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ΚΑΡΟΛΟΤ ΜΕΡΟΤΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ
Μ Ε ΙΌ Σ  ΠΡΩΤΟΝ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΕ ΦΟΝΤΕΡΟΖ

[Συνέχεια]

Ή  Ά γνή  έπλιησίασε τούς άδελφούς α υ 
τής.

— Τί μγιχχνοοραφεΐτε λοιπόν ; ήρώ- 
TYiee.

— Τίποτε Είναι ύπόθεσις, ή όποία 
δέν σέ ένδιαφέρει. Ilyjyattve νά καθήσΥΐς. 
Νά, Ερχεται καί ή συντροφιά.

Ά>γ)θώς ό κύων τής φυλακής ύλάκτει 
έν τ91 αΰλΐί,ό δέ Μ ιρώ ανύψωσε τήν κεφα
λήν στρέφων αύτήν πρός τήν είσοδον Έν- 
τα υ τφ  κρότος πετάλων ήκούσθ·/).

Ό  ’Ιάκωβος Ελαβε τόθήραμα.δπερ Εφερεν 
«ίς τήν αΰλΐ)ν, Ινφ ό Ί β  μετέβη ΐ ν ’άνοίξγ) 
χ« ί θέση τόν ϊππον τοΰ ένωμοτάοχου ε’ις 
τόν σταΰλον.

Ή  κυρία Κερανδάλ άνέκυψεν έκ τής 
ύπνγιλίας, ϊνα ύποδεχθ-Tj τούς ξένους. Τό 
ώχρόν πρόσωπόν τνίς έφωτισθγι, ά λλ ’ οι 
ίδόντες αύτήν πρό δεκαετίας δυσκόλως 
θά άνεγνώριζον αύτήν.

Έ π ί  τή ς  ριοοφής τ·«; έφαίν«το ανίατος 
όδύνγ), ή 81 θ,λίψις έζωγραφεΐτο είς τά 
Ομματα κα ί  τ%ν μελαγχολιχήν αυτής ϊχ- 
φρασιν.

Ά πό  τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου τκις ίΐν 
«ιωπκιλή καί σύννους έφαίνετο οΐονεί ξένιη 
ΐϊρός τά περί αΰτήν συμβαίνοντα.

Διέμενιν ολοκλήρους ήμέρας είς τήν

έχκλνισίαν τοΰ Πενοέ, ψελλιζουσα ευχας, 
ών οΰδέ τήν Εννοιαν ήννόει.

Πολλάκις εΰρον αυτήν άναίσθ-ήτον,5ζϊ)- 
πλωμένϊΐν χαμαί εις τόν πρόναον. Ή  ά- 
σθενής έκείνγ) ψυχή έταλανιζετο ύπό μυ
στηριώδους νόσου, ήτις κατεβιβρ ωσκεν 
αυτήν καί ήν είς οΰδένα ένεπιστεύετο. 
Ενίοτε ή διέγερσις αυτής ήν τοιαύτγ), 
ώστε ένόμιζέ τις δτι θά παραφρονήσγ)

Έν τή συνοι«ι$ άπέδιδον τήν κατά- 
στασιν αυτής είς τάς θλίψεις τής χηρείας, 

Ύπήρχεν δμως άνθρωπός τις γνωριζων 
πλειότερα τών άλλων.

Οΰτος ήν ό Σακορράφας, ό φίλος τής 
Μαριάννας Κερανδάλ, ό φύλαξ τοΰ Σαίν- 
Ζιλδάς.

Ή  Μαριάννα άλγιθώς έγίνωσκε μυστι
κόν καταβιβ;ώτ*ον αύτήν. Ό  σύζυγός 
τγις, πρό τής αυτοκτονίας του, είχε διγι- 
γγ>θή αύτή τήν ιστορίαν τοΰ Νοέλ Τοε - 
λάν καί τό φιικώ^ες Εγκλγιμά του,έν πάσν) 
λεπτομεοεια Είχεν άποκαλύψει αυτή τήν 
πνιγήν τών χογιματων^ δι’ ών έπλήρωσε 
τά χρίγι του και τό μέρος ακριβώς έ'ν θα 
Ικειτο τό πτώαα τοΰ πατρός τήςΖουάνας 
Τρελάν, τής έγ*αταλτηφθεισκις νεάνιδ'ος, 
τής δυστυχούσες Ειως, περί ής δέν ή- 
κουσέ τι εκτοτε

Ή  ταλαίπωρος αΰτγ) γυνή, ή αγαθή 
καί άσθενής, ύπήιξε μάρτυς τών φρικα
λέων αγρυπνιών τοΰ συζύγου τνίς. Είδε 
τόν Πέτρον Κερανδάλ έγειρόμενον τήν νύ
κτα, ύπό τό κράτος απαίσιου εφιάλτου, 
πλανώμενον έν τφ  δωματιψ και φεύγοντα 
τόν ΰπνον, διότι άυ.α άπεκοιμΛτο ?βλετ:ε 
τό φάσμα τοΰ θύματός του, δπερ χατεδί- 
ωκεν αύτόν διά παραπόνων καί κραυγών.

Οί κάτοικοι τής Βρεττάνγις είναι δεισ- : 
ιδαίμονες. Ή  τΟψις τοΰ συνειδότος έκυρί- 
ευσεν αΰτόν τυσυΰτον.ώστε έπεζήτγισε νά 
εδριρ έν τφ  τάφψ άνάπαυσιν άπό τών ά-  ̂
φορήτων βασάνων του.

Καί αΰτή ή Μαριάννα, άναμιμντησκο- 
μένγ) τών φοβερών έκείνων νυκτών, ένόμι- 

; ζεν οτι χατεδιώκετο καί αΰτνι ύπό τών 
| αΰτών δραμάτων, διότι, χαίτοι δέν συμ- 
I μετέσχε τοΰ έγκλήματος, ειχεν οΰχ ήτ-

τον επωφε λτ,θή έξ αΰτοΰ. Ένόμιζε χατγ;- 
ραμένον τόν οίκόν της καί κατετρύχετο 
υπό βκθυτάτγις μελαγχολίας καί άπογο- 
γΐτεύσεως.

Τό σώχά τνίς μόνον Εζϊ) ΙτΓ ή ψυχή 
αΰτής είνε θανασίμως πλγιγή, δ δέ νοΰς

> fi · « V · ζ « / ttvjc έ<?ο = ννυτο ω; υτ?οτρ?ιχουσα εις
τάς τελευταίας αΰτής άναλάμψεις

‘Ο Πέτρος Κερανδαλ, τήν στιγαήν τοΰ 
θανάτου, άπγ)τγ)σε νά όρκισθή ή σύζυγός 
του δτι θά έτήρει σιγήν, ά λλ ’ ή σιωπή 
αΰτγ) άπέπνιγεν αυτήν.

Μόνος δ Ζεαννΐνος έγνώριζε τήν α ιτίαν 
τής όδύννις τες  Δέν ώμιλϊΐσε ποτέ ένώ- 
■πιόν του, άλλ’ ήννοοΰντο άμοιβαίως.

Ήϋΐέοαν τινά δ φύλαζ περιπατών μετ' 
αΰτής είς τό δάσος, ϊνα τήν διασκεδάσγ), 
τή εδειζε διά τοΰ δακιύλου τήν θέσιν 
2νθχ εκ,ειτο είς τό βά^ος τών ύδάτων τό 
σώμα τοΰ Νοέλ Τρελάν.

Έκείνγ) έγονυπέτϊΐσε καί καλύψασα διά 
τών χειρών τό ποόσωπον έψιθύρισε τάς 
λέξεις ταύτας μόνον : Θεέ μου, λαβε οί
κτον δι’ ήμβς.

Ουδέποτε ήκουσαν τό όνομα τής Ζου- 
άννας Τρελάν Ήγνόουν καί otv ύπαρχϊ) ϊ τ ι .

Οΰδέποτε πρός τούτοις προέφερον τό 
όνομά τγις. Έν τούτοις ή Μαριαννα τό 
ένεθυμεϊτο πάντοτε.

Οΰτως, ή γυνή αΰτγ), ί ζ η  έν τ?ί έπαύ- 
λει ώς άγαλμα άψυχον καί άδιάφορον διά 
τα περί αυτήν.

Έν τ^ πεπτωκυία έκείνν) οίκογενείιφ 
τό πρός τούς γονεϊς σέβας διετγιρεΐτο.Τά 
τέκνα τνίς περιεποιοΰντο καί είς άκρον έ- 
σέβοντο καί έτίμων αύτήν.

ΤΗτο μήττ,ρ
Σπανίως άνεμιγνύετο είς τάς συνδια

λέξεις, &ς μόλις ήκουε, κατεχομένγ) ύπό 
τών ζπαισίων σκέψεων τγις

Ή  μικρά ύπερέτις, άκούσασα τό βάδι
σμα τοΰ ΐππου, Ισπευσε πρός τήν θύραν.

Ηνέωξεν αύτήν καί δ ένωμοτάρχνις 
τοΰ Πορνιγουέν, ύψελός, έρυθροπάρειος μέ 
τούς μεγάλους αΰτοΰ μύστακας, έφάνγι 
έρχόμενος όπισθεν τοΰ ίερέως, δστις προ- 
•ήγεΐτο αΰτοΰ.

Ν. i  orp.
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Ό  ίερεΰς τοΰ Πενοέ ήν καχεκτικός, 
ισχνός, μέ κοιλανθείσας παρειάς, οξύ πω· 
γώνιον, γωνιωδη κεφαλήν καί άραιάν μι- 
ζοπόλιον κόμΥΐν.

Έφαίνετο άνθρωπος ταπεινός καί π τ ω 
χός' έν τούτοις ·ΐ)σθάνετό τ ι ;  βλέπων αυ
τόν δτι είχεν ένώπιον αύτοΰ αξιοπρεπή 
άνθρωπον, πλήοη άγαθότητος.

Ένώ ό ίερεΰς έχαιρέτα τους έν τή έ- 
παύλει καί έλαμβανε τήν παρά τήν θερ
μάστραν συνήθη αΰτώ Ιδραν, ό χωρ',φύ- 
λαξ, διά τής βροντώδους αΰτοϋ φωννίς, 
ανέκραξε :

— Καλή ’σπέρα σας ! Είσθε καλά, κ υ 
ρία Κερανδάλ ;

Καί ^ωρίς ν’ άναμείντ) άπάντησιν :
— Έ λ α ,  ώραία ! Τόσφ τό καλλίτερον! 

Καί σείς, δεσποινίς "Αγνή ; Πάντοτε ώ- 
ραιοτέοα. Σ2ς φέρω μίαν ανθοδέσμην μέ 
την άδειαν τή ;  κυρίας Κερανδάλ Eivat 
άπό άνθη τοΰ ΐδικοϋ μου κήπου, τόν ό
ποιον μόνος μου έγώ καλλιεργώ. Χειρίζο
μαι τόν λίσγον, δπως καί τό ξίφος' τά 
όπλα τής ειρήνης, δπως καί τά όπλα τοΰ j 
πολέμου !

"Ετεινε τ^ Ά γν^  τερατώδη άνθ οδέ· 
σμην, έν ■}) ύπήρ^ον άναμΐξ δάλενάι, κα
ρυόφυλλα, νάρδος καί άλλα φυτά καί ι
άνθη

— Δέν θέλω, δεσποινίς 'Αγνή, νά έ
χετε άλλα άνθη, είμή τά ίδικά μου, είπε 
γελών,

Έκείνη άπήντησε δι’ ΰποκλίσεως.
—  Ευχαριστώ, κύριε Μισό.
—  Λοιπόν, ένωμοτάρχα, είπεν είρωνι- 

κώς δ Κορεντΐνος, θά σέ έθαύμαζεν δλος 
ό κόσμος βλέπων σε μέ αυτό τό φορτίον.

— Έκρέματο είς τό έφίππιόν μου. Θά 
τό έφερα δμως ευχαρίστως καί πεζός. Διά 
τάς φίλας του, ΰπέλαβε ρίπτων έπί τ?5ς 
‘ΑγνϊΊς φλογερόν βλέμμα, δέν αισθάνεται 
κανείς τόν κόπον.

— Πάντοτε εΰγενής ό έ ν ω μ ο τ ά ρ χ Υ ΐς ,  
παρετήρησεν δ Ί β  Κερανδάλ άτενίζων τήν 
Ροζίναν. Διά νά σέ άνταμείψωσιν, Μισό, 
θά σοί δώσουν θέσιν πλησίον τής κόρης> 
μή τής λέγεις όμως πολλά Αΰταΐ αί κό- 
pat άνάπτουν ευκόλως, καί ή στολή δε
λεάζει.

— Είς τό τραπέζι, ειπεν ό Κορεντΐνος.
Ό  κύριος τοΰ Πενοέ καί οΐ συνδαιτυ

μόνες έτοποθετήθησαν ώς θά έπραττον 
πρό δύο ή τριών αιώνων, τής πυργοδε- 
σποίννις έχούσης πρό μέν τά δεξιά αυτής 
τόν ιερέα, πρός δέ τά αριστερά τόν κολο- 
σιαΐον ΰπαξιωματικόν, ειτα ττ,ν θυγατέρα 
καί τούς υιούς της *αί τέλος είς τό άκρον 
μικρόν υπηρέτην τής έπαύλεως τόν Ζοσίλ 
Τρενέκ.

Ή  Ροζίνα περιήρχετο τήν τράπεζαν 
δραστήρια, άπωθοΰσα ήρέμα τήν έ'δραν 
τοΰ Ί β  οσάκις διήρχετο όπισθέν του, ένφ 
δ Ζοσίλ έτρωγε μετά πολλής όρέξεως.

Ή  συνδιάλεξις έν άρχ?) ήν μηδαμινή- 
Πάντες Ιτρωγον καί ουδόλως ήθελον νά 
δμιλώσι.

Ή  Ά γνή  τέλος διέκοψε τήν σιωπήν.
— Μήπως έχετε ειδήσεις άπό τόν με- 

γάλον πύργον, διδάσκαλε ; ήρώτηοε.

