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Ή Αικατερίνα, ΐδοΰσα ότι έματαιώθη 
xoci ή απόπειρα της αυτή, κατέστη μ α - 
νιώδης. Ά φοΰ διέταζε νά άρωσι τά  τε 
πτώ ματα  καί τον Μωρεβέλ, λίαν πρωι 
μετέβη εις τά  δώματα του βασιλέως, 
οπου.εΰρε την τροφόν άγρυπνοΰσαν.

—  Που είναι ό υιός μου ; είπεν αύτή.
—  Δέσποινα, άπηγόρευσε την εις τον 

κοιτώνα του είσοδον, προ τής όγδοης.
— Ή άπαγόρευσις αυτή δέν είναι δ ι’έμέ.
—  Δια πάντας. Οθεν δέν δύναμαι νά 

άγοίξω, πλην άν ή Ύμετέρα Μεγαλειότης 
μέ διατάξν) ρητώς.

—  Τροφέ, έχω ανάγκην νά ομιλήσω 
προς τον υιόν μου. ’Άνοιξε λοιπόν, σέ δια- 
τά ττω .

Ή τροφός προσήνεγκεν εις την Α ’ικατε- 
ρίναν την κλείδα της θύρας του κοιτώνος, 
αλλ ή Αικατερίνα δέν είχεν αυτής ανάγ
κην, έξαγαγοΰσα έκ του θυλακίου της 
κλειδίον ήνέωξε την θύραν καί είσήλθεν.

Ό  κοιτών ήτο κενός. Ή κλίνη του Κα
ρόλου ήτο άθικτος. Ό  πιστός κύων του 
Ά χ τα ίω κ  ήτο μόνον έκεΐ.

—  Ά  ! είπεν ή Αικατερίνα, συνοφρυω- 
θεϊσα, έξήλθε ! θ ά  τόν περιμείνω. Κ αί έ- 
κάθισε σύννους.

Ητο δύο ώρας έκεΐ περιμένουσα ακίνη
τος καί ώχρά ώς άγαλμα μαρμάρινον, δτε 
είδεν είσερχόμενον εις τά Λοϋβρον στίφος 
έφιππων, έπι κεφαλές των οποίων άνεγνώ- 
ρισε τον Κάρολον καί τόν Έοοΐκον της 
Ναβάρρας

Τότε ένοησεν. Ο Κάρολος άντί νά συ- 
ζητήση μετ’ αυτής τά  της συλλήψεως 
του γυναικαδέλφου του, τόν έλαβε μεθ’ 
εαυτοϋ καί ουτω τόν έσωσε.

—  Ο τυφλός! έψιθύρισε και περιέμεινε.
Μετά τινας στιγμάς, ό Κάρολος είσήρ-

χετο εις τόν κοιτώνά του καί όπισθεν αΰ- 
τοϋ εκυπτεν ή άνήσυγ ος κεφαλή του Βε- 
αρνοϋ.

A ! Υμείς έδω, δέσποινα ! είπεν ό 
Κάρολος συσπάσας τάς όφρΰς.

Ναί, υιέ μου, είπεν ή Αικατερίνα. 
Εχω νά ομιλήσω προς ΰμάς.

—  ΓΤρός έμέ ;
—  Ιΐρός υμάς μόνον,
—  ’Έστω.
—  Σάς άφίνω, βασιλεύ,είπεν ό Ερρίκος.
—  Ναί, ναί, άφες μας. ’Επειδή δε καί 

είσαι καθολικός, Ερρικέττο, πήγαινε εις 
την εκκλησίαν νά άκόύσης την λειτουο- 
γίαν αντ εμού. Εγώ δέ έν τοΰτοις προ
σεύχομαι.

Ό  Ερρίκος ΰποκλιθείς έξήλθεν.
Ο Κάρολος ε'κρινε καλόν νά προλάβτι 

την απειλούσαν αυτόν κατα ιγίδα. Οθεν 
είπε προσπαθών νά στρέψη έπί τό άστει- 
ότερον τό ζήτημα:

Ε ! δέσποινα. Μέ περιμένετε διά 
νά μέ έπιπλήξητε, δέν είναι αλήθεια ; Έ -

ματαίωσα ασεβώς τό μικρόν σας σχέδιον. 
Κ αί όμως, διάβολε ! δέν ήδυνάμην νά ά ■ 
φήσω νά συλλάβωσι καί νά σύοωσιν εις 
την Βαστίλλην εκείνον,ό όποιος μου έσωσε 
την ζωήν. ’Αλλά, δέν ήθελα νά συγχυσθώ 
καί μεθ’ υμών.Είμαι αγαθός υιός.’Έ πειτα, 
προσέθετο χαμηλή, ττ, φων-Τί, ό Θεός τ ι 
μωρεί τα  πα ιδ ιά ,τά  όποια συγχύζονται μέ 
την μητέρα των, καί άπόδειξις ό αδελφός 
μου Φραγκίσκος. Συγχωρήσατε με λοιπόν 
είλικρινώς καί ομολογήσατε ότι ό αστεϊ
σμός ήτο καλός.

—  Βασιλεύ, είπεν ή Αικατερίνα, ή Ύ -  
/.ετέρα Μεγαλειότης άπατατα ι, δεν πρό
κειτα ι πεοί άστεϊσμοϋ.

—  ’Απεναντίας, καί εις τό τέλος ώς 
τοιοΰτον θά τον θεωρήσετε καί ΰμεϊς, ή 
ό διάβολος θά μέ πάρν) !

Βασιλεΰ ! διά του σφάλματός σας 
έματαιώσατε σχέδιον, τό όποιον θά μάς 
διευκόλυνε μεγίστην άνζκάλυψιν.

—  Μπα ! σχέδιον ! καί πότε έδυσκο- 
λεύθητε νά σχηματίσετε δέκα νέα σχέδια 
άντί ενός ματακοθέντος, μήτέρ μου; Τώρα 
θά κάμετε είκοσι, καί εις αυτά  σάς υπό
σχομαι νά σάς βοηθήσω.

—  Τώρα, καί άν μέ βοηθήσετε, είναι 
άργά, διότι προφυλάσσεται.

—  Α λλά, τ ί  έ'χετε κατά του Έρρι- 
κέττου ;

—  Τί έχω ; Συνωμοτεί.
—  Αυτό είναι ή αίωνία υμών καταγγε

λία . ’Α λλά, μή πάντες δέν συνωμοτοϋσιν 
έν τώ  Λούβρω ;

—  ’Α λλ ’ αυτός περισσότερον παντός 
άλλου. Είναι δέ καί μάλλον επικίνδυνος, 
διότι ούδείς τόν υποπτεύεται.

—  Ώ  ! τόν Λωρεντσΐνον!
— ’Ακούσατε, είπεν ή Αικατερίνα, σκυ- 

θρωπάσασα εις τό όνομα τοΰτο, οπερ άνε- 
μίμνησκεν αύτή μίαν τών αίματηροτέρων 
σελίδων τής Φλωρεντινής ιστορίας της. 
’Ακούσατε ! ‘Υπάρχει μέσον τ ι όπως μοί 
αποδείξετε ότι έ'χω άδικον.

— Κ αί ποιον, μήτέρ μου ;
—  Έ ρωτήσατε τόν Ερρίκον ποιος ήτο 

ταύτην την νύκτα έν τώ  κοι.τώνί του.
— Έν τώ  κοιτώνί του... την νύκτα 

ταύτην ;
—  Ναί.
—  ’Α λλ ’ άν ήτο γυνή τις , δέν δυνά- 

μεθα ν’ άπαιτήσωμεν...
—  Γυνή! ό φονεύσας δύο κλητήρας καί 

τραύματίσας θανασίμως τόν Μωρεβέλ !
—  ”Ω ! είπεν ό βασιλεύς. Τοΰτο είναι 

σπουδαΐον ! έχύθη αίμα ;
—  Τοεϊς έμειναν έπί του δαπέδου.
—  Κ αί ό φονεύσας αυτούς ;
—  Έσώθη άποδράς.
—  ”Ω, τόν γενναϊον! είπεν ό Κάρολος. 

Ε πιθυμώ  νά τόν γνωρίσω.
—  ’Α λλά δέν θά τόν μάθητε, άπό τόν 

Ερρίκον τουλάχιστον.
•—  Α λλά άπό υμάς, μήτέρ μου ; Ό  

άνθρωπος έκεΐνας φεύγων είναι αδύνατον 
νά μή άφησε σημεΐά τ ινα ... Θά παρετή- 
ρησαν τουλάχιστον τήν στολήν του.

—  Είδον οτι έ'φερε κομψότατον έρυθρόν 
μανδύαν.

μόνον γνω- 
(1 αΰλνί έ'χοντα τοιοΰτον.

—  Ακριβώς, είπεν ή Αικατερίνα.
—  Λοιπόν ; ήρώτησεν ό Κάρολος.
—  Περιμείνατε έδω, υιέ μου. καί με

ταβαίνω νά ίδώ άν αί δ ια ταγα ί μου έξε- 
τελέσθησαν.

Ή Αικατερίνα έξήλθε καί ό Κάρολος 
έμεινε μόνος.

Εν τούτοις ό Ερρίκος μετέβαινεν εις 
τόν κοιτώνα του, διά τής μυστικής κλ ί- 
μακος. Μόλις δέ άνήλθε τέσσαρας βαθμί
δας καί σκιά τις έπεφάνη. Έ στη αμέσως 
καί έφερε τήν χεΐρα έπί του έγχειριδίου 

! του. ’Α λλ ’ ή σκιά ήτο γυνή, καί ήκουσε 
θελκτικήν φωνήν, γνωστήν αύτώ, λέγου- 
σαν, ένώ χειρ τις έλαβε τήν ίδικήν του:

—  Ευλογητός ό Θεός ! βασιλεΰ. ’Ιδού 
ΰμεϊς υγ ιής! Έφοβήθην δ ι’ ΰμάς, ά λλ ’ ό 
θεός είσήκουσε την προσευχήν μου άναμ- 
φιβόλως,είπεν ή κυρίαΣώβη,διότι αυτή ήτο.

—  Κ αί τ ί λοιπόν συνέβη ; ήρώτησεν ό 
Ερρίκος.

—  Θά τό μάθετε εισερχόμενος εις τόν 
κοιτώνα σας. Περί τοΰ ’Όρθωνος μή άνη- 
συχήτε. Είναι παο’ έμοί.

Καί ή νεάνις κατήλθε τήν κλίμακα ώς 
αστραπή.

—  Τοΰτο είναι παράδοξον! είπεν ό Ερ
ρίκος. ’Α λλά, τ ί  συνέβη εις τον ’Όρθωνα;

’Α λλ ’ ή κυρία Σώβη δέν ήκουσε τήν έ- 
ρώτησιν ταύτην, διότι ήτο πλέον μακράν.

Ό  Ερρίκος έξηκολούθησεν άνερχόμενος. 
Εις τό άκρον τής κλίμακος είδεν έτεραν 
σκιάν. Α ϋτη όμως ήτο άνήρ.

—  Σούτ ! είπεν αύτώ ό άνήρ ούτος.
—  Ά  ! είσθε σείς, Φραγκίσκε;
—  Μη λέγετε τό όνομά μου.
—  Τί συνέβη λοιπόν ;
—  Είσέλθετε εις τόν κοιτώνά σας καί 

θά ίδητε. Έξερχόμενος δέ παρατηρήσατε  ̂
καλώς, καί άν ίδήτε ότι δέν μάς κατα- 
σκοπεύουσιν, έλθετε παρ’ έμοί. Ή θύρα ; 
μου θά ήναι ημίκλειστος.

Κ αί τα ΰτα  εΐπών έγένετο άφαντος.
—  Σατανά! είπεν ό Βεαρνός, τό αίνιγμα  

έξακολουθεϊ. Ά φοΰ όμως ή λύσις είναι 
παρ’ έμοί, άς υπάγω, καί έξηκολούθησε 
τον δρόμον του.

Φθάς εις τήν θύραν τών δωμάτων του, 
έστη καί ήκροάσθη προσεκτικώς, ά λλ ’ οΰ- 
δέν ήκουσεν.Είσήλθεν εις τόν άντιθάλαμον, 
άλλά καί έκεΐ οΰδέν είδεν,

—  Ά !  είπε, πράγματι, ό Όοθων δέν 
είναι έδω.

Καί είσήλθεν εις τήν δευτέραν αίθουσαν. 
Έκεΐ εΰρε τήν λύσιν.

