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[Συνέχεια]

Ή  Ναθαλία ήν εΰσεβής ί κ  κερδοσκο
πίας, ΐνα εΰχαριστήσνι τόν προστατεύ- 

,βαντα αΰτήν Ιεράρχην καί την αΰστηράν 
^πυργοδέσποιναν τοΰ Σαίν-Ζιλδάς, ής έ*ο- 
,'λάκευ* τάς ιδιοτροπίας. ‘Αλλά μεθ’ όπό- 
σης σπουδές καί την έλαχίστην έρωτικήν 
λέξιν δέν θ’άπεδέ/ετο ή τρυφερότητα δι- 
ψώσα ψυχή της !

‘Ο γηραιός στρατηγός είχεν ήδη παρα
σκευάσει έν τφ  νφ τό σχίδιον τϊΐς προσ
βολές. ;

Οί άλλοι καθ’ δμίλους ήσχολοΰντο εις 
τάς μικρά; υποθέσεις των. Ή  νεαρά χήρα 
ήκροβτο μετ’ εΰαρεσκείας τοΰ λοχαγού 
τών δραγόνων, διηγουμένου αΰτή εύτρα- 
πίλους Ιστορίας.

Ή  μαρκησία έξωθεν συνωμίλει μετά 
τοΰ Μαλό Βριχεβέκ καί τοΰ Φοντραιλ, 
»1τινες παρεσκεύαζον έχδρομήν κυνηγετι
κή'' διά τήν έπιοΰσαν, είς τινα δέ γωνίαν 
ή Καικιλία, έν νευρική τραχΐΐ, άνέμελπε 
μελφδίαν τοΰ Γουνό, δτε είς θαλαμηπό
λος άνήγγειλεν :

— Ό  κύριος χόμη; δ'Αμβαοέ; !
Ό  Ροζέ είσίΐλθεν εΰχαρις. Αί πολλαί 

μέριμναι οΰδέν Γχνος είχον αφήσει έπί 
τίίς μειδιώσης αΰτοΰ φυσιογνωμίας, ήτο 
δμως άργά, οΐ δέ συνδαιτυμόνες τ?ίς μαρ- 
Χησίας άπΐίλθον μετά τάς πρώτας φιλο
φρονήσεις.

"Ενδεχα ώραι έσήμανον είς τό έχχρε- 
μές τοΰ δωματίου τ^ς Καιχιλίας.

Βαθμηδόν οί χεχλημένοι άπεσύρθησαν 
είς τά δωμάτιά των. Είς τούς διαδρό
μους ήχούετο ό χρότος τών χλειομένων 
θυρών χαί συνομιλίαι γινόμεναι χαμηλό- 
φώνως μεταξύ τών πλησίων κατοικούν- 
των.

Ή  δεσποινίς δέ Φοντερόζ, χαθημένη 
πλησίον τοΰ ιαπωνικού αΰτΐΐς γραφείου, 
ήν σύνοφρυς καί είς βαθείας βίβυθισμένη 
σκέψεις, ώς έδηλοΰτο έκ τ ί ΐ ;  συστολή; 
τών χειλεων καί τών πτυχών τοΰ μετώ
που τη ;

Λευκόν φύλλον χάρτου ην ένώπιον α υ 
τής.

Έγραψε μόνον τά ;  τρεις ταύτας λ έ 
ξεις : « ’Αγαπητή μοι Μάρθα» χαί έστα- 
μάτησεν.

'Απίρριψε δυσθύμως τήν γραφίδα χαί 
έγερθεϊσα έπλησίασεν είς τό παράθυρον, 
δπερ ήνέφξεν.

Έρειδομένη έπί τοΰ άγχώνος ήτενιζε 
σχυθρωπή τό πρό αΰτ ί ί ;  σκοτεινόν άπειρον.

Σιγή χαί σκότο; έπεκράτει βαθύ
Ή  ζωή τή έφαίνετο έπίση; σκοτεινή 

καί θλιβερά, ώ ; ό όρίζων, κατά τήν ώραν 
έκείνην , καθ' ήν οΰδ’ Ιν φώ; έλαμπε, 
πλήν τών μακρόθεν φαινομένων φανών τ ϊΐ ;  
παραλίας, ένθα ούδείς ήκούετο κρότος, 
πλήν τών πένθιμων κραυγών τών πτηνών 
τ91; νυχτό;.

ΤΗτο νέα χαί πλούσια, ήτο ισχυρά καί 
έν τούτοι; έπόθει ν’άναχράξη :

— Πόσον θλιβερά είναι ή ζωή !
Ζώσα Ιρημο;, σχεδόν μόνη, πλησίον 

μητρό;, ή τ ι ;  παρημέλει αΰτή* έν τίί θρη- 
σχομανίγ τη ; ,  Ιν μόνον είχε κατβφύγιον 
χαί μίαν παρηγορίαν, τόν ρεμβασμόν. Έν 
τή φαντασία τη ;  έπλαττεν ιδεώδέ; τι 
ανύπαρκτον.

Εί/ε σκοπόν τινα καί ήθελε νά έχπλη- 
ρώσ·») αύτόν.

ΑΓφνης ■}) μήτηρ τη ;  παρενεβάλλετο 
πρόσκομμα εί; τά σχέδια καί τά ;  σχέψει; 
τη ; .  Ή  χυρία δέ Φοντερόζ παρενετίθετο 
μεταξύ αύτϊ ΐ ;  χαί τοΰ βχοποΰ τη ;.  Έ -

σκέπτετο μήπω; αί θελήσει; τ ί ;  μητρό; 
τη ;  ήσαν φρονιμώτεραι τών ίδικών της.

Έ νφ  διετέλει έκεΐ σύννους, ό χρότος 
παραθύρου , άνοιχθέντο; εί; τό βτερον 
άκρον τοΰ πύργου, εϊλχυσε τήν προσοχήν 
τη ; .

Είδεν εί; τό ήδύ φώ; τοΰ παραθύρου, 
φωτιζομένου ένδοθεν, μελανήν σχιάν προ- 
βάλλουσαν έπί τοΰ έξωστου.

Έμειναν άμφότεροι άχίνητοι έπί τ ινα ;  
στιγμάς, μεθ’ δ ΐ  Καικιλία ένόμισεν οτι 
ή σκιά έκείνη τίί έπεμπε διά τ ί ί ;  χειρος 
φίλημα.

Δέν ήπατβτο
ΤΗτο ό Ροζέ, δστι;,  ίδών αύτήν, τή 

έπεμπε τήν άφατον έκείνην έρωτικην έχ- 
δήλωσιν.

Ώπισθοδρόμησε χαί ε^ισΐίλθεν έν τ φ  
δωματίφ τη ;.

Έκαθέσθη πάλιν πρό τοΰγραφείου τ η ; ,  
άνέλαβεν έχ νέου τήν γραφίδα καί διά «υ -  
ρετώδους χειρός έξηκολούθησε τήν έπι- 
στολήν της.

«Έ χ ω  ανάγκην φίλης έμπεπιβτευμέ- 
νης, είς μάτην δέ αναζητώ τοιαύτην περί 
έμέ. Οΰδείς ύπάρχει, είς δν νά έχμυβτη- 
ρευθώ τάς είς τόν νοΰν μου άνακυχωμέ- 
νας σκέψεις.

• Ποός στιγμήν λοιπόν άφες τάς τέρ
ψεις σου χαί ασχολία; σου, τόν σύζυγόν 
σου, τό θυγάτριόν σου καί άκουσόν με.

• Είναι Ιργον οίκτου χαί θά σοί ά ντα- 
ποδοθή εί; άλλον κόσμον.

• Είναι πάντοτε ροδοπάρειο.ς καί ξανθή 
ή μικρά σου Καρλόττα ;

• Έ χε ι πάντοτε τού; ώραίου; μεγάλους 
οφθαλμού;, τά λακκιδια εί; τά ;  παρειάς 
καί τού; βοστρύχου; χατερχομένου; έπί 
τών ώιιων ;

• Είσαι ευτυχή;, Μάρθα ! Έ χ ε ι ;  δύο 
Ιρωτα;, με®’ ών συνδέει; τήν ζωήν σου. 
Έ γώ , οΰδέν Ι/ω ! οΰδέν ! Είμαι μόνη, έ 
ρημος, άνευ καρδία;ι.παλλούση; δι* έμέ.

»*Α ! ναί, άπατώμαι.
• Ύπάρχουσι δύο. Εί; Ιπποκόμο;, ό 

Βινίκ, καί είς άλλο; ισχνό; καί σκελε
τώδης' ονομάζεται Ζεαννΐνος, ώς έκ τ^ς



κατασκευής του δέ έπωνομάσθη ΰπό τών 
κατοίκων τοΰ τόπου Σακορράφας.

»01 δύο οΰτοι γενναίοι νεανίαι μέ άγα- 
πώσιν ε’ιλικρινώς' έννοεΐς οτι δέν μοί τό 
είπον. Κακώς πράττουσι. Θά μέ ηΰχαρί- 
στει τοΰτο' έννοώ δμως την άγάπην των. 
Είναι άφοσίωσις κυνός πρός τόν κύριόν 
'του καί την ανταποδίδω αΰτοις

• Κατέχομαι ύπό θλιβερών σκέψεων ! 
'Μη έκπλήττεσαι. Είμαι πάντοτε μόνη 1 
πάντοτε ! Έγραψα την διαθήκην μου" j 
εΰρον παράδοξον εις τοΰτο διασκέδασιν. 
Μετά τινας ημέρας θά την γράψω πάλιν. I 
Την 17 ίσταμένου θά ήμαι ένήλιξ. Τί τά 
θέλεις ! σκέψεις θλιβεραί. "Οταν εύρίσκω- 
μαι ε’ις τό δωμάτιόν μου, όπόθ»ν βλέ
πω την πεδιάδα, τά ελη, τά δάση, μοί 
έρχεται .6 πόθος νά κλαίω την μοϊράν j 
μου. Δέν δύναμαι ν’ άντιστώ. 'Υποθέτω 1 
οτι εΰκόλως παραφρονεί τις Ιν τή μονώ
νει. Έρχονται στιγμαί απελπισίας καί 
θανασίμου πλήξεως ! Ναί, προσφιλής μου 
Μάρθα, ή μικρά Καικιλία σου, ήτις είς ! 
τό σχολεΐον κατέφευγεν είς τάς άγκάλας [ 
σου, μεγάλη ήδη, ί) μικρά Καικιλία σου, | 
έξαισία ·ϊ)ίγ) είς τάς ροδοχρόους, τάς λεύ
κάς, τάς κυανβς έσθήτάς της, ή μικρά ί 
Καικιλία , ήν ol άστοί τών Βάν καί οί '·■ 
πτωχοί χωρικοί τοΰ Σαίν - Ζιλδάς χαι- ! 
ρετώσιν εΰλαβώς, αναλύεται συχνάκις είς 
δάκρυα κατάκλειστος μεταξύ τών τεσσά
ρων τοίχων, Ιχει δμως την υπερηφάνειαν 
νά μη τό λέγγι καί νά μειδι$ ένώπιον τοΰ 
κόσμου

• Είμαι ίσως πολΰ απα ιτητική , δέν 
ϊχει οΰτως ;

• Είμαι ιδιότροπος ! έστω.
• Ά ν  δμως έγνώριζες τό έρημητήριον 

τοΰτο τοΰ Σαίν -  Ζιλδάς, τήν φωλεάν, τό 
φρούριον, τό μοναστήριον τοΰτο, θά ήν- 
νόεις κάλλιον ποΐαι παράδοξοι ίδέαι δύ- 
νανται νά γεννηθώσιν είς είκοσαέτιδα 
κόρην.

• Φαντάσθητι μελανά τείχη υψηλά καί 
πέριξ δάσος, τοΰ όποιου δέν γνωρίζω Ιτι 
τούς δρόμους, καίτοι πλανώμαι έν αυτφ 
έπί δέκα έτη καλπάζουσα, χέρσους καί 
σχίνους υψηλούς, τέλος δέ απέραντα όρη 
καί έν αΰτοις έκατοντάδα πτωχών γεωρ
γών, καί ίδού τό π3ν.

• Έλησμόνησα τόν ιερέα, καλόν άνθρω
πον, άπλοΰν και δειλόν καί τήν μικράν 
έκκλησίαν του κεκοσμημένην ύπό άγίων 
γελοίων ώς κοΰκλαι δύο σολδίων.

• Ίδοΰ ή πατρίς μου.
• Γνωρίζεις τούς δύο άγαπώντάς με.
• θ ά  ήσαι έχέμυθος ;
• Ά ν  μοί τό ύπόσχεσαι, θά σοί εΓπω 

καί τρίτον, άλλ’ άληθή, σοβαρόν, τόσφ 
σοβαρόν, ώστε τόν φοβοΰμαι δταν τόν 
συλλογίζομαι, δπερ συχνάκις μοί συμβαί
νει. ’Ενίοτε σκέπτομαι άν 8 ,τι αισθάνε
τα ι δι’έμέ είναι άγριος έρως $ άγριον μ ί
σος.

• "Ηθελα νά σοί δμιλήσω τόν παρελ
θόντα χειμώνα κατά τήν βραχεΐαν είς 
Παρι^ίους διαμονήν μας.

• Δέν έτόλμησα, ακούεις ;
• Ά λ λ ω ς  τε, δέν θά μέ ήννόεις.

• 'Η δειλία αυτή θά σοί φανή απ ίστευ
τος. Φαίνομαι τόσον αποφασιστική καί 
γενναία !

• Καί δμως είναι πραγματική δειλία. 
Είς σέ θά είμαι ειλικρινής.Έπρεπεν Ισως 
νά σιωπήσω' άλλ’άν μέ εύρίσκτις γελοίαν, 
τόσφ τό χειρότερον, θά μοί τό εΓπης.