Ή  Ά γ νή  ί)το νέα. Είχε διέλθϊ) δύο 
έτη εϋς τινα μονήν τοΰ Βάν. Δέν έγνώ- 
ριζε τόν κόσμον, ή*ουσεν δμως νά δμι- 
λώσιν άορίστως περί αΰτοϋ, ώς περί τίνος 
μεμακουσμένης νήσου έν τ?ΐ ίστορίςκ ναύ
του, Ιδόντος αΰτήν μακρόθεν. Αί σύντρο
φοι αΰτής έν τ^ μονϊί ήσαν κόραι καλλ ι
εργητών ή βρεττανών άστών, μή γνωρί- 
ζουσαι πλειότερα αΰτής. Ά λ λ ’ ή Ά γνή  
έγνώριζεν δτι ήτο ώραία Αί λαμπρότη
τες τών Φοντερόζ έλαμπον ένίοτε είς τά 
όνειρα αΰτής, άνευ σκέψεων φθόνου δμως, 
διότι ήν φύσει αγαθή *®ί ειλικρινής.

Οί αδελφοί Ιάκωβος καί Κορεντΐνος 
είχον τά σκληρά τή ; φυλής των ένστικτα, 
άτινα είχον κληρονομήσει έκ τοΰ πατρός 
αυτών.

Ή  μήτηρ $ν χωρική, αδυνάτου χαρα- 
κτήρος καί δυσειδαίμων.

Ή  Ά γνή  τοΰναντίον είχε τή,ν λεπτό 
τητα  καί τή,ν χάριν δεσποινίδος τοΰ 
αίώνος ήνωμένας μέ τή,ν αθωότητα καί 
τήν άγνοιαν κόρης άνατραφείσης μακράν 
τών πόλεων, εις τό βάθος τών δασών τοΰ 
Μορβάν ή τών χέρσων τ?1ς Βρεττάνης.

Ο,τι διέκοινεν Ιτι αΰτήν ήν άκρα φυ
σική άγαθότης,ψυχή φλογερά καί τρυφερά 
ένταυτφ , έτοιμος ν’άποκαλυφθ·?!, ή?*ει ά 
έκλεκτός της νά έπραγματοποίϊ) μίαν τών 
χιλίων χιμαιρών, αΐτινες έγεννώντο έν τ^ 
φαντασία τγκ,διεγειρομένη έκ τής γε ιτν ι-  
άσεως τοΰ Σαίν-Ζιλδάς καί τοΰ έν αΰτώ 
πλούτου.

’Οσάκις έβλεπε διερχομένην τοΰ Πενοέ 
τήν δεσποινίδα δέ Φοντερόζ έπί τοΰ έξαι- 
σίου ίππου της, ή καρδία της συνεθλί- 
βετο. Έρριπτε θλιβερόν βλέμμα έπί τοΰ 
πενιχροΰ αΰτής δωματίου καί έθλίβετο 
διά τήν άντίθεσιν.

Έ π ί τ^ έρωτήσει τής νεάνιδος δ Ιερεΰς 
άπήντησε ;

— Ναί, δεσποινίς Ά γνή
Ά λ λ ’ ό ίερεΰς δέν ειπε τ ί  πλέον έξα- 

κολουθών νά τρώγ·/].
— ’Ιδού μία άθλία οικία δπου είμπο- 

ρεΐ κανείς νά γγ|ράσγ), είπεν δ ένωμοτάρ- 
χης άπομάσσων τούς μύστακας.

— Αν εΓμεθα ήμεΐς έκεΐ, πκρετήρνίσεν 
δ Κορεντΐνος, θά έπερνοΰμεν χαριτωμένην 
ζ ω ή ν  άλλ’ ή κυρία μαρκη*ία δέ Φοντε
ρόζ άποφεύγει τόν κόσμον καί είναι μ ι
σάνθρωπος.

Ό  ίερεΰς διεμαρτυρήθη.
— "Ω όχι. είπεν έμφαντικώς.
— Είμαι βέβαιος, παππά μου, ύπέλα- 

βεν δ Κορεντΐνος. "Εχω λόγους νά τό 
λέγω.

Έτόνιζεν έκάστην λέξιν μετ’όργής μό
λις συγκρατουμένης. Αί άπειλαί τοΰ έπι- 
μελητοΰ έπίεζον τά στήθη του.

— Καί μή λησμονείτε δτι τό Σαίν - 
Ζιλδάς είμποροΰσε νά ήτο ίδικόν μας , 
προσέθηκε.

— Θά είσθε εΰτυχέστεροι ; παρετήρΉ- 
σεν δ Μισό ρίπτων έκφραστικόν βλέμμα 
έπί τής Α γνή ς ,  ήτις ήρυθρίασε. Έ χετε  
καλήν καί στερεάν οικίαν καί γαίας. 
Ζήτε άνέτως καί περιποιεΐσθε τους φί
λους.

τ α ι .

Ί β .

Χάρις εις τόν Ί β ,  δ όποιος έργάζε- 

Δέν παραπονοΰμαΛ, είπεν άπλώς δ

—  Κυνηγάς δταν θέλγις καί δπου θέ
λεις καί τό κυνήγι δέν λείπει. Ή  ζωή δέν 
είναι μεγάλη. Αλήθεια , κυρία Κεραν- 
δαλ ;

— Ά φ ες  τήν μητέρα, ένωμοτάρχα, ε ί
ναι κακοδιάθετος.

— Καί δμως, είπεν δ Ιάκωβος, άν έ- 
χρειάζετο νά ένοικιάσωμεν τήν έπαυλιν, 
θά έψοφ ούσαμεν άπό τήν πείνα.

— ΔΙν θά τή,ν ένοικιάσωμεν, ειπεν ο 
Ίβ ,  καί θά ζήσωμεν έδώ μέχρι τέλους. 
Οί Κερανδάλ έδώ θ' άποθάνουν.

Ό  Κορεντΐνος έστράφη ποός τόν αδελ
φόν του.

— Καλά ήμεΐς, άλλά μέ τί θά ΰπαν- 
δρεύσωμεν τήν άδελφήν μας ;

— Θά μείνγι μαζύ μας. Δέν είναι α 
λήθεια Ά γνή  ;

— Βέβαια
Ή  Ροζίνα εΐλκυεν έκ τοΰ όβελοΰ τήν 

χήνα, προσέχουσα είς δ,τι έλέγετο.
— Βέβαια, είπεν, άν είχε τήν περιου

σίαν τή ί δεσποινίδος Καικιλίας θά ΰπαν- 
δρεύετο εΰκολώτερα.

— Οί γαμβροί δέν θά έλε ιπον, είπεν ό 
μικρός Ζοσίλ. Είναι τόσον πλουσία ή δε
σποινίς τοΰ Σαίν - Ζιλδάς !

— Καί ώραία, προσέθτ,κεν ή Ά γνή .
—  Όλιγώτερον άπό σάς, άνέκραξεν ό 

ένωμοτάρχης-
—  Έλησμόνουν τήν είδηβίν μου, είπεν 

δ ίεερύς.
—  Τί σκέπτεσαι λοιπόν, παππά ; ήρώ- 

τησεν δ Κορεντΐνος.
— Έ μαθα  κάτι σπουδαΐον άπό τόν 

συνάδελφόν μου τοΰ Σαίν - Ζιλδάς.
— Τί λοιπόν ;
— Ή  δεσποινίς Καικιλία θά ύπαν- 

δρίυθγ).
Ό  Κορεντΐνος καί δ ’Ιάκωβος άνεσκίρ- 

τησαν καί ή^ένισαν άλληλους.
Θά Ιλεγέ τις δτι κεραυνός έπεσε πρό 

τών ποδών των.
[Έπεται συνέχει*].

\ Κ .

Κ .  D  G U E R A Z Z I

Η

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Ό  Φρειδερίκος έφώομησ*. κα τ ’ αΰτών 
ώς μαινόμενος.

Δύο τάγματα , τό ρωμαϊκόν καί τό α 
νατολικόν, μή δυνηθέντα ν’ άνθέξωσιν είς 
τήν φοβεράν έκείνην έφοδον, έκλονίσθ·»- 
σαν καί έτράπησαν είς φυγήν.



"Ο Φρειδερίκος, καταδιώκων αυτά , I- 
φθασεν siς τό μέρος, Ινθα ήτο τό ύμα ζ ιο ν ,  
έφόνευσεν iSiey χειρί τους βόας καί ifip- 
•πασε τήν σημαίαν.

Έν τούτοις, ή έτίρα πτέρυξ τοΰ με- 
διολανικοΰ στρατού κατατροπώσασα τους 
έχθρούς, έπανήρχετο είς τό στρατόπεδον. 
Μαθοΰσα τά περί τοΰ άμαξίου, πλήρης 
θάρρους, ώς έ* τής προσφάτου νίκης, ώρ- 
μγίσε χ,ατά τοΰ νιχητοΰ Φρειδερίκου. Οΰ
τος άντέστη έπί μακρόν' άλλ έπί τέλους, 
μή S υνάμενος ν’ άνθέξγ) είς τήν άκατα- 
μάχητον έκείνην όρμήν, έτράπη είς έπαί- 
σχυντον φυγήν, κχταλιπών ο πλα χ αί 
αιχμαλώτους.

"Αν καί, κατά τους μετά ταΰτα  χρό
νους, έμάχοντο ισοδύναμοι στρατοί αμ 
φοτέρωθεν καί είς τήν ανδρείαν μόνγιν ά- 
πέκειτο ή τών μαγών Εκβασις, ή ι τ α 
λική ανδρεία θά ΰπερισχυε βεβαίως. Ά λ λά ,  
κατά τό έπι^ν Ετος, έκαταντακισχιλιοι 
Γερμανοί, διαβάντες τάς Ά λ π ε ις ,  ένίσχυ- 
σαν τόν στρατόν τοΰ αυτοκράτορος,δστις 
ίπέδραμεν αυθις τήν χωράν τοΰ Μεδιολά- 
νου. Φοβερά ΰπήρξεν -ή ΰπ ’ αυτοΰ έπενε- 
χθεΐσα φθορά . . . Τών α ιχμαλώτων άπέ- 
κοπτε τάς χεϊρας ! . . .

Έ π ί τέλους, άφοΰ διέπραξεν άπειρους 
ωμότητας, έπολιόρκκισεν αυθις τό Μεδιό
λανον

Ή  σπάνις τών τροφίμων δέν έβράδυνε 
■νά έπέλθνι τοΐς πολιορκουμένοις, — εΓτε 
διότι δέν ήδυνήθησαν οΰτοι, είτε διότι 
παρνιυιέλγ)σαν νά προμηθευθώσιν έγκαιρως 
τροφάς.

Οί Μεδιολανοί έζήτησαν νά συνθηκο- 
λογήσωσιν' άλλ' ό Φρειδερίκος άπγ)ντγ)σεν 
αΰτοις, δτι μόνον ά 'ευ δρων έδέχετο τήν 
•παράδοσιν τής πόλεως.

Οί εΰπατριδαι άπεφάσισαν ν' άποθά- 
νωσι μΛλλον άλλ' ό όχλος στασιάσας έξ- 
ηνάγκασεν αΰτοΰς νά ένδώσωσιν. Έντεΰ- 
θίν άρχεται ό οίκτρός τής πόλεως έκείνγις 
όλεθρος, δν προθύμως θά έξιστοροΰμεν, 
άν μή πλεϊστα σπουδαία γεγονότα άπε- 
λείποντο ήμΐν πρός διήγησιν

Ή  άποτεί/ισις τοΰ Μεδιολάνου έξετε- 
λέσθη ΰπό ιταλικών χειρών . . . άπανθρω- 
ινότεοον δέ δέν θά έςετέλουν αΰτήν αΰτοί 
οί έχθροί.

Τοιαύτγ] ήτο ή φιλοπατρία τών π α τ έ 
ρων μας !. . . Λέγω δι τοΰτο, δπως απο
δείξω, οΰ^ΐ δτι ήαεΐς εϊμεθα καλλίτεροι 
έκείνων . . . άλλ’δτι καί έκεΐνοι δέν ησαν 
■̂ σσον ήμών κακούργοι... καί δτι πάντες — 
καί έκεΐνοι καί ημείς— εϊμεθα άνόσιοι ! . . .

Έ κτοτε  ή κυβέρνησις τοΰ Φρειδερίκου 
ίρξατο καθισταμένη βαρεία ταΐς πλεί- 
«τα ις  τών λομβαρδιχών πόλεων. . . Οΰδε- 
μια τούτων ίίλπιζεν δτι ήδύνατο ν’ άν- 
θέξϊΐ μόνη.·. συνιηνωμέναι δμως Γσως θά 
άπεπειρώντο τοΰτο μετά τίνος έλπίδος 
έπιτυχιας . . . καί τό άπεπειράθησαν . . .

Ή  Βερώνή εποίκισε πρώτη τήν τοιαύ- 
τνιν πρότασιν.

Τό Πχταύϊον, ή Βικεντία, τό Τρεβί- 
ζον, άπ-δέξαντο δεύτεραι αΰτήν. . . μετ’ 
οΰ πολύ δέ καί ή Ήνετία.

Ό  Φρειδ ερΐκος, δστις ειχεν άπελθγι είς

Γερμανίαν, ενεκα στάσεώς τίνος, κατήλ- 
θεν αυθις είς Ιταλίαν, άλλά τήν φοράν 
ταύτγ)ν διά τής Καμονικής κοιλάδας,όπως 
άποφύγγι τούς Βερωναίους.

Οί κάτοικοι τής Βερωναίας Μάρκας, 
τής Μαντούϊΐς, τής Κρεαώνας, τής Βρε- 
σκίας, τής Βεργάμου, τής Φερράρας καί 
τοΰ Μεδιολάνου, έν συνε^2 ΐ<{) συγκληθεντι 
έν τ^ μονή, τοΰ Ά γ ιου  ’Ιάκωβου τής Πον- 
τίδας, ώμοσαν νά μή καταθέσωσι τά ό
πλα , άχοις οΰ ήθελαν άνακτησ·/) τά κατα- 
πατγ)θέντα δικαιωματά των. Ό  Φριδερΐ- 
κος, άποφεύγων τήν άπ:όοπτον ταύτην 
καταιγίδα, άπήλθεν είς Ρώμην, ης μέρος 
παοέδωκεν είς τάς φλόγας, είτα έξεστρά- 
τευσε κατά τής Νεαπόλεως.

Ά λ λ ά  τοΰ λιμοΰ καταστρέψαντος τόν 
στρατόν του, διήλθε, δίκην φυγάδος, τήν 
Λούκκαν καί έπορεύθη είς Ποντρέμολι, οΰ- 
τινος δμως οί κάτοικοι άντέστησαν κα τ ’ 
αΰτοΰ, άπειλΫ)σαντες νά τόν συλλαβωσι. 
Τή βοΥ]θεΐ£* τοΰ μαρκτπσίου Μαλασπίνα, 
κατώρθωσεν έπί τέλους νά σωθί) είς Γερ
μανίαν.

