
Ε το ς  A ' —  Α ριθμ ός 2 Τιμ.ατ»ι λεπτών ΙΟ Ε ν  Α θ ιιν α ις , 4 Ν οέμ βριοι- 1884

Είσχι ού, Γιλλόι/η ήοώττ,σεν ο δούξ χ .w * ?  τ5 ?ων3· Ρ*λΙ: 11].

II Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α  ΜΑΡΓΟ
ΜΥ ΘΙ Σ Τ ΟΡ Ι Α  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

[ Σ υ ν ε χ ε ία - Γ ίε  it fo r ,v  o iiu tvov  ο ύ λ λ ο ν ] .

Καί ο;χως, jxsO’ ολην την ίσχυράν ταύ- 
Ή)ν προστασίαν, ή ώραί* Καρλόττα άν- 
"εσχεν ετι, ο—ερ συνέτεινεν είς το ν’ αΰ- 

τό προς αυτήν πάθος του Βεαρνοΰ.
Ο ’Ερρίκος επί τέλους, άντί νά ιχε- 

■Ταβ·/} παρά τη νύ|χφνι, [χετέβη παρά 
-? ωραία Καρλόττα, ο—ερ ίδόντες οΐ 
ολικοί άπεσύρθησαν, 6—ως άφήσωσιν αϋ- 
τ(5υς ελευθέρους’ ώστε καθ’ ήν στιγμήν

7) Μαργαρίτα τοΰ Βαλοά καί ό δοΰξ της 
Γκίζης άντήλλάσσον τά ιχυ-ηριώδη λατινι
κά τιον, όΈρρΐκος άρχιζε γαλλιστί,καίτοι 
ρ,ετά γασκωνικής προφοράς, τον έπόρ.ενον 
j/,ετά τής δεσποίνης της Σώβης διάλογον

— Ά  ! φίλη ριου, ήλθες ακριβώς καθ’ 
ήν στιγμήν, ρ.αθών δτι ήσθένεις, είχον ά- 
πολέσει πασαν έλπίδα οτι θά σε ίδώ.

— Ή  Μεγαλειότης σας, άπήντησεν ε
κείνη, εχει την άζίωσιν νά πιστεύσω οτι 
ή τοιαύτη απώλεια την έλύπει;

— Τη άληθεία, το πιστεύω, έπανέλα- 
βεν ο Βεκρνός. ’Αγνοείς οτι κατά [Λεν την

ή|/.έραν είσαι ό ήλιος >χου, κατά δέ την 
νύκτα ό άστήρ αου ; Σέ βεβαιώ, ή;χην 
έν πλήρει σκοτία, οτε αίφνης έπιφανεϊσα 
έφώτισας τά πέριξ.

— Τότε παίζω κακόν παιγνίδιον προς 
την Ύν.ετέρα.ν Μεγαλειότητα.

— Τί εννοείς ιχε τοΰτο, φίλη [χου ; ή- 
ρώτησεν ό Ερρίκος.

— Εννοώ ότι όταν εχν) τις εις την ε
ξουσίαν του την ώραιοτέραν γυναίκα τής 
Γαλλίας εν και </.όνον πρέπει νά έπιθυαή, 
το σκότος, διότι έν αύτω ευρίσκει την εύ- 
τυγ  ίαν.
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— Η ευτυχία αυτή, κακή, δεν αγνοεί? 
ότι εύρίσκεται εις τάς χεΐρας μιας καί μό
νης γυναικός,ήτις όμως χλευάζει τον πτω
χόν ’Ερρίκον.

— Ώ ! έπανέλαβεν ή βαρόνη, θά έπί- 
στευον απεναντίας ότι ή γυνή αύτη εμ
παίζεται ύπό του Βασιλέως της Ναβάρρας.

Ό ’Ερρίκος έτρόμαξε βλέπων την εχ
θρικήν ταύτην στάσιν, καί όμως έσκέφθη 
ότι ήτο αποτέλεσμα πείσματος καί ότι ό
πισθεν του πείσματος έκρύπτετο ό έ'ρως.

—  Τη άληθεία, είπε, φιλτάτη Καρλότ- 
τα, |Λε αοικεκ, και αγνοώ αν υτταρχη καί 
άλλο στόμα  τόσω ώραΐον καί τόσω σκλη
ρόν. Πιστεύεις λοιπον δτι εγώ νυ|Λ<ρεύο- 
[Λαι ; Άττατασαι.

— Ισως εγώ, είττε [χετά τραχύτητος ή 
βαρόνη, αν δυναται ποτέ να οανη τραχεία 
7) <ρωνη της αγαττωσης ή[Λας γυναικος , 
όταν μάς έλέγχτ) ότι δέν την άγαπώμεν.

Εχεις, βαρόνη , τόσω ώραίους ο
φθαλμούς και δεν βλέπεις πλέον μακράν ; 
Ο/1' οχι! ό Ερρίκος της Ναβάρρας δέν 

νυμφεύεται την Μαργαρίταν του Βαλοά.
—  Καί τότε, ποιος ;
—  Έ !  διάβολε ! ή Μεταρρύθμισις νυμ

φεύεται τον Πάπαν. Τοΰτο συμβαίνει.
— Ά  ! Ά  ! μεγαλειότατε. Ή  Καρλότ- 

τα  δέν συλλαμβάνεται ευκόλως εις τα 
πνευματώδη λογοπαίγνιά σας.Ή  'Τμετέρα 
Μεγαλειότης άγαπα την δέσποιναν Μαρ
γαρίταν, καί δέν σας ελέγχω δι’αΰτό. Ό 
Θεός νά μέ φυλάξη ! Είναι πολύ ωραία, 
ώστε πρέπει νά άγαπαται.

Ό  Ερρίκος εμεινε σύννους, άλλ’έπί τέ
λους μειδιάσας σχεδόν άδιοράτως, είπε :

— Βαρόνη, ζητείς νά τά χαλάσωμεν, 
καί όμως νομίζω ότι δέν έχεις το δικαίω
μα. Ά ς  ’ίδωμεν τ ί επραξες όπως μέ έμπο- 
δίσνις άπό του νά νυμφευθώ την δέσποι
ναν Μαργαρίταν ; Οΰδέν. ’Απεναντίας, μέ 
απήλπισας πάντοτε.

— Καί καλώς επραξα, άπήντησεν ή 
βαρόνη.

— Καί διατί ;
— Διότι σήμερον θά ένυμφεύεσθε άλλην.
— Ά  ! νυμφεύομαι αυτήν, διότι σύ δέν 

μέ άγαπας.
— Αν σάς ήγάπων,Μεγαλειότατε,μετά 

μίαν ώραν θά άπέθνησκον.
—  Θα απέθνησκες ; Καί άπό ποίαν ά - 

σθένειαν ;
Απο ζηλοτυπίαν,...διότι μετά μίαν 

ώραν ή μεν βασίλισσα τής Ναβάρρας θά 
άποπέμψγι τάς άκολούθους της, καί ήΤ μ . 
Μεγαλειότης τούς άκολούθους της.

— Καιτοΰτο αληθώς σέ λυπεί,φίλη μου;
— Δέν λέγω τοΰτο. Λέγω ότι άν σάς 

ηγαπων, αυτό θά μέ έβασάνιζε φοβερά.
—  ’Έχει καλώς, ειπεν ό ’Ερρίκος πλή- 

Ρ ς̂ δια την πρώτην ταύτην ομο
λογίαν. Αλλ’ άν ό βασιλεύς της Ναβάο- 
ρας δεν αποπέμψ·/) τούς άκολούθους του την 
έσπέραν ταύτην ;

— Μεγαλειότατε, ειπεν ή κυρία Σώβη, 
μετ άληθοΰς έκπλήξεως,λέγετε πράγματα 
αδύνατα καί κυρίως άπίστευτα.

— Καί όπως τά πιστεύσης τ ί  πρέπει 
νά γείνγι ;

Πρέπει να λαβω αποδειξιν, την ο
ποίαν σείς δέν δύνασθε νά μοί δώσητε.

— Καί διατί όχι,βαρόνη; Μά τον 'Α 
γιον Ερρίκον ! άπεναντίας θά σοί την δώ- 
σω,ανεκραζεν ό Ερρίκος, κατατρώγων την 
νεαράν γυναίκα διά βλέμματος πλήρους έ
ρωτος. ‘

 ̂ —  Ώ  ! Μεγαλειότατε. . . εψιθύρισεν ή 
Καρλοττα ^απεινωσασα την τε φωνήν καί 
τους οφθαλμούς . . . Δέν εννοώ . . .  ’Ό χι, 
οχι, είναι αδύνατον νά άποφύγν; τις την 
ευτυχίαν ήτις σάς περιμένει.

— Εύρίσκονται τέσσαρες Έρρΐκοι, άγ
γελέ μου, έν τή αιθούση ταύτγ), έπανέλα
βεν ό βασιλεύς: Ο ’Ερρίκος τής Γαλλίας, 
ό Ερρίκος του Κονδέ, ό ’Ερρίκος τής Γκί- 
ζης,... άλλ εις καί μόνος ’Ερρίκος τής Να
βάρρας.

— Καί ; . . .
Καί. . . άν όλην την νύκτα ταύτην 

εχεις εις το πλευρον σου τον Ερρίκον τού
τον ;

— Ολην την νύκτα ταύτην ;
— Ναί. Θά ήσο τότε βέβαια ότι δεν 

τον εχει άλλη πλησίον της ;
Α! άν κάμετε τοΰτο,Μεγαλειότατε! 

ανέκραξε τότε καί ή δέσποινα της Σώβης.
Θα το καρ.ω, σοί δίδω τόν λόγον

μου.
Η δέσποινα τής Σώβης ήγειρε τούς δύο 

μεγάλους οφθαλμούς της, υγρούς έν τή η
δυπαθείς των, καί έμειδίασε προς τον βα
σιλέα, ός-ις έμεθύσθη έκ χαράς καί έλπίδος.

Ας ίδωμεν, έπανέλαβεν ό Ερρίκος, 
έν τοιαύτν) περιπτώσει τ ί θά ελεγες ;

— Θά ελεγον, άπήντησεν ή Καρλόττα, 
οτι αληθώς αγαπώμαι ύπό τής 'Τμετέρας 
Μεγαλειότητος.

— Καί μά την άλήθειαν ! θά τό εί- 
πής, διότι αύτό είναι πράγματι, βαρόνη.

— ’Αλλά, τ ί  νά κάμω ; έψιθύρισεν ή 
δέσποινα τής Σώβης.

— Ώ , βαρόνη- δέν έ'χεις θεραπαινίδα, 
ακολουθον, θαλαμηπόλον τινά , την οποίαν 
νά εμπιστεύεσαι ;

— Εχω την Δαριόλην, ή όποία είναι 
εις εμέ τόσφ άφωσιωμένη, ώστε θά κατε- 
κερματίζετο πρός χάριν μου. Είναι άλη- 
θης θησαυρός.

— Αξιόλογα ! Είπέ εις την νεάνιδα 
ταύτην ότι θά κάμω την τύχην της, όταν 
γίνω βασιλεύς της Γαλλίας, καθ’ ά μοί 
προεΐπον οΐ άστρολόγοι.

Ή  Καρλόττα έμειδίασε, καθ’ όσον εκ- 
τοτε ό Βεαρνός άπήλαυε φήμης έντελοΰς 
Γασκόνου, προκειμένου περί υποσχέσεων.

Εχει καλώς, είπε" τ ί  έπιθυμεΐτε 
παρά τής Δαριόλης ;

— ’Ολίγον δι’ αυτήν, το παν δι’έαέ.
— ’Επί τέλους ;

Ο κοιτών σου δέν είναι άνωθι τοΰ
ιδικου μου ;

— Ναί.
•— "Ας περιμένν) όπισθεν τής θύρας. Θά 

κρούσω τρις, θά άνοιξη καί θά λάβης την 
άποδειξιν την όποιαν σοί εϊπον.

Η δέσποινα τής Σώβης έ'μεινεν έπί 
τινα δευτερόλεπτα σιγώσα. Ε ίτα, ώς νά 
παρετήρει μή την άκούσωσι, προσήλωσεν

έπί στιγμήν τό βλέμμα έπί τοΰ ομίλου έ\ 
ω εύρίσκετο ή βασιλομήτωρ,’Αλλά δι’όσον 
ακαριαία καί άν ύπήρξεν ή στιγμή αϋΐη , 
ή Αικατερίνη καί ή βαρόνη άντήλλαξαν 
συνεννοήσεως βλέμμα.

Ω ! άν ήθελον, είπε διά φωνής σει
ρήνας, ητις θα ανελυε τον κηρόν εις τά 
ώτα τοΰ Οδυσσεως άν ήθελον νά συλλάβω 
την Τμετεραν Μεγαλειότητα ψευδομένην; 

Δοκίμασον, φίλη μου, δοκίμασαν ... 
Μα τον Θεον, ομολογώ ότι μοί έ’ρ-: 

χεται όρεξις.
— Αφες την νά θριαμ,βεύση. Αί τυ

*51 '  r  » ,  * *ναικες ουοεποτε είναι ισχυροτεοαι, ή αετά 
την ήττάν των.

