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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Τ  ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ΤΕΑΕΥΤ*ΙθΓ ΚΕΡΑΝΔλλ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η  Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ ΙΣ  Δ Ε  Φ Ο Ν Τ Ε Ρ Ο Ζ

[Συνίχιι*]

ΙΑ '

Μήτηρ καΛ θυγάτηρ.

Ή  δεβττοινΐς Καικιλία,καίτοι μή £χου- 
σα λίαν κανονικήν οΰδ’ ακαδημαϊκήν καλ 
λονήν, ·»)ν οΰχ ήττον  ώραιοτάτη είσερχο- 
μένη εί; τόν κοι τών»  τ ι ς  σεβαστής αΰτής 
μητρός

01 λευκοί *ΰτ^ς βραχίονες, ολίγον ι
σχνοί, έζήρχοντο ημίγυμνοι τών βραχειών 
αΰτής χειριδών, κεκοσμημένων δι'άρχαίων 
βαρυτίμων ένετικών τριχάπτων. Η χρυ- 
σίζουσα κόμη της κατήρχετο εις δακτυ
λίους μέχρι τών γαλανών αΰτής οφθαλ
μών, ή δ’ ευθεία ρίς καί τό χαρίεν στόμα 
της έδήλουν χαρακτήρα άκαμπτον καί πο- 
λεμικόν.

Ή  μαρκησία έκάθητο παρά την θερμά
στραν, Ινευβε δέ τή θυγατρΐ αΰτής νά 
λάβγ) έδραν παρ' αΰτή.

Ή  Καικιλία ϊμενεν όρθία, παρά την 
πρόσκλησιν ταύτην, στηριζομένη έπί τοΰ 
έρεισινώτου ανακλίντρου.

—  Είναι λοιπόν πολΰ σοβαρόν, δ,τ ι  I- 
χετε νά μοί εΐπητε, προσφιλές μοι μήτερ; 
ήρώτησε.

—  Ναί, τέκνον μου, άπήντησεν ή κυ
ρία δέ Φοντερόζ, πολΰ σοβαρόν αληθώς.

Ή  Καικιλία διέβλεπεν έν τή φωνή τής 
μητρός της τρυφερότητα ασυνήθη.

—  Καί περ'ι τίνος πρόκειται ; υπέλαβε.
—  Περί γάμου, άπήντησε λακωνιχώς 

•ί) μαρκησία.
Έπεκράτησε σιγή. Ά λ λ ’ ή δεσποινίς 

Καικιλία ήνέωζε τοΰς οφθαλμούς καί I-  
δηζε τά  χείλη κάπως καταφρονητικώς.

 . Καί διατί, μήτέρ μου : ήρώτησε.
Ή  κυρία δέ Φοντερόζ ήννόησε τήν σκέ 

ψιν τής θυγατρός της, δέν άπώλεσεν δμως 
τήν αξιοπρέπειαν αυτής.

—  Διότ ι  εΐναι λογικόν καί έπάναγκες, 
ειπε.

—  "Ω ! έπάναγκες ! παρετήρησεν ή 
Καικιλία.

—  ’Αργά ή ένωρίς, δέν θά νυμφευθής 
έπί τέλους ;

—  "Εστω ! άπήντησεν ή Καικιλία ’ προ
τ ιμώ δμως άργά.

Καί δι ’ δφους αποφασιστικού ποοσέ- 
θηκε:

—  Δέν πιστεύω^ ποσώς νά νυμφευθώ, 
ποσώς, όχι, ποσώς.

Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

—  Καί διατί  ή τοιαύτη ιδιοτροπία ;
—  'Αλλά,  ΰπέλαβεν ή Καικιλία καθι- 

ζομένη έναντι τής μητρός της, είμαι αρ
κετά καλά ώ; είμαι. Έ ζελέ ζα τε  τήν με- 
λαγχολικήν καί Ιρημον ταύτην κατοικίαν, 
?νθα δέν βλέπει τις πεπολιτισμένον δν' 
δέν ήκούσατε οΰδέ μίαν λέζιν παραπόνου 
νά έζέλθε τών γειλέων μου' δέν είν" άλη
θές, μήτέρ μου ; Σέβομαι τάς αποφάσεις 
σας. Διηυθέτησα τά κα τ ’ έμέ εις τρόπον 
ώστε νά βραχύνω τόν χρόνον. Άρέσκομαι 
οδτω'  είμαι άρκετά καλώς Θέλω νά μείνω 
καί πρό πάντων νά μή έζαρτώμαι ύπ’ ου- 
δενός. 'Εκτός υμών, νά ήμαι έλευθέρα ώς 
πτηνόν, νά πλανώμαι ώς δορκάς καί νά 
καλπάζω είς τήν χέρσον διασχίζουσα τόν 
άέρα ώς (ίλαφος τοϋ δάσους. Δέν έννοώ νά 
υποδουλωθώ. Ό  σύζυγος είναι τύραννος" 
μά; φέρει δπου άρέσκει αΰτφ. Ή  σύζυγος 
ΰποχρεοϋται κατά τόν νόμον ν’ άκολουθή 
πανταχοϋ τόν σύζυγόν της.

Ή δ η  καί ή μαρκησία ήνέωζε τοΰς ο
φθαλμούς. 01 λόγοι τής θυγατρός της 
κατέπληξαν αΰτήν.

—  Κ ατά  τόν νόμον είπες ; ήρώτησεν.
—  Ναί,  άνέγνωσα σό σχετικόν άρθρον.
—  ’Ανέγνωσες τό άρθρον ; έπανέλαβεν 

ή κυρία δέ Φοντερ' ζ  έν άμηχανί^
—  Βεβαίως. Έ δώ  δέν είχα πολλά βι

βλία. Ή  βιβλιοθήκη μας είναι πτωχή ! 
Ό  νόμος περιήλθεν είς χεΐρά; μου καί ά 
νέγνωσα αΰτόν. Είναι άληθώς διασκεδα- 
στικός εΓς τινα μέρη Ή  γυνή λοιπόν δπο- 
χρεοϋται ν’ άκολουθή τόν σύζυγόν της. 
Είν’ άληθές, δτι προσέθεσαν, δτι ό σύζυ
γος οφείλει νά βοηθή καί νά προστα
τεύει τήν σύζυγόν του. Δέν Ιχω χρείαν 
τοιαύτης προστασίας γνωρίζω νά υπερα
σπίσω έμαυτήν. Μήπως δ£ν έσυνείθισα ; 
Ά  ! κα τ ’ άρχάς έδοκίμασα πολλάκις δυσ
κολίας, τό ομολογώ. Έκλαυσα πολλάκις 
είς τό δωμάτιόν μου μεταζΰ τών τεσσά- 
οων τοίχων άκούουσα τόν άνεμον νά συ- 
ρίζή τήν νύκτα, μή Ι^ουσα άλλην συνο- 
δίαν πλήν τής παιδαγωγού, ί)τις μέ I -  
πλητ τε  μέ τό υποκριτικόν αΰτής υφος, 
διότι είναι έζαδέλφη τοϋ Ταρτούφου ή δε
σποινίς Σιμονέ. Σήμερον δμως έτελείωσεν' 
είμαι τελείως εΰτυχής έδώ Ό  καθαρός 
άήρ, ή έζοχή, ή ελευθερία μοί άρέσκουσι. 
Δέν θέλω νά έγκαταλείψω τό Σαίν-Ζιλ- 
δάς, οΰδέ νά θυσιάσω τήν άνεζαρτησίαν 
μου. Πλησίον σας οΰδέν μοί λείπει, θ ά  
ηναι λοιπόν πάντοτε καιρός νά ευρω σύ
ζυγον, άν ώς λέγετε, μήτέρ μου, είναι 
τοΰτο έπάναγκες. Τώρα δμως δέν θέλω.

Ή  κυρία δέ Φοντερόζ, τής πρώτης έκ- 
πλήζ εως παρελθούσης, κατέστη πάλιν ή 
ρεμος,κατά τό φαινόμενον, έκπλησσομένη 
μόνη διά τήν τόλμην τής Καικιλίας, ήτις 
άνθίστατο πάσγι δυνάμει είς τήν άπόφα- 

| σιν τής μητρός αΰτής.
Οΰδέν ήννόει. Κόρη, άνατραφεϊσα μετά 

τόσης φροντίδος καί έπιμελείας ύπό τήν 
άγουπνον έπίβλεψιν τής δεσποινίδας Να -  
θαλίας Σιμονέ, δέν έδίσταζε ν’ άντιστή 
φανερά είς τήν θέλησιν τής ευσεβούς αΰ
τής μητρός.

Ητο είς άκρον παράδοζον τοϋτο.

'Υπήρχε τ ι  τό  σκοτεινόν Ινταϋθα, δ
περ Ιθετεν είς αμηχανίαν τήν κυρίαν δέ 
Φοντερόζ, ήτις ήθελε νά γνωρίστι τ ί  ά- 1 
κριβώς συνέβαινεν έν τή ψυχή τής θυγα
τρός της.

Παρελθούσης τής όργής, ήρζατο έζη- 
γούσα τή  Καικιλί^ μετά έλαφράς τίνος 
συγκινήσεως, δτι  Ιφθανεν ή^η είς ηλικίαν, 
καθ' ήν καλόν ην νά σχεφθή περί άποκα- 
ταστάσεως Είπεν αΰτή, δτι  αΰτη, χήρα 
τοΰ μαρκησίου δέ Φοντεροζ, έμαραίνετο 
ΰπό τής θλίψεως καί δτι θ' άπέθνησκεν 
ήμέραν τινά δτι ή Καικιλία θά Ιμενεν 
οΰτω μόνη, άνευ ΰποστηρίζεως καί οίκο- 
γενείας' δτι είχε μεγάλην περιουσίαν, ής 
ή διαχείρησις θά ήτο βαρεία δι’ αΰτήν, 
δτι έπομένως απαραίτητος καθίστατο ό 
σύζυγος.

Τέλος, μετά πολλά έπιχειρήματα, είπε 
τή θυγατρΐ αΰτής, δτι τόν παρελθόντα 
χειμώνα, κατά την βραχεΐαν έν Παοισίοι; 
διαμονήν της, παρετήρησεν δτι νέος άνήρ, 
καλής οικογένειας καί ανατροφής, μεμα- 
κρυσμένος συγγενής των. . .

—  Ό  κύριος δ’ Αμβαρές ; διέκοψεν ή 
Καικιλία!

—  Ό  κύριος κόμης Ροζέ δ Αμβαρές, 
ΰπέλαβεν ή μαρκησία.

Καί έζηκολούθησε τόν διακοπέντα λό
γον της.

Δέν ήτο αΰτή αδιάφορος, έχόρευσαν 
πολλάκις μαζύ καί άντήλλαζαν μειδ ιά-"  
ματα. Καί άλλοι παρετήοησαν τούτο. 
’ Η το  διά τοΰτο πολΰ εΰτυχής. Ό  μετ ’ 
αΰτοΰ γάμος θά ήρμοζεν δπό πάσαν Ιπο- 
ψιν. Ό  κόμης δ’ Αμβαρές είχεν άνατραφή 
δπό μητρός ευλαβούς, ώς ή Καικιλία,καί 
φύλακος τών άγιων άοχών. Ή  κόμησσα 
ήτο στενή φίλη τής μαρκησία; καί οΰδέν 
μεταζΰ αΰτών υπήρχε μυστικόν. Η κυ
ρία δ’ Αμβαρές είχε διηγηθή αΰτή, προ 
έτών,τάς εΰτυχεΐς διαθέσεις τού υίοΰ τη; 
Ροζέ. Έ κ τ ο τ ε  αί δύο μητέρες έμελέτων 
τόν γάμον τούτον. Βεβαίως ό κόμης δέν 
ήτο τύπος τελειότητος, άλλ’ είχε πολλά 
προσόντα, διεκρίνετο δέ διά τήν έπιμεμε- 
λημένην άνατροφήν του. Ή  κα ταγωγΐ  
του ήν έπίσης δψηλή. Ή  καταγωγή  ! δέν 
ην άρά γε τοϋτο μέγα πλεονέκτημα.

’Ενταύθα ή μαρκησία ήναγκάσθη ν* 
διακόψγι τόν λόγον ΐν' άναπνεύσϊ).

Ή  Καικιλία ήκροάτο αΰτής μεθ’ υπο
μονής, στηρίζουσα τήν κεφαλήν έπί τώ» 
εσταυρωμένων αΰτής βραχιόνων,ώ; μαθη· 
τρια νυστάζουσα έν τώ  θρανίψ της.