Τό δάπεδον, μεθ’ όλον τό ύδωρ όπερ 
είχον ρίψει έπ’ αύτοΰ, ήτο πλήρες α ίμα
τος. "Εν επιπλον ήτο τεθραυσμένον. Τά 
παραπετάσματα τής κλίνης κατεσχισμένα. 
Ένετικόν τ ι κάτοπτρον είχε θραυσθή υπό 
σφαίρας πιστολιού. Έ πί δε τοΰ τοίχου έ- 
φαίνετο τό αποτύπωμα καθτ-,μαγμένης χει- 
ρός, μαρτυροΰν ότι ή αίθουσα εκείνη είχε 
γείνει μάρτυς θανατικής πάλης

Ό  Ερρίκος έμεινεν έννεός απέναντι τής 
τοιαύτης θέας. Έφερε τήν χεΐρα έπί τοΰ 
κάθιδρου μετώπου του καί είπε :

Ερυθρόν μανδύαν ! "Ένα 
■ρίζω έν τ'"



-— Ά !  τώοα. εννοώ την υπηρεσίαν, την 
οποίαν μοί προσέφερεν 6 βασιλεύς. Ήλθον 
νά με δολοφονήσωσι κα ί... Ά λ λ ’ ό Δεμουύ;
Οί άθλιοι ! ίσως τόν έφόνευσαν !

Καί ανυπόμονος νά μάθη τ ί συνέβη κα- 
τέβη εις τά  δώματα τοΰ Άλανσώνος.

Ό  δούξ τόν περιέμενεν εις τόν πρόδομον. 
Έλαβεν όρμητικώς τήν χεϊρά του καί θείς 
τόν δάκτυλον έπί τοΰ στόματός του εφερεν 
αυτόν εις μικρόν τ ι  τιμώνιον κυκλοτερες, 
όλως άπομεμονωμένον, καί ώς έκ της θε- 
σεώς του μή υποκείμενον εις κατασκοπείαν.

— Ά !  αδελφέ μου, είπεν. Οποία φο
βερά νύξ!

—  Ά λ λ α , τ ί  συνέβη ; ήρώτησεν ό Ε ρ
ρίκος.

—  Ήλθον νά σάς συλλάβωσι.
—  Κ αί δ ια τ ί ;
—  Α γνοώ . Που είσθε ;
— Μέ παρέλκβεν ό βασιλεύς μεθ’έαυτοϋ
—  Τότε το εί'ξευρε. Ά λ λ ’ άφοΰ σεις δέν 

είσθε εις τόν κοιτώνα σας, ποιος ήτο ;
—  Κ αί ήτό τις εις τόν κοιτώνα μου ; 

ήρώτησεν ό Ερρίκος ώσανεί ήγνόει.
—  Ναί' εις,άνήρ. Ό τε  ήκουσα τόν θό

ρυβον έδραμον εις βοήθειαν σας. Ά λ λ ’ ήτο 
πλέον άργά.

—  Ό  άνήρ συνελήφθη ; ήρώτησεν ό 
Ερρίκος μ ετ’ αγωνίας.

—  Ό χ ι, έσώθη άφοΰ έτραυμάτισεν ε
πικίνδυνος τόν Μωοεβέλ καί έφόνευσε δυο 
κλητήρας.

—  Ά  ! άνδρεΐε Δεμουύ ! άνέκραξεν ό 
Ερρίκος.

—  Ή το λοιπόν ό Δεμουύ ; ήρώτησεν 
όρμητικώς ό δούξ.

Ό  Ερρίκος ένόησε τό λάθος του, οθεν 
έ'σπευσε νά τό διορθώσν) είπών :

—  Τουλάχιστον τό υποθέτω, διότι εί- 
χον ορίσει αύτώ συνέντευξιν, όπως συνεν- 
νοηθώμεν περί τής φυγής σας καί όπως 
τώ είπώ ότι παρεχώρησα εις ΰμάς πάντα  
τά  έπί τοΰ θρόνου τής Ναβάρρζς δικαιώ-

■ ματά  μου.
—  Τό.τε. άν τό πράγμα γνωσθη, είπεν 

ό Ά λανσώ ν ώχριών, έχάθημεν.
—  Ναί" διότι ό Μωρεβέλ θά λαλήσν).
—  Ό  Μωρεβέλ ελαβε πληγήν ξίφους 

εις τόν λάρυγγα, καί ώς μοί είπεν ό ια 
τρός πρό τών οκτώ ήμερων δεν θά δυνηθνι 
νά όμιλήση.

—  Ό κτώ  ήμέια ι ! άρκοΰσιν εις τόν Δε
μουύ όπως άποσυρθή εις άσφαλές μέρος.

 "Επειτα, είπεν 6 Ά λανσώ ν, πιθανόν
νά ήτο καί άλλος, διότι ούδείς τόν έγνώ- 
ρισε, μόνον τόν ερυθρόν του μανδύαν είδον.

—  Πράγματι, είπεν ό Ερρίκος, ό έρυ- 
θρός μανδύας άρμόζει εις ενα κομψευόμε- 
νον καί όχι εις ενα στρατιώτην. Ουδέποτε 
θά ύποπτευθώσι τόν Δεμουύ ύπο έρυθρόν 
μανδύαν

—  Ά ν  ύποπτευθώσι τινά , θά ύποπτευ- 
θώσι τόν κύριον Δελαμόλ, καί πιθανόν νά 
ήτο αυτός. ’Επεθύμουν δέ νά ήτο αύτός.

—  Διάβολε ! είπεν ό Ερρίκος, άν ήτο 
αύτός, θά λυπηθνί μεγάλως ή βασίλισσα, 
ή οποία ένδιαφέρετκι δ ι’ αύτόν.

—  Ένδιαφέρεται ; ήρώτησεν ό Αλαν- 
σών ταραχθείς.

— Άναμφιβόλως. Δέν ένθυμεϊσθε,Φραγ
κίσκε ότι ή αδελφή σας σάς τον έσυστησε;

—  Ναί' ειπεν ό δούξ διά φωνής ύπο- 
κώφου, καί ήθέλησα νά τήν ευχαριστήσω, 
ώς έκ τούτου καί φοβηθείς μη ό έρυ- 
θρός μανδύας τόν έκθέσϊ), άνήλθον εις τόν 
κοιτώνά του καί λαβών αύτόν τον εφερον 
εις τά  δώματά y.ou.

—  r A ! είπεν ό 'Ερρίκος. Τοΰτο είναι 
κατά διπλοΰν λόγον συνετόν. Τώρα ου 
μόνον στοιχηματίζω , άλλα και ομνύω ότι 
ήτο αύτός.

—  Κ αί ένώπιον τής δικαισύνης ;
—  Ναί, άπήντησεν ό Ερρίκος. Ήλθεν 

εις τά  δώματά μου όπως μοί είπη τ ι έκ 
μέρους τής Μαργαρίτας.

—  Ά ν  ήμην βέβαιος ότι θά μέ υπο
στηρίξετε διά τής μαρτυρίας σας, θά τόν 
κατηγορούν σχεδόν.

—  Ά ν  τόν κατηγορήσετε, ειπεν ό Ερ - 
ρΐκος, εννοείτε, άδελφέ μου, ότι εγώ δέν 
θά σάς διαψεύσω.

—  Ά λ λ ’ ή βασίλισσα ;
—  ΤΑ ! ναί, ή βασίλισσα.
— Πρέπει νά μάθωμεν τ ί  θά κάμτ) αύτή.
— ’Επιφορτίζομαι έγώ νά τήν έρωτήσω.
—  Τί νά είπώ ; έ'χει άδικον, άδελφέ 

μου, νά μάς διαψεύση, διότι ό νέος αύτός 
θά άποκτήσγι έπί πιστώσει φήμην ανδρείου. 
Είναι αληθές όμως ότι δύναται νά τήν 
πληρώση καί μετά τών τόκων.

—  Διάβολε ! τ ί  θέλετε ; είπεν ό Ερρί
κος. ’Εν τω κόσμω τούτω ούδέν άποκτά 
τις  δωρεάν.

Κ αί άποχαιρετίσας τόν δοΰκα μειδιών, 
ώλίσθησεν εις τον διάδρομον καί εγενετο 
άφαντος διά της μυστικής κλιμακος, τής 
άγούσης εις τά  δώματα τής Μαργαρίτας.

Ή βασίλισσα τής Ναβάρρας δέν ήτο 
ήσσον ανήσυχος τοΰ συζύγου της. II νυ
κτερινή έπίθεσις τοΰ βασιλέως καί τών 
λοιπών είχεν εμβάλλει αυτήν εις υποψίας. 
Ούδέν υπήρχε βεβαίως τό δυνάμενον νά 
τήν έκθέση. Ό θυρωρός, λυθείς υπο τοΰ 
Δελαμόλ, κατά  τήν μαρτυρίαν τοΰ Κοκο- 
νάς, ούδέν είχεν ειπεΐ. Α λλ η Μαργαρίτα 
έσ/.έπτετο δτι τεσσαρες, ως τους χ.ατα ττίς 
(Α.ικράς οικίας έττιτεθεντας., δεν θα εττρατ- 
τον ο,τι επραξαν^ωρίς νά ΐχ ω σ ι τ:ρος τούτο 
\ksy υρότατον λόγον· Διανυκτερευσασα τ^αρα 
τ?1 δουκίσσγι τοΰ Νεβέρ, είχεν έπανέλθει 
εις τά Λοΰβρον λίαν πρ*ωί. Κατεκλίθη ά- 
μέσως, άλλά δέν ήδυνήθη νά κοιμηθτί, 
ταρασσομένη εις τόν έλάχιστον θόρυβον.

Ή το λοιπόν λίαν ανήσυχος, ότε ήκουσε 
τήν μυστικήν θύραν κρουομένην. Μαθοΰσα 
δέ παρά τής Γιλόννης τ ίς  ήτο, διέταξεν 
αύτην νά τόν εισαξτ).

Ό  Ερρίκος έστη εις τήν θύραν. Ούδέν 
έδείκνυεν ότι ήτο σύζυγος προσβεβλημένος. 
Έ μειδία ώς συνήθως καί έπί τοΰ προσώ- 
που του ουδέ το ελαχιστον ίχνος έφαίνετο 
τών συγκινήσεων, άς είχεν ύποστή.Έ στη  
δέ οίονεί έρωΐών διά τοΰ βλέμματος τήν 
Μαργαρίταν αν εττετρετ^εν αντιρ |/.tav κατ&. 
μόνας συνέντευξιν.

Ή Μαργαρίτα ένόησε τό βλέμμα τοΰ 
συζύγου της καί ενευσεν εις την I ιλονν/ιν 
νά άπέλθνι.

—  Δέσποινα, είπεν ό Ερρίκος, δέν α
γνοώ πόσον είσθε άφωσιωμένη εις τούς 
φίλους σας, καί ώς έκ τούτου φοβούμαι 
ότι φέρω ύμϊν λυπηράν άγγελίαν.

—- Ποίαν, δέσποτα;
—  Εις τών προσφιλέστερων ύπηρίτών 

σας εύρίσκεται τήν στιγμήν ταύτην λίαν  
έκτεθειμένος.

—  Ιΐβϊος ;
—  Ό  αγαπητός κόμης Δελαμόλ.
—  Ό  κόμης Δελαμόλ έκτεθειμένος ! 

καί εις τ ί  ;
— Εις τά  συμβάντα τής νυκτός ταύτης.
Ή Μαργαρίτα μεθ’ όλην τήν έφ’ έαυ- 

τής ίσχύν δεν ήδυνήθη νά μή έρυθριάσν).
Έ πί τέλους καταβαλοΰσα μεγίστην  

προσπάθειαν :
—  Ποια συμβάντα ; ήρώτησε.
—  Πώς ! δεν ήκούσατε τόν έν τώ Λού

βρω τήν νύκτα ταύτην γενόμενον θόρυβον;
—  Ό χι, δέσποτα.
—  ’Ώ  ! σάς συγχαίρω, δέσποινα, είπεν 

ό Ερρίκος μετά θαυμασίας άπλότητος. 
Τοΰτο άποδεικνύει ότι κοιμάσθε ύπνον βα- 
θύτατον.

—  Κ αί λοιπόν, τ ί  συνέβη ;
—  ’Ιδού τ ί  συνέβη. Ή άγαθή ήμών 

μήτηρ διέταξε τόν Μωρεβέλ καί έτέρους 
εξ νά μέ συλλάβωσι.