Ό  κα τ ’ αΰτοΰ σύνδεσμος, ισχυρότερος 
όσγιμέραι γινόμενος, άννιγειρε μεταξύ τής 
χώρας τής Ι1αυ(ας καί τής τοΰ κόμ·/)ΐος 
τοΰ Μομφόρτ, έπί τής συμβολής τοΰ Τα- 
νάρου είς τόν Βορμίδαν, κ^ί έπί εδάφους 
ίλυόεντος καί εΰμαλάκτου, πόλιν, ?|ν πρός 
τιμτιν τοΰ Πάπα Αλεξάνδρου έκάλεσεν 
Αλεξάνδρειαν.

Ό  Φρειδερίκος, όογισθείς λίαν έπί τού- 
τψ  καί μνι δυνάμενος νά έκστρατεύσϊ) α υ 
τοπροσώπως, Ιπεμψε πρός καταστολήν 
τής στάσεως τόν τοποτγιρτοττ,ν αΰτοΰ Χρι
στιανόν άρ^ ιεπίσκοπον Μχγεντίας, δσ- 
τις μετά τινα κατορθώματα, άτινα  θά 
5)το άξια άφνιγήσεως. άν έξετελοΰντο διά 
τοΰ θάρρους έκείνου, δπερ δεικνύει δ λ vj- 
στγις έπί τής δημοσίας όδοΰ, έπολιόρκνισε 
ττ,ν Αγκώνα

Οί Ενετοί, άποχωρισθέντες τοΰ Λομ- 
βαοδικοΰ συνδέσμου, Ϋινωθτησαν μετά τοΰ 
Χοιστιανοΰ καί προσέβαλαν ττ,ν πόλιν άπό 
τής θαλάσσγις.

Οί πολιορκούμενοι άπεδείχΟνισαν τότε 
άλτηθεΐς κλτιρονόμοι τής αρχαίας εΰκλείας 
καί άξιοι υίοι τοΰ λατινικού αίματος. 
Προσβλϊΐθέντες, άντέστΥΐσαν' προσβαλόν- 
τες, άπέκρουσαν.

Κατά τινα Ιξοδον, διασπείραντες τούς 
έχθρούς, κατεδίωξαν αΰτοΰς μετά τοσαύ- 
τγ)ς δρμής, ώστε οΰτοι φυγόντες κατέλι-  
πον είς χεΐράς των ενα πύργον.

Ή  μγιχανγι αδτγ), καίπερ έκ ξύλου, ήτο 
ίσχυροτάτνι καί πλήρης ένοπλων, οϊτινες 
έφαίνοντο έ'χοντες άπόφασιν νά ΰπερασπί- 
σωσιν αΰττιν άχρι τής τελευταίας τοΰ αί 
ματός των οανίδος. Πάντες έδίσταζον. Ό  
βέβαιος έκεΐνος κίνδυνος ένέπνεεν αΰτοις 
τρόμον.

Ά λ λ '  ή Στουμάρα, γενναία άριστοκρβ- 
τις , αίσχυνθεΐσα έπί τ91 δειλία των, γ)ρ- 
πασε δαυλόν καί δρμήσασα κατά τοΰ 
πύργου έθετο πΰρ είς αΰτόν. Έμεινε δ’ έ
κεΐ, ά^ρις οΰ είδε τάς φλόγας διαδοθεί- 
σας καί έπείσθν) δτι Ϋ) φοβερά μκιχαντι 
δέν θά έσώζετο πλέον.

Ή  τόσνι γενναιότϊΐί μικροΰ έδέ-ήσε ν ά- 
ποβή ματα ία , ενεκα τής έλλειψεως τών 
τροφίμων.

Οί πολιορκούμενοι, άφοΰ κατανάλωσαν 
πάντα τά πρός τροφήν καταλλγιλα, όρ
γισαν νά τοώγωσι δέρματα, βδελυκτά 

καί άκαθαρσίας. Ά λ λ '  έπί τέλους, 
καί ταΰτα  έξελιπον.

Οί αγαθοί, οΐτινες πάντοτε είναι οί ο 
λίγοι, περιέμενον έγκαρτεροΰντες τόν rJx- 
vocrov. Οί πονηροί, οί τοtSu> π ί^ ίόϋο τερυν  
ττραοχολλώμενοί ε ίς τή ν  ζωην , οαω π ε -  
υα ίύοτερον  άξ ξο νΰ ι  τυν  θ ά ν α τ ο ν ,  έστα- 
σίασαν, θορυβοΰντες καί έναντιούμενοι 
κατά παντός άντιλέγοντος. ΑΓφν/ις γέρων 
τις τυφλός, έγερθείς, άφοΰ ϊ)ΰχαρίσττισε 
τό Θεόν, διότι τυφλός ών δέν εβλεπε τήν 
νΐμέραν έκείνην τοΰ έξευτελισαοΰ καί τής 
άτιμίας, -ζλεγξε τοΰς λαλοΰντας περί πα- 
ραδάσεως, Ιπεισεν αΰτοΰς δτι γ)το άδύ- 
νατον νά τύχωσι συγγνώμης παρά τοΰ 
έ^θροΰ καί άπέδειξεν δτι ήδύναντο Ετι νά 
σωσωσι τήν πόλιν, άνθιστάμενοι, διότι δ 
Θεός, ή παργιγορία τών δυστυχών καί δ 
άντιλγιπτωρ τών έν συμφοραίς, δέν έπεφύ- 
λασσεν αΰτοις βεβαίως άφευκτον όλεθρον, 
ήρκει ν’ άναθέσωσιν τάς έλπίδας των είς 
αΰτόν, τόν θραύοντα τοΰς οδόντας τοΰ 
λέοντος καί άφαιροΰντος τό δϊίλιοτήριον 
τοΰ όφεως.

Ό  όχλος έσιώπα. Οί συνετώτεροι, έπω- 
φελγιθέντες τήν περίστασιν, συνήθροισαν 
δσα χρήματα ήδυνγ)θγ)σαν καί ίφόρτωσαν 
αΰτά έπί λέμβου, έφ’ ής έπιβάντες τολ
μηροί καί πεπειραμένοι άνδρες διήλθόν ά- 
βλ αβεΐς διά τών ένετικών γαλερών, εφθα- 
σαν είς τόν Γουλλιέλμον Μαρκεσέλλαν, 
άρχϊίγόν τών τής Φερράρας Γουέλφων, καί 
Επεισαν αΰτόν νά σπεύσγι είς βοήθειαν τής 
πολιοοκουμενγις πόλεως.

Έν τυύτοις, ή πεΐνα είχε καταστϊ) άν- 
υπόφορος έν Ά γκώ νι .  Γυνή άριστοκράτις, 
έξήλθε γειτονικής οικίας, δπου είχε 
ζϊΐτήσγ) ματα ίω ; τεμάχιον άρτου, δ
πως ένισ^υθεΐσα δυννιθ·?) νά γαλουχήσ·») 
βρέφος, δπερ Ιφερεν έν ταΐς άγκάλα ις . . .  
Τό βρέφος, εΰσαρκον και ώραΐον, έκοι- 
μάτο στηρίζον τήν άβράν κεφαλήν του 
έπί τοΰ ώμου τής μητρός του, ίιτις Ιβλε- 
πεν αΰτό μετ’ οίκτου. Θά έξύπνα τό ά· 
θφον έκεΐνο, άλλά δέν θά εδρισκεν έν τοΐς 
κόλποις της τήν άναγκαιοΰσαν αΰτφ  τρο
φήν ! . . .

Ή  μήτγιρ έβαδιζε βραδέως καί κλονου- 
μένγ).. ΆΓφ'Ύΐς προσέκοψεν έπί τίνος πράγ
ματος, δπερ εΰρέθνι μεταξύ τών ποδών 
τγ)ς . . .

Ητο στρατιώτης, δστις εκειτο ήμιθα- 
νής έκ τής πείνης

— Ά πό  πολλών ήμερών, είπεν αΰτφ , 
τρέφομαι δι* έβρασμένων δερμάτων, καί 
δέν σχεδόν γάλα διά νά θρέψω τό
τέκνονμου.. .  Καί δμως έγέοθητι... καί, 
άν έν τοΐς μαστοΐς μου εδριρς τι ,  σοί τό 
προσφέρω προθύμως χάριν τής πατρί- 
δος.

Ό  στρατιώτης, άνυψώσας τά βεβαρη
μένα όμματά του, είδε τήν εΰγενή γ υ 
ναίκα' ή αισχύνη έπανέφερε τό έρύθημα



έπί τοΰ ποοσώπου του καί ένίσχυσε τό 
έζγ,ν τλη^ένον σώμά του.

Ήγέρθη, ώρμησε κατά τών έ χ θ ρ ώ ν ,  έ -  
φόνευσε πολλούς, καί έπί τέλους Ιπεσε 
καί αυτός κατακοπεις.

Ό  Γουλλιέλμος Μαρκεσέλλας, διά τών 
χρημάτων τών πολιορκουμένων, συναθροί- 
σας άνδρας κχί τοοφιαα, άφίκετο είς Φαλ- 
κονιάρε, εί; χπόστασιν τεσσάρων μιλλίων 
άπό τ?,ς πολι.ο:>κουμένης πόλεως. Έκεΐ ϊ -  
μεινεν, άχίΐς οΰ έπ·71λθεν ή νύξ Τότε διέ
ταξε τοΰ; στρχτιωτας του ν' άνχρτήσωσι 
πυρσούς επί τών λογχών των καί ώρμησε 
βοίΐ μεγ*λη πρός τήν πόλιν

Οί πολιορκούιίενοι άπήντη ιαν . Ό  Χρι
στιανός τρομαξας Ιφυγεν είς τά Ιίικ,εν 
τικά όρη. **'1 είτα είς τό δουκάτον τοΰ 
Σ πολέτι . .. οί S' 'Ενετοί άπίΐλθον επίσης...

Ή  Άγ/.ών έσωθη ■ · . τόν 'Οκτώβριον 
τοΰ 1174 Ό  ΦρειΛεοΐκος, άνχχωρήσ*; έκ 
Γερμανίας καί διαβάς τό όρος Κενησιον, 
συνηνωθη μετά τοΰ τοποτηρτητοΰ του 
Χρι στιανοΰ Διε^χόαενος, έπυρπόλησε τήν 
Σούζαν Είτα κα-έλαβε τό Ά σ τ ι  καί έ- 
πολιόρκησε τήν 'Αλεξάνδρειαν,

Ή  άμυνα τ·7|ς πόλεως ταύτης είναι α 
ξία δπως Ιστορηθϊΐ δια μακρών. Ύπίίρξε 
στρατιωτικόν κατόρθωμα, δπεο δέον νά 
έξυμνηθ-Ji, έπίσης καί οίονδήποτε άλλο 
τών άρ/αίων -ft τών νεωτέρων χρόνων . . . 
διότι, άν οί ’Ιταλοί τής έποχής έκείνης 
ησαν κακούργοι, ήδύναντο δμως καί εΰ- 
κόλως νά δείκνυνται γενναίοι.

Ή  'Αλεξάνδρεια, προστατευομένη μό
νον υπό όχθου έκ χώματος μη καλώς Ιτι 
στερεού, άπίκοουσε τόν αΰτοκοάτορα, ά- 
ποδειξχσα αύ'ίις δτι τά στήθη τών έχόν- 
των άπόφισιν ν’ άποθάνωσιν πολιτών εί
ναι ό άοιστος τών ποομαχώνων ένός λαού.

Ό  Φρειδερίκος κατέφυγεν είς τήν προ
δοσίαν, άλλ ’ ατιμίαν μόνον έκέρδησε Α 
ποκρουστείς έπανειλημμένως, ήναγκάσθη 
μετά τέσ-ιαοας μ·ήνχς νά λύσγ) τήν πο λ ι
ορκίαν καί ν’ αποσυρθίΐ είς Παυίχν ...

Τφ 1176, Βείμχνος 4 αρχιεπίσκοπος 
τού Μαγδεμβούργου, Φίλιππος ό έπίσκο- 
πος τϊΐς Κολωνίας καί άλλοι πολλοί ίε- 
ράρχαι, άγοντες πολυάριθμους στρατιάς, 
?)λθον διά τίΐς χώρας τών Γριγιόνων καί 
τΐίς Κιαβέννας, πρός βοήθειαν τοΰ αΰτο- 
κράτορο: . . .

Τήν 29 Μχίου, έγένετο ή μάχη τοΰ 
Λενιάνου.

Ή  χώοα αΰτη, κείμενη μεταξύ τού 
Όλόνα καί τού Τικίνου, παρά τήν άγου
σαν είς τήν Μ;ίζονα Λίμνην, κατείχετο 
υπό τών Μΐδιολχνών, ώς παοέχουσα άρί- 
στας άμυντικάς θέσεις, καί ου μακράν 
πρός έπιθεσιν εΰρυτάτας πεδιάδας, έν αίς 
δύνανται νά ένεργήβωσι πολυάριθμοι στρα
τοί.

Ό  Φρειδερίκος έστρατοπέδευσεν έν Κα- 
ριάτν), μικρ5! κώμγ), άπεχούσ/) ίιμισυ πε
ρίπου μίλλιον τοΰ Φχνιάνου, δπου ήτο 
άρχαΤον μοναστ^ριον, άνεγερθέν υπό τΐίς 
μακαρίτιδος βασιλίσσης θεοδολίνδας. Με- | 
τά τών Μεδιολανών, συνεξεστράτευον οί 
έκ τ·9ϊς Βρεσκίας, Πλακεντίας, Νοβάρας, 
Λόδι καί Βερκέλλας σύμμαχοι' μετά δέ

τών Γερμανών, οί έκ Κώμου καί ΓΙαυίας, 
καί ό μαρκήσιος τού Μ'*μ·ρ=ρράτου.

