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Λ ήγοντος τ η ν  3 ΐΊ ν τρ έχο ντο ς τοϋ 
έτο υς  τώ ν  «Ε κ λ εκ τώ ν  Μ υθιστο

ρ η μ ά τω ν» , παρακαλοϋνταχ  δσοι τώ ν  
κκ . Σ υνδρομ ητώ ν ή μ ώ ν  έη ιθ υ μ ο ΰσ ι 
νά  έ ξα κο λο υθή σ ω σ ιν  ώ ς το ιο ΰ το ι καχ 
κα τά  τό Ζ' έτος, ν ’ άποστείλω σχν έγ - 
κ α ίρ ω ς  τή ν  σ υνδρ ο μ ή ν α ύ τώ ν . Τ ή ν  
α ύ τή ν  παράκλησχν ά π ευθ ύ νο μ εν  κα ι 
πρός το ύς  κκ . Σ υνδρομητής, ώ ν ή  
συνδρομ ή  έλη ξεν  ή δ η  τή ν  30ίιν π α 
ρ ελθόντος Σ επτεμβρ ίου .

Οί ά π ε υ θ ύ ν ο ν τ ε ς  α ίτήσεχς περ ι α 
π ο σ το λή ς φ ύ λ λ ω ν  τή ς  κ α θ η μ ερ ινή ς  
έκδόσεω ς το ΰ  λα ϊκού μ υθ ισ το ρ ή μ α 
το ς :

ΙΑΤΡΟΥ Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α
π α ρ α κ α λο ύντα ι νά  ΰπ ο γρ ά φ ω σ ιν  α ύ 
τά ς  ε ύ α ν α γ ν ώ σ τ ω ς ,  δχότχ πολ- 
λαχ το ύτω ν  παρέρχονταχ Α παρατή
ρητο ι, ώ ς  έκ το ΰ  δ υσ α νά γνω σ το υ  τή ς  
ύπογραφής.Γ νω στοποχείταχ  δ’α ύ το ϊς , 
δ τ ι οί ά π ο σ τέλλ ο ντες  δραχμάς 6 , 
ά ν τ ιτ ιμ ο ν  1 2 0  φ ύ λ λ ω ν , λα μ β άνο υσ ι

ΔΩΡΕΑΝ
τό έξ 600 σ ελ ίδ ω ν  ώρα ιότατον μ υ θ ι
στόρημα το ΰ  Α ιμ ίλ ιο υ  Ρ ισβούργ :

Τ Α  ΔΤΟ Α ΙΚ Ν Α

ΚΑΡΟΛΟΤ ΜΕΡΟΤΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ
Μ ΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

ΖΟΓΑΝΝΑ ΤΡΕΛΑΝ

[Συνέχεια]

Α'

Τό π ρ ο σ κ ύνη μ α  τοΰ Έ λβ έν .

Την Κυριακήν έκείνην, άπο της χαραυ
γής, 6 νεωκόρος εκρουε θορυβωδώς τούς 
κώδωνας τοϋ κωδονοστασίου διά τον πρωι
νόν εσπερινόν, αί δε οικονόμοι της κωμο— 
πόλεως φέρουσαι τά  λευκά αΰτών περιζώ
ματα διετέλουν ενένεργφ υπηρεσία.

Το Έλβέν ήν άνάστατον.
Αί οίκίαι έβόμβυζον ώς κυψέλαι μελισ

σών.
Αί γ ν τ ρ χ ι  είχον τεθή έπί της εστίας 

προ τών δαυλών, το δε ζέον ΰδωρ άνέδιδεν 
άτμούς. Τά πάντα ήτοίμάζοντο διά τήν 
φιλοξενίαν.

Δεν ύπήρχεν οικογένεια, δσω πτωχή

καί άν ήν, ητις νά μή άνέμενε σωρείαν φί
λων καί συγγενών.

Ήτο επίσημος ήμερα τοϋ τόπου, τρεις 
δε ήδη κυριακάς, κατά τήν άπο τής λει
τουργίας έξοδον, ό κήρυξ άνήγγελε μεγα
λοφώνως παντοΐα είδη διασκεδάσεων, σκο
ποβολήν, πάλην, βάτραχον, μετά άθλων 
είς τούς νικητάς προσφερομένων ύπο τών ! 
γενναιοδώρων πυργοδεσποτών καί τών ά- 
στών τών πέριξ.

Ό  καιρός ήν εΰδιος.
Ζωηρός ό ήλιος άνετειλεν, ή δ’ ήμέρα 

προεμηνύετο λαμπρά.
Ή-Νιοτ Καουσάκ πρώτη ήγέρθη έν τή 

κωμοπολει.
Πολύ προ τής ήοϋς οί θεράποντες τοϋ 

σταύλου τοϋ ξενοδοχείου τοϋ Στρατάρχου 
εύρίσκοντο επί ποδός,ετοιμαζόμενοι διά τήν 
ύποδοχήν τών ζώων, άτινα δεν θά έβρά— 
δυνον νά έλθωσιν.

Έ ν τώ μαγειρείω ή ’κυρά Ζακοΰ διηΰ- 
θυνε άπο τής χαραυγής πληθύν γυναίων, 
σπευδουσών είς πάσαν τοιαύτην έπείγουσαν 
περίστασιν νά παράσχωσι τάς ύπηρεσίας 
αύτών.

Ένόμιζέ τις, δτι ή πατρίς διετέλει έν 
κινδΰνω’ τοσοϋτος πανταχοϋ έγίνετο θό
ρυβος.

Πλήν δεν έπρόκειτο περί κινδύνου άλλά 
περί έορτής. Δεν έπρόκειτο νά έκδράμωσι 
κατά καταχτητών, άλλά νά δεχθώσι ξέ
νους καί νά περιποιηθώσιν αυτούς.

Είχε συρρεύσει έκεΐ πληθύς καλογραιών 
παντοίων ταγμάτων ΐνα ύπηρετήσωσι. Πα- 
σαι δ’ αύται ήσχολοϋντο μετά ζήλου είς 
τήν παρασκευήν τών τροφών καί τήν διευ
θέτησή τών τραπεζών.

Ή  κυρά Νικόλ επιτηρούσα εδιδε τάς 
δέουσας διαταγάς καί προσεΤχεν είς τήν 
άκριβή έκτέλεσιν αΰτών.

Ό οβελός έστρέφετο ήδη, τά  δε πύοαυνα 
■ άπήστραπτον ύπο τάς χύτρας άναδιδούσας 
1 εΰάρεστον οσμήν.

Αί τροφαι ύπήρχον άφθονοι ΐνα τραφή 
ι ολόκληρος στρατός.

Οί νεανίαι τού Μαλεστροά ήδύναντο νά 
| έ'λθωσιν, έπίσης καί οί τοϋ Ζοσελεν καί 

τοϋ Λοκμινέ.
| ©ά έγίνοντο δεκτοί μετ’ εΰχαριστήσεως.

Τάς ήμέρας δμως έκείνας τό ποσόν τών 
- ώ » λ ~ ' ' ' ’! τροφών όεν ισοουναμει προς το ποιον αυ

τών. Είς μάτην δύναταί τις νά ή καλός 
μάγειρος, δέν είναι δμως εΰκολον νά προσ- 

j έχη τάς χύτρας του, συγχρόνως δέ νά ύπο- 
δέχηται τοΰς προσερχομένους καί ν’ άσπά—

I ζηται τήν σωρείαν τών έξαδέλφων, οΐτινες 
ί έρχονται όλονέν.

Οί συγγενείς έν'.ς Βρεττανοϋ τοϋ Έλβέν 
ή τοϋ Λοκελτάς ή τού Πλουμεργά είσίν 

! άπιστεύτως πολλοί. Τοϋτο δμως οΰδαμώς 
> στενοχωρεϊ αΰτούς.

Οί Μορβιανοί ύ^οδέχονται καί φιλοξε- 
νοϋσι τούς συγγενείς των προθυμοι νά ύπο- 
βληθώσιν είς πάσαν θυσίαν. Έξαντλοϋσι 
πασαν αΰτών οικονομίαν, κενοϋσι τελείως 
τούς ορνιθώνας των χωρίς νά δυσανασχε— 
τώσιν ή νά λυπώνται διά τοϋτο.

01 έξάδελφοι θ’ άποδώσουν αΰτοΐς τήν

φιλοξενίαν κατά τό προσεχές προσκύνημα 
τής Ινορίας των.

— Τό Πενοέ καί τό Τρεδιόν θά τρα
βήξουν τόν βάτραχον αΰτήν τήν χρονιά, 
είπεν ύπηρέτις τις. Ποιος θά κερδίση ;

— Τό Πενοέ βέβαια, ύπέλαβεν έτέρα, 
άν ό ’Ιάκωβος καί ό Κορεντΐνος λάβουν 
μέρος.

— Ώραία παλληκάρια, είπε μία τών 
μοναχών,ένδιαφερομένη διά την ώραίότητα 
του Κερανδάλ.

— Ό ’Ιάκωβος έκέρδισεν είς τήν σκο
ποβολήν πέρυσι καθώς πάντοτε. Είναι πε
ρίφημος σκοπευτής. Τό βραβεΐον ήτο μία 
ώραία άργυρα καρφίτσα ποϋ ήξιζε εν τά λ -  
ληρον. Τήν έ'δωσε τής Νιότ διά νά τήν 
φιλήση. ’Αλήθεια, Νιότ ;

— Ναί, βέβαια.
— Πλούσιον δώρον, είπε στενάζουσα, 

άλλη καλογραία παρηκμακυϊα ήδη τήν 
ήλικιαν. Δέν είχα τέτοια τύχη είς τήν 
ζωήν μου.

— Φαίνεται πώς ή δεσποσύνη τοϋ 
Σαίν-Ζιλδάς νυμφεύεται.

— θ ά  ίδοϋμε ένα έξαίσιον γάμον.
Οΰδεμία τών γυναικών έστέναξεν. Οΰ—

δαμώς έζηλοτύπησαν τήν δεσποινίδα δέ 
Φοντερόζ.

Ή  καρφις ή άξίζουσα εν τάλληρον έ- 
κέντα τήν ζηλοτυπίαν των καί Ιφθόνουν 
τήν Νιότ, ητις άπέκτησεν αΰτήν άντί 
τόσω μικροϋ τιμήματος. Τά πλούτη τοϋ 
Σα'ιν-Ζ ιλδάς ήσαν τόσον άνώτερα τών επ ι
θυμιών καί τών ονειροπολημάτων αΰτών, 
ώστε οΰδέ νά φαντασθώσιν αΰτά διενοοϋντο.

Έ ν τούτοις ό νεωκόρος ήρξατο κρούων 
τούς κώδωνας προαγγέλλων τήν λειτουρ
γίαν.

Αί αμαξαι έπορεύοντο ήδη έπί τής όδοΰ 
τοϋ Έλβέν, τής διασχιζούσης εΰθέως τήν 
κωμόπολιν άπ ’ άκρου είς άκρον.

— Νά ! έ'ρχονται οί άνθρωποι, είπεν ή 
κυρά Ζακοΰ. Κάμετε γρήγορα.

Αί ύπηρετοϋσαι γυναίκες έδιπλασίασαν 
τον ζήλον των.

Ή  ξενοδόχος ενευσε τή Νιότ, ητις ε— 
σπευσε.

—  Καί ή νέα κυρία ; ήρώτησεν.
— Είναι πολΰ άδύνατη, άπήντησεν ή 

Νιοτ, χ,αί τό χρώμά της είναι πολύ ώχρόν.
Έντός τοϋ ξενοδοχείου τοϋ Στρατάρχου 

ό ζήλος ήν εις τό έ'πακρον.
’Έξω ό θόρυβος όλονέν ηΰξανε.
Διήρχοντο φορεία παντός είδους, ιδίως 

έλεεινά, πλήρη γυναικών, παίδων καί γε
ρόντων, πάντων έν ευθυμία καί χαρα.

Όλοι ένδεδυμένοι αί μέν γυναίκες δι’ 
έσθήτων έκ χονδρού ύφάσματος ζυγιζουσών 
εξ τοΰλάχιστον χιλιόγραμμα, ή έξ ίνδιά- 
νης ή τουλπανίου, οί δ’ άνδρες δι’ έπιχι- 
τωνίων ή σάκκων, έχαιρον, έκραύγαζον, 
έ’ψαλον καί έθορύβουν.

01 κάτοικοι τοϋ Πλεκαρδέκ έχαιρέτων 
τοΰς τοϋ Πλωδρέν πετώντες τούς πί>ους 
των είς τόν άέρα. Οί άγροται τού Κερ- 
δρογουέν έτεινον τάς Ικ κέρατος ταμβακο- 
θήκας το ν̂ τοΐς φίλοις αΰτών τοϋ Τρεδιόν, 
Αί κοραι του Σουλνιάκ αί πεφημισμέναι.



