ 
έμποδίζει νά δμιλήσω, καί Ιπειτα, δταν 
τις είνε τόσψ σοβαρώς ασθενής, ώς έγώ, 
πρέπει νά φυλάττϊ) τοΰς δρκους του' σοί 
γράφω μόνον δτι,α,ν την έγνώριζες,θά την 
μετεχειρίζεσο μετ' Ισης πρός έμέ αγάπης 
καί φιλίας. Παύω, διότι καί νά γράφω ά 
κόμη τό κάμνω παρά τάς διαταγάς τοΰ 
Ιατροΰ.

• Χαϊρε.
Ή άγαπϊΛσά σε xat ie trSq πάσγονσα ίζαί^Λφτ\ 

" Αγκ«Χι*<) ΠρετΙνα.

»11ρός τήν αύτοΰ Ιξοχότητα τόν πρίγχηπα

» Ρι,χάρδον τ?]ς Λ οεμβονργης.

*Ειc ΛοεμβούργηΥ·.

ΙΖ'
«Βερολΐνον τη 23 Φεβρουάριου 1881.

• 'Α γ α π η τή  μοι 'Α γ γ ε λ ικ ή .

• Δ ιατί δέν μοί άπήντησες είς ττ,ν έπι- 
στολήν μου τ?ίς 25 Δεκεμβρίου ; καί άφοΰ 
μοί Ιστειλες την έπιστολήν, την οποίαν 
σοΰ Ιγραψεν ό Ριχάρδος,διατί δέν Εγραφες 
καί σΰ μίαν λέξιν έν ΰστερογράφψ; μήπως 
είσαι άσχημα. Σέ παρακαλώ πολύ, γράψε 
μου τάχ ιστα  περί τίίς υγείας σου ! γνω 
ρίζεις πόσον σέ αγαπώ καί έπομένως πό
σον άνησυχώ. 'Α χ  ! άν ήδυνάμην νά σέ 
βοηθήσω, νά σοΰ δώσω την ζωήν μου, ή

όποία μοΰ είνε βάρος πλέον, θά ησο εΰ- 
τυχης διά τοΰτο.

» Γράψε μου γρήγορα είς Μόναχον
Poste-Restante.

• Την άπόφασιν,περί ής σοί Ιγραφον έν 
τϊΐ προηγουμένιρ επιστολή μου, την Ιλα- 
βον όριστικώς πλέον' τήν 26 άναχωοώ..

• Μετά τήν πολυθρύλλητον έκείνην έ 
σπέραν, ήλθαν είς Βεοολϊνον καί διϊ\λθον 
τάς έορτάς. Άφοΰ δέ απέλυσα τήν θαλα 
μηπόλον μου καί μετά λύπης άπεχαιρε- 
τίσα τήν κυρίαν Ταγματάρχου, άπ ϊίλ- 
θον λέγουσα οτι αναχωρώ δι' Α μερ ικήν  
δλοι τό έπίστευσαν, πράγματι δμως I- 
φθασα μόνον μέ/ρι Λονδίνου, έκεϊθεν άπέ- 
συρον έκ τϊίς τραπέζης τά χρήματά μου 
καί έπανήλθον έδώ, άγνωστος, κατοικώ 
δέ είς τό Μεγάλον Ξενοδοχεΐον. Μετά 
κόπου πολλοΰ δμως κατώρθωσα νά διορ
θώσω τάς δποθέσεις μου.

• Τήν περιουσίαν μου διήρεσα είς τρία 
Γσα μέρη, τά δύο τά έδώρησα είς εΰεργε- 
τικά Καταστήματα τϊΐς πατρίδος μου 
Πολωνίας και είς τήν δευτέραν μου π α 
τρίδα τήν Γερμανίαν, τό δέ ϊτερον τρί
τον τό αφιέρωσα είς τήν μονήν, ?)τις μέ
λει νά μέ περικλείσΥ) Τά δέ κοσμήματά 
μου διά συμβολαίου τά άφησα είς σέ, 
είς τούς κληρονόμους σου" μετ’ ολίγον θά 
σοί γνωστοποιήσουν νά παραλαβές άπό 
τήν Τράπεζαν τά τρία κιβώτια τά περι- 
έχοντα τά οικογενειακά μου κοσμήματα.

• Μόνον ό έβέννινος έκεϊνος σταυρός λε ί
πει' αΰτόν τόν έκράτησα καί θά τόν φέρ«ή 
μέχρι τέλους τίίς ζω^ς μου' είνε ένθύμιον 
τ?1ς μητρός μου. Επίσης λείπει καί τό 
προσευχητάριον της, τό όποιον έδώρησα.

• Τίποτε δέν μοί Ιμεινεν, άλλ ’οΰτε Ιχω 
καί ανάγκην τινός' έπί ώρας όλοκλήρους 
έσκέφθην τ ί πράττω, Α γγελ ική ,  άλλ ’ α ι 
σθάνομαι δτι δέν θά μετανοήσω. Είνε 
ανάγκη νά έγκαταλείψω αΰτόν τόν άχα- 
ρι, τουλάχιστον δι’ έμέ, κόσμον' μεταξύ 
έμοΰ καί τ?ις μόνης εΰτυχίας, $τ ις  δι’έμέ 
άνέτειλε, παρενέβη πρόσκομμα: ή φοβερά 
άμαοτία άλλου, καί παντοΰ τήν συναντώ 
φοβεράν. Τί πτα ίω  ; Είμαι θΰμα . . .

• Καί τ ί  μέ ώφέλησεν έάν, χάρις είς τόν 
αΰτοκράτορα, μοί έπετράπη νά φέρω τό 
κοινόν όνομα τ·?ίς Ελένης Γιούγκ ; Ή  
ζωή μου ήτο μυστήριον καί προεκάλει τήν 
κοινήν περιεργίαν. Πάντοτε δέ Ετρεμα μή
πως άκουσίως μου γεννηθ‘7) α ιτ ία  νά γνω- 
σθίΐ ή καταγωγή μου καί άποκαλυφθϊΐ 
τό μυστικόν μου. Ούτω ηΰδόκησεν ό 
Θεός, ή άμαρτία τοΰ πατρός μου νά κρέ-- 
μαται αιωνίως ώς δαμόκλειον ξίφος έπί 
τ·71ς κεφαλές μου. ‘Υποκύπτω λοιπόν καί 
υποφέρω.

• 'Υπομένω χωρίς λύπην τό πεπρωμέ- 
νον, άλλως τε δέν είμαι καί αχάριστος. 
'Υπήρξαν καί δι* έμέ όλίγαι ->ιμίpoti ε ΰ τ υ 
χίας. Σήμερον τό πρωί, έπειδή πλησ ιά 
ζει ό καιρός, καθ’ δν θά είσέλθω είς τήν 
μονήν, έξωμολογήθην' τ ίποτε δέν άπέ- 
κρυψα είς τόν μειλίχιον πνευματικόν μου. 
Ά χ ,  τότε μόνον ένθυμήθην τήν άγνήν νεό
τη τά  μου, τήν μητέρα μου, τήν δυστυχή, 
καί Εκλαυσα. . . ένθυμήθην καί. . . άλλά



δέν δύναμαι νά προχωρήσω, πνίγομαι απο 
τού ; λυγμού;.