—  'Υμάς, δέσποτα ! 'Υμάς !
—  Ν αί- έμέ.
—  Κ αί δ ια τί ;
—  Κ αί ποιος δύναται νά είξεύρτρ τούς 

λόγους, τούς οποίους εχει τό βαθύ έκεϊνο 
πνεΰμα τής μητρός μας ; Σέβομαι αυτούς, 
άλλά δέν τούς γνωρίζω.

—  Κ αί δέν είσθε εις τά  δώματά σας ;
—  ’Ό χι, κατά τύχην, διότι χθές τό 

εσπέρας ό βασιλεύς με προσεκάλεσε νά τόν * 
συνοδεύσω. Ά λ λ ’ άν δεν ήμιςν έγώ, ήτο 
άλλος τις.

  Ποιος ;
—  Καθ’ ά φαίνεται, ό κόμης Δελαμόλ.
—  Ό  κόμης Δελαμόλ ! ειπεν ή Μαρ

γαρίτα έκθαμβος.
—  Κ αί, εις τόν Θεόν μου, είναι αν

δρείος ο μικρός έκεΐνος προβηγκιανός. Έ - 
τραυμάτισε τόν Μωρεβέλ καί έφόνευσε δύο 
κλητήρας.

—  Α δύνατον !
—  Πώς ! αμφιβάλλετε περί τής γεν

ναιότητάς του, δέσποινα;
—  ’Ό χι, άλλά λέγω ότι ό κόμης Δε

λαμόλ δέν ήδύνατο νά ήναι εις τά  δώ
ματά  σας.

—  Δ ιατί ;
—  Ά λ λ ά ...  δ ιότι... δ ιότι... έπανέλα- 

βεν ή Μαργαρίτα τεταραγμένη, ήτο άλ- 
λαχοΰ.

—  Ά ν  δύναται ν’ άποδείξνι τό άλλοθι, 
άλλάζει τό πράγμα. Λέγει ποΰ ήτο καί 
τελειόνει.

 Ποΰ ήτο; είπε ζωηρώς ή Μαργαρίτα.
•— Βεβαίως. Ε ντός τής ήμέρας θά συλ- 

ληφθτί, έπειδή δέ καί δυστυχώς υπάρχουν 
άποδειξεις...

—  Αποδείξεις ! καί ποΐαι ;
—  Ό  ύπερασπισθείς τόσω ήρωΐκώς ε

φερεν έρυθρόν μανδύαν.



—  ’Αλλά, δεν έχει μόνος ό κόμης Δε
λαμόλ έρυθρόν μανδύαν. Γνωρίζω και άλ
λον τινά .

—  Βεβαίως, καί εγώ έπισης... Ά λ λ α , 
ιδου τ ί  θα συμβϊί: Ά ν  δέν ήτα π ζρ ’έμοί ό 
κύριος Δελαμόλ,τότεητο έκεϊνος ό άλλο:... 
Εΐξεύρετε ποιος ;

—  Θεέ μου !
Ιδου ο σκόπελός. Τον έννοεϊτε, ώ; 

εγώ, δέσποινα, και ή συγκίνησίς σας μοί 
τό αποδεικνύει. ’Ας όμιλήσωμεν λοιπόν 
ώς δύο, οΐτινες όμιλοϋσι περί τοϋ ποθητο- 
τέρου πράγματος... ένος θρόνου... πεοί τοϋ 
πολυτιμοτέρου αγαθού... της ζωής. '"Αν ό 
Δεμουυ συλληφθνί, έχάθηυιεν.

—  Ναί, τό εννοώ.
Ενώ ο κόμης Δελαμολ οϋδένα έκθέ- 

τει, έκτος αν νομίζετε αυτόν ικανόν να 
έφεύργι ιστορίαν τινά , ώς παραδείγματος 
χάριν, νά είπή ότι διεσκέδαζε μετά κυ
ρίων... και εΐξεύοω έγώ... τ ί  ;

Δέσποτα, ειπεν η Μαργαρίτα. "Αν 
αύτό μόνον φοβήσθε, έστέ ήσυνος... δένΛ λ \ » · - w

τ ο  ε ι χ τ ) .

· εί7:εν Γ-1 Ερρίκος, θά σιωπήσ·/·, 
καί άν κινδυνεύη αυτή ή ζωή του ;

—  Θά σιωπή ση, δέσποτα.
—  Είσθε βεβαία ;

Ε γγυώ μαι.
Τ Τ°«τδ τά  ~?°'·)Ύ·χ τχ  βζίνουσι καλώς, 

ειπεν δ Ερρίκος έγερθείς.
—  Καί άποσύρεσθε, δέσποτα ;

Ναί, αυτό είχον μόνον νά σας εί’πω.
— Κ αί πηγαίνετε ;
—  Προσπαθήσατε νά μας άπαλλάξητε  

τοϋ κινδύνου εις δν ερριψεν ήμας ό διάβο
λος με τόν ερυθρόν μανδύαν

; ® ί*·°υ ! Θεέ μου ! πτωχέ
νέε ! άνέκραξεν άλγεινώς ή Μαργαρίτα 
συστρέφουσα τάς χεΐρας.

Τ. ?ϊ αλήθεια, ειπεν ο Ερρίκος άπο- 
συρόμενος, είναι λίαν εύγενής υπηρέτης ό 
αγαπητός έκεϊνος Αελαμόλ.

-Λ. Μ ’.
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Ο Κάρολος ειχεν εισελθει μειδιών καί 
φαιδρός εις τά  δώματά του, μετά δέκα 
λεπτών όμως συνομιλίαν, ή μήτηρ του έ- 
φαν/) μεταδώσασα αυτω την τε ώχοότητα 
καί τήν οργήν της, Ινώ αυτή ειχεν άνα- 
λάβει την φαιδρότητα τοϋ υΐοϋ της.

—  Ό  κύριος Δελαμόλ! ελεγεν ό Κάρο
λος... Πρέπει νά ποοσκαλέσωμεν τόν "Ερ
ρίκον καί τόν δοϋκα τοϋ’Αλανσών.Τόν'Ερ- 
ρϊκον, διότι ό νέος ητο Ο ύγονόττος,τόνΆ- 
λανσών,διότι είναι εις την υπηρεσίαν του.

—  Προσκαλέσατέ τους, αν ‘θέλετε, υιέ 
(Αου. Οΰδέν παρ’αΰτών θά μάθε Τ £ . Φοβοϋ- 
μαι οτι ό Ερρίκος καί ό Φραγκίσκος είναι 
περισσότερον συνδεδεμένοι μαζΰ ήό’σον φαί
νονται. Έρωτώντες αυτούς παρέχετε ύπο- 
νοίας. Πις-εύω οτι είναι καλλιτέρα ή όλί-

ων ημερών βραδεία, άλλά καί άσφαλής 
οκιμασία. "Αν άφίσετε τούς ενόχους νά 

αναπνευσωσιν, υιέ μου" άν άφίσετε αυτούς 
να πιστεύωσιν οτι άπέφυγον τήν έπαγρύ- 
πνησίν σας, θά ένθαρρυνθώσιν ότι έθριάμ- 
βευσαν καί θά παρέξωσιν ύμΐν καταλληλο
τέραν ευκαιρίαν. Τότε θά τά  μάθωμεν όλα.

—  Ό χι, ειπεν ό Κάρολος. Δέν θά πε- 
ριμεινω. ’ Αγνοείτε πόσον στο ινίζει νά πε- 
ριμεντ) τις,οταν κυκλουται υπο φασματων. 
Άλ7.ως τε, οι κομψευόμενοι εκείνοι καθί
σταντα ι όσημέραι αΰθαδέστεοοι. Μή τήν 
νύκτα ταυτην δύο τούτων δεν έτάλμησαν 
ν άντισταθώσι καθ’ήμ ώ ν;Ά ν ό κύριος Δε- 
λαμόλ είναι άθώος, τόσω τό καλλίτερον. 
Αλλά, δεν θά δυσαρεστηθώ νά μάθω ποϋ 

διενυκτερευσεν απόψε, ενώ έφόνευον τούς 
κλητηράς μου έν τώ Λούβρω, καί ποοσέ- 
οαλλον εμέ εν τν] οδώ ΚώδωνΌς. "Ας οω- 
ναςωσι λοιπον πρώτον τόν δούκα τού Ά — 
λανσών καί ε ιτα  τόν Ερρίκον. Θέλω νά 
τούς έρωτήσω χωριστά. Ύ μεΐς δέ, μητέο 
μου, δύνασθε νά αείνετε.

Η Αίκατεοίνα έκάθησε.
Μετά τινας στιγμάς είσηλθε προσκλη

θείς ό δούξ τοϋ Ά λανσώ ν, παοεσκευασμέ- 
νος πρός τοϋτο καί ώς έκ τούτου ηοεα,ος.

Αί απαντήσεις του υπήρξαν κατηγο
ρηματικοί τα τα ι. ’Επειδή ήμήτηρ του ειχεν 
είπεϊ αύτώ νά μή έξέλθν) τών δωμάτων 
του, ηγνοει τά  κκτά  τήν νύκτα συμβάντα. 
Ήκουσε μόνον θόρυβον, άράς καί μετά  
τα ϋτα  κρότους πιστολίων. Τότε έτόλμησε 
νά διανοίξν) τήν θύραν του καί ειδεν άν
θρωπόν τινκ φέροντα έρυθρόν μανδύαν νά 
φεύγγ] δρομαίως.

Ό Κάρολος άνταλλάξας εν βλέμμα 
μετά της μητρός του ;

—  Φέροντα έρυθρόν μανδύαν ; ειπεν.
Ναί,βασιλεύ,άπήντησεν ό’Αλανσών.

—  Καί ό έρυθρός αυτός μανδύας δέν 
σας έκαμε νά ΰποπτευθήτε ·

Ο Ά λανσών έ'σχεν άνάγκην άπάσης 
αΰτοϋ τής ισχύος, όπως ψευσθ·?), όσω τό 
δυνατόν φυσικώτεοον.

—  Κ ατά πρώτον, ειπεν, ένόμισα ότι 
άνεγνώρισα τόν πορφυροϋν μανδύαν ενός 
τών ευπατριδών μου.

—  Κ αί πώς ονομάζεται ό ευπατρίδης 
ούτος ;

—  Κύριος Δελαμόλ.
—  Κ αί δ ια τί ό κύριος Δελαμόλ δέν ητο 

παρ’ ύμΐν, ώς άπτιτει ή υπηρεσία του ·
—  Είχον δώσει αύτώ την άδειαν.
—  Καλώς. Ά πέλθετε, ειπεν ό Κάοο- 

λος, άλλά διά τής θύρας έκείνης.
Καί έ'δειξεν αύτώ τήν θύραν τής τροφού 

τοο, όπως μη συναντηθ·?) μετά τοϋ Ερρί
κου, όστις έξελθόν^ος τοϋ δουκός ε’ισήλθεν 
αμέσως καί χωρίς νά περιμείνν] ΐνα έοω- 
τηθη ειπεν :

—  Βασιλεύ, ή Ύμετέρα Μεγαλειότης 
έπραξε καλώς προσκαλέσασά με, διότι ή- 
τοιμαζόμην νά καταβώ όπως ζητήσω παρ’ 
υμών δικαιοσύνην.

Ό  Κάρολος συνέσπασε τάς όφρϋς.
—  Ναί, δικαιοσύνην, έπανέλαβεν ό Έο- 

ρΐκος. Κ αί κατά πρώτον ευχαριστώ την 
Ύμετέραν Μ εγαλειότητα ότι μέ παρέλαβε 
χθές μετ’ αυτής, διότι ούτω πράξασα μοί 
έ'σωσεν, ώς γνωρίζω τώρα, την ζωήν.’Α λ
λά, τ ί  έ'πραξα όπως άποπειραθώσι νά μέ 
δολοφονήσωσι;

—  Δέν ήθελαν νά σέ δολοφονήσωσιν, 
άλλά να σε συλλαβωσιν, ειπεν ζωηρώς ή 
Αίκατεοίνα.

—  Εστω, ειπεν ό Ερρίκος. Ποιον έγ
κλημα έ'πραξα όπως μέ συλλαβωσιν ; Ά ν  
ή μην ένοχος, είμαι έπίσης καί τήν σ τ ιγ 
μήν ταύτην, καθώς καί χθές τό έσπέρας. 
Ά λ λ ά , ποιον είναι τό έγκλημά μου, βα
σιλεύ ;

Ό Κάρολος παρετήρησε τήν μητέρα 
του καί άγνοών τ ί  ώφειλε νά άπαντήση.

—  Υιέ μου, ειπεν ή Αίκατερίνα, δέχε- 
σθε άνθοώπους υπόπτους.