— Βασιλεΰ, διακρατώ την πρός τήν 
Δαριολην υποσχεσίν σας, καθ’ ήν ήν.έοαν 
βασιλεύσετε της Γαλλίας.

Ο Ερρίκος έ'ρρηξε κραυγήν χαράς.
Ακριβώς δέ κατά τήν στιγμήν έκεί- 

νην, ή βασίλισσα τής Ναβάρρας άπήντα 
εις τόν δοΰκα τής Γκίζης :

N octu  p r o  m o r e  : Την νύκτα ταύ
την·, χατά  τύ σύνηθες.

Ο Ερρίκος απεμακρύνθη τής βαρόνη; 
ευτυχής, όσον καί ό δούξ τής Γκίζης α
πομακρυνόμενος τής Μαργαρίτας τοΰ Βα
λοά.

Μετα μίαν ώραν ή τε βασιλομήτωρ καί 
ο βασιλεύς Κάρολος άπεσύρθησαν εις τά 
δώματά των, αμέσως δέ αί αί’θουσαι ήρ- 
ξαντο εκκενούμεναι. Ό  ναύαρχος καί ό 
πρίγκηψ τοΰ Κονδέ,συνοδευόμενοι ύπό τε- 
τρακοσίων ευπατριδών Ούγονόττων,διήλ- 
θον διά τοΰ γογγύζοντας πλήθους. Είτα 
έξήλθε καί ό ’Ερρίκος τής Γκίζης μετά 
τών Λοθαριγγίων ευπατριδών καί τώνΚα- 
θολικών, επευφημούμενος καί χειροκρο- 
■ούμενος ύπό τοΰ πλήθους.

Ή  Μαργαρίτα τοΰ Βαλοά, ό ’Ερρίκος 
τ*?ίς Ναβάρρας καί ή δέσποινα τής Σώβης 
διεμενον, ώς γνωστόν, έν αύτώ τώ Λούβρω.

Β'"

Ο ΚΟ ΙΤΩ Ν  ΤΗΣ ΒΑΣΙΛ1ΣΣΗΣ ΤΗΣ Ν Α ΒΑ ΡΡΑ Σ

Ο δούξ τής Γκίζης ώδήγησε τήν νύμ
φην του δούκισσαν τοΰ Νεβέρ εις τό μέ- 
γαρόν της, κείμενον έν τή όδω C haum e  
άπέναντι της όδοΰ B r a e , άφοΰ δέ παρέ- 
δωκεν αυτήν εις τάς θεραπαινίδας της 
μετέβη εις τά δώματά του όπως άλ- 
λάξνι ενδύματα, λάβϊ) νυκτερινόν μανδύαν 
καί όπλισθή δι’ ενός τών μικρών καί ο
ξέων έκείνων εγχειριδίων, ά έκαλοΰντο πε- 
ποιθήσεις τών ευπατριδών  καί έφέροντο 
ανευ τής σπάθης. ’Αλλά καθ’ήν στιγμήν 
έλάμβανεν αύτό έκ τής τραπέζης, ενθα 
έ'κειτο, είδε μικράν έπιστολήν ούσαν έν 
τή θήκη του.

Λαβών καί άνοίξας αύτήν άνέγνω τά 
επόμενα:

« Ελπίζω ότι ό κύριος Γκίζης δέν θά 
» έπανέλθη τήν νύκτα ταύτην εις τό Λοΰ"
» βρον, ή ότι άν έπανέλθη θά λάβη τού- 
» λάχιστον τήν πρόνοιαν νά όπλισθή διά 
» καλοΰ θώρακας καί καπτεροΰ ξίφους».

— Ά  ! ειπεν ό δούξ, στραφείς πρός 
τον θαλαμηπόλον του. ’Ιδού άλλόκοτοί



δπόμνησις, μαστρο -  'Ροβΐνε. Κάμε μου 
τήν χάριν, είπε μ οι ποιοι είσήλθον έδώ 
κατά την άπουσίαν μου ;

— "Ένας μόνον, αύθέντα μου.
■— ΙΙοιος;
— Ό κύριος Γάστ.
— ’Α ! πράγματι, νομίζω δτι άνα- 

γΛίωρίζω τό γράψιμόν του. Ά λ λ ’ είσαι βέ
βαιος δτι ό Γάστ ήλθε ; Τον είδες ;

— Καί κάτι περισσότερον, αύθενταμου! 
τοΰ ώμίλησα.

— Εχει καλώς. Τότε θά ακολουθήσω 
τήν συμβουλήν του. Δόςμοι τήν ζακ ε τ ια  
ρ,ου καί τό ξίφος μου.

Ό  θαλαμηπόλος είθισμένος ών εις τάς 
τοιαύτας μεταμφιέσεις έ'φερεν αύτώ άμφό- 
τερα. Ό  δούξ ένεδύθη τήν ζαχέτταν  του, 
ήτις ήτον αλυσιδωτή καί ής ό δικτυω- 
τάς θώραξ ήτο τόσω εύκαμπτος, ώστε 
καίτοι έκ χάλυβας έφαίνετο ούσα έκ β ε 
λούδου. Είτα έφόρεσεν υπενδύτην καί έπ’ 
«ΰτόν ίμάτιον βραχύ, κομβωμένον άχρι 
τοΰ λαιρ,οΰ, λευκόν καί φαιόν, — άτινκ 

■| ήσαν τά άρέσκοντα αύτώ χρώματα — 
ρ,ακρά υποδήματα άνερχόμενα άνω τών 

1 γονάτων, σκούφον έκ μαύρου βελούδου , 
1 άνευ πτερών ή μαργαριτών. Περιεβλήθη 
’ μέλανα μανδύαν, έ'θετο έγχειρίδιαν εις 

τήν ζώνην του, καί δοΰς το ξίφος του εις 
τινα ακόλουθον, ον έ'λαβε μεθ’ έαυτοΰ, 
μετέβη εις Λοΰβρον.

Καθ’ ήν στιγμήν εθετο τόν πόδα έπί 
τοΰ οΰδοΰ τής θύρας τών ανακτόρων, τό 
ώρολόγιον τοΰ αγίου Γερμανοΰ έσήμαινε 
ρίαν μετά τά μεσονύκτιον.

Ά ν  καί ή νύς ήτο προκεχωρημένη καί 
ολίγον ασφαλείς ήσαν αί οδοί κατά τήν 
έποχήν έκείνην, οΰδέν συνέβη καθ’όδόν εις 

I τόν τολμητίαν πρίγκηπα, δστις έ'φθασε 
σώος καί υγιής απέναντι τοΰ κολοσσιαίου 
όγκου τοΰ παλαιοΰ Λούβρου,ούτινος πάντα 
τά φώτα βαθμηδόν είχον σβεσθή,καί δπερ 
κατά τήν ώραν έκείνην άνυψοΰτο φοβερόν 
έν τη σιωπή αύτοΰ καί έν τώ σκότει.

Προ τοΰ βασιλικοΰ φρουρίου έξετείνετο 
βαθεϊα τάφρος, άνωθι τής οποίας ήσαν 
τά πλεΐστα τών δωματίων, άτινα κατεί
χαν οί έν τοΐς άνακτόροις ο’ικοΰντες πρίγ- 
κηπες. Τά δωμάτια τής Μαργαρίτας ε- 
κειντο εις τό πρώτον πάτωμα.

< ’Αλλά το πρώτον τοΰτο πάτωμα, ό’περ 
θά ήτο εύπρόσιτον αν μή ήτο ή τάφρος, 
είχε χάρις εις αυτήν τριάκοντα σχεδόν 
ποδών ΰψος, καί ώς έκ τούτου ήτο έξη- 
ιφαλισμένον κατά πάσης απόπειρας τών 
βραστών ή τών νυκτοκλεπτών. Τοΰτο ό
μως ουδόλως έκώλυσε τόν δοΰκα τής Γκί
ζης νάκατέλθη άποφασις-ικώς έν τήτάφρω.

Κατά τήν αυτήν ακριβώς στιγμήν, 
ήκουσθη κρότος παραθύρου τινός τοΰ ισο
γείου άνοιχθεντος.Τά παράθυρον τοΰτο ήτο 
κιγκλιδωτόν αλλά χείρ τις άφηρεσε μίαν 
τών μικρών κιγκλίδων κεκομμένην έκ τών 
Τϊροτέρων καί διά τοΰ ανοίγματος εκείνου 
®νήρτησεν μετάξινον σειρήτιον.

— Είσαι σύ, Γιλόννη; ήρώτησεν ό δούξ 
χαμηλή τη φωνή.

— Ναί, έςοχώτατε, άπήντησε γυναι
κεία φωνή, χαμηλότερον έτι.

— Καί ή Μαργαρίτα;
— Σας περιμένει.
— Έχει καλώς.
Καί ταΰτα ε’ιπών ό δούξ έ'νευσεν εις τόν 

ακόλουθόν του, δστις αμέσως άνοίξας 
τον μανδύαν του έξετύλιξεμικράν σχοινίνην 
κλίμακα. Ό  πρίγκηψ έ'δεσε τήν μίαν τών 
ά'κρων τής κλίμακας εις τό κρεμάμενον 
σειρήτιον, ή δέ Γιλόννη έ'συρεν αυτήν καί 
τήν έ'δεσε καλώς. Τότε ό πρίγκρψ άναρ- 
τήσας τό ξίφος έν τη ζώνη του άνήλθεν 
άνευ τίνος απευκταίου. Είσελθόντος αύτοΰ 
ή κιγκλίς έτεθη εις τήν θέσιν της, τό πα
ράθυρον έπανεκλείσθη, καί ό ακόλουθος 
άφοΰ είδε τόν κύριόν ταυ είσελθόντα ήσύ- 
χως εις τό Λοΰβρον,ύπό τά παράθυρα τοΰ 
οποίου είκοσάκις ομοίως τον είχε συνοδεύ
σει, 'κατεκλίθη περιτετυλιγμένος έν τώ 
μανδύα του έπί τό χόρτον τής τάφρου 
καί ύπό τήν σκιάν τοΰ τείχους.

Ή  νύζ ήτο σκοτεινή καί ρανίδες βροχής 
έ'πιπτον. Ό &ούς τής Γκίζης ήκαλούθησε 
τήν οδηγόν του, ήτις ήτο ή θυγάτηρ τοΰ 
’Ιακώβου Μαντινιών στρατάρχου τής Γαλ
λίας. Εις ταύτην ή Μαργαρίτα είχεν από
λυτον εμπιστοσύνην, ούδέν άπ’ αυτής τη
ρούσα μυστικόν.Ίσχυρίζοντο δέ δτι μεταξύ 
τών μυστηρίων, άτινα ή άδιάφθορος αυτής 
πίστις έκάλυπτε, ύπήρχον καί τινα τόσω 
φοβερά,ώστε έξηνάγκαζοναύτήν νά φυλάτ- 
τη καί τά  άλλα.

Ούδέν φώς έφαίνετο, ούτε εις τά  ισό
γ ε ια , ούτε εις τούς διαδρόμους, καί μό
νον έκ διαλειμμάτων λάμψις τις άμαυρά, 
αμέσως έκλείπουσα , έφώτιζε τά πένθιμα 
έκεϊνα δωμάτια.

Ό δούξ φερόμενος ύπό τής όδηγοΰ του, 
κρατούσης αύτόν έκ τής χειρός, έ'φθασεν 
έπί τέλους εις έλικοειδή κλίμακα, κατε- 
σκευασμένην έντός τοίχου καί ήτις εφερε 
δι’ άποκρύφου καί άδιοράτου θύρας εις τόν 
άντιθάλαμον τών τής Μαργαρίτας δωμά
των.

Ό  άντιθάλαμος, έπίσης καί αί λοιπαί 
τοΰ ισογείου αί'θουσαι, ήτο σκοτεινότατος.

Φθάσασα έν αύτώ ή Γιλλόνη έστάθη.
— Έφέρετε δ,τι έπιθυμεΐ ή βασίλισσα; 

ήρώτησε βαια τή φωνή.
—  Ναί, άπήντησεν ό δούξ τής Γκίζης. 

Α λλά  μόνον εις τάς χεΐρας τής Αύτής 
Μεγαλειότητας θά τό δώσω.

— ’Έλθετε λοιπόν αμέσως !, είπεν έν 
τφ  σκότει φωνή, ήν άκούσας ο δούξ έ- 
σκίρτησε,διότι άνεγνώρισε τήν φωνήν τής 
Μαργαρίτας.

Ταυτοχρόνως δέ παραπέτασμα έξ ιώ
δους βελούδου μετά χρυσών άνθέων άνυ- 
ψώθη, καί ό δούξ διέκρινεν έν τή σκια αύ
τήν την βασίλισσαν, ήτις άνυπομονοΰσα 
είχεν έ'λθει εις συνάντησίν του.

— ’Ιδού έγώ, δέσποινα !, είπε τότε ό 
δούξ.

Καί διήλθε ταχέως τήν θύραν, ής τά 
παραπέτασμα επεσεν αμέσως.