Τήν πρωίαν, 700 λθυ.β*ρδθί Ιππείς έξ- 
εστράτευσαν κατά τού Φ>ειδερίκου, δστις 
έπεμψε κα τ ’ αΰτώ/ 500 τών ίππέων του,
. . . οΰτω δέ ΐ^ξχτο ή μχχη.. .  έμάχοντο 
γενναιως αμφοτέρωθεν, διότι κατά τή* 
έποχήν έκείνην οί Γερμανοί ήταν οί κάλ ■ 
λιστοι τών τ^ς ΰφηλίου Ιππέων, οί δέ ’Ι 
ταλοί ή-'-υνοντο ύπέρ βωμών καί έστιών.. 
Ά λ λ ’ οί Γερμανοί, νέα; λαμβχνοντες ά- 
παύστως έπικουρίας, διέρρηξαν έπί τίλους 
τάς τάξεις τών ’Ιταλών και Ιτρεψαν αΰ- 
τους είς φυγήν . . .  Οί ν ικητχί, χντί νά 
πεοιμείνωσι συνησπισμένοι τάς άλλ ας έχ- 
θρικάς δυνάμεις, {^ίξαντο νά καταδιώκωσι 
τους ήττηυ,ένους, καί συναντήσαντες καθ 
6δον στίφη τινά έκ Βρεσκίας, προσέβαλαν 
έπισης καί ταΰτα  καί τά διεσκόρπισαν. 
Ό  αΰτοκράτωρ, καίπ§ο άποδοκιυιάβας τή* 
ά*αιρον ταύτην καταδίωξιν, ή^λησεν δ
μως νά έπωφεληθ·71 τήν ταραχήν, ήν αί 
πρώται έκεϊναι κινήσεις είχον ποοξενήτ») 
εί; τά λοιιβαρδικά τάγματα , καί έπετέθη 
μετά τοΰ κυρίου σώματος τοΰ πεζικού του 
κατά τών φρουρούντων τά άμάξιον, οΐτι- 
νες περιελθόντες είς αταξίαν ύπεχώρησαν 
φεύγοντες σχεδόν.

Ό  Φρειδεο ίκος έπρο^ώρησεν, άπωθών 
έορωμένως τούς έχθρούς, καί ήπείλει νά 
κυοιεύση τήν σηααίαν.

Τότε έννεακόσιοι νέοι ιππείς έκ τών εΰ- 
πατοιί)ών, — οί καλούμενοι : τνΰ
θ α ν ά τ ο υ  — οϊτινες άπετέλουν τή,ν έφε- 
δρείαν καί είχον όμόσγ) πάντες ί  νά ν ική- 
σωσιν ii ν’ άποθάνωσιν, ίδόντες τόν κίν
δυνον, αφιππέυσαν' έπικαλεσθέντες δέ τον 
Θεόν καί τούς άγιους Πέτρον καί Αμβρό
σιον καί έπαναλαβόν τες γεγονυί^ τ?1 
φων-Jl τόν δρκον των, Δόμησαν κατά τού 
έχθρού. . . "Ο Φρειδερίκος, άποκρουσθείς, 
έπανέλαβε τήν Ιφοδον, άλλ ’ άπεκρούσθη 
αυθις. ‘Εσ-ράφη πρός τούς στρατιωτας 
του, δπως τούς ένθαρρύντρ, άλλ ’ αΰτοί ή- 
σαν ή^Ί χποτεθχρρη^έ»οι . . . άμφετχ- 
λαντεύοντο . . . Πχρχζχλισθέντες δέ καί 
μή δυνάμίνοι ν’ άνθέζωσιν είς τή ν δρμήν 
τών έχθρών, έτράπησαν είς άτακτον φυ
γήν.

Καί αΰτός δ Φρειδερίκος, πεσών άπό 
τού ΐτπου καί συμπαρασυρθείς έν τϊΐ φυγϊΐ 
έκεινγ) διέτρεξε μέγαν κίνδυνον.

Ή  μάχη τότε μετεβλήθη είς οίκτράν 
σφαγήν φευγόντων

Πολλοί έφονεύθησαν έπί τοΰ πεδίου 
τ?1ς μάχης, πλεϊστοι δέ έπνίγηααν έν τφ  
Τικίνφ.

Οί έκ τού Κώμου, ώς προδόται, έσφά- 
ζοντο ανηλεώς. Μόλις δ’ έχαρίζετο ή 
ζωη είς τούς Γερμανούς αιχμαλώτους. 
Είς χείρας τών Λομβαρδών «ερι?1λθ»ν δ 
αΰτοκρατορικός θησαυρός, ή άσπίς, ή σκί- 
μαία, δ σταυρός καί ή λόγχη αΰτού τοΰ 
Φρειδερίκου, περί οΰ έπί πολλάς ήμέρ*ς 
οΰδέν έγινώσκετο. . .

Ή  έν Κώμφ μάλιστα αΰτοκράτειρα 
έθρήνηβεν αΰτόν ώς νεκρόν καί έπενθηφό- 
pn«ev.

Ό  Φρειδερίκος βμως Ιζη

σθείς ΰπό τών έκ Βρεσκίας μετηυφιέσθ^ 
είς έπαίτην καί ά π ί δ ρ χ  είς Γίαυίχν, φέ- 
ρων τό αίσχος τ·71ς ί)ττης. ’Κφρύασσεν δ 
άλαζών έκεϊνος αναγκαζόμενος ν’ άνομο- 
λογήσγι τήν ή τ τ άν του. Ά λ λά  τά γεγο
νότα ήσαν ισχυρότερα αΰτού. Οθεν ϊ -  
πεμψε πρεσβευτάς είς Ρώμην, φέροντας 
προτάσεις εί^ήνη{, 9|ν τότε =ξ-/ιτεΓco τόσΐ|» 
είλικρινώς, δσφ δολίως πρότερον εί^ε συν- 
ομολογήστρ αΰτήν μετά τοΰ Έζελλίνου — 
πατρός τού θηριώδους Έζελλίνου δά Ρό- 
μανο —καί τού Άνσέλμου — πατρός τοΰ 
Βουόζου Δοάρα — έπ'όχόματι τού Λομ- 
βαρδικ^ΰ συνδέσμου.

Άπεφασίσθη νά συγκ^ηθ‘71 συνέδριον 
έν ΒονωνίίΧ, — είτα δμω; έπροτίμησαν 
τή,ν Ένετίαν — ΰπό τ ό ν  δοον νά μή προβ- 
έλθγι έκεΐ δ αΰτοκράτωρ, $ μετά τήν συν- 
ομολόγησιν τΐΐς είοήνηί· * *ί π>η3εξούσιοι 
δέν συνεφώνουν. Ά ν τ ι  τ·?1ς είρήν^ΐί. έπρο- 
ταθη ανακωχή δεκαπέντ* έτών μετά τοΰ 
Πάπα καί τοΰ βασιλέως τϊΐ; Σ'κελίας, 
?ξ δέ έτών μετά τού Λου,βχρδικού συν
δέσμου. Ό  Φρειδερίκος έζή^ησε νά πλη- 
σιάσγ) είς τό μέρος, ϊνθχ συνήρχετο τό 
συνέδριον, καί τχΰτοχ30νως, χωρ'ς νά π*- 
piu8ivv) άπάντησιν, κχταλιπών τή:ν Πομ- 
πόζχν, κώμην έν τϊΐ χώ ;α  τ -Ti; Ραβέννης, 
άφίκετο είς Κιόζαν. Πολλοί ιών Ε νετών  
θορυβοΰντες άπιρτουν νά γίντρ δεκτός έν 
τ -ii πόλει.

Ά λ λ ’ δ Πάπας καί οί πρεσβευταί τ·?1ς 
Σικελίας έπέμενον δτι ώφειλε νά συαμορ- 
φωθ·?ί πρός τάς συμφωνίας, καί Ά ν’ άπο- 
δεχθ?1 καί έπικυρώσρ ττ,ν ανακωχήν, ^ 
ν’ άπέλθτρ, προστιθέμενοι δτι, άν οί πολΐ- 
ται ήθελον νά τόν δε^θώιιν, αυτοί θ 'ά- 
πήρχοντο αμέσως, διαμαοτυρόαενοι κατά 
τΐΐς τοιαύτης καταφανούς παραβιάσεως. 
τού διεθνούς δικαίου.

Έ π ί τέλους, δ Φρειδερίκος, διά τοΰ κό- 
μητος Ερρίκου Δεσσάου, άπεδέξατο τήν 
ανακωχήν, τήν 6 ’Ιουλίου 1177 Μεθ' δ 
ή Ένετική Γερουσία προαπεκάλεσεν αυ
τόν είς τήν πόλιν καί δ δόγης Σ ίβαστια-  
νός Ζιάνης τόν ώδήγησε μετά μεγάλων 
τιμών είς τή,ν πλατείαν τού Α γ ίου  Μάρ
κου. Έκεΐ δ αΰτοκράτωρ, συναντήσας τόν 
Πάπαν, —  καθ’ S Ιστορούσιν οί παλα ιο ί 
χρονογράφοι— έκδυσάμενος τήν αΰτοκρα- 
τορικήν πορφύραν, έξέτεινεν αΰτήν χαμαί 
καί έγονυπέτησεν, ώσεί θέλων νά άσπα- 
σθ·  ̂ τόν πόδα τοΰ Ποντίφηκος Α λεξάν 
δρου, δστις δμως, θείς αΰτόν έπί τοδ 
τραχήλου του άνέκραξεν :

—  ' ύ·κ\ άα π ίόα  καί β α β ιλ ίσχον  £jn/3rj— 
αει καί κα τα π α τή σ ε ις  λ ευ ντα  κα ί όρκ- 
κ υντα .

Τοΰ δέ Φρειδερίκου είπόντος :
—  Ον <ίύ, άλλ ' ό Πέτρος.
Ό  Πάπας άπεκρίνατο :
—  'tiyco είμαι, ό τοποτηρητης τοΰ  Π έ

τρον.
Τούτο, καίπερ φαίνεται 2τι έζωγραφη- 

μένον έπί τών τοίχων τϊΐς μεγάλης α ι 
θούσης τού Συμβουλίου έν Ένετίΐ}:, οί 
νεώτεροι Ιστορικοί χαρακτηρίζουσιν ώς 
μύθον, χωρίς δμως νά φέρωσι καί τούς 

στηρίζουσι τόν ισχυρισμόνΑίχμαλωτι- λόγους, έφ’ών



αυτών τούτον, — καθ’οσον τουλάχιστον j 
έγώ γινωσκω.

Τά Iτνι τή ; ανακωχές παρήλθον, χω 
ρίς νά συμβή τι dtV-ov μνείας . . έπέστη 
δ’ δ καιρός, καθ δν Ιμελλον νά έπαναλη- 
φθώσιν αί έχθροπραξιαι.

*0 Φρειδερίκος, άπελπισθεΐς δτι θά 
κατώρθου τι έν Ι :α λ ια  καί πεισθείς είς 
τους λόγους τοΰ υίοΰ του 'Ερρίκου τοΰ Ζ , : 
συμβουλευσχντο; αΰτφ νά μεταβαλϊΐ την 
ανακωχήν eIς διαρκή eloYiV>Jν> απέστειλεν 
είς τό έν Πλακεντίί»: συνέδριον τόν έπι-
σκοπον τοΰ’ Αστι Γυυλλιέλμον, τόν Ερρί
κον, τόν θεοδώριχον καί ιόν Ροδόλφον, 
δπως διαποαγματευθώσι τους δρους, καθ 
οΰς ?μελλε νά συνομολογηθ·?! ή τής εΐρή" 
νγ)ς συνθήκη.

Οΰτοι. συμφωνήσαντες έπί τών προ
καταρκτικών δρων, προσεκαλεσαν τους 
αντιπροσώπους τών έν Λομβαρδία δημο
κρατιών εις τγ)ν έν Κωνσταντΐ3£ δίαιταν.

Ή  έν τή πόλει ταΰτγι συνομολογηθεϊσα 
συνθήκη τής ειρήνης διατηοουμένη έν τφ 
χώδικι τοΰ Αΰτοκράτορος Ιουστινιανού, 
είναι ιστορικόν μνηαεΐον σπουδαιότατον, 
οΰχί τόσψ διότι έπί μακρόν έρρυθμισε τό 
έν Ί τ ot"Xie>t διεθνές δίκαιον, οσψ Λιότι άπο- 
δεικνύει τόν χαρακτήρα τοΰ Βαρβαρόσσα.

Ήναγκασμένο; ούτος νά ένδωσΥ), προσ- 
πο ίί ΐτα ι  δτι δωοεϊ. . χαί μεθ ΰπερηφ*' 
νίας, ί)τις οΰδ’ είς αΰτόν τόν νικητήν θά 
άρμοζε, παραχωρεί πράγματα, «τ ινα  μό
λις δύναταί τις ν’ άπαιτήσγι παρά ή ττη -  
μένων, ένφ ή σύνεσις τών Λομβαρδών φα ί
νεται κατάδηλος έν τή περιπτωσει ταυτιρ, 
διότι αδιαφόρησαντες οΰτοι περί τής άλα- 
ζονίας τοΰ πεφυ·ηωμένου ΰφους ά πέβλε- 
ψαν μόνον εις τά συμφέροντά των, άφί- 
σαντες αΰτόν, χατά τό δή λεγόμενον, νά 
ζίθ'ΐ'μαι';, διά λόγων.

Τό προοίμιον τής έν Κωνσταντί<£ συν
θήκη; Ιχει έπί λέξει ώδε :

«Ή  άγαθότης xai ή άπειρος εΰμένεια 
τής αΰτοχρατοοική; έπιειχείας συνειθίζει 
πάντοτε νά κυβερνά τους λαούς, παρέ- 
χουσα αΰτοΐς αφειδώς ευνοίας καί χάρι* 
τας, ώστε — χαίπερ οφειλουσα xai δυνα- 
μένη διά μεγίστης αΰστηρότητος νά τ ι-  
μωρϊΐ τά έ γκ λή ^ α τα  προτιμά νά κ υ 
βερνά τήν ρωμαϊκήν αΰτοχρατορίαν διά 
τής εΰτυχο’.ς ησυχίας τής ειρήνης, χα'ι 
διά τών συμπαθών αισθημάτων τής εΰ- 
σπλαγχνίας νά έπαναφέργ) την αΰθάδειαν 
τών στασιαστών είς την όφειλομένην π ί-  
βτιν κτλ . »

Μετά τό πομπώδες δέ τοΰτο προοίμιον, 
δ αΰτοκράτωρ παραχωρεί πάντας τούς β α 
σ ιλ ικ ούς  φυρους  καί τά δικαιώματα, δσα 
ειχεν άποκτήσϊΐ έκ παραγραφής, τά τής 
στρατολογίας, τής ένισχύσεως τών τ ε ι 
χών, τής απονομής τής δικαιοσύνης' — 
καταργεί τάς δημοπρασίας τών κτημά
των xai τάς έπί βλαβγ| τών πόλεων πα 
ραχωρήσεις τιμαρίων: — συγχατατίθεται 
δπως έν περιπτώσε διαφορά; μεταξύ αΰ- 
τοΰ καί τίνος τών λαών, λύεται αΰτη δι* 
άποφάσεως τοΰ έπ ισκόπου— καί ΰπόσχε- 
ται νά μη διαμένγι τόσον πολύ ϊν τινι πό- 
λει, ώστε νά έπιβαρύνγι αΰτήν.