—  Πολύ καλά, ειπεν ό Ερρίκος. Καί 
αυτοί οΐ ύποπτοι μέ έκθέτουσι δέν έχει 
ούτω, δέσποινα ;

—  Νζί, Ερρίκε.
—  ’Ονομάσατε λοιπόν αυτούς ! Ποιοι 

είναι ; άντιπαραθέσατε ή μάς !
—  Π ράγματι, ειπεν ό Κάρολος, ό Έρ- 

ρικέττος έχει τό δικαίωμα νά ζητήση  
μίαν έξήγησιν.

—  Καί την ζητώ  ! έπανέλαβεν ό Ε ρ
ρίκος, όστις αισθανόμενος τό πλεονέκτημα 
τής θέσεώς του ήθελε νά έπωφεληθ·?) αΰτό. 
Καί την ζητώ παρά τοϋ αγαθού άδελφοϋ 
μου Καρόλου, παρά τής καλής μητρός μου 
Αίκατερίνας. Ά πό τής ημέράς τών γάμων 
μου δέν έφέρθην πάντοτε ώς άγαθός σύ
ζυγος; Έ ρωτήσατε τήν Μαργαρίταν. Δέν 
φέρομαι ώς καλάς καθολικός; Έρωτήσατε 
τόν πνευματικόν μου. Δέν είμαι άγαθός 
συγγενής ; "Ας εί'πωσι πάντες οι πκρευ- 
ρεθέντες χθές εις τό κυνήγιον.

—  Ναί, είναι αληθές, Έ ορικέττο.Ά λ
λά, τ ί  θέλεις ; ίσχυρίζωνται ότι συνωμο
τείς, ειπεν ό Κάρολος.

—  Καί κατά τίνος ;
— Κ α τ ’ έμοϋ.
—  Βασιλεύ, άν συνωμότουν καθ’ ύμών, 

δέν-είχον ή ν’ άφίσω νά βαδίσωσι τά  γε
γονότα,' ότε ό ίππος σας έχων τόν μη
ρόν τεθραυσμένον δέν ήδύνατο νά έγερθ·/), 
καί όταν ό άγριόχοιρος μανιώδης έπέπι- 
πτε κατά τής 'Υμετέρας Μεγαλειότητας.

—  —ατανα!· άλλά είξεύρετέ, μήτερ μου, 
ότι εχε'ι δίκαιον.

—  Ά λ λ ά , έπί τέλους, ποιος ·ήτο εις 
τον κοιτώνα σου ταύτην τήν νύκτα ;

—  Δέσποινα, ειπεν ό Έορΐκος, εις έπο- 
χην καθ’ ήν όλίγιστοι τολμώσι νά έγγυη- 
θώσι δ ι’ εαυτούς, ουδέποτε έγώ θά έγ- 
γυηθώ δ ι’ άλλον. Έξήλθον τών δωμάτων 
μου κατά  τάς έπτά τής έσπέρας. Τήν δε- 
κάτην ό άδελφός μου Κάρολος μέ έλαβε 
μεθ’ έαυτοϋ, έμεινα δέ μετ’ αυτού όλην 
την νύκτα. Δέν ήδυνάμην δέ νά ήμαι μετά  
τής Μεγαλειότητας του καί νά εΐξεύοω τ ί

r p  , , , kσυνεοαινε τυαρ ε[λοι.
—  Α λλά, ειπεν ή Αίκατερίνα, άνθοω- 

πός τ ις  έκ τών ύμετέρων έφόνευσε δύο 
κλη τήρας τοϋ βασιλέως καί έτοαυμάτισε 
τόν Μωρεβέλ...

—  "Ανθρωπός μου ! ειπεν ό Ερρίκος. 
Ποιος ήτο αυτός,δέσποινα; ονομάσατε τον.

— Πάντες κατηγοροϋσι τόν κύριον Δε
λαμόλ.

—  Ό  κύριος Δελαμόλ δέν άνήκει εις 
έμε, ά λλ ’ εις τόν δοϋκα τοϋ Άλανσών, εις 
τόν όποιον τόν έσύστησεν ή θυγάτηρ σας.

[*Ε·π£ται συνε’χιια ]



Η Λ Ο Υ Ο Μ Ε Ν Η  ΧΑΝΟΥΙΚΙΙΣΣΛ
ύπό Λ ΚΙ Λ Α - ΧΑΧΟΤΜ.

(Σ υν ιχ ίια *  ί'$ ι προηγούμενον ούλλον).

Δεν θά ΰποφέρτ] καί κύτη τώρα, 
ή προσφιλής μ οι ψυχή, βλέπουσα τήν 
άπόστασιν, τήν χωρίζουσαν τον Ά βδούλ- 
Μ ετζίτ, τον εχοντα έπτά νόμιμους γ υ 
ναίκας καί τριακοσίας δούλας, άπό της 
άγνης καί εύγενοϋς θυγατρός του Σέϊχ- 
ουλ-Ίσλαμ j Ευτυχώς αγνοεί δτι την α
γαπώ, δτι την εΐόον έν τώ λουτρώ και 
δτι άκόμη κατέχομαι ύπδ ρίγους έκ τοΰ 
θεάματος έκείνου. Δεν θά μ’ έπανίδν] πλέον, 
άναμφιβόλως, καί θά μέ λησμονήση... 
Τοΰτο είναι τό φρονιμώτερον... Ναί, νά 
μη τήν ίδω πλέον Ό ’Αλλάχ θά έπι- 
τρέπγι νά την βλέπω μόνον κ α τ ’ οναρ.

Ό  σουλτάνος ήτο έξηπλωμένος έπί τών 
προσκεφαλαίων, άλλά πριν ή άποκοιμηθή, 
έ/.ένωσε ποτήοιον οίνου τοΰ Σιράζ, παρ’ 
αύτώ  ευρισκόμενον, έπί μονοποοίου έρυθροΰ 
έξ ’Ινδικής ρητίνης, χρυσώ κεκοσμημένου.

’Εντός τοΰ ποτηρίου ήλπιζεν ό Μ ετζίτ 
ν’ άντλήσνι την λήθην καί τόν ΰπνον.

Κτύπος δειλός έπί της θύρας τοΰ σουλ.- 
τάνου άφυπνισεν αυτόν τιναχθέντα έν 
μέσω τών σκέψεων του.

—  ’Εμπρός ! έφώνησεν.
Ό  πιστός αγάς τής Αΰτοΰ Μεγαλειό- 

τητος, ό αίθίοψ Βασσίφ, είσήλθεν εις τόν 
θάλαμον.

—  Μ εγαλειότατε, είπε χαιρετήσας τα 
πεινότατα, ταχυδρόμος έκ Σταμπούλ ε- 
φθασεν έν πάσ·/) σπουδή εις τά xorax ior. 
Είναι κομιστής μηνύματος παρά τής Βα-
λιδέ-σουλτάνας.

-—  ’’Εχει καλώ ς... είπέ τω νά έ'λθη.
Χωρίς δέ νά διαταράξγ) τήν νωχελή 

θέσιν του ό Ά βδούλ-Μ ετζίτ περιέμενε τόν 
νέηλυν.

Ή το δέ ούτος ό χιζΛ άρ-άγασή, (άρ- 
χιευνοΰ^ος), δύναμις φοβερά έν τώ  παλα- 
τίω , δστις άνήγειρε τό έκ δαμασκηνοΰ υ
φάσματος παραπέτασμα τής θύρας, καί 
προσελθών έπέθηκε τά  παχέα χείλη του έπί 
τοΰ κρασπέδου τής Αΰτοΰ Μεγαλειότητος.

Ό  σουλτάνος δέν ήδυνήθη νά μή συνο
φρυωθεί, βλέπων αύτόν. ’Εν τν) ψυχική 
διαθέσει,' έν γ  εύρίσκετο, ούδέν ήδύνατο 
νά τώ ήναι πλέον δυσάρεστον τής έπι- 
σκέψεως τοΰ εύνούχου του.

Διό άνταπεκρίθη εις τούς χαιρετισμούς 
καί τάς έμφαντικάς φράσεις του δ ι’ υπο
δοχής ήκ ιστα  φιλόφρονος.

—  Α ι, Αλιμ-Βεη, τ ί  νεώτερον έ'ρχεσαι 
να μοί εί'πης ; Μήπως κάμμία έπιδημία μέ 
απήλλαξεν όλων των περιφερειών, αΐτινες 
πληροΰσι το ανάκτορον μου καί το μετα- 
βάλλουσιν εις περιστερεώνα; Πλησιάζουσι 
να τελειωσωσι τους στεναγμούς των αΐ. 
άχρηστοι έκεϊναι γυναίκες ; Προ πάντων 
όμως έπιθυμώ νά μή μ ’ όμιλήσης περί 
αυτών. Μίαν μόνον λέξιν περί τών υιών 
καί τής μητρός μου...

—  Ή Α ύτής 'Υψηλότης ή Βαλιδέ 
σουλτάνα πάσχει δεινώς, άπεκρίθη ό εΰ- 
νοΰχος ταραχθείς ολίγον έκ τής ασυνήθους 
ταύτης δεξιώσεως, οι βασιλόπαιδες δμως,

χάρις τώ Θεώ, καλώς έ'χουσιν. Ά λ λ ά  δεν 
μεριμνά τόσον περί τής υγείας της ή σε
πτή Βαλιδε, όσον περί τής ευδαιμονίας 
καί δόξης τής 1 μετέρας Μεγαλειότητος.

Λοιπόν, είπεν ό σουλτάνος δυσανα- 
σχετών προφανώς.

—  II Α ύτής 'Υψηλότης υπενθυμίζει 
τή 'Υμετέρα Μ εγαλειότητι δτι τήν προ- 
σεχή εβδομάδα άρχεται ό i/.ήν τοΰ Ρ α- 
μαζανίου, καί δτι ή έν Σταμπούλ παοου- 
σία Α υτής είναι κατεπείγουσα.

—  Τό γνωρίζω. ”Αλλο ;...
Τή άναγγέλλει πρός τούτοις δτι τήν 

παραμονήν τής μα/.ράς ταύτης νηστείας, 
συμμορφουμενη πρός τάς μουσουλμανικάς 
συνήθειας, α ίτινες τή  είναι τόσον προσ
φιλείς, ή Α ύτής Ύ ψηλότης θέλει έξέλθει 
τών ανακτόρων, συνοδευομένη ύπό θελ- 
κτικω τάτης δούλης Βουλγάρας, άγορα- 
σθείσης έσχάτως άντί χιλίων πουγγίω ι·^  
παρα τής Νατζέ-Χανούμ, ΐνα προσαγάγν) 
αυτήν τή 'Υμετέρα Μ εγαλειότητι έν τώ  
περιπτερω τοΰ Τοπχανέ, έπί τή έοοτή 
τοΰ εικοστού χαάήσ-χετζεσί τής" ένδοξου 
υμών βασιλείας.

—  Η Βαλιδε-Σουλτάνα άς κάμη δ,τι 
θέλει ! άνεφώνησεν ό Ά βδούλ-Μ ετζίτ, 
ωχρός καί μέ οφθαλμούς έξαστράπτοντας, 
εγειρόμενος αίφνης άπό τοΰ σογά, έφ’ ού 
ανεπαυετο. Ο χι- δεν θέλω δούλην, εορ
τήν, θόρυβον καί έπιδείξεις... Ά ς  φωτα- 
γωγήσωσι τά  τζαμ ία, έγώ δέ κατά τό 
διάστημα τοΰ 'Ραμαζανίου θέλω έγκλει- 
σθή έντος τής έν Βεϊνέρ-Βέκ έπαύλεώςμου.

—  Μ εγαλειότατε, έτόλμησε νά ψιθυρί- 
σν) ό χ ιζ.Ιάρ-άγασή , ή 'Υμετέρα Μεγα- 
λειοτης εσται ό πρώτος σουλτάνος αμε
λών τής συνήθειας ταύτης...

Θα ήμαι ό πρώτος, τό γνωρίζω, 
Αλίμ" άλλά τό είπον,— καί τίποτε δέν θά 

με κάμγι ν’ άλλάξω γνώμην,— τοΰ λοιποΰ 
δεν θα ύπάρχ·/] πλέον δ ι’ έμέ έτήσιος γά 
μος έν Τοπχανέ....