• Πρέπει *ά σοί έξηγήσω πρώτον δτι 
χωρίς νά ομιλήσω είς τήν μητέρα μου, 
ήτις είναι δλως άφοσιωμένη είς τήν θρη
σκείαν καί τήν οικονομίαν τοΰ οΓκου,χω
ρίς νά τήν απασχολήσω ποσώς, εύρισκο- 
μένημόνη καί έγκαταλελειμμένη δέν είχα 
τ ί άλλο νά πραξω καί έσπούδασα τήν 
γενεαλογίαν τής οίκογενείας μοο.

• Αί εικόνες αί εΰρισκόμεναι είς Σαίν - 
Ζιλδάς μοί ένέπνευσαν τήν ιδέαν τών τοι- 
ουτων Ιρευνών.

• Χωρίς νά δείξω τόν σκοπόν μου, άπέ- 
σπασα πληροφορίας τινάς παρά τοΰ ίερέως 
καί ένός γηραιοΰ έπιμελητοΰ Μαλό Βρι- 
κεβέκ. είτα δέ καί ΰπό τινων γεωργών.

• Είξεύρεις λοιπόν τ ί έμαθα ;
• Οτι οί κληρονόμοι μου, άν άπέθνη- 

σκον, θά ησαν πτωχοί τινες γείτονες, έν- 
νοώ είς άπόστασιν τριών λευγών άπό τοΰ 
Σαίν - Ζιλδάς.

• Ζώσιν ώς χωρικοί είς μικράν έπαυλιν 
π ίπαλαιωμένην, ήτις καλείται Πενοέ.’Ο
νομάζονται άπλώς Κερανδάλ, άλλά τό α
ληθές αΰτών όνομα είναι βαρόνοι, πραγ
ματικοί βαρόνοι, έκ τών εΰγενεστέρων τής 
Βρεττάνης.

• Ύπήρχ ί καί άλλος οικογενειακός κλά 
δος, ol Τρελάν, πτωχότεροι Ιτι, άλλ ’ οΰ- 
τοι έξέλιπον.

·*0 πρωτότοκος τών Κερανδάλ καλλ ι
εργεί, οί άλλοι θηρεύουσι λάθρα είς τάς 
γαίας μας.

• Τί κακόν πράττουσι ; Τί θέλεις νά 
πράξωσι ;

• Ή  μήτηρ μου, μισεί τούς δυστυχείς 
αΰτ^ύς δέν είξεύρω διατί. Ή  πενία δέν 
είναι έλάττωμα. Οί Φοντερόζ θά τοΐς δ- 
μοιάζωσιν ίσως μετά Ινα αιώνα, έάν ΰ- 
πάρχωσι.

• Θά μέ έρωτήσγις Ισως τ ί σημαίνουσι 
πάντα  ταΰτα διά τόν τρίτον έραστήν μου, 
περί οΰ πρόκειται νά σοί εΓπω.

• Έ χε  ύπομονήν. Φθάνω είς τό προκεί- 
μενον.

• 'Υποθέτεις βεβαίως δτι μένω πλη- 
| σίον τής μαρκησίας,οσον τό δυνατόν όλι-

γώτερον.
• Αυτη άρέσκεται έν τή μονώσει. Δέν 

τήν ταράσσω Εξέλεξα λοιπόν σύντροφον, 
μεθ’ οΰ διατρέχω τό δάσος. Οΰτος είναι 
ό ϊππος μου, έξαίσιον ζφον, όνομαζόμενον 
Ζέφυρος.

• 'Οσάκις διέρχομαι τά άγριότερα μέρη 
τοΰ δάσους συναντώ έκεΤ δύο οφθαλμούς, 
οϊτινες μέ άνησυχοΰσι καί μέ ταράσσουσι.

• Μέ άτενίζουσι μετά τρομερές έ*ιμο- 
νής. Οί δύο οΰτοι οφθαλμοί άνήκουσιν

| είς νεανίαν μελαγχροινόν, ρωμαλέον καί 
Ιχοντα τό ΰφος διακεκριμένον.

• Έ χ ε ι  μέτωπον υψηλόν, εΰφυέστατον' 
θαυμασίαν κόμην, έξαισίους όδόντας, κα
νονικήν ρίνα, ρωμαλέον ανάστημα καί Ιν

μειδίαμα, δταν μειδιοί ! άλλ ’ είναι τόσφ 
σπάνιον !

• Ά  ! προσφιλής μου ! - όποια διαφορά 
πρός τοΰς κυρίους, οϊτινες έρχονται είς 
τόν πύργον !

• 'Οποία υπερηφάνεια παρά τφ  άγροίκφ 
έκείνφ ! Όποιον μεγαλοπρεπές ΰφος !

• Ό  λαθροθήρας ούτος, διά νά σοί έξη
γήσω τά πάντα, ονομάζεται Κορεντΐνος 
Κερανδάλ !

• Είναι έξάδελφός μου. Πτωχός νεα
νίας, πολύ πτωχός.

• Ά ν  έβλεπες πώς είναι ένδεδυμένος' 
όποια ράκη φέρει. Καί όμως ύπό τά ράκη 
ταΰτα  είναι ώραΐος ώς εΰγενής, ωραίος 
ώς ιππότης.

• 'Οσάκις μέ χαιρετ^ είς τάς ατραπούς 
διά τοΰ πλατέος βρεττανικοΰ αΰτοΰ π ί 
λου, τό πράττει μετά σπανίας αξιοπρέ
πειας,

• Πρό δέκα έτών τόν βλέπω. Είναι πάν
τοτε ό αΰτός' δέν μεταβάλλεται' είναι 
τριακοντούτης περίπου.

• Πολλάκις άνέγνων είς τούς οφθαλ
μούς του οίονεί οίκτον δί’ έμέ. Ό  πένης 
ώκτειρε τήν πλουσίαν κληρονόμον.

• Πιστεύω δτι είχε δίκαιον.
• 'Ο πατήρ μου έφάνη σκληρός δι’ αΰ- 

τούς, διότι ά ίδικός των πατήρ ένυμφεύθη 
κόρην άπροικον.

• Μήπως τοΰτο είναι Ιγκλημα ;
• "Αν τήν ήγάπα, καλώς έπραξε.
• Είναι τέσσαρες αδελφοί καί μία α 

δελφή ώραιοτάτη. Ή  μήτηρ ζή Ιτι, λέ- 
γουσιν δμως δτι σαλεύεται τό λογικόν 
της, άφ’ ής έχήοευσεν.

. . ο ΰ δ έ ν  γραφικώτατον τής μικρές έ
παύλεως τοΰ Πενοέ,ένθα κατοικοΰσιν.Ου- 
δέν μετέβαλλον πρό τριακοσίων έτών- ύ- 
στεροΰντο τών μέσων. Ζώσιν έκεΐ ώς φά
σματα.

• Δέν θά έγνώριζον δτι ΰπάρχουσι Πα- 
ρίσιοι,άν μή ό νεώτερος τών αδελφών δέν 
ήτο σπουδαστής καί δέν Ιδιδεν αΰτοις έ- 
νίοτε ειδήσεις.

• Σοί είπα δτι έγραψα τήν διαθήκην 
μου.

• Ίδού πώς είναι συντεταγμένη :

t ζ ΐ ίδω  π ΰβ α ν  τη ν  π ε ρ ιο υ σ ία ν  μου  τώ  
ε'ξαδέλφω μου Κ ορεντ ίνω  Κ ερα ν δά λ ’ &ν 
ούτος άπο&άιιη, το ΐς  ά δελφο ΐς  xai τή  ά· 
δε\φτ) α υ το ΰ ,  ή, ελλείψει τ ο ύ τω ν , τώ 
πληο ιεβτέρω  βυγγενή  έχ τοϋ  πατρός  α υ -  
τών. Ό  κληρονόμος  μου  Φά δ ίδ η  κ α τ ’ έ
τος τό ποβόν  τών 3 0 0 0  φ ράγκω ν  εις τον  
ιππ οκόμον  μου  Β ιν ίκ  κα ι αλλα  τόαα  ttgl 
τόν  φ ύλακα  Ζεανν ΐνον , τον  κ α λ ο ύμ ίν ο ν  Γ
Σ α χ ο ρ ρ ά φ α ν η .

Ίδού τό πάν. Προσθέτω :
• Ή  περιουσία μου προέρχεται έκ τών 

Κερανδάλ, θέλω νά έπανέλθιρ είς τούς Κε- 
ρανδάλ.

• Οΰδένα συνεβουλεύθην.
• Θά την γράψω πάλιν μετά οκτώ ήμέ' 

ρας, τήν ήμέραν τής ένηλικιώσεώς μου.|,
• Τί τά θέλεις ; Οΰδένα άγαπώ, καί δέν 

βλέπω είμή τούς τρεις τούτους άνθρώ' 
«ους, οΐτινες μέ άγαπώσι
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• Δέν δύναμαι έν τούτοις νά δώσω την 
«εοιουσίαν μου τώ Βινίκ ή τώ Ζεαννίνω. 
Τί θά έχρησίμευεν αΰτοΐς ;

• Δίδω αΰτην τφ  έξχδέλφφ μου ή τη 
οίκογενείί* του.

• Λέγουσά σοι οτι μ’ χγαιc3 δέν πλα- 
νώμαι,ΰπάρχουσι σημεία τόσω κατάδηλα!

• Οΰδέποτε έν τούτοις μοί τό είπε.
• Μόλις δεκαπεντάκις καθ’ δλον του 

τόν βίον μοί είπε: «Καλ’ήμέρα, δεσποινίς 
Καικιλία ! ·

• Δέν τολμ^ί Ό  πατήρ μου δέν ώμίλει 
αΰτοΐς, ή ?>έ μήτηρ μου θά τοΰς έτρεμα 
άν εί/ε δικαίωμα έπί τή ς ύψηλής καί κα- 
τωτάτης δικαιοσύνης,ώ; οΐ πρόγονοί μας.

» ”Α ! έλησμόνουν νά σοί είπω δτι Ιχο- 
μεν έδώ τοΰς Φοντραιλ καί τόν δ Εστοέλ, 
τόν κομψοπρεπή καί φιλάρεσκον. Πόσον 
άπε/θχνομαι τοΰς τοιούτους άνδρας ! Έ -  
χομεν έπίσης τόν γέροντα στρατηγόν δέ 
Σαμπερζό. Πόσον είναι αστείος Θέλει νά 
πολιορκήστ) την δεσποινίδα Σψονέ, την 
παιδαγωγόν μου. Η ΰποκόμησσα δέ Ρε- 
βίλ ήλθε μετ’ αΰτοΰ. Είναι χαριεστάτη 
κυρία.

• Τέλος σοί αγγέλλω τελευταΐον τό 
βπουδαιότεοον πρόσωπον , τόν κόμητα 
Ροζέ δ’Ααβαρές, τόν ΰπό τής μητρός μου 
έκλε/θέντα μοι σύζυγον. Μεταξύ μας , 
τοΰτο είναι κακή δι' αΰτόν σύστασις. Έν 
τούτοις ομολογώ δτι καλώς προσηνέχθη 
πρός με.

· ΤΗλθε πρός με άπλώς. Μοί ϋλαβε την 
^εΐρα καί μοί έζήτησε την άδειαν νά την 
άσπασθή. Τό Ιπραξε.

• Ή το  λαμπρά ένδεδυμένος, έφανταζό- 
μην δμως τόν έξάδελφόν μου Κορεντΐνον 
ένδυόμενον διά τοΰ ράπτου αΰτοΰ.

• 'Οποία μεταμόρφωσις !
• Ό  κόμης είναι άνήρ τών Λεσχών, 

τών ιπποδρομίων καί διακεκριμένος εΰ- 
γενής.

• ’Αγνοώ, άν θά μοί άρεοϊ) Έ π ί τοΰ 
■παρόντος οΰδέν είναι όλιγώτερον βέβαιον, 
θ ά  προσπαθήσω' αΰτό μόνον δύναμαι νά 
πράξω.

• Τό όνομά του μοί απαρέσκει.
• Τόν παρελθόντα χειμώνα έχόρευσα μέ 

αΰτόν. Είναι κάλλιστος χορευτής "Οπου 
καί ά.ν μετέβαινα μέ ήκολούθει. Τφ άντα- 
πέδωκα τάς φιλοφρονήσεις δι’ υποκλίσεων 
καί μειδιαμάτων. Θά ίδωμεν, τέλος.

• Έ χε ι υπέρ αΰτοΰ τά έρημητήριον τοΰ 
Σαίν-Ζιλδάς καί τάς πλήξεις τής μονώ- 
σεω;

• Έ χει κα τ ’ αΰτοΰ τήν φιλίαν τής μ η 
τρός μου καί δσα άνέγνων διηγήματα, 
μεταξΰ άλλων τάς Π εριπέτε ιας  άπορου 
νέου.

• Πιστεύεις δτι πρό ολίγου μοί 2στει- 
λεν Ιν φίλημα έκ τοΰ παραθύρου του ; !

•Έ γ ώ  έκλεισα τά ίδικόν μου, χωρίς 
νά προσποιηθώ.

• Είναι πολΰ ένωοίς διά φιλήματα.
• Είναι μία ώρα μετά τό μεσονύκτιον. 

Κλείω τήν έπιστολήν μου. 'Υποθέτω δτι 
θά συμβώσιν ένταΰθα περίεργα πράγματα.

• "Αν τοΰτο δέν σέ στενοχωρή πολύ,θά 
«οί γράψω τά συμβιβσόμενα.

• Σοί έγραψα ?ξ σελίδας,ώς έπαρχιώτις 
έγκαταλελειμμένη.

• Γράψον μοι, σέ παρακαλώ, όλίγας 
γραμμάς ώς Παρισινή !

• Φιλώ σέ καί τό θυγάτριόν σου, τόν 
δέ σύζυγόν σου χαιρετώ άπό καρδίας.

•KaiuXIl’ .

Καί έπεγραψε τήν έπιστολήν :

• Κυρίαν Μάρθαν Picrdp,
•26 , οδός Ίω ίννο υ  Γουζόν.

