
ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΑΦΗ Μ ΕΝΑ ΕΚΔ1Δ( Μ ΕΝΑ Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν  Κ Α Ι ΠΕΜΠΤΗΝ

Γ Ρ Α Φ Β ΙΟ Ν  ι ι  ι·; ι* ι ι·: ' ν  ο  λι ε  \  ,ν
1 0  Ό δοζ  Π ροαατε ίον ,  άρ. 1 0  ΚαρόΧον Μερονβε'Λ ·. ΟΙ Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ Ι Κ Ε Ρ Α Ν Δ Α Λ , δραματιχώτα-

ΑΙ ^ ϊ ρ . μ . 1  άποστίλλοντα ι 4π ’ .ύ -  Ί?\ * '  Γ  * '  Γ * ο νεή τβΤ< \> ' Μ Α Χ Η  TOT ΒΕ Ν Ε ΒΕ Ν ΤΟ Τ . (στοριχον μυθιστόρημα, μετάφρασή Π.
fcl«< *ις Αίήνας i i i  γραμματοσήμου, ΠαγΖ -  ΠαύΛον A triao ·. Ε ΛΕ Ν Η  Γ ΙΟ Τ Γ Κ . — Μαξίμον ΒιΛρε :
χαρτονομισμάτων, χρυσού χτλ. ΑΠ ΙΣΤΟ Σ !

Ε Τ Η Σ ΙΑ  ΣΥΝ ΔΡΟΜ Η
προπληρω τέα

’Εν Ά ίή ν α ις  φρ. 8 , τα ΐς ίπαρχία ις 8 ,Μ  
<ν τ φ  ίξω τιρ ιχψ  φρ. χρυσά 15 .

Έ ν Ρωσσία ρούβλια 6 .

Κ Α Ρ Ο Α Ο Υ  Μ Ε Ρ Ο Γ Β Ε Α

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ

Τ ι μ * τ « ι  λ ε π τ ώ ν  1 Ο Εν Αθηναις 29 IorAior 1890Ετος 'Τ' — Αριθμός 496

’8 β ι ( « ν υ ΐ  β η ί ΐ ι ΐ 4 ν  τ ι  ί« 1  τω ν  τ ο ίχ ω ν  τ ο ΰ  δ ω μ α τ ίο υ  τ»ις (Σ εΧ. 625).



ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΕ ΦΟΝΤΕΡΟΖ

[Συνέχει*]

Ό  ένωμοτάρχη; παρετήρησε τό βλέμ
μα, όπερ οί δύο αδελφοί αντάλλαζαν.

— Πώς ονομάζεται δ μνηστήρ τής ώ- 
ραίας αΰτής κληρονόμου ; νιρώτγισεν δ Κο- 
ρεντϊνος συνελθών ταχέως έκ τής έκπλή- 
ζεώς του.

Ό  ίερεύ; έξακολουθών νά τρώγγ) π ά ν 
τοτε :

— Τό ή*ουσα, άπήντησεν, άπό τόν 
συνάδελφόν μου τοΰ Σαίν-Ζιλδά;,άλλ’ ε ί 
ναι τόσον άδύνατο; ή μνήμη μου ! Τό έ- 
λησμόνησα,

— Α λήθε ια , παππόί μου, έγήρασε;. 
Μά πώ ; νά λησμονήσγι; τό όνομα εκείνου, 
δ όποιο; θά γείνγ) κύριος όλου τοΰ τόπου!

Ό  ίερεύ; τοΰ Πενοέ έφάνη σκεπτόμενο;.
— Σταθήτε, είπε, νομίζω οτι τά ένθυ- 

μήθην. Ό  μνηστήρ τής δεσποινίδο; Και- 
κιλίας είναι δ κόμη; δ’Αλβαρέ;... όχι.. . 
δ’Αμβαρέ;. Ναί, δΆμβαρέ; !

— Καί πότε θά γείνουν οί γάμοι ;
— Προσεχώς. Αδριον $ μεθαύριον θά 

φθάβνι είς τόν πύργον δ γαμβρός μέ πολυ
άριθμον συνοδίαν. 'Όπως δέ μοί είπεν δ 
ίερεύ; τοΰ Σαίν-Ζιλδά; κάμνουν μεγάλα; 
προετοιμασίας' όλα είναι άνω κάτω.

—  Αΰτό εννοείται, είπεν δ Κορεντΐνος 
έν άταραζίς . Είναι πολύ σπουδαίος γ ά 
μος !

—  Χμ ! έγρύλλισεν δ ’Ιάκωβος.
Ά λ λ '  δ αδελφό; του έλάκτισεν αΰτόν

ΰπό τήν τράπεζαν el; Ενδειξιν είδοποιή- 
σεω;. ‘Ο Ιάκωβο; έφάνη μή αισθανθεί; 
τό λάκτισμα τοΰ άδελφοΰ του.

Ό  Μισό δμω; ήννόησε τοΰτο.
— Τί λοιπόν τεκταίνουσιν αΰτοί ; έ- 

έβκέπτετο.
Ά λ λ ’ άλλαι σκέψει; κατεΐχον αΰτόν.
Ή  Ά γνή  γ)ν πλησίον του καί ήγάπα 

αΰττιν έμμανώ;.
Ό  χαρίει; χωροφύλαζ νιν δλω; άφο- 

σιωμένο; τίί νεάνιδι Ό σάκ ι ;  μετέβαινεν 
ε ί ; Πενοέ δέν Εβλεπεν άλλο τι ίίμή τήν 
μακράν α ΰτή ; κόμην, ή τ ι ;  κατήρχετο μέ
χρι τών πτερνών της, όταν έκ φιλαρε- 
σκείας Επλεκεν αΰτήν εί; δύο μακρού; πλο
κάμους. Δέν παρετήρει άλλο τι είμή τοΰ; 
μεγάλου; αΰτή ; οφθαλμού; καί πλήρη? 
ασυνειδήτου Ερωτο;, τοΰ Ερωτο; έκείνου, 
δι'οΰ πληροΰται εΐκοσαέτις κορασί;, σπεί- 
f o v a a  αΰτόν π»ρί έαυτήν. Κατεβρόχθιζ*

διά τών στρογγυλών οφθαλμών του τό 
ροδοειδές τή ;  Α γνής  δέρ μα, όπερ άτελώς 
έκαλύπτετο διά τοΰ περιστηθίου τη ;

Οί δύο αδελφοί ήδύναντο άφόβω; νά 
φέρωσιν εί; την Επαυλιν δορκάδα; καί λα- 
γωοΰ; έκ λαθροθηρία;, ήδύναντο καί ένώ- 
πιον αΰτοΰ νά πυροβολώσι, χωρΐ; έκεϊνο; 
νά ίδ/ι ή νά έννοήσϊ) τι

Ή  Ά γνη  κατεϊχεν αΰτόν έξ ολοκλή
ρου. ’Εν τούτοι; ή νεαρά κόρη μετά δυσ- 
αρεσκεία;, κακώ; συγκρατουμένη;,άπεδέ- 
χετο τά ;  περιποιήσει; τοΰ χωροφύλακα;.

‘Ο ένωμοτάοχη; τοΰ Πορνιγουέν ήν βε- 
βα ίω ; ώραϊο; άντ,ρ μέ εΰρέα νώτα, τρά
χηλον ταύρου, στιβαράς χεϊρας καί στε
ρεά; κνήμα;. Πρό; τούτοι; ένεδύετο μετ ’ 
αρκετή; κομψότητο;. Άλλ" ή Ά γνή  οΰδέ 
τήν έλαχίστην δι' αΰτόν νισθάνετο συμ
πάθειαν.

Αί έρωτοτροπίαι τοΰ ιππότου υπενθύ
μιζαν αΰτ?) τόν όνον τοΰ Λαφονταίνου. |ν 
τών σπανίων βιβλίων τή ;  βιβλιοθήκη; τή ;  
έπαύλεω;, έζασκούμενον εϊ; ττ,ν φιλαρέ- 
σκειαν. Δέν έλάμβανεν αΰτόν ΰπό σπου- 
δαίαν Εποψιν, καθ’ έκάστην δέ στιγμήν 
μόλι; ήδύνατο νά συγκρατ^ τόν γέλωτα, 
πολλάκι; δέ καί τά δάκρυα !

Τά ολίγα μυθιστορήματα, άτινα άνε- 
γίνωσκεν, όσάκι; φίλη τ ι ;  έκ Βάν έλάμ
βανεν οίκτον διά ττ,ν μόνωσίν τη ; ,  τή 
διήγειρον τήν κρίσιν, καίτοι δέ φειδομένη 
τή ;  φ ιλοτιμ ία ; τοΰ Μισό, όστις έν τϊΐ 
περιοχή άντεπροσώπευε τήν έζουσίαν καί 
τόν νόμον, δμνυεν οΰχ ήττον, οτι οΰδέ - 
ποτε θά καθίστατο σύζυγο; τοΰ έρωτο- 
τρόπου ένωμοτάρχου, Εστω καί άν Εμενεν 
άγαμος καθ’ όλην της τήν ζωήν, στερου- 
μένη τών πάντων.

Ό  γάμος τή ;  δεσποινίδο; δέ Φοντερόζ 
έζωογόνησε τήν συνδιάλεξιν. Πάντες περί 
αΰτοΰ ώμίλουν.

Άπό  τινων ημερών πολύς έγένετο θό
ρυβο; ε ί ; Σαίν - Ζιλδάς. Αί προμήθειαι 
έπέμποντο άφθονοι εί; τόν πύργον.

Άνέμενον πολυάριθμον συν οδίαν
Ό  μνηστήρ θά Εφερε μεθ’έαυτοΰ φίλου;.
Ή  Ά γνή  ήθελε νά μάθγ) περί πάντων' 

ήοώτησε λοιπόν τ ί  ήδύνατο νά Εχνι ώ ; 
προίκα ή Καικιλία, πόσον έστοίχιζον αί 
έσθήτε; αΰτής , αν είχε τιμαλφή, καί 
ποίον Ινδυμα θά Εφερε τήν ήμίραν τοΰ 
γάμου.

Ό  ίερεύ;, μετ’ άφθονον βοώσιν καί πό- 
σιν έξήγαγε τοΰ θυλακίου του καπνοσύ
ριγγα, ήν άνήψεν έκ τοΰ σιγάρου τοΰ χω- 
ροφύλακο; λαβών τήν άδειαν τών κυριών.

Έ  Ά γνή  ή®ελε ν’άπέλθν) ένοχλουμένη 
ύπό τοΰ καπνοΰ, άλλ ’ ή περιέργεια προσ- 
ήλου αΰτήν εΐ; τήν Εδραν τη ;

Ή  κυρία Κερανδάλ έρρέμβαζε πάντοτε 
έξηιτλωμένη έν τφ  άνακλίντρψ αΰτής.

"Ο ίερεΰ; διηγήθη έν λεπτομερείς καί 
υπερβολή ό,τι είχε μάθει έκ τοΰ ίερέω; 
τοΰ Σαίν - Ζιλδά;, όστις ήν οικείο; τής 
μαρκησία;.

Ό  κόμη; δΆμβαρέ;, είχε γνωρίσει τήν 
δεσποινίδα δέ Φοντερόζ εΐ; Παρισιού; τόν 
παρελθόντα χειμώνα. Είχον άλλω ; τε Γδει 
άλλήλου; κατά τή,ν παιδικήν αΰτών ήλι-

κίαν πρό τοΰ θανάτου τοΰ μα^Πιησίου. Αί 
οίκογένειαι αΰτών στενώ; συνεδέαντο. Ό  
νεανίας ή γ χ π χ  έμμανώς τήν Καικιλιαν, 
επειδή δέ συνεβιβαζοντο αί περιουσιαι 
των, ή αϋτησι; τοΰ δ’Αμβαρέ; έγένετο 
μετά χαρόϊς αποδεκτή ΰπό τή ;  μαρκησια;.

— Καί άπο τήν Καικιλίαν ; ήρωτησεν 
δ Κορεντϊνο;

*0 ίερεΰ; ΰψωσε τοΰ; βραχίονα;
— ’ Ητο άνάγκη νά έρωτήσηί παία 

τά αισθήματα τής νεαροί; κόρη; ; Ή  δ*- 
σποινίς Καικιλία —  καί τό ονομα τούτο 
προέφερεν δ ίεοεΰ; μεθ’ όση; εΰλαβείας θά 
έπρόφερε τό όνομα τή ; Α γ ία ;  Ά ν ν η ;  — 
ή δεσποινί; Καικιλία θά συμμορφωθώ βε- 
βαίω; τ^ θελήσει τή ;  σεβαστή; αΰτή ; 
μητρό;

Ό  γάμο; λοιπόν θά έτελεΐτο προσεχώ;, 
περί τά τέλη τοΰ μηνό; Γσως, ό δέ ίερεύ; 
τοΰ Σαίν Ζ λδ » ;  Εχαιρε, διότι ή έκκλησια 
του θά έτιμόίτοδιά τής ιεροτελεστίας ταύ- 
τη ; ,  καθ’ ή ν θά έλάμβανε βεβαίω; καί 
πλούσιόν τι δώρον.

Ό  ίερεύ; τοΰτο λέγων έστέναζεν έζ 
έπιθυμία; Είν’όμω; άλγιθέ; ότι πάραυτα 
ήτένισεν εΰγνωμόνω; τά ;  κυρία; τοΰ (1ε- 
νοέ

Τά; λεπτομερεία; τα ύτα ; ,  άς ή Ά γ -ή  
προσεκτικώ; ή<·ουε, διηγείτο καπνιζων 
ώ; ναύτη; κα1 πίνων ώ; κωδωνοκρούστη;. 
Ό  χωροφύλαζ δέν ή^ουε πλέον αΰτόν. 
Διηγείτο τ^ γείτονί του, ή τ ι ;  έλαχιστον 
πρασεΐχεν α ΰ τφ .τ ά ;  έκστρατεια; καί τ',ΰ; 
στρατιωτικούς αΰτοΰ περιπάτου; εί; Α λ 
γερίαν καί άλλαχοΰ.