‘Η δεσποινίς δέ Φοντερόζ μή άκούουσ* 
πλέον τήν σοβαράν φωνήν τή;  μητρός τκΚ 
άνύψωσε τήν κεφαλήν καί ^στρεψεν χυτή* 
πρός τήν μαρκησίαν μεθ' ύφους ειρωνεία;, 
ήν αΰτη άπησχολημένη δέν παρετήρησε.

Καταλήγουσα ανήγγειλε τή Καικιλί? 
δτι ό περί οΰ ό λόγος νέος, δν συνίστί 
αΰτή διά τήν εΰτυχίαν, θά Ιφθανε προβ- 
εχώς καί θά διέμενεν έπί τινα χρόνον εΐί 
Σαίν-Ζιλδάς μετά πολλών φίλων.

Οΰδαμώς άμφέβαλεν δτι θά έπείθετο 
τέλος ή θυγάτηρ αΰτής.

Έπ ί  τή εΰκαιρί^ ταύτγι ήθέλησε νά τ ί  
παράσχω διασκεδάσεις τινάς. Ήννό* ι ότι



ί) Καικιλία,ώς έκ τής ηλικίας της,δέν ή- 
ϊύνατο νά ζή τόν μονότονον τής μητρός 
αΰτής βι ον. Άπέστ ε ιλε  λοιπόν πολλάς 
προσκλήσεις, ά; θ ’ άπεδεχοντο βεβαίως.

"Ο πύργος θά έζωογονεΐτο, θά ητο δέ 
άρχη έορτών αν ή Καικιλία Ιστεργε νά 
νυμφευθίί τόν κόμητα.

Άναμφιβόλως ό θόρυβος έκεΐνος ήθελεν 
ΰπομνήσει τ?1 μαρκησία τοΰς ευτυχείς 
χρόνους καί θ’ άνενέου τάς όδΰνας αΰτής.

θ ά  "ijjy οντο οί Φοντραίλ, ό Μάξιμος δέ 
Πρέλ, ή ΰποκόαησσα δέ Ρεβέλ, ό στρα
τηγός δέ Σαμβερζό, φίλοι τοΰ πατρός της.

Ά μ α  ώς ή μαρκησία κατέληςε τόν λό
γον, ή Καικιλια Ιδωσε την άπάντησιν ε’ις 
την μητέρα της.

Ά ν τ έ τα ξ ε ν  αΰτΐ) οτι έπεθύμει νά δια- 
μείνη πλησίον της έπί πολλά άκόμη “ τη, 
?|μισυν ίσως αιώνα' οτι παρά τάς θλίψεις 
της, ην ρωμαλέα ώς ή ισχυρότερα τοΰ ά λ 
σους δρϋς' ότι  είχεν άλλως τε καιρόν διά 
ν’ άποφασιση' ότι οΰδέν έπίεζεν αΰτήν 
ότι βεβαίως ό κόμης δ Αμβχρές δέν άπή - 
ρεσκεν αΰτη, άπαγε, άλλ’ οτι δέν ήρεσκεν 
αΰτή άπείρως ότι ή συμπάθεια δέν έπε- 
βάλετο καί ότι αυτη άλλου πράγματος 
είχεν ανάγκην όπως συμπαθήση καί οΰχί 
ϊΰγενοϋς καί καλοενδεδυμένου νεανίου' ότι 
ή κατά τόν τελευταΐον χειμώνα γνωριμία 
των δέν -^^κεσεν Ϊνα έρασθή αΰτοΰ' ότι 
άπό τής έπανόδου της εις Σχίν Ζιλδάς 
κατά πολΰ μετεβλήθησαν τά  πράγματα'  
8τι έπί τέλους θά έπραττε τό κατά δύ- 
ναμιν, όπως εύχαριστήση την μητέρα της 
καί αποφασίση τήν μετά τοΰ κόμητος 
Ινωσίν της.

Ή  μαρκησία ήκροάτο τής Κλοτίλδης 
έκπεπληγμένη. Οΰδέποτε ή νεαρά κόρη 
είχεν έκφρασθή μετά τοσαύτης τόλμης. 
Έβλεπεν ότι τό πτηνόν, όπερ είχεν έν τφ 
κλωβφ. τή διεφευγεν.

—  Μά την άλήθειαν, μήτέρ μου, ειπεν 
•ή Καικιλία, μοί όμιλεΐτε περί γάμου' άλλ’ 
ό γάμος χειραφετεί. Ά λ λ ’ έγώ έχω δια- 
φορετικάς ιδέας.

Ή  κυρία δέ Φοντερόζ έφάνη αΰστηρά 
καί διέταξεν αΰτην νά έτοιμασθή πρός 
υποδοχήν τών ξένων αξιοπρεπή καί άξίαν 
τοΰ ονόματος, όπερ έφερεν.

Η  Καικιλία έπλησίασε τήν μαρκησίαν, 
περιέβαλεν αΰτην διά τών βραχιόνων της 
καί τήν ήσπάσθη είς τό μέτωπον.

—  Μη φοβΐ^σθε, μήτέρ μου, θά εΰχα- 
ριστηθήτε άπό έμέ.

Καί προσέθηκε μετά ζωηρότητος :
—  Καί αΰτοί οί κύριοι έπίσης !
Καί κατέληξε γελώσα :
—  Σάς τό ΰπεσχέθην. Θά πραξω ό,τι 

δυνηθώ.
Καί ένφ ήτοιμάζετο νά έξέλθη, έπαν- 

ήλθε πλησίον τής μητρός της καί είπεν 
αΰτή άνυψοΰσα τόν δάκτυλον :

—  Ά λ λ ’ όχι περισσότερον !
Άπήλθεν  <£ι$αυσ« φσμα έκ τών « Κ ω δ ώ 

νων της Κορνεβίλλης». Μετά δύο λεπτά 
•ήκούετο έκ τοΰ πύργου ό βαλλισμός τοΰ 
μελοδραματίου έκείνου άνακρουόμενος 
έπί κλειδοκυμβάλλου, ένφ ή μαρκησία ε- 
κρουε τόν κώδωνα καλοΰσα τή)ν δεσποι

νίδα Ναθαλίαν, ητις δέν έβράδυνε νά έμ- 
φανισθή.

‘ Η κυρία δέ Φοντερόζ ην διατεθειμένη 
νά έλέγξη «ΰστηρώς τήν παιδαγωγόν, 
?|τις τόσον κακώς εϊχεν έξυπηρετήσει τάς 
ορέξεις αΰτής συνεκρατήθη ομως καί ήρ- 
κέσθη νά είπη αΰτΐΐ κατ ’ έπανάληψιν :

—  Λοιπόν, δεσποινίς ; !
’Επειδή δέ ή δεσποινίς Σιμονέ έφαίνετο 

έκπλησσομένη, )ι μαρκησία προσ έθηκε :
—  Σάς συγχαίοω εΐλικρινώς ! Ή  μα- 

θήτριά σας προοδεύει !
—  Ή  δεσποινίς Καικιλία !
—  Νομίζω οτι δέν εχεΐε άλλην.
—  Ή  δεσποινίς Καικιλία έ'χει καλήν 

καρδίαν, είπεν ή παιδαγωγός Είναι ολί
γον ζωηρά, βιαία, άγαπά τάς κινδυνώ
δεις έκδρομάς, τήν Ιππασίαν, καταφρονεί 
τοΰς κίνδυνους, άλλ ’ ή κυρία μαρκησία 
δύναται νά ηναι β=β*ία ότι ΰπό I- 
ποψιν έκπαιδεύσεως, Ιλαβε τοιαύτην έξ 
αίρετον. “Αλλως τε ύμεΐς διηυθύνατε 
αΰτήν. Γνωρίζει ό,τι  πρέπει νά γνωρίζη 
πάσα νεάνις τής περιωπής της. "Εχει νοΰν 
καί εΰφυίαν καί θά διαπρέψη.

Ή  μαρκησία έσκέπτετο ολίγον προσέ- 
χουσα εις τοΰς λύγους τούτους τής πα ι
δαγωγού.

ΑΓφνης διέκοψεν αΰτήν.
Τό κύμβαλον έσίγησε, διά δέ τού πα- 

ραθύρου είδεν ή κυρία δέ Φοντερόζ τήν 
Καικιλίαν διευθυνομένην πρός τήν αΰλήν 
τοΰ πύργου.

Ή  στιγαή ήν κατάλληλος, ΐνα έρευ- 
νήση έν τφ  δωματίφ αΰτής.

—  Έλθε τε ,  δεσποινίς, είπεν εις τήν 
παιδαγωγόν. "Υπάρχει μυστήριον, τά ό
ποιον θελω νά μάθω.

Καί άκολουθουμένη ΰπο τής δεσποινί- 
δος Σιμονέ εΐσήλθεν είς τό ιδιαίτερον 
δωα,άτιον τής Καικιλίας.

Ερεύνησε μετά προσοχής είς πάντα 
ανεξαιρέτως τά συρτάρια καί τά έπιπλα 
καί οΰδέν τά ύποπτον ευρισκεν, ότε είς τό 
βάθος Ιματιοθήκης παρετήρησ* σειράν 
τόιχων, οΰς οΰδέποτε είχεν Ιδει.

ΤΗσαν μυθιστορήματα τοΰ συρμοΰ περί 
τά  τέλη τής αΰτοκρατορία;.

Ό  μαρκήσιος εκρυπτεν αΰτά, ή δέ θυ
γάτηρ αΰτοΰ τά είχεν άνακαλύψει.

Δ ι ’ αΰτήν ην ακένωτος θησαυρός, είς δν 
ευρισκε διασκέδασιν έν τή πλήξει καί τή 
μονοτονία έν ή έζη.

Ή  σειρά ΐοχιζεν άπό τοΰ Βαλζάκ καί 
Δουμά, περιείχε τόν Φεγιέ, Ποΰλον Φε- 
βάλ, Φλοβέρ καί κατέληγεν είς τόν Ζολά.

Τό κακόν ητο  πλήρες.
Ή  μαρκησία ήτένισεν όργίλως τήν παι

δαγωγόν, ί)τις άμηχανοΰσα ώμνυεν δτι 
ήγνόει τήν δπαρξιν τών βιβλίων έκείνων. 
Τέλος, τής πρώτης στιγμής τής οργής 
παρελθούσης ή κυρία δέ Φοντερόζ έπανέ- 
κλεισε τήν ιματιοθήκην, έπανέφερε τά 
πράγματα έν τί) προτέρ^ αΰτών θέσει, 
δπως άποκρύψη την έπίσκεψίν της καί 
άπήλθεν άναλογιζομένη τίνι τρόπφ θά 
έπανόρθου τήν έπελθοΰσαν καταστροφήν.

[Έ π « τ * ι  συνέχεια].
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
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(Συνέχεια ]