• His Π αρ ιβ ίους .·

Έσφράγισε τόν φάκελλον δι’ έρυθροΰ 
ίσπανικοΰ κηροΰ , έφ’ οΰ έπέθηκε τήν 
έαυτής σφραγίδα, έχουσαν ώς έμβλημα 
δύο συμπεπλεγμένζς χεϊρας, φερούσας 
χρυσιΖς χειρίδας μετά τοΰ ρητοϋ :

' «Ώ ς  ό χ ά λυ ^ » .

("Επεται συνέχεια].
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΓΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Ό  Μαμφρέδης, νικήσας, υπήρξε δ ί
καιος' οί βαρόνοι, ήττηθέντες, κακοΰργοι. 
Άποθανόντος τοΰ αΰτοκράτορος,άπαν τό 
βασίλειον έπανέστη, ό δέ Μαμφρέδης, έν 
ήσσονι Ιτους χρονικφ διαστήματι, άπο- 
κατέστησε τήν τάξιν, ΰποτάξας πάσας 
τάς πόλεις της Καπύης καί τής Νεαπό- 
λεως.

Ό  ήρως οΰτος ήτο νόθος υΙός τοΰ 
Φρειδερίκου καί τίνος μαρκησίας Λανσια 
έκ Λομβαρδίας' άλλ' ό αΰτοκράτωρ, καθ’ 
δ έξάγεται έκ τής διαθήκης του, πριν ή 
άποθάνγ), ένομιμοποίησεν αΰτόν.

Ωραιότατος κατά τήν μορφήν, είχε 
τήν κόμην ξανθήν καί τούς όφθαλμοΰς 
γλαυκούς, ώς πάντες οί τοΰ οίκου τής 
Σοηβίας, τό παράστημα μεγαλοπρεπές 
καί τοΰς τρόπους ευγενεΐς.

Ελευθέριος τά  ήθη καί προσηνής, ε ί 
χεν έκτακτον ευφυίαν,συνέθετε ποιήματα, 
ώς οΐ Τ ροβαδούρο ι ,  έμουσούργει καί κα
τείχε πανθ’ δβα ήδύναντο νά κοσμήσωσι 
τέλειον ιππότην.

Ό ς ό πατήρ αΰτοΰ Φρειδερίκος, έλάλει 
εΰχερώς διαφόρους γλώσσας καί δέν ήτο 
άμοιρος φυσικών γνώσεων, ώς έξάγεται 
έκ τοΰ περί σωζομένου συγγράμμα
τος του.

Καταχθονίως φιλόδοξος, οΰδέν άπέο- 
ριπτε τών δυναμένων νά συντελέσωσι πρός 
έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ του,φρονών δτι πάν 
τό συμφέρον είναι έπαινετόν.

Ίκ*νάς νά έπινοήσΥ) καί νά έκτελέβν)

πδίν Ιγκλημα, άποκρύπτων τοΰς τήςσυνεί- 
δήβεως έλεγχους' δεξιότατος περί τήν 
προσποίησιν καί τήν ΰπόκρισιν' περιφρο- 
νών τούς τε άνθρώπους καί τόν Θεόν,— 
έφάνη, κατά παράδοξον άντίθεσιν, πάν
τοτε φιλάνθρωπος, μεγάθυμος καί έπιει- 
κής άχρι γενναιότητος.

Ή  ψυχή αΰτοΰ υπήρξε μεγάλη, άλλά 
σκοτεινή Οΰδείς ποτε έν τφ  κόσμφ ώμοί- 
ασεν, όσον οΰτος, πρός τόν Εωσφόρον, 
δτε, έπαναστατήσας μέρος τοΰ οΰρανοΰ 
κατά τοΰ φοβεροΰ αύτοΰ κυρίου, εφερεν 
έπί τοΰ μετώπου τά  αιώνια ΐ’^νη τοΰ 
θείου κεραυνοΰ.

Ό  Κορράδος παρεσκευάζετο ϊνα έπι- 
σκεφθή τό βασίλειον τής Σικελίας, δπερ 
ό σεβαστός αΰτοΰ πατήρ άπεκάλει π ο λ ύ 
τ ιμ ο ν  κ λη ρ ο ν ομ ιά ν  . Έπιβιβασθείς είς 
Πόρτο Ναβόνε, κατά τήν έσχατιάν τοΰ 
Άδριατικοΰ κόλπου, έπί τοΰ ήνωμένου 
στόλου τών τε Πισατών καί Σικελών. ά- 
φίκετο αισίως περί τάς άρχάς τοΰ 1252 
είς Σιπόντον τής Καπιτανάτας.

Ό  Μαμφρέδης έδραμε πράς αΰτόν μετά 
μεγαλοπρεπούς συνοδίας καί έπιδεικνύων 
τήν ίϊεμμοτέραί' αδ ελφ ικ ή ν  ά/άπην ,  διη- 
γήθη αΰτφ  τάς έκστρατείας του καί τοΰς 
κινδύνους, οΰς διέτρεξε, καί, έξέθετο λ ε 
πτομερέστατα τήν τότε κατάστασιν τοΰ 
βασιλείου.

Ό  Κορράδος έξέφρασεν αΰτφ  έπί τού- 
τοις άπείρους εΰχαριστίας καί τόν παρε- 
κάλεσεν, δπως έν τφ  μέλλοντι μέ ν vj διαρ
κώς παρ' αΰτφ. καί τόν βοηθή διά τών 
συμβουλών του. Οΰτω κα τ ’ άρχάς έφάνη 
δτι πλήρης άρμονία υπήρχε μεταξΰ τών_ 
δύο αδελφών. Έν τούτοις, ήρξαντο αί πο- 
λεμικαί έργασίαι.

Ό  Κορράδος, βοηθούμενος ΰπό τοΰ 
Μαμφρέδου καί τών Σαρακηνών, κατέλα- 
βεν έν βραχεί τό 'Ακουΐνον, τήν Σουέσσαν 
και τόν "Αγιον Γερμανόν. ·

Όμοιος πρός τόν πατέρα του Φρειδερί
κον, έφέρετο αΰστηρότατα πρός τοΰς ήτ-  
τηθέντας, έπιβαρύνων αΰτοΰς διά βαρυ- 
τάτων φόρων καί φονεύων διά φρικωδών 
βασάνων.

Ά λ λ ’ ό Μαμφρέδης έφαίνετο οίκτείρων 
αΰτούς' πολλάκις έμεσολάβει υπέρ αΰτών, 
συχνότερον τούς έφυγάδευε, παρέχων είς 
πάντας χρηματικάς βοήθειας. Πρά πολ- 
λοΰ ήδη οί εΰγενεΐς αΰτοΰ τρόποι είχον 
κατακτήτγι τάς καρδίας τών Σικελών, 
συντελέσαντες μεγάλως είς τήν κατάπαυ- 
σιν τών στάσεων.

Τότε δέ, συγκρινόμενοι πρός τοΰς τοΰ 
Κορράδου, έπειθον πάντας νά έπικαλών- 
τα ι τήν προστασίαν του. νά τόν χαρα- 
κτηρίζωσιν ώς άγιώτατον πρίγκηπα καί 
νά ποθώσιν αΰτόν βασιλέα των.

Ό  Κορράδος, φύσει ύποπτος, δέν έβρά- 
δυνε νά ζηλοτυπήσνι τόν Μαμφρέδην καί 
νά τόν φοβήται, λίαν ισχυρόν γενόμενον. 
Έ φ ’ φ  κ*ί έπεχείρησε νά τόν άπογυμνώσί) 
τών τιμαρίων του, νά τόν περιορίσγ) έντός 
τών καθηκόντων του, παντοιοτρόπως τ α 
πεινών καί έξευτελίζων αΰτόν.

Ό  Μαμφρέδης ύπέφερε ταΰτα  πάντα, 
φαιδρφ τφ  προσώπψ, οΰδέ τήν έλαχίστην



δεικνύων δυσαρέσκειαν' απεναντίας, δσφ 
■περισσότερον ήδικεΐτο, τόσφ θερμότερον 
ΰπηρέτει τόν άδικοΰντα.

Έ πί τέλους καί ί) Καπύη, πολιοοκη* 
θεΐσα, παρεδόθη είς τόν Κορράδον, δστις 
έζεστράτευσεν αμέσως κατά τής Νεαπό- 
λεως, ήτ ις  άντέστη έπί μακρόν άλλ ’ έπί 
τέλους, ΰποκύψασα είς τόν ύπέρτερον α 
ριθμόν τών έχθρικών δυνάμεων, ήνέψζε 
τάς πύλας αΰτϋς εις τόν νικητήν.

Ό  Κορράδος έφέρθη πρός τι;ΰς κατοί
κους, ώς λυσσασμένος. Μέγα μέρος α ΰ 
τών έθανάτωσε, τό δ! ΰπό τοΰ Φρειδερί
κου ίδρυθέν έκεΐ Πανεπιστήμιον μετέφερεν 
είς Σάλερνον.

Ό  Μαμφρέδης ήτο έκεΐ, χέων πάντοτε 
βάλσαμον έπί τών υπό τοΰ Κορράδου προ- 
ζενουμένων πληγών, παρηγορών καί βοη- 
θών πάντας. Οί δύο έκεΐνοι άνδρες έφαί
νοντο τό ’Αγαθόν καί τό Πονηρόν πνεΰμα, 
διατρέχοντα ήνωμένα τήν ΰφήλιον.

Αί κραυγαί τών άναζιοπαθούντων Νεα- 
πολιτών Ιφθασαν άχρις Ίννοκεντίου τοΰ 
Δ',δστις βλέπων δτι, αν ισχυρός στρατός 
προσήγγιζεν είς τά σύνορα τοΰ βασιλείου 
ήδύνατο εΰχερώς νά τό κατακτήα·»), έπω- 
φελούμενος τάς ΰπαρχούσας δυσαρεσκείας, 
Ιπεμψε τόν γραμματέα αΰτοΰ 'Αλβέρτον 
τής Πάομας είς ’Αγγλίαν, δπως προτε(νγ) 
τοΰτο τφ  Ριχάρδφ, κόαητι τής Κορνου- 
άλλης, άδελφφ Ερρίκου τοΰ Γ ’ . Ά λ λ ’ ό 
Ριχάρδος Υίρντηθη, δικαιολογηθείς δτι ήτο 
άδελφός τής τελευταίας συζύγου τοΰ 
Φρειδερίκου ’Ισαβέλλας, πράγματι δμως, 
διότι Ιτοεφε φιλόδοξα σχέδια έπί τ^ς α υ 
τοκρατορίας

Τότε, Ερρίκος ό Γ’ παρεκίνησε τόν 
Ίννοκέντιον νά παραχοιοήσϊ) τό βασίλειον 
είς τόν υιόν αΰτοΰ Έδμόνδον, καί περί 
τούτου δέν έβράδυνον νά συμφωνήσωσι, 
καίπερ, καθ’ St θά ίδωμεν κατωτέρω, οΰ- 
δέποτε έξετελέσθη ή τοιαύτκι συμφωνία.

Έ ν  τούτοις, άνηγγέλθη έκ τϊ|ς αΰτο- 
κρατορίας είς τόν Κορράδον δτι ό Γουλ
λιέλμος τής "Ολλανδίας είχεν άνυψώσνι 
τήν σημαίαν τής ανταρσίας.

Ό  Κορράδος έπείσθη, δτι ήτο α να γ 
καία ή παρουσία αΰτοΰ, δπως έδραιώσ·») 
τήν κλονιζομένην πίστιν τών εΰγενών βα
ρόνων. Ά λ λ ά  δέν ήθελε έγκαταλείψτ) 
τήν Σικελίαν, διότι έφοβεΐτο τόν Μαμ- 
φρέδην καί πολλφ μδλλον τόν Ερρίκον, 
νέο ν πλείστας δσας παρέχοντα έλπίδας, 
κληρονομήααντα παρά τοΰ πατρός του 
άμύθητον θησαυρόν καί τήν κυβέρνησιν 
τών νήσων, καί είς δν ώφειλε νά παρα- 
δώσγι τό βασίλειον τίΐς Ιερουσαλήμ ή τό 
τής Άρελάτης.

Πολλά, ώς έ'καστος βλέπει, θά ποοέκυ- 
πτον ωφελήματα έκ τόΰ θανάτου τοΰ νέου 
τούτου, καί δ Κορράδος δέν ήτο ό άνθρω
πος, δστις θά περιεφρόνει τά  ωφελήματα 
ταΰτα , άφίνων αΰτόν έν τή ζωή.

Ό  ‘Ερρίκος, προσκληθείς είς Μέλφι, ά· 
ni& avtv .

Ό  Κορράδος προαεποιή&η δτι έλυπήθη 
μεγάλως έπί τφ  θανάτφ του, καί ό Μαμ- 
φρέδης προβεποιή&η δτι έπίστευβεν είς 
αΰτόν.

Ό  Κορράδος, Ιτοιμος ών πλέον δπως 
άπέλθγ) είς Γερμανίαν, προσεκάλεβε τό 
πλεϊστον τών βαρόνων είς Λαβέλλον, ΰπό 
τό πρόσχημα μεγαλοπρεπών έορτών,άλλά 
πράγματι δπως κατασκόπευσή αΰτοΰς 
καί τοΰς έζολοθρεύση έν άνάγκιρ. Παρελ
θόν αί έορταί καί παρετέθη τό τελευταϊον 
συμπόσιον.

‘Ο Μαμφρέδης έκάθητο απέναντι τοΰ 
Κορράδου καί δι’ εΰγενών λόγων, έν οίς 
έξεδηλοϋτο ή θερμοτέρα αγάπη, τόν έκο- 
λάκευεν.

