
Ε τ ο ς  <7' —  Α ρ ιθ μ ό ς  4 9 4 Τ ί μ ά τ ι ι  λ ε - τ ώ ν  1  Ο Ε ν Α θ η ν α ις  2 2  Ιο τ λ ι ο τ  1 8 9 0

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ Μ ΕΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜ ΕΝ Α Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν  Κ Α Ι  ΠΕΜ ΠΤΗΝ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν  ι ι ε ρ ι ε χ ο ι η ε ν λ  ΕΤΗ ΣΙΑ ΣΤΝ ΔΡΟ Μ Β

iO  Όδ'ος Π ροαβ τείου , άρ. 1 0  Kaf6Xov /UePov6M : ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ, ίρ .μ α η χ ώ χ α - προ η λη ρ ω τια
Α Ι βννίρβμαί 4ποβτέλλονται άπ ’ «ΰ- τον μυθιστόρημα, μετά εικόνων, μβτάφρασις Κ. — Φ. Γ χο νερ άζση  : Ή  <; Έ ν  Αβήναις <ρρ. 8 , τα ΐς ίκ α ρ χ ία ι; 8, &0

4tla( «1{ Ά βήνας i i i  γραμμιτοαήμου; Μ ΑΧΗ  TO Y ΒΕ Ν Ε ΒΕ Ν ΤΟ Τ , ιστορικόν μυβιστόρημα, μετάφρασις Π. ίν  τψ  i£emptx<p <ρρ. χρβοα 1 5 .
χαρτονομισμάτων, χρυαοΰ χτλ. I J a r a .  — ΠαύΛον Λ ινό ά ο : ΕΛΕ Ν Η  Γ ΙΟ Υ Τ Κ . Έ ν Ρωσσίφ ρούβλια 6 .

Κ Α Ρ Ο Α Ο Τ  Μ Ε Ρ Ο Γ Β Ε Λ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ

Π ρ·α ή ν(γ*«  τ ιρ α τ ώ δ η  χ νθυό έο μ τ,ν  (Σ ελ . 610).



ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΤΒΕΛ

Μ Ϊ Τ ί Ι Κ Ε Ρ Ι Ι Ν Μ Λ
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΕ ΦΟΝΤΕΡΟΖ

[Συνέχεια]

Ό  έπιμεληττ,ς ταραχθείς έκ τών λό
γων τοΰ Κερανδάλ, έξεσε τός ους, ανύ
ψωσε τούς βραχίονας, ώς άνθρωπος ήναγ- 
κασμένος νά έκπληρωσϊ) έντολήν άπαρέ- 
σκουσαν αύτφ , καί είπε δι’ΰφους φιλικού:

— Τί θέλεις, ΚορεντΙνέ μου, τίποτε δέν 
δύναμαι νά πράξω Ή  κυρία μαρκησία I- 
δωσε τάς διαταγάς αΰτάς, ώστε πρέπει 
νά ΰπακούσης. Οί φύλακες είδοποιήθησαν 
"Αν σέ άπαντήσουν, σέ ή τον Ιάκωβον 
θά σ<2ς καταγγείλουν ’Εννοείς ;

—  Ναί.
— ΣΙ εΙδοποίησα.
— Αΰ-ιή είναι ή τελευταία σου λέξις, 

κυρ Βρικεβέκ ;
— Αΰτή, μάλιστα.
— Καλά. Θά τό εΓπω είς τους ά λ 

λους. Ώρα καλή, γέρω Μαλό.
Καί λαβών τό οπλον του, δπερ είχεν 

άποθέσει χαμαί καί τήν δορκάδα, ήν Ιρρι- 
ψεν έπί τών ώμων του, έκάλεσε διά συ- 
ριγμοϋ τόν Μιρώ καί άπήλθε διευθυνόμε- 
νος πρός τό Πενοέ.

Ό  Βρικεβέκ έκίνησε τήν κεφαλήν εις 
Ινδειζιν έπαπειλουμένης καταιγϊδος καί 
έπανέλαβε τήν πορείαν του' ?φθασε δέ είς 
Σαίν - Ζιλδάς.

ΙΓ'

Μία έύη έρα  έν Πενοέ.

Ή το  Ϋι έβδομη ώρα.Τό κωδωνοστάσιον 
τοΰ Πενοέ, κείμενον είς τό ετερον μέρος 
τής πλατείας τοΰ χωρίου καί φωτιζόμε- 
νον υπό των τελευταίων άκτίνων τοΰ δύ- 
οντος ήλιου, άντηνάκλα έπί τών π επα 
λαιωμένων άνεμοδεικτών τής έπαύλεως, 
τών Κερανδάλ.

Έν τή αυλή τής γηραιβς έπαύλεως 
σκοτεινής ήδη, ό Ί β  Κερανδάλ άπεζεύ- 
γνυε τους δύο λευκούς αΰταΰ ίππους ί·  
χόντας τάς κνήμας κεκαλυμένας υπό πυ
κνών τριχών.

Οί πετεινοί μετά τών χαρεμίων αυτών 
τών ορνίθων έκοιμώντο έπί τών κλάδων 
προαιώνιου δένδρου χοησιμεύοντος προ ά- 
μνημονεύτου χρόνου άντί φωλειΖς. Αί μ·.- 
κραί βρετταναί μελανόλευκοι καί ίσχνό- 
λευκοι αγελάδες έπανήρχοντο είς τούς 
σταύλους,δδηγούμεναι ΰπό τής χαριέσσης 
ΰπηρέτιδος, ήν έγνωρίσαμεν έν άρχί) τής 
παρούσης ιστορίας. Έ  ξανθή Ροζίνα εί-

χεν ήδη μεγαλώσει καί γείνει γυνή έν τ?| 
οικία ταύττι, είς ήν είχεν άφιεοωθεΐ.

'Εξω Ϊιμ ή ήρεμος έσπέρα έπαύλεως 
καλών καλλιεργητών τής υψηλής Βρετ- 
τάνης ή τών Μαγιέν.

Ά λ λ ’ είς τό βάθος, τό γηραιόν κατα- 
φύγιον τών Κερανδάλ ΰψοΰτο έκπέμπον 
πρός τόν ουρανόν διά τής μεγάλης θερ
μάστρας τοΰ μαγειρείου έλικοειδεϊς στύ
λους ύποκυάνου καπνοΰ μετά έρυθρών 
σπινθήρων καί φλογών. Διά τών παραθύ
ρων έφαίνετο τό ζωηρόν φώς τών λαμπτή 
ρων καί τής έν τή} οίκίςχ καιούσης πυρ2ς.

Συνεποσίαζον είς τήν Ιπαυλιν.
Ητο ό διηνεκής καί άπαυστος ευτυχία, 

ήτις καθ'έκάστην έπαναλαμβανομένη κ α - 
τέληγε πάντοτε έν βαθείί): νυκτί.

Τά παμφάγα πύραυνα είχον ανέκαθεν 
καταβροχθίσει τά εισοδήματα τοΰ οίκου. 
Θά έλεγέ τις δτι οι στάχυς καί ή κριθή 
έκαίοντο έν τ?1 έστία, προ τής δποίας έ- 
ψήνοντο χήνες, πετεινοί, Ινδικοί άλέκτο- 
ρες καί νήσσαι Οΐ σαρακηνοί μετεβάλ- 
λοντο έν ταΓς θερμάστραις είς πλακούντας 
άρωματώδεις Τό τίμημα τών είς τήν α 
γοράν τοΰ Πενοέ πωλουμένων Ιππων έδα* 
πανόίτο είς προμήθειαν βυτίων οίνων καί 
κονιάκ. *0 ΰπό τών αγρών καί τών λε ι
μώνων ολίγος παραγόμενος χρυσός έσπα- 
ταλιΖτο είς τούς έδωδιμοπώλας και οίνο- 
πνευματοπώλας.

Ό  καλλωπισμός τών γυναικών άπερ- 
ρόφα τά λείψανα, itTtva διέφευγον τής 
το ιαύτη ; σπατάλης" άλλ ’ ή τράπεζα, 
ή αίωνία αΰτη άπόλαυσις, ην ή μεγαλει- 
τέρα φροντις τών ανθρώπων τούτων, οΐ- 
τινες δέν έγνώριζον άλλην ήδονήν είς τό 
βάθος τών χέρσων αυτών.

Ό  Ί β  Κερανδάλ προσδέσας τούς ί π 
πους του είς τήν φάτνην, ένώπιον άφθο
νου βρώμης καί δέσμης τριφύλλου, διηυ- 
θύνθη μέ τό βραδύ βήμα ανθρώπου κεκο- 
πιακότος έκ τής έργασία; πρός τό άπλέ- 
τω ; φωτιζόμενον μαγειρεϊον.

Ό  Ί β ,  ώς εΓπομεν, δέν ώμοίαζε πρός 
τούς αδελφούς αύτοΰ. ΚορεντΓνον καί ’Ι 
άκωβον.

Ό  απόγονος τών συντρόφων τοΰ Ροάν 
καί τοΰ Βομανοάρ είχε τό γαλήνιον καί 
ήρεμον υφος ένός έκ τών καλών έκείνων 
υπηρετών έπαύλεων, οΐτινες έκπολιτιζό· 
μενοι καθίστανται οί καλλίτεοοι τοΰ κό- 

I σμου θεράποντες. Τό ανάστημά του ήν 
' κατά τι χαμηλότερον τοΰ μετρίου. Ή  

γαιώδης μορφή, ή ισχνή καί γωνιώδης αύ- 
τοΰ κεφαλή έφωτίζετο ΰπό δύο φαιών ο
φθαλμών Ή  καστανόχρους κόμη του α τη 
μέλητος έπιπτεν έπί τών κοίλων αΰτοΰ 
παρειών.

Έν τούτοις δ Ί β ,  δ πρωτότοκος τής 
οικογένειας, ην εύγενής άνήρ. Ήδύνατο 
νά λάβη τόν τίτλον βαρώνου' ητο δ α λη 
θής αΰθέντης δέ Κερανδάλ. Ά λ λ ’ άπό 
τής έπαναστάσεως ή οικογένεια του είχε 
παραιτηθεί παντός τίτλου.

Ή  Ιμφροντις αύτοΰ φυσιογνωμία έδή- 
λου παντελή άδιαφορίαν διά τάς διασκε
δάσεις τών άλλων.

"Αμα ήνοιξε τήν θύραν ώχρόν μειδίαμα

διεγράφη έπί τών λεπτών αΰτοΰ χειλέω 
καί άνύψωσεν έλαφρώς τούς ώμους ώς silvl 
Ιλεγεν : - 1°

—  “Αν δέν ήμην έγώ, τί θά έγίνοντο 
8λοι αύτοί ;

’Αληθώς, αυτός ην δ προστάτης καί 
φύλαζ, δ πατήρ τής οικογένειας Χάρις 
είς αυτόν, αϊ καλαί τοΰ Πενοέ γαϊαι ί>ιέ- 
τρεφον τόν οίκον.

Ά νευ  αΰτοΰ πρό πολλοΰ τά έκατό* 
πλέθρα θά είχον πωληθή καί διαρπαγ^ 
ΰπό τών άπλήστων δανειστών' άλλ' ητο 
έκεΐ φροντιζων διά το κοινόν βαλάντιον, 
δπερ άπέκρυπτεν εΓς Ttva γωνίαν τών δω 
ματίων του,είς τό βάθος όπής τίνος. Πάν· 
τες ήγνόουν τήν ΰπαρξιν τής κρύπτης έ 
κείνης καί οΰδείς ΰπώπτευε τόν πολύτι
μον έκεϊνον θησαυρόν, οστις άπετελεΐτο 
ΰπό έκατοντάδος λουδοβίκειων συλλε- 
χθέντων ΰπό τοΰ Ί β .

Τό χρήμα τοΰ άτυχοΰς Τρελάν ειχι 
πληρώσει τά χρέη τοΰ παρελθόντος.

Λέγοντες οτι οΰδείς έγνώριζε τήν κρύ 
πτην τών λουδοβίκειων, περιπίπτομεν εί( 
λάθος.

Έγνώριζε ταύτην έμπιστευτικώς 
Ροζίνα, ή ώραία ΰπηρέτις. Αυτη είχε με 
γαλώσει πλησίον τοΰ Ί β ,  έργαζομένη δι; 
μ ετ ’ αΰτοΰ καί ύποστηρίζουσα έκεϊνον έν 
τφ  ?ργφ, ήσθάνετο δι’ αΰτόν τρυφεοάν 
καί συμπαθή φιλίαν. Ή  Ροζίνα ην ή χαρά 
τοΰ Ίβ . Έν ένί λόγψ ήγαπώντο και τό 
έγνώριζον.