—  Δέν θά έλησαονήτετε λοιπόν, Ρ ο 
γήρε, ότι πολλοί ήσαν οί υΙοί τοΰ αΰτο- 
κράτορος Φρειδερίκου τεΰ Β Επίσης καί 
δτι  πρωτότοκος αΰτοΰ ύπήρξεν ό Ερρί 
κος, ό έκ λεχθείς βασιλεύς τής Γερμανίας, 
ζών τος τοΰ πατρός του, ό κοινώς γ νω 
στός ΰπό τό όνομα αφρίχος ό Χωλός, 
διότι ή μοχθηρία τών άνθ;ώπων δέν άρ- 
κεΐται έν τή συμφορά των καταθλιβομέ- 
νων, άλλά θέλει αΰτοΰς έτι  ή γελοίους 
ί  άτιμους . Ό  δυστυχής οΰτος ήγε- 
μών , μή ώ* προικισμένος διά λίαν 
σταθεοβς θελήσεως, θερμός δέ τής ήμετέ- 
ρας θρησκείας οπαδός, παρακινηθείς, άν 
ή φήμη ηναι αληθής, ΰπό τοΰ Πάπα Γρη- 
γορίου τοΰ θ  καί άλλων εχθρών τοΰ πα 
τρός του, ένόμισεν ότι έ'πραττεν έργον 
θεάρεστον, άποσπών τήν αΰτοκρατορίαν 
τής Γερμανίας άπό ένός άφωρισμένου, 
οίος ητο Φρειδερίκος δ Β”. Οίμοι 1 δ ια
φθαρείς ΰπό πονηρών συμβούλων, *δέν έ- 
γνώρισεν δτι δ Θεός μισεί τους κατά τών 
πατέρων πολέμους, καί δτι ή κατάρα αΰ
τοΰ κατοικεί έν τή οίκιοι. τοΰ άσεβοΰς, 
δστις έν τ?1 φαυλότητι  τής καρδίας του 
έτόλμησε νά ύψωση ^τήν χεϊρα κατά τοΰ 
πατρός του. Μόλις δ Φρειδερίκος έμαθε 
τήν πίκραν αγγελίαν, έγκαταλιπών τήν 
’ Ιταλίαν,  διέβη κατεσπευσμένως τήν Ά -  
δριατικήν καί έφθασεν είς Βορμαντίαν.Οΐ 
άνθρωποι περιέμενον έντρομοι νά ίδωσι 
τίς πρώτος, δ πατήρ ή δ υιός, θά έτόλμα 
νά σύρη τό ξίφος. *0 Θεάς ίΐέν έπέτρεψε 
ν’ αναγραφή καί τά αίσχος τοΰτο έν τ?1 
όγκώδει ίστορίίκ τών ανθρωπίνων κακουρ
γημάτων. Ό  Θεός δέν έσκλήρυνε τήν 
καρδίαν τοΰ υίοΰ. Κάτωχρος, καταβεβλη
μένος, οΰχί τόσφ φοβούμενος τήν τ ιμ ω 
ρίαν, όσφ άπελπιζόμενος έκ τών έλέγχων 
τής συνειδήσεώς, γυμνόπους, την κεφα
λήν έχων κεκαρμένην, σάκκον περιβεβλη- 
μένος καί φέρων σχοινίαν περί τόν λαιμόν 
καί σταυρόν είς τήν χεϊρα. δ Ερρίκος με- 
τέβη είς Βορμαντίαν, διήλθε μή προσέ- 
χων είς τούς χλευασμούς πλήθους άνθρώ- 
πων, οΰς είχε κατατρομαξη διά τοΰ έγ-  
κλήματός του, καί έν απελπισία θρηνών 
καί όλοφυρόμενος έρρίφθη είς τοΰς πόδας 
τοΰ πατρός του, έπικαλούμενος την φι
λανθρωπίαν του. έξορκιζων αΰτόν, οΰχί 
νά τόν άπαλλάξη τής τιμωρίας, τής ό
ποίας ήσθάνετο καλώς, ότι ητο άξιον τά 
κακούργημά του, άλλά νά εΰαοεστηθή



νά τον εΰλογήβγι καί προ τοΰ θανάτου νει, Ιστω καί κατ ’ έλάχιστον, την λύπην,
του νά τόν όνομάσν) καί αΰθις υιόν του. ί)ν ί) φύβις κάμνει νά α’ισθάνωνται οί γο-
Ματαίως ή προσβληθεϊσα ΰπερηφανία ι νεϊς έπί τφ  θανάτψ των » .  "ΟΘ*ν καί δ 
προσιπάθει νά όργισθΐΐ' ματαίως η προ- ] αΰτοκράτωρ δ ιέτατ τε  νά γείνγ) πρός τι  - 
δοθεϊσα πατρική έξουσία προσεπαθει νά μήν του μεγαλοπρεπής κηδεία, φρονών 
φανϊί αΰβτηρά' τά  δάκρυα Ιρρεον άπό τών οτι άντήμειβε, διά τής ματαιότητας τής 
οφθαλμών τοΰ Φρειδερίκου καί ή καρδία επικήδειου τελετές ,  ψυχήν την οποίαν 
του γισθάνετο άπασαν την αλήθειαν τοΰ είχε καταδικάσγ) ν’ άποθάνν) έν τφ  αΕ- 
λογίου : η χαρα είναι, αδελφή τής λΰ~ σχει. Ά λ λ '  ό 'Ερρίκος Ιζη·  "Ο τε Φρειδε- 
πης. Κατελθών τοΰ θρόνου, ένηγκαλίσθν) ρϊκος καί δ άγριος αΰτοΰ σύμβουλος ει- 
φιλοστόργως τόν υιόν του, κατασπαζόμε- χον άπατηθ^.
νος αυτόν εις τούς οφθαλμούς, τό μέτω-  —  'Ερρίκος δ Χωλός ; άνέκραξεν ό
πον καί τό στόμα,, καί καλών αΰτών προ- Ρογήρος, δστις, άκροώμενος προσεκτικώς
σφιλέστατόν του υίόν. Ώ  ! θά ητο εκείνη τής διηγήσεως ταύτης,  δέν ήδυνήθη νά
αληθής ειρήνη καί διαρκής συγχώρηβις, καταστείλΥ) τήν Ικπληξίν του.
Ά λ λ ά  μεταξύ τών αγρίων θηρίων, τά  δ- ί —  Θά ήτο λίαν δεινή, ω υιέ μου, ή
ποϊα έγέννησεν ή φύβις, ζώσιν,ω Ρογήρε, θέσις μας έν τι) γΐ) ταύτγ), άν μή ή κυ-
καί είναι δυστυχώς πολλοί, τοιοΰτοι άν- βερνώσα ήμάς υπέρτατη εύσπλαγχνία δέν 
θρωποι, είς τοΰς οφθαλμούς τών δποίων μάς ήλέει διά τίνος έκ τών οίκτιρμόνων 
ή όψις τοΰ αίθρίου οΰρανοΰ είναι όλοφυρ- έκείνων ψυχών, αί δποΐαι γεννώνται διά 
μός, οί δποΐοι τρέφονται διά δηλητηρίου νά μετριάζωσι τά  έγκλήματα, καί χάριν 
καί χολής, καί θά ήρνοΰντο προθύμως π£- τών δποίων ή ήμετέρα μοχθηρά γενεά 
σαν άνεσιν, τήν ζωήν καί αΰτόν Ι τ ι  τόν αΰξάνει δσημέραι τόν θησαυοόν τής έκ- 
θεόν, δπως εΰφοανθώσιν έπί τ9) θέα άν- δικήβεως του Θεοΰ. Μίαν τών εΰγενών 
θοώπου στενάζοντος έν τφ  πυθμένι τής έκείνων ψυχών Ιθετο ή Πρόνοια παρά τά 
άθλιότητος καί φαιδουνθώσιν άκούοντες πλευρόν τοΰ συμβούλου τοΰ Φρειδερίκου, 
τούς όλολυγμούς του. Ένφ  δέ έδόθησαν εΰδοκήσασα δπως οΰτος είς αΰτήν έμπι- 
ήμίν τόσον όλίγα μέσα, δπως ύφίλώμεν, στεύεται απολύτως. Είς τόν άνθρωπον έ- 
Ιχομεν είς τήν διάθεσίν μας περισσότερα κείνον άνεκοινώθη τό φοβερόν μυστικόν, 
ή δσα θέλομεν, δπως βλάπτωμεν Έ ζη σ ε  Έκεϊνον άπέστειλεν ό σύμβουλος είς Ά -  
καί ζίΐ, ώ Ρογήοε, δ υιός έκεΐνος τής ά- πουλίαν, δπως διά τοΰ βρόχου, διά τοΰ 
μαρτίας,δστις έξήγειρεν άνά πάσαν στ ιγ-  σιδήρου, ή δι’ οίουδήποτε άλλου μέσου, 
μήν ύπονοίας έν τ^  καρδιρί τοΰ Φρειδεοί- κατορθώσΥ) νά φονεύσγι τόν Έοοΐκον καί 
κου καί τήν έλαχίστην πράξιν τοΰ Έορί- είτα φέργ) κατεσπευσμένως είς τήν αΰλήν 
κου παρίστα ώς Ιγκλημα, διά μυρίων So- τήν αγγελίαν τοΰ θανάτου του. Ά ν ε χώ -  
λων καί διά μυρίων καταδοτών πεοιστοι- ρησεν ό απεσταλμένος καί έπανήλθε φέ- 
χίζων αΰτόν, καί δτέ μέν συκοφαντών, ρων την αγγελίαν τοΰ θανάτου τοΰ Έο-  
δτέ δέ οίκτείρων . . . Ά λ λ ά  πρός τί  νά ρίκου. Ά λ λ '  δ Ερρίκος είχε σωθ^·
άναπτύξω Ιν πρός Ιν πάντα τά  επινοή* —  ΕΕΘε νά ημαι έγώ δ ποώτος, ό ό-
μ « τ α  τής ατιμίας ; Ταΰτα ύπερβαίνουσι ποιος θά αναγγείλω τοΰτο είς τόν Μαμ- 
πάντα άριθμόν καί πανθ’ δσα ή τιμιότης φρέδην. . . Βεβαίως μεγίστην θά αίσθανθή 
δύναται νά άκούσν). Έ ν  ένί λόγω, ή ά- χαράν έπί τ?) αγγελία: ταύτγ) . . . είπε
πιστ ία του ΰπήρξεν τόσον εΰτυχής, ώστε διακόψας τόν λαλοΰντα δ Ρογήρος. 
δ Φρειδερίκος, όργισθείς σφόδρα κατά τοΰ —  Καί δ υιός έπίσης τοΰ δυστυχούς
αίματός του, έκήρυξεν Ικπτωτον τόν δυσ- Ερρίκου, —  έξηκολούθησε λέγων δ μυστη- 
τυχή έκεϊνον υιόν του τοΰ θρόνου τής ριώδης άνθρωπος, χωρίς νά προσέξγ) είς 
Γερμανίας καί τόν παρέδωκεν είς αΰτόν τούς λόγους τοΰ Ρογήρου,—  καταδικα- 
τόν Εϊίιον,δπως τόν κλείσγι Ιν τινι φυλακή σμένος ΰπό σκληρά; φιλοδοξίας, έσώθη 
τής Άπουλίας,  καί έν αΰτ?) τελειώση τήν φυγαδευθείς άπό βεβαίου θανάτου, τε- 
ζωήν του, τρώγων τόν άρτον τής λύπης θέντος είς τήν θέσιν του τοΰ πτώματος 
καί πίνων τό  ΰδωρ τής ά γωνίας. Δέν πα- έτέρου παιδός, άποθανόντος έκ φυσικής 
ρήλθε δέ πολύ, καί άνηγγέλθη είς τόν νόσου.
Φρειδερίκον ό θάνατος τοΰ Ερρίκου Έ -  —  Καί ζή ; ήρώτησεν δ Ρογήρος.
κείνος δέ, άνοίξας αΰθις τήν καρδίαν είς —  Ζή.
τήν πατρικήν φιλοστοργίαν, ησθάνθη τό- —  Δ ια τ ί  λοιπόν δέν άνακοινοϋτε ταΰτα
σην θλίψιν διά τήν υπερβολικήν του αΰ- είς τόν Μαμφοέδην ;
στηρότητα, ώστε έκλείσθη Ιν τινι δωμα- —  Διότι  ή προδοσία τής άθωότητος
τίψ,οπου ήθελεν άποθάνγ) τής πείνης, άν καρποφορεί τήν περιφοόνησιν τών άνθοώ- 
μή οί πιστότεροι τών αυλικών του, μετά πων καί τήν οργήν τοΰ Θεοΰ. 
βίας, λαλοΰντες όπισθεν τής θύρας, κα- —  Ό  Μαμφρέδης θ’ άπέδιδεν αΰτφ
τώρθουν έπί τέλους νά μεταβάλωσι τήν τήν βασιλικήν θέσιν του. 
άγρίαν αΰτοΰ άπόφασιν καί νά τόν πεί- —  Ό  Μαμφρέδης θά τόν έφόνευε, πριν
σωσι νά φάγγ). Ή  θλίψις δμως τοΰ Φρει- ; άκουσθ?) κάν λόγος περί τούτου, δπως 
δερίκου δέν ήδύνατο νά μείνγ] κεκουμμένη. οίκονομήσγι τάς δαπάνας τής κηδείας. 
Αυτοκρατορική έπιστολή, συνταχθείσα —  Οίοσδήποτε καί άν ή** ι ,  άπήντησε 
ΰπό τοΰ γραμματέως του Πέτρου Δελλε- φοβερή τ γ  φωνΐ) δ Ρογήρος, σύ, δστις 
βίγνη καί άποσταλεΐσα είς τόν κλήρον τής λαλεϊς τοιουτοτρόπως περί τοΰ βασιλέως 
Σικελίας, Ιλεγεν : «"Οσον μέγα καί άν μου, διαμαρτύρομαι έπισήμως δτι δέν σέ 
ηναι τό Ιγκλημα τών υίών, δέν έλαττό-  1 τιμωρώ ένταΰθα, διότι δέν φέοεις τά

προσήκοντα δπλα. Καί δμως διακηρύττω 
δτι είσαι ψεύστης καί άνειλικρινής ιππό
της, καί δτι είμαι Ετοιμος νά υποστηρίξω 
διά τοΰ ξίφους, τής λόγχης καί τοΰ έγ- 
χειριδίου, είτε πεζός, είτε Ιφιππος, εις 
πρώτον αίμα, είτε «χ ρ ι  θανάτου, δτι  δ 
Μαμφρέδης τής Σοηβίας είναι δ έναρετώ- 
τερος τών ήγεμόνων τής χριστιανωσύνης.

