
Ε Τ Ο Σ  Α '. Φ Γ Α Λ Α Α . 29, 30. 1 Μ Α ΪΟ Γ  1866.

W % 1Μ W l U llV ^n  W\-VVI/% W  /%/%/%/W%

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΪΓΓΓΡΛΜΜΑ ΙΙΕΙΊΟϋΚΟν II’ 01011’.

■A/.V»'MWVWWV\1iVrf« .aWVVvV.V.V 1

' E * d i d < j { t e y c r  r/)r π ρ ώ τ η ν  x a l  d e x ( t z t ] v  : τ η ι τ τ τ η ν  i x a a r o v  μ φ ό ς .

TIMH ΕΤΙΪΣΙΛ. Ε ν  Ε λ λ ά  δι   ...............  &?*Χ· 6· Μετά παραρτήματος. . . . $ρα^. 10.
» » Ε ν  τ ψ  Ε ξ ω τ ε ρ ι χ ω .  . φράγ. 8. » » . . .  φράγ. 12.

EEAMUN1AIA. Ε ν  Α  8<ίνα ι ς  μ&νον. . . δραχ. 3. » » , δρα/. β-

ΛΕΟΠΟΛΔΟΖ Α.
Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  ΤΩ Ν  Β Ε Λ Γ Ο Ν .

ΓΠΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ JUSTE.

I

fO Αεοπόλδος Γεώργιος Χριστια
νός Φρεδερΐκος, γεννηθείς τή 16 
Δεκεμβρίου 17 ί>0, ήτο ό τριτότοκος 
υίος τοΰ Φραγκίσκου Αντωνίου, δου- 
κός του Σαξ-Κοβούργ, καί τί)ς Αύ
γουστος Καρολίνης Σοφίας, δουκίσ- 
σης τοΰ Σάξ.

Άνατραφείς έν μέσω τών κατα
στροφών &ς ό Ναπολέων Α'. έπή- 
νεγκε τί) Γερμανία ήναγκάσθη, δτε 
ο δούξ τοδ Σαξ-Κοβούργ, άπογυ- 
μνωΟείς τών κρατών αυτοΰ μετά τήν 
^τταν τής Ίένας, άπέθανεν έκ τής 
λύπης, νά έγκαταλείψη τήν πατρικήν 
στέγην καί νά πορευθή είς 'Ρωσ- 
σίαν, δπου μία τών άδελφών του ειχε 
συζευχθή τόν Μέγα-δοΰκα Κωνσταν
τίνον. Ό  δέ αύτοκράτωρ Α λέξαν
δρος άνύψωσεν αύτόν ταχέως είς 
ιόν βαθμόν τοΟ στρατηγού.

Ή  Συνθήκη τ ή ς  Τιλσίτ άπεκα- 
τέστησε τόν δοΰκα Έρνέστον, διάδο
χον του Φραγκίσκου Αντωνίου, έπί 
τώ ν  κληρονομικών αύτοΟ κρατών. 
Ά λ λ ’ ό Ναπολέων ήπείλησε νά ά- 
πογυμνώση αύτόν καί πάλιν έάν 5 
πρίγκηψ Λεοπδλδος δέν ήθελε πα- 
ραιτηΟή έκ του 'Ρωσσικοΰ στρατό0. 
Ό  πρίγκηψ ήλθε το'τε ε ίς  Παρι- 
σίους δπου εσ χε  συνέντευξιν μετά 
τοΰ νίκητου τοΰ Αύστερλίτσης καί 
τ ή ς  Ίένας. Ό  Ναπολέων ύπεδέχθή  
αύτόν λίαν τίμητικώς, συνδιελέχθη 
έπι πολύ μ ετ1 αύτοΟ καί προσεπάθη- 
σε νά τόν έλκύση πρός έαυτο'ν. Ά λλ* 
ό κατακτητής, ένώπιον τοΟ όποίου τά 
πάντα έκάμπτοντο, ίδών άποτυχοΟ- 
σαν τήν άπόπειραν αύτοΰ, έπέμεινεν 
είς τήν άπόφασίν του.

Ό  δε Λεοπολδος μή θέλων πάλιν 
νά γίνη αίτια τής καταστροφές τοΰ 
άδελφοΰ του, άπεσυρθη είς Κοβοΰρ- 
γον καί παρεδόθη έξ Ολοκλήρου είς 
έπιστημονικάς μελέτας, πράγματι' 
δμως, έσκόπει τάς ταλαιπωρίας τής 
πατρίδος του, ώστε, μετ’ ού πολύ, 
γίνεται συγκοινωνός τί)ς έξεγέρσεως 
τών Γερμανικών λαών, άναλαμβάνεί 
τήν προτέραν του θέσιν έν τφ  σΐρά-·
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τώ  τών συμμάχων και μαχεται υπέρ 
τής άπελευθερώσεως τής Γερμανίας 
έν ΑοΟτσεν, Βάουτσεν, Αειψι$ καί

* °Τ ή Γ  1814, μετά τήν άνακατά- 
στασιν (reconstitution) τής Εύρωπης, 
τό εύτυχέστερον καϊ λαμπρότερον 
μέλλον έφαίνετο έπιφυλαττόμενον 
τώ  Αεοπόλδω· διότι Ικτοτε έτι ειχε 
πέσει έπ1 αύτοϋ ή έκλονή τής πριγ- I 
κηπέσσης Κ αρλόττας, διαδόχου τοϋ 
θρόνου τής Μ εγάλης Βρεττανίας. Η  ι 
Ενωσις αύτών έτελέσθη πανηγυρικώς 
*ίς Κάρτον-Χάουζ, τή 2 Μαίου 1 8 1 6 , | 
είς ήν παρευρέθησαν καί 6 δούξ καί 
ή δούκισσα τοϋ Ό ρλεανς, έν Ά γ -  . 
γλ ι>  τοτε διατρίβοντες μετά τών 
πριγκηπεσσών καί πριγκήπων τής 
βασιλικές οίκογενείας. Έ π ί τώ συνοι- ! 
κεσίω τούτω Ιλαβε παρα τοΰ Βρεττα- 
νικοΰ κοινοβουλίου τα  δικαιώματα j 
τοϋ "Αγγλου άστοϋ, τάν τίτλον 
τοΰ δουκός τοΰ Kendale καί προί
κα 5 0 ,0 0 0  λιρών. Ή  πριγκηπέσ- 
σα Καρλόττα καί ό σύζυγός της 
άπβσύρθησαν, ϊνα άπολαύσωσιν έν ή- 
συχία την βύδαιμονίαν των, έν τώ 
ποιητικω άναχωρήματι τής Κλαρε- 
μοντης* ή εύτυχία ομως αυτη οέν 
διήρκεσεν έπί πολύ διότι άνέλπιστος 
κτύπος μετέβαλεν αίφνηδίως ταύ
την είς πένθος βαθύ. Γην 6 Νοεμ
βρίου 1817, ή κληρονόμος τοϋ Βρετ- 
τανικοΰ θρόνου έτελευτησε κατα 
τόν τοκετόν έν διαστήματι όλίγων 1 
ωρών, δοΰσα ζωήν είς τέκνον, δπερ , 
μετ’ ού πολύ έπίσης άπεβίωσεν.
' Οί συνδέοντες τόν Αεοπόλδον έν I 

’Α γγλία  δεσμοί δέν έθραύσθησαν έκ 
τούτου. Ά λ λ ’ ό άντιβασιλευς, δστις 
ώνομάσθη κατόπιν Γεώργιος Δ '., τόν 
συγκατέλεξε μεταξύ τών μελών τής 
οίκογενείαςτου δούς αύτφ τον τίτλον I 
τοΰ ρασιλικοΰ πρίγκηπος, τό προ- I 
νόμιον νά φέρη τά ρρεττανικά σήμα
τα, τόν βαθμόν τοΰ άρχιστρατήγου 1 
καί τήν τιμητικήν θέσιν τοϋ ίδιαιτέ- I 
ρου συμβούλου. Κατά δέ τό 1818, |

I Κ. Η _
μία τών άδελφών τοΰ Αεοπόλ^ου 
συζευχθεΐσα μετά τοΰ δουκός τοΰ 
Κάντ, έτεκε τήν πριγκηπέσσαν Βι
κτωρίαν, βασίλισσαν τών τριών ή - 
νωμένων βασιλείων άπό τοΰ 1 8 3 7 .

Τή 4 Φεβρουαρίου 1 8 3 0 ,  ή δια- 
I οονική βασιλεία έπί τής Ελλάδος 

προσεφέρθη τφ  Αεοπόλοω. Την έδε- 
I χθη δέ άλλ1 ύπό τόν δρον τοΰ νά 

άφεθή ή έκλογή του είς τήν έλευθέ- 
| ραν ψήφον τών Ε λλήνω ν καί τα ό

ρια τοϋ νέου Κράτους νά λάβωσι τήν 
άναγκαίαν είς υπεράσπισή αύτοΰ 

I Ικτασιν επειδή δέ οί δροι ουτοι  ̂δέν 
έξετελέσθησαν, δ Αεοπόλδος άπε- 
ποιήθη τό στέμμα διά τίνος άξιοση- 
μειωτου διακηρύξεως. Έξεδηλου έν 

ι αύτή συγχρόνως τήν άρνησιν καί τόν 
σεβασμόν του έπί τά ιερά δίκαια τοϋ 

ι λαοΰ, δστις έδοξάσθη μαχόμενος 
ήρωϊκώς έναντίον τών τυράννων του.

I Ό  Αεοπόλδος δέν ήργησε νά τυχη 
τής άνταμοιβής τής άποποιήσεως 
του. Οί Βέλγοι, οιτινες άπεχωρίσθη- 
σαν τών ’Ολλανδών, προσεκάλεσαν 
αύτόν άρχηγόν των. Ευθύς άπό τάς 
πρώτας ήμέρας τής Συντακτικής 

I Συνελεύσεως δ πρίγκηψ τοΰ Σας-Κο- 
βούργου έπέσυρε τήν προσοχήν με
ρών τινων ίσχυόντων τής συνελευ- 
σεως ταύτης· διότι τό ύπουργείον τοΰ 
Άντιβασιλέως προέθετο ώς σκοπόν 

' καί τέρμα τών προσπαθειών του τήν 
παγίωσιν τής Βελγικής ανεξαρτη- 

, τησίας διά τής έκλογής πρίγκηπος 
τοΰ όποιου ή ύποψηφιότης ήθελεν 
Ιχει τήν ένεργόν ύποστηριξιν τών 
δύο μεγάλων έλευθέρων καί συνταγ
ματικών έθνών, χωρίς νά έπισυρη την 
δυσπιστίαν τών άλλων δυνάμεων. 
Πληρεξούσιοι τινες άπεστάλησαν είς 
Αονδϊνον παρά τοϋ Κ . Αεβω (Lebeau), 
ύπουργοΰ τών έξωτερικών ινα Ύνω” 
ρίσωσιν δποϊαί τινες ήσαν αί διαθέσεις 
τοΰ πρίγκηπος τοΰ Σάξ-Κουβουργου 
ί ,  i J a J a f  χαδ’ ήν ή Συνέλ.υ»ι« 
ίΟ«λ* T i i  χαλίακ  in ! τ4ν Ορονον.

Οί πληρεξούσιοι παρουσιαβθησαν
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τή 22 άπριλίου 1831 εις Marlbo
rough-House, δπου ευρον τόν Λεο- 
πόλδον εντελώς έν γνώσει όντα τών 
υποθέσεων τής Βελγικής, τών πό
ρων τοΰ τοπου,τών έμπορικών αναγ
κών του και του /αρακτήρος τοΰ 
βελγικού λαου. Αλλα γνωρίζων ττν 
αποφασιν τών μεγάλων δυνάμεο^ν 
ώς πρός τά δρια τής Βελγικής άπε- 
ποίεΓτο νά έ'λΟη ώς άγγελος κακών.

α "Ινα ή εκλογή μου γίνη δυνα
τή καί ώφέλιμος είς τό έθνος σας, 
έλεγε, πρέπει νά συνεπιφέρη τήν λύ- 
σιν τών εμπορικών δυσχερείων καί 
τών όρίων· πρέπει ή Βελγική χαί 
ό βασιλεύς της νά άναγνωρισθώσιν 
ύπό τής Ευρώπης. Δέν θελω δεχΟή 

ήγεμονίαν Κράτους του όποιου I 
τό Ιδαφος διαφιλονεικειται παρ’ όλων 
των _ δυνάμεων τ>. "Ελεγε οέ έ'τι :
« "Ολη ή φιλοδοξία μου έγκειται εΐς 
τό νά προξενήσω τήν ευδαιμονίαν τών 
όμοιων μου. "Αν καί νέος ετι, εύρέ- 
θην είς τόσας δυσκόλους καί παρα- I 
δόξους περιστάσεις, ώστε έμαθον 
νά θεωρώ τήν εξουσίαν ύπό φιλοσο
φικήν έντελώς έποψίν. Ουδέποτε τήν 
έπεθύμησα ή διά νά πράξω τό καλόν, 
τό διαρκές καλόν ».