Διά τοΰτο έν τφ  σπηλαίψ έκείνψ τών 
αγρίων έσέβοντο τήν Ροζίναν, ώς εί αυτη 
ητο ή σύζυγος τοΰ πρωτοτόκου.

Εκείνοι ήγάπων επίσης τόν αδελφόν 
των, άν δέ έν τφ  βάθει τών έσκληρυμένων 
έκείνων καρδιών ύπελείπετο άγνόν τι αΓ- 
σθημα, τοΰτο ήν ή αμοιβαία αγάπη, ή- 
τις συνήνου δι’ άρρηκτου δεσμοΰ τά μέλη 
τής έκπεπτωκυίας έκείνης οίκογενείας, ή- 
τις είχε διατηρήσει τά πάθη τών προνο
μιούχων φυλών, χωρίς νά ίχγ  πλέον τά 
μέσα νά ίκανοποιήση αΰτά.

"Αμα τ71 άφίξει τοΰ πρωτοτόκου τών 
Κερανδάλ, ΰψηλή νεβνις ήγέρθη άπό τίνος 
σκίμποδος κειμένου παοά τήν θερμάστραν 
καί έορίφθη μ,ετά πολλής τρυφερότητος 

! έπ’αυτοΰ.
— Καλή 'σπέρα, μικρά αδελφή, είπε 

' αΰτή. Καλή μυρ ωδιά άκούω έδώ
’Αληθώς εΰάρεστος όσμή ήν διακεχυ 

μένη.
Έν ταΰτφ  ή άποψις ην έπίσης εΰάρε- 

στος.
Έν τφ  μαγειρείψ έκείνφ είχε διασκευα- 

σθή ολόκληρος κατοικία.
Τά μαγειρικά σκεύη άντηνάκλων είς 

τάς φλόγας τής πυρ3ς ώς κάτοπτρα. Ά 
κρα καθαριότης πανταχοΰ έπεκράτει. Τό 
δάπεδον είχεν έπιμελώς σαρωθή' τά δέ 
ένδύματα τών άνδρών, καίτοι παλαιά , η- 
σαν έπίσης καθάρια.

*Η καλλονή τής νεαρόίς κόρης ΰπεριΤχε 
πάντων έκεΐ.

Ό  οβελός έστρέφετο πρό τής άνθρακιδς, 
Ινθα χήν έψήνετο άναδίδουσα ήδεΓαν ο
σμήν.



ων
βί

ΤΟ

.«1
?'(

Η τράπεζα είχε παρατεθώ, τά δέ π ι 
νάκια ήσαν τόσα πολλά έπ’αΰτής, ώστε 
ό Ί β  τά έμέτρησε διά τών οφθαλμών.

— Ποιος λοιπόν θά έλθγ) άπόψε ; Ϋιρω- 
τησεν.

Ή  Ά γνή  είχε στραφή επιτηρούσα ττ,ν 
χήνα.

Άνήγειρε τήν κεφαλήν.
Ητο όντως ώραία, πλέον $ ώραία, θελ 

χτική. Οί ήδεΐς μελάνες αυτής όφθα λμοί 
έβυθιζοντο ΰπό θαυμασίως διαγεγοαμμέ- 
νας όφρΰς. Ή  έξαισία κόμη της έστΕφά- 
νου τό ύτερήφανον αυτής μέτωπον. Ή  piς 
Tjv ολίγον παχεΐα καί κανονική, τά δέ 
χείλη έρυθοά ώς κεράσια.Τό στόμα αυτής 
έπίσης ώραϊον, έκοσμεΐτο ΰπό δύο σει
ρών παλλεύκων όδόντων.

Ή  Ά γνή  Υΐν είκοσι δύο έτών, έν τ9\ άκ- 
μ?ί τής καλλονές της.

’Εστράφη πρός την βκοτεινοτέραν τής 
αίθουσας γωνίαν.

Γυνή τις, ης δέν διέκρινέ τις τά χαρα
κτηριστικά, ΰπνωττεν επί πεπαλαιωμένου 
ανακλίντρου.

— Μητέρα, είπεν ή 'Αγνή, ό Ί ο  έρωτ$ 
πόσοι θά ·?)ιΐεθα είς τό τραπέζι. Είζεύρεις;

Ή  γυνή δέν άπήντησεν.
— Ά φ ες  την ησυχον, εΐπεν ό ’Ιάκωβος 

καθήμενος χαμαί παρά τήν γωνίαν τής 
θερμάστρας. ’Ονειρεύεται τους α γ γ έ 
λους.

Καί θέτων τόν δάκτυλον είς τό μέσον 
του μετώπου του ένευσεν δτι ή μητηρ του 
δέν Ϋ)ννό»ι.

Ά λ λ ’ ή γυνή άπό τής σκοτεινής αυτής 
γωνίας άπήντησε :

— Δέν ονειρεύομαι αγγέλους, ’Ιάκωβε, 
άλλά τους νεκρούς.

— Πάντοτε τάς αΰτάς μαύρας Ιδέας, 
έψιθύρισεν ό Ί β ,  δστις έπλησίασε πρός 
τό άνάκλιντρον καί κύψας έφίλησεν εις τό 
μέτωπον τ·ην Μαριάνναν.

— Δέν έννοώ, μητέρα, είπε, νά τους 
λησμονήσιρς, δέν πρέπει δμως νά τους 
συλλογίζεσαι πάντοτε διά νά μή λυπίίς 
τους ζώντας.

— Έ χεις  δίκαιον, Ί β  άλλά δέν είμ- 
πορώ νά το κατορθώσω, υιέ μου. Δέν δύ
ναμαι νά τους λησμονήσω' όλονέν τους 
βλέπω έμπρός μου καί τούς δύο . . .

Και ύπέλαβε ζωηρώς : <
— Ώ ς βλέπεις *ίμαι τρελλή... Αυτόν 

μόνον... τόν πατέρα σου...
Καί έγερθεΐσα έπλη®ί«σ*ν είς την τρά 

πεζαν .
Ή  ώραία κόρη τοΰ Γουεενέκ δέν ην 

•πλέον είμί) σκιά έαυτής. Ή  χαρίεσσα έ- 
χείνη μορφή είχε μαρανθή, αί δέ παρειαί 
της έκοιλάνθησαν' μόνοι οΐ οφθαλμοί της 
έτήρουν έτι έκτακτον ζωηρότητα. Ή  έζ- 
αισία μέλαινα αυτής κόμη, δι’ ί)ν τόσφ 
ύπερηφανεύετο ό Κερανδάλ, είχε σχεδόν 
λευκανθή.

Καί έν τούτοις ητο έτι ώραία είχεν 
Ιτι υπερφυσικήν καί ’ιδεώδη καλλονήν. Έ -  
φαίνετο λίαν σκεπτική.

Τό φώ; έπανέφερεν αυτήν ε’ις έαυτήν.
—- ’Εκοιμώμην, είπε, καί έβλεπα όνει· 

ρον. Μή δίδετε προσοχήν ·1ς τούς λόγους

μου. Ά φ ’ δτου έχασα τόν πατέρα σας δ 
νους μου δέν είναι ήσυχος.

Καί άποτεινομένη προς τόν ’Ιάκωβον :
—  Τί μέ ήρώτησες ;
— Μητέρα, είπεν ή Ά γ ν ή ,  6 "Ιβ θέλει 

νά μάθγ) ποιος θά έλθϊ) άπόψε νά φάγΥ)
έδώ.

’Εκείνη Ιφερε τήν ισχνήν αυτής χεΐρα 
είς τό μέτωπόν της·

— Δέν είζεύρω Ά  ! ναί ! δ διδάσκα
λος

—  Καί ό φίλος μου δ ενωμοτάρχης 
τοΰ Πορνιγουέν, προσέθηκ*ν δ ’Ιάκωβος. 
Αυτός άγαπφ τά γεύματα. Πήγαινε Ί β  
νά φέρης μία μποτίλια  κρασί άπό τό 
καλλίτερον.

Ό  πρωτότοκος τών Κερανδάλ έκάθητο 
έπί ψιαθίνης έδρας πρό τής πυροίς παρα- 
τηρών τήν ώοαίαν Ροζίναν άσχολουμένην 
είς τά τοΰ δείπνου.

  Δέν άρκεϊ τάχα δ ,τι Ιχομεν ; Νο
μίζω OTt είναι περιττόν άλλο τ ι '  δέν εί
ναι αληθές, Ροζίνα ;

Ή  ύπηρέτις έρριψε βλέμμα αισθηματι
κόν έπ’αΰτοϋ καί δέν άπήντγισεν.

— "Οποιος πηγαίνει σιγά, ΰπέλαβεν δ 
Ί β ,  πηγαίνει μακράν, λέγουσιν οΐ Πεδε- 
μοντΐνοι.

— Ό  Ί β  έχει δίκαιον, είπεν ή Άγνή- 
Δέν χρειάζεται τόση περιποίησις διά τόν 
χωροφύλακα καί τόν παππά.

— Τά οικονομικά μας δέν πηγαίνουν 
καλά, προσέθηκεν ό Ίβ .  Α; είμεθα φρό
νιμοι.

— Ή  έσοδεία είναι καλή
— Μετρία, αλήθεια, Ροζίνα ; ήρώτη- 

σεν δ Ί β ,  ζητών ένθάρρυνσιν. Ό  διδάσκα 
λος δέν είναι τόσον απαιτητικός ' ό Μισό 
δέν έρχεται έδώ διά νά φάγνι, άλλά διά 
νά ΐδη 1ν ώραϊον πρόσωπον.

— Δέν είναι κουτός δ ένωμοτάρχης, έ 
ψιθύρισεν ό ‘Ιάκωβος.

Ήγέρθη νωθρώς άπό τής γωνίας τής 
θερμάστρας. Ά πό  τοΰ πολέμου δέν είχε 
μεταβληθή

— Ό  Μισό είναι φίλος μου, είπεν άτε- 
νίζων τήν ’Αγνήν'μά  άν τοΰ νοστιμεύεται 
ή μικρά, ή Ά γ νή  δέν είναι διά τά δόν
τ ια  του. "Ας ύπάγιρ άλλου νά ευρτρ νύμφη. 
Μία Κερανδάλ δέν πέρνει ενα χωροφύλακα.

— Δέν έχει διόλου προίκα, έψιθύρισεν 
ή μήτηρ.

— Καί είναι πολύ καλός δ ένωμοτάρ
χης, προσέθηκεν ή Ροζίνα.

Ό  ’Ιάκωβος ήτένισεν αυτήν οργίλως.
— Δέν έχει προίκα ! Λοιπόν ! δέν θά 

ΰπανδρευθΐί ή θά τής εΰρωμεν προίκα.
— Που ;
— Άρκεϊ, είπεν δ ’Ιάκωβος, πληρών 

τήν καπνοσύριγγά του καί άνάπτων αυ
τήν.

Καί έσιώπησε. Δέν ή νοιγε τό στόμα 
είμή διά νά φάγη ή νά πίγ|.

—  Άλ-ήθεια, ηρώτησεν ό Ίβ ,  δ Κο- 
ρεντΐνος δέν έπανήλθεν ;

— Έ νφ σύ καλλιεργείς, δ Κορεντΐνος 
κυνηγ?.. Ά ν  δέν είχαμε τήν χέρσον δέν 
θά είχομεν τί νά φάγωμεν πολλαίς φο- 
ραίς, είπεν ή Άγνή·

Μόλις είπε τοϋτο καί ή θύρα ήνεώχθη, 
ό δέ Κορεντΐνος είσήλθε φέρων έπί τών 
ώμων του τήν δορκά^α.

Ό  Ιάκωβος Κερανδάλ άκούσας τόν α 
δελφόν του άφήκε τήν θέσιν του καί έζή- 
τεζα τό θήραμα, δπερ έκεΐνος άπέθηκ* 
χαμαί.

Ό  Μιρώ, σείων τήν ουράν, έζήτει θω
πείας. Ό  'Ιάκωβος έψαυσε τήν κεφαλήν 
αύτοϋ φιλικώς. Είτα δ κύων κατεκλιθη 
πρό τής πυρόίς.

— Λαμπρό κυνήγι, είπεν δ 'Ιάκωβος 
τ<3 άδελφφ αύτοΰ.