Αίφνης έγερθείς καί στραφείς πρός σα- 
ρακηνόν τινα ΰπηρέτην είπεν αυτφ  :

— Χατζίί Ά λ ή ,  είς τό ’όνομα  το ν  
Π ροφήτου,  τυΰ όπο ιου  έπεαχρφ^ης τον  
τ ά φ ο ν , φέρε μου έκ τοΰ καλοΰ έκείνου οΓ- 
νου, τόν όποιον μετεχειρίζετο ό Φρειδερί
κος, όσάκις ήθελε προπί·/) ΰπέρ τής ΰ- 
γιείας τοΰ οΓκου του.

Ό  σαρακηνός ϊδωκεν αΰτφ  άργυράν 
φιάλην, έζ ής ό Μαμφρέδης πληρώσας πο- 
τήριον, (τό ίδικόν του ήτο ήδη πλήρες), 
προσή»*γκεν αΰτό είς τόν Κορράδον, άνα- 
κράζας :

—  'Υπέρ τΤίς σωτηρίας τής Σοηβίας ! 
ΰπέρ τοΰ έν χρυσφ πεδίφ Μέλανος Άετοΰ !

— Καί ΰπέρ τοΰ έν κυανφ πεδίφ Ά ρ- 
γυροΰ Ά ετοΰ ! άπήντησεν ό Κορράδος, καί 
λαβών τόποτήριον έκένωσεν αΰτό.

Ό  Μαμφρέδης Ιμεινεν, Ιχων τό έαυτοΰ 
μετέωρον καί τούς οφθαλμούς προσηλω
μένους άκουσίως έπί τοΰ προσώπου τοΰ 
Κορράδου. 'Ότε είδεν αΰτόν άποθέσαντα 
τό ποτήριον κενόν έπί τΤΙς τραπέζης, Ιφερε 
ταχέως τό έαυτοΰ είς τό στόμα, ώσεί θέ- 
λων νά κρύψγ) τό πρόσωπόν του, καί έκέ- 
νωσεν αΰτό άμυστί.

Ε ίτα , προσποιούμενος ΰπέρμετρον φαι- 
δρότητα, έζήτηιε  βάοβιτον, άλλά χορδί- 
ζων αΰτήν Ιθραυσε τάς χορδάς__

Ρίψας μακράν τό όργανον, ήρχισε νά 
άδγ).

Είχε φωνήν αγγέλου, άλλά συνέχεε 
τοΰς τόνους καί δέν ήκολούθει τάν ρυθμόν.

Ή  ψυχή του δέν ήτο τότε δυνατόν νά 
συνδράμτ) είς τήν έκτέλεσιν τοιούτων λε ι
τουργιών.

Μετά τό πέρας τοΰ συμποσίου, ίκα -  
στος άπεσύρθη δπως άναπαυθή.

Καί ό Μαμφρέδης κατεκλίθη, άλλ ’ αν
εΰρεν έν τή κλίνγι άνάπαυσιν δέν δύναμαι 
νά βεβαιώσω. Δέν είχε δέ παρέλθνι πολύ, 
καί φωνή ή*ούσθη όπισθεν τ^ς θύρας 
κραυγάζουσα :

— Πρίγκηψ, έξυπνήσατε, τρέζατε, ό 
αΰτοκράτωρ άποθνήσκει ! . . .

Ό  Μαμφρέδης, πηδήβας άπό τής κ λ ί
νης, Ιθετο σιδηροΰν θώρακα ΰπό τόν έπεν- 
δύτην τοΰ καί έζ^λθε τρέχων Έφθασεν 

1 είς τήν κλίνην τοΰ ψυχορραγοΰντος...
Τό πρόσωπον τούτου, πελιδνόν έκ τίίς 

νόσου, πελιδνότεοον Ιτ ι  έκ τής άναμνή- 
σεως τών κακουργημάτων του, ήτο φρι- 
κώδες. Προέτεινε τά κατάμαυρα χ^λη 
του, ώς άνθρωπος διψών.

Είχεν άνωρθωμένας τάς τρίχας τίΐς κε
φαλές, καί άπό τοΰ μετώπου του Ιρρεον 
παχεϊς θρόμβοι ίδρώτος.

Ό  Μαμφρέδης έρρίφθη έπί τΐίς κλίνης; 
πλήττων  τά στήθη, θρηνών άπαρηγορή- 
τως καί κραυγάζων :

— Ώ ,  κύριέ μου ! τ ί  είναι τοΰτο ;
— Μαμφρέδη, άπήντησε μετά μεγί

στου κόπου ό ψυχορραγών, αποθνήσκω, 
καί Κύριος οίδε πώς ! . . . εύσπλαγχνίσου 
. . . τοΰλάχιστον... τόν υΙόν μου... Μαμ
φρέδη ! . . . Καί στενάζας, Ιπεσεν ύπτιος 
έπί τοΰ προσκεφαλαίου καί έζέπνευσεν.

"Ανθρωπός τις , δστις ουτε λύπην, ουτε 
χαράν είχε δείζνι, άλλ ’ είχε μείνγι πάν
τοτε παρά τό πλευρόν τοΰ αΰτοκράτορος 
άκίνητος, ώς άγαλμα άγίου, λαβών κατά 
μέρος τόν Μαμφρέδην,είπεν αΰτφ  ήβύχως:

— Κύριε πρίγκηψ, είναι ανάγκη νά 
φροντίσωμεν. Θέλετε ν’ άναλαβετε τήν 
κηδεμονίαν τοΰ βασιλείου ; . . .

— Έ γ ώ  ν’ άναλάβω τήν έζουσίαν, 
μαρκήσιε Βερτόλδε ; άπήντηβεν δ Μαμ
φρέδης. 'Ω ! έβαρύνθην, καί πολΰ μ άλ ι
στα, τά τοΰ κόσμου . . . θ έλω  νά διέλθω 
τό υπόλοιπον τής ζωής μου κλαίων τόν 
άδελφόν μου

—  Σκέπτεσθε κάλλιστα, πρίγκηψ Έ γ ώ  
μετά τών Γερμανών μου θά ΰποστηρίζω 
έν Σικελίο^ τά δικαιώματα τοΰ Κορραδί- 
νου, προσέθετο ό Βερτόλδος.

—  Ό  θεός νά σ£ς βοηθήβγΐ είς τοΰτο.
— Άμή'< ! είπεν ό Χόχεμβεργ καί 4- 

πϊΐλθε.
Έπ?1λθον ΰπόνοιαι δηλητηρίου, άλλ ’ 

είς οΰδένα έσύμφερε νά είπή τοΰτο.
Ό  σαρακηνός ΰπηρέτης, δστις μόνος 

δέν είχε συμφέρον νά τό άποκρύψιρ, δέν 
έφάνη πλέον έν τή αΰλή. Εύχομαι δέ ό 
θεός νά σώσ·»| τήν ψυχήν του έν τφ  άλλφ  
κόσμφ, ώς ό δυστυχής άπώλεσε βεβαίως 
τήν ζωήν του έν τουτφ

Ό  μαρκήιιος Βερτόλδος τοΰ Χόχεμ
βεργ, διά τϊΐς άπροσδοκήτου ίρωτήσεώς 
του, ήθέλησε νά είσδύβΥ) έν τφ  νφ τοΰ 
Μαμφρέδου’ ά λλ ’ οΰτος ήτο έπιτηδειότε- 
ρος έκείνου καί οΰδεμίαν τών σκέψεών 
του άφισεν αΰτόν νά έννοή^ν)·

Ό  Βερτόλδος Ικρινεν ασφαλώς τοΰς 
ανθρώπους, σκεπτόμενος πάντοτε τό χει
ρότερον. Ό  δέ Μαμφρέδης ήτο αΰτόχρημα 
τό πνεΰμα τής μοχθηρίας.

Ό  μαρκήβιος ήδύνατο μόλις νά ήναι 
τό πρώτον όργανον τών μυστηριωδών 
σχεδίων τοΰ πρίγκηπος.

Ό  Χόχεμβεργ, ώς τοποτηρητής τοΰ 
Κορραδίνου, άπέστειλε πρεσβευτάς είς τάν 
Πάπαν καθικετεύων αΰτόν νά τόν συγ- 
χωρήβϊ).

Ό  Ίννοκέντιος άπήντησεν, οτι πρώτον 
πάντων Ιδει νά παραδοθή αΰτφ  τό βασί- 
λειον καί είτα θά άπεφάσιζεν, άν είχεν 
έπί τούτου δικαιώματα ό Κορραδΐνος.

Μή γενομένων δεκτών τών δρων τού
των, αί περί ειρήνης διαπραγματεύσεις 
διεκόπηβαν καί ό πόλεμος έπανήρζατο.

Ό  Ίννοκέντιος, έγκαταλιπών τάς πρός 
τόν Ερρίκον τής Α γ γ λ ία ς  γενομένας πρό- 
τερον προτάσεις, άπεφάσισε νά καταχτήβΐβ 
αΰτός τό βασίλειον τής Σικελίας, πρός 
τοΰτο δέ συνήθροισεν έν Ά νάγνη  τούς 
στρατούς τών τε λομβαρδικών καί τοσκα-



νικών δημοκρατιών, έπίση; καί τοΰς τής 
Μάρκας τής Άγκώνος καί πολλούς ά λ 
λους, παροτρύνων ταΰτοχρόνως και τοΰς 
βαρόνους τοΰ βασιλείου εις έπανάστασιν.

Είς τοΰτο δέ καί έπέτυχε, διότι ό Μαμ
φρέδης, ή ύπεβοήθει αΰτόν, ή δέν άντ ί-  
πραττεν.

Ό  Βερτόλδος, πιεζόμενος ΰπό τών γ ε 
γονότων και βλέπων οτι 84ν είχε την δύ- 
ναμιν νά καταστείλη τάς στάσεις έκεί- 
νας, έπρότεινε τφ  Μαμφρέδη νά παραχω- 
ρήση α υτφ  την τοποτηρητείαν.

Ό  πρίγκηψ 
δτι ήρνεϊτο,
άπέφευγε νά δεχθή τό προτεινόμενον. 
Ά λ λ ’ έπί τέλους άπεδέζατο, ΰπό τόν δ- 
ρον νά παραδώση αΰτώ ό Βερτόλδος τούς 
θησαυρούς τοΰ Κορράδου καί ν’ άπέλθη 
είς Άπουλίαν πρός στρατολογίαν.

Ό  Βερτόλδος, άπεκδυσάμενος την εΰ~ 
θύνην, ήν είχεν ΰπερασπιζων τό βασίλειον 
καί φαινόμενος ώς ό πρώτος τών κατά 
τών συμφερόντων τοΰ Πάπα άντιστρα- 
τευομένων, οΰ μόνον δέν έτήρησε τάς συμ
φωνίας, ά λλ ’ έκηρύχθη καί κατά τοΰ 
Μαμφρέδου.

Ό  πρίγκηψ ένόησε τήν άπηλπισμένην 
θέσιν του καί τό λόίθος, δπερ διέπραζεν 
έμπιστευθείς είς τά ασταθή πνεύματα 
τών Νεαπολιτών. Ά λ λ ’ αντιτάσσων τόν 
δόλον κατά τοΰ δόλου, προέλαβε τόν 
Βερτόλδον.

Προσεποιήθη δτι Ιπραττεν έκουσίως 
δ,τι μετ’ οΰ πολΰ θά ήναγκάζετο νά 
πράζη, καί άπελθών είς Κεππεράνον προσ- 
εκίνησε τόν Πάππαν.

Λέγεται μάλιστα, δτι τόσον έταπει- 
νώθη ένώπιόν του, ώστε έχράτει τοΰς χα
λινούς τοΰ Ιίππου του, δτε διέβη τόν Γα- 
ριλλιάνον.

Ά λ λ '  ή τοιαύτη ταπείνωσις τοΰ Μαμ
φρέδου δέν ήδύνατο νά διαρκέση πολύ. 
Προέβη είς αΰτήν, δπως άναστείλη τά 
γεγονότα, είδώς κάλλιστα δτι, κατά τό 
δη λεγόμενον, η ν ύ κ τ α  χάνει, ’π ίβχοπο  
χ' ή α ν γ η  μ η τροπ ολ ίτ η ,  καί δπως πείση 
τον Χόχεμβεργ δτι ένόει τά σχέδιά του 
καί ήδύνατο νά τά ματαίωση.

["Επεται αυνέχ ιια ], Π αν . Π αν αγ

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ;

Δ Ο Ν  Ζ Ο Τ Α Ν
*Εχ τ ώ ν  φ α ν τ α σ τ ικ ώ ν  δ ιη γ η μ & τω ν  

-(•Ο ΟΦΜΑΝ

ΜΑΞΙΜΟΤ Β Ι Λ Ρ Ε

Α Π Ι Σ Τ Ο Σ !
[Συνέχεια]

Ό  Λουδοβίκος δέν Ιλαβε τά χαρτία, 
άλλ’ έδράζατο τάς προτίινομένας μικράς 
καί λεύκάς αΰτής χεΐρας, άς έκάλυψε διά 
φιλημάτων- είτα τό βλέμμα του άνεζή- 
τησε τό τής νεαράς γυναικός καί ήτένισεν

έπί πολύ αΰτήν άφωνος καί έκστατικός.
— Σοί απαγορεύω νά μέ παρατηρΐίς μέ 

αΰτόν τόν τοόπον, άνέκραζεν αΓφνης άπο- 
σπομένη τών χειρών του. Ευρίσκεις πάν
τοτε κάθε εΰκαιρίαν διά νά διακόψης τήν 
έργασίαν σου’ συλλογίσου δτι μόνον τριών 
μηνών προθεσμία σοί μένει διά νά αποπε
ράτωσης τό δράμά σου. Πηγαίνω είς τό 
δωμάτιόν μου, διότι δταν είσαι μόνος 
έργάζεσαι καλλίτερα.

Μαρία ! έφώνησεν δ Λουδοβίκος διά 
τόνου ικετευτικού

— Ό χ ι ,  όχι, άπήντησεν ή νεαρά γυνή

τάς βάσεις τής έργασίας σου, ώστε θά νυ- 
κτώση χωρίς νά κάμης τίποτε Χαΐρε !