 ̂Ή  συνέλευσίς μαθουσα τάς εύνοϊ- 
κας διαθέσεις τοΰ πρίγκηπος Αεο- 
πόλδου συνεζήτησε δημοσία όποϊά 
τινα έχέγγυα εδιδεν εις τήν έμπι- 
στοσύνην τοΰ βελγικού λαοΰ. Έ ν 
καιρώ τών συζητήσεων τούτων ό 
πρίγκηψ δέν Ιλαβε παντελώς μέρος. 
Σύγχρονός τις καλώς πληροφορημέ- 
νος, ειπεν: « ούδέτό μικρότερον χρη
ματικόν ποσόν έδαπανήθη Γνα κερδί- 
®7Ϊ τόν βελγικόν λαόν, ούδέ 8ν άρθρον 
«γράφη είς τάς έφημερίδας.» Ή  ύπο
ψηφιότης τοΰ πρίγκηπος πολεμηθεϊσα 
υπό τινων δημοκρατικών εδρεν έπίσης 
καί πολυαρίθμους καί θερμούς ύπερα- 
σπίστας. "Εβλεπον έν τφ συνδυασμω I 
τουτφ πατρίδα, τιμήν, έλευθερίαν ί 
Χαί έθνικήν εύδαιμονίαν. σ Δέν εΐναι, 
Ιλ ιγον ουτοι πρός τήν δημοκρατι-

κ /jv μεριόα, η ?Ιερά Συμμαχία, ήτις 
μάς^ επιβάλλει τόν πρίγκηπα Λεο- 

I ά λλ’ εΓμεθα ήμεις, οΓτίνες,
έξε/,έξαντες αύτόν έλευθέρως, τόν 
άντιτάσσομεν κατά τής 'Ιερας Συμ- 
μαχίας.» Πρός δέ τούς καθολικούς, 
οιτινες συνέστησαν κατά τής ύποψη- 
φιότητος πρίγκηπος λουΟηρανου επ ι
καλούμενοι τήν ίεράν άρχήν τ ϊ'ς  έ- 
λευθερίας -τ^ς συνειδήσεως, έλεγεν 
ο άββας Άνδρέας (Andries) « Ε π ε ι
δή τό σύνταγμα ούδεμίαν συζήτησίν 
εκαμεν ώς πρός τό θρήσκευμα τό 
όποιον ό αρχηγός του έθνους όφεί- 
λει νά πρεσβεύη δέν είμαι περισσό
τερον απαιτητικός εκείνου. Ή  έλευ- 

I Οερία τών δοξασιών είναι ίερά δι’ ό
λους τούς Βέλγους, διατί λοιπόν νά 
μή ήναι διά τόν βασιλέα; „

Τή 4 ’Ιουνίου 1831 , έκ τών δια- 
κοσιων πληρεξουσίων τών άποτελούν- 
των τήν συνέλευσιν, έκατόν έννεντ- 
κοντα εξ ήσαν παρόντες είς τ ό ’Εθνί- 
κόν ’̂Ανακτόριον (Palais de la Nation), 
έξ ών. έκατόν πεντήκοντα δύο έψηφο- 
φόρησαν ύπέρ τοΰ πρίγκηπος Αεοπόλ- 
δου τοΰ Σαξ Κοβούργου.’Ανηγορεύθη 
ό’ έν μέσω τών άνευφημιών τής συ
νελεύσεως καί τοΰ λαοΰ, β α σ ι λ ε ύ ς  
τ ώ ν  Β έ λ γ ω ν ,  ύπό τώ ορω νά δε

ι  χθή τό σύνταγμα δπως ειχε καταρ- 
τισθή ύπό τ^ς ’Εθνικής Συνελεύσεως.

eH  Συνέλευσίς ώνόμασε κατόπιν 
επιτροπήν ινα προσφέρη έπισήμως 
τό στέμμα τώ πρίγκηπι τοΰ Σάξ- 
Κοβούργου. Ή  κυβέρνησις δέ πά
λιν ιδιαιτέρως έπεφόρτισε δύο μέ
λη τής συνελεύσεως, τούς Κ. Κ. Δε- 
βω καί Νοθώμ, ύπό τήν ιδιότητα 
πληρεξουσίων παρά τώ έν Αονδίνω 
συνεδρίω. ΤΗτο έπάναγκες άληθώς 
νά έξομαλύνωσι, νά άρωσι τά προ
σκόμματα δσα άνθίς-αντο είς τήν άπο- 
δοχήν τοΰ έκλεκτοΰ, προσκόμματα 
προερχόμενα έκ τών πρωτοκόλων 
τής 20 καί 27 Ίανουαρίου κατά τών 
όποίων έπισήμως είχε διαμαρτυρηθή 
ή Συνέλευσίς. Βοηθούμενοι οί άπε-
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« α λ ιι ίν ο ι find ■rtj;
6 ή « ω ί  Τβο π 'ρ(γ»η*°ί Α>β*ολδου  
χατώρθώ<ταν νά τροποποιησωσι τας 
βάσεις τοΟ χωρισμού τού περιεχομέ
νου έν τοίς πρωτοκολλοις, αι οποϊαι 
Ιβλαπτον τόσον τά  συμφέροντα τής 
Βελγικής· Αί άξιαι λόγου αυτοί τρο
ποποιήσεις καί έντελώς έπωφελεϊς 
διά τήν Βελγικήν έγενοντο τό άντι- 
χείμενον νέας συμβασεως, τής άξιο- I 
μνημονεύτου συνθήκης τών Δέκα ό- I
jew  “Αρθρων. '

T9) 26 ’Ιουνίου, τήν έννατην εσπε
ρινήν ώραν, ή πρεσβεία τής Συνε- | 
λεύσεως έπέδωκε τ φ  Αεοπόλοίο τό 
ψήφισμα τό καλούν αύτόν έπί του 
θρόνου τοΰ Βελγίου. « Είναι σπάνιον 
χαί ώραΐον θέαμα είς τά χρονικά τών 
λαών, τψ  ειπεν ό πρόεδρος τής συ - 
νελεύσεως, ή δμοφωνία τεσσάρων 
εκατομμυρίων άνΟρωπων έλευΟερων 
είς τήν αυθόρμητον άπονομήν τοΟ 
στέμματος πρίγκηπι γεννηθεντι μα
κράν αύτών καί μόνον γνωστφ αύ- 
τοϊς έξ οσων ή φήμη διέδιδε περί 
τών έξοχων αύτοΰ προτερημάτων. 
Ή  Ύμετέρα Βασιλική ^Υψηλότης 
εΐναι άξια τ^ς άναγορευσεως ταυ- 
της, άζία νά άνταποκριθή είς τό J  

σημείον τοΰτο τής έμπιστοσυνης. Η  
ευδαιμονία τοϋ Βελγίου και ισως 
ειρήνη τής Ευρώπης ολοκλήρου εί
ναι ήδη είς τάς χείράς Της ! ^1ς βρ&- 
βε?ον μιας εύγενοΰς άποφάσεως, πρίγ- 
χηψ, δέν φοβούμεθα νά σας ύποσχε- 
βώμεν τήν δόξαν, τάς εύλογίας λαού 
άγαθοΰ καί πιστού, πάντοτε προσκε- 
κολλημένου είς τούς άρχηγούς του 
εφ1 δσον ουτοι έσεβάσθησαν τά  δι- 
καιώματά του, καί τέλος μνημην 
προσφιλή είς τάς έπερχομένας γενε
άς, τάς μδλλον άποτάτω . . . .  » Ό  
πρίγκηψ άπήντησεν δτι άπεκδέχετο 
τάς εύχάς τού Βελγικού έθνους. « Τό 
» δείγμα τούτο τής έμπιστοσυνης, 
» προσέθηκεν, είναι τόσορ μάλλον 
λ κολακευτικόν καθ’ δσον δέν έπιζη- 
j> τήθηπαρ’ έμρύ. Ό ε ύ γ ε ν ί σ τ ε *

λ ρ Ο ς κ α ί  ώ·φ ε λ  ι μ ω τ  β ρ ο ς 
» ά γ  ώ ν τ ο  Ο π  ρ ο ο ρ ι β μ ο Ο  τ ο ύ  
η ά ν 0 ρ ώ π ο υ  ε ί ν  α ι ή ύ π ο β τ ή -  
λ ρ ι ξ ι ς  τ ή ς ά ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς
Λ Ι θ ν ο υ ς τ ι ν ό ς χ α ί τ ή ς π α -
» γ ι ώ  σ ε ω ς  τ ώ ν έ λ ε υ θ ε ρ  ι ών  
μ τ ο υ . Ουτω υψηλή μόνον άπο στολή 
» δύναται νά μέ πείση νά έγκατα- 
» λείψω τήν άνεξάρτητον θέσιν καί 
λ νά χωρισθώ τόπου μεθ ου συνε- 
» δέθην διά τών συγγενικών δεσμών 
» καί τών ίερωτέρων άναμνήσεων 

I » καί δστις μοί εδωκε τόσα δείγματα
» συμπαθείας. Δέχομαι τήν προσφο-
» ράν, ήν μοί π ρ ο σ φ έ ρ ε τ ε ,  ύπό τόν 
η δρον δμως ή Συνέλευσις τών άν- 
η τιπροσώπων τοΰ έθνους νά παρα- 
» δεχθή τά  μέτρα, άτινα, μόνα, δύ- 
» νανται νά παγιώσοσι τό νέον κρα- 
η τος καί νά τώ έξασφαλισωσι τήν 
η άναγνώρισιν τών ευρωπαϊκών κρα- 
» τών ». Ό  πρίγκηψ εγραψε τ φ  άν- 
τιβασιλεΐ δτι ήθελεν μεταβή είς Βέλ- 
γιον εύθύς ώς ή Συνελευσις ήθελεν 
άποδεχθή τά προταθέντα ύπό τοϋ συ
νεδρίου του Λονδίνου άρθρα.

Μετά άξιομνημονεύτους συζητή- 
ί σεις, ή σύμβασις αυτη έγένετο παρα

δεκτή τή 9 Ιουλίου και τό Βέλγιον
άπεκατέστη. ^

Ό  πρίγκηψ Αεοπολδος λαβών
γνώσιν τού ψηφίσματος τής Συ- 
νελεύσεως ύπό νέας πρεσβείας έδε- 
χθη δριστικώς τό στέμμα τής Βελ
γικής καί άπεποιήθτη τήν έκ 5 0 ,0 0 0  
λιρών έτησίαν χορηγησιν, ήτις είχε 
χορηγηθή αύτώ ύπό τού ’Αγγλικού 
κοινοβουλίου. ’Εν τή πρός τόν λόρ- 
δον Γραίϋ έπιστολ$ του* τ$  15 ’Ιου
λίου, γράφων ινα τφ  γνωστοποίησή 
τήν άπόφασίν τουελεγεν, «'Ος ήΎ£'  
μών τής Βελγικής, έπιθυμώ νά μη 
λαμ6άν<»> ούδέ μικρόν μέρος έκ τής 
σίας έπιχορηγήσεως, ητις μ®» έδοθη.
διά πράξεως τού κοινοβουλίου, κ*τα
τήν έποχήν τού γάμον μου, » ElC 
τήν άνάγνωσιν τής έπιστολήί τβίυ- 
της έν τή βορλΐ) τών λόρδων πβντδί

Β  I  Β  A  1 Ο  θ  Π  &  Π . 22 Ο
ίπευφήμισαν, δ δέ δούξ Ούέλιγκτων 
ειπεν « ό λαός ον ό πρίγκηψ μέλλει 
νά κυβέρνηση θέλει ίδει έν τή πράξει 
ταύτη τήν άπόδειξιν δτι δ ήγεμών του 
είναι έλεύθερος πάσης ύπεξουσιότη- 
τος ξένης. »

Τή ΙΟ Ίουλίου , ό Αεοτ:ό\δος άνε- 
χώρησε του Αονοίνου καί έπεβίβα- 
ΰθεΐζ  είς Κ,αλαι εισήλΟε τήν επαύριον 
εΐς τήν Βελγικήν καί διήλθε, άνευ- 
φημούμενος ύπό τοϋ λαού, τάς Οαυ- 
μασίας πεδιάδας καί τάς αρχαίας 
χαί ένδοξους πόλεις τής Φλάνδρας. 
Ό  ένθουσιασμός δέν ήτο μικρότερος 
έν τή Βραβάντη, άλλ’ έκ τ·^ς Φοΰρ- 
νες (Furnes) μέχρι του φρουρίου τοϋ 
Λάκεν, δπου άφίχΟη τή 19, τό ταξί- 
δειόν του ήτο δημοτικός θρίαμβος.