—  Αποδέχομαι τήν πρόκλησιν καί αν
τικαθιστώ ετερον είς τήν θέσιν μου.

—  "Ας προχωρήση οΰτος, είπεν δ Ρ ο 
γήρος ξιφουλκήσας. Ποιος είναι ;

—  Καίτοι  δέν έπιτρέπεται νά ζη τή τα ι  
τό όνομα τοΰ ιππότου, έγώ δμως θέλω 
νά σάς εύχαριστή<ιω . . . Είναι δ υίός τοΰ 
Ερρίκου, δ άνεψιός τοΰ Μαμφρέδου.

—  Καί ποΰ είναι ;
—  Έ ν  τ?ί αίθούσν) ταύτγ).
—  Δέν τόν βλέπω . . . Μή ήναι δ ά

φωνος σύντροφός σου, δ καυχώμενος δτι 
είναι δ υίός τοΰ Ερρίκου ;

—  Ή  καταγωγή του δέν είναι τόσον 
Ινδοξος.

—  Λοιπόν ; είπεν δ Ρογήρος, θεωρών 
περί αΰτόν.

—  Λοιπόν, είσθε σείς δ Γδιος.
—  Έ γ ώ  Ιγγονος τοΰ αΰτοκράτορος 

Φρειδερίκου ! άνέκραξεν έκπληκτος δ Ρ ο 
γήρος, καί τό ξίφος Ιπεσεν άπό τής τρε- 
μούσης χειρός του. Ά λ λ ά  διατί,  προσέ
θετο μετά βίας καί σχεδόν άνυπομόνως, 
δέν μοί τό Είπατε πρίν ; Δ ιατ ί ,  άντί νά 
ΰποπτεύεσθε τόσον χαμερπώς τόν βασι
λέα Μαμφρέδην, νά μή φανερώσετε αΰτφ  
ποϊος είμαι ; Ό  χρόνος Γσως Ισβυσε τό 
μίσος, άν ποτε δ βασιλεύς έμίσησβ τόν 
αδελφόν του Ερρίκον, καί θά μέ ΰπεδέ- 
χετο μετά τής άγάπης, μεθ’ ής υποδέ
χεται τις τοΰς προσφιλέστερους συγγενείς 
του. . .

—  Ό  χρόνος καταναλίσκει τήν μισού
σαν καρδίαν, άλλά τό μίσος . . . ώ ! τό  
μίσος δέν παύει, οΰδ’ δταν παύσωσιν οί 
τής καρδίας παλμοί . . . Κατέρχεται έν 
τφ  τάφω, ταράσσον καί αυττ,ν Ι τ ι  τήν 
κόνιν τών νεκρών Είναι τό μόνον αθάνα
τον πάθος, δπερ έδόθη είς ψυχήν περιωοι- 
σμένην έν θνητφ σώματι. Ά λ λ ά  δέν πρό
κειται περί μίσους, πρόκειται περί σκλη- 
ράς, ψύχρας καί λελογισμένης φιλοδοξίας.

Καίπεο δ Ρογήρος είχε πρό πολλοϋ 
συνηθίσν) είς σφοδοάς συγκινήσεις, δμως 
δέν ήδυνήθη νά ύποστγ\ τάς τελευταίας 
ταύτας, χωρίς δ νοΰς αΰτοΰ νά ταραχθγ).

Οί οφθαλμοί του είδον σφαίρας φωτει- 
νάς.

Τά περί αΰτόν άντικείμενα τφ  έφαί
νοντο συστρεφόμενα.

Αόριστος κόπωσις τόν κατέλαβε καί 
τόν ήνάγκασε ν’άπωλέση τήν ισορροπίαν.

Ό  πρός αΰτόν άχοι τή ;  ώρας έκείνης 
λαλών τόν παοετήρει ακίνητος, ώσεί I -  
χαιρε βλέπων τήν άγωνίαν του.

Ά λ λ ’ δ μείνας άφωνος έπήδησεν άπό 
τής έδρας του, τόν ύπεστήριξε πίπτοντα, 
παρέσχεν αΰτφ πάσαν βοήθειαν, καί,δτε 
τόν είδε συνέλθοντα είς αΰτόν, τόν ήρώ
τησε μετά πνιγομένης φωνής :

—  Σάς έπέοασε ;



—  Ώ  ! δέν είναι τ ίποτε,  άπήντ·ησεν ο 
Ρογήρος... απολύτως τ ίποτε. ,  καί προσ
ποιούμενος oTt πράγματι δέν sly ε τίποτε, 
διέφυγε τάς χεϊρας τοΰ ύποστηρίζοντος 
αΰτόν. .. Μικρά τις αταξ ία  έδώ είς τόν έγ- | 
κέφαλον... άλλά τώρα έπέρασε. .

—  ΜΙ άποφεύγει ! είπε μετά φωνής, 
ήτις ώμοίαζε μάλλον πρός ορυγήν θηρίου, 
ό άχοι τής στιγμής έκείνης μείνας άφω
νος, καί έπανήλθε βραδέως είς την θέσιν 
του.

—  Ρογήρε, είχον κατά νοΰν πρίν ή hoti 
ομιλήσω, νά σάς οδηγήσω είς τόν πατέρ* 
σας. Θά ητο βεβαίως εΰσπλαγχνία νά σδς 
άποκούψωμεν αΰτόν. Είναι λείψανο* ζωής, 
την όποίαν ή όργή καί ή παραφροσύνη έζ 
υπαμοιβής κατεσπάοαξαν' καί τό λείψα
νον τοΰτο τώρα άσπαίρει ΰπό τοΰς όνυ
χας τοΰ θανάτου. Σκέφθητε λοιπόν ό
ποιον άπαίσιον θέαμα θά ίδήτε .. Ή  αδυ
ναμία, είς την όποίαν σάς βλέπω τώρα, 
μέ κάμνει νά φ^βώμαι πολΰ διά την δο
κιμασίαν, την όποιαν πρόκειται νά ΰπο- 
στήτε. . . ΤΑ ! άν θέλετε νά την άποφύ- 
γετε, είσθε κύριος. Ή  θέα πατρός έτοιμο- 
θανάτου είναι άλγεινοτέοα ή δσον ανθρώ
πινος καρδία δύναται νά ύποφέρη

Πάντα ταΰτα ελέχθησαν ύπό τοΰ πρώ
του λαλήσαντος, οστις είς πάσαν περίο
δον ΐσ τα το ,  ώσεί ευφραινόμενος έπί τ!5 
αλγεινή έντυπώσει, ήν οί λόγοι τουπα-  
ρήγον έπί τής καοδιας τοΰ Ρογήοου.

—  Σιωπήσατε,  άσπλαγχνε άνθρωπε, 
είπεν ό τελευταίος οΰτος . . . "Αν λέγετ*  
ταΰτα άγαλλόμενος έπί τή λύπη μου, ή 
μοχθηρία σας δέν είναί τι  θνητόν... άν δέ 
διά νά παρηγορήσετε τεθλιμμένην ψυχήν, 
είσθε ό ανικανότατος τών ύπαρξάντων 
καί υπαρχόντων έπί τής γής παρηγορη
τών. Σιωπήσατε,  σ2ς παρακαλώ .. Γινώ- 
σκω κάλλιστα τ ί  μοΰ συμβαίνει! Έγεννή-  
θην διά νά άγαπώ έφ’ δσον δέ καί άν 
έπολλαπλασιάζοντο είς τούς οφθαλμούς 
μου τά άξια άγάπης αντικείμενα, οΰδέ
ποτε θά ήδύναντο νά έξαντλήσωσι την 
άπειρον αγάπην, την όποίαν έκ γενετής 
ειχον έν έμοί. Καί δμως, οΰτε πατέρα , 
οΰτε μητέρα, οΰτε σύζυγον έγνώρισα' άλλ’ 
οΰδέ φίλον, είς τόν όποϊον ν’ απευθύνω 
τούς πόθους τής ψυχής μου.Τό πΰρ τοΰτο, 
μη εύρίσκον πώς ν’ άναπτυχθή, κατέφαγε 
την άοχήν, ή όποία έπρεπε νά παράσχη 
είς αΰτό τροφήν. Έιι ί ινεν είς μόνος σπιν- 
θήρ' άλλά καί οΰτος δέον νά λάμψη έπί 
στιγμήν, ώς τό μετέωρον τής νυκτός. . . 
καί νά σβεσθή ! "Ας σβεσθή, άλλ’ άς λάμ
ψη ! ... Αισθάνομαι προσεγγίζουσαν βά- 
σανον πρωτάκουστον. Αί σάρκες μου φοι- 
κιώσιν ήδη ... τά  σπλάγχνα μου ρήγνυν- 
ται .  . . καί ταΰτα είναι μόνον οί μόχθοι 
τής φαντασίας ... "Ας δοκιμάσωμεν άχρι 
τίνος δύναται ό άνθρωπος νά ύποφέρη καί 
ή ειμαρμένη νά καταδιώκη. ’ Ας δοκιμάσω
μεν τ ί  πράγμα είναι ή φωνή πατρός καί 
ποίαν έχει έπιροοήν έπί τής ψυχής τοΰ υί- 
οΰ, Ιστω καί φωνή πατρός έτοιμοθανάτου.

Συγκεκινημένος ύπό ίσχυροΰ πάθους έ- 
βάδισε πρός τοΰς ανθρώπους, οΰς είχεν 
ένώπιον του.

Καίπεο δ" οΰδέν λέγων, έφαίνετο απει
λών αΰτούς,άν μή τόν έφερον δσον τάχ ι
στα ένώπιον έκείνου, δν τόσον έπόθει.

'Εκείνοι τιγέρθησαν άμέσως καί, νεύ- 
σαντες αΰτφ νά περιμείνη μικρόν έτι ,έπο- 
ρεύθησαν είς τήν άκραν τής άπέναντι 
θύρας, δι ’ ής είσήλθεν δ Ρογήρος, α ι 
θούσης' ένφ δέ έβάδιζον, δ είς έλάλει 
είς τό οΰς τοΰ έτέρου.

—  ’Από τοΰδε, έπιθυμώ,κόμη τής Κα-  
ζέρ τας, νά έχω την έπιδοκιμασίαν σας. 
Πώς σάς φαίνεται τό έργον μου ;

—" "Αν ή εΰσπλαγχνία τοΰ Θεοΰ είναι 
άπειρος... πρόσεξε καλώς μή ή μοχθηρία 
σου ΰπερβαίνη τήν εΰσπλαγ^νίαν του

—  Καί ομως οί λόγοι μου ησαν λόγοι 
θρησκείας καί αρετής.

—  Άπόδειξις δτι οΰδέποτε ό Σατανάς 
είναι τόσ<|) φοβερός, δσφ δταν φέοη τό 
ράσον άγιου.

—  Εΰχαριστώ. . . άπήντησε μειδιών ό 
κόμης τής Τσέρρας,καί έξαγαγών κλειδίον 
ήνέφξε μικράν τινα θύραν, ήτις ητο κε- 
κλεισμένη διά παχυτάτων σιδηρών μο
χλών Μεθ’ δ κύψας έφώνησε : Γισφρέδε !
. . . Γισφρέδε !... —  Είς τήν ποόσκλησιν 
ταύτην, δέν έβράδ υνε νά φανή| ή κεφαλή, 
είτα οί ώμοι, είτα τά  στήθη άνθρώπου, 
άνερχομένου κατά τά φαινόμενα κλίμακα. 
Ό  κόμης τής Τσέρρας, κύψας είς τό οΰς 
του, άπέτεινε πρός αυτόν έρώτησίν τινα'  
είτα, έκείνου είς ταύτην καταφατικώς ά- 
παντήσαντος, έστράφη πρός τόν Ρογήρον 
καί είπε :

—- Δύνασθε νά Ιλθητε.
Έδραμεν ό Ρογήρος καί άνευ τοΰ έλα- 

χίστου ένδοιασμοΰ κατήλθε στενοτάτην 
κλίμακα' οί δύο κόμητες έβάδιζον όπι- 
σθέν του.

Ό  Γισφρέδος προΥίγεΐτο, φωτίζων τήν 
κλίμακα διά φανοΰ, δν είχε φέρη μεθ’ έ- 
αυτοΰ.