— Α λήθεια , είναι ώραϊον, Κορεντϊνέ, 
μου, είπεν δ Ί β  Πρέπει δμως νά τό κρύ- 
ψωμεν,διότι άπόψε θά έχωμεν χωροφύλα
κας είς τό τραπέζι καί τό κυνήγι είναι 
άπηγορευμένον.

— 'Ολίγον μέ ένδιαφέυει διά τήν χ ω 
ροφυλακήν δ Μισό βεβαίως δέν θά μό?ς 
έμποδίσγ) νά κάμωμεν τάς προμήθειας 
μας. Συμβαίνει δμως κάτι τι νέον.

— Τί λοιπόν ;
Νεύσαντος τοΰ λαθροθήρα οΐ τρεις άν- 

δρες έπλησίασαν άλλήλους.
— ’Ιδού, είπεν ό Κορεντΐνος, αυτός δ 

γέρων πίθηκος δ Βρικεβέχ μέ είδε ποΰ έ- 
πυροβόλουν.

— ’ Ητο μέ τό άλογόν του ;
— Ναί. Ή  δορκάς έκυλίσθη εις τούς 

πόδας του.
—  Ποΰ βλέπεις τό κακόν ; ήρώτηβεν

δ Ίβ .
Ό  ’Ιάκωβος ή*ρο2το μετά πολλής 

προσοχής.
— Δέν είζεύρετε τ{ είχε τό θάρρος νά 

μοί είπγι αυτό τό ζφον ;
— Λέγε.
— Δέν θά τό μαντεύσετε. Φαίνεται 

δτι ή κυρία μαρκησία δέ Φοντερόζ δέν μ&ς 
έπιτρέπει νά κυνηγώμεν είς τά  κτήματά 
της. Πρέπει λοιπόν τοΰ λοιποΰ, ακούεις, 
’Ιάκωβε, νά σεβχσθώμεν τά δριά της.

Ό  ’Ιάκωβος έβρυχήθη ώς λέων.
— Αυτά σόίς αναγγέλλω , συνεπέρανεν 

6 Κορεντΐνος.
Ό  Ί β  έφερε τήν όζώδη αυτού 

έπι τοΰ έρρυτιδωμένου μετώπου του :
— Ή  ! ώ ! είπεν, είναι σπουδαΐον !
— Θά είναι καταστροφή τοΰ μαγε ι

ρείου μας, ΰπέλαβεν δ Κορεντΐνος. Σοΰ 
αρέσει αυτό, ’Ιάκωβε ;

Ό  αρχαίος στρατιώτης έβρυχήθη καί 
πάλιν , άλλά δέν άπήντησεν.

[ Έ π ίτ α ι  συνέχεια],
\ κ .

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΕΕΧΕΖ :

Α Π Ι Σ Τ Ο Σ !

Οπό ΜΑΞΙΜΟΤ Β Ι Λ Ρ Ε
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Μ ΑΧΗ  ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Έν τή χώρα: τών Πικεντίνων, πλήν 
τής Άμάλφης, τής Νεαπόλεως xeei τοΰ 
Πανόρμου, «I άλλαι πόλεις είχον περιέλθη 
πβσαι είς χεϊρας τοΰ Ριχάρδου τής Ά -  
κουίλας, κόμητος τοΰ Φόνδι.

Ό  κόμης τής Ροΰπ* Κανίνας είχε κα- 
θυποτάξϊ) απασαν την χώραν τής Ά λ ί-
φνκ·

Ό  Γουλλιέλμος, φθίνων αδρανής έν 
τοϊς άνακτόροις του, ήγνόει πάντα ταΰ- 
τα , ατινα άπέκρυπτεν άπ'αΰτοΰ λίαν έ- 
πιτηδείως ό Μαίων. Έ π ί τέλους, στάσις 
έξερράγη καί έν α ΰτφ  τφ  Πανόρμψ.

Τότε δ Γουλλιέλμος, γνούς τόν κίνδυ
νον, έξήλθε καί καθησύχασε τόν λαόν. 
Άνεκτήσατο την υπό τών στασιαστών 
καταληφθεΐσαν Βουτέραν , άπεφυλάκισε 
τόν Σίμωνα, έξώπλισε στόλον καί διέβη 
τόν Φάρον.

Ό  Μαίων έξεπλάγη καί έφοβήθη ταΰ- 
τοχρόνως, ίδών την αίφνιδίαν ταΰτην με
ταβολήν, καί άφοΰ δέν ήδυνήθη νά κατα· 
στείλη τήν άπροσδόκητον έκείνην εξαψιν, 
Ικρινε καλόν νά παοακολουθήσγι αυτήν. 
Ό  Γουλλιέλμος, έξακολο υθών τήν πο 
ρείαν του, έξεπόρθησε τό Βρενδήσιον, κα 
τέστρεψε τό Βάρι, κατέλαβε τόν Τάοαν- 
τα, καί πολιορκήσας στενώς τό Βενεβέν- 
τον έξηνάγκασε τόν Πάπαν Άδριανόν Δ , 
τόν κύριον υποκινητήν τών ταραχών έκεί
νων, νά ΰπογράψη τούς εις αυτόν έπιβλη- 
θέντας δρους τής ειρήνης.

Οί στασιασταί, άπελπισθέντες, έδρα- 
πέτευσαν.

Ό  κόμης Ροβέρτος, δ τής Ροΰπε Κα
νίνας καί άλλοι, κατέφυγον είς Λομβαρ
δίαν.

Ό  «οίγκηψ τής Καπϋης, θελήσας νά 
διαβή τόν Γαριλλιάνον, έπροδόθη ΰπό τοΰ 
κόμητος Ριχάρδου τής Άκου ίλας— δστις 
διά τής δευτέρας προδοσίας άπέφυγε τήν 
ποινήν τής πρώτης, φέρων τήν ατιμίαν 
άμφοτέρων—καί μετεφέρθη είς Πάνορμον, 
δπου, άποτυφλωθείς, άπέθανεν οίκτρώς.

Ά λ λ ’ δ τρόμος, άν μή έπιβάλληται 
ΰπό διαοκοΰς στρατοΰ, δέν ισχύει νά χα- 
λιναγωγήση τούς στασιάσαντας λαούς.

Μόλις ό Γουλλιέλμος έπανήλθεν είς Πά
νορμον καί έπανέπεσεν είς τήν αδράνειαν 
τών ανακτόρων του, ή Ά πουλ ία  έστασία- 
σεν αΰθις.

*0 Μαίων Ικρινε καλόν νά πέμψη έκεΐ 
τόν Μάριον Βονέλλον, δπως έπαναφέρη 
τήν ήσυχίαν' άλλ ’ ούτος — τό μέν ενεκα 
τοΰ μίσους, ό'περ Ιτρεφε κατά τοΰ ναυάρ
χου, δστις θέλων έπιμόνως νά νυμφεύσγ)

αυτόν μετά τής θυγατρός του, παρεκώ- 
λυε τους μετά τής Κλημεντίας κομήσσης 
τοΰ Καταντσάρου γάμους του, οΰς έκεϊ- 
νος διακαώς έπόθει, — τό δέ παραπει- 
σθείς ΰπό Ρογήρου τοΰ Μαρτοράνου, ι π 
πότου μεγίστης άπολαύοντος φήμης,— 
συνεννοήθη μετά τών έχθρών τοΰ Μαίω- 
νος, πρός οΰς μάλιστα ύπεσχέθη καί νά 
τόν φονεύση. Έν τούτοις, δ Μαίων, νομί- 
σας δτι είχεν έπιστή ή πρός έκτέλεσιν 
τών σχεδίων του κατάλληλος στιγμή, 
ίΐλθεν είς διαπραγματεύσεις μετά τοΰ αρ
χιεπισκόπου.

Καί περί μέν τοΰ θανάτου τοΰ βασι- 
λέως συνεφώνησαν, περί δέ τής κηδεμο
νίας τών ανηλίκων βασιλοπαίδων διεφώ- 
νησαν. Τήν κηδεμονίαν ταύτην άπήτει 
δι’ έαυτόν δ ναύαρχος' ά λλ ’ δ Ουγων, γι- 
νώσκων τήν δολιότητα αΰτοΰ, δέν συγ- 
κατένευεν. Έ κ  τούτου, προέκυψαν αμοι
βαία παράπονα, ειτα ύβρεις. . . Έ π ί τ έ 
λους, άπεχωρίσθησαν έχθροί . . . καί δ 
αρχιεπίσκοπος έδηλητγιριάσθη. . . Ό  Βο- 
νέλλος, έπανελθών, έβεβαίωσε τόν Μαίω- 
να, δτι αί έν Ά πουλία  ταραχαί καθησύ
χασαν. Μαθών δέ τήν μεταξύ άρχιεπισκό- 
που καί ναυάρχου έριδα, μετέβη είς έπί- 
σκεψιν τοΰ πρώτου, δν εύρεν έν τή κλίντι, 
πάσχοντα Ιτ ι έκ τών αποτελεσμάτων τοΰ 
δηλητηρίου.

Πληροφορηθεΐς δέ παρ’αΰτοΰ τήν σκευω
ρίαν τοΰ Μαίωνος, ένισχύθη ?τι μΧλλον 
είς τήν περί δολοφονίας αΰτοΰ άπόφασίν 
του

Ό  ναύαρχος, ίδών δτι τό εις τόν Οδ- 
γωνα δοθέν δηλητήριον δέν ?φ=οε τό ποοσ- 
δοκώμενον αποτέλεσμα καί φοβηθείς τάς 
συνεπείας, Ιλαβεν ετεοον πολλφ δραστι- 
κώτερον καί άπήλθε πρός έκεϊνον, ?χων 
τό μειδίαμα είς τά χείλη.

Άφοΰ δέ διά πολλών τόν έβεβαίωσεν, 
δτι ήθελε νά ήναι φίλος του, διότι άμ- 
φότεροι έκ τϊίς μεταξύ αΰτών Ιριδος έ- 
βλάπτοντο, ήρχισε νά λέγη αΰτφ , δτι Ιν 
καί μόνον ώρειλε νά σκέπτετα ι τότε, πώς 
δνιλαδ ή νά ίαθή, διότι αΰτός ΰπέρ π&ν 
άλλο τήν ύγιείαν του έπόθει, έφ'ώ— προσ- 
έθετο— Ιφερεν αΰτφ  καί φάρμακόν τ ι ,  δ
περ θά τόν έθεράπευεν άναμφιβόλως, καί 
αν Ιτι ήτο είς τό χείλος τοΰ τάφου.

Ό  αρχιεπίσκοπος, γνούς τόν δόλον α ΰ 
τοΰ, άπέφυγεν έντέχνως τό ποοσφερόμενον 
φάρμακον καί προσκαλέσας τόν έπίσκο- 
πον τής Μεσσήνης έγνωστοποίησε δι’ αΰ
τοΰ τφ  Βονέλλφ, δτι δ ναύαρχος ήτο έν 
τφ  οΓκω του.

Ό  Μαίων, άφοΰ πολλούς θερμούς α γ ά 
πης λόγους άντήλλαξε μετά τοΰ αρχιε
πισκόπου, άπηλθεν,

Ή  νύξ ήτο σκοτεινή, οΰδείς δέ τών 
ακολούθων τοΰ ναυάρχου έφοβεΐτο ένέ- 
δραν. Ά λ λά ,  μόλις οΰτος εφθασε παρά 
τόν ναόν της άγίας Άγάθϊΐς ,  δ Βονέλλος 
έπέπεσε κα τ ’αΰτοΰ κραυγάζων :

— Άπόθανε, προδότα καί μοιχέ τοΰ 
βασιλέως μου.

Ό  Μαί ων άπεκρουσε τήν πρώτην προσ
βολήν, άλλά κατά τήν δευτέραν, τραυμα- 
τισθείς καιρίως, Ιπεσεν.

Έ νφ  δ’ έκεϊνος, δολοφονηθείς, άπέθνη- 
σκεν έπί τής δημοσίας δδοΰ, δ αρχιεπί
σκοπος— ώσεί τοιαύτη ήτο ή βουλή τής 
Θείας Προνοίας — έν μέσψ φοβερών σπα
σμών καί φρικωδών άλγηδόνων έξέπνεεν.

Ό  Βονέλλος άπέδρα' δ δέ βασιλεύς, 
μαθών τόν θάνατον τοΰ εύνοουμένου τουΛ 
ώργίσθη μεγάλως, Ιτι δέ μάλλον ή βασί
λισσα.