Οί Κορεντϊνο; καί ’Ιάκωβο; ή*·ουον 
του; λόγου; τοΰ ίεοέω;.

Ό  θεράπων Ζοσίλ έκοιμϊτο ήδη έν τφ  
σταύλφ Ή  Ροζινα έκοιμδίτο έπίση; έπί 
τινο; σκίαποδο; στηοίζαυσα τήν κεφαλήν 
έπί τοΰ ωμού τοΰ Ίβ .

Έν τ^ έστ ίς  δέν ύπελείπετο είμή τέ- 
φρα

Ό  ίερεΰ; έσταμάτησε καθ’ ή ν στιγμήν 
Εφερε τό ποτήριον εί; τά χείλη του.

— Καί δ Κλαύδιος, είπεν, Εχετε είδή- 
σει; του ;

— Ό  σοφό;, έψιθύρισε μετά δυσαρέ
σκεια; δ Ιάκωβο;.

— Δέν μ8; γράφει καθόλου άπήντη- 
σεν δ Ί β ,  καί κάμνει κακά. Λαμβάνομεν 
μόνον δέκα γραμμά; κάθε τρεΐ; ιιήνα;. 
Δέν ήτο καλλίτερα νά Εμενε μαζύ μα ; ; 
Τί είναι ή ζωή τοΰ ανθρώπου ; Τίποτε. 
Μέ ολίγα πλέθρα γή ;  χαί τό όπλον του 
περν^ κανεί; τόν χρόνον.

‘Η Ροζίνα έζυπνήσασα ήτένισεν αΰτόν 
ώ ; εί Ελεγεν :

—  Είσαι δ φρόνιμο; τή ;  οικία;
— Άρκεϊ νά ΕχΥ) τ ι ;  τό δικαίωμα νά 

τρέχϊ) μέ τόν Μιοώ εί; τά ελη καί τήν 
χέρσον, παρετήρησεν δ Κορεντϊνο;.

Ό  ίερεΰ; νιγέρθνι ϊν’ άπέλθϊ), δ δέ χω- 
ροφύλαξ, παρά τήν έπιθυμίαν ήν είχε τοΰ 
νά παρατείνγ) τήν συναναστροφήν, ήν«γ -  
κάζετο ν’ άκολουθήσ·») αΰτόν, ότε κτύπος 
άκτηρίδο; ή^ούσθη είς τήν θύραν.

— Ό  σκύλο; δέν γαυγίζει, είι»εν δ Κο- 
ρεντϊνο;, θά ηναι δ Ζεαννΐνο;.



Ό ντω ς ,  ή θύρα ήνεωχθη, ή δέ ισχνή 
χεφαλή τοΰ φύλακος έφχνη.

Κίσελθών οΰτος εΐς τό μαγειρεϊον έπο- 
ρεύθη κατ ’ εΰθεΐαν πρός τήν κυρίαν Κε
ρανδάλ, ήν ήσπασθη είς τό μέτωπον.

Έκείνη ήνέωξε τούς οφθαλμούς λέ- 
γουσα :

— Είσαι σύ, Ζεαννϊνε !
Καί έπανέκλεισεν αΰτούς πάραυτα.
’Εκείνος έχαιρέτα ήδη τούς παριστα- 

μένους
— Καλή έσπέρα σας, είπε.
Ή  Ρ',ζίνα ποοσέφερεν αΰτώ κάθισμα, 

παοαθέσασα ένώπιόν του Ιν πινάκιον καί 
ποτήριον

Ώ  ! ώ ! κυρ Ζ=αννϊνε, είπεν έ ένω- 
μοτάοχης, άργά γυρίζεις είς τους δρόμους.

Ό  Σ*κορραφχς εξνιγήθη :
Ήϋ^ετο άπό Σαιν - Μελοάρ διά τίνα 

παραγγελίαν. Είδε φώς είς τά παράθυρα 
κ ι ;  είσήλθεν ϊνα χαιρετίσν)

Έ πιον Iν ποτήριον Ιτι καί ήτοιμάζοντο 
ν' χιτέλθωσι.

Ό  ίερεΰς έφόρεσε τόν πΐλόν του, άνήψε 
διά τελευταίαν φοράν την καπνοσύριγγα 
«ΰτοϋ  καί κλονούμενος μετέβη t ν’ άνοιξη 
τήν θυοαν.

Ό  έξωθεν δροσερός άήρ έπχνέστησεν 
αΰτόν ό->θιον έπί τών κνημών του καί δι- 
»υθυνθη ασφαλώς πρός τό πρεσβυτέριόν 
του. δπερ Λιεκρινετο ουχί είς μακράν άπό- 
«τασιν  ΰπό τό φέγγος τής σελήνης, απέ
ναντι τής έκκλησίας, ·5ιτις ήν έπιβάλλουσα 
οικοδομή τοΰ ΙΒ αίώνος, μή έχουσα τί τό 
«ξιοσημείωτον,πλήν τοΰ έκ γρανίτου πύρ
γου αΰτής.

*Π Ί β  είχε μεταβή είς τόν σταΰλον ϊνα 
έπισαξ·») τόν ίππον τοΰ χωροφύλακος, δν 
Ικράτει άπό τοΰ χαλινού πλησίον τοΰ 
ούδοΰ

Ό  Μισό έβεβαιώθη, ώς καλός ίππότγις, 
οτι τά λωρία είχον καλώς προσδεθή,έχαι- 
ρίτισε τήν κυρίαν Κερανδάλ, ΰπνώττου- 
σαν πάντοτε έν τφ  άνακλίντρφ της, ή- 
σπάσθη είς τάς παρειάς τήν 'Αγνήν, ηΰ- 
χήθη είς πάντας τήν καλήν νύκτα,ΐππευσε 
καί ήφανίσθτι καλπαζων.

Είς το ετερον μέρος τής πλατείας με
λανή σκιά έψαλλε διά παραπονετικές 
φωνής δημώδές τι φσμα τοΰ Μορβάν.

Ή τ ο  ό ίερεΰς ζιητών τόν οίκόν του.
Ό  Μισό έσταμάτησε τόν ίππον του.
Ό  ίερεΰς κλονιζόμενος έτραγώδει πάν

τοτε
Ό  χωροφύλαξ, δστις δέν ήν δσον έκεΐ · 

νος ζαλισμένος, ώδήγησεν αΰτόν «ίς τήν 
κατοικίαν του καί έξηκολούθησε τόν δρό
μον του

Ό  "Ιβ μετέβη καί οΰτος, καί κατε- 
κλίθη είς τό δωμάτιόν του, οΰχί μακράν 
τής καλύβης τής Ροζίνας.

‘Η Ά γνή  έξύπνησε τήν μητέρα της 
καί διελθοΰσα μετ’αΰτής τάς έρήμους τής 
έπαύλεως αίθούσας άνήλθε τήν κλίμακα 
καί μετέβη είς τό δωμάτιόν τΥΐς, κείμενον 
παρά τό δωμάτιόν τής μητρός της.

Ή  Μαριάννα,μείνασα μόνη, κατεβίβασε 
τά παραπετάσματα τής κλίνης τΥΐς, ώς εί 
■ίίθελε νά θέσνι έμπόδιον μεταξύ αΰτής καί

τών φαντασμάτων, άτινα έτάρασσον καθ’ 
έκάστην νύκτα τόν ΰπνον της.

Είς τά μαγειρεϊον έμενον μόνον οί δύο 
αδελφοί ’Ιάκωβος καί Κορεντΐνος μετά 
τοΰ φύλακος τοΰ Σαίν-Ζιλδάς.

Ό  Ζεαννΐνος, μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ 
πτώματος τοΰ Νοέλ Τρελάν, ήθελε ν’ ά- 
ποφύγη τήν Ιπαυλιν τοΰ Πενοέ ώς κατη- 
ραμένην οικίαν. Διά τοΰτο, χωρίς νά προ· 
δώσγι τοΰς αρχαίους αΰτοΰ φίλους, άπε- 
μακρύνθη έπί τινα χαιράν τών Κερανδάλ.

Τά έγκλημα έκεϊνο Ιπροξένει αΰτφ  φρί
κην.

Βαθμηδόν δμως συνήλθε καί γονιτεία 
ισχυρά, ακατάσχετος, εΐλκυεν αΰτόν πρός 
τήν έπαυλιν.

Ο άπόκληοος οΰτος τοΰ έρωτος ί)ν 
τόσω δυσειδής,ώστε αί νεάνιδες τοΰ τόπου 
μετεχειρίζοντο αΰτόν ώς άντικείμενον τών 
χλευασμών των' οΰδεμία τούτων θά έ- 
στεογε νά λαβγ) αΰτόν ώς σύζυγον.

Είς Πεν οέ ή εΰτυχία του ήν ν’ άποθαυ- 
μάζγ) τήν Μαριάνναν, ήτις έδέχετο αΰτόν 
μετά μητρικών μειδιαμάτων.'Η Μαριάννα 
Υίγεν ηλικίαν τριάκοντα έννέα έτών δτε 
κατέστη χήρα τώ 1872.

Ο Ζεαννΐνος ί)ν κατά δέκα Ιτη νεώτε- 
ρος Ή  Μ αριάννα κατά τήν εποχήν έκεί- 
νην ήτο έτι ώραία καί συμπαθής. Ό  φύ- 
λαξ ήγάπα αΰτήν περιπαθώς, έξεφρασε δ’ 
κυτ?1 τό φλογερόν πάθος του διά θερμών 
λόγων καί μετ ’άρκετής εΰγλωττίας.

Η Μαριάννα ειχεν ήδη ΰποστή τάς 
προσβολάς τοΰ κακοΰ, έξ οΰ άπέθνησκεν. 
Αί σκηναί,είς «ς παρέστη μάρτυς πρό τοΰ 
θανάτου τοΰ Πέτρου Κερανδάλ,είχον α λ 
λοιώσει τόν νοΰν τη ς . ’Αντέστγ) έν τούτοις 
καί παρετήρησε τψ  Ζεαννίνω τοΰς κινδύ
νους σχέσεως, ^ν δυσκόλως θά ήδύνατο 
ν άποκρύψωσιν έν οίκίφ π>ήρη παιδιών 
καί ΰπηρετών

’Εκείνος έπέμεινε. Τέλος δέ μετά πο λ 
λούς δισταγμούς ή Μαριάννα ΰπέκυψεν 
καί έγένετο ή έο ω μ έ ν η  του έξ  αγαθότη
τας ψυχής καί έ ς  αδυναμίας χαρακτήρος, 
διότι τά πάθϊΐ τής ώραίας κόριης τοΰ Γου- 
εενέκ είχον αΓφνης σβεσθή μετά τήν γέν- 
νηβιν τών τέκνων της. Ή  άποκάλυψις 
άλλως τε τοΰ φοβεροΰ μυστικού, δπερ έ -  
φόνευσε τόν σύζυγόν της ειχε καταστή
σει αΰτήν άναίσθητον πρός πάντα έκτάς 
τής οδύνης καί τών τύψεων.

Ο Σακορράφας γισθάνετο εΰγνωμοσύνην 
απεριόριστον διά τή" γυναίκα έκείνην, ή- 
τις ΰπήρζεν ό μόνος έν τφ  βίψ του έρως.
Εμάντευσε καί γισθάνθη τήν οδύνην τκις, 

μεγάλη δέ θλίψις κατέλαβεν αΰτόν, δτε 
είδε τήν ΰγιείαν τής Μαριάννας καταπ ί-  
πτουσαν, τήν δέ παραφροσύνην καταλαμ- 
βάνουσαν βαθμηδόν τήν άγαθήν καί γλυ- 
κεϊαν έκείνην ψυχήν.

Περιεποιεϊτο αΰτήν παντοιοτρόπως καί 
όλονέν έφεύρισκε προφάσεις,ΐνα μεταβαίνιρ 
καί διέρχεται ωρας τινάς πλησίον της.

[Έ π ε τα ι συνέχεια].
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Σννέχεια]

’Αλλά τό πνεΰμα αΰτοΰ δ|ν ήδύνατο 
νά ήσυχάσϊ) έπί μακρόν. Περιφρονών τά 
γηρατεΐα, τάς στερήσεις καί τοΰς κινδύ
νους, μόλις ϊμαθεν τήν υπό τοΰ Σαλαδί- 
νου άλωσιν τής Ιερουσαλήμ, σταυροφορή- 
σας διήλθε μετά ένενηκοντακισχιλίων 
μαχητών τήν Ουγγαρίαν, τήν Βουλγα
ρίαν καί τήν ’Ελλάδα .. Ά λ λ ’ άφικόμε- 
νος είς Συρίαν, δπως έπιδιώζϊ) τήν άνά- 
κτησιν τών ΰπό τοΰ Σαλαδίνου κατακτη- 
θεισών χωρών, καί ριφθείς δπως λουσθϊί 
είς τόν Κύδνον —Ινθα καί ό ’Αλέξανδρος 
μικρού έδέησε ν’άπολέσιρ τήν ζωήν — έ- 
πνίγη οίκτρώς...

‘Ιστορικός τις ϊγραψεν δτι έπνιξαν αΰ
τόν... ά λλ ’ ή άπόδειξις τοΰ έγκλήματος 
κεΐτα ι έν ταϊς χερσίν έκείνου, δστις δύνα- 
τα ι πάντοτε νά τό τιμωρήστι. Αΰτη δ’ ε ί 
ναι ή σταυροφορία, καθ’ ήν οί χριστιανοί 
ί)λωσαν τήν Πτολεμαίδα, ής συμμετέσχον 
Φίλιππος ό Αΰγουστος, βασιλεύς τής 
Γαλλίας, καί Ρικάρδος ό Λίιιντ\>χα()όυς, 
βασιλεύς τής’Αγγλίας, μετά πολλών χρι
στιανών βαρόνων, καί τήν όποιαν μετά 
τόσγις ιστορικής έμβριθείας έξιστόρνισεν 
ό διάσημος Οΰαλτερσκώττος.

