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Ε ις  τό τέτα ρτον  τοΰτο φυλλάδιον 
λήγει 6 πρώ τος μήν τή ς  δημοσιεύ 
σεως τή ς  ’Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έ -  
νομίσαμεν δέ καθήκον ημών νά εύχα- 
ριστήσωμεν τούς έν ΆΟήναις 4 1 7  
συνορομητάς αύτής, τούς έν Ιίειραιει 
8 0 , καί τούς 3-10 τών λοιπών μερών

τέσσαρας πόλεις τής Τουρκίας, όπου 
άπεστείλαμεν, 135  συνορομητάς καί 
τούς 4 2  τής Δυτικής Ευρώπης. Πρός 
τούς 1 0 1 4  λοιπόν συνδρομητάς η
μών άπευΟύνομεν τά ς  ευχαριστήσεις 
μ α ς  διά τήν εύγενή αύτών προθυμίαν 
εις ύποστήριξιν τής ’Εθνικής Βιβλιο
θήκης. Θέλομεν δέ προσπαθήσει νά 
άναδείξωμεν ταύτην αξίαν τή ς  σ υγ
καταβατικής εύνοίας αύτών, άκολου- 
Οοΰντες τήν αυτήν 6ούν ήν μέχρι 
του δε έβαδίσαμεν, καί παρεκκλίνοντες 
ταύτης μόνον ινα, εισερχόμενοι εις 
τά ς  π ο λ λ ά ς  τή ς  φ ιλολογίας ατρα
πούς, σ υλλέγω  μεν δ,τι τερπνόν, δ,τι 
καλόν καί ποικίλλωμεν ουτω τήν 
μικράν φιλολογικήν ημώ ν ανθοδέ
σμην.

Π ολλο! προθυμοποιούνται νά προς- 
φέρωσιν ήμίν άρθρα πρω τότυπα  ή με- 
ταπεφρασμένα καί ιδιαιτέρως εις τών

εύδοκιμωτέρων ημών ποιητών, ό Κ . 
(■). Όρφανίδης θέλει κοσμεί άπό και
ρού εις καιρόν διά τή ς  ήδυμελοΰς αύ
τοΰ μούσης τά ς  στήλας τή ς  ’Εθνικής 
Βιβλιοθήκης.

Έ ν  δέ τ ι  μόνον ύπενΟυμίζομεν εις 
τούς ΚΚ. συνδρομητάς ήμών ότι ινα 
τοιαΰτα έργα προοδεύσωσιν είναι α
νάγκη τή ς  προπληρω μής τή ς  συνδρο
μής· άφοΰ μάλιστα  είναι καί το- 
σοΰτον μικρά* διότι συγκρίνοντες τό 
ποσόν τών τυπογραφικών φύλλων τή ς  
’Εθνικής Βιβλιοθήκης και το τών ά λ 
λω ν έν Έ λ λ ά δ ι έκδιδομένων περιοδι
κών, ευρίσκομεν οτι ώφειλε νά τ ιμ α -  
ται οραχ. 8 έν ΆΟήναις καί ούχί 
3 ,GO.

Ε πειδή  δέ οί πλείστοι τών Κ . Κ . 
συνδρομητών καί μάλιστα των κυ
ριών άπητησαν τήν δημοσίευσιν εκτε
ταμένου τινός καί ωραίου μυθιστορή
ματος, άπεφασίσαμεν τήν έκδοσιν τοΰ 
Κ Α Α Α ΙΣΤ Ο Υ  τών έργων τοΰ πολυ
γράφου καλάμου τοΰ Ά λ .  Δουμα, τοΟ 
Κ Ο Μ Η Τ Ο Σ MOISTΕ -  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  
είς γλώσσαν καΟαράν καί ομαλήν με
ταγλω ττισμένου ( I ).

Τό μυθιστόρημα τοΰτο θέλομεν έκ- 
δίδει έν παραρτήματι, ώστε νά δύναν-

(1) Τοΰ δ'ογου τούτου έδημοβιιύθησβν δύω ί  τρί* 
φυλλάδι* αλλοτ» του Κ. Κοψ^πούρογλου άλλλ 
δςν V,;fjfoy.£V uvc£ fvsxtt Suxir.ii η



ται οί Κ Κ. συνδρομηταί μετά τό τέ
λος αύτοΰ νά σχηματίσωσι βιβλίον 
πολύτομον είς εύφόρητον σχήμα.

Τό παράρτημα τοΟτο εξ ένός τυ- 
πογράφικοΟ φύλλου συγκείμενον, είς 
σχήμα δμοιον τοΰ τή ς  Ε θνικής Βι
βλιοθήκης, περισσότερον δμω ς περιε
κτικόν ταύτης, επειδή θέλει έκτυποΟ- 
σθαι διά στοιχείων τών ενδεκα, π λα - 
τύτερον κατά δυο τετραγωνίδια καί 
κατά 4 στίχους έπί πλέον εις έκά- 
στην σελίδα, θέλει περιέχει ύλην 
δυο συνήθων τυπογραφικών φύλλων 
είς όγδοον.
. Ή  συνδρομή έτησία καί προπλη- 

τέα βρίζεται δι’ δντινα θέλει νά ?ναμ- 
βάνη μδνον αυτό είς δραχ. 7 ,2 0  έν 
Ά θήναις, 8 έν τα ΐς έπαρχίαις καί 10 
έν Τουρκία.

Διά δέ τούς Κ. συνδρομητάς τής 
Ε θνικής Βιβλιοθήκης έν Ά θήναις 
δραχ. 10 μετά τής συνδρομής ταύτης, 
έν ταΐς έπαρχίαις δραχ. 12  καί έν 
Τουρκία: δραχ, 20 .

Οί Κ . συνδρομηταί τής ’Εθνικής 
Βιβλιοθήκης είναι έλεύθεροι νά λαμ- 
βάνωσι τό παράρτημα ή μή.

Ό  έπιθυμών νά γίνη  συνδρομητής 
υπογράφει τήν έγκλειστον αγγελίαν.

Τοιουτοτρδπωςή ’Εθνική Βιβλιοθή
κη γίνεται ίση πρός τά  λοιπά έν Έ λ -  
λάδι περιοδικά καί τιμάται έν τού- 
τοις κατά τό ήμισυ περίπου όλιγώ - 
τερον έκείνων.

ΑΡ. ΒΑΜΠΑΣ.

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ .

Ό  θαλάσσιος Σίφων.
ό π ο ια  μιμ,ακρυσμςένη κ α ί κ α τ α χ 
θόνιος βοι4! ιΓναι b τα χύ ς  σίφων συ- 

στριφδμ,ινος κ α ί ύψουμ,ινος ώ ς ιη#- 

ρβμίς.
M ille ro y e .

Άναχωρήσαντες τών παραλίων 
τής Γαλλίας έφθάσαμεν μέχρις έκα- 
τόν λρ^γών μακράν τοΰ 'Α γίου Δο-

μίγκου χω ρίς έκτακτον Tt συμβάν νά 
ποικίλη τόν πλοΟν ήμών. Ή  αυρα, 
ήτις έγένετο μικρόν κατά μικρόν 
τάς πρωίας έπαισθητή καί ήνάγκαζεν 
ήμάς νά πλέωμεν πλησίστιοι, ήρχίαε 
τότε μο'λις νά πνέη πω ς, μετ’ όλίγον 
δέ άνεπαισθήτως · ήγέρθη άνεμος, 
άπέβη σφοδρός καί ή ημιολία ήμών 
Ισχιζε τά κύματα μετ’ έκπληκτικής 
ταχύτητος.

*Αν και δ άνεμος ήγέρθη ουτω 
αίφνιδίως, ή ατμόσφαιρα ήτο καθαρά 
καί ή δψις τοΰ ούρανοΰ τοΰ ώραιο-. 
τέρου κυανοΰ χρώματος. Περί τάς 
ήλίου δυσμάς ό ορίζω ν φλεγόμενος 
ύπό τοΰ μεγαλοπρεπώς καταδύοντος 
ήλίου έν τί) θαλάσση, ειχε τήν δψιν 
έκτεταμένης πυρκαϊας, ή δέ έπιφάνεια 
τών ύδάτων, καταστράπτουσα ώμοία- 
ζε πρός λίμνην άπέραντον τετηγμέ- 
νων μετάλλω ν καί έάν κατά τύχην 
πτηνόν τι θαλάσσιον διήρχετο τών 
μερών αύτών τοΰ ούρανοΰ, οί όφθαλ- 
μοί ήμών,οιτίνες τό ήκολούθουν μετά 
κόπου, τό έβλεπον ώς φέψαλον χάρ
του ύψούμενον ύπεράνω τών φλογών. 
Διευθυνο'μεθα κατ’ εύθεΐαν πρός τόν 
ήλιον καί θεατής τ ις  τοποθετειμένος 
είς τινα άπόστασιν άφ’ ήμών, ήδύνα- 
το νά πιστεύση οτι έμέλλομεν νά ά- 
ποτεφρωθώμεν, προσεγγίζοντες τήν 
φλέγουσαν ταύτην έστίαν, ώς σκνΐψ 
ίπταμένη περί τήν λυχνίαν καί 
καίουσα τάς πτέρυγας αύτής. ’Αλλά 
τό συμπληροΰν τήν θαυμασίαν ταύ- 
ττ]ν σκηνήν ήτο ή έπιμήκης σκιά τοΰ 
πλοίου, μετά τών ίστών αύτοΰ, τήν 
όποιαν ή ταλάντευσις τών κυμάτων 
έποίκιλεν,μετέβαλεν,είς τρδπον φαν
ταστικόν καί παρίστα τήν ήμιολίαν 
ήμών ώ ς τόν γ ίγα ντα  τής ναυτιλίας.
• · · · · · · ·  · · ·

Αίφνης μακρά λευκά κύματα, συ
στρεφόμενα, άφρώδη, ήρξαντο νά 
κτυπώσι τήν πρώραν τοΟ πλοίου ή
μών, τοΟ έλαφρώς ίω ς  τότε νιχο- 
μένου. ,

’Εντούτοις· ή περιστροφή τοΟ υδ«-

*κ>ς, έξαπλουμένη κύκλοτερώς, Ιφθα- 
σεν είς εκατόν όργυιών περίπου άπό- 
στασιν ήδύνατο' τις νά εΓπη παρατη- 
ρών τόν κυλινδισμόν αυτόν τών ύδά
των, δτι ή θάλασσα συνεταράσσετο 
ύπδ τίνος εσωτερικής έπαναστάσεως. 
Μετά μικρόν τό ύδωρ ύψώθη εις λό
φον καί έχώρησεν ενώπιον ήμών, έ- 
ξογκούμενον καθ’ δσον έπροχώρει 
μετά βοής, μυκηθμοΰ, τοΰ οποίου δέν 
ήδυνάμην νά μαντεύσω τήν αιτίαν, 
ά λλ ’ ό όποιος δέν εΐχέ τι τό φοβερόν. 
Μικρόν κατά μικρόν, έκ τοΰ μέσου 
τοΰ υδατώδους τούτου όρους, ειδον 
άναφαινομένην στήλην, ήτις ύψώθη 
συστρεφόμενη, συρίζουσα, μηκυνομέ- 
νη καί έγγίζουσα διά τής κορυφής 
αύτής τά νέφη. Τότε ήτο θαυμάσιον 
καί μεγαλοπρεπές τό θέαμα τοΰ κρυ
στάλλινου τούτου στύλου μεταξύ τής 
θαλάσσης καί τοΰ ούρανοΰ· αί αντα
νακλάσεις τοΰ ήλιου τόν έχρωμάτιζον 
διά μυοίων αποχρώσεων, καί τά χρώ
ματα τοΰ ούρανίου τόξου ένούμενα ώς 
είς πρίσμα έφώτιζον τόν κώνον διά 
ζωηροΰ φωτός, πορφυροΰ, πολύχρου, 
ένώ αί σκιαϊ άπωθούμεναι πρός τήν 
βάσιν, έδείκνυον αύτόν ώς ιστάμενον 
έπί χαλκού στυλοβάτου, ύποβαστά- 
ζοντος τολύπας χιόνος.

—  Σίφων ! Σίφων ! ανέκραξαν μια 
φωνή άξιωματικοί καί ναΰται.

Ε ίς τάς λέξεις ταύτας ήσθάνθην 
ακούσιον τρόμον Βιότι ήτο τό πρώ
τον ήδη οτε έβλεπον τό φαινόμενον 
τοΰτο, τό όποιον είς τάς ψευδείς πε- 
ριγραφάς ή τούλάχιστον ύπερβολι- 
κάς άς ειχον άναγνώσει, μ’ ειχεν 
εντυπωθεί εις τό πνεΰμα ώς κινδυ- 
νωδέστατον ειχον σχηματίσει φο- 
βεράν ιδέαν περί τοΰ θαλασσίου τού
του φαινομένου* μοί έφαίνετο δτι έ
μέλλομεν μετ’ όλίγον νά καταβρο- 
χθισθώμεν ύπό τοΰ όγκου τοΰ υδα- 
τος· άλλ’ ή γαλήνιος Ικφρασις τών 
προσώπων μοί ένεθά^υνεν. ’Εντού
τοις ή σιγή τοΰ θαυμασμοΟ καί όχι 
700 τρόμου, έβασίλβυε μεταξύ τών

ναυτών καί π ίσα ι αί προφυλάξεις
\ "S "ι Γ1“ 'περιορι^οντο να πηοαλιουχωσιν επι- 

τηδείως Γνα άποφύγωμεν τήν συνάν- 
τησιν τοΰ σίφωνος.