■έγέλων τοΐς νεανίκις τοϋ Πλ,ουμελέκ, Ϊνα 
<5είξωσι τούς λευκούς καί μαργαριτοειδεΐς 
Λυτών όδόντας.

Ώμίλουν πεοί τών κτυπημάτων, άτινα 
άντηλλάγησαν κατά το τελευταΐον προσ
κύνημα. τοϋ Μολάκ η τοϋ Σαίν—Κονγάρ.

Δεν ύπάρχουσιν έορταί άνευ διαπληκτι- 
«μ ώ ν  τοϋτο δ’ άποδεικνύει δτι έπαξίως ύ- 
περασπίζει τις την σημαίαν της ενορίας.

"Αλλο)? τε δεν είναι όνειδος νά κτυπα- 
τα ί τις ' τουναντίον, είναι αίσχος νά ηναι 
τις δειλός, τοιοϋτος δε δεν είναι ό Βρεττα— 
νός.

"Απαγε !
Γενναίος μαχητής, προκειμενου περί 

κτυπημάτων, ητο ό Ιάκωβος Κερανδάλ, 
■δστις παντα^οϋ δπου άνάγκη —αρίστατο 
άντεπροσώπευε γενναίως τόν τοπον του.

Διά τοϋτο, μεθ’ δλα τά περί αύτοΰ λε
γάμενα κρύφα, έσεβοντο καί έτίμων αύτον 
είς άκρον.

Ή  γενναιότης θεωρείται ώς τιμή έκεΐ 
οσον είς ούδεν άλλο μέρος του κοσμου, ’Α
ληθώς ό ’Ιάκωβος ητο ανδρείος, άψηφών 
πάντα  κίνδυνον καί έτοιμος πάντοτε ν’ άν - 
δραγαθηση.

Καί ό Κορεντΐνος ην έπίσης γενναίος, 
άλλ’ όλιγώτερον του ’Ιακώβου τολμητίας.

Ό  Ιάκωβος ην δημοφιλέστερος.
Είς τάς ένορίας θά άνυψουν καί θά ε— 

φερον αύτον έν θριάμβω άν ηθελεν.
Ή γάπω ν  τόν "Ιβ διά τόν έντιμον χα

ρακτήρα του,
Έθαύμαζον τον Κορεντΐνον διά τούς ευ- 

γενεΤς αύτοϋ τρόπους καί την καλήν συμ
περιφοράν του.

Ά λ λ ’ ό ηοως τών προσκυνημάτων καί 
τών πανηγύρεων ην ό ’Ιάκωβος.

Ό ’Ιάκωβος διηγειρεν άπερίγραπτον εν
θουσιασμόν.

Έλάτρευον αύτον.
Οί κώδωνες ηχουν τό τελευταΐον, ή δ’ 

εκκλησία τοϋ Έλβέν ητο έμπλεως πλή
θους' τό κοιμητηριον ήν πλήρες επίσης μέ
χρι τών τειχών' καί αύτος ο κήπος τοϋ ιε- 
ρέως ει/ε καταληοθη, δτε ή άμαξα τοϋ 
δικαστικού κλητηρος τοϋ Ζοσελεν είσήλ- 
θεν είς τήν αύλήν τοϋ ξενοδοχείου τοΰ· 
Στρατάρχου.

— Νά, ό κύρ Λεσγιδού ! άνέκραξεν ή 
Κ ιότ.

— Τόσφ πρωί, ύπεντοθόρισεν ή κυρά 
Ζακού. Δεν κοιμαται ή μαϊμού !

["Επεται συνέχεια].
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Συνδρομηται έγγράφονται εις τά 
«’Εκλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πά
σαν εποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλείω ήμών, 
είς πάντα τά Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, και τοΐς κ.κ. Ά νταποκρι- 
Έάΐς ήμών.

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
1 ΕΤΟΡΙΚΟΝ Μ ι'θ  ΙΣΤΟ ΡΗΜ Α

i _____

[Σ υνέχ ιια]

1<7\

Τή μία μάχη, επειτα τήν αλλη,
Ποΰ Ιγίνοντο μαζί εις δύο μέρη 
Θά σας είπω . . .  Ή λύσσα ?)τανε τόση, 
Π’ οποίος άπό μακρυά να καταβα'νουν 
“Εβλεπε τά σπαθια ’? ταΐς πανοπλίαις. 
Κόβοντας άπ’ αΰταί? τόσα κομμάτια 
'Έτρεμε άπό τό φόβο σάν καλάμι.

(Ο Ρ Λ Α Ν Δ Ο Σ  E P Q N E N O S)

Ίσως ήτο ή αμοιβή τής καρτερίας. 
Κάρολος 6 Άνδεγαυός έ'φθασεν είς τήν ά- 
κτήν ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν γισθάνετο 
δτι τό θάρρος αύτοϋ έκινδύνευε νά έκ- 
κλείψγ).

'Αν τις έθετε τήν χεϊρα έπί τής καρ
δίας του, θά έβλεπεν δτι οί παλμοί τνίς, 
οΰτε ταχύτεροι, οΰτε βραδύτεροι ήσαν 
τών συνήθων. "Οτε πάσα έλπίς έξωτερι- 
κής βοήθειας έξέλιπεν, ή ψυχή του εΰρε- 
θεϊσα έν τφ διλήμματι: $ νά δποκύψϊ) ήτ- 
τηθεΐσα, ί  νά έπιζήση τοΰ κινδύνου, ανέ
πτυξε τοιοΰτο σθένος, οίον οΰδέποτε έ ν ό - 
μιζεν δτι ήτο ικανή ν’ άναπτύξν], άν μή 
έπήρχετο ή περίστασις.

Ή  γαλέρα είχε βυθισθΤΪ είς μιλλίου πε
ρίπου άπό τής άκτής άπόστασιν, μεταξύ 
τοΰ άκοωτηρίου Λινάρου καί τνίς Σιβιτα- 
βέκ,κια; ό δέ Κάρολος έξήλθεν είς τήν 
γή ν, άλλά τόσον κεκοπιακώς, τόσον έξην- 
τλημένος, ώστε ένόμιζεν δτι ή ζωή διε- 
τηρήθη μόνον έν αΰτφ , δπως μή άπο- 
θάννι έν τΐΐ θαλάσσν).

Τήν πρωίαν, ό φιλόδοξος έκεΐνος άνήρ, 
ό ποοωοισμένος δπως άνατρέψη τόν θ ο ό - 
νον τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου, εύρέθη α 
ναίσθητος έπί της άμμου, παγωμένος καί 
κατάβροχος.

Ό  έσχατος τών άνθρώπων ήδύνατο α
τιμωρητί νά τόν προσβάλγ)' ό δειλότερος, 
νά τόν φονεύσΥ).

Μία μόνη,έστω καί άσθενεστάτη πνοή, 
ήδύνατο νά σβέσιρ τόν ζωικόν σπινθήρα, 
δστις ώλίσθάινεν, οδτως είπεϊν, τρέμων 
περί τήν Ιδραν τών συναισθημάτων. Ή  
τοΰ ήλίου θεομότης, είσδύουσα είς τάς 
φλέβας του, ήρξατο νά θερμαίνη τό α’ιμά 
του καί ν’ άνακαλϊΐ τήν ζωήν είς τάς συ
νήθεις αΰτής λειτουργίας. Έ π ί τέλους, ό 
Κάρολος ΰπεγερθείς έκάθησεν, άλλ ’ ώς 
άνθρωπος οΰδέν ενθυμούμενος καί βλέπων 
μετά τρόμου τήν θάλασσαν. Ό  οΰρανός 
ήτο αίθριος, ή θάλασσα ήρεμος. Μαρτύ
ρια δέ τής φοβερές αΰτής οργής, έφα ί
νοντο έπιπλέοντα, κωπηλάται, σανίδες 
καί κώπαι. Φαιδρά, κυανόχρους καί ώ 
ραία, έκινεΐτο βραδέως, ώς τά βήματα

του Κυρίου, προσκαλοΰσα τοΰς άνθρώ
πους διά τών θέλγητρων τής ηδονής νά 
έμπιατευθώσιν έαυτοΰς εις τήν άπειρον 
έπιφάνειάν της.

Τοιαΰτα θέλγητρα Ιχει καί ή αμαρτία! 
’Εν μέσψ τών λειψάνων τής τρικυμίας, 
διεκρίνετο Άρμάνδος, ό δυστυχής κυβερ
νήτης. Έπλεεν ύπτιος, καί ή γαστήρ αΰ
τοΰ, ή έκ φύσεως έξωγκωμένη, είχεν έξ- 
ογκωθΐΐ ετι μάλλον, ώς έκ τοΰ καταπο- 
θέντος δδατος. Φερόμενος τΫΊδε κάκεϊσε 
δπό τών άνέμων, έφαίνετο ώσεί πλέουσα 
νήσος. Καί ότέ μέν τό κΰμα, άνυψοΰν α ΰ 
τόν έπί τών νώτων του, έφαίνετο θέλον 
νά τόν άποδώση είς τήν γήν, άλλ’ αί
φνης άποσυρόμενον τόν μετέφερε μακρότε- 
ρον ή πρίν- ότέ δέ άπέθετεν αΰτόν έπί 
τής παραλίας, άλλ ’ αίφνης, ώσεί μετα- 
νοήσαν, έπανεοχόμενον τόν ήοπαζεν αύθις. 
"Αν δέ άπαξ ή δίς ήρχετο ασθενές, ώπι- 
σθοχώρει δσον ήδύνατο, ώσεί θέλον νά 
έφορμήση ίσχυρότερον' οΰτω δέ κατά τήν 
τρίτην ή τετάρτην έπάνοδον, περιβάλλον 
αΰτόν διά τών άφρών του καί κοχλάζον, 
τόν έπανέφερε μεθ έαυτοΰ έν θριάμβψ. 
Έφαίνετο παιδίον παϊζον μετά τοΰ αθύρ
ματος του . . . άλλά τά άθύρματα τής 
θαλάσσης είναι συντρίμματα πλοίων καί 
πτώματα .

— Πτωχέ κυβερνήτα Άρμάνδε ! είπε 
στενάξα> ό Κάρολος, άφοΰ παρετήρησεν 
αΰτόν, καί έβυθίσθη είς άλγεινάς σκέψεις.

Ε ίτα ,  άνυψώσας τούς οφθαλμούς, είδε 
μακράν έπί τοΰ δρίζοντος πλοΐά τινά, τά 
όποια, ώθούμενα ΰπό ουρίου άνέμου, έ- 
πλεον πρός τήν γήν.

Ό  Κάρολος, ληβμονήσας π£ν άλλο α ί
σθημα, αγωνιών μεταξΰ φόβου καί έλπί- 
δος, ήγέρθη όρθιος, προσπαθών νά δια- 
κρίντι άν τά  πλοία έκεΐνα ησαν έκ τών 
ίδικών του.

Ό  οίκτος έν τι) καρδία τοΰ φιλοδόξου 
ομοιάζει πρός τά έν τφ  νφ τοΰ παράφρο- 
νος φωτεινά διαλείμματα.

Ό  κυβερνήτης ‘Αρμάνδος καί οί έν τ?ί 
συμφορά συνάδελφοί του έλησμονήθησαν 
διά παντός !

—  Μή μέ άπατώσιν οί οφθαλμοί μου ; 
μή μέ πλαν3 ό πόνος μου ; άνέκραξεν δ 
Κάρολος τριβών τοΰς οφθαλμούς, δπως 
ίδγι καλλίτερον. Δέν είναι έκείνη ή προσ
φιλής σημαία μου ; είναι βεβαίως κυανή 
. . . ναί. . . όχι. . . ΤΑ ! είθε μέ τήν χά
ριν τοΰ άγίου Διονυσίου νά ήναι αΰταί αί 
γαλέραι μου, καθώς ή σημαία των είναι 
πράγματι κυανή. . . άλλά φευ ' καί αΰτή 
ή τοΰ Μαμφρέδου έχει τό εδαφο; κυανοΰν 
. . . άλλ ’ ό λευκός άετός είναι μεγάλος 
καί θά διεκρίνετο . . .  Ώ  ! καθώς έκυ- 
μάτισαν, είδον μίαν πτυχήν έρυθράν . . . 
ναί, έρυθράν. . . ώ άγιε Μαρτίνε ! ή ση
μαία μου !. . . τά χουσα κρίνα ! . . . καί 
τό έρυθρόν δίκρανον ! . . .

Ταΰτα λέγ ων, έξεδήλου τοιουτοτρόπως 
τήν χαράν του, ώστε καί αΰτός έκεΐνος, 
ένθυμούμενος βοαδύτεοον αΰτήν, ήουθρία, 
διότι είναι άρχαΐόν τ ι γνωμικόν, δτι 
«οΰδείς είναι ηοως, δταν ήναι μόνος*.