Καί άπεκρύβη όπισθεν τών παραπετα
σμάτων τής θύρας.

—  Μαρία ! άνέκραζεν δ Λουδοβίκος, 
ϊ\ χ  έδώ, Εχω νά σοί εΐπω κάτι τι σπου- 
δαιότατον.

Ή  θελκτική κεφαλή τής νεαοάς γυ- 
ναικός έφάνη μεταζΰ τών πτυχών τοΰ 
βελουδίνου παραπετάσματος.

— Ακούω, είπεν.
— Σέ άγαπώ ! έπανέλαβεν δ Λουδοβί

κος.
— Σοβαρά εΓδησις ! προσέθηκεν ή Μα

ρία έλαφρώς μορφάζουσα, ένφ συγχρόνως 
αί παρειαί της έπορφυροΰντο έκ χαράς. 
Δέν έχεις άλλο τίποτε νά μοΰ ’πϊίς ;

— Ναί. Πλησίασε λοιπόν. Περιμένω
μίαν έπίσκεψιν.

Ή  μορφή τής Μαρίας ήλλοιώθη
— Έπίσκεψιν ! έπανέλαβε παρατη

ρούσα τόν Λουδοβίκον ώς εί έφοβεΐτο μή 
παρεφρόνησεν.

— Ναί, τής κομήσσης Δενεραντάλ.
— Είνε έκείνη ή ώραία! τήν γνωρίζεις; 

ήρώτησεν ή Μαρία ανήσυχος.
— Πρό πολλοΰ, άπήντησεν δ Λουδο

βίκος, καί πρέπει χωρίς άλλο νά μάς Εδη 
μαζύ.

— Σέ άγαπ£ ;
— Τήν φήμην μου . . . Γσως' έμέ βε

βαίως, όχι
Μετά τινας στιγμάς ή θύρα ήνεώχθη 

καί ένεφανίσθη ή Ζήλια. Έ σ τη  ώχρά έκ 
μανίας έπί τοΰ οΰδοΰ τής θύρας άναγνω- 
ρίσασα τήν βαρωνίδα Δελαμπέρ.

— Προδοσία ! άτιμος έκδίκησις ! έ- 
κραύγασεν ή κόμησσα.

— Ό χ ι ,  κυοία μου, είπεν δ Λουδοβί
κος προχωρών πρός αΰτήν, είναι τοΰτο 
τεκμήριον έμπιστοσύνης καί ΰπολήψεως.

Καί διά νεύματος αΰτοΰ ή κ. Δελαμ
πέρ έζήλθε.

— Ή  γυνή αύτη γνωρίζει τά πάντα ; 
ήρώτησεν ή Ζήλια μετά τήν άναχώρησιν 
τής Μαρίας.

— Γνωρίζει τήν ιστορίαν μου, κυρία, 
άλλά δέν γνωρίζει δτι ή Ζήλια καί ή κό
μησσα Δενεραντάλ είναι Ιν καί τό αΰτό 
πρόσωπον.

— Διατί μέ είπατε νά Ιλθω έδώ ; ή 
ρώτησεν ή Ζήλια.

Μοί ώμιλήσατε περί απελπισίας' 
δέν ήδύνασθε νά ζήσετε, έλέγετε, άνευ 
τής ΰπολήψεώς μου, προσφερόμενος δέ 
πρός υμάς ώς πρός αδελφήν καί φίλην 
δέν σάς καθιστώ κοινωνόν άπορρήτου, έκ 
τοΰ δποίου έζαρτάται πλέον τι τής ζωής 

;
—  Α γ α π ά τ ε  λοιπόν πολΰ αΰτήν τήν 

γυναίκα ;
Ό  Μονθάλ άπήντησε διά τοΰ βλέμ

ματος.
— Πώς λοιπόν Ιγεινε τόσον εΰτυχής ; 

ήρώτησεν ή Ζήλια.
— Θέλετε νά τό γνωρίσετε, κυρία ·, ή

ρώτησεν δ Λουδοβίκος.
Καί πλησιάσας συρτοθήκην έζήγαγε 

χαρτία τινά.
— Λάβετε τάς έπιστολάς αΰτάς, αί 

δποϊαι έγράφησαν μέν διά τόν Α λ έ ξα ν 
δρον Σερβέν, καθ’ δν χρόνον ή καοδία μου 
έσπαρασσετο, άλλ ’ αί δποϊαι δέν άπε- 
στάλησαν' θά μάθετε τόν άπό τετραε
τίας βίον μου.

Ή  Ζήλια μετά βτιγμιαίαν απορίαν I- 
λαβε τάς έπιστολάς. ’ Αρά γε έκ περιερ- 
γείας ή έκ τής άλλοκότου ανάγκης νά 
έζαντλήση τό άλγος,δπερ δεσπόζει ένίοτε 
τών δυστυχών ;

— Χαίρετε, κύριε, προσέθηκ* μετά κα
ταδήλου υπεροψίας σπεύσασα πρός τήν 
θύραν, χωρίς νά λάβη τήν χεΐρα, ήν τ?ί ϊ -  
τεινεν δ Μονθάλ.

“Αμα έφθασεν είς τό δωμάτιόν της άπ- 
εσφράγισε τάς έπιστολάς καί άνέγνο» τά 
έζής :

• Κωrep/erf, Αΰγουσme.
• Συγχώρησόν με, Άλέκο, άν δέν άπήν- 

τησα έπί Ιζ έβδομάδας είς τάς έπιστολάς 
σου Μοί ήτον άδύνατον νά γράψω. Οί 
ιατροί, άποστέλλοντές με είς τά Πυρρη- 
ναϊα είχον πιθανώς ΰπ ’ όψει τάς διασκε
δάσεις τής ζωής, τών*λουτρών καί τήν 
μεγαλοπρεπή άποψιν τών όρέων, πρός κα
ταστολήν τής φυσικής καί ήθικής νάρ
κης, καθ'ής ή έπιστήμη μάτην πρό τόσψ 
πολλοΰ χρόνου έπάλαιεν, Ά λ λ '  ή φύσις 
οΰδέν έκφράζει πρός τάς άναλγήτους καρ- 
δίας. Διέμενον ψυχρός, αδιάφορος, ένο- 
χλούμενος πρό τών μεγαλοπρεπεστάτων 
τοπείων. Οί βλέποντές με νωχίλώς βαδί- 
ζοντα παρά τό χείλος τών κρημνών ή 
πλοίνώμενον πάντοτε μόνον, έντός τών 
κοιλάδων, Ιλεγον Εσως : « ’Ιδού Ιραστής 
διανοούμενος τήν έρωμένην του ή ποιητής 
προλειαίνων τήν δόζαν του». ”Ημην ά- 
πλούστατα νεκρός, στερούμενος τοΰ θάρ
ρους καί τής ήδονής τής άναστάσεως

, Πολλφ μάλλον ήπίστουν δτι δπάρχει ζωή. 
Ά ν  δύο έρασταί ή δύο σύζυγοι διήρχοντο 
πρό έμοΰ, μέ τό μέτωπον άκτινοβόλον, 
θά τούς έφθόνουν καί θά κατηρώμην αΰ- 

, τοϊς τήν δυστυχίαν τής έπαύριον, πικρώς 
μειδιών έπί τί! παρούση ονειροπολήσει 
των. Ά λ λ ά  σήμερον ζώ, θαυμάζω, π ι 
στεύω είς τήν τέχνην, τήν δόζαν, τόν ΐ -  
ρωτα. 'Εργάζομαι. Ή  τελευταία αΰτη 
λέζις σοί έκφράζει τά πάντα.

• ’Ενθυμείσαι τάς μακράς ώρας, άς δι- 
ήλθομεν έν τφ  όρόφψ μου ' δρίζοντες

Γ

προσεποιήθη κατ άρχάς 
καί διά μυοίων προφάσεων μετά πείσματος πλήρους χάριτος άπομα-

κρυνομένη, σέ γνωρίζω' άν μείνω, θά 
χάσης δύο ώρας,προφασιζόμενος οκνηρίαν, 
καί άλλας τρεις ολοκλήρους νά μοί λέγης



την γυναίκα τήν κατάλληλον. δπως μάς 
εισαγάγω είς τόν κόσμον καί καταστήσν) 
εΰτυνείς ; Πρέπει νά ήναι ώραία, έλέγο- 
μεν, νά κέκτηται τήν καλλονήν έκείνην, 
καθ' ήν τό πνεΰμα άμιλλάται πρός την 
δλην, καί διά την μεταμόρφωσιν τνίς ο
ποίας άρκοΰσι μία ιδέα, Ιν αίσθημα, μία 
άντίληψις. Ό  καλλιτέχνης θ’άπεστρέφετο 
τό όνειρόν του καί δέν θά ήδύνατο νά τό 
περιγράψη, έάν δέν έβλεπε τά α π α ύ γα 
σμα αΰτοΰ έπί τοΰ προσώπου της έρω- 
ιχένης του. Έκφράζων τήν δοξασίαν τα ύ 
την παοεσύρεσο ένίοτε είς βλασφημίαν. 
«Έ ά ν  αί παρθένοι τοΰ Ραφαήλ ήσαν 
έδώ, ζώσαι, πλησίον μου, προσέθετες, ή 
φαντασία μου θά υπέκυπτε καί θά έγενό- 
μην ανίκανος πρός σύλληψιν, διότι μοί 
είναι αδύνατον νά υποθέσω έπί τών θείων 
τούτων πλασμάτων άλλην έκφρασιν ή 
τήν κανονισθεΐσαν διά τοΰ χρωστήρας 
τοΰ διδασκάλου: τήν γλυκύτητα» .  Έ ^ε ι 
τό πάν νά έννοή, νά μεθύσκηται έκ τών 
ύψηλοτέρων, τών πειστικωτέρων, τών με- 
γαλοφρονεστέρων διαλογισμών, νά εχν) 
θέλησιν είλικρινή καί άκαμπτον καί ε υ 
γλωττ ίαν  πείθουσαν. Ίδού πόσοι σκόπε
λοι καί πειρασμοί έν τί) ζωή τοΰ καλλ ι
τέχνου ! Ήθέλομεν παρ' αΰτοΰ Ιτι τάς 
μαρασμώδεις ονειροπολήσεις τής νεάνιδος, 
τάς άνεξηγήτους ιδιοτροπίας καί τήν ή- 
δεϊαν φλυαρεΐαν τοΰ παιδός, τάς κατ ’^θι- 
μον διαλεκτικάς λεπτολογίας, τά δελεά- 
σματα τής έρωτοτοοπίας, τήν τέχνην 
τοΰ καλλωπισμού' προσβλητική τις λε- 
ξις, δυσάρεστος έκλογή χρωμάτων δύ- 
νανται νά μάς στερήσωσιν ένός αρι
στουργήματος. Έμψυχώσαντες τό όνει
ρόν μας γονυπετείς πρό αυτοΰ τό έλα- 
τρεύομεν' άλλ ’ αιφνίδια σκέψις έγένετο 
μετ’ου πολΰ αφορμή νά ώχριώμεν. Τοσού- 
των χαρίτων προικισθεϊσα γυνή θά δυνηθή 
νά ήνε ώραία, συνετή, τρυφερά, ευφυής, 
φιλάρεσκος, δι'έίνα μόνον άνδρα ; θ ’ άπαρ- 
νηθή έκουσίως τάς ήδονάς, δσα τόσον εΰ- 
κόλως θά ήδύνατο νά έπιτύχη κατορθώ
ματα, δπως προσεταιρισθή ζωήν πλήρη 
σκληρών μόχθων, αλγεινών ταπεινώσεων, 
άβεβαίων θριάμβων ·. 0 ά  γνωρίσ·») νά συν- 
α ισθάνηται τάς αγωνίας τοΰ πνευματικοΰ 
τοκετού, ούτως είπεϊν, έκείνη, ής ή έμ- 
φάνισις μόνη άρκεί, δπως διεγείρν) τόν 
θαυμαβμόν καί τόν έρωτα ; θ ά  γνωρίσγ), 
καθ’άς ώρας ό καλλιτέχνης προσηλοΰται 
είς τό έργον του,ν ’άκούγ) τάς ένθουσιώδεις 
παρεκβάσεις του , χωρίί ''ά παρεμβάλγ) 
μειδίαμα ή φράσιν ειρωνικήν άπονεκροΰντα 
τήν ?μπνευσιν έν τφ  έγκεφάλψ ή άναχαι- 
τίζοντα τήν κρατοΰσαν τάν χρωστήρα ή 
τήν γραφίδα χεϊρα ; θ ά  εδρη τοΰς απο
τρεπτικούς τής άποθαρούνσεως καί τής 
αμφιβολίας λόγους ; Τά ζητήματα ταΰτα 
έτίθεμεν, χωρίς ποτέ νά τολμώμεν τήν 
λύσιν των ! Λοιπόν, φίλε μου, υπάρχει ή 
ιδανική αΰτη γυνή, ή έμπνέουσα j καί 
παραμυθοΰσα, υπάρχει, τήν συνήντησα.