• Καί τώρα, άγαπητή μου, κατά πρώ
τον σέ ευχαριστώ έγκαρδίως Ηιά την ά- 
δελφικην φιλίαν, την όποίαν πάντοτε μοί 
απέδειξες καί Ιπειτα σοί αποτείνω τό 
τελευταΐόν μου χαΐρε. Έάν μοί γράψγις, 
πρόσεξον νά γράφγις πράγματα, τά όποια 
νά δύναται νά τ ' άναγινώσκη ό καθείς.

»Σέ φιλώ, χ ιλιάκις, έγώ, %τις υπήρξα 
ή καλλιτέρα σου φίλη άπό π α ι δ ιά ;  η λ ι
κίας, ή άλλοτε Ελένη Μλοντσίσκη, ί) 
έξαδέλφη σου, τώρα 81 διά παντό; πλέον

• 'ΛβεΧφΊ) Ραϊνάλβη
»Τή αίιτης ύψηλότητι τ5) πριγχηπισα»)

*'Αγγελιχΐ] Πρετέκα.

• Κ άννες (Alpes Marilimes).
» 'ϋ ιω τ ιχ η * .

«Βιρολΐνον,23 Φεβρονβρίου 18 81 .

• Σήμερον άκριβώς,πρό ένό; έτους,έγνω- 
ρίσθημεν, καί σήμερον διά τελευταίαν φο
ράν σοί άποτείνω τόν λόγον. Σόι; παρα
καλώ, δίχθητε τό συνημμένον προσευχή- 
τάριον τής μητρός μ ου,ΐνα ένθυμεΐσθε ένί- 
οτε την ποτέ φίλνιν σα;

«"Ελένην Γιούγ».
■ Πρό; τόν ίξοχότατον πρίγχηπα 

«Ρ ιχάρδον  της Αοεμβούρ/ης
»Etc Λ ο ιμ β ο νρ γη ν· .

Μετά τή ;  επιστολή; ταύτη ; ό Ρ ι 
χάρδο; Ιλαβε καί δέμα, έν φ  τό πολυ
τελές έκεΐνο προσευχητάριον. έκ τοΰ θη- 
σαυροϋ τ ι ;  οίκογενεία; Μλοντσίσκη, 
τό όποιον διηγειρεν άλλοτε τόσψ την πε- 
ριέργειάν του.

Εις τγιν πρώτην σελίδα εΰρε γεγραμ- 
μένα διά μολυβδΐδο; τά έξή; :

«V/atfraios, 15, 4 . —Ό  γάρ θεός ένε- 
τείλατο, λέγων : Τ ίμ α  τον πατέρα  αου  
κα ϊ τ η ν  μητέρα  α ο ν  καί : Ό  χακολογών  
πα τέρα  ί) μητέρα  &ανάτω τελεντάτω .  
1 8 7 5 . .

Ό  Ριχάρδος, λίαν συνεκινήθη μόλις ή 
νοιζε τό πολύτιμον έκεΐνο βιβλίον. Άνέ- 
γνωσεν 4̂ δγι δί; μετά προσοχές τάς θείας 
ρήσεις τοΰ Ευαγγελίου καί κινών τγιν κε
φαλήν έσκέπτετο διατί ή Ελένη νά χα- 
ράξγ) μετά τόσγις ακρίβειας τάς θεία; έ- 
κείνας λέξεις ; Δι’ αΰτόν καί τοΰτο ητο 
μυστήριον, δπω; καί τά λοιπά, τά άφο- 
ρώντα την Έλένγιν.Ή τελευταία του έπι- 
στολη τφ  έπεστράφγ) άσφράγιστος, ή δέ 
κυρία ταγματάρχου έσγιμείωσε τά έξή; 
έπί τοΰ φακέλλου :

«Ή  δεσποινίς Ε. Γ. άνεχώργισεν ε’ις ‘Α
μερικήν, ή δέ αυτόθι διαμονή τγ)ς είνε 
άγνωστος».

ΠιΖσαι αί άπόπειραι, άς έπεχείρησεν ά 
Ριχάρδος, Ϊνα μάθγι την διαμονήν τής 
Έλένγις, άπέβγισαν έπίσγις μάτα ια ι ' οΐ 
κατάλογοι τών έπιβατών τών πλοίων τών 
άναχωρούντων έκ τών γερμανικών λ ιμέ
νων είς 'Αμερικήν, ούδαμοΰ πεοιεΐχον τό

όνομα τή ;  Έλένγις, καί οΰτω ' έξηφχ- 
νίσθη π2σ* πλέον έλπίς δι' αΰτόν. Καί 
έν τούτοις, δέν άπεθαρρύνθη. Κατά τά ;  
ημέρα; έκείνα; συνέπιπτεν ί) επέτειος 
τών γενεθλίων τοΰ Αΰτοκράτορος, α να γ 
κασμένο; δέ ών νά μεταβή καί πάλιν 
εί; Βερολΐνον, ήλπιζεν, έπιτοπιω : ό ί δ ιο ς  
έρευνών, νά μχθγ] σ/ετικόν τι περί τή ; 
Έλένγις. Την έπχύριον τή ; χφίξεώ; του 
— ήτο ώς καί πρό ένός έτου; λαμπρά 
έαρινή ήμέοα — διηυθύνθη πρός τγιν ο
δόν τοΰ "Α^ορν, έ ν γ| πρό ένό; Ιτου; 
συχνότατα μετέβαινεν.Ή κυρία Τ σ ίτβ ιτ ;  
τόν ΰπεδέχθη, δπω; πάντοτε, μετά τή ; 
συνήθου; αΰτή εΰγενεία;, μετά δέ τά ;  
τυπ ικά ; φιλοφρονήσει;, έπί τή έρωτήσει 
τοΰ Ριχάρδου, τόν έπληροφόρησεν οτι :

«*Η Έλένγ) Γιούγκ, ή όποία ειχε κ α 
τακτήσει όλων τά ;  συμπαθείας άνεχώ- 
ρησε μετά τήν πρώτγιν τοΰ Ιτους , 
άφοΰ, άφ’ ένός μέν, έφιλοδώρησεν ήγεμο- 
ν ικώτατα  τήν θαλαμγιπόλον τγις, ίδωκε 
δέ εις τήν κυρίαν Τσέτβιτς πολυτιμότα- 
τον ένθύμιον, δγιλώσασα δτι άναχωρεί 
είς Λονδΐνον, δθεν, διά μέσου Λιβιρπού- 
λης. ή Σουιχαμπτον, έσκόπει νά έπι- 
στρέψγ) είς ’Αμερικήν.