Ά λ λ ’έπί τέλους, δ Γουλλιέλμος, γνούς 
τόν δόλον τοΰ Μαίωνος, έν τφ  ταμείψ 
τοΰ όποιου εύρέθη βασιλικόν στέμμα, 
προσεκάλεσεν είς τήν αΰλήν τόν Βονέλ
λον, λαβών αύθις αΰτόν ΰπό τήν εδνοιάν 
του.

Τό μίσος δμως τής βασιλίσσης ήγρύ- 
πνει κατ αΰτοΰ, καί βασιλέα καχύποπτον 
δύναταί τις νά πείσγ, εύκόλως δτι Ισχυρός 
καί τολμηρός αΰλικός είναι προδότης. ‘Ο 
Βονέλλος, προαισθανθείς τήν κατα ιγ ίδα , 
έχάλκευσε νέαν συνωμοσίαν, είς ήν προσ- 
είλκυτε τόν κόμητα Σίμωνα καί τόν Ταγ- 
κρέδην τοΰ Λέτσε, συγγενείς τοΰ βασι- 
λέως, οϊτινες, κατά δ ιαταγήν τούτου, ή- 
σαν φυλακισμένοι, μετά πολλών άλλων έκ 
τών κυριωτέρων βαρόνων τής νήσου, — 
μεθ’ό ϊδραμεν είς τό φρούοιον αύτοΰ Μι- 
στρέττον, δπως έξοπλίσ·») καί έπισιτίσϊ) 
αΰτό. δπου έν άποτυχία ήδύνατο νά κα- 
ταφύγη έξασφαλίζων τήν σωτηρίαν του.

Έ νφ  δέ διέμενεν έκεΐ, στρατιώτης τ ις ,  
έκ τών μεμυιημένων τά τ?ίς συνωμοσίας, 
άνεκοίνωσεν άσυνέτως τά τεκταινόμενα 
είς !να  τών συστρατιωτών του, καί τοΰτο 
έξηνάγκασε τούς συνωμότας νά έπισπεύ- 
σι τήν έξεγερσιν.

Γαβαρέττος, δ δεσμοφύλαξ τοΰ κόμη
τος Σίμωνος καί τοΰ Ταγκρέδου, έξήγα- 
γεν αυτούς κατά τά συμπεφωνημένα τών 
φυλακών, καί οΰτοι μετά πολλών άλλων 
Ιδραμον είς τά δώματα τοΰ βασιλέως.

Ό  Γουλλιέλμος έκάθητο διαλεγόμενος 
■ίισύχως μετά τοΰ Ερρίκου Αριστίππου. 
Ίδών δέ τόν Σίμωνα καί τόν Ταγκρέδην, 
ώργίσθη διότι άνευ τίΊς δ ιαταγές  του πα- 
ρουσιάζοντο είς αΰτόν, καί ήρχισε νά τούς 
άπειλίί . . . ε ίτα Ιφυγεν . . . ά λλ ’ δ κό
μης τΤίς Λεζίνας καί ό Ροβέρτος Βοβέν- 
σιος, άνθρωποι θηοιώδεες, σπασάμενοι τά  
ξίφη καί καταδιώξαντες, συνέλαβον αΰ
τόν καί ήθελον νά τόν φονεύσωσι . . .κα ί 
θά τόν έφόνευον, &ν μή δ Ρικάρδος Μάν
δρας κωλύσας αΰτούς,τόν Ισωζεν, δδηγή- 
σας αΰτόν είς τήν φυλακήν.

Τότε οί συνωμόται, παραλαβόντες τόν 
πρωτότοκον υιόν τοΰ Γουλλιέλμου Ροβέρ
τον, τόν ήνάγκασαν νά ίππεύση, καί περι- 
αγαγόντες άνά τήν πόλιν άνεκήρυξαν αΰ
τόν βασιλέα.

Ό  Γουαλτιέρης, άρχιδιάκονος τνίς Κε- 
φαλοϋς, διά μακρών έξέθετο τά έγκλή- 
ματα τοΰ Γουλλιέλμου καί έξήρε τάς χ -  
οετάς τοΰ Ροβέρ του, αϊτινες πολλά ΰπ ι-  
σχνοΰντο τά καλά . . .  ό ds Aaos 
φήμει.] . . . άλλ ’ δ Βονέλλος δέν έφαίνετο, 
καί άνευ άρκούσης ένίπλου δυνάμεως α ί  
συνωμοσίαι δέν έπιτυγχάνουσιν.

Ό  Ταγκρέδης άπήλθεν,δπως έπισπεύσνι 
τήν Ιλευσίν του . . . Ά λ λ ’ είχον παρέλθΐ)



τρεϊς ήμέραι, καί ούτε ό Βονέλλος, ουτε 
δ Ταγκρέδης έφαίνοντο . . . Ρομουάλδος 
δ αρχιεπίσκοπος τοΰ Σαλέρνου, Ροβέρτος 
δ αρχιεπίσκοπος τής Μεσσήνης, δ έκλε- 
κτός τών Συρακουσών, καί δ επίσκοπος 
τής Μαζάρας, είτε διότι έκ τής γενομένης 
μεταβολής είχον ζημιωθΐί, εϊτε διότι ■?)X- 
πιζον νά ύφεληθώσι πλείονα έκ τίνος νέας, 
έπεισαν τους κατοίκους τοΰ Πανόρμου ν 
άποφυλακίσωσι τόν βασιλέα.

Οί συνωμόται,ταραχθέντες έκ τής τ α 
χύτητας μεθ’ ης ταΰτα  συνετελέσθησαν, 
κατέλιπον τό Πάνορμον.

Ό  Γουλλιέλμος, δπλισθείς,διέτρεχε τάς 
δδούς τής πίλεως, δπου συναντήσας τόν 
Ροβέρτον, έρατεινόν νεανίσκον, άποτε- 
λοΰντα την χαρμονήν αυτοΰ κατά τό πα
ρελθόν, τότε δέ πορευόμενον εις προϋπάν- 
τησίν του καί χαίροντα έπί τή αποφυ
λακίσει του, κατεληφθη ύπό τόσον μεγά
λης οργής, ώστε δέν τόν έθεώρησεν ώς 
υίόν, άλλ ’ ώς έχθρόν, θελήσαντα ν’ άφαι- 
ρέση αΰτφ  τήν ζωήν και τό στέμμα, καί 
δρμησας Ιπληξεν αυτόν κατά τό στήθος... 
Ό  νέος έξέπνευσε, χωρίς καν νά στενάξη... 
καί ό λαός επ ευφ ημε ί  ! . . .

Ό  Γουλλιέλμος, συναισθανθείς τό Ιγ- 
κλημά του, έξεδύθη την βασιλικήν χλα 
μύδα καί ήρχισε νά όλολύζγ), ώσεί είχεν 
άπολέση τόν νοΰν.

Έκλεισε τάς θύρας τών ανακτόρων καί 
προσκαλών πάντα διαβάτην διηγείτο 
αύτφ  την συμφοράν του.

Έν μέσω τής οικογενειακής ταύτης λ ύ 
πης, πόίσαι αί δημόσιαι υποθέσεις παρη- 
μελήθησαν.

Ό  Βονέλλος, συγχωρηθεις αυθις, νέαν 
έξύφανε συνωμοσίαν.

Έρωτηθείς δπό τοΰ βασιλέως -περί τής 
διαγωγής του ταύτης, άπήντησεν άγε- 
ρώχως.

Ό  Βασιλεύς ώπλίσθη' οϊ συνωμόται 
ήττήθησαν, καί οί μέν αΰτών έφονεύθη- 
σαν, οί δέ έξ ωρίσθησαν.

Ό  Βονέλος — άφοΰ έτυφλώθη καί ά- 
πβκόπησαν τά τών ποδών του νεΰρα, ά- 
νωθι τών πτερνών — έκλείσθη έν σκοτει- 
νωτάτη ειρκτή, ένθα κλαίων την κακήν 
αύτοΰ μοίραν, οίκτρότατον άπέθανε θά
νατον.

Τό υπόλοιπον τής βασιλείας τοΰ Γαυλ- 
λιέλμου υπήρξε πλήρες στάσεων, σφαγών 
καί δηλητηριασμών.

Αί καταπιέσεις, δι’ ών έβασάνιζε τούς 
υπηκόους του, ησαν τόσον φρικώδεις, ώστε 
καθίστανται απίθανοι.

Ή  θηριωδία αύτοΰ ήτο τοιαύτη, ώστε 
δεν έκορέννυτο διά τοΰ θανάτου μόνον τών 
έχθρών του' άλλά διέτασσεν οπως ούτοι 
κατασπαράσσωνται ύπό βουλιμιώντων κυ- 
νών έν τ?ί δημοσί<£ πλατε ία  . . . καί ό λ α 
ός επ ευφ ημε ί  ! . . .

Τφ 1166, δ θάνατος ϊθετο τέρμα είς 
δπαρξιν, ήτις καί δι’ αΰτόν καί διά τούς 
άλλους είχε καταστεί αΰτόχρημα μάστιξ.

Πολλά γεγονότα, άτινα άφηγήθημεν 
ανωτέρω, συνέβησαν ταύτοχρόνως πρός 
οσα μέλλομεν νά άφηγηθώμεν κατωτέρω.

Ά λ λ '  ήμεΐς διεχωρίσαμεν αΰτά , τό μέν

διότι δύνανται νά χωρισθώσι, τό δέ διότι 
οΰτω ή είκών καθίσταται μάλλον ένδιαφέ- 
ρουσα.

Ά ς  έπανέλθωμεν νΰν είς τόν Φρειδερίκον.
Ούτος είχεν όργισθ-Ji λίαν κατά τοΰ Πά

πα Άδριανοΰ, έπί χ'75 ύπ ’ αΰτοΰ μετά τοΰ 
Γουλλιέλμου Α' συνομολογηθείσν) ειρήνη... 
Ό  δέ Πάπας είχεν όργισθϊί κατά τοΰ 
Φρειδερίκου, έπί τή καθείρξει τοΰ αρχιε
πισκόπου τοΰ Λονδίνου. Τά σπέρματα ταΰ- 
τα  τής δυσαρεσκείας κατέληξαν είς φα- 
νεράν ρήξιν, δτε δ Άδριανός Ιπεμψεν είς 
τόν αύτοκράτορα έπιστολάς, έν αίς, άφοΰ 
τόν ένουθέτει αΰστηρώς, έγραφεν α ΰ τφ  : 
«δτ ι ώφειλε νά ένθυμήται καλώς δτι τήν 
αΰτοκρατορίαν Ιλαβεν ώς άξύομα  παρά 
τής έκκλησίας», δπερ έσήμαινε Φέουδον.

Είς τοΰτο, καίπεο αύτό καθ’ έαυτό άρ- 
κοΰν, προσετέθη καί ή εϋδησις δτι δ Άδρι- 
ανός διέταξε νά ζωγραφήσωσιν έπί τών 
τειχών τοΰ Λατερανοΰ τόν αύτοκράτορα 
Λοθάριον Β' γονυπετή ένώπιον τοΰ Πάπα 
Αλεξάνδρου Β’ καί Ιχοντα τάς χεϊρας έν 
ταϊς χερσίν τοΰ Πάπα Ποντίφηκος, μετά 
δύο λατιν ικών στίχων, ών ή έννοια ήτο :

• Άφίκετο δ βασιλεύς είς τάς πύλας, 
Ινθ* ώμοσε πρώτον νά τιμι ί̂ τήν Ρώμην, 
είτα έγένετο ύποτελί]ς τοΰ Πάπα, εΰδο- 
κήσαντος νά θέση έπί τής κεφαλής αΰτοΰ 
τό στέμμα».— έξ οΰ έπιστοΰτο δτι ή αΰ- 
τοκρατορία ήτο υποτελής  τ·7ΐ Έκκλησί^.

Ό  Φρειδερίκος μή ανεχόμενος τάς ύ 
βρεις ταύτας, κατήλθεν αυθις διά τοΰ 
Φρίουλι είς ’Ιταλίαν.