.—  ’Α χ ! πόσον θά λυπηθή ή Βαλιδέ 
σουλτάνα διά ταύτην τήν άπόφασιν, έκεί- 
νη, ή τις άπό τριών μηνών έκπαιδεύει 
μετά τοσαύτης φροντίδος τήν θελκτικω- 
τάτην γυναίκα τήν ποοωρισμένην δ ι’Ύ μάς, 
και εις ήν πάσαι αΐ σουλτάναι προσή- 
νεγκαν ηδη τόσον λαμπρά δώρα, άπεκ- 
δυομεναι τά  κοσμήματά των, Ϊνα κατα- 
στή αξία  καί άρέσν) εις τόν σεπτόν σύζυ
γόν της...

—  Σιώπα, Ά λ ίμ  ! μηδέ λέξιν νά προ- 
φερτ,ς πλέον περί τής ύποθέσεως ταύτης, 
άκουεις ; μηδέ λέξιν περί ταύτης τής 
κόρης... Δέν θέλω νά τήν ίδω, ρ.ηδέ ν’ ά- 
κουσω νά την άναφέρωσιν... Ά ς  τήν <χ>υ- 
λάττ7) ώς δούλην της ή μήτηρ μου, έγώ 
θά τή  στείλω τά  χ ίλ ια  πο υγγ ία  τής άγο- 
ράς της....

Ο χ ιΐ,.ίάρ -άγααη  έ'μεινεν έμβρόντητος 
ένώπιον τοΰ παροργισμένου σουλτάνου, καί 
ήρώτα εαυτόν άν ή Αύτοΰ Μεγαλειότης 
ήτο έντελώς εις τάς φρένας της, καί άν 
δεν ήτο υπό τήν έπίδρασιν μεθυστικού 
ποτοΰ. Ερριψεν άσκόπως !ν βλέμμα έπί

1 Εν πουγγιον ισοΰτχ ι προ; 50 γρόσ ιι ή προ; 
πέντε λ ίρ ι ;  τουο/,ι/.ά;.

τοΰ ήμικενωθέντος ποτηριού τοΰ σιραζίου 
οίνου, καί ένόμισεν δτι εύρεν έν αύτώ την 
α ιτίαν τής άκρας ταραχής, εις ήν εύρί
σκετο ό σεπτός κύριός του.

— Θά είπω λοιπόν εις τήν Βαλιδέ 
σουλτάναν τήν παραγγελίαν, ήν μοι δίδει 
ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης, είπεν ό εύνοΰ- 
χος άναχωρών. Μηδεμίαν εορτήν, μηδε- 
μίαν πομπήν καί πρό πάντων μηδεμίαν 
γυναίκα !

—  Ναί, μηδεμίαν γυναίκα ! είπεν έν- 
τόνως ό σουλτάνος.

—  ’Επί τοΰ παρόντος... είπε κατά νοΰν 
ό Ά λίμ -Β έης. Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης θέ
λει ακυρώσει την άπόφασιν αύτής, είααι 
βέβαιος.

Ό  χιζ.Ιάρ-άγασή  άπήλθε πολύ ΰπεοη- 
φανευόμενος διά την πρεσβείαν του, αν 
καί είχεν όλοτελώς οΛτοτύχει. Ό  Ά λ ίμ  
απείχε τοΰ νά ήναι τέλειος διπλωμάτης, 
ή δέ οίησίς του τόν έ'καμνε πολλάκις νά 
πιστεύν) εις επ ιτυχίας, ών πόρρω άπεϊχεν.

Έν τώ άνακτόρω τοΰ σουλτάνου ό 
χιζ.Ιάρ-άγασή  είναι Ί 'ψη .Ιό τη ς. Δέν ύ~ 
πάρχει δέ ύπουργός ή πασάς μή νρμίζων 
τιμήν του νά τόν γνωρίζν) καί νά τοΰ 
σφίγγη τήν χεΐρα. Φέρει έπί τοΰ στήθους 
τήν μεγάλην τα ιν ίαν τοΰ Μ ετζιτιέ, έν 
ίση μοίρα ίπρός πρέσβυν, έν δέ τα ϊς  υ.ε- 
γάλα ις τελεταΐς ϊσ τα τα ι άμέσως όπισθεν 
τοΰ θρόνου τοΰ σουλτάνου. Τό μέλαν έ- 
κεΐνο ον, μέ σώμα δύσμορφον, καί εκφρα- 
σιν κτηνώδη, αντιπροσωπεύει το χαρέ- 
μιον, ούτινος είναι άρχηγός, καί κυβέρνα 
σχεδόν δσον καί ή Αύτοΰ Μεγαλειότης. 
Τό λευκότατον καί τελειότατον κάλλος 
νά κυβερνάται ύπό τοΰ φρικωδεστέρου τών 
αίθιόπων το ιαύτη είναι ή παοαδόξως κα- 
θιερωθεΐσα συνήθεια ύπό το ν̂ Μουσουλ
μάνων.

Ητο ή παραμονή τοΰ 'Ραμαζανίου. 'Ο 
σουλτάνος είχε δώσει δ ιαταγάς διά τήν  
προσεχή έκ Ιίρούσης άναχώοησίν του, καί 
μεγαλοπρεπές άτμοκίνητον αναχώρησαν 
έκ Κωνσταντινουπόλεως, έ'μελλε νά έ'λθη 
όπως τόν παραλάβη έκ Μουδανίων.

Ό  Φαίδ-Βέης είχε πεμφθή εις Κων- 
σταντινούπολιν, ΐνα έπιστατήση εις τήν 
προσωρινήν έγκατάστασιν, ήτις έ'μελλε νά 
παρασκευασθή έν Τοκάτνι, μικοώ καί μο- 
νήρει περιπτέρω έπί τοΰ ’Όρους Γ ίγαν
τας, δπου ή Αΰτοΰ Μεγαλειότης ήθελε 
νά διέλθ/) τάς έορτάς τοΰ Βαϊραμίου, 
καί τόν μετά τό 'Ραμαζάνιον μήνα. Ό  
Ά βδούλ-Μ ετζίτ περίλυπος καί σκυθρω
πός μάλλον παρά ποτε, ζηλοτυπών πρός 
τόν πτωχόν ποιητήν, χωρίς νά έννοή τό 
δ ιατί, τόν είχεν άπομακρύνει, οΰχί έπί 
σκοπώ τοΰ νά πλησιάστ) τή  Γκιούλ> άπο- 
μακούνων άφ’ έαυτοΰ οχληρόν έπιστήθιόν 
του φίλον, ά λλ ’ ΐνα άπ ’ έναντίας άπομο- 
νωθή άπό παντός δ ,τι ήδύνατο νά τώ  ά- 
ναμνήσνι τήν νεάνιδα. Δέν είχε ζητήσει 
νά ίδτ) τήν Φατμά-Χανούμ’ δέν είχεν έξ- 
ετάσει άν ή Γκ^ούλ διέτριβεν ετι έν Πρού- 
ση ή άν είχεν έξακολουθήσει τήν εις Μου- 
δανία πορείαν της.

Α δίκω ς λοιπόν διετέλει περίλυπος ό 
Φαίδ, δπως τόσοι άλλοι άπονήρευτοι



έρασταί, συλλογιζόμενος οτι πάσα έλπίς 
άπώλετο οι’ αΰτόν καί δτι ή Γκιοΰλ καί 
ό σουλτάνος έ'ζων ήσυχοι καί αμέριμνοι.

1ST .

Ημέρας τινάς μετά την ε’ις Προύσαν 
επιστροφήν, ή Γκιοΰλ-Χανοΰμ ύπήγεν εις 
έπίσκεψιν της διευθυντρίας του λουτρού. 
Τη έφαίνετο οτι ή κατεσπευσμένη οδοι
πορία της, ή διαψευσθεΐσα αγγελία της 
άφίξεο>ς του πατρός της καί μυρία άλλα  
περιστατικά τυχαία , άτινα  ένεθυμεΐτο, ή 
αμηχανία της τροφού της Ναζίκ, λόγοι 
τινές άπεοισκέπτως διαφυγόντες, —  δεν 
ησαν πράγματα φυσικά. Μίαν εβδομάδα 
προ τούτων, ή θυγάτηρ του Σέϊχ-ουλ- 
Ίσλάμ  αδιαφορούσα προς τάς συγκινή
σεις, οΰδέν τούτων ήθελε σκεφθή' σήμερον 
δμως ανήσυχος -ρϋσα καί βασανιζομένη, 
έζήτει πανταχοΰ λύσιν τοϋ α ινιγματώ 
δους ταξειδίου, δπου παραδόξως πως τη  
ένεφανίσθησαν δύο ζένοι ιππείς.

Ή  Φατμά, ήτις ούδένα είχε πέμψει 
εις βοήθειαν τής συνοδίας, ώμολόγησε 
τραυλίζουσα οτι ήγνόει τ ί  έσήμαινον ταϋ- 
τα , διότι ό εΰνοϋχος Όσμάν δέν ήδυνήθη 
νά ίδη τά  πρόσωπα τών δύο κυρίων, οϊ- 
τινες είχον άναχωρήσει, έν ώ πάντες έκοι- 
μώντο. Ίσως είναι βρυκόλακες ! ειπεν ή 
γραία μετά δεισιδαίμονος τρόμου' γνωρί
ζετε οτι το νεκροταφεϊον του Έ σ κ ι-Σ ερ ά ϊ 
(Παλαιών ’Ανακτόρων), δπερ είναι έγγύς 
του σουλτανικού xoraxtov , είναι πλήρες 
φ αντασμ άτω ν...

— Δέν πιστεύω οτι οι νεκροί έπανέρ- 
χονται εις τον κόσμον, ειπεν ή Γκιοΰλ 
έκπλαγεΐσα έκ τής τοιαύτης ΰποθέσεως, 
ίσως είναι μάλλον...

- Τ ί ;  νΉ νέα κόρη δέν έτόλμησε νά είπη: ού· 
ρανόθί*' d x ea ia .ijid ro r , ά λλ ’ έπανέλαβε 
μετά δειλίας'

—  ’Ίσως κύριός τις έκ ΙΙρούσης. δστις 
ίδών ημάς κινδυνεύοντας έ'δραμεν εις βοή- 
θειάν μας, άμα ίδών τήν κατα ιγ ίδα  έπερ- 
χ ο μένην.

'Η Φατμα έσεισε τήν κεφαλήν της. 
Ή το τόσον βεβαία, δσον ή Γκιούλ-Χα- 
νούμ, οτι οΰδείς κάτοικος τής ΙΙρούσης 
ήθελε τολμήσει νά δ ιατάζη τόσον έπ ιτα- 
κτικώς τούς υπό τής Χαμαμτζήμπασι 
πεμφθέντας χωροφύλακας καί ευνούχους.

—  ’Εκτός άν ήνα ι... Α λλ ’ όχι !... έ- 
πανέλαβεν ή γραϊα, έκδιώκουσα ιδέαν τ ι-  
νά έπίμονον, τούτο θά ήτο έναντίον πά- 
σης συνήθειας, καί μάλιστα  εναντίον του 
αδρανούς χαρακτήοός του.·.

Περιττόν νά εΐπωμεν οτι ή Φατμα έ- 
,συλλογίσθνι τόν σουλτάνοι»·

—  Α ί ! τ ί  σε μέλει ποιοι ήρθαν νά μας 
βοηθήσουν, ειπεν ή άφροντις τροφός Να- 
ζίκ-Χανούμ' χωρίς άλλο, ό ’Αλλάχ έφώ- 
τισεν έκείνους τούς δύο πιστούς που ήλτ 
θαν καί μας έβοήθησαν ! Μή σκοτίζεις 
τόν νοϋν σου μ’ αυτήν τήν έννοια... Φατ- 
μα-Χανούμ του κάκου είναι αυτά.

|“ι *1-011 (TOV-yC OtJ Κ.

Π Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ
’ Α λ λ η γ ο ρ ί α  ύ  «  ό Γ ε ω ρ γ ί α ς  Σ ά ν δ η ς ] .

’Ήμεθα χ.ατά τό σύνηθες συνηθροισμενοι 
ΰπό τήν άναδενδράδα.

Ή εσπέρα ήτο θυελλώδης, ή ατμό
σφαιρα βαρεία καί ό ουρανός κεκαλυμμενος 
ύπό μαύρων νεφών, άτινα  ηύλάκουν συνε
χείς άστραπαί. Θά έλεγε τ ις  οτι ή ατμό
σφαιρα είχε πιέσει τάς καρδίας μας καί 
ήσθανόμεθα εαυτούς διατεθειμένους νά 
κλαύσωμεν άκουσίως.