» Αναχωρούσα είπεν εις τήν κυρίαν τ α γ 
ματάρχου, on δέν ώφειλε ποσώς νά δυσ- 
αρεστγ)θϊ1, έάν έπί μακρόν δέν έλάμβχνεν 
επιστολήν τγις, νά μή τήν παρεξηγηση 
δέ έάν ποσώ; δέν τίΐ Ιγραφεν, άλλά νά 
ήνε βϊβαία, οτι πάντοτε θά τήν ένθυμιϊτο 
μετ’ εΰγνωμοσύνγι; πράγματι δέ, άναχω- 
ροΰσα, έφαίνετο συγκεκιν ημένη, καί ϊκ- 
τοτε, συμφωνώ; μέ την ΰπόσχεσίν τγις, 
δέν Ιδωκε σημεΐον ζωή;»·

Καί οΰτω ό Ριχάρδος ήναγκάσθη καί 
έκεΐθεν ν' άπέλθιρ άπρακτος, άλλ’αΐ προσ- 
παθειαί του καί τό θάρρος του δέν έξην- 
τλήθησαν.

Μετά τό μέσον τοΰτο κατέφυγεν εΐ; 
ίτερον. Άνεκοίνωσε τό ένδιαφέρον του εις 
τόν Διευθυντήν τής μυστικές 'Αστυνο
μίας τοΰ Βερολίνου, δστις έτύγχανεν άτο- 
μικός του φίλος.

Καί πράγματι, οΰτος τφ  ΰπεσχέθγ) νά 
κινήσγ) πάντα λίθον καί έκ τών προτέρων 
τόν έβεβαίου περί τ91; έπιτυχίας. Καί 
μολοντούτο καί αΰταί άκόμγι αί πυρετώ- 
δεις ένέργειαι τής πανισχύοου ταύτγις ά- 
στυνομίας, είς οΰδέν σπουδαΐον άποτέλε- 
σμα κατέλγιζαν.

Καί ναι μέν ό Διευθυντής άδυνήθγ) νά 
πλγ)ροφορήσγ) τόν Ριχάρδον, δτι ή έν λόγψ 
Έλένγ) Γιούγκ κατ4>Ίγισε παρά τ^ κυρία 
Τσέτβιτς ταγματάρχου, κατά την όδόν 
τοΰ "Αχορν, δτι έγκατέλειψε τό Βερολί- 
νον κατά τόν Δεκέμβριον καί οτι πάλιν 
έπανήλθε κατά τόν ’Ιανουάριον, δτε, έπ ’ 
ολίγον διαμείνασα είς τό Μέγα Ξενοδο- 
χειον, άπ^λθεν είς Λονδΐνον, άλλά τούτο 
προφανώς κατ ’ οΰδέν ήδύνατο νά ίκανο- 
ποιήσγ) τάς προσπαθείας τού Ριχάρδου.

Κατά τό θέρος έδγιμοσιεύθγ) είς τάς 
έφγιμερίδα; ή έζήί γνωστοποίγισι; ΰπό 
τοΰ Διευθυντού τή ;  μυστικήί'Αστυνομίας:

• Μεγάλγιν ΰπγιρεσίαν ήθελε προσενέγ- 
κει είς την άστυνομίαν τοΰ Βερολίνου,

δστις, όπωσδήποτε, ήθελε πληροφορήϊ 
αύτήν περί κυρίας τινός, ητις., κατά τι 
Φεβρουάριον τοΰ 1880, εφθασεν έζ Άμι 
ρική; ΰπό τό όνομα Ελένη Γιούγκ, π« 
οακαλεϊται δέ νά διευθύν/j οίανδήπο 
πληροφορίαν πρό; την σύνταξιν τή ; «Έ1® 

ί θνική; Έφημεριδο;» ύπό τ ' άρχικά στο 
χεΐα Ε. Γ. ·

Πλην εί; μάτην. Ναι μ έ ν  έστάλησβ 
πολλαί πληροφορίαι, ά λλ ’ οΰδεμία ηι 

; άξια προσοχή;·

ΙΗ'

"ί

ό

Σύννους έν τφ  γοαφείψ του ό Διευθυι 
τή ;  τού τμήματο; τών επιστολών, άγν«ί ιί 
στων άποστολέωί, έκράτει καί παρε Titf 
ρει σημεϊωσίν τινα, ·?)τι; μόλι; πρό όλ ^  
γου τφ  έπε)>όθη. ΑΓφνη; έγείρεται κι 
λαμβανει τά ;  Ιν τινι φχκέλλφ ΰπό τό ψι 
φίον Π περιεχομένα; έπιστολα;. Έκ το> 
των έλαβε μίαν, τής όποια; ή ταχυδρι  ̂
μικη σφραγί; ϊφεοε την έξή; γοονολονίαν 
«Βερολΐνον, τϊί 23 Φϊβ ρουαριου 1881 
καί διηυθύνετο προσωπικώ; «πρό; τ 
ήγεμονίδα ’Αγγελικήν Πρετέκα, εί; Κά’ ii 
ν ε ; »

‘Η έν λόγψ έπιστολη πρό όλίγου μόλ τ 
είχεν έπιστραφή έκεΐθεν μέ την έξή; ΰπι 
σημείωσιν :

«Ή  ’Αγγελική Πρετέκα άπεβιωσ» τί 
23 Φεβρουάριου» .

Ό  Διευθυντής, έν τφ  δικχιώαατί το1 δι 
καί ΐνα άνακαλύψγ) τόν άποστολέα, άπι 
σφράγισε την έπιστολην ταυτην , κ.1π 
προσεπάθει ν’άναγνώσγ) τ ’όνομά του. Ί  

Τά όνομα Μλοντσίσκη δέν ητο άγνβ ϊ, 
στον αΰτφ , τό δέ περιεχόμενον τή ;  έπι 
στολή; διήγειρε την περιέργειάν του. 11 
ραυτα έτηλεγράφησεν ΰπερησιακώ; πρ 
την Διεύθυνσιν τοΰ τα^υδροαείου τι 
Πόζεν, έρωτών περί τή ;  διαμονή; τή ; 
κογενεία; Μλοντσίσκη, έκεΐθεν δέ, αεί 
τινα ypovov,  τφ  άπηντησα» τά έξή; : 

«Ή  κόιιησσα Μλοντσίικη χπέ^χν» δ 
λοφονηθεΐσα κατά τό 1875, ό χό^η; η 
τοκτόνησεν ΐν ’άποφύγγ) την έπιβλγιθίΐσ; 
αΰτφ  θανατικήν ποινήν. Ή  οίκογένβιδ 
έξηφανισθη, ή δέ διαμονή τή ;  ΰποληφθε 
ση; θυγατρός άγνωστο;» .