«

Ζ'

“Ας (34λ>) ό αϋτοχράτορας της Ρώμης 
Φρειδερίκος ’ς τά χ ε ίλ ια  τοΰ Βλαχάασου 
Τήν καρδιά, έωαοϋ τούς Μιλανέζους 
Νά χαταχτήσ^, ποΰ στημένη όλοΰβιν 
Τό/ouv πολιορχΐα στενή, χαί είναι 
Άναγχααμένο; μαχρνά άπ’ τα ίς χώραις 
f 1 οΰ τ' αιρισε ό πατέρας του νά μένη...
K'ot Γερμανοί τον άχοΰνε μ ις ς τά στήβια 
Νά βλίξεται 8ιά τοΰτο ή χαρδιά του;.

( π ο ί η μ α  τοΰ τροβαδούρου Σορδέλλον 
είς τ ίν  θάνατον του χΰρ Βλαχάσσου.)

Ή  θύελλα, ό κεραυνός καί ό σεισμός 
8tvat φοβερά σημεία τής όργής τού Θεού’ 
άλλά φοβερώτερος τούτων είναι ό μοχθη
ρός βασιλεύς.

Ά ν  ό υψιστος δέν έβράχυνε τήν ζωήν 
του, θά έφαίνετο μή θέλων πλέον νά τη -  
ρήσγι τήν πρός τόν Νώε διαθήκην,—  δι' 
ής ύπεσχέθη δτι δέν θά κατέστρεφεν έν 
τφ  μέλλοντι τήν γήν, — διότι τά ανθρώπι
νον γένος αΰξάνει έν τφ  δόλφ καί ά νούς 
αΰτοΰ άπό τής παιδικής του ήλικίας εί
ναι έστραμμένος είς τό κακόν.

Ά λ λ ’ άν ή ζωή τιναι βραχεία, ή ά τ ι -



μία είναι μακρά' καί ήμεΐς, οί απόγονοι 
τών μεγάλων κακούργων, δέν θ ά  άφίσω- 
μ*ν την μνήμην αΰτών νά περιέλθη είς 
λήθην' άλλά θά κατέλθωμεν εις τοΰς τ ά 
φους και θά συνταράξωμεν την κόνιν των.

Τό περιβάλλον τά ειδεχθή έκεΐνα κρα
νία στέμμα είναι υβρις δι’ αυτούς, χλεύη 
δι’ ήμ<Ζς. Τό ύπό τοΰ χρόνου καταφαγω- 
μένον ξίφος κεϊται παρά τήν πλευράν α ΰ 
τών άνευ στόματος καί άνευ αί/μής . . .

Ό τόσον φοβερός έκεΐνος βραχίων δέν 
δύναται πλέον νά μδίς πλήξη .. .  Ό σκώ- 
ληξ ένίκησεν αΰτόν ! Καί ημείς άποσπώ- 
μ*ν ατιμωρητί άπό τοΰ χρόνου καί τής 
γής τά ονόματα έκεΐνα, τά περιβάλλομεν 
δι’ αισχύνης, καί μεταδίδομεν αΰτά εις 
τάς μελλούσας γενεάς."Οταν ή φωνή μου 
θά λησμονηθή, ας έγερθΐί νοΰς θερμώτε- 
ρος δπως άναζωπυρήσιρ διά τής περιφρο- 
νήσεως την μνήμην ταύτην τοΰ έγκλή- 
ματος, καί είθε ό διαρρέων «ίων νά παρα- 
δώση αΰτήν είς τόν διάδοχόν του ώς π α 
ρακαταθήκην, ήν φίλος έμπιστεύεται είς 
φίλον, δπως ή απελπισία φλέγη βραδέως 
καί κατά πυρίνους σταγόνας τό πνεΰμα 
τοΰ κακούργου, δστις ουτω θά μάθη δτι 
6 θάνατος υπήρξε δι’αΰτόν βάπτισμα κ α 
τάρας, έν x f  α ίωνίς  ζωή| τής ψυχής.

’ Αν τις τών ήμετέρων αναγνωστών 
ίίσθάνθη ποτέ έστω καί την έλαχίστην 
συμπάθειαν πρός Ερρίκον τόν Ζ , δν εΕ- 
δομ«ν ανωτέρω παρορμώντα τόν πατέρα 
του είς την ειρήνην, άς μάθιρ δτι αί ά- 
νωθι σκέψεις έγένοντο δι’ αΰτόν. Μηδείς 
πιστευσάτω δτι εΰγενής ποάξις είναι κα τ ’ 
ανάγκην απόρροια εΰγενοΰς καρδίας, διότι 
τοΰτο θά ητο άντικρυς μωρία.

Τό πλεΐστον ήμών πράττει τό αγαθόν, 
διότι έκ τοΰ κακοΰ οΰδέν θά έκερδιζε' 
έγκληματεΐ δέ, διότι έν τίί αγαθή πράξει 
δέν ευρίσκει τό συμφέρον του . Τό δέ 
πνεΰμα δέν μεταβάλλεται έκ τούτου κα τ ’ 
έλάχιστον... μένει πάντοτε πονηρόν ή κα- 
κότροπον, ώς ή φύσις ή ή ανατροφή έπλα
σαν αΰτό. "Αν Ερρίκος ό Ζ' ήγάπησε την 
ειρήνην, τοΰτο συνέβη διότι ό πατήρ του 
είχεν ΰποσχεθίΐ αΰτφ  νά τόν παραλαβή 
συμβασιλέα, καί δέν ήλιηζε νά έπιτύχη 
τοΰτο, άν μη πρώτον Ιληγεν ό πόλεμος.

Ό  Φρειδερίκος, βλέπων δτι διά τών 
οπλών δέν θά έκυριάρχει τής ’Ιταλίας, 
άπεπειράθη νά έπιτύχη τοΰτο διά τών 
διαπραγματεύσεων, έφ’ ώ καί έζήτησε 
παρά Γουλλιέλμου τοΰ Β’ βασιλέως τής 
Νεαπόλεως, άγιωτάτου βασιλέως, «ροσε- 
«ιλεγομένου τοΰ 'Λγα&υν, την θείαν αΰ
τοΰ Κωνσταντίαν, θυγατέρα οψιγενή τοΰ 
βασιλέως Ρογήρου, σύζυγον διά τόν υιόν 
του'Ερρίκον. Ό  Γουλλιέλμος, μη έχων 
τέκνα, παρεδέξατο την πρότασιν, καί — 
καθ’ά έφημίσθη —  οί γάμοι έγένοντο, τφ  
1184, έν Μεδιολάνψ1 κατέχοντος τόν πα-

t .  Κ ατά τούς παλαιούς χρονογράφους, δ ΈρρΤχος, 
έπανελθίυν έχ Συρίας χαί («ταβάς εις Ρώμην, έπί 
πάπα Κελεστίνου τοΰ Γ', εδρε τήν έχχλησίαν έρίζου· 
σαν πρός τόν Ταγχρέδην χόμητα τοΰ Λέτσε, δν οί βα
ρόνοι εΤχον άναγορεύση βασιλέα τής Λ πούλιας χαί 
τής Σιχελίας. — "Οπως 8’ άφαιρέση τούτω τό β«σί- 
λ ιιον , συνενοήθη μετά τοΰ Πάπα χαί, άρπάσα; τήν 
βυγατέρα τοΰ βασιλέως Ρογήρου Κωνσταντίαν, άπό

πικόν θρόνον Ουρβανοΰ τοΰ Γ'. Λέγεται 
μάλιστα δτι ό Έροΐκος, πλήν τών έπί 
τοΰ θρόνου τής Νεαπόλεως δικαιωμάτων, 
έλαβε προίκα 150 όνους, ών τά φορτία 
ησαν χρυσός, άργυρέ σκεύη, μεταξωτά 
ίμάτια, καί άλλα πολύτιμα εϊ^η άλλά, 
μετ’ ου πολύ, άποθανόντος τοΰ Γουλλιέλ
μου, καίπερ τό στέμμα περιήοχετο είς τήν 
Κωνσταντίαν κληρονομικφ δικαιώματι, 
οί Σικελοί, βαρέως φέροντες τήν ξένην 
δεσποτείαν, άνηγόοευσαν βασιλέα τόν 
Τα γκρέδην, κόμητα τοΰ Λέτσε καί πρίγ- 
κηπα τοΰ Τάραντος, νόθον δέ υιόν τοΰ 
Ρογήρου δουκός τής ’Απουλίας.

Ερρίκος ό Ζ , θέλων νά διεκδικήση τά 
έπί τοΰ θρόνου δικαιώματά του, έπεκα- 
λέσθη τήν άοωγήν τών ΙΙισατών καί τών 
Γε νουηνσίων, ύποσχεθείς αΰτοις πλεί- 
στα δσα προνόμια, καί έκστρατεύσας άπό 
τοΰ Κεππεράνου κατέλαβεν κπασαν τήν 
Teppav St Λαβ όρο, άχρι τής Νεαπόλεως, 
ήτις είχε κηρυχθ·/5 υπέρ τοΰ Ταγκρέδου.

Φοβ ερά έπιδημία, Ινσκήψασα έν τφ  
γερμανικφ στοατφ, έξηνάγκασεν αΰτόν 
νά έγκαταλίπτρ τό βασίλειον καί νά κα- 
ταφύγτρ είς Γένουαν.

Ριχάρδος, ό κόμης τής ’Ασέρρας, άνε- 
κτήσατο τήν Τέρραν δί Λαβόρο' ή δέ αΰ- 
τοκράτειρα Κωνσταντία, ήτις είχε μείνη 
έν Σχλέρνψ, βασισθεΐσα έπί τής πίστεως 
τών κατοίκων τής πόλεως ταύτης, παρε- 
δόθγ) ύπ ’ αΰτών είς τόν Ταγκρέδην. Οΰ
τος, μεγάθυμος ών, άπέστειλεν αΰτήν είς 
τόν Ερρίκον άνευ λύτρων. Πώς δμως άν- 
τημειφθη διά τήν εΰγένειάν του ταύτην, 
θά ίδωμεν κατωτέρω Ρογήρος, δ πρωτό
τοκος τοΰ Ταγκρέδου, δστις ήτο ή έλ- 
πίς αυτοΰ καί ή παρηγοριά, συζευχθείς 
τήν Ειρήνην, θυγατέρα τοΰ’Ισαακίου Α γ
γέλου, αυτοκράτορος τής Κωνσταντινου
πόλεως, άπέθανεν. Ό Ταγκρέδης, κατα 
βληθείς ΰπό τής λύπης, δέν έβοάδυνε ν’ά- 
κολουθήση αΰτώ είς τόν τάφον, καταλι-  
πων τήν σύζυγόν του Σιβιλίαν μόνην προ · 
στάτιδα τών τριών αυτοΰ τέκνων : Γουλ
λιέλμου, Ά λβ ιν ία ς  καί Μανδονίας. 'Ερρί
κος δ Ζ , μαθών τόν θάνατον τοΰ γεν
ναίου ήγεμόνος, έξεστράτευσεν άνευ ανα
βολής κατά τοΰ βασιλείου καί τήν φοράν 
ταύτην έπετυχε, κατακτησάμενος αΰτό.

Η βασίλισσα Σιβιλία κατέφυγε μετά 
τών τέκνων της είς το φρούριον. Καλατα- 
βελλότα, δπερ, κατά τήν έποχήν έκεί
νην, έθεωρεΐτο άπόρθητον.

Ό  Έρρϊκ ος έπρότεινεν αΰτί) νά τφ  πα-

τής έν Πανόρμω μονή; τοΰ Σωτήρος, ?νθα είχε πε- 
ρτβληθή τό μοναχικόν σχήμα, έν^μφεύθη αύτήν. Προσ- 
θέτουσι δέ ότι ή Κωνσταντία, ότε ένυμφεύθη τόν 
αύτοχράτορα, ητο πεντηχοντοϋτις.Έγχυος δέ γενομένη 
χαί βλέπουσα οτι οΰδείς έπίστευεν είς τήν έγχυμοσύ- 
νην της, ότε ή->θάνθη πρ<<σεγγίζουσαν τήν ήμέραν τοΰ 
τοχετοΰ, διέταξε νά έγειρωσι σχηνήν έν τή πλατεία  
τή; πόλεως Ίέζι, £νθα τότε διέτριβε, χαί εξέδωχε 
προχήρυξιν, δι η; προσεχάλει οΐαν δήποτε γυναϊχα 
ήθελε νά τήν έπισχεφθή, — χαί ότι χαί έν αύτω ετι 
τω Πανόρμω εΤχε πάντοτε τά στήθη άσχεπή, όπως 
πάντες βλέπωσι τό άπό των μαστών τη; έχ ρέον 
γάλα . Επι δέ τή; έχ πορφυρίτου σοροΰ, τή; χει- 
μένης έν τώ χαθεδριχώ ναώ τοΰ Πανόρμου, ?νθα 
έτάφη, άναγινώσχεται έπιγραφή, έν ή άναφέροντβι 
πάντα ταΰτα Έ ν  τούτοις, οι νεώτεροι ιστοριχο\ 
ίστοροϋσι τό γεγονό;, ώς έν τώ χειμέν^ι άναφέρωμεν.

ραδώση τό φρούριον, λαμβάνουσα άντ ’αΰ -  
τοΰ τήν κομητείαν τοΰ Λέτσε, τήν πρώ- 
την τοΰ συζύγου αΰτής κτήσιν. Ά π εδ έ-  
ξατο ή δυστυχής τήν πρότασιν' δ δέ ‘Ερ
ρίκος έτήρησε τήν ΰπόσχεσίν του, ά π ο τ ν -  
φλώ ιΐας  καί εύνουχ ίβας  τόν Γουλλιέλμον, 
άποθανόντα μετ’ οΰ πολΰ έκ τούτου, κα ί 
καθείοξας έν τϊΐ χώρς τών Γριγιόνων τή^ 
Σιβιλίαν, τήν ’Αλβινίαν καί τήν Μανδο- 
νίαν.