Ό  νέος, δσην καί άν κατέβαλε προσ
πάθειαν, δέν ήδυνήθη νά γνωρίση οΰδ’ αΰ
τόν τόν Γισφρέδον, διότι καί τό πρόσω- 
πον τούτου, ώς τό τών έτέρων δύο, άπέ- 
κρυπτε πυκνός πέπλος άλλά δραττόμενος 
αΰτοΰ ένίοτε αίφνιδιως, προσποιούμενος 
δτι ποοσκόψας έκινδύνευσε νά πέση, πα- 
ρετήρει τήν ταχεϊαν δποπτον στροφήν 
του, τόν τρόμον τών βλεμμάτων του, διά 
τών όπών τοΰ πέπλου, ιδίως δτε λαβών 
τήν χεϊρά του έθετο αΰτήν τυχαίως έπί 
τής λαβής τοΰ έγχειριδίου. ’Εκ τούτων 
δΙ πάντων έπείσθη, δτι ό Γισφρέδος έκεΐ
νος ητο άνθρωπος τοΰ δόλου καί οΰχί τής 
φανεράς βίας.

=7'

Μιά δύναμι ς τίν χόσμο βασιλεύει 
άγρια χα\ Δ ίχ η η  νάν τή λένε θέλει. 
Τά ματωμένα /έρια τών προγόνων 
τήν άδιχία Σπείρανε . . . ο· πατέρες 
μέ αίμα τήν ίπότισαν . . . %χ\ τώρα 
ή γή τέτοιον χαρπύ μονά/α δίνει.

(A d elc h i, τραγωδία).

Πρός ακριβή κατάληψιν τής ήμετέρας 
διηγήσεως, άναγκαζόμεθα νά προτάξωμεν 
ένταΰθα μικράν περίληψιν τής κατά τόν

δωδέκα τον καί δέκατον τρίτον αιώνα ι
στορίας τοΰ Σοηβικοΰ οίκου.

Έ  χειρ ήμών τρέμει, μέλλουσα νά 
γράψη τάς γραμμάς ταύτας,  διότι αί 
πράξεις τών κατά τήν έποχην έκείνην 
ζησάντων άγριων είναι πλήρεις αϊματος'  
οΰδ’ύπάρχει σελίς ιστορίας μή περιέχουσα 
καί Ιν |γκλ·ημα.

Ο άρνούμενος νά πιστεύση τά  ΰφ’ ή 
μών έκτεθησόμενα σφάλλεται μεγάλως, 
διότι πανθ’ δσα μέλλομεν νά γράψωμεν 
συνελέξαμεν έκ τών αρχαίων καί τών νε
ωτέρων ιστοριογράφων. Εκ τούτων δέ 
γίνεται δήλον δτι μόνος δ άνθρωπος, τε^ 
θείς ύπό τής τύχης έν κοινωνία, είς τ·ην 
σύνταξιν τοΰ συμβολαίου τής δποίας δέν 
συμμετέσχεν, άν θελήση ν’ απομακρυνθώ 
τούτου, διεκδικών μέοος τών εις αΰτόν 
άνηκόντων δικαιωμάτων, έξεγείρει κα τ ’ 
αυτοΰ πάντας τούς δμοίους του, οίτινες 
τόν καταδικάζουσιν είς τό αίσχος καί τόν 
θάνατον, έν ονόματι νόμου, συνταχθέν- 
τος ύπό τών ίσχυροτέρων. —  οΰχ,1 διότι 
ή πράξις αΰτοΰ είναι κα τ ’οΰσίαν έγκλημα' 
άλλά διότι φέρει αΰτοΐς βλάβην.

Ταΰτοχρόνως θά ίδωμεν τά σχετικώς 
ισχυρά έθνη, άναγκαζόμενα,οΰχί ύπό άλ
λου τινός νόμου, πλήν τής δικαιοσύνης 
τοΰ Θεοΰ, νά έφορμώσι πανστρατιά τό 
Ιν κατά τοΰ άλλου, καί τό μέν άσθενίς 
καί άθφον ν’ άναφέρεται χλευαστικώς, τά 
δέ εΰτυχές καί ένοχον νά δοξάζηται ύπό 
πάντων, διά τό έκλαμπρον έγκλημά του' 
θά Γδωμεν προσέτι τόν άνθρωπον, —  δστις 
έγεννήθη, δπως ηναι ή κακούργος, ή μω
ρός —  άδιαφοοοΰντα περί τοΰ βρέχονΐο- 
τούς πόδας του άδελφικοΰ αίματος καί 
τών άτάφων οστών καί έξυμνοΰντα, έν τή 
μέθη τής καρδίας του, τά κακουργήματα 
έκεΐνα, ώς έξυμν?) τήν θεότ·ητα.

Ταΰτα θά πείσωσι τόν άναγνώστην 
περί τής άληθείας τοΰ παραλόγου φαι
νομένου άξιώματος, καθ’ δ τό αΰτό έ γ 
κλημα,δπερ άποστελλει ένα άνθρωπον είς 
τά ικρίωμα, καθιστά ένδοξα τά έθνη παρά 
τοΐς ιιεταγενεστέροις. θ ά  ίδωμεν, έν τή) 
στροφή τοΰ χρόνου, πόσον μακρά υπήρξε 
παρ’ ήμΐν, τοΐς Ί ταλο ΐς ,  ή δυστυχία καί 
πόσον βραχεία ή χαρά,έξ οΰ θά έξαγάγω-  
μεν άλλο άπελπιστικόν συμπέρασμα, δτι 
δηλαδή τά δεινά είναι ή φυσική ήμών 
κληρονομιά καί δτι είναι μ.ωρά ή πίστις 
έκείνου, δστις πάσαν αΰτοΰ έλπίδα yα- 
ρό?ς άναθέτει άλλαχοΰ, ή είς τόν οΰρανόν.

θ ά  ίδωμεν έκ τών κόλπων τής τυραν- 
νίδος γεννωμένην τήν ακολασίαν, καί έκ 
τών κόλπων τής άκολασίας γεννωμένην 
τήν τυοαννίδα, τούς δέ λαούς μοχθοΰντας 
διηνεκώς έν τή άναζ·ητήσει έλευθερίας, 
ήν άποκτήσαντες δέν είξευραν νά διατη- 
ρήσωσι, διότι αδτ·η απαιτεί τοιαύτας ά- 
ρετάς, άς εκείνοι ένήσκΥΐσαν, οΰχί έλευ- 
θέοα έκλογή, άλλ ’ ένεκα τοΰ φόβου έπι- 
κειμένου κινδύνου, έξ οΰ θά πεισθώμεν 
περί τής άληθείας τών ρηθέντων ύπό τίνος 
φιλοσόφου, δτι οΰδέν δν έν τφ  κόσμφ υ
πάρχει χαμερπέβτερον τοΰ πράττοντος 
τό άγαθόν, ένεκα μόνου τοΰ φόβου,δν έμ- 
πνέει αυτώ τό κακόν.



Εντεύθεν τοΰ Ρήνου, μεταζΰ τής Γαλ 
λίας, τής Βαυαρίας καί τής τοΰ Α ι ν ε ί α ς  
κοιλάδος,κεϊται χώρα καλουμένη Σογιβία. 
Λέγεται  οτι κατά τοΰς αρχαίους χρόνους 
ΰπήρζε βασίλειον Βραδύτερον Υ)το δου- 
κάτον... άλλά κατά τόν παρελθόντα αι
ώνα άπώλεσε καί τόν τ ί τλον  τοΰτον.

01 οίκοι τής Αυστρίας καί τής Βυρτεμ
βέργης διεν*μγ)θϊ)βαν αΰτήν. Νΰν δέ οΰδείς 
τών έν Γερμανίά Ηγεμόνων φέρει τόν τ ί 
τλον τοΰ δουκός τής ΣοΥΐβίας.

Κατά  τοΰς αιώνας, είς οΰς άναφέρον- 
ται  τά ΰφ’ήμών Ιστορούμενα, άγριος καί 
αμείλικτος πόλεμος έλυμαίνετο ττ,ν χώραν 
έκείνην, ΰπό τών Γουέλφων καί τών Γ ι -  
βελλίνων προκλνιθείς.

Καί οί μέν Γουέλφοι ήσαν συγκεντρω
μένοι περί τάς σημαίας τών δουκών τή; 
Βαυαρίας, έζ ών κατάγονται οί οίκοι τοΰ 
Άννοβέρου, τή ;  Βρουνσβίκης καί τής Μο- 
δένΥις. Οί δέ Γιβελλϊνοι είχον έπί κεφα- 
λής τοΰς δοΰχας τής Σοηβ'.ας, καί έκλή- 
θησαν οΰτω; έχ τοΰ φρουρίου Γίβελίγγ, 
δπεο οί δούκες οΰτοι κατεϊχον έν τΐΐ 
διοικήσει τής Αΰγούστης

Κορράδος ό Γ  , έχ τοΰ οίκου τών Χο 
χίνστάουφεν, διαδεχθείς Λοθάριον τόν Γ ’ , 
μετά Ινδοζον δεκατετραέτιδχ βασιλείαν, 
αισθανθείς προσεγγίζοντα τόν θάνατον, 
έν Βαμβέργν), τψ 1152, μεταπεμψάμενος 
τούς κυριωτίρους τών τής αΰτοκρατορίας 
βαρόνων, συνεβούλευσεν αΰτοϊς νά έκλέ- 
ζωσι, μετά τόν θάνατόν του, βασιλέα τόν 
ανεψιόν του Φρειδερίκον, είπών :

« Ό  έρως τή ;  πατρίδος δέον νά προ- 
τιμάται  παντός Ιδιωτικού αισθήματος, 
ιδίως ΰπ’ έκείνων , οίς ή Θεία Πρόνοια 
αναθέτει τήν κυβέρ^ησιν τών λαών. Ώ ς  
έκ τούτου, καίπερ έχων τέκνα, προτιμώ 
νά μένωσι ταΰτα είοΥ)νικώς ίδιώται βαρό
νοι, ή νά βασιλεύωσι διά τοΰ πολέμου. 
Ό  ανεψιός μου Φρειδερίκος, συνενών, διά 
τών γάμων Φρειδερίκου τοΰ Παραβλώπυι; 
τής Σογιβίας μετά τής θυγατρός τοΰ 'Ερ
ρίκου τής Βαυαρίας, τό  αίμα τών δύο 
πολεμίων οικογενειών, είναι ήμϊν έχέγ- 
γυον ειρήνης, έπίση; καί ίσχυράς κυβερ- 
νήσεως,—  καί περί τούτου είμαι βέβαιος, 
διότι έν Παλαιστίνη ειδον αΰτόν πάντοτε 
μαχόμενον παρ’έμοί, ώς γενναΐον καί άν- 
δρεϊον ιππότην. »

Τοΰς λόγους τούτους τοΰ Κορράδου 
πολλοί τών ιστορικών έζαίρουσιν ώ; Ιν 
τών ολίγων έκείνων γεγονότων, άτινα τι-  
μώσι τό ανθρώπινον γένος. Δέν θέλω νά 
συκοφαντήσω τήν μνήμην τόσον αγαθού 
αΰτοκράτορος — ό Θεός νά μέ φυλάζγ) ! —  
άλλά πιθανόν νά ήσαν καί προβλεπτικοί 
λόγοι συνετού άνδρός, οστις ήθέλησ* νά 
φανΐί δίδων δ,τ ι  δέν ήδύνατο νά κωλύσγ), 
διότι οί αΰτοκράτορες έζελέγοντο, καί ό 
υίός του δέν παρείχε τά  έχέγγυα έκεΐν», 
άτινα έφαίνοντο πηγάζοντα έκ τής έκλο- 
γής τοΰ Φρειδερίκου.

Οί έκλέκτορες τής αΰτοκρατορίας, συν- 
ελθόντες έν Φοαγκφόρτγι, έν γενική συνε- 
λεύσει καί συμμορφωθέντες πρός τοΰς λό 
γους τοΰ άποθανόντος Κορράδου, οίτινες 
άλλως συνεφώνουν καί πρός τοΰς πόθους

των, έζελέζαντο βασιλέα τών Ρωμαίων 
Φρειδερίκον, τόν άπό τοΰ ώραίου χρυσού 
τών τριχών αΰτοΰ χρώματος κληθέντα 
Βαρβαρυΰααν (Πυρρογένειον).

Πόσον δμως ή ^ τ ή θ η σ α ν  περί τής έπι- 
εικείας τού Φρειδερίκου, είδον κατά ττ,ν 
ήμέραν τής έν Ρατισβόνγ] στέψεως του, 
δτε είς τοΰς ίκετευσαντας αΰτόν ν’ άπο- 
νείμγ) χάριν είς τινα βαρόνον, άπήντησεν 
ΰπερηφάνως : «Έζελέγην βασιλεύς, δπως 
άπονέμω αΰστηράν χατά τούς νόμους δ ι
καιοσύνην, χαί οΰχί δπως συγχωρώ τοΰς 
ένοχους » .