Την πρωίαν είχε καί αΰτό; ό Εδιο; i 
νκγνώσει την γνωστοποίησιν τού Διε 
θυντού τής άστυνομίας" άνέγνωτε κι 
πάλιν μετά συγκινήσεως τήν έπιστολί 
τής Ελένης, ένφ συγχρόνως κινών την * 
φαλην έψιθύρισεν:

— "Αχ ! κν ήθελε κανείς άπό ήμιΖς ' 
φλυαρήσγ) τί πράγματα θά έβγαιναν Ιξω 

Καί παρέδωχε την έπιστολην μ ιτά  πο)| 1 
λών άλλων, ΐνα καώσιν.

Ιθ '

Καθ’ έκάστην πρωίαν, εϊτε βροχή Λ 
πτει εΕτε χιών, η άδελφη Ραΐνόλδη, 1* ι 
ριβίβλημένη τό χονδροειδές τή ; μονβχ' 
ράσον, κατέρχεται άπό τή ;  μονή; ^ 
'Α γ ία ;  Μαρία; είς τό φρούριον Φιρστε' 
βενργ, τό όποιον χρησιμεύει ώς Φρένο»1

β



)Π1
ιεΐον τοΰ «'Αγίου Βαλεντίνου» καί ε ίτα

' / I > * ' /τ*συχως έπανιρχεται εις ττ,ν μονήν.
^ ( Ή  ήγουμένη, ήτις τή άνέθηκεν άπο- 

πι ;λειστικώς τήν περιποίησιν τών τρελλών 
πο . Γυναικών, συμπαθεί πρό; αΰτήν είλικρι-

*’ ί ώ<,TQ Εσχάτως μάλιστα έγραφε πρός τόν έ- 
ιημέριον τοΰ Ποζεν μυρίας εΰαρεσκείας, ! 

^^jieov αφορά τήν 'Ελένην, έδόξαζε δέ τόν 
ή. 3εόν, οτι τή άπέστειλ* την άγίαν αΰτην 

ιυχήν, έξ α ιτίας τής δποίας ή δυστυχής 
Γρελλη ’Ιουλία Μέλλιγγερ, ή πρώην παι- 
ίαγωγός τής οίκογενείας Μλοντβίσκη, 
ίαίνει δλονέν βελτιουμένη. 

j ήυ, Πολλάκις,ένφ περιπατώσιν δμοΰ εις τόν 
γνάιήπον, στρέφεται αίφνης ή ’Ιουλία καί 
5ίτι κροσβλέπουσα παραδόξως την 'Ελένην τή
όλ λίγ«ι :
Κ1 — Μά κάπου σέ έχω ίδεΤ, άδελφη μου, 

j ψ, ιάπου... μά πριν έλθω έδώ, βέβαια. 
το  ̂ Καί ή 'Ελένη γελ^ί καί τή διηγείται 

„5ρ< ίιαφόρους ιστορίας.
riav Πολλάκις ή άδελφη Ραϊνόλδη έρειδο- 
>8ΐι*ένη έπί τών κιγκλίδων τοΰ κήπου, θαυ- 

τί*άζει την μαγευτικήν θέαν- πάντοτε 3- 
Καιΐιως τό βλέμμα της, καί άκουσίως αΰτής, 

προσηλοΰται έπί τών τριών παραθύρων 
μόλ τοΰ έπί τοΰ υψώματος ξενοδοχείου τοΰ 
ΰπ< «'Αγίου Βαλεντίνου*, τά όποϊα χρυσίζει 

ό δύων ήλιος.
* τι Χθές έστη πρό αΰτοΰ άμαξα πολυτε

λέστατη,συρομένη ΰπό ίξ  ίππων. *0 κύριος, 
το1 διότι ητο είς καί μόνος, δέν κατήλθεν, 
* πι άλλ' άφοΰ ϊπ ιε  ποτήριον ζύθου έστράφη 

ι *·περίεργος καί έφαίνετο ώς ε’ι έζήτ*ι τινά.
Ά λ λ ’ άπελπισθείς, φαίνεται, έπανέπεσεν 

ίγν^ ίπ ΐ  τών ποοσκεφαλαίων τής άμάξης. Έ- 
ς έπ φαίνετο ωχρότατος καί καταβεβλημένος. 

II: Ή δη ή άμαξα κατήλθε τόν λοφίσκον καί 
*Ρ' πάλιν άνήλθε τήν όδόν, ήτις διέρχεται 
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όλίγον μακράν τών κιγκλίδων τής μονής.
Έπί τών κιγκλίδων στηρίζεται κεκο- 

πιακυΤα νεαρά μοναχή' τό ώραϊον, άλλά 
λίαν μελαγχολικόν βλέμμα της, έχει έ- 
βτραμμένον *ϊς τό άχανές' δάκρυα άνέ- 
βλυσαν έκ τών μεγάλων οφθαλμών της' 
την στιγμήν ταύτην ή άμαξα διήρχετο'

έ»«ι δέν ήδύνατο νά
κίφθε

ιος i
Δ ιε

'£ Κ.!
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Α Π Ι Σ Τ Ο Σ !
[Συνέχεια]

  Ποία είνε ή κυρία αυτη ; ήρώτησε
κύριός τις καθήμενος πρό αυτής έν τή 
πλα τε ίς .

— Ή  κυρία Δεραμπέρ, άπήντησέ τις 
τών πλησίον καθημένων θεατών. Εινε 
χήρα, πλουσιωτάτη καί ένθουσιώδης θαυ
μαστής τοΰ ταλάντου τοΰ κυρίου Μονθάλ.

— ΤΑ ! άνέκραξεν είρωνικώς ό έρωτή- 
σας.

— Φίλτατέ μοι, δέν γνωρίζεις τήν κυ-

ϋποθέσγι τις ήτο 0 ωχρός 
κύριος, ό έξηπλωμένος έντός τής άμάξης 
Δέν τόν είδε ! Οδτε έκείνος τήν άνεγνώ- 
ρισ»ν ΰπό τό χονδρόν καί φαιόν ράσον τής 
μοναχής.

Άντιπαρήλθεν, άλλά τά βλέμματά 
των δέν συνηντήθησαν.

— Έ  ! ’Ιγνάτιε, Ιλεγεν άποροΰσα ή 
καλή ξενοδόχος τοΰ «Α γ ίου  Βαλεντίνου» 
προς τόν σύζυγόν της, είδες πώς ϊ γ ε ι ν ·  
4 κύριος . . . Μπά, Παναγία μου σώσε ! 
Καλέ δέν τόν ένθυμεΐσαι, τόν κύριον έκεΐ 
νον άπό τήν Αμερικήν, ποΰ ήλθε μετά 
τό Πάσχα μέ τήν άδελφή του καί έμει- 
νκν είς τά τρί* δωμάτια τοΰ πρώτου π α 
τώματος τοΰ ξενοδοχείου μας J θ ά  είνε 
δύο ή τρία χρόνια τώρα,νά σοΰ '«ώ ,  καλά- 
Χαλά δέν 'θυμοΰμαι.