Ή Βέππα μ άλιστα  έφαίνετο παραδεδο- 
μένη εις θλιβεράς σκέψεις. Εις μάτην ό 
άββας, οστις έφοβεϊτο μή δυσάρεστόν τ ι 
συμβή έν τγ) συναναστροφή, προσεπάθησε 
πολλάκις διά παντός τρόπου νά έμψυχώση 
τήν ζωηρότητα, ήν συνήθως ή φίλη μας 
καθίστα έ'τι ζωηροτέραν. Ούτε έρωτήσεις, 
ούτε αστεϊσμοί,ούτε παρακλήσειςήδυνήθη- 
σαν νά τήν άποσπάσουν έκ τών όνειροπολή- 
σεών της. Τούς οφθαλμούς εχουσα προση
λωμένους εις τόν ουρανόν, πλήττουσα τυ -  
χαίως διά τών δακτύλων της τάς φρισ- 
σούσας γοοδάς τής κιθάρας της. έφαίνετο

,Ζ > - "οτι έλησμονησε παν ο ,τι συνεοαινε περι 
αυτήν προσέχουσα μόνον εις τούς έκπεμ- 
πομένους φθόγγους του οργάνου της καί 
εις τήν ίδιότροπον πορείαν τών νεφών.

Ό  άγαθός Πανούριος, δυσχεραίνων διά 
τάς άνευ άπστελέσματος προσπαθείας του, 
άπηύθυνε τόν λόγον πρός έμέ :

— ’Έ λα,μοί ειπεν,άγαπητέΖώρζη,μετα- 
χειρίσθητι έφ’δσον δύνασαι τήν δύναμιντής 
φιλίας σου έπί τής ώραίας ϊδιοτρόπου.'Υ- 
Φίσταται μεταζύ τών δύο υμών είδός τ ι 
μαγνητικής συμπαθείας, ΐσχυροτέρας δλων 
μου τών έπιχειρημάτων καί ό ήχος τής 
φωνής σου δύναται νά τήν άποσύρ·/] έκ τών 
βαθέων ρεμβασμών της.

  Ή μαγνητική αυτή συμπάθεια περί
ής μοί όμιλεΐς, αγαπητέ άββα, προέρχεται 
έκ τής ταύτότητος τών αισθημάτων μας.
'Υπεφέραμεν διά τοϋ αύτοϋ τρόπου καί 
έσκέφθημεν έπί τών αυτών πραγμάτων 
καί γνωριζόμεθα άρκετά, ώστε νά γνωρί- 
ζωμεν οποίαν σειράν Ιδεών μάς προξενούν 
αί έξωτερικαί περιστάσεις. Στοιχηματίζω  
ότι μαντεύω, όχι τό άντικείμενον, άλλά  
τουλάχιστον τήν φύσιν τοϋ ονειροπολήμα
τος της.

Στραφείς δέ πρός τήν Βέππα :
—  Φ ιλτάτη, ττί είπον μετά γλυκύτη- 

. τος, ποίαν άδελφήν μας σκέπτεσαι;
—  Τήν ώραιοτέραν, μοί άπήντησε, χω

ρίς νά στραφή, τήν μάλλον άτρόαητον, 
τήν μάλλον δυστυχή.

—  Πότε άπέθανεν ; ύπέλαβον, ένδιαφε- 
ρόμενος δ ι’ δ,τι έπέζη έν τη μνήμν) τής 
εύγενοϋς φίλης μου καί έπιθυμών νά συμ- 
t/,ερισθώ διά τών θλίψεών μου τύχην ήτις  
δέν μοί ήτο άλλοτρία.

—  Άπέθανε περί τό τέλος τού παρελ
θόντος χειμώνος, τήν νύκτα τού χορού 
τών προσωπιδοφορίαν, τού δοθέντος εις τό 
μέγαρον Σ^·6ί.Ιΐο. Ειχεν ύποστεΐ πολλάς 
θλίβεις, έξήλθε νικήτρια έκ πολλών κινδύ
νων, ειχεν υποφέρει, χωρίς νά καμφθτί, 
τρομεράς άγωνίας, καί άπέθανεν άμέσως,

χωρίς ν’ άοήση ίχνη, ώσεί ειχεν άφαρπα- 
σθεϊ υπό κεραυνού. Ό λοι, κατά  τό μάλλον 
καί ήττον, τήν έγνώρισαν, οΰδείς δμως δ
σον έγώ, διότι οΰδείς τήν ήγάπησε τόσον 
δσον έγώ, καθότι άπεκάλυπτεν έαυτήν τό
σον, δσω περισσότερον ήγαπάτο. Οΐ άλλοι 
δέν πιστεύουν οτι άπέθανε, καίτοι αύτη  
δέν έπκνεφάνη άπό τήν νύκτα έκείνην. Λέ
γουν οτι συνεβαινε συχνάκις νά χάνεται 
ούτως έπί πολύν χρόνον καί νά έπαναφαί- 
νεται ακολούθως. Έγώ δμως γνωρίζω οτι 
δέν θά έπανέλθτι πλέον καί οτι τό μέρος, 
δπερ προώρισται νά παίζγ) έπί τής γης, έ- 
τελείωσε. Έπεθύαουν νά ήναι τό έναντίον 
άφ’ δ ,τι σάς λέγω' δέν είναι όμως δυνα
τόν, διότι έφρόντισε νά μοί καταστήση  
γνωστήν τήν όλεθρίαν άλήθειαν δι έκεί- 
νου,δστις έγενετο ή α ιτ ία  τοϋ θανάτου της. 
Όποιον δυστύχημα, Θεέ μου! το μεγαλεί- 
τερον ίσω; τών δυστυχών εκείνων εποχών. 
Πόσον ώοαία ήτο ή ζωή της, πόσον 
ώοαία καί πλήρης αντιθέσεων, πόσον μυ- 
στηοιώδης, λαμπρά, λυπηρά, μαγευτική, 
πόσον ένθουσιώδης, αΰστηοά, ηδονική, 
πόσον πλήρης έν τη όμοιότητι πρός πάν 
δ,τι ανθρώπινον ! ’Ό χ ι, οΰδεμία ζωή καί 
οΰδείς θάνατος ύπήρζέ ποτέ δμοιος πρός 
τήν ζωήν καί τόν θάνατόν της. Εΰρε τό 
μέσον, έν τω πεζώ τούτω αίώνι, δι’ οΰ 
άπέρριπτεν άφ’ έαυτής δλας τάς έντε- 
λεϊς πραγματικότητας καί δεν άφηνεν έν 
έαυτη ε’ιμή τήν ποίησιν. Πιστή εις τά  
παλαιά  έθιμα τής έθνικής άριστοκρατίας 
έξήρχετο μόνον περί τήν εσπέραν, μεταμ
φιεσμένη, χωρίς δμως νά συνοδεύηται ΰπό 
τίνος. Δέν υπάρχει κάτοικος τής πόλεως, 
δστις δεν τήν συνήντησε πλανωμένην εί; 
τάς πλατείας ή εις τάς όδούς' δέν υπάρ
χει τ ις , δστις δέν παρετήρησε τήν γύ>·Λο- 
Ίά ν  της προσδεδεμένην εί'ς τινα  λιμένα’ 
οΰδείς δμως τήν είδέ ποτε νά εισέρχεται 
ή νά έΕέρχεται αΰτής. Καί τοι ή γόη)ο- 
.Ια. αύτη δεν έφυλάσσετο παρ’ οΰδενός, 
οΰδέποτε δμως ήκούσθη δτι άπεπειράθη 
τις νά τήν κλέψνι. Ή το βεβαμμένη καί 
έφωπλισμένη, ώς πάσαι αί ydrflo .lat, έν 
τούτοις δλοι τήν έγνώριζον’ τά  παιδ ία  ε- 
λεγον δτε έβλεπον αΰτήν’ “ Ιδού ή γόνδ  
Λα τοϋ μετημφιεσμένου». Ή ταχυτης  
αΰτής ήτο έ'κτακτος, διότι τό μέρος, έ'νθα 
έβαινε τήν έσπέρριν καί τό μέρος όποθεν 
τήν πρωίαν μετέφερε την κυρίαν της, ου- 
δείς ήδύνατο νά ύποπτευθή. Οι τελωνο
φύλακες είδον πολλάκις νά ώλισθαίννι μέ- 
λαινα  σκιά παρά τήν παραλίαν καί ΰπο- 
θέτοντες αΰτήν λέμβον λαθρεμπορικήν, 
τήν κατεδίωξαν εις τό ανοικτόν πέλαγος’ 
τήν πρωίαν δμως όυδεν ειδον επι τών κυ
μάτων, δμοιον πρός τό άντικείμενον της 
καταδιώζεώς των, καί σύν τφ  χρονω, έσυ- 
νείθισαν νά μή ανησυχούν πλέον δι αυ
τήν καί ήρκοϋντο λέγοντες, δτε την εβλε- 
πον : «Ιδού πάλιν ή γόνδο.Ια, τοϋ με- 
τημφιεσμένου».

Τήν νύκτα ό προσωπιδοφόρος δ ιέ— 
τρεχεν άνά τήν πόλιν, χωρίς νά γνωρίζν) 
τις τ ί έζήτει. Τόν έβλεπον εις τάς μάλ
λον εΰοεία: πλατείας καί εις τάς μάλλον \ ' ___ *
άποκέντρους οδούς, έπί τών γεφυρών και



ύπό τόν θόλον τών ρ.εγάλων ανακτόρων, φύλακας καί ούδείς ήθέλησε νά έπαναλάβν). «— Ζήτωσαν, ειπε, καί έστω·
εις τούς τόπους, τούς ν,αλλον συχνάζομε· τό πείραμα τής προτεραίας. Έ κτοτε δέν χεΐς οί άγαπώντες την Ενετίαν
νους, καί εις τούς μάλλον έρημους. Έ βαι- 
νεν έτέ μεν βραδέως, ότε δε ταχέως, χω
ρίς νά άνησυχή ποσώς, εί'τε διά το πλή
θος, είτε διά τήν μοναξίαν, δεν ΐστατο  
δρ,ως ποτέ. Έφαίνετο θαυμάζων μετά ρ.ε- 
γίστης περιεργείας τάς οικίας, τά  μνη
μεία, τάς διώρυγας καί αύτόν έτι τόν 
ούρανόν της πόλεως.

«"Οτε συνήντα φιλικόν τ ι πρόσωπον τώ  
ενευε νά τόν άκολουθήση, καί έχάνετο ά- 
ρ.έσως ρ.ετ αυτού.

«ΙΙλέον η άπαξ μέ έφερε,διά ρ.έσου τού 
πλήθους, εις έρημόν τ ι  μέρος καί συνωμί- 
λησε μετ’ εμού περί πραγμάτων, άτινα  

(•απώμ.εν. Τόν ήκολούθουν μετ’ έρ,πι-
ίλοι" πολλοί

έζήτησαν πλέον ν

ωσαν ευτυ- 
ιαν.

ά ένοχλήσωσι τόν προ- » — Τις είσθε ; άπήντησεν ό προσωπιδο- 
σωπιδοφόρον, δστις έξηκολούθησε τούς π ε -] φόρος, διά φωνής ήχηράς καί ανδρικής, ή—

δείας δρ.ως ώς άηδόνος.
—  ’Εραστής τού κάλλους.

»— Είσθε έξ έκείνων, ών ό βάναυσος έ-

ριπατους του ως και προτερον.
»Περί τάς άρχάς τού παρελθόντος φθι

νοπώρου ήλθεν έν τή ένταΰθα φρουρά εις
Αυστριακός, αξιωματικός, ονομαζόμενος 
κόμης Φράντς Λεχτενστέϊν. Ή το νέος εν
θουσιώδης, περιπαθής καί έμπνεόμενος 
ύπό υψηλών αισθημάτων καί εύγενών ιδεών. 
Ά ν καί είχε κακώς άνατραφή ώς άρχων.