Τότε δέ έξεδηλώθη άπασα αΰτοΰ ή θη
ριωδία. Συλλαβών πάντας τοΰς μετά τοϋ 
Ταγκρέδο συνταχθέντας, διέταξεν δπως 
θεσωσιν έπί τών κεφαλών των σίδηρους 
στεφάνους πεπυρακτωμένους καί δι’ ?)λω» 
πεπυρακτωμένων έπίσης καθηλώσωσιν αυ
τούς.

Ριχάρδον τόν κόμητα τής ’Ασέρρας, 
συλληφθέντα, διέταξε πρώτον νά σύρωσι 
δεδεμένον άπό τής οΰρό?ς ΐππου καί ε ίτα  
νά κρεμάσωσιν αΰτόν άπό τών ποδών 
οΰδ’έπέτρεψεν ό θηριώδης νά καταβιβά- 
σωσιν αΰτόν ζώ ντα άπό τοΰ ικριώματος. 
Τοΰ μεγάλου ναυάρχου Μαργαρίτου έξώ- 
ρυξε τούς οφθαλμούς. Τοΰς Γ'ενουηνσίους 
καί τοΰς Πισάτας ένέπαιξεν, οΰδεμίαν 
τών πρός αΰτοΰς υποσχέσεων του τηρή— 
σας.

Κίτα, μή άρκεσθείς είς τούς ζώντας, 
Ιστρεψε τήε λύσσαν αύτοΰ καί κατά τών- 
νεκρών.

Έκθάψας τά πτώματα τοΰ Ταγκρέ
δου καί τοΰ Ρογήρου άπέσπασε λυσσωδώς 
τό στέμμα άπό τής κεφαλής των.

Αί ώμότητες αΰτοΰ καί αί άρπαγαί 
ΰπερεπλεόνασαν, ώστε δ Πάπας. Ιπεμψ» 
πρός αΰτόν πρεσβευτήν, δπως θέσιρ τέρμα 
είς αΰτάς.

Ά λ λ ’ έκεΐνος, περιφρονήσας πάσας τά ς  
τοΰ πρεσβευτοΰ τούτου παραστάσεις, ί ξ ε -  
μάνη ?τι μάλλον, χαί πρός μεγίστην λύ 
πην τών Πανορμίων πάντας τοΰς θησαυ
ρούς τών πρώην βασιλέων, τά χρυσΛ καί 
άργυροί σκεύη, τά έπιπλα, τά ΐμάτια καί 
παν δ,τι πολύτιμον, ϊπεμψεν εις Γερμα
νίαν.

Ά λ λ ’ έν μέσψ τών κακουογημάτων του· 
τούτων, εΰρεν αΰτόν δ θάνατος. Μισητός 
γενόμενος τοΐς ΰπη*όοις αΰτοΰ καί «ΰτ? ί 
ί τ ι τ·7ί συζύγφ του Κωνσταντίο»:, λέγετα ι 
δτι, δ.ηλητηριασθείς ύπ ’αΰτής ταύτης, ά 
πέθανεν έν Μεσσήνη τήν 28 Σεπτεμβρίου· 
1197. Ή  Κωνσταντία, μείνασα απόλυτος 

1 βασίλισσα, έπεμψε πρεσβευτάς πρός τόν- 
Πάπαν, αίτουμένη παρ’ αΰτοΰ δπως έπι- 
τρέψτρ τήν τοΰ αΰτοκράτορος ταφήν έν- 
ιερφ τόπψ καί περιβάλη τόν υιόν τη ς  
Φρειδερίκον διά τής βασιλείας.

Ό  Κελεστΐνος άπήντησεν δτι δέν θά 
έπέτρεπε τήν έν ίερφ τόπψ ταφήν τοΰ 
'Ερρίκου, άν μή πρώτον άπεδίδοντο εις 
Ριχάρδον τόν Λεοντόκαρδον τά χρήματα, 
ατινα δ ‘Ερρίκος ηρπασε δι’ απειλών παρ* 
αΰτοΰ, δτε συλλαβών αΰτόν διερχόμενον 
έκ τής χώρας του τόν έφυλάκισε, καί δτι 
τήν περιβολήν θά παρεχώρει είς τόν Φρει
δερίκον, άν οΰτος έμέτρει χ ίλια άργυροί 
μάρκα1 είς τούς καρδιναλίους.

1. Τό μάρχον ίσοδυνάμιι πρό; 65 άργυρα σχοϋδα.



Ή  Κωνσταντία, θελουσκ νά έκπλιη- 
ρώση τόν πρώτον δρον,— άλλά νομίζουβα 
δτι θά ήτίμαζε τη-ν μνήμην τοΰ συζύγου 
της, αν άπέδιδεν απ ’ ευθείας είς τόν Ρ ι 
χάρδον τά χρήματα, ώς κλαπέντα, —  έ- 
σκέφθη δτι ήδύνατο νά έξοικονομήση τήν 
ΰπόθεσιν ταύτην , μετρούσα τριακόσια άρ
γυρό? μάρκα εις τόν -ηγούμενον τ?ίς μονής 
τού Κιστερκίου- άλλ ’οΰτος ήρνήθη, είπών 
δτι δέν δΰναται νά -προσφέρη έπί τού θυ
σιαστηρίου τοΰ Χριστού, ^ μόνον προσφο
ράς άγνάς άπό πάσης άνθρωπίνης αδικίας. 
Έπί τέλους,ΐξψ*ονομήθη τό πράγμα, καί 
■ό Έρρΐοκς έτάφη, έντός σοροΰ έκ πορφυρί
του, έν τφ  καθεδρικφ ναφ τοΰ ΓΙανόρμου, 
είνθα νύν περιμένει τήν θείαν δίκην.

Ό  δεύτερος δρος έξετελέσθη άπροσκό- 
πτως, καί ό Φρειδερίκος έλαβε τήν τ?1ς 
βασιλείας πεοιβολήν.

Μετά δέ τήν τακτοποίησιν τών τού 
βασιλείου, ή Κωνσταντία άπέθανε τήν 25 
Νοεμβρίου 1 198, καταλιποΰσα άσυνέτως 
τόν κατά τό έτος έκεΐνο άναγορευθέντα 
Πάπαν Ίννοκέντιον τόν Γ’ κηδεμόνα τού 
υίοΰ τνις καί όρίσασα — δπως άφαιρέση 
πάσαν πρός άρνγισιν πρόφασιν — έτησιαν 
α ΰ τφ  έπί τούτιρ αμοιβήν 30 000 τ α ρ ιω ν ' .

Δέν θά άφηγηθώμεν ένταΰθα πώς έχρή- 
σατο ό Ίννοκέντιος τής ίδιότητος αυτού 
ώς κηδεμόνος τού Φρειδερίκου, δπως ά 
φαιρέση αΰτφ  μέγα μέρος τών ΰπό τού 
Ερρίκου τοΰ ΤΙ δωρηθέντων είς τούς ίπ -  
πότας του τ ιμ α ρ ίω ν ,  ίσχυριζόμενος δτι 
ταΰτα  άν^κον είς τάς ΰπό τού Μεγάλου 
Καρόλου καί τής κομήσσης Ματθίλδης 
τ^ έκκλησή γενομένας δωρεάς.

Δέν θά άφηγηθώμεν πώς μετά τήν 
ή τταν  τοΰ Γερμανού Μαρκοβάλδου, θε- 
λήσαντος νά κατακτήση τήν Σικελίαν, 
έπλαστογράφησε διαθήκην Ερρίκου τού 
Ζ , φέρουσαν μεταξύ τών άλλων αυ
τής διατάξεων καί την ρητήν πρός τόν 
υιόν του Φρειδερίκον έντολήν ν’ άναγνω- 
ρίζη τό βασίλειον ώς άνήκον είς τήν έκ- 
κλησίαν καί είς ταύτην ν’ άποδιδη αΰτό 
άποθνήσκων άτεκνος. Δέν θά άφηγηθώ- 
μεν πώς, μή δυνάμενος νά ΰπερασπίση τό 
βασίλειον κατά τών Γερμανών, προσεκά- 
λεσεν άσυνέτως τόν Γουαλτιέρην Βρένναν, 
σύζυγον τής Ά λβ ιν ίας , θυγατράςτούΤαγ- 
κρέδου, άποφυλακισθείσης, οστις" θά ήρ- 
παζε βεβαί ως αυτό άπό τοΰ νεαρού Φρει- 
δερί κου, αν μή άπέθνησκε τραυματισθείς 
καιρίως έν τινι ναυμαχί^ κατά τοΰ κόμη- 
τος Διοπόλδου παρά τήν Σάμον' ούδέ πώς 
ό Φίλιππος, θείος τοΰ Φρειδερίκου, άντί 
νά προστατεύση τά συμφέροντα τού ανε
ψιού του έν Γερμανία, έλαβε τό αΰτοκρα- 
τορικόν στέμμα έν Μαγεντίι^, ένφ έτέρα 
μερίς Ιστεφεν αΰτοκράτορα τόν δούκα 
τής Ά κυταν ίας  Όθωνα έν ’Ακυισγράνφ.

Δένθάάφηγηθώμεν πώς ό Φίλιππος,βοη- 
θούμενος ΰπό τού βασιλέως τής Γαλλίας 
Φιλί ππου, έξεδίωξεν έκ Κολωνίας τόν 
Οθωνα, βοηθουμενον υπό Ριχάρδου τού 

βασιλέως τής ’Αγγλίας, καί πώς μετ’ οΰ 
πολΰ δολοφονηθείς ΰπό τού άοχοντος τοΰ

1. Τό ταρίον της Άμάλωης ισοΰτο πρός 12 γράνα.

Βίττελσπαχ, είς δν ήρνήθη νά δώση ώς 
ειχεν ΰποσχεθη, τήν θυγατέρα αΰτού σύ
ζυγον, κατέλιπε τόν Ό θωνα άνενόχλη- 
τον κύριον τής αΰτοκρατορίας.

Άοκούαεθα μόνον άναφέροντες δτι ό 
Πάπας, δστις έσκέπτετο μόνον τίνι τρόπψ 
νά κωλύση ττ,ν συνένωσιν τού βασιλείου 
τήςΝεαπόλεως μετά τών Κρατών τών Γερ
μανών αύτοκρατόρων, συνηνεσε, πρόςβλά- 
βην τοΰ Φρειδερίκου, διά τής συνθήκες 
τής Σπίρας, νά στέψη τόν Ό θωνα έν 
Ρώμη.

Οΰτος κατελθών διά τής κοιλάδος τοΰ 
Τρέ ντου είς ’Ιταλίαν, έστέφθϊ) βασι
λεύς έν Μεδιολάνφ καί αΰτοκράτωρ έν 
Ρώμη.

Μεθ’δ έξεδήλωσε τά κατά τοΰ Ποντί- 
φ·ηκος αίσθήματά του. άρνηθείς νά παρα
χώρηση αΰτώ τήν κληρονομιάν τής κο
μήσσης Ματθίλδγις , καί έξεστράτευσε 
πρός κατάκτησιν τής Σικελίας.

'Ο Ίννοκέντιος, έν έλλείψει δπλων, κα- 
τέφυγεν είς τοΰς άφοοισμούς. Τόσον δ’ ι 
σχυρά ήσαν κατά ττ,ν έποχήν έκείνην τά 
μέσα ταΰτα , ώστε οί αρχιεπίσκοποι τής 
Μαγεντίας, τοΰ Τρέβερι καί τ^ς Θυρίγ- 
γνις. ό βασιλεύς τϊΐς Βοτμίας, ό δούζ τϋς 
Βαυαρίας καί πολλοί άλλοι τών τής αΰ- 
τοκρατοίρας βαρόνων, έπαναστατ·ησαντες, 
συνεμάχνισαν μετά τοΰ Φιλίππου Αύγου
στου κατά τού Όθωνος καί συνελθόντες 
έν Βαμβέογη έκηρυξαν αΰτόν έκπτωτον 
τού αύτοκοατορικοΰ θρόνου, αναγόρευσαν· 
τες άντ ’αΰτού αύτοκράτοοα τόν Φρειδε
ρίκον.

Ό  Όθων, έγκαταλιπών πάντα τά έν 
’Ιταλία  σχέδιά του, έπανίΐλθεν αμέσως 
είς Γερμανίαν.

"Ο Ίννοκέντιος δέν έπεθύμει βεβαίως 
νά ϋδη τόν Φρειδερίκον άναμιγνυόμενον 
είς τά τ?ίς αΰτοκρατορίας.

Ά λ λ ά  τότε δέν είχέ τι καλλίτερον νά 
άντ ιτάξη είς τόν “Οθωνα, καί έν τφ  κό- 
σμω τούτω συχνάκις δέν πράττει τις δ,τι 
θέλει, ά λλ ’ δ,τι δύναται.

Ά λ λ ω ς  τε είναι βέβαιον δτι αδτ·η ΰ- 
πτίρξεν ίι μόνγ) περιστασις, καθ’ ·ην οί 
Γιβελλϊνοι έλαβον τό μέρος τϊίς έκκλη- 
σίας κατά τών Γουέλφων.