Ή  τύχη, ώς γυνή, βαρυνθεΐσα τόν



Μαμφρέδην, ήκολούθει τά ίχνη τοϋ Κα
ρόλου, καί ώς γυνή κατέλιπε τόν άγαθόν 
χάριν τοϋ μή τοιούτου.

Οί άπό τών γαλεοών, διακρίναντες τά 
σημεία, άτινα έποίει αΰτοΐς ό Κάρολος, 
προσέγγισαν είς τήν παραλίαν, καί οί 
Γάλλοι έχαιρέτισαν τόν κύριόν των μεθ’ 
δσγις χαράς δέν θά έχαιρέτιζον καί άν
θρωπον άναστάντα έκ’ νεκρών διά θαύμα
τος.

Οΰ μακράν τοϋ μέρους, Ινθα ησαν, διε-
κοίνοντο τά κωδωνοστάσια, οί θόλοι τών
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ναών καί αί ύψηλότεραι τών οικιών πό- 
λεώς τίνος— τής Σιβιταβέκιας— δπου δ 
Κάρολος Ιφερεν άκτοπλοών τάς εΓκοσιν 
αυτού γαλέρας.

Καταλιπών δ’ αΰτάς έκεΐ μετά τοΰ 
πλείστου τών πληρωμάτων, άπήλθε κα- 
τεσπευσμένως είς Βιτέρβον, δπου ητο δ 
Πάπας. — Οί δύο οΰτοι άνδρες ένηγκα- 
λίσθησαν άλλήλους, ώς άνθρωποι συνδεό
μενοι διά τΐίς ανάγκης καί τοΰ συμφέρον
τος δύνανται νά έναγκαλισθώσιν.

Ό  δέ Μομφόρτ, εΰνοηθείς καταπλη- 
κτικώς ΰπό τής τύχης, διήλθε την Ρ ω 
μανίαν, οπού Ιδραμον πρός αΰτόν πάν
τες οί Γουέλφοι τ·71ς Ι τα λ ία ς ,  έν οίς καί 
τετρακόσιοι Φλωοεντΐνοι, καί έβάδιζε πρός 
τό Βιτέρβον.

'Ο Κάρολος Ιχαιρε μεγάλως έπί τή έ- 
λεύσει τοΰ Μομφόρτ, Ιτι δέ μάλλον έπί 
τή τών τετρακοσιων Φλωρεντίνων, οΐτινες 
είχον προστεθή είς τόν στρατόν του.

Ό τ ε  οί Γιβελλΐνοι, χάρις είς τόν Φα- 
ρινάταν, ΰπερίσχυσαν έν Φλωρεντία τώ 
1260 πάντες οί έν τή πόλει έκείνη Γουέλ- 
φοι φυγόντες, κατά την νύκτα της 13 
Σεπτεμβρίου, κατέφυγον είς Λούκκαν, δ
που διέμειναν έπί μακρόν, άχρις οΰ τών 
τής πόλεως ταύτης κατοίκων, οΐτινες ε ί
χον δεχθή αΰτοΰς ποοθύμως, ήττηθέντων 
ΰπό τοΰ άηττήτου έκείνου άνδρός, ήναγ- 
κάσθησαν νά ζητήσωσιν άσυλον άσφαλέ- 
στερον, δπως άποφύγωσι την σκληράν 
καταδίωζιν τών έχθρών των.

Περίπτωσις αξιοθρήνητος !
Πολλαί δέσποιναι Ιτεκον έπί τοΰ όρους 

τοΰ άγιου Πελεγρίνου.Πολλοί εΰπατρίδαι 
άπέθανον τής πείνης καί τοΰ ψύχους καθ’ 
όδόν ! . . . ’Επειδή δμως — καθ’ δ λέγει δ 
ταΰτα  διηγούμενος Ιστορικός— ή ανάγκη 
καθιστό! τόν άνθρωπον γενναΐον, άποσυο- 
θέντες είς Βονωνίαν, ήρξαντο ν’ άσκών- 
ται καθ’ έκάστην είς τά δπλα, καί έπί 
τέλους απέκτησαν φήμην ανδρείων ιππο
τών. Προσκληθέντες ΰπό τών έν Μοδένη 
Γουέλφων, κατέβαλαν τοΰς έκεΐ Γιβελλί- 
νους. Αΰτό τοΰτο Ιπραξαν καί έν Ρ ηγ ίψ ,  
δπου δώδεκα αΰτών, κλγιθέντε; μετά 
ταΰτα  Παλαδ ΐ νο ί ,  έφόνευσαν τόν άγριον 
γ ίγαντα  Τάχαν ,  δστις διά φοβεροΰ σιδη- 
ροΰ ροπάλου έφόνευ* πάντας δσους ευρι- 
σκεν ένώπιον του, ώς δύναται νά ίδη δ 
αναγνώστης — ά,ν έπιθυμή νά μάθη τά 
γεγονότα ταΰτα , άτινα είναι έκτός τών 
δρίων τ^ςήμετέρας ιστορίας— έν τοΐς χρο- 
νικοΐς τ ΐ ί ;  έποχή; έκείνης. Τούς άνδρας 
τούτους, οΐτινες είχον αποκτήσει μεγάλην 
φήμην κατά τούς πολέμους έκείνους, φέ

ροντας πολυτελείς πανοπλίας καί ιππεύ
οντας ώραιοτάτους ΐππους, ήγεν δ Γουί- 
δο; Πόλεμος,  έκ τοϋ τών κομητών Γουί- 
δων οΓκου, δισέγγονος τού Γουίόου Α ίμ α 
τος,  έκείνου, δστις έσώθη έκ τής ΰπό τών 
Ρεβενναίων γενομένης γενικής τής οικο
γένειας του σφαγής, άν ήναι άληθΐί τά 
ύπό τών αρχαίων χρονογράφων ιστορού
μενα.

Ό  Κάρολος, στερούμενος χρημάτων I- 
διδεν αφειδώς υποσχέσεις’ ό δέ Πάπα;, 
αφέσεις άμαρτιών.

Ο τελευταίο; οΰτος, τόσον ήγάπησε 
τοΰς άνδρας έκείνους, ώστε έπέτρεψεν αΰ- 
το ΐ; νά φέρωσι τήν σημαίαν του, Ιχουσαν 
φοινικοϋν άετόν, κρατούντα διά τών ονύ
χων του πράσινον δφιν έν λευκφ πεδίψ.

Οί Φλωρεντινοί ύπεδέξαντο τήν ση
μαίαν ταύτην μετά τής χαράς τού μ ί 
σους, δπερ πιστεύει δτι καθηγιάσθη. Προ- 
σέθεντο μόνον έπί τής κεφαλής τοΰ αε 
τού μικρόν έρυθοόν κρίνον, διότι έρυθρόν 
κρίνον έν λευκφ πεδίψ ήτο τό Ιμβλημα 
τών έν Φλωρεντία Γουέλφων, ένφ τό τών 
Γιβελλίνων ήτο λευκόν κρίνον έν έρυθρφ 
πεδίψ.

Οί Γάλλοι καί οί Ιταλοί Γουέλφοι, I- 
χοντε; έπί κεφαλής τόν Πάπαν καί τόν 
κόμητα τ ΐ ί ;  Προβνιγκία;, άναχωρήσαντε; 
έκ Βιτέρβου, έβάδιζον ηνωμένοι καί έν τά 
ξει πρό; τήν Ρώμην.

Ο Κλήμης, τήν τοΰ ποντίφηκος στο 
λήν περιβεβλημένος, ΐππευε λευκόν ί π 
πον. Ό  πολυτελής αΰτοΰ μανδύας ήτο 
τόσον μέγα;, ώστε έκάλυπτεν οΰ μόνον 
αυτόν, άλλά καί τόν ΐππον του, — έξ ού 
λαβών αφορμήν δ ’ΑλιγιέρΥι; εγραψεν 
δ,τι Ιγραψεν έν τφ  21 άσματι τοΰ Παρα
δείσου *. Τά έφίππιον, κεκαλυμμένον I- 
ξωθεν δι’ ώραίου έρυθροΰ έριούχου, Ιφερε 
κεντητά χρυσό? ρόδα. ’Εξ έρυθροΰ έπίσης 
έριούχου, πεποικιλμένου διά χρυσών ρό
δων ήτο καί δ μακρότατο; κασά;.

Ό  Πάπα; Ιφερεν έπί κεφαλή; μίτραν, 
δμοίαν πρό; εκείνην, ήν φέρουσι νϋν οί έ- 
πίσκοποι, διότι ή τιάρα δέν έκόσμει Ιτι 
τότε του; ποντιφηκού; κροτάφου;, καί 
μόνον περί τά τέλη τοΰ αίώνο; έκείνου 
έποιήσατο πρώτο; χρήσιν αΰτ ΐ ί ;  ό π ά 
π α ;  Βονιφάτιος Η , οΰ αίωνία ή  μ ν ή μ η ,  
άμήν !

Έν τή αριστερά, είχε τήν ποιμαντικήν 
ράβδον, δμοίαν ποός τόν καλαύοοπα τών 
ποιμένων, καί τοΰτο δπω; ποιή κατάδη
λον τήν μετριοπάθειαν τη ;  εξουσία;, ή- 
τις κατά τάς έντολάς τοΰ Ίησοΰ έκυ- 
βέρ να τοΰς πιστούς. Τήν δεξιάν είχεν άν- 
υψωμένην, ώσεί εΰλογών... ήτο δέ τόσον 
πολύ είθισμένος είς τά κίνημα τοΰτο, ώστε 
ηΰλόγει καί δταν Ιτι οΰδεμία εΰλογίας ύ- 
πήρχεν ανάγκη. Είς άμφοτέρας τά ;  χεΐ
ρα; Ιφερεν ώραιοτάτα; χειρίδα;, α ΐτ ινε ; 
έν τή έκκλησιαστική γλώσση καλοΰνται 
χειρυ&ήχαι,  — έπί δέ τοΰ δακτυλιώτου

1 . Κ α ί τώρα οί άρ/ηγοί τής έχχλησίας ...
"Έχουν ενα μανδύα, ποΰ σκεπάζει 
Αΰτούς χαί τ ’άλογά τους... χ’ ετσι πανε 
Λυέ ζώα άπουχάτου 'ς ενα δέρμα... 

(«Παράδεισος· 2 1 , 13 2— 134).

τής δεξιά; καί Ιξωθεν τή ;  χειρίδος πολυ- 
τιμότατον δακτύλιον. Δύο νέοι ακόλου
θοι, πολυτελώς ένδεδυμένοι, έβά διζον Ιν -  
θεν καί Ινθεν τής κεφαλή; τοΰ ίππου του, 
κρατοΰντες τοΰς χαλινούς, άπό τών χρυ
σών άκρων τών όποιων έκρέματο θύσσα- 
νο; έξ ΰσγινοβαφοΰς μετάξγις, καί έρρύθ- 
μιζον τό βήμά του. Δεξιόθεν τοΰ Πάπα, 
έβάδιζε Κάρολος δ ’Ανδεγαυός, φέρων 
πλήργι πανοπλίαν έκ χάλυβος, μετά θαυ- 
μασίων έκ χρυσοΰ αραβουργημάτων. 'Αντί 
κόρυθος δμως, Ιφερεν έπί κεφαλής τά 
στέμμα τοΰ κόμητος' έν χερσί δέ χρυσήν 
ράβδον πεποικιλμένην διά πολυτίμων λ ί 
θων' άπό τής κορυφής τοΰ άριστεροΰ ώ 
μου του, έκρέματο, άνηρτημένος άπό πε- 
ποικιλμένης τα ινίας, δ σταυρός, δν είχε 
δώση αΰτφ  δ καρδινάλιος τοΰ Τούρ Σί- 
μων— καί τοΰτο, δπως μαρτυρή είς πάν
τας τούς θέλοντας νά πιστευσωσιν,δτι οΰ
δέν έγκόσμιον συμφέρον, ά λλ ’ ή μείζων 
τής έκκλησίας δόξα ώθει αΰτόν είς τόν 
κατά τοΰ Μαμφρέδου πόλεμον. Χλα- 
μύς, μή διαφέρουσχ τής αΰτοκρατορικής, 
μεθ' υπορράμματος έκ δέρματος σιβηρικοΰ 
σκιούρου, πεποικιλμένη δ' Ιξωθεν χρυσοΐς 
κρίνοις, συνεπλήοου τήν περιβολήν του. 
Ό  ΐππος του ήτο δ αΰτός, δν ΐππευεν είς 
πάσα; τά ;  έκστρατεία; τ ο υ .  Γενναΐον 
ζψον, λευκόν ώς ή χιών, γεννηθέν έξ αρα
βική; ΐππου καί νορμανδοΰ έπιβήτορος. 
Οί σαρκόχοοες καί διεσταλμένοι ρώθωνές 
του έφαίνοντο ώσφραινόμενοι μακρόθεν 
τήν μάχτιν. Έφαίνετο ζωγραφητός, τόσον 
ήτο ώοαΐο; καί θαυμασίω; εΰμελή;. Α λλ ’ 
συνεταράσσετο όχλγιρώ; ύπό βαρύν κασόίν 
έξ αίγείου δέρματο; , τών καλουμένων 
τότε κορόυυαϊκώΐ', κεκαλυμμένον δι\ά- 
ραβουργγιμάτων καί δικτύου έκ χάλυβος.