Ταΰτοχρόνως δέ, δπως μή άπελπισγ) 
τοΰς έκλέκτορας, οΐτινες πάσας τάς περί 
ειρήνης έλπίδας των είχον είς αΰτόν, διε- 
κήρυζεν δτι θά άνέθετεν είς τήν δ ια ι τη
σίαν τής έν Κωνσταντίικ διαίτης τήν λύ 
σιν τής μεταζΰ αΰτού καί τοΰ δουκός 
τής Σαζονίας 'Ερρίκου τού Λέοντος περί 
τού δουκάτου τής Βαυαρίας έριδος.

[ Ε π ε τ α ι  α ν ν έ χ ι ι α ] .  Π α ν .  Π α ν α ς

ΠΑ.ΪΛΟΓ ΛΙΝΔΑΟ

ΕΛΕΝ1Ι Γ Ι Ο Τ Γ Κ
[Συνέχεια]

—  Καί πώς νομίζετε, είπεν δ Ριχάρδος, 
δτι διήλθον τόν καιρόν μου άπό τής χθε
σινής συναντήσεώς μας εως τώρα ; Φαν- 
τασθήτε δτι έκίνησα πάντα λίθον διά νά 
μάθω κάτι τι  τέλος πάντων, τό όποιον νά 
σάς άφωρ^.

—  "Ετσι  ; ά ! τότε  λοιπόν άναμφιβό- 
λως, άπήντησεν ή 'Ελένη έπιχαρίτως μει- 
διώσα, θά έμάθατε δτι δέν κατοικώ είς 
ττ,ν οικίαν τών συγγενών μου, άλλ’ δτι εί
μαι ζένη' τούτο δέν σάς τό είπον χθές, 
διότι θά ήμΆν άλλως ήναγκασμένη νά σάς 
δώσω έζηγήσεις, πράγμα τό όποιον οΰτε 
ό τόπος, οΰτε ό χρόνος έπέτρεπεν’ άλλως 
τε ήζευρα, δτι θά μέ έπεσκέπτεσθε, δτι 
θά έμανθάνατε τήν άλήθειαν' σάς παρα
καλώ λοιπόν νά μέ συγχωρήσετε διά τό 
ψεύδος μου αΰτό'  ίσως ίσως θά θαυμά
ζετε τή,ν τόλμην μου, νά σάς δέχομαι, 
ένφ οΰτε συγγενείς έχω, οΰτε καν σάς 
γνωρίζω

—  Ποσώς δέν έκπλήττομαι, διότι γ νω 
ρίζω δτι τά έθιμα τής πατρίδας σας, δσον 
άφορι  ̂ τάς μεταζΰ τών νέων καί δεσποι
νίδων σχέσεις,είνε πολΰ έλευθερώτερα καί 
φρονιμώτερα τών ίδικών μας.

—“ Γνωρίζετε λοιπόν . . .
—  Ώ  ! τά πάντα γνωρίζω.
—  "Ε !  τότε  λοιπόν δέν γνωρίζετε πολ

λά, σά; βεβαιώ, άφότου άπώλεσα τοΰς 
γονείς μου δέν μοί συνέβη τίποτε έκτα
κτον'  ή συνάντησίς μας είς τό βιβλιοπω- 
λεΐον καί ή έπίσκεψίς σας, ιδού, είλικρι- 
νώς, τά  μόνα έπεισόδια τού βίου μου.

—  Καί δμως περιήλθατε τόσον κόσμον!
—  Ναί,  άλλά έγεινε τοΰτο ΰπό τάς 

μάλλον κοινοτέοας πεοιστάσεις, πάντοτε

άπεφευγον τά ;  συστάσεις διά νά δύναμαι 
νά ζώ  άπομεμονωμένη -καί άνενόχλητος' 
τ ί  τά θέλετε, έγεννήθ·/)ν '̂-ά τήν μόνωσιν 
καί έσυν = ίθισα εί; αΰτήν, πρό πάντο>ν δέ 
είς τή* Ευρώπην καταντώ μισάνθρωπος.

—  Χά, χά ! καί διατί είς τήν Εΰρώ- 
πην έζαιρετικώς ;

—  Ά λ λ ά ,  σάς παρακαλώ, πρός τ ί  νά 
γνωρίσω άνθρώπους καί νά σχετισθώ μαζύ 
των, άφού μοί εινε, ώς έπί τό πλεϊστον, 
αδιάφοροι καί θά μένωσι τοιούτοι ; Είς 
τ ί  αίφνης θά μέ ωφελεί έάν ό είς ή ό άλ
λος μοί εκαμνε έντύπωσιν, άφοϋ θά ήναγ- 
καζόμην νά τόν έγκαταλείψω ;

—  "Α ! μά τήν πίστιν μου, δεσποινίς, 
έπιτρέψατέ μοι νά σά; εϊπω δτι τοΰτο 
είνε κάπως έγωϊστ ικόν σάς παρακαλώ 
πολΰ μή μέ παρεζηγήσετε, άλλά σάς βε- 
βαιώ δτι διά τή;  άποχή; σας στερείται 
τούς άλλους τής εΰχαριστήσεως τού νά 
σάς συναναστρέφων τ α ι ' έπε ι τα ,  νομί
ζω, δτι τό τοιοϋτον =ΐίνε αρκετά παρά-

j δοζον'τοΰλάχιστον, κατ ’ έμέ, οί πλεΐστοι, 
μετά τών όποιων έρ^όμεθα είς συνάφειαν, 
οΰτε δλως διόλου αδιάφοροι μένωσιν, οΰτε 
δμως καί μάς κάμ,νουν τοιαύτην έντύ- 
πωσιν, ώστε νά λυπούμεθα, διότι τούς ά- 
ποχωριζόαεθα . "Επειτα, δεσποινίς, καί 
έγώ έταζείδευσα είς πολλά μέοη καί έ- 
γνώρισα πολλούς, τοΰς όποιους οΰδέ
ποτε λησμονώ' μείνατε δμω; βεβαία δτι, 
έάν ήκολούθουν τό σύστημά σα;, οΰτε 
κατά τό ήμισυ δέν ή^ελον εΰχαοιστηθή.

—  Πολΰ καλά, υψηλότατε, άλλά συλ- 
λογισθήτε, δτι είσθε άνήρ, καί τό πράγμα 
διαφέρει' δύνασθε άφοβως οΐονδήποτε νά 
συναναστοαφήτε, ένφ έγώ, άνύπανδρος 
καί νέα, δέν δύναμαι νά συναναστραφώ ^

I μέ οίκογενείας καί νέας κυρίας, αί όποΐαι 
ασχολούνται περισσότερον διά τά τέκνα 
των.  παρά δι’ εμέ καί έπί τέλους, τ ί  δύ- 
νανται νά μοί κάμουν ; νά μέ προσκα- 
λέσουν είς τό τέ'ίον ή είς τό δεϊπνον, καί 
άφοΰ μοί στείλουν όλίγα άνθη, νά μέ 
συνοδεύσουν είς τόν σταθμόν έγώ δέ πά
λιν τ ί  δύναμαι νά κάμω απέναντι αΰτών ; 
Τίποτε.  Οΰχ ήττον  δέν άρνούμαι δτι είνε 
άρ>ετα άσύνηθες νά ταζειδεύγι μία νέαμόνη 
κα ίμάλισ ταε ί ςτο ιαύτατα ζε ίδ ιαπολλάκι ;  
εΰρέθην είς τήν ανάγκην νά δικαιολογηθώ 
διά παντός τρόπου καί δέν σάς κρύπτω, 
ότι πάντοτε πολΰ μέ ή"όχλει αυτό. Σείς 
ό ίδιος άκόμη έδείχθητε άρκετά περίερ
γος' άμέσως ήρευνήσατε δι' έμέ' χαί τίς 
οίδε ποια συμπεράσματα έχάριατε, τά  ό
ποια ίσως ίσως δέν θά είνε καί λίαν κο
λακευτικά δι ’ έμέ . . . Σάς διδω τό δικαί
ωμα νά μέ διαψεύσετε, εάν άπατώμαι! . . .

Ό  Ριχάρδος δέν έτόλμα ν’ άπαντήσν].
—  Χαίρω τοΰλαχιστον, διότι είσθε 

ειλικρινής , έζηκολ.ούθησεν ή ' Ελένη , 
καί έπειδή δέν θέλω νά σάς κρύψω δτι

; ένδιαφέρομαι διά τήν καλήν σας περί 
έμοϋ ιδέαν, σπεύδω νά σάς καθησυ
χάσω. . .

—  "Οχι δά, σά; παρακαλώ, δέν βίνε 
καμμία άνάγκη , τήν διέκοψεν ό Ρ ι 
χάρδος, δστις, άν καί έφλέγετο ύπό τής 
έπιθυμίας νά μάθγ) τά  κατ ’ αΰτήν, ουχ



ήττον  δέν ήθελε καί νά παραβϊΐ τήν έπι- 
βαλλ ομένην είς αυτόν αβρότητα.

—  Μόλις ειδον τό έπισκεπτήριόν σας, 
έξηκολούθησεν ή Ελένη καί ήδη καλώς 
γνωρίζω ποιος είσθε, καί τοΰτο, διότι 
πολλά καί ήκουσα καί άνεγνωσα πεοί υ 
μών. Επομένως ευρίσκω δτι !χετε πολύ 
δίκαιον" θέλετε καί σείς νά γνωρίζετε μέ 
ποιον όμιλεΐτε, ακούσατε λοιπόν.

Καί μή προσέχουσχ εις τάς αρνήσεις 
τοΰ πρίγκηπος, έξηκολούθησεν :

—  Μ^λις δέκα έτών άνεχώρησα μετά 
τών γονέων μου είς ’ Αμερικήν. *0 πατήρ 
μου ήτο μονογενές,συγγενείς δέ έκ μέρους 
του,τούς οποίους νά γνωρίζω τουλάχιστον, 
δέν Ιχω. Δύο αδελφοί τής μητρός μου ά- 
πέθανον άγαμοι. Σόίς βεβαιώ, έξοχώτατε,  
αμφιβάλλω έάν ύπάρχγ] καί άλλος είς τόν 
κόσμονίμόνος ώς έγώ, διότι -καί ό πατήρ 
μου καί ή μήτηρ μου άπέθανον έντός ο
λίγου διαστήματος ύπό φοβε&ίς έπιδη- 
μιας. Εννοείται ,  λοιπόν, δτι, άντί τϊΐς 
στενοχώριας καί τ?1ς λύπης, τάς όποίας 
μοί προξενεί ή έρημία αδτη, Ι^ω πολύ 
δίκαιον νά θέλω ν£ απολαύσω τήν έλευ- 
θερίαν, τό μόνον καλόν, τό δποΐον μοΰ 
μένει. Διά τοΰτο λοιπόν αιωνίως ταξε ι-  
δεύω, τ ίποτε δέν μοΰ λείπει, διότι ευτυ
χώς 2χω δ,τι  μοΰ χρειάζεται '  καί έν πρώ- 
τοις,άπεφάσισα νά γνωρίσω καλά τήν πα
τρίδα μου, ϊπειτα, άφοΰ περιηγηθώ καί 
άλλας χώρας, κατόπιν σκοπεύω νά έπαν- 
έλθω είς ’ Αμερικήν Ιδού λοιπόν όλη ή 
Ιστορία μου, πρέπει δέ νά παραδεχθείτε, 
οτι πολλάκις τό άσύνηθες καί παράδοξον 
εινε καί φυσικώτατον.

—  Ώ  ! ναί, ?χετε πράγματι πολύ δ ί
καιον, άπήντησε σοβαρώς δ πρίγκηψ, 
άλλά πρέπει νά γνωρίζετε, φιλτάτη δε
σποινίς, δτι  είς τόν άθλιον αΰτόν κόσμον 
περισσοτέρα προσοχή δίδεται είς τό φαι- 
νόμενον, παρά είς τό πραγματικόν" τό ό
νομά σας αίφνης. . .

—  Ναί,  τφ  όντι, πολλάκις έσκέφθην 
νά τό άλλαξω καί άν όχι καθ’ δλοκληρίαν, 
τουλάχιστον νά γίνω πλέον κυρία Γιούγκ, 
καί οδτω νά έγγράφωμαι είς τά  ξενοδο
χεία.