Γή 21 ’Ιουλίου, έπί τής Βασιλι
κής ΙΙλατειας, έν Βρυξέλλαις, έν τώ 
μέσω τής συντακτικής Συνελευσεως, 
καί του συνωΟουμένου εΐς τήν πλα
τείαν καί τάς πέριξ οδούς λαοΰ, ώ- 
μοσε τόν συνταγματικόν δρκον καί 
άνηγορευθη έπισήμως Βασιλεύς τών 
Βέλγων. Π άντες δέ ήκουσαν μετ’ ά- 
περιγράπτου συγκινήσεως τούςεύγε- 
νεις λόγους τοΰ Αεοπόλδου Α'. « Έ πί 
τή θέα τοΰ λαού τούτου,έπικυρουντος ι 
οιά τών άνευφημήσεων αύτοΰ τήν 
πραξιν τή ς’ΕΟνικ^ς αντιπροσωπείας, 
πείθομαι δτι έκλήΟην τή εύχή τοΰ 
τοπου, και συναισθάνομαι οποία πα- 
ρομοία υποδοχή μοί έπιβάλλει καθή
κοντα. Βέλγος γενόμενος διά τής 
έκλογής υμών, θελω θέσει ώς νόμον 
τό νά δειχθώ τοιοΰτος καί διά τής I 
πολιτικής μου . . .  ’Ε δ έ χ  θ η ν τ  ό 
π ρ ο σ φ ε ρ θ έ ν μ ο ι  σ τ έ μ μ α ύ π ό  
τ ό ν δ ρ ο ν  ν ά έ κ π λ η ρ ώ σ ω τ ό  
ε ύ γ ε ν έ ς  δ σ ο ν  κ α ί ώ φ έ λ ι μ ο ν  
? ρ γ ο  ν,  τ ή ς  π α γ ι ώ σ ε ω ς  τ ώ ν  
θ ε σ μ ώ ν  γ έ ν ν α  ίου λ α ο ΰ  κ α ί τ ή ς  
ύ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ω ς τ ή ς  ά ν ε ξ α ρ τ η -  
ο ί α ς τ ο υ .  η

Π
Μιιτά τήν άναγόρευσίν του ήθέλη- 

οε νά έπισκεφθή τάς έπαρχίας, άς

δέν ειχεν ίδει οι ερχόμενος άπό Φοΰρ- 
νες είς Βρυξέλλάς. Τή 28 Ιουλίου, 
έπορεύθηείς Άνβέρσην, τής οποίας ή 
άκρόπολις κατείχετο πάντοτε ύπό 
τών ’Ολλανόών, και δ:ήλθε διά τοΰ 
παρατεταγμένου στρατού τοΰ λεγο
μένου του Escaut. Τή 31, εις τά πέ· 
ριξ Ά σίίελτ διηλθεν επίσης έπι- 
Οεωρών τον στρατόν τόν καλούμενον 

. τής ΛΙευσης. Ά ντί 0 8 ,0 0 0  άνδρών, 
ώς^ οί σημαοόροι (cadros) έδείκνυον, 
μόλις έξ 25,000 συνέκειντο τά δύο 
ταΰτα σώματα. 1ή α. Αύγουστου ήτο 
εις Αιεγην, οπού έλαβε αΐφνηδίως 
τήν άγγελίαν τν)ς ένάρξεως τών ε χ 
θροπραξιών παρά τών ’Ολλανδών. 
Ή  αόριστος ανακωχή, γενομένη τόν 
Νοέμβριον τοΰ 1830 μεταξύ Βελγι
κές και ’Ολλανδίας τή μεσιτεία καί τή 
έγγυησει τοΰ έν Λονδίνω συνεδρίου, 
άπερρίφΟη αιφνηδίως ύπό τοΰ δίοικη- 
τοΰ τοΰ φρουρίου τής Άνβέρσης, καϊ 
αί έχθροπραξίαι έμελλον ν’ άρχίσω- 
σι έντός τριών ήμερών. Ό  Γουλιέλ- 
μος Α'., δστις, τή 21 Ιουλίου, είχε 
διαμαρτυρηθή κατά τών Δεκαοκτώ 
’Άρθρων καί τής άναγορεύσεως τού 
πρίγκηπος Αεοπόλδου, ήλπιζε νά τόν 
καταλάβη και νά τόν άνατρέψη δι’ ά- 
ποοσδοκήτου εισβολής.

Τή 2 Αύγουστου, ό ’Ολλανδικός 
στρατός ήρξατο κινούμενος, καί τήν 
3 κατέλαβε τό Turnhout. f0  Λεοπόλ- 
δος δέν έταράχθη, άλλ’ είδε τήν κα- 
τάστασιν τών πραγμάτων δι’ άσφα · 
λοΰς βλέμματος. ’Απεφάσισε νά τε- 
θή έπί κεφαλής τοΰ Βελγικού στρα
τού καί νά πράξη άνδρείως τό καθή
κον του, μή άγνοών δτι έπρ^κειτο 
νά (5ίψη τόν ύπέρ τών οίνων κύ
βον διότι 6 έθνικός στρατός, δχι μό
νον άτελώς όργανισμένος ήτο, άλλά 
καί πολύ κατώτερος τόν άριθμόν ώς 
πρός τόν είσβαλόντα. Τώ δντι, & 
Αεοπόλδος είχε 25 ,000  άνδρών μο'· 
λ ις  νά άντιτάξη πρός .5 0 ,0 0 0  Ό λ -  
λανδών προχωρούντων διά τού’Εσκώ 
καί τής Μεύσης. Πέμπων λοίΤϊόν τά^



διαταγάς του πρός τόν ύπουργόν τοΰ 
πολέμου * τ η «  καί τήν μ εσ ολαβήν 
τϊΐς Γαλλίας xai ’Α γγλίας, έγγυη- 
τρίας τών παραδεχτών γενομενων 
ύπό r?J; Ε θ ν ικ ή  Συνελεύσεως προ
τάσεων καί επομένως έγγυητριών 
χαί περί τοϋ άπαραβιάστου τοΰ Βελ-
γιχοϋ έδάφους.

T9) 3 Αύγουστου, έπέστρεψεν ο 
Βασιλεύς είς τάς Βρυξέλλας και τήν 
έπαύριον πορευθεις είς Άνβερσην 
έκοιμήθη εις τήν πόλιν ταύτην την 
έπαπειλουμένην ύπό νέου βομβαρδι- 
σμοΰ, τηρήσας ουτω δτι εΐχε πρό 
μιχροΰ είπεϊ: «Έκαστος θέλει πράξει 
τό καθήκόν του. Βέλγοι, ως σεις, θε
λω ύπερασπισθή τήν Βελγικήν. » 

Έξασφαλισθεις έπί τής τύχης τής 
έμπορικής πρωτευουσης μετεφερε το 
γενικόν ς-ρατόπεδον είςΜαλινες· προ- 
ετίθετο δέ νά υποστήριξή τήν πρώτην 
ξφοδον τοΰ ’Ολλανδικού στρατοΰ και 
καί νά μή προσκαλέση είς βοήθειαν 
του τόν γαλλικόν στρατόν η Ιν τε
λευταία άνάγκη. Δύο σώματα έκ 50 , 
000 Γάλλων συνιστάμενα,έπορεύοντο 
ύπό τάς διαταγάς τοΰ στρατηγοΰ 
Γεράρδου είς Λίλ7^ην καί εις Γιβέτ. 
Ά λ λ 1 ό στρατηγός δέν ώφειλε νά 
είσέλθη είς Βελγικήν έάν νέα προσ- 
κλησις τοΰ Λεοπόλδου δέν έκαλει 
αύτόν Μετά τάς καταστροφάς οι- 
τινες έπηνέχθησαν ύπό τοΰ στρατοΰ 
τής Μεύσης, ό Λεοπό7\δος μετά 8, 
000 άνδρών τακτικοΰ στρατοΰ καί 
δεκαοχτώ κανονιών έπεχείρησε νά 
έμποδ'ση έμπροσθεν τής Λουβαίνης 
τόν ύπό τοΰ πρίγκηπος τής Όράν- 
ζης ίιοιχούμενον στρατόν, θέλων νά 
ύπερασπισθή τάς Βρυξέλλας μέχρι 
τής άφίξεως τών Γ άλλων, εις πάν
τας γενόμενος παράδειγμα άταρα- 
ξίας καί γενναιότατος. « Πρέπει, έ
λεγε πρός τούς άναγκάζοντας αύ
τόν νά μή έκτίθηται προσωπικώς, 
πρέπει νά δώσωμεν τό παράδειγμα 
είς τούς νέους αύτούς στρατιώτας ». 
Ό  στρατηγός Βίλλιάρδ ίγραφεν είς

τήν κυβέρνησίν του δτι 6 βασι7.εύς τών 
Βέλγων έδειξε γενναιότητακαίψυχρό- 
τητα άπαράμιλλον,δτι πολλάκις έλα
βε τήν θέσιν τοϋ άνθυπολοχαγοΰ καί 
πλειστάκις έξετέθη είς τόν θάνατον.

"Οτε ό Λεοπόλδος είσήλθεν είς 
τάς Βρυξέλλας, τή 16 αύγούστου, & 
λαός ύπεδέχθη δι’ έπευφημιών τόν 
αρχηγόν του, δστις εύγενώς άφο- 
σιώθη εις τήν άνεξαρτησίαν τής Βελ- 
γιχής καί 8 ς ις κατωρθωσε,διά τής έ-
νεργητικότητοςκαίπροβλεπτικότητος
του, νά υπερίσχυση φοβεράς κρίσεως.

Ή  έχστρατεία αύτη τοΰ Δεκαη
μέρου έσχεν έν τούτοις θλιβεράς 
συνεπειας. Ή  εϊσδρομή τών ’Ολλαν
δών, ήν ήκολούθησεν ή πτώσις τής 
Βαρσοβίας, καί ό θρίαμβος τών τό- 
ριδων έν Α γ γ λ ία , ενεχα τής άπο^- 
^ίψεως τοΰ μετα^υθμίστικοΰ ψηφί
σματος, Ιφερον άντιδρασιν έξ ης 
ό Γουλιέλμος Α '. ύποστηριζόμενος 
παρά τών δυνάμεων τής Αρκτου 
ήδυνήθη νά επωφελή. Τή 5 όκτω- 
βρίου, τό συνέδριον τοΰ Λονδίνου έ- 
ψήφισεν είκοσι τέσσαρα άρθρα νέων 
συμβάσεων ώς πρός τόν χωρισμόν 
τής Βελγικής καί τής ’Ολλανδίας. 
Ή  Βελγική άνακηρυχθεΐσα ούδετέ- 
ρα Ιπρεπε νά παραιτηθή ένός μέρους 
τοΰ Λουξεμβούργου καί νά διατη- 
ρήση μόνον τό £τερον ώς άνταλ- 
λαγμα τοΰ παραχωρηθέντος, έλαμ- 
βανε δέ τήν άνεξαρτησίαν τοΰ Έ - 
σχώ ύπό τόν δρον άποτίσεως φόρου 
εις τήν ’Ολλανδίαν, καί τέ7^ος εις τό 
μέρισμα τών χρεών, τό μέρος της 
ώρίσθη αύθαιρέτως είς τό ποσόν 8,
40 0 ,0 0 0  φλωρίων. Τοιαϋται ήσαν 
αί άπο φάσεις τοΰ Λονδινίου συνε
δρίου, αίτινες άνακηρυχθεϊσαι τε -  
λ ε ι ω τ ι κ α ί  καί ά μ ε τ ά κ λ η τ ο ι  
έπεβλήθησαν εις τό Βέλγιον, δπερ
ώφειλε νά ύποταχθή.Μετάσυζητησεις
πεισματώδεις ή πλειονοψηφία τήςβου- 
λής τών άντιπροσώπων καί τής Γε
ρουσίας άπεδέχθη τήν συνθήκην.

(’Ακολουθεί.)

Ψ Γ Χ Η Σ  Μ Λ Ρ Τ Γ Ρ ΙΟ Ν .

^--Πόνους -πολλούς αισθάνομαι βυθίους, ιατρέ μου, 
Ttj> ϊλ εγ ι  κ’ ικύτταζε περιπαθώς εκείνον 
ύ  Φρόσω.—Που αισθάνεσαι,Φρόσω,πόνους,είπέ μου, 
Τ ί  ιλεγεν 6 ιατρός^ κ’ εκείνη μετά θρήνων 
Τήν τρυφεράν της εθετε χεΐρα ιίς τήν καρδίαν 
0  Ιατρός έξήταζε, πλήν μάτην προσεπάθει*
Μόνος 6 πόνος της ψυχής δέν ϊ^ει θεραπείαν,
Ούί* έχουν ρλάίας ύλικάς τοΰ Ερωτος τά  πάθη.

— Πόνους πολλούς αισθάνομαι είς δλην τήν καρΒίαν, 
Τ φ  ελεγβ κ’ έκύτταζβ τόν ιατρόν μέ πόνον.
Είς μάτην πίνει φάρμακα πικρά πρός θεραπείαν, 
0  Ιατρός ίτ ο  αύτής τό φάρμακον τό μόνον.
Μετ’ ού πολυ ί  Ιατρός τό λάθος του τ}σθάνθη, 
όύδόλως πλήν ήδύνατο τήν άσθενή νά σώσϊ], 
ήτον άργά, κ* ή πάσχουσα ταχέως έμαράνθη,
0  τάλας τήν καρδιαν του εις άλλην είχε δώσει.

Τά σάββινα tvSucTo κ* ·ί) Φρόσω χατηράτο 
Tbv ί*τρ4ν της δ'μοιβ -πϊθιίΐΑϊτα νά -κ χ ΰ γ  
Irtfixfev i  ie t fb ;  νά tupi) έπειοΐτο- 
Μάτην' βπβνίως τής ψυχής ίαινονται τά λάβη. 
Ησθένηβιν, ώχρί»»*, τ!> οώμά το« έλύθη,
Τής Φρδσως ή φρικτΛ άρά οΰδόλως έλβνθέοθη· 
Βγέπηοε -ΐϊβριπαθώς πλήν δέν άντηγαπηΟη·
Ο χίσμος ουτος τής ψί>χής μ,βρτΰριον έπλάσβη.

•ννννννννν

Μ Ι  τ* ανθη της άνοιξβως τό τέκνον τη ; στολίζω, 
Κ λα ίβ ι,κ τυπ^ή  μήτηρ του, σχίζβι τά κρέατά της, 
Τό τέκνον της τό δμοιρον ό Κύριος γνωρίζει 
Πώς  ̂ ιθρεψβν ή δυστυχής μέ τό ύστέρημά της.
Τδτ ένθυμήθ ή ασπλαγχνος εκείνου ερωμένη 
Τόν λάτρην της κ’έκτύπησε ’ς τά ς-ν(θη ή καρδι ά της* 
Τόν εΓδι νεκροστόλιστον είς τους νεκροΟς νά βαίνη 
Βραδεία ίτο ν  πλήν πικρά ή μεταμελειά της.

V W W W M

έκτοτε ή καρδία της επαλλεν άεννάως,
Τά ομματά της εφευγεν 6 ϋπνος κ ' έςυπνώσα 
Εΐς τόν βυθόν εύρίσκετο τοΰ τάφου και τό χάος, 
Μάτην εκείνον μεταξύ νεκρών άνερευνώσα. *
Τά  ^σματά του εψαλλεν —ώ πόσον ή γλυκεία 
Φωνή εκείνου τήν ψυχήν είς έρωτα εκάλει—
—  Α ! σ* έτιμώρει ό θεός άσυμπαθής Μαρία—  
Ούδέποτ» άντήχησβ φωνή τοιαυτη αλλη.