*Χ .
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ρήρχετο χωρίς νά ταραχθώ ΰπό τής έξής 
σκέψεως : «Ήδύνασο νά ησαι ή έντιμο- 
τέρα, ή εΰτυχεστέρα τών γυναικών, σή
μερον δέν είσαι ή πλάσμα έκπτωτον καί 
άθλιον, τοΰτο δέ σΰ τό ήθέλησας !»

• Έλησμονήσατε άναμφιβόλως τάς τα 
χείας, ά λλ ’ ώραίας στιγμάς, δς διήλθομεν 
όμοΰ. Ά λ λ ’ είς έμέ ΰπελείφθησαν μόνον 
αί άναμνήβεις καί at παρακολουθοΰσαι 
ταύτας όδύναι.Ήθέλησα νά διαρρηξω τήν 
καρδίαν μου, προσεπάθησα νά σΛς λησμο
νήσω, άλλά καί είς τάς λαμπροτέρας έορ- 
τάς, τό βλέμμα σας, δ ηχος τής φωνής 
σας μέ κατεδιωκον' ή μουσική άντήχει 
είς τά ί>τά μου ώσ*ί μονότονος θόρυβος, 
τά φώτα Ιροιπτον περί έμέ πένθιμον λάμ- 
ψιν, καί έπλανώμην βαρύθυμος μέσψ μω

ρίαν Δεραμπέρ, έπανέλαβεν δ πλησίον του ροΰ όχλου, φθονοΰντός με, διότι μ’ ένό-
καθήμενος, ή συκοφαντία δέν έτόλμησε μιζεν είς τόν κολοφώνα τής εΰτυχίας, ώς
ποτέ νά τήν προσβάλγι,ή άρετή της άμιλ- 4άν at λάμψεις τών άδαμάντων μας ήδύ- 
λάτα ι μέ τήν καλλονήν της ! ναντο ν’ άναθερμάνωσι τάς καρδίας μας .

— Ή  γυνή αΰτη σάς άπατέί δλους. »Ναί,ύπέστην άνεκφράστους βασάνους,
Είνε μία άθλία, είνε έρωμένη τοΰ Λουδο- άλλά τήν φρικωδεστέραν ολων έδοκίμασα,
βίκου Μονθάλ I μετά κακεντρεχείας άνέ- άμα άνέγνωσα έν τφ  βλέμματί σας τήν
κραξεν ή Ζήλια. περιφρόνησιν. Μέ περιφρονεϊτε, καί έν τού-

Οϊ τε θεαταί καί ot ΰποκριταί έξηφα- τοις άν, ώς αισθάνομαι, τό άλγος είνε
νίσθησαν τών οφθαλμών της πρό τής θέας μέσον έξιλεώσεως, είμαι άξία τής ύπο-
τής κυρίας Δεραμπέρ. Νά βλέπη έκείνην λήψεώς σας.Έάν μέ έσυγχωρήτε, θά είχον
λαμπρώς άκτινοβολοΰβαν, περιχαρή, άν- Ισως τήν δύναμιν νά βαστάσω τήν ζωήν,
τικείμενον θαυμασμού καί φθόνου, ένδοξον ήν διάγω. Σείς, δ εΰτυχής, θά ήσθε άδυ-
καί εΰτυχή διά τοΰ Λουδοβίκου, έαυτήν σώπητος πρός δυστυχή γυναίκα, ήτις ου
δέ έπεσκιασμένην, μέσψ άδιαφοοοΰντος δέν άλλο σάς ζητεί ή τόν οίκτον σας.
πλήθους, καί πλησίον συζύγου, δν οΰδέ- «Μετά δύο ήμέρας διδω χορόν. Έ λθε-
ποτε ειχεν άγαπήσει καί νΰν άπεστρέφετο, τε. Μία λέξις σας θά μοί άποδώσνι τήν
τοΰτο φοβερά τήν έβασάνιζεν. ηρεμίαν καί τό θάρρος. Ή  παρουσία σας

—  Έκεΐ ή ζωή, έδώ δ θάνατος I έσκί- θ’ άρκέσγι νά μέ σώσΥΐ έκ τής απελπισίας»,
πτετο άπελπις. Μετά δύο ήμέρας ή Ζήλια, ένδεδυμένη

Τό Ιργον έπέτυχε πολΰ καί τό όνομα λαμπράν ένδυμασίαν, Τστατο ακίνητος πρό
τοΰ Λουδοβίκου Μονθάλ, δπερ θά ήδύ- καθρέπτου.
νατο νά φέρτρ αδτη, άνευφημήθη ένθου- —  Δέν δύναται νά μην έλθη, έσκέπτε-
σιωδώς. το, καί είμαι τόσον ώραία άπόψε, ώστε

Ή  Ζήλια, έπιστρέψασα είς τήν οικίαν θά έπιτύχω νά λησμονήση τήν γυναίκα 
της, Ιπεσεν έπί κλιντήρος βαρυαλγής καί έκείνην. . . Έ π ί τέλους τίς οίδεν άν την 
νωχελώς πεοιβλέπουσα τήν πολυτέλειαν άγαπ(Ζ ; ίσως ήπατήθην.
τοΰ δωματίου της. Ή  Ζήλια περιέμενε μέχρι τής πρώτης

— Εκείνοι μαζΰ καί έγώ μόνη, πάν- πρωϊνής ώρας. Δυσκόλως άπέκρυπτε την
τοτε μόνη . . .  έδώ ! έψιθύρισεν. στενοχώριαν, ήν ΰφίστατο. Ειχε λησμο-

Μετά στιγμάς βαθείας θλίψεως ήγέρθη νήσει τό περί αΰτήν συστρεφόμενον πλή- 
αίφνιδίως, πυρέσσουσα, κλονιζομένη, συν- θος. Οϊ οφθαλμοί της έστρέφοντο μόνον 
οφρυωμένας Ιχουσα τάς όφρΰς καί τάς πρός δύο σημεία : τό έκκρεμές καί την 
παρειάς καταπορφύρους. θύραν. Τέλος δ Μονθάλ έφάνη. Η κό-

— Άπώλεσα μέν διά παντός τόν Ιρωτά μησσα, άκουσίως, προεχώρησε βήματά 
του, άλλά πρέπει ν ’ άνακτήσω τήν ΰπό- τινα πρός αΰτόν. Οΰτος δέ τήν ίχαιρέ- 
ληψίν του, έψιθύρισε. | τισε καί άπεμακρύνθη αυτής, χωρίς νά

Καί καθίσασα πρό γραφείου Ιγραψεν : | προφέρν) λέξιν.
« Διέπραξα Ιγκλημα καθ’ ΰμών, ! γ -  j Ή  τελευταία έπ ιτυχ ία  τοΰ Μονθάλ