Ό  δέ Φρειδερίκος, καταλιπών ττ,ν Νε- 
άπολιν, άπ?ίλθεν είς Γένουαν καί έκεϊθεν 
είς Άκυίσγρανον, Ινθα άνγιγορεύθνι βασι
λεύς τών Ρωμαίων Έν τούτοις ό "Οθων, 
έκστοατεύσας κατά τού Φιλίππου Αύγου
στου βασιλέως τ·?5ς Γαλλίας, άφίκετο είς 

1 τ·ην γέφυραν τΐίς Βουβίννις, μεταξύ τϊΐς 
Λίλλϊΐς καί τϊίς Τουρναί, δπου τ·ην 27 
Ιουλίου 1214 ΰπέστγ) τ·ην άξιομνημόνευ- 
τον έκείνην ήτταν, μεθ’ ·?|ν άπελπισθείς 
άπεσύρθ-η είς τό φρούριον τού Χαρτσβούρ- 
γου, Ινθα, θρηνών τάς Αμαρτίας αύτοΰ, 
κατέστοεψεν έν μετάνοια τόν βίον.

*0 Ίννοκέντιος, άσθεν-ησας βαρέως, 
άπέθανεν. ’Τπν^ρξεν άντ;ρ έκ τών λογιω- 
τάτων, βαθύς νομικός καί φίλαρχος. Ή  
παπωσύνη αΰτού είναι διάσιημος διά την 
ΐδουσιν τ^ς Ίερδς Έξετάσεως, διότι —  

; καίπερ τό ιδίως λεγόμενον Ιερόν Δικα- 
1 στ·ηριον ίδρύθνι έπί Ί  ννοκεντίου τού Δ —

Ίνοκέντιος ό Γ’ άνέθετο είς τόν "Αγιον 
Δομίνικον Γοΰσμαν τό κατά τών Ά λ β ι -  
γίων κ-ηρυγμα καί έπεδίωξε παντ ί σθένει 
τόν όλεθρόν των.

[Έ π ε τα ιο υ ν έ χ ιια ] . Π αν . Π αναζ

ΠΑΤΑΟΤ Α ΙΝ ΔΑ Ο

Ε Λ Ε Ν Η  Γ Ι Ο Τ Γ Κ
[Συνέχεια]

» Κάννεο. (Alpes Marilimes).
■26 Νοεμβρίου 1880.

» ’Α γα πη τέ εξά όελφ ε ,
»Νά τολμ-ησω νά σέ παρακαλέσω καί 

έγώ δ ι ’ Ιν προσκλ·ητ·ήριον ; Τόσφ μάλλον, 
καθ’ δσον αμφιβάλλω άν, καί έν περι- 
πτώσει καθ’ $ν μοί τό έστελλες, θά μοί 
έπιτρέψη ή υγεία μου νά Ιλθω. Έάν δμως 
Ιχγίς θέσιν δι’ έμέ καί τόν σύζυγόν μου, 
τότε θά έλθω καί πρό πάντων διά νά σέ 
βασανίσω ολίγον, διότι είμαι βεβαία δτι 
δέν θά μέ αναγνώρισης

• Α σ π α σ μ ο ύ ς  άπό τούς δύο μας.
•Ή άγαπ&σά σε εξαίέΛφη 

• Άγγελ»*·») Π ρ ετΙνα ·.

Έ πί τοΰ φακέλλου  τ·7ίς έπ ισ το λ ϊ ΐς  τ α ύ -  
τ η ς  άνεγ ινώ σκετο  ή έξνίς έπ ιγραφνι :

*Προς τη ν  A. Τ .
• ro r  π ρ ίγ χ η π α  Ρ ιχάρ όο τ της Λοεμ6ονργη<  

Ε ίς Α ο ε μ β ο ύ ρ γ τ ιν .

ΙΔ'

Αξιολύπητος ·ζφ όντι, άλλά καί άξιο- 
θαύμαστος, είχε καταστϊΐ δ βαρόνος φόν 
Μ πίττινκ, ό γενικός οικονόμος τού πύρ
γου έν Λοεμβούργη. Τά πάντα  ώφειλον 
νά διέλθωαι διά τών χειρών του, καί ού- 
δεμία διαταγή έξετελεϊτο, έάν οΰτος δέν 
την ένέκρινε. Ά πό  πρωίας μέχρις έσπέ- 
ρας ητο έπί ποδός.

Δέν έπρόκειτο καί περί μικρού πράγ
ματος !

Πέντε Ηγεμόνες, πλεΐστοι δσοι απε
σταλμένοι καί άμετρον πλήθος εΰγενών 
προσκεκλημένων! "Οσιρ εΰρύχωρον καί άν 
άν ητο τό παλαιόν κτίοιον, άδύνατον νά 
πεοιλάβη πάντας. Είτα οί ΰπηρέται, οί 
θαλαμηπόλοι, θά έχανε βεβαίως τόν νούν 
του ό καλάς καί φιλόγελως βαρόνος.

Πάσαι αί οίκίαι τού χωρίου έκείνου 
ένωκιάσθησαν καί τά δύο Ιτι ξενοδοχεία, 
άλλά καί ταύτα  δέν ^ρκουν.

Έκεΐνο δμως, δπεο καθίστα έκτάς έαυ- 
τοΰ τόν βαρόνον, ητο δτι «ρό ίξ  Άδη ·ίι- 
μερών τά τρία ώραιότερα δωμάτια τοΰ 
μεγαλειτέρου ξενοδοχείου ησαν ένοικια- 
σμένα καί προπληρωμένα, άδύνατον δέ 
νά μάθη ΰπό τίνος.

Έρωτηθείς δ ξενοδόχος δέν έγνώριζεν 
άλλο τι, $ δτι μεσίτης τις έκ Βερολίνου 
άφιχθείς ένψκίασε ταύτα  διά κυρίαν τινά



προβκεκλημένην, η τ ι ;  θά συνωδεύετο υπό 
τ ή ;  θ α λ α μ η π ό λ ο υ  α ΰ τ ή ; '  ά λ λ ’ ό καιρός 
προσήγγ ιζε  κα ί ή κυρία δέν έφαίνετο" 
μ ετά  μεσημβρίαν Ι τ ι  τ ή ;  21Ί5 οΰδε ί ; είχε 
φανή κα ί δύο π ρ ί γ κ ιπ ε ς  ή να γ κ ά σ θ η σ α ν ,  
παρά τήν  υπερβολικήν οργήν τοΰ βαρό
νου, νά >Ηανυκτερεύσωσιν είς υπόγειόν τ ι ,  
ϊ να  μή άποθάνω σ ι τοΰ ψύχους.

Περί τήν εκτην δμω; τή ;  έσπέρα; « -  
μαξχ έσταμάτησε πρό τοΰ ξενοδοχείου.

Κυρία τ ις , μεσαίου άναστηματος, κα 
τήλθε τή ;  &μαξη; , έφαινετο δέ οτι 
έπεθύμει πολύ νά μη άναγνωρισθτΐ, διότι, 
έκτός τοΰ γουναρικού, δπερ έκάλυπτεν 
άπαν σχεδόν τό πρόσωπον. έ'φερε καί δι- 
πλοΰν πυκνόν πέπλον. Ταύτην ήκολούθει 
έτέρα γυνη, προφανώς ή θαλαμηπόλος 
α ΰτή ;.  Καί πράγματι, ύπό το φώς, δπερ 
έξέπεμπον τά παράθυρα τοΰ ξενοδοχείου, 
άνεγνώριζέ τις τό ύπό τοΰ ψύχους έρυθρόν 
*ρόσωπον τή ;  Αΰγούστης, τή ;  θαλαμη
πόλου τή ;  Ελένης. Έκόμιζε μεθ’ έαυτής 
βαρύν ταξειδιου σάκκον, τόν όποιον έφαί- 
ν*το μη θέλουσα νά έμπιστευθΤί είς τόν 
προσδραμόντα υπηρέτην τοΰ ξενοδοχείου.

Μόλις είσήλθον έντό; τοΰ δωματίου, 
ή Ελένη άπέβαλε τό έπανωφόριόν τη ;  
καί κεκοπιακυΐα ϊπεσεν έπί τίνος ανα
κλίντρου. Έν τοσούτψ ή Αΰγούστα πα- 
ρήγγειλε κρύα φαγητά καί τέϊον, άφοΰ δέ 
τοΐς έδόθησαν ταΰτα  έδηλωσεν οτι οΰδε- 
νό; πλέον ειχον ανάγκην καί έκλείδωσι 
την θύραν τοΰ δωματίου.

ΙΕ'

Τό φώ; τών κατά διαστήματα καιομέ- 
νων πυρσών έκ ρητίνη;, τών φωτιζόντων 
την δδόν τη^ άγουσαν άπό τοΰ δάσου; 
μέχρι τοΰ πύργου, ώ ; καί τά άπειρα βεγ
γαλικά τά φωτίζοντα αύτόν, προσέδι δον 
παράδοξον μαγείαν ε’ι ;  τό άρχαϊον φεου- 
δαλικόν κτίριον κατά την ψυχοάν έκεί
νην νύκτα τοΰ Δεκεμβρίου.

Ή  κυρί α αΓθουσχ, τό τ ι ;  είχε καταλλή ■ 
λω ; διακοσμηθή, πληρωθεϊσα σχεδόν ύπό 
πληθου; πο ικ ιλωτάτων μεταμφιέσεων, 
παρίστα έξαίσιον θέαμα. ’Αρχιεπίσκοποι, 
ληστα ί, σιδηρόφρακτοι Ιππόται, τροβα- 
δοΰροι, χωρικοί εΰγενεΤ;,χ,υρίαι καί κύριοι, 
παιδία, μάγοι έκ τ -Ji; ’Ασία;, Βυζαντι
νοί καί κάτοικοι τών βορείων κλιμάτων, 
«ά ν τ ε ;  έκινοΰντο ά τά κ τω ;,  υπό τό άπλε- 
τον φώ; τών κηρίων καί τοΰ; μεθυστι
κού; ήχου; τή ;  μουσική; ήτο μίγμα 
χρωμάτων, φυσιογνωμιών έν ποικιλωτάτγ, 
άρμονίς ευρισκομένων.

Παντοΰ έσχηματίζοντο ομιλοι, ψιθυ- 
ρίζοντε; , διότι κα τ ’ άρχά; ύπήρχ* δι
σταγμό; μεταξύ των, κατόπιν δμω; άρχι
σαν ot υπαινιγμοί καί π*ρ«τηροΰντο προ- 
σεκτικώ; έκ τοΰ πληαίον, έκαστος δέ ένό- 
μιζεν οτι έκ τούτου ή έξ έκείνου τοΰ ση- 
μ*ί ου άνεγνώριζε φίλον ή γνώριμον. ’Εν 
γένει δέ έβα σίλευεν ή αλλεπάλληλος έ- 
κιίνη ευθυμία καί ζωηρότης, ήν έπιτρέπει 
ή προσωπίς.

Αί ένδυμασίαι πρό πάντων δύο ήγεμό- 
νων, δέν ήδύναντο νά γείνωσιν οΰτε έπι-

τυχέστεραι οΰτε πολύτιμότεραι, καί διά 
τοΰτο παρήλθε πολύς χρόνος, εως δτου 
κατορθώσωσι νά άνακαλύψωσι τού; λαμ- 
πρότερον καί εΰφυέστερον μετημφιεσμέ- 
νου;.

Πρώτον δμως άνεγνωρίσθησαν, έκτο; 
τοΰ βαρόνου φόν Μπίτινκ, δστις ίίφερεν 
άμφίεσιν Χαρόλδου, ό ήγεμών ‘Ερρίκο; 
καί ό πρίγκϊΐψ Ριχάρδο; τής Λοεμβούργης. 
Καί ό μέν πατήρ άμέσω; άνεγνωρίσθη, 
ώ ; φέρων έξαισίαν μεσαιωνικήν έκ σφυρη- 
λατημένου χαλκόΰ καί αργύρου ενδυμα
σίαν καί λαμπράν κα ί ΐϊολυτιμυ ' ί  την 
πανοπλίαν, τό ώραιότερον μέρο; τ ί , ;  συλ
λογή; του τών δπλων, ό δέ πρίγκηψ ενεκα 
τοΰ έχτάκτω ; ύψηλοΰ άναστήματός του 
καί τή ;  στερεότητο; τοΰ βήματός του.

Ό  Ριχάρδο; έφόρει έπιτυχέστατα χαλ- 
κίνην μεσαιωνικήν ένδυμασίαν, όαοίαν
εκείνη;, ή* £φερε κατά τό 1080 ό Ρο
δόλφο; φόν Σβάμπεν" συνέκειτο δέ αδτη  
έκ μακρΛς καί πολυπτύχου Τόγας, εξ έλ- 
ληνικοΰ κεντητοΰ ύφάσματο;, καί έπι- 
νώτιον έξ έρυθρ&ς μετάξη;, άμφότερα δέ 
πλουσίω; ί>ιά πολυτίμων λίθων κεκοσμη 
μένα, έκτο; τούτων ό θώραξ τοΰ έπιβρα- 
χίονο; καί αί έπιγονατίδε; , άμφότερα 
πολυτιμότατα, τφ  άρμοζαν θαυμασίω;' 
Ιφερε δέ καί ζεΰγο; λαμπρών χρυσών 
πτερνιστήρων, έπί κεφαλής δέ στέμμα.

Έν γένει οί μεταμφιεσμοί έπέτυχον 
λίαν ' ώραϊα δμω; καί κωμικώτατα πολ- 
λάκ ι ;  συνέβαίνον έπεισόδια' εί; παρήλικας 
αΕφνη; δέσποινα; άπετείνοντο παθητικαί 
καί τρυφεοώταται άναφωνήσει;, ένφ μετά 
λύπη ; καί οργή; παρετήρουν αί θελκτι- 
καί δεσποινίδε; δτι περιεφρονοΰντο ή έφέ- 
ροντο ψυχρότατα πρό; αυτά ;.