Άφικόμενος είς τήν χώραν τής Βρε- 
σκίας , έδημοσίευσε στρατιωτικόν τινα 
κανονισμόν, περιέχοντα 24 άρθρα,ύπό τόν 
τίτλον : Ε ιρήνη  τοϋ  ήγεμόνος , —  δστις, 
μεταξύ τών άλλων, έπέτρεπεν μέν είς 
τούς στρατιώτας νά πίνωσι τόν οίνον τών 
πολιτών, ά λλ ’ άπηγόρευεν αυτοΐς νά 
θοαύωσι τά αγγε ία . . .  Είτα προσεκάλεσεν 
ένώπιόν του τούς Μεδιολανούς, οΐις έμφα- 
νισθέντας ήοώτησε διατί ώκισαν αυθις 
τήν Τορτόναν, καθυπέταξαν τήν Λομελ- 
λίναν καί κατεσκεύασαν έκ νέου τάς έπί 
τοΰ Ά δδα  καί τοΰ Τικίνου γεφύρας.

01 Μεδιολανοί, μή δυνάμενοι διά τών 
δπλων, ήμύνοντο διά τών λόγων.

Ά λ λ ’ οΰδεμία έδόθη είς τούς λόγους 
αΰτών άκρόασις καί προεγράφησαν άπό 
τής αΰτοκρατορίας. Ό  Φειδερΐκος, θελή- 
σας νά διέλθη τήν γέφυραν τοΰ Κασσά- 
νου, άπεκρούσθη. Λαδίολαος δ βασιλεύς 
τής Βοημίας διήλθε τόν Ά δδαν παρά τό 
Κοονελιάνον.

Οί Μεδιολανοί, καταλιπόντες τήν γ έ 
φυραν, ώπισθοχώρησαν.

Οί Γερμανοί, διώκεντες αΰτούς, έξε- 
πόρθησαν τά φρούρια τοΰ Τρέτσου καί 
τοΰ Μελενιάνου καί Ιφθασαν είς τά  περί
χωρα τοΰ Λόδι.

Έκείθεν δ Έβέρτος τής Βουτένας, φρο- 
νών δτι ήδύνατο νά καταλάβη έξ άπρο- 
όπτου τό Μεδιόλανον, παραλαβών χ ι-  
λίους ιππείς, ώδευσε κατά τής πόλεως ε
κείνης. . .Ά λ λ ’ οΰδείς αΰτών έπέζησεν, δ
πως φέρη είς τούς άλλους τήν αγγελίαν 
τοΰ ολέθρου των.

"Ο Φρειδερίκος έξεστράτευσε παν
στρατιά κατά τοΰ Μεδιολάνου' ά λλ ’ ίδών 
οτι ή πολιορκία ήτο δυσχερής, άπεφά- 
σισε ν’άποκλείση αΰτό. Δινιρεσε τόν στρα
τόν αύτοΰ είς έπτά σώματα, άτινα  έτο- 
ποθέτησεν απέναντι τών έπτά τής πό
λεως πυλών.

Οί Μεδιολανοί,ποιήσαντες Ιξοδον, διε- 
σκόρπισαν τό ύπό τόν Κορράδον κόμητα 
Παλατΐνον σώμα, δστις Ομως, ένισχυθείς 
έγκαίρως ύπό τοΰ Λαδισλάου τής Βοη
μίας,κατώρθωσεν έπί τέλους νά τούς άπο- 
κρούση μετά μεγάλων απωλειών.

Μάτην τεσσαράκοντα Μιδιολανοί ύ- 
περήσπισαν ήρωικώτατα, κατά στρατοΰ 
έκατοντακισχιλίων άνδρών, άρχαίαν τινά 
άψίδα, ούσαν έν τφ  μέσψ τοΰ στρατοπέ
δου... μάτην οί πολϊτα ι νέας άπεπειρά- 
θησαν έζόδους, ών τινες έπέτυχον.

Τό Μεδιόλανον ήναγκάσθη νά ύποκύψη. 
Ό  κόμης τής Βλανδάρτα; Γουίδος, με- 
σολαβήσας,συνωμολόγησε τήν 7 Σεπτεμ
βρίου 1158 συνθήκην, δι’ ής οί Μεδιολα- 
νοί ύπεχρεώθησαν νά έξακολουθώσι κα- 
ταβάλλοντες τούς βα β ιλ ικ ο ύ ς  λεγομένους 
φόρους ,  νά πληοώσωσιν 9000 άργυρό? 
μάρκα καί νά παραδώσωσιν είς τόν αΰτο- 
κράτορα 300 δμήοους' ούτος δέ, άντί 
τούτων, παρεχώρει αΰτοϊς αΰτοδιοίκησιν, 
άρκούμενος είς μόνον τόν δρκον τής πί-  
στεως Μεθ’δ συνεκλήθη αυθις, κατά τήν 
έορτήν τοΰ άγίου Μαρτίνου, δ ίαιτα έν 
Ρογκάλια , δπου παρέστγισαν, προσκλη- 
θέντες ύπό τοΰ Φρειδερίκου, καί οί δύο 
διάσημοι τής έποχής εκείνης νομοδιδά
σκαλοι, Βούλγαρος καί Μαρτίνος, μαθη- 
τα ί τοΰ Ίρνερίου οϊτινες ήρωτήθησαν, otv 
δ αΰτοκράτωρ ήτο κύριος τοΰ κόσμου.

Τό ζήτημα τοΰτο προΰκάλεσε σφοδράν 
συζήτησιν. Ό  μέν Μαρτίνος άπεφάνθη 
καταφατ ικώς’ δ δέ Βούλγαρος, άποφα- 
τ ικώ ς .

Λέγεται δτι δ λόγος, δν έπί τοΰ προκει- 
κένου έξεφώνησεν δ Μαρτίνος, ήρεσε τό
σον είς τόν Φρειδερίκον, ώστε ούτος άφιπ- 
πεύσας προσήνεγκεν αύτφ  τόν ίππον του 
δώρον, — δπερ ίδών ό Βούλγαρος έποι- 
ήσατο ώοαΐον λατινικόν λογοπαίγνιον,
είπών : Amisi e q u u m ,  propter a e q u u m
. . .ήτο ι:  άπώλεσα τόν ίπ π ο ν ,  ύπερασπί- 
σας τό δ ίκα ιο ν .

Ό  Βάρτολος, ό άετ'ος ούτος τών τε 
αρχαίων καί νεωτέρων νομοδιδασκάλων, 
έν έποχη μεταγενεστέρ^, έχαρακτήρισεν 
ώς αιρετικόν πάντα, δστις ήθβλε τολμήση 
νά ύποστηρίξ·/) γνώμην έναντίαν, — δπερ 
άποδεικνύει δτι έν τφ  νομικφ λεξικφ α ί-  
ρεο ις  σημαίνει γ ε ν ν α ιο ψ υ χ ία ν . .. καί είναι 
μία Ιτι άπόδειξις δτι έκάστη τέχνη Ιχει 
ιδιαιτέρους δρους, τούς νΰν καλουμένους 
τεχν ικούς  ! . . . Έ π ί  τών αποφάσεων τής 
διαίτας ταύτης στηριζόμενος δ Φρειδερί
κος διεξεδίκει τούς βαβ ιλ ικ ο ύ ς  φ όρους  
καί ιδιοποιείτο τό δικαίωμα τής αποστο
λής τοποτηρητών είς τάς λομβαρδικάς 
πόλεις, δπως διοικώσιν αΰτάς κατά τήν 
θέλησίν του. Μίθ’ δλους δέ τούς ορούς τής 
πρό μικροΰ έν Μεδιολάνψ συνομολογη- 
θείσης συνθήκης, έπέμενε νά συμπερί-



λάβγ) καί τήν πόλιν ταύτην έν ταΐς άπο- 
φάσεσι τϊίς διαίτης, άπέστειλε μάλιστα 
καί τοποτηρητήν, όπως τήν Sιοtκ.εΐ. δστις 
δμως δαρείς άνηλεώς έπανΫίλθεν είς α υ 
τόν μετ’ οΰ πολύ, έκδιωχθείς έπαισχύν- 
τω ;  τής πόλεως.

Ό  Φρειδερίκος, συγκαλέσας δίαιταν έν 
Ά ντ ιμ ά χ ψ ,  προέγραψεν αυθις τούς Με- 
διολανούς άπό τής αΰτοκοα τορίας. Οΰ- 
τοι δέ, ένωθέντες μετά τών κατοίκων της 
Κρέμας, πχρεσκευάσθησαν πρός άμυναν.

Ό  αύτοκράτωρ έπολιόρκησε την Κρέ
μαν. Κατέσφαζεν άνοσίως πάντας τούς 
εις χεΐράς του περιπίπτοντας α ιχμαλώ
το υ ; - άνήρτησε δέ πολλούς τών όμήοων 
ζών τας περί τινα πύργον, δπως φέργι α υ 
τόν άσφαλώς κατά τής πόλεως' άλλ' οί 
πατέρες τών δυστυχών έκείνων, ακλόνη
τοι έν τή ΰπέρ πατρίδος άποφάσει των, 
έξηκόντιζον λίθους καί όπλα, ποοσπα- 
θοΰντες ν’ άποκρούσωσιν αυτόν, διά τοΰ 
θα νάτου τών τέκνων των.

Ό  πύργος ήναγκάσθη έπί τέλους νά 
όπισθοχωρήσΥ), άλλά πλήρης έγκεφάλων 
καί αίματος. . . ή δέ γενναία έκείνη π α ι 
δοκτονία έβάρυνεν έπί τοΰ Φρειδερίκου, ώ; 
κατάρα... Καί δμως οί τόσοι άγώνες κ- 
πέβηοαν μάταιοι. . . ή πόλις προδοθεΐσα 
ήλώθη . . . καί έπυρπολήθη . . .

Ά λ λά ,  παραλείποντες ταΰτα. άς άφη- 
γηθώμεν γεγονός, δπερ άν μή ήναι ένδο- 
ξότερον, είναι τουλάχιστον ήσσον άξιο- 
θρήνητον δ ιά τά ιταλ ικά  δπλα . . .  Τήν 9 
Αύγουστου 1160, ό Φρειδερίκος, πληρο- 
φορηθείς δτι οί Μεδιολανοί είχον έκστρα- 
τεύσνι, εί»ραμε κατ' αυτών, άγων καί τούς 
έκ Νοβάρας, ΠαυΙας καί Κώμου, συμμά
χους, καί άλλους πολλούς. Ευνοηθείς υπό 
τής τύχης, κατώρθωσε νά τούς περικυ- 
κλώσϊ).

Ό  όλεθρός των έφαίνετο άφευκτος. . . 
Ά λ λ ’ οί Μεδιολανοί, μηδόλως έκ τούτου 
πτοηθέντ ε;, διτιρήθησαν είξ δύο σώματα 
καί περιέμειναν στερρφ τφ  ποδί τόν έχ- 
θρόν

[Έ π « τ* ι αυνέχ ιια ]. Π αν . Π ανας

Π ΑΤΛΟΓ ΛΙΝΔΑ.0

Ε Λ Ε Ν Η  Π Ο Τ Γ Κ
[Συνέχεια]

Ή  'Ελένη, ήτις ουδόλως είχε κινηθή, 
έστρεφεν αύτφ  τά νώτα καί έπομένως δέν 
παρετήρησε τήν κίνησίν του.

Ητο πολυτιμότατον προσευχητάριον 
τοΰ ΙΕ αίώνος, καλλιτεχνικώς έπί π α π ύ 
ρου γεγραμμένον' τά άκρα, ή κορυφή, ώς 
καί αί έπιγραφαί,ήσαν τόσψ λεπτώς έπί 
ξύλου δρυός κεχαραγμέναι, ώστε ευκόλως 
άνεγνώριζέ τις τήν πολυετή έργασίαν καί 
υπομονήν, τίς οίδε τίνος καλογήρου, τό 
δέ δέμα, έξ έσφυρηλατημένου χρυσού, δέν 
ΰπελείπετο ποσώς τοΰ δλου,κατά τήν τέ 
χνην καί τήν πολυτέλειαν' έπ'αύτοΰ ήσαν 
έσπαομένοι πλήθος πολύτιμοι λίθοι θαυ-

μασίως συνδεδεμένοι, εις δέ τά τέσσαρα 
αύτοΰ άκρα ητο γεγλυμμένον τό στοιχεΐον 
Π υπό ηγεμονικόν στέμμα.

—  Τί λαμπρόν προσευχητάριον ποΰ 
έχεις ‘Ελένη, άνέκραξεν ό πρίγκηψ, άφοΰ 
έπί πολύ τό έθαύμασε.