—  Λοιπόν διά τ ί  δέν τό κάμνετε ; ...
—  Διότ ι  θά μοί έποοξένει πολλάς δυσ

κολίας, δσον άφοοφ τό διαβατηρίων μου 
καί τόσα άλλα, ούδ'αύτοΰ τοΰ έπιστολι- 
κοΰ χάρτου καί τών άσπρορρούχων μου 
έξαιρουμένων, τά  όποια είνε δλα σεση- 
μειωμένα διά τών αρχικών μου στοιχεί
ων. Τ ί  τά  θέλετε, τό όνομα εινε συν- 
δεδεμένον άναποσπάστως μέ τό άτομον, 
καί δέν εινε τόσον εΰκολον ν’ άπαλλαχθίΐ 
τις αυτοΰ.

—  Βεβα ίως, άπγ)ντγι<ΐ£ θύννους ό Ρ ι -  
χάρδος, τότε  λοιπόν ανάγκη νά λάβετε 
Ιν μέτρον ριζικόν, διά ν’ άπαλλαχθΐίτε διά 
παντός τών παρεξηγήσεων καί τών ίδιο- 
τρόπων καί τυπικών ανθρώπων.

—  Ά λ λ ά  διά ποίου μέσου ;
—  Νά . . . ύπανδρευθήτε
Η 'Ελένη πρός στιγμήν έσιώπησεν' 

είτα ψυχρώς καί δι ’ύφους άμετατρέπτου, 
άποδεικνύοντος δτι ποσώς δέν τήν ηΰχα-

ρίστησαν τά ύπό τοΰ πρίγκηπος λεχθέντα, 
άπήντησεν :

—  Ουδέποτε θά ύπανδρευθώ.
Τό άλλόκοτον ύφος δι’ ού έλέχθησαν 

ταΰτα,  καθώς καί ή αιφνίδιος μεταβολή 
τνίς Ελένης εξεπληξαν μεγάλ ως τόν Ρι -  
χάρδον. Ήννόησεν άμέσως δτι διά τ?1ς 
άλλως τε άθωας του ποοτάσεως ήγγισεν 
αΰτή δυσάρεστον χορδήν, καί ώς έκ τού
του προσεπαθησε πάραυτα νά δωσγ) φυ- 
σικώτερον ύφος είς τήν συνδιάλεξιν.

—  Έ γ ώ  τουλάχιστον, προσέθηκε, θά 
σ2ς δμιλήσω πολύ είλικρινώς καί διά τοΰ 
τρόπου τούτου θά -σόίς έξηγήσω τό από
τομον τϊίς προτάσεως μου, διότι, σόίς βε- 
βαιώ, δτι πολύ λυποΰμαι, διότι δέν είσθε 
ύπανδρευμένη ή καί χήρ«, καθ’ δτι μετά 
τ?1ς κυρίας Ελένης Γιούγκ θά ήδυνάμην 
κατά πόίσαν στιγμήν νά πηγαίνω είς τό 
Θέατρον, νά έξέρχωμαι είς περίπατον, καί 
τόσα άλλα, ένφ . . .

—  Έ ,  καί ποιος σ2ς τό έμποδίζει 
αύτό ;

—  Ποϊος ; έπανέλαβεν δ Ριχάρδος ϊκ- 
πληκτος διά τό άνέλπιστόν τής έρωτή- 
σεως ταύτης, άλλά σεϊς ή ιδία, νομίζω, 
πρώτη . . .

—  Έ γ ώ ,  τίποτε δέν σ2ς άπηγόρευσα.
—  "Ω ! σ2ς είμαι ευγνώμων έκ τών 

προτέρων, άλλά καί έάν ή θ έ λ α τ ε  φανή 
τόσον καλή πρός έμέ ή καλλίτερον, έάν 
διά νά μέ ευχαριστήσετε άπεφασίζατε νά 
έκτεθ·55τε, βεβαίως δλος δ λοιπός κόσμος 
θά μοί τό άπηγόρευε, δ είς, δ άλλος, ή 

κυρία ταγματάρχου, αίφνης' τέλος έγώ δ 
ίδιος, κ α θ ό τ ι  δέν έπιθυμώ ποτέ νά γίνω 
αίτιος βλάβης πρός ύμόίς' συλλογίσθητε 
δέ δ τ ι  άν καί είνε άρκετά μεγάλον τό 
Βερολϊνον, έν τούτοις δέν δύναται νά 
μέντ) απαρατήρητος καί ασχολίαστος ή 

συναναστροφή μας.
—  Έ  ! καί τί  μ’ αΰτό ; ήρώτησεν α ί 

φνης ήΈλένη μεταβαλλοΰσα δλως διόλου 
ύφος καί έπιχαρίτως μειδιώσα

Ό  πρίγκηψ τήν παρετήρει έκστατικός 
καί έσιώπα, ώς εί περιέμενε παρ’ άΰτ?1ς 
άπάντησιν.

—  Μέ αΰτό, έξηκολούθησεν ή Ελένη,
1 τ ίποτε περισσότερον δέν θά κατωρθώσουν

παρά νά μό?ς αναγκάσουν νά άποχωρισθώ- 
μεν ή τουλάχιστον νά κρυπτώμεθα. Μέ 
έννοεΐτε ;

—  Ώ ,  έννοώ, φιλτάτη δεσποινίς, τά 
πάντα έννοώ, άρκεΐ νά τά λέγετε σείς ... 
μή μέ παραξηγήσετε, δεσποινίς Ελένη, 
έάν κατά τήν στιγμήν αΰτήν είλικρινώς 
σδς δμολογήσω οτι αισθάνομαι άκατά-  
σχετον ρεΰμα συμπαθείας, δπερ μέ σύ
ρει άκοντα πρό τών ποδών σας' τό πρώ
τον σας βλέμμα, τό δποϊον μοί έρρίψατε, 
ήρκεσε μόνον νά έξασκήσγ) έπ’ έμοΰ απε
ριόριστον πάθος" σόίς βεβαιώ οτι πολύ

i φοβοΰμαι δτι Ιγεινα άν οΰχί γελοίος, ά 
ναμφιβόλως ανυπόφορος, άλλά δέν είξεύ- 
ρετε πόσον δυσάρεστον είνε νά θέλνι κα
νείς νά είπϊ) δ,τ ι  αισθάνεται '  έπί τέλους 
διά νά σόίς άπαλλάξω άπό τήν ένόχλησιν 
αΰτήν, σίς λέγω μόνον δτι δταν σόίς 
βλέπω, δταν σόίς πλησιάζω, δταν σόίς

δμιλώ, άκίμη αισθάνομαι κάτι, τό δποϊον 
. . . κάτι τέλος, τό δποϊον δέν αισθάνο
μαι πάντοτε, και τό δποϊον σπανίως ή 
σθάνθην. Συγχωρήσατέ με, δεσποινίς, διά 
τήν τόλμην μου, διότι βεβαίως δέν γνω-  
ριζόμεθα. καί τοιαύτην έλευθεριότητα δέν 
παρέχει άπλ?1 φιλία, τήν δποίαν οφείλω 
είς τήν άπειρον δι ’ έμέ καλωσύνην σας, 
άλλά ... τ ί  νά σόίς είπω, τό ευρίσκω τ ό 
σον φυσικόν, τόσον άπλοΰν, τόσον άνα- 
πόφευκτον . . .

—  Καί έγώ . . . έψιθύρισεν ή Ελένη 
καταβιβάσασα συγχρόνως τούς οφθαλ
μούς.

—  Ώ ,  ναί, δέν είνε ζήτημα, ήμεΐς μό
νοι Ιχομεν δίκαιον, οί δέ άλλοι δλοι ?χου- 
σιν άδι»ον,έξηκολούθησεν μεθ’ ΰφους ζωη-  
ροΰ δ Ρι/άρδος, άλλά οί άλλοι είνε καί 
οί περισσότεροι, ύποθέτω,καί έπομένως θά 
ύποχύψωμεν είς τήν πλειονοψηφίαν Οΰχ 
ήττον , πολλάκις άνεγνωσα είς ποιήματα 
καί μυθιστορήματα, δτι άν καί ή σφαΐρά 
μας είνε πλήρης ματαιότητος ,  οΰχ’ ήττον  
ευρίσκει τις είς αυτήν γωνίας τινάς, είς 
τάς δποίας ή εΰτυχία δύναται νά κρυβή, 
άν καί δέν βιάζεται  ποσώς είς τοΰτο .Έάν  
λοιπόν έζητούσαμεν, μίαν τοιαύτην γ ω 
νίαν, νομίζω δτι δέν θά ήτο άνάγκη νά 
ύπάγωμεν καί πολύ μακράν' θά τήν εύρί- 
σκωμεν εΰκόλως καί έντός τοΰ Βερολίνου' 
έδώ αίφνης, είς τήν Όδόν  τοΰ Άχορν .  . . 
θά συνηντώμεθα, χωρίς δ κόσμος νά τό 
γνωρίζη, άν καί δέν είμεθα ήναγκασμένοι 
νά κρυπτώμεθα, οΰχ ήττον  ολίγη ρωμαν- 
τικότης οΰδέποτε βλάπτει. Θά άντηλ-  
λάσσωμεν σημεία μόνον γνωστά μεταξύ 
μας, μέ τά όποια πολύ θά έγελώμεν διά 
τήν μυωπίαν τών περιστοιχούντων μας ... 
Έ  ! τ ί  λέγετε δι ’ δλα αΰτά, δεσποινίς 
Ελένη ;

ΤΗν ή πρώτη φορά, καθ’ ήν δ Ριχάρδος 
τήν έκάλει διά τοΰ «υρίου ονόματος της, 
δ ι ’ δ καί δ ίδιος έξεπλάγη διά τήν οίκειο- 
τέραν ταύτην Ικφρασιν καί ή Ελένη έπί- 
σης τό παρετήρησεν, άλλά προφανώς δέν 
δυσηρεστήθη διά τοΰτο, διότι οΰδόλως 
μετεβλήθη ή ίλαρότης τοΰ προσώπου της 
οΰτε έξηλείφθη τό χάριεν μειδίαμα, δπερ 
πρό ολίγου άνεφάνη είς τά  λεπτά της

χείλΥ1'—  Δέν αμφιβάλλω,τή άπήντησεν ήσύ- 
χως, δτι  δ,τ ι  λέγετε είνε πολύ ώραΐον, 
οΰχ ήττον  οφείλω νά σόίς παρακαλέσω νά 
μοΰ παραχωρήσετε μικράν προθεσμίαν, 
δπως σκεφθώ- διότι, άν καί είνε πολύ εΰ- 
χάριστον δι’ έμέ δ,τ ι  μοί προτείνετε, δέν 
θά άρνηθΐΐτε δμως δτι άξιζει ολίγης σκέ- 
ψεως.

—  Βεβαίως, άπήντησεν δ Ριχάρδος' 
είσθε μάλιστα *ίς θέσιν καί έν πληρει δι- 
καίψ,διά τών άπλουστέρων κοινωνικών 0- 
πλων,νά μέ έκβάλλητε τοΰ πεδίου. Είμαι 
βέβαιος, δτι έάν τό σκεφθήτε ώρίμως θά 
είπατε όχι, διότι άν καί μόνη,πάλιν πρέ
πει νά προφυλάττησθε άπό τούς περιστοι- 
χοΰντας ύμίς . . . άπό τήν φιλοξενοΰσάν 
σας κυρίαν, α ίφνης.Ώ!  ώς πρός τοΰτο δέν 
άμφιβάλλω καί σόίς δρκίζομαι, δτι έάν 
δέν είχεν ύπερισχύσει είς έμέ ή έπιθυμία



τ:οΰ νά σίς γνωρίσω καί νά σάς συνανα- ί —  Ώ  δύνασθε νά βχσισθήτε είς τόν 
βτραφώ,οΰδέποτε ήθελαν τολμήβΥ] τό διά- λόγον μον», καλή μου κυρία- οΰδείς κίν- 
βημα τοΰτο" τώρα μόνον μοΰ ΰπολείπετε δυνος απολύτως υπάρχει,
νά μάθω έάν παραδέχεσθε και βεις, οτι  —  Ώ  δέν είχον ανάγκην διαβεβαιώ-
ΰπάρχουν περιστάσεις, κατά τάς οποίας σεων" ευτυχώς δέν ίχομεν γείτονας, δλοι 
όλιγώτερον φροντίζομεν διά τάς κοινωνι- οί ΰπηρέται μου είνε άφωσιωμένοι είς 
κάς προόδους, δσον άφοριφ την λεπτό τητα  έμέ' δσον δ! άφορίϊί την έμπιστοσύνην, την 
τής συμπεριφοράς, παρά δι ’ έκεΐνο, τό ό- οποίαν χαίρετε, περί τούτου περιττόν νο- 
ποΐον θερμώς έπιθυμεΐ ή καρδία μας' άλλά μίζω νά κάμω λόγον.
άν έπτοεΐσθε ΰπό τής ιδέας δτι μέλλο- *0 πρίγκηψ, δν είς άκρον έφαίδρυνεν ή 
μεν έντάς ολίγου νά χωρισθώμεν, ώς άν εί άπλότης αΰτη τής κυρίας ταγματάρ - 
ουδέποτε συνηντώμεθα, ώ ! τότε  βεβαίως, χου, άφοΰ θερμώς την ηΰχαρίστησε. την 
δέν θά μοί έ ζητε ΐτε προθεσμίαν, διά νά άπεχαιρέτισεν είς τόν πρώτον σταθμόν 
σκεφθήτε. τών άμαζών, τόν όποιον συνήντησαν.