Τότε ή Μαργαρίτα τοΰ Βαλοά έδεησεν 
ΐνα χρησιμεύση ώς οδηγός εις τόν πρίγ
κηπα, έν τοΐς δώμασιν έκείνοις, τοΐς 
άλλως λίαν αύτώ γνωστοΐς, ένώ ή Γ ιλ- 
λόννη μείνασα εις τήν θύραν έφερε τόν δά

κτυλον εις τά  χείλη καθησυχάσασα ουτω 
τήν κυρίαν της.

Ωσανεί είχεν έννοήσει τήνάνήσυχον ζη
λοτυπίαν τοΰ πρίγκηπος, ή Μαργαρίτα ε- 
φερεν αυτόν έν αύτώ τώ κοιτώνί της, ό
που στάσα είπεν :

— Καί λοιπόν, δούξ, είσαι εύχαρις·ημένος;
— Εύχαριστημένος, δέσποινα; καί άπό 

τ ί παρακαλώ ;
—  ’Από τήν άπόδειξιν ταύτην, τήν ο

ποίαν σοΰ δίδω, έπανέλαβεν ή Μαργαρίτα 
μετά τίνος πείσματος . Διότι ανήκω εις 
άνδρα, δστις αύτήν ταύτην τήν πρώτην 
έσπέραν τών γάμων μας τόσω ολίγον φρον-

ί?ει πε(,ει περί έμοΰ, ώστε ούδέ καν νά μέ εύ- 
χαριστήση ήλθε διά τήν τιμήν τήν οποίαν 
τώ έκαμα, δέν λέγω έκλέξασα, άλλά δε- 
χθεΐσα αυτόν σύζυγον.

— ’Ώ , δέσποινα !, είπε μετά λύπης ό 
δούξ, ήσύχασον, θά έ'λθη, καί μάλιστα, 
άν τά έπιθυμής . . .

— Καί σύ μοί λέγεις τοΰτο, Ερρίκε;, 
άνέκραξεν ή Μαρν»ηίτ« Σι'κργαρ οστις μονος
γινώσκεις δτι τοΰτο δέν είναι αληθές; Ά ν  
είχον τήν έπιθυμίαν, ήν ύποθέτεις, θά σέ 
παρεκάλουν νά ελθης εις τά Λοΰβρον;

— Μέ παρεκάλεσες νάέ'λθω εις τά Λοΰ
βρον, Μαργαρίτα, διότι έπεθύμεις νά έξ- 
αλείψης παν τοΰ παρελθόντος ημών ί
χνος καί διότι τά παρελθόν τοΰτο ύπήρ- 
χεν ού μόνον έν τή καρδία μου, άλλά καί 
έν τώ άργυρώ κιβωτίω, δπερ σοί φέρω.

— θέλεις νά σοΰ είπώ κάτι τ ι, Ερρί
κε ; έπανέλαβεν ή Μαργαρίτα προσηλοΰσα

' τούς οφθαλμούς της έπί τοΰ δουκός. Νο
μίζω δτι βλέπω έν σοί, °ύχί πρίγκηπα, 
άλλά μαθητήν! Έ γώ ν’ άρνηθώ δτι σέ 

| ήγάπων ; Έ γώ νάθελήσω, ινα σβύσω φλό
γα, ήτις Γσως σβεσθή, άλλά τής όποιας 

| ή άντανάκλασις θά ύπάρχη πάντοτε ; Οί 
έ'ρωτες τών όμοιων μου φωτίζουσι κάί 
πολλάκις κατατρώγουσιν άπασαν τήν σύγ
χρονον αύτοΐς έποχήν^ Οχι, όχι, δούξ! 
Δύνασαι νά φυλάξης τάς έπιστολάς τής 
Μαργαρίτας σου καί τά κιβώτιον δπερ σοί 
εδωκεν. Έκ τών έπιστολών τούτων μίαν 
καί μόνην σοί ζητώ ' καί τοΰτο διότι ή 
επιστολή αύτη είναι δ ι’ άμφοτέρους ημάς 
έπικίνδυνος.

—  Ό λαι άνήκουσιν ε’ις σέ, είπεν ό δούξ. 
Έκλεξον έν τώ κιβωτίω έκείνην, τήν ο
ποίαν θέλεις νά έξαφανίσης.

Ή  Μαργαρίτα ήρεύνησε πυρετωδώς έν 
τώ άνοικτώ κιβωτίω καί διά τρεμούσης 
χειρός έ'λαβε μίαν μετά τήν άλλην δω
δεκάδα έπιστολών, ών ήρκέσθη νά παρα- 
τηρήση τήν διεύθυνσιν, ήτις μόνη άνεμί- 
μνησκεν αυτή τά περιεχόμενόν των. Ίδοΰσα 
δτι άλλαι δέν ύπήρχον έν τώ κιβωτίφ,

J έγένετο κάτωχρος καί στραφεΐσα πρός τόν 
δοΰκα :

—  Κύριε,είπεν,εκείνη τήν οποίαν ζητώ 
δέν ύπάρχει. Μή άπώλεσας αύτήν κατά 
τύχην; διότι νά τήν έ'δωκες . . .

— Καίποίαν έπις·ολήνζητείς, δέσποινα;
—  Έκείνην, έν τη *όποία σοί έ'γραφον 

νά νυμφευθής δσον τάχιστα.
— "Οπως δικαιολογήσης τήν απιστίαν



'Η Μαργαρίτα ανύψωσε τούς ώρ.ου;.
—  Οχι, αλλά διά νά σου σώσω την 

ζωην. Εκείνην, έν τή οποία σ-cί εγραφον 
οτι ό βασιλεύς, βλέπων τόν ερωτά μας 
και τας προσπαθείας, τά ; όποιας κατέ
βαλλαν ΐνα διαρρήξω την μετά της ’Ιν
φάντης της Πορτογαλλίχς ενωσίν σου, 
ειΧε ^ρο<>κκλεσει τον αδελφόν του, τόν νό- 
θον της ’Αγγουλέμης πρός' δν δεικνύων 
δυο ξίφη είπε: «Διά τούτου φόνευσε τόν 
’Ερρίκον της Γκίζης την εσπέραν ταύτην, 
άλλως αΰριον σέ φονεύω διά τούτου». Ή  
έπιστολη αυτη που είναι ;

— ’Ιδού αυτη, είπεν ό δούξ, έξαγα- 
γών αΰτην έκ του κόλπου του.

Ή  Μαργαρίτα ηρπασε σχεδόν αυτήν, 
την ηνοιξεν απληστως καί βεβαιωθεΐσα 
οτι ήτο ή ζητούμενη έ'ρρηξε κραυγήν χα
ράς καί προσήγγισεν αυτήν εις τά κη- 
ρίον. Η φλοξ μετεδόθη άρ.έσως εις τόν 
χάρτην,ό'στις δεν έβράδυνε νά μεταβληθή 
εις τέφραν, ήν ή Μαργαρίτα, ώσεί φοβού
μενη μή ήθελε ζητήσωσιν έν αυτή την 
άσύνετον άνακοίνωσιν, έ'σπευσε νά κατα- 
τρίψτ) διά των ποδών.

Ο δουξ της Γκίζης παρετήρει προσε- 
κτικώς την ερωμένην του καθ’ άπασαν 
την πυρετώδη ταύτην έκτέλεσιν . Είτα 
έπανέλαβε:
- — Μαργαρίτα,εΓσαιτώραεΰχαρις-ηρ,ένη;

— Ναι'· διότι τώρα, οτε ένυρ.φεύθητε 
την πριγκήπισσαν Πορκιάνην, ό αδελφός 
μου θά μοϋ συγχώρηση τόν ερωτά ρ.ου, 
ένώ ουδέποτε θά μοί έσυγ^ώρει την άπο- 
κάλυψιν μυστικοϋ, οΐον είναι αυτό όπεο 
έν τ·/5 πρός σέ άδυναρ,ία μου δεν ήδυνή- 
0ην νά σοί άποκρύψω.
• — Είναι αληθές, είπεν ό δούξ. Τότε 
μέ ήγάπας.

— Καί άκόμη σέ αγαπώ, Ερρίκε’ ίσως 
πλέον ή ποίν.

—  2 ύ ;
— Ναί, έγώ. Ουδέποτε 6’σω σήμεοον, 

είχον ανάγκην φίλου ειλικρινούς καί άφω- 
σιωμένου. Βασίλισσα * δεν έ'χω θιόνον. 
Σύζυγος , δεν έ'χω σύζυγον.

Ό  νέος πρίγκηψ έσεισε μετά λύπης 
την κεφαλήν.

— Αλλ’ δταν σοί λέγω, όταν σοί 
έπαναλαρ,βάνω, Ερρίκε, δτι ό σύζυγός 
μου οΰ ρόνον δέν μέ αγαπά, άλλά ρέ 
μισεί , μέ περιφρονεϊ . "Αλλως τε, νο- 
ρίζω, δτι ή παρουσία σου έν τώ κοιτώνι, 
όπου έκεϊνος έ'πρεπε νά ήναι, είναι άρ- 
κοϋσα αποδειζις του μίσους του καί τής 
περιφρονήσεώς του.

Δεν είναι ακόμη πολύ άργά, δέσποινα, 
καί ό βασιλεύς της Ναβάρρας ώφειλε νά 
αποπεμψγι τους ακολούθους του' καί άν 
δεν ήλθε, δέν θά βραδύν/) όμως.

Καί έγώ σοί λέγω, άνέκραξεν ή 
Μαργαρίτα , ρετ αύζοντος πείσματος, 
οτι δέν θά έ'λθη.

Δέσποινα, είπεν ή Γιλόννη άνοίξασα 
την θύραν καί έγείρασα τό παραπέτασμα, 
ό βασιλεύς τής Ναβάρρας έξερχεται των 
δωματίων του.

[ Ή ,

ΚΑΑΟΒΑΣΙΑΙΙΣ 0 ΠΑΑΑΕΓΚίΟΤΗΣ
Άγγλιν,όν δίήγημα 

[M s i i s p x j i ;  [. ’ IsiSojpiSou SxuX'OSrJ.
(•"uvrjlta ,,Ί.ο; », ?·Λ).ον)

Ο Ιάκωβος Ε υπήρχε προσιτός καί είς 
τόν^εσχατον των υπηκόων, ώστε άκόπως 
αί δύο γυναίκες Ι'τυχον τής αΰτοϋ άκροά- 
σεως. Καί ή χήρα Μάξουελ έφημίζετο επί 
τ/]ζ νεοτ^τος τγ)ς ως ωραικ, '/.χίτοι δε gy,— 
μερον πρ&βεβηκυϊα, είχε την παράστασιν 
ευχαριν καί όμοϋ εύγενή,δηλαδη έκέκτητο 
καί έκ του σχήματός της δ,τι άπητεΐτο 
πρός ΰποστήριξιν τής αιτήσεως ήν ήρχετο 
νά υποβάλ·/] εις τον βασιλέα" σημειωτέον 
δέ οτι ή καρδία του Ιακώβου Ε’ μεγά- 
λως υπό τής ισχύος του κάλλους έκραδαί- 
νετο' έπί δέ του προκειμένου, ή συνήγο
ρος, καίτοι σιγώσα, ήγόρευσεν εύδοκιρ,ώ- 
τερον τής έναγούσης, άφοϋ ό βασιλεύς, καί 
πριν έτι νά τάς άκούσγι,ένδομύχώς ηύχετο 
Οπως η αιτησις αυτών συν ί̂δτ] u-ετά τής 
τιμής καί τής δικαιοσύνης.

Εννοείται ότι η βασιλική παρουσία είχε 
φέρει τάς γυναίκας εις αμηχανίαν τ ινά κα τ ’ 

τ &ΰθ οπερ ιδών ό ’Ιάκωβος Ε τάς 
έθάρρυνε διά τής πραότητος αΰτοϋ■ καί 
τότε ή χήρα διηγήθη τό ιστορικόν άπλού- 
στατα καί αληθοφανέστατα, τόσον δέ έ- 
γοήτευσεν ή αμέλεια τοϋ λόγου, ώστε δχι 
ό βασιλεύς,ό ήδη προκατειλημμένος, άλλά 
καί ό άπαθεστατος τών άκροατών βαθέως 
θά κατενύσσετο. Ό ταν ή χήρα ήλθεν είς 
την άκρ.ην του να εί'π·/) την έ ' κ β α σ ι ν  του 
διαβήματος τής Μαρίας πλησίον τοϋ σερ 
Ιων, εστη αμφιβαλλουσα, ηρυθρίασε, καί 

τής έκόπη ό λογος· αλλ’ έμάντευσεν ευθύς 
ό βασιλεύς,καί την εικασίαν του έπεβεβαί- 
ωσεν ώς όρθήν τά έρύθημα τά έπιφανέν έπί 
τοϋ προσώπου τής κόρης.

ΙΙολυ καλα, ειπε ρ,ολις συνέχων την 
άγανάκτησιν όσονούπω θά ελθω εις την 
Άννανδάλην, καί βλέπομεν. ’Ιδού, παρα
τηρήσετε αυτόν τόν κύριον δταν σάς τόν 
στείλω, νά τον ακολουθήσετε δπου θά σας 
όδηγήσνι. Εν τώ μεταξύ δέ τούτω, θά σας 
προμηθεύσν) διά νά περάσετε αυτήν την 
νύκτα ασφαλές κατάλυμα καί θά σάς χο- 
ρηγηση τα έπαρκή δια τό ταξεΐδί σας χρή
ματα, έπειδη έπιθυμώ νά έπιστρέψετε είς 
τόν τόπον σας δσον ταχύτερον. Πέπεισθε 
ότι δέν θά σας λησμονήσω.