Οί δέ Λομβαρδοί ύποχρεούνται νά φέ- 
ρωσιν ενώπιον τοΰ τοποτηοητού αΰ- 
τοΰ $ τοΰ διοικητοΰ πάσαν ΰπόθεσιν, ά- 
φορώσαν ποσόν μεϊζον τών 2δ λιρών' xai 
νά καταβαλωσιν τούς πρός διατροφήν αΰ- 
τοΰ καί τής ακολουθίας του αναγκαίους 
φόρους (φοόερι ), τούς διά την παρασκευήν 
τών καταλυμάτων ( ( ία ν ιο νά τ ιχ υ  ) χαί 
τούς διά την έπιδιόρθωσιν τών γεφυρών 
χαί τών δδών (π αρά τα )  νά άνανεώσι δέ 
άνά πάσαν δεκαετίαν τόν δρχον τής π ί-  
στεως. Είς τοΰτο, μετά θυσίαν ένός xai 
έπέκεινα έχατομμυρίου άνδρών, έν έπτά 
έκστρατειαις, κατέλν,ξαν τά φιλόδοξα τοΰ 
Φρειδερίκου σχέδια, έν Ίταλίί*.

[Έ π ε τα ι αννέχ ιια ], Π αν . Π ανας

Π Α ΓΛ Ο Γ Α ΙΝ ΔΑ Ο

Ε Λ Ε Ν Ι 1 Γ Ι Ο Τ Γ Κ
[Συνέχεια]

ΙΒ'

Την έπαύριον, πρός μεγίστην βεβαίως 
λύπην τοΰ χαλοΰ Ιγνατίου, δ Ριχάρδος 
διέταξε νά έτοιμάσωσι την άμαξαν xai 
άνεχωρησε μετά τής Έ λένηί διά τό Σπό- 
δινιγχ ot θαλαμηπόλοι ϊμενον είς «"Α
γιον Βαλεντίνον», δπου ώφειλον νά περι- 
μείνωσι ττν έπιστροφην τών κυρίων των.

Ό  καιρός ήν θαυμάσιος καί ή ήμέρα 
έαοινή' μόλις Ιφθασαν έπρογευμάτισαν 
χαί άαέσως άπεφασισαν νά περιηγηθώσι 
τά  πέριξ. ώς έκ τούτου λοιπόν έρρύθμισαν 
τό δρομολόγιόν τ<ι>ν.

Κατ’ io /άς ϊλαβον τήν κυκλοτερή δ- 
δόν τή ν άγ.υσαν άπό τοΰ Στίφλερ Γ\άχ 
(Ις τό ΰψωμα τοΰ Φιοδινάνδου, καί ίΐτις 
χατερ/ομένη είς τό Βόρμιο φθάνει μέ/ρι τοΰ 
Φελτή Έσκόπευον νά άνέλθωσι μέ/ρι τοΰ 
Υψώματος τοΰ Φερδινάνδου καί ήλπιζον 
πρό τής έσπερα; νά έτιστρέψωσιν είς Σπό* 
δινιγκ Εΰθύμως συνδιαλεγόμενοι, έβάδι- 
ζον πλησίον άλλήλων, πότε τρυφερώς έν- 
ηγκαλισμένοι καί άλλοτε έπί τούτψ απο
μακρυνόμενοι άλλήλων.

Δέν ϊπαυον δμως νά θαυμάζωσι πάν
τοτε τάς έξχισιας τφ  δντι τών ’ Αλπιων 
χαλλονάς κατά τήν ώραν έκείνην τοΰ 2- 
τους.

Έφ'δσον έπροχώρουν, έπί τοσοΰτον ηΰ- 
ξανον τά θέλγητρα. Τά δάση τ ®ν έλάτων 
δι*δέχοντο χιονοσκεπείς χορυφαί όρέων, 
είτα άπορρώγες βράχοι, οΐτινίς μακρόθεν 
προσωμοίαζον μέ θηρία χαί παράδοξα 
αντικείμενα.

Ώραϊον ήτο καί τό θέαμα, τό δποΐον 
παοεΐχον τά άναγεννώμενα ρυάκια. Αί 
χιόνες καί οί πάγοι ήρχιζον νά διαλύων- 
τα ι ,  δ δέ άομονικός έκεϊνος ψίθυρος τοΰ 
κελαρύσματος τοΰ ρυακίου έπλήρου τήν

1 Ή λίρα τοΰ Μι5ιολάν·υ Ιΐβϋτβ χρό« 70 τ·οχα- 
vixi; λίρας χαί τι πλέον.

ατμόσφαιραν τής έρήμου καί μεγαλοπρε
πούς φύσεως τών "Αλπεων.

Ή  εΰθυμία των ειχε πλέον φθάσει είς 
τό χατακόρυφον άνέπνεον μέ δλην τήν 
δύναμιν τών πνευμόνων των καί έβχδιζον 
χωρίς διόλου νά αΐσθάνωνται ττ,ν ανωφέ
ρειαν. Τόσψ δέ μεγαλοφώνως ώμίλουν καί 
έγέλων, ώστ* άναμφιβολως θά τούς εξε- 
λάμβανέ τις ώς παιδια τοΰ δημοτικού 
σχολείου, κτ ινα , ένθουσιώντα διά τόν 
βαθμόν τοΰ αποδεικτικού των, σπεύδουσι 
νά τό έπιδείξωσιν είς τούς γονείς αυτών.

— Ά  ! Ριχάρδε, είπεν ή Έ»ίν/), ής 
οί οφθαλμοί έσπινθηοοβόλουν έκ τής 
yapάς, πολύ άμφιβαλλω, αγαπητέ μου, 
αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οί δποϊοι 
νά έπέρασαν τόσον εΰτυ^εϊς ημέρας, δπως 
περνοΰμεν ήμεΐς άπό τίνος καιρού.

— Μή τό πολυλέγεις, αγαπητή μου' 
μετατόπισε, διότι είμαι ολίγον δεισιδαί- 
μων.

—  A t ! ’ Ας γίνγι δ,τι γίνγι κατόπιν, 
έξηκολούθησεν ή 'Ελένη, έννοώ νά απο
λαύσω τή,ν εΰτυχίαν, ττ,ν οποίαν τόσψ 
φθανοΰσιν οί θνητοί’ θέλω νά μοΰ μείνη 
ή άνάμνησις αιωνίως έδώ, είς τήν καρ- 
δίαν. Ριχάρδε, ΰπέφιρα πολλά, καί νο
μίζω δτι δικαιούμαι νά άπολαύσω μέ δ- 
λας τάς αισθήσεις μου αΰτήν τήν όλίγην 
εΰτυχίαν. . . καί τώρα λοιπόν, π$άσε με, 
αν ήμπορεΐς ! . . . Χά ! χά 1 . . .

Καί άποτόμως, χωρίς κάν νά δώσφ 
καιρόν είς τόν Ριχάρδον, έξερράγη *ίς γέ- 
λωτας, ύπεγείρασα δέ ολίγον τά φορέ
ματα αΰτής, άρχισε νά τρέχιρ δλαι{ δυ- 
νάμεσι.

'Εν τούτοις δ Ριχάρδος, βέβαιος ών 
περί τής υπεροχής του, τήν άφήχε νά 
προχωρήσγ) ί τ ι  περισβότερον. Ουχ ή^τον, 
μετ ’ έκπλήξεώς του ϊβλεπεν δτι, άν καί 
τά φορέματά της ττ,ν*ή|*πόδιζον, ϊτρεχε 
πολύ περισσότερον, άφ’ δσον ένόμιζεν. 
’Επροχώρει άδιαλείπτως, μόλις άναπνέ- 
ουσα, αΓφνης δμως, στραφεϊσα, παρετή* 
ρησε μετά τρόμου δτι τό μεταξύ αΰτής 
καί τού Ριχάρδου διάστημ* Ε’ χ6ν έπαι- 
σθητώς μειωθή Κατ’οΰδένα όμως λόγον 
ήννόει νά τόν άφήσγι ν ικητήν- διό, κατχ -  
βαλούσα τελευταίαν προσπάθειαν, έκέρ- 
δηβε πάλιν ολίγον διάστημα. Μετ’ ολί
γον δμως, άπωλέσασα τήν ισορροπίαν, 
εΰρέθη έν ριπίΐ οφθαλμού έξηπλωμένη έπί 
τοΰ έδάφους.

Ταΰτοχρόνως κατέφθασεν αΰτήν καί ό 
Ριχάρδος, δβτις περίτρομος έγονυπέτησ» 
πλησίον της.

—  Διά τόν θεόν ! ποΰ έχτύπησες ;
—■ ”Ω ! δέν είνε τίποτε απολύτως, σέ

βεβαιώ.
Μόλις δμως άνέπνεεν έχ τού κόπου. Αί 

παρειαί της έφλέγοντο.
Ό  Ριχάρδος έν τοσούτψ προσεπάθει 

νά τήν άν*γείρ·$, έκείνη δμως τόν ήμπό- 
διζεν.

— Ά  ! μά έδώ είνε ώραία, χάθησε 
καί σύ, νά, έδώ, πλησίον μου.

Μήπως δυσκολεύεσαι νά σηχωθής, 
'Ελένη ; τήν ήρώτησεν δ Ριχάρδος, δστις 
δέν ειχεν εντελώς ήσυχάσει.



— "Ολως διόλου, σοΰ λέγω, τφ  άπήν- 
τησε γελώσα, μόνον μου αρέσει πολύ νά 
κάθωμκι έδώ ! . . τί ώραΐα ! . . . Λοι
πόν κάθησε καί σύ ! . . . “Α ! κύτταξε, 
τ ί  σταυρός είν’ αυτός ; άνεκραξεν, ένφ 
συγχρόνως έστρεψεν ολίγον την κεφαλήν.

Τφ όντ ι ’ δύο μόλις βήματα άπό τοΰ 
μέρους έφ'οΰ έκάθηντο, υπήρχε ξύλινος 
σταυρός, έπί τοΰ οποίου έφαινετο κάτι τι 
γεγραμμένον.

Ό  Ριχάρδος έκυψε και μέ x-όπον πο- 
λύν ανέγνωσε την έξης έφθαρμένην επ ι 
γραφήν :

Rift ή χυρία Φάν Τορφίλ.
» » r « .

— Πώς ! κάποιος άπέθανεν έδώ ; ανέ
κραξε πεοίφοβος ή Ελένη.

— Ναι, έδώ έφόνευσαν την δυστυχή 
γυναϊκα I τώρα τό ένθυμοΰμαι.

— Την έφόνευσαν είπες ! ποιος ;
— Δέν η«.ουσες τόν φόνον αΰτόν ; ειχε 

γίνει αρκετός πάταγος' τώρα έννοώ Λιατί 
τό δνοαα Σπόδινιγκ μοΰ Ικαμε σήμερον 
ιδιαιτέραν έντύπωσιν . Ό  Ερρίκος δέ 
Τουρβίλ διήλθεν έδώ την τελευταία-/ νύ
κτα μετά τής συζύγου του. Η»θον άπό 
τό ϋδιον μέρος, άπό τό όποιον ηλθομεν καί 
ημείς, καί άφοΰ την έφόνευσε μέ λίθους, 
την έρριψεν έπειτα είς τό βάραθρον.

— Φρίκη ! ό σύζυγος νά φονεύσγ) την 
σύζυγόν του ! ανέκραξε περίφοβος έγειρο- 
μένη ή ‘Ελένη.

— Μχ πώς ! δέν ηχούσες τίποτε άπό 
αΰτά ·. Ώ  ! ή δίκη Ικαμε περισσότερον 
κρότον καί άπό την ΰπόθεσιν Μλοντσί- 
σκη, ή όποία ΰπήρξεν ή α ιτ ία  τής γνωρι
μίας μας.

Ψυχρός ΐδρώς περί έβρεξε κατά τοΰς 
τελευταίους τούτους λόγους τό μέτωπον 
τής Ελένης.

— "Ελα, έ'λα, πάμε! ανέκραξε διά φω
νής μ ίλ ις  άκουομένης ! Δέν δύναμαι νά 
μένω πλέον έδώ, πνίγομαι.

Καί έστηρίχθη έπί τοΰ βραχίονας τοΰ 
Ριχάρδου, ον άπεμάκρυνεν άκοντα τοΰ 
μέρους εκείνου

Ή  ταραχή τής Ελένης, ή μεταβολή 
τής φωνής της, ή ώχρότης τοΰ προσώ
που της δέν διέφυγε την προσοχήν τοΰ 
Ριχάρδου,δστις ήσύχως παρετήρει αΰτήν.

— 'Ελένη, κάτι μαΰ κρύπτεις' μήπως 
ή πτώσίς σου δέν ητο τόσον έλαφρά, δ
σον μοΰ την παρέστησες, διά νά μέ κα
θησυχάσεις ; υποφέρεις ;

—  ’Ώ , όχι, ολίγον πονοκέφαλον μόνον 
έχω, τώρα αισθάνομαι τόν έάυτόν μου 
ολίγον καλλίτερα !. . . καί δ ιατί αΰτός ό 
Τουρβίλ έφόνευσε την σύζυγόν του ; τον 
ήρώτησε κάπως διστρίζουσα.

— Από την αίσχράν επιθυμίαν νά την 
κληρονομήσνι. Οΰτε αΰτό δέν ήξευρες ;

— Διόλου. . . 1876 ; ω ! τότε ήμουν 
είς την δυτικήν 'Αμερικήν.

— Ω, τό αίσθημα αΰτό είνε πολΰ πο- 
ταπόν' ό Μλαντσίσκης τοΰλάχιστον είχεν 
έλατήριον πάθος ισχυρόν, τόν άνομον έ- 
κεΐνον έρωτα.

— Φοβερόν, ώ ! άπαίσιον, έψιθύρισεν

η ‘Ελένη, ό σύζυγος νά φανεύσ·/) την σύ
ζυγόν του !

Άπώλεσεν δλην την διάθεσιν καί ευθυ
μίαν, -?)ν είχε κατά τάς άρχάς τοΰ περιπά
του Έμενεν ήδη αναίσθητος είς τάς πέρ.ιξ 
καλλονάς τής φυσεως ’Ωχρά καί μέ τό 
βλέμμα απλανές έβαδιζεν άφωνος πλησίον 
του Ριχάρδου, δστις έφαινετο πολΰ στε
νοχωρημένος διά την αδιαθεσίαν τής 'Ε 
λένης. Έλυπεϊτο  δέ πολύ, διότι δι'ουδε- 
νός μέσου κατώρθωιε νά έπαναφερη. την 
άπωλεσθεϊσαν εΰθυμίαν.