W W W W V

0  Πλούτος ύπερήφανον τόν έρωτα εγκρύπτει, 
Κ α Ιή  Μαρία εκρυπτεν αύτόν ύπερηφάνως*
Ο πλοΰ-τος πλήν ενίοτε δειλόν αυχένα κύπτει—* 
Ενώπιον τοΰ έρωτος θεός τίς μάλλον πλάνος; 
Α^γά «μετανόησε— 8iv νΰν ή Μαρία—
Τις ^νωσβ τοΰ έρωτος τά λείψαν* αγνοείται,
Πλήν ίδ η  κεινται άδελφά δύω σιμά μνημεία.
Ο κόσμος ουτος της ψυχής μαρτύριον καλείται.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. KHPVKOX*.

Ε Κ Ρ Η 3 Ι Χ  T H E  Α ΙΤ Ν Γ Η Χ .
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Τήν τελευταίαν εχρηξιν τής ΑΓ- 
τνης ούτω περιγράφει δι’ έπιστολής 
του περιηγητής τ ις , οστις άνέβη τό 
δρος, οπως Οαυμάση τό τρομερόν έ- 
χεϊνο θέαμα. Τήν έπιστολήν ταύτην 
άπαντώμεν είς τήν Ιταλικήν έφημε- 
ρίδα « τό "Εθνος ».

Ά πό τής πρώτης τοΰ Μαίου έφαί
νετο άνυψούμενος άπό τοΰ μέγιστοι» 
κρατήρος τής Αίτνης παχύς καπνός 
έν είδει υψηλής στήλης καί άπάσας 
τάς νύκτας μέχρι τής 28ης Ιβλεπον 
οί κάτοικοι τής ύποκειμένης Κατα- 
νίας τάς φλόγας έγειρομένας έχ τοΰ 
ανατολικού μέρους τοΰ κρατήρος 
τούτου. Κατά τόν ’Ιούνιον ή Αίτνη 
έσίγησεν, άλλά τήν 2 Ιουλίου άνε- 
φάνησαν πρός άνατολάς καπνός καί 
φλόγες, αίτινες τήν 6ην έγένοντο 
πυχνότεραι καί ήρχισαν ν’ άκούωνται 
ίσχυραι βρονταί. Τήν 7ην ό λαός 
τής Κατανίας, οστις παρηκολούθει 
μετ’ ενδιαφέροντος μεμιγμένου μετά 
δικαίου φόβου τό λυπηρόν έκεϊνο 
θέαμα ειδε μέρος μέν τοΰ χείλους 
του χρατήρος νά καταπίπτη, ό δέ 
καπνός νά ύψοΰται διά νέας <ιχι- 
σμάδος έξ  ν̂ ς συγχρόνως έξερευγον- 
το άμμος καϊ σχωρίαι διευθυνόμεναΐ 
κατά του οίκίσκου τών "Α γγλων δ
που ήτο συσωρευμένον ύλικόν πρός 
έπιδιόρθωσίν του.

Ή  θερμότης ήτο σχεδόν άνυ- 
πόφορος, ή όσμή τοΰ θείου δξυτάτη, 
παρατηρούμενων τών σκωριών καί 
άτόμων τής άμμου ύπήρχεν έν αύ- 
ταΐς έν άφθονία ό τιτανικός σίδηρος, 
ένευσα εις τόν οδηγόν νά μέ όδηγή- 
ση είς τήν κορυφήν ήτοι είς τό έςέ- 
χον σημείον τοΰ πρώτου κρατήρος, 
άλλά κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ή 
γή ήρξατο ίσχυρώς νά τρέμη και 
στήλη καπνοϋ ύψώθη όρμητικωτάτη 
άπό τοϋ μεγάλου κρατήρος, £νεκα 
του οποίου ό οδηγός ήρξατο νά κραυ-
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γάζη —  άπολώλαμεν. Πραγματιχώς 
φλόξ ζωηρά 8 μέτρω ν περίπου  υψη
λή, καί πλατεία όσον 6 δεύτερος 
κρατήρ, ήρχισ* νά δ ια^ήγνυτα ι μέ 
τοιαότην βροντήν, ώστε ένόμιζέ τις  
τό τέλος τοΟ κόσμου, καί έν μέσω 
των δινών μελαντάτου καί πυκνοΟ 
καπνό» έξετόξευε μεγάλους όγκους 
λ ά β ίς  είς άπόστασιν 5 μέχρι 6 κοι- 
λομέτρων. Ό  οδηγός μου έπεσε χατά 
γή ς  διά ν’ άποφύγη τούλάχιστον 
τούς πλαγίω ς έκτοξευομένους όγ
κους* έγκαρδιωθέντος κατέβημεν άρ- 
κτιχώς μετά ταχύτητος καί είδομεν 
τήν ’Α γγλικήν οικίαν κατεστραμμέ- 
νην καί χεκαλυμμένην έκ λάβας. 
Έξακολουθοϋντε^ τότε μετά σπου
δής τόν δρόμον μας έφθάσαμεν τα
χέως είς μέρος ασφαλές.

’Α λλ’ ήδη αί βρονταί ήκούοντο 
ισχυρότερα* έν Κατανία καί ήρχισαν 
νάπίπτω σι άμμος καί σκωρίαι μαΰ- 
ραι έν είδει βροχής είς τούς πλησίον 
τόπους, δηλ. είς τήν Κατανίαν καί 
εΐς τό Καποσαντακρόζε (άκρωτήριον 
τοΰ τιμίου σταυρου) εως τής ’Α- 
γόδης, έξαπλούμεναι μέχρι τοϋ δευ
τέρου μέρους τοΟ όρους κεκαλυμμέ- 
νου ύπό κλημάτων καί μηλεών, οδ 
ίνεκα έφοβήθησαν οί ίδιοκτήται, καί 
οί κάτοικοι τών χωρίων έκείνης τής 
περιφερειας. Τότε έγώ άπεφάσισα 
ν’ άναβώ τήν Αίτνην συνοδευόμενος 
ύπό τοΟ Νικολάου καί ύπό έπιτηδείου 
τινός όδηγοΟ. Ή  νύξ ήτο αίθριωτά- 
τη καί καταφώτιστος ύπό λαμπρο- 
τάτης σελήνης. Φλόξ ζωηροτάτη 
Ιστρεφε τήν δίνην τοΰ 'Ηφαιστείου. 
Ηρός τά χαράγματα έφθάσαμεν είς 
τήν οίκίαν τών * Α γγλω ν; δπου ευ
ρομεν τήν λάβαν ύπό τό δεξιόν πλευ- 
ρόν έκείνου τοδ καταφυγίου καί κε- 
καλυμμένον &λον τό μεσημβρινόν 
μέρος τοΟ μεγάλου κρατήρος. Ό  6- 
δη^ός καί τοι θα^αλέος δέν ένόμιζε 
φρόνιμον νά προχωρήση* ά λλ’ έγώ  
τόν ένεΟά^υνα και τόν κατέπεισα νά ' 
μέ άκολουθήση. Έξηκολουθήσαμεν,

βαδίζοντες έλϊκοειδώς άπό μεσημ
βρίας πρός δυσμάς ύπό τούς πόδας 
ήμών έφαίνετο μακρύ μαΟρον τρί
γωνον, οπερ έξαιτβίνετό μέχρι τοΟ 
ήμίσεως τής νήσου, καί ή σκιά άνέ- 
βαινεν έκτεινομένη μέχρι τοΟ ύψη- 
λοτέρου κρατήρος τό μήκος περίπου 
100 μέτρων καί τό πλάτος 50· πρός 
άνατολάς τουτου είναι ύψωμένον 40 
μέχρι 50 μέτρων ύψηλόν, τό οποίον 
εΐνε τό έξέχον σημείον τής Αίτνης· 
κάτω, μεσημβρινώς είνε δεύτερος μι
κρότερος κρατήρ· ό πρώτος Ιρ^ιπτε 
πυκνάς σφαίρας καπνού, καί έπί τοΰ 
χείλους του παρετηροΰντο εύρείαι 
διασχίσεις έκ μΐιϊς τών όποίων έξήρ- 
χοντο ζωηρόταται φλόγες.

Μελίτη τήν 24 Αύγουστου 1863.
Ν. Μ.

giQgi

Ο ΣΛΛ1ΙΙΓΚΤΠΣ ΤΟΓ ΒΕΡΕΜΑ.
Έ χ  τοΰ ΓαΛΜχοΰ,

tltb
ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑ ΣΧΙΝΛ.

(Συνέχεια Ϊ8* φΰλ. 27 χα ί 28 .)

Δέν εργάζονται ύπό τάς όψεις τοΰ Καί- 
σαρος; διότι οδτος εΐναι έκεΐ, έπί τής $- 
χθης, 6τέ μέν ίφιππος, ότέ δέ πεζός, 
τετυλιγμένο; είς τήν φαιάν αύτοΰ ρεδιγ- 
χότατ, έπερραμμένην 8 ιά γουναρικοΰ, τό 
δίοπτρον άνά χειρας, ώς τόν παρέστησαν 
ίπειτα οί στρατιώται έ κείνοι τής Ιστορίας, 
οΐ καλούμενοι ζωγράφοι καί ·ποιηταί.

Πρός βο^&ν, καπνίζουσι τά έρείπια τοΰ 
χωρίου Στουδιάγκα* πρός νότον, έκ τής 
έτέρας τούτέβτιν του ποταμού δχθης, πα* 
ραί τινες λάμπουσιν έν τφ  σκότκ.

I ΕΐσΙν ϊ*ως olfofrraot το’τ <Γρατηγοΰ Ζι- 
σχακώφ $ τοδ στρατάρχου Ούΐτγενατάΐν,. 
οίτινες βέλουβι νά κόψωσι τήν ύποχώ- 

, ρησιν είς τόν Γαλλικόν στρατόν.
Ot γέφύροποιοί έργάζ&νται άδιακόπως 

καί 6 εύγενής Ιχε&*? γ^ρω^, & καλούμε- 
I νος στρατηγός έβλέ, εΐχεν είσέλθει είς 
' τό ΰδωρ ώς αύτοί^ Ew - f  (>ς έν6α$ύνιρ διά 

τής αρετής του.
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Γαλήνιος καί έταστικός, ό Ναπολέων 
ακολουθεί διά τοϋ όφθαλμοϋ τά γιγάντια 
ταΰτα έργα, άτινα, περατούμενα εις τινας 
ώρας, μέλλουσι νά σώσωσι τόν γαλλικόν 
στρατόν. Αίφνης ριγοΐ, σταματα καί έρω
τα  άποτόμως τοΰς αξιωματικούς, οΐτινες 
τόν περιετριγύριζον.

—  Τίς είναι ό άνθρωπος ουτος;
Καί διά τοΰ δακτύλου σημειοϊ μετα

ξύ τών γεφυροποιών, τών μετά πλείονος 
ζήλου έργαζομένων, στρατιώτην τινά, 3- 
ς·ις έφερε τήνς-ολήν τών εφίππων κυνηγών.

—  0  άνθρωπος οΰτος δέν είναι γεφυ
ροποιός, εΐναι σαλπιγκτής, εϊπεν ουτος.

—  Ναί, μεγαλειότατε , απάντησε 
συντάγματάρχης τις, εΐναι είς έκ τών κυ
νηγών μας. Εΰρίσκεται εΐς τό ΰδωρ άπό 
της πρωίας ταύτης, άφοΰ συνίκρούσθη 
χθές καθ' ό'λην τήν ήμέραν, καί εξαίσιος 
ών κολυμβητής προσήνεγκε μεγίστας 
υπηρεσίας.

—  Τό όνομά του; ήρώτησεν ό Αΰτο- 
κράτωρ.

—  Ανσέλμος* εΐναι στρατιώτης τής 
τελευταίας νεοσυλλεξίας'ήλθε ς-ρατεύσιμος 
εΐς Μόσχαν καί έτάχΟη είς τήν μουσικήν.

— Προσκαλέσατε τόν ά'νθρωπον αύτόν, 
διέταξεν ά Αύτοκράτωρ.

Μετά δύο λε “ τά, ό εις γεφυροποιών 
μεταβληΟεΙς κυνηγό;, παρουσιάζεται εις 
τόν Αύτοκράτορα.

—  Ιίισαι καλό; κολυ^β^ττίς;
—  Ναί, Μεγαλειότατε.
—  Δυνασαι νά ^ιέλθνις τ4ν Βερεζίναν;
—  ϊό  πιστεύω, μεγαλειότατε.
0  Αύτοκράτωρ, δταν ^ιευθύνθτι πρός 

την Μόσχαν, εΐχεν αφήσει οπίσω έν τών 
σωμάτων τοΰ στρατού αύτοΰ, τήν μεραρ
χίαν τοΰ στρατηγού Κορβινώ.

ά  μεραρχία αυτη ώφειλε νά 3ναι πρός 
τήν £εζιάν όχθην τοΰ Βερεζίνα»

Κατά πάσας τάς έσπέρας ειχον ακού
σει τό τηλεβόλον τών Φώσσων καί ειχον 
παρατηρησ^ι τάς λάμψεις τών πυρών τής 
άγραυλίας αύτών.

έάν ό στρατηγός Κορβινώ ίύναται νά 
φθάσΥ) έπί τής £εζιας βχθης πρό τής ήμέ- 
ρας χαί νά πραασπίση τήν τελείωσιν τής 
γέφυρας, ό στρατός άλόκληρος έσώ9η.