Εινε παγγνωστον οτι ό εις ά'κρον φιλο
δίκαιος Ιάκωβος Ε είχε καί τ ι να: παρα- 
δοςους ιδιοτροπίας- συχνάκις περιήρχετο 
τάς χώρας του ύπά μεταμορφώσεις παν- 
τοίας, ώς μεταπράτης, ώς μουσικός, πρός 
δέ και ως επαίτης ρακένδυτος, ότέ t/.έν 
πρός άνακάλυψιν τών καταχρήσεων, άς ε- 
πραττον οι τα δημοσία διανειοιζόαενοι,ότέ
δ Λ 1 . , ̂  , « Λ. I " I Iε και προς ιοιαν αυτοϋ ψυχαγωγίαν, ώς 
ό καλίφης τών μύθων τής X a.it« α ς■ καί 
τότε,οσάκις ήτο χρεία νά φκνερωθη μετω- 
νομάζετο Κα.Ιούασί.Ιης ό Πα.Ιιγκιώτιις 
[de Ballengeichy υπήρχε δέ είς τά ανά
κτορα κουφία τις δίοδος, δι’ ής έξήρχετο 
έν αγνοίζ ττζντων εις τάς τοιζύτχς εκ- 
δρορ,άς, η μόνος, ή ακολουθούμενος παο’ 
ενος υπηρέτου,και τουτου μεταμφιεσμένου.

Εις την παροϋσαν λοιπόν περίστασιν

ηθελησε να επισκεφθ·?) τόν όροούλακα σέρ 
Ιών ώς άγνωστος, διά καί λαέών τά δέ

οντα ρ,ετρα,αφίκετο είς Άννανδάλην χωρίς 
να χάση καιρόν. Εκεί έξετάσας, καί ίδών 
οτι αί πληροφοριαι ας έ'λαβε συνεοώνουν 
μετά^τής γνώμης ήν είχε σχηματίσει περί 
τών δυο γυναικών, μετέβη είς την οικίαν 
των μεταμορφωμένος είς έπαίτην. ΓΙλη- 
σιαζων εις την επαυλιν, είδε ρ.ακρόθεν νέαν 
τινκ πλυνουσαν εις ρυάκιόν τι’ φορέρ.ατα· 
ήτο δέ ή Μαρία’ είς ήν προσελθών προσε- 
ποιήθη τόν πάσχοντα, καί καθήσας χαμαί 
έγόα, ώς δήθεν κατατρυχόμενος υπό τ ί
νος άλγους.

Έτρεξε πάραυτα πρός αυτόν ή Μαρία, 
τόν ήρώτησε τ ί  τόν έπόνει, καί ά.ν ήδύ- 
νατο νά τόν ανακούφιση κχθ’ δσον άπε- 
κειτο εις αυτήν, ό δέ Ιάκωβος άπεκρίθη 
ότι συνήθως επασχεν ύπά τοιούτου τινάς 
νοσήματος,αλλά δι ολίγουθερρ.οϋ γάλακτος 
καί άναπαύσεως μιας ώρας θά ίατρεύετο. 
"Ασμενος τότε ή Μαρία ειπε νά τόν υπο
στήριξή δπως ρ,εταβώσιν είς την επαυλιν, 
δπου θά έτύγχανε πάσης περιποιήσεως. 
Τόν ΰπεβοήθησεν ϊνκ έγερθη, έλαβε την 
χεϊρά του είς τόν βραχίονα της, ·τώ είπε 
νά στηρίζεται καλώς επάνω της, καί ού
τως ώδευσαν άμφότεροι βραδεΐ τώ βήματι. 
Είς την έ'παυλιν προσηνέχθησαν πρός αυ
τόν φιλοξένως οι πάντες- έκεΐ έγινε λόγος 
περί τής Μαρίας καί τού Μάξουελ, καί 
μεταξύ τοϋ λόγου άραί κατά τής αναλγη
σίας τοϋ διοικητοϋ’

— ’ Αχ ! ελεγαν, νά τά έρ;άνθανεν αυτά 
ό βασιλεύς, άφεύκτως θά τόν επαυεν, ενα 
τοιοϋτον κακόν λειτουργόν του’ ο/ι δε μό
νον,αλλά καί θά τόν έτιρ.ωροϋσεν αύς·ηρώς.

Ούτω βεβαιωθείς ό ’Ιάκωβος περί τής 
αποστροφής τών υπηκόων του πρός τόν 
σερ Ιών, δέν ήθέλησε ν’άναβάλνι έπί πλέον 
την νέρ.εσιν. ’Ανεχώρησε λοιπόν, καί την 
μέν νύκτα έκείνην κατέλυσεν είς ρ.ικρόν τι 
χωρίον, το Δούγκοβον, πρωίας δέ γενομέ- 
νης, κατηυθύνθη πρός την μικρόν έκεϊθεν 
άπέχουσαν ’Αμισφιέλδην.

Εί'πομεν δτι πρά τής άναχωρήσεώς του

χουγκ
διετάχθη νά ένεδρεύη έντός χαράδρας τ ι-  
νάς εξωθεν τής Άμισφιέλδης, ρ.έχρις ού 
ζητηθή παρ’ αύτοϋ. Καί τότε, άποβαλών 
τά ράκη τοϋ έπαίτου.παρουσιάσθη εις την 

! θύρκν τοϋ πύργου τοϋ διοικητοϋ ύπά τό 
 ̂ένδυμα άπλοϋ άγρότου, καί έζήτησε παρά 
τοϋ υπηρέτου νά είσαχθνί αμέσως παρά τφ  
κυρίω του’ άλλ’ ό υπηρέτης άπεκρίθη δτι 
ό σέρ Ίών έκάθησε μόλις είς την τράπε-
V , Γι  ̂ c y r \(,αν, και οτι όιεταςε ρητώς ουδεποτε καί 
δι’ ούδένα λόγον νά τόν ένοχλώσι καθ’ ήν 
ώραν γεύεται.

— Καί πόσην ώρανδιαρκεΐ τάγεϋαάτου;
— Δύο καί τρεις ώρας ένίοτε’ άν δέν 

σημάν·/] εκείνος έκεΐ ό κώδων, ό αύθέντης 
δέν είναι ορατός.

— ’Αλλ’ έγώ είμαι ξένος, καί δέν έμ- 
πορώ τόσην ώραν νά περιμείνω. Λάβε αύτό 
τό τάλληρον, καί’πάγαινε νά είπής εις τάν 
αύθέντην σου, δτι έπιθυμώ νά τάν ομιλήσω



διά κάτι σπουδαιον' δέν θά μείνω πολύ 
ολίγα λεπτά.

Άπηλθε τότε ό υπηρέτης προς τόν κύ
ριόν του, καί τάχιστα έπιστρέψας :

— Ό αύθέντης είπεν, οτιόσον σπουδαία 
καίάν ήνε ή ύπόθεσίς σου, χρεία νά τόνπερι- 
μείνης,έκτος άν άγαπας νά ’παγαίνης άπό 
όπου ήλθες.

— Βαρύς λόγος είνε αυτός. "Ακούσε, 
λάβε καί αύτά τά δύο τάλληρα, καί ’πά- 
γαινε νά τον είπής, ότι έ'ρχομαι άπό τά 
σύνορα, όπου είδα τούς "Αγγλους νά έτοι- 
ράζωνται εις εισβολήν ετρεξα λοιπόν διά 
νά φέρω τήν είδησή, καί μοΰ φαίνεται πως 
θά έ'λειπεν ό αϋθέντης σου άπό τά χρέη 
του άν, χωρίς νά χάνη καιρόν, δεν άνάψη 
τούς φανούς, διά νά τρέξη καί νά έτοιμα- 
σθή ό κόσμος.

Διεβιβάσθη καί τό μήνυμα τοΰτο, άλλ’ 
ό υπηρέτης έπανήλθε κατηφής καί κινών 
τήν κεφαλήν.

— Λοιπόν! μέ δέχεται ό Νομάρχης; ή- 
ρώτησεν έκτενώς ό ξένος, ούτινος ή έλευ- 
θεριότης προσείλκυσε τόν υπηρέτην.

j — Νά με συγχωράς, φίλε, άπεκρίθη 
| ουτος, άλλά πρεπει καί νά σοΰ εΐπώ τά ί

δια τά λόγια τοΰ αΰθέντου μου. Είπεν δτι, 
άν θέλης νά περιμείνης δύο ώρας, θά κυτ- 
τάξη τότε μήν είσαι κάνένας κατεργάρης, 
ή κάνένας βλάξ' άν όμως τολμήσης καί 
άλλο τοιοΰτο μήνυμα νά τοΰ στείλης, καί 
σύ κ’ έγώ θά μετανοήσωμεν. Διά τόν κα
λόν σου όμως τόν τρόπον, πέρασε μέσα 
μαζή μου, νά φας κάτι τ ι, νά πιής καί 
κανένα ποτήρι ζΰθον, έ'ως νά έμπορεση καί 
ό αύθέντης νά σέ ίδη.

— ’Εγώ δι’ αύτό σε υπερευχαριστώ* 
άλλά, καθώς σοΰ είπα, είνε ποΰ δέν έμ- 
πορώ νά περιμείνω. Νά' λάβε αύτά τά 
τρία τάλληρα, καί ’πάγαινε πάλιν εις τον 
νομάρχην νά τοΰ είπής, δτι ό Καλοβασί- 
λης έπιμένει νά τοΰ όμιλήση άμέσως, εις 
την στιγμήν.
- Μόλις έστράφη ό υπηρέτης, καί ό 'Ιά

κωβος Ε , λαβών τό άπό της ζώνης του 
έξαρτώμενον κέρας, έβαλεν ήχόν τινα ιδι
αίτερον' ον άκούσας ό σέρ ’Ιών κατελήφθη 
ύπό τρόμου αιφνίδιου καί φόβου, 0τε μά
λιστα είδε τόν υπηρέτην του έπανερχόμε- 
νον, καί ήκουσε τήν έπιτακτικήν έπιμο- 
νήν τοΰ ξένου' πριν δέ έ'τι πατήση τον ου
δόν τής θύρας, ό ’Ιάκωβος άποβαλών τόν 
χωρικόν έπενδύτην του, ένεφανίσθη φορών 
τά βασιλικά παράσημα, καί συγχρόνως ώ- 
φθησαν οί αύλικοΐ αύτοΰ έ'φιπποι καί καλ- 
πάζοντες πρός τόν πύργον μόνον δέ άφοΰ 
συνήχθησαν δλοι, ύπ’ αύτών ό βασιλεύς 
δορυφορούμενος είπεν εις τόν νομάρχην προσ- 
πεσόντα εις τό έδαφος-

— Σηκωθήτε, σέρ Ί ω ν  εΐχετε διατά
ξει τόν υπηρέτην σας νά μέ άποκαλέση κα- 
τεργάρην ή βλάκα . . . "Εχετε δίκαιον, 
διότι όντως άφρόνως έ'πραξα άναθέσας 
την εξουσίαν μου εις άνθρωπον άνάξιον 
αυτής, όποιος έφάνητε.

Ο νομάρχης ΰποτραυλίζων περιδεώς, 
καί μη εχων τ ί άλλο ν’ άπολογηθή, ή- 
γνοει, είπεν, δτι έζητεΐτο παρά τής Αύτοΰ 
Μεγαλειότητος.

— Ά λ λ ’ έγώ σάς έμήνυσα, ότι έπεθύ- 
μουν νά σάς ομιλήσω περί σπουδαίου' σεις 
’όμως δέν ήθελήσετε νά διαταραχθήτε' 
ένώ έμέ,τόν βασιλέα,έν πάση ώρα πλησιάζει 
καί ό έ'σχατος τών υπηκόων . . . Ά λ λ ’ 
δ,τι πράττω συνήθως,τοΰτο θά ποάξω καί 
πρός σάς- πριν ή καταδικάσω, θ’ άκούσω, 
καίτοι πολλά καταβοοΰν εναντίον σας.

— Ά ν  ή Ύμετέρα Μεγαλειότης εύη- 
ρεστεΐτο νά καταξιώση διά της παρουσίας 
της τήν ταπεινήν μου οικίαν, έκεΐ δέ μοί 
έπέτρεπε νά εί'πω τά δικαιολογήματά μου 
...άπεκρίθη όλος τεθορυβημένος ό σέρ’Ιών.

—  "Οχι, σέρ Ί ώ ν  δέν θέλω νά είσέλθω 
ώς δικαστής έ'νθα δέν είχα γίνει δεκτός 
έκζητών βοήθειαν.Τά δικαστήριόν μου κεΐ- 
τα ι έν τώ μεγάρω τοΰ Χόδαμ' σας δια- 
τά ττώ  έκεΐ νά μεταβήτε άνευ αναβολής, 
καί έκεΐ θ’ άκούσω τ ι άπολογεΐσθε άπέ- 
ναντι τών κατηγοριών αΐτινες έγείρονται 
έναντίον σας . ’Εν τοσαύτω παραγγείλετε 
πρό τής άναχωρήσεως ήμών, νά περιποι- 
ηθώσι τήν άκολουθίαν μου καί τούς'ίππους 
έν τώ ύμετέρω πύργω, ενόσω θά διαμείνω 
εις Άννανδάλην.