— Ναί, *ίνε τό προσευχητάριον τής 
μητρός μου, άπήντησεν αίφνιδίως στρα- 
φεΐσα καί προφανώς τεταραγμένη, τό μό
νον ένθύμιον, τό όποιον έχω έκ μέρους 
τΌ5, σήμερον φαίνεται θά ήμυυν πολύ 
άφηρημένη καί τό άφησα έκεΐ,διότι συν» 
ήθως τό φυλάττω .

— Δέν πιστεύω νά έφάνην αδιάκριτος, 
προσέθηκεν ό πρίγκηψ, ένφ συγχρόνως 
άπέθετεν αυτό έπί τής τραπέζης.

— Καθόλου, είνε π ιλ ύ  ώραϊον παρα- 
τήρησέ το.

— Είνε θαυμάσιον, έπανέλαβεν εκε ί
νος, περιεογαζόμενος αυτό, καί βεβαίως 
ανήκει είς ήγεμονικήν οικογένειαν. . . τό 
στέμμα αύτό . .

— Άναμ,φιβόλως ή μητέρα τό ήγό- 
ρασε πρό πολλών έτών άπό κανένα πα- 
λαιοπώλην. Ακριβώς δέν γνωρίζω, άλλά 
καθ’δσον ένθυμοΰμαι, τό έκράτει πάντοτε 
ή μήτηρ μου καί διά τοΰτο μου είνε πολύ
τιμον, ποτέ δμως δέν έζήτησα νά μάθω 
άπό ποΰ τό έπρομηθεύθη.

— Ά λ λά  τοιοΰτο πρόίγμα νά πωληθή 
πολύ δύσκολον μοΰ φαίνεται,προσέθηκεν ό 
πρίγκηψ δυσπιστών, ένώ συγχρόνως τό ά 
πέθετεν είς τήν θέσιν του.

— Τις οίδε! πιθανόν κακοήθης υιός... 
άπήντησεν ή Ελένη μετά προσπεποιημέ- 
νης άδιαφορίας, ήτις δέν διέφυγε τήν προ
σοχήν τοΰ Ριχάρδου.

— Ά λ λ ά  πώς ; τήν ήρώτησεν.
Ή  Ελένη είχεν έγερθεΐ, ή^η ισταντο 

αντιμέτωποι.
— Ριχάρδε ! άνέκραζεν ή 'Ελένη συγ- 

κεκινημένη,δέν θέλω ποτέ νά μετανοήσης, 
διότι μέ έγνώρισες' πρό ολίγου έκ τοΰ μο
νολόγου σου ήννόησα δτι πολύ πιθανόν 
νά είσαι διατεθειμένος νά άναφέργις εις τήν 
οίκογένειάν σου περί τής γνωριμίας μας' 
αυτό δέν πρέπει νά γίνγ) ποτέ, άκουσόν 
με, φ ίλτατε , καί ένθυμήθητι, δ,τι θά σοί

j είπω — γνώρι ζε δέ δτι μόνον τήν άλή- 
θειαν σοί λέγω. — Ένωσις μεταξύ μας 
τοιαύτη, δηλαδή τήν όποιαν εύλογεϊ ή 
Εκκλησία , είνε άδύνατον νά ΰπάρξη .Ώ  ! 
ναί, άκουσόν με,καί άν άκόμη, παραφερό- 
μενος υπό τοΰ πάθους, ήθελες άπωθήσν) 
καί περιφρονήσν) τό π2ν, ώς καί αύτό τό 
όνομα,τό όποιον έκληρονόμησες άπό τούς 
πατέρας σου άγνόν καί διά τό όποιον 
δικαίως σεμνύνεσαι, ώς έλεύθερος δέ καί 
ανεξάρτητος ήθελες γονυπετήση έμπρο- 
σθέν μου τείνων μοι τήν χεΐρα, καί τότε 
άκόμη, Ριχάρδε, δέν θά δυνηθώ νά τήν 
δεχθώ. Πίστευσόν με σοί λέγω καί μή μέ 
έρωτας τό διατί.

Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις έπρό- 
φερε δι’ ΰφους άλλοκότου καί μετά σο- 
βαρότητος' ό πρίγκηψ έμενεν έννεός, άμ- 
φιβάλλων άν ήκουσε καλώς δ,τι έξεστό- 
μίσεν ή 'Ελένη.

Ό  Ριχάρδος έσφιγξε τόσψ σφιγκτά τήν

χεΐρα τής 'Ελένης, ώστε αυτή έροίγησε 
σύσσωμος.

— "Ας τάφήσωμεν αΰτά πλέον, άνέ- 
κραξε στραφεΐσα αίφνηδίως, ΐνα μή προ- 
δώσγι τήν συγκίνησιν, ήτις τήν κατείχε, 
καί Ϊνα σφογγίση τά δακρυά της, θέλεις 
νά σοΰ παίξω κάτι τ ι  ;

Καί πριν ή περιμείννι άπάντησιν, έκά- 
θησε πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού καί ήρξατο 
άνακρούουσα μέλος τ ι '  ά λλ ’ δσον καί άν 
προσεπάθει νά φανή άταραχος καί χαρί
εσσα, δέν ήδύνατο νά το κατορθώσΥ) καί 
άκουσίως της, χωρίς διόλου νά τό ένοήσϊ), 
άπό τοΰ εύθύμου έκείνου μέλους μετέβη 
είς νυκτερινήν τινα καί λίαν μελαγχολι
κήν μονψδιαν τοΰ Σωπέν άπαπνέουσαν τό 
σην μελαγχολίαν, δσην έξεφραζον κατά 
τήν στιγμήν εκείνην οί μέλανες οφθαλ
μοί της.

Ό  Ρ ιχάρδος, στηριζων τήν δεξιάν έπί 
τοΰ θρονιού τής Ελένης, ήγγιζε σχεδόν 
τόν βραχίονά της καί περιβάλλων αυτήν 
διά τοΰ περιπαθούς βλέμαατός του έφαί- 
νετο συγκινούμενος είς έκαστον τόνον 
τής μελαγχολικής εκείνης μονψδίας.

’Εντελώς άφηρημένη ή Ελένη είχε τό 
άπλανές της βλέμμα έστραμμένον πρός τό 
βάθος τοΰ δωματίου, τά χείλη της συνε- 
σφιγμένα, τό δέ στήθος της έπαλλεν ή- 
σύχως, ένώ ό Ριχάρδος, συγκεκινημένος I- 
κυψε καί σχεδόν έψαυσε διά τών χειλέων 
του τήν ώ^αίαν της μελανήν κόμην.

Μόλις -ίισθάνθη τήν ψαΰσιν εκείνην ή 
'Ελένη καί ρίγος διέτρεξε καθ’ δλον τό 
σώμά της.

Κατέστη ώχοά, ri ζωηρότης άπωλέσθη 
τών παοειών της, οί δάκτυλοί της μηχα
νικώς ήδη έπλανώντο έπί τοΰ κλειδοκύμ
βαλού,τό δέ βλέμμα είχεν έτι έστραμμένον 
πρός τό βάθος τοΰ δωματίου Ό  Ριχάρ
δος κύπτων πάντοτε , αισθάνεται τήν 
αναπνοήν της καί εισπνέει μεμαγευμένος 
τό λεπτόν έκεΐνο άρωμα, δπερ άναπέμπει 
ή λατρευομένη γυνή ήδη τά φλογερά 
του χείλη έγγίζουσι τήν ψύχραν παρειάν 
της. Ένφ δ' έκείνη τρέμει, ό Ριχάρδος 
θωπευτικώς στρέφει τήν κεφαλήν τη ς - τά 
βλέμμα του άντικρύζει τό ίδικόν της' ήδη 
πλησιάζουσιν άλλήλους καί τά τρέμοντα 
χείλη των ένοΰνται είς περιπαθές έρωτι- 
κόν φίλημα. Οί δάκτυλοί της έγκατα- 
λείπουσι τά  πλήκτρα, αί χεΐρές της ά- 
δρανώς πίπτουσιν έπί τών γονάτων καί 
κλίνει τήν κεφαλήν ώς πληγωθέν πτηνόν. 
*0 Ριχάρδος τϊ) ψιθυρίζει κάτι τ ι  μαγευ 
τικόν, τρυφερόν^ άκατανόητον, καί τήν 
φιλεΤ καί πάλιν.

Ή  'Ελένη τότε άνεπήδησεν όρμητι- 
κώς τοΰ θοονίου της καί έκάλυψε τό πρό- 
σωπον διά τών χειρών. Έφαίνετο δτι ήτο 
απαραίτητος δι’αϋτήν ή βιαία έκείνη κί· 
νησις, διότι ήν λίαν στενοχωρημένη, ένφ 
δέ ό Ριχάρδος περιέ βάλλε διά τοΰ βραχίο- 
νος τήν κομψήν αυτής όσφύν,ΐνα τήν στη- 
ρίξϊ),εκείνη στρέφει τό πρόσωπον καί α τε 
νίζει αυτόν διά παρατεταμμένου βλέμα- 
τος, μεστοΰ έρωτος, ένφ συγχρόνως τά 
χείλη της έμειδίων μειδίαμα άπεικονίζον 
άπασαν τήν ευτυχίαν της.
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Έν τφ  μεταξύ, χωρίς κάν νά τό έννοή- 
σωσι, τό σκότος έπεχυθη έν τφ  [Μκρφ 
έκείνφ δωματιψ , άναμφιβόλως δέ θά Ιμε- 
νον έπί πολύ Ιτι έν τ?ί στάσει έκείνγ), άν 
δέν ήκουον τόν κρότον τών πινακίων, έν 
τφ  παρακειμένψ δωματίψ, έν φ ή άνυπό-

βολον τοΰ ’Απριλίου, πρό ολίγου I- 
φθασεν άμαξα αριστοκρατική, ίιπό ?ξ ΐπ -  
πων συρομένη, καί άπεβιβασεν είς « Α
γιον Βαλεντίνον» τέσσαρα άτομα καί 
πλήθος αποσκευών.

Άναμφιβόλως θά ησαν πλούσιοι καί 
άριστοκράται οΰτοι, διότι, έκτος τοΰ δτι 
πάραυτα ήννόει τις τοΰτο, τό είχε γ νω 
στοποιήσει καί ό αμαξηλάτης είς τόν

μονος υπηρέτρια προετοίμαζε την τράπε- καλόν Ιγνάτιον, τόν ξενοδόχον, Ά λ λ ω ς  
ζαν. τε, πρό δύο ήδη ημερών, παρήγγειλαν νά

— Θεέ μου ! έπτά και τέταρτον ! άνέ- τους κρατήσωσι δύο καλά δωμάτια καί 
κραξεν δ Ριχάρδος Ιντρομος,και έγώ προσ- μίαν αίθουσαν έπί τοΰ πρώτου πατώμα- 
εκάλεσα δύο κυρίους τάς έπτά είς γεΰμα ... τος, προς δέ καί δύο δωμάτια διά τους 
έκτος τούτου, τάς δέκα φεύγει τό τοαΐ- ύπηρέτας.
νον καί έγώ οΰτε κ«ν έφρόντισα διά τ ί -  Ησαν οί πρώτοι περιηγηταί τοΰ έπ -
ποτε. Έ  ! ας είνε, θά δικαιολογηθώ είς ερχομένου θέρους, διότι, ώς γνωστόν, δ 
τους κυρίους έκεινους. Καί τώρα, φ ιλτάτη  * Αγιος Βαλεντίνος» δέχεται πολλούς 
μου, θά σέ άφήσω λοιπόν είμεθα σύμφω- έπισκέπτας κατά τό θέρος, ώς έκ τής 
νοι, ή διεύθυνσις είναι ή έξής : «Κύριον λαμπρδς αυτοΰ έπί τοΰ όρους τοποθεσίας
Κάρολον Ζαχαρίαν θαλαμηπόλον» ' έπί καί τών πέριξ πευκών καί έλάτων. 
τοΰ φακέλλου δέ τό ψηφίον Ρ "Ο Ζαχα- Οί σύζυγοι ΐσταντο περίεργοι πρό τοΰ
ρίας είνε είς έμέ πολύ άφωσιωμένος. Χαΐ- 
ρε, λοιπόν, φ ιλτάτη , καί δσον τό δυνατόν 
θά έπιστρέψω γρηγορώτερα.

Τ η ν  έφίλησε διά τελευταίαν φοράν καί 
άνεχωρησεν.

