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Α Α Ε Λ Φ Ο Γ  Λ Ε Ο Π Ο Λ Λ Ο Γ ,

ΒΑΪΙΛΕΩΪ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ,

Προστάτου τής Έθ>\ Φραγχμασωνίας.
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( Σ υ ν έ χ β ι *  κ λ \  τ έ λ ο ς . )

Τίιν ψυχήν αύτήν αινοΰμεν έν τφ  ναώ 
τούτω. Τό σκήπτρον, τό στέμμα και πάν
τα  τά  έμΟοίματα της βασιλικής ισχύος 
έγκατέλιπον τόν ένδοξον υμών Αδελφόν, 
καί εισέρχεται έν τω  ναφ τνίς αθανασίας 
μετά μόνης τής άναμνήσεως του καλού, 
δπερ έπραξεν επί της γής. II σ:βασμία 
σκιά τοΰ πρώτου Βασιλέως τών Βέλγων 
φθάνει είς τό άσυλον τών ευεργετών της 
ανθρωπότητα; καί ενώπιον αύτής σπεύ- 
δουσι πασαι αί μεγάλαι ψυχαΐ, αίτινες 
έγένοντο ή δόξα τής Βελγικής, πάντες δσοι 
ώς ό Λεοπόλδο; έπάλαισαν διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν καί τήν ευδαιμονίαν τής π α 
τρώος. ό  ’Λμπίοριξ ό άγωνισάμενος κατά 
τής ^ώμης, ό Αρτεβελδ ό παλαίσας μετά 
τής Γαλλίας, όΛάρνιξ μετά τής Ισπανίας, 
δ ’Ακνεσάνος ό πολεμνίσας κατά τής Αυ
στρίας. Πάντες ουτοι ίσαν άνδρες μεγά
λης γενναιότητος, οιτινες καθ' όλους τοί>ς 
χρόνους τοΰ ένδοξου παρελθόντος μας με- 
τήλθον τήν δύναμιν αύτών καί προσέφε- 
ρον τήν ζωην των, ϊνα άποσπάσωσι τήν 
Βελγικήν τοΰ ξενικού δεσποτισμοΰ καί 
ίδρύσωσιν £θνος ελεύθερον καί ανεξάρτητον.

Καί πέριξ τών ήρώων τής Ιστορίας ή
μών συντάσσονται οί καλιτέχναι, οϊτινες 
έδόξασαν τήν πατρίδα, ϊνα άποδείξωσιν

τοίις πιστεύοντας αύτήν νεκράν δτι ίτ ο  
μάνον χεκοιμημίνη* οί ποιηταί μας οϊ-

τινες έψαλλον τήν πατρίδαϊνα παρηγορώ* 
σι τόν λαόν έν τνί δουλεία καί νά έμπνέω- 
σιν αύτφ ελπίδας* οί συγγραφείς, οί σοφοί 
μας, εύγενή θύματα τοΰ θρησκευτικοί 
φανατισμοΰ καί τής πολιτικής μισαλλοδο
ξίας, διότι έζητησαν νά διδάξωσι καί νά 
φωτίσωσι τά  πληθη.

Οί ήρωες ουτοι, οί καλιτέχναι, οί ποιη- 
τα ι, οί συγγράφεις, οί σοφοί ουτοι ά π έ- 
θανον τεθλιμμένοι καί άπηλπισμένοι, δ ιότι 
δέν εΐδον, πρό τοϋ θανάτου των, τίιν 
πατρίδα θριαμβεύουσαν * άλλά σήμε
ρον δτε τό μέγα έργο ν είς τό όποιον άφιέ- 
ρωσαν τήν ζωιίν των θριαμβεύει καί λ ά μ 
πει, ή χαρά των διεγείρεται έπί τ ίί 
θέα τοϋ έπιτελέσαντος αύτό. 0  Αεοπόλ- 
δος στέφεται έξ άνθέων έπ ί τ φ  γλυκεΐ 
ήχφ  μουσικής άθανάτου. 01 τόνοι αύ
τής είναι άγνωστοι έπί τής γής. ό  κό
σμος είς τόν όποιον αί ψυχαΐ αυται κατοι- 
κοϋσιν είναι ΰψηλο τέρας φύσεως καί κε- 
καθαρμένος παντός γνιίνου συγκράματος. 
Αυτ·/) εΐναι ή τελειόττις $ν ό άνθρωπο; θη
ρεύει έδώ κάτω χωρίς ποτέ νά έπιτύχτι 
αύτής. έάν έγνωρίζομεν τήν ευτυχίαν, 
τήν χαράν ταύτην, πόσον όλίγον ήθέ- 
λαμεν τιμα  τά  ψευδή ταΰτα τής γή ; με
γαλεία, παίγνια τής τύχης οπού ή αρετή 
άπόλλυται.

ό  Αεοπόλδος συγκινούμενο; ίσχυρως ίπ ΐ  
r?i έπαφ·?ί δλων τών μεγάλων τούτων ψυ
χώ ν, έν τώ μέσω τής λαμπρότατος ί τ ι ς  
τάς περιβάλλει: " Δέν έγνώριζον, λέγει, 
ό'τι oi βασιλείς oi κυβερνώντες τιμίως α
μείβονται ουτω καλώς. Αν πάντες οΐ μ ο - 
νάρχαι έγνώριζον τ ί κερδαίνουσι καθιςων- 
τες τούς λαού; των εύτυχεΐ;, δέν ήθελεν 
υπάρχει πλέον καταπίεσις καί άθλιάτνκ. 
£τυχον καλοϋ λαοϋ, δέν έδέσποσα αύτοϋ, 
άλλ’ έβασίλευσα. Συνεταιρίσθγιν είς τό  ίρ» 
γον μου άνδρας μεγάθυμους, οιτινες ένό-



ησαν τόν σκοπόν μου. ’Ανέπτυξα ίσον ή- 
δυνήθην *0 πατριωτικόν αίσθημά, "ίν*® 
τοϋ όποίου δέν ύβίσταται Ιθνος ισχυρόν 
καί έλεύθερον. Ούδέν Ισχυροποιεί τήν συ- 
νείδησιν ένόί λαοΰ ώς ό έρως τή ; πατρι
κός. Ούδέν καθιστφ αύτό μάλλον πεποι- 
θό; πρός τήν ειμαρμένην του. Τό ύψηλόν 
τοϋτο αίσθημα δεσπόζον τοϋ βίου του, 
τό καθιστά έμβριθές άμα καί ένθουσια- 
στικόν, Ικανόν νά έννοήση τήν αύταπάρ- 
νησιν καί νά τιμηθ$. Κουφός τις λαό;, έ- 
λαφρός, άνευ δημοσίων ήθών, άνευ ένθου- 
σιασμοΰ, αγνώμων, δέν είναι άγρυπνος φύ- 
λαξ τών δικαιωμάτων του. *0 βελγικός 
λαός δέν θέλει ποτέ υποφέρει νά προσ; 
βληθ?, καί κόμμα τ ι  δπερ κατά τό φαι- 
νόμενον άπλώς μόνον ήθελε προσπαθήσει 
νά δεσπόσει αύτοΰ, θέλει άπολέσει τά χ ι
στα τήν ύποστήρηξιν τοϋ έθνους. £χω  
πείραν τούτου. Είδον τό δυσχερές τής 
θέσεως τών πολιτικών άνδρών τοΰ έθνους 
οίτινες, εκ καλής πίστεώ ;, συνέθλιψαν τό 
όξύχολον τοΰ έθνους. Τό αίσθημα τοϋτο 
της ύπερηφανίας καί τής προσωπικής άξιο- 
ποεπείας πηγάζει έν τώ  έρωτι τής πατρί
δος, δστις είναι γενικός καί μέγιστος έν 
Βελγ{φ. Διότι δέ έσεβάσθην τό πρός τήν 
έλευθερίαν όρμέμφυτο ν τοΰτο, καί διέθρε
ψα τό αίσθημα τής πατρίδος, έσχον παρά 
τοδ λαμπρού τούτου λαοϋ τόσα δείγματα 
αγάπης καί εύγνωμοσύνης. ΟύδεΙς μονάρ
χης έσχεν όμοίαν τής έμής εύδαιμονίαν. 
ΟύδεΙς λαός έπέδειξε διά τόν βασιλέα του 
παρόμοιον ένθουσιασμόν.

« δ τ ε  ό όρίζων* τής πατρίδος έφαίνετο 
έπισκιαζόμενος, συνέτρεχε πρός έμέ. ΑΙ 
όδοί, αί δημόσιαι πλατείαt, at στέγαι τών 
οικιών, τά  δένδρα τών όδών έκαλύπτοντο 
ύπό άνθρώπων’ ήτο δέ τότε παραφορά γ έ 
λωτος και κρχυγαΐ χαράς, δέσμαι ανθών 
καί ά ϊμ ατα  θριαμβευτικά. Γυναίκες, γέ
ροντες, παιδία , πλούσιοι, πτω χοί, ot πάν
τες συνέρρεον* μίαν δέ πάντες είχον φωνήν, 
μίαν ψυχήν, καί μέ άνευφήμουν 'ίνα κα- 
θησυχάσωσι τήν πατρίδα. Δέν ήσαν δέ ύ- 
πηρέται, δέν ήσαν δοϋλοι έορτάζοντες έορ- 
τήν τώ κυρίι·» των* ήσαν πολΐτα ι οιτινες 
έπί παρουσία τοΰ ξένου καί τής Ευρώπης, 
άπεφάσιζαν νά έμμείνωσιν άνδρες ελεύθε
ροι.· διότι ήσαν άξιοι νά ήναι τοιοϋτοι. 
όποιος μέγας λαός ! καί πόσον τό ήθικόν 
σθένος τό δεσπόζον αύτοΰ ήτο θέαμα σω*

τήριον καί γόνιμον! Ποσάκις έπανακάμ- 
'  πτών Ιίς τά  άνάκτορα έκλαιονύπό ̂ αράς. 

βσχον ωραίας στιγμάς έν τ$  ζω$ μου, 
ήμην εύτυχέστερος ή άν είχον δρέψει δά- 
φν«ς έπί τοϋ πεδίου τής μάχης, ή γα πώ - 
μην παρ’ άμφοτέρων τών μερίδων. Ούδέ- 
ποτε έπεχείρησα νά τάς καταστρέψω ού
δέ νά ύποθάλψω τήν μίαν πρός καταστρο
φήν -ιή; έτέρας, άν καί πολλάκις μέ κα
τηγόρησαν έπί τοϋτο. ’Αφήκ* νά έπενερ- 
γήση τό δημόσιον πνεΰμα έλευθέρως καί 
οδτος ήτο ό σκοπός τής πολιτικής μου καί 
ή πηγή τής δημοτικότητός μου.

■ Ό  υΙός μου δστις ήτο μάρτυς τών 
έορτών τούτων, καί δστις εΐναι άξιος διά
δοχός μου, θελβι άκολουθήσει τό παρά
δειγμά μου. ή  Βελγική ύπέρ ής πάντες 
έπολεμήσατε καί ΰπεφέρατε, καί τήν ό
ποίαν έλαβον τήν ευτυχίαν νά ϊδω έλευ- 
θέραν, ή Βελγική αδτη, καί πιστεύσατε 
τήν μαρτυρίαν μου, δέν θέλει ποτέ απο- 
λεσθή. Είναι κάλλιστα καθεστηκυΐα καί 
ή άνεξαρτησία της «ΐναι αναγκαία είς τήν 
έδραίωσιν τής Εύρώπης.

« Σ είς,’Αμπίοριξ, Αρτεβέλδ, σεϊ; Μάρ- 
νιξ καί ’Ακνεσσάνς, σείς είσθε οΐ ήρωες 
τής Ιστορίας της, οΐ πρώτοι απόστολοι 
καί οί μεγάλοι μάρτυρες τής άνεξαρτη- 
σίας της. Εΐς πάσαν πολιτικήν καί θρη
σκευτικήν μετα(5ρύθμισιν ύπάρχουσι δύο 
είδη άνθρώπων* οΐ άρχόμενοι καί οΐ πε- 
ραίνοντες αύτήν. Γνωρίζετε, έκ τής Ιστο
ρίας τοΰ βίου του έκαστος, τίνες οί σχόν- 
τες τό έργωδέστερον μέρος, έπαλαίσατε 
έν καιροΐς δυσκόλοις καί, ώς πάντες οί 
μή εύδοκιμήσαντες, έποτίσθητε ύπό τής 
άχαριστίας καί τής άδικίας τοΰ λαοϋ* 
άλλ’ αί γενεαΐ a t διαδεχθεΐσαι ύμας, εύ- 
ρον τό παράδειγμα τής ανδρείας σας, καί 
τό παράδειγμα τοϋτο άνεζωπύρωσε τάς 
ψυχάς των. Σήμερον ή μνήμη σας ίκανο- 
ποιήθη καί τό Βέλγιον σας όφείλει αΐω- 
νίαν εύγνωμοσύνην. ά  είκών σας θέλει κο
σμεί τάς δημοσίας πλατείας, ϊνα, θεωρών 
ταύτας ό λαός, άναμιμνήσκηται τοΰ ήρωϊ- 
σμοϋ σας καί κρατύνηται άδιακόπως 6 
πρός τήν έλευθερίαν έρως το υ .»