Ό  βασιλεύς ώρισε τούς εύπατρίδας οΐ- 
τινες ώφειλον νά τόν συνοδεύσωσιν εις ’Χό
δαμ, καί διέταξε τόν νομάρχην ν’άκολου- 
θήση αύτόν άμέσως.

Ό σέρ Ίών ήσθάνετο μέν έαυτάν βαρέως 
ένοχον, τούλάχιστον έπί άμελεία περί τήν 
έκτέλεσιν της υπηρεσίας του, άλλ’ ήγνόει 
τά άλλα περί ών κατηγορεΐτο- διό καί 
προσεπάθησεν ένώπιον τοΰ βασιλέως νά ύ- 
ποκριθή τήν άταραξίαν τής άθωότητος' 
ό δέ Ιάκωβος, ευθύς πρός τόν σκοπόν, τόν 
ήρώτησεν άν έσχάτως συνέβη τις εισβολή 
άλλοτρίων, καθ’ ήν έπατήθη ό οίκος χή
ρας τινάς γυναικός, ήρπάγη δέ ή δάμαλις 
καί ήχμαλωτεύθη ό υιός αυτής.

— Είχεν ελθει τωόντι τήν έπιοΰσαν ή 
γυνή αύτη νά σάς άναφέρη τό δυστύχημά 
της καί νά σας ζήτηση ύπεράσπισιν ; Εί- 
πητέ μοι, κύριε, εις έκείνην τήν περίστα- 
σιν έπράξετε δ ,τι ήδύνασθε νά πράξετε ;

— Ομολογώ ότι όχι. . . Ά λ λ ’ ή χήρα 
έκείνη θά λάβη τήν καλλίς-ην τών δαμάλεων 
τής άγέλης μου, καί θά έφοδιάσωκατάπάν
τα την οικίαν της, έλπίζων τοιουτοτρόπως 
νά έξευμενίσω τήν Ύμετέραν Μεγαλειό
τητα καί νά τύχω τής βασιλικής χάριτος.

— Καί πώς θά άποδοθή εις τήν χήραν 
ό υιός της ;

— "Οταν εύμοιρήσωμεν καί ημείς νά αίχ- 
μαλωτεύσωμεν κάνένα Άγγλον,θά έγίνετο 
ανταλλαγή αύτοΰ μετά τοΰ νέου έκείνου.

— Ακούσατε με, σέρ Ίών, καλώς ά- 
κούσατέ με' άν, έντός οκτώ ήμερών άπό 
τής σήμερον, δέν παρουσιασθή ό Ούάλλαξ 
Μάξουελ σώος καί υγιής ένώπιόν μου, ε- 
σεσθε απηγχονισμένος εις έκεΐνο έκεΐ τό 
δένδρον, τά άπέναντι αύτοΰ τοΰ παραθύ
ρου' το βλέπετε... Ά λλο  τ ι δέν εχω ποάς 
τά παρόν νά προσθέσω' μόνον νά εισθε έ
τοιμος καί πάλιν νά έμφανισθητε άν σάς 
ζητήσω.

Γινώσκων ό νομάρχης πόσον άμετάτοε- 
πτος ήτο ό Ιάκωβος Ε εις τάς άποφά
σεις του, πάραυτα έξέπεμψεν έ’να πιστόν

υπηρέτην του μετά πληρεξουσιότητας, ο— 
πως έξαγοοάση τήν ελευθερίαν τοΰ Μά
ξουελ άντί λίτρων όσωνδήποτε, καί όσον 
τάχιστα έπαναφέρη τόν νέον.’Εν τούτω δέ 
τώ μεταξύ σώμα στρατοΰ έξ εκατοντάδίον 
ιππέων ήλθον καί κατέλυσαν εις τόν πύρ
γον τοΰ σέρ Ίών, αυτοί καί οί ΐπποι των, 
καί έπλήρου τήν έπαρχίαν χαράς και ά- 
γαλλιάσεως ή άφιξις τοΰ βασιλέως.

Τή έπαύριον . ό Ιάκωβος Ε' διέταξε 
τόν νέον εύπατρίδην όν είχε δείξει εις τήν 
χήραν, νά πορευθή εις άναζήτησιν αυτής 
καί τής Μαρίας, άς προσελθούσας έδεξι- 
ώθη φιλοφρονέστατα. Ή  τάλαινα χήρα 
εξεφρασε τάς ταπεινάς αύτης ευχαριστίας 
κατανενυγμένη ύπό τής εύγνωμοσύνηςδι- 
ηγήθη ό’τι τήν προτεραίαν ό σέρ Ίών τή 
είχε στείλει μίαν άγελάδα διπλασίως ώ- 
ραιοτεραν τής άρπαγείσης, καθώ ς’καί έ
πιπλα, σκεύη καί άλλα πράγματα πολυ
τιμότερα τών όσα έ'χασεν ο άλλά, προσέ
θεσε κλαίουσα, αυτά όλα δέν ε'.νε τίποτε 
ώς πρός τό μονάκριβό μου τό πα ιδ ί» . Ό 
βασιλεύς τήν καθησύχασε, διαβεβαιώσας 
αύτήν ότι δέν έλησμονήθη ή αίτησίς των, 
καί άπαιχερέτισεν αύτάς,υποσχόμενος ότι 
θά ταΐς μηνύση νά ελθωσιν άμα τή ά- 
φίξει τοΰ Ούάλλακος.

Ό  δέ νομάρχης,.δ ιατελών ύπό κράτη- 
σιν έν τώ πύργω του, είχεν άδιάκοπον ά- 
γωνίαν ψυχής, αύξουσαν καθόσον παοήρ- 
χοντο αί ήμέραι, καί φαντασθήτε τό ^έος 
του ότε διαταγή έκ μέρους του βασιλέως 
ένετείλατο εις αυτόν νά μετα.βή εις τό μέ- 
γαρον Χόδαμ έπί μεσημβρίαν τής έπαύ
ριον, καί, άν δέν συνωδεύετο ύπό τοΰ Ού
άλλακος Μάξουελ, νά έτοιμασθή εις θά
νατον.

Πυρετός τεταρταίος τόν κατέλαβε μέ- 
χρις άνατολής τοΰ ήλίου, οτε παρουσιά- 
σθη εις αύτόν ό Ούάλλαξ, έξαγορασθείς 
άντί λύτρων άληθώς υπέρογκων. Ό πως- 
δήποτε, ό σέρ Ίών, μή δόσας καιρόν εις 
τόν νέον ούτε ν’ άναπαυθή πρός ολίγον, 
τον παρεκάλεσε ν’ άπέλθη όσον τάχιστα 
εις Χόδαμ, καί συγχρόνως άπηύθυνε πρός 
τόν βασιλέα ίκετήριον γράμμα έξαιτούμε- 
νος άκρόασινπαρά τής Α. Μεγαλειότητος.

Ο Ιάκωβος προσεκάλεσε τήν μητέρα 
τοΰ Ούάλλακος, καί μέχρι δακρύων συ- 
νεκινήθη όταν τήν είδε περιπτυσσομένην, 
κατασπαζομένην ένώπιόν του τόν άνακτη— 
θέντα υιόν.Ή  μητρική φιλοστοργία έλη- 
σμονησε πάντα έθισμόν. Μόνον άφοΰ τόν 
έχόρτασεν, ώς ούτως είπεΐν, μόνον τότε ή 
χήρα έσκέφθη καί τώ είπε νά κλίνη τό 
γόνυ ένώπιον τοΰ μονάρχου, εις ον ώφειλε 
τήν λύτρωσίν του, ί'σως δέ καί τήν ζωήν. 
Πράγματι, ό Ούάλλαξ έγονυπέτησε πά
ραυτα,έπιμαρτυρόμενος τόν ύψιστον Θεόν, 
ότι καί τήν έλευθερίαν του καί τήν ζωήν 
καθιέρωνεν άπό τοΰδε εις ΰπηοεσίαν τής 
Αύτοΰ Μεγαλειότητος.

Προσεκλήθη έπειτα ή Μαρία, καί είσή- 
χθη όπου παρέμενεν ό σέρ Ί ώ ν  ό βασι
λεύς παρετήρει καί αυτήν καί έκεΐνον.Της 
κόρης ή μορφή έθυμώθη, τά δέ ομματα ή- 
στραψαν αΐφνίδιον όργήν. Ό  άθλιος νο
μάρχης, καί διά μόνης βτης νεκρικής ώ-



χρότητο; ήτις διεχύθη ε ί; τά πρόσωπόν 
του, ώμολόγησε τά πταίσμα του.

— Γνωρίζετε αυτήν την νέαν, σέρ Ίών; 
Ά τεχνώ ; άποκρίνεσθί είς τάς έρωτήσει; 
μου, γινώσκων οτι ή ζωή σας έξαρταται 
έκ τή ; ειλικρίνειας τών αποκρίσεων, είπεν 
6 βασιλεύς σπουδαίω; σοβαρευθείς.

— Ναί, Μεγαλειότατε, την έ'χω ίδή, 
άπεκρίθη 6 νομάρχης, την γλώσσαν τραυ
λός, τά  χείλη τρέμων.

—· Που την έχετε ίδή ;
— Είς την Άμισφιέλδην.
— Είς ποίαν περίστασιν ;
— Είχεν έ'λθει νά μου ζητήσν) την ά- 

πολύτρωσιν του Οΰάλλακο; Μάξουελ.
— Καί της την ήρνήθητε, επειδή άπέ- 

πτυε τούς ορούς σας, δρους υβριστικούς 
πράς την νέαν, δσον ατιμωτικούς καί πρός 
σάς. Λέγετε, είνε αυτό άληθές;

— Κατησχυμένος ομολογώ, Μεγαλειό
τατε, τά πταίσμα μου" άλλ’ είμαι έτοιμος 
νά δώσω πάσαν ίκανοποίησιν έντός τών δυ
νάμεων μου' άνατίθεμαι είς τάς προστα- 
γάς της Ύμετέρας Μεγαλειότητας.

— ’Αγχόνης ενοχο'ς είσθε, σέρ Ίών . . . 
Ά λ λ ’δμως δέν θέλω νά σας τιμωρήσω δ
σον ώφειλα .. . Γινώσκετε δτι ή Μαρία καί 
ό Οΰάλλαξ, ούτινος έπληρώσατε τά λύ
τρα, άνταγαπώνται. Είς αυτόν τάν νέαν 
νά δώσετε μίαν επαυλιν,καί όχι όλιγώτεοα 
τών πενήντα στρεμμάτων γης, καλής ό
μως καί άπηλλαγμένης άπά παντός φόρου, 
ενόσω ζή αυτός ή ή σύζυγός του. Περι- 
πλέον, θά προσθέσετε είς αυτά καί άγέλας, 
καί κατοικίαν άνετον μετά τών άποχρών- 
των επίπλων καί γεωργικών εργαλείων. 
Ταϋτα έντός τριών μηνών. Καί άν οι όροι 
μου ούτοι σας φανώσι βαρείς, σάς δίδω νά 
εκλέξετε ή αυτούς, ή τήν είς εκείνο έκεΐ 
τό δένδρον άνάρτησιν του άξιολόγου υπο
κειμένου σας, πριν ή δύση ό ήλιος.

— Τά πρώτα δέχομαι όλα, μεγαλειό
τατε, υποσχόμενος νά μη αμελήσω τίποτε 
πράς την εύδαιμονίαν αυτών τών νέων.

Τότε είσήχθη καί ό Οΰάλλαξ" ή δέ Μα
ρία τον ήρπασεν άπά τής χειρός καί άμ- 
φότεροι έγονυπέτησαν πρά τοϋ βασιλέως.

Ό  Ιάκωβος τούς άνήγειρεν ε ίπώ ν
— Είς δεινήν δοκιμασίαν έβάλθηκε ό 

Ι'ρως σας,καί άπεδείχθη ειλικρινής. "Ακού
σε, Οΰάλλαξ' ή Μαρία ε'χει νά σέ φέρνι 
προίκα- τό πόθεν, αΰτή θά σέ έξηγήσν). 
θέλω  νά σας ίδώ ηνωμένους πριν αναχω
ρήσω, καί θά παρευρεθώ είς τόν γάμον σας. 
Κυττάςετε νά άνταμείψητε διά πολλής φι
λοστοργίας τήν μητέρα σας' ή καϋμένη, 
έκαμε καί διά τούς δύο σας πολλά. Πι
στεύω ότι όλοι έδώ οι κάτοικοι χρόνους 
πολλούς θά ένθυμοΰνται τοΰ Κα.Ιυβασί.Ιη 
τοΰ Πα.Ι.Ιεγκιώιη  την έπίσκεψιν.