κλήμα έν τφ  κόσμψ τούτψ άτιμώρητον. υπήρξε τόσψ περιφανής, ώστ ί  ή έμφάνισίς
Ά ν  καί σεβομένη ΰφ’δλων, περιφρονώ έ- του έν τ?ί αίθούσγ) έπροξένησεν αϊσθησιν. 
μαυτήν καί θά σύρωμαι κεκυρτωμένη ΰπό Έγένετο τό κέντρον όλων τών βλεμμά-
τοΰ βάρους τής αισχύνης μέχρι τής ήμέρας, \ των, τό άντικείμενον δλων τών συνομι- 
καθ' ήν θά τύχω παρ’ΰμών ηθικής άνυψώ- | λιών. Πρός τάς γυναίκας ιδίως ή θεατρική 
σεως καί συγχωρήσεως.Οΰδέποτε θά γνω- φήμη ?χει τ ι τό μεθυστικόν. Ό  άνήρ, όσ-
ρίσετε πόσην δύναμιν έδέησε νά καταβά- ' τις  κατέχει τό μυστήριον νά έμ·πνένι πά-
λω ταύτην τήν πρωίαν δπως μή πέσω πρό θος είς τόσας φαντασιοδοξίας, νά προ- 
τών ποδών σας κράζουσα: «Χάρις!» Ά -  καλή τοΰς συγχρόνους παλμούς τόσων 
ξια οίκτου τά θύματα. Έάν ήδύνατό τις καρδιών, δέν πρέπει ν άποταμιεύστρ απει- 
νά μαντεύση δ;τι ΰποφέρουβιν οί Ινοχοι ! ρίαν πολυτίμων συγκινήσεων δι’ έκείνην, 
Έάν έγνωοίζετε τήν άπό τετραετίας ζωήν ήν θ’άγαπήσγ) ;
μου ! Οδτε ώρα, οδτε δευτερόλεπτον πα -  I Ή  Ζήλια ΰπέφερεν δ,τι κάτοικος τής



Κολάσεω; παρατηρών τάς ήδονάς τοΰ 
Παραδείσου. Οί έρωτικοί λόγοι, οΰ; ό 
Μονθάλ τ?ι έξέφρασε πρό τετραετίας, άν- 
τήχουν έν τή μνήμγ) τη ;  θερμοί, έμπα- 
Οεΐς' τότε μόλις τοΰς ήκουεν, δτε τοΰς 
έξέφερεν ό άφωσιωμένος έραστής της' ή$η 
θά Ιδιδε τήν ζωήν τγις, δπως τούς άκούσϊ] 
άπό τοΰ στόματος τοΰ έπιφανοΰς ποιητοΰ. 
Έ άν ό Μονθάλ την στιγμήν ταύτην τήν 
διέτασσε νά γονυπετήσΐ) πρό αυτοΰ, ίσως 
αΰτη  θά ΰπήκουεν.

Αί τοιούτου χαρακτήρος γυναίκες, ού
τως είσΐ πεπλασμέναι. Δι’ αΰτάς, τά α ι 
σθήματα δέν είνε οΰτε ίκανώς βαθέα, 
οΰτε Ικανώς ισχυρά, δπως αυτοβιώσωσι' 
μόνον έν τ?ί λάμψει, τφ  θορύβψ και τφ  
ένθουσιασμφ τοΰ πλήθους ή καρδία των 
άναθερμαίνεται . ’Ανίκανοι νά ευτυχώσι 
πλγισίον μεγαλοφυούς άνδρός, λατρεύοντος 
αΰτάς, δύνανται ν’ άπολεσθώσι, δι’ άνδρα 
άσνιμον, άλλά πρός αΰτάς άγέρωχον.

Ό  Μονθάλ ώμίλει φαιδρώς, περιέφερε 
τό βλέμμα έν τ$  αιθούση καί άπέφευγε 
τό βλέμμα τής κομήσσης- Ή  Ζήλια κα- 
τελήφθη ΰπό σκοτοδίνες1 κατά τινα στρό
βιλον πλγισιάσασα αΰτόν τφ  είπε χαμη- 
λοφώνως :

— Είσθε άδικος' διά νά καταπραύνω 
τό μισός σας, δέν έταπεινώθην αρκούν
τως ;

— Έ γώ  νά σό?ς μισήσω, κυρία μου ! 
*ιπεν δ Μονθάλ. Δ ιατί, άφοΰ ποό πολλοΰ 
δέν ΰποφέρω πλέον ;

— Μ’ έλησμονήσατε πολΰ ταχέως ! 
Ιπανέλαβε πικρώς ά Ζήλια

— Έ κλαυσα έπί δύο Ι τη .Ή  ματαιοδο- 
ξία σας άπήτει νά κλαύσω περισσότερον;

— Λουδοβίκε ! άνέκραξεν ή Ζήλ^α, έξ- 
ωργισμένη έκ τοΰ ειρωνικού έκείνου υφους, 
δέν έννοεϊτε, δτι αποθνήσκω έξ απελπ ι
σίας ; Πρέπει νά σάς ίδω, πρέπει νά σάς 
όμιλήσω, προσέθηκε.Μία έξήγησι; μεταξύ 
μας είνε απαραίτητο;.

— Άφοΰ τό θέλετε, κυρία, είπεν ό 
Μονθάλ, θά γίνγ). Έ λθετε  αΰριον είς τήν 
ΰπ ’άριθμόν 80 οικίαν, Προάστειον ’Αγίου 
’Ιακώβου, καί ζητήσατε τόν κύριον Καρ 

ptLΤαΰτα εΐπών άπεμακρύνθη τή ;  κομήσ- 
στις, μετά τινας δέ στιγμάς άπήλθε τής 
συναναστροφής.

Ή  Ζήλια επέτυχίν δ,τι έπόθει’ άλλά 
τό δφος τοΰ Λουδοβίκου τήν ειχεν άπονε- 
κρώσει.

Πάντοτε αί γυναίκες έκπλήσσονται 
καί περιδεείς καθίστανται δταν συναντή- 
σωσι τήν ίσχΰν καί τήν αδιαφορίαν πρός 
έκ»ίνους, οΰ; είδον ασθενείς καί συγκι- 
νουμένους πρό αΰτών.

Η κόμνισσα έν τούτοις ήσθάνθη στιγ- 
μάς ζωηρότατης χαρά; μετά τήν άναχώ- 
ρησιν τοΰ Λουδοβίκου, διότι δύο νεάνιδε;, 
πλκισίον τκις εΰο'.σκόμεναι, Ιλεγον :

— Νομίζω δτ ι  αΰριον είνε ή ήμέοα, 
κατά τήν όποιαν θά έπ ισκ εφθή ; τήν  κ υ 
ρίαν Δελαμπέρ ;

— Η κυρία Δελαμπέρ, ελεγεν ή έτέρα, 
δέν εΰρίσκεται είς Παρισίους, άνεχώρησε 
«ρό δύο ήμιρών είς Γερμανίαν.

— Δέν άγαπώντα ι ! διενοήθη ή Ζή
λια.

Καί πρώτον ήδη, άπό τριών ήμεοών, 
άνέπνευσεν έλευθέρως.