Έ κ τών γυναικείων δμω; άμφιέσεων 
δύο μόνον Ιλαμπον καθ' δλην τήν αίθου- 
βαν' ή μία υψηλή άρχαία Γερμανί; τοΰ 
ΙΑ αίώνο; Ιφερε βραχύ έπινώτιον καί 
μακρού; έπιβοαχίονα; , ο ΐτινε; πρό; 
τά  κάτω άκρα η*«ν κατάστικτα  διά 
χρυσοΰ καί άργύρου. ’ Ητο έζωσμένη πο- 
λυτελεστάτην ζώνην, έπί τή ;  κεφαλή; δέ 
?φερ»ν οΰρανόχρουν καί κατάμεστον άρ- 
γυρών αστέρων α χ ο ύ φ ια ν  ευκόλως άνε
γνώριζέ τις είς τό ηγεμονικόν βάδισμά 
της την πριγ/ήπισβαν Μαριάνναν, έκ τοΰ 
οΕκου τών Βάλδακ - Φόγγινχα'ίμ, την 
έπίδοξον σύζυγον τοΰ Ριχάρδου.

Περί τή ;  έτέρας δμως, η ; ή άμφίεσις 
ύ*»ϊρέδαινε κατά την λαμπρότητα καί 
την πολυτέλειαν κκτ£ πολύ έκείνην τή ; 
πριγκηπίσση; Μαριάννα;, πλεΐαται δσαι 
έξεφέροντο γνώμαι.

Ητο {)Έλένη, ένδεδυμέν Π πλουσιωτά- 
την ένδυμασίαν ήγεμονίδο; Σλάβας πολύ
πτυχο ; κυματίζουσα πορφύρα περιέβαλλ* 
τό θελκτικόν καί μεγαλοπρεπέ; ανάστημά 
τ η ; - την οσφύν τη ;  περιέσφιγγε πλουσιω- 
τά τη  καί κατάφορτο; έκ πολυτιμοτάτων 
λίθων ζώνη' τό ώραιότερον δμω; καί έξέ- 
χον έν τϊί ένδυμασίς τη ;  έκείνη ητο τό 
υψηλόν ήγεμονικόν περιτραχήλιον' ην 
τοΰτο θαΰμα πλεκτική ;,  τόσφ δέ πλήθος 
άδαμάντων καί ρουβινίων ήβ*ν κατεσπαρ- 
μένα έπ’αύτοΰ, ώστ» ή λάμψι; των, ύπό

τό άπλετον φώς τών κηρίων, Ιθάμβου 
τούς οφθαλμούς. Δέν ησαν ταΰτα  τε- 
χνιτά στολίδια, άλλα πραγματικοί άδά- 
μαντες, σάπφειροι, σμάραγδυι καί τουρ
κικά ρουβίνι* άναμεμιγμένα μέ πολυτ ί
μους καί μεγάλους μαργαρίτα;' τό περι- 
τραχήλιον έκεϊνο ^ξιζεν όλόκληρον έπί τέ- 
λου; περιουσίαν. Trjv ένδυμασίαν έκείνην 
έκληρονόμησεν έκ τών Ηρο..».τόρι·ν τη ;  
ήγ«μόνων.

Άξιοθαύμαστον έπίση; 4το καί το 
στέμμα, δπερ ϊφερε' καταβτικτον καί 
τοΰτο Ια πολυτίμων λίθων, περιεκαλύ- 
πτ»το έκ λεπτοΰ πέπλου, δστι;, άποκρύ- 
πτων την κόμην καί τό πρόσωπον, έπι- 
πτεν έπί τών ώμων. Έν τφ  μέσφ δ’ύπήρ- 
χ*ν άξιοθαύμαστο;, κατά τε τήν τέχνην 
καί την πολυτέλειαν έβένινος σταυρό;, 
προφανώς οικογενειακόν κόσμημα πρω- 
τευούσγι; οίκογενεία;.

Πάντε; εμειναν έκθαμβοι' καί ώ ; άπό 
ένό; στόματος άνεκηρύχθη ή βασίλισ
σα τοΰ πλούτου καί τής κοσμιότητας. 
'Αδύνατον δμως άπέβη νά τήν άνακαλύ- 
ψωσιν' έλέγοντο πολλά, άλλά πολύ άπεϊ- 
χον τοΰ άληθοΰς.

Ηδη έπλησίασεν αυτήν δ ϊίγεμών Ε ρ 
ρίκο;' καί τϊΐ προσέφερε τόν βραχίονα.

Τό έν τή αίθούσιρ εΰρισκόυενον π λή 
θος προσήλωσεν έπ’αύτών Ικθζϋΐβον βλέμ
μα. ’Ανήλθον έπί τοΰ περιζαιματο; τή ;  
αιθούση; καί έκιΐθεν παρετήρουν τό πλή- 
θο ;.

— Σά; έξορκίζω τώ ελεγεν ή Ελένη, 
μή ζητήσετε νά μάθετε ποία είμαι, διότι 
φοβούμαι δτι πολύ θά λυπηθητε, έπειδη 
άδύνατον ειν* νά τό έπιτύχετ*.

— Καί μ’δλον τοΰτο αύτη  γ) φωνή... 
ποΰ νά την ηχούσα. . . άλλ ' α ; ητο δυ
νατόν νά ένθυμηθώ ποΰ !

— ’Αδι άφορον ! έγώ είμαι ή Νύμφη ΐ  
προστατεύουσα τόν οίκόν σα; καί άπόδει- 
ξ ι ;  δτι άφήκα τά δάσο; μου καί τά ;  άλ
λα ;  Νεράϊδα; καί ήλθα νά σόί; αποδώσω 
τή,ν ευτυχίαν, δηλαδή τόν υΙόν σα; !

— Πώ; ; τί έννοεϊτε j
—Ώ ,  ήξεύρω έγώ πολλά,πάρα πολλά. 

Δέν είνε αληθές, δτι ή ευχή *ινε νά 
ύπανδρεύσετε τόν Ριχάρδον μέ την ώραίαν 
πριγκήπισσαν Μαριάνναν, δ δέ Ριχάρδος 
προφασίζεται πολλά καί πάντοτε άνα- 
βάλλει τόν γάμον ; “Ε ! έγώ ήξεύρω την 
αιτ ίαν, κάποια γυναίκα »ίνε στή μεοη . . .

— Σ ίς  βεβαιώ, ίιγεμονίς μου, δτι δέν 
δύναμαι νά σό?ς έννοήοω.

—  ’Ιδού ! έγώ γνωρίζω αύτην την κυ
ρίαν' την έγνώρισεν δ Ριχάρδος τό Πά
σχα είς Βερολϊνον καί έσχάτως πάλιν την 
ήντάχωσε’ ένθυμεΐσθε δέ ο τ ι  κα τ ’έκείνην 
την εποχήν άν»χώρη®ε, χωρίς νά Ιχη κα
νένα σπουδαϊον λόγον, δέν είνε άλήθει* ;

— Ναί, να ί, ακριβώς' ευθύς μετά τό 
Πάσχα !

— Έ  ! λοιπόν ό Ριχάρδος νομίζει ότι 
τή ;  οφείλει πολλά αυτή ; τή ;  κυρίας καί 
πρό; χάριν τη ;  δέν νυμφεύεται. *0 ! ο ίς  
ορκίζομαι, εκλαμπρότατε, δτι βόί; λέγω 
γυμνήν τήν αλήθειαν. Έννοεΐτ» λοιπόν τ ί 
κάμνω έγώ διά τήν ευτυχίαν του, διά τήν



εΰτυχίαν σας τοΰ ίδιου καί τοΰ οΓκου βας; 
Σίς εγγυώμαι νά έκλειψη αΰτή ή γ υ να ί 
κα ! Ίσως σάς φαίνεται ολίγον παράδο
ξον, άλλά θά γίνη τόσον εύκόλως, ώς νά 
ήμην αΰτή ή ίδια !

Καί ή φωνή της ετρεμεν, ένφ έπρόφερ* 
ταΰτα.

['Επεται συνέχεια]

ΜΑΞΙΜΟΤ Β Ι Λ Ρ Ε

Α Π Ι Σ Τ Ο Σ !

[Συνέχεια]

Β'

Ζήλια Δεβερσέλ ! "Οσοι είδ ον αΰτήν νά 
χορευη τήν ένθυμοΰνται ϊ τ ι .  «Είνε ή Ό -  
φε λία » , έψιθύριζον οί περί αΰτήν. * Ό χ ι» ,  
άπήντα Στερος, «είνε Φραγκίσκη η έξ’ Αρ- 
ριμινίου» Η Ζήλια δέν ώμοίαζε πρός τάς 
κοινάς καλλονάς, αΐτινες πληροΰσι τάς 
αίθουσας. Βλεφαρίδες βαθύταται έκάλυ- 
πτον τοΰς κυανοΰς οφθαλμούς της καί έ- 
χάριζον είς τό βλέμμα της άλλόκοτον θέλ- 
γητρον. ‘Η ζωή καί ή νεότης περιέτρεχον 
υπό τό στιλπνόν δέρμα της' τό άνάστημά 
της ήν σπάνιον' οί ώμοί της μεγαλοπρε- : 
πεις, οΐ δε χαρακτήρες τοΰ προσώπου της 
ησαν άπαραμίλλως λεπτότατοι. Φέρουσα 
την λευκήν της έσθήτα, θά ένόμιζέ τις 
αυτήν ώς έντός νεφέλης. Ό  στολισμός 
τής κεφαλές ην Ιντεχνος Ά άτημέλη- 
τος ; Ή  Ζήλια ην τόσον ώραία, ώστε 
ητο ανυπόστατος ή οκέψις δτι ή κόμη της 
ήδύνατο άλλως νά διευθετηθεί. Οΰδέν κό- 
σμηυ,α ϊφερεν έπ’ αΰτής. Οί άνδρες έθαύ- 
μαζον τήν άπλότητα ταύτην, αί δέ γ υ 
ναίκες άπεδοκίμαζον την ΰπερβολικήν 
ταύτην υπερηφάνειαν. Είχε καρδίαν, ψυ
χήν, εΰφυίαν; Τις έτόλμησε ν’ άμφιβάλη 
περί τούτου; Οί οφθαλμοί της έπληροΰντο 
δα*ρύων δταν ?ψαλλε τάς μελψδίας τοΰ 
Σχοΰμπερτ, έξίστατο δέ πρό τών εικόνων 
τών μεγάλων άνδρών. Οί μουσικοί, ο ίζω -  
γ»α^οι οί ποιηταί. άκούοντες αύτήν δια- 
λεγ'.υ έ'-ην,ώμολόγουν την ψυχρότητα τής 
τέχνης των. Έν μι5 λέξει ή Ζήλια ην 
διά τούς γνωρίζοντας αΰτήν έξαίρετον 
πλάσμα, τύπος χκρίεις καί εΰαίσθ.ητος.

Ό  κύριος Δεβερσέλ κατείχε θέσιν ΰψη- 
λήν έν τή άριστοκρατί^ Ή γάπ α  τόν θό
ρυβον καί έδέχετο συχνότατα. Χήρος πρό 
πολλών έτών, καθ’ ήν έποχήν ή Ζήλι* 
■πεφοίτα τοΰ σχολείου, μετ’ εύ^αριστή- 
σεως είδε τήν θελκτικήν ταύτην κόρην 
διαπρέπουσαν ώς οικοδέσποιναν. ‘Η Ζή
λια άπέκτησεν εΰχίρειαν τρόπων σπανίαν, 
άναλόγως πρός τήν ήλικίαν της. Έ π ί τρ ι
ετίαν ΰπϋρξεν ή βασίλισσα τής συνανα
στροφές. Ά λ λά  καθ' ήν έποχήν είσήρχετο 
εις τό εικοστόν ϊτος τής ήλικίας της, 
ό θάνατος τοΰ πατρός αΰτής μετέβαλλε 
καθ' ολοκληρίαν τόν βίον της 'Υπό τήν 
* έν !  ιμον αΰτής ένδυμασίαν έφαίνετβ ποι-

ητικωτέρα καί πιριπαθεστέρα, πάντες δέ 
έπίστευσαν ώς έγκάρδια τά δάκρυα , 
ατινα ?χυσε κατά τήν περίστασιν ταύτην. 
Συμβολαιογράφος τις έπαρχιώτης, ό κύ
ριος Λιενάρ, καί ή αδελφή τής μητρός 
της, γεροντοκόρη, ήσαν οί μόνοι ζώντες 
συγγενείς της. Έσπευσαν πρός αυτήν. 
Ή  Ζήλια, ήτις εως τότε ήσθάνετο τήν 
ζωήν μόνον διά τών ονειροπολήσεων καί 
τής κολακείας, εΰρέθη άποτόμως ΐναντι 
τής πραγματικότητος.

— Είσαι βέβαια ώραιοτάτη κόρη, τή 
είπεν δ θεΐός της, άλλ ’ έξήκοντα χιλιάδες 
φράγκων δέν είνε προϊκα ικανή δι’ ευπρεπή 
γάμον έν Παρισίοις Ά λ λ ω ς  τε, είνε άδύ
νατον νά μείνης έδώ μόνη. Έ λ α  νά ζήσης 
μαζύ μας είς Μονδεμαρσάν. Έκεΐ θά νο - 
μίζεσαι ώς κληρονόμος, ή δέ ζωή, τήν 
όποιαν διήλθες είς Παρισίους, θ’ άρκέση νά 
σαγήνευσή τούς προικοθήρας.

Ή  Ζήλια Ιμεινε κατεπτοημένη Ητο 
ήδη καταδεδικασμένη νά ένταφιασθή είς 
μικράν έπαρχιακήν πόλιν. Έν τούτοις, ου- 
δεμίαν εύρίσκουσα άπάντησιν, προσεπά- 
θησε νά κερδίση χρόνον. * Θά τήν έλύπει 
πολύ», είπε, «νά έγκαταλείψη άποτίμως 
τοΰς αρχαίους φίλους της. πρός τοΰς ό
ποιους ήδύνατο νά όμιλή περί τοΰ πατρός 
της» . Ό  Λιενάρ συνήνεσε νά μείνη αυτη 
έβδομάδας τινάς έν Παρισίοις. ΰπό τήν 
έπίβλεψιν τής θείας της, καί έσπευσμένως 
έπέστρεψεν είς Μονδεμαρσάν.