Ό  κόμης, Ιθύνων τήν άκάθεκτον δρμήν 
τοΰ ΐππου του, έδείκνυεν δτι ήτο άριστος 
ίππεύς, καί έφαίνετο — καίπερ απαθής 
τήν μορφήν —  καταλληλότερος δπω; πα- 
οοτρύνη αΰτόν, ή δπω; τόν χαλιναγωγή .

’Αριστερόθεν τοΰ Πάπα έβάδιζεν ή κό
μησσα Βεατρίκη έπί ίσπανικοΰ κέλητος, 
δστις ώςεί ένόει τόν βαθμόν τή ;  ίππευού- 
ση;, Ισειεν ύπερηφάνως τήν χαίτην του 
καί έξετέλει διάφορα πγιδήματα μετά 
πολλής τΐίς χάριτος.

Ή  γενναία έκείνη γυνή, άπαξιοΰσα νά 
έμπιστευθ·7ί τούς χαλινούς — ώ; ήτο τότ· 
συνήθεια — εί; ακόλουθον, ώδήγει αΰτή 
έκείνη τόν ΐππον της. Καίπερ, ώς εΕπο- 
μεν, είχεν ένεχυριάση ή πώληση μέγα 
μέρος τών κοσμημάτων της, δπως συνδρά- 
μη τόν σύζυγόν της έν τΐί έπιχειρήσει έ
κείνη, άπελίποντο δμως αΰτή καί Ικανά 
Ιτι πρός στολισμόν τγις. Περιστήθιον μετά 
χρυσών πλακών περιέσφιγγε τήν όσφύν 
της, άκολουθοΰν τόν φυσικόν τοΰ σώμα
τος σχηματισμόν, άχρι τοΰ άνω μέρους 
τών πλευρών, δπου κατέληγε, κατά τό 
σχήμα τών ρωμαϊκών θωράκων. Έν τφ  
μέσψ τοΰ περιστηθίου έκείνου, έκ χρυσο
λίθων, σαπφείρων, ρουβινίων καί άλλων 
πολυτίμων λίθων, άπετελεΐτο κρίνον, ένφ 
τό λοιπόν αΰτοΰ ήτο έγκατεσπαρμένον 
διά ροδάκων, ών έκαστος άπετελεΐτο έ*



πολυτίμων λιθαρίων διαφόρου χρώματος. 
Έφερε περί τγιν όσφΰν πολυτελή ζώνην, 
άπό τοΰ ένος μέρους τής δποίας έκρέ- 
ματο βαλάντιον καί άπό τοΰ έτέρου έγ- 
χειρίδιον. Ή  κυανή αυτής έσθής, ό
μοια καθ’ δλα προς τά ίμάτια τοΰ Καρό
λου, ήτο πεποικιλμένη διά χρυσών κρί
νων.

Είχε τήν κόμην διγφημένην είς π λ ή 
θος βοστρύχων, καλυπτόντων μέρος τών 
παρειών αυτής καί τοϋ τραχήλου, καί I- 
φερεν έπ'ι κεφαλής στέμμα κομήσσης.

Ή  Βεατρίκη δέν ήτο ώραία’ ά λλ ’ εΐ- 
χεν υψηλόν καί μεγαλοπρεπές τό άνά- 
στημα. Έ π ί τοΰ προσώπου αΰτής διεφαί- 
νετο ή αόριστος έκείνη έζουσία, ήν ot άρ
χοντες τής γής άποδίδουσιν είς τούς π α 
τέρας των, ή μάλλον είς τήν Ιζιν τοΰ 
δ ιατάττειν .

Τό συνωστιζόμενον έπί τής όδοΰ πλή
θος, έπί τ -Jl έμφανίσει τή ; μεγαλοπρεποΰς 
ταύτης δεσποίνης, άνευφήμησε, έκείνη δέ, 
τοΰς οφθαλμούς Αχούσα άκτινοβόλους έκ 
τής χαρόΕς, άνταπέδωκεν αΰτφ  μειδιώσα 
τόν χαιρετισμόν. Όπισθεν έβάδιζον ot 
πρώτοι τών βαρόνων τής τε Προβηγκίας 
καί τής Γαλλίας, διαφόρους φέροντες πε- 
ριβολάς καί πανοπλίας, άς δπως περι- 
γράψωμεν θά εΓχομεν ανάγκην χιλίων καί 
έπέκεινα σελίδων, πρός μεγίστην τών εκ
δοτών ήμών βλάβην...

Μετά τοΰς βαρόνους, έβάδιζεν ό στρα
τός διγιρημένος κατά τάγματα , ών έκα
στον είχεν έπί κεφαλής ιππότην καλλί- 
στης άπολαύοντα στρατιωτικής φήμης.

Ούτως έβάδισαν άχρι τοΰ Βακκάνου. 
Έκεΐ συνήντησαν διακοσίους όπλίτας φέ
ροντας χλαμίδας έκ κυανοΰ καί λεπτοΰ 
μεταζωτοΰ υφάσματος, πεποικιλμένας διά 
χρυσών κρίνων. Οΰτοι ϊππευον μονόχροας 
ίππους. Έχοντες δέ τό πρόσωπον έστραμ- 
μένον πρός τό έρχόμενον στράτευμα, εμε
νον άκίνητοι, άχρις οΰ τοΰτο εφθασεν είς 
άπόστασιν άπ ’ αΰτών τόζου βολής. Τότε 
έπτέρνισαν τοΰς ίππους τωνκαί έταπείνω- 
σαν τάς λόγχας,ώς ε’ιήθελον νά έπιπέσωσι 
κατά τών έρχομένων Ά λ λ ’ αΓφνης έστη
σαν καί διαιρεθέντες έξετέλεσαν πλαστήν 
μάχην, ή μάλλον πλήθος μονομαχιών- 
άφοΰ δέ άντήλλαζαν κτυπήματά τινα, 
ανύψωσαν τάς λόγχας καί έσχημάτισαν 
μακράν δίοδον έκ συμπεπλεγμένων οπλών.

Ειτα άνεμίχθησαν αυθις, καί τίς μέν 
αΰτών έζήρχετο τοΰ ομίλου, τίς δέ είσήρ- 
χετο είς αΰτόν αυθις, καί άλλοι Ιτρεχον 
πρός τά δεξιά, άλλοι πρός τά αριστερά" 
συνεπλέκοντο δέ καί συνωθοΰντο, ώς μυρ- 
μηκιά, παριστώντες θαυμασίαν όντως 
σύγχυσιν.

Ά λ λά ,  τοΰ σημείου δοθέντος, έν ριπϊί 
οφθαλμοΰ, άπετέλεσαν τετράγωνα πλήρη 
$ κενά, είς σειράς κατά^μήκος τής όδοΰ, 
ή είς διαγωνίως τοποθετημένα άποσπά- 
σματα.

Είτα νέαι συμπλοκαί, νέοι συνδυασμοί 
ποικιλότατοι, ών Γσως δμοιοι οΰδέποτε 
έζετελέσθησαν έν τοΐς τόσον φημιζομέ- 
νοις χοροϊς τών νεωτέρων χρόνων.

Ό  Κάρολος ηΰχαριστήθη μβγάλως έκ

τοΰ άπροσδοκήτου τούτου θεάματος, ο
περ δέν έπαυσεν, ή είς άπόστασιν έπτά 
περίπου μιλλίων άπό τής Ρώμης, δτε οί 
περί ών ό λόγος ιππείς πτερνίσαντες τους 
Ιππους των έγένοντο άφαντοι. Ά λ λ ά  μετά 
τό τέλος δδοΰ τινός άρκούντως μακράς, 
ό κόμης έπανεΐδεν αΰτοΰς ίσταμένους ά- 
κινήτους, ώς καί τήν πρώτγιν φοράν, ϊ -  
χοντας ΰψωμένας τάς λόγχας καί φράσ
σοντας τήν όδόν.

Οΰδ’ έφαίνοντο διατεθειμένοι νά κινη- 
θώσι, καίπερ πλησιάζοντας τοΰ στρατοϋ.

Ό  Κάρολος περιέμενε μετά προσοχής 
νά Γδγ) τ ί Ιμελλε νά συμβ-7).

Έ π ί τέλους, διαιρεθέντες, άφησαν έ- 
λευθέραν τήν δίοδον είς μεγαλοπρεπή πρε
σβείαν, άποτελουμένην έκ Ρωμαίων εΰ- 
πατριδών, οΐτινες φέροντες τοΰς έκ πορ
φυρών μεταξωτών μανδύας των έπρο^ώ- 
ρησαν άχρι τοΰ Ποντίφηκος, καί γονυπε- 
τήσαντες παρέδωκαν αΰτώ τάς χρυσάς 
τής πόλεως κλείδας. Είτα,ό ώς έπισημό- 
τερος τών άλλων φαινόμενος, ζητήσας 
τήν άδειαν, άπήγγειλε προσφώνησιν, ήτις 
οΰτε λατιν ική , οΰτε ιταλική ήτο' άλλ ’ήν 
έκεΐνος ένόμιζε λατιν ικήν. Ήμεΐς βεβαίως 
δέν θά δημοσιεύσωμεν αΰτήν ένταΰθα αΰ- 
τολεζεί. Ό  άναγνώστης δέον ν’ άρκεσθΐ] 
μανθάνων δτι ήτο χαμερπεστάτη καί δου
λική άχρις άηδίας, μεθ’ δ δύναται νά 
φαντασθ·^ αΰτήν μόνος.

Διήρκεσε πλέον τής μιάς ώρας, καί δ
μως έν οΰπίοι δέν Ιλεγεν άλλο, ή δτι ή 
γενική τοΰ λαοΰ καί τών εΰγενών τής 
Ρώμης έπιθυμία ήτο ό Κάρολος νά γείνγ) 
Ρωμαίος Γερουσιαστής, ώσανεί μή ήρκει 
αΰτοις ή δεσποτεία τοΰ ποντίφηκος.

Ένταΰθα , άναγνώστα, δστιφ καί σΰ 
είσαι λαός καί Γσως διά τοΰ παραδείγ
ματος διορθωθείς, σημείωσον δτι πρό τεσ
σάρων έτών όμοία πρεσβεία, άποσταλεΐσα 
είς τόν Μαμφρέδην, έβεβαίου αΰτόν δτι 
ή γενική έπιθυμία τοΰ τε λαοΰ καί τών 
εΰπατριδών τής Ρώμης ήτο νά έκλεχθ?! 
ισόβιος Ρωμαίος Γερουσιαστής. Πόσον δέ 
ηΰχαριστήθη ό Κλήμης έκ τής τοιαύτης 
πρός τόν Κάρολον προσφοράς τών υπη
κόων του, γινώσκει μόνος ό έτάζων τάς 
καρδίας τών βροτών. Έν τφ  φανερφ, έ- 
χάρη λίαν καί άπήντησεν δτι προθύμως 
θά έζεπλήρου τήν έπιθυμίαν των ταύτην. 
Τότε έφέοθη είς τό μέρος έκεΐνο βωμός, 
έφ’ οΰ έτέθησαν πολλά άγια λείψανα καί 
τό Εΰαγγέλιον. Ό  Πάπας άφίππευσε καί 
μετ’ αΰτοΰ ό κόμης καί πάντες οί τοΰ 
στρατού. Γονυπετήσας πρό τοΰ βωμοΰ, 
ήρζατο νά προσεύχηται, τήν δέ προσευ
χήν του έπανελάμβανον βαθμηδόν πάντες 
οί περιεστώτες. Ειτα έγερθείς ήρώτησε 
τόν κόμητα, άν ήθελε νά γείνγ) Γερουσια
στής τής Ρώμης' ό δέ κόμης άπήντησεν, 
δτι ήτο πρόθυμος, άν είς τοΰτο ηυχαρι- 
στεΐτο ή αΰτοΰ άγιότης.