— Αεοπόλδε, λέγει ό Μάρνιξ Σαίντ-’Αλ- 
δεγόνδ, κατανοώμεν έκ τής γλώσσης σου 
πόσον ήσο άξιος τών άνευφημήσεων τοδ 
λαοδ σου. ΐ π ό  συνταγματικόν βασιλέα 
ώς σύ, ήτο έτνίστ,ς έλεύθιρος ύ ς  ύπό τήν

*αλλιτέραν των δημοκρατιών,καί εύρισκεν 
έν τώ  ύμετέρω προσώπω τό τόσω καλώς 
έκτιμηθέν υπό τών 3·>ρωπαϊκών δυνάμεων, 
έχέγγυον ασφαλείας, f  πήρξες περισσότερον 
ή βασιλεύ;, υπήρξες φιλόσοφος καί όμιλεϊς 
ώς ώμίλουν ό Σωκράτης καί ό Πλάτων. 
Πόσον εΐναι αληθής ό λόγος ο5τος, έάν 
οΐ βασιλείς έγίνωσκον όποιον συμφέρον ε- 
χουσι καθιστώντε; τοΰ; λαού; των εύδαί- 
μονα; ! Φ ίλιππο; δ Β'. δστις έβασίλευε 
κατά τήν έποχήν μου βεβαίω; φθονεί τήν 
τύχην σου. Εύρίσκεται έκεϊ έπί τοΰ άντ>.- 
κρύ μέρους, έντός σφαίρας σκοτεινής καί 
ύγρας ήν ούδέποτε αί άκτΐνε; τοϋ ήλίου 
έφωτισαν. Αί ήμεραι καί αί νύκτες του 
καταναλίσκονται είςματαίαν μεταμέλειαν 
δτι έβασίλευσεν έπί τής Βελγικής χωρίς 
νά σπείρν) τό αγαθόν. Αισθάνεται, έννοεϊ 
τό κακόν δπερ έπραξεν εί; τήν τόσον ώ
ραίαν, τόσον εύδαίμονα πατρίδα μα ;, καί 
κλαίει πικρώς. Παρ’ αύτώ εύρίσκεται τό 
οργανον τού φανατισμού του, ό δούξ τής 
Αλβης καί τά  μέλη τοϋ αίμοβόρου δικα
στηρίου του. Κεϊνται έτι ύπό τόν τρό
μον τών περιφρονητικών κραυγών τοϋ 
λαοΰ, δ ιότι τά  έπί τής γή ; διαπρα- 
χθέντα εγκλήματα τού; παρακολουθοΰσι 
μεχρις έδώ. Τό αίμα τοΰ Κγμόνϊ καί τοϋ 
Χόρν τού; πνίγει. Ενίοτε ό δούξ τνί; Α λ- 
βης κχί οί συνένοχοι αύτού έξέρχονται 
τνίς ακινη#7ΐας των καί όρθοΰνται ώς Ε- 
ριννυες έ&δικτζτριαι κατήγορο jaa t τήν 
αί;/οβόρον σκληρότητα του Φιλίππου Β#. 
ϊο τ ε  ό βασιλεύς ουτος, ό άλλοτε τόσον 
ισχυρός καί φοβερός, όλοφ*ϋρεται, κλαίει 
καί α ίτιατα ι την Ρώ|χην οτι ώθησεν αύ
τόν έπί της όδου του θρησκευτικοί# φα
νατισμού, ό'που τοσαΰτα διεπράςατο εγ 
κλήματα- Έ π ί της εποχής του, έπί της 
γης, ή £ώ[Λη ητο παντοδύναμος, άλλ'έδώ, 
ένώπιον της αίωνίας δικαιοσύνης ή £ώμη 
δέν ισχύει, ούδέν.»

Μετά τούς λόγους τούτους τοΰ Μάρνιξ, 
συνέρχονται περί τόν Αεοπόλδον οί τίρωες 
τ^ς Ιταλίας, πάντες όσοι έκ τών χρόνων 
του Δαντε μέχρι τοΰ Καβούρ έπάλαισαν 
διά τήν ένότητα τής Ιταλικής πατρίδος. 
*Ιίκεϊ εύρίσκονται πάντες, ποιηταί, καλ- 
λιτέχναι, δήμαρχοι, πολιτικοί, χαιρετώ ν- 
τες είς τό πρόσωπον του Λεοπόλδου τόν 
έλεύθερον λαόν, ου έγένετο τό είδωλον. 
ή  ίώ μ η  ήτις υπήρξε κατά τόν δέκατον

έκτον αιώνα ή αιτία τής καταστροφής ή 
μών καί τής άθλιότητος, έγένετο μέχρι 
τών τελευταίων χρόνων τό άόρατον έμπό- 
διον τής ιταλικής έθνότητος. 0  Βελγική 
καί ή Ιταλία είχον τόν αύτόν εχθρόν νά 
πολεμησωσι καί αμ.φότεραι έθριάμ^ευσαν 
κατ αυτοΰ. Διά τοΰτο οί ήρωες τής έλευ- 
θέρας Ιταλίας καί οί ήρωες τοΰ έλευθέρου 
Βελγίου, εΐ; τοΰς όποίους ή Ρώμη όμοίας 
κατήνεγκε πληγά ;, αισθάνονται άμοιβαίαν 
συμπάθειαν* άλλ’ αί ψυχαί αυται δέν άνα- 
μιμνήσκονται τάς παθήσεις &ς ή δύναμις 
επέφερεν έπί τών σωμάτων αύτών* όμι- 
λοΰσι περί τών δημίων των άνευ μίσους* 
εΐναι γαλήνιοι, καί τό χριστιανικόν αίσθη
μα, τοϋ όποίου εν £ώμγ) γνωρίζουσι τόσω 
καλώς τήν γλώσσαν,τούς έμπνέει καί τούς 
όδηγεΐ. Τί σημαίνει άν τά  σώματα αύτών 
ήκρωτηριάσθησαν, έκάησαν, άπηγχονίσθη- 
σαν ή έμαχαιρώθησαν. Αί ψυχαί των δ ιέ- 
φυγον τοϋ σιδήρου τών φονέων. Η .πατρίς 
των ήν ύπερασπίσθησαν έθριάμβευσε. Τοϋ'!
το άοκεϊ.«

Θέλομεν ήδη αφήσει τά  μεγάλα ταΰτα  
πνεύματα συνδιαλεγόμενα περί τών αν
θρωπίνων αθλιοτήτων καί μεγαλείων, καί 
θελομεν έξέλθει τοΰ ναοΰ τούτου, παρη · 
γορημένοι καί μεστοί θάρρους έκ τοΰ έπ ι- 
βάλλοντος θεάματος, δπερ παρέστη ήμϊν, 
καί τοΰ όποίου ούδεμία κοσμική τελετή  
δύναται νά φθάση τό μεγαλεΐον. Συγχωρή
σατε δέ πριν ή χωρισθώμεν ν’ άποτείνω 
παράκλησίν τινα ε ί; έκεΐνον ό'στι; ύπήρξεν 
ό πρώτος βασιλεύς τών Βέλγων, συγχωρή
σατε νά τώ είπω : « Σεβασμία σκιά τοΰ 
« άδελφοΰ μας, άν ήναι άληθές δτι έκεΐθεν 
■ τοϋ τάφου, αί άθάνατοι ψυχαί καταγί-.
» νωνται άκόμη περί έκείνων τούς όποίους 
" ήγάπησαν έδώ κάτω, καί θεωροΰσι μ α - 
» κρόθεν τήν άνάπτυξιν τοΰ έργου, δπερ 
•· ήρξαντο, μή λησμόνει ποτέ τήν μικρήν 
» ταύτην γωνίαν, έφ’ ής έβασίλευσας* κ α ί , .
» έπειδή φρονείς δτι ό έρως τή ; πατρίδος 
ο εΐναι ή πηγή παντός μεγαλείου, μή ά- 
» φήσνις ποτέ νά σβεσθ^ έν τή  ψυχ^ τοδ 
• λαοΰ, τό βαθύ τοΰτο αίσθημα δπερ κα- 
» τέστησε τήν φήμην του τόσον λαμπράν.
» καί δπερ θέλει τόν διατηρήσει ζώντα αίω- 
u νίως. »

δλο ι οί λαοί έμεγαλύνθησαν καί *ύ- 
δαιμόνν.σαν έφ’ δσον έζωογονοΰντο Οπό 
τοϋ α ’σθήματος τή ; πατρίδος. δ ί ε  τοϋτο



έσβέσίη, t i  Λθιι *«* δι**·*?**™, ή ί*χ»4 
χχί τ6 πν«&μάτ«ν άπωλέσθηίβν* έγένον*
το χόνι*.

ΟΙ άνδρες πάσ«ς έποχής χ*1 πβντό; 
τόπου iv ·1ς Κχαιε τό αϊσθημ* tfi; άγά- 
mrt πρός τήν πατρίδα Ιπραξαν θχύμΛτα 
άνδρείχς xxi εύγλωΐτίας. ΑΙ ήρωϊχκΐ «ύ- 
Tftv πράξεις χαί οΐ ββΤοι λίίγοι παρτΛγκγον 
τοιαύ-πιν έντύπωσιν in i τοϋ κόσμου 6 <γ* 
<6 άποτέλεσμα διαμένει I n . ΕΪναι ώς 
πηγαΐ ζωογόνοι, πρός τάς Αποί«ς ή άν· 
θρωπότης Ερχεται, άπό xatpott «{ς καιρόν, 
νά δρόβισθφ χ*1 νά ένδυναμωθ?.

Είθε οΐ άπόστολοι τ ίς  άτ:οθα$ύνΜως 
xat οΐ μάντης τΟν χαχών, άντί ν' ά*ο- 
πλανώσι τό Ιθνος, νά <£*οβάλλωντ«ι xiet 
νά άποχηρύττωνται ύ«6 τοϋ ίθνδυς, ώς 
οί ασπονδότεροι τΔν έχθρών τον. Αιόΐι Α 
βπείρων τήν απελπισίαν καί τ&ν τρόμον 
τί είναι, «ί μή ίχθρός τ ις  ««τρίδος ;

Βϊθε at τύχαι του τόπου νά μή έμπι- 
στευθώσι ποτέ είς τάς χ*Γρ*ί τών άγροί- 
χων τούτων φιλοδόξων,οϊτινες, ϊνα θριαμ- 
βεύσωσι, διαοίδωσι τόν τρόμον xat φο- 
νεύουσι τήν πίστιν, τήν έλπίδα xat τόν 
ένθουοιασμόν, τάς άρετάς ταύτΛξ τών έ- 
λευθέρων χ*1 (οχυρών έθνών* xal άντί νά 
«μιχρυν6$ έπί τ% αυτών έπαφί», ή Βελ
γική, ήτις τόσον έμεγαλύνθνι χατά τά τε
λευταία ταϋτα ίτη , Ας μεγαλύνεται, Ας 
μεγαλύνεται πάντοτε, ίνα τό παράδειγμα 
τής άναπτύξεώς τνις όφείλεται Αλόχλνιρον 
είς τήν Ελευθερίαν χκΐ Ιχη έπί τών τυχών 
τών άλλων λαών έπήρειαν εύεργετιχήν.

Ουτω ή άνε£αρτησία ττς δέν θέλει el* 
σθαι εύεργεσία δι’ αύτήν μόνην, άλλά θέ
λει χρησιμεύσει ϊνα είσαχθώσιν έν τίί 6- 
δψ τής έλευθερίας οΐ λαοί οϊτινες στέ- 
νουσιν άχόμκ ύπό τόν δεσποτισμόν* xal 
ο3τω ή πατρίς ήμών θέλει έφαρμόσβι τό 
δόγμα τής άνθρωπίνης άδελφότι^τος, βπερ 
είναι τδ θίμελιαιον δόγμα τής Μασωνίας.

ι .

Μετά τόν λόγον τόΟ άδελφοΟ Μ ε
γάλου Φήτορος, 6 Σεβασμιώτατος 
Εθνικός Μ έγας Διδάσκαλος όδηγών 
τήν Ά νατολήν, xai οίάδελφοί Μ εγά- 
λ&ί Έ πόπται όδηγσϋντες τάςσ τήλας 
των έρχονται νά καταθέσωσιν έπί τοΟ 
σηκού τών Ή λυσίων στεφάνους έξ 
έλιχρύσου καί κλάδους ακακίας.

'Ο τε 4> τελευΐΑΤός ’Αδελφός κα
τέθεσε τόν κλώνον του, 6 σιβασμιώ- 
τατος Εθνικός Μ έγας Διδάσκαλος α
ποδίδει έπ’ όνόματι τής Μ εγάλης ’Α
νατολής τοΟ Βελγίου καί πάντων 
τών βελγικών Αεσχών ευχαριστή
σεις είς τά  ξένα Μασωνικά σώματα 
άτινα άντεπροσωπεύθησαν έν τί) τε
λετή.