Κατά τόν χρόνον τής έν Παρισίοις δ ια 
μονής τοΰ κ Λιενάρ, ό Λουδοβίκος Μον- 
θάλ έπεσκέφθη τό πρώτον τήν δεσποινίδα 
Δεβερσέλ. Άπομεμακρυσμένοι συγγενικοί 
δεσμοί συνίδεον τήν οικογένειαν τής μη
τρός του πρός τήν τής συζύγου τοΰ γέ- 
ροντος συμβολαιογράφου. Ίσως ό πόθος, 
ϊνα ϋδη έκ τοΰ πλησίον νεάνιδα ήν είχε 
πολλάκις θαυμάσει μακρόθεν έν συνανα- 
στροφαΐς, συνετέλεσεν είς τό νά τοΰς έν- 
θυμηθή. Ά πό  τής πρώτης έπιβκέψεως ό 
Λουδοβίκος Μονθάλ ήσθάνετο δτι ήγάπα. 
Πολλοί, άγνωστον διατί,δεικνύονται λίαν 
δυσηρεστημένοι έκ τών αιφνίδιων τούτων 
ορμών τοΰ πάθους, άλλά θά ήοκει αΰτοϊς 
ν’ άνοϊξωσι τούς οφθαλμού; ή ν’ άναμνη- 
σθώσι καλώς, δπως άναγνωρίβωσιν οτι ό 
Ιρως, ώς ή μεγαλοφυία, ώ ; ή Ιμπνευσις, 
ώς π ϊ ν  ο,τι οί άνθρωποι έκάλεσαν θειον, 
διαφεύγει τούς νόμους τοΰ χρόνου.

Δύο γυναίκες άπομεμονωμέναι Ιχουσιν 
άνάγκην πάντοτε υπηρεσιών τ ινών ’ ό 
Λουδοβίκος έτέθη είς τήν διάθεσιν τής 
Ζήλιας καί τής θείας αΰτής Ή  δεσποινίς 
Λιενάρ άνήκεν είς τήν κατηγορίαν τών 
γεροντοκορών, έκτός δέ άθώων τινών καί 
άλλοκότων δοξασιών, ώς πρός τά λοιπά, 
ην γυνή έξαίρετος. Ή τ ο  εΰθυτενής. ψυχρά 
καί ισχνή. Οΰχ ήττον ήσθάνετο μεγίστην 
ευχαρίστησιν νά περιπατ·^ έν Παρισίοις 
έρειδομένη έπί τοΰ βραχίονας κομψοΰ νε- 
ανίου,ώς έκ τούτου δέ ό Λουδοβίκος Μον
θάλ κατέστη δι’ αΰτήν άντικείμενον ζωη- 
ροτάτου ένθουσιασμοΰ.

Τό πένθος κατεδίκαζε τήν Ζήλιαν είς 
τήν άπομόνωσιν. Ό  Λουδοβίκος μετ’ ολί
γον διήρχετο τάς Ισπέρα; του έν τή οίκί<£

της. Άνεγίνωσκον άμφάτεροι γάλλους καί 
γερμανούς ποιητάς. Ή  Ζήλια ήκροίτο 
κα τ ’ Γδιον τρόπον καί έπικαίρως προέβαλ- 
λεν άξιοθαυμάστους παρατηρήσεις,αϊτινες 
εΰλόγως Ιπειθον πάντα  δτι δέν ΰστέρει 
πνευματικής άναπτύξεως.

Τρεί; μήνες παρήλθον οΰτω Ό  Λουδο
βίκος οΰδέ μίαν έοωτικήν λέξιν είχε προ
φέρει, άλλ ’ ή Ζήλια έγνώριζεν δτι ίζη μό
νον δι’ αΰτήν. Μιαν έσπέραν ό Λουδοβίκος 
τήν εΰοε κλβίουβαν. Δέν άνέμεινε νά τήν 
έρωτήση, άλλά τώ ?τεινεν έπιστολήν τοΰ 
κυοίου Λιενάρ Ό  συμβολαιογράφος πα- 
ρήγγελλεν είς τήν άνεψιάν του ν* αναχώ
ρηση ανυπερθέτως διά Μονδεμαρσάν Ά -  
πελπις δ Λουδοβίκος άπετόλμησε τέλος νά 
τή όμιλήση περί τοΰ γάμου τω ν .Ή  Ζήλια, 
μετά προφανούς άμηχανίας καί ένδομύχου 
χαρΛς, τφ  ΰπεσχέθη νά έκλιπαρήση τήν 
συναίνεσιν τοΰ θείου της. Ή  συναίνεσις 
αΰτη δέν έβοάδυνε νά δοθή Ή  δεσποινίς 
Δεβερσέλ έν τούτοις ήρνήθη νά όρίση τήν 
έποχήν τοΰ γάμου της. Ό  θάνατος τοΰ 
πατρός της ήν πρόσφατος Ιτ ι ,  έψιθύριζεν 
ϊνδακρυς, όσάκις ό Λουδοβίκος ή ή θεία 
της ώμίλει περί τούτου.

Ή  Ζήλια ΰπελόγιζε θαυμα·ίως. "Αμα 
ήννόησεν δτι δέν ήπειλεΐτο πλέον *αρ i  
τοΰ θείου της, παρετήρησεν δτι μισθός 
τρισχιλίων φράγκων καί ή μικρά πατρική 
περιουσία τοΰ Λουδοβίκου, προστιθεμένης 
δέ καί τής περιουσίας αΰτής. θ’ άπέφερον 
μόλις έπτά χιλιάδας φράγκων είσόδημ* 
έτήσιον. Είς όποιαν θλιβεράν ζωήν θά τήν 
κατεδίκαζε τό μικρόν αύτό εισόδημα ; Ά ν  
ό Λουδοβίκος είχε τοΰλάχιστον όνομα, τ ί 
τλον τ ι ν ά ! . . .  Ά λ λ ά  φεΰ ! έκαλεϊτο Μον
θάλ καί οΰδέν πλέον. ’ Ητβ άπλοΰς υπάλ
ληλος.

Ή  Ζήλια δέν ήτο οδτε κακή οδτε διε
φθαρμένη, ά λλ ’ tv τών θελκτικωτέρων όν- 
των τοΰ παρισινοί πολιτισμού. Ώμοίαζε 
πρός τά άνθη έκεΐνα, ών τό άρχικόν σχή
μα καί χρώμα άλλοιοϊ ή δλως έπιστημο- 
νική καλλιέργεια. Έν μέσω προσποιήσεως, 
τά Ιμφυτα αισθήματα τά έν τή καρδίοι: 
τήςγυναικός ταύτης διεστράφησαν.Ή νεό
της, ή εΰφυ<α, ό ϊρως τοΰ Λουδοβίκου δέν 
ήδύναντο νά κατισχύοωσι τών φοβερών 
τούτων λέξεων : γ υ ν η  νπ α λ λ η λ ΐβ χ ο υ  !

Παρήλθον μήνες πολλοί πριν τολμήση 
ν’ άναγγείλη τόν γάμον της. Έν τούτοις 
είσήλθε πρωίαν τ ινά  έν τφ  δωματίψ τής 
στενοτάτης αΰτής φίλης, τής Ελένης 
Δεονάκ, μέ τήν πρόθεσιν νά τή όμιλήση 
περί τούτου,άλλ’ ήΈλένη μόλις είδεν αυ
τήν, έρρίφθη είς τάς άγκαλας της όλολύ- 
ζουσα, καί τή διηγήθη σκηνήν θυελλώδη, 
λαβοΰσαν χώραν πρό ήμισείας Δρ«ς με
ταξύ αΰτής καί τοΰ πατρός της. Ό  βα
ρών Δερνάκ, γέρων στρατηγότς, συνηθισμέ
νος νά διοική τήν οικογένειαν του,ώς έσχά- 
τως τά στρατεύματά του, ήθελε ν’ άναγ- 
κάση τήν κόρην του νά ύπανδρευθή ενα 
τών φίλων του, τόν κόμητα Δενεραντάλ. 
‘Η Ελένη άνθίστατο ίπιμόνως, διότι ή 
γάπα τόν έξάδελφόν της, δστις είχε προς- 
έτι διαπράξει ϊγκλημα, άσυγχώρητον, ώς 
ϊλεγεν ό γέρων στρ*τηγός, δώσας τήν πα-



ρ α ίτη β ίν  του , Ι ς  μ ή ν α ;  μ ετά  τη ν  Ιξοδόν 
του έκ τη ς  σ τ ρ α τ ιω τ ι κ ή ; Σ χολάς , δπως 
βπουδάση τ η ν  ζω γρ α φ ική ν .

—  Μείνε έδώ 'Ο άπεχθή; αΰτός κό
μης θά ϊλθγι' είσαι πολΰ ωραιότερα άπό 
έμέ. Τί καλά, άν σέ ευρισκεν ώραιοτέραν 
μου καί σέ ήγάπα ! . . .  είπεν ή Ελένη είς 
την φίλην της.

*Η Ζήλ^α συγκατετέθη, καί, δλως ά 
γνωστον διά τ£, δέν έπρόφερεν οΰδέ λέξιν 
περί τοΰ Λουδοβίκου Μονθάλ.

*0 κόμης Δενεραντάλ ήν άνήρ πεντή- 
κοντα πέντε έτών περίπου, πλουσιώτατος, 
ά λ λ ’ έντελώ; άναίσθητο; καί οχληρότα
τος. Ή  σύζυγός του, δι’ ήν οΰδόλω; έν- 
διεφέρετο, είχεν άποθάνει πρό δεκαοκτώ 
μηνών. Αισθανόμενος ετι πλείονα άνίαν 
άπό τής χηρείας του ώνειροπόλει δεύτε
ρον γάμον. * 0  στρατηγός τφ  είχε προσ
φέρει τήν χεΐρα τής κόρης του, καί δ γ ά 
μος άπεφασίσθη, άνευ τής συγκαταθέ- 
σεως τής Ελένης.

Ή  φυσιογνωμία τή ;  δεσποινίδος Δερ- 
-νάκ ην έκφραστικη καί νοήμων' τό δέλεαρ, 
οπερ αί φυσιογνωμίαι αΰται παρέχουσι 
είς έκείνους, οΐτινε; τάς έννοοΰσιν, είνε 
άκαταμάχητον, άλλ'άνθοωπος ώς δ κόμης 
οΰδέ νά ττν  παραβάλλη κάν ήδύνατο πρό; 
τήν Ζήλιαν. Κατεμαγεύθη πάραυτα έκ 
τή ;  καλλονή; τή ;  Ζήλια; καί παρρησία 
έδήλωσε τόν θαυμασμόν του.

Χχϊρε, κόμησσα Δενεραντάλ, είπεν 
ή ‘Ελένη τ·7; φίλη τη ; σφίγγουσα τήν χ ε ΐ 
ρα,αΰτή; καθ’ήν στιγμήν άπεχωρίσθησαν.

Ό  υπαινιγμό; οΰτο; έτάοαξε τοΰ; δ- 
πνου; τή ;  Ζήλια;. Άποκρύπτουσα ισω; 
έν έαυτ·7ί τοΰ; κρυφίου; σκοπού; τη ; ,  με- 
τέβαινε συχνάκι; εί; τήν οικίαν τής δε- 
σποινίδο; Δερνάκ, καί προσεπάθει μ ά λ ι
στα ν’ άρέσκη τφ  κόμητι. Ή  Ελένη τήν 
έβοήθησε πρό; τοΰτο πάση δυνάμει. Ό  
Λουδοβίκο; Μονθάλ οΰδόλω; ΰπωπτεύετο 
τά διατρέχοντα καί έλάτρευεν tfu πλέον 
τήν προσφιλή του Ζήλιαν. Μετά τόν θά
νατον τοΰ πατρό; τη ; ,  ή δεσποινί; Δεβερ- 
σέλ δέν ήδύνατο νά διατηρή τό δαπανη
ρόν οϋκημα,δπερ κατφκουν' δθεν δ Λουδο
βίκο; ένφκίασεν ισόγειον οίκημα έν τϊ) δδφ 
τή ;  Δύσεω;, βλέπον πρό; κήπον, καί κα- 
θυπίβλήθη εί; μυρία; στερήσει;, οπω; δι- 
ευθετήσΥ) αΰτό κομψώς. Μετά τό πέρα; 
τή ;  διευθετήσεω;,παρεκάλεσε τήν Ζήλιχν 
νά έπισκεφθή τήν μέλλουσαν κατοικίαν 
τη ; .  Κατ’ άρχά; μέν αΰτη ήονήθη, ύστε
ρον δμω; ένέδωκεν.

Οΰδέν τερπνότερον τοΰ έκλεχθέντο; ΰπό 
τοΰ Λουδοβίκου οίκίσκου, δν δέν ελειψε 
νά έπισκεφθή καί ή Ζήλια. Οΐ περσικοί 
τά πητε ;  καί ή λευκή βύσσο; άπήτησαν 
τό πλειότερον σχεδόν μέρο; τή ;  δαπάνη;. 
Αί οροφαί, ώ ; καί τά Ιπιπλα,ησαν άιι λ α ,  
άλλά τά  πάντα  διηυθετήθησαν μ ε τ ’ έ ξ α ι -  
ρέτου καλαισθησίας' άνάγλυφα έκλεκτώ- 
τα τα  έκόσμουν τό δωμάτιον τής Ζήλ^ς, 
πλεϊστα δέ θελκτικά άγαλμάτια  τήν κ υ 
ρίαν αίθουσαν.Έκ τών ανοικτών παραθύ
ρων, δι’ών είσήρχετο άπλετον φώς,έφαίνετο 
ό κήπος. Πρό τής οικίας έξετείνετο λ ε ι 
μών έκ χλόης'έαρινά άνθη έποίκιλλον τάς

πρασιάς, περιχαρή δέ τά πτηνά έκελά- 
δουν πηδώντα άπό θάμνου είς θάμνον. ,

Οΰδέν έκ τούτων παρετήρησεν ή Ζήλ{α. 
Τήν προτεραίαν, ΰπό τήν πρόφασιν νά ίδη 
εικόνα τοΰ Ρ ε μ β ρ ά ν ,  έσχάτως άγορασθεϊ- 
σαν ΰπό τοΰ κόμητος Δενεραντάλ, έπε- 
σκέφθη τό μέγαοον αδτοΰ μετά τοΰ στρα- 
τηγοΰ Δερνάκ καί τής θυγατρός του. Αί 
έκ μαρμάρου λευκοτάτου κλίμακες, οί πο- 
λυτελε ϊ ;  τάπητες, τά μετάξινα κα τα π ε 
τάσματα, αί πινακογραφίαι, τά ορειχάλ- 
κινα δοχεία, περιεδινοΰντο Ιτι πρό τών 
έκπεπληγμένων βλεμμάτων της.