—  Τό τε  λοιπόν, άπήντησεν ή Ελένη Μόλις Ιφθασεν είς την αΰτοκρατορικήν 
γελώσα διά την άπόφασιν, ήν Ιλαβεν, αΰλήν και άμέσως έγραψε μακοοσκελή
άς δοκιμάσωμεν. έπιστολήν πρός την Ελένην, έν η, άφ’ένός

Χωρίς δέ νά δείζγι την έλαχίστην 5υσ- μέν, τ?1 έζήγει την μετά τής κυρίας ταγ-  
αρέσκειαν, έτεινε την χεΐρά της πρός τόν ματάρχου βυνδιάλεζίν του, χάρις είς
Ριχάρδον, οστις, συγκεκινημένος, την έ- 
φερεν είς τά  χείλη του.

Καί οδτω άπεχωρίσθησαν ώς φίλοι.

την απλότητα  τής όποιας έγένετο αΰτη 
ίκανώτατος καί λίαν άβλαβης σύμμαχος, 
άφ’ έτέρου δέ, μεταζΰ πολλών άλλων, τ?1 
Ιλεγεν δτι γισθάνετο μεγίστην ανάγκην νά 
την έπανίδνι καί δτι δέν θά λείψη νά 
Ιλθγ) συμφώνως, τ^ ΰποσχέσει του. 

Κατερχόμενος ό Ριχάρδος άπήντησε Καί πράγματι την μεσημβοίαν τής 4-
τήν κυρίαν ταγματάρχου, μεταβαίνουσαν Λομένης άκριβώς ένεφανίσθη είς τή ν  όδόν 
είς τήν πόλιν" άμέσως τήν έπλησίασε καί τοΰ Άχοον.
άφοΰ τίί έζήτησεν άδειαν νά τήν συνο- ; Άμέσως ό Ριχάρδος άνεγνώρισεν έκ 
δεύστρ έπ’ όλίγον ήρχισε νά συνδιαλέγηται 1 πολλών μικρών προφυλάξεων, ώς καί Ικ 
με τ ’ αΰτής τοΰ τρόπου τών υπηρετών, οΐτινες τό»

—  Ανάγκη ,  κυρία μου, τή ειπε, νά έδέχθησαν, δτι ή κυρία ταγματάρχου
Ιπικαλεσθώ τήν έμπιστοσύνην σας. έζετέλεσε τήν ΰπόσ/εσίν της.

*Η κυρία ταγματάρχου άνέβλεψε πρός Καί ή δευτέρα αδτη έπίσκεψίς του ήτο
τόν Ριχάρδον δλως Ικπληκτος καί όλί- έπίσης μακοά δσον καί ή πρώτη Ή  Ελένη
γον τι  πεφοβισμένη δαως τφ  έφάνη κατά τήν περίστασιν ταύ-

—  Έννοώ δηλαδή νά μή Ικπλαγήτε,  την άφελεστέρα, χαρίεσσα καί κατά πολΰ
έάν άπό τοΰδε έπισκέπτωμαι συχνότερον έρασμιωτέοα, ή κατά τήν πρώτην έπί-
τήν οικίαν σας σάς παρακαλώ δμως νά σκεψίν του, καί ώ;  έκ τούτου άπό στ ι γ-
μέ συγχωρήσετε εάν σάς κρύψω τάν σκο- μής είς στιγμήν ηδζανεν ή πρός αΰτήν
πόν τών έπισκέψεών μου. κλίσις του.

—  Φυσικώτατα, άπήντησεν έπί τέλους Έ φ ’ δσον δμως τήν συνανεστρέφετο,
ή κυρία ταγματάοχου, ητις ήδη ήρχισε έπί τοσοϋτον τήν έθαύμαζε’ κατείχε γνώ·  
νά έννοϊί τ ί  συν έβαινε, καθ ότι έσχημά- σεις παντοίας, οΐας δέν περιμένει τις νά 
τισε πλέον άκλόνητον πεποίθησιν δτι ή ευργι είς γυναίκας' άφ’ έτέρου έκέκτητο 
νέα ένοικιάστριά της ήτο άναμφιβόλως τρόπους λίαν διακεκριμένους καί έκτα
μυστικός τις πράκτωρ. κτον σταθερότητα χαρακτήρας, διά τοΰ

—  Έπεθύμουν δμως πολύ, έζηκολού- οποίου, εΰκολώτατα άπομακρύνουσα πάν 
θησεν ό πρίγκηψ, αί Ιπισκέψεις μου νά τό  άλλότριον ή άπαίσιον, έγνώριζε νά 
μένωσιν δσον τά δυνατόν απαρατήρητοι. έπαναφέρ/) τήν ζωηρότητα καί τήν ίλα-

—  Έννοώ, έννοώ, εσπευσε νά προσθέσγ] ρότητα έν τ·7| συναναστροφή. Έν γένει δέ 
ή κυρία ταγματάρχου, αί υποθέσεις τοΰ ή συμπεριφορά της καί αΰτή έτι ή όμι*
Κράτους άπαιτώσι μεγάλην μυστικότητα'  λία της τοσαύτην έζήσκει έπί τοϋ Ρ ι -
έζ άλλου, δέν πρόκειται βεβαίως, νά κιν- χάρδου έπιροοήν, ώστε ήσθάνετο έαυτόν 
δυνεύσγι ή πολιτεία, διότι περί τούτου ώθούμενον ΰπό άκαταμαχήτου καί ά γ ν ω 
μοι έγγυάται  ή έγνωσμένη πρός πήν πα- στου δυνάμεως πρός τά έράσμιον έκεΐνο
τρίδα άγάπη καί άφοσίωσις τής ΰμετέρχς πλάσμα.
έζοχότητος.  Δέν ήδύνατο πλέον ν' άμφιβάλλγι καί

“Ηδη δμως καί ό Ριχάρδος ήρχισε νά έάν έζήταζεν είλικρινώς τήν καρδίαν του 
μή έννοίΐ τήν κυρίαν ταγματάρχου'  ϋπέ- θά εδρισκε ταύτην κατειλημμένην έζ όλο- 
θεσεν δμως άμέσως δτι άναμφιβόλως ή κλήρου ύπό τής Ελένης. Έπ ί  τέλους άνε- 
άζ ιαγάπητος αδτη κυρία θά έζελαβε βε- γνώρισεν, δτι τήν ήγάπα μέ δλην τήν δύ- 
βαίως τήν Ελένην διά πολιτικόν πρά- ναμιν τής ψυχής του.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΐίΙΒαΤΙΟΝ

χ. * Εύάγγελον Δα λ ίτη ν , Σ .  ί. Στεργιάδην, Δι\μ. 
Παυλίδην lisp Σ ,  Μ ιχαηλιδην, Δ .Χ .  Χριστοδούλου, 
Δ .  Αΰγερινόπουλον, Γ .  X .  Α λιχαχην, Δ .  Γ .  Μ ιχ α - 
λόπουλον χαί Δ . Μπίτσην. Συνδρομα'ι υμών έληφθη- 
ο «ν . Εΰχαριστοΰμεν. —  χ. Κ ω νσ τ . Μ . Μεσσάρην. Α -  
πεστάλησαν χαι τά 5. — x Ανδρ. Βλαχοχρήστον. 
Έληφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Τ ώ  x Α .  Κ  έγράψα- 
μεν. —  I .  Β. Κ Ι Ι ά τ ρ α ς  Δ ια τ ί  τελευταΐον, άφοΰ 
ώ ;  πρώτον ήρεοεν ; —  κυρίαν Χ αρίχλειαν Κοραχίδου. 
« Ή  τιμή τοΰ Κ α λλ ιτέχ νου · άπεστάλη Π έμψ ατέμας 
ομως άχριδή διεύθυνσιν, ΐνα άποστείλωμεν αΰτήν έχ 
νέου, διότι πιθανόν νά παρέπεαεν είς τό ταχυδρομεϊον, 
ώ ς έχ τής άνεπαρχοΰς διευϊύνσεώς σα ; — χ. Δ  Γ . 
Δημαχόπουλυν. Ταχυδρομ:χή έπ ιταγή ίλήφθη. Κ ΰ χα - 
ρ ιο τ·ϋ μ εν. ’ Απόδειξις, φύλλα ε'λλειποντα χα\ βιβλίον 
άπεστάλησαν. —  χ. Σπυρ'δ Ν . Μηλλιαρέσην. « ’ Α 
πόκρυφα Μ ασσαλ ίας» χαί «Ώ ρ α ία  ΙΙαρ σινή* ά κ ι -  
στάλησαν. —  χ. Εϋαγγελινόν Ραλλάτον. Ώ ς  πρός τά 
ϋ ιχ ά  σις, δέν ήτο χαί πολΰ τό χαχάν, άλλά διά τά 
(e ra  δέν τό έπεριμένομεν ποτέ, ποτέ, ποτέ ! Έ γοά - 
ψαμεν ΰιχΤν <ν ίχτάσει χα; περιμένομεν. —χορίαν Βαρ
βάραν Δ . Δαλλαπόρτα Arjfavpior. Βεβαιότατα θά 
σας πapoυσιάgθη τό βάσμα τής άποοείζιω: όπως 
ναγχασθητβ νά μας έπιστρέψητε τά « ’ Ε χλεχτά · 
σήμερον, άφοΰ έλαμβάνετε ταΰτα ταχτιχώς άπό το» 
μηνός Φεδρουαρίου, ώ ; συνδρομήτρια τής «Τέρψεως·! 
—  χ. Α . Κ . Παλα ολόγον. ’ Ελήφθη-ταν 9 τοχο- 
μερίδια Έθνιχής Τραπέϊης. Εΰ/αριστοΰμεν. ’ Ε -  
γράψαμεν. —  χ. Γ . Κ . Γεωργαντίδην Ά π εσ τά λη · 
σαν. Περιμένομεν. —  χ. Κ . Ν  ’ Aripor  ΈλήφΟη. 
Περιμένομεν. —  χ. ’ Ανδρ. Δ . Σπηλιάδην. ’Ε λή- 
βίησαν δρ 20: 70. Βιβλία άπεστάλησαν διά ταχνδρ. 
δέματος. —  χ. Ανδρ Δ . Βάλμην. ’ Απεστάλησαν.

Ε Ι£  ΤΟ  ΓΡ Α Φ Ε ΤΟ Ν

T U N  E K i E K T Q »  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΠΩλΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:ί

[A l  iv παρενθέσει τιμαί σημειοΰνται χάριν τών έν 
ταΐς ε'παρχίαις χαί τώ  έξωτεριχάί έπιθυμούντων ν ’ά - 
ποχτήσωσιν αΰτά, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών].

κτορα,μετα του οποίου αυτός συνεννοείτο 
καί ώς έκ τούτου άπεφάσισεν, άν καί μετά 
τίνος δυσκρεσκείας, νά έπωφεληθϊί τής 
περιστάσεως ταύτης, ητις τώ  ΰπέσχετο 
τήν έπιτυχίαν τών σχεδίων του, καί ά 
μεσως έσπευσε νά τήν καθησυχάσν)

Άποχαιρετίσας αΰτήν καί πάλιν,άφεύ- 
κτως θά έλησμόνει τά βιβλίον, έάν δέν 
τ', ένεθύι/,ιζεν αΰτώ ή Ελένη, ήτις είχεν 
ήδη >αβει τό ίδικόν της έκ Λειψίας.

[Έ π ε τα ι  συνέχεια}. * Χ ·
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Σύη, μετάφρασις Ίσ ιίω ρ ίδοο  1. Σκυλ'σστ, (τ ό 
μοι 1 0 ).................................................. Δρ. 6 [7 ]
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