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(Συνίχε:*.)

Έπίκλησίς.

Μέγα Αρχιτέκτων τοΰΣύμπαντος! 2ΰ, 
τοϋ όποιου ή ίίπαρξις άποκαλύπτεται 
υπό τής θαύμασίας τάξεως, ή'τις έπέ- 
βλεψεν έπί τοϋδιοργανισμοΰ τών κόσμων, 
βί» έδωκας τώ  άνθρώπω δεξιάν ψυχήν 
Ικανήν νά έννοήση τήν δύναμίν σου καί νά 
θαυμάσνι τό μεγαλεΐόν σου' σΰ ίίδωκας 
«ύτφ τήν συνείδησιν καί τό λογικόν ϊνα 
άπαλλάξνι τήν ίικαιοσύν/ιν καί τήν άλνί- 
θειαν άπό τάς ποδοπέδας τοΰ κακοϋ καί 
τοΰ σκότους τής άμαθείας* σΰ τω έδωκας 
παντα ταΰτα , ϊνα υπάκουων είς τοΰς ΰ- 
περτάτους τούτους νόμους, χαταστή άξιο; 
τής όρισθείστις αύτώ βαθμίδος έν τί) δη
μιουργία καί δικαιώσν) τάς απείρους σου 
»ΰεργεσίας.

Αξίωσον, ώ Υπέρτατε ΡυΟμιστά των 
κόσμων, άξίωσον τόν Πεφιλ/,μένον Αδελ- 

% ω ν, όστις ουτω καλώς μετήλθέ 
τας ευγενεΐς δυνάμεις, δ ι’ ών τόν έπροί · 
κισας, άξίωσον αύτόν τής αμοιβής $ς έγέ- 
ν«το άξιος διά  τής φρονήσεως καί τών 
άρετών αύτοϋ!

Ό  Σεβασμιώτατος Μ έγάς AcSot- 
σχαλος καλιι τούς ’Αδελφούς Με

γάλους Έ πόπτας νά τόν β ο τβ ψ ω σ ιν  
εις ίή ν  κλεισιν τοΟ Τάφου.

Φθάς παρά τούς πόδας τοΟ σαρ
κοφάγου, ό Μ έγας Διδάσκαλος κρούε; 
τρις όιά τής σφυράς του τήν γιονίαν 
τοΰ Τάφου, και λ έγε ι;

« Χαΐοε ! χα ϊρε! χαιρε ! »

Έπαναλαμβάνων τήν θ^σιν του 
έπϊ τοΰ θρόνου :

« Αδελφοί μου όρθιοι καί έν τά ξ ε ι! »
“ ό  Σεβάσμιος Αδελφός ήμών Λεοπόλ

δος τοϋ Σάξ-Κοβούργου δέν υπάρχει 
πλέον ! »

« 0  ΐνδοξος οδτος Μασώνος δέν θέλει 
επιφανή πλέον μεταξΰ ήμών !

« Αλλ’ ή ψυχή τοϋ ’Αγαπητού ήμών 
’Αδελφού έπανήλθεν είς τήν ουράνιον αύ- 
τής άρχήν. "Ας έλπ ίζω μεν! &; έλπίζωμεν! ·

Είς τούς λόγους τούτους το πέν* 
θιμον σηρικόν, τό καλύπτον τήν Α 
νατολήν παραμερίζει· τό μαυσωλείο ν 
γίνεται άφαντον xat ό άνδριάς τοϋ 
θανόντος, περιβεβλημμένος τά μα* 
σωνικά σήματα αύτόΟ, άποκαλύπτε* 
ταί. Σάλπισμα τότε ήχε? θριαμβευ- 
τικάς συμφωνίας καί ό ναός τής ’Α
θανασίας έπιφαίνεται εις τούς οφθαλ
μούς πάντων.

Ναος τής ’Αθανασίας.

Ό. Ναός ΐή ς  ’Αθανασίας φω τίζε
ται άπλέτω ς. Έ ν  τφ  μέσω, κεΐται ή 
προτομή τοΟ Άδ#ελφοϋ Αεοπόλδου 
τοΟ Σάξ-Κοβούργου· πέριξ, ανδριάν-



τ ις  άλληγορίκοΐ έστεμμίνot διαδή- 
μασι x*t άμαράντοις ^τ*<ράν·Ες- έν 
τφ  040«, Βεξιά χαΐάριβτβρά, κόσμοι 
ποικίλοι έζωγράφΐσμέν^ι υπό τοϋ 
ΆδβλφοΟ Β’.λβράνδ συνεπλήρουν τήν 
fixe'va τών Ήλυσίων.

Άφοΰ ι οί τελ*υταϊοί τόνοι τ-Sjc 
σάλπιγκος ήχησαν, ό Σιβασμιώτα- 
τος Μέγας Διδάσκαλος λ έγ ε ι!

 ̂ « ’Αδελφοί μου,, a t  έλπίδες ήμών έπα- 
λήθευσιιν ! δ Αδελφός ήμων Ελαβε θ^σιν 
μεταξύ τών ευεργετών τ ις  άνθρωπότητος. 
Λάμπει διά  παντός έν τ φ  Ναω τής ’a Qu- 
νήσία;. ■

Ή  συνέλευσις έπανακάθηται καί 
ή Στήλη τής αρμονίας έκτελεί τό 
δεύτερον μέρος του υμνου.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
«

• Ή  Έ γ ε ρ σ ι ς ‘τ ή ς  ψ υ χ ή ς .

ΥΜΝΟΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΟΣ.
J

• ·  ·

Υ Χορός).
ηι

Κίβιν δνόματα γραπτά «ί^τάς άώτους σφαίρας 
Αρέσκοντα ·ίς τον $ebv, κ’ έκ,τούτου ώρισμέν?,
Κκ τοϋ κλητού ποιμνίου του *αντ&ς έκλβλιγμένα, 
ϊνα τής ιύτυχίας του κομίσωσι τ& γέρας.  ̂ '

Μ ε λ ο π ο ι ί α .<

Ιδού ! τβΐς λ ίγ ι ι  i  e * is  *4οη« δημιουργίας" 
Προχάλισον r iv  νδμον μου, διάχυσον τό <ρώς μου, 
Α**λ·οον in k  ττΐί γ ί ς  τοΰ χδβμο» τάς x e x ia f  
Γινβΰ β ο ^ « , * ito tV W , *t β*σιλιϋς τοΰ χδσμοι*· 
Teveu upV πάντων ϊνθρωπος, 8ι4τι μ«τ*β*ίν»ις 
ΰ ι ; μ £ (  νΑ έ*ιχαλ«σβ^ί τί» * ν ιΰ μ ·  τβΰ 4λέβ«ς·
Τάς Χύκαςτων μΙτ*άγ*0® itpo<iisie*t ν® γλοχβινιρί, 
ΛνοΙγων συν τοΐζ άϊ·λ<ρβις Tb οτάδιον του χλέοϋ{·. 
Ιδοϋ ή ιΰγινής οπουδή A βιρουσ* τ^ κνιΟμα’

Αξί«μ« ΰπίρτατον, 8«ιρ Λ  β*ϊον νιδμ*
Κίς τήν ψυχήν τών έχλ*χτων ispb« 54ξ*ν ιπ ίΒ αλλιΐ. 
ό  Upt'uj, 4 ίιγ ιμ ώ ν , el *νδρ«ς οί μ ιγέλ ο ι 
Λιμ,β&νοντις ά*& β»οϋ τ4 0«ΐβν τοΰτο ίδρον 
l’iv ιΰγινϋ  τοΰ Λ υ τ ρ ω τ ο ΰ  1*ιτιλοδ*ι φ4ρο*. - 
Μωοής, Σπάρτιχβ() Κ4ρολβ< i  μίγ*{» 4 ϊω χρ*τη$ 
Κ *5ω ; x«U  Έ  μ μ  « ν ο υ 4 λ  έλύτρωθ«ν xbv χ4«μον· 
I'b σΰμκαν τους χιιροχροτιΐ μ ΐ  Μ φ ν*ί τους ς· ολίζιι j 
U Si';* in»XiXoj9ti χ* ι τους’ ίι*ιωνίζ«ΐ·

(,Χαρός)* —

Κ ίσ Ιν Μ μ α τ α  γραπτά ·1ς t i c  άώτου« σφβΓρχς, 
ip im u v ta  ·Ι« t iv  κ* Ικ to u tiu  6 p t* a iv a ,
Εκ toO κλητού ποιμνίου του παντ^ί ίκλ ιλ ιγμ ,ένα , 
ίνα  τής |ΰτυχία« του κομ,ίσωσι το γίρ*<.

Ή  ψυχή.
έ ν  μέσφ τών φωτιζουσών τ^ σύννιφον Ιρίδων 
T ic μ ιλ φ δ ι ΐ  λοιπον αύτας τάς θι(ας 4ρμ.ονί»ς;

Αί άδιλφαί oo'j  ψάλλουνε* τήν βλιυσίν οου ιιδον 
K i t  μ.» άγνές σδ δέχονται άγγέλ*βν |Λβλψδίας.

Ή  ψυχή.
74  τω! Ζήτ»! ι?4ντ« ζήτ»! (*) ώ! ψυχή !*·« «?*>··?«!
Τ^νςιγνΑήν αύτΛν υπάρχω, άγαπώ , ναι και π ι^ ΐϋ »  
Mi ζωογονιΐ, φ λέγ·ι Μ *γνή παραφορά.

Ίεχωβαχ.
M»b* τ,υ.ών εσω ί . · .  ·

Ή  ψυχή.
θ ίέ  ΐΛου! Τώρα μ,όν^ν άποπτιύω  ! 

!5χ του ίίψους sic κ&<ίΐιον τ^ν πηλώδη ποίος^^ην!
Ακβρί τών {Λίκροβκλπων έπ \ θρόνου έκαΟτίμιπν!
Τών στοσιαστ^ν αγγέλων */ίκολοϋΟνιοα τάς στάσιις 
Κα\ άπώ λιβα τήν Οιιαν τών μακάρων βασιλιίαν! 
Αυς-υχίς Ονητδς! Τ*ς δάξης ήκολούβησα τάςφ άσιις 
Β π Ι θρίνου έριμόρου άναβάς · Ω ! υ α π λ α γχν ια ν  I

Ίεχωβάχ.
Λβω βυγχΐ7 ωρ*ΐμ.ένος· i  itpii β» θι»μ.4« μ.·»*
ίκπλ ιΐρώ ββς τούς σχο**ύ«μ.οβ «ϋλ*6ώ « ^ * ι^ » 1»

Τ ης *1ωνι4τ* τ4ς μ.ο» eiuoeov ν έ  μ-ιβιξ^ί ί* Ί ·
· ·

Ή  ψυχή.
ΒΑ<κλιΰ τβ ν  βαβιλέω ν! Α *ολλ4 « ο  ·υσπλαγχνι· 

Τ 4ς έλπίδας αου i p t t h i  
Κ’ έν**» 4γγν« ο$ν ffi*
Τ ί t a l v  iX«uO«fUr*. ■1 %' V

' (Τ ιΜ χδς χορός).

Η ζβΛ ί»ν ιΐνι ίλλβ < σχια\ ν«χρβτβ^ιί·ν > 
Καί <ι λήξι; τβΰ τη; «Ινιϋστιτο; χ«»ριτιβμ6{·

(·) νίν·ι! Tint! itmpir TiTii. .* .

β τ β ν λ ψ ο χ ή , β»θ*Γ<»«, μ ιτ* ί« ίν») -προς to  9sTov, 
Π9ϋιιν6τ«ρο; δέν «Γνι άλλος άποχωρισμός.
Βΐςτοϋς 6ήράν(ους κόλπους τώνπαντ6ϊίΐνών σφαιρών 
Μιτα62ο« ίπολαάσβι άληθή ΐλιυθιρίαν,
Α.έλπίς άν»^ιπίζ·ι τήν στοργήν τήν ουρανίαν, 
Ινα φυγ7) έκ το6 κόσμου άμα τύχ^ τών καιρών. 
ΘιΓος «ρως τ^ παρέχβι τών πτερών τήν πανοπλίαν 
Και 6 θάνατος τ^ StSst τίλος τήν ελευθερίαν. (*)

Οί καλλιτέχνα?, ή όοχήττρα, οί 
χοροί του Βχσιλικου θεάτρου τοΰ 
Νομισματοκοπείου καί οί ’Αδελφοί 
τής Στήλης τής Α ρμονίας έξετέλε- 
σαν μετ’ άπαραμίλλου έντελείας καί 
σπανίας συναρμοστίας, τό τόσω  εύ- 
γενώς έμπνευσμένον εργον του αδελ
φού Καρόλου Χάνσσεν.

Οι άώελφοϊ Ιορδάνης, Δεποατιε, 
Μονιέ, Φερώ και ή δεσποινίς Μορώ, 
τάς μονωδίας άναλαβόντες, εύρον 
ή /ους θέλγοντας τήν ψυχήν καί ύ- 
ψοΰντας τό πνεΰμα.

"Οτε οί θολοί τοΰ Ναοΰ αντήχη
σαν τούς τελευταίους φθόγγους τοΰ 
τελικού χοροΰ, ό Σεβασμιώτατος 
Μ έγας Διδάσκαλος δίδει τόν λόγον 
τω άδελφω Μεγάλω 'Ρήτορι.

Ό  δέ αδελφός Μ έγας Τ ήτω ρ λα-
% λ. r e * * * *λει ως εξης;

Ηχούσατε τά  δσμ&τα ταυτα^ τάς άρ- 
μονικάς ταύτας σιιμφωνίας; Είναι ή φω
νή τών αθανάτων ψυχών. Είναι ή ελπίς 
καί ή χαρά. Τά έμβλήαατα τοΰ θανάτου 
καί πάντα τά σημεία τοΰ πένθους έξε- 
λείφθ’/ισαν* τά  σκότγι ίιεσκείάαθτ,σαν, 
ή αύγίι άνέτειλεν. ίίονι ή fy ip a , τ6 φώς 
καί ή θερ(λότης. Τά (Αεμαρασμένα άνθη 
επανορΟουνται έπί τών καλύκων των^

ή φύσις ^ιαχέει κύκλω ήμών τά  ιίίέα  
αυτής αρώματα, Αίσθανόμεθα έαυτους ά- 
ναγενωμένους. ΙΙρά μικρού, νίμεθα έν ττί 
αιθούση τών τάφων, ί$νι ειμεθα έν τίί 
αιθούση της αθανασίας, ό  υπέρ τοΰ κα
λού άγων, ή πάλη ύπέρ τνίς ελευθερίας, 
e i άσθένειαι του σώματος, a t μέριμναι 
του νοός, αί παθνίσιις τής καρίίας, τά  
παντα έτελείωσαν, τά  πάντα έλχσμον^* 
θησαν. [ή  ψυχή εγκατέλιπε τ6 σώμα, 6 
ν*κ^ 5  βδτος τ^ν όποιον κλαίομεν, «Ιναι

„ (*) t i t t e i i i  ί | μ ιτέφ ρ β β ι; tS v  β τίχω ν  τβυτων 
• ιν ι ι  φιλοιύνν)|ΐ.« τοϋ φίλου x. Α. Κηρύχβο.

ή άπελευθερωθεϊσοί ψυχί), etvai u άττο- 
κτ·/ίθεΐ7α αλήθεια* είναι ή θριαμβεύθυ<*α 
ψυχτί.

Μεγαλειότατε ! τελευταΐον νίδ/ι οέ ά- 
ποκαλοΰμεν ο ΰ τ ω ,^  Μ εγαλειότατε, οτε 
κατά τάς τελευταίας στιγμάς σου, ήσθάν- 
0-fi; δτι πορεύεσαι ν’ άναπαυθνίςέν τω  θα- 
νάτφ έκ τών κόπων ζωής τόσω μακρας 
καί ένδοξου, άφοΰ έθεώρνισας τό εργον 
σου οπερ άλλοι θέλουσιν έξακολουθήσει, 
θά γσθχνθ/,ς βεβαίως μεγίστην παρηγο- 
ρίαν άναλογιζόμενος τό μασωνικόν δόγμα 
περί τ·«  αθανασίας τνίς ψυχή^* θά ένθυ- 
μτήθνις ισως κατά την υστάτων έκείνην 
στιγμήν τοΰς λόγους ο^ς σοί άπέτειναν 
κατά τήν ήμέραν τής μυήσεως σου. ΣοΙ 
είπαν τότε : « Σέ άγνίζω έν τφ  φ ω τ ί . . .  
έν τνί άληΟεία . . . .  Σέ άγνίζω έν τ^  ά- 
θανασία . . . .  Διότι έδώ κάτω εΐναι ό τό
πος τής πλάνης, τής αμφιβολίας καί τής 
πίστεως’ άλλ’ έκεΐθεν τοϋ τάφου ά’ρχεται 
ή οικεία ήμϊν ένέργεια, έκεΐ βασιλεύει ή 
βεβαιότης καί ή πεποίθησις, έκεΐ εΐναι ή 
άληθής ήμών πατρίς. Εάν ποτε ήδύνασο 
ν' άμφιβάλλης περί τής αθανάτου φύσεως 
τής ψυχής σου, καί τοϋ ΰψηλοϋ σου προο
ρισμού, ή μύησις ήθελεν εϊσθαι άκαρπος 
διά  σέ, καί ήθελες παυσει ων 6 θετός υίός 
τής σοφίας καί ήθελες άναμιχθή έν τ φ  
πλήθει τών υλικών καί άφωτίστων δντων.»

Γνωρίζετε δτι ή Μασωνία έγείρει κα
τά  τάς ημέρας τοϋ πένθους ναόν τί) άθα* 
νασία, έν φ έπικαλεΐται τάς ψυχάς τών 
ένδοξων Μασώ νων, οίτινες ήγάϊτησαν τό 
καλόν καί εΐργάσθησαν τήν αρετήν. Γνω· 
ρίζετε δτι άφοΰ καταθέσει έν τοίς κόλ- 
ποις τής γής, τό σώμα άδελφοϋ τόν ό
ποιον κλαίει, δέν γράφει έπί τοΰ τάφου 
τ ο υ : απελπισία καί ούδένεια, (peont) 
άλλά  έλπίς καί ζωή νέα, δεικνύουσα «3- 
τω  δτι θάνατος συντελεί τήν ζωήν. $ ι ί  
τοϋ διδάγματος τούτου δίδει είς έκα
στον Μασώνον εΰρυτέραν καί ΰψηλοτέραν 
ιδέαν έπί τοΰ προορισμού του._Τό αϊσθη- 
μα τοϋ ίρωτος ένώνει τόν άνδρα καί τήν 
γυναίκα. Τό αίσθημα τής οίκογενείας, 
εύρύτερον τοΰ αισθήματος τοΰ ίρωτος, 4- 
νώνει δλα τά  μέλη ΐϋ ς  αύτής οίκογενείας. 
Τό αίσθημα τής φιλίας μεγαλείτερον τοΰ 
έρωτος καί τής οίκογενείας, ένώνει πάν
τας τοΰς ανθρώπους, οϊτινες ίχουσι τοίις 
αύτοϋς στοχασμούς καί τάς αύτάς έμ-
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πνεύσεις. Τό «Ο^θ/μα τής αθανασίας τ ή ς |  
ψυχής ένωνε ι τάς παρελθούσας μετά τών I 
ΰπαρ/ουσών γενεών. Τελειοποιεί τήν ήθι- I 
κήν ζώήν τοΰ άνθρώπου. I

Τό  ̂δόγ(Α*' τής άθανασίας τής ψυχής I 
γιγρ«μμ*νον έπί τών στηλών τών ναών I 
ήμών, είναι δόγμα παρΛγορον. Υποστηρί
ζω Τόν άνθρωπον *ν τ$ άθλιότητι, ίν  τ$ 
άπο0α$ύνσει χαί ταΐς χαταδρομαΤς. ό  
Μβσώνος τό βλέπει λάμπον έν τφ  μέσω I 
τής άπιλπισίας του ώς λυχνίαν ’ εύεργε- 1 
τικήν δειχνύουσαν τίιν όδόν του. Είναι I 
φίλος, είναι υποστήριγμα, βπερ τφ  λέγει: 
Ανθρωπε δίκαιε, άνθρωπε χρηστέ, πορεύου, 
όδευε, foo χαρτερός xai μή φοβοΰ ούδέν* I 
άγωνίζου υπέρ τοΰ καλοΰ, (ιπέρ τοΰ ω- I 
ραίου, υπέρ τοϋ {«γάλουν μάχου υπέρ. 
τής πατρίδος, μάχου ύπέρ τής άληθεία;, I 
πάλαι» ύπέρ τής προτού* θέλεις τύχει 
άναβιώσεως, ix  τής όποίας απόλαυσις I 
x&i δόξα θέλει σέ άνταμείψει διά τάς I 
μ«χράς όδύνας σου. I

. ή  αθανασία τής ψυχής ύπήρξε τό χα- I 
ταφύγιον τών καταδυναστευομένων, τό I 
άπαραβίαστον άσυλον τώνήρώων χαί τών I 
μαρτύρων; Αυτη τους ύπεστήριξ* χατα I 
τήν τελευταίαν των ώραν. ό  Δημοσθένης |  
δστις ηΰτοχτονεΐτο έν τώ ναφ τοϋ Ποσει- I 
δώνος χαί ό Κάτωνέν τ$ ίτύχ·{ΐ (*), 6 εΐς 1 
διότι αί Άθήναι ένικήθησαν,ό έτεροςΙ 
διότι ή ρωμαϊκή έλευθ&ρία άπωλέσθη*- ή I 
ίωάννα Αρκ,ήτις έσωζε τήν Γαλλίαν xai I 
άπέθνησκεμάρτυς* ό Γουλιέλμος ίιΣιγη- I 
λός(“ ) δς-ιςέπολέμει ύπέρ τής πατρίδος χαί I 
Ιπιπτε δολοφονούμενος, πάντες ουτοι xai I 
-ίόσαι άλλαι ψυχαί έπίστευον άραγε, χατά I 
-ίήν τελεϋταίαν αυτών ώραν, δτι ή φλέ- I 
γουσα εστία τού ήρωϊσμοϋ, ητις ίχαιεν I 
«ν’ άύτοϊς, ίθελε σβεσθή μετά τής ζωής ·, I 

6  ήρωϊσμός, δηλαδή ή έχουσία θυσία 
τής ζωής πρός διάδοσιν ίδέας τινός ή πρός 
έχπλήρωσιν πόθου τής χαρδίας, έννοείται 
άνευ τής ύπάρξεως ψυχής ώθούσης τό σώ-

Π  Ενταύθα i  λόγος « ιρ ί τοΰ νιωτίρβυ Κ άτω - 
νβ«, ιβΰ ίπιχβλοομίνβο ίτι>χ*νοΰ, ύΐβΰ ά ν ιψ ιϊς  
τινο* ή «νιψιοΰ του φιλοαδφοο Κ 4τ«ν·« , 8 β « ί 
έγίνιτβ iciaiuvuaot Ϊ ι4  xiv ιβωτβ άυτοδ t i t  
ΙΧ»ιιθιβΙ·ς τής Μ μνι'ς x*V τΛ « ii»7*U *γδν4ς 
το υ ϊν*  im x a tac irfo ip  χ Λ  isiXiv τήν^ oq|Mxp*- 
ti»v.· 1|6τίχ·4ντιθγι έν i*ux^ τ*? *te ®
^ηα· Mttstpp.
■ (··) Ve t̂O-iLi; A. ρββιΧΛς τ?ς Αγγλίαι 4 
ir.:).?yiifctvs; NiOe; κχ: Κ^ιικτητής·

μα χάΐ f ιπτουΛίς αύτό «Ις τόν θάνατοί %’ 
Τό άνθρώπινον σώμα, τοϋ όποίου πάσαι 
αί ένέργειαι, πάσαι a t έμπνεύσεις διευθύ
νονται Οπό τοϋ συμφέροντος τής συντη- 
ρν,σιως xal τοϋ Ιρωτος τής ίύημερίας, τό 
σώμα φεύγει τόν θάνατον* άλλ* ή ψυχή 
καταβάλλει τό όρμέμφυτον τοϋτο, ύπερ- 
νιχα τόν £ρωτα αύτόν, χαί, ϊνα υπηρέτη
ση ίδέΛν τινά, θυσιάςχι τόβώμα. « ό ,τ ι 
χαλοϋμεν χοινώς άνθρωπον, λέγει φιλό
σοφος τις, τόν άνθρωπον δστις τρώγει, 
πίνει, έργάζεται, αριθμεί, δέν παρίσταται 
ώς τόν ύποθέτομεν % παρίσταται χαχώς* 
δέν είναι αύτός τόν όποιον σεβώμεθα, 
άλλ’ ή ψυχή τής όποίας είναι δργανον, ή 
ψυχή ήτις ήθελε κάμει τμας νά χλίνωμεν 
τό γόνυ έάν έπιφαίνετο διά μέσου τών 
πράξεων αύτής. ήτις, δτε άναφαίνεται διά 
τής νοημοσύνης, χαλεΐται μεγαλοφυία, 
διά τής Θελ-Ζ,σεως, άρετή, διά δέ τών συμ
παθών Ιργων, όνομάζεται ίρως. »

k (Επεται τό τέλος.)
ί
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Tor

Έ χ  τοΰ ΓαΛΜ χον,

i’ Kh ΕΠΑΜ1ΝΩΝΑΑ ϊΧ ΙΝ Α .
ι

V W W W t A A i, # *

( ϊυ ν έ χ ιι* . φυλ. 40— 41.)

Πλησίον αύτής, έπί είδους τινός ανα
βάθρου, ό βαρώνος, χαθ%ενος έπί μεγά
λης Εδρας, έπεχύρου τήν περί αύτοΰ ί- 
δέαν μεγάλου γαστριμάργου xai μεγάλου 
οίνοπότου. Τίς ήθελε δυνηθή, tv* άναγνω- 

I ρίσιρ τόν παράδοξον Ιππότην τοΰ Μωλεαχ, 
ίνα τών μάλλον χομψών Ιπποτών τοϋ 
χαιροϋ έχείνου, έν τφ  χονδρψ χαί δυσ- 
χινήτφ άνθρωτ;φ αύτή»; Ού τίνος οΐ όφθαλ-
μοί έ χ ά ν ο ν τ ό  ύ π ό  π ύ χ ν ά ς  όφ ρύας σχεδόν

I πάντοτε συνεσταλμένας, xal a t  έξωγχω- 
μέναι παρειαΐ ίσαν χρώ ^τος ίώδους·, Η 

I τραχεία xal άνυπόμονος^^νή^αύτ^» ω- 
I μοία^ε πρός φωνήν μισθοφόρου, ΧίΛ ό γ 4 ' 
I λως του £ x * p e  νά τρίμνι 6 βροφος.

\ \  I I) Λ 1 ί) β  IT Κ Π .

'Αν χαΐ μδλις είχεν «ρχίσ/. τό δεΐπνον, 
εϊχεν ϋδη πλείστας δίας φοράς κενώσει 
τό  άργυροΰν τάσιόν -.ου πλ/,ρε; οϊνου τοΰ 
Ζουρανσέν, τόν όποιον ό Γάσπαρδ προε- 
τίμα πάντων τών άλλων.

Περί τά  μέσα τοΰ δείπνου ό υπασπι
στής τοΰ βαρώνου, ό κύριος Βαλεντίνος 
δέ Λακαζάβε, είσήλθϊν είς τήν αίθουσαν 
καί έπλησίασε τόν Γάσπαρδ δ ' Ιίσπαρράκ.

—  λ !  ίδού σε, ειπεν ουτος. Λοιπόν! 
έπανεΰρες τόν Βερνάρδον και τόν Τριστάν,

—  Ναί, αύθέντα.
—  Ποΰ ησαν,
—  Τούς συνέλαβ«ίν έξ λεύγας εντεύ

θεν, ένώ έμελλαν νά εϊσέλθωσιν εΐς τας 
γαίας τοΰ ιππότου δέ Λαρίονυ.

—· Ποΰ είναν,
—  ϋ£ς τό μαγειρείον. Περιμένουσι τάς 

διαταγάς τοΰ αΰθέντου.
—  “Ας τούς φέρωσιν, είπεν ό βαρώνος 

Ι*.ετά κινήματος οργής.
—  Αύθέντα, είπεν ό υπασπιστής, ε ί

ναι ττρός τούτοις έκεί δώδεκα /ωριχοΐ τοΰ 
Βέας καί τοΰ Καστελβίους, οϊτινες έξαι- 
τοΰνται τήν άδειαν νά σας ύποβάλωσι τά 
παράπονά των έπί τών διοδίων τής γ«- 
φύρας τοΰ Αγίου ίακώβου.

—  *Ας περιμείνωσιν. Διάταξε νά εΐσ- 
έλθωσιν ό Βερνάρδος χαί ό Τριστάν.

Οι δυο όπλοφόροι εφθασχν μ ετ ' όλίγ* 
λεπτά . Ψιθυρισμέ; έχπληξεως xal φρίκης 
διέτρεξεν διά τών θεατών, δταν παρετή- 
fttixw τήν έπί τοΰ μετώπου τοΰ Βερνάρδου 
Κάμ,βου τετυπωμένην νεκρικήν κεφαλήν.

Η βαρώνη ώχρίασε φοβερά και !*λεισε 
τους όφθαλμοΰς, δπως άποφύγη τήν τρ')- 
Κεράν ταύτην δψιν. ό  Γάσπαρδ συνέσπασε 
τάς όφρύας καΐεπληξε τόνπόδα μετ οργής.

—  Διατί έγχατελίπετε τήν θέσιν σας, 
σκύλλοι; rpc-'ιτησεν τραχέως τοΰς δύο ο
πλοφόρους.

6  Τριστάν έκλινε τήν κεφαλήν xai δέν 
άπήντησεν. 'Ο δέ Βερνάρδος, κα( τοι σφο
δρά χαταπεπληγμένος έκ τής οργής τοΰ 
τρομερού βαρώνου, προσεπάθησε νά δι- 
χαιολογηθί) διηγούμενος αύτώ τήν έμφά- 
νισιν τοΰ φαντάσματος. ’Αλλ άντί νά είπη 
τήν αλήθειαν χαί νά όμολογήσνι δτι αύ
τός xal ό σύντροφός του, φοβούμενοι τήν 
οργήν τοΰ βαρώνου, έδόΟησαν *ίς φυγ>,ν, 
οπως κχταφύγωσιν είς γείτονά τινχ κύ
ριον, ό Κάμβος διηγήθη άν^ισχύντως, δτι
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τά φάντασμα άνέλαβεν άμ^οτέ^ο^ς καί 
μετέφερεν αύτοΰς εΐς έξ λευγών άπόστα- 
«ιν άπό τοΰ Κσπαρ^άκ. Κατανοεί τις τό 
ρίγος τοΰ τρόμου, όττερ διέδραμεν ολον τό 
άκροχτ-^ιον έκ τής έξηγήσεως ταύτη;.

Δυστυχώς δμως διά τον; δύο λειπο- 
τάκτας, ό Βαλεντίνο; δέ Αακαζάβε είχε 
παρακολουθήσει αύτοΰ; έπί πολΰν /ρόνον, 
ότε μέν κατασκόπων τά ίχνη αύτών, ότέ 
ό* έρωτών τοΰ; χωρικού;, οιτινες εί/ον 
ιΉ ι αύτοΰ; διερχομένους. Ίΐοωτηθείς Οπό 
τοΰ βαρώνου, έξέθηκε τάς ενδείξεις τ«ύ· 
τα ;, αϊτινες άν/,ρουν όλίγον τήν μύστη- 
ριώόη άφήγησιν τοΰ Βερνάρδου. Παράφο
ρος ένεκα τή ; νέα; ταύτη; έμφανίσεω; τοΰ 
φαντάσμ,ατος ό Γάσπαρδ, κατελήφθη υπό 
τρομερά; όρνή; καί έδόθη εί; βλασφημία; 
κατά τΛν δυστυχών αύτών, oittv*; ήρ- 
ξχντο τρέμοντε; έντό; τών έχ σιδήρου θω- 
ώάκ«ν των.

—  Ανανδροι! προδόται! άπχτεώνε; !- 
τοϊ; ειπεν, θέλετε πληρώσει τά  ψεύδη σας 
διά τή; ζωή; σα;. Βαλεντίνε, φροντίσατε 
νά τοΰ; χρεμάσωσιν άμέσως είς τάς «λύ
σου; τή ; κινητή; γεφύρας. ’Κπειδή τό  φάν- 
τασμ.α τοΰ; μετέφερεν είς έ ; λευγών άπό- 
στασιν,γινώσκει βεβαίως νά τοΰς εύρη έδ<* 
καί νά τοΰς έκκρεμάσν).

Άκούων τήν άπόφχσιν ταύτην, ή τ ι; έ
φαίνετο άμετάκλητος, ό Τριστάν, ήρξατ· 
v i άφίνν; ώρυγάς μανίας. Ό  Βερνάρδος δ*, 
μάλλον κύριος έαυτοΰ, ήρκέσθη νά ειπη 
διά  φωνή; σκοτεινής*

—  Αύθέντα, ό θ ;ό ; θέλει σα; τιμω 
ρήσει, διότι θυμιάζετε ουτω τοΰ; καλλί
τερου; τών υπηρετών σα;.

—- 'Αχρείε, έκραύγασεν ό βαρώνος, έπί 
τοσοΰτον παραφορώτερο;, έφ" δσον έβλεπε 
τήν παραχθεϊσαν έντύπωσιν έχ τών λέξεων 
αύτών έπί τής πλειονότητος τών παρα- 
χαθημένων, όλίγον μέ μέλλει περί τής α
πειλής σου! όταν ή αισχρά ψυ/ή σου θίλγ, 
έζέλθει τοΰ σώματός σου, ϊνα ύπάγνι είς 
τόν διάβολον, δύνασαι νά εϊπης είς τό  φάν
τασμά σου, δτι τό περιφρονώ κ*1 δτι τό 
προσκαλώ, ίνα δειπνηση μετ’ έμοΰ τήν έ- 
σπεραν ταύτην, αύτό χαί οί έδ'.χοί το·4.

Φιθορισμός καταπλήξεως διέτρεξεν ύπο-· 
χώφω; μέσφ τών συμποτών έχπεπληγ- 
μένων έκ τής αύΟάδου; ταύτης άσέβ«ί«ς. ' 

II βαρώνη Καλίστη ήθέλησε νά με«ι- 
τεύσνι ύπέρ τών δύο, αύτών δυστυχών,
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άλλ'ό «ύζυγος. αύτής t%  έπέβαλε τραχέως
* σιωπήν. * . ·

-ι— Εύγενήμβυ αύθέντα, ύπέλαβεν αυτη
ήσύχως δ»ά φωνής παρακλητικής, σκέψα- 
*θε δτι ί  σήμερον «ΐναι φοβερά έπέτειος 
ήμέρα. ’Αρκετόν αίμα έχύθη ήβη. Προσέ- 
χ ε «  -μ*Ι άποκάμνι ,ή  iititix.ua τοΰ θεού 
χαΙ συγχωρήσετε τά  άτυχή ταΰτα 6ντα 
χάριν τοΰ έρωτός μου. 
ν Ό  βαρώνος ύψωσε τού; ώμου; μετ* άνύ-
πομονησίας.

—  Νά μέ ΰπακούβωσιν! εΐπε μετά φω
νής τρομερδς.

£συρον τοΰς δύο όπλίτας μεθ’ δλην τήν 
άπηλπισμένην άντίστασιν του Τρίσταν
Άστερλάκ.

—  Τώρα, &ς γευματίσωμεν ήσύχως, 
ύπέλαβεν 6 βαρώνος. Νά πίω, οίνοχόε* 6 
πρώτος, δα τις ίίθελε μοί όμιλήσει ΰπέρ 
τών δύο αύτών κατεργαραίων θέλει δεθή 
xotl μαστιγωθή, μεχρισοΰ τά πλευρά του 
καταστώσι μαλακά.

—  Καί οί πρόκριτοι τοΰ Βέας καί τοΰ 
Καστελβίου;, αύθέντα, εΐπεν 6 ΰπασπιτής·

—  Ό  διάβολο; νά στραγγαλίση τόν 
τράχηλόν των. Υποβάλλονται είς τά διό
δια τής γεφύρας τοΰ Αγίου Ιακώβου·,

—  Ο χι, αύθέντα.
—  *Ας περιμένωβι τότε. Κάθησε, Βα

λεντίνε, καί φάγε μέ δρεζιν, διότι τνιν 
εσπέραν ταύτην ίσως θέλω σοί αναθέσει 
επίπονόν τινα εργασίαν.

Μετά τό γεύμα 6 βαρώνος μετέβϊ) είς 
τήν μεγάλην αίθουσαν, ό'που περιέμενον 
δώδεκχ τών προύχόντων κατοίκων τοΰ 
ρέας καί τοΰ Καστελβίους.

01 άνθρωποι ουτοι έρρίφθησαν εΐς τά 
γόνατα.

—  Αύθέντα, εΐπεν 6 γηραιότερος, έρ- 
χόμεθα, ϊνα έπικαλεσθώμεν τνιν δίκαιο* 
αύννIV καί τνιν έπιείκειαν υμών.

—~ ΛΑς λείπωσιν ot λόγοι, διέκοψεν ό 
βαρώνος. ϊυναινεΐτε νά πληρώνητε δασμόν 
(ν μόδιον οίνου έπί τεσσάρων διά τίιν διά
βασην τ ίς  γεφύρας καί τίιν προστασίαν, 
ήν σάς παρέχουσιν οΐ όπλΐται μου;

—  Φεΰ, αύθέντα, εϊμεθα πτωχοί άν
θρωποι καί δέν εχομεν, ϊνα ζήσωμεν, »ίμή 
τήν ευτελή πρόσοδον τών αμπέλων μας. 
Μέρος τή; συγκομιδής μας έξηντλήθη ήδη 
ύπό των δεκάτων καί τών δικαιωμάτων...

—  Λεν |χ<«ι ανάγκην δλων αύτών τών

λεπτομερειών, αρχηγέ τοΰ Βέου;! Τίς κα- 
τεσκεύασε τήν γέφυραν, τίιν όποίαν θέ
λετε νά διέρχεσθε χωρίς νά πληρώνετε 
διόδια} Ό  κύριος τοΰ Εσπα&άκ. Τίς σάς 
προτατεύει καί σάς υπερασπίζει' κατά τών 
έπιθέσεών τών κακούργων καί τών άνε- 
στ ίων; Οί όπλΐται, τοΰς όποιους συντηρώ 
ίδίαις δαπάναις. Mol άναγκαιοΰσιν άπο- 
ζημιώσεις διά ταΰτα πάντα, έπειδή δι
έρχεσθε έπί τής έδικής μου γεφύρας πλη- 
ρώσατε.δι όδια.

—  Άλλ*, αύθέντα, ή γέφυρα αυτη ΰ- 
φίσταται πρό τριάκοντα έτών χαί ουδέ
ποτε έπληρώσαμΛν δικαίωμά τι.

—  Τοΰτο σημαίνει, δτι έν τοιαύτγι πε* 
ριπτώσει έχω καί παρελθόντα ν’άπαιτήσω 
παρυμών και εΐμαι πολΰ άγαθός εύχαρι- 
ς-ούαενος είς ίν μόδιον οϊνου έπί τεσσάρων.

—  Καθόσον δ ’ αφορά τήν προστασίαν 
τών όπλδφόρων βας, ΰπέλαβε λευκόθριξ 
γέρων, έπί τοΰ εύγενοϋς βαρώνου Αλβέρ
του δ ’ Εσπα^ράκ, έπροστατευόμεθα κάλ- 
λιον ή τώρα* δέν εϊχομεν νά φοβώμεΟ* 
οΰτε λεηλασίας τών έχθρών, οΰτε βιαιο
πραγίας τών όπλοφόρων τοΰ πυργου, καί 
ουδέποτε μάς έζητήθη τι έκτό; τών τα 
χτικών φόρων. ( Ακολουθεί).

*
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Al δενδροστοιχίαι καί αί αίθουσαί τών 
μεγαλοπρεπών άνΛκτόρων τών Βερσαλ
λιών είδον ήδη πολλά πρόσωπα, περιφανή 
καί παράδοξα, περιβόητα ν διαβόητα
μεταξύ τών δένδρων· καί έντός 
λάμων των. Τί $έν συνίζυττίβϊΐ έντό; 
μεγάλου τούτου βασιλικού οϊκου άπό #τί- 
σεως αύτοΰ· έχεΐθεν έπί ίνα σχεδόν ott* 
ών<* διευΟύνετο ή τύχη  τής, Κύρώπ*ς· ^  
ταϊς σχοτιιναΐς taiivaic ί*νίροατοιχ(*Κϊ 
παρά τούς μαρμ«ίροντ»« καταρ^ά*τας n*l 
τούς μεγαλοΛριττιϊς tir.V*0**0

τά  νάματα βα&ιουργι&ν αύλικών, αιτινες 
clj^ov άντικείμενον τήν τύχ^νιν όλοκληρων 
λαών, ύπό τών ωραίων χειρών <ρ·.λοδόξων 
γυναικών. Τά λοςά παράθυρα τοΰ έν ταΐς 
Βερ^αλλίαις οικήματος κατωτέρου τινό; 
υπαλλήλου τής αυλής άναψαν, ώς γνω
στόν, τήν δα ία  ολέθριου πολέμου μεταξύ 
τής Γαλλίας καί τή ; ’Ελβετίας. Χάριν 
ένός λοζώς κατεακευασμένου παραθύρου 
έγένετο έρείπιον ή ωραία έπαυλι; τής Έϊ- 
ίελβέργης.

Πολλά τοιαΰτα ήίύνατό τις νά ίιτπγν,θΥί 
περί τών Βερσαλλιών. 11 το οίκο; μέγας 
ανοικτός είς πάντα. Έφαίνετο ανεπίδεκτο; 
μυστηρίου καί όμως παρτίγαγε πλεΐστα 
τοιαΰτα. Πολλοί είσ/,ρχοντο καί έζηρχοντο 
φέροντες αίνιγμά τ ι, τό οποίον καί αυτοί 
ήγνοουν. ίβλεπον τόν έντολέα των, συν- 
ωμίλουν μ ετ’ αύτοΰ, άλλά τήν επιρροήν 
του ίέν  ήννόουν* ή μυστηριώδης αύτοΰ 
ενέργεια έκρύπτετο ύπό λαμπρόν ένδυμα, 
εύφυα αφέλειαν η τυφλήν υποταγήν. Ό  
Ιππότης δ ’ ’Αρτανιάν, ό κύριος δέ 2αίν- 
Μάρς, ό Γριφφέτ, ό Ψουκέτ, επειτα οί 
συμμέτοχοι του φρικώδους μυστηρίου τοΰ 
σιδηροΰ προσωπείου κτλ. όποίαν πληΟύν 
μυστηρίων έκρυπτον έν τνί καρδία τωνί 

*Αφοΰ άνέδη τοΰ θρόνου ό άγαθο; Λου
δοβίκος 1 Τ . έγειναν σπανιότερα τά αι
νιγματώδη πρόσωπα. *0 βασιλεύ; εκείνος 
δέν ητο φίλο; τοιούτων ιστορικών σπα- 
νιοτήτων. Τούτου ε εκα μεγαλειτέρα ύ
πήρξεν ή περιέργεια τών άνηκόντων εί; 
τήν αύλήν, δτε το ετο; 1 7 7 7  παρουσία- 
σθη φαινόμενον τ ι, λίαν κατάλληλον νά 
γεννήσ*/; σωρείαν ύποΟέσεο>ν καί τάς π α 
ραδοξοτέρας εξηγησεις, φαινόμενον εως 
τότε άνηκουστον.

ίΐμέραν τινά τοΰ Αύγουστου ητο ή εί
σοδος τής μεγάλης αυλής πολιορκημένη 
ύπό αύλικών άμφοτέρων τών φύλων, πε- 
ριμενόντων μετά μ ίγάλης ανυπομονησίας* 
*0 βασιλεύς ητο μεθ* άπάσης τής οίκογε
νείας του έντός τών άνακτόρ«*ν· Ειχε πα- 
ρατηρ-Ζ,σει άπό πρωίας μετά μεγάλης δ υ 
σαρέσκειας ί τ ι  παρευρίσκοντο πολλοί ά- 
κλητοι. Ουτοι δμως δέν ηλθον, είμή δπω; 
ίδωσι τό αινιγματώδες πρόσο>πον, οδ τ ί 
νος τήν άφιξιν έπερίμενε Λουδοβίκος ό 1*7'.

- Ά λλά oi περίεργοι ούτοι ήπατηθησαν 
σκληρώς' διότι μετά πολλήν ώραν εΐδον 
μέν τό δχημα, τό κρύπτον τό Θχΰμα,άλλά

τά παράθυρα τοΰ οχήματος τούτου έκα- 
λύπτοντο ύπό πρασίνων παραπετασμάτων, 
τά όποια άπέκρυπτον τό έσωτερικόν το\> 
είς τά περίεργα βλέμματα. Οί ϊπποι ϊσυ- 
ρον τό όχημα μέ μεγίστην ταχύτητα  καί 
πρό; μεγάλην δυσαρέσκειαν τών παρευρι- 
σκομένων δέν είσήλθεν είς τήν μεγάλην 
αυλήν άλλ' έστρεψε έμπροσθεν τών κ ιγ - 
κλίδων πρό; τά αριστερά, είσήλθεν εις τήν 
παράπλευρον αυλήν καί έστάθη είς τό βά
θος τής μικρά; κλίμακο; τής άγούσης κατ* 
ευθείαν είς τά βασιλικά δώματα, καί είς 
τήν τελευταίαν βαθμίδα τής όποίας έφο- 
νεύθη δ ι' εγχειριδίου Λουδοβίκος ό ΙΕ", 
ύπό τής δολοφόνου χειρός τοΰ Δομνίνου. 
Είς τοΰτο τό μέρος τό ωσαύτως διά κ ιγ - 
κλίδων περιπεφραγμένον δέν είσηρχετο ού-· 
δεις, έάν δέν *7*το ημέρα ύποδοχής καί 
ουτω έπήλθε τό σμήνος τών περιέργων 
χωρίς νά κορέσν) τήν περιέργειάν του. . '

*0 παρά τώ ήνιό/ω καθήμενος ύπηρέ-' 
της ήνοιξδ τήν θύραν τοΰ οχήματος καί- 
έβοηθϊ.σε μίαν πολυτελώς ένδεδυμένην κυ
ρίαν νά καταβνί. Τό πρόσωπον αύτής <- 
κρυπτέ βαθύς πέπλος. ’Ανέβη τάς βαθ
μίδας διήλθε μέ βήμα αργόν άλλά σ τ α 
θερόν τήν στοάν μέχρι τοΰ προθαλά{χο**> 
τοΓί βασιλέως, καί έκεΐ έστάθη3 έν<̂  ά {*-» 
πηρέτη; έδωσε τήν εϊδησιν τής άφίξεο)ς 
τη;. Μετ όλίγον ήνεώχθη ή πρός τά  δω- 
μάτνα τοΰ βασιλέως άγουσα θύρα* δ. ά-» 
νοίξας ητο αύτός ό βασιλεύς, έκαμεν εύ- 
γενώς νεΰμα είς τήν κεκαλυμμένην νά εί-̂  
σέλθ/, καί έξέφερε τάς,απέναντι κυρίας βε
βαίως παραδόξους, λέξεις* —  * Πλησιά
σατε, κύριε ίππότα μου! » Οί μέν έν τΫί 
αύλνί συναθροισθέντες δέν ειχον λάβει εύ- 
κα-ρίαν νά ϊδωσιν έκ τοΰ πλησίον τό π α 
ράδοξον αύτό πρόσο>πον, άλλ οι ολίγοι, 
οί όποιοι ησαν έν τω προθαλάμω ίσ*ν ά 
μέσως έτοιμοι νά συγκοινώνησαν πρός 
άλλήλου; τάς παρατηρήσεις των, κχί 
παραδοξότερον εΐναι ότι ίπαντες έγνώ- 
ριζον τό πρόσωπον τοΰτο,#τι έγνώριζον άρ- 
κετά ακριβώς τήν προτέρχν ζωήν του, μό
νον ή γενομένη μεταμόρφωσις Ιμενεν αί- 
νιγματώδης εί; αυτούς.

11 γυνή αύτη, τήν όποίαν Λουδοβίκος 6 
IT . έδέχθη τόσον εύμενώς τίΐ 19 Λύγού- 
στου 1 7 7 7  δέν ί,το άλλη, ίι ό Ιππότν^ 
Τιμόθεος δ’ Έόν δέ Βωμόντ (chevalier Ti- 
mothe d*Eon dc Beaumont), γνωστό;
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t i t  τάς «ύλάς άπάσής σχεδόν τής Ιίυρώ- 
«ι»; ύπό τό δνομα ί.-τηότης ιΤ Έ ό γ '  (che
valier d’Eon). ·  

ι Ά λ λ ’ 6 Ιππότη; οδτος Εφερε γυναικεία 
ί'νδύματα.' Διατί τοΰτο, ένφ ήτο γνωστό; 
ώςχαλό; στρατιώτη;, έπιδέξ«>ς διπλωμά
της, ατρόμητος μονομάχος καί άνήρ με
γάλες παιδείας. Γεννηθείς τίί 5  όχτω - 
βρίου 1 7 2 8  έν Γοννέ^φ τ ις  Βουργουνδίας,

Skt'k  το'πέρας τών σπουδών του Ελαβε 
ϊά τοΰ πρίγκηπος Κόντι θέσιν τινά παρά 

τ$  Γαλλική πρεσβεία έν Πετρόυπόλιι. 
Έ χ ε Ι6 πανούργος νέος έπί 5 Ετη διεύθυνε 
τίιν μυστικήν άντάπόχρισιν τής αύτοχρα- 
τείρας ’Κ λισάβετμετά Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ'. 
Αύτός ήτο ιίς τών ίσχυροτέρων μοχλών, 
δ ιά  τοΰ. όποίου Επεσεν ό παντοδύναμος Βε- 
στουσέφφ (*). Τό Ετος 1 7 5 8  είσήλθεν ό 
Ιππότη ; εί; τά ; τάξεις τοϋ Γαλλιχοΰ ορα
τού ώς Γλαρχος τοΰ δευτέρου Συντάγμα
τος τών Δραγόνων. Εκεί ήτο εΐς τών άν- 
δρειοτέρων μαχητών; Ε(ς πασαν- περίστα- 
βιν. Εσυρε τό ξϊφός του χα ί ίσως έδώ υπάρ
χ ε ι “ί» μόνη έξήγησις, δ ια τί νά δοθνί είς 
σπουδαΐον διπλωμάτην, δεδοκιμασμένον 
ά^ιωματικόν, στρατιώτην, τοϋ όποίου τό 
στήθος έχόσμουν πολλά παράσημα, άν- 
δρα λίαν πεπαιδευμένον, χαί πράκτορα 
τής χυβερνήσεως έπιτετραμμένον τάς σπου- 
δαιοτέρας ύποθέσεις, Οπό δυο βασιλέων ή 
διαταγή νά φέρνι διά παντός γυναικεία εν
δύματα χαί ν’ άρνήται τό φύλον του.

*0 δ ’ Έόν ί τ ο  τωόντι αίνιγμα χαθ’ δλον 
του τόν βΐον. ΑΙ άναρ.θμητοι σκηναί, τών 
όποίων υπήρξε πρωταίτιος χαί πρό τ*7,ς 
παραδόξου μεταμορφώσεώς του ήθελον 
πληρώσει άρκετά όγχώδη τόμον. Ένταΰθα 
άναφέρομέν τινας, αί όποΐαι είχον σπου 
δαίας συνεπείας όΥ aii τόν, (Ακολουθεί).

ΙΩΑΝΝΗ5 Μ***,
«Τ» 1 ■ 1 . . . J

(*) Σ. Μ. ΐϊτ*άα**ις τοΰ πρωθυπουρ
γοί* ΒιστουοΙ^φ ητο 8χι τις ραδιουργία, ώς
ζητιΓ ν’άποίιιξιρ j  άξιδτίμος συντάκτης Κ. Χ Ιλτλ, 
ά)Χ h *5η;’ Κ «τά τ6ν μ « τέ  της Πρωσβίβς ιτ6λ«- 
jwv άσθινησφσης βαρίω; της $ύτοκρΛΈ*ίρ*ί 4π«* 
ουριν 6 Βιστουσ^φφ τά (’ω σ σ ικά ςτρ α τιύ μ α τα  έχ 
τής Π ρω σίας, ϊνα κ!ο8ίση τήν c3votav τοϋ δια- 
δίχου τοΰ θρονου Παύλου, A όποιο; ήτο φίλος χολ 
όπ*86ς Φρ.δι^ίχου του Μ ιγ ά λ ^ , Λ.ά, ^οΰτς άν*τ 
λαβονοα παρ έλπίδα ή Ελίβ& Ιιτ τ&γ άη;ρτ«ιλ ιν  
ι ίς  Σιβηρίαν·

T o r
«

ΚΑΡΡΟΟΥ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

♦Λ

(£υν4χνι* ϊ ϊ ι  φυλ. 41 — 4 2 ).

όκ τή ; παιδικής του ήλικίας ό έρόΐ- 
χος άνήγγελλε χαρακτήρα ευσταθή, καί 
άξιοσημείωτον έπιμονήν. Αν. x a l φύσει 
συμπαθητικός (διότι ήγάπα τοΰς συγγε
νείς του, ώς άν είχε λάβει παρ’ αύτών 
τίιν ζωήν), ουδέποτε ελεγε « θέλω » χω 
ρίς νά.μείνη πιστός είς τόν λόγον του, 
χα ί άν άκόμη ώς αποτέλεσμα έπήρχετο 
ή τιμωρία. *0 θεϊός του xai ή θεία του 
συνείθισαν έπί τέλους είς τήν ιδιοτροπίαν 
ταύτην, ώστε, ότε ό ανεψιό; των έ” ρό- 
φερε τό 11 θέλω » δέν άντέτεινον πλέον 
είς τήν θέλησίν του γνωρίζοντες ότι ητο 
άνωφελές. Πρέπει όμως νά όμολογήσωμεν 
ότι σπανίως ό 'Ερρίκος έλεγε τοΰτο εί; 
τοΰς συγγενείς του.

Είναι δέ πιθανόν ότι, άνευ τής ιδιοσυγ
κρασίας του ταύτης, δέν ήθελε λάβει πο
τέ άνωτέραν ανατροφήν τής τοϋ άλληλο- 
διδακτικοΰ σχολείου. Έ π ί τής περιστά- 
σεως ταύτης ή ακατανίκητο; θέλη«ίς του 
τόν ωφέλησε μεγάλως.

ό τε  ό μιχρός ’Ερρίκο; ητο περίπου έν- 
δεκαετής, Επαιζε τήν σφαίραν μετά τών 
τέχνων άγρονόμων τινών* φιλονειχίχ ή- 
γέρθ.νι έπί τοΰ παιγνιδιού άν ή σφαίρα εϊ- 
ν ε  χαλώ; ριφθή % όχι* oi μέν διισχυρί- 
ζοντο τοΰτο, οί δέ τό έναντίον.

Μεταξΰ τών συντασσομένων τή  τελευ·· 
τα ία γνώμιρ ίτ ο  xal 6 υΙός τοΰ Πέτερ 
ίμ π ε ΰ , τοΰ δικογράφου τοΰ χωρίου.

—  Ή  σφαίρα έ^ίφθη χακώς, Ελεγε, 
xai φυσικώς. πρέπει νά μέ πιστεύσητε 
διά  τοΰτο. . . ,

- τ  Διατί ν ήρώτησεν ό ήμέτερος ίρως, 
τοΰ όποίου τ ί  πνεΰμα δέν. ήτο τό«ρ λο·» 
γι^όν ώστ» νά φθάσνι εί; τό αύτό συμπί* 
ρχσμ«. . .· · ι>
. -τ -̂, Διότι είμαι ευπατρίδης..
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—  ΚαΗγΑ», δέν είμαι ·, ΰ^ίλαβί τολ- 
μηρώ; 6 Ασθ.ον.

—  ό χ ι ,  άπεκρίθη ό μικρό; κοΰφο;’ σΰ 
πηγαίνεις είς τό δ/,μόσιον σ/ολεΐόν ένώ 
έγώ πηγαίνω εί; ιδιωτικόν εκπαιδευτή- 
ριον, σΰ μανθάνει; ν’ άναγινώσκτις καί νά 
γράφιρς μόνον, έγώ δέ σπουδάζω λατινι
κά καί έλληνικά.

—  Τά λατινικά xai έλληνικά σε κά- 
μνουν εύγενή ·,

—— Άναμφιβόλως.
—  Λοιπόν θά μάθω xal έγώ.
—  Είναι αδύνατον, άνέκραξεν ό νέο; 

ίμ πεϋ  μετά θριαμβευτικού ήθου;. Δέν 
υπάρχει ούδείς έν τώ χωρία), έκτος τοΰ έ-

Εερίου Κ. όομ, δστις δύναται νά σέ τά 
ίξη, άλλ’ αύτό; δέν λαμβάνει μαθη- 

τά ; . . .  διότι εΐναι άρκετά πλούσιο;. Ό  
πατήρ μου τώ έπρότεινε δι’ έμέ καί ά- 
πεποιήθη.

—  ϊσω; δέν τοΰ ήρεσε; ·, είπεν άφελώ; 
ό ’Ερρίκο;.

—  Είμαι βέβαιο; ό'τι ουτε σΰ θά τοϋ 
άρέσ·/,; περισσότερον, άντέλεξεν ό υιό; τοΰ 
δικογράφου* ό πατήρ μου λέγει ότι μόνον 
τοΰς σκολόπακας άγαπα.
" —  Ά γαπα  τοΰ; σχολόπακα; ! άνέκοα-

^ · i
ξεν ό άνεψώ; του αγρονόμου* τότε λοι
πόν είμαι βέβαιος δτι θά μέ £ιδάξη τήν 
έλληνικήν καί λατινικήν.

Καί χωρίς νά περιμείντι τδ τέλος τοΰ 
ιτΛιγνιίίου άπεμακρύνθη σύννους.

—  Τί τρέχει, άν<5ρα ; ήρώτνισεν ί  κυ- 
ρά Ασθων βλέπουσα τόν αγρονόμον κα- 
8,Λ'ταντα είς τήν τράπεζαν αδιάθετον. Αί 
ίγελάδες είναι ασθενείς;

-— 6 / 1, καί πάλιν αύτό τό παιδί.
—  * 0 ’Κρρίκος;
—  Ναί, θέλει να μ-άθ/j έλληνικά* λέ

γει δτι θέλει, καί μ* έζάλισε νά όμιλήσω 
είς τόν έφγ,μέριον.

Έάν ό αγρονόμος δέν εϊχεν είπεΐ δτι & 
'Ερρίκος έπρόφερε τό θέλω Γτως ή γυν^ 
του ΐίθελε προαπαθ/σει νά τόν κλονίση. 
*Αλλά, γνωρίζου^α τό άνωφελές τνΐς έπι- 
χειρν,σεως, έ^κέφθνι ό'τι τό καλλίτερον ίτο  
νά ύποβονιθηση τήν έπιθυμίαν τοΰ τέκνου.

—  T9i άλΥ,θίία, Αίθων, είπε, δέν βλέ
πω  δ ιατί ό ’Ερρίκος νά μή μάθτϊ έλλτ;νι* 
κά, άφοΰ τοΰτο τόν ευχαριστεί. Ό  υιός 
ΊΟΰ Ούάλλις μανθάνει βιολίον, oi πόροι 
μ « ; ίϊυγχωροΰ^ιν έπί$7ΐς καί ε(ς ήμας τοΰ- |

το. ’Εκτός δέ τουτου θέλεί μας διασκε
δάζει ϊσως μέ τά  έλλτ,νικά του κατά τά ; 
νύκτας τοΰ /ειμ£Τ>νος.

—  Πολυ πιθανόν, άν καί δέν Υ,ςεύρω 
ακριβώς τ ί πραγμα εΐναι τά  έλλ/,νικά 
αυτά* άλλ’ υποθέτω δτι δέν θά χναι τ ί 
ποτε κακόν, εί δ ’ άλλως ό έφν)μ.έριος δέν 
θά τά έδίδασκεν. ΐ’ίάν πρέπει νά τά μάθν:, 
θά τά  μάθνι* έγώ όμ,οις νά μέ ’πάρν, ό 
διάβολο; άν κάμω λόγον περί τούτου εί; 
τόν εφημέριον*

'Ο μίστρε; νΑσΟων φρονίμω; σκεπτ«5- 
μενος δέν ήθέλησε νά ΰποσ/εθνι τίποτε 
πριν έξετάσνι τόν ανεψιόν του καί μάθη 
τ ί ήσαν τά  μυστηριώδη ταΰτα έλληνικά, 
τά όποΐα ήθελεν άφευκτοι; νά διδαχθτ,.

Τήν έπαύριον τό πρωί, τήν τρίτην ώ
ραν, ό ’Ερρίκος *Άσθων καί ό πρώτό; του 
έμπιστο; καί φίλο;, Ζόε Βίαν, ό άροτρςΰ;, 
όστι; ήτο κατά τρία Ιτη  μεγαλείτερο; 
αύτοϋ, έξήλθον τή ; έπαύλεως φέροντες 
μεθ' έαυτών τό τουφέκιον τοϋ άγρο νόμου. 
*11 έποχή δέν ήτο προχωρημένη, άλλ’ έάν 
ήτο δυνατόν νά εΰρεθνι ζεύγος σκόλοπά- 
κων έπί της περιφερείας τοϋ κτήματος, ό 
’Ερρίκος καί ό Ζόε ήξευρον πού Επρεπε νά 
τό ζητήσωσι.

—  Δέν πιστεύω νά ευρωμεν, είπεν ό 
Ζόε.

—  Δέν βλάπτει, άς έρευνήσωμεν.
—  Δεν είναι άκόμη καιρός.
—  ίσως.
Άφοϋ διέτρεξαν τά  ελη μέχρι τής 

πρωΐα; ή καρτερία των άντημείφθη ΰπό 
ζεύγου; σκολοπάκων, τών πρώτων τής 
εποχή;. Οί μικροί κυνηγοί έπέστρεψαν είς 
τήν έπαυλιν, ένώ Ετι έκοιμώντο πάντες, 
έθεσαν τό τουφέκιον εΐς τήν θέσιν του, ό 
Ερρίκος έχώθη εΐς τήν κλίνην του xai & 
Ζόε έπορεύθη είς τόν αγρόν.

Ή  άγάπη τοΰ άξιοτίμου έφημερίου 
πρός τοΰς σχολόπαχας δέν ήτο μυστήριον. 
Λ; πάντες ot άγαμοι γέροντες ήτο όλίγον 
έπικούρε'ο;. ό τε  λοιπόν ό ’Ερρίκος Ασθων, 
ένδεδυμέν*ς τά ώραιότερα τών Ιματίων 
του, παρουσιάσθη είς τό πρεσβυτέριον χο - 
μίζων τά  πτηνά, έγένετο εύπρόσδεχτος,

—  Σκολόπαχες, άνέκραξεν ό καλός ( -  
φημέριος* άπό τώρα ·,

—  Μάλιστα* ήξευρα ποΰ νά τοΰς ευρω.
—  Καί τοΰς έφόνευσες δ ι’ έμέ, έπί- 

τηδες δ ί’ έμέ ·,



—  Βέβαια" 6 Λός τοΰ δικογράφουβμ- 
rtD  μέ εΐπεν *"« τούς άγαπδτε πολύ.

—  Αξιόν παιδί! t in t ' /  6 έφημέριος 
θωπεύσας αύτόν έπί τής κεφαλής, διότι 
πολλάκις είχε θαυμάσει τήν καλλονήν 
τών χαρακτήρων του καί τήν 'ήσοχίαν 
μ*θ! ής Ιστεκεν tt; τήν έκκλησίαν.

Ο άγαθό; έφημέριος δέν περιωρίσθη είς 
τάς ένδείξει; μόνον ταύτας τής αγάπης, 
άλλ’ έκβαλών καί ίν  τάλληρον τά προαέ- 
φιρεν ε(ς τόν ’Ερρίκον.

—  Ευχαριστώ, κύριε, ειπεν 6 μικρός 
κυνηγός έρυθριών' δέν σας έφερα διά ΧΡ̂ *’ 
μ*τα τά πτηνά μου.

—  Αλλά διατί λοιπόν; ήρώτησεν 6 Κ. 
όρμ άοχίσας νά εύχαριστήται έκ τοϋ ε
πισκέπτου του.

—  Διά νά μέ διδάξητε τήν έλληνικήν
καί λβτινικήν.

—  Τήν έλληνικήν καί λατινικήν ! ά- 
νέκραξεν ό εφημέριος έκπληκτος. Ά λλα  
δ£ν ήξεύρεις τ ί ζητείς . .  . χρειάζεται έ
τών σπουδή.

— * Άδιάφορον.
—  Α παιτείτα ι πολλών ωρών μελέτη 

καθ’ έκάστην.
—  βχω δλον τόν άπαιτούμενβν πρός

τούτο χρόνον.
τ— Μετ' οΰ πολυ θέλεις άπαυδήσει. \
—  Δοκιμάσατέ μοι.
—  Καλά λοιπόν! μικρέ μου, εΐπεν ό 

εφημέριος έκπλανείς έκ τής έπιμονής τοϋ 
παιδός, θέλω σέ βοκιμάσει,· άλλ’ Οπό μίαν 
συμφωνίαν.

—  Θέλετε άλλους σκολόπαχας ·, θά 
ίχετε  δσου; φονεύτω.

—  6 / 1 ! ύπέλαβεν ό Κ. όρμ μειδιών, 
δέν σέ ζητώ σκολόπακα;’ ίδοΰ ό δρος, θά 
έρχεσαι νά [/.έ βλέπη; μίαν ώραν καθ’ έ 
κάστην, και θέλω σέ διδάσκει* άλλά νά; 
ένθυμήσαι ό'τι ή συμφωνία μας διαλύίτα» 
τήν πρώτην ήμέραν καθ’ ίν  δέν έλθτις.

—  ή  ήμέρα αυτη δέν θά φθάσ7ΐ ποτέ!
Τφ δντι, καθ’ έκάστην, *ατά τά  με-

γαλείτερα ψύχη, τό καρτερόν παιδίον έ- 
πορεύετο έπί τ ί ς  χιόνος έκ τής έπαύ*· 
λεως μέχρι τοΰ πρεσβυτερίου, ή  ΰποσχε 
θιίσα ώρα τή; διδαχής ηύξήνθη άπό δύο 
είς τρεΐ;. ήμέραν τινά ό καλός έφημέριος 
παρετήρησεν δτι 6 μαθητής του ήτο ώ- 
χρός καί άνέπνεε μετά δυσκολίας.

—  'Κρόΐκε, τώ εΐπεν, είσαι άσθενής·,

—  Δέν εΐναι τ ίπ ο τε ,' άπεκρίθη 6 « α 
νία; προσπαθών νά μ ε ιδ ιά ς
, —  Δέν.Ιπρεπε νά έξέλθνις σήμερον.
, — Διά νά διαλύσω τήν συμφωνίαν μας] 

Άφοΰ Ιχετε τήν.· καλοσύνην νά θυσιάζητε 
‘ τόν καιρέν Φας δι’ έμέ θά ίμ * ι πολύ 

αχάριστος, έάν δέν έπωφελοΰμαι «ΰτοΰ.
Τήν ήμέραν ταύτην, 6 μικρός έρρϊκος 

ώδηγήθη1, πρός μ*γίστην όλοκλήρου τοΰ 
χωρίου έκπληξιν, είς τήν οικίαν του έντός 

4 τοΰ ό/ηματος τοΰ έφημερίου, καί τήν 
έπαύριον ΐή ν  πρωίαν ό Κ. ύρμ  ίλ θ ε  νά 
τόν ίδή. *Η νοημοσύνη ' καί οί συμπαθη
τικοί τρόποι ,του έθελξαν μικρόν κατά 
μικρόν τήν Καρδίαν τοΰ άγαθοΰ γέροντος, 
καί πρό τής παρελβύσίω; ένός έτους δ ιέ - 
μενεν είς τό πρεσβυτέρων ώς είς τήν οι
κίαν του. ΤοΰτΟ δυσηρέστβι μεγάλως τόν 
θειον καί τήν θείαν του, οίτινες τόν έστε- 
ροΰντο, καί κατηρώντο πολλάκις τή* 
ώραν, κκθ ήν έπήλθεν είς τήν κεφαλήν 
τοΰ άνεψιοΰ των νά μάθΥΐ τήν Ελληνικήν.

—  έπροτίμων, έλεγε συχνά 6 τίμιος 
αγρονόμος, νά έμάνθανε βιολίον.

Ουτω έξηκολούθουν τά  πράγματα μέ
χρι τοΰ συμβεβηκότος δπερ διηγήθημεν 
έν άρ/f ,  τοΰ κεφαλαίου τούτου. 0  έφημέ- 
ριο; ήγάπα τόν μαθητήν του ώς υίόν, 
καί ό νέος άντεπεχρίνετο είς τήν αγάπην 
του τούτην διά τής εύγενοϋς έκείνης υπο
ταγή; κ4ΐ τής σεβασμίας προσοχής, α ΐτ ι-  
νες ηύχαρίζ-ουν τόσω μάλλον τόν γέροντα- 
καβ’δίον εΐναι τιμητικαί είς τήν νεότητα.

0  Κ.. όρμ ήτο εύτυχής' ή φύσις εΐχε 
πλάσει τό πνεΰμα καί τήν καρδίαν 
τοΰ Κρίκον» έπιδεκτικά τών άγαθοτέρων 
έντυπώσιων* αί άγαθοεργίαι τοΰ άγαθοΰ 
γέροντος δέν έπιπτον έπ ί άχαρίστου καί 
άγόνού άγροΰ. -

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β .

6  πρώτος άνθρωπος βν συνήντησαν ή' 
Ελλεν καί δ σωτήρ της, εισερχόμενοι εί* 
τόν κήπον, ήτο 6 βαρώνος. *Η γρ*ΐ* Ον*, 
ρωρός σπεύσαία τφ εΐχεν είπεΐ βτι ή Ιππος 
παρέτυρε τήν μίς ίίλλεν, 6 δέ δυστυχής 
έξήλθε τοΰ φρουρίου περίτρομος· γ,< 

ίπ ΐ  τοΰ, μικροΰ διαβΉμΐιτοί' δ ή 
ορφανή διημέρευε ύπό τήν στέγην του,εΐχ,Μ

έπανεύρει μέοο; τής πρώτης του ευδαιμο
νίας. Εΐχεν δν τ ι ν’ άγαπα έν τώ κόσμω 
τούτω. Ά λλά  δέν ήξευρεν έτι πόσον ή 
£λλεν εΐχε γίνει άναγκαία εί; τήν ίίπαρ- 
ξίν του, δτε ό φόβος δν ήσθάνθη έπι τίρ 
Ιδέα τής άπωλείας της τφ  έδίδαξε τοΰτο.

—  Θεΐέ μου! άγαπητέ μου θεϊεΐ Ικρα- 
ξεν αυτη ^ιπτομένη είς τάς άγκάλας του 
καί καταφιλοΰσα τάς ώχρας παρειάς του, 
είμαι σώα καί υγιής, ώς βλέπετε . . . 
χάρις είς τόν ευπατρίδην, εις τοΰ όποίου 
τήν γενναιότητα καί τήν εΰτολμίαν οφεί
λω τήν ζωήν!

ό  σίρ Ούιλλιαμ λησμονήσας τήν αγριό
τητά  του, ηύχαρίστησε ζωηρώς τόν νέον 
καί ήοώτησε τό δνομά του.

—  έρρΐκος Ασθων, άπεκρίθη ουτος 
χαιρετών εύλαβώς.

—  Αβθων, 'Ασθων, έπάνέλαβεν ό ερη
μίτης, άναμφιβόλως δέν άκούω πρώτον 
ήδη τό δνομα τοΰτο.

0  γέρων Μαρτίνος τω  εΐπε τότε εί; τό 
ου; οτι ητο τό ονομα τοΰ κληρούχου τοΰ
Όρμ-Φάρμ.

ι—  Ναί, τώ ό'ντι* καί εισθε, άν δέν
άπατώ μαι, ό νέο; δ ιά  τόν όποιον ό φίλο; 
μου, ό αξιότιμος 0ρμ, ένδιαφέρεται τότω
πολύ.

—  Εΐναι ό ευεργέτης, ό διδάσκαλος, 
ό φίλο; μου ! τό παν οφείλω εις αυτόν!

Ό  βαρώνος έθέλχθη έκ τής ζωηράς ευ
γνωμοσύνη; μεθ’ ί ;  ώμίλει περί τοΰ εφη
μερίου.

—  Mol ώμίλησε πολλάκις περί υμών, 
εΐπε, καί πιστεύω δτι εισθε αςιος τών
έπαίνων του.

—  Τόσφ καλή ιδέα έκ μέρους τοΰ σίρ
Ούιλλιαμ Μομβράυ! φοβούμαι δτι δύναται 
νά μέ καταστνίσν] ματαιόφρονα, υπϊλαβεν 
6 Ιίρρΐκο; μειδιών.

—  Κΐναι κόλαξ!
Μόλις αί δύο αύται λέξεις διέφυγον τών 

χειλέων του βαρώνου, ή φυσιογνωμία τοΰ 
νεανίου μετεβλτίθη αμέσως* ή φιλοτιμία 
του προσεβλτ,θνι, έφοβεΐτο μίΐ δέν εννο·/ιθνι.

— «Σίρ Ούιλλιοτμ, είττε μετά σεβασμοΰ, 
διατί νά σας κολακεύσω; έρχομαι έδώ τό 
πρώτον νίδ'Λ και πιθανόν τό τελευταΐον* 
Ομεΐς έξελέξατε τόν μοντρ*η βίον 6 όποιος 
άρμόζει είς Τ>,ν τςίζιν καί τόν πλοΰτόν 
σας, ή δέ ίδικ^ μου ζω?ι θέλει διέλΟει 
έν μέσω των αγώνων καί τών δυσχερείων

τοΰ κόσμου* διότι έγώ πρέπει ν αποκτή
σω δνομα καί τινα θέσιν.

—  Λύναμαι, νά σας βονιΟ'Λσω y ^ρωτνι- 
σεν ό έρτ,μίτ'/ϊς λαβών ένδιαφέρον έκ τοΰ 
τόνου και τών τρόπων τούτων, οίτινες 
Υ,θελον ϊσως προσβάλλει άλλον τινα ολι- 
γώτερον διορατικόν.

—  ΕΪσθε λοιπόν διατεθειμένος; ΰπέ- 
λαβεν ό Ερρίκος Ασθων. Συγ/ωρνίσατέμοι, 
σιρ Ούιλλιαμ, και μη μέ νομίσητε άχά- 
ριστον άν άποποιοΰμαι την προσφοράν σας- 
άλλά πρό καιροΰ άπεφάσισα νά πλάσσω 
μόνο; τό μέλλον μου.

—  Εν τίνι έπα γγέλμ α τι;
—  Δέν άπεφάσισα έτι, εχω άκόμη ίν 

έτος νά σκεφθώ. Ά λλά συγχωρησατέ μοι, 
πρίν σας άφ^σω νά άποπλυθώ τ?1ς μομ* 
φής τη ; κολακείας. Ευρισκόμενος εί; σχέ
σεις καθ’ έκάστην μετά τοΰ εφημερίου, 
δέν ηδυνάμην ν’άγνοώ δτι ό σίρ Ούιλλιαμ 
Μομβράυ είναι άνθρωπος τοΰ όποίου η 
καρδία άν και κλεισμένη είς τάς άπο* 
λαύσεις τοΰ κόσμου, μένει ανοικτή είς 
τάς συμπαθείας, είς τάς άνάγκας καί είς 
τάς δυστυχίας τνίς άνθρωπότητος. Πρό 
δύο και έτι έτών είμαι έν τών ταπεινών 
οργάνων δι ών διανέμονται αί πολλαΐ αυ- 
τοΰ έλεημοσύναι* είδον τήν έλευθεριότ'Λ* 
τα  αύτοΰ ν' άποσπα τό γήρας έκ της τα -  
λαιπωρίας* ηκουσα τό δνομά του εύλο- 
γούμενον παρά της χ^ρας καί τοΰ όρφανοΰ. 
ΙΙρέπει λοιπόν νά ςκπλαγήται έάν ή κα^- 
δία μου είναι μεστή σεβασμοΰ δι* αύτόν j

Ή  σεμνή άπλότης καί άνευ έπιτηδεύ- 
σεω; μεθ’ ή; ταΰτα έλέχθησαν ένεποίησ^ 
ίσγυράν έντύπωσιν είς τό πνεΰμα της 
Ελλεν. Τφ όμολόγει περισσοτέραν χάριν 
επί τ?ΐ δικαιοσύννι ♦ιν τόσον εύγλώττως 
άπέδωκεν είς τάς άρετάς τοΰ θειου της, ^  
δια  τήν υπηρεσίαν b  προσέφερεν *ίς
αύτην. #

—  έχετε  δικαιογ, κύριε, τφ  είπεν »υτη
λαβοΰσα τήν χεΐρα τοΰ σίρ Ούιλλιαμ* εγώ 
τουλάχιστον, είμαι πεπεισμένη δτι οέν
είσθε κόλαξ.

—  Ενθουσιαστής τότε λοιπόν, παρδΛ 
r/jpησεν ό βαρώνος μειδιών, οπερ είναι* 
έπικινδυνωδέστερον. 'Ο ένθουσιαστής προς- 
βάλλει τήν καρδίαν, ό δέ κόλαξ μό
νον τόν νοΰν» £στω , κύριε, προσεθηκε 
μετά της εύγενοϋς έκείντς καί εύ /^  
ynu φωνής η τις , μάλλον ίι αί λέξεις^ δει*



χ»ύει δ τ ι ή καρδία όμιλεί,δέν πρέπει άπό- 
φχσίς τις , εύγενής Γ'ϊως καθ’ έ χυτήν, νά 
γίνηται ανιαρά ώθουμένη μέχρις υπερ
βολής.

■ Δέν σάς έννοώ, είπεν 6 Ερρίκος. · ~ 
—- ίά ν  άποποιήσθ» τήν προστασίαν 

μου, ύπέλαβεν 6 σίρ Ούΐλλιαμ χαλοχα,- 
γάθως μειδιών, δύνασθε τουλάχιστον νά 
μέ δεχΟήτε ώς φίλον.

Καί έτεινε τήν χείρχ είς τόν νεανίαν, 
δστις, ΰπείκων ιίς άνεξήγητόν τινα έσω- 
τερικήν παρότρυνσιν, τίιν έφερεν (ίς τά 
χείλη του.

Ό  βαρώνος δέν ήθέλησε νά τόν άφήσγι 
ν’ άναχωρήσιρ άλλ’ έπέμεινε νά τοΰς συνο- 
δεύστ, εί; τό φρούριον. Πρώτον δέ ήδη, 
πρό πολλών έτών, ευρισκεν εύχαρίστησιν 
έν τίί συναναστροφή ψυχής συμπαθητικής.

Πρό; μεγάλην έχπληξιν πάντων, ό σίρ 
Ούΐλλιαμ προ«κχλεσε ' τόν άνεψιόν τοϋ 
αγρονόμου του εΐς τό πρόγευμα. Ουτος τό 
κατ’ άρχάς ήθέλησε νά άποποιηθή τίιν τ ι
μήν ταύτην· άλλά βλέμμα τ ις  Ελλεν τόν 
χατέπεισεν. Ή συμπαθής κόρη έβλεπεν 
δτι ό Οεϊό; της ήδετο έχ τ ί ;  συνανα
στροφές τοϋ νέου' έντεϋθεν λοιπόν ίι επι
θυμία της ϊνα juivvi.

Δυστυχής Ελλεν! ήγνόει παντελώς 
όποίων τρικυμιών έγίνετο αίτιον τό βλέμ- 
μα τοϋτο.

Ενώ ό έρρϊχος Άσθων ώμίλει περί φι
λοσοφίας μετά τοϋ θείου καί άπεμύζει 
έχ τών όφθαλμών τίί; ανεψιός τό ήδιστον 
φάρμακον γεννωμένου έρωτος, έν τώ δω 
ματίφ  τής παιδαγωγού έσχολίαζον τά  
συμβάντα τήν ήμέραν.

*0 σκευοφύλαξ Νίκο;, τρίβων τάς χεΐ- 
ρας, προεφήτευεν δτι μετ’ ού πολΰ θέλου- 
αι τόν διατάζει νά στιλβώστι τά  άργυ- 
ρώματα τή ; οίκογενεία;, άτινα έκειντο 
άχρηστα πρό πολλών έτών έν τινι σχευο- 
φυλακίω τοΰ φρουρίου. Αί σχέψεις τής μ ί- 
στρες Ζάρμυ περιεστρέφοντο είς τά  τής 
βίθούσης, ίΐνσυνεσκεύαζεν έχ νέου. Ό ά μ α - 
ξηλάτη; Αγόραζε νέον δχημα. Πάντες δέ 
δέ μι$ φωνγ, εκτός τοΰ γέροντο; Μαρ
τίνου, έπτ,νουν τόν σωτήρα τής μις Ελλεν 
Δεβέρ, καί άπεφαίνοντο δτι ήξιζε τής εύ
νοιας μεθ ή; ό βαρώνος προσεφέρετο αύτώ.

—  Εΐναι αξιόλογος νέος! έλεγεν ή 
παιδαγωγό;, καί χατά τί,ν πρώτην ήμ ί- 
ρχν, καθ ·?.ν 6 καιρός θλ ήναι κχλός, Οά

ΰπάγ»  είς τό όμ-Φέρμ νά εΓπω τ ?  θεία 
του τ ί  σκέπτομαι δ ι’ αύτόν.

— · Εΐναι χοΰφος αύθάδης! έτονθόρι- 
σεν 6 γέρων δαμαστές. Κατά πρώτον 
^σθάνθην συμπάθειαν πρός αύτόν* άλλ' 
έχομε τόσους άκχιαμοΰς μέχρις ου δεχθή 
τί,ν πρόσκλησιν τοΰ σίρ Ούΐλλιαμ, ώς άν 
{το υΙός τοϋ βασιλέως, ένφ είναι 6 ανε
ψιός ένός τών αγρονόμων του.

■!— Είσαι αχάριστος δμιλών ουτω, ΰπέ- 
λαβενό σκευοφύλαξ. Διότι έγώ τόνήκουσα 
λέγοντα χα τχ  τό πρόγευμα δτι ή γραία 
Μαργαρίτα ήτο ή αίτία τοΰ δυστυχήμα- 
τος,έπειδήήνοιξε τάς θύρας, xal δχι σΰ, 
χαί έπίίνει τί,ν φροντίδα σου διά  τί,ν μίς 
Ελλεν λέγων δτι έχλαιες ώς παιδίον. 
Σύ είσαι γέρων δύστροπος, Μαρτίνε.

—  Εΐναι αληθές, άντέλεξεν ό Μαρτί
νος έγερθείς, εΐναι άληθές, είμαι άθλιος 
δύστροπος, ώς λέγετε* ά λλ ' 6 διάβολος 
δέν εΐναι τόσω μαϋρος ώς τόν ζωγραφί
ζουν, χαί έγώ μ* δλα ταΰτα δέν έχω κα- 
χί,ν ψυχήν.

έκ  τής στιγμής ταύτης ό Ερρίκος 
Ασθων δέν εΐχε θίρμότερον φίλον τοϋ 
Δίκ Μαρτίνου.

ΤΗτο δεκάτη ώρα περίπου δτε ό σω- 
τί,ρ τής μίς Δεβέρ άνεχώρησε τοϋ φρου
ρίου. Τό πρώτον ήδη έν τίί ζωή του ήσθά- 
νετο δτι ητο δεκτική ή χαρδία του χαί 
άλλων συμπαθειών έχτός τών τόσων ήρέ- 
μων αϊτινες είχον μέχρι τότε εύχαριστή- 
σει τάς εμπνεύσεις του. Δ’.ερχόμενο; τ α 
χέως τήν δεντροστοιχίαν τήν φέρουσαν 
είς τό πυλωρεΐον, ένόμιζεν δτι ήκουεν 
άκόμη αντηχούσαν τήν φωνήν της £λλεν 
εΐς τά  ώτά του. Τό μειδίαμά της τόν 
ήκολούθει, ή είκών της, τό βλέμμα της, 
πάντες οί λόγοι της ήσαν έγκεχαραγμέ- 
νοι έν τίί μνήμη του.

• Πόσον αγροίκος έδείχθην £ρχ γε είς 
αύτήν! έλεγε κατ’ ι δ ία ν ,  όποιος χονδρός 
αγροίκο;! Εντούτοις μοί ώμίλει μετ’ ά γα - 
θότητος·. .  . ή το  έξ εύγνωμοσύνη;! Εΐμαι 
ανόητος σχεπτόμενος αύτήν, χαί δμως Αν 
ή μοίρα μέ είχε πλάσει Γιον αύτής, ηθε- 
λ ο ν .. . . va !  προσέθηκε σπεύδων έτ ι, ώ; 
άν ήθελε νά άποφύγιρ τάς εισηγήσεις τής 
φαντασίας του, τ ί ώφελεΐ νά θέλω άφοϋ ή 
τύχη μοί άρνήται τά  ^έσα*, ·

Κ Έ Φ Α Α Α Ι Ο Ν  Α'.

λ μ α  τ^ί αναχωρήσει τβϋ ’Ερρίκου ή μίς 
Δεβέρ ήσπάσθη τόν θεϊόν τη ;, καί άπε- 
σύρθη είς τά  δώ ματά της άκολουθουμένη 
ΰίΛ τής τροφ^ϋ της Ζάρας καί τή ; μίστρε; 
Ζάρμυ. 6  στίλβων οφθαλμό; καί τά  Συ
νεσταλμένα χείλη τής Ινδής τ$ άνήγγε- 
λον δτι π ρ α γμ ά τι τήν δυσηρέβτησεν' 
άλλ’ άπέφυγε πάσαν έρώτησιν μή επιθυ
μούσα νά Υίνη μάρτυς τής προπετεία; καί 
τής κακοδιαθεσίας τής πιστής της τρο- 
φοΰ ή αξιότιμος παιδαγωγός.

Ώς ίφθασαν είς τόν κοιτώνα τή; Ελ
λεν ή Ζάρα έρρίφθη έπί τίνος σοφά, διότι 
άπεστρέφετο, ώς οΐ πλεϊστοι τών συμπα
τριωτών της, τάς έδρας. II Ελλεν έκάθη- 
σεν έπί τίνος θρονίου" ή μορφή τής ορφα
νής ητο ωχρά καί σύννου;, εντούτοις άπό 
καιροϋ εΐς καιρόν, ένώ ή μίστρες Ζάρμυ 
διηυθέτει τήν κόμην τ /,;, έμειδία πρός 
τήν τροφόν της, ήτις έψιθύριζε μονότονόν
τ ι ινδικόν ασμα.

—  Τί λαμπρά κόμη, μίς ίίλλεν! είπεν
ή παιδαγω γός, απαράλλακτο; ή κόμη τής 
λαίδυ Μαργαρίτας τής προμάμμης σας, 
τής όποίας ίδοΰ ή είκών.

ή  νεάνις ΰψωσε τοΰς όφθχλμοΰ; έπί 
τής είκόνος τής κυρίας ταύτη;, ήτις έξήρ- 
τητο τοΰ τοίχου, χαι έξεπλαγη Sin την 
όμοιότητα. ή  Ζάρα παοετήρησεν δμοίως 
ταύτην.

—  Δέν έχει τό ηθος γυναιχός, ήτις 
ύπήρξεν εύτυχής, ειπεν ή Ινδή.
- —  Δέν ήτο εύτυχής! άνεφώνησεν ή μ ί
στρες Ζάρμυ* εΐχε τοΰ; ώραιοτέρους άοά- 
μαντας τής κομητείας, καί είμαι βεβαία 
δτι ήτο τό είδωλον τοϋ συζύγου τη ς!

—  Νομίζω δτι άπέθανε νέα, υπελα-
βεν ή τροφός.

—  Πόθεν τό έννοεϊς *, ήρώτησεν ή πα ι
δαγωγός προφανώς έκπλαγείσα.

—  Τό άναγινώσκω είς τοΰς οφθαλμούς 
της, άπεκρίθη ή Ινδή* ό ζωγράφος δέν 
ή το ' μέτριος καλλιτέχνης* οΐ οφθαλμοί 
Ιχουσιν έκφρασιν καταγγέλουσαν είμαρ- 
μένήν όλεθρίαν χαί δυστυχή.
· ■ —— Ά πέθανε νέα, είπεν ή παιδαγω γός 
βτένοϋσα.
- *11 Ζάρα έμειδίασεν.

—  Ητο φθισική, προσέθη/.ev ή μίτρες 
Ζάρμυ.,

—  Ε ι/ε  τί,ν καρδίαν συντετριμμένων, 
ύπέλαβεν "ή ίνδή. Δόσατε είς τήν ασθέ
νειαν τη ; όποιον δνομα θελετε, ε'.μαι βε
βαία δτι άπέθανε δυστυχής έκ τής καρ
δίας. i i ;  Tt; φυλακισμένη κεμάς πρέπει 
νά έτάκη καί άπωλέσθη είς τά  αμαυρά 
ταΰτα τε ί/η δπ ο υ  τα πάντα όμιλοΰσι περί 
νεκρών, περί τοΰ παρζλΟόντο;, καί οΰ- 
δέν περί τοΰ παρόντο; καί τοΰ μέλλοντος.

ίΐ  Ζάρμυ έσίγα. 'II £λλεν παρετήρ/,- 
σεν αύτήν έρωτηματικώς, ώ; νά ήθελε νά 
τήν ερωτήστ, άν ό'τα έλεγεν ή τροφό; της 
ήσαν άληθή. Ά λ λ ’ ή γηραιά υπηρέτρια 
τών Μομβράϋ ητο πιστή εί; τ ή ν  τιμήν τή ; 
οίκογενεία;, ώστε δέν ένόμισε καλόν νά 
όμιλήσν) έπί παρουσία ξένης περί τών 
πόνων καί τών δυστυχιών ενός τών με
λών της. Ή  στροφή τή ; συνομιλίας άπή- 
ρεσκεν αύτΐί προφανώς ώστε, ώς 6 νυκτε
ρινός καλλωπισμό; τής νεαρά; δεσποινί- 
δος έτελείωσεν, έξήλθε τοϋ δωματίου.

Κατά τήν άναχώρησίν της, ή τροφός 
έγέλασε σαρδώνιον. *

—  Ζάρα, τή  ειπεν ή νεαρά κυρία της, 
φαίνεσαι δ τ ι έχεις παράδοξον γνώσιν τής 
ιστορίας τής οικογένειας. Αλλά μαντεύω 
τήν πηγήν* ήξεύρω δτι ή φ ιλτάτη μον> 
μήτηρ οέν εΐχε μυστικά δ ι’ έσέ.

Ή  τροφός ύψωσε τοΰ; ώμους, ινα τ$  
δώσν) νά έννοήσνι δτι δέν έγνώριζε ταύ
την έκ τής μακαρίτιδος μητρός της.

—  Παρά τίνος λοιπόν τότε·, ήρώτηΛν
έκπληκτος ή όρφανή.

—  Εΐναι δώρον τοΰ γένους μου, υπέ- 
λαβεν ή ίνδή, άποφεύγουσα νά άπαντήση 
κατ’ εύθείαν είς τήν έρώτησιν, νά μαντεύχι 
τήν τύχην τών άνθρώπων έκ των χαρα
κτήρων των.

—  Καί ή ίδική μου ποία είναι;
—  θ ά  ηναι λαμπρά καί φωτεινή, ώς 6 

τόπος δπου ειδετε τό φώς, έάν δέν τήν 
καταστρέψητε μένουσα εΐς τήν στυγνήν 
ταύτην χώραν, δπου αί καρδίαι είναι ψυ- 
χραί καί ή ζωή άνευ έρωτος, έν  τ$  ίνδ ίά , 
έξηκολούθησεν ή Ινδή, τής όποίας οΐόφθαλ- 
μοί άπήστραπτον έπί τ ?  μνήμη τής π α 
τρίδος τη ς ,- δύνασθε νά βασιλεύσητε δ ιά  
τής καλλονής σας ώς είδωλον έν τφ  ναφ 
του, έδώ δέν δύνασθε νά υπάρχητε ή ώς 
πτηνόν αιχμάλωτον έν τινι τά φ φ .’ -

—  Ζάρα; δέν πρέπει νά άχούω τοιού-
του; λόγους. '



, -^ -Α λλά  πρέπει νά όμιλ·/,»» fivxal 
θέλετε έξεγερθή έναντίον τή; πιστή; σα; 
τροφού. Έν τ̂ ί Μ ία εΐσθ* τό φ £; τήςοί- 
κίας σα?) έδώ εισθε άνθος μαραινόμενον έν 
«ρήμφ. έκεΐ νεαραί καρδίαι έθερμαίνοντο 
«ί; τά; ακτίνας τή; καλλονή; σας, απέ
διδαν Λατρείαν εί; εχχστον βλέμμα σα;, 
χαί έζων διά τών μειδιαμάτων σας* έδώ 
«ύδείς σα; άγαπά, έκτό; τής άθλιας 
Ζάρας. \

—  Λησμονεί; τόν θεϊόν μου, εΐπεν ή 
όρφανΛ.

—  01 νεκροί δέν άγαποΰν! άνέκραζεν 
4 Ινδή δυσανασχετούσα.'

—r· Oi νεκροί!
—  Ναί, οί νεκροί, ό τ ε  ή καρδία είναι 

τέφρα, ή ψυχή άνευ πάθους, τί είμεθα 4| 
ζώντε; σκελετοί άποδράντε; τοΰ τάφου $

—  Πόσον όλίγον γνωρίζεις τόν εύγε- 
νή συγγενή μου. 'Ο; τό άνθος έκεΐνο δ
περ δέν άναδίδει τό άρωμά του $ δτε 
συνθλίβω, αί όδύναι έξήγειρον τάς κολ
λάς αύτοΰ άρετάς, τήν απεριόριστον 
εΰσπλαγχνίαν του, τήν συμπάθειαν του 
διά τό ώραΐον καί άληθέ;, καί δ,τι υπάρ
χει καλόν έν τ$ φύσει του. £χει δι’ έμέ 
έρωτα πατρό;.

—  Ά λ λ ’ δχι τόν τοϋ Μίραν-Αφαξ;
—  0  Μίραν-Άφαξ μέ άγαπά ώς αδελ

φός, εΐπεν ή ίίλλεν έρυθριώσα.
—  ΟΙ οφθαλμοί τοΰ άδελφοϋ δέν άκο- 

λουθοΰσι τά βήματα τής αδελφής, ώ; εΐ- 
δον τοΰς όφθαλμού; τοϋ Μίραν άχολου- 
θόϋντας τα βήματά σου" ή φωνή τοϋ α
δελφού δέν τρέμει ψιθυρίζουσα είς τό ούς 
τής αδελφή;. 
• —“ Είσαι τρελλή, Ζάρα, καί δέν σ’ έ- 
πιπλήττω διότι ό Μίραν καί έγώ δέν θέ* 
λομεν έπανίδει πλέον άλλήλους.

—  Δέν θέλετε έπανίδει άλλ‘ήλους! 
Ά λλά  χαί εΐς έρημον άν άπωλεσθήτε έχβί- 
νος θέλει σάς άνεύρει. 0  έρως του δέν εί
ναι ώ; ό ψυχρός χαί γαλήνιος {ρω; τών 
Εύρωχαίων. Τί ήθέλετε σχεφθή άν σάς 
Ιλεγον δτι διεπέρασε τάς θχλάσσας ϊνα 
σάς λάβτρ ώς σύζυγον, καί νά σάς έπ$- 
ναφέρει έν τίί γήδπου ό ϋΧιος λ ά μ π ει

i -ι- ήθελον δυσαρεστυθή, ύπέλαβεν ή 
Ορφανή μ«τά σταθερότατος.

—  Ηθέλετε δυσαρεστηθή;
— Καί, μάλιστα, ήθελον όμιλ^σει

«ΰθωρΰ εί* τόν θειον μου, τόν φυσικόν

μου προστάτην tv i βίσή τέρμα|ίςχ*τ<*-
οίωξιν άνευ έλπίδο; διά τόν Μίραν χαι 
δυσάρεστον δΓ έμέ. Ουδέποτε θέλω αγα
πήσει τόν Μίραν άλλως πως if αδελφικώς.

—  Καί άπό ir6rt έκάματετήν άνα- 
κάλυψιν ταύτην, ήρώτησεν ή τροφός προσ- 
βλέπονσα ο&τω έταστικώς τήν Ελλεν ώς 
εί ήθελε νά είσδύσιρ εί; τά βάθη τής καρ- 
δίας της. ,

ή  μίς Δεβέρέσίγα.
—  Κά σάς τό «?πω έγώ, ύπέλαβεν ή 

τροφός της, Ά φ’ ίς  στιγμή; 6 «αρίας αυ
τό;, ό ωχροπρόσωπος έκράτησε τόν ίππον 
σας σήμερον τλ πρωί. Άφ’ $ς στιγμής 
μία Οπηρεσία δούλου Ιλαβεν ('ας άμοιβήν 
μειδιάματα έπίσης πολύτιμα (ώς τό λιθο- 
κόλλητον στέμμα τοδ.,ΝιζάμΙ χατεσκό- 
πευον τά βλέμματά του δ η  σέ άπεχαι- 
ρέτησεν έν τφ προαύλια, διότι ήμ$ν πε
ρίεργος νά ίδώ τόν σωτήρα τοΰ τέκνου 
μου. Σέ άγαπά!

ΐΐδ* ζωηρόν έρύθημα έκάλυψ* τό πρό
σωπον χαί τόν λαιμόν τής όρφανής. Είναι 
έπικίνδυνον νά είπη τις είς ν^αν κόρην 
δτι άγαπάται. . . διότι χάμνει τήν καρ- 
δίαν της νά όνειροπωλίί.

—  Συμβαίνει τι περισσότερον, προσέ
θηκεν θλιβερών ή τροφός, τόν άγαπάτε!

ό  εΰηχος γέλως τής νεαράς κόρης διε- 
σκέδασβ, πρός στιγμήν, τάς υποψίας τής 
άγχίνοος^Ινδής. ’Εγνώριζεν, .δτι ή £λλεν 
ίτο  ύπεράνω πάσνι; προσποιήσεως* άλλά, 
παρά τήν γνώσιν '*fo εϊχι tou χόσμου, 
έλησμόνησεν δτι ή νεότνις έξαπατά^ αύτή 
έαυτόν.- Αί καρδίαι, ώς τά^ πτηνά, συί- 
λαμβάνονται πολλάκις είς· τή» τταγίδα 
πριν ύποπτευθώσι τόν κίνδυνον.

Καληνύχτα, Ζάρα, εϊπεν Λ Ελλεν 
τείνασα αΰτί τήν. y j t y i  της, ^ν i  τροφός 
Ιφερεν είς τά χείλη τϊΐς. 3λέπω δτι μέ 
περιπαίζεις. *®γί> ν’ άγκπ^σ^ τόν ’Ερ^ΐ- 
χ ο ν . .  . τόν Κ. 'Ασθων, ή8ελα νά «ίπω. 
όποιος Λαραλογισμός 1 Καληνύχτα.

δβον παράλογος xal Αν {φάννι ή (δ^α 
αυτη είς τήν έλλεν, iyVQVTQw δίν ήδυ- 
νν5θη νά τήν άποβάλλ? τοΰ πνεύματός 
της. £μεινε. γρηγοροΰσα έπΙ.Λολύ μετά 
τλν άναχίάρησιν. τή^ πνστ%,'τροφού τη;. 
Παρόμοιοι παραλογισμοί παράγονσν ^Ολ" 
λάκις ίσχυράν έκτι^ι^σιν είς τήν κάρταν.
• 6  Λ Κρανίφβξ ή γ ιμ ο ^ ^ ς
ίνδής, τ{τις, λησμόν^σασα τάς πρ>λτόψ*»ί

*ί!ς φΆ ής r /ις, ϊ^ω χε τήν χεϊρά της καί 
τήν άπειρον περιουσίαν της εϊ; τινα άγ- 
γ%ον αξιωματικόν, δστις άπέθανε μικρόν 
μετά την γέννησιν τοΰ τέκνου τούτου. 6  
Μίραν ΐλαβε έκ τή ; μητρό; του χαρα
κτήρα ύπερΛφανον καί γενναϊον, άνήσυχον 
ένεργητικότητα, όρμά; θερμά;, έρωτα ζνι- 
λότυπον καί αποκλειστικόν, τά  ελαττώ 
ματα καί τά  προτερήματα τών ίνδών. II 
μορφίΐ ώμοίαζεν άμφοτέρων. Αί λεπτο
φυείς μέν χεΐρε; καί πόδες του, τό μικρόν 
σώμά του καί τό έλαιόχρουν δέρμα του, 
ησαν κληροδότημα τή ; μητρό;" οί δέ /α -  ι 
ρακτήρες τοΰ προσώπου του ησαν έντελώ; I 
δμοιοι πρό; τού; τοϋ πατρό; του. Έ κ  τή; I 
παιδικής ήλικία; του είχε συνηθίσει νά I 
έπισκέπτηται τόν στρατηγόν Δεοέρ, παρά I 
τώ  όποίω έγνώρισε καί ήγάπησε τήν Ελ- I 
λεν παΐδα έτι. ϊσω; δέν εγνωριζε καλώ; I 
τό  πρό; αύτήν αίσθημά του, μέχρις ου ό 
αίφνήδιο; θάνατο; τών γονέων τή; Ελλεν, I 
δστι; ήνάγκασεν αύτήν νά άναχωρτ,στ, κα
τεσπευσμένη εί; Εΰρωπην, κατεστϊ,σεν I 
αύτό εύκρινέστερον.
. Τό κατ’ άρχάς ητο άπαρηγορητο; δια 

τήν απώλειαν αύτή:,,εΐτα  ιδέα τις έπήλ- 
Οεν αύτώ, καί, μετά τή ; ζωηρότητο; τοϋ 
χαρακτήρας του, άπεφάσισε νά την έκτε- | 
λ^ση άμέσω;. ή το  δέ αυτη νά τήν άκο-
λουθν,στι εί; Α γγλίαν.