Τ Π Ο θ  Ε ΣΙ  Σ
, Κ Ω ^ Ω ι Δ , Ι ^ , Σ ;

[λι^γημχ Alphonse K a r r . Μ^τάϊο.’ λγ γ ίλ .Β λάχ ου ] ,
(Σ υ ν > χ ι ·α  Γ-ίβ «ο ο η ν ο υ ;* * ν ο ν  « υ λ λ * » )

Και άληθώς, είσελθύν είς τήν αίθουσαν, 
ό ξένος εΰρεν άνθηράν καί παχύσαρκον 
κόρην, ήτις έφαίνετο ηλικίας είκοσιτεσ- 
σάρων μέχρις είκασιπέντε έτών. ΤΗτο προ-

δήλως σ υ γ υ ρ ι σ μ έ ν η ,  ώς έδείκυον τοϋτο 
κεκρύφαλο; κεκοσμημένος διά τριχάπτων, 
μανδήλιον μεταξωτόν περί τόν τράχηλόν 
της,συμπτυσσόμενον όπισθεν διά καρφίδο;, 
όπως άφίνη γυμνόν τόν αυχένα, καί ποδ^ά 
έκ τεφρόχοαυ μεταξωτού. Οί οφθαλμοί 
της, κυανοί καί αμυγδαλωτοί ώς αί τών 
νεανίδων τής Νορμανδίας, ήσαν βαθεΐς, 
διαυγείς καί διαφανείς ώς υελος, είχε δέ 
εΰρύ καί άμβλύ τό βλέμμα, δπερ άδύνα- 
τον ήτο νά συναντήσνι ή άνακόψη άλλου 
οφθαλμός.

— Εϊσθε, είπεν είς τόν ξένον, ό κύριος 
Έρνέστος Ζιρώ.

— Μάλιστα, δεσποινίς.
—  Πολύ καλά. Έρχεσθε νά χρησιμεύ

σετε ώς γραμματεύς τοϋ κ. Χαμέλ ;
— Μάλιστα, δεσποινίς , άν μ’ εύρήτε 

τής άρεσκείας σας, σείς πρώτον καί αΰ- 
τάς κατόπιν.

— Πολύ καλά. . . Ήξεύρετε δτι ό κ. 
Χαμέλ είνε γέρων καί άσθενής ;

— Μάλιστα, δεσποινίς, καί δτι αντα
μείβει δικαίως δι’ όλης του τής έμπιστο- 
σύνης τάς περιποιήσεις σας.

—  Πολύ καλά ..., καί στρεφομένη προς 
τάν υπηρέτην, οστις είσήγαγε τόν ξένον :

— Πήγαινε, πατέρα, τώ είπε.
Καί ό υπηρέτης άπεσύρθη.
 Έχομεν νά όμιλήσωμεν, κύριε Ζιρώ,

πρός τό συμφέρον τοϋ κυρίου Χαμέλ . . . 
διότι τάν άγαπώ ώς πατέρα μου. Ό κύ
ριος Χαμέλ είνε παραπολύ γενναίος καί 
εΰαίσθητος.Είνε τά μόνατουέλαττώματα, 
καί δέν κατώρθωσα δυστυχώς νά τοϋ τά 
έςαλείψω. Πρέπει να βλέπω δσα γράμ
ματα λαμβάνει καί δσα στέλλει, όχι άπά 
περιέργειαν,— δέν εχω αΰτό τά έλάττωμα 
δόξα τφ  Θεφ—άλλά διά νά τόν προφυ- 
λάττω  άπά πράγματα, τά όποια ήμποροϋν 
νά τον λυπήσουν ή νά τάν φέρουν είς καμ- 
μίαν άπερισκεψίαν. Θά σάς δείξω δέ μά
λιστα εν γράψιμον, τό όποιον πρέπει ι
δίως νά προσέχωμεν.

Ή  δεσποινίς ’Αναστασία έσήμανε, καί 
ό υπηρέτης ένεφανίσθη.

— Πατέρα, τφ  είπε,, πήγαινε νά μοϋ 
φέρνις άπά τό δωμάτιόν μου. έ'να μικρό 
κασσελάκι μαϋρο. Είν’ έπάνω είς τό 
Χ Ο μ μ ύ .

— Ά λλά , είπεν ό Έρνέστος Ζιρώ, ένφ 
ό γέρων Βιμέ έξετέλει τήν δοθεϊσαν αΰτφ 
παραγγελίαν,διατί ό κ.Χαμέλ θέλει γραμ
ματέα ; ^

— Διά νά τοϋ άναγινώσκν) την ημέραν 
καί τήν νύκτα οσάκις δέν κοιμάται. ΙΤο- 
λύν καιρόν έδίστασα νά υπακούσω είς αΰ- 
τήν του τήν ιδιοτροπίαν, διότι έφοβούμην 
μήπως ελθγ] κανέν νέαν πρόσωπον, τό ό
ποιον νά μήν άρέση τοϋ κυρίου Χαμέλ, ή 
καί νά διαταράξτ) τήν γαλήνην, είς τήν 
όποιαν τάν διατηρώ μέ τόσας προφυλά
ξεις καί μέ τόσην έπιμέλειαν . . . Ά λ λ ’ 
ό κ. Γισάρ μοϋ είπε τόσα καλά διά 
σας, καί τόσον -μ’ έβεβαίωσεν, ά’τ ι δέν μοϋ 
ήθέλατε έναντιωθή είς τίποτε άπά οσα> 
κάμνω διά νά καταστήσω εΰτυχεΐ; τάς 
τελευταίας ήμερα; τοϋ κ. Χαμέλ, ώστε 
συνήνεσα νά σάς δεχθώ ώ ; γραμματέα του.

’Επροσπάθησα κατ’ άρχάς νά τοϋ κάμω 
έγώ τόν γραμματέα, τόσον είμαι άφωσιω- 

*μένη είς τόν σεβαστόν μόυ αΰθέντην. "Ε
μαθα ν’ άναγινώσκω ε ί; αΰτην τήν ηλι
κίαν. . . άλλ’ ήτο πλέον άργά. Ήξεύρω 
νά διαβάζω, δόξα τφ  Θεφ, άλλ’ όχι με- 
γαλοφώνω;, κ’ έ'πειτα ή φιονή μου εινε 
μονότονο; καί τάν κουράζει.

Ό  γέρων Βιμέ έπανήλθε κομίζων τό 
κιβώτιον.

— Πατέρα, πολύ άργησε;. "Ένα κομμό 
καί έ'να κασσελάκι μαϋρο ήτον μέσα ’ς την 
κάμαρα. Ήμποροϋσες νά τά εϋρης καί νά 
τά φέργις γρηγορώτερα. Κύτταξε νά είσαι 
πειό σβέ.Ιτος. Πήγαινε τώρα ν’ άνάψης 
φωτιά είς τό μαγειρείο, καί δταν άνά<!/η 
νά ζεστάνγις τό γάλα.

Ή  δεσποινίς Αναστασία ήνοιξε τά μι
κρόν κιβώτιον διά κλειδιού, δπερ έξέλεξεν 
έξ όρμαθοϋ κρεμαμένου άπά τής ζώνης 
της, κ’ έξήγαγεν έπιστολήν, ήν έ'δωκεν 
είς τόν Ζιρώ.

Ή  έπιστολ-/) αυτή ήρχιζεν ώς έξης :
«Πώς γίνεται, αγαπητέ μου θειε, νά 

μένουν δλαι μου αί έπιστολαί χωρίς άπάν- 
τησιν ;» . . . κτλ.

— Τό γράψιμον αΰτό εινε τοϋ κ. Χα
μέλ, είπεν ή δεσποινίς Αναστασία. Ό 
νεος αυτός εινε κακορροίζικον υποκείμενον, 
τό όποιον πρέπει μέ κάθε τρόπον νά έα- 
ποδίσωμεν νά εμβτ) έδφ' θά κατέστρεφε 
τόν θεΐόν του, καί θά έπότιζε πικρίας τά 
τελευταία ετη, τα όποια τοϋ μένουν νά 
ζήση. Εννοείτε, ότι δι’ έμέ θά ήτο προ- 
τιμότερον νά είχεν ό κ. Χαμέλ οικογένει
αν, καί ν’ άπαλλαγώ τοιουτοτρόπως άπά 
τά ; φοβερά; φροντίδα;, ε ί; τά ; όποία; μέ 
κατεδίκασεν ή πρό; αύτόν συμπάθειά μου. 
Ά λ λ ’ ό άνεψιάς αΰτός, τάν όποιον δέν ει- 
δεν άπά παιδί, καί-τοϋ οποίου ό πατήρ, 
άδελφό; τοϋ κ. Χαμέλ, άπέθανε συγχυ
σμένο; μαζύ του, ό άνεψιός αύτό; τίποτε 
άλλο δέν συλλογίζεται παρά τήν κληρο
νομιάν τοϋ θείου του, την οποίαν θά κα
τασπαταλήσω. Έπαυσε μάλιστα καί νά 
γράφγι ε ί; τόν θεΐόν του, έκτος μίαν ή δύο 
φοράς τόν χρόνον, άλλά καί αΰτά τά γράμ
ματά του δέν τά λαμβάνει ό κ. Χαμέλ, 
καί νομίζει ότι ό άνεψιό; του οΰδέ κάν τόν 
συλλογίζεται. —  Ήμπορεΐτε ν’ αναγνωρί
σετε αύτό το γράψιμον ;

— Πιστεύω, δεσποινί;· άλλά δι’άσφά- 
λειαν δέν θά σφραγίσω ούτε θ’άποσφραγί- 
σω κανέν γράμμα τοϋ κ. Χαμέλ, πριν σα; 
τό δείξω. Τοιουτοτρόπω; θά σα; βοηθή
σω όσον ήμπορώ εί; τό φιλάνθρωπον έ'ρ- 
γον, τό όποιον άνελάβετε μέ τόσον ζήλον 
καί μέ τόσην επιμονήν.

—  Ό  μισθό; σας είνε ολίγος, άλλά θά 
φροντίσω νά αΰξηθγί, άρκεΐ νά . . . εύχα- 
ίΐστηθή ό κ. Χαμέλ άπό σδίς, διότι έγώ 
δέν έπιδ ιώκω άλλο παρά τήν εΰτυχίαν 
του. Ο ταλαίπωρος έμέ μόνον.εχει.

Ούτως έγκατέστη ό Έρνέστος Ζιρώ παρά 
τφ  κ. Χαμέλ.

Ό γέρων ήτο λίαν καταβεβλημένος.Ή 
δαυλ εία καί ή μόνωσι;, δι’ ών τόν περιέ- 
βαλλεν ή Αναστασία, είχον καταστήσει 
αύτόν σχεδόν παλίμπαιδα. Ό  Έρνέστο;



υπεβλήθη έπί τινα χρόνον εις λεπτομερε- 
στάτην δοκιμασίαν. Όσάκις ήτο μόνος 
μετά τοΰ κ. Χαμέλ, οί τοίχοι καί τά με
σότοιχε είχον καί ώτα καί οφθαλμούς. Ό 
γέρων Βιμέ, πατήρ καί ύπηρέτης συγχρό
νως τής δεσποινίδος ’Αναστασίας, ειχε 
πάντοτε πρόφασίν τινα πρόχειρον, ϊνα 
εισέρχεται εις τό δωμάτιον τοΰ κ. 
Χαμέλ.

Ούτος δέ ταχέως ήγάπησε τον Έρνέ- 
στον, δστις άνεγίνωσκε καλώς καί ήκουεν 
ευχαρίστως τάς διηγήσεις τοΰ γέροντος, 
ζώντος έκ τοΰ παρελθόντος και ουδέποτε 
λαλοΰντος περί τοΰ παρόντος.

Η δεσποινίς ’Αναστασία ούδ’ εις τόν 
πατέρα της αυτόν άφινε μόνον τήν προσω
πικήν τοΰ κ. Χαμέλ θεραπείαν. Ούδέν πα- 
ρημέλει οπως πασά του εΰχαρίστησις καί 
άνακούφισις προέρχεται παρ’ αυτής μόνης 
καί — ώς τ ’ ώμολόγησε πρός τόν Έρνέ- 
στον — μόνον μετά μάκρους καί καρτερι
κούς άλλά ματαίους αγώνας, είχεν απο
φασίσει νά προσλάβη βοηθόν.

Ό ’Ερνέστος ύπέστη τάς δοκιμασίας 
τήζ κυρίας ’Αναστασίας καί κατέκτησε 
ταχέως τήν εμπιστοσύνην της, ώς ταχέως 
είχεν αποκτήσει τήν συμπάθειαν τοΰ κ. 
Χαμέλ. Ή  καρδία μάλιστα τής δεσποι
νίδας ’Αναστασίας συνεκινήθη αίφνης έξ 
αισθημάτων νέων εις αύτήν καί αγνώ
στων, ό δέ ’Ερνέστος ήρχισεν ασκών έπ’ 
αυτής επιρροήν, ής καί αύτη ή ιδία έπί 
πολύν χρόνον δέν είχε συνείδησιν.