Σκέψεις βαρύταται 'βασάνιζαν την 'Ε
λένην, ένφ ό Ριχάρδος έφαινετο προφανώς 
συμπάσχων. 'Ενωρίς δέ ! τ ι ,  μόλις περί. 
Την τετάρτην, έπανήλθον είς Σπόδινιγκ.

Πρό τής θύρας τοΰ ξενοδοχείου άπ-ην- 
τησαν την ξενοδόχαν, ΐ/ιτις επλεκεν άφε- 
λεστατα.

— ”Ε ! καλώς τους τοΰς άρχόντους, 
άνέκραξεν, ένφ συγχρόνως ήγείρετο μετά 
σεβασμοΰ. καί ώς ποΰ 'πήγατε ;

— Έως τόν ξύλινον σταυρόν τής 
Τουρβίλ, άπήντησεν άφηρημένος ό Ρ ι 
χάρδος.

— Χμ ! τότε δέν έκχματε καί μικρόν 
δρόμον, ώστε λοιπόν έ’ως τόν σταυρόν τής 
Τουρβίλ ! . . .  άχ ! αΰτός ό άνθρωπος ! . . .

Μόλις δμως η 'Ελένη γ)ννόησεν δτι ή 
ξενοδόχος, κατά τά φαινόμενα, έμελλε νά 
άρχίσν) μακράν ομιλίαν, ένευσε τφ  Ρ ι-  
χάρδ(ι> καί τφ  είπε κρυφίως :

— Σέ έξορκίζω. Ριχάρδε, είπέ νά έτοι- 
μάσουν την άμαξαν, δέν δύναμαι πλέον 
νά μένω έδώ. Θά φθάσωμεν πριν ακόμη 
νυκτώση είς «"Αγιον Βαλεντίνον». Σέ π α 
ρακαλώ, Ριχάρδε ! . . .

Ό  καλός μας 'Ιγνάτιος καί η Γιοζέφα, 
άποροΰντες καί ηΰχαριστημένοι συγχρό
νως έδέχθησαν καί πάλιν την ιδίαν έσπέ- 
ραν τοΰς εΰγενεΐς ξένους, ο'ίτινες έκράτη- 
σαν ώς καί πρώτον, τά τρία δωμάτια τοΰ 
πρώτου πατώματος.

Περί την δεκάτην, πάντες έκοιμώντο 
βαθέως μόνον η ‘Ελένη, έντελώς ένδεδυ- 
μένη. έκάθητο παρά τό παράθυραν τοΰ 
δωματίου της. ύχρά ώς φάντασμα, ύπό - 
τό άογυροΰν φως τής σελήνης καί οεμβά- 
ζαυσα παρετήρει την απέναντι παμμεγέθη 
μονήν τής «Α γ ία ς  Μαρίας·.

Έσκέπτετο ! Πολλάκις έστέναζεν, οί 
δέ μέλανες οφθαλμοί της ύγραίνοντο έκ 
τών δακρύων.

Τό ώρολόγιον τής μ,ονής πρό πολλοΰ 
έσήμανε μεσονύκτιον, καί μόλις ή Ελένη 
έσκέφθη νά κοιμηθ-Ji. ’Ανέγνωσε μετ’έξαι 
ρετικής άφοσιώσεως μερικάς σελίδας έκ 
τοΰ πολυτίμου προσευχηταρίου της καί 
μόλις περί την πρωίαν ό ΰπνος έκλεισε 
τά κεκοπιακότα βλέφαρά της.

ΙΓ

Έ ν Β ερολίνω , W ., όδός Ά χ ο ρ ν .
Ttj 25 Νοέμβριον 1880.

Φι,λτάτη μ υ ι  'Αγγελική,
«Δέν δύνασαι νά φαντασθίίς πόσον μέ 

έλύπησεν ή έπιστολή σου ! Σέ βεβαιώ, 
στενοχωροΰμαι, δταν μοΰ γράφνις δτι δέν

δύνασαι »ά έλευθερωθής άπό αΰτήν τη »  
κατηραμένην βήχα. Σοβαρά βεβαίως δέν 
είνε, ά λλ ’ ουχ ηττα.ν έκαμες πολύ φρό
νιμα νά μείνγις τόν· χειμώνα είς τά θε'ρ.- 
μότερα κάπως κλίαατα, διότι έδώ ό χει- 
μών προμηνύεται δρ,ιμύτατος..

» Γράφε με τώρα συχνότερος Άγγελι·.- 
»ή, έπιθυμώ νά μέ πληροφορίας τακτικ-ά 
περί τής υγείας σου.' εάν δέ τ^χόν ό σύ
ζυγός σαυ, δστις δέν αμφιβάλλω σέ περι
ποιείται δ’ όλου τοΰ ζήλου του, άναγκα- 
σθϊί νά σέ έγκαταλειψίί, έστω καί έπί μ ι
κρόν, ώς έκ τής έ^γασίχςτου η άλλου τ ι-  
νός λόγου, τότε δέν έχεις παρά νά μοΰ 
τηλεγραφησης καί έφθασα αμέσως.

»Μοί λέγεις δτι οφείλω νά σοί διαφω
τίσω μερικά μέρη τής επιστολής μου ! 
Φαίνεται, δτι πολύ σκοτεινά, πράγματι, 
έξεφράσθην, χφοΰ δέν ριέ ηννόησες σύ, ήτις 
καλλίτερον παντός άλλου γνωρίζεις την 
καρδίαν μου , μ’ δλον τοΰτο, τίποτε δέν 
μέ έμποδ’.ζει νά σοί γράψω, χωρίς περι
φράσεις, δτι ηγάπησα, μέ δλην την δύνα- 
μιν τής ψυχής μου.ε»α χξιέραστον κύριον. 
Νχί, είμαι τρελλη δι’ αΰτόν πιστευσέ το ' 
δέν σοί λέγω οΰτε περισσότερον οΰτε όλι- 
γώτερον. Δύναμαι δμως συγχρόνως νά 
σέ βεβαιώσω , δτι τό αίσθημά μου 
τοΰτο άνταποκοίνεται μέ όχι ολιγωτέραν 
ζέσιν.

»Κκί δμως, φ ιλτάτη  μου, είμαι δυσ
τυχής ναί, δυστυχεστάτη ! διότι ενωσις 
μεταξύ μας αδύνατον νά ΰπάρξη ! Δέν 
δύναται διά χιλίους λόγους. Σΰ ξεύρεις 
ενα, τόν κυριώτερον, καί έτομένως περιτ
τόν νά σοΰ αριθμήσω τούς άλλους 999.

» ”Ω ! ’Αγγελική μου, την παρελθοΰσαν 
άνοιξιν εϊμεθα είς έκδρομην μόνοι, έπί 
τινας ημέρας ! Ησαν αΰται αί γλυκύτε- 
ραι τών δσων έζησα καθ' δλην μου την 
ζω-ήν. Οΰδ έποτε θά τάς λησμονήσω καί 
θά εΰγνωμονώ τόν οΰρανόν, ό όποιος μοί 
τάς έδώρησε. Η άνάμνησις αΰτη μόνη 
άρκεϊ νά γλυκάνγ), κατά τι τοΰλάχιστον, 
την φοβεράν πικρίαν τοΰ παρελθόντος μου- 
θά έμένομεν δέ ακόμη περισσότερον, έάν 
τηλεγράφημα δέν έτάρχσσε την ησυχίαν 
μας. Τφ άνηγγέλλετο σοβαρά ασθένεια 
τοΰ πατρός του. Έ π ί δύο μήνας ηναγκά- 
σθη νά μη άπομακρυνθ-Jj τοΰ προσκεφα- 
λαίου τοΰ άσθενοΰς.

• Κατ’ άρχάς δέν παρήρχετο ήμέοα,καθ’ 
ήν νά μη έλάμβχναν τρεις τοΰλάχιστον 
έπιστολάς του. Έ πε ιτα  ήραιώσαμεν ολί
γον την αλληλογραφίαν μας καί τώρα 
γράφομεν σπανίως.

• Ό  πατήρ άνέρρωσεν ολίγον κατ' ολί
γον, ά λλ ’ έκτοτε δέν είδον τόν υίόν. Δέν 
τόν άδικώ δμως, διότι ώς έκ τής θέσεώς 
του καί τής υπηρεσίας του δ καιρός του 
εινε μετρημένος.

• Εσχάτως δμως, καί δλως τυχαίως, 
έμαθον δτι ό πατήο του σκοπεύει νά τόν 
νυμφεύσ·/) μετά τίνος πλούσιας καί πολύ 
ώραίας νέας, οΰχ ηττον έκείνος, άγνωστον 
διά ποιους λόγους, άρνεΐται νά συνέσιρ 
είς τό συνοικέσιον τοΰτο.

• Μόλις τό έμαθον, ήρχισα νά φαίνωμαι 
κάπως ψυχροτέρα είς τάς έπιστολάς μου,



άλλ* -εκείνος ουδέποτε μοι άνταπέδωκε τά 
ίσα.

• "Ισως μέ θαυμάσΥ)ς διά τόν ηρωισμόν 
μου, άλλά σκέφθητι δτι δέν είνε καθόλου 
Ηρωισμός, άφοΰ γνωρίζω οτι είνε άδύνα- 
τον νά γίνω σύζυγός του, έπομένως, έ- 
πειδή τόν άγαπώ, δέν έπιθυμώ νά τοΰ 
γίνωμαι έμπόδιον είς τήν ευτυχίαν του. 
'Αρκοδμαι είς τό παρελθόν, διά τό μέλ
λον αδιαφορώ καθ' ολοκληρίαν Νομίζω 
ότι ουδέποτε θά τόν έπανιδω Τοΰτο σοί 
τό λέγω αποφασισμένη . . . άλλ' όχι καί 
χωρίς πόνον Τί νά κάμω ; Μήπως έζου- 
σιάζω τόν έαυτόν μου;

» ’Εγώ δέ τί θ’ άπογίνω ; Καί ή ιδία 
καλά-καλά άκόμη δέν γνωρίζω’ ίσως έπι- 
βτρέψω είς ’Αμερικήν, πιθανόν καί όχι. 
Πρός τό παοόν τουλάχιστον θά μένω έδώ 
Ή κ. ταγματάρχου Τσέτβιτς είνε λίαν 
συμπαθής καί άπέκτησα τήν φιλίαν της.

» Διασκεδαζομεν δμοΰ πάντοτε καί μα ν 
τεύω έκ τών τρόπων της, ότι προσπαθεί 
παντί σθένει νά φαίνεται προς έμέ περι
ποιητική

'Εσχάτως μάλιστΛ^ μοΰ έσύβτησε καί 
τόν άνεψιόν της , υψηλόν άζ ιωματι-  
κόν τοΰ ίππικοΰ, όστις, άπό τής πρώτης 
ήμέρας, έξακολουθεϊ νά μοΰ κάμνν) κόρτε 
μέ όλα του τά σ ω σ τ ά . . . .

• Πόσον θά fj'jinv ευτυχής, έάν ή^υνά- 
μην νά βοί μεταδώσω ολίγον τής υγείας 
μου γράψε μου γρήγορα οτι είσαι καλ
λίτερα' ’ζεύρεις πόσον ένδιαφέρομαι.

» ’Εν τούτοις λάβε τους τρυφερωτέρους 
ασπασμούς άπό τήν άγαπώσάν σε έξαδέλ- 
φην

• 'Κ λ ίν η ν  Γ ιο ύ γ χ .·

» Υ .Γ .”Ηδη άνέγνωσα είς τήν έφημερίδα 
τι, όπερ μέ κάμνει νά σοί αποτείνω μίαν 
παράκλησιν- ένθυμείσαι τί μοί Εγραψες 
διά τήν οικογένειαν τοΰ Ριχάρδου ; ότι 
οί Λοεμβοΰργοι είνε πράγματι έζαδελφοί 
μας,διά τοΰτο λοιπόν θά αέ παρακαλέσω, 
αν είνε δυνατόν, νά τοΰ τήσης ίν είσι- 
τήριον διά τόν χορόν τών μετημφ'εβμένων, 
τόν δποΐον σκοπεύει νά δώσνι. “Ε, τί λ έ 
γεις; Ήμπορεΐς νά τό κατωρθώστις; Πολΰ 
θά μέ ΰπεχοέωνες διά τοΰτο.

• Κ αί πάλιν 
• Β. Γ ·

Ή  έπιστολή αΰτη ή διευθυνομένη : 
«Πρός τήν Α Υ .τήν  Κυρίαν Ποιγκήπισσαν 
'Αγγελικήν δέ Πρετέκα, — Κάννες Alpes 
M arit im es — », περιείχε έσώκλειστο” τε- 
μάχιον έφημερίδος,έν ω άνεγινώσκοντ ο τά
έξής :

« — Μετ’ εΰχαριβτήσεως άγγέλλομεν, 
ότι τήν 21 Δεκεμβρίου έορτάζει διά μεγα
λοπρεπούς έορτής τήν όκτακοσιετηοίδα 
τής άνενοχλήτου κατοχής τοΰ πύργου 
του , αρχαίος καί διαπρεπής οίκος. 
Κατά τό Ετος 1080, τρείς ήμέρας πρό 
τών Χριστουγένων, όπως άναφέρηται είς 
τά χρονικά, ό Ιππότης Ριχάρδος έκυοίευ- 
σε τό ισχυρόν φρούριον τής Λοεμβούργης 
καί τόν τίτλον ιοΰτον ποοσέθεσεν Εκτοτε 
είς τό όνομά του.

» ’Επί τ?ί ευκαιρία λοιπόν ταύτΐ) γίνον

ται έκτακτοι προετοιμασίαι' προσκλητή
ρια άπεστάλησαν είς όλους τοΰς ευγενεΤς 
πέριζ οΕκους ήδη 5 ηγεμόνες έδήλωσαν 
ότι θά παρευρεθώσιν έν αυτή ' άπασαι δέ 
αί γερμανικαί αυλαί θ'άποστείλωσιν απε
σταλμένους. Τό κυριώτερον μέρος Ομως 
τής έορτής θ’ άποτελέστρ λαμπρός χορός 
μετημφιεσμένων παντοιοτρόπως' ή^η ά- 
φίχθησαν περίφημοι ίχνογράφοι, οϊτινες 
θά ΰποβάλλωσι τά σχέδιά των. Ό  μόνος 
όμως περιορισμός, οστις προβάλλεται πρός 
τοΰς υψηλοΰς ζένους είνε ότι αί μ εταμ 
φιέσεις ανάγκη νά ποικ ιλλωνται μεταζΰ 
τοΰ ΙΑ' καί I1V αίώνος, άδιάφορον δ’ είς 
ποίαν έθνικότητα θά άνήκουν.