Ό  Κλήμης ήνέψζε τότε τό βιβλίον 
τών δρκων καί διέταζεν αΰτόν Ϊνα όρκι- 
σθ?)' ό δέ Κάρολος,έκτείνας τήν χεΐρα έπί 
τοΰ Εΰαγγελίου, άνέγνω:

«Ήμεΐς, Κάρολος τής Γαλλίας, έλέψ 
Θεοΰ κόμης τής Άνδεγαυίας, τοΰ Φολ-

κακιέρι, τής Λιγγουαδόκας καί τής Προ
βηγκίας κτλ. κτλ. έλευθέρ^ τοΰ λαοΰ 
καί τών τής Ρώμης εΰπατριδών βουλήσει, 
έκλεχθέντες Γερουσιαστής τής Ρώμης, 
υποσχόμεθα, όμνύοντες έπί τοΰ ίεροΰ 
Ευαγγελίου, οΰτε Ιργψ, οΰτε λόγψ νά 
συντελέσωμ*ν είς τήν απώλειαν τών μελών 
ή τής ζωής τοΰ ένδοζοτάτου, εΰσεβοΰς, 
καθολικοΰ καί άποστολικοΰ ποντίφηκος 
Κλήμεντος τοΰ Α', έπίσης καί τών διαδό
χων του: νά ματαιώνωμεν τάς κα τ ’ αΰτοΰ 
συνωμοσίας : νά διατηρήσωμεν αΰτφ  τήν 
κατοχήν τής Παπωσύνης κα ί τήν έλευθέ- 
ραν ένάσκησιν τών είς τήν κληρονομιάν 
τοΰ Ά γ ίου  Πέτρου άνηκόντων ήγεμονικών 
δικαιωμάτων : νά έζασφαλίζωμεν τούς τε 
καρδιναλίους καί τάς οίκογενείας των νά 
διατηρώμεν τήν ακεραιότητα τών είς τήν 
πόλιν τής Ρώμης άνηκουσών χωρών καί 
δικαιοδοσιών, καί έπί τέλους νά πράττω- 
μεν πάν δ,τι άπαιτε ΐτα ι πρός μείζονα 
δόζαν τής άγιας έκκλησί ας καί τοΰ 
Θεοΰ'»

Μετά τήν δρκωμοσίαν, δ Πάπας ένεχεί- 
ρισεν είς τόν Κάρολον, τάς κλείδας τής 
πόλεως, άναγνωρίζων αΰτόν διά τούτου 
κοσμικόν άρχοντα, τό ζίφος, διορίζων 
αΰτόν οΰτω άρχηγόν τών στρατευμάτων 
του, καί έπί τέλους τήν σημαίαν τοΰ ά 
γίου Πέτρου, άνακηρύττων αΰ-ιόν διά 
τούτου προστάτην τής άγίας έκκλησίας.

Αί έπευφημίαι καί οί Υΐχοι τών σαλ
π ίγγων ήκούσθησαν καί έν αυτγί τ?ί 
Ρώμγ).

Ή  νΰζ ήτο προκεχωρημένη, δτε άφί- 
κοντο είς τήν πόλιν τών Καισάρων.. Ή  
όδός ήτο λαμπρώς φωταγωγημένη. Πλή
θος λαμπάδων ίκαιον Ινθεν καί Ινθεν 
αΰτής.

Ύ πό  τήν πύλην ητο έορτασίμως κεκο- 
σμημένον τό σμά ξ ι ο ν ,  δπερ τφ  I 02.6 έπε- 
νόησεν Έρβέρτος δ άρ^ιεπίσκοπος τοΰ 
Μεδιολάνου, δπως χρησιμεύσγ) ώς πολε
μικόν σύμβολον είς τάς ίταλικάς πό
λεις, καί οΰχί πρός τιμήν τών έρχομέ
νων, οΰς ώφειλον ν’άπωθήδωσιν. ΤΗτο δέ 
τοΰτο άμάζιον, συρόμενον ΰπό τεσσάρων 
ή καί περισσοτέρων βοών, λευκών καί πα- 
χυτάτων, κεκαλυμμένων δι’ ΰσγινοβαφών 
υφασμάτων πολυτελώς πεποικιλμένων.

Περί τήν βάσιν αΰτοΰ ήτο διπλή σειρά 
βαθμιδών, διότι οί τροχοί έλειτούργουν 
έντός αΰτοΰ.

Έ π ί τών βαθμιδών ησαν αργυρά κηρο
πήγια μετά κηρίων καταπληκτικής πα- 
χύτητος.

Έν τφ  μέσψ τοΰ άμαζίου ΰψοΰτο ί- 
στός, έριούχψ πεοιεζωσμένος, κατά τό 
μέσον τοΰ οποίου έκρέματο χρυσοΰς Xpt- 
στός' είς δέ τήν κορυφήν ή σημαία τής 
Ρώμης.

Τά κράσπεδα τής σημαίας ταύτης, ά 
τινα έζεΐχον κατά δέκα καί έπέκεινα πή- 
χεις τοΰ άμαζίου, έκράτουν άνυψωμένα 
διά λογχών δύο ίππόται πάνοπλοι έκ τοΰ 
εΰγενεστέρου τής Ρώμης αίματος. Πλή
θος μικροτέρων συμβολικών σημαιών πε- 
ριεκύκλουν τήν μεγάλην, έν αίς έφαίνετο 
άπεικονισμένος λέων, σύμβολον τής ί-



σχύος, κατοπτριζομένη νυνή, σύμβολον 
τής συνέσεως, έτέρα στηριζομένη έπί κίο
νας χαί φερουσα πλάστ ιγγα  έν χερσί,σύμ- 
βολον τής δικαιοσύνης, καί πολλαί άλλαι 
άρεταί, άς κατ ’έκείνην την έποχήν δ ρω
μαϊκός λαός είχε μόνον έπί τών σημαιών.

Οί ίππότα ι,  μόλις είδον τόν Πάπαν, 
τόν κόμητα καί την κόμησσαν πληοιά- 
ζοντας, προεβησαν βήματά τ ινκ  καί λίαν 
εύφυώς έσχημάτισα>· υπέρ αΰτούς διά τής 
σημαίας είδός τι οΰοανού.

Τό άμάξιον έκίνησε.
Πρώτος διήλθε την πύλην τής πόλεως 

ό Πάπας.
Αί όδοί, άνθ εσιν έστρωμ,έναι, άνέδιδον 

γλυκεΐαν ευωδίαν. Τά παράθυρα ήσαν 
φωταγωγημένα καί κεκοσμημένα δι' ώ 
ραίων ταπήτων. Έπλήρουν b' αΰτά γ υ 
ναίκες, φερουσαι έοοτασίμους περιβολάς 
καί ρίπτουσαι αφειδώς άνθη, έκ τών τής 
έποχής, έπί τών Γάλλων ιπποτών, οΐτι- 
νες, νέοι ή γέροντες, κατά τήν φύσιν 
των, έστρεφον δεξιά καί αριστερά τήν 
κεφαλήν, μετά ταχύτητος έκκρεμοϋς' 
καί δτε έπετύγχανον νά διακρίνωσιν ώ- 
ραίαν τινά μορφήν) Ινευον πρός αυτήν 
διά τών οφθαλμών καί έμειδίων, ή, κλί- 
νοντες δ είς πρός τόν έτερον, έψιθύριζον 
άλλήλοις είς τό ους, Κύριος οίδε ποιους 
λόγους. Έ ν  τινι όδφ, ήκούοντο ηχοι ορ
γάνων καί άσματα, έφαίνοντο δέ γυνα ί
κες έρχόμεναι καί άνδρες πίνοντες καί 
διασχεδαζοντες. Έν έτέρα, θαυματοποιός, 
δκχ τών παιγνίων του, διεσκέδαζεν όμι
λόν τινα λαοϋ, οστις έμενεν έκθαμβος ώς 
ΰπό τό κράτος γοητείας, άχρις ού έκεϊνος 
περιερχόμενος μέ τόν δίσκον έκραζε : τα 
λεπτά  o'&j,· ! . . . Τότε, τίς έντεϋθεν, τίς 
έκεϊθεν, άπήρχοντο πάντες πρός άναζή- 
τησιν έτέρου θαυματοποιού, μή καταλή- 
ζαντος έτι είς τό δυσάρεστον έκεΐνο ο ΐ ’μ -  
πε'ραβμα.

’Αλλαχού, έν τφ  μέσψ πλατείας, ίστά- 
μενος έπί τοαπέζης, πυρσόν δέ παρά πό- 
ρας Ιχων καί τό λαο ύ τ ον  άπό τοϋ τρα
χήλου κρεμάμενον, άοιδός τις — ώς Εσως 
Ιποαττε καί κατά τήν άοχαιότητα δ τ υ 
φλός “Ομηρος— Ϋ)δε τάς νίκας τοϋ Μεγά
λου Καρόλου, τοϋ Όρλάνδου καί τών 
άλλων Παλαδίνων. — Έν μέσψ δέ τόσου 
λαοϋ διασκεδάζοντος— ώς δ όφις έν μέσψ 
τοϋ λειμώνος, — ώλίσθαινεν δ βαλαντιο- 
τόμος, καρκινοβατών, άποφεύγων τό φώς, 
καίπεοιμένων κατά τήν διαβασιν τό θϋμα 
το υ ,  — διότι δέον νά πεισθώμεν οτι έκ ] 
τ ί ς  ήμέρας, καθ’ ήν οί άνθρωποι έσχον 
κεφαλήν, οπως σκέπτωνται, καί χεΐρας, 
δπως λαμβάνωσιν, ΰπήρξαν κλέπται, οΐτι- 
νες είναι ή συνήθης συνοδία τών αρχόντων, 
δταν οΰτοι είσέρχωνται έν πομπή είς τινα 
πόλιν Ουτω διελθόντες διά πολλών καί 
ποικίλων θεαμάτων χ*ρ2ς καί άγαλιά- 
σεως, ό Πάπας, δ κόμης καί ή κόμησσα, 
μετά τών πρώτων βαρόνων, άφίκοντο είς 
τό Λατερανόν. Ό  στρατός είχεν ήδη δια- 
μοιρασθή εις τά καταλύματα, άτινα είχε 
παρασκευάση αΰτφ  ή ρωμαϊκή πρόνοια. 
Ό  Κάρολος, μετά τό δείπνον, αισθανόμε
νος τό βάρος τής κοπώσεως, περιέμενε

τήν άδειαν τοϋ Κλήμεντος, δπως άπο- 
συρθή' άλλά δέν έτόλμα νά τήν ζητήση. 
Ό  Κλήμης δέν ήθελε νά καταλύση ό κό
μης είς τήν οικίαν του" άλλά δέν έτόλμα 
νά τό είπή είς αΰτόν. Έ π ί  τέλους, βλέ
πων δτι αΰτφ  άπέκειτο νά όμιλήση, ή- 
νερθη καί είπε :

— Κόμη, έπιθυμοϋμεν νά μάθετε οτι 
οΰδείς καθολικός, δσον ισχυρός καί πλού
σιος καί άν ήτο, κατέλυσεν άχρι τοϋδε έν 
τφ  ήμετέοψ μεγάοψ τοϋ Λατερανοϋ. 
Τοϋτο δέ είς τεκμήοιον σεβασμοϋ, οΰχί 
τόσον πρός ήμάς, οΐτινες είμεθα δ δούλος 
τών δούλων, άλλά ποός τόν Τ ψ  ιστόν δν 
άντιπροσωπεΰσωμεν. 'Ό ,τ ι δέ άπεφασίσθη 
τόσον συνετώς ΰπό τών ήμετέρων προκα- 
τόχων καί έσεβάσθησαν τόσοι αΰτοκρά- 
τοοες δέν έννοούμεν νά καταογήσωμεν.' 0- 
θεν έξελθε έντεϋθεν, προσφιλέστατέ μοι 
υίέ, άνευ δυσθυμίας. Ύπάρχουσιν έν τή 
πόλει πλήθος άλλων μεγάρων, μή έλατ- 
τουμένων τού ήμετέοου τούτου κατά τε 
τήν ώοαιότητα καί τήν πολυτέλειαν. Α- 
ναχωρών δέ πείσθητι δτι δέν θέλομεν νά 
σέ καταισχύνωμεν άλλ ’άπεναντίας νά δια- 
φυλάξωμεν τήν φήμην, ητις τόσα περί 
σοϋ διακηρύσσει άγαθά άνά τήν ΰφήλιον.

Ό  Κάρολος, καίπεο ήκιστα διατεθει
μένος ΐνα ΰποφέρη τά τοιαύτα παπικά 
μεγαλεία, ώς απέδειξε μετά τινα έτη διά 
τής άγερώχου άπαντήσεώς του πρός τόν 
πάπαν Νικόλαον Γ τόν Όοσίνην, ά- 
πήλθεν άνευ τής έλαχίστης, κατά τό 
φαινόμενον, δυσαοεσκείας τού Λατερανοϋ 
καί κατέλυσεν έν έτέρψ μεγάοψ. Ό  κό
μης τής Προβηγκίας, συνετός ών άνήρ, 
ένόει δτι συμμορφούμενός τις άπαξ πρός 
τήν θέλησιν τοϋ άλλου, δπως εις τό έξής 
πράττει πάντοτε κατά βούλησιν ιδίαν, 
πράττει τ ι ,  δπερ έκαστος δύναται ν’ άπο- 
δεχθή άνευ άντιρρήσεως.