— Πατέρα,είπεν αϋτη ημέραν τινά ε’ις 
τόν γέροντα Βιμέ, τά  υποδήματα ήσαν 
σήμερον καθαρισμένα έλεεινά, καί εις τό 
πιθάρι τοΰ μαγειρειοΰ δέν είχε κόμπον νε
ρό. Σ’έμάλωσα τόσαις φοραίς διά τήν ά- 
μέλειάν σου, άλλά σύ . . . καρφί δέν σοΰ 
καίεται. Ά ν  βαρηέσαι νά δουλεύης, πές 
το, . . . σέ πληρονω καί κοπιάζεις ’ς τό 
καλό. Ά πό ύπηρέταις, άλλο τίποτε . . . 
μέ τόν μισθόν που δίδομεν.

ΌγέρωνΒιμέέδικαιολογήθη ώς ήδύνατο.
—  Έ γώ πρέπει νά τά  κάμνω ολα, έ- 

ξηκολούθησε λέγουσα ή Αναστασία. Έπέ-
ασα δλην μου τήν νεότητα νά δουλ εύω 
ιά την οικογένειαν. Αφιέρωσα δλην μου 

τήν ζωην είς αύτόν τόν έσχατόγηρον, καί 
κανείς δέν μέ βοηθεϊ. "Οταν σ’έ'χω άνάγ- 
*ϊ)ν είσαι είς τό καπηλειό- καί χθές ακό
μη σ’ έζήτησα τρεις φοραίς- ποΰ ήσουν ; 
ς τό βαρέλι, βέβαια. Καί δμως κοντεύ- 
ομεν είς τόν σκοπόν μας- ό γέρος οπού καί 
ήνε τελειώνει. Ά λ λ ’ έννοια σου, καί κα
θένας θά πάρη δ,τι αξίζει. Δέν θά σ’ ά- 
φήσω βέβαια νά πεινάσης, άλλά δέν θά 
σοΰ κάμω ο,τι θά εκαμνα άν ήμουν περισ
σότερον εύχαριστημένη.

— Ό ,τ ι ήμπορώ κάμνω, άπήντησεν ό 
γέρων- καί σήμερα τό πρωί έκάθισα διά 
το Χατήρί σου τρία τέταρτα τής ώρας μέ
σα είς ε'να δουλάη ι . . . καί ήρχόμουν νά 
σοΰ είπώ τ ί  άκουσα. . .

— Λέγε λοιπόν γρήγορα.
— Ο γέρος ώμιλοΰσε διά τόν ανεψιόν 

του. Δέν ήξεύρω τ ί βιβλίο τοΰ έδιάβαζε ό 
Χυριος Ερνέστος, άλλ’ έ'ξαφνα τόν έστα- 
μάτησε καί τοΰ είπε : Αύτό τό βιβλίον μέ

μ.ελαγχολεΐ πολυ... μοΰ ένθυμίζει τόν καϋ- 
μενον τόν άδελφόν μου.

* Εί'χατε άδελφόν ; τοΰ είπεν ό κ. 
Έρνεστος.

® Ναι, είπεν ό κ. Χαμέλ, έ'ναν αδελ
φόν με τόν οποίον ήμεθα μαλωμένοι, έξ 
αιτίας μου, δταν άπέθανε. Τά έ'χω άπό 
τοτε βάρος εις την συνείδησιν μου. Ό ά- 
δελφός μου θα μ έδωκε τήν κατάραν του 
πριν άποθάνη.

”— Μή τό πις-εύετε,ειπεν ό κ.Έρνές-ος.
»— Πώς τό ήξεύρετε.
* — Ήμπορεΐ ποτέ άδελφός νά κατα- 

ρασθη άδελφόν;»
—  Καί τά λοιπά, καί τά λοιπά. Φαί

νεται δτι ό κ. Ερνέστος τοΰ ειπε πολύ 
ώραΐα πράγματα, διότι ό γέρος έκλαιε.

Εκλαιε ; είπεν ή Αναστασία. Θά 
ειπώ τοΰ ίατροΰ νά τοΰ έμποδίση τά κλαύ- 
ματα, καί θά παραγγείλω τοΰ κ. Έρνέ- 
στου νά μή τόν κάμνη νά κλαίη. Αύτό 
δέν μέ συμφέρει διόλου. Έ π ε ιτα ;

Επειτα ώιλίλησαν διά τόν άνεφιόν
—  Ά , ά ! Υ
— Άκουσα νά λέγουν : «Εινε κακό υ

ποκείμενον ! Έλησμόνησεν έντελώς τόν 
θεϊόν του».

— Ποιος το Ιλεγε αύτό ;
Δεν ηξευρω ποιος άπό τούς δύο, άλ

λά τά ελεγαν.
Δέν εδωσε κανείς άπάντησιν ;
Ναι, είπε κάποιος : « ’Ίσως δέν είνε 

άληθινόν».
— Πολυ καλά. Πήγαινε νά είπής τοΰ 

κ. Ερνεστου νά έλθη νά όμιλήσωμεν καί 
κάθισε κοντά είς τόν γέροντα.

Ο πατήρ τής δεσποινίδας Αναστασίας 
εσπευσε να τη ΰπακούση. Έσπευσε δ’έπί- 
σης καί 6 Ερνέστος.

("Eitttai συνέ/nc ·̂
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( —U ii/t'.'/  i S t  w p cv jvg jjig vov  ο ΰ λ λ ο ν ).

— Ιδέ, Μεγαλειότατε, καί ΰμεΐς έφέν- 
τηδες, ανεφώνησεν ό Φαίδ έκτείνων τήν 
χεϊρα προς την έξοχήν. 'Υπάρχει τ ι δυνά- 
μενον νά συγκριθη πρός τά θειον φώς, δ
περ, αντανακλώμενον έπί τήν γήν, καλύ
πτει μέ άργυρέ ψήγματα τάς πλατάνους 
και μας δεικνύει διά χροιάς άσαφοΰς μέν, 
αλλα τερπνότατης, τό μάρμαρον λευκότε-
ον,τα δένδρα πρασινώτερα, τήν θάλασσαν 
ιαυγεστεραν καί τόν ούρανάν ώραιότε- 

ρον, . . . Ποια μελωδία τουρκική ή άοα- 
βικη δυναται νά συγκριθη πρός τά δει
λόν άσμα τοΰ γούλλου , δστις θυραυλει 
προς την ερωμένην του; . . . Ποία τέρψις 
υγιεινότερα τοΰ νά διαδράμη τις έ'φιππος 
την ωραίαν και πυκνόδενδρον ταύτην έξο- 
χήν, παρά την άκτήν τής οποίας μετ’ ο
λίγον θ’ άνατείλτι ό ήλιος; . . . Μεγαλει- 
οτατε, το άνάκτορον υμών είνε άξιον τοΰ 
σουλτάνου, δστις τό εκτισεν, είνε μεγαλο- 
πρεπες ανθρώπινον εργον, άλλ’ή φύσις είνε 
ετι λαμπροτέρα, διότι είνε άξια τοΰ Ά λ - 
λ *χ, δστις έδημιούργησεν αύτήν. . . .

Καλά λέγεις,Φαίδ, ή εύγενες-άτη ά-

πόλαυσις, ήν δύναται ό άνθρωπος νά αί- 
σθανθη άνευ τύψεως τοΰ συνειδότος καί 
άνευ μέτρου, είνε ή θέα τής περικαλλοΰς 
ταύτης γης, έ'νθα ό Α λλάχ βασιλεύει καί 
έγώ κυβερνώ. . . .

Ταΰτα είπών ό Άβδούλ-Μετζίτ, έχαι- 
ρέτισε, φέρων, κατά τά τουρκικά έθιμα, 
την χεΐρα έπί τοΰ μετώπου, οί δέ έφέν- 
τηδες ύπέκλιναν ένώπιον τοΰ μονάρχου αυ
τών, δστις πάραυτα έπανέλαβεν εύθυμό- 
τερον:

—  Ύπάγωμεν - άκολουθήσωμεν καθ’ 
ολοκληρίαν τάς συμβουλάς τοΰ Φαίδ.Είς 
τούς 'ίππους σας,έφέντηδες ! Φρονώ δτι ού
δέν υπάρχει ώραιότερον τοΰ νά ί'δη τις ά- 
νατέλλαντα τόν ήλιον, Ιχων άμα έν άγκά- 
λαις ώραίαν κόρην. Θέλω σας έπανίδει 
παρά τη Νατζέ-Χανούμ έν Τσά ιι. ϊ ιτζα .

— Παρά τη Νατζέ-Χανούμ,τη δουλεμ- 
πόρω τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος; είπεν 
ό Τζελάλ-βέης. Τί ωραία ιδέα, νά ύπάγη 
τις νά έξυπνίση τάςχαριέσσας έκείναςτρυ- 
γόνας έν τώ μέσω τών ονείρων των καί νά 
άναστατώση τήν οικίαν της γραίας. . . . 
Τούς ϊππους γρήγορα, τούς ιπποκόμους ! 
πρέπει νά φθάσωμεν πριν άνατείλη ό ήλιος.

Οί αύλικοί ώρμησαν είς τούς σταύλαυς, 
έκ τών όποιων έξήγαγον τούς αραβικούς 
'ίππους των. Καίτοι δέ. ό εγκέφαλός των 
είχε ταραχθή έκ τών γαλλικών καί ισπα
νικών οί'νων, ούχ ήτταν δμως έκρατήθησαν 
ίσχυρώς έπί τών έφιππίων τών όομητικών 
ΐππων καί έγένοντο άφαντοι έν τη όδώ, 
διευθυνόμενοι είς Τσάμλιτζαν.

Ό  σουλτάνος έστηρίχθη έπί τοΰ έξώ- 
στου, μεταξύ τοΰ άξιωματικοΰ Τζελάλ 
καί τοΰ ποιητοΰ Φαίδ, τών δύο εύνοουμέ- 
νων τοΰ παρόντος, έθεώρησεν άναχωροΰν- 
τας τούς προσκεκλημένους τοι*,ήκουσε τόν 
κρότον τών ίππων, βαθμηδόν έκλιπόντα 
έν τη άποστάσει, ε ίτα  δέ στραφείς πρός 
τόν Φαΐδ-βέην τώ είπε μετά μειδιάματος 
ώχράς καί δυσπιστών,τοΰθ’ δπερ έξεφρα- 
ζον τά πελιδνά χείλη του :

— Ά γωμεν καί ήμεΐς τώρα, οδήγησαν 
με είς τής ά ηχή το υ  σου καί άς λησμονή- 
σωμεν καί αί τρεις δτι είμαι ό σουλτάνος.

Ε '

Ή  κατοικία τοΰ Χατζή -'Ρεσίδ-Μ ολλα 
(ιεροδιδασκάλου), έφαίνετο θορυβώδης, καί 
λυγμοί άντήχουν έξ αύτη ς .. . .

Ήτο ημέρα Απριλίου, ό ήλιος εμενε 
κεκρυμμένος όπισθεν τών νεφών, ών ή κα- 
τηφής χροιά ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς 
άπεικόνισμα τής τεθλιμμένης ψυχής τής 
Ά ζιβές, άνεψιάς τοΰ Μολλά.

Ή  δυστυχής νέα είχεν άποχωρήσει είς 
τό πλέον μεμονωμένον καί σκοτεινόν δω- 
μάτιον τοΰ xoraxiov^.

Διά τοΰ τετριμμένου δικτυωτοΰ τής 
θυρίδας έ'βλεπε τήν προσέλευσιν καί άνα- 
χώρησιν τών φίλων καί τών γειτόνων, οΐ- 
τινες ήρχοντο είς τήν άνδρωνΐτιν (σε.Ιαυ.- 
.ΙΙχ) ΐνα παρηγορήσωσι τόν ‘Ρεσίδ διά τήν 
σκληράν απώλειαν, ήν έσχάτως ύπέστη.

Αίφνης πριν ή νεανις προφθάση ν’ άπο- 
μακρυνθη, μο.Ι.Ιάδες έξήλθον τής οικίας,

1. Κ ο ν χ * τουρκ ΐ3τ ί ,  μ 'γ ά ρ ο ν ,  με γ ί λ η  r. »το·.χία.



■ηγούμενοι τοΰ φερέτρου τοϋ Τεφβίκ, δπερ κακώς άνατεθραμμένα καί απαιτητικά,μή 
φίλοι διεφίλονείκουν την τιαην νά οέρωσιν εγοντα Ψυτήν καί διά τοϋτο άνά£ια <r'«cφίλοι διεφίλονείκουν την τιμήν νά φέρωσιν 
άλληλοδιαδόχως έπί τών ώ μω ν...

Ίδοϋσα την νεκρώσιμον ταύτην πομπήν 
διαβαίνουσαν,ή ’Αζιβέ ήσθάνθη έαυτήν πα
ραφρονούσαν έκ της λύπης.’Εξέπεμψε κραυ
γήν σπαρακτικήν, καί θεϊσα τδ μετωπον 
.έπί τοϋ δικτυωτοϋ'

-— Χαϊρε, Τεφβίκ, έφώναξεν, έξάδελφε, 
μνηστήρμου! ’Ιδού μ’έγκαταλείπεις είς τάς 
τρίβους τοϋ βίου τούτου, δπου μοί ύπεσχέ- 
θης νά μέ όδηγης ! Φεϋ ! όποία βάρβαρος 
ειμαρμένη μας χωρίζει διά παντός ! . . .