» ’Ελπιζομεν ότι ή έορτή θά Υ)νε άζία 
τής φήμης, ή; χ*ίρει πανταχοΰ τής Γερ
μανίας ό άγαπητός οΰτος οίκος.»

[Έπεται συνέχεια]
*Χ .

ΜΑΞΙΜΟΤ ΒΙ Λ Ρ Ε

Α Π Ι Σ Τ Ο Σ !

Ήρκει νά ρίψη τις τό βλέμμα έντός τοΰ 
ορόφου, όστις έχοησίμευεν ώς έργαστήριον 
τοΰ Λουδοβίκου Μονθέλ, ϊνα πεισθή ότι 
ό Λουδοβίκος ήγάπα καί άντηγαπά?τα.

Τράπεζα κατάφορτος χειρογράφων, σα
νιδώματα πλήρη βιβλίων, κλειδοκύμβα- 
λον καί Ιν θρονίον ησαν τά μόνα Επιπλα 
τής μετρίας ταύτης κατοικίας. ’Εν τ φ  
μέσψ τής τραπέζης υπήρχε δοχείον π λ ή 
ρες ΰδατος — έντός τοΰ οποίου εΰρίσκετο 
λευκόν ρόδον — καί μικράτις είκών.Τό θρο
νίον τοΰ κλειδοκυμβάλου δέν ί|το τοπο- 
θετημένον έν τνί οικείοι; θέσει του, ώστε 
ό έπιμελής νεανίας ήδύνατο έκ τής θέ- 
σεώς του νά θαυμαζϊ) τό έπικάλυμμα α ΰ 
τοΰ, ώς έκ πεοισσοΰ δέ μεγαλοπρεπή άνθη 
έστόλιζον τό δώμα τοΰ ορόφου.

Ίσως θά ένόμιζέ τις ότι ή τελευταία 
αυτη λεπτολογία οΰδεμίαν Εχει σχέσιν 
πρός τήν καρδιαν τοΰ Λουδοβίκου Μονθάλ. 
Ά λ λ ’ έάν οΰτος δέν ειχεν άνακαλύψει α 
πόρρητόν τινα σχέσιν τής καλλονής τής 
γυναικός,ή* ήγ*πα,πρός τήν α ϊγλην, τήν 
δρόβον, τήν εΰωδίαν τών ροδών καί τών 
ίασμών του, βεβαίως δέν θά έλάμβανε τήν 
φροντίδα νά ποτιζγ) αΰτάς άνά π2σαν 
πρωίαν. Μόνη ή έπί τοΰ δώματος τοποθέ- 
τησις τών άνθέων έκείνων έζέφραζε πολλά. 
Αί γυναίκες, καί τοι τόσψ κατώτερο» τών 
άνδρών ώς πρός τήν Εμπνευσιν, τήν ποί- 
ησιν, Εχουσιν οΰχ ήττον τήν χάριν νά έν- 
σαρκώνται ταύτας, ώς εί αυτα ί αΰται 
ήσαν ή ζώσα ποίησις, καί τήν χάριν ταύ- 
την φαίνονται μεταδίδουσαι έν μέρει είς 
τούς αγαπώντας αΰτάς. "Αμα πειραθΐι τις 
νά περιβάλγ) διά ποιήσεως τήν πραγμα
τικήν ζωήν, σχεδόν πάντοτε, αναγκαία 
έπέρχεται συνέπεια ότι δ Ερως κατέχει 
τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ βίου του.

Ό  Λουδοβίκος Μονθάλ ην είκοσιπεντα- 
έτης περίπου. Ή το  ώραΐος ; Πιθανόν, δι

ότι ολίγοι γυναίκες παρετήρηοαν αΰτόν, 
χωρίς νά σκεφθώσι καθ’ έαυτάς άν ήγάπα, 
ένφ ή ιδέα μόνον τοιαύτης σκέψεως έπερ- 
χεται είς τάς γυναίκας, προκειμένου περί 
άνθρώπου, όστις έγεννήθη ϊνα έμπνεύσγ) 
Ερωτα. ’ Αν καί δέν Εγραφε ποτέ στίχους 
έπί λευκωμάτων, τό δέ όνομά του ή το έν- 
τελώς άγνωστον, οί εΰφυέστεροι έντούτοις 
τών φίλων του άνεκάλυπτον έν αΰτφ  ποι
ητήν πεφημισμένον. Κατά τάς ώρας τής 
έμπνεύσεως, δπόταν ή φύσις όλόκληρος 
τφ  έφαινετο αεταμορφωθείσα, δ Λουδο
βίκος Μονθάλ μικοοΰ δείν καί θά συνεμε- 
ρίζετο τήν ιδέαν ταύτην τών φίλων του, 
άλλ ’ έάν έζήτει νά έμπνευσθή έκ τής μα 
γικής έκείνης οπτασίας, αδτη έζηφανί- 
ζετο πάράυτα. καί ή άθυμία κατελάμβα- 
νεν αΰτόν. Ό  Λουδοβίκος Μονθάλ έπί 
πολΰν χρόνον περιορίσθη μόνον νά ρίπτγ) 
άτάκτως έπί τοΰ χάρτου τάς σκέψεις, 
αΐτινες άνεκυκώντο έν τώ νφ του, μόλις 
δέ πρό ολίγου ή?ζ*το περιβαλλων αΰτάς 
δι’ δφους έπιτρέποντος τήν δημοσίευσίν 
των. Δέν είργάζετο ήδη δι’ έαυτόν μόνον 
καί ήντλει έκ τής καρδίας του θάρρος, ά 
γνωστον Ιως τότε πρός αΰτόν.

Ώς πρός τά λοιπά δ Λουδοβίκος έκρί- 
νετο άλλως. Πάντες συνεφώνουν, δ%ι είχε 
ψυχήν μεγαλόφρονα, αισθήματα υψηλά, 
χαοακτήοα εΰγενή καί αφιλοκερδή. Εν 
τούτοις,οί μέν άκούοντες αΰτόν δμιλοΰντα 
Ελεγον, ότι ήτο ψυχροΰ καί σκεπτικοΰ 
χαρακτήρος, κακολόγος,καί ότι δ σπάνιος 
καί έπίπλαστος ένθουσιασμός του ην αυ
τόχρημα κωμψδία. Οί δέ,τοΰναντίοιι,ΰπε- 
στήριζον, ότι ήν καλός καί καθ’ υπερβο
λήν πειστικός καί αφελής, πολλάκις δ’ 
εύπιστος ώς παιδίον. Οί τελευταίοι οΰτοι 
ολίγου δείν ν’ άποδώσωσι τήν πικρίαν καί 
τόν κόρον, άτινα παρετηροΰντο έν τοΐς 
λόγοις του, είς τήν έπιθυμίαν αΰτοΰ νά 
έκπλήττγ) τοΰς άκροατάς του

Καί οί μέν καί οί δέ ήπατώντο έξ Γσου, 
ώς πρός τήν άζίαν τοΰ Λουδοβίκου Μον
θάλ Αί άντ ιθέαεις, άς δέν έγν ώριζον νά 
συμβιβάσωσιν είμή άμφιβάλλοντες περί 
τής είλικρινείας του, άπαντώνται παρ’ ά- 
πασι σχεδόν τοΐς καλλιτέχναις . Τό πλή
θος ΰφ ίστατα ι τά πάθη, χ<*>ρΐ{ νά τά έν- 
νοϊί' οί μεταφυσικοί έζηγοΰσι ταΰτα  χω 
ρίς νά τά  δοκιμάζωσιν' έν ώ δ καλλ ιτέ 
χνης 7) εΰπρόσιτος πρό πάσας τάς έντυ- 
πώσεις, καί συναισθάνεται αΰτάς σφοδρό- 
τερον τών λοιπών άνθρώπων. 'Επομένως 
ή νόησις καί τό αισθητικόν μοιραίως δια- 
φωνοΰσι δι’ αΰτόν καί τοΰτο προξενεί τήν 
αίωνίαν βάσανόν του. Ζητεί άκαταπαύ- 
στως Ιν ιδεώδες, όπερ οΰδέποτε θά συν- 
αντήσνι, καί οΰδείς δύναται νά μαντεύσγ) 
ό,τι έκ τής έπιμόνου όνειροπολήσεως ΰ- 
πάοχει ΰπό τήν ειρωνείαν τών λόγων του.

Καθ’ ijv στιγμήν άρχεται ή διήγησις 
ήμών ό Ερως Εθετε τόν Λουδοβίκον Μον
θάλ ΰφ’ όρους τόσψ έζαιρετικούς, ώστε αί 
προϋπάρχουσαι σκέψεις δέν έχρηβίμευον 
αΰτφ  καθόλου. Θά έξεπλήσσετό τις άνα- 
μιμνησκόμενος τών κρίσεων,δς πρό ?ζ μη
νών έξέφεοεν έπί τών άνθρώπων καί τής 
ζωής.



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

Ά tro τής έβδομης ποωϊ^ής ώρας εΰρί- 
9)ιετο έν τώ ορόφω, δ' περιεγράψααεν 
Άπά τοΰ δώματος έφχίνετο ό κ.75ττος τοΰ 
Λουξεμβούργου. Ο Λουδοβίκος ή^ύνατο 
συνεπώ; να θχυμαζη τήν άταλήν χλίην, 
*|τις f ·ροιΊσε κινούμενη ΰπό τ ··β. αΰρας, καί 
υ άνχπνεύσϊ) τόν χέρχ τού, Απριλίου τόν 
*ΰωδ χζ οντα έκ τών ΰχκίνθων κχ1. τών πχ- 
'ϊχχλεών,’Απήλαυεν ώ; άνθρωπος ευτυχής 
τας πρωτας ώρχς τής Γ.μέρχ; κχί τοΰ έ'χ- 
ΡΟς. Ή χνακχίνισι; αδτη τή ;  ζωής, ήτις 
■*θν eu.ŝ 'jiTjcsv, είναι χφορητος διά του; 
(*·ή έλπιζοντας.

ΙΙρίν ή £;ξηται τής εργασίας του, έπε- 
®εώρησεν έπί πολΰ τήν έτί τής τραπέζης 
ϊΐκόνχ καί έπανειλη-χ^ένως άνέγνω έπί- 
Οτολήν, ής οί 'λεπτοί καί κομψοί χχρχ- 
^τή;ες 47ΓρόδιSον χεΐ^α γυναικείαν και εί- 
τ ® ή.ξχτο νά γρχφγι ’Αϊτό καιρού εις 
καιρόν έσταμάτα καί άνεγινωσκε μεγαλο
φώνως δ,τι πρό ολίγου Ιγραψεν, ώς εΐ

κούσθη ήχηρά φωνή» χ·1*^ στιγμήν πα- 
ρήρχετο τόν οίκισκον τοΰ θυρωρού.

*0 Λουδοβίκος Ιμεινεν έπί πολΰ α κ ί
νητος πρό τής θύρας τή ;  οικίας. Ηδυνά- 
τει ν' χποφχσίσϊ) άν ώ^ειλε ν χπομχ- 
κρυνθή τής όδού έκείνγις' άλλως τε. πού 
θά μετέβχινε ; Τί θά έγινετο νύν έν Πα- 
ρισίοις ;

— Πολύ παράδοξον στάσιν ποΰ Ι^ει ! 
άνέκρχξε νεανίας, δστις διήρ^ετο έκείθεν, 
καθ ήν στιγμήν ό Λουδοβίκος έλεγε με- 
γχλοφωνως :

— Πώς ! δέν εΰρίσκομαι άκόμτ) είς τήν 
όοόν Μονδεμαρσάν j

— "Αν προ δύο ωρών σέ συνήντων θά 
σοί άνήγγελλον καί έγώ τόν γάμον μου, 
προσεθγικε μ ετ ’ εκπληκτικής αταραξίας 
προσηλών έπί τού ’Αλέκου βλέμμα η λ ί 
θιον, ή μελλόνυμφός μου λέγεται Ζήλ^α 
Δίβεοσελ.

'() Ά>έκος τόν έξέλαβεν ώ ; τοελλόν.
[ Έ π ιτ α ι συνί/ ϊια]. Κ.

Τά έςής β 6λ·χ, ευρισκόμενα εν τώ Η ·6λιοπωλιίφ 
ήμών, άζοιτέλλομεν ταΓ; Έ παρ '/ ία ις χχί τω Εςω- 
τεριχω, eXsjOipi τα/uipojuXMV τελ(?ι.. — Επίσης 
προμηΐιύομιν t l ;  κάντα όποιονϊή^οτε βιδλίον, άρχει 

Ό  Λουδοβ ΐκ ο ς  σ τ ρ α φ ε ίς  α ν ε γ ν ώ ρ ισ ε  φ ί -  ή α ΐτη ιις  vi αυνο ϊϊύητχ ι μέ τό άντίτιμον αΰτοϋ. 
λ ο ν ,  5ν  έ π ί δ ι ε τ ί α ν  ε ϊ^ ε  σ ύ ν ο ικ ο ν  κ α ί  τ ό ν  __
δποϊον δέν έπανεϊδε πρό πολλών μηνών. 

— ΤΑ ! σΰ είσαι, Άλέκο ! είπε
νά τείνγι αΰτώ ττ»  y£ΐρat 

— Βέβαια εγω εΐααι 
βέβαιο; περί τούτου ; Τ ι Ι/ει

χωρίς

καί σΰ είσαι 
εις ποϊον

προσωπόν τι εΰρίσκετο παρόν καί ήδύ- κόσμον ζής ; Πολύ καταλλήλως σέ συναν- 
νατο να τόν άκούσγ). τώ. *Ε^ω σπουδαίας ειδήσεις νχ σού ά-

>—  Η Ζήλ$α πώς θά τά εΰρ·/) τάχα ναγγείλω ' νυμφεύομαι τήν δεσποινίδα
αυτό ; !λ<γεν Δερνακ.