["Επεται συνέχεια].
Π α ν . Π λ ν α ς

[ Συνέχεια]

Άνεμνήσθη μετά μελαγχολίας τών πα 
ρελθόντων χρόνων, καθ’ ους δέν έκοιμάτο 
μετά τό γεύμα, αί δέ γυναίκες ευρισκ,ον 
αΰτόν πάντοτε πρόθυμον νά διαλέγηται 
εΰφυώς, ή διατεθειμένον νά στροβιλίζγ] 
μετ’ αΰτών. Έροιψεν Ιν βλέμμα έν τφ  
κατόπρψ, καί είδεν όψιν έουθράν καί μύ- 
στακας καταλεύκους. Αέν ήτο βεβαίως 
πλέον ό ζωηρός έκεϊνος ύπολοχαγός μέ τό 
εύκαμπτον ανάστημα, δ αείποτε τρέχων 
είς G ro ix-de-B erny. Έρρίφθη έπί τίνος 
κλιντήρος καί άνήψε σιγάοον. Λιαλογιζό- 
μενος καί ακολουθών τφ  κυανφ καπνφ δσ- 
τις διά πλείστων έλιγμών ανέβαινε πρός

τήν οροφήν,έστη έν τφ  περιπτέρΤμ ,έσκέφθη 
δτι τήν πρωίαν έν αΰτφ  παρεσύρθη λ ία» 
καί δυσϊΐρέστνισε τήν Σάρραν, ήν καί έδι- 
καίου. Τό κτηνώδες μέρος τού άνθρώπου 
είναι εΰερέθιστον. Ώφειλεν οΰτος έν τή 
ήλικίοι: του, νά λάβη στάσιν Romeo απέ
ναντι τής G iug lie ta  στηοίζων τήν γη- 
ραιάν κεφαλήν του έπί τοϋ ώμου τής 
άξιολατρεύτου ταύτης κόρνις, οΐονεί είκο- 
σαέτης έρωμένος ; Είμή βδελυκτός, έφά
νη οΰχ ήττον γελοίος. Καί αΰτήν ταύ
την τήν έσπέραν, μή δέν έσχε ερωτοτρό- 
πους δι’ αΰτήν ιδέας ; Ταύτα λοιπόν ή- 
σαν τ ’ αποτελέσματα τής λογικής καί 
τής πείρας του ; Καί οΰτω πραττων εμει- 
νε πιστός είς τό, δπερ είχεν άναπτύξί) 
τφ  Μερλώ, πρόγραμμα, δτε έπολέμει οΰ - 

j τος τοΰς περί ένώσεώς των σκοπούς; «Θέ
λω έχγι, είπε,θυγατέρα περιπτύξουσαν τά 
γήράς μου διά φροντίδων καί περιθάλ
ψεων». Ά  ! έάν άληθώς έφέρετο αύτή 
ώς πατήρ ! "Αν ήδύνατο νά έλπιζη κα
τοχήν τής άξιολατρεύτου ταύτης γυναι- 
κός, δέν ώφειλε νά θεοαπεύη αΰτήν διά 

: τής άβράς συμπεριφοράς του καί τής τρυ- 
φεράς άφοσιώσεώς του! Ή λπ ίζεν  δτι έ'χει 
δικαιώματα έπ’ αΰτής άλλως ή διά τών 
άνά πάσαν στιγμήν περιποιήσεών του ά- 
παύστως άνανεουμένων ! Έπετρέπετο α ΰ 
τφ  νά φχντάζητα ι δτι δύναται ν’ άπο- 
κτήσ/) τοιαύτα δι’ έοωτος ; Έφάνη λο ι
πόν τήν πρωίαν, κτηνώδης, χυδαίος, δοά- 
σας ώς έδρασε, καί άπολέσας έν μιιφ στιγ- 
μ.ή, πασαν τήν όνειροπολγ)θεϊσαν εΰδαι- 
μονίαν. Ύπεσχέθη έαυτφ δτι Ισται έφε- 
ζής , καρτερικός, πατρικός καί άν ή Σάρ
ρα Ιμελλε ν’ άνήκη αυτψ , νά έλκύσν) α ΰ 
τήν είς τάς άγκάλας του. Ή  Σελήνη έ- 
πηργύρου τάς σκοτεινάς δενδροστοιχίας 
τού κήπου , έξ ών ήκούετο τό άσμα τής 
άηδόνος. Γαλήνη άπόλυτος έπεκοάτει καί, 
έν τή σιγή, άντήχει μόνον δ κρότος φορ- 
ταμάξης είς ένός χιλιομέτρου άπόστασιν 
διεοχομένης. Ό  κόμης θυμηδώς άνέπνευ- 
σε τάν καθαρόν άέρα, καί τοι δέ οΰδέ
ποτε είχε παραδαθή είς ρεμβασμόν, ήοει- 
σθη ήδη έπί τού έξώστου , παρατηρών 
τούς άπαστράπτοντας έν διαφανεΐ οΰρα- 
νφ άστέοας καί διαλογιζόμενος. Έν τφ  
βάθει τής καρδιάς του ήσθάνετο αόριστόν 
τινα χαράν έκχειλίζουσαν Εδρισκε τάν 
βίον ώοαϊον, τήν φύσιν γοητευτικόν, έπα- 
γωγόν.

Έστρεψε τά βλέμμα πρός τό μέρος ένθα 
εύρίσκετο τό δωμάτιόν τής νεαράς συζύ
γου του. Τά παράθυρα είσέτι έφωτίζοντο. 
Έφαντάσθη αΰτήν, έπί τής μεγάλης κ λ ί 
νη; της, έξηπλωμένην, έν έπιχαρίτψ ά- 
ταξί<£, ΰπό τάς κεντητάς συνδόνας της, 
Ιχουσαν τόν Ινα γυμνόν βραχίονα έπί τοϋ 
προσκεφαλαίου έκ τριχάπτων πεοιβαλλο- 
μένου καί άναγινώσκουσαν πριν ή άποκοι- 
μτιθή. Είδε διά τής σχέψεως, τάς μικράς 
έμβάδας κειμένας , έπι τής λευκής χρη~ 
σιμευούσης ώς τάπης άοκτοδυράς, επί δέ 
άνακλίντοου τίνος εοιμμένην τήν έσθήτα 
διατηρούσαν άκόμη έν ταϊς πτυχαΐς αΰ
τής τήν θερμότητα καί το άρωμα τής 
νεαράς γυναικός. Αί έξ άπαλού κυανοΰ



σηρικού περικνημίδες της, ησαν έρριμμέναι 
έπι του τχπητος έλικοειδώς, έγγύς τών 
μετάξινων γονατοδέσμων της. Έν τή 
σκι£ τών κλινοσκεπασμάτων ή χρυσή κό
μη τής ωραίας έξήστραπτε χ,αί δ λευκός 
τράχηλός της,παρατεινόμενος μεταξΰ τών 
δυο ωμων δι έπαγωγοϋ αΰλακος, Ιφαί- 
νετο άναμένων φιλήματα. Ό  κόμης άνε- 
τριχίασεν υφ ήδυπαθείας, τό αίμα αύτοϋ 
έκυκλοφορει σφοδρότερον, ήσθάνθη μυρ
μηκιάσεις είς την άκραν τών δακτύλων. 
Καί, άκων, καθήλου τό βλέμμα έπί τών 
παραθύρων έκείνων, δπισθεν$τών δποίων 
ή φαντασία τφ  άπεκάλυπτε τόσφ τερψί- 
θυμον εικόνα. ΑΓφνης άπεσπάσθη έκ τής 
ονειροπολήσεως ταύτης, Ιθηκε την χεΐρα 
έπί τοΰ μετώπου του.

— Γί ανοησία ; είπε, νά ρεμβάζω ώς 
υπότροφος λυκείου...

Έμειδίαβε, σκυθρωπάσας.
— Είναι άληθές, προσέθηκεν, δτι οί 

γέροντες γίνονται παλίμπαιδες I
Καί φέρων τούς δακτύλους είς τό στό

μα, Ιπεμψεν Ιν φίλημα τϊί Σάρρι  ̂ τονθο- 
ρίζων. ο Ύ π ν ω τ τ ε  έν είρήνγ), κόρη τής 
καρδίας μου»' είτα κλείσας, τό παράθυ- 
ρον, είσήλθεν είς τόν θάλαμόν του.

Τή έπαύρ ιον ν; νεαρά γυνγ) εύρε τόν κό- 
μητα, φαιδρόν, μειδιώντα,θελκτικόν,άλλά 
έπιφυλακτικώτατον. Ουτε μία λέξις, οΰ
τε Ιν κίνημα ήδύνατο ν’ άναμνήση είς αΰ
τήν τάς δύο έκείνας μεθυστικάς στιγμάς, 
χαθ’ £ς ό σύζυγος αυτής έφάνη έπιθετι- 
κός. Ώς τήν προτεραίαν, περιεπάτησαν 
δμοΰ, διαδραμόντες τά άλση, κωπηλατή- 
βαντες έπί τής λίμνης, έπισκεφθέντες τό 
άνθοκομεΐον, τό πτηνοτροφεϊον καί έρω- 
τώντες τούς θεράποντας περί διαφόρων 
είς τήν υπηρεσίαν άφορώντων.

Ό  τόσφ ήρεμος καί άναπαυτικός βίος, 
ϋέν ήρεσε τή Σάρρι  ̂ πλέον τών δύο ήμε
ρών. Ό  πύργος έκεΐνος μετά τών άπε- 
ράντων δασών του, δν ειχεν εδργ) ώραΐον 
έν τφ δεσποτικφ μεγαλείψ του, καί τή 
διαχύσει τοϋ έγγείου πλούτου του, τή 
έφοένγι ζοφερός καί κατηφής. Μόνη, έν 
έκείνοις τοΐς μεγίστοις θαλάμοίς, έν τφ  
[*έσψ πλήρους πινακοθήκης, ένόμιζ εν δτι 
έβάρυνον αύτήν τά βλέμματα δλων έκεί
νων τών προγόνων άπό τών σιδηροφοά- 
*των κομήτων τής Σταυροφορίας μέχρι 
τοΰ έρωτοτρόπου τούτου ώς ύπό πάχνης 
πεπασμένου ύστάτου Καναλέλ, τοΰ μετά 
τοσης κομψότητας φέροντος τήν στολήν 
τών δραγόνων Lambesq.

Ή  Σάρρα, ώς έκ τής ζεούσης φύσεως 
®υτή; έδεΐτο κινήσεως καί θορύβου. Έ τή- 
Ίετο δ’ έν τή σιγή. Κατέστη βαθμηδόν 
Ίατηφής, δέν ώμίλει πλέον, δέν ήθελε 
^λέον νά έξέρχηται. Διήρχετο τάς ήμέρας 
^ξηπλωμένη έπί τής μακρύς έδρας της, 
’ τρεφουσα τά νώτα είς τό παράθυρον καί 
*γωνιζομένη ν’ άναγινώσκη σελίδας τινάς 
βιβλίου, ή στίχους τινάς έφημερίδος. 
Αλλά τό βιβλίον ή ή έφημερίς διέφευγε 
*αραυτα τών δακτύλων της καί έπιπτεν 
*πί τοϋ τάπητος. Καί διετέλει, δλα; ώ- 
?*;> άκίνητος μέ ήμικλείστους όφθαμούς, 
^  κοιμωμένη μέν, πλήν άκολουθοΰσα

ταΐς σκέψεσιν αΰτής, αΐτινες έπλανώνται 
πολύ μακράν τών ιδιοκτησιών τών Κα
ναλέλ.

Ό  κόμης άν*σύχει έπί τή καταστάσει 
ταύτγ). Έφοβεϊτο μή ή Σάρρα πάσχ-f). 
Ήρώτησεν αΰτήν, ήτις άπεκρίθη ποοση- 
νώς, δτι δέν ήτο ασθενής, άλλ ’ δτι ήσθά
νετο σωματικήν τινα έξάντλησιν, νάρκην 
τ ινα  άκαταμάχητον, ήτησε συγγνώμην 
ώς οΰσα τόσφ δυσάρεστος σύντροφος, καί 
παρεκάλεσε τόν σύζυγόν της ΐνα έξέλθτρ 
άνευ αΰτής χωρίς νά ζητήσιρ, νά τή κα
ταβάλει τήν άδιαθεσίαν της. Ό  κόμης, 
λίαν μεριμνών περί αΰτής, έφοβήθη μή
πως πάσχΥ] έκ τής συνήθους τϊΐ χώριφ 
αύτή νόσφ spleen. Διελογίσατο δτι ή ά- 
πότομος μεταβολή τοϋ βίου, είς δν υπε
βλήθη ή  νεαρά γ υ ν ή ,  ένδεχόμενον νά  είναι 
αφορμή τής καταστάσεως ταύτης καί ά- 
πεφάσισε νά μεταβή μετ’ αΰτής είς Πα- 
ρισίους.