Καταβεβλημένη ή νεανις έπανέπεσεν έπί 
τοϋ ανακλίντρου, εχουσα τούς οφθαλμούς 
δακρυβρέκτους.

Ή  ’Αζιβέ-Χανούμ, άνεψιά τοϋ Χατζή- 
Ρεσίδ -  Μολλα, κάί μνηστή τοϋ υίοϋ, δν 

προ ολίγου άπώλεσεν,ήτο ωραία είκοσαέ- 
τις κόρη.

Το ραδινόν ανάστημα, ή ρόδινη χροιά 
τού προσώπου της, ή άφθονος καί σποδό- 
ξανθος κόμη τη ; καί τό πϋρ τών μεγάλων 
καί μαύρων οφθαλμών της, ήρκουν ΐνα 
καταστήσωσιν αυτήν λατρευτόν πλάσμα, 
έάν ποιά τις λύπη δεν ένετύπου σκυθρωπό- 
τητά τινα έίς τούς χαρακτηράς της καί 
δέν ήλάττοΟ τόν θαυμασμόν, δν τις ήσθά- 
νετο, βλέπων αΰτήν.

Ή το ώραΐον άγαλμα, άλλ’ οΰχί χαρί-

εχοντα ψυχήν καί δι& τοϋτο άνάξια τής 
ύπολήψεως Μουσουλμάνου.

Γεννηθεϊσα ΐνα άρέσκη, καί νά άρέσκη 
ολίγον χρόνον, ή γυνή τής ’Ανατολής θάλ
λει καί μαραίνεται ώς άνθος. Άπάξιοϋσι 
ν’ άναγράψωσι τήν γέννησίν της, καί δεν 
,γράφουσι τό ονομά της έπί της επιταφίου 
πλακός.

Φυτό.ν πε—ατημένον, ρόδον φυλλορρόη
σαν, είνε τό μόνον έπιτύμβιον, δπερ δίδου- 
σιν αυτγι, εικόνα τοϋ έφημερου βίου της.

Ο ανηρ δέν θεωρεί τήν τεκοϋσαν αύτόν 
μητέρα ώς Τσην αΰτοϋ ένώπιον Θεοϋ, άλλ’ 
ώς κοιτίδα φθαρτήν,έν γ βαυκαλάται ό ε- 
ρως του καί αποκοιμάται τό γήράς του.

Ή  ’Αζιβέ άνετράφη μετά τών δύο υίών 
τοϋ μ  ο 1.1 ά , κατά τήν παράδοξον εκείνην 
συνήθειαν, δι’ής ή μικρά Όθωμανίς κόρη 
απολαύει πάντων τών προνομίων, άτινα 
βραδύτερον άφαιρϋονται άπ’αΰτής.Τουτές-ι 
τό νά ίππεύτ,,νά περιπλέ·/) διά τών κομψών 
έκείνων καί ώςλάροι ταχυπετών άκατίων, 
τών γνως-ών χαϊχίων. νά έξέρχηται είς πε
ρίπατον έμπεπιστευμέ-νη είς άρρενας θερά- 
ποντας, ενδεδυμενη τόν ττλεΐστον γοόνον 
έν εϊδει παιδός.

Αί κοραι τών ■ Τούρκων περιβάλλονται 
τον πέπλον έν τώ μέσω πληρέστατης ε
λευθερίας, καί μάλιστα ύπερβολικής, έξης

εσσα κόρη, ής αγαπά νά θεάταί τις τήν άνευ .μέσου τίνος .δρου μεταβάσέως ύπο-
νεότητα καί τό άνθοϋν μειδίαμα έπί τών 
χειλέων, τών διανοιγομένών Ϊνα δεχθώσι 
τήν ευτυχίαν, τό θαρραλέον αυτής βλέα·

βάλλονται είς. βίον περιορισμού καί δο 
λείας. Χθες ήσαν έν τη άνδρωνίτιδι συν- 
τρώγουσαι καί συνεξερχόμεναί μετά τών

μα καί τό έλαφρόν καί άμέριμνον βάδισμα, άνδρών, αύριον θέλουσι κλεισθή είς
Ή  ’Αζιβέ ή το ήδη τετρωμένη τήν καρ

διάν ύπό τοϋ άλγ ους.
Τό ανάστημά της ήτο ολίγον καταπε- 

πτωκός, τό στόμα της μετά κόπου έμει- 
δία, τό δέ λεΐον μέτωπόν της έρρυτιδοϋτο 
άκουσίως.

'Όταν ή λύπη προσβάλν) τήν νεότητα, 
έντυποί έπ’ αΰτής ανηλεώς τήν σφραγί
δά της.

Ή  ’Αζιβέ ώμοίαζε πρός ρόδον κεκα- κε 
λυμμένον διά μελανός διαφανούς καλύμ
ματος.

’Ορφανή έκ νεαράς ηλικίας ήγνόει τήν 
έκτης μητρικής καροίας άπορρέουσανστορ
γήν, ήτις καταρδεύει δι’ηΰλογημένης δρό
σου το ύπο την σκεπήν αΰτής αΰξάνον 
δενδρύλλιον. Έ ζη σεν έν τώ μέσω δούλων 
άμαθών, ακηδών καί οργίλων παρά τώ έ- 
αυτής θείω, γέοοντι πεπαιδευμένοι, φιλο- 
στόργω καί πολυπείρω.’Εκ τής άντιθέσεως 
ταύτης έγεννήθη κόρη έχέφρων, ήκιστα ό-

την γυ-
ναικωνΐτιν καί δέν θά τολμώσι πλέον νά 
όμιλώσι πρός τούς φίλους τής προτεραίας, 
ουδε νά τοϊς δεικνύωσι τό πρόσωπον.

Ο Ρεσίδ-Μολλάς είχεν, ώς έίπομεν, δύο 
υίους,τόν άσύνετον Τζελάλ.καί τόν Τεφβήκ. 
Ό πρωτότοκος,ών καί ακόλαστος, άπήλθε 
πρωίμως έκ τού ιεροδιδασκαλείου [τ£*ί] 
δπου έσπούδασεν ώς δερβίσης, καί κατετά- 
χθη ώς άπλοϋς στρατιώτης, παρά τάς ί

σιας τοϋ γέροντος πατρός του.
Τρία έτη παρήλθον άπά τής εποχής έ- 

κείνης, χωρίς νά μάθη ό Μολλάς τ ί άπέ- 
γεινεν ό Τζελάλ-Βέης.

xt Κ.

Π· Η Α Ι Κ Σ Α  . .
Τ Ω Ν  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν

Οι δίφροι, αί μικραί δίτροχοι άμαξαι, 
τας όποιας συνεχώς βλέπομεν όδηγουμέ- 

μιλτ,τικη, λατρευουσα την σπόυδην, κ α ι : νας υπο τών κυρίων των καί κάποτε ύπό 
διοικοϋσα άριστα τό χαρέμ ιη ν .  τών κυριών των, ήσαν τής /to^ac έν Γαλ-

Ή το σοβαρά, οΰδόλως προσέχουσα είς λία έπί τής βασιλείας Λουδοβίκου ΙΕ', ή 
τα , ευτράπελους αδολεσχίας των δουλών, ] δέ μοδα αυτη απήτει ώστε πασα κυρία 
ούδόλως έπηοεάζετο ύπό τών δεισιδαιμο- νά δίευθύν·/] μόνη τό άμαξάχ ι  της, άλλ’
νιών αΰτών, προΰτίμα νά κάθηται παρά 
τό άνάκλιντρον τοϋ ‘Ρεσίδ -  Μολλα, καί 
τροφασιζομένη δτι άνάπτει τόν ναργι.Ιεν

επειδή αί ώραιότεραι χεΐρες είνε συνήθως 
καί αί άδεξιώτεραι, καθ’ έκάστήν συνέβαι- 
νον δυστυχήματα, καί ήλθε στιγμή,

αυτοϋ, τώ προσέφερε τόν καφέν, έμενεν έν τά τήν όποιαν οί άνθρωποι έφοβοϋντο νά 
τγι άνδρωνίτιδι,ένθα συνωμίλουν περί πραγ- έξέλθωσι, μή τυχόν άπολέσωσί τινα τών 
μάτων σπουδαίων καί ξηρών. Ήκουε τούς ! ποδών των ύπό" τούς τροχούς, δπως 
σοβαρούς μο.Ι.Ιάδες νά κρίνωσι τάς γ υ να ΐ- ’ τοϋτο συμβαίνει έτι καί νϋν *παρ’ ήμΐν. 
κας ώς δντα τεθηπότα καί άξια αγάπη ς,! Τά θύματα καθ’ έκάστην έπληθύνον-

το, ό δέ βασιλετ>ς, διά νά περιορίστ) τ »  
κ^Γκόν, διέταξε τάν διευθυντιρ» τής αστυ
νομίας του νά λά€η δλα τά; άπαιτούμενα 
μέτρα.

— Θά ένεργήσω μετά χαφάς, Μεγαλει- 
ότατε, είπεν ό διευθυντής, άλλά δέν εί
ναι προτιμότεροι νά παύσωχϋΐ; τά  δυστυ— 
χήματα διά μιας;

— ”Ω, βεβαίως !
— Τότε έπιταέψατέ μοι. νά ενεργήσω  

όπως θέλω . . .
&

Τήν έπαύριον δι’ αστυνομικής διατα
γής τοιχοκολληθείσης έν ταϊς όδοΐς άπτη- 
γορεύετο είς πάσαν γυναίκα νά όδηγίϊ ή 
ίδια τήν άμαξάν της, ένό.βφ δέν έ'φερεν ώς 
έγγύησιν τής δεξιότητος καί τής φρονή- 
σεώς της πιστοποιητικών τής ηλικίας 
της, ήτις έ'δει νά είναι άνωτέρα τών 
τρ ιάκοντα  ϊτ&ν.Δΰο ήμέρας μετά τήν δια
ταγήν ταύτην οΰδεμία άμαξα έφαίνετο 
έν ταϊς όδοΤς οδηγούμενη ύπό γυναικός, 
διότι καθ’ δλους τούς Παρισίους δέν εύ- 
ρίσκετο οΰδέμία γυνή τοσοϋτον θαρραλέα, 
ώστε,διευθύνουσα τήν άμαξάν της, νά δια- 
κηρύττν) δτι έπάτησε τό τρ ιαχοστον  έ'τος 
τής ήλικίας της.

Ταϋτα διηγείται ό Γάλλος συγγραφεύς.

Σύ δέ,χα ριτωμένη άναγνώστρια,βεβαί
ως δέν είσαι ήμερο.Ιόγιον , διά ν’άναγκά- 
ζησαι ν’ ά'λλάζτ,ς τήν χρονολογίαν σου καθ’ 
έκαστον έ'τος."Επειτα καί άν κρύπτης κά
ποτε μερικά, τοϋτο, βεβαίως, τά πράττεις 
διάνα τιμωρήσγις τούς αδιάκριτους,οϊτινες 
σ’ έρωτώσι- καί έ'χεις δίκαιον. "Αλλως τε 
δέν είσαι καί ήναγκασμένη νά τηρής λο
γαριασμόν τών έτών σου . Μία συνάδελ
φός σου έρωτηθεΐσά ποτε πόσον έτών ήτο, 
ήρνήθη ν’άπαντήση,προφασιζομένη δτι. . . 
άγ'νοεΐ. ’Αλλ’ δτε έπιμόνως έπανελήφθη ή 
έρώτησις,

— Μετρώ τά χρήματα, τάςέσθήτάςμου 
τά κοσμήματα μου,ά-ήντησε, διότι πιθα
νόν νά μοϋ τά κλέψωσι, πιθανόν νά τά 
χάσω ! ’Αλλά τά ετη μου !, δόξα τφ  θε<7>, 
οΰδείς θά ποθήσγι νά μοϋ τάφαιρέση Ϊνα 
πληθύνη τά  ίδικά του !

’Εν τούτοις μή νομίζετε δτι δλαι αί 
γυναίκες κρύπτουσι τά έ'τη των. ’Ιδού Ιγ 
παράδειγμα, έξ οΰ άποδεικνύεται δτι έ- 
χουσι κάποτε καί καλλιτέρας διαθέσεις.

Δύο συμμαθήτριαι συνεφώνησαν μίαν φο
ράν νά λέγωσί τήν άλήθειαν ώς πράς τά 
ζήτημα τοϋτο' καί , . . πράγμα παράδο
ξον. έτήρησαν τήν συμφωνίαν των. . . μέ
χρι τοϋ τριακοστοϋ έτους των ! ’Αλλ’ δτε 
έ'πρεπε νά φανερώση τήν τ ρ ια ν :ά ρ α ν  της, 
ή μία δέν ήσθάνθη τήν δύναμίν της άρ- 
κοϋσαν καί συνθηκολογήσασα μέ τήν συ- 
νείδησίν τη ί ε.ίησιιόνησε τρία έ'τη.

—  Λοιπόν έφοβήθης καί λιποτακτεϊς ; 
τη λέγει ή συμμαθήτριά της.

—  Οχι ! άπλώς σημαίνω τήν ύποχώ- 
ρησιν ! άπήντησεν ή άστοχος.

Ίμδ .