— Αΰτή ή οικία θά ήτο πολΰ καλή 
διά μίαν γριζέταν, έσκέφθη πχρατηροΰσα 
τά άντικείμενα, ών έκαστον άνεκάλει καί; 
μίαν θυσίαν τοΰ Λουδοβίκου.

Ο Λουδοβίκο; Μονθάλ έζέλαβε τήν 
ψοχρότητα τή ;  μνηστή; του ώ ; σεμνήν 
άμηχανίαν νεάνιδο;.

Έν τούτοι; Ιφθασεν ή στιγμή, καθ’ ήν 
ή Ζήλια εμελλε νά εΓπη πρό; τήν θείαν 
τη ;.

—  ‘Ο κόμη; Δενεραντάλ μέ άγαπ2 καί 
θέλει νά μέ νυμφευθϊί

—  Κ α ί  δ Λ ο υ δ ο β ίκ ο ;  ; ή ο ώ τ η σ ε ν  ή  γ ε 
ρ ο ν το κ ό ρ η  έ κ π λ η κ τ ο ς .

— Θεέ μου! ό γάμος αΰτό; δέν θά ηναι 
δυνατόν νά διαρκέση μέχρι τέλου;.

‘Η Ζήλ^α, ώ; ολοι οί Ιναχοι, εΰρισκε 
τήν άναξίαν πρόίςίν της ήττον άναξιο- 
πρεπή. άφ’ ή ; είχε τήν δύναμιν νά τήν 
έκφραζη δημοσία.

Μετά τινας ήμέρας άνεχώρει εί; Μον- 
δεμαρσάν, άφ' οΰ προΰκάλεσε παρά τή ; 
θεία; τη ;  τήν γνωστήν έπιστολήν. Μέχρι 
τή ;  τελευτα ία ; στ ιγμή ; έδεικνύετο χαρί- 
εσσα πρό; τόν Λουδοβίκον καί κατά βάθο; 
έλυπεϊτο είλικρινώ;, διότι δέν ήτον οΰτο; 
έκατομμυριοΰχο; ή κόμης.

— Δυστυχή Λουδοβίκε ! έσκέπτετο ά- 
φιεμένη εί; τοΰς τινκγμοΰ; τή ; άαάζης, 
ήτις τήν ώδήγει πρός τά διαμέρισμα Δε- 
λάνδ, πώς μέ ήγάπα .. .  Τί ώραίας έσπέρας 
διήλθομεν ! Καθίστα τό π2ν ένδιαφερον, 
έμέ δέ ικανήν νά εννοώ καί νά αίσθάνωμαί 
πράγματα, τά όποια οΰδέ κάν θά έφαν- 
ταζόμην. Δέν ήδυνάμην έν τούτοις νά 
γίνω σύζυγός του. Θά ήναγκαζόμην νά 
μεταβαίνω δπου δήποτε πεζί). Αί άμαξαι 
τοΰ κόμητος έζ έναντίας είνε άναπαυτι-  
κώτατα ι.  ‘Η Αΰγούστα θ’ άποθάνη έκ 
πείσματος . . . Τ ί;  θά μοί Ιλεγεν οτι θά 
ήτο δυνατόν νά φέρω άδάμαντας άξίας 
τριακοσίων χιλιάδων φράγκων ; Άναμφι- 
βόλω; οί άδάμαντε; θά μοί άρμόζουν ώ- 
ραίχ θά εχω θεωρεϊον εί; τό {ταλικόν μ ε 
λόδραμα.. .

Κ α ί ή  Ζ ή λ ιχ  β α υ κ χ λ ιζ ο μ ,έ ν η  ύ π ό  τ ώ ν  
σ κ έ ψ ε ω ν  τ ο ύ τ ω ν  ά π ε κ ο ιμ ή θ η .

Ταυτοχρόνω; ό Λουδοβίκο; έτυπτε τήν 
κεφαλήν του έπί τοΰ τοίχου τοΰ δωματίου 
του καί διά άπελπιστικών κραυγών έκαλει 
τήν Ζήλιαν.

["Επεται συνέχεια^ Κ .

r p A M M A T o a iB r f r io »

Κ. Ζαφ. Ζαφίιρόπουλον. Έ λήφίη  τα/υδρ. επιταγή,, 
άντίτιμον συνδρομής κ. Α'. Μ καί βιδλί'·>ν. Ε ΰχ α -  
ριστοΰμεν. ’Ε γράψαμεν— κ. Εμ. Καισάριον. ’Απε- 
στάλησαν. — κ. Νικόλ. Δ  Βαλτινόν. Άπεστάλησαν· 
τά προηγούμενα φ υλλά ίια , ιίς  -ό έξη;, θά λαμβάνετε 
τακτιχώ; τά φύλλα. — Ν. Γιράρδο*. Έλήφθησαν 
απέναντι λογαριασμού δρ. 50. Εϋχαριστοΰμεν. Δ ιαδι- 
δααατε, παρακαλοΰμεν, τάς ευχαριστία; μα; τώ φ ιλ -  
τάτω  φίλω  κ. Ί  Β — κ. Α. Δ. Ίατροΰ. Έ λήφθη- 
σαν. Λαμβάνετε τά 9 φύλλα — κυρίαν Κ λειώ  Β*.
' Ε π α ΐ5 θ α .  Έλήφθησαν πάντα τά κατάλληλα μέτρα 
πρό; τακτικήν διανομήν τοΰ φύλλου. Εΰχαριστοϋμιν 
θερμώ; δ.ά τάς ΰπέρ των «Ε κλεκτών» ζωηοά; συμ- 
π αθεία ;σα ;. — κ. Άριστείδην Λ ιανόν. Εύχαριστοϋ- 
μεν, άλλά  δέν μας χρησιμεύουν.— κ. Ιωάν. Λ ια κ ά -  
κην. Έ νεγράφη ό κ. Κωνστ. Παππα ’Αποστόλου, 
πρό; ον έπεστάλησαν τά φύλλα άπ£ 17 Ιουνί&υ. ’ Α -  
ποστείλατέ μα; τόν Σ Ι1’ τόμον, "να σα; άν:αλλάξω -  
μεν αΰτόν. Εύχαριστβΰμιν έγκαρδίο; διά τήν ΰπίρ  
τών · Εκλεκτών» Οποστήριξιν σας. — κ. Βίκτοοα Λ . 
ΓΙάζ. Τό φΰλλον υμών θ άποστέλλεται τω κ. I. Ν. 
Φ. Εύχαοιστοίμεν θερμότατα δ ά τά; υπέρ τών ■'Εκ
λεκτώ ν. ζωηρά; Ομών έκφοίσεις. Καλόν κατιυόδιον t 

* θ » » γ ίν η ν  Λ ο υ χ ίρ η ν  ( Αηξού^.ιον)
Μήπω; κατά λάθος μάς έπεστρίψατε τά « Ε κ λ ε κ τ ά · ;
— Π α τ ρ α ΐο γ . Ευχαριστώ ;

Τά έξης β.δλία, ευρισκόμενα έν τώ Β ιβλιοπωλειφ  
ήμών, άποστέλλομεν ταΤ; Έ παρ χ ία ι; καί τψ  'Εξω
τερικοί, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών. — 'Επίσης 
προμηθεύομεν εΐ; πάντα όποιονδήποτε βιβλίον, άρκιΐ 
ή αίτησι; νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμον αΰτοΰ.

Ά σ κ ά ν ιο ς , δπο Ά λ ·  Δουμα ( τ ίμ .7 )  δρ. 4 .2 0  —  
Ε ΐκ ο ι.π ε ν τα ετή ; "Ε λλην πλο ίαρχος,δ ιήγημα δπ& 
Σ τεφ . Ξ ένου,λ. 5 0 .— ’Ε κστρατεία  μας είς τήν σ ε 
λήνην, δπό Δ. Κ αλαπ οθάκη, δρ. 4 .5 0 .— Έ ρυθρα  
κ η λ ίς , δπο Π αΰλου Φ εβάλ, μετάφρασ ις  Ή λ. Ρ α 
φτόπουλου, δρ. 2 . — 'Ερυθροί ττροσωπιδοφόροι, δπο 
Ponson de T erail, μετάφρασ ις  Ν. Δεστοο/άννου, 
(τόμ. 2) δρ. 4 . — ’Ερυθρόδερμοι, δπο P. Duplessisa, 
μ ε τ ά φ ρ α τ ;  Γ . Ί γγ λέσ η , δρ. 1 .5 0 . — Ή  κα/.ΰ βη  
τοΰ θ ω μ ά  f, ό β ος τώ ν μαύρω ν Ιν 'Α μερική, δπό 
Έ ρριέτας Στόβης, μετάφρασις Ικ τοΰ άγγλικοΰ  
(τόμοι 2) δρ. 2 .5 0 . —  Ια τρ ό ς  Ραμώ , δπό Γεωρ
γίου Ό νέ, μετάφρασις Α. Π αποδ ιαμαντή , δρ. 3.
—  Ίζο λ ίνα  ή Μ εξικανή, μυθιστόρημα μ ετα φ ρα -  
σθέν έκ τοΰ άγγλι/.οΰ, δρ. 2  —  ‘Ιστορία τεθνεώ- 
τος, μυθ ισ τό -ημα , δρ. 2. —  Κ ραυγή τή ς π α ρ ά -  
ιρρονος, μυθιστορ'α Ικ τοΰ γαλλ ικο ύ , δρ. 2 .— Λ ή 
σταρχος Λ ασεσναγή , δπό Έρνέστοι» Κα-.ενδή, 
δρ. 4  5 0 .— Μ νηστή τώ ν έκατομμυρίω ν, δρ. 5 .—  
Μ εγάλη περιουσία, νεώ τατον μυθιστόρημα, δπό 
Ξ α β ιέ  δέ Μ οντεπέν (τόμοι 2 .) δρ. 3 .2 0 .— Μαΰρος 
•πειρατής, μυθιστόρημα δπό Α . Νουάρ, (τόμοι 3.) 
δρ. 4. —  Μ αρκησία Γ α β ρ ιέ λ λ ί,  μυθιστόρημα Ι 
ουλίου Μαρΰ. δρ. 3 .— Μικρά μ ήτηρ , δπο Α ίμυ*  
λ ίου Ρ υδο ύρ γ , δρ. 4 .— Μ εγάλη ’ Ιζα , δπό ’Α λε
ξάνδρου Μ πουβιε, μετάφρασις -Ικ τοΰ γαλλικού, 
δρ. 4. Μ ιχαήλ Σ τρ ο γκώ ί άπό Μόσχας είς Σ ιβη
ρίαν, συγγραφή ’Ιουλίου Β ίρν, δρ. 2 ,5 0 . —  Πάσ
σαλος τοΰ θανάτου, μυθιστορία Ικ τοΰ γα λλ ικο ΰ , 
δρ. 1 .5 0 . —  Πάπισσα Ιω ίν ν α , μεσαιωνική μ ε 
λέτη , δπό ’Ε μ. Ρο ίίου, εκδοσις μ εγά λ η  μετ3ι 
ε ίσαγω γής, προλόγου, άπαντήσεω ς ε ις τή ν  ίγ κ ό -  
κλιον τής ίερας Συνόδου κα ί Ιπ ιστολώ ν ένό; ’Α- 
γρινιώτου, δρ. 2 .—  Πικουίλος Α λ λ ία γα ς , μ ε τά -  
φρασις Ν. Δ ραγούμη (τόμοι 7) δρ. 6. —  Τ ελευ
τ α ία  ήμέρα κ α τα δ ’κου,δπο Β κτω ρ ς Ο ΰγκώ ,δρ .1. 
Α ί Συνο.κίαι τοΰ Λονδίνου δρ. 2 .5 0  —  Τά Μ υ
στήρια τώ ν Χ αρεμ ίω ν, κ α τά  μετάφρασιν Κ λεά ν-  
θους Τ ριαντάφυλλου, δρ. 1 .7 0  — Η Έ λ μ ά , ήτοι 
σκηναί έν ’Α νατο λή , (τόμοι 2) δρ. 2 .2 0  —  Τά 
τέκνα  τοΰ Γράν, δπό Ιο υλ ίο υ  Βέρν. δρ. 4. —  
‘ Η Γ ρΰλλος τοΰ Μόλου, ΰπό Πονσών δέ Τ εράΐλ, 
δρ. 2  2 0 —'Β "Αμαξα ’Αριθμός 43 , δπό 3 α β ιέ  δ ί 
Μ οντεπέν, δρ. 1 1 .  — ’Εξομολογήσεις ένός Τέκνο» 
τοΰ Αϊώνος δρ. 2 .2 0 . Έ ιτιστο λα ί μ ια ς  Μηδενι- 
τρ 'ας δρ. 1 .1 0 .  — Ή  Μοσχομάγ/.α τώ ν Παρι- 
σΐων . δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 2 .2 0  —  ‘ Ιστο
ρ ία  δύο Μ ελλονύμφων, ΰπό ’Αλεξ. Μανζόνη
(τόμοι 3) δρ. 4.
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