Ή  πρότασις αΰτη έγένετο δεκτή υπό 
τής Σάρρας άλλ ’ άνευ ένθουσιασμοΰ. 
Πάντα έφαίνοντο αΰτή άδιάφορα. Έν 
τούτοις έπέδρασέ πως έπ’ αΰτής βαθμηδόν 
ή ιδέα τής κινήσεως έν τή μεγαλουπόλει 
έκείνγ). "Οτε τή έπαύριον τής έγκατα- 
στάσεως αΰτών έν τή συνοικία S a in t- 
Honore, κατά τάς τρεις ώρας. έξήλθε 
μετά τοΰ κόμητος έν μεγαλοπρεπεΐ άμάξγ) 
ύπό λαμπρών ίππων έζευγμένη U-ετ’ έπ- 
αργύρων φαλάρων, καί εύρέθη έν τφ  μέσφ 
τών Champs E lysees, μεταξύ τού πλή 
θους τών πρός τό Bois άνερχομένων οχη
μάτων, Ισχεν άληθή άγαλλίασιν, άνέλαβε 
τήν προτέραν ζωηρότητά της, οί οφθαλ
μοί της ήκτινοβόλουν ύπ ’ εΰφροσύνης. Ό  
κόμης μετά πλείστης δσης θυμηδίας ε- 
βλεπε τήν άνάστασιν ταύτης τής τόσφ 
προσφιλούς αΰτφ  Σάρρας.

Τά Παρίσια, τό εαρ, είναι ή κα τ ’ εξο
χήν πόλις τής λαμπηδόνος καί τής πολυ
τελείας. Ή  υψηλή κοινωνία έπανέρχεται 
έκ τών σταθμών τής Μεσημβρίας, οί 
πλούσιοι ξένοι άφιχνοϋνται, καί έπί τινας 
ήμέρας ή μεγαλούπολις άμφιέννυται έπί- 
σημον, θαμβώδη στολήν.

Ή  Σάρρα έπανήρχετο λοιπόν κατά τήν 
λαμπράν ώραν τοϋ ένιαυτοΰ, δπως συμ- 
μερισθή τή ; μεγάλης έορτής. "Εμελλε δ’ 
ώς έκ τής καλλονής αΰτής νά διαπρέψη 
έν τφ  κόσμφ έκείνφ έπισπωμένη τόν θαυ
μασμόν απάντων, ζηλοτυπουμένη καί έγ- 
κωμιαζομένη. Έ ν  τισιν ήμέραις, έπανεΰρε 
τήν εΰδιαθεσίαν της καί τήν άνθηράν υ 
γείαν της.

Ό  στρατηγός, περιχαρής, άναλαβών 
τήν έγκαταλειφθεΐσαν θέσιν του έν τφ  κό
σμφ έκείνφ έν φ  ειχε βιώσει, έπιζήτητος 
έξ α ίτ ιας τής άβρόφρονος συμπεριφορά; 
καί ίπποτικότητός του, περιστοιχούμενος 
ενεκα τής νεαράς συζύγου του, διασκεδά- 
ζων διά λογαριασμόν του, ένόμισεν δτι 
εΰρε τό άληθές τ?) Σάρρ$ άρμόζον στοι- 
χεΐον. Καί άνευ φόβων,ΐ προκαταλήψεων, 
άφήκεν αΰτήν είς τάς όρμάς τής σθενα
ροί; έκείνης καί περιπαθοϋ; νεότητος.

Ό  βίος λοιπόν τής Σάρρας έρρεεν ώς 
ποταμός ήδυτήτων. Ριφθεΐσα έν τνί δίνγ) j

τών εορτών άφέθη άγομένη μεθ’ δλης τής 
ζέσεως τή ;  ιδιοσυγκρασίας της. ’ Ην άξιο - 
λάτρευτος, δι’ δ καί παρά πάντων έλα- 
τρεύετο. Έπεσκίασε πάσας, αί κομψότε- 
ραι δέ καί αί ώραιότεραι γυναΐκε; ώμολό- 
γουν τήν υπεροχήν αυτής. Διατιθεΐσα 
μεγάλην περιουσίαν, οΰδέποτε έσκέπτετο 
είς λογαριασμούς, ά λλ ’ έξεπλήοου πάσαν 
δαπανηροτάτην φαντασιοπληξίαν, πάσαν 
έπιθυμητήν πολυτέλειαν, έν ή δμως Ιγνω 
νά τηρή έντελή καλαισθησίαν. Διά τ α 
κτικής σπανίας παρά ξένγ), έδειξε πλου- 
σίαν τινα άπλότητα οΰδέποτε δοΰσα ά- 
φορμήν είς σκώμμα.

Ό  κόμης άλλως, ήν έξοχο; δδηγός δι’ 
αΰτήν, καί έδωκεν αΰτ·?, πεφωτισμένα; 
συμβουλάς μεγάλου δεσπότου, είθισμένου, 
διά τής έκ παραδόσεως φιλοκαλίας, οΰδέ
ποτε νά ύπερβαίνγ) το μέτρον. Ό  πλήοης 
πόνων οΰτος βίος, διότι ολίγοι έργάται 
πονοϋσι τόσον,διά τής έργασίας των δσον 
οί άργοί διά τάς ήδονάς των, ήοεσε λίαν 
τίΐ Σάρροκ, άπορριφθείσγι πάντγ) ύπ ’ αΰτοϋ.

'Αφότου ήλθεν είς Παρισίους,ή κόμησσα 
σπανίως έβλεπε τόν Σεβεράκ. Ό  νεανίας 
ήρχετο πάσαν πρωίαν εί; τό γραφεΐον'είρ- 
γάζετο πολλάκις μετά τοΰ στρατηγοΰ, 
καί τής ύπηρεσίας του παυούσης άπεσύ- 
ρετο. Οΰδέποτε, καίτοι παρακληθείς έπι- 
μόνως ΰπό τού κόμητος, συνήνεσε νά μεί- 
νγ) είς τά πρόγευμα. Ευρισκεν άείποτε α 
φορμήν ύπεκφυγής.

Ό  κόμης, αισθανόμενος τήν κρυφίαν 
άπέχθειαν τής Σάρρας δέν έτόλμα νά διι»- 
τάξγι,οΰτε νά βιάσ·») τόν Πέτρον νά εύρεθή 
άπέναντι αΰτής. Τακτικός, μεθοδικός γα 
λήνιος, ό Σεβεράκ ήρχετο, είργαζετο καί 
άνεχώρει τάς αΰτάς ώρας, διερχόμενος ή- 
σύχως, χωρίς οΰδέποτε νά ύψώνη τήν φω
νήν, άν είχε νά δμιλήσγι τί» σχετικόν πρός 
τήν ύπηρεσίαν είς τόν ύπαξιωματικόν.

Ή  κόμησσα εγνω έντελέστατα τάς 
ξεις τοΰ άξιωματικοϋ' ήκουε τόν έλαφρόν 
βηματισμόν του, δτε περιεπάτει έν τφ  
διαδρόμφ, τφ  άγοντι έκ τοϋ γραφείου τοΰ 
κόμητος είς τήν μεγάλην κλίμακα. Πολ
λάκις ΐστατο όπισθεν τής θύρας τοΰ καλ- 
λυντηρίου της, έτοιμη ν’ άνοίξϊ) δπως πα- 
ραστή απέναντι αΰτοϋ καί τόν άτενίση 
άλαζονικώς. Παρωργίζετο δέ, δτι οΰδέ
ποτε έπραττε σφάλμα τι δυνάμενον νά 
τόν ένοχοποιήση, καί άπηλπίζετο διά 
τήν άκρίβειαν ταύτην τών καθηκόντων 
του. Έπεθύμει νά ήδύνατο νά εΓπϊ) τφ  
στρατηγφ :

• Ό  κ. Σεβεράκ διέπραξεν έκείνην τήν 
έναγή πράξιν», άλλ ’ οΰδέποτε έσχεν εΰ- 
καιρίαν πρός τοΰτο.

Ά π α ξ  ή δίς, περί τάς έ'νδεκα ώρας, 
έπιστρέφουσα έφιππος μετά τοΰ κόμητος, 
είχεν Γδγ) αΰτόν περιπατούντα έν τί) άμ- 
μώδει αΰλίί, πέριξ τών άνθέων, ύποκλινά- 
μενον δέ πρό αΰτής σεβασμίως. Μάτην 
αΰτη τ φ  άπέδωκε περιφρονητικόν χαιρε
τισμόν. Οΰδέν έπί τής μορφής τού νεα 
νίου προΰδωκε τάς έντυπώσεις του- εμει- 
νεν απαθής.

Κατεχομένη ύπό τής ιδέας τοϋ Σεβε
ράκ, διωκομένη ύπό τής μορφής του, Ϋι



Σάρρα Ιβλεπε σαλευθεΐσαν την άνάπαυσίν 
της. Κατά τάς δεισιδαίμονας ιδέας, &ς 
έκέκτητο έ» τής φυλής της, έθεώρει τόν 
νεαρόν αξιωματικόν ώς έχθρόν, άφ’οΰ ώ- 
φειλε παντ ί τρόπψ ν’ απαλλαγή . Ζώσα έν 
τφ  μέσφ τής άγριας Ά θιγγαν ικής φυλής, 
ήθελε τόν παραδώσνι ε’ις την μά^αιραν 
τινός αδελφού της γιτάνου. Ά λ λ  Ιν τφ  
πεπολιτισμένψ ύψηλφ κύκλω Ιν ώ μάχον
ται διά μειδιαμάτων χ,αί δολοφονούνται 
διά λόγων, ώφειλε ν' άρκεσθ·7) εις άγώνα 
αιθούσης, καί άπεφάσισε τό π5!ν νά με- 
τέλθγ) δπως άναγκάσγ) τόν Σεβερ άχ νά έξ- 
αφανισθή.

Ό  Πέτρος, άπ’ άρ^ής συνεΐδε την χατ' 
αΰτοϋ τής Σάρρας δυσμένειαν, πλήν μά- 
την έζήτησε τά α ίτ ια  αΰτή ;.  Ύπελάμ- 
βανε λοιπόν, οτι άπήρεσκε τή χομήσσ·/). 
Ά πό  τή ;  σκηνή; τού μεγάρου Pandolfin i, 
άπεφάσισε ν’ άφίσταται και μη δίδγ) ποτέ 
αφορμήν τή κομήσσγ], δπως έκδηλοΐ αΰτφ 
αντιπάθειαν της. Φύσις τρυφερωτάτη ύπό 
ψυχρόν έξωτερικόν, ό Πέτρος ύπέφερε 
πολύ, βιάζων τόσον έαυτόν. ΤΗτο προθυ
μότατος ν’ άγαπήσιρ άδελφικώς την νεα- 
ράν γυναίκα. Ή  χαλλονή χαί ή χάρις 
τών τρόπων της ήρεσκεν αυτφ . Καί δτε 
ή Σάρρα εΰθύμει είς τόν yopov έν ολγι τή 
θερμότητι τής φύσεως της, χαθηδύνετο 
άχολουθών αΰτή διά τών οφθαλμών, 
στρεφούσγ) έν τή παραφόρψ κινήσει τοϋ 
στροβίλου, τοΰς ημίκλειστους οφθαλμούς 
της, μέ σώμα έπιχαρίτως διπλούμενον 
έπί τού όρχηστού της. Ώ ν  πάσγι καρδία 
άφοσιωμένος τφ  στρατηγφ, ήθελε λογί- 
ζεσθαι εΰδαίμων αν εΰμενώς αΰτφ  ή κό
μησσα διέκειτο. Ήθελεν εΰρΥ) έν αΰτή, 
μετά γαράς, την εΰπαρρησίαστον φιλίαν 
καλού συντρόφου. Ή  απέχθεια αυτη ής 
ήγνόει την αφορμήν έβάρυνεν αΰτόν.

Διελογίσατο πρός στιγμήν νά έγκατα- 
λείψη τόν στρατηγόν κατατασσόμενος είς 
άλλο σύνταγμα, πλήν φοβηθείς μη έκλη - 
φθή αγνώμων, άπεφάσισε νά μείνγ), σκε- 
πτόμενος μάλιστα δτι τού χρόνου προϊόν
τος ή συσσωρευμένη κατα ιγ ίς  άναποίϊρά- 
στως Ιμελλε νά έκραγ-TS, έπεφύλαττε διά 
την κρίσιμον έκείνην στιγμήν την σταθε- 
ράν άπόφασίν του, όπόταν ήθελε Ιχν) μεί- 
ζονας λόγους ν' άπομιακρυνθϊί' ouy ήττον 
δέν έπεθύμει νά δώσγι οΰδεμίαν λάβήν είς 
την Ιχθραν τής κομήσσης, δπς εχν) πάντα 
τά δίκαια ΰπέρ αΰτού.