πειόη ημεΰα φ
κάλει,δέν έτόλμων

ηγ®
στοσύνης,
δμως έκείνων, οϋς προσε> 
νά τον ακολουθήσουν. ΙΙολλαι αλλόκοτοι 
ίστορίαι έκυκλοφόρουν περί αΰτοΰ καί έ- 
χαλάρουν τό θάρρος τών μάλλον άτρο- 
μήτων. Έ λέγετο, δτι νέοι τινές, νορ-ίζον- 
τες δτι έρ.άντευσαν γυναίκα ύπό την προ
σωπίδα καί ύπό το μέλαν ποδήρεςενδυρ,α, 
ήσθάνθησαν έ'ρωτα πρός αύτήν, διά τε τό 
παράδοξον μυστήριον της ζωής της καί 
διά τό ώραϊον σχημά της καί τό εύγενές 
βάδισρ,ά της' όσοι άπετόλμησαν νά τήν 
άκολουθήσωσι, δέν έπανεφάνησαν ποτέ. 
Ή αστυνομία, παρατηρήσασα μάλιστα  
δτι όλοι αυτοί οί νέοι ήσαν Αυστριακοί, 
ρ,ετεχειρίσθη πάν στρατήγημα, όπως τούς 
έπανεύρ·/) καί συλλαβή έκείνην,είς ήν άπέ- 
διδον τήν έξαφάνισίν των. Οί αστυνόμοι 
όρ-ω'ς δεν υπήρξαν ευτυχέστεροι τών τε 
λωνοφυλάκων, καί δέν ήδυνήθησαν ποτέ 
νά λάβωσιν ούδερ,ίαν εϊδησιν περί τών 
ξένων νέων, ούτε νά έπιθέσωσι χεΐρα έπ’ 
έχείνης.

«Συρ.βάν τ ι παράδοξον είχεν αποθαρρύ
νει τούς ρ-άλλον ενθέρμους ίχνηλάτας της 
Έ νετικης αστυνομίας. Βλέποντες δτι ήτο 
αδύνατον νά συλλάβουν τόν προσωπιδο- 
φόρον έν καιρφ νυκτός, δύο ύποδεσμοφύ- 
λακες, οί μάλλον ένθερμοι, άπεφάσισαν νά 
τόν περιρ-ένουν εις την γότόυΛά του 
ινα τόν συλλάβωσιν όταν είσήρχετο έν 
αύτη ϊν ’ άπορ.ακρυνθή. Εσπέραν τινά ίδόν- 
τες αύτήν προσδεδεμένην εις τήν προκυ- 
μαίαν τών Σ .Ιαβό ΐων, είσηλθον έν αύτή 
καί έκρύβησαν. Έ νταΰθα έμειναν χ,ζθ’ δ- 
λην τήν νύκτα, χωρίς νά ίόωσιν η άκού- 
σωσί τινα , ρ,ίαν δμως σχεδόν ώραν πρό 
της ανατολής τοΰ ήλίου ένόμισαν δτι έ
λυε τις τήν λέμβον. Ήγέρθησαν έν σιγ 
καί ήτοιμάζοντο νά έφορρ.ήσωσιν έπί της 
λείας τω ν  κατά τήν ιδίαν δρ.ως στιγμήν  
τρορ.ερόν λάκτισρ,α άνέτρεψε τήν γόΐδα  
,1α>· καί τούς έν αύτή υπαλλήλους της 
δημοσίας αυστριακής δ ιαταγής. Εις αύ- 
τών έπνίγη, ό δ’ έτερος έσώθη ύπό τών 
τελωνοφυλάκων. Τήν πρωίαν της έπαύριον 
ούδέν ίχνος της λέμβου έφαίνετο καί ή α
στυνομία έπίστευσεν δτι κατεποντίσθη 
τήν εσπέραν δμως είδον αύτήν προσδεδε- 
μένην εις τήν αύτήν θέσιν καί εις ήν κα· 
τάστασιν εύρίσκετο καί τήν προτεραίαν 
Τότε δεισιδαίρ.ων τρόμος κατέλαβε τού

έγνώριζεν δρ,ως νά προφυλάσσγι το πνεύμα 
ου πάσης προκαταλήψεως καί νά τηρή 
ν τή καρδία του θέσιν τ ινά  διά τήν έλευ- 

θερίαν Ή θέσις του τόν ήνάγκαζε νά κρύ- 
η εις τό δημόσιον τάς ιδέας καί τάς 

διαθέσεις το υ- ότε όμως εληξεν ή ύπηρε- 
σία του, έβιάζετο νά έγκαταλείψη τήν 
στολήν του, μεθ’ ής τώ έφαίνετο δτι ήσαν 
άδιαλύτως συνδεδεμέναι όλαι αί κακίαι 
της κυβερνήσεως ήν υπηρετεί, καί έ'δραρ.ε 

ρός νέους φίλους, ο'ύς άπέκτησε διά της 
γαθότητος καί τοΰ πνεύρ.ατός του έν τη  

πόλει. Ήρεσκόμεθα μάλιστα  νά τον άκού- 
ωρ.εν όρ.ιλοΰντα περί Έ νετίας. Είχεν ίδει 
αύτήν ώς καλλιτέχνης, ωκτειρεν ένδορ,ύ- 
χως τήν δουλείαν της καί κατήντησε νά 
τήν άγαπα ώς Ενετός. Δέν έκουράζετο 
διατρέχων αύτήν ήμέρας καί νυκτός. Έ - 
πεθύμει, έλεγε, νά γνωρίσγ) αύτήν καλλ ί-  
τερον έκείνων οΐτινες ηυτύχησαν νά γεν- 
ηθώσιν έν αύτή. Κ ατά  τούς νυκτερινούς 

περιπάτους του συνήντησε τον προσωπι- 
δοφόρον. Κ α τ ’ άρχάς δέν έπρόσεξε πολύ, 
παρατηρήσας δρ.ως μετ’ ολίγον ότι έφαί- 
ετο σπουδάζων τήν πόλιν μετά πρλλης 

περιεργείας καί προσοχής, έξεπλάγη έπί 
τνί παραδόξω τα ύτη  συμπτώσει καί έγνω- 
στοποίησε τοΰτο είς τινας φίλους του. Τώ 
διηγήθησαν εύθύς έξ άρχής τάς φήμας α ϊ-  
τινες διέτρεχον περί της πεπλοφόρου γυ- 
ναικός καί τόν συνεβούλευσαν νά προσεχή. 
Επειδή δρ.ως ήτο γενναίος καί τολρ.ηρός, 

αί ειδήσεις αύτα ι ά ντί νά τόν τρορ.άξωσι 
διήγειρον τήν περιέργειαν του καί τώ ένέ- 
πνευσαν άφρονα επιθυμίαν νά γνωρίση 
τόν μυστηριώδη προσωπιδοφόρον, ός-ις έ- 
νέπνεε τόσον φόβον είς τόν οχλον. Θέλων 
νά τηρήσγι απέναντι τοΰ προσωπιδοφόρου 
τήν ιδίαν μυστικότητα, ήν ούτος έτήρε 
απέναντι αύτοΰ,ένεδύθη ώς άστός καί ήρ- 
χισε τούς νυκτερινούς περιπάτους του 
Δέν έβράδυνε νά συναντήση ό,τι έζήτει 
Είδεν ύπό τό ώραΐον φώς της σελήνης τήν 
προσωπιδοφόρον γυναίκα όρθίαν προ της 
κομψής έκκλησίας τών 'Αγίων Ίωάννου 
καί Παύλου. Έφαίνετο θαυρ.άζουσα μετά 
7,ατρείας τά  λεπτά κοσμήματα, δ ι’ ών 
έκοσμεΐτο ή πρόσοψις τοΰ ναοΰ. 'Ο 
κόμης έπλησίασεν αύτήν βραδεΐ βή- 
ρ,ατι καί σιωπηλός. Αύτη έφάνη δτι δέν 
τόν παρετήρησε καί δέν έκινήθη.Ό κόμης 
όστις έστάθη έπί τινα  στιγρ.ήν Ϊνα ίδνι 
μή άπεκαλύφθη, έπροχώρησε καί έπλησί
ασεν αύτήν. Τήν ήκουσε βαθέως στενά- 
ζουσαν καί μή γνωρίζων τήν Έ νετικήν 
διάλεκτον, τή  άπηύθυνε τόν λόγον είς 
λίαν καθαράν τοσκανικήν διάλεκτον.

ρως καταπιέζει τό έλεύθερον κάλλος ή έξ. 
έκείνων,οΐτινες κλίνουν γόνυ πρό της δούλης 
καλλονής καί κλαίουν διά τά  δάκρυά

τ7 !ζ>»— Ό τα ν  ή βασιλίς της νυκτός βλέπει 
ό ρόδον χαρρ.οσύνως ανθούν ύπό τήν 

πνοήν της αύρας, π λήττε ι τάς πτέρυγάς 
ης καί αδει' όταν βλέπΥ] αυτό μαραινό- 

Λενον ύπό τήν πνοήν της θυέλλης, κρύ
πτει τήν κεφαλήν της ύπό την πτέρυγά 
της καί στενάζει. Ή ψυχή μου ομοιάζει 
-ρός αύτήν.

»— ’Ακολουθεί με, λοιπόν, διότι είσαι 
είς τών πιστών μου».

Κ αί λαβοΰσα τήν χεΐρα τοΰ νέουέσυρεν 
αυτόν πρός τήν έκκλησίαν. Ό τε  ούτος 
ήσθάνθη τήν ψυχράν έκείνην χεΐρα της 
αγνώστου σφίγγουσαν τήν ίδικήν του καί 
είδεν αύτήν διευθυνομένην πρός τό βά
θος της προσόψεως, άνεμνήσθη άκου- 
σίως τάς άπαισίας ιστορίας, ας ήκουσε, 
καί άμέσως καταληφθείς ύπό τρόρ.ου έ
στάθη. Ή προσωπιδοφόρος έστράφη, καί 
προσηλών έπί τοΰ ύχροΰ μετώπου τοΰ 
συντρόφου της έταστικόν βλέρ,ρ.α, τώ  
είπε :

«— Φοβεΐσθε ;... Χαίρετε.»
«’Έ πειτα άφήσας τόν βραχίονά του ά- 

πεμακρύνθη ρ,εγάλοις βήμασιν. Ό  Φράντς 
ήσχύνθη διά τήν αδυναμίαν του καί δρα- 
μών πρός αύτήν έλαβε τήν χεΐρά της, 
καί τνί είπε :

»— Ό χ ι, δέν φοβούμαι. ’̂ Α,γωμεν». 
ο Αύτη,χωρίς ν’άπαντήσν),έξηκολούθησε 

την πορείαν της. Ά ν τ ί  δμως νά διευθυνθή 
πρός τήν έκκλησίαν, ώς έπραξε τά πρώ
τον, έβυθίσθη είς τινα τών μικρών όδών, 
αΐτινες άγουν πρός τήν πλατείαν. Ή σε
λήνη ήτο κεκαλυμμένη ύπό νεφών καί σκό
τος έβασίλευεν έν τή πόλει. Ό  Φράντς 
μόλις έβλεπε ποΰ έθετε τόν πόδα καί δέν 
ήδύνατο νά διακρίνν) ούδέν άντικείμενον, 
ένεκα τοΰ πανταχόθεν περιβάλλοντος αύ- 
τόν βαθέος σκότους. Ήκολούθει τυχαίως 
τήν οδηγόν του, ή τ ις  έφαίνετο δτι έγνώ- 
ριζε κάλλιστα  ποΰ έβαινεν. Ά π ό  καιρού 
είς καιρόν ασθενείς λάμψεις έδείκνυον είς 
τόν Φράντς τήν όχθην διώρυγάς τίνος, 
μίαν γέφυραν, ένα θόλον, άγνωστόν τ ι μέ
ρος, λαβύρινθον όδών σκοτεινών καί σκο- 
λιών. Έ π ειτα  τά  πάντα  έπανέπιπτον έν 
τή σκοτία. Ό  Φράντς ταχέως έννόησεν 
δτι έχάθη είς τάς αγνώστους αυτώ όίιους 
της Έ νετίας καί ό'τι εύρίσκετο είς την 
διάκρισιν της όδηγοΰ του. Έπιθυμών να 
φαίνηται εις πάσαν περίστασιν γενναίος, 
δέν έδειξεν ούδεμίαν ανησυχίαν και αφεθη 
νά άγητα ι, χωρίς ούδεμίαν παρατήρησιν 
νά τη  άπευθύνη. Μετά μίαν ώραν ή προ- 
σωπιδοφόρος έστάθη.