Αν καί αί χώραι τή; ΐνδή; ήγεμονιοο; 
πρό πολλοΰ εΐχον καταποθνί είς τά ; αγ
γλ ικά ; κτησει;, διετ^ρει όμως μέγιστα 
κτήματα καί άπειρον περιουσίαν, έκτός 
της μισθοϋ 8ν έλάμβανε παρά τή; 'Εται
ρείας. τών ανατολικών Ινδιών,, αντί τών 
χωρών ά; παρεχώρησεν αύτή. Αμα λοιπόν 
κατεΐδεν δτι ή άπό^ασι; τοΰ υίοΰ της, 
τόν όποιον έλάτρευεν, ητο άκλόνιτο; και 
δέν ΰπεχώρει ουτε εί; τά  δάκρυα ουτε εί; 
τάς παρακλήσεις, ήθέλησε νά ταξειδεύση 
τουλάχιστον άναλόγως τή ; τάξεώ; του, 
καί. έθεσεν < είς τίιν διάθεσιν αύτοΰ μέγι
στον πλοΰτον.

—- Άφοΰ είναι άναγκαΐον, τώ  εΐπε, 
πήγαινε νά ζητιΛστρς τήν σύζυγόν σου! άλλ’ 
ένθυμοΰ δτι ή καρδία τής μητρός σου θά 
$ναι μεμονωμένη μέχρι τής ήμέρας καθ’ 
$ν θέλει σέ άσπασθή πάλιν.

Έν τνί μητρική της ΰπερηφανία, δέν 
έσχέφθη ούδόλως δτι δυνατόν ή όρφανή 
το& στρατηγού Δεβέρ ν’ άποποιηθίί τήν

προΊφερομένην αϋτνί λαμπραν τύχην.
Ένεπιστεύθη δέ τόν Μιραν εις τήν έπ ι- 

τνφτ,σιν Αγγλου τινός ό'τΐί^ρό πολλοΰ ητο 
έφορος έπί τών κτήσεών της. Τόν έκάλουν 
Χάν. Πάντες εΐχον λησμονήσει τό ονομα 
δπερ Ιφερεν άλλοτε έν τνί πατρίδι του.
Τό yaV/„0y ρουν δέρμα του, ένεκα τή ; μα- 
/ράς έν τγ  ’Ανατολνί διαμονή; του, ό ιν
δικός ιματισμό; καί ή μ,ακρά γενειας του 
ουτω εΐχον αλλοιώσει αύτόν, ώστε ούδέ 
ή μήτηρ του ήθελε τόν γνωρίσει έάν τόν ε- 
βλεπεν. Γίγάπα δέ ουτος τόν Μίραν ώ; 
υίόν του.

Μετά δέκα καί πέντε ήμερών διάπλουν 
έφθασαν εί; Αγγλίαν" μόλις δ εφθασαν:

—  Πρίγκηψ, εΐπεν ό Χάν, δύο τινά
έ/ω  νά σάς συστήσω.

’ —  Είπέτε, ύπέλαβεν ό νεανία;.* ρ

—  Πρώτον νά [λέ ό;Λΐλνΐτε πάντοτε 
j ίνδιστί. 
I ό  Μίραν κατένευσε.
| —  Δεύτερον^ νχ κρύψετε^ xotl εΛ των

στενοτέρων φίλων σας3 o it εΐ[λαι Αγγλος. 
—  Διατί τοΰτο;
— Διότι θά σας fytai ώφελψώτερος 

έν ταΐς ένεργείαις &ν (χείνω άγνωστος.
—  Καλώς* θέλει γίνει /-ατά τήν έπ ι- 

Oj^iotv σας.

I · Ι6 Ι ·
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6  Μίραν ητο καθόλου τέκνον της φύ- I σεως' γενναίο; ώ; κέλλη; ουδέποτε γνω- 
I ρίσα; χαλινόν, διάπυρο; ώ; ό ήλιο; τής 
I πατρίδο;του. Η ακατανίκητος θ-λησίς του 
I δέν εγνώριζεν έμπόδια άνυπέρβλητα, x a i 
I ν,σθάνετο ύπερνικίόν ταϋτα τήν ύπερηφα- 
I νειαν τοϋ κυνηγοϋ, παλαίοντος κατα του

λέοντος τής έρημου.
Ά ν  καί βραχύ; καί λεπτοφυής τό σώ

μα, διέπρεπεν είς πάντας τούς σωματι
κούς άγώνας. Εΐχε συνειθίσει έκ τής ν*α- 
ρά; του ήλικία; νά δαμάζ* άγριους ί π 
που; καί νά κυνηγά τήν βασιλικήν τ ίγρ ι- 
δα. Ουδέποτε ή καραβίνα ταυ α π *τύγχα - 
νε του σκοποΰ. έν τ $  Θήρα δ Ισωσ* κα ί 
τήν ζωήν τοΰ Αγγλου, 8ν θέλομεν όνομα- 
ζει Χάν. έντεΰθεν .δέ ή άφοσίωσκ. το ΰ  
ανθρώπου τούτου πρό; .αύτόν. Δυστυνβς 
δμως, ί τ ο  ^φοβίωσις ψυχής κοινής* έδεί-



κνυε την εύγνωμοαύνην του χολαχεύων 
τά πάθη τοΰ σωτήρός tow, άντί, ώς ^βκ- 
λ* πράξει εύγενής τις ψυχτί, νά όδηγήση 
«ύτόν ε(ς τίιν όδόν τοδ λογικού xai τής 
βέρβτίίς.

2ίνο; τοΰ εύρωπαϊχοΰ κόσμου χαί των 
έτϊΐτίτν,δευμένων διακρίσεων του, τών δό
λων, τών ζηλοτυπιών, τών ραδιουργιών, 
τών ουτιδανών μικροφιλοτιμιών του, δέν 
είναι άζιον απορίας ότι ό άπειρος ουτος 
νεανίας κατελήφθη ύπό Ελιγγος καί άφέ- 
0η ιίς τήν όδηγίαν του τροφού του, δστις 
έφαίνετο παραοόζως έν γνώσει τών άφο- 
ρώντων τήν οίκογ.νειαν Μομβράϋ.

Μόλις έμαθον τήν άφιξιν τοΰ πρίγκη
πος, οδτινος τήν. μεγίστην περιουσίαν έ- 
μεγάλυνεν έτι ή φήμη, καί πασαι αί θύ- 
ραι τοΰ κενοτρόπου κόσμου ήνοίχθησαν 
αύτώ. ΑΙ κυρίαι τών όμοτίμων, α'ί τινες 
είχον θυγατέρας δι’ ύπανδρίαν, έκερδο* 
σκόπουν έπ’αύτοΰ ώς περί βραβείου τινός. 
01 δευτερότοκοι τών οικογενειών, οΐ άσω
τοι καί άνευ περιουσίας, οΐ χρησμοί ουτοι 
τοΰ Ιπποδρομίου,έτυχον νέων πιστώσεων 
παρά τοϊς δανεισταΐς των έγχαυχώμενοι 
δτι θέλουσι συνδέσει σχέσεις μετ’ αύτοΰ. 
Καί όμως ουτο; κατώρθωσε να έκφύγνι 
τά μηχανήματα τών μητέρων χαί τά δύ- 
κτια τών παιχτών, έφαίνετο όρμεμφύτω; 
πω; έννοών τούς σκοπούς των χατά πάν
τα. ότε έπορεύετο είς τάς συναναστροφές, 
ό Χάν ητο πάντοτε παρ' αύτφ* ώς πρό; 
τοΰτο ή πείρα τοΰ ανθρώπου αύτοΰ τόν 
•φίλισεν.
* 0  Μίραν εύρίσχετο έν Αγγλία πρό δέ
κα Ημερών χαί άπό τοΰδε ηρχισε νά πα- 
ραπονήται βλέπων τά ; ελπίδας του βρα- 
δυνούσα; νά έκπληρωθώσι. Δέν εϊχεν ει
δήσεις περί τής Ελλεν xal ήδύνατο νά 
έννοήσνι τήν τακτικήν τοΰ φίλου του, τοΰ 
όποίου ή μόνη ένασχόλησις {το νά συ* 
χνάζωσιν εις τούς κύχλους ό'που ή πα
ρουσία των {το έπιζήτητος* έν τούτοις 
ουδέποτε ώμίλει μετά τίνος άλλου ilk αύ
τοΰ καί πάντοτε ίνδιστί.

—  Άπέχαμα, είπε πρωίαν τινα, έχ 
τής διεφθαρμένης ταύτης κοινωνίας, έν $ 
δ έν ύπάρχει τι τό έπασχολοΟν τήν χαρδίαν,

—  Άλλ’ έν } ύπάρχουσι πολλά τά 
τέρποντα τό πνεΰμα, ύπέλαβεν. 6 Χάν* 
*ίνα·, βπουδή;.

(AxoXouOsi*^ *,

V ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ.

ι
I ί  πάρχουσιν δντα, άτινα άκτινοβολοΰσι,
( θαμ^οΟσι χαι σύρουσι πάντα εΐς τήν σφαί
ραν τής έλξεως’πέριξ αύτών, χωρίς νά, τό 
σκέπτωνται, χωρίς νά τό θέλωσι, χωρίς 
νά τό γνωρίζωσι μάλιστα. Φύσεις τινές 
έχουσι συστήματα, ώς οί αστέρες, xai £λ- 
κουσι πρός τήν ίδίαν αύτών κίνησιν τά ' 

j βλέμματα, τάς ψυχάς xal τούς λογισμού* 
των δορυφόρων των. ά  φυσιχή ή ήθική 
ώραιότης εΐναι ή δύναμίς των, ή γοητεία 
είναι ή άλυσί; των, xai ό έρως τό έξ αύ
τών άπορ^έον. Τάς άκολουθοΰσιν άπό τής 
γής [λέχρι τοΰ ούοανοϋ, δπου άφανίζονται 
νέαι, xal δταν οέν τάς βλέπωσι πλέον, 
τό δμμα μένει τυφλόν έχ θάμβους. 01 
χοινοί τών ανθρώπων αισθάνονται τά ύ- 
περέχοντα ταΰτα δντα, £κ τινων αγνώ
στων σημείων. Τά θαυμάζουσι χωρίς νά τά 
έννοώσιν, ώς οί έχ γενετής τυφλοί, οϊτινες 
αισθάνονται τάς ακτίνας χωρίς νά βλέ-. 
πωσι τόν ήλιον. Lamartine (Raphael).

* *

Τό πρώτον τέκνον έκαστη; γυναικός 
εΐναι συνέχεια τής τελευταίας χούχΛας της.

V. Hugo.« «
*

Λογισμοί τινες είναι προσευχαί. Τπάρ- 
χουσι στιγμαί, καθ’ &ς οΐαδήποτε καί άν 
ην*ι ή στάσις τοδ σώματός, ή ψυχή εΐναι 
γονυκλιτής. ό  αύτός.

Δυστυχία είς τούς αγαπώντας τά σώ
ματα, τάς μορφάς, τά φαινόμενα, ό  θά
νατος θά τοίς άφαιρέση πάντα. Προσπα
θήσατε ν’ αγαπάτε τάς ψυχάς, διότι θά 
τάς έπανεύρητε. ό  αύτός.

ΑΙΝΙΓΜ Α.
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Οί Κ. Κ. έν ΙΙάτραις νέοι συvSpoj/.'/jTat τής Εθνικής Βι - 
βλ’οβηκης θέλουσι λαμβάνει έπί τινα καιρόν τό φυλλα4ιον 
παρά τίνος διανομέως μ·.*ί τών αϋτοΰ εκδομένω ν ίφημεοι- 
2ων καί μέχρις οδ ό άνταποκριτής τοΰ περιοδικού τούτο,, 
(πατήρ τοΰ συντάκτου διατριβών έπί τοΰ παροντο; εν Πατραις) 
στείλει οριστικόν κατάλογον τών κυρίων συνδρομητών εις 
τήν 3ιεΰθυνσιν, Ινα τυπωΟώσι τα ονόματα αύτων επι .αινιω; 
χαί τοϊς στέλλεται είς τό εξής διά τοΰ ταχυδρομείου τακτι-

κώς καί ασφαλώς. ■ ,
Έπενθυμίζομεν δέ είς τούς Κ Κ. νέους συνίρομηταςψων 

δτι ή συνδρομή είναι πληρωτέα άμα τή παραλαβή ^των με- 
νρι τοΰδε έκδοΟέντων φυλλαδίων διότιή σ υ ν δ ρ ο μ ή  είναι παν- 
L ·  προπληρωτέα, πρό πάντων δέ τώρα οτε ευρισκομεΟα

περί τό τέλος του έτους. , ,
Έ λπίζομεν ότι θέλουσι δειχβή πρόθυμοι, αφ ου μαλισ.α

ή συνδρομή είναι τόσον μικρά καί ώφειλε νά ηναι * « * * « * .
&ν τό περιοδικόν τοϋτο παραβάλλωμεν προς τα εν Ε «.->
έκδιδόμεναετερα περιοδικά συγγράμματα.  ̂  ̂ ,

Ή  συνδρομή πληρώνεται έπί αποδείξει εντυπω υπογε- 

γρα^ένγ) παρ’ ή|λών.

Λ.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α .

Επικήδειος Τ ίλ ίτή  εΐς μ ιν ^ η ν  Λίοπόλϊου τοΰ Σάξ KoSyjf- 
γου, βασιλέω; τών Βέλγων, ίιτΛ των Φ ριγχμβσύνω ν (Τέλος·)

ΜΓΘΙΣΤΟΡΟΜΑΤΑ. Tb Φ άντασμα τοΰ E a i te ^ ix .  __
Tb ηαύρίον τοΰ K a ^ io j .— ΙΣΤΟΡΙΚΑ, fcv «λ«τον Π ο λ ιτώ ν  
Μυστήριον.—  Αιξικον dcs boudoirs.— ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ__
Α ϊνιγμ*. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ,

Ο K 0M U 2 ΤΟ Γ Μ Ο ΝΤΕΧ ΡΙΣΤΟ Γ.

ΤΙΜ Π ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΓΝΔΡΟΜΠΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ.
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