0  Αύτοκράτωρ εΐχεν ύπολογίσει πάν
τα ταΰτα! Αλλά πώς νά εί^οπαι^σνι τόν 
Κορβινώ,

Εΐχε πέμψει ίέκα  διαγγελείς* οί μέν 
δεν έπεφάνησαν πλέον, οί ί ε  έπνίγησαν 
ρ-ετά τών ίππων αυτών καί £έν ^δυνί- 
Οησαν νά φθάσωσι τήν έτέραν όίχθην*

—  Εάν φθάσνις έπί τής έτέρας ίχθης^ 
λέγει ό Αύτοκράτωρ είς τόν σαλπιγκτήν, 
διότι ό άκατάβλητος ουτος κυνηγός, δ 
μετά των γεφυροποιών έργαζόμενος, δέν 
εΐναι άλλος εΐμή ό πτωχός Γκαλουμπέτ, 
δστις, πρός έζ μηνών, εΐχεν άπαχθή πλ'/4- 
ρ?,ς δακρύων, ύπό τών χωροφυλάκων, έκ 
τ*?,ς επκυλεως τοΰ Κριζενόν, έάν φθάσης 
έπι τής έτέρας όχθης, εάν ίσαι αρκετά 
γενναίο;, ϊνα περιφρόνησές είκοσάκις τόν 
θάνατον, καί αρκετά εύτυχής, ϊνα έπα- 
νέλθης καί μοί ειπτρς τίνε; εΐσίν αί δυνά* 
μει;, αϊτινες νρατοπεδεύουσιν έκεΐ κάτω, 
όπισθεν τών δένδρων εκείνων, σοί απονέ
μω τόν σταυρόν καί σέ κάμνω αξιωματι
κόν.

Ανσέλμος ό Γκαλουμπέτ, Ανσέλμος 6 
σαλπιγκτής, κάμνει τόν στρατιωτικόν 
χαιρετισμόν καί ^ίπτεται είς τό ίίδωρ.

0  Αύτοκράτωρ τόν ακολουθεί διά τών 
οφθαλμών, τόσω μακράν, έφ’ δσον ό κο* 
λυμ,βητής εΐναι έντός τοΰ κύκλου του 
φωτό;, τοΰ διαγεγραμ,μένου ύπό τώ ν.τασ- 
σάΛωτ καί προεκτεινο4αένου ύπό τών itu* 
ρών τών άνημ.μένων είς τά  πέριζ τον 
Ιτουδιάγκα.

Καί δπισθεν τοΰ Αύτοκράτορος, άξιω- 
ματικό; τις τόν ακολουθεί έπίσης διά τοΰ 
βλέμματος καί ψιθυρίζει ήμισείφ φωνφ;

—  Ματαίως προσεπάθησα νά σέ κά- 
μ-ω νά φονευθτίς άπό S; ίδ η  μηνών* άλλά 
πιστεύω δτι ήδη ή τύχη μ-έλλει yii euv^ 
τελέση τάς προσπαθείας μου.

Καί, έπί τών λεπτών καί ώχρών χ « ·  
λέων τοΰ αξιωματικού τούτου, ώλίσθησε 
μοχθηρόν μειδίαμα, καί 6 Οϊβολοχαγός 
Μαρκελΐνος, -Τίτον δλος αύτός, νΐδχ»το, 
ϊνα 6 άκατάβλητος κολυμβτιτήδ w«pa- 
συρθτί ύπό τοΰ ρεύματος \  συνθλΜθ? jfSm- 
ταξύ δύο πάγων.

0  Μαρκελΐνος, ό υίός του άρχρίου it?l* 
στάτου τοΰ Βερτρώ, ό ύπολοχ^ιγιός Μαρ- 
κελΐνος, δστις ήγάπα τήν Μυρννίττνιν H«i 
8ν ή Μυοννέττη άπεατρέφετο, t l y t  κά
μει, καί αύτός έπίσης τήν έ*στρατ|ί#ν 
τής ί>ωσσίας, καί fo  άρκούντως 4.πιτιΛ- 
δειος, έγκαταλιίπων τήν Γαλλίαν, &στ% 
νά έπιτύχγ τήν κατάταξιν είς τήν-ϊλ^ν
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το υ  Α νσέλμου τοΰ Γ κ α λ ο υ μ π έ τ . ό  π α ι-  I 
γ ν ιδ ιά τω ρ  το υ  χω ρίου γ ιν ό μ εν ο ; σ α λ π ιγ 
κ τ ή ς  ώ ρμα π ά ν το τε  δ π ρ ώ το ς  κ α τ ά  το ϋ  
ίχθ ρ ο ϋ , * * ά σ το τε , ή  κ α ρ δ ία  το ϋ  μ ο χ θ η 
ρού Μαρκελίνου Ιπ α λ λ ε ν  έκ. μυ-ταρδς έ λ -  
π ίδ ο ς , ά λ λ ’ό Α νσέλμος δ ιή ρ χ ε το  έν^ μέσ ω  
βροχ^ίί έπανιΛ ρχίτο π ά ν τ ο τ ε
σώ ο; κα ί ά β λ α β η ς .

ό  ’Ανσέλμος ώνειρεύετο την Μυοννέτ
την καί ή ένθύμησις τής φιλτάτης αύτοϋ 
ήτο τό φυλακτόν του.

0  Μαρκελΐνος,καΙ αύτό; ώσαύτω; είχε 
βαδίσει είκοσάκις κατά τοΰ έχθροϋ καί 
αί σφαιραι ειχον φεισθή αύτοϋ* άλλ’ ένφ 
ot σύντροφοί του έγένοντο λοχαγοί, μοί
ραρχοι, συνταγματάρχαι, καθ’ δλην τίιν 
έκστρατείαν εϊχεν άπομείνει ύπολοχαγός" 
θέλει εΐσθαι ύπολοχαγός καθ’ δλην αύτοϋ 
τίιν ζωήν ίσως, καί έάν θέλητε νά γνω- 
ρίσητε δ ιατί, άφήσωμεν πρός στιγμήν ♦ 
τόν Αύτοκράτορ* καί τό έπιτελειόν του 
καί είσχωρήσωμεν είς τήν άγραυλίαν τών I 
κυνηγών.

ό  χειμών καί ό εχθρός 2χουσι δεκατί- 
σει τήν ώραίαν Ιππαρχίαν, αί στολαί εί- 
σΐν εΐς £άκη* οΐ ϊπποι άποκεκμηκότες I 
ξέουσι τό πεπηγμένον ίδαφος διά τών 
όνύχων, δπως άποκαλύψωσι καρφος τ ι 
χόρτου.

Εΐναι γνωστή ήδη μεταξύ τών κυνη
γών ή αποστολή, ήν 6 Αύτοκοάτωρ άνέ- 
θηκεν είς τόν σαλπιγκτήν Άνσέλμον καί 
έκαστος λέγει τήν γνώμην του.

—  Θά έπανέλθϊ) έκ τής έτέοας όχθης, 
λέγει γέρων τις λοχαγός, δστις εϊχεν 
Ιδει τόν σαλπιγκτήν εΐς τό Ιργον.

—  Τοϋτο δέν εΐναι πιθανόν, άπαντα 
στρατιώτης τις, ό ποταμό; εΐναι πλα τύ ;, 
τό βεϋμα όρμητικόν.

—  Εΐναι δεινός κολυμβητής, λέγει 
λοχίας τις.

— Κατάγεται 2κ τινο; μέρους παραθα
λασσίου; έρωτα ϊτερό; τις αξιωματικός. I

—  ό χ ι ,  είναι Βουργούνδιο;, άπαντόϊ | 
6 λοχίας.

—'  Καί οί Βουργούνδιοι εΐναι δεινοί 
στρατίωται, προσίθηκεν ό γέρων λοχαγός.

—  ή ! δχι δλοι, είπε πονηρώς στρα
τιώτης τις.

0  λοχαγό; έμειδίασε.
—  Λέγϊ’.ς τοϋτο, διότι ό ύπολοχαγός 

Μκοκελινο; εΐναι Βουργούνδιο; ·, I

Ι Κ Η

I ., —  Ναι, λοχαγέ μου.'
—  Καί έκ τοϋ αύτοϋ μέρους, έ ;  ου 

καί 6 σαλπιγκτής ’Ανσέλμος·, Λοιπόν! 
προσέθηκεν ό λοχαγός στρίφων μεθ’ υφους' 
ύπεροπτικοϋ τόν φαιόν μύστακά του, τό 
μέρος έκεΐνο εΐναι ώς δένδρα τινά κακώς 
έγκεντρισμένα, ατινα άποφέρουσιν ένίοτε 
γορίτσας καί ένίοτε μαστούς τής Αφρο
δίτης, 6 'Ανσέλμος εΐναι -ό μαστός τής
’Αφροδίτης.

—  Καί ό ύπολοχαγός εΐναι άνανδρος,
I έψιθύρισαν χαμ,ηλοφώνως οΐ στρατιώται.

—  Τάς ήμέρας τής μάχης, εΐναι πάν- 
I τοτε δπισθεν τής Ιλης, εΐπεν ένωμοτάρ-

χης τις.
—  Εγώ, προσέθηκε κυνηγός τις, τόν 

I εΐδον νά κρύπτεται δπισθεν ένός δένδρου 
I είς Κρασνόην.
I —  ήσυχα , π α ιδ ιά ! εΐπεν ό λοχαγός 

καί έχετε ύπομονήν. Θά τόν κάμω . . . . .  
εί; διαθεσιμότητα, έάν ποτε έπανίδωμεν 
τήν Γαλλίαν, 

ι Καί πάντε; ουτοι, οΐ συνδιαλεγόμενοι 
περί τή ; ανανδρία; τοϋ ύπολοχαγοϋ Μαρ
κελίνου, είσίν έστραμμένοι πρό; τήν πυράν 
αύτών καί δέν ϊχουσι παρατηρήσει τόν 
μοχθηρόν αξιωματικόν άφωνον, εί; δέκα 

I βημάτων άπόστασιν, τήν ρίνα εχοντα 
I έντός τοΰ μανδύου, ευχόμε\ον ύπέρ τής 
I έξολοθρεύσεως τοϋ γαλλικοΰ στρατοΰ,
I τοϋ στρατοΰ έκείνου, μεταξύ τοϋ όποίου 
I εΐναι γενικώς καταπεφρονημένο;. Παρήλ- 
I θεν ήδη αρκετός χρόνος, άφ’ ό'του 6 σαλ

πιγκτής έρρίφθη εΐς τόν ποταμόν καί ή- 
I φανίσθη είς τό σκότος.

_ _  Άπέθανε·, τό ρεΰμα παρέσυρεν 
I αύτόν*,
I Σκληρά αγωνία βασιλεύει έπί τής άρι- 
I στερας δχθης, καί ό Αύτοκράτωρ έξακο- 

λουθεϊ νά περιπατή μεγάλοις βήμασιν, μή 
κρύπτων δλως δ ιόλου τήνάνυπομονησίαντου.

—- ’Εάν 6 Κορβινώ ήναι έπ ί τής έτέ- 
ρας όχθης, λέγει ένίοτε στρεφόμενος πρός 
τούς β ιω ματικούς αύτοΰ, έγγυώμαι καί 
περί τοΰ τελευταίου στρατιώτου τοΰ τρ*" 
τοΰ μου.

Αίφνης ίχ ό ς  τις διήλθε τό διάστημα, 
έπικρατήσας τής έργασίας τών γεφυρο
ποιών καί τοΰ συγκεχυμένου θορύβου τοΰ 
στρατοΰ όλοκλήρου, δστις περιμένει τήν 
σωτηρίαν του έκ τής άποπερατώσεως τής 
ξυλίνης ταύτης γεφύρας. . *

Η I 15 V I Ο Η II Κ II. 2:ι;

Κΐναι ηχος λαμπρό,,ίστι; δονεΐται περί 
τό ου; τοϋ Ναπολέοντος.

Είναι ό Ανσελ^μος, δστις έφερε μεθ' 
έαυτοϋ τήν σάλπιγγά του καί οστις, i'r-ά- 
μενος άναμφιβόλως έπι τής εναντίας όχ
θης, άγγέλει δτι διήλθε τόν ποταμόν.

Τότε ζήτω χαρας καί χειροκροτήσει; 
εγείρονται περί τόν Αύτοκράτορα.'

Αλλ ο Αύτοκράτωρ zjzi πάντοτε τό 
ρ.έτωπον κεκαλυμμενον έκ νεαρήν.

 ̂ ό  Αύτοκράτωρ ζητεί, έάν αί πυραι, 
αιτινες λάμπουσιν είς τόν ορίζοντα, είσίν 
αί τοϋ Ούϊτγενστάϊν καί τοϋ Ρωσσικοϋ 
στρατοΰ, η αί τής μεραρχίας τοϋ Κορβινώ.

Τό σάλπισμα τοϋ κυνήγα} έσβέσOr,. 
Αναμφιβόλως, πάραυτα άφοΰ ανήγγειλε 
οτι εζη, πορεύεται είς τήν κατασκόπευσήν.

Μία ωρα παρέρχεται, ώρα μεγίστης 
άο /,μονίας ί

Αλλ ή σάλπιγς ακούεται καί αύΟις, 
κα ί, οπερ το άστειον, οί ή /οι είσίν το- 
σοϋ.ο / όιακεκριμμενοι, ώστε φαίνονται 
ερχόμενοι έκ μέσου τοϋ ποταμοϋ.

Ο Ανσέλμος σα.ΙχίΙ,ΐΐ ποοσΟοΛψ. Ε- 
σκαλωσ:ν έπί μίαν στιγμήν έπί τίνος 
πάγου ώς φωκη TtTiv βορείων θαλασσών 
καί άγγελλει τω Αύτοκράτορι, δ τι αί πυ- 
ραΐ αί όιακρινόμεναι είς τήν άπόστασιν 
είσίν αί τοϋ ρωσσικοϋ στρατοΰ.