Άφοΰ έθαύμασεν ό πλοίαρχος έπί 
τινας στιγμάς τήν άληθώς μαγικήν 
ταύτην σκηνήν, άνέκραξεν.

—  ’Ανοίξατε τήν κανονοθυρίδα, 
πληρώσατε τό κανόνιον τής πρώ
ρας. Πρός τόν άνεμον πηδαλιούχε! 
πρός τόν άνεμον όλίγον . . .  Κ αλά. . .  
Κυβέρνα ουτω. Προσοχή εμπρός! 
Πυρ!... Τό κανόνιον έκπυρσοκρότησεν 
άντήχησεν ύπεράνω τής αβύσσου καί 
ή σφαίρα έκτύπησε τήν στήλην 
κατά τήν βάσιν, ήτις έταλαντεύθη 
πρός στιγμήν, ειτα επεσεν αίφνιδίως, 
όμοία πρός σωρόν χιόνος έκ τών ό- 
ρέων καταπίπτοντα.

Μετά τινα δευτερόλεπτα, ό Ω κεα
νός δέν έφερεν ούδέν ίχνος τοΰ πα 
ραδόξου τούτου φαινομένου. Έ πανε- 
λάβομεν τόν πλοΰν ήμών περί τήν δύ- 
σιν καθ’ ήν ό δίσκος τοΰ ήλίου, κατά 
τό ήμυσι κεκρυμμένος, έφώτιζεν ήμάς 
διά τών τελευταίων αύτοΰ άκτίνων 
ή άναπεπταμένη θάλασσα, παντα- 
χοΰ έρημος, έπεσκοτίζετο μικρόν 
κατά μικρόν, ή δέ έλαφρά ναΰς έτρε
χε, σκιρτώσα έκ νέου έπί τής τετα- 
ραγμένης θαλάσσης, μετά ταχύτη
τος τόξου, ώς εί ήθελε νά παλαίση 
πρός τήν ταχύτητα μετά τοΰ άστέ- 
ρος τή ; εσπέρας. Αίφνης τό φώς έ- 
φάνη έκλεΐπον, διότι είς τά  κλίματα 
ταΰτα τό σκότος δεν διαδέχεται τήν 
ήμέραν βαθμιαίως, άλλ’ ή μεταβολή 
γίνεται παρευΟύς· δέν ύπάρχει παν
τελώς έκεΐ σκιόφως* Τά δέ κύματα, 
ό όλκός, ή θάλασσα, ή ναΰς, ό όρί- 
ζων ήφανίσθησαν καί τά πάντα πε- 
ριεκαλύφθησαν είς τά σκότη τής νυ- 
κτός.

Τ. Hennequin.



ΙΣΤΟΡΙΑ T o r  K P I N O M O r .
Ούδείς, νομίζω^ άγνοεϊ σήμβρρν 

τό πολυθρήλλητον Κρ ι ν ο λ Γ ^ Όν  
τών κυριών μας, και άν ύποτεθή κα
τοίκων τό χωρίον Ποντικότρυπαν 
τής επαρχίας του. Οί πλεϊστοι όμως 
άγνοοΰσι τήν καταγωγήν του. 'Ρ ι-  
φθέν ώς άερόστατον έν μέσω τής εύ- 
ρωπαϊκής κοινωνίας υπό τοΰ συρμοΰ, 
υίοθετήθη μετά στοργής ώς νέον τι 
παρ’ όλων τών κυριών, πάσης ήλι- 
κίας και τάξεως· έγένετο εδώ μέν 
πρόξενον κομψότητος καί χάριτος, 
έχει δέ άντικείμενον γέλωτος καί έμ- 
παίγμοΰ· πολλάκις δέ καί άφορμή 
δυστυχημάτων, διενέξεων συζυγι
κών, πυρκαιών, νοσημάτων, καί Κύ
ριος είδε ποίαν άλλην Ίλιάδα παθη
μάτων σύρει ώς ουράν, ή φραγκική 
αύτη φουσκωμένη ούρά τών χαριτο- 
βρύτων κυριών μας.

Καί μόλον τοϋτο ό επινοηθείς αύ
τός νεωτερισμός φέρει είς τήν ράχην 
του ηλικίαν δύω σχεδόν αιώνων, καί 
μεσαιωνικήν καταγωγήν. Αί γυναί
κες έν Γαλλία, κατ’εκείνην τήν επο
χήν, διά νά φουσκόνωσι τά φορέμα
τα των, εφερον δπως αί κομψευόμε- 
ναι σήμερον κυρίαι μας, ύπ’ αύτά, 
κύκλους έκ σιδήρου, ή έξ όστοΰ φα- 
λαίν/;ς, ή καί εξ ξύλου, περιτετυλιγ- 
μένους διά λωρίδων, πανιού, τούς ο
ποίους έκάλουν Vertugadins.

Ή  έφεύρεσις τών Verlugadins ά- 
νήκει, ώς βέβαιοι γάλλος τις συγ- 
γραφεύς, εις πολυθέλγητρόν τινα 
γαλλίδα, ήτις έπεννόησε δι’ αύτών 
νά ύποκρύψη τόν άδιάκριτον καρπόν 
μυστικοΰ τίνος έρωτος. Τό πράγμα 
ήρεσεν αμέσως εις τάς κυρίας, καί 
εύρε, κατά τήν παροιμίαν « ό τ υ 
φ λ ό ς  κ ατ ή φ ο ρ ο ν. » Τά Vertuga
dins έλησμονήθησαν όμως μετά τινας 
χρόνους, άν καί δέν έλησμονήΟη, ώς 
έχω  τήν εύήΟειαν νά πιστεύω, ή α
φορμή δι’ ήν έφηυρέΟησαν. ’Ανέστησαν 
6έ έκ νεκρών περί τάς άρχάς τής