• Άκουσόν με. Είχον άνέλθει πεζή ύπό 
καυστικόν ήλιον Ιν τών ύψηλοτέρων όρέων 
τών περιχώρων. Ποίν ή φθάσω είς τήν 
κορυφήν είχον κουρασθή, καί δπως έπι-

τύχω όλίγην σκιάν έξηπλώθην όπισθεν 
τών βράχων, οϊτινες περιέβαλλον τήν πρό 
μικοοΰ διανυθείσαν ατραπόν. Ενφ ό ύπνος 
μέ κατελάμβανε, φωνή μελφ,δική καί λ ι-  
γυρά προσέβαλε τήν ακοήν μου, προβαλών 
δέ τήν κεφαλήν παρετήρησα, είς άπόβτα- 
σιν βημάτων τι,νών άπ ’έμο.ΰ, γέροντα καί 
γυναίκα, τήν οποίαν κατά πρώτον έξέλα- 
βον ώ; νεάνιδα, έπιβαίναντας μικρών ί π 
πων. Ό  γέοων ή/ έβδ ομηκοντούτης περί- 
που,μέ έ^φραΉν εϋγενή καί έπιβλητικήν, 
μέ μορφήν συγκεντοοϋσαν ολους τοΰς χ α 
ρακτήρας τών άριστοκρατικών γενών. Ή  
νεαρά γυνή ήν ξανθή καί λίαν άβρά. 
"Υπό τάς δέσμας τών κοσμούντων τόν 
πίλον της λευκόφαιων πτερών διέκρινα 
τύπον προσώπου έξαισίως νεαλοΰς καί 
ώραίου. Έ ν  τή θέσει ταύτγι, έξ ής 
ή θέα ήν θαυμασία, δ πατήρ καί ή 
θυγάτηρ — έκ πρώτης όψεως έμάντευβα 
τάς συνδεούσας τά πρόσωπα ταΰτα σχέ
σεις — αφιππέυσαν, έμ-ιβτευθέντες τά 
ζώά των είς τάν οδηγόν των. Ά φ ’οΰ άντ- 
ήλλαξαν παρατηρήσεις τινάς περί τής 
καλλονής τής τοποθεσίας, είδον τόν γ έ 
ροντα κλονισθέντα καί πεσόντα δύο βή
ματα πρό τής αβύσσου, ένφ συγχρόνως 
ή νεαρά γυνή άφήκε κραυγήν φοβεράν. 
Όρμήσας εΰρέθην ένώπιον τοΰ γέροντος 
καί τοΰ όδηγοΰ.

• Έφοβήθην μή προσεβλήθη οΰτος ΰπό 
αποπληξίας, άλλ ’ ήτο άπλώς βιαία σκο- 
τοδινίασις, προελθοΰσα ΰπό τοΰ καμάτου 
καί τοΰ άφορήτου, κατά τήν ήμέραν έκεί
νην , καύσωνος- ί  ασθενής , άνοίξας 
τούς οφθαλμούς, άνεκτήσατο βαθμηδόν 
τάς δυνάμεις του καί μετ’ οΰ πολΰ ήδυ- 
νήθη άνεγερθείς νά έπιβή τοΰ ϋππου. Μέ 
ηΰχαρίστησεν εΰμενώ-,, καί μοί άφήκε τά 
έπισκεπτήριόν του, έφ’ οΰ άνέγνων «κόμης 
Χαλζΰ» καί συνάμα μέ προέτρεψε νά τόν 
έπανίδω, "Ηθελε νά έξακολουθήσν) τόν 
πεοίπατον, άλλ ’ ή θυγάτηρ του έπιμόνως 
έζή τησε νά έπιστρέψωσιν είς Κωτερέτζ. 
Ήνόησα πεποιθότως, δτι αΰτη, ανήσυχος 
Ιτι, εΰηρεστείτο νά τοΰς συνοδεύσω.

»Ό  κόμης προηγείτο μετά τοΰ όδηγοΰ, 
ήκολούθουν δέ βήματά τινα όπισθεν,πλη
σίον τής θυγατρός του ’Εσιωπήσαμεν έπί 
πολύ' είχον έκμάθει νά ομιλώ.

• — Διατί είσθε πάντοτε μόνος, κύριε; 
μέ ήρώτησεν αίφνης ή νεαρά γυνή διά φω 
νής τόσω συμπαθητικής καί μέ τοιοΰτον 
βλέμμα, ώστε ήσθάνθην έαυτόν έξ ολο
κλήρου τεταραγμένον.

» — Δέν γνωρίζω, άπήντησα.
• Τοΰτο ήν αληθές κατά τήν στιγμήν 

έκείνην, άλλά παραδέχεσαι δτι θ’ άπήν- 
των τόσον άνοήτως; θά μ’ ένόμιζε μωρόν.

• Έ κείνη  έν τούτοις άπεπειράθη ν’ ά- 
ναζ-ωογονήσϊ) τήν συνδιάλεξιν. Ώμίλησα, 
ίσως μάλιστα, υπήρξα αξιέραστος, έγώ, 
δβτις δέν είχον προφέρει πρό διετίας τέσ- 
σαρας συνεχείς λέξεις Ή  γυνή αΰτη πε
ριβάλλεται ΰπά ατμόσφαιρας ιδίας.

• Κατά τήν στιγμήν τοΰ χωρισμοΰ μας 
μοί Ιτεινε τήν χεϊρα καί μοί έθλιψε τήν 
ίδικήν μου.

» — Εΰχαριστώ. μοί είπε.

• Πώς νά σοί περιγράψω τήν ·φωνήν 
ταύτην, τήν χειρονομίαν, τήν ήδείαν πίε- 
σιν ; Άφοΰ άπήλθε μ&τεβλήθην είς άλλον 
άνθρωπον."Εβλεπον,κατά πρώτον,τόν περί 
έμέ τόπον, τό πάν έκίνει τό ένδιαφέρον 
μου, ήγάπων τάν έαυτόν μου ί

• Καί επειτα ; θά έρωτήσνις. Έ κτοτε  
•νήν βλέπω καθ’ έ*άστην, μοί άμιλεΐ, τήν 
συνοδεύω κατά τοΰς περιπάτους της. ’Ο
νομάζεται βαρωνίς Δεραμπέρ, είναι είκο- 
σιδιέτις. πρό τριετίας δέ χήρα' δέν έγκα- 
ταλείπει τόν πατέρα της,οΰτινος ή ΰγεία 
χρήζει τών μεγαλειτέρων φροντίδων. Ό  
κόμης Χαλζΰ είναι άνήρ διακεκριμένος, 
έπιμεληθείς ιδίως τήν ανατροφήν τής κό
ρης του. Ή  Μαρία γνωρίζει τά πάντα , 
πιστεύω, άν καί ηνε άδύνατον νά φαντα- 
σθή τις , δτι ή νεαρά αΰτη, ή ράθυμος καί 
φιλόγϊλως γυνή έσπούδασέ ποτε, γνωρίζει 
μουσικήν, σχεδιογραφεί οδτως, άστε νά 
π^οκαλή τήν ζηλοτυπίαν σου.

• Έάν τήν ήκουες όμιλοΰσαν ! Λέγει 
προχείρως λέξ εις,ών ή βαθεία έννοια μ’έκ- 
πλήσσει. Γυνή ώς αΰτή υπερτερεί ήμών, 
ώς ή πρόχειρος άπόφασις ΰπερτερεΐ ένίοτε 
τής έσκεμμενης.Ή ήμετέρα εΰφυία μάλ
λον ή ήττον διαστρέφεται ΰπά τών τύπων 
καί τών συστημάτων, έν ώ ή ίδική της 
είνε θεόπνευστος. Άκούων αΰτήν αισθά
νομαι έντός διεγειρόμενον κόσμον όλόκλη- 
ρον σκέψεων καί εικόνων. Τά πνεΰμα καί 
ή καρδία μου φαίνονται στενώτατα, δπως 
συμπεριλάβωσι τήν κυκλοφορούσαν έν τφ  
κόσμψ ζωήν, ό βίος μου βραχύτατος είς 
τήν πραγματοποίησιν τών ονείρων μου. 
Μέ διέταξε νά έργάζωμαι. Χθές κατά τήν 
έσπερινήν συναναστροφήν τή άνεγνωσα 
σελίδας τινάς, άς έγραψα τήν ήμεραΜ. 
Δακρύουσα μοί είπεν : «Ώ ραία·. Τήν
στιγμήν ταύτην προθύμως θά καθίστων 
άνάστατον τόν κόσμον».

[Έ π ε τα ι συνέχεια]. Κ .

Γ Α Μ Ο Ι  Χ Ρ Υ Σ Ο Ι
ΆθηνχΕ«ι9ι

Ποιος είνε ό λαμπρός ιππότης ό κα- 
τερχόμενος έν καλπασμφ τήν ό δ ά ν Φιλελ
λήνων ; Καίτοι λαμπράν φέρων περιβο 
λήν. τόσον άτέχνως Ιππεύει, άστε π8ν 
άλλο φαίνεται ή μέλος τοΰ έπιτελείου 
Στέκελ, ή δέ μορφή του δεικνύει υπερη
φάνειαν ής στερούνται καί οί άρχαιοτά- 
των οίκων *ΰπατρίδαι. Ίδοΰ έν τούτοις 
ήλικιωμένη τις κυρία καταβαίνουσα τήν 
όδόν μετά τής ώραίας της θυγατρός, ή- 
τις έπί τή θέα του έφάνη άνακαλύψασα 
έν αΰτφ  εν α γνώριμον- άφοΰ παρηκολού- 
θησε τήν πορείαν τοΰ ίππέως διά βλέμ
ματος έκφράζοντος τήν Ικπληξιν, τά θαμ
βός καί αίσθημά τι δισταγμοΰ, έστράφη 
καί συνήψεν έμπιστευτιι*ήν πρός τήν κό
ρην της συνδιάλεξιν.

Ά λ λ ά  τί κάμνομεν ! Ά ν τ ί  ν’ αρχίσω-



μεν τό ^ηήγημα, παρεσύρ'θημεν -από την 
πορείαν 4νό; ίπιϊίως.

*

* «

X) νεαρός Παναγιώτης πόίν άλλο Ικα- 
μνβν ή τέχνην 4μάνθανεν 4ν τφ  ΰποδημα- 
τοποιείψ τοΰ κυρίου Σα-γ.ρέ, Ινθα είχεν 
είσαχθή παρά τοΰ πατρός του «ομίσαντος 
αΰτόν έπίτηδε,ς άπό τές  Επαρχίας. Φίλος 
τές  αργίας καί τές  κναπαύσεως έξ- 
ηγό^αζε συχνάκις τάς πολυτελεϊς του αΰ
τάς τάσεις μέ «τυπή μ α τα  διά τεμαχίου 
δέρματος,άτινα ό κΰρ Σαγρές,έν στιγμαϊς 
ΰστ*τγις_, αδημονίας τφ  έφιλοδώρει κατά 
κεφαλές.

"Ολως τό αντίθετον ομως «υνέβαινεν 
είς τόν Παναγιώτην οσάκις έπ,ρόκειτο νά 
έκτελέση άποστολάς τές  κυρίας τοΰ κα
ταστηματάρχου. ' ;

Φίλος τ έ ς  όδοΰ μάλλον ή τές  ήρέμου 
έργασίας, έξετέλει έν άκρα προ·θυμί(>: πόίν 
θέλ»μα τής κυρίας Σαγρέ, ήτ ις  διά τοΰτο 
καί «-δεξί της χέρι» κα τέληξενά  τόν όνο- 
μάση καί νά τόν προασπιζη διά τές προσ 
τασίας της έναντί-ον τών προσβολών τοΰ 
κυρίου.

’Εν τή έπαρχί^ έν τούτοις αί έργασίαι 
τοΰ κΰρ Τράγκα, πατρός τού Παναγιώτη, 
άρχισαν άπό τίνος θαυμασίως νά εΰοδών- 
τα ι '  τό οίνοπ-ωλεϊόν του έπήγαινε λαμ
πρά, ή  σταφίς του, ολίγη άλλ ’ έκλεκτή, 
τφ  άπεκόμισε κατά τάς τελευταίας έσο- 
δειας τριπλάσιον ή  άλλοτε άριθμόν λιρών 
αγγλικών, καί σπουδαία έπίσης πηγή κερ
δών τ φ  άπέβαινον βαθμηδόν τά δάνεια 
άτινα  παρείχε. Βλέπων έαυτόν άνεπαρκέ 
ό κύριος Τράγκας διά την τριπλήν τα ύ 
την έργασίαν , και άφ’ έτέρου δλοτε- 
λώς έξαφανιζομένας τάς ποοτέρας του 
οίκονομικάς δυσχερείας, έσκέφθη εΰθύς 
τόν έν τή πρωτευούση καρπούμενον τά 
μυστήρια τές τέχνης μονογενή του Πα
ναγιώτην, περί οΰ έν τέλει συνεπέρανεν 
οτι κάλλιον κτηματίας μίαν ήμέραν είς 
τόν τόπον του ή  καταστηματάρχης είς 
’Αθήνας.

Ή  άνάκλησις τοΰ υίοΰ έγένετο διά συν
τόμου έπιστολές ' ή κυρία Σαγρέ ΰπεδέ- 
χθη τήν εΕδησιν μετ' άκρας θλίψεως, δ 
κύριος μετ’ άκρας άγαλλιάσεως, καί δ 
Παναγιώτης, έν μέσψ τών αντιθέτων τού
των αισθημάτων,άπήλθεν δπου ή πατρική 
φωνή τόν έκάλει. Έν τή έπαρχίι^ έν τού- 
τοις, δ υίός έδείχθη πρός τόν πατέρα 
χοησιμώτατος καί φίλεργος, οΰτω δέ άπο- 
κατέστη βίος άρμονικώτατος μεταξύ τών ; 
δύο τούτων όντων, άτινα διακρίνουσιν αί 
παραδοξότεραι τών άντιθέσεων. Ξανθός, 
ώς ώραία ξανθή σταφίς, δ Παναγιώτης 
άκατάσχετον δεικνύει κλίσιν πρός τοΰς 
«υρμούς, τήν λαμπρότητα, τήν σπ ατά 
λην. Έν άντιθέσει πρός αΰτόν δ γηραιός 
Τράγκας,στρογγύλος τάς διαστάσεις φου- 
στανελλοφόρος, μέ δύο βαθείας περί τήν 
ρίνα ρυτίδας, ώς έκ τοΰ άεννάου έπί τΤίς 
μορφές του μειδιάματος ΰποκρύπτοντος 
κατά τήν γνώμην τινών μεγάλην δόσιν 
πονηριάς, είς tv καί μόνον Ιχει κλίσιν, είς 
τό άποταμιεύειν. Έστερημένβς δ Πανα

γ ιώ τη ς  πάσης διαχειρίσεως καί αδυνατών 
τό έλάχιστον τών φιλοδοξών του σχεδίων 
νά πραγματοποιή,ίίχει έννοεΐται καί στιγ- 
μάς σπληνός, καθ' άς τιτλοφορεί έαυτόν 
δυστυχή.