Τόν Ίούνίον έγένετο μεγαλοπρεπής έ- 
σπερίς έν τή άγγλική πρέσβεις. Ό  πρίγ
κηψ καί ή πριγχήπισσα τής Οΰαλίας ήλ- 
θον έπί τούτψ είς Παρισιού'; δπως παρα- 
στώσιν είς τό Μέγα Βραβεϊον, δπερ χατά 
τό Ιτο; έκεΐνο, έκέρδισεν αγγλικός ί π 
πος. Ό  αντιπρόσωπο; τού Βρετανικού 
κράτους έπί τΐί εΰκαιρία ταύτγ) συνήγαγε 
τόν υψηλόν παρισινόν κόσμον καί τό άν
θος τής ξένη; αποικία ;.

Ό  στρατάρχη; M ac-M ahon πρόεδρος 
τής δημοκρατίας ΰπεσχέθη δτι θά Ιλθν). 
Πλήθος, έκλάμπον ύπό κόσμου πολλοΰ, 
συνωθεΐτο έν τα ίς  αίθούσαις τής πρε
σβείας. Έ π ί τής αΰλής τού μεγάρου 
είχεν ίδρυθή εΰρύ, ισόγειον δάπεδον, δν

παράρτημα τού μεγάρου λαμπρώς κεκο- 
σμημένον άνθέων ποικίλων άνάπλεων καί 
έκ φώτων άπαστράπτον. Έν τούτω ώρ- 
χουντο παρά τόν άφόρητον καύσωνα τής 
έσπέρας έκείνης.

Ή  Σάρρα, ακτινοβολούσα ΰπό καλλο
νής, φέοουσα λευκήν άποκαλυπτουσαν 
τούς άξιολατρεύτους ώμους έσθήτα, καί 
διάδημα άδαμάντινον έπί τής χρυσόξαν
θου κόμης της, έρειδομένη έπί τού βρα- 
χίονο; τοϋ κόμητο;, προΰκάλει ένθουσιώ- 
δει; έπιφωνήσεις κατά την πάροδόν τη ;.  
Ό  ύπό τοϋ στρατηγοϋ προσκληθεί; Σε
βεράκ, άφίκετο ένωρί;, καί περιελθών έν 
τα ί ;  αίθούσαις ταίς είς λουτρόν έκ τής 
θερμότητος μεταβληθείσαις, έν αίς ή δια
μονή καθίστατο αΰτφ  πνιγηρά, έξήλθεν 
είς την αΰλήν δπω; άναπνεύσιρ έπί τινας 
στ ιγμά ; καθαρόν άέρα.

Έπανήρχετο δέ βραδέω;, δτε παρετή- 
οησε τόν κύριον καί την κυρίαν Καναλέλ. 
Ήκολούθησεν αΰτο ϊ; ,  μένων βήματά τινα 
όπίσω, χαιρων δτι Ιβλεπε φαιδρόν τόν 
στρατηγόν καί θαυμάζων τό έλαφρόν βά
δισμα τή ; κομήσσης. Μακρόθεν δέ στάς 
παρετήρει τό άπαστράπτον έν εΐδει ήμι- 
σελίνου διάδημα α ΰτή ;,  ακολουθών αΰτή 
άτενώ; ώς ό ναύτης τόν πολικόν α
στέρα.

Ή  Σάρρα συστηθεΐσα τφ  ποίγκηπι καί 
πριγκηπίσσγι τή ;  Οΰαλία; καί όρχηθείσα 
ήθέλησε ν’ άναπνεύσϊ) άέρα καί διηυθύνθη 
πρό; τήν εξοδον συνοδευομένη ύπό τοϋ 
κόμητο;, δτε πάραυτα ή όψις αΰτή ; ή λ 
λοιώθη, παρατηρήσασα δρθιον κατά τήν 
δίοδον τόν Σεβεράκ. Έπορεύθη δαως εΰθΰ 
πρός τόν νεανίαν, δστις παρεμέριζεν δπως 
δώδγ) διάβασιν έλευθέοαν. Τό ριπιδιον 
της, δπερ έχείριζε διά πυρετώδους χερός, 
αΓφνης διαφυγόν τών χειρών της επεσεν 
έπί τοϋ τάπητος. Ά λ λ ά  πριν ή ό Σεβε
ράκ λάβγ) καιρόν καί ποιήσγ) κίνησίν τ ινα , 
θεωρήσασα αΰτόν μετά τίνος υπερήφανου 
περιφρονήσεως, είπε τάς άκολούθους λ έ 
ξεις :

— Άναλάβετέ  το, παρακαλώ.
Ο Σεβεράκ έγένετο πελιδνός, ώς έκ 

τής ένώπιον άλλων γενομένης τοιαύτης 
προσβολής άλλά, συσπών τά χείλη οΐονεί 
θέλων νά κωλύστ) τήν Ιξοδον τών λόγων, 
οΐτινες Ιμελλον νά διαφύγωσιν, Ιλαβε τό 
ριπίδιον, καί προσποιούμενος δτι οΰδόλως 
προσέσχε τή προσβολή μετά σεβασμού 
ΰποκλινόμενος Ιτεινεν αΰτώ τή κομήσϊ]. 
Είτα, ΰποκλινόμενος πάντοτε :

— Αναχωρείτε, άναμφιβόλως κυρία , 
ήοώτησε χαμηλοφώνως. Υπάγω λοιπόν 
νά καλέσω τόν ήνίονόν σα; δπω; ποοσ- 
έλθγι.

Καί τή ;  κομήσση; ποιούση; κίνημά τι.
—  ’Εμμένω, βλέπετε, είς τό πρόσω- 

! πον δπερ παίζω, προσέθηκε μετά πικρίας,
} άφοϋ ποοσφέοεσθε πρός έμέ ώ; πρό; υπ η 

ρέτην.
Καί άπεμακρύνθη. Ό  κόμη;, στά ; πρός 

στιγμήν δπως άνταλλάξϊ) δύο λ έξ ί ΐ ;  κατά 
τήν διάβασιν, είδε μακρόθεν τήν σκηνήν 
ταύτην, άποσπασθεί; οθεν καί «ροσελθών 

ί  τή συζύγφ αΰτού :

— Τί συνέβη λοιπόν ; ήρώτησεν άνή-
συχο;.

— Οΰδέν, είπεν ή Σάρρα. Ό  Σεβεράχ, 
λίαν όξύχολος, ώς συνήθως, άνοήτως έ- 
χολώθη, διότι είπον αΰτφ  νά άναλέξγι τό 
ριπίδιόν μου...

Καί διακόψασα τόν λόγον :
— Ά λ λ ’ άγωμεν, είπε, διότι τό όχη

μα άναμένει ήδη ήμάς.
Καί έξήλθε μετά τοϋ κόμητος έρωτών- 

τος έαυτόν τίς σπουδαία προσβολή Ιγκει- 
ται είς τό δπερ ή Σάρρα είπε τφ  Σεβεράχ.

['Ε π ετα ι συνέχεια].
I .  1 1 .  Γ ε ο ρ γ α ν τ ο π ο υ λ ο γ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Ν

*χ. Ίωάννην Κριτήν, Γεάιργ. Α . Κωτσάχην, Δη- 
μοσθένην Κοντόν. Σονδρομαι ϋμΏν ίλήφθησαν. — χχ. 
Β. Α . Μπροϋσχον xai A . I. Βιολάχην. Ά π ίσ τά λ η ·  
σαν.— χ. Ν Β. ΙίΕ τανίτην.Έ λήφθησαν.Άπίστάλησαν  
τά 1 2  τιύχη, ε'ξαχολουϋήσει δέ ταχτιχώς ή άπο- 
στολή. — χ. Κυριάκον Bixiov, Π ειρ α ιά ■ Γΐέμ,ψατε 
ε ί—έτι δρ. 1. — χ Σ. Γουλήν. Β ιβλία άπεστάλησαν 
μ ιτά  δελταρίου. — χ. Ή λ. Νιχολόπουλον. 'Επι
στολή σας Αηφθη. Φύλλα «’Απομνημονευμάτων· ά
πεστάλησαν. — χ. Δ. Μαρτινέγγον. Κ αθ’ ην στιγμήν 
έλάβομεν τήν έπισιολήν σας *ΐχεν αναχωρήσει & χ. 
KoLpaCiac. — χ. Π. Ρατζηχώτσηχαν. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Εύ/αριστοΰμεν. — χ. Ν. Γεράρϊον. ’Ε π ι
στολή σα; ίλήφθη ’ Τπερευχαριστοϋμεν. Τή χορίαι 
Παρρέν έμετρήθησαν δρ. 50. « Απομνημονεύματα» 
στέλλονται άνά 100 μέχρι νεωτέρας αΐτήσεώς σας.—  
χ.Γ.Ι. Κουρεντήν ’Επιστολή σας ε'λήφΟη.'Ελλείποντα 
άπεστάλησαν. Άναμένομεν έμβασμα δι' άποστολήν 
« ’Απομνημονευμάτων·. — χ.Χ Μ.Θεοδωρόπουλον.ΕΙς 
o v S era  στέλλονται φύλλα « Ά π ο μ ιν η μ ιο ν ιυ μ ιΐ-  
τ ω ν · ,  ανευ τής προκαταβολής τοΰ αντιτίμου αύτών. 
— χ. Κυριάχον Κ . Χωραφαν. Συνίρομαι ΰμών έλή« 
φθησαν. 'Τπερευχαριστοϋμεν.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Τά ωραιότερα τραγουδάκια απ’ ολα, άπ* οσα τρα« 
γουδοϋν ’ς τό δρόμο, μόνον εις τήν ογκώδη κα\ καλ· 
λιτεχνικωτάτην συλλογήν τοΰ φ'ιλου κ. Τσακα;ιάνου, 
είμπορεΐ να τά ευρτ) κανείς. Κα\ μάλιστα  Εκείνο τί 
γλυκό, τό περιπαθές, τό τραγουδάκι τής έποχής, ποΰ 
οπου ν& κάμης, νύκτα καί ημέρα, αντηχεί άρμονικώ- 
τατο τό :

* Α χ! jz&q 'μ π ο ρ ε ίς  χ α ι α-ΙΧ άζεις τ η τ  χαρόχά σον; 
μ αθε χ ι ' ε μ ε να  γ ι '  α.ΙΛη r a  Ttorfo.

Τό βιβλιοπωλειον τής «Κορίννης» διά νά τά κατι· 
στήση άκόμη δημοτικώτερα τά Π οιήματα  του κ.Τσα- 
κασ.άνου, και νά ειμπορεΤ νά τά απόκτηση κα\ έκεΐ- 
νος. τοϋ όποιου δέν περισσεύουν χρήματα δι’ αγορά* 
βιβλίων, υπεό'βασε τήν τιμήν των, άπό δραχ. 4 εΙ( 
δραχ 1 ,5 0  μΐνον.

Τά έξής βιβλία, ευρισκόμενα έν τώ Βιδλιοπωλε'κ 
ήμών. άποιτέλλομεν ταις Έ παρχία ις κα\ τώ Έ ξω  
τερικώ, Αεύθεοα τα/υδρομικών τελώ·'. — Έπίση 
προμηθεύομεν είς πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, aoti 
ή αιτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντιτιμον αΰτοΰ.

Έ  Γ ρ ύλ λ ο ί του Μ ύλου, υπο Πονσών 5ε Tgpa*  ̂
δρ. 2  2 0  — Ή "Αμαξα ’Λρ-.^μος \3, δπο Ηαβιε ί
Μοντεπέν, δρ. I I .  — Ε ξομολογήσεις ένός Τεκνο 
τοΰ Αιώνος δρ. 2 .2 0 . Έ π ισ το λ α ι μ ια ;  Μηδέν» 
τρ ας δρ. 1 .1 0 . — Η Μοσ/ομα'γκα τώ ν ίΐαρ 1 
σίων . 6πό Πώλ δε Κόκ δρ. 2 .2 0  —  ‘ Ισ'^Ι
ρ’.α. δύο Μ ελλονύμφων, υπό Ά λ ε ξ . Μανζονί 
(τόμοι 3) δρ. 4.—  Ο Κ αμπούρης τώ ν Παρ'νΓ· ·̂ 
6πό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1 . 3 0 —Τα r/νη ένος Κ ακουί 
γηματος δρ. 2 .7 0  —  Κ λεοπάτρα δρ. 2 · ·
—  Τά Μυσττ,ρ'.α του Κόσμου μ ε τ ’ είκόνο· 
δρ. 1 .7 0 .— ‘Ο Ιω ά ννη ς  ανευ ^ττιθέτου (τόμοι ·  
δρ. 4 . 3 0 —‘ Η Μ άμμη (τόμο: 3) δρ. 6 .6 0  — Π*Λ 
οδε(α έν Περσ α, μ ε τ ’είκόνων δρ. 3 .3 0 . — Παρι®*·· 
’ Απόκρυφα, μυθιστορία Ευγενίου Σύη, μ ε τά φ ρ * β  
*Ισιδωρ(δου I. Σκυλ'σση (τόμοι 10). δρ. 6 .

*ιϊ