παρελθούσης έκατονταετηρίδος ύπ’ 
άλλο όνομα, όνομασθέντα κάν ι -  
σ τ ρ α  ή π α ν έ ρ ι α  (Paniers) καί Οπό 
τήν μετεμφίεσιν ταύτην του βνόμα- 
τος είσήλασαν-είς τάς αίθούσας τών 
χορών καί τά  ανάκτορα, καί διετ/·- 
ρήθησαν μέχρι τοΰ 1 7 8 6 , ότε μία ώ
ραία άλλ’ ιδιότροπος ύποκοίτρια τοΰ 
θεάτρου, (Mademoiselle Clairon) «  ρώ- 
τη έτόλμησε · ·,νά παρουσιασθή έπί 
σκηνής μή φέρουσα υπό τήν έσθήτα 
κάνιστρον. Ταύτην έμιμήθησαν καί 
άλλαι, καί μετ’ όλίγον τά κάνιστρα 
έξέλιπον άπό προσώπου τής γής, τά 
διεδέχθησαν δέ άλλα παραγεμίσματα 
μάλλον ή ήττον άναγκαια ή εύφυά- 
άλλ’ έπέπρωτο νά συμβή είς ταύτην 
τήν διηνεκώς μεταμορφουμένην έπι- 
νόησιν τρίτη νεκρανάστχσις, καί αυ
τή είναι ή τής έποχής μας υπό τό 
ονομα Κ ρ ι ν ο λ ϊ ν ο ν !

Διαφόρων ειδών paniers ειχον επι
νοηθεί, καί ειχον λάβει τά ονόματα 
Gourgandine, bout-en-train, tatez-y, 
culbule,cache-couche κτλ. καί υπηρέ
τησαν εύστόχως τό ώραίον φΰλον 
είς τάς ιδιοτροπίας καί τάς άνάγκας 
του* άλλ’ ή μεγαλητέρα υπηρεσία 
τήν οποίαν έκαμαν τά  Vertugadins, 
ή paniers, ή Crinolines (όπως άγαπα 
ό αναγνώστης ή ή άναγνώστρια) είναι 
ή άκόλουθος. '‘Οτε εΐς δούξ τοΰ Μον- 
μορενσύ έπολιορκειτο είς Βεζιέρας 
καί ήναγκάσθη νά παραδοθή εις τήν 
διάκρισιν τών σκληρών πολιορκητών, 
κυρία τις συγγενής του ή Αουίζα 
τοΰ Μοντεϋνάρ σύζυγος τοΰ Φραν- 
σουά Τρεσσάν, είς ήν έσυγχωρήθη νά 
έξέλθη τής πόλεως έλευθέρως, τόν 
έσωσε, κρύψασα αύτόν υπό τό κρινο- 
λινόν της· όταν δέ ούτος έζητεΐτο είς 
όλα τά μέρη τής πόλεως παρά τών 
εχθρών του εύρίσκετο τότε πολύ μα
κράν.

*Ας έλπίσωμεν ότι τό κρινολϊνον 
θέλει τεθή είς αχρηστίαν όσον ουπω, 
άλλά θέλει λάβει πάλιν τήν Τετάρ
την άνανέωσιν μετά τινα χ<*ιρ£ν &*’

Ε Θ Ν Ι Κ Η

άλλο όνομα, όπως συμβαίνει είς όλα 
τά  άνθρώπινα φαντασιοκοπήματα, τά 
όποια άνανεοΰνται άφ’ ού γηράσωσι... 
ΙΙλήν τοΰ άνθρώπου όστις είναι τό 
διηνεκές παίγνιον αύτών.

Θ. Γ. Ο.

Ο Τ Ι Λ Ι Α .
ΔΙΗΓΗΜ Α-

Ε . Μ Α Ρ Μ ΙΕ .

(Συνέχεια ΐδε φυλλάδιον 3 ον)

· Ι Β Β ·

*Αλλά δ έν  '^ ύ ν α τ ο  π λ έο ν  νά υττοφέρτ, 
άπεφ άσ ισ ε νά προτιμήσν] τή ν  κοινοποίη- 
σιν μ ά λ λ ο ν  τοΰ  μυστηρίου ή νά κύπτνι 
α ιω νίω ς υ πό  τή ν  θέλησιν τοΰ  Ο ύάϊς.

Τελευταία τις σκαιότης έφερε τήν έκ- 
κρνιςιν της άποφάσεώς του.

Έ κ ά θ η το  ημέραν τ ιν ά  μ ε τ ά  τη ς  συζύ 
γο υ  κα ί τώ ν  θυγα τέρω ν το υ , α ΐτ ιν ες  τόν  
παρετήρουν μ ε τ ’ α νη σ υ χία ς, μ ε τ ά  το ΰ  υίοΰ 
τ ο υ , ό όποιος βλέπω ν  αύτόν τοσ οΰτον  
τε θ λ ιμ μ έ ν ο ν , δεν  έ τ ό λ μ α  νά τω  όμιλήσν) 
π ερ ί τώ ν  ιδ ίω ν  του θλίψ εω ν, ο τε  υπηρέ
τη ς  α ν ή γ γ ε ιλ ε  τό ν  ύ π ο λ ο χα γό ν  Ο ύάϊς.

— *Αΐ τόν φρικώδη άνθρωπον! άνέκραξεν 
ή κόμησσα. ΙΪ θέα του μέ ταράττει, τό 
ονομά του μόνον μέ κάμνει νά φρίσσω* 
δέν γνωρίζω ούτε τις εΐναι ούδέ τ ι ζητών 
σέ επισκέπτεται τόσον πυκνά. 'Αλλά πα 
ρατηρώ οτι μετά την πρώτην αύτοΰ έπί· 
σκεψιν συνέβη ή άλλοίωσις αύτη έπι σοΰ, 
καί οσάκις διέλθνι την ούδόν τής θύρας 
μας σέ βλέπω περισσότερον τεταραγ- 
μένον* είς τό ονομα τοΰ Θεοΰ, τ ί τρέχει 
μεταξύ σοΰ καί εκείνου*, όποιον μυστή
ριον, είπέ το είς έμέ!

Τίποτε, ψιλτάτη μου Λουκία, απολύ
τως τ ίποτε τό δυνάμενον νά σέ ανήσυ
χη , άπεκρίθη ό κόμης προσπαθών νά δει- | 
χ6$ ήσυχος. Αποθέσεις τινές πειθαρχι
κοί, λογαριασμοί τινες άποβλέποντες τό 
σώμα* ήδη δέ έρχεται ώςπροβιβασθείςδιά 
νά τόνεισάξω είς τόν κύκλον των αξιωμα
τικών είς τήν σημερινήν έπιθεώρησιν, 
*ιθυμεϊς νά 75«ρασταθ’?1ς είς αυτήν;

29

—  Ευχαρίστως, ειπεν ή κόμησσα ήσυ- 
χάσασα έκ τοΰ ήσυχου τόνου τοΰ συζύ
γου της.