Ή  έπαρχία έξ έναντίας κρίνει δτι κα 
θώς ό πατήρ του βαδίζει, θά τόν κατα- 
στήση μίαν ήμέραν εΰτυχή.

*

♦ #

Έάν διά τοΰ θανάτου τοΰ κυρίου Σα- 
γρί κπώλεσαν αί Ά θήνα ι Ιν τών παλαιο- 
τέρων της καί μεγαλειτέρων σανδαλοποι- 
είων, (κέρδισαν δμως άφ' έτέρου μίαν ώ- 
ραίαν οικοδομήν καί δύο καλάς συμπερι
φοράς.

Φιλοχρήματος δ μακαρίτης Σαγρές, δ- 
σον καί άφοσιωμένος εις τό Ιογον του καί 
μετριοπαθής. Κζη έν αφανείς έντός τρώ
γλης μάλλον ή οικίας μετά τέ ς  συζύγου 
του καί τής μονογενούς του Σοφίας,αϊτι- 
νες εΰνόητον δπόσον έξεπλάγησαν δτε, 
μείνασαι μόναι, Ιμαθον ταΰτοχρόνως δτι 
παρέμειναν άφ' έτέρου αί μόναι κάτοχοι 
περιουσίας ικανής, ϊνα παράσχη αΰτα ϊς 
βίον τόν μάλλον άνετον καί πολυτελή.

Γνώστις τοΰ καλοΰ καί φιλοπρόοδος, 
καίτοι άπειρος γνώσεων, ή χήρα κυρία 
Σαγρέ, άφοΰ άντεκατέστησε τό πρότερον 
οΕκιημα δ^ άλλου άξιοπρεποΰς καί τό φα- 
κιόλιόν της δι’ έκλεκτοΰ ευρωπαϊκού π ί 
λου, έφρόντισε πάση δυνάμει νά έπιμε- 
ληθή τές  μορφώσεως τές  προσφιλούς της 
Φοφώ; Καί ούτως ώστε, καθ' δν χρόνον 
ή πάλαι ποτέ υπαρξις τού μακαρίτου 
Σαγρέ είχε πλέον άποσβεσθή τές  μνήμης 
δλων, ή Φοφώ κατεχειροκροτεΐτο είς τάς 
έσπερίδας διά τήν δεξιότητα μεθ ής ά- 
νέκρουε τό κλειδοκύμβαλον, καί ώμίλει ώς 
γνήσια γαλλίς τήν τε γαλλικήν καί . . . 
έλληνικήν.

Ή δη ή μήτηρ της έφρόντισε νά έγκα- 
ταστώσι πλέον είς οικίαν ιδιόκτητον, καί 
έκτισαν τοιαύτην έπί τής όδοΰ Κ*. . . 
μέ τείχη Ιξωθεν έρυθρά καί ποικιλόβτι- 
κτα, κατά πομπηϊανόν ρυθμόν, καί μέ ώ- 
ραΐα έπί κορυφές άγαλμάτια .

’Από τέ ς  έποχές αΰτές  χρονολογούν
τα ι καί τά διά στέμματος άνωθεν έφω- 
διασμένα έπισκεπτήρια τής κυρίαςΣαγρέ, 
τά φέροντα υποκάτω διά ψιλών στοιχείων 
τήν ΰποσημείωσιν : Νέβ B a l t a s .

Τά έτύπωσεν έπί τή βάσει περγαμηνών, 
άς εΰρεν άνηκούσας είς τήν ιδίαν έαυτές 
οικογένειαν, ένφ ήμέραν τινά άνεσκάλιζε 
πεπαλαιωμένα Ιγγραφα τοΰ πατρός της 
κυρίου Μπαλτά

*

* *

Είνε ήμερα ί χ ρος.μία τών ώραιοτέρων, 
δι’ δς ή πόλις ήμών φημίζεται. Οΰδεμία 
πνοή άερος ταράττει τήν καλύπτουσαν 
τάς δδοΰς κόνιν, ήτις άναπαύεται έν άπο- 
λύ τψ  ήρεμίιφ, καί ή άτμόσφαιρα είνε δι- 
αυγεστάτη.Έξωθεν τοΰ ζαχαροπλαστείου 
Γιαννάκη καί Ρήγου ξανθός κύριος κάθη- 
τα ι ροφών γρανίτην διά μακροτάτου σω
ληνίσκου. 'Υπό Ιποψιν περιβολές, δ κύ
ριος οΰτος φαίνεται ώς ή προσωποποίησις

τές  έποχές έν ή εΰρισκόμεθα. Φέρει φαιόν 
καστόοινον πίλον, φαιά δ' έπίσης είνε δ 
είς οξέα άπολήγων σάκκος του καί ή π λ α 
τεία καί ευθυτενής περισκελίς του. Τά 
υποδήματά του, λευκά, κοσμούνται δι’ ύ- 
ποκιτρίνων λωρίδων. Τό περιλαίμιόν του 
απολήγει είς οξέα, καί είς τό άνοιγμα τοΰ 
κροκοχοόου του έσωκαρδίου μέγας άδάμας. 
διαλάμπει έπί φαιού άτλαζωτού λαιμοδέ
του. Ή  έαρινή αΰτή προσωπικότης ,ήτις 
είνε αΰτός έκεΐνος δ κύριος δν άλλοτε συν- 
ηντήσαμεν Ιφιππον έπί τ έ ς  δδού Φιλελ
λήνων, φέρει έν τή κομβιοδόχη τεραστείων 
διαστάσεων ρόδον, άπό καιρού δέ el ς και- 
οόν, παραιτών τόν γρανίτην, λαμβάνει ά- 
κροις δακτύλοις τό πρός τήν κομβιοδό- 
χην μέρος τοΰ χιτώνός του καί κλίνει τήν 
ρίνα προς τό ρόδον μετ’ αΰταρέσκου καί 
εύτυχοΰς υφους ανθρώπου έναβρυνομένου 
έφ ία υ τφ .

Θεωρών τοΰς Ιξωθεν τοΰ ζαχαροπλα
στείου δμίλους, δ κύριος μέ τό ρόδον, 
προσήλωσε τό βλέμμα έπί τίνος κυρίας 
καθημένης πλησίον του μετά τής θυγα- 
τρός της, ήν είδε προσέχουσαν είς αυτόν.

Τήν έθεώρησεν έπί τινα ώραν διά βλέμ
ματος οΰδέν σημαίνοντος, άργότερον δ
μως ή θέα της έφάνη άφυπνίζουσα ζω η 
ρόν έν αΰτφ  ένδιαφέρον, διότι ή Ικφρασίς 
του αΓφνης ένεψυχώθη, ήλλοιώθη. Ά λ λ ’ 
δποία Ικφρασις ! ή μβλλον δποία Ιλλειψις 
έν τή μορφή τοΰ κυρίου τούτου,ήτις, ζω 
ωδώς υπερήφανος καί άγγελικώς άφελής, 
Ιν μόνον Ιφ«ρε χαρακτηριστικόν, δύο <pt- 
λομειδεΐς έκατέρωθεν τές  ρινός ρυτίδας. 
“Ηρχισεν έπιμόνως καί αΰτός άτενιζαΓν τήν 
κυρίαν, άμφοτέρων δέ τών διασταυρουμέ
νων βλεμμάτων αί έκφράσεις είς τά αΰτά 
ήδύναντο ήδη ν’ άναλυθώσι συστατικά : 
τήν Ικπληξιν, τό θάμβος καί τήν έκ δι
σταγμού άμηχανίαν. Είς άκατανίκνιτον 
τέλος ΰπείκων ώθησιν* δ ξανθός κύριος 
ήγέρθη καί πλησιάσας πρός τήν κυρίαν, 
μετά βαθείας ΰποκλίσεως :

— Κυρία μου, συγγνώμην.. .μή άρα γε 
άπατώμαι ; . . . ή madame Σαγρέ ;. . .

— Ό  κύριος Τράγκας ! . . .  δ κύριος ΓΙά- 
νος ! . . .  άντεφώνησεν ή έπικληθεΐσα m a
dame Σαγρέ έν διαχύσει καί έκστάσει 
θαυμασμού. Σάς είχον Γί)ει πολλάκις είς 
τόν περίπατον ... χθές άκόμη σάς συνήν- 
τησα έφιππον είς τήν όδόν Φιλελλήνων... 
άλλ ’ είχον πάντοτε δισταγμούς, έφοβή- 
θην μή ήπατώμην, φαντασθέτε ! ... Νά 
σδς συστήσω άπ'έδώ τήν κόρην μου Φοφώ 
... Δέν κάθησθε. παρακαλώ, κύριε Πάνο;

Ά φ ’ ής δ κύριος Πάνος παρεκάθησεν 
είς τήν τράπεζαν τές  κυρίας Σαγρέ,ΰπεί
κων είς τήν παράκλησίν της, τάς ανωτέρω 
συνδιαλέξεις διεδέχθη ή σιγή, καί αΕ- 
σθημά τ ι  άγωνιώδους άμηχανίας έφάνη 
πρός στιγμήν κατακυριεύσαν τά τρία πρό
σωπα, έξ ών ή δεσποινίς Φοφώ περιέβαλλ* 
κατά διαλείμματα τόν ΰπό τής μητρός 
της κληθέντα Πάνον διά βλέμματος ΰπε- 
ρηφάνου άμα καί δυσπίστου. Έκάτερος 
έφαίνετο δυσπιστών πρός τόν άλλον, ώσεί 
έκ μυστικού τίνος άρχαίου, δπερ ώφειλε 
νά μένη έν κρυπτφ. Τοΰτο καταδεικνύει
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καί ή έξέλιξιςτής παρούση; συνδιαλέξεω;, 
Υΐτις καίτοι προφανώς συναφθεϊσα μεταξύ 
αρχαίων γνωρίμων, μετά ypovov ήδη πο- 
λΰν τό πρώτον έπαν αβλε πο^ένων, oiSe- 
μίαν έν τούτοι; περιλαμβάνει έρώτησιν 
«ροκαλοϋσαν άναχρονισμούς.

— Καί τώρα, κύριε Πάνο, έδώ, ύπέ- 
λαβεν έπί τέλους Ϋι κυρία Σαγρέ.

— Έ δώ , madame, όριστικώς. Αί Ά -  
θήναι μοί αρέσουν πολύ. Ή  έπαρχία μου 
άλλως τε μοί φαίνεται sin istl ’e άπό τοϋ 
θανάτου τοϋ πατρός μου, τοϋ όποιου ή 
απώλεια μοί έκόστισ* πολύ. Μόλις άνε- 
κουφίσθην έκ τή ; λύπης μου κατόπιν μα- 
κρού είς Ευρώπην ταξειδίου.

Καί ήρχιβεν αφηγούμενος διάφορα έκ 
τών τοϋ ταξειδίου του, πιστόν ϊίχων α 
κροατήν τήν δεσποινίδα Φοφώ, ήτις προσ· 
έβλεπεν ήδη τόν κύριον Τράγκαν διά 
βλέα,ματος δλως διαφόρου ή ποότεοον,άφ’ 
ής ή*ουσε περί ταξειδίων έν ΕΰρώπΥ) Κα
τόπιν έν τούτοις νέα πάλιν σιγή καί βτ«- 
νοχωρία, ή* έκ νέου διέλυσεν ή κυρία 
Σαγρέ.

— Κύοιε Τράγκα, έλπίζω βεβαίως οτι 
δέν θά μάς στερήσετε τή ;  εΰχαριστήσεως 
τοϋ νά σό?ς βλέπωμεν είς τήν οικίαν. 'Ε ν 
νοώ νά θεωρήτε τήν οικίαν μου ώς ίδικήν 
σας .. . αν αγαπάτε μάλιστα σημειώσατε 
τήν διεύθυνσιν έδώ. . . οδός Κ*. . ., 95. 
Καί ένεχείρισε πρός τόν παρακαθήμενον 
έπισκεπτήοιον, φέοον τοΰς οικογενειακούς 
της τίτλους,δπερ έξήγαγεν άπό χαρτοφυ
λακίου.έν ώ ταυτοχρόνως τό βλέμμα της 
προσηλώθη έπί τυϋ κυρίου Τοάγκα μέΰφο; 
άνησύχου καί έναγωνίου προσδοκίας. Π2σα 
δμως ένγενει ανησυχία πλέον όλοτε-
λώς έκ μέσου, καί ταύτην διεδέχθησαν α 
πόλυτος έμπιστοσύνη καί άμοιβαΐαι δ ια 
χύσεις, δτε 4 κύριος Τράγκας, σημειώσας 
τήν διεύθυνσιν τή ; κυρίας Σαγρέ, άνέ- 
γνωσεν έπί τοϋ έπισκεπτηοίου τούς έν 
αΰτφ  τίτλους έν εΰλαβεί σοβαρότητι καί 
σιγ$·

— Νά μέ βλέπετε είς τήν οικίαν! άλλά 
δι’ αΰτό, madame, οφείλω νά λογίζωμαι 
ευτυχής, άπήντησε περιτέχνω; ό τελευ
ταίος ούτος. Αύριον θά λάβω τήν τιμήν νά 
ηΧς έπισκεφθώ τό πρώτον. Εη attendant, 
δεχθίΐτε, παρακαλώ,τό έπισκεπτήριόν μου 
. . . τά έτύπωσα είς τό Παρίσι. . .

Καί ένεχείρισε πρός τήν κυρίαν Σαγρέ 
κομψόν έπισκεπτήριον φέρον μετριοπαθώς 
τόν άπλοΰν τίτλον «Toussaint de T ran - 
gues·.