Δ'

Τήν έπαύριον, περί τήν δευτέραν ώραν 
μ.μ ., ό Λουδοβίκος εΰρίσκετο ΰπό θόλον, 
είς τό βάθος κήπου, βλέποντο; πρός τ ή ν  
όδόν τοΰ Προαστείου ‘Αγίου ’Ιακώβου καί 
φέροντας τόν ΰποδειχθέντα άριθμόν. Ή  
εξωτερική δψις τοΰ θόλου τούτου ήν υπό
λευκος, αμαυρά, άθλία, ώ ; καί ή τής κυ
ρίως οικίας. Ά λ λ ’ ή πολυτέλεια δλη συν- 
εσωρεύθγ) έν τφ  έσωτερικφ. Τό δωμάτιον, 
τό χργ)σιμεΰον συγχρόνως ώ ; αίθουσα καί 
σπουδαστήριον, έκαλύπτετο ύπό βελούδι
νων π υ ρ ο χ ρ ό ω ν  παραπετασμάτων, κεκο- 
σμγιμένων δι’έπιχρύσων περιρραμμάτων. Αί 
θυροκαλύπτραι ήσαν κατεσκευασμέναι έξ 
όμοιου ύφάσματος. Όρειχάλκινα δοχεία, 
μετ’άμέμπτου φιλοκαλίας, έστόλιζον τήν 
έστίαν. Ή  άπέριττος αΰτη διακόσμγ)σις 
συνεπλνιροΰτο διά τών έπαγωγών χρωμά-

ΓΡ A.MMAKlgIBQTIOMi

Δίσπο.νίδα Ρόζαν Σ .Κ αλαύτση,χαι κυρίαν IJ. Μ; 
χαλοπονλου. Συνδρομ»ί υμών έλήφθηραν. Εΰχαρ.ι 
οτοϋμεν.— χ. Μ* Z A xvvfkv . ’Ακατάλληλον, «αθότι 
παντοΰ και πάντοτε καταπολεμοΰμεν τήν φρι»ώϊη 'ι 
δίαν σας, ήτις είνε και ή βάσις τοΰ διηγήματος σ&ς 
Το μυθιστόρημα, δτ.ερ ζητείτε, δέν υπάρχει οδ,τε εί 
τό ήμέτερον, οΰτε εις τά άλλα  βιβλιοπωλεία.—κ. Γ  
Σ . Λ . Κ α ρ δ ίτ σ α ν ■ Ό  «Κόμης Δαβερνή» καί 
• Κόμησσα "Άρτεμις·, μυθιστορήματα 3ημοσιευθέντ< 
έν τοΤς « Εχλεκτοΐς» δέν έξεδόθησαν, και είς^διαίτε 
ρον βιβλίον. — Διεύθυνσιν «'Αρμονία;». Σ μ ν ρ τ η ν  
Δυστυχώ; άδυνατοΰμεν νά δεχθώμεν τήν. πρότασί' 
σας, διότι δέν ένοικιάζομεν, άλλά  πωλοϋμεν πρός 2( 
φρ. {κάστην, καί ολοκλήρου τοΰ μυθιστορήματος.^  
κυρίαν Ελευθερίαν I. Σούλη. Τοϋ λοιποΰ θά άπο 
στέλλωνται είς Ε λευσ ίνα .— κυρίαν Ε λένη ν  Γ.'Ακρι. 
6οϋ. Ευχαρίστως.— κ.Δ.Ε  Μαρτινέγχβν.’Ελήφθησαν. 
Εύχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν.—κ. Άριστείδην Ά 6ού-  
ρην. Έλήφβησαν δρ. 3 3 ,άντίτιμον ιιυνδρομής · Εκλε
κτών» κα-' τόμων. Εύχαριστοΰμεν.— Δ. Μάστρακαν. 
Έλήφθη. Άπεστάλησαν. — κ. Α . Σ. Μπαρούτην. 
Φύλλα άποητέλλονται ί(δη ταχτικώς. Ό  ΣΤ' τόμοί 
<?ρχιται άπό 1η ; Νοεμβρίου 1889 καί λήγει τήν 31ην 
’Οκτωβρίου 1890, ώστε δίν aTvt δυνατόν ο,τι ζητείτε, 
διότι δέν συνεπληοώβη Sti. ■

Τά έξής βιβλία, ευρισκόμενα έν τώ Βιβλιοπωλεία 
ήμών. άποστέλλομεν ταΐς 'Επαρχίαις καί τώ Έξω· 

των μιγαλοπρεποΰ; τάπΥΐτος καί δι’ άπεί- τερικφ, έλεάβερα ταχυδρομικών τελών. — Επίσης
ρων άλλων αντικειμένων τέχνες καί φαν 
τασίας, μέσψ τών οποίων έκρέμαντο εικό
νες έξοχων ζωγράφων. Ά ν  καί ό Μάιος 
ήν έν τϊ| άρχΐί του, έν τούτοις ισχυρόν πΰρ 
Ιλαμπεν έν τ?ί έστία.

Έν τφ  δωματίψ τούτψ, τόσψ καταλ- 
λήλφ πρός τάς ονειροπολήσεις καί τήν 
εΰτυχίαν, ό Μονθάλ έκάθγιτο ένώπιον τρά
πεζας πλήρους βιβλίων, φυλλαδίων και 
χειρογράφων. Έ ναντ ι  αΰτοΰ νεαρά γυνή 
άνεπαύετο έπί κλιντήρος.

Ή  νεαρά γυνή άνεκάλει τόν ξανθόν κχί 
χαρίεντα τύπον, είς δν ήρέσκετο ό Γκρέεζ. 
Έφόρει λευκήν ένδυμασίαν, ής τίνος ό θώ- 
ραξ καί αί μέχρι άγκώνος άνοικταΐ χ ε ι 
ρίδες, έκοσμοΰντο δι’ ΰποκυάνων κομβίων' 
ή κόμη τη ;,  όπίσω άνασεσυρμένη, άπεκά- 
λυπτε τοΰς νεαλεΐ; καί διαφανείς ώ ; π α ι 
διού κροτάφους της. Βοστρυχώδεις τινές 
πλόκαμοι, έλαφροί ώ ; τά έν τφ  ουρανφ 
κατά τάς θερινά; έσπέρα; κυμαινόμενα 
νέφη, διακεχωρισμενοι δι’ έπιχρύσου π ε 
ρόνης, Ιπιπτον έπί τοΰ λαιμοΰ, τήν άβρό- 
τη τα  καί λευκότητα τοΰ οποίου γρχφίς 
ζωγράφου δέν θά ήδύνατο ν’ άπεικονίσν). 
Έ π ί τέλους τό ανάστημά τη ;  καί ό στο
λισμός τής νεαρά; έκείνη; γυναικός, έμαρ- 
τύρει φιλαρέσκειαν, ά λλ ’ οϊκν εχει καθα
γιάσει ό Ιοως. Έννόει τις δτι ολιγώτερον 
θά έστολίζετο διά τήν λαμπροτέραν έορ- 
τήν, καί δτι τό πλήρες εΰγνωμοσύνη; πρός 
τόν αγαπητόν της βλέμμα, άνεκεφαλαίου 
δι’ έχυτής τάς τε τιμάς καί τοΰς θριάμ
βου; του άπαντα ;.