Είσήλθον τότε πάντες είς τήν αίθου
σαν. *0 κόμης πλησιάσας τόν Ούάϊς έπέ- 
δωκεν αύτώ τόν προβιβασμ-όν του.

—  Είσαι τέλος πάντων ευχαριστημέ
νο;, τω  εΐπε μέ φωνήν ταπεινήν ή έχεις 
τίποτε άλλο νά μέ ζητήσγ,ς ακόμη.

—· Και, άπεκρίθη ξηρώς ό Ούάϊ;.
—  Πώς ακόμη·,
—  Τό δίπλωμα τοΰτο δέν εΐνχι δ ι ’ 

έμέ η έφόδιον είς τήν πραγματοποίησιν 
άλλης τινός επιθυμίας’ θέλω νά νυμ- 
φευθώ.

—  Εστω' δέν ένδιαφέρομαι είς τοΰτο.
—  Ναι, άλλά τό συνοικέσιόν μου έςαρ* 

τάται άπό σέ.
—  Τίνι τρόπω;
—  θέλω  νά λάβω σύζυγον τήν θυγα

τέρα σου Σοφίαν!
—  Δυστυχή 1 τ ί έτόλμησες νά εϊπτ,ς, 

άνέκραξεν ό συνταγματάρχης μέ αίσθημα 
φρίκης.

—  Τό θέλω, έπανέλαβεν ό Ούάϊς ά- 
κοντίζων βλέμμα διαπεραστικόν έπί τής 
Σοφίας, ήτις έκάθητο είς τήν άκραν τής 
αιθούσης μετά τής μητρδς της.

Τήν στιγμήν ταύτην είσήρχοντο ot α
ξιωματικοί, ό δέ συνταγματάρχης, ύπερ- 
νικών δ ι' ύπερανθροιπου προ'ϊπαθείας τήν 
αταξίαν τοΰ πνεύματός του, έπροχώρησε 
φιλοφρόνως είς υποδοχήν αύτών.

—  Συνταγματάρχα, ειπεν ό Ούάϊς, 
πλησιάζω; αύτόν έχω ιδιαιτέραν τινά 
παράκλησιν νά σας κάμω.

—  Κύριοι, ειπεν ό συνταγματάρχης 
στρεφόμενος πρός τους άξιωματικοΰς λά 
βετε τήν καλοσύνην νά μοί τό συγχωρή
σετε.

’Απεσύρθη μικρόν μετά τοΰ υπολοχα- 
γοΰ, ό όποιος τώ  εϊπε.

—  Παντελώς άναβολάς* θέλεις, να* 
ή οχι, μέ δίδεις τήν θυγατέρα σου·,

—  ό χ ι!  ποτέ!
—  Μίαν τελευταίαν λέξιν, μίαν λέζιν 

αμετάβλητον ώς τήν αίωνίαν δικαιοσύνην* 
έάν ταύτην τήν στιγμήν, δέν μέ παροι*- 
σιάσεις είς τούς αξιωματικούς έδώ  ώς 
γαμβρόν σου ανακαλύπτω δημοσία 8,τ ι  
γνωρίζω.

£θλιε! άνέκραζιν ό  κόμης.
·  *



—  Έγω άθλιος ϊ  Ικραξε μυ*ώμ·νος 
6 Οΰάϊς, μέ πρόσωπον πορφυροΰν* είς σέ 
αρμόζει μάλλον τό δνομα τοΰτο. ·
. —  Λοχαγέ Τρόπλιτις, ειπεν δ συν
ταγματάρχης, σάς διατάττω  έπ’ όνόμα- 
τ ι  του ήγεμόνος νά συλλάβητε τόν ΰπο- 
λοχαγόν ΟύάΓς.

—  Τό ξίφος σας! ΰπολοχαγέ εΐηεν i  
Τρόμπλιτις.

—  Μίαν στιγμήν, κύριοι, ύπέλαβεν 6 
Ούάϊ; μέ φωνήν όξείαν.

—  Μή τόν ακούατε, μη τόν άκούητε, 
έτραύλισεν ό συνταγματάρχης, κρυπτών 
τήν κεφαλήν του έντός τών χειρών του"

—  ίδοΰ τό ξίφος μου, έπανέλαβεν μέ 
φλέγμα ό άγριος Οΰάϊς, καί ίδοΰ τ ΐ έχω 
νά σάς ανακοινώσω. *0 άνθρωπος ουτος 
τόν όποιον σέβεσΟε ώς συνταγματάρχην 
σας δέν έχει τό δικαίωμα τοΰτο. 'Ο άν
θρωπο; ουτος ό φέρων τόν τίτλον τοΰ κό
μητος δέν είναι περισσότερον έμοϋ κόμης. 
Αύτός καί έγώ ήμεθα άπλοΐ στρατιώται 
είς τό τάγμα τοΰ άληθοΰς κόμητος Βέρ- 
νιχ. έκλεψε τήν περιουσίαν τοΰ Βέρνιχ, 
και έλαβε τό όνομά του φονεύσας αύτόν.

ΑΙ λέξεις αυται έπιπταν άλληλοδιαδό- 
χως έκ τών χειλέων τοΰ Ούάϊς διακεκριμέ- 
νως. Αί δύο θυγατέρες τοΰ συνταγματάρ
χου άνταπεκρίθησαν είς ταύτας δ ι’ οίμω- 
γής· ή μήτηρ των έπεσεν εις τους βρα
χίονας τοΰ Ερρίκου, καί οΐ αξιωματικοί 
έμειναν κατάπεπληγμένοι.

—  Λοχαγέ Τρόμπλιτις, εϊπεν 6 συν
ταγματάρχης ύψούμενος καθ’ δλον τό 
μήκός του μετά τής ένεργητικότητος ε
κείνης ·?,ν δίδει ή άπελπισία, εκπληρώσα
τε τάς διαταγάς μου. Κύριοι πορεύομαι 
αμέσως είς τόν ήγεμόνα ήμών.