Η Zn)tx διά τόν Λουδοβίκον 7)ν ή κρί- —  Δέν μοί είπες, οτι ό πατήο τν); ή -
βις του κοινού, ό υπέρτατος κριτής. ναντιούτο καθ’ ολοκληρίαν είς τόν γάμον

Ε.ργχιθϊ) μετά ζεσεως u-έχρι τής στ ιγ-  αΰτόν καί οτι θά ττ,ν Ιδιδε ώ; σύζυγον είς
(*ή;, καθ ήν δ άσθ εντ,ς ήχος εκκρεμούς ενα φίλον του έκατομμυοιούχον j γιρώτγ)-
τ ν̂ ή^χγκασε νά παρατγιρήσνι το ώρολό- σεν δ Λουδοβίκος, προδήλως -προσπαθών
γιον του. Ήγέρθη τα^ έως, διότι είχε νά συνάθροιση τάς αναμνήσεις του.
βραδύνει. Ο Λουδοβίκος Ιζγ|. έογαζόμενος —  Αυτό σοί τό είπα πρό τριών μνινών.
μετρίως εις τό ΰπουργείον τών Οίκονοαι- Είνε δλόκληοος Ιστορία, έκοαύγασεν δ "Α- ο?ε!α Ιν ΙΙίρι α. μ ε τ ’βΐκόνων ορ 3.3».- ‘Ο Περί

Κών Τ λ    .  ^ ί . . .   ' Ί Ι  , * _______ - Χ λανωμενο. Ιο ύ λ ιο ς . αετ«φρ*οι< Ν. AsevoOuiκών. Τό οικοδόμημα τούτο αποτελεί 
τό κόσαγιμχ χής οδού Ριβολι, διερχό- 
Κ·6νος δέ χνά πβσαν πρωία ν ό νεαρός 
υπάλληλος τήν όδόν Πενθιέβρ ΐνα πορευθή 
έκει, δέν ηκολούθει τήν συντομωτέραν δ- 
®όν. Η δδός Πενθιέβρ, ην δι’ αΰτόν τά 
οιομεϊον, 4ξ οΰ ή ζωή ήκτινοβόλει έπί τώ(

λέκος περιχαρής. Ή  ‘Κλέννι ένεπιστεύετο 
μίαν συμμαθήτριάν της ή φίλη τνις αΰτή 
έσκέφθγι νά κατακτήση τόν ?ρωτα τού 
κόμνιτος Δεν«ραντάλ, τού περί οΰ δ λ ό 
γος έκατομμυριούχου. Δέν ήξεύρω πώς τά 
κατώρθωσε, καί ό Γδιος κόμνις ήλθε νά 
προτείνη είς τόν κ. Δερνάκ νά μέ έκλέξϊ)- · *  ■-·    · - — Γ V * » -- --- — - -     — ̂  ---  V7 αί J Λ ί [ ν '·*· V ν  I

τοπίων, αί λοιπαί οΛο'ι ^φαίνοντο αυτψ  ώ ; γΛ [λβρόν του. Μχντεύ*ις ττ*ν Ούγτ,ν του — ‘Η Μαλβ να $ρ. 1 .6 0  — Λον Kr/ώτγ,ς, 
ΧΡΤ̂ ιμ,οι j/,όνον Χιά νά ό^ηγώσιν έκεί.rp * , ,ία  παντα ησαν κλειστά έν τή κατοι-
Χί<ί τής Ζήλιας.

Κστηκωθη πολΰ άργά σήμερον, έ- 
οκεφθη δ Λουδοβίκος Μονθρίλ, καί ά«ε-  
μακρύνθη τεθλιμμένος.

Μετα τγ,ν συνδιάλεξιν τής προτεραίας 
έπιστ = υε βεβαίως δτι θά εβλεπε, κατά 
•rv διαβασίν του, τό χάριεν πρόσωπον 
τής γυναικός ήν ήγάπα.

Μετά τινας ώρας άπό τής είς τά Ύ -  
πθ->ργεΐον μεταβάσεώς του κλητήρ τφ έν ■

γέροντος στρατηγού. Ά φ ινω  τά καθέκα
στα. Μετά δύο φοβέρας ήμέρας, τά πάντα 
διωρθωθησαν καί έντός ένάς μηνάς ή Ε 
λένη θά γίνγι σύζυγός μου, χάρις είς τήν 
άφοσιωσιν τής θαυμ,ασίας έμπιστου φί- 

τ '/ίς, ή όποία μετ’ ολίγον θά γίνγι κό- 
μησσα Λεναραντάλ.

— Ή  αξιοθαύμαστος Ιμπιστός σου θά 
?)νε έλεεινάν πλάσαα! είπεν δ Λουδοβίκος.

— "Αν έγνώριζες τήν Ζήλιαν θά ησο 
•πιθανώς έπιεικέστερος' είνε τόσον ώραία' 
είπεν ό Άλέκος ένθουσιών ώ ; εΰγνωμων

εχ£ι?ισεν έπιστολήν. Ά  νεγνώρισε τον γρχ- έρασττίς
φίΛΟν χαρακτήρα τ ,̂ς θεια; τ^ς Ζήλιας. — Tf4v Zy)>$*v ! άνέκραζεν ό Λουδο-

\~Α μοι κύριε Μ ονθαλ» , Ιγρα- 6ΐκος άτενίσκ; βλαΛωΧώ; τον φί'Χον του.

Αί Συνο.κ·αι τοΰ Λονδίνου δρ. 2 .5 0  — Τα Μυ- 
σττ,ρ·.» τώ ν Χ α ρ ΐα  ων, κ ατα  μ ετ 'ο ρ α σ ιν  Κ λεάν-
6o >c Τ ο '.α ντα φ ύ/ ) ου, δρ. 1 .7 0 — Η 'Κ λ'».ά , ητο ι 
σχ/,ναΐ Ιν ’ Α να το λ ή , (τόμο ι '2 ι ορ. 2 . 2 0  —  Τά 
τέκ να  το υ  Γρ/ν, υ^ο Ιουλ ίου Β ίρν . δρ. 4. —  
*Η Γ ρ ύλ λο ί τοΰ Μ ύ/ου. υπό ΙΙον^ο»/ δε ΓεραΤΑ, 
δρ. 2  2 0  —fII "Ά μ αξα  ’ Αριθμός 1 3 . υπο Ξ>β·.ε δ ί 
Μ ο ντε τεν , δρ Π . -  *Ες ^ολογτ,σΞίς ένος Τ έκνου 
του Α ιώνος δρ 2 . 2 0 . Ε ττιατολαι μ .α ;  Μ ηδενι- 
τ^  α ς ορ. 1. 10 . — Η Μ οσ/ομ^γ/.α τώ ν  Π αρι- 
σίω^ , υ~ο ϊ ΐω λ  δέ Κοκ δρ. 2 2 0  —  ‘ Ιστο 
ρ ία δυο Μ ε/λονύμΦ ων, υ: ο *Αλ·$. Μ ανζόνη 
(τόμ ο ι 3 ) δρ. 4 . — Ό  Κ αμ πούρης τώ ν  Παρ’.σ ίων, 
υπο  Π ώλ δέ Κοκ δρ. 1 .3 0  - Τ ά Γ / νη ένό ς  Κ ακουρ
γή μ α το ς  δρ 2  7 0  —  Κ λεο πάτρ α  δρ. 2 .7 0
—  Τ α  Μ υττ ,ρ α  του Κ όσμου, μ ε τ ’ εικόνων 
δρ. 1 .7 0  — *0 Ιω άννης α νέυ  Επιθέτου (τόμ ο ι 2 ) 
δρ. 4 .3 0  — (I Μ ίμ μ η  (τόμο·. 3 S '.  6 .6 0 — I!spi—

ί '-ν *υ τη ι , ί, άδελφό; μου ηλθεν είς 
*^ισίους οπως παραλαβή τήν ανεψιάν 

μου καί 4μ! θά μείνωμεν πιθανώς όλί- 
γοχ  ̂Καιρόν μχζύ  του. Θά σ3ς ειδοποιήσω
μετ ολίγον».

^  Λουδοβίκος άνέγνω είκοσάκις τάς 
γ ροψ,μάς έκείνας, χωρίς νά τάς έννοήσγι 
r, Ίλ^χ ν· άναχωρήσ-ή. γωρίς νά τ ί  
γράψγ,

τφ

Έ

— Ναί, τήν Ζήλιαν Δεβερσέλ, τήν 
γνωρίζεις ;

— "Η Ζήλια δεβερσέλ Νυμφεύεται τόν 
κόμνιτα Δενεραντά λ !  άνέκραξεν δ Λουδο
βίκος διά φωνής φοβερές, δραξάμενος αμχ 
τού βραχίονας τού ’Αλέκου, δστις μετά 
κόπου κατέστειλε κραυγήν, ψεύδεσαι δέν 
είνε αΰτή, έξηκολούθησεν έξάγων τοΰ θυ 
λακίου του μικράν εικόνα, ήν Ιθεσε πρό

, π ευσε πάραυτα πρός τήν όδόν Π»ν- τών όμμάτων τού 'Αλέκου. 
ι έλπιζων ν ά  πληροφορηθ^Ι τι παρά — Αΰτή είνε, έψιθύρισεν δ Άλέκος.

τών συνοίκων
— Δέ

Ο Λουδοβίκος έρριψε τήν εικόνα, κατά
ν είνε κ α ν ε ίς  είς τό δεύτερον, ή- γής σ υ ν τ ρ ίψ α ς  α ΰ τ ή ν  ΰ π ό  τ ο υ ς  π ό δ α ς τ ο υ .

ανωμενο. ιου^ζιος, μ εταφρ^ οΐί . ϋρ α γο υμ η  
δρ. 5  —‘Ο MaOpo; 11βιρ >χτ,ς, μ ε τ»  πολλώ ν ιίκ ό -  
νων δρ 4 .5 0  — II Λ $στ*ργος  Γοντ, δρ 4 .5 0  —  
Οί Τ ρ ;ίς  Σ ί.ιμ α το ΐΰ ) οχες. δπό Λ Λ ουμά δρ.4 30  
— Μετα εΓ ο ϊιν  ε :η  (Συνέχεια Τριών ϋ ι.ιμ ατο φ υ-  
λάκω ν) δρ. 5 .3 0  — Τά Μ υτττ’ρια τοΰ Σ υζυγικού  
“Ερωτος (έκδοιις Β’) δρ. 1 7 0 — ‘ Η Κασίλι»®» τή ς  
Κ αλλονής καί ή ΓΙρ·.γχι π£σσα Σοφία (τόμ 2) δρ. 
2 .2 0  — *0 Α υκογιά  νης ( τόμοι 4 ) δρ. 5 .3ο

μ ετά  -
φρασ-.ς I. Ί σ  δ Σ<υλίσση, μετα  1 3  εικονογραφιών 
δρ. 4. —  A? Τραγωδ αι τώ ν ί1?ρ·.σίί»>ν, υπο Ξ α -  
βιέ δέ Μοντεπέν (τόμοι 9) δρ. Η —Ή Α ύ τ ο υ 4Τ- 
ψηλότ^,ς ό ” hip ως, ύπο Ξαβιε-οε-Μ οντεπεν δρ. 
6 .5 0 — ’Α π ο μνημο νεύμ ατα  Ε^ος Λ υστυ/οϋς, ητοι 
Βίος τώ ν Νόθων Τέκνων. μυΟ.στορ α ύπο Σ τεφ ά
νου Θ. Ξ ένου (τόαοι 4) δρ. 16 —  Ο Ιατρός τών 
Τ ρελλώ ν (τόμο*. 6) δρ. 9 — Ο ΊΓ.λίμος τών Γ υ 
ναικών δρ. 2  2 0 — Νανά, ύπο Α ιμυλ ίου  Ζολα δρ. 
5 .5 0  —  Λ'.ηγηματα , ύπο Λ άμπρου Έ νυά λη  
(τόμοι 2) δρ 6 .4 0  —  Αί Ρωτσ'δες ΙΙαρΊεν .ι, ^ 
ό Μηδενισμός έν Ρ/.>σσ α ( τόμοι 2  ) δρ. 3 .3 0  
—  Το Φρούδο' Σωμον δρ. 2  7 0  — ‘ Η δ ίδασκά- 
λισσα μυθιστορία Κύγενείο». Σΰη δρα*/. 3 .2 0  — 
ΪΙαράπτ(ι»σι; κ α ί Μ εταμέλεια  ητοι ’Α π ο μ νη μ ο 
νεύμ α τα  ’Α λ ίκης δέ -  Μ ερβιλλ μυθιστορία  
M aximilien P errin  (ολόκληρον το εργον) δραχ- 
α ας 3 .7 0  *0 ^Αγνωστος τή ς  Β ελλεβ ίλης, μ υ 
θιστορία Π. Ζακον δρ. 2 .7 0  Ό  ‘Ιπ π ότης ΜάΤος, 
μυθιστορ'α Ponson dt ,Τ-errail δρ. 2 ,7 0 .— Η *Α' 
δελφουλα. μυθιστορία Ε. Μα/.ώ (τόμοι 2) δρ. 2 ,8 0  
— ΑΙ Ν ύκτ ς του Βουλεβάρτου, μυθιστορία P ierre  
Zaccone (τόμ,οι δύο) Δρ. 3 .3 0 — At Κ ατα κ ό μ βα ι 
τή ς  Ί ο ύλλη ς» , μυθιστορία Η. Emille C hevalier 
Δρ. 1 .7 0 — Έ θνικ α ί εικόνες*, ποίησε.ς δπο Γεωρ 
γιου Μ αρτινέλη. Δρ. 1 .7 0  *Η Φωνή τή ς  Καρ- 
διας μου», λ· ρική Συλλογ/,, ύπο Δν,μ. Γρ. Κ αμ ·  
πούρογλου. Αεπ. 7t>. — ^ Α παντα  , iωάv«iOJ Ζ αμ- 
πελίου, (χόμΜ 2) δρ. 8  — ^ Α ^αντα  Διονυσίου
Σολωμου δρ. 2 .5 0 . — ^ Α παντα  Br,λ - ρά δρ. 2 .—  
Η Λύρα Ά νδρέου Κ άλβου και άνέ/.δοτος ύμνος 

ύπο Α. Μ αρτελάου δρ. 1 .2 0 . — Β'οί τοΰ Μωάμεθ, 
μ ετα  παραρτήματος περι Ί σ λα μ ι^ ή ; θρησκείας 
ύπ& Ο υας:γκτώ νος ^Ιρβινγγος δρ. 2.

Τ ^ κ ο γ ρ α φ ι Έ κ Υ  Κόριννας, AAnr Π ρ ο α σ τ β ί ο ν  a p t f i  /Ο