Καί έν τούτοι; τό μέτωπον τοϋ Να- 
πολέοντο; φαιδρύνεται. Η βεβαιότης τοϋ 
κινδύνου εγκάρδιοί τόν μέγαν άνδρα, 8ν 
η αβέβαιο της καθιστά εμφροντιν. Τό 
πνεϋμ,ά του θελει εφεύρει.

Κραυγή ενθουσιασμού εγείρεται καί 
απαντες, οί έπί τής αριστερά; ο /θη ;, γε
φυροποιό·, πεζοί, ιππείς, κροτοϋσιν αίφνης 
τάς χείρας.

'Ο Ανσέλμ,ος αναφαίνεται ήδη έν τνί 
γραμμή τοΰ φωτός, τνί έκπεμπομένη έκ 
τής γαλλικής άγραυλίας* τόν εϊδον έπί 
τίνος πάγου* είτα τόν παρετηρησαν κο- 
λυμ,βώντα καί όδηγοϋντά τι πρό αύτοϋ.

Τό παρ’ αύτοΰ όδηγούμενον εΐναι άν
θρωπος, δστις κολυμβα όμοίως. Είναι 
στρατιώτης £ώσσος, τόν όποιον ό αδάμα
στος σαλπιγκτής κατέλαβεν αίφνιδίως, 
τ^ν λόγχην εχοντα προτεταμμένην, έπί 
τής δεξιά; δχθης, έφ’ ής έβάδισεν έρπων, 
ως δφις, πρό τοϋ όποίου ήνωρθώθη άπει- 
λητικός, τήν σπάθην άνά χεΐρας καί τοϋ 
όποίου,έν f ιπ^ όφθαλμοϋ,άφνρεσε τό δπλον.

ΙΙαντα ταΰτα έγένοντο τοσοΰτον τα
χέως, ώστε ό δυστυχής κοζάκος έπίς-ευ- 
σεν δτι ό αντίπαλός των ην δν τ ι υπερ
φυσικόν.

Ό  Ανσέλμος ήγνόει, τήν ρωσσικήν, 6 
κο,άκο; δέν έγίνωσκε παντάπασι τήν 
γαλλ·.κν και εν τουτοις άμφότεροι συνεν- 
νοήΟησαν κΛλλιστα.

—  Εαν δεν βαδίσγς πρό έμοϋ, εΐπεν ό 
σαλπιγκτής σκοπευων τόν κοζάκον, σέ 
φονεύω!

Και ο κοζακος έβαδισεν" εΐτα, πάν
τοτε ύπό τήν απειλήν ταύτην τοϋ θανά
του, είσήλθεν είς τό ύδωρ.

Ό  Ανσέλμος κολυμβα διά τής μ ιδ; 
χει:ό;* διά τής έ τέρας κρατεί τό δπλον 
ύπέρ τήν κεφαλήν του, δπως προφύλαξη 
τό έγκαυμα. Έν μέσω τοϋ ποταμοϋ, συ- 
ν/,ντησεν πάγον τινά, άνέ&η έπ’ αύτοϋ, 
ϊνα σα.ΙπΙσΐ} Λροσ6ο.Ιήγ·.

Ιίδη, ιδού αύτός έν τω υδατι, έκ νέου, 
οδηγών πάντοτε τόν αιχμάλωτόν του πρό 
αύτοϋ.

Καί μετά παρέλευσιν δέκα λεπτών, ό 
κοζάκος καί ό σαλπιγκτής άνερριχήθτ,σαν 
τήν απότομον δχθην καί ό Ναπολέων λέ
γει πρός τόν σαλπιγκτήν.

—  Υπολοχαγέ ’Ανσέλμε, σάς κόμνω 
ιππότην τοϋ έμοϋ λεγεώνος τής τιμής.

0  Κοζάκος θέλει τουφεκισθή, έάν δέν 
δώσνι μακράς καί καθαράς λεπτομερείας 
έπί τής καθέσεοις, τοΰ άριθμοΰ καί τών δυ
νάμεων τοϋ έχθροϋ.

0  κοζάκος έπιθυμεΐ ϊνα ζήσνι, θέλει 
ομιλήσει.

’Γρωτώμενος διά διερμηνέως, άπαντα 
δτι ό στρατάρχης Ούϊτγενστάϊν, έστρατο- 
πεδευμένος έπί τής δεξιάς δ/θης, ύποθέ- 
τει ό'τι αί έπί τής άριστεράς δχθης άνημ- 
ρ.έναι πυραί είσί μεραρχίας τινός μεμονω- 
μ.ένης, καί δτι τό σώμα τοΰ γαλλικού 
στρατοΰ θέλει δοκιμάσει ϊνα διέλθη τόν 
Βερεζίναν κάτωθι τοΰ Βορισώβ' δτι τήν 
αύγήν θέλει έπέλθει πρός τό μέρος έκεΐνο*- · 
καί δτι θέλει ή μεραρχία Κορβινώ στρχ- '■ 
τοπεδεύσει δύο λεύγας μακρύτερον, πρός 
τήν άνάβασιν τοΰ ποταμοϋ.

6  Κορβινώ, ώς ό Ούϊτγενστάϊν εΐναι 
πεπεισμένος δτι θέλομεν προσπαθήσει, ϊνα 
συμπληρώσωμεντήν γέφυραν τοΰ Βορισώβ, 
σκέπτεται ό Αύτοκράτωρ. -

Ανάγκη ϊνα ό Κορβινώ ειδοποιηθεί. Τί*



vet Ιτερον άγγελον παρά Ίόν Ανσέλμον 
δύναται tv* έκπέμψ* πρός «ύτόν·,

6  νέο; ΰπολοχαγός εΐναι ίτοιμος δπως
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φθάστι τήν έτέραν δχθην, θά Ιχνι τόν και
ρόν νά φβάστρ μέχρι τών όχυρωμάτων του 
στρατηγού Κορβινώ πρό τής όγδόης ωρας
τή ς  πρωΐβς* .

01 γεφυροποιοί άπ άρχής έργαζονται
άνινδότως, άλλά τής ήμέρας ύποφεγγού-
•ης ή γέφυρα δέν θέλει εΐσθαι πεπέραΐω-
μένη' ό Ούιτγενστάϊν, έάν δέν άπασχο-
>ηθή άλλοθεν, θέλει ανοίξει τά πΰρ επί
τών £ργ6»ν.

<!-— Μεγαλειότατε, λέγει 6 ’Ανσέλμος,
λέγούσιν δτι είμαι ό άριστός κολυμβητής
τής Ιππαρχίας μου, άπατώνται* γινώσκω
τινά καλλίον* έμοΰ.

—  Τίνα λοιπόν) έρωτα 6 Ναπολέων. | 
Τόν ϊππον μου, Μεγαλειότατε.

—  Δύναται νά φέρη δύο ανθρώπους·,
—  Ναί, Μεγαλειότατε, έγγυώμαι. 
Πάραυτά αξιωματικό; τις πίπτει εΐς τά

γόνατα τοΰ Αύτοκράτορος.
—  Μεγαλειότατε, λέγει ουτος, Ικε

τεύω τήν Τ. Μ. ϊνα μοί έπιτρέψιρ ν’ ακο
λουθήσω τδν ΰπολοχαγόν Ανσέλμον.

Ψιθυρισμός θαυμασμοΰ έγείρεται περί 
τόν Ναπολέοντα, διότι, έπί τω αξιωμα
τ ικ ο ί δστις επιζητεί τήν κινδυνώδη ταΰ- 
την αποστολήν, άνεγνώρισαν τόν ΰπολο
χαγόν Μαρκελινον, τόν δειλόν καί άναν- 
δρον.

—  Μεγαλειότατε, λέγει 6 Μαρκελΐνος, 
μισοϋμΛι υπό των συντρόφων μου καί μ’ 
Ιχουσι συκοφαντήσει, ή  Τ. Μ. θέλει μοι 
άρνηθή τήν ευκαιρίαν νά καταδείζω τήν
άθωότητά μου;

—  Πηγαίνετε! λέγει ξηρώς ό Αύτο
κράτωρ.

ό  ’Ανσέλμος είναι ήδη έφιππος καί 6 
Ναπολέων γράφει τρεις σειράς διά μολυ
βδοκονδύλου έπί ένός φύλλου τοΰ σημει
ωματάριου του.

0  διαταγή έγκλείεται είς τό σακκίδιον 
τοΰ νέου ΰπολοχαγοΰ.

ό  'Ανσέλμος Ιχει λάβει μεθ’ έαυτοΰ 
τήν σάλπιγγά του, ό Μαρκελΐνος έφιπ- 
πεύει δπισθεν αύτοΰ, καί ό ίππος, καίτοι 
φέρν>ν δύο άνθοώπους, εισέρχεται άτρό- 
μήτοί είς τό ΰοωρ.

Καί έν τούτοις εΐναι έν ταπεινόν ΰπο- 
ζύγιον 6 ϊππος οδτος τοΰ σαλπιγκτοΰ.

Κχει τόν αυχένα χονδρόν καί κοντόν, 
τήν χαίτην άφθόνον, τήν Ιγνύα παχεΐαν 
καί τήν κεφαλήν χονδρήν. Εΐναι πτωχός 
ϊππος τής Τάρβης, δστις δέν έχει προγό
νου?, ούδ’ Ιλαβέ ποτε τήν τιμήν νά φέρ·/ι 
αξιωματικόν. Ά λ λ ’ εβόσχησε τήν χλόην 
τής Γαλλίας, εΐναι έκ τοΰ γένους τών έν 
τω  σκότει στρατιωτών, οΐτινες εΐσί το- 
σουτον ήρωΐκώτεροι, καθ όσον τα  άξιω- 
ματα δέν εΐναι δι’ αυτούς. Μαχεσθαι εΐ
ναι τό καθήκον αύτών, άποθνήσκειν ή α- 
μΟιβή των, τοΰτδ άρκεϊ! Καί δ ϊππος τοΰ 
σαλπιγκτοΰ, ό ταπεινός λευκός ϊππος, δς- 
τις δέν θέλει δχει ουδέποτε κώδων μετ’ 
έπιρράφων, κολυμβα έν τούτοις μετ άν- 
δρίας καί ώσεί ητο 6 νουμιδικός έπιβή- 
τωρ, δστις έφερε, τάς ήμέρας τ ώ ν  μαχών, 
τόν Καίσαρα έπί κεφαλή; τών λεγεώνων
αύτοΰ.

0  άνθρωπος κολυμβών έχρειάσθη είκοσι 
λεπτά διά νά διέλθνι τόν ποταμόν.

I ό  ϊππος προχωρεί ταχύτερον έτι.
I Είς τό άμφίβολον <ρΰς πρώτης η- 

οΰς, 6 στρατός προσεκτικός, παρατηρεί 
I αύτόν έγχώνοντα τάς όπλάς του είς τήν 
I δχθην καί άπαξ £τι ό ’Ανσέλμος φέρει 
I είς τά  χείλη του την σάλπιγγα.

— 0  ϊππος καί οί δύο ούτοι άνθρ<ο- 
ποι είσιν η σωτηρία τοΰ στρατού μου, ψι
θυρίζει δ Ναπολέων.

0  Ίϊβλέ εγκάρδιοί πάντοτε τούς γεφυ
ροποιούς του* τό έργον προχωρεί.

Μετά (λίαν ωραν, τό ιππικόν του Κορ
βινώ μέλλει νά ίλθνι πρός «ροάβπισιν τών 
τελευταίων έργων καί θέλει απωθήσει τόν 
Ούιτγενστάϊν. ..............................................

■ » .«  · · · ·  I · · . · . · · · ·  ·· ·· . · · · · ·
Έν τούτοις δέ ό λευκός ϊππος τρέχει 

άπό ρυτήρος μετά τοΰ διπλού αυτοΰ φορ
τίου, τρέχει μεταξύ υψηλών χαμοκλαδών 
ϊνα έξαπατήσνι τήν έπαγρύπνησιν τών έχ- 
θρικών φρουρών* φθάνει εΐς δάσος τ ι  τοΰ 
όποίου τό ϊοαφος είναι κεκαλυμμένον υπό 
χιόνος καί χύνεται έν μέσφ τής υλης καί 
τών θάμνων ώς ϊππος κυνηγετικός.

Τότε 6 ’Ανσέλμος στρέφεται έξ ήμι* 
σείας έπί τοΰ έφιππίου καί λέγει πρός 
τόν Μαρκελΐνον, δστις τόν έκράτει ένηγ-
καλισμένον.

—  θέλομεν φθάσει βώοι καί άβλα*

βεις ίσως, άλλοι τελ.ος δυνάμεΟα νά έμ~έ- 
σωμεν είς τινα ένέδραν καί άνάγκη νά'χω- 
ρισθώμεν πάντα.

—  Τί πρέπει νά κάμωμεν·, έρωτα ό 
ΰπολοχαγός Μαρκελΐνος.

0  Ανσέλμος εσταμάτν,σε τόν ίππον του 
εΐς τάς εσχατιάς τοϋ δάσους.

—  Παρατήρησον, εΐπεν.
’Αριστερά πρός δυσμάς, καίουσιν έτι αί 

πυραί τοΰ Οΰϊγτενστάϊν.
Δεξιά, είς μακροτέραν άπόστασιν, ώς 

γραμμή κυανόλευκος κλειουΊα τονόριζοντα, 
διακρίνονται αί άγραυλίαι τοϋ Κορβινώ.

ή  πεδιάς εΐναι κεκαλυμμένη υπό πα- 
χυτάτων άρωμάτων χιόνος.

■*— Δεν δυνάμεΟα πλέον νά τρέζωμεν, 
λέγει ο Ανσέλμος, καί πεζός τις θέλει 
βαδίσει ταχύτερον ή έφιππος. ’Ανάγκη 
νά χωρισθώμεν.

—  Δ ια τί; έρο>τα ό Μαρκελΐνος.
Ά λλά διότι, χωριζόμενοι, έχον,εν

δύο πιθανότητας, ινα φθάσωμεν μέχρι του 
στρατηγού Κορβινοκ 

·“  ό^θόν* άπαντ^ ό Μαρκελΐνος.
ί χ ω  2τι την στολήν τοΰ στρατιώ

του, σύ δέ φέρεις τήν έπωμίδα του αξιω
ματικού. 0  αξιωματικός πιστεύεται έπί 
τώ  λογω του. Κρατώ τήν χειρόγραφον 
διαταγήν.

—  Εστω, λέγει ό Μαρκελΐνος. Καί ό 
ϊππος j

—  Θέλομεν τόν δέσει έδώ είς έν δέν- 
δρον* καί ό αγαθός Θεός θέλει βεβαίως ευ
δοκήσει, ϊνα τόν έπανεύρωμεν.

—  Τώρα, προσθέτει ό ’Ανσέλμος, πριν 
% χωρισθώμεν, ϊσως διά παντός, μοί δ ί
δεις μίαν ύπόσχεσιν;

—  Λέγε.
—· Έάν έπανίδ*/;ς μόνος τόν τόπον ή

μών, θέλεις υπάγει ϊνα εΰρνις τήν Μυον- 
νέττην . . . Αυτη θά £χνι gv τέκνον ήδη.

Είς τάς λέξεις ταύτας ό Μαρκελΐνος 
ώχρίασεν.

—  Α ! εΐπεν, έχει αυτη τέκνον . .  .
‘— Τό πιστεύω.
■—  Καί συ είσα ι. . .  ό πατνίρ;
“ * Ναί, χ«1 δ ι’ αύτά τοΰτο δέν ήθε-

λον ν’ αναχωρήσω.
Καί 6 σαλπιγκτής, διά τοΰ άντιστρό- 

Φου τής χειρός αύτοΰ, έσπόγγισε παχύ 
δάκρυ, τό όποιον έμελλε νά ρεύση έπί τής 
παρειάς του. (Ακολουθεί.)

ί! ΟΣ 1ΎΪΙΙ.
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καί τήν Ευαν του γηΐνου παραδείσου. Δέν 
ύπήοχον λοιπόν έν τώ ούρανώ ή αί ψυχαΐ, 
αιτινες ώφειλον νά κατέλθωσί ποτε έπί 
τή ς^ή ς  και να ζωογονήσωσιν άλληλο- 
διαύόχως τά γεννώμενα σώματα.

II πρώτη επανελΟοΰσα ψυ^ή είς  τόν 
Θεόν ήτο ή τοΰ Αβελ, ύπεδέχΟησαν δέ 
τά ασματα τών αρχαγγέλων χαί ή ευλο
γία τοΰ Κυρίου τήν μάρτυρα καί έξόοι- 
στον ταυτην ψυχήν, ή'τίς ώφειλε τήν γέν- 
v/jffiv της εις παράπτωμα καί τόν θάνα
τον αυτής είς έγκλημα.

ί] δεύτερα ητο ή τή; Ευας, καί, δτε αί 
ούράνιαι πύλαι ήνοίχΟησαν έκ νέου ένώ
πιον τής άμαρτωλής ταύτης ψυχής, τής 
μαρανθείσης ύπό τοΰ άμαρτήματός, άλλ’ 
άγνισθείσης ύπό τής όδύνης, ολαι αί άγ- 
χίτοκοι ψυχαΐ ε:πευσαν πρός αύτήν δπω; 
μάθωσί τι έκ τών τή; γής.

11 Εύα ήρκέσθη ν’ άπαντήσν;: « Ημάρ- 
τησα, ύπέφερα, ίκίτευσα* ή ζωή εχει πολ
λά πάθη, πολλά; όδύνας καί πολλά ολί- 
Υ*ί χαρά;. » Ειτα δέ έκαθέσθη πρός τά 
δεξιά τοΰ Θεοΰ ίνα περάνη πλησίον Αύ
τοΰ τήν προσευχήν $ν έδώ κάτω ήρξατο.

Δι’ δλας ταύτας τάς ψυχάς, αιτινες έ- 
γνώριζον μόνον τόν ουρανόν, ησαν λέξεις 
έντελώς άγνωστοι, τά πάθη καί αί όδύ- 
ναι. Αυται ήννόουν αιώνιον μόνον ήσυχίαν/ 
ώς εβλεπον ίκτασιν άπέραντον, αίθρίαν. 
Εκ τούτου περιεπάτουν αλαι σχεπτικαί 
είς άστεοόεντας κήπους, οδς 6 Θεός πα - 
ρήγαγεν ύπό τούς πόδας των, έρωτώσαι 
άλλήλας όποΐά τινα ησαν τά  άγνίοστα 
ταΰτα είς τόν ούρανόν πράγματα, άτενα 
άπεκάλουν έπί τής γης πάθη καί θλίψεις.

ϊπ ό  τών διαλογισμών τούτων κατδχό- 
μεναι άπεμακρύνοντο ένίοτε τού κ ύ κ λο ς  
τόν όποιον οΐ εκλεκτοί σχηματίζουσι περί 
τόν Κύριον καί ήκολούθουν μυστηριψδώς 
μεμονωμένων ατραπόν, ϊως ου άφικνούμι* 
ναι είς μέρος δπου ούδείς άλλο; τάς
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οηκολούθει, /,δύναντο νά κύψ«« « δ  ού- j 
ρανίου θόλου χαί νά ά ν α ζ η τ ι^ ι  να ιόω- 
σιν δ,τι συνίβαινιν μεταςύ τών «νθρωπων 
άλλά · ά «κότη τών παθών ησαν πυκνά 
είς τους ούρανίου; αύτών όφθαλμους,όπω;
«I αύγαΐ ττ,ς αΐων.ότητο; εί; τήν άνθρω
π ο ν  έπιττ/μην.

Μίτοξ.» τών ψυχών αύτών, των περιέρ
γων νά γνωρίσωσι τήν νέαν ταύτνιν γήν, 
ύπήρχέ τ ι;, εί; b  6 καλό; αΰτή; ά γγε- | 
}ο ; ι ΐ π : : « θέλει; γεννηθ·?. ποτε έκ τή; 
γασ*.ρ;ς γυναικός τίνος* θέλει; έγκατα* 
λείψει τήν αθάνατον μορφήν σου διά τόν 
χόσαον 6ν ό Κύρ'ο; επλασε. » ^

—  Κ ιΙ  πότε θέλω γεννηΟή ·, ήρώτη-
σ:ν ή ψυχη. (

—  Πε^ίμενε, καί προσεύχου περιμ--
νουτα, άπεκρίθη 6 άγγελο;.

Καί ά.'.έττη πρΐ; άνατολάς τοϋ ούρα- 
>ού άφ·/.σϊς τήν ταλαίπωρον ψυχήν πε* I 
ρισσότερον ή πρότερον περίεργον.  ̂ I

ήμερον τινά ό ήλιο; έσκοτίσθη εί; του, 1 
ούρχνού;’ άλλη τ ι; ψυχή εϊχεν έγκατα- 
λείψει τήν γήν καί άμα παρουσ.άσθη εί; 
η ή , πύλγ,ν τοΰ Κυρίου ό άγγελο; τή ; δι
καιοσύνες έύίωζεν αυτΆν.  ̂ I

όλη  ή λαμπρά τοϋ Κυρίου συνοδια ε- 
κλίνε τό γόνυ, ύμ%οΰσα καί Ικετευουσα 
αύτόν, καί έρωτώσα όποΐόν τ ι επραζεν ή 
διωΛθ .ΐ:α  ψ s /i .

*0 Θ.ό; άπΐκρίθ.ι:
—  'Εκαλείτο Κάϊν καί έφόνευσε τόν 

Αβΐλ.
Καί 6 ούρανώ; έσκοτίσθη οιά τό πρώ

τον έγκλημα ώ; έσκοτίσθη διά τό πρώτον
αμάρτημα.

1 —  Τί άρά γ ΐ  υπάρχει έν τω κόσμω,
έλεγε κατ’ ίδιαν ή άγχίτοκο; ψυχή, δπω;
ό~*δΐλφός φονεύει τόν αδελφόν ·, .

Καί έιτρό«{λενε πάντοτε καί προβηύχε·
το περιμένουσα.

Έν τούτοι; τό πρώτον παράπτωμα καί 
τό πρώτον έγκλημα ήγειρον τήν όργήν τοϋ 
θεοΰ' καί ό θάνατο; έπ·/,ρχετο ταχύ; καί 
όλιγώτεραι ψυχαΐ άν/,ρχοντο εί; τόν ού- | 
ρανόν παρ’ ό'σαι κατέβησαν εί; τίίν γήν. 
Αλλ’ όσάκι; άν^ρχετο ψυχκί τ ι;  άπετείνε- 
τ·ο αύτ·$ ή έρώτησι; :

—  Τί νέα μά; φέρεις έκ τής γ ΐ ;  ·,
Αύτη δέ άπεκρίνετο.
—  ’Ενώπιον τοΰ Θεοΰ άπόλλυται ή ά* 

ν^μνησις τών ανθρώπων’ άλλ’ δ,τι ό Θεός

Κ II Η

έκαμεν εΐναι ώραίον, καί η γ ί ,  έν τφ μέ*
5ω τών ταλαιπωριών, έχει αρκετα; ευχα
ριστήσει;.

Καί έπορεύετο νά άπολογηθή προ; τόν 
Κύριον άντιτάσσουσα τα ; άδυνας καί τα ; 
π ρ ο σ ε υ χ ά ; της πρός τά  παραπτώματα

ι  αύτής.
Οί αίώνε; παρ·Λρχοντο, η ο ί  ψυχή ε-

πρόσμενε πάντοτε. ;
Ημέραν τινά, οί άγγελοι, κυπτοντες

ένώπιον τοΰ αιωνίου θρόνου, εΐδον, δχι
I όργήν, άλλά δάκρυ είς το ύ ς  οφθαλμούς
I τού Κυρίου* τό δέ δάκρυ τοΰτο πρού;έ-
I νησε τόν κατακλυσμόν.
I Τεσσαράκοντα ήμέρας ό ουρανός έκλαυ-
I σεν έπί τοίς άμαρτ'/ιμαβι τής γης, και δ
I γή ήφανίσθη.
I έκ  τοΰ υψους τοΰ ουρανίου θόλου, οί

άγγελοι έθεώρουν προσευχόμενοι, όπως h-
μεΐς εντεύθεν προσβλέπομεν άστέρα τινα,
ά\τ·.κειμϊνόν τι επιπλέον έπί τών ύδατων
ητο ή κιβωτό; τοΰ Νώε.

ή  ταλαίπωρο; ψυχή η περιμένουσα
τήν γέννησιν αύτη; έπίστευσε προ; στιγ- 
μήν δ τι ό κόσμο; έξαλείφθη διά τήν αιω
νιότητα καί δτι έπομένω; δεν ήθελε γεν- 
νηθή. ή  κιβωτό; τ$ί έδωκεν έλπιδα ό

I κόσμο; έπανεφάνη.
I Οσάκι; ψυχη τις έγκατέλειπε τόνού- 

ρανόν διά τήν γήν, αύτη τνι συνώδευεν 
I δσον ητο δυνατόν μακροτερ*, και τ?ι & 

λεγεν.
— ■ Αδελφή μου, έν τί) έπιστροφΐ) σου, 

θέλεις μοι διηγηθή τ ί  κάμνουσιν έν τώ 
I κόσμω.
I Καί έκείνη έγίνετο άφαντος.
I όσάκις κατά τήν ώραν τής προσευχής 
I ή άγχίτοκος ψυχή εύρίσκετο πλησίον τοϋ 

άγαθοΰ αύτής άγγέλου, τώ  έλεγε.
, —  Θέλω γεννηθή γρήγορα·,

—  Περίμενι καί προσεύχου.
Καί οΐ αιώνες παριίρχοντο. 
έν τούτοις αί κακίαι έπλτ/,θυνον καί 6 

κόσμος έγένετο έντελώς κακός. Α ί εύφη- 
μίαι ηύξανον έν τώ ούρανώ δσω ή θεοσέ
βεια άπώλλυτο έπί τής γης. Μ όλις κα
τά  μακρά διαστήματα άνιίρχετο έζόρι* 
στός τις ψυχ?ι, καί αυτη έγίνετο δεκτή 
μετ' άνθέων καί χωρών 6 δέ Θεύς την 
ηύλόγει.

έπειδή ή τιμωρία δέν άνεχαίτισε τάς 
άμαρτίας ό Θεός ηύδόκησε νλ προσπαθή-
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ση διά τής συγγνώμης, βπλασε ψυχήν 
Χ*τ εικόνα ττ,ς άγιότητο; αΰτοΰ καί ττ,ν 
έπεμψεν ε£; τήν γ·7,ν. Οί άγγελοι τήν 
συνοδέυσαν ψάλλοντες καί εαειναν γονυ
κλινείς έπί πολυ άφου δέν εβλεπον πλέον 
αύτην.

Μόλις ή ψυνν] αΰτη, ftv ό Θεο; ώνό|λα- 
®εν υίόν του,ό οέ κόσμοςώνο^ασεν ίτ,^ουν, 
ίινίλθε τριάκοντα 2τν) έν τ*?ι έζορία, καί 

ψυχαί νίρξαντο νά έπανέρχωνται είς 
τό ν  ουρανόν έξηγντ,σμέναι παρχ του Οεαν- 
θρώπου* έκάστ'Λ 'ψ ΐρα  ητο εορτή, έκά- 
στ/ΐν ί[λέραν ή εύίαψονία της αίωνιότη- 
τος έπανηρχιζε χαρωπή καί λαμπρά καί 
καθ’ έκάστην ό ουρανός έπληροΰτο παρ
θένων καί μαρτύρων.

Τέλος, ό υίός του Θεοΰ έπανήλΟεν 
μετά τήν έκτέλεσιν τής αποστολής του, 
κρατών είς τάς αίμοσταγεΐς χεΐράς του 
τόν άκάνθινον στέφανόν του.

6  Θεός τω είπεν:
—  Ελθέ Υιέ μου* οί πόδες σου έπλη- 

γώθησαν έπί τών λίθων τής όδοΰ, άλλ' 
ή καρδία σου διέμεινε άγνή πρός τους 
πειρασμούς.

Καί τόν έκάθισεν πρός τά δεζιά του.
—  Τίς εΐναι λοιπόν ό κόσμος ουτος, 

ελεγε κατ* ίδιαν ή ρεμβή ψυχή, δπου έ- 
τόλμησαν νά θανατώσωσι τόν υίόν τοΰ 
Θεοΰ *,

Πολύς έγένετο λόγος έν τώ ούρανώ 
περί τίνος μεγάλης αμαρτωλής *̂ ν ό Χρι
στός εκαμε νά μ-ετανοήτ/) καί ήτις έπε- 
ριμένετο μετ' ανυπομονησίας.

Αφίκετο.
0  πρώτη ύποδεχΘεϊσα αύτήν ψυχή 

ητο ή προσμένουσα τήν γεννησίν της, καί 
τνί ειπεν:

—  Αδελφή μου, πώς οινομάζεσο *,
—  Μαγδαλινή, άπεκρίθη ή αμαρτωλή.
—  Καί ή γή εχει πολλάς ήδονάς-,
—  Ναί* άλλ1 είναι πρόσκαιροι καί μό

νον αί τοΰ Κυρίου εΐναι αίώνιαι.
Καί ή Μαγδαλινή πορευθεΐσα έγονυ- 

πέτισε πρό τών ποδών τοΰ Θεοΰ.
ή  ψυχή έζηκολούθει περιμένουσα* ή

κουσε τοΰ Κυρίου λέγρντος τνί Μαγδα- 
λιννί: « Μεγάλω; θέλει coi άναλογισθή 
έν άφέσει τών άμαρτιών ό'τι πολυ ή- 
γάτπασας »· Καί έσκέπτετο όποϊόν τ ι εΐ
ναι 6 ϊρως οδτος, ό άγνωστος έν τφ  ού- 
ρανω, δστις προύςένησε τήν απώλειαν

τής Ινίίας καί οστις έσωζε τήν 5Ιαγδα- 
λινήν.

Ουτω έσκέπτετο έπί μ,αλλον καί (Ααλ- 
7νθν ανυπόμονο; νά ΐδνι άποκαλυπτόμ.ενα 
τά  μυστήρια τοΰ κόσμου τούτου, δπου 
6 Θεός έζιόριζε τόσας ψυχάς, τοΰ άγνώ* 
στου τούτου καί άπομεμακρυσμένου κό
σμου, δπου άντί ετών τινων ηδονής έθυ- 
σιαζον τήν αιώνιον ευδαιμονίαν. Δέν ήτο 
επιθυμία τοΰτο, διότι ή φύσις της άπηγό- 
ρευεν αύτνί νά εχη τοιαύτην* ήτο ελπίς- 
Ισως έπεΟύμει νά ΰποφέρτ, ώς αί άλλαι τ4 
μαρτύριόν της, δπο>ς έπανέλθη είς τόν 
Θεόν έστεμμένη μετά δύο στεφάνων’ ίσως 
δέν ήτο καί τόσον θείας φύσεως ώς αί ά- 
δελφαί τη; άλλ* εϊχεν ΰπος-vi τήν όργίλον 
πνοήν τοΰ πεπτωκότος άγγέλου, ήν έφύ- 
σησεν έπ' αύτών, έγκαταλείπων τόν ού- 
οανόν. Έν τούτοις, είναι βέβαιον όμως δτι 
έν τώ μέσω τής απείρου μακαριότητος τήν 
πρόσκαιρον ταύτην χαράν περιέμενε.

Καί οσάκις συνήντα τόν άγγελόν της, 
τώ άπέτεινε τήν αύτήν έρώτησιν, είς 
έλάμβανε τήν αύτήν πάντοτε άπάντησιν.

Αί ειδήσεις άς έλάμοανον έκ τής ^ής 
δέν ήσαν έν τούτοις πολΰ επαγωγοί όιά 
κόρην τοΰ ούρανοΰ. Οί αποστολοι ηκολου* 
θησαν μετ’ οΰ πολΰ τόν Χριστόν, καί έάν 
ήρχοντο άγνήν εχοντες τήν ψυχήν, ήσαν 
ομως πολΰ παραμορφωμένοι κατά τό σώ
μα. Οί άνθρωποι έφαίνοντο δτι δέν ήθε
λον νά άκολουθήσωσι τήν ύπό τής θείας 
χειρός /αραχθεΐσαν όδόν. Αί παρθένοι, αί- 
τινες έπανήρχοντο είς τόν ούρανάν, ηύχα- 
οίστουν τόν Θεόν δτι έξεδύσατοαύτάςτοΰ 
γήινου περικαλύμματος, καί, όσάκις ώμί- 
λουν περί τής γής, ώμίλουν χωρίς λύπην.

Π ψυχή έπρόσμενε πάντοτε.
Οί αιώνες παρήρχοντο.

(Ακολουθεί.) 
Λ . Βαμχάς.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

ΚΛΕΠΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ. T0V χρόνον 
τής αύτοκρατορίας, ήμέραν τινά, καθ ίΐν 
ό στρατός, έν τ$ αύλίί τοΰ Κερ*μ*ιχοΰ> 
περιέμενε τήν στιγμήν καθ Ϋ4ν ό αυτο- 
κράτωρ Ιμελλε νά τόν έπιθεωρήστρ, αξιω
ματικοί τινες, έπωφελούμενοι έκ τ ί ς  α
πουσία; τής Αύτοΰ Μ εγαλειότητος, άπ*·



φάρσαν νά μϊταβώίτιν, δ««ς προγ*υμ«· 
τίβωσιν, είς τό Βί$&, δπου Οπήρχ* ξ*ν·» 
δοχίίον απέναντι τοδ μέρους ίκείνου τοΟ 
κήπου τβδ Κεραμεικβυ, τό όποιον έκτ*ί» 
νιται έπί τής όδοΰ #ίβολι. Έπαγγ$Λμα- 
χίας τις, $στις ήκουβε τήν συνομιλίαν 
των, τρέχει έμπρός, παρουσιάζεται είς 
τόν ξενοδόχον καί τφ  λέγει* « ό  κύριος
*  μου καί πλεϊβτοι άξιωματικοΐ φίλοι t o u  

” Ιρχονται νά προγευματίσωσιν έδώ, φρον-
* τίσατε άμέσως νά προπαρασκευασθ$ Ιν
* δωμάτιον, νά μοί to iff μία έμπροσβέλ-
* λα καί μία πετσέτα, διότι έγώ θέλω 
» τους «πηρετήβει είς τήν τράπεζαν διά  
» λίγους, τοί»ς Οποίους αγνοώ.»

ΑΙ διαταγαί έξετελέσθησαν πάραυτα* 
οΐ αξιωματικοί φθάνουσιν, 6 αυτοσχέδιος 
ύπηρέτης τρέχει πρός προΰπάντησίν των 
καί τούς όδηγεϊ εύγενώς είς τό δι* αύ- 
τούς προσδιωρισμένων δωμάτιον. Τά σκεύη 
τής τραπέζης ^σαν άργυρδ' 6 ίπ α γγίλ · 
ματίας έλάμβαν^ τάς παροψίδας κενού* 
μένας καί τάς έναπέθετεν είς τό π λ η 
σίον δωμάτων. Φέρεται φαγητόν μ ετ ’ έμ -  
βάμματος* 6 υπηρέτης μας, έπίτηδες καί 
ώς έξ άδεξιότητος δήθεν, καί άπροσεξ(*ς, 
άφίνει νά πέστ) μέρος αύτοΰ έπί τής χει- 
ρίδος ταυ στρατηγού Αα Χ α . . .  s .  ό 
σ τρ α τη γέ, ώς *?ίτον έπόμενον, γίνεται 
κατακόκκινος έκ της όργής* 6 ύπηρέτης 
τόν παρακαλεΐ γονυκλιτής νά μή τόν κα
ταστρέφω* Λ^τι 6 κύριός του, ό Εενο^ό- 
χο$, θά τόν άποβάλη άναμφιβόλως, έάν 
μάθνι τήν άπό^ειξιν ταύτην τής άνεπιτη · 
οειότητός του* άλλως, $τον έκεΐ πλησιέ- 
στατα, ά$ός Δελφίνος, έπιτή^ειος καθαρι- 
στής ένδυμάτων, δστις ή^ύνατο νά έπα- 
νορθώση τήν βλάβην, έάν 6 Κ . στρατηγός : 
ευηρεστείτο νά τφ  έμπιστευθ^ τό Ιν&υμά 
του έπί τινα λεπτά* δπερ καί έγένετο·

Τότε ό κατεργάρης μας ζητεί παρά του 
οικοδεσπότου £ν τραπίζομάνίυλον, άφου 
τφ  ανεκοίνωσε τό συμβάν του θέτει έντός 
τα σκεύη τ ίς  τραπέζης, τό Ιν^υμα τοΟ 
στρατηγού άνωθεν, . . . .  καί ί£ού τον α
ναχωρεί, Ινα μ* έπ#νέλθν) πλέον.

Μεγίστη Οπήρξεν ή αμηχανία τοδ ς ρ χ -  
τηγου μέ τό ϋχοκά{ΜΤογ9 4 ‘ύνατον νά 
παρευρεθϊί είς τήν έπιθ«ώρησ>ν. b  αύτο- 
κράτωρ iH % » n  τήν £νσ*ρέ*κιιάν to u , 
αλλ δταν οί σνμπόται του κλαπέντος 
τώ σιηγηθησαν τά πράγματα, ώ* εϊχον

λάβη χώραν είς του Β ε$υ, έγέλασε πολίι, 
έσυγχώρησε τόν σ τρ α τη γέ  καί θά συνε- 
χώρει προθύμως καί τόν κλέπτην αύτόν 
.τοσοΰτον ευρισκε τό παιγνίίιον τολμηρήν 
καί καλώς παιχθέν. 2 , j .

ΑΙΝΙΓΜ Α.
Μή ζητ^ς μακράν νά ς του Σταδίου*είμ*ς 
Katl της πολιτείας 5’ένας έκ τών δούλων κ’έγώ 
Ομφαλοΰ ίστερ ημένη *ς τών φρουρών τους σίκκονς

" [μίνα».
Καί πληγών ίατρβυμένων μόνον ίχνος άποαίνω 

Αν μ& άποκεφαλίσ^ς,
Αν τ ί ς  μέσης μ ι  ατερ^σιρς 
Καί ίν^ς «κ τών ποδών μου,
*Ειύρω τβΐβ τήν ^δόν μου*

Εναέριος Οά τρίξω καί τά ώτά βου θά πλήξω 
Γέννημα τών τηλεβόλων οτι ι ίμ α ι  Οά σου δ«ίξω.

Ε. Σ,

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ. ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΣ.

Πρό ένός μηνόί, κατά τήν λήξιν τής «. 
έξαμηνίας ένομίσαμεν καλόν νά άναμντί- 
σωμεν είς οσους #έν έπλιίρωσαν ετι τίιν 
τήν συνδρομήν των οτι πρέπει νά άποδώ- 
σωσιν αύτήν, καθώς καί είς δσους ειχον 
πληρώσει μίαν εξαμηνίαν δτι πρέπει νά 
πληρώσωσι καί τήν άρξαμένην, άλλά 
πολλοί έ νόμισαν φαίνεται δτι δι’ άλλους 
έγράφησαν. Αναμιμνήσκομεν λοιπόν «ΰ- 
τοΐς καί πάλιν δτι δίκαιον καί ώφέλιμον 
είναι νά άποδώσωσι τήν συνδρομήν των, 
διιίτι άνευ τής προπληρωμής αδύνατον νά 
έπαρκέστι ποτέ έκδότης τις καί νά ρυθμί- 
σγ τά άπειρα καί απρόοπτα πολλάκις 
έξοδα τά συμπαρομαρτοΰντα τάς τοιαύ* 
τας έπιχειρήσεις.

Οί έν ταΐς έπαρχίαις δύνανται νά πεμ- 
ψωσι τήν συνδρομήν των διά χαρτονο
μίσματος ή διά γραμματοσήμου έντός έπί 
συστάσει έπιστολής. 01 δέ φίλοι άνταπο- 
κριταί ήμών, δπου Ιχομ*ν τοιούτους, πα- 
ρακαλούνται νά φροντίσωσι τήν ε?σπρ«ζιν 
καί άποστολήν των συνδρομών πλέον.
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- t 4  ίέτβφτος τίμ ος του Μυθιστόρημα* 
τος 6 Κάμ»ς τοδ Μοντεχρίβτου έτ*λ»ί»’ 
<W τήν 4β |ομ άδα  ταύτην* δέ θέ- 
λουσι νit γίνω®» συνδρομηταί καί τβ ύ ^3» 
Ι ς  μάβ βίδβπβιήσωσι» άποστέλλοντίς «Α 
τ(& ϊντίτιμον «ύτοϋ Ιν Ιτος.

Τό άντίτιμον «ώτοΟ $»%% Λ 
ρ«σις δραχμήν §U&  μ«τά τ ί ς  o«y|p(*W ,, 
τής Βιβλιοθήκης. , .<;#rq