IV

'Ο Βέρνιχ δέν ήδυνήθη νά ευρτρ τόν 
Δοΰκα ϊνα έξηγηθή πρός αύτόν* μετά 
τινας δέ ώρας συνελήφθη καί άπήχθη είς 
τήν φυλακήν, ή δέ γυνή καί τά  τέκνα του 
έχ,ρατήΟησαν είς τήν οικίαν των. ή  θέσις 
αύτοΰ si; τήν όλεΟρίαν πρωινήν σκηνήν, 
αι έξαιρετικαί εΰνοιαι &ς έό'είκνυε δ ι’ ά- 
πλοϋν έ~ιλοχίαν, ταΰτα πάντα τόν ενο
χοποιούν. λύο αξιωματικοί άπεστάλησαν 
πλησίον τοΰ Ούάίς. Επειδή δέ δέν είχε 
πλέον τίποτε νά φοβήται άπεκρίνετο είς 
(*άς ί.7ϊίρ»τ^6ΐί κύτών fyfc καί

λεπτολόγόυ διηγήσιως, ή δποία δέν άφι-“ 
νεν ούδεμίαν αμφιβολίαν έπί τ ϊς  ένοχή; 
τοΰ κόμητος.

Ί% αύττί ήμέρα 6 πρίγκηψ υπέγραψε 
τό διάταγμα τής εισαγωγής τοΰ κόμη-, 
τος Βέρνιχ ενώπιον τοΰ άνωτάτου δ ικα 
στηρίου καί άπηγόρευσε πάσαν αναβο
λήν ή διάβημα πρός χάριν αύτοΰ.

Τήν έπαύριον, τών συμβάντων αύτών 
έκάθητο είς τό σπουδαστήριόν του συνο- 
μιλών μετά τοΰ γραμματέως του περί 
τής φρικτής αύτής ύποθέσεως, περί ής ή 
πόλις άπασα' συνωμίλει, δτε οίκέτης 
τής έμπιστοσύνης, τόν όποιον μετεχειρί- 
ζετο συνήθως είς μυστικάς άποστολάς, 
είσελθών ειπεν αύτω είς τό ους, δτι ή δε
σποινίς ότιλ ία  έζήτει νά παρουσίασθνί είς 
αύτόν.

—  Η ότιλ ία ! ειπεν ό νέος πρίγκηψ 
μετά τόνου έμφαίνοντος χαράν. Μόνη}

—  ό χ ι ,  Υψηλότατε μετά τής θείας 
της· )

— · όδήγησον αύτάς είς τήν μικράν 
αίθουσαν θέλω τάς δεχθή.

—  Αί! λοιπόν ώραία μου ό τ ιλ ία , εί- 
πεν 6 πρίγκηψ χωρών πρόσχαρις πρός τήν 
νεάνιδα’ όποιος σπουδαίος λόγος ήδυνήθη 
νά σοί κάμνι ν’άναζητήσης είς τά  ανάκτορά 
του τόν πρίγκηπά σου, τόν όποιον δέν ή
θελες νά δεχθίϊς είς τήν κατοικίαν σου ·,

—  ίψ ηλότατε, άπεκρίθη ή ό τ ιλ ία  
άτενίζουσα τόν πρίγκηπά δειλώς, δ ι’ 6- 
φθαλμών έρυθρών έκ τών δακρύων, ηλθον 
νά έπικαλεσθώ τόν οίκτον υμών δ ι’ οικο
γένειαν τοσοΰτον εύτυχή πρό όλίγου καί 
ήδη κύπτουσαν υπό τό βάρος δεινής δυ
στυχίας.

*— Εννοείτε τήν του Βέρνιχ, ύπέλαβεν 
6 πρίγκηψ μέ τόνον κατά τ ι  αυστηρόν* 
δέν θέλω νά ακούσω τίποτε έπί τοΰ αν
τικειμένου τούτου’ Αγνοείτε δτι ό πατήρ 
κατηγορεϊται έπί μεγάλοις έγκλήμασι καί 
φαίνεται πως άναγνωρίζων αύτός έαυτόν 
ένοχον ·,

—  Εάν ηναι ένοχος, άπεκρίθη άπλοι-  
κώς ή άθώα ό τ ιλ ία , λόγος ισχυρότερος 
νά συλλυπώμεθα αύτόν καί νά έχωμεν 
διά τήν σύζυγον καί τά  τέκνα του περισ·» 
σοτέραν εύσπλαγχνίαν.

—  όχι. έγένετο, & άθλιος θέλει συγ- 
κατασύρει καί τήν οικογένειαν αύτοΰ έν 
τ$ άβύ^σφ, δτι δέν σκέπτισθ*

πλέον έπί το? μετά τοΰ νέου Βέρνιχ συ
νοικεσίου υμών, ό όποιος κατεστράφη διά 
παντός καί άπωλέσθη.

~-- ό ,τ ι  συνέβη, Υψηλότατε, δέν εΐναι 
ικανόν νά μοί κάμη νά μεταβάλλω απο
φάσεις. ό  ’Ερρίκος δέν μοί ά πηςίωσεν 
έμέ πτωχήν κόρην του λαοΰ, του έρωτος 
αύτοΰ, οτε ητο περικυκλωμένος έξ δλων 
τών γοητειών,τάς όποιας φέρει τό ονομα, 
ή τάςις , ό πλούτος* δύναμαι λοιπόν έγώ 
νά τόν εγκαταλείπω ήδη έκπεσόντα; 
μοί φαίνεται τουναντίον, οτι τόν αγαπώ 
περισσότερον άφ’ ου τόν αισθάνομαι 
δυστυχή, καί όποιαδήποτε θέλει εϊσΟαι 
ή τύχη αύτοΰ δέν επιζητώ άλλο ή νά 
την συμμερισθώ.

—  Επιθυμήσατε αρά γε νά ε ίσ α /θ ίτε  
παρ’ έμοι ινα μοι ανακοινώσατε την ερω
τικήν αύτήν εύχήν υμών; ήρώτησεν ό 
πρίγκηψ μετά πικρίας.

—  Ηλθον, υψηλότατε, ϊνα έπικαλε
σθώ τήν δικαιοσύνην του νοός υμών, τήν 
αγαθότητα της καρδίας σας. Συγχωρή- 
σατέ μοι έάν τυχόν έκφύγνι τών χειλέων 
μου λέξις δυναμένη νά δυσαρεστήσν] υμάς* 
ηλθον Ιχουσα πρόθεσιν εύγενή καί βαθύ 
σεβασμόν.

Ο πρίγκηψ τοΰ οποίου έξήγειρε τήν 
ζηλοτυπίαν διά  της έκδηλωθείσης παρ" 
αύτης άποφάσεως πρός τόν Ερρίκον, άλλά 
τοΰ οποίου ή ψυχή δέν ήδύνατο νά μείντι 
κεκλεισμένη έπι πλέον πρός τάς άγαθάς 
βουλήσεις, συνεκινήθη έκ τής θέας τής 
σώφρονος καί άφελοΰς ταύτης φύσεως.