— Λάβε τ ά ;  σημειώσει; καί τ ’ απαν
θίσματα, τά όποια μοί έζήτησε;, είπεν 
έγερθεΐσα καί προχωρήσασα πρό; τόν Λου
δοβίκον μέ τ ά ;  χεΐοα; πλήρει; χαρτίων, 
μέ πολΰν κόπον έφυλλολόγησα περισσό
τερον άπό δώδεκα βιβλία, διά νά τό κα- 
τωρθώσω.

['Ε πετα ι συνέχεια]. Κ .

προμηθιΰομεν είς πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρκεΐ 
ή αΐτησις νά συνοίεΰηται μέ τό άντίτιμον «4τοϋ.

Ά σ κ ά ν ιο ς , δπό Ά λ ·  Δουμα (τόμ.7) δρ. 4 .2 0  — 
Ε ίκο σ ιπ εντα ετή ; "Ε λλην π λο ίαρχο ί,δ ιήγημα  δπδ 
Σ τεφ . Ξ ένοιι,λ. 50 . — ’Ε κστρατεία  μας ε ΐ; τήν σ ε 
λήνην, ύπό Δ. Κ αλαποθχκη, δρ. 1 .5 0 .— Έρυθρί 
κ η λ ίς , δπό Π αύλου Φ εβάλ, μ ετάφ ρασ ις  Ή λ. Ρα 
ιρτοπούλου, δρ. 2 .— ’Ερυθροί -ροσωπιδοφόροι, δπί 
Ponson de T erail, μετάφρασ ις Ν. Δεστοανάννου 
(τέμ . 2) δρ. 4 . — ’Ερυθρόδερμοι, δπό P. Dupleseisa, 
μετάφρασ.ς Γ . Ί γγ λέσ η , δρ. 1 .5 0 . — 'Η καλόβη  
τοΰ Θ ω μ ΐ ?η ο β ος τώ ν μαύρω ν Ιν ’Αμερική, δπό| 
Έ ρ ριέτας Στόβης, μετάφρασις Ικ τοϋ αγγλικού; 
(τόμοι 2) δρ. 2 .5 0 . —  ’Ιατρός Ρ αμώ , δπό Γ εω ρ
γίου Ό νε, μετάφρασις Α. Π α ποδ ιαμαντή , δρ. 3. 
—  Ίζο λ ίνα  ή Μ εξικανή, μυθιστόρημα μεταφρα- 
σθέν Ικ τοΰ αγγλ ικο ύ, δρ. 2. —  ‘Ιστορία τεθνεώ- 
τος, μυθιστόρημα, δρ. 2. —  Κ ραυγή  τη ς παρά-| 
φρονος, μυβιστορ'α Ικ τοΰ γα λλ ικο ύ , δρ. 2 .— Λ ή 
σταρχος Λ ασεσναγή , δπό ’Ερνέστο» Κ α ’ ιενδή. 
δρ. 4 .5 0 .— Μ νηστή τώ ν Ικατομ μυρ ίω ν, δρ. 5 .— 
Μ εγάλη περ ουσία, νεώτατον μυθιστόρημα, δπό 
ΞαβΓε δέ Μ οντεπέν (τόμοι 2 .) δρ. 3 .2 0 .— Μαύρο* 
π ειρατής, μυθιστόρημα δπό Λ. Νουάρ, (τόμοι 3. 
δρ. 4 . —  Μ αρκησία Γ α ζρ ιέλ λ α , μυθ.στόρημα Ι 
ουλίου Μαρύ, δρ. 3 .— Μικρά μ ήτηρ , δπό Α ίμ υ  
λ ίου Ρισβοΰργ, δρ. 4 .— Μ εγάλη ”1ζα , δπό ’Α λε
ξάνδρου Μ πουβιε, μετάφρασις Ικ τοΰ γαλλικού, 
δρ. 4. Μ ιχαήλ Στρογκώρ άπό Μόσχας είς Σ ιβη
ρ ίαν, συγγραφή Ίο»λίου Βερν, δρ. 2 ,5 0 . —  Πάσ 
σάλος τοϋ θανάτου, μυθιστορία I* τοΰ γα λλ ικο ύ , 
δρ. 1 .5 0 . —  Πάπισσα Ί ω ίν ν α ,  μεσαιωνική μ ε 
λ έτη , δπό ’Ε μ. Ροί3ου, εκδοσις μ εγά λ η  μετά  
ε ισαγω γής, προλόγου, ά π α ν ιή σ εω ς  ε ίς τή ν Ιγκι5- 
κλιον τής ίεράς Συνόδου και Ιπ ιστολώ ν ένός ’Α· 
γρ ιν ιώ ιο υ , δρ. 2 .—  Π.κουίλος Α λ λ ία γ α ς , μ ε τά -  
φρασις Ν. Δ ραγούμη (τόμοι 7) δρ. 6. —  Τ ελευ
τ α ία  ημέρα καταδίκου,δπό Β 'κτωρΊς Ο ύγκώ ,δρ .1. 
Α ί Συνοικίαι τοϋ Λονδίνου δρ. 2 .5 0  —  Τά Μ υ' 
στήρ ια  τών Χ α ρ εμ ?ων, κ α τά  μετάφρασιν Κ λεά ν-  
θους Τ ρ ιανταφύλλου, δρ. 1 . 7 0 — "Η Έ λ μ ά , ί)τοι 
σκηναί Ιν ’Α νατο λή , (τόμοι 2) δρ. 2 .2 0  —  Τά 
τέκνα  τοϋ Γράν, δπό Ιο υλ ίο υ  Βέρν. δρ. 4. —  
Έ  Γρύ λλος τοΰ Μ ύλου, ύπό Πονσών δέ Τεράΐλ  
δρ. 2  2 0 —'Η Ά μ α ξ α  ’Αριθμός 13 , δπό Ξ αβ ιέ  δέ 
Μ οντεπέν, δρ. 1 1 .  -  ’Εξομολογήσεις ένός Τέκνο# 
τοΰ Αΐώνος δρ. 2 .2 0 . Έ π ισ το λα ί μ ια ς  Μηδενι· 
τρ ας δρ. 1 .1 0 .  — Η Μ οσχομαγκα τώ ν  Παρι- 
σίω'» , δπό Πώλ δέ Κόκ δρ. 2 .2 0  —  ‘ Ιστο
ρία δυο Μ ελλονύμφων, δττό ’Α λεξ. Μανζόνη 

ί (τόμοι 3) δρ. 4.

ΤνηογραφιΊο* Κορ(ννης. Sioc ΙΙροαστιίβν αριθ. ί 0