*

• *

Τόσφ συχνά ή κυρία καί ή δεσποινίς 
Σαγρέ θεώνται έν τφ  περιπάτα) μετά τοϋ 
νεου των γνωρίμου, τόσφ συχνά τό άπό- 
γευμα διασχίζουσι μετ’ αύτοϋ έφ’ άμάξη; 
τήν παρά τοΰς στύλους ώραίαν λεωφόρον, 
ώβτε αί οίκεΐαι αΰτή ; οίκογένειαι, έν τφ  
προσώπφ τού κυρίου Τράγκα, δν Ιχουσιν 
ήδη γνωρίσει είς τάς αίθούσας της, ή?χ,<·' 
σαν νά διαβλέπωσι, μετ’ άκρα; δμως έπι- 
φυλακτικότητος, μέλλοντα γαμβρόν τής 
ευειδούς Φοφώς.

Καί αΰτό; άλλως ό κύριος Τράγκα είνε

τφ  όντι κατίγοητευμένο; έκ τή ; δεσποι
νίδας Σχγρέ.Ή συμπεριφορά της,α ί τόσαι 
της γνώσεις, ών αΰτός άμοιρεΐ, τ·7\ προ- 
σέδωκαν άκαταμάχηΤον έπ’ έκείνου γοη 
τ ε ία ν .Ά ν  τώρα λάβωμεν ύπ ’όψει καί τάς 
φιλοδόξου; περί κυρίου Τράγκα σκέψεις 
τή ; αοτρός Σαγρ;, ή^ι;, είς τά σημαν
τικά του άποβλέπουσα εισοδήματα, τόν 
θεωρεί μέλλοντα έπ ιτυχώ ; μίαν Ημέραν ν' 
άποδυθϊΊ έν τ·7| έπαρχια του είς αγώνας 
πολιτικούς, δέν θ’ άπορήσωμεν έκ τής 
έπισήμου είδήσεω; τών αθηναϊκών φύλ
λων τί) ;  άγγελλούση;,0λίγου; μήνα; μετά 
τήν έν τφ  Ζα^αροπΧαστείφΓιαννάκη συν- 
ήντησιν, τοΰ; αρραβώνα; «τοϋ όαογενοϋ; 
κυρίου Ιίάνου Τράγκα μετά τή ;  γνωστής 
πολυθέλγητρου καί διακεκριμένη; δεσποι
νίδα; Φοφώς Σαγρέ, τής έγγονής τού αει
μνήστου Μπαλτόί». ’Ολίγον άργότερον 
διενεμήθησαν είς τάς γνωρίμους οίκογε- 
νείας τά διά τοΰς γάμους προσκλητήρια

•
* *

Κατά τήν έσπέραν τών γάμων α λλ ε 
πάλληλοι αί άμαξαι τών κεκλημένων 
ποοσήρχοντο πρό τής θύρας τού πομπηία· 
νοϋ οίκου τής κυρίας Σαγρέ, οΰ τό έσω- 
τεοικόν παρεϊχεν όψιν φανταστικήν. Ά πό  
τή ;  πρώτης εισόδου άρχονται τά κο- 
σμούντ* τήν οικίαν άγαλμάτια , ών ή 
παρέλασις προβαίνει μέ^ρις οροφής’ άπό 
τής δευτίρας,ΐρ^εται ή έπίστρωσις βαρυ
τίμων τα π ή τ ω ν  καί τό δλον τής οικίας 
πλέει έν τί) αϊγλγ), ήν άναίΐίί>ει ή λάμψις 
μυριάδος κηρίων, άπό τών τοίχων καί 
άπό κρυστάλλινων πολύφωτων. Τό πάν
των όμως λαμποότερον ύπήίξεν δ τήν τ ε 
λετήν τών γάμων διαδεχθεί; χορό;, καθ' 
δν αί ποικιλόχροοι μετάξινοι έσθήτε; ά- 
βρών χορευτριών έστροβιλίζοντο έν μέσφ 
τών χρυσών χειμάρρων τού φωτό;.

Ό  χορό; ήτο αληθής φαντασμαγορία.
Καί κατ' οΰδέν θά διέφερε τού εί; τήν 

Β α ν ίνα ν  B a r iv η ΰπό τοϋ Στενδάλ περι- 
γραφομένου, αν μή κύριό; τ ι ; ,  έν άπο- 
κέντρφ τής αιθούσης ά*ργ καθήμενος, ή" 
μιεξήγε τό ύπερενοχλήσαν αΰτόν ύπόδη* 
μα, γεγονός μή λαβόν χώραν έν τφ  χορφ 
έκείνφ.

Τήν έπαύριον ό τύπος δέν εΰρε λέξεις, 
δι’ ών νά ΰμνήσ-fi τήν χρυσήν λαμπρότητα 
τής έσπέρας τών γάμων, έν τέλει δέ τά 
γραφόμενα έπεσφραγίζοντο δι ώοαίων δι- 
θυραμβικώς συντεταγμένων γραμμών, προ- 
πεμπουσών έν εΰχαϊς τό εί; έσπεοίαν ευ
θύ; μετά τήν τέλεσή τού γάμου άπελθόν 
ζεϋγο;.

*
* ¥

’Επανελθόν τώρα έκ τή ;  άνά τήν έ- 
σπερίαν γαμήλιου περιοδεία;, τό νεόνυμ- 
φον ζεύγος Τράγκα ένεκατέστη εί; τάν 
πομπηϊανόν οίκον τή ; πενθερί?;, μεθ' ής 
ή συμβίωσι; έπιτελεϊτα ι έν άκρα άρμο- 
vitf '.Αγεται δτι έν τ -Ji έπαρχί<  ̂ του 
θά «ολιτευθή- Αΰτά; ομω; δέν φαίνεται 
σκεπτόμενο; άκόμη πιρί τούτου.

Τήν έποχήν τοϋ θέρου; διέρχεται εν 
Κηφισσία.

Α γ α π ά  τ ά ;  έπ ιφυλλίδα; τώ* έλληνι- 
κών φύλλων , αδυνατών ν’ άναγινώσκΥ) 
τάς τών γαλλικών. Έκ τών πολλών δέ 
άς άνέγνωσεν, ή^χ1®* ν’άναμιγνύηται θαρ- 
ραλέως είς τάς έλαφράς περί φιλολογίας 
συζητήσεις.

Έκ τών μυθιστοριών λατρεύει τοΰς Α- 
&λιυ ιν ,κα ί έκ τών μουσικών τεμαχίων τόί
δ dolcezza perduta memoria τοϋ Αοροΰ 
Λίετημςρΐϊιίμί/'α)!', οΰτινος συχνότατα ύ- 
ποτονθορίζει τάς πρώτας αΰτάς λέξεις. 

Έκ τών θεάτρων προτιμά τό τοϋ Κω-
στάκη·

Δίδει apres midi καί έσπεοίδας, καί 
Of^trat τήν Πέμπτην.

Κ α ν θ α ρ ο ς .

Τά έξή; βιβλία, ευρισκόμενα έν τώ Β ιβλιοπω λιίψ  
ήμών. άιτοστέλλομεν τα ΐς Έ παρχία ις χα\ τώ Έ ξω -  
τεριχώ, ελεύθερα τα/ι>όρομιχών τελών. — Έ πίσης  
προμηθιύομιν el; πάντα άποιονδήτατε βιβλίον, άρχει 
ή αΤτηαις νά συνοίεύηται μέ τό άντίτιμαν αΰτοΰ.

Ά α κ ά ν ιο ς , δπό Ά λ .  Δ ουμα (τόμ .7) δρ. 4 .2 0  — 
Ε’.κ ο β ιπ ϊντα εττ ι; ” Κλλτ,ν π λο ίαρχο ;.δ ιηγημα  ΰπδ 
Στε ί). Ξ ένου,λ. 50 . — Έ χ σ τρ α τε ία  μας ε ΐ; τήν i t  ■ 
ληνην, 5πο Λ. Κ αλαττοθίχη, δρ. 1 .5 0 . — ΈρυΒρά 
χηλ ίς, δπο Π αΰλου Φ εβάλ, μ ε τά φ ρ α υ ι; Ή λ. Ρα- 
φτοποΰλοο, δρ. 2 .— Ερυθροί -ρο»ωπιδο'·ρόροι. ΰπό 
Foneon de T erail, μ ετάφ ρασ ις  Ν. Λεστοονάννου, 
(τόμ. 2) δρ. 4 . — Ερυθρόδερμοι, ΰπο P. Duplessise, 
μ ε τ ά ίρ α ι.ς  Γ. Ί γγλεο η , ορ. 1 .5 0 . — Η κ α /.ιΧι\ 
τοϋ θ ω μ ά  ίη ό β ο; τών μαύρω ν Ιν Ά μερ.κτ), δπό 
Έ ρ ρ ιέτα ; Στόβης, μετάιρρασι; Ικ το3 αγγλικού  
(τόμοι 2) δρ. 2 .6 0 . — Ια τ ρ ό ; Ρ αμώ , ΰπό Γεωρ- 
γ'ου Ό ν ί,  μ ετάφ ρατις  Α. Π α π ίδ ια μ α ντή , δρ. 3.
—  Ί ζο λ ίνα  ή Μ ε;ικανη, μυθιστόρημα μ εταφ ρα-  
σθιν Ιχ τοϋ ά γ γ λ κ ο ΰ . δρ. 2  —  ‘Ιστορία τεθ/5ώ- 
τος, μ υθ ισ τό ιη μ α , δρ. 2. — Κ ραυγή  τ ή ;  π α ρ ά -  
Φρονο;, μυθιστορία Ιχ τοΰ γαλλ ικο ύ , δρ. 2 .— Λ ή 
σ τα ρχ ο ; Λ ασεσναγή , δπο Έ ρνέστο» Κα-.ενδή, 
δρ. 4 .5 0 .— Μ νηστή τώ ν έχατομμυρίω ν, δρ. 5 .—  
Μ εγάλη περιουσία, νεώτατΟν μυθιστόρημα, δπό 
Ξ αβ ιέ  δέ Μοντεπέν (τόμοι 2.) δρ. 3 .2 0 .— Μ ϊΰρος  
π ε ιρ α τή ;, μυθιστόρημα δπό Λ . Νουάρ, (τ 'μοι 3.) 
δρ. 4. —  Μ αρχησία Γα*5ριέλλα, μυθιστόρημα Ι 
ουλίου Μαριί. δρ. 3 .— Μιχρα μ ήτηρ , δπό Α ίμ υ -  
λίου Ρισδούργ, δρ. 4 .— Μ εγάλη ’Ί ζα , ΰπό Α λε
ξάνδρου Μ πουβιέ, μετάφρασις Ιχ τοϋ γαλλιχοΰ, 
δρ. 4. Μ ιχαήλ Σ τρ ο γκώ ί άπό Μ όσχα; ε ί; Σ ιβη
ρίαν, συγγραφή Ιουλίου Βέρν, δρ. 2 ,5 0 . —  Πάσ
σα λο ; τοΰ θανάτου, μυθιστορία Ικ τοΰ γαλλ ιχ οΰ , 
δρ. 1 .5 0 . —  Πάπισσα Ιωάννα, μεσαιωνική μ ί -  
λέτη , δπό Εμ. Ρ ο ίίου, έκδοσι; μ εγά λ η  μετά  
ε ισ α γω γ ή ;, προλόγου, ά π α ντή σ εω ; είς τή ν  Ιγχΰ- 
κλιον τή ς ιερ ά ; Συνόδου χα ί Ιπ ιστολώ ν ένό; Ά -  
γριν.ώτου, δρ. 2 .— ΠιχουΙλο; Ά 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'χτωρος Ο ύγκώ ,δρ .1. 
Α ί Συνοιχίαι τοΰ Λονδίνο» δρ. 2 .5 0  —  Τά Μ υ
στήρια τών Χ α ρ ιμ ίω ν , χ α τά  μετάφρασιν Κ λεά ν-  
θους Τ ρ ιαντάφυλλου, δρ. 1 .7 0  — Η Έ λ μ ά , ήτοι 
σχηναί Ιν ’Α νατο λή , (τόμοι 2) δρ. 2 .2 0  —  Τά 
τέχνα τοΰ Γράν, ΰπό ’ Ιουλίου Βέρν. δρ. 4. —  
Έ  Γ ρ ύλλο ; τοΰ Μ ύλου, ΰπό Πονσών δέ Τ εράΐλ, 
δρ. 2  2 0 —*Η Ά μ α ξ α  ’ Αριθμό; 13 , ΰπό Ξ αβ ιέ  δέ 
Μ οντεπέν, δρ. 1 1 .  -  ’Ε ξομολογήσει; ένό; Τέκνου
τοΰ Α ΐώνο; δρ. 2 .2 0 . Έ πιστολαΙ μ ια ; Μηδενι- 
τ ο ία ; δρ. 1 .1 0 .  —  Ή  Μοσχομα'γκα τώ ν Παρι- 
σίων . δπό Πώλ δέ Κόχ δρ. 2 .2 0  —  ‘ Ιστο
ρία δύο Μ ελλονύμφων, ΰ -ό  Ά λ ε ξ . Μανζόνη 
(τόμοι 3) δρ. 4 .—  Ο Κ αμπούρης τών Παρισίων, 
δπό Πώλ δέ Κόχ δρ. 1 .3 0  — Τά ?χνη ένό; Κακουρ
γήματος δρ. 2 .7 0  —  Κ λεοπάτρα δρ. 2 .7 0
—  Τά Μ υστήρ.α τοΰ Κ όσμου, μ ε τ ’ εικόνων 
δρ. 1 .7 0  — ‘Ο ’ Ιωάννης άνευ Ιπ ιθέτο» (τόμοι 2)  
δρ. 4 . 3 0 —‘Η Μ άμμη (τόμοι 3) δρ. 6 .6 0  — Περι
οδεία Ιν Περσ'α, μ ε τ ’είκόνων δρ. 3 .30 .
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