—  λ ς  ίδωμεν, ειπε μετά τόνου συμ- 
παθοΰς, τ£ έπιθυμεΐτε;

—  έάν ή ύμετέρα ύψηλότης συγκα- 
τανεύη νά μοί τό συγχώρησή θέλω ομιλή
σει. Φήμη διεδόθη κατά τήν πόλιν δτι 
προτίθεσθε νά εΐσαγάγητε τόν συνταγ
ματάρχην Βέρνιχ ένώπιον τών δικαστή* 
ρίων, χωρίς νά θελήσητε νά άκούσητε αύ
τόν κατΫ ιδίαν. Εντούτοις ϊσω$ δύναται 
νά δώση είς τήν ΰμετέραν υψηλότητα έ- 
ζηγήσεις, αϊτινες νά μεταβάλλωσι τήν 
μέλλουσαν νά προέλθη κατ’ αύτοΰ καί 
της οίκογενείας του ^υσφημίαν έκ τής 
δημοσίας διαδικασίας, ίψ ηλότατε, είσθε 
υπέρτατος δικαστής τών ύμετέρων υπη
κόων, άλλ* είσθε έπίσης καί 6 πατήρ αύ- 
(τών. Θέλετε νά ίσθε δίκαιος, άλλά μή-
πΐ»ς άγαθ*^ *Λς ^ρδξίς δύναται v i  άπο-
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μακρύν/ι υμάς της δικαιοσύνης* f t  χάρις 
τήν οποίαν ζητώ , παρά τής ίμετέρας ί -  
ψηλότητος, είναι νά εΰαρετν,θήτε νά δε^- 
Οήτε τόν Κ. Βέρνιχ.

0  δοΰξ εκυψε τήν κεφαλήν καί έσιώ- 
πησεν έπί τινας στιγμάς. Οί λόγοι τής 
νεαρας κόρη; ηγειρον νέας σκέψεις έν τ £  
νώ αύτοΰ.

* Ν;
—  « Εχει οικαιον, έλεγε καθ’ έαυτόν* 

έκ τής επιθυμίας νά ενεργήσω δικαίως, έ- 
δείχθην λίαν αυστηρός, ϊσω; ό Βέρνιχ δέν 
είναι τοσον ένοχος δσον φαίνεται* ίσως 
χίορις να παραζώ τους νόμους τοΰ δικαίου 
δύνχμαι νά άναστείλω δίκην ήτις ήθελε 
προξενήσει μέγα σκάνδαλον ».

Κατόπιν στρεφόμενος πρός τήν ό τ ι-  
λίαν.

—  ίσ τω , είπε, δέχομ,αι τήν αϊτ-Λ,σιν 
υμών* καί οχι μονον θέλω προσκαλέσει 
τόν Βέρνιχ άλλά καί τήν οικογένειαν αύ
τοΰ καί τόν κατήγορον αύτοΰ* καί ύμεΐς 
θελετε παρασταθή έν τή συνεδριάσει ταύ- 
τη , ϊνα μόνη άντειληφθήτε τά  τή ; φρικώ- 
δους αύτής ύποθέσεως.

Ταΰτα είπών ίκρουσε τόν κώδωνα καί 
έδωκεν είς τόν γραμματέα αύτοΰ τάς δια- 
ταγάς του. Μετ’ όλίγον δέ ό Βέρνιχ, ή 
γυνή του, ό υίός του καί Ούάϊς ησαν ενώ
πιον αυτοΰ. ό  Βέρνιχ ώχρός καί τετα - 
ραγμένος. 0  Ούάϊς σκυθρωπός καί μέ πρό- 
σωπον έρυθροϋν έκ τής είδε/θοΰς αύτοΰ 
εύχαριστήσεως τής έκδικήσεως, ή κόμησ
σα καί ό Ερρίκος μέ μορφήν κατεπτοη- 
μένην.

—  Φοβερά κατηγορία, ειπεν ό δούζ 
απευθυνόμενος πρός τόν συνταγματάρχην, 
υπάρχει καθ’ υμών- πρίν ή εΪ7αγάγω ΰμας 
ένώπιον τών δικαστηρίων, ήθέλησα νά σάς 
έξετάσω έγώ αύτός κατ’ ιδίαν, σεβόμενος 
τήν μνήμην τοΰ πατρός μου, τόν όποιον ύ- 
πηρετήσατε τοσοΰτον πιστώς. Εισθε τό 
θϋμα αίσχρας συκοφαντίας, ήτις θέλει τ ι-  
μωρηθή παραδειγματικώς·, εισθε ένοχος·, 
Άποκρίθητι.

—  Είμαι ένοχος άπεκρίθη ό Βέρνιχ.
Εις τάς λέξεις ταύτας κραυγή σπαρα

κτική έξέφυγε τών χειλέων τής κομήσσης 
καί τοΰ ’Ερρίκου, ό όποιος έστηρίχθη έπί 
τίνος έδρας ϊνα μή πέσ/|.

— Είμαι ένοχος, έξηκολούθησεν ό]συν- 
ταγματάρχης μετά τινα στιγμήν σιγής 
θανασίμου, άλλ’ δχ ι καί φονεύς. ίδοΰ ή
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Ιστορία μου, δρκίζομαι ένώπιον τοΰ θεού, 
ή ακριβής καί άληθής Ιστορία μου.

* όνομάζομαι ίωάννης Κ ράουΤ^τ^ην 
άπλοΰς στρατιώτης μετά τοΰ μηνίοντος 
σήμερον τό άμάρτημά μου. Κ ατά τό 
1812^ τό τάγμα ήμών έξεστράτευσε 
κατά τής ί*ωσσίας, ό Ούάϊς έλειποτάκτη- 
σεν είς τήν Πολωνίαν καί δέν ήξεύρω που 
έπορεύθη. Έ γώ  ήκολούθησα τόν λοχαγόν 
Βέρνιχ μέχρι τής Μόσχας, ό'που ήσθένησε 
καί άπέθανεν. ίίο ύ  τό πιστοποιητικόν τοΰ 
ίερέως τοΰ παρευρεθέντος κατά τάς τε
λευταίας αύτοΰ ώρας, ή έπίσημος πραξις 
τοΰ θανάτου καί τοΰ ενταφιασμού αύτοΰ. 
Τον έπεριποιήθην ώς πιστός υπηρέτης 
κατά τήν διάρκειαν της άσθενείας του καί 
ρ.οί ένεπιστεύθη άποθνήσκων τάς τελευ
ταίας αύτοΰ εύχάς. Τελευταίος βλαστός 
τής αρχαίας οίκογενείας τών Βέρνιχ, εί
χ ε  λάβει άναχωρών της πατρίδος του είς 
χρήματα τήν αξίαν πάντων τών κτημά
των αύτοΰ, τά  όποΐα Ιφερεν έντός τοΰ 
θυλακίου του καί μοί παρεκάλεσε νά δώ
σω είς τινα νέαν, τ*ίιν όποιαν Αγάπησε, 
καί τήν δποίαν έγκατέλειψεν είς Δρέ
σδην.