ήνεψγμένου βιβλίου τών ξένων, έν φ  πρό 
ολίγου οί περιηγηταί έσημείωσαν τά ο- 
νόματά των καί προσεπάθουν νά μαντεύ
σουν την σχέσιν, ητις τούς συνέδεε' πότε 
Ιλεγον, δ ι ι  ησαν έξ αίματος συγγενείς,

Ή  Ελένη μειδιώσα παρηκολούθησεν αΰ- καί άλλοτε τούς έξελάμβανον διά νεο-
τόν διά τοΰ βλέαματος έκ τοΰ παραθύ - νύμφους. Έπί τοΰ βιβλίου ησαν σημειω-
ρου' ητο ευτυχής, διότι τόν ήγάπα καί μένα τά έξής ονόματα :
ητο βεβαία οτι ήγαπάτο. «Κύριος Β. Γιούγκ— Άστορία έν Όρε-

Ό  Ριχάρδος τάχ ιστα  ίφθασεν είς την γόντρ 
παρακειμένην όδόν, έν ή τόν περιέμενεν ή »Μίς Ελένη Γιούγκ.
αμαξά του, διέταξε δέ τόν ήνίοχον νά » Κάρολος Ζαχαρίας, θαλαμηπόλος.
τόν φέρϊ) δσον τάχ ιστα  είς τό ξενοδοχεϊον. 

Καί ή άμαξα άπήλθε δρομαία, έν φ  δ
• Αΰγούστα Σβέλ, θαλαμηπόλος». 
Ή  έπιγραφή τοΰ ξενοδοχείου

Ριχάρδος, έξαλλος 4κ τής χαρίς, έσύριζε «Α γ ίου  Βαλεντίνου» ην άνηρτημένη διά
χαμηλοφώνως εδθυμόν τι τεμάχιον έκ τής χρυσών γραμμάτων έπί τοΰ εξώστου, τό
Φατινΐτϋα,ξ. δέ οικοδόμημα άρκετά εΰρύχωρον καί κα-

Πολλάκις άνέχραξεν : νονικόν. Μεγάλη μαρμαρίνη κλίμ,αξ ώδή-
— Ελένη μου, Ελένη μου, πόσον σέ γει άπό τής μεσαίας θύρας είς τό πρώ-

λατρεύω. τον πάτωμα, δπερ είχε τρία άρκετά εΰρύ-
Καί συγχρόνως έγέλα διά την παιδα- χωρα δωμάτια' είς τό μεσαΐον πάτωμα

ριώδη έκείνην χαράν του. ύπήρχον μόνον τά δωμάτια τής ύπηρε-
Τήν δεκάτην παρά τέταρτον ακριβώς, σίας καί τό έστιατόριον.

άνεχώρει ή Αμαξοστοιχία, δ δέ Ριχάρδος 
έκ τοΰ παραθύρου τοΰ βαγονιού του έχ*ι- 
ρέτα τούς κατευοδώσαντας αΰτόν φίλους 
του

ΙΑ' '

Πρό έ νός σχεδόν τετάρτου συζητώσιν

Παρά τον μικρόν έξώστην τοΰ ξενοδο
χείου ΰπήρχεν, άλλοκότως κεχρωματιβμέ · 
νον, δμοίωμα τοΰ έσταυρωμένου.

Έ πί τοΰ μεσαίου παραθύρου τοΰ πρώ
του πατώματος συνδιελέγοντο εΰθύμως 
ή Ε λ έ ν η  καί δ Ριχάρδος, έ ν φ  συγχρόνως 
έθαύμαζον τήν πρό αΰτών μαγευτικήν 
θέαν' άπό τής πρωίας έσκέπτοντο ν' άνα-

δ καλός ’Ιγνάτιος καί ή δλοστρόγγυλος ; χωρήσωσιν, άλλ ’ ήναγκάσθησαν νά μεί-
σύζυγός του,οί κύριοι τοΰ έπί τοΰ ύψώμα 
τος Ξενοδοχείου τοΰ «Α γ ίου  Βαλεντίνου» 
καί έν τούτοις αδύνατον αποβαίνει αΰ- 
τοϊς νά έξηγήσωσι τήν παράδοξον ταύτην 
ιδιοτροπίαν.

— Άκοΰς έκεΐ, βρέ γυναίκα, ϊλεγεν,

νωσιν ώς έκ τής κακοκαιρίας' τό έμπό- 
διον δέ τοΰτο εδρισκον,έν τ·7ί εΰθυμί^: των, 
άρκετά νόστιμον καί έγέλων έγκαρδίως.

Διότι έπί τέλους, τίς έβίαζεν αΰτοΰς 
ν’ άναχωρήσωσι ; Μήπως δέν ήσαν εΰτυ- 
χεΐς είς όποιονδήποτε μέρος καί άν εΰρί-

άκόμα δέν ήλθε καλά καλά δ Απρίλης, σκοντο δμοΰ ; 
άκόμη παντοΰ είνε τό χιόνι καί αΰτοί j Πέντε ήδη ήμέραι παρήλθον άφότου 
έδώ κάνουν εκδρομήν. | συνηντήθησαν, καί έν τούτοις έφαίνοντο

— Καλέ τ ί σέ μέλλει, ’Ιγνάτιε, άπήν- 1 αυτοϊς ώς πέντε μόνον ώραι' τόσον τα- 
τα ή ολιγόλογος σύζυγός του' άφησε | χέως παρήρχετο δι' αΰτοΰς δ καιρός, 
τούς ανθρώπους νά κάνουν τό κέφι τους. | Τά πάντα Ιβλεπον ρόδινα καί περί οΰ- 
Πληρώνεσαι ; I ! λοιπόν μή ρωτ^ς. ! δενός έσκέπτοντο μετά σοβαρότητος' τά

Καί πράγματι, μ’ δλον τό σχετικόν πάντα τοΐς έφαίνοντο άστεΐα καί λαμ- 
ψΰχος,τήν χιόνα καί έν γένει τό εΰμετά- ; πρά συγχρόνως" καί τά ρακένδυτα παιδία

ϊ τ ι ,  άτινα άπήντων έπί τής όδοΰ, τοΐς 
έφαίνοντο άγγελοι, Χερουβείμ' τόσον είχε 
τυφλώσει αΰτοΰς δ Ιρως.

Τά μικρά χωρία, άτινα διήρχοντο, τά 
έξελάμβανον ώς μαγευτικάς πόλεις' μετά 
τοσαύτης δέ όρέξεως ϋτρωγον τό λιτόν 
πρόγευμα, δπερ τοΐς προσέφερεν δ καλός 
’Ιγνάτιος καί ή περιποιητική Γιοζέφα, ή 
σύζυγός του, ώστε άμφέβαλον άν θά προ- 
ϊτ ίμων κατά τήν στιγμήν έκείνην πολυ
τελές γεΰμα είς τό Αΰτοκρατορικόν Ξενο- 
δοχεΐον τοΰ Βερολίνου.

Ά πό  καρδίας έγέλων διά τά τεχνά
σματα, άτινα μετεχειρίσθη δ Ριχάρδος, 
tva καταπείση τόν πατέρα του δτι ώ- 
φειλε νά ταξειδεύσγ), καί έξελάμβανον ώς 
μέγ* κατόρθωμα, δτι ήδυνήθησαν έπί τέ
λους ν(ί εύρεθώσι μόνοι, μακράν τών ο
χληρών βλεμμάτων καί τών άλλων παν
τοειδών παρεξηγήσεων.

Ό  Ριχάρδος είχε κατορθώσει νά πεισγι 
τόν πατέρα του δτι ταξειδεύων είς Τυρό- 
λον ήδύνατο νά έγείργι πολύ τό ενδιαφέρον 
έάν διετήρει τό πραγματικόν όνομά του 
καί τούς τίτλους του,έπομένως καί έκεΐθεν 
άκόμη έλάμβανε τάς έπιστολάς του ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Καρόλου Ζαχαρίου, 
τοΰ θαλαμηπόλου του.

’Εκτός τούτου, ή τε Ελένη καί δ Ρ ι 
χάρδος, είχον καταλλήλως κατηχήσει 
τούς θαλαμηπόλους των, ΐνα εΰρίσκωνται 
ένήμεροι τών πραγμάτων, μή τυχόν άκου- 
σίως των ήθελον τούς προδώσει.

Κατ’ άρχάς έ'φυγεν δ είς κατόπιν τοΰ 
άλλου καί συνηντήθησαν πρώτον είς Τυ- 
ρόλον, δπου Ιμεινον είς τό αΰτό ξενοδο- 
χεΐον' έπεσκέφθησαν τό θέατρον δις, τήν 
δέ έπομένην, ό μέν Ριχάρδος άνεχώρησε 
διά τής πρωινής Αμαξοστοιχίας, ένφ ή 
Ελένη διά τής μεταμεσημβρινής.

Πάλιν συνηντήθησαν είς Λάνδεν, δθεν 
έκαστος χωριστά παρήγγειλεν άμαξαν

Ό  αγαθός ξενοδόχος πολύ ήπόρησε πώς 
δ υψηλός ξένος κύριος, καί ή ώραία έκείνη 
λαίδη, ένφ ΐίφαγον δμοΰ είς τήν κοινήν 
τράπεζαν, χωρίς κάν νά άποτείνωσι πρός 
άλλήλους τόν λόγον, έπρόκειτο νά φύγωσι 
τήν ιδίαν ημέραν καί διά τό αυτό μέρος' 
διό κατά πρώτον έπορεύθη πρός τόν Ρ ι 
χάρδον, καί έπειτα πρός τήν Ελένην, καί 
έξέφρα σε τήν ιδέαν δτι πολΰ οίκονομικώ- 
τερον, καί βεβαίως όχι δυσάρεστον θά 
ήτο, έάν οί υψηλοί ξένοι εΰηρεβτοΰντο 
νά συνταξειδεύσωσι.

Τόσψ μάλιστα έπέμενε παρά τφ  Ριχάρ- 
δψ, ώστε οΰτος ήναγκάσθη νά τό προτεί- 
vvj είς τήν ώραίαν άμερικανίδα, ήτ ις , κατά 
τήν στιγμήν έκείνην, κατήρχετο τοΰ ξε
νοδοχείου, δπως περιηγηθϊί τήν πόλιν.

Ή  κυρία έδέχθη μέ πολλήν εΰχαοίστη- 
σιν καί οΰτως ?κτοτε ή μις Έλενη Γιούγκ 
καί δ Ριχάρδος, δβτις ήδη λαμβάνει τό 
όνομα κ. Γιούγκ έξ Άστορίας, συνταξει- 
δεύουσι.

Είτα ή αμερικανική ιδιοτροπία, ήν έκέ- 
κτηντο,ίκανοποίει δεόντως τήν παράδοξον 
όρεζίν των τοΰ νά ταξειδεύωσιν έν καιρφ 
χειμώνος.

Χθές διήνυσαν έπί ανοικτής άμάξης
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καί υπό τόν ώρκιότερον καιρόν, δν δύνα- 
τα ι  νά παράσχγ) ή άνοιξι; είς τ ά ;  Ά λ π ε ις ,  
τό διάστημα άπό τοΰ Λάνδεν μέχρι « Ά 
γιου Βαλεντ ίνου» ’ έκάθηντο πλησίον άλ- 
λήλων, περιτετυλιγμένοι έντός τοΰ αύτοΰ 
γουναρικού, διότι ό άήρ Υ1 το άρχετά ψυ
χρό; ε’ισέτι, δέν Ιπαυον δέ νά γελώσι *αί 
νά θαυμιάζωσι τάς ώραία; τοποθεσίας' 
ό Κάρολος Ζαχαρίας καί ή Αΰγούστα, οΐ- 
τινες ειχον ηδη αρκετά γνωρισθίί, εΐποντο 
έντός κεκλειβμέννις άμκξνις.

Καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ ωραίου 
έκείνου περιπάτου οί οφθαλμοί των διη- 
νεκώς έμαγεύοντο παρατηροϋντε; ότέ μέν 
τούς ήδη χλοερούς καί καταπρασίνου; λε ι
μώνας, τά υψηλά καί χιονοσκεπή Ιτι 
δρη καί τά πυκνά έκ πευκών καί έλάτων 
δάση,έίτινα κατήρχοντο εως είς τούς πρό- 
ποδας τών όρέων δπου Ιορεε παταγωδώς 
6 Ίννος.