ΐ 'Ε π ι τ α ι  *υνέχ* ια ]·
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Η Τ Ε Λ Ε Γ Τ Α Ι Α  ΣΕΛΙΣ

Ε πειδή οί λόγοι, πεντάρικοι ή δεκάρι
κοι, είνε του συρμοϋ κατά τάς ημέρας 
ταύτας καί άπανταχοϋ τοϋ κράτους έκ- 
φωνοϋνται μυριάδες, άλλοι διά τάς έορ- 
τάς, άλλοι διά τάς έκλογάς καί άλλοι 
διά τους... ρήτορας, δ ια τί τά χ α  άντί προ
λόγου, νά μήν έκφωνήσωμεν καί ημείς ενα;

Κυρ ία ι καί κύριοι! μετά τό δαψιλές έκ 
μυθιστορημάτων καί διηγημάτων γεύμα, 
οπερ μέχρι τοϋδε παρετίθετο ύμΐν, άπαν- 
τες οί συνδαιτυμόνες έμένατε ευχαριστη
μένα'.. Ά λ λ ’ ιδίως οί άμφιτρύονες ήγεί- 
ροντο ενθουσιασμένοι τής τραπέζης, διότι 
έβλεπον τήν όρεξίν σας καί τήν κατανά- 
λωσιν τών φαγητών των. Άπεφασισαν 
λοιπόν νά σας παοεχωσι καί έπιδόρπια 
ή δέ Τ ελευτα ία  σε.Ιίς, θά χρησιμεύϊ) ώς 
πινάκιον, έν ω θά ευρίσκετε τοϋ λοιποϋ 
παντοίας ειδήσεις, χρονικά,ανέκδοτα, ποι
κίλα- καί άστεΐα έν σχέσει πρός τά  γεγο
νότα τής ημέρας ή τή ς... νυκτός. Έ λπί- 
ζομεν δέ ότι έπί τοσοϋτον θά τελειοποι- 
ηθη, ή καινοτομία αύτη, ώστε ταχέως θά 
μϊταβληθτ) άπό έπιδορπίου εις ορεκτικόν! 

&
Κ αί ήδη, εχομεν νά σα; άναγγείλωμεν 

μίαν σπουδαίαν εί'δησιν ! Είνε λυπηρά, 
άλλά τ ί  νά γείνη; Ό λοι οί έφημεριοο- 
γράφοι τής πρωτευούσης,συνελθόντες χθές,

. άπεφάσισαν νά διακόψωσιν άπό τής αΰριον 
τήν εκδοσιν τών έφημερίδων των, ΐνα μή 
έπηρεασθ'ϊ) έκ τών γραφόμενων των, ή έ- 
λευθέρα συνείδησις τών εκλογέων. Τό το ι- 
οϋτον, καίτοι λυπηρόν δ ι’ ήμόίς, οί όποιοι 
συνειθήσαμεν νά άναγινώσκομεν κάθε πρωί 
τάς ειδήσεις τής ημέρας καί τά  τηλεγρα
φήματα τών Κινέζων, είνε έν τούτοις εο- 
γον ύψίστης πατριωτικής σημασίας καί... 
συγχαίρομεν τους κ. κ. δημοσιογράφους 
διά τήν άπόφασίν των.

Επειδή δε αΰριον δέν έ’χομεν έφημερί- 
δας, έκρίναμεν καλόν νά άναγράψωμεν η
μείς μερικας ειδήσεις, διά νά κρατήσωμεν 
τους άναγνώστας μας τουλάχιστον, ένη- 
μέρους.

*
Ά ναγνώ σατε :
—  Κ ατά  τήν γνωμοδότησιν τοϋ συμ

βουλίου τών έπί τούτω  διορισθέντων αρ
χιτεκτόνων, αΐ έργασίαι πρός άνέγερσιν 
τοϋ παρά τήν Τράπεζαν νέου θεάτρου, πε- 
ρατοϋνται έντός τοϋ μηνός.

—  Η ενεκα τής κακοκαιρίας άναβλη- 
θεΐσα, προ δεκαπενθημερίας, εκλειψις τής 
σελήνης, γενήσεται άνυπεοθέτως αΰριον 
τήν 6 μ. μ.

—  Η συντεχνία τών κουρεών, άπεφά- 
σισε νά μείνγ) οΰδετέρα κατά τάς έκλο
γάς,μή θελουσα νά δυσαρεστήσ·/] τόν πρό
εδρον τής κυβερνήσεως καί τόν άρχηγόν 
τής αντιπολιτευσεως, έκ τής κεφαλής τών 
οποίων πολλά έλπίζει...

 ̂ —  Μέγας ίχθϋς, ύψους 70 0  μέτρων,έ- 
ξέπεσεν εις τό Φάληρον, χθες μετά με
σημβρίαν.

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

—  Η επιτροπή τοϋ Χρηματιστηρίου 
αποστελλει εις την Εσπερίαν τρεις νέους, 
οπως σπουδασωσι την θεολογίαν καί έπα- 
νέλθωσιν ιεροκήρυκες.

— Διά Β. Δ ιατάγματος, κατηργήθη τό 
εθιμον τών προικών τοϋ λοιποϋ μόνοι οι 
σύζυγοι θά μετρώσι το ιαύτας εις τάς μελ
λονύμφους των.

— Προχθές τό Πάσχα, κύριός τ ις  πολύ 
ισχνός, θέλων νά καθαρίστ) τό τουφέκιόν 
του,επεσεν έξ άπροσεξίας έντός αΰτοϋ. Οί 
συγγενείς του, έγνωστοποίησαν τό δυστύ
χημα εις τήν άς-υνομίαν,ήτις προσλαβοϋσα 
ε'να λόχον πυροσβεστών, καταγίνετα ι εις 
τό νά τόν άνασύρτ, έκεΐθεν...

£
Ά λ λ ’ είνε απ ίστευτα αυτά  ! Καί δμως 

είνε τοσον αληθή, όσον είνε βέβαιον, οτι 
αΰριον άπό πρωίας μέχρις έσπέρας, εχομεν
Π ρ ω τα πρ ι.ΐιά ν .

Προσεςατε λοιπον μην πιστεύσητε τάς 
ειδήσεις τών αυρινών έφημερίδων. Ά ν  σας 
ειπωσιν, ότι εινε Δευτέρα' σας άπατώσι. 
Αν σας ειπωσι οτι δέν είνε, σας άπατώσι 

πάλιν. Σήμερον οί άπανταχοϋ συντάκται, 
κυπτοντες έπί τών γραφείων των προσπα- 
θοϋσι νά συλλάβωσι κανεν εΰμορφονψεϋμα, 
διά νά άγρεύσωσι πλειοτέρους εύπιστους.

*

Πόθεν άρά γε έπεκράτησεν, ή συνήθεια 
τών Ά πατουρίων τούτων ; ’Άγνωστον. 
Οί μέν λέγουσιν,ότι άφ’ ής έποχής ή άρχή 
τοϋ έτους μετετέθη εις τήν 1 ’Ιανουάριου, 
οί φιλοπαίγμονες θέλοντες νά γελώσιν, ε- 
στελλον ψευδή δώρα κατά τήν παλαιάν 
πρωτοχρονιάν, ήτις συνέπιπτε πρός τήν 1 
Απριλίου' άλλοι δέ,λέγουσιν άλλα. Οΰδέν 

έν τούτοις είνε βέβαιον, παρά ότι ή ημέρα 
αΰτη,χρησιμεύει διά νά διασκεδάζωσιν οί 
πονηροί δ ι’ έξόδων τών άπλουστέρων.

Μήν άνοίζητε λοιπόν αΰριον καμμίαν 
έπιστολήν, μη πιστεύσητε κανέν προσ- 
κλητήριον' μή μεταβήτε εις κανέν γεϋμα' 
όλα είνε ψεύματα. Ό  τάδε σέ έζήτει' ό 
δείνα σέ θέλει. Ψεύματα. Θέλουν νά γε
λάσουν διά λογαριασμόν σου.

Πρό ολίγων έτών, έν Παρισίοις, δαιμο
νισμένος τ ις , ήθέλησε νά γελάσ/] μέ τούς 
καμπούρηδες τής πόλεως. Προηγουμένως 
είχε καταστρώσει ενα κατάλογον, μέ τά  
όνόματά των. Γράφει λοιπόν, εις ενα έκα
στον ιδιαιτέρως,πρόσκαλών αυτούς έκ μέ
ρους τοϋ δημάρχου δήθεν, νά παρουσια- 
σθώσι τήν 10  ώραν εί; τό δημαρχεΐον δ ι’ 
ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν.

Ά μ α  ήλθεν ή 10  ώρα— τής Ποωτα- 
πριλιας έννοεϊται, — ήρχισαν νά συρρέωσι 
άπό διαφόρων διευθύνσεων οί κ. κ. Καμ
πούρηδες, οί όποιοι δά, φαντασθήτε πόσοι 
είνε εις τόσον πληθυσμόν.

—  Τί άγαπατε ;
—  Τί μας θέλετε ;
—  Έγώ ;
—  Βέβαια' μας προσεκαλέσατε !
Μετ’ άλίγας έξηγήσεις, ήννοήθη τά

πραγμα. Τότε οί άτυχεϊς άπατηθέντες, 
ήρχισαν νά φεύγωσι καταθυμωμένοι. Καί 
άν έγνώριζον, ότι άπό τίνος γέιτονικοϋ πα
ραθύρου, ϊστατο ό προσκαλέσας αυτούς καί 
έγέλα μετά τών φίλων του, τ ις οίδε πώς 
θά τον έξεδικοϋντο !

Ά λ λ ’ άρκοϋσι πλέον τά  Γεύματα' άς 
άρχίσωμεν τάς άληθείας, διότι άν έξακο- 
λουθήσωμεν, είνε φόβος μή πιστευθή οτι 
αΰοιον, δέν είνε Ποωταποιλιά.I 1 » I

&
Η Αμερική είνε ή χώρα τών θαυμάτων. 

Πρό τινων ημερών έδημοσιεύθη έ'ν τ ιν ι έγ
κριτη φύλλω τής Νέας Ύόοκης ή εξής 
άνακάλυψις

Ό  καθηγητής Ό ξις  καταγινόμενος εις 
χημικάς μελετάς,άνεκάλυψεν,οτι τά  κρόμ- 
μυα εχουσι φωτιστικάς ιδ ιότητας.

‘Ως γνωστόν, έντός τοϋ συνηθεστάτου 
τούτου προϊόντος τής γής, υπάρχει οινό
πνευμα 40  βαθμών. Ό  καθηγητής ήθέ
λησε νά τό χρησιμοποιήσει πρός φωτισμόν 
καί μετά πολλάς δοκιμάς, έπετυχε τέλος 
νά παρέχη άρκετόν φως, δ ι’ένάς κρομμύου.

’Ιδού ό τρόπος·"
Βυθίσατε τεμάχιον υφάσματος μ άλλ ι

νου έντός πετρελαίου' τυλ ίξατε αύτό κυ- 
λινδροειδώς. Ενώ δε είνε υγρόν ετι, τρυ- 
πήσατε Ιν κρόμμυον καί θέσατε έντός τής 
οπής τά ύγρόν ύφασμα έν είδει φυτιλίου. 
Έ πειτα άνάψατε αύτό.

Κ α τ’ άρχάς,άνάπτει τό ύφασμα,επειτα· 
δ ι’ ολίγον κ α τ ’ ολίγον άπορροφί? τά οινό
πνευμα τού κρομμύου καί μεταδίδει φώς 
έρυθρόν,γλυκύ, διαρκές καί άκίνδυνον.

Έλπίζομεν, ήδη μετά τά μονοπώλιον 
τοϋ πετοελαίου, ότι τά νέον τοϋτο είδος 
φωιτσμοϋ, θά είσαχθή ταχέως καί παο’ 
ή μ ιν  έκαστη δέ οικογένεια δύναται νά 
τά μεταχειρίζητε άφόβως καί άνεξόδως, 
ευλογούσα τόν άνακαλύψαντα.

Κ α ί... φανταζόμ,εθα πρός ς-ιγμήν, έρω- 
τοκτυπημένην τ ινα  άναγνώστριαν κρατού
σαν διά τής τρεμούσης χειρός της άναμ- 
μενον κρόμμυον καί φέγγουσαν εις τόν ά -  
περχόμενον έραστήν τη ς,... ένώ ίεροκου- 
φίως, φερει αύτό πλησίον τών οφθαλμών 
της Ϊνα φανή δακρύουσα διά τήν άναχώ- 
ρησίν του !.

Τρεις κυρίαι, διηγωνίζοντο, ποία νά εί- 
πή το μεγαλήτερον ψεϋμα.

—  Έ γώ, ειπεν ή μία, είμαι είκοσι δύο 
έτών.

—  Έ γώ, ειπεν ή άλλη, δέν είμαι πο
σώς φιλάρεσκος. Ποτέ δέν είδα εις καθοέ- 
πτην καί ποτέ δέν άπέκτησα έραστήν !

—  Κ αί έγώ, ειπεν ή τρ ίτη, Σάς π ι 
στεύω και τάς Αύυ !

Λ ά μ ..

ΕςεοόΟη ?/. του τυπογραφείου "Κοριννης» ιο  δ ιη - 
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