Επιστρέψας είς Γερμανίαν ήθέλησα νά 
εκπληρώσω τήν αποστολήν μου. Έζήτησα 
πανταχοΰ τό ένδειχθέν μοι πρόσωπον 
άλλ’ ειχεν αναχωρήσει τής Δρέσδης καί 
ούδείς ήδυνηθη νά μέ πληροφορήσει που 
μετέβη. Τότε όλέθριος στοχασμός διήλθε 
τοΰ νοός μου. 0  κόμης Βέρνιχ ε ϊ/εν  άπο- 
θάνει μετά τήν άναχοιρησιν τών στρατών 
ήμών καί ήγνόουν τόν θάνατον αυτοΰ* 
δέν είχε ούτε συγγενείς ούδέ κληρονόμους 
έγώ δέ κατεΐχον τήν περιουσίαν αύτοΰ 
καί πάντα τά  οικογενειακά καί τοΰ 
βαθμού του τά  έγγραφα" έ'λαβον λοιπόν 
τό ονομα καί Ικοσμήθην διά τοΰ τίτλου 
αύτοΰ. ό  πόλεμος τότε ήρξατο έκ νέου 
καί είσήλθον είς τήν υπηρεσίαν τής ήγε- 
μονίας αύτής ώς λοχαγός. Τριάκοντα έτη 
παρήλθον έκ τής ολέθριας έκείνης ήμέρας, 
τριάκοντα έ'τη κατά τό διάστημα τών 
οποίων διήλθον τόν εύθύτερον καί τιμιό- 
τερον βίον, ώς πολίτης, καί ώς υπάλλη
λος καί ώς οικογενειάρχης. Αλλά τό άμάρ- 
τημα τό όποιον έπραξα δέν ήδυνήθην ου
δέποτε νά λησμονήσω ή δέ δικαιοσύνη 
τοΰ Θεού δέν μοί έσυγχώρησεν αύτό.

—  Τί έχετε νά προσθέσητε είς τήν ά-

φήγησιν ταύτην εϊπ* στρεφόμενος πρδς 
τόν Ούάϊς.

— ■ Τίποτε, άπεκρίθη δι* ίξείας φωνή; 
ό θηριώδης Ούάϊς, έάν δύναται νά άπο- 
δείξνι δτι ό κόμης Βέρνιχ δέν έδολοφονήθη.

—  0  πράξις, ή πιστοποιούσα τόν*θά
νατον αύτοΰ, ύπέλαβεν 6 πρίγκηψ εΐναι 
εντελώς κανονική καί δέν μοίάφίνει ούδεμίαν 
αμφιβολίαν. 2ϊ δέ τιμωρώ διά τήν ψευδή 
κατηγορίαν δι αποβολής έκ τοΰ ς-ρατοϋ καί 
καθείρξεως έν τφ  φρουρίφ' δσον δέ άφορα 
σάς συνταγματάρχα,άπαλλά ττω  υμάς τής 
ένώπιον τών δικαστηρίων εξαγω γής, καί 
σάς καταδικάζω έγώ, υπέρτατος κύριος 
τοΰ τόπου τούτου, είς άειφυγίαν καί δη
μεύω τήν περιουσίαν υμών ινα τήν αποδώ
σω είς ήν έγκατέλειπεναύτήν 6 κόμης Βέρ
νιχ ή εΐς τούς νομίμους έκείνης απογόνους.

Πάντες οί παρευρισκόμενοι ήκουσαν 
μετά  παλλούσης κχρδίας την έπίσημον 
ταύτην άπόφασιν. 'Ο Βέρνιχ έκυψε τήν 
κεφαλήν σιωπών* ή κόμησσα καί δ Ερρίκος 
ήσαν άπολιθωμένοι. 0  ό τ ιλ ία  ήθέλησε νά 
ριφθΐί είς τούς πόδας του πρίγκηπος καί 
νά έπικαλεσθί) τήν εύσπλαγχνίαν αύτοϋ.

Αλλά χειρονομία τοΰ πρίγκηπος έμ- 
πόδισεν αύτήν* καί στρεφόμενος κατόπιν 
πρός τόν συνταγματάρχην.

■—  Πώς έκαλεϊτο ή νεάνις είς τήν δ
ποίαν ώφείλετε νά καταθέσητε τήν πε
ριουσίαν τοΰ κόμητος Βέρνιχ j

—  Ιωάννα Στάϊνερ.
—  ίωάννα Στάϊνερ! άνέκραξεν ή ό τ ι

λία καί ή θεία της.
—  Καί ποΰ Ιπρεπε νά τήν ευρητε ·, ή- 

ρώτησεν ή θεία τής ότιλ ίας.
—  Είς τήν Δρέσδην.
— ■ Είς τήν Δρέσδην! δίκαιε ΘεέI ίτο  

ή ταλαίπωρος αδελφή μου καί ή ότιλ ία  
είναι κόρη της!

—  Εΐν’ άληθές ύπέλαβεν ή όρφανή 
χωρούσα πρός τόν πρίγκηπα μετά μορφής 
περιχαρούς* καί ήδη, δικαιώματι τής ά- 
ποφάσεως ύμών, ύψηλότατε, ή περιουσία 
ήτις έπρεπε νά άποδοθ$ είς τήν μητέρα 
μου ανήκει είς έμέ, συγχωρήσατέ μοι λοι
πόν νά τήν αποδώσω είς έκεΐνον 6 όποιος 
πλούσιος <5ν μέ ήγάπησεν έν τίί π τω χ ίί?  
μου, είς έκεΐνον δ όποιος φέρων ένδοξον 
δνομα, ήθελε νά δώ ηι τό δνομ* τοΰτο 
είς εμέ, πτωχήν κόρην τοΰ λαοΰ, είς τδν 
γβνναΐόν μου Έ $Ικον. (’Ακολουθεί.)
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