Ή δη  δέ κεκλεισμένοι ώς έκ τίίς χιόνος 
εί; τά ζενοδοχεΐον τοΰ«Ά γ ίου  Βαλεντίνου» 
όχι μόνον δέν δυσηρέστει «ύτούς τοΰτο, 
άλλ'ήσθάνοντο δτι ησαν έπίσγις ευτυχείς, 
άρκεϊ OTt εΰρισκοντο όμοΰ καί μόνοι.
4̂ Ουδέποτε έσχ,έφθησαν δτι θά χωρισθώ- 

σιν, οΰτε ήθελον κάν νά τό σκεφθώσιν 
ησαν ευτυχείς καί τοΰτο τοΐς ίρκει.

Καθ' δλην τγ·,ν πρωίαν δέν Ιπαυσεν ή 
χιών, περί την μεσημβρίαν δμω; διελύθιη- 
σαν ολίγον κα τ ’ ολίγον τά νέφη, μετά με
σημβρίαν δέ ό ηλιο; ειχεν δλως διόλου 
διαλύσϊΐ αυτά καί αναζωογονήσει τήν φύ- 
σιν διά τών θερμών του άκτίνων.

Τοΰτο δμως δέν ηύχαρίστησε πολύ τόν 
καλόν ζενοδόχον, διότι έσυλλογίσθη δτι 
καί αύτή^ άκόμη τήν ήμέραν έάν ήθελον 
ήδύναντο νά φθάσωσιν έγκαίρως εις Σπό- 
δινιγκ καί διά τοΰτο πολύ έφοβεΐτο.

’Εν τοσούτψ ό Ριχάρδος καί ή Ελένη 
έκάθηντο πολύ πλησίον άλλήλων, έντός 
τή ί  κοινές αιθούσης καί τόσον ήσαν άφω- 
σιωμένοι είς τήν ομιλίαν των, ώστε οδτε 
κάν άντελήφθησαν τής άτμοσφαιρικί^ς με
ταβολές- αίφνης ή Ελένη έγεοθεΐσα περι
χαρής καί κτυπώσα τάς χεϊρας,

—  Ά  ! νά ό ήλιος, άνέκραζεν.
— Αλήθεια , ποοσέθηκεν ό Ριχάρδος 

έπίσης χαίρων.
» *  Επλησίασαν άμφότεροι είς τά παρά- 
θυρον καί πρός στιγμήν έσιώπων.

"Η πρό αυτών θέα ητο απερίγραπτος 
έν τ?) μαγεία τη ; .

Έντός τής καθαρό!; έκείνη; ατμόσφαι
ρα; ευχαρίστως άνεπαύετο ό οφθαλμός 
έπί τών έζό χων έν άντιθέσει χρωμάτων 
τών χιονοσκεπών όρέων, τών καταπρα- 
σίνων δασών καί τΐίς μακρόθεν φαινομέ- 
νης καί ΰπά τοΰ ήλιου καθέτω; φωτιζο- 
μέννις ήρέμου λίμνης τοΰ Χάϊδερ Ά φ ' 
έτέρου, ολίγον πλαγίως, ήγ^ίρετο μεγα 
λοπρεπές καί άρχαΐον κτίριον, οπερ,ώ; έκ 
τοΰ κωδωνοστασίου του, έφαίνετο άνν^κον 
*ΐς τήν υπηρεσίαν τή ;  θρησκείας.

— Τί ώραϊα ! I ! Ριχάρδε ; άνέκοαζε 
τέλος ή Ελένη στενάζασα.

— Αριστούργημα, φ ιλτάτη  μου ! τ^ 
άπήντησεν ό Ριχάρδος.

Καί πάλιν ή 'Ελένη έβύθισε τά βλέμμα

έντός τής μαγευτικές έκείνης τοποθε
σίας, άκουσίως της δμως πάλιν συνήν- 
τησε τά ογκώδες έκεΐνο λευκόν οικοδό
μημα μέ τά πολλά παράθυρα καί τό μ ι
κρόν κωδωνοστάσιον.

Τοΰτο παρατηρήσας ό Ριχάρδος :
— Ά νευ  αμφιβολία; θά είνε κανέν μο

ναστήρι, είπε, πόσοι δυστυχείς, μή δυνά- 
μενοι νά συντηρηθώσιν είς αύτάν τόν κό
σμον, ευρίσκουν έκεΐ ήσυχίαν καί άνά- 
παυσιν !

— Ά  ! Ριχάρδε ! είναι καί πολλοί ά λ 
λοι, οί όποιοι Ιχουν άφθονα τά μέσα, καί 
έν τούτοις ευχαρίστως θά κατέφευγον έκεΐ. 
Πολλάκις ήκουσα τόν πνευματικόν μου νά 
μοί λέγν) δτι εινε δειλία νά κλείεται τις 
έντός τών τειχών τής μονής, έπειδή δέν 
2χει τά θάρρος νά παλαίσγι μέ τάς δυσ
τυχίας τής ζωής' καί μ’δλον τοΰτο, έγώ 
θά τό Ιπραττον , χωρίς καμμίαν τύψιν 
συνειδότος! Τί, γελ^ς ; δέν αστειεύομαι" 
αισθάνομαι δλον τά θάρρος.

—  Δέν γελώ, άλλά καί δέν σέ συμβου
λεύω νά τό κάμϊ)ς' πολύ πιθανόν νά εινε 
ώραία έκεΐ, άλλά έδώ είνε, νομίζω,καλλί
τερα' Ιλα τώρα' άφησε τάς λυπηράς αΰ 
τάς όμιλίας.

Καί συγχρόνως Ιστρεψεν ήσύχως τήν 
κεφαλήν της καί διά τών χειλέων ήγγιβε 
τούς οφθαλμούς καί τά χείλη της.

— Έ π ί τέλους, έπανέλαβεν ό Ρ ιχάρ
δος, πρέπει νά μάθωμεν καί τά μέρη, είς 
τά όποια εΰρισκόμεθα' τ ί λές, Ελένη, 
κάμνομεν ενα περίπατον, εως έκεΐ έπάνω ; 
μήπως σέ πειράζει ή υγρασία ;

— *Ω, δχι ! εχω χονδρά υποδήματα' 
περίμενε καί μετά πέντε λεπτά θά είμαι 
έτοιμη.

Κατερχόμενοι, άπήντησαν τούς ζενο- 
δόχους, οΐτινε; έκάθηντο παρά τήν θύ- 
ραν, μόλις δμως είδον τούς ζένους των, 
αμέσως ήγέρθησαν.

Τοΐς εδ ωκαν μερικάς πληροφορίας. ‘Η 
Μονή έκείνη έκαλεϊτο τής Ά γ ια ς  Μαρίας, 
έκεΐ κάτω έ'κειτο ό πύργος Φΰοστενβεργ, 
ό όποιος δμως τώρα έχρησίμευεν ώ; φρε- 
νοκομεΐον γυναικών.

Έκεΐ κατώκουν καί άδελφα'ι τοΰ Ε λ έ 
ους, αΐτινες περιεποιοϋντο τούς πάσχον- 
τας ' τό τέλος δμω; τής όμιλίας των ήτο 
νά βΐβαιώσωσι τού; πελάτας των μεθ’δρ- 
κου, δτι δέν θά εδρισκον καλλίτερον ζε
νοδοχεΐον, ούτε περιποίησιν προθυμοτέραν 
άπό εκείνης ή* είχον είς «"Αγιον Βαλεν
τίνον » .

Καθ’δλον τό απόγευμα πεοιηγήθησαν 
τάς πέριζ τοποθεσίας, τήν δέ έσπέοαν 
έπισ τρέψαντες έ'φαγον μέ πολλήν δρεζιν 
τό λιτόν των δεΐπνον.

Τόσον δμω; ήσαν ευθυμοι καί γ ελα 
στοί, ώστε ή κυρία ζενοδόχο; δέν έπίστευε 
καί αυτή ή ίδια, πώ ; τόσον αί περιποιη- 
σει; τη ;  κατώρθωσαν νά εΰχαριστήσωσι 
τού; εύγενεΐ; τη ;  πελάτα ;.

[Έ π ετα ι συνέπεια]
*Χ.

χυρ'ιαν Καν Ήλιοπούλου χαΐ χχ.’Ιω. Δαρμάρον Σώ- 
ζον, Δημ. Θεοφιλόπουλον, Ά 9 . Βρυζάχην χαΐ Γ. 
Μίσιον. Σύνδρομα1! ύμων έλήφθησαν. Εύ/αριστοΰμεν. 
— χ. Γ. Γιανέντσον. ’Εστάλη χαι τό Δ1. — κ. Κ . 
Σ. Σ. Α θη γα ΐ. ’Ακατάλληλον. — χ. Άριστείδην 
Δ. Άβούρην. Ένεγράφητε άπό 1ης Ιουλίου — χ. 
Άνδρ. Σπηλιάδην. Τηλεγράφημά σας έλήφθη Ά π η ν-  
τήσαμεν.— χ. Ά θ .  I. Λαουταρίδην. Έλήφθη έπι· 
στολή σας. Μεριμένομεν έχχαθάρισιν. Τά φύλλα τοΰ 
χ Π. Κ . άπεστάλησαν. — χ. Ν. Σουλάχον Έ λ ή -  
φθη έπιταγή, άνιίτιμον 6 συνδρομών. Δεγθητε τάς 
έγχαρδίους ευχαριστίας μας. Φύλλα ίλλείποντα άηε- 
στάλησαν. — x. II. Κατσούλην. Έλήφθη γραμματό- 
σημον. Έγράψαμεν ύμΓν περί τοΰ λογαριασμού. — χ. 
Γ . Α . Κωτσάχην. Έ λήφθη έπιταγή. Εύχαριστοΰ- 
μεν. «Βιος τοΰ Μωάμεθ» άπεστάλη. — χ Κ . Ψ. Έ -  
πιτρέψατέ μας ν’ άναβάλλωμεν τήν δημοσίευσιν, διότι 
Ισ/υροί λόγοι, οδς προφοριχώ; θά σας άναπτύξωμεν, 
θά πεισωσιν ΰμας πιστεύομεν, οτι έπράξαμεν χαλώς.

ΣυνΒροριηταΙ έγγράφονται εις τά 
«Ε κλεκτά Μυθιστορήματα» κατα πα- 
σαν έποχήν. Φύλ)^α προηγούμενα ευ- 
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλεία) ήμών, 
είς πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, καί τοΐς κ.κ. Ά νταποκρι- 
ταΐς ήμών.

ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΑΕΑΤΙΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΓ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ εΥΓ'Γ’ΡΙΙΛ Α.Μ Α.

All ΤΟΥ ΝΙΗΝΟΣ ΕΚΔΙΑΟΜΕΝΟΝ 
Σ χ ή μ α  4 ο ν  αελ ίδες  12 .

Συνεργάται χαθηγηταί, ύφηγηταί της Ί  άτριχης 
Σχολής χτλ — Α ιενθ υ τ τη ς  Α. Καλλ(6ω «&{ υφη
γητής χλ. — Έ χ βο τηζ  Κ. Κ οχ κο λ& το ς

Έ τη σ ία  συνδρομή έν 'Ε λλάδι δρ. 9 , έν τή αλλο
δαπή φρ. ΧΡ· 10

Σ υ ν δ ρ ο μ η τχ Ι  έ γ γ ρ ίφ ο ν τ α , ι  η α ρ  ή ^ ν

Α Ρ Τ Ι  Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η

ε  s x ^ i s r y v E Y

ΓΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΡΑΚΤΑ
Π ω λ ίΤ τ ιι ι ΐ ς  τό  γ ρ χ φ ι ΐο ν  ήμ& « ά ν τ ί  Sp - i -

ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΡ. ΚΑΛΤΒΩΚΑ

( Φ αρμ»*οποιο\> έν ΙΙάτραςς )

^πουδχια εύχαιρια δ ι’ άπαταν τήν Δοτιχήν Ε λ 
λάδα ΙΙωλεΤται ε\ς φιαλιδια χαι χατ’ όχαν.

Παρα τω Ιδίω /.ατασχίυάζεται ό θαυμάσιος r o r t -  
χοθρεπτι xoq Olyoq μ ε τα  Κ ίνα ς  κ α ι Κ α χαο ν . 
χαθώ; χα\ του Ε υχα Λ νπζο ν  ό πεφημισμένος α τ ζ ι·  
π υ ρ εζ ιχ ο ς  χα\ ΚοΛόμβον,ο μόνο; φημι όμενος χατλ  
της ό ιαρρο ίας, Απόδειξις εστω αί ε\ς ^χεΐράς το» 
ευρισχόμεναι συγχαρητήριοι έπ·.στολαι. διαχιχριμέ· 

i νων Ιατρών.
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