Ό  Μ έγας διδάσκαλος, γεν<5μενος 
τό δργανον τής Μ εγάλης ’Ανατο
λής, εήχαρισΐβΓ πάντας οσοι διά 
τοΟ πνεύματος των συνεισέφερον είς 
τό νά λάδτ) ή πένθιμος έορτή περιτ- 
σοτέραν λαμπρότητα· ποιηταί, μελο- 
ποιοί, καλλιτέχναι, λυρικοί, ζωγρά
φοι, άρχιτέκτονες, γλυπτα ι και κο- 
σμηταΐ, έλαβον τήν Ικφρασιν τής ε!- 
λικρινεστέρας κα! τής μάλλον άδελ- 
φικής εύγνωμοσύνης.

Ειτα άγγέλλει δτι πρίν αί έργασίαι 
λτήξωσι θέλει περιέλθει ή έλεοθήκη.

Ή  έλαιοθήκη τώ νπτω χώ ν περιελ- 
θοΟσα έπανέρχεται είς τόν ’Αδελφόν 
Νοσοκο'μον,έπιφορτισμένον τήν άπο· 
νομήν τών ελεημοσυνών.

Οί έργασίαι έπερατώθησαν κατά 
τόν συνήθη τρόπον, xai πάντες οί ά- 
δελφοί απέρχονται ύπό την έπήρειαν 
γλυκείας καί σοβαράς συγκινήσεως.

Ένεκρίθη έπ1 όνο'ματι τής Μεγά
λης ’Ανατολής τοΟ Βελγίου, τή 11? 
ήμέρα τοΟ 12»» μηνός τοΟ 1865»“ 
έτους.

ό  AtiXfbc Μίγαζ  Γρβμ,μβτβυς. ,
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—  Κέρατα του βοός 1 έκραύγασεν 6 
πυργοδεσπότης τρςζων τούς όίόντας. Αρ
κετά είπατε* £έν θέλετε νά πλνφώστιτε 
τά  ^ t ^ t a  ·,

—  Φευ, αύ6έντα5 ίέ ν  ίυνάμεθα.
—  Τότε ή διάβασις τνίς γεφύρας σας 

απαγορεύεται τοΰ λοιπού* καί ίνα μή γ ί- 
ντιται πλέον συνομιλία περί πληρωμής θέ- 
λοί διατάζει νά κρημνίσωσιν αύτην.

—  Αύθέντα^ ειμεθα πάντες είς τήν έ- 
τέραν δχθην του Νίβα τήν στιγμήν ταύ- 
την' επιτρέψατε ήμϊν νά μεταβώμεν είς 
τάς οικίας ήμών καί νά ένωθώμεν μετά 
τών συζύγων καί τών τέκνων μας.

δ / 1) διαβολε ί Διέλθετε κολυμίών- 
τες, έάν σάς άρέσκνι, άλλά δέν θέλετε δι- 
έλθει διά τής γεφύρας.

—  Τό ρεΰμα είναι τοσοΰτον όρμητι* 
χόν, αύθέντα* εΣτα τ ί θέλομεν κάμει τά 
φορτώματα? τά  όποΐα είναι είς τήν έ τέραν 
όχθην ·,

Ρίψοίτέ τα είς τό υδωρ, αρχηγέ τοΰ 
Βίους. Θέ^ουσι φθάσει ισως πρό ύμών·

— 0  αύθέντης θέλει μας επιτρέψει του
λάχιστον, ινα μεταχειρισθώμεν τά  πλοιά
κ·«ί;

—  Πόσα έ^ετε j
—  Δύο, αύθέντα.
—  Πόσους ανθρώπους δύνανται νά χω - 

ρνίσωσιν j
* Τρεις, αύθέντα.

—  Καί πόσοι εϊσθε;
0  *

—  Εκατόν τεσσαράκοντα όκτώ.
6  βαρώνος έσκέφθη έπί μικρόν. 2κληρόν 

μειδίαμα ώλίσθησεν έπί τών χειλέων του.
—  Εμπρός, Ιστω, είπεν ούτος, συγ- 

Κατατίθεμαι. ΰ δ η  δέ, άφου τά  πάντα 
σ,υνεφων^θησαν, δέν επιθυμώ ν’ άφήσητε 
τόν πύργον χωρί^ νά φέρητε ένθύμησίν τι- 
να τής φιλοξενίας μου.

Ούτως είπών, προσεκάλεσε διά  σημείου 
τόν ύπασπι<svb του καί τφ  είπε λέξεις 
τινάς είς τό ούς. ό  Λακαβάζε έκαμε ση* 
μεΐον έκπλήξεως καί σχεδόν τρόμοο»

—  Αύθέντα ! προσεθετο διά φωνής ι
κετευτικής.

6  Γάσπαρδ τόν διέκοψε διά βλέμμα* 
τος απειλητικού.

- -  Είμαι ό κ,ύριος, καί εΐπον θέλω ! 
έκραύγασε διά φωνής βροντώδους. Μή μέ 
βιάζετε νά επαναλαμβάνω.

ό  υπασπιστής προσέκλινεσιωπηλώς Η«1 
άνεχώρησεν ό'λως ήλλοιωμένος τήν οψ^ν·

Ο ί χωρικοί δέ προσεπάθουν νά ΰπεχ- 
φύγωσι τήν πρόσκ,λ'/ΐ'ίΐν τήν όποίαν τοίς ί -  
κααε καί τήν όποίαν ετρεμον έξ ένς-ίχτου.

—  Οί αδελφοί μας μάς περιμένουσιν, 
εΐπον. II ανησυχία τούς χαταβιβρώσχει* 
άφιίσατέ μας, δπως ύπάγωμεν νά τούς έγ- 
χαρδιώσωμεν.

—  Οχι δά , ύπέλαβεν ό βαρώνος μετά 
μειδιάματος πανούργου. Ούδέποτε έγεύ- 
θητε ούτε θέλετε γευθ'Λ είς τήν ζωήν σας 
τόσον ωραία φαγνιτά, ώς αύτά, τά  όποΐα 
θέλου?ι σάς παραθέσει.

Διέταξε νά φέρωσιν οίνον, ύδρόμελι xal 
ζυμαρικά, ένώ ταχύτατα  έστρωνον τρά
πεζαν είς τήν γειτονικήν αίθουσαν. Μέ 
δλην τήν ανησυχίαν των ot πτω χοί διά
βολοι ήναγκάσθησαν νά χαθήσωσιν είς τήν 
τράπεζαν καί τιμ^σωσι τό γεύμα.

Μετά μίαν ώραν ό Βαλεντίνος δέ Λα- 
χαζάβε εΐσήλθε xat «πλησίασε τόν βαοώ- 
νον. Καίτοι άνθρωπος όλίγον εύσυνείοη*· 
τος xat ούδέν Ετερον £χων προτέρημα ft 
τήν άνδρίαν, ητο κάτωχρος xat δλως xet- 
ταπεπλνιγμένος έχ τής αποστολής, ί ς  τΛ 
άνετέθη ή έχπλήρο>σις.

—  έγένετο ·, ήρώτνισεν & βαρώνος.
—  N at, αύθέντα.
— ■ Φαίνεται τώρα έχ τού πύργου ',
ό  υπασπιστής έπλνισίασε τό παράθυρον 

τό όποιον ήνοίγετο πρός τά  χωρία τοϋ 
Βέας xat τοϋ Καστελβίους xat τό ήνοιξεν 
όλίγον.

—  N at, αύθέντα, εΐπεν έπανερχόμενος 
πλησίον τοϋ κυρίου του,, τού όποίου οί 
χωρικοί έσπούδαζον τήν φυσιογνωμίαν μ*τ 
τά  θανατηφόρου αγωνίας.

—  έμπρός, εϊπεν Α βαρώνος στρεφό
μενος πρός αύτούς, δύνβισθε ν' άν«χ«*ρ^- 
σητε xat ν' άναγγιίλητε είς τούς φίλους



ύμών β*»', ίξαιρόυμένης τής γεφύρας, έπι- 
τρέπω ύμϊν νά μβταχειρισθήτε δ ,τ ι μέσον 
«ρέσκει ί*ρ.Γν, δπως μεταβήτε είς τάς οι
κίας ύμών. Ήιστεύω δμως δ τ ι θέλουσι κά
μει χαλά νά σπεύσωσι, δ ιότι οΐ μάγειροί 
των έθισαν τοσοΰτον πυρ, ώστε έάν βρα- 
δύνωσι πολύ Ιτ ι , θέλουσι εδρει παραψη
μένα τά  φαγητά των.

01 δυστυχεί; προύχοντες έρ^ίφθησανείς 
τ & παράθυρον, τό όποιον δ πυργοδεσπό· 
της τοίς έοείκνυε. Παρετήρησαν είς τίιν 
άπόστασιν έρυθρωπά; λάμψεις, αϊτινες ήρ- 
ζαντο ΰψούμεναι ύπεράνω τών δύο χωρίων.
- —  Πυρκχϊά εί; τό Βέου;, έκραύγασεν 
εΐς τών χατοίκων τοΰ χωρίον» τούτου.

—  Καί είς τό Καστελβίους ωσαύτως, 
είπεν Ιτερό; τ ι; .

—  ’Αρχηγέ τοΰ Βίου; 1 σδ; τό ίλεγον, 
έπανέλαβεν ό δ* ,έσπα^ράκ. έάν οΐ φίλοι 
ύμών βραδύνωσιν έτι νά διαβώσι, δύναν- 
τα ι νά μή εδρωσιν είμή τήν τέφραν τών 
οίχιών των.

01 χωρικοί έπεσαν κλαίοντε; εί; τούς 
πόδας τοϋ βαρώνου.

—  Πρός Θεοΰ, αύθέντα, ϊλεγον ουτοι, 
άφήσάτέ μα; ν* άναχωρήσωμεν.

—  ’Αναχωρήσατε.
—  ’Αφήσατε τού; αδελφού; ήμών νά 

ίλθωσι πρό; βοήθειαν τών συζύγων καί 
των τέκνων αύτών.

— * Α; ύπάγωσιν, άπήντησεν ό βαρώνος, 
δέν έχουσι δύο πλοία j

—-  Αχ, αύθέντα, διά σήμερον έτι άφή- 
σατε αυτούς νά διέλθωσι τήν γέφυραν.

—-  ό χ ι  δά , άρχων τοΰ Βίους! Καί τά 
δικαιώματα μου ·,

—  Τίς ή χρεία παρακλήσεων, είπε τ έ 
λος εΐς τών χωρικών, άνθρωπος οψεως έ- 
νεργηπκής καί περιπαθούς. Δέν βλέπετε 
λοιπόν, ό'τι ό αύθέντη; διέταζε νά έμβά- 
λωσι τήν πυρκαϊάν, ή τι; βιβρώσκει τάς 
π τω χ ά ; ήμών οίκίας. Α χ ! έάν ό Θεό; $- 
ναι δίκαιο;, θέλει τιμωρήσει τό έγκλημα 
αύτό.

—  Τολμάς νά μέ απειλή; σκύλλε! έ
κραύγασεν ό βαρώνο; παράφορο;. Αησμο- 
νεΐς λοιπόν, δτι όμιλεΐς πρό; τόν βαρώνον 
τοϋ έσπα(5ράκ, τόν κύριόν σου ·,

—  01 βαρώνοι τοϋ Έσπαρ^άκ ύπήρξαν 
πάντοτε αγαθοί πρό; τού; πτω χού;, ά
πήντησεν ό χωρικός έξαφθείς έχ τής δψεως 
τοϋ πνρπολονμένόυ χωρίον του. έάν ό βα

ρώνος Α λβέρτος' Ιζη Ιτ ι ,  δέν ήθίλομεν 
{δει άτιμαζομένας τάς συζύγους και τάς 
θυγατέρα; ήμών, διαρπαζομένας τάς συγ- 
χομιδάς τών κόπων ήμών καί καιομένα; 
τάς οίχίας μας.

—  Μά τό πάσχα τοϋ Θεοΰ I κύριοί μου, 
είπεν ό βαρώνος μετά ύποκώφου όργής, ήν 
έξήγειρε πάντοτε έν αύτώ τό δνομα τοϋ 
έξασέλφου του, μεταχειρίζεσθε τρόπον ό 
λίγον περιποιητικόν απέναντι τής φιλοξε
νίας μου. ’Αρχίζω νά πιστεύω δτι έκάμετε 
μεγάλην χρήσιν τοϋ οϊνου μου τοϋ Ζου- 
ρανσόν* Έάν έξακολουθήσητε, θέλω άναγ- 
κασθή νά διατάξω  νά σάς βάΛωσι repdy 
προσέθετο οδτος δεικνύων τόν ποταμόν 
μεθ' ύφους σκληρώς σκωπτικοΰ.

—  Κάμετέ το , αύθέντα, άπήντησαν 
χωρικοί τινες παράφρονε; έκ τή ; άπελπι- 
σία;. ’Αλλά δέν υπάρχει ουτέ εΐς χριστια
νό;, ουτε εΐ; εύγενής μεταχειριζόμενος, 
ώ; ύμάς, τά  πλάσματα τοϋ Θεοΰ.

Εϊ; τήν κατάστασιν τή ; έξάψεώς του ά 
βαρώνος, κατάστασιν ήτις άπό τίνος προ- 
σήγγιζεν εί; τήν μανίαν, δέν ήδυνήθη νά 
ύποφέρη τά ; όδυνϊ,ράς μομφάς τών πτω 
χών αύτών άνθρώπων.

—  Αϊ, φύλακες 1 έκραύγασε μετά φω
νής όργίλη;.

Δωδεκάς όπλοφόρων προσέτρεξε.
—  Αάβετε τού; χωρικούς τούτους, εί- 

πεν ό βαρώνος δεικνύων τούς άτυχεΐς 
χωρικούς, οίτινες μετεμελοΰντο ήδη διά 
τούς έκφυγόντας αύτοΐς λόγους εί; τήν 
πρώτην πρόσψαυσιν τοϋ πόνου. Φέρετε 
αυτούς διά λέμβου ύπό τήν γέφυραν τοϋ 
Αγίου Ιακώβου καί δέσατέ τους διά καλών 
σχοινίων ούτως, ώστε νά έχωσι καιρόν ν’ 
άναλογισθώσι τάς πρός έμέ άδικίας αύτών 
καί νά πνίγωνται ήσύχως πως ύπό τάς 
όψεις τών προδοτών* καί ανυπότακτων 
συντρόφων των.

01 όπλοφόροι έγίνωσκον κάλλιστα τόν 
χαρακτήρα τοΰ κυρίου αύτών. ήρπάσαν 
τούς χωρικού; καί ώθησαν έμπρό; πλήτ- 
τοντε; αύτού; δ ιά  τών ξύλων, τών λογχών 
καί τών λαβών τών ξιφών.

— θέλετβάπαντήσει ένώπιον τοΰ Θεοΰ, 
αύθέντα, έκραύγασεν 6 Γαετάνο; Ααφούρ- 
κας, δ γέρων χωρικό;, δστις είχε τόν λό-^ 
γον. Είθε δ θάνατος ήμών νά πέσιρ έπΓ 
τής κεφαλής σας! Είθε τό φάσμα τοΰ Λ- _ 

I γενοϋς καί άγαθοϋ αΰθέντου 'Αλβέρτου δ ’

’Εσπαρ^άκ νά σάς άνασπάση έκ τοΰ πύρ
γου τούτου, τόν όποιον μολύνετε διά τών 
έγκλημάτων καί τών ακολασιών ύμών.

Μανιώδης έκ τής οργής ό Γάσπαρδ εσυ- 
ρε τήν παραξυφίδα καί έκτύπησε τόν χω 
ρικόν κατά πρόσωπον. Η όξεΐα αίχμή" έ- 
χωθη εις τόν οφθαλμόν τοΰ δυττυ^οΰς 
αύτοϋ και τόν άπέσπχσεν έκ τοΰ κοιλώ
ματος του έν μέσψ κύματος αίματος.

01 όπλοφόροι υπακούοντε; εΐς τάς δια- 
ταγάς τοϋ κυρίου αύτών εσυρον μεθ’ εαυ
τών τούς δώδεκα χωρικούς. Ουτο; δέ ε- 
μεινεν εντός ολίγου μόνος εΐς τόν όροφον 
τόν όποιον ήρζατο να διατρέχω βήμασι με- 
γάλοις, ώ; Οώς έν τίί φωλεατου.

Είς τάς στιγμάς ταύτας τής παραφο
ράς, αιτινες προσήγγιζον εΐς τήν μανίαν, 
ώς έχομεν εϊπει ήδη τοΰτο, ό Γάσπαρδ ην 
τοσοϋτο τρομερός και τοσοΰτο θηριώδης, 
ώ<τεοί μάλλον οικείοι αύτοΰ τονάπέφευγον 
δσω τό δυνχτόν καί τόν έπλησίχζον τρέ- 
μοντες. ΗλΟεν εΐς τό παράθυρον καί παρετή- 
ρησε μακρόΟεν τοΰς προύχοντας προσηλου- 
μένους υπό μίαν τών άψίδων τής γεφύρας.

Μεταξύ τών δύο γεφυρών πλήθος χω 
ρικών καί μικρών αστών έπλανώντο είς 
τήν άντίθετον τοϋ πύργου όχθην καί συνέ- 
στρεφον τοΰς βραχίονας μ ετ’ απελπισίας· 
βλέποντες καιομένας τάς οίκίας αύτών, 
χωρίς νά δύνανται νά δώσωσι βοήθειαν 
είς τά ; συζύγου; και τά τέκνα των οποίων 
τινα ειχον αφήσει έκεΐ. Αί δύο λέμβοι, τό 
μόνον μέσον, δπερ έναπέμενεν είς τοΰς 
δυστυχεί; αύτοΰί, δπως κατορθώσωσι τήν 
διάβασιν τοΰ Νίβα, ησαν τόσφ μικραί, ώ 
στε δέν ήδύναντο νά περιλάβωσιν εΐμή 
τρία ή τέσσαρα πρόσωπα, Εν τνί μεγάλη 
αύτών βία οί άτυχεΐς χωρικοί έπλήρωσχν 
αύτάς ύπέρ τό μέτρον. Η μία αύτών έβυ- 
θίσΟη έν μέση τή όδψ καί οί έπιβχίνοντες 
έπνίγησαν σχεδόν πάντες. Τήν δέ δευτέ- 
ραν, λέμβος τις τοΰ φρουρίου φέρουσα έπι- 
βοηθείας είς τους έπί τής γέφυρας όπλο- 
φόρους, προσέκρουσε βιαίω; καί τήν £σχι- 
σεν εί; δύο.

Τπερνικώσα τόν τρόμον, 8ν ένέπνεεν αύ- 
τ ί| δ σύζυγό; τη ;, ή κυρία δ ’ Έσπαρράκ 
έ^ρίφΟη εί; τά γόνατα τοϋ βαρώνου, παρα- 
καλοϋσα αύτόν νά φειαθνί τών δύο χωρίων 
καΐνά πέμψη τούλάχις-ον τρατιώτα; τινάς 
ϊνα σβέσωσι τήν πυρκαϊάν.

(’Ακολουθεί).

Ε λ  Α Α Ϊ Τ Ο Ν

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΠΟΧΟΔΙΟΝ 

ί  1t b

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ ΙΛ ΤΑ .

(Εκ mw Γίρμανικοΰ.)

(£νν<χιι«. Ιδι φΆλάδ. 43—44).

Κατά τά φθινόπο^ρον τοΰ ετου; 1 770
έκυκλοφορουν εν Λονδίνφ φνίμαι περί σκη- 
νής σχεδόν βαναύσου, ή όποία έλαβε χώ 
ραν μεταξύ άνωτέρων μελών τής Γαλλι
κής πρεσβείας. Τήν πρωίαν τήν 29  Αύ
γουστου 1 770  έκάθητο έπί τοΰ άνακλιν- 
τηρίου του ό γραμματεΰ; τή ; πρεσβεία; 
ιππότη; Δ Εον. Εκράτει βιβλίον εί; τάς 
χεΐρα; καί έπλησίαζε ν’ άποκοιμηθή δτε 
τ&> άνήγγειλεν ό υπηρέτης κύριόν τινα δέ 
Βεργύ. 0  ιππότης έδέχθη τήν έπίσκεψιν, 
προσέψερεν εύγενώς κάθισμα καί ήρώτησε, 
τ ί έζήτει.

—  Είμαι άνθρωπος τών γραμμάτων, 
άπήντησεν ό Κύριος δέ Βεργύ, έπιθυμώ 
νά καταστήσω είς τούς Γάλλους γνωστο
τέραν τήν ’Αγγλίαν, άφ’ δ ,τι είναι, έπε
θύμουν δέ καί οί Γάλλοι νά γνωσθώσι καλ
λίτερον έν Α γγλ ία . Τό δνομά σας, Λύριε 
ίππότα, είναι τόσον γνωστόν, ώστε έπε
θύμουν νά έχω τήν συνδρομήν ύμών είς 
τάς προσπαθΐίας μου.

—  Εχετε συστατικάς έπιστολάς; τόν 
ήρώτησεν ό Δ’ έόν μετά έλαφροΰ χαιρε
τισμού.

—  νΑνδρες, ώς έγώ, δέν έχουν άνάγ- 
κην τοιούτων* άλλως ήδυνάμην νά έχω 
έκατόν άντί μιάς.

—  Άλλ* ήθελεν εΐσθαι καλόν δ ι’ύμάς, 
κύριέ μου, έάν έφέρετε έπιστολάς πρό; τόν 
πρέσβυν τή; Γαλλία; Κύριον δέ Γουερχύ.

—  Δέν έχω άνάγκην έπιστολών. Μετά 
τοΰ κόμητο; Γουερχύ έγευμάτισα καί διε- 
σκέδασα τοσάκις είς τάς συναναστροφάς 
τής Μαρκησίας Βιλλερόη καί τής κυρίας 
δέ Λιρρέ, ώστε αύτός είναι φίλος μου, καί 
θέλει μέ ύποδεχθή μέ ανοικτά; άγκάλας 
κράζων: <· κχλώ ; ήλθες, φίλε μου », χαί 
θέλει μέ άσπασθή εί; τήν παρειάν. (

Τοιαύτη ^ το . iv άρχ$ ή συνομιλία, ήτις



μ ετ  όλίγον ήρχ»σβ νά περιστρέφηται ι ί ;  I 
'πράγματα άσνίμαντα. *Έχτοτε 6 Κ. δέ 
Βεργύ έπεσκέπτετο συγνάκις τόν Ιππότην. 
Τέλος έδοκίμασεν £ κύριος δέ Βεργύ νά 
στείλ$ διά  τοδ Ιππότου έπιστολάς είς 
Γαλλίαν. 0  δ ’ Έόν ύποπτεύσας ανοίγει 
τάς έπιστολάς καί Ευρίσκει άνταπόκρισιν 
λίαν έπιλήψιμον μεταξύ τοϋ Βεργύ χαί 
διαβοήτου τινός γυναικό;, καί δμως αί 
έπιστολαΐ διευθύνοντο πρός τόν δοΰκα 
τοΰ Σοασέλ. όποιον μέρος Ιπαιζεν 6 δούξ 
είς αύτήν τίιν ραδιουργίαν είναι άγνωςον.

Μετ’ ού. πολυ Ιστειλεν 6 Κύριος δέ 
Βεργύ πόνημά τ ι  «ερί ’Αγγλίας τφ  κυρίψ 
δ ' Έόν, ίνα γνωμοδότηση έπ’ αύτοΰ, άλλ’ 
ουτος, τφ  έπέστρεψεν αύτό. Τό πόνημα 
τοΰτο περ ιίϊχ · μόνον σκάνδαλα, ό  Ιππό
τ ε ς , 6 όποιος χηρευσάσης τής θέσεως τοϋ 
πρέσβεως έν Λονδίνφ ίτ ο  επιτετραμμένος 
τών Αποθέσεων της Γαλλίας, είχε προσ
βληθώ καιρίως διά  τοΰ διορισμού τοϋ κυ
ρίου δέ Γουερχύ, άνδρός, 6 όποιος δέν 
$το τόσον μεμυημένος είς τά  μυστήρια 
τής -πολιτείας, δσον ό δ ’ Έόν. Συνέπεια 
αύτοΰ ητο ερεθισμός τ ις  άναμεμιγμένος μέ 
δυσπιστίαν, ώστε ταχέως ό Ιππότης ήρ- 
,χισε νά θεωρνί τόν μυστηριώδη κύριον δέ 
Βεργύ ώς δργανον των έχθρών του, το υ 
λάχιστον σέν ηδύνατο ν’ άμφιβάλ^, δτι 
εΐχεν ένώπιόν του τυχοδιώκτην,

6  δ’ Έόν βεβαίως ητο υπό τινα έποψιν 
πρόσωπον έπικίνδυνον. Κατείχε μέγα 
πλήθος έπιστολών καί έγγραφων σπου- 
δαιοτάτων. Αί πρός τήν Ρωσσικήν χαί 
τήν Γαλλικήν αύλήν σχέσεις του φαίνεται 
δτι υπήρξαν λίαν στεναί. Μένει δμως πάν
τοτε παράδοξον, δ ιατί δέν μετεχειρίζοντο 
τό έπί Λουδοβίκου τοϋ ΙΕ', τόσον κοινόν 
μέτρον τής φυλακίσεως έντός τής Βαστίλ- 
λης, άλλ’ έτερόν τ ι,  τό όποιον είναι το- 
,σοΰτον άλλόκοτον, ώστε δέν υπάρχει δ- 
μοιόν τ ι έν τ$ Ιστορία, νά μεταμορφώσουν 
δηλαδή τόν Ιππότην δ ’ Έόν είς γυναίκα; 
Πρός τοΰτο φαίνεται, δτι μετεχειρίσθησαν 
τόν κύριον δέ Βεργύ* διότι ού πολύ μετά 
τάς μυστηριώδεις έκείνας επισκέψεις, των 
όποίων ό σκοπός ούδέποτε έγένετο γνω
στό;, έφάνη αίφνης ό κύριο; δέ Βεργύ είς 
τάς συναναστροφάς τοΰ πρέσβεως κόμητος 
Γονερχύ. 'Ο Ιππότης, είς τόν όποιον δέν 
ίτ ο  γνωστή ή παρουσία τοΰ Βεργύ, προσ- 
έφερι τόν βραχίονα είς τήν σύζυγον τοΰ

πρέσβεως, δπως τήν όδηγήσιρ είς τήν α ί
θουσαν.

Γνωρίζετε τόν κύριον δέ Βεργύ*, τόν 
ήρώτησεν ή κυρία. ...........

—  'Ο χ ι, κυρία μου, δέν Ιχω  σχέσεις 
μέ άγύρτας καί τυχοδιώκτας.

—  Ά λλ’ αύτός καυχάται διά τήν φι
λίαν σας.

—  Είναι άγύρτης, κυρία κόμησσα, & 
όποιο; θέλει νά κάμιρ τόν κότμον νά π ι- 
στεύη, δτι Ιχε ι σχέσεις μέ τού; διάσημο- 
τέρους άνδρας τής .πολιτείας. Έ γώ  άρνοΰ- 
μαι τήν γνωριμίαν του.

—-  Τούλάχιστον τηρήσατε ήσυχίαν.
Μετά τάς λέξεις ταύτας είσήλθον είς 

τήν αίθουσαν. Ένταΰθα παρευρίσκετο ή 
έχλεκτοτέρα διπλωματική όμήγυρις, καί 
6 κύριος δ* Έόν παρετήρει μ ετ απορίας, 
οτι ό κύριος Βεργύ είχε συνομιλίαν ζωηράν 
μετά τοΰ κόμητος Γουερχύ.

-— 01 κύριοι γνωρίζονται·, ήρώτησεν ό 
κόμης, παρουσιάζων τόν ξένον είς τόν Ιπ 
πότην.

—  Δεν γνωρίζω τόν κύριον, λέγει ό δ ’ 
Έόν μετά φωνής δυνατής, περιμένω τ«  
συστατικά του.

—  Δέν μέ γνωρίζετε, Ιππότα;
—  *Οχι, κύριέ μου, καί ό κύριος πρέ- 

σβυς δέν σάς άσπάζεται είς τήν παεειάν, 
άν καί έγευμάτισε μεθ’ύμών παρά ττί δου- 
κίσση τής Βιλλερόης καί τ -J κυρίφ δέ 
Αφρέ.

Είς τούς λόγους τούτους ήκούσθη παρ’
' δλη; τής άμηγύρεως ψιθυρισμός έκπλή· 

ξεω;. Τόν Βεργύ έθεώρουν πάντες πρόσ
ωπον κοινόν, ώς άναφαίνονται καθ* έκα- 
τοατύας είς τάς αϊθούσας τοΰ μεγάλου 
κόσμου. Τώρα είχεν ό πρέσβυς λόγους νά 
κρύψη τάς πρός τόν Βΐργύ σχέσεις του·, 
διότι· εϊπεν ήσύχως:

*-«■ Δέν έγευμάτισά ποτε μ ·τά  τοΰ κυ
ρίου δέ Βεργύ χαί τόν έγνώρισα ^ήμερον 
χατά πρώτον.

*— Τότε έψεύσθη 6 κύριος δέ Βεργύ, 
άπήντησεν ό δ ’ Έόν μετά  τής αύτής άτα* 
ραξίας.

■— Διά τήν άναίδμαν ταύτην ζητώ I- 
κανοποίησιν, ανέκραξε μανιαχώς ό Βεργύ» 
. —  βδυνάμην ,νά δώ*ω τοιαύτην, ** 
πϊίντηρεν 6 δ ’ Έόν, κύριε δέ Βεργύ, έά* 
δέν εύρισκόμεθα είς τάς α,ίθούφας τοϋ xu* 
ρίου πρεοβ«υτ^ϋ, έάν ίίθελον μεταχείρισή

πρός τοΰτο τό ξΐφός μου, είναι άλλο ζή
τημα.

Τώρα ήδύνατο εύλόγως νά ύποθέση Ε
καστος, δτι ό πρέσβυς ήθελε δείξει τήν 
θυραν^ εις άνθρωπον, τοΰ όποίου οί λόγοι 
διεψεύσθησαν μέ τρόπον τοσοΰτον προσ
βλητικόν. Αλλά τοΰτο δέν έγένετο. Ηρ- 
χέσθη να παρακαλέσν] άμφοτέρους, δπω; 
ήσυχασωσι, καί ό κύριο; δέ Βεργύ εμεινεν 
είς τήν αίθουσαν, δπου άνεμίχΟη άφελέ- 
βτατα είς τήν συναναστροφήν.

Την έπομένην ήμέραν, δτε έπειτρεψ-ν 
ό ιππότης δ  Εόν από περίπατόν τινα είς 
τό οίκημά του, τω  άνήγγειλεν ό ΰπτ,οέ- 
ρέτης του :

“ “  Ο Κύριος δέ Βεργύ ητο ένταΰθα" 
«ζήτησε τόν κύριον ιππότην, καί έπειδή
τώ  ειπον, οτι Οϋναται νά σας ευρη τίιν 
έννάτην ώραν, μοί άπήντησε μέ τρόπον 
ύπερήφανον.

—  Αυριον τήν δεκάτην ώραν Οά ήμαι 
έδώ είπέτε είς τόν κύριόν σας, οτι ελ
πίζω  να μή κρύψη τίιν παρουσίαν του·

Α, μονομαχίαν θά εχωμεν! είπε καθ’ 
έαυτόν ό ιππότης. Τήν ήμέραν ταύτην 
“JIto προσκεκλημένος εί; γεύμα παρά τώ 
λόρδφ Χαλίφαζ. Κατά τήν είς τό έστια- 
τόριον είσοδόν του ευρεν ήδη συνηγμένους 
τους συνδαιτημόνας. Αίφνης πρθ7ελΟών ό 
πρέσβυς κόμης Γουερχύ τόν ήρώτησεν είς 
έπήκοον πάντων·

—  Πως, ακόμη εισθε έν Αονδίν:*>, κύριε 
Ιππότα \ Διά τ ί δέν έκάματε χθέ; ήδη τάς 
άποχαιρετηρίους έπισκέψεις σας π ' p i τ·7ι 
Αύτοΰ Βρεταννικ-^ Μ εγαλειότητα

Ό  Ιππότης κατ’άρχάς ένόμιζεν, δτι ώ- 
νειρεύετο* συνελθών όμως άπεστόμωσε τόν 
πρέσβυν δ ι’ όλίγων λέξεων, καί έκήρυξεν, 
δ τ ι θέλει υπακούσει μόνον είς άμεσον δια
ταγήν τοΰ βασιλέως. Μετά ταΰτα έκάθι- 
σαν είς τήν τράπεζαν. *0 κόμης Γουερχύ, 
ό λόρδος 5ανδβ1χ καί ό κύριος Γρενβίλλ 
παρεκάλεσαν τόν Ιππότην νά λησμονήσνι 
πάσαν Ιχθραν κατά τοΰ Βεργύ καί «πρό 
πάντων νά μή δεχθνί μονομαχίαν. 'Ο δ ’ 
Έόν δέν παρεδέχθη τοΰτο, ό δέ Χαλίφαξ 
παρουσίασήν είς τόν Ιππότην έγγραφον,καί 
έζήτησε νά τό ύπογράψ^. Τό έγγραφον 
τοΰτο περιείχε τήν ύπόσχεσιν, δτι ούοέ- 
ποτε ήθελεν έκδικηθή κατά του Βιργύ μέ 
τ ά  δπλα είς χειρας.

Τούτο ίτ ο  βεβαίως πολύ παράδοξον.^ |

λ

'Οποίας ά^ο:μά; εΐχον νά ύπερασπισθώσι 
τόν τυχοδιώκτην εκείνον; Ό  δ 1 Έόν ήρ- 
νήθη νά ύπογράψη. νΕχο> εΐ^ιτήριον τοΰ 
θεάτρου διά τήν έσττέοχν. ϋΐναι καιρός νά 
υπάγω. Καί ταΰτα λέγων έβάδισεν ό Ιπ
πότη; πρό; τήν Ούραν, άλλ’αΰτη ητο κλει
δωμένη.

ίίαγίς διά Toy έπιτετραμμένον τοΰ 
Γαλλικού στέμματος·, άνείόησεν ό Ιππό
τη; σύρων τό ζίφος.

Τήν στιγμήν ταύτην ήνεοιχθη ή Ούρα. 
Είσήλθε δέ εί; ύποδεκανεύ; μετά οκτώ 
στρατιωτών τοΰ πεζικού τή ; γραμμής, οί 
όποιοι εχοντε; τά ; λόγχας άνηρτημένας 
επί τών όπλων κατέλαβον τήν είσοδον·

—  Υπογράψατε, εΐπεν ό Γουερχύ, $ 
θελομεν σας παραδώσει εί; αύτούς τούς 
κυρίου;.

—  Τοΰτο εΐναι βία προφανής, κύριε 
κόμη, άλλ’ ίσΙα ίσΙα αύτό τό μέτρον ε 
γείρει τήν άντίστασίν μου. Παρόντων τών 
στρατιωτών δέν υπογράφω.

Τότε έγένετο ζωηρά σκηνή· ά  έρις ήτο 
τόσον σπουδαία καί έγένετο μέ τοιαύτην 
οργήν, ώ ΐτε  οί άνθρωποι έστάθησαν είς 
τήν όδόν έμπροσθεν τής οικίας τοΰ λόρ
δου Χαλίφαξ. Δύο έκ τών παρόντων κυ
ρίων έρραπίσθησαν ύπό τοΰ δ* Έόν, καί, 
τέλος οί στρατιώται άνεχοϊρησαν. Αφοα 
δέ έπανήλθεν ή ήσυχία, έξέβαλεν & κό~ 
μης Γουερχύ βασ. διάταγμα έκ τοΰ κόλ
που του, &ιά τοΰ όποίου διετάττετο ό 
ιππότης νά ύπογράψ·/) τό πρώτον έκείνο έγ
γραφον. Φαίνεται δτι ό Γουερχύ είχε προ- 
μηθευθή άπό πρίν τό διάταγμα διά παν 
ενδεχόμενον. Τότε δέ ό δ  Έόν υπέγραψε, 

Τήν 10 ώοαν τής έπομένης ήμέρας ί λ -  
θεν ό κύριος δέ Βεργύ είς τοΰ Ιππότου τήν 
οικίαν, καί έφέρετο έκεΐ λίαν προσβλητι
κές. Αναμφιβόλως εκαμνε τοΰτο, ίνα έ* 
ξεγείρνι τήν όργήν τοΰ Ιππότου καί ίν»  
τόν κάμνι νά παραβή τόν λόγον τής τ*μής 
του, τόν όποιον Ιδωχεν έγγράφως, Αλλ’ 4 
Ιππότης έπροφυλάττετο χ^Ι λησμον^σας 
τόν Δραγόνον έδείκνυε τόν διπλωμάτην, 
ήδήγησε λοιπόν τόν κύριον δέ Βεργύ είς 
Sv δωμάτιον, δπου έχρέμαντο διάφορα ξίφη 
καί πιστόλια, χαί έδώ έφάνη ή δειλία τοϋ 
τυχοδιώκτου. (ακολουθεί).

ΙΩΛΝΝΗΧ Μ * * \
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ΚΔΡΡΟΟΥ.
ΜΪΘΙΣΤΟΡΙ1ΜΑ

(ϊυνέχιι*  ιϊ* <ρνλ. 4 1 — Μ ).

—  Δέν ευρίσκω ούδεμίαν εΰχαρίστησιν. I
•— · ΐπομονή ! I
—  Ϋπομονή ! άνέκραξεν & ζωηρός ν**- I 

νίας, ένώ διακαίομαι έξ άνυπομονησίας νά 
Ακούσωτής φωνής, νίτις εΐναι ουρανία μου
σική διά την καρδίαν μου, καί νά προσ- I 
βλέψω τοΰς όφθαλμού; της, οίτινες φαί- I 
νονται ώς τό κάτροπτον τής ψυχής μου!

—  Είσθε προσκεκλημένος απόψε παρά 
τή  κομήσση Αρλινκτων.
■ —  Δέν πηγαίνω !

—  Πρέπει νά υπάγετε, ύπέλαβεν ήσύ- 
χως δ χάν. |

0  πρίγκηψ προσέβλεψεν αύτόν μεθ’ 
ύψηλόφρονος έκπλήξεως.

—  Δηλαδή, ύπέλαβεν δ χάν, έκτος 
άνπαραιτήσθε τής έλπίδο;,·ίί τις σάς ώθη
σε νά έγκαταλείψετε τάς Ινδίας. Παρά τή 
κομήσση θέλετε συναντήσει τδν θεΐον τής 
κόρης b  αγαπάτε.

—  Τδν σΐρ Ούΐλλιαμ Μομβράΰ;
—  όχι* τδν αδελφόν του, τδν συνταγ

ματάρχην Μαμβράϋ, άνθρωπον δστις κα- 
τεσπατάλησε τρελλώς τήν περιουσίαν του 
έν τή νεότητί του, καί δστις έπεχείρηιε 
νά τήν άνακτήση κατόπιν διά μέσων άξιων 
τοΰ χαρακτήρός του. 0  βαρώνος τω παρέ
χει τά  μέσα νά διατηρή τήν τάξιν του 
έν τή κοινωνίφ, καί δμως τδν μισεί.

—  Τδν μισεί! άνεφώνησεν δ Μίραν έκ
πληκτος* άλλ’ εΐναι αδελφοί!
. —  ό  Κάϊν καί 6 Αβελ ί,σαν έπίσης ά
δελφοί.

—  Τδν γνωρίζετε ·,
—  Τδν έγνώρισα πάλαι ποτέ. όταν θέ

λετε τω  παρουσιασθή, πρέπει νά ένθυμη* 
θήτε άμέσως δτι ήκούσατι τδ  όνομά του 
παρά τώ στρατηγφ Δεβέρ* αύτδς δέ θέ
λει σπεύσει νά έπωφεληθή τής περιστά- 
σεως ταύτης νά σχετισθή μεθ’ υμών.

^  Ψ

—  Πρός τίνα σκοπόν ·, * °
•—  Διότι γνωρίζει δτι είσθε πλούσιος·
—  Καί αύτός ·,
— Εΐναι παίκτης. 'Μετά μικρδς δέ τα

κτικής θέλετε μάθει εύκόλως τήνδια μο
νήν τής ανεψιάς του.

—  Κ,αΙ πότε θέλω μάθει τοΰτο ·,
—  έμπιστευθήτε είς έμέ διά τά έπί- 

λοιπα.
—  Πάντοτε άναβολάς . . . .  μυστικδν 

άνευ αιτίας, έψιθύρισεν δ Μίραν. Δέν έννοώ 
τίποτε, έκ τοΰ γένους μου εΐααι τουλά
χιστον Ισος τής Ελλεν, είμαι δέ άνώτερος 
κατά τ·>,ν περιουσίαν* δέν υπάρχει δέ οδ- 
τε σκιά ατιμίας είς τδ δνομά μου* θέλω 
παρουσιασθή πάραυτα είς τόν κηδεμόνα 
της καί θέλω τφ  ανακοινώσει τδν σκοπόν
μου, καί . . . .

—  Καί θέλουσι σάς τίιν άρνηθή.
—  Θέλουσι μοί τήν άρνηθή ! Καί δέν 

βλέπετε καθ’ έκάστην ήμέραν, μάλλον
j έκάστην ώραν, μητέρας έπιζητούσας νά 

μέ συζεύξωσι μετά τών θυγατέρων των ·,
—  Διότι δέν ίχουσι περιουσίαν νά ταΐς 

δο.σ οσι. Δέν ύπάρχει ούδεμία μεταξύ τών
I ώραιοτάτων νεανίδων τάς δποίας βλέπετε 
I ήτις δέν ίχει κατηχηθή νά δεχθή τήν χεΐ- 
I ρα γέροντός τίνος παραλυτικού, ακολα- 
I στου, μεστοΰ κακιών, έπειδή έχει περιου*
I σίαν τινά καί τίτλον. Ενφ ή έλλεν, του- 
I ναντίον, εΐναι άρκετά πλουσία δπως έκλέ- 

ξη σύζυγον μεταξύ τών πλουσιωτέρων καί 
Ι τών εΰγενεστέρων τοΰ τόπου. 01 συγγενείς 

της έπιθυμοΰσιν άναμφιβόλως νά τήν 
I κρατιίσωσιν έν ’Αγγλία* διότι τδ μεθ ύ- 
I μών συνοικέσιον ούδεμίαν θέλει τοίς προ- 
I σφέρει ωφέλειαν. £ν τινι οίκογενεί?, μία 
I κληρονόμος εΐναι ώς τις ψήφος είς τό νο

μοθετικόν Σώμα* ή μόνη δυνατή ώφέλεια 
I b  δόνανται νά έκμεταλλευθώσιν έκ τών 
I δευτεροτόκων καί τών άνευ περιουσίας ά- 
I νεψιών.
I —1 Καί Ιδού ό πολιτισμός τδν όποιον 
I τοσάκ·ς μοί έξεθειάσατ»! άνέκραξεν δ Μί- 
I ρχν. Έγκαυχάσθε διά τήν έλευθιρίαν τοΰ 
I φύλου έν Ευρώπη, δπου άληθώς αί γ«" 
I ναΐκες είναι δοΰλαι. £ρως, συμπάθεια, 
I πρόσωπα, ευφυΐα, τά πάντα εΐναι Αντικεί

μενα έμπορείας, ώς τά ποταπώτερα έμ-
πορεύματα.

I — Τίποτε δέν σάς έπ^νεσα, άλλά ιμτ

I ριωρίσθην πάντοτε *{ς περιγραφας. *

Π I Π \  I

Την αύτήν έσπέραν, δ άνυπόμονος έοα - 
στής καί δ Μέντωρ αϊτού έπορεύΟησαν 
παρά τή κομήσση Αρλινκτων, δπου, συμ- 
φώνως πρός τήν πρόρρησιντοΰ χάν,παρου- 
σιάσθησαν εΐς τδν συνταγματάρχην Μο{/> 
βράϋ καί τδν υίόν του, νεανίαν δμήλικα τοΰ 
Μίραν. Ουτος, άναμιμν/,σκόμενος τάς π α 
ρατηρήσεις τοΰ χάν έπί τών δευτεροτόκων 
καί τών άνευ περιουσία; ανεψιών, έξέλα- 
βε τδν έξάδελφον τής Ελλν,ν ώς αντερα
στήν εύνοούμενον* άλλά, ώς οί πλεΐστοι 
τών Ανατολικών, εΐχε μεγίστην ίσχΰν έπ' 
αύτοΰ" τίποτε δέν έπρόδωσ» τήν έν τή 
καρδία του συμβαίνουσαν τρικυμίαν, άλ
λά , τουναντίον μάλιστα, ύπεδέχθη αύτοΰς 
μετά  τής ήσύχου έκείν/ις άξιοπρεπείας 
τής φυσικής είς τοΰς ίνδοΰ; τοΰ ανώτερου 
γένο)%.

Δέν έπελάθετο ούδέ τοΰ πρωϊνοΰ μ α 
θήματος, ώστε ό συνταγματάρχης καί δ 
υιός του κατεθέλχθησαν έκ τών τρόπων 
του καί προσεπάθησαν νά καλιεργήσωσι 
τόσω πολύτιμον γνωριμίαν.

—  Μομβράϋ! έπανέλαβεν ό Μίραν δ'τε 
έπλησίασεν είς αύτόν’ ήκουσα ήδη τδ δ
νομα τοΰτο.

01 κύριοι οδτοι ΰπεκλίθησαν.
— A J ένθυμοϋμαι . . . . έν τή Ινδία, 

παρά τφ  φίλω μου στρατ/,γφ Δεβέρ.
—  Παρά τφ  γαμβρφ μου, είπεν ό συν

ταγματάρχης.
—  Παρά τ φ  θείω μου, προσέΟν.εν ό 

υιός.
—  Πρδ μικρού μόλις έμάθομεν τήν 

θλιβεράν είδησιν τοϋ θανάτου του, ΰπέ- 
λαβεν δ πρώτος. Σήμερον τήν πρωίαν ε- 
λαβον έπιστολήν τοϋ σίρ Ο ύΐλλιαμ, 
τοΰ άδελφοΰ μου, δ ι’ ής μέ ειδοποιεί δτι 
πρδ ολίγου καιροϋ ή ανεψιά μου εΰρίσκε- 
τα ι έν ’Α γγλία.

—  ή  μίς Δεβέρ δέν είναι λοιπδν έν 
λονδίνω* ήρώτησεν δ Μίραν, καί παρά τδ 
ίδιάζον αύτφ φλέγμα, ή φωνή του έτρε- 
με μικρόν* εύτυχώς δμως έκεΐνοι πρδς 
τοΰς όποίους άπετείνετο δέν παρετήρησαν 
τοΰτο.

—  όχι* εΐναι είς τδ φρούριον τοΰ Καρ- 
£όου.

ό  χάν καί δ έρωτόληπτος άντήλλαξαν 
βλέμμα συνεννοήσεως.
' —  ’Εάν ίδήτε τήν μίς Δεβέρ, ύπέλα~ 
βεν δ Μίραν όμιλών πρός τδν Βάλτερ Μομ-
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βράϋ, Οά έχετε τήν καλωσύνην νά τή διερ- 
μηνεύσητε τήν λύπην αρχαίου φίλου ;

—  Φοβοΰμα!, ύπέλαβεν ό νεανίας, οτι 
ή έκλογή ®ας δέν εΐναι επιτυχής* διότι 
ούδέποτε εΐδον τήν έξαδέλφην μου, ά λ λ ’ 
ευκαιρίας δοθ-ί^ης δέν θέλω λησμονήσει 
νά τή είπω or·, έχει εν ’Α γγλία έ'να έπ ί 
πλέον φίλον.

Τδ μειδίαμα δι' ου δ έραστής τής Ελ- 
λ.εν ν,ύχαρίστη^εν ήδη τόν νέον Μομβράϋ 
δέν ήτο βεβιασμένον’ ήσθάνετο τήν καρ- 
όίαν του έλαφράν.

—  Αοιπον, ειπεν ό Μίραν χαμηλή τή 
φων/j, λαοών τον βραχίονα τοΰ yav καί 
περιερχόμενος τάς πλήρης προσκεκλημέ
νων αίθουσας, πώς προαηνέχθην ·,

—  Θαυμάσια.
Τήν έπαύ.ιον λίαν πρωΐ, δ χάν τφ  ά- 

νήγγειλεν δτι θΐλει απουσιάσει έπί τρεις 
ήμέρας.

—  Τρεις ήμέρας ; άνέκραξεν ό Μίραν.
—  'Ο καιρδς αύτός μέ χρειάζεται ίνα 

ύπάγω είς τό φρούριον τοΰ Καρρόου καί 
έπιστρέψω. *Ι2άν κατά τήν απουσίαν μου 
ό συνταγματάρχης καί ό υιός του σας έπ ι- 
σκεφθώσιν, άναμφιβόλως πρέπει νά τοΰς 
δεχΟήτε. Έάν σάς προτείνωσι νά παίξετε, 
προρυλαχθήτε.

—  Έάν τοΰς καταλάβω άπατώτάς με.
—  Θά ήναι ώφέλιμον, έάν έχετε μάρ

τυρα.
—  Άλλ* έάν δέν έχω ·,
—  Θά ήναι λυπηρόν διότι θέλετε χάσει 

άνοιφελώς.
—  ΐδοΰ λοιπόν ή ’Α γγλία ! έψιθύρισεν 

δ Μίραν άμα έμεινε μόνος, ΐδού τά  ήθη 
τοϋ λαοΰ τοΰ ΰποτάξαντος τήν ίνδίαν,τοΰ 
άνατρέψαντος τού; εκατόν αύτής θρόνους 
ϊνα έγείρη άλλον μάλλον δεσποτικώ- 
τερον, τοΰ διώξαντος έκ τών ναών της τδν 
Βράμα καί τόν Βισνοΰ ϊνα τούς άντικατα- 
στήσ-/] διά τοΰ χρυσοΰ, τοΰ ξανθοΰ αύ
τών ειδώλου ! . . .  ή άνθρωπότης εΐναι π α 
ράδοξον μυστήριον! προσέθηκε στενάζων, 
καί οι ποιηταί έχουσι δίκαιον λέγοντες 
δτι εΐναι πλασμένη έκ πηλοΰ* δ ιότι άν 
ήτο έξ ίσχυροτέρας δλτ.ς ούδέποτε ήθελε 
λαμβάνει τόσω τερατώδεις έντυπώ σεις.. .

Μετ’ όλίγον έσκέπτετο τήν έλλεν , καί 
τδ σκιάζον τόν νοΰν αύτοΰ νέφος ύπεχώ - 
ρει είς σκέψεις τερπνάς.
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έζελθών τοΰ κήπου τοΰ Καρρόου, 6 
έρ^ϊχο; Ασθων έπορϊύετο είς τό πρεσβυ
τέρων. Πρώτον ήδη έπι ζωής tow έγεύθη 
τοδ θελγήτρου τής κοινωνίας έκείνης, έχ 
τής όποιας αί προλήψεις καί τό αφανές 
τής καταγωγής του άπέκλειον αύτόν. Ένφ 
έβάδιζε βραδέως, άναμιμνησκόμενις τάς 
γλυκείας έκείνας εικόνα?, αϊτινες έπισκέ- 
πτονται τοΰς νεαρούς χρόνους, μελετών 
τά  βλέμματα καΓτού; λόγους τους 6* 
ποίους ή μνήμη συνάζει έν τφ  βάθει τή; 
καρδία;, διεκόπη υπό φωνής τραχείας, 
ήτις άπέτεινεν αύτφ  τόν έσπερινόν χαιρε
τισμόν.

Δέν είχε παρατηρήσει μάλιστα τήν 
προσέγγισιν τοΰ χαιρετήσαντο;.

—  Καλησπέρα, έπανέλαβε καί ήθέλη- 
σε νά προπεράσνι.

—  Συγγνώμήν, νέε μου κύριε, ΰπέλα- 
βεν 6 άγνωστο;, δύνασθε νά μέ δείςετε 
τήν θύραν τ?,ς Έπαύλεως τοΰ Κ,αρρόου ·, 
τόσος καιρός παρήλθεν έκ τής τελευταίας 
έπισκέψεώ; μου εί; τοΰ; τόπου; τούτου;, 
ώστε σχεδόν έλησμόνησα τήν όδόν.

ά  αίτησι; αδτη έπέσυρε τήν προσοχήν 
τοϋ ’Ερρίκου έπί τοΰ συνομιλνιτοΰ του' ήτο 
δέάνήρ ύψηλοΰ άνας·ήματος, νευρώδη £χων 
τά  μέλι), καί ήλικία; πεντήκοντα περίπου 
έτών. Έκαλύπτετο διά μακροΰ επανωφο
ριού καί, μολονότι ή νΰξ ήτο θερμή,, έ
κρυπτε τό κάτω μέρος τοΰ προσώπου του 
διά τίνος σαλίου δπερ είχε τυλιγμένον πε
ρί τόν λαιμόν του* πΐλος δέ πλατύγυρος 
ίπ ιπτεν έπί τοΰ μετοίπου του. Βλέπων 
τις αύτόν ήθελεν εΐπεΐ οτι έφοβεΐτο μή 
άναγνωρισθίί.

ϊπήρχεν έν τή φωνή αύτοΰ τ ί τό προξε
νούν ίσχυράν έντύπωσι* έπί τοϋ νεανίου* 
·3ίτο βέβαιος δτι εΐχεν ήδη άκούσει τήν 
φωνήν ταύτην, άλλά δέν ήδύνατο νά άνα- 
μνησθΐ) πότε καί ποΰ* ί τ ο  ώς φωνή τις 
οίκογενειακή, τήν όποίαν άναγνωρίζομεν 
παρευθύς καίμετά μακρών έτών χωρισμόν.

—  ’Εάν τό συγχωρήτε, εΐπεν ό Έρίϊκος, 
θέλω σάς όδηγήσει μέχρι τής θύρχς.

ή  προσφορχ έγένετο δεκτή εύγενώ; καί 
ό νεαρός αγρότη; έπανέστρεψε.

—  Πιστεύω, κατά τού; λόγους σας,έ* 
ξηκολούθησεν, δτι δέν εισθε ξένο; τοΰ μέ
ρους τούτου τοϋ Νορφόλκ ·,

—  ό χ ι παντελώς' άπεκρίθη 6 άγνω
στος, έν τούτοις πρό τόσων έτών δέν ήλθχ 
ώστε δύναμαι νά πιράσω ώς ξένος. Ό  κύ
ριος Ούιλλιαμ Μομβράυ κατοικεί πάντοτε 
είς τό φρούριον ·,

—  Πρό δέκα πέντε έτών δέν τό άφήκε*
—  Εΐναι παράδοξον!
—  Καθόλου* άν ίτ ο  ευτυχής, ναί.
—  Moi φαίνεται βτι, Ινεκα τής τά- 

ξεώς του καί τοϋ πλούτου του, έπρεπε 
νά συχνάζω είς τόν κόσμον.

—  ίσως τόν περιφρονεί, $ μάλλον ϊσως 
κατεΐδεν ότι ή τάξις καί ό πλοΰτος δέν 
είναι αρκετά πρός τήν εύδαιμονίαν.

—  Οχι, άναμφιβόλως δ κόσμος ζητεί 
άλλα προσόντα έξ έκείνών, οίτινες θέλου · 
σι νά τόν κυβερνώσιν % νά τόν στολίτ 
ζωσιν.

Αν καί έντελώς έν γνώσει τής αίτία; ό 
Ερρίκο; δι’ ήν ό βαρώνος εΐχεν άποσυρθή 
τοϋ κόσμου, δέν ήθέλησεν έντούτοις νά 
όμιλήσνι πιρ’ι τόσον λεπτής ύποθέσεως με
τά ξένου. Αί δυστυχίαι του άρχοντος τοδ 
Κ,αρρόου ησαν ΙεραΙ καί διά τούς φλύαρους 
αύτοϋς τοΰ χωρίου, ώστε άλλάξας άμέ
σως ομιλίαν, ήρώτησε τόν άγνωστον έάχ 
έγνώριζεν οικογένειαν τινα τοδ χωρίου.

—  ό χ ι πολύ σχετικώς, άπεκρίθη ό άν
θρωπος ουτος* ένθυμοΰμαι ό'μως τά όνό- 
ματα κατοίκων τινών. ίπήρχε πρώτον ό 
ιατρό; ’Εμμανουήλ.

—  Άπέθανε πρό δεκατεσσάρων έτών. 
Ό  ιατρός όρμ, ό άξιοσέβαστος έφημέριος 
μας, τόν διεοέχθη.

—  0  £απεΰ κατόπι.
—  Ζή άκόμη, εΐπε ξηρώς & ’Ερρίκος 

Αοθων, καί δύνασθε ν’ άναγνωρισθήτε μ ετ’ 
αύτοΰ, άν θέλετε.

—  δχν παντελώς, ύπέλαβεν ό άγνω
στος γελών. Έάν ένθυμοΰμαι καλώς, ήτο 
(^αδιοΰργός τις καί περίεργος, δστις <χ»ν* 
τήν μύτην του είς τάς άλλοτρίας ύποθέ- 
σεις, μολονότι δέν παρημέλει τάς ίδικάς 
του* διότι έάν έξηκολούθησε τό στάδιον, 
τό όποιον ήρξατο τόσον έπιτυχώς, δτε τόν 
έγνο')ρισα, ό ΐμπεΟ πρέπει νά ήναι ήδη 
πλούσιος.

—  Εΐναι πλούσιος, καί βλέπω δτι τόν 
γνωρίζετε.

—  Ένθυμοΰμαι $κόμή μ \  ίν 4λλ*  
δνομα, ένός κ«λ®ΰ κ^Ιάγαθοϋ ανθρώπου, 
τοδ όποίου ή ζωή πρέπων νά διέ^ιυσεν ώς

■&τυχον ^uVxiov μακράν τών τρικυμιών τοΰ 
κόσμου, ό  άνθρωπος ουτος εΐναι ό ενοι
κιαστής Ασθων.

—  ό  θεΐός μου ! άνέκραξεν ό ν ε α ν ία ; 

μετά τόνου εύχαρίστου έ κ π λ ή ξ ε ω ;- διότι 
ή ευγνώμων καρδία του δέν γσθά νετο  ζωη- 
ροτέραν εύχαρίστησιν, ή ό'τε ήκουε ν’ ά- 
ποδιδωσι δικαιοσύνην είς τόν εύγενή yx- 
ρακτήρ* τοΰ άξιοτίμου συγγενοΰς του.

ΑΙ λέξεις αυται « 6 θεϊό; μου " παρή- 
γαγον ώ; τ ι ήλεκτρικόν αποτέλεσμα έπί 
τοδ μυστηριώδους ξένου, ϊυνεκιν/,θη, καί, 
άρπάσας έκ τοΰ βραχίονος τόν ’Ερρίκον, έ- 
ξήτασε περιέργως τό πρόσωπόν του.

—  Θεέ μου ! άνέκραξε, πώ ; ό καιρό; 
παρέρχεται!

0  ’Ερρίκο; Ασθων δέν έγνώριζε δ ιατί 
νισθανετΟ έαυτόν συγκινούμενον έκ τοΰ 
ήχου τή ; φωνής ταύτης ή έκ τών τρόπων 
τοΰ αγνώστου. Οί λόγοι του έφαίνοντο 
ήχοΰντες έν τ$ καρδία του ώς έάν εΐχεν 
έγερθή έν αυτί) χορδή τις πρό μακροΰ 
χρόνου κοιμωμένη.

—  Φαίνεται ό'τι μέ γνωρίζετε, εΐπεν.
“““ · · · να*- · δηλαδή ένθμοΰμαι

δτι σάς είδον παιδίον κατά τήν τ ε λ ε υ -  

ταίαν έπίσκεψίν μου παρά τω άζιοτίμω 
γέρον τι φίλφ μου.

—  Θέλει εύχαριστηθή μεγάλω; νά σάς 
ϊδη ' διότι ό ένοικιαστής δέν εΐναι έκ τών 
ανθρώπων, οϊτινες λησμονοϋσιν έκείνους, 
τών όποίων είσφιγξαν τήν χεΐρα φιλικώ;. 
Τίνα πρέπει νά ονομάσω;

—  Περιττόν . . .  ϊσω; δέν θέλει ένθυ- 
μηθή τό δνομά μου, άπεκρίθη ό άγνωστο; 
στένων. Παρήλθε τόσο; καιρός άφ’ ου δέν 
εϊδομεν άλλήλου;.

—  ’Αδικείτε τήν καρδίαν καί τήν μνή
μην του.

—  ίσως.
— Τουλάχιστον θέλετε τόν έπισκεφθή ·,
—  ό χ ι  προ τής πρωία;, ύπέλαβεν ό 

ξένος, άποφεύγων ν’ άπαντήση κατ’εύθεΐαν 
είς τήν έρώτησιν ταύτην. Πιθανόν νά μεί
νω έπί πολύ είς τό φρούριον . . .  συγχω- 
ρήσατέ μοι, προσέθηκε, νά σάς κάμω μίαν 
παρατήρησιν' δέν προτίθεμαι νά σάς προς- 
βάλω. *Αλλ’ οί τρόποι καί ή όμιλία σας 
δέν μαρτυροϋσι χωρικόν.

ό  μαθητής τοΰ άξιοτίμου έφημερίου 
όρμ τ φ  έξήγησε τίνι τρόπφ ηύτύχησε νά 
λάβνι ανατροφήν άνωτέραν τής τάξεώς του.

—  Είσαι ευτυχής, ειπεν ό ξένος, δ ιότι 
σπανίως ή τύχη  έπανορΟοΐ τήν αδικίαν 
τοΰ κόσμου.

—  Τήν αδικίαν !
—  Ναι, ή τήν ειμαρμένην* όνομάσετέ 

την, δπω; θέλετε* ή'τι; καταδικάζει τό 
πνεΰμα εΐ; απραξίαν.

Ταϋτα λέγοντε; έφθασαν παρά τήν θύ
ραν τοΰ φρουρίου, ό'που ό άγνωστο; έχα ι- 
ρέτησεν εύγενώ; τόν νεανίαν εύχαριστήσα; 
αύτόν διά  τήν συνοδίαν του.

Ο ’Ερρίκος απομακρυνόμενο; έπεστράφη 
δ ι; ή τρί; καί είδε τόν άγνωστον ίστάμε- 
νον και θεωροΰντα αύτόν.

—  Εΐναι παράδοξον, εΐπεν ό ’Ερρίκος 
κατ’ ίδίαν. Τί κοινόν μεταξύ αύτοΰ καί 
τοϋ σίρ Ούιλλιαμ Μομβράυ ·, ό βαρώνος 
πολλά ολίγα; έπισκέψεις δέχεται, καί 
πιστεύω ό'τι έξαιρέ'τει τοΰ σεβασμίου έφη
μερίου είμαι ό πρώτο; συνδαιτυμών, δ;τις 
προσεκλήθη πρό έτών εΐς τήν τράπεζάν 
του, καί, προσέθηκε μετά πικρίας, όφείλω 
τήν εισαγωγήν μου εΐ; τήν υπηρεσίαν, $1ν 
προσέφερον κατά τύχην τνί άνεψια του. 
Έάν ήδύνατο ν’ άναγνώσνι έν τνί καρδία 
μου τ ά ; έπιθυμίας καί τά ς  έλπίδας, Λς 
έγέννησαν αί τελευταΐαι είκοσιτέσσαρες 
ώραι, ή ΰπερηφάνειά του ήθελε μέ περι- 
φρονήσει . . .  ’Αλλ’ δχ ι, εΐπεν ΰπείκων εΐς 
εύγενεστέραν ώθησιν, τόν άδικώ ! θέλει ϊ-  
σω; μεμφθή τήνοϊησίν μου, θέλει έλθει είς 
διένεξιν μ ετ’έμοΰ* άλλ’ ή υπερηφάνεια καί 
ή περιφρόνησι; δένένοικοΰσινεί; τήν εύγε
νή καρδίαν του* ό κόσμος τφ  έπροξένησε 
μέγίστας λύπας, ώστε δέν δύναται νά τφ  
άφήκε τάς κακάς ταύτας έξεις.

Πολλάκις, πορευόμενο;, ϊστατο ϊνα ά- 
κούση τόν κωδωνίσκον τοϋ πυλωρείου. έάν 
ό μυστηριώδη; ξένο; εΐχεν άληθώ; τήν 
πρόθεσιν νά έπισκεφθγ τόν βαρώνον, θά 
ήτο παράδοξον άν δέν είσηρχετο.

Α ! εΐπεν, ό άνεμο; θά έδιωξε τόν 
ήχον πρός τό άντίθετον μέρος* δεικνύομαι 
παιδίον ταραττόμενος έξ άνυποστάτων ύ- 
πονοιών.

ΣκεφθεΙς ουτω ήκολούθησε τήν πρός τό  
πρεσβυτέριον δδόν, άποφασίσας νά ύπάγνι 
τήν έπαύριον είς τήν ϊπα υλ ιν  ϊνα μάθνι τ ι  
περισσότερον περί τοδ ξένου, τοδ όποίου ή 
φωνή καί οΐ τρόποι έκίνησαν τήν περιέρ
γειαν αύτοδ.

Ό δέ ξένος άντι νά βαδύτρ πρός τδ ττυ*
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λωρΛον, ευθύς ώς ό όδηγός του έγίνετο 
άφαντος, ίλαβε τίιν άτραπόν τίιν φέρουσαν 
χατά μήκος τοϋ κήπου, καί έπροχώρησε 
ταχέως ίως δτου συνήντησε τρ:ίς ντάλας 
έκ λίθου, λείψανα του αρχαίου φρουρίου, 
έβ’ών φκοδόμητο οίκίσκος αγροτικός προ* 
εςέχων έπί τής όδοΰ. . -

Τό οικοδόμημα τοΰτο ήτο προφανώς 
ήμελημένον πρό πολλών χρόνων* διότι οί 
τοίχο ί του έκαλύπτοντο ύπό λειχήνων xal 
βρύων, καί 8ν θραυσμένον παραθυρόφυλλον 
έταλαντεύετο μετά τριγμοΰ ύπό τής νυ
χτερινής αδρας.

—  Ιδού τό μέρος, είπε προσφιλών τό 
βλέμμα έπί τοΰ παραθύρου, xal δμως δέν 
βλέπω κανένα . . .  ίσως δέν είναι άκόμη 
ώρα.

’Ελαφρός θροΰς.ύπό τόν πυκνόν κισσόν 
«τόν άνέρποντα περί τό παράθυρον τφ  άν- 
ήγγειλεν δτι ύπηρχέ τις έν τω  οίκίσκω* 
άρχισε λοιπόν νά τονθορίζη άσμάτιόν τι 
δημώδες τής Ινδίας. Μετά τί,ν πρώτην 
στροφήν Ιπαυσεν" άμέσως δέ φωνή γυναι· 
χός έτόνισε τήν δευτέραν στροφήν.

Έπλησίασε τότε δσον ήδύνατο πλησιέ- 
στερα καί γυνιί τις λευκφ κεκαλυμμένη 
ύφάσματι έπεφάνη είς τό παράθυρον.

—  Στ ! Σ τ ! έψιθΰρισεν αυτη.
—  Ζάρα ί
—  6  Χ άν!
'Γά δύο ταΰτα πρόσωπα ίσχν ή τροφός 

της Ελλεν καί ό έμπιστος τοΰ Μίραν, ά- 
τινα συνηντώντο μυστηριωδώς ενταύθα.

—  Ποΰ είναι ό Μίρχν-Αφαζ;
—  Έδώ, έπί τής ’Αγγλίας.
Μειδίαμα θριαμβευτικόν έφώτισε τούς

μελαγχροινοΰς άλλ’ οχι άκόμψους χαρα
κτήρας της γυναικός ταύτης, διότι εγνώ- 
ριζε τήν άδάμαστον ένεργητικότητα τοΰ 
υίοΰ της £εγκούμ (*) xal τόν διακαή 
πρός τήν Ελλεν Ιρωτά του.

—  Νά έπιστρέψωμεν εΐς τάς ’Ινδίας, 
είπε, νά φύγωμεν έκ τοΰ άνιαροΰ τούτου 
τόπου, δπου τ*  άλματα τών πτηνών εΐ
ναι θλιβερά, καί τά  άνθη ίχουσι τήν κα- 
χεκτικήν ωχρότητα τοΰ θανάτου!

—  ά  μις Δεβέρ είναι ευτυχής έν τη 
νέοι της διαμονή ·,

—  Δέν ήξεύρω τ ί ν’ άποκριθώ είς τήν 
έρώτησιν ταύτην, δέν έννοώ πλέον τό τέ-

(*) Regum ήγ»ι«ν'ΐί Ινδή. > ,

I. κ  U  » }

χνονμου* 6 χαρακτήρ του μετεβλήθη άφ' 
ής έποχής Ιθεσε τόν πόδα έπί· τής όμι- 
χλώδους ταύτης νήσου, τό μέτωπόν της 
έγένετο σοβαρόν xal σύννουν,μειδιφ άναμ
φιβόλως ένίοτε, άλλά δέν εΐναι πλέον τό 
έλαφρόν χαί χάριεν μειδίαμα τής παιδι
κής ηλικίας της.

—-  Ό  σίρ Ούΐλλιαμ. δεικνύεται Αγα
θός πρός αύτήν ·, t

— δσον δύναται. νά δειχθή Ιν πτώμα’ 
τά πάντα έν -rfl νοίκία τούτη δμιλοΰσι 
περί τοΰ παρελθόντος, περί τών άποθα- 
νόντων* εΐναι ή διαμονή τοΰ πένθους, β  ! 
πόσον ή διαμονή αυτη εΐναι διάφορος έ- 
χείνης $ν έπεθύμουν νά κοσμήσω δι’ αυ
τήν έν τή Ίνδίφ!

—  Λοιπόν τότε δέν θά χοπιάσωμεν 
πολύ νά τήν έπαναφέρωμεν έχε ι;

—  Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη ή τροφός μετ’ 
ήθους σχεπτιχοΰ. Σήμερον τό πρωΐ ήθε
λον απαντήσει χαταφατικώς είς τήν έ^ώ- 
τησίν σας' τώρα δμως αμφιβάλλω, ή  Ελ - 
λεν όλίγον έλειψε ν' άποθάνη.

—  Ν' άποθάνη! ήτο άσθενής.
—  6χΓ  άλλ’ 6 ίππος της τήν παρέσυ

ρε καί έσώθη ύπό τίνος νέου χωρικού, τόν 
όποιον 6 θείός της έκάλεσεν εΐς τήν τρά- 
π«.ζάν του, άντί νά τω δώση όλίγα χρή
ματα.

—  Τό δνομα τοΰ νέου τούτου χωρι
κού ! τό δνομά του *,

—  Ερρίκος 'Ασθων.
—  Μέγιστε Θεέ! έψιθύρισεν ό Χάν αγ

γλιστί, πόσον εΐναι παράδοξοι αί βουλαί 
σου!

—  Πρέπει ν’ άπαλλαγώμεν αύτοΰ, εΐ- 
πεν ή Ζάρα ψυχρώς, ώς άν έπρόκειτο νά 
έκριζώσωσι ξηρόν τ ι δενδρύλλιον.

—  Μή έλπίζητε είς έμέ περί τούτου!
—  Τότε, άνέκραξεν ή τροφός, είπέτε 

είς τόν κύριόν σας νά άποβάλη πασαν 
έλπίδα έπιτυχίκς, διότι προαίαθησίς τις 
μοί λέγει δτι ή Ελλεν άγαπ£ τόν χωρι
κόν αύτόν.

Καί είποΰσα ταΰτα άπεσύρθη τοΰ πατ 
ρχθύρςυ. { .

4 Ό  επίτροπος τοΰ Μίραν '▲φαξ εμεινε 
πρός καιρόν Αναποφάσιστος, μή γνωρίζων 
τ ί νά πράξη. ΑΙ πληροφορίαι άς ϊλαβεν ά-, 
νέτρεψαν, προφανώς , τρύς ύπολογισμους 
του. Ητο παράδοξον δτι άνθρωπος συνει-* 
θισμένος είς τά δεσποτιχά. μέσα τής iv*“‘* · · * ’ ί * * » »  ♦

Β Ι Β Λ Ι

τολής ώπισθοδρόμει είς τήν ιδέαν τοΰ νά 
άποβάλη έχ τής όδοΰ τοΰ κυρίου του ένα 
νέον μεθ’ ου δέν έφαίνετο παντελώς συν- 
δεδεμένος. ή  τροφός δέν ένόει τίποτε, 
ίσως έξήγει μόλις είς έαυτόν τάς αιτία; 
ταύτας. Παρόμοιαι έναντιότητες δέν εΐναι 
σπάνιαι είς τάς μάλλον περιφρονητέας φύ
σεις.

—  Διατί έπανηλθον εις τήν Ευρώπην ; 
έψιθύριζε βαδίζ ων επί τά  ίχνη του* αί 
παλαιαΐ αναμνήσεις άναγεννώνται καί π ά 
λιν. Έπεθύμουν νά μή είχον συναντήσει 
τόν νέον τούτον, διότι άν δέν ητο ό ανεψιό; 
του Ματθαίου *Ασθων, ή ύπόθεσις ητο εύ
κολος. Αύτός όμως δέν εχει τίποτε νά φο- 
βήται έκτης χειρός μου. Δέν επιθυμώ, δ ι’ 
δλους τους θησαυρούς τής Ινδίας, τό αίμά 
του νά πέστι έπί τής κεφαλής μου.

Διήλθε την πλατείαν τής κοινότητας 
κατεσπευσμένφ τφ  βνίματι και διηυθύνθη 
πρός τό χωρίον, δπου όχημα έπρόσμενεν 
αύτόν* ειχε λησμονήσει τήν έπίσκεψιν ήν 
ύπεσχέθη είς τόν αγρονόμον καί χωρίς νά 
είσέλθγ] εις τινα άλλην οικίαν, χωρίς νά 
λάβ?) τό έλάχιστον άναψυκτικόν έρρίφθη 
είς τό όχημα είπών μόνον « Λονδϊνον ».

*0 δ* Ερρίκος *Ασθων έπήγε τήν έπαύ · 
ριον είς τόν ίπαυλιν καί ήρώτησε τόν θεϊόν 
του άν είδε τόν μυστηριώδη ξένον.

—  Ξένον ! έπανέλαβεν ό γέρων θλίβε* 
ρώς, οχι, σύ είσαι ό μόνος ξένος, Έορικε, 
τόν όποιον εϊδον σήμερον’ ήκοόσαμεν νά 
δμιλώβι περί τών κατορθωμάτων σου, ή 
θεία σου καί έγώ. Εδείπνησες είς τό φρού
ριον* έμαθες ηδη νά μας λησμονάς* τό προ
σεχές μάθημα θέλει σέ διδάξει, υποθέ
τω , νά μας περιφρονίίς.

—  ίμ α ς  νά περιφρονήσω! άνέκραξεν 
6 νεανίας* θειε ! θειε! δέν έπρεπε ποτέ νά 
προφέρητε τόσω σκληοάν λέξ ιν! σας νά 
περιφρονησω,σάς είς τόν όποιον οφείλω τό 
π α ν ! Σεις μέ μετεχειρίσθητε πάντοτε 
μ ετ’ άγαθότητος πατρός, καί μόνον τό 
δνομα σας λείπει ίνα ησθε τοιοΰτος* έγώ 
ουδέποτε έγνώρισα άλλον I

—-  Τό είπα έγώ τής γραίας, ύπέλαβεν 
6 θεΐός του σφίγγων τήν χεΐρα αύτοΰ, τής 
ϊΐπονδτισ ύ  δέν είσαι ουτε υπερήφανος,ού
τε  άχάριστος.

*0 έρρΐκος &τπευ?β νά είσέλθ^ι είς τήν 
οίχίαν* διότι έγνώριζε τήν όδ6ν τήν φέρου- 
σαν ιίς  τίιν κ#ρδ£οιν τής άγαθής γραίας.

*Γ
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I — ^ ^ χ ε ι  5 (οδτοο έκάλει αύτόν 
ή θεία του θωπευτικώς,) ήρώτησε βλέ- 
πουσα δτι ό θετός υίός της έρρίφθη έπί 
τής πρό καιρού κενής έ'δρας του παρά 
τήν έστίαν.

—  Τρέχει . . .  τρέχει δτι έπληγώθην, 
έπληγώθην βαθέως!

—  Τίς σ’ έπλήγωσεν ; ήρώτησεν ή 
γραΐα πεφοβισμένη* δχ̂ ι βέβαια ό ίππος,

χ θ ί ί ’ Α  Λ—  Ο χι, θεία, οχι* άλλ’ οί σκληροί 
λόγοι τοΰ θείου μου.

—  Έ δείχθη κακός ·, £ρρι.
—  Μέ είπεν δτι καί οί δύο μέ νομί

ζετε μεταβληθέντα καί άχάριστον, καί δέν 
υπάρχει έν τή ιδέα ταύτη τ ί τό δυνάμε- 
νον νά μέ πληγώση ·, εΐναι πολύ σκληρόν 
νά κρινώμεθα κακώς παρ’ εκείνων τούς 
όποίους ώγαπώμεν.

—  ίχ ε ις  δίκαιον, £ppt, έχεις δίκαιον, 
ύπέλαβεν ή γραΐα κλαίουσα. Αλλ’ εΐναι 
λάθος τοΰ Ματθαίου* εΐναι έτοιμος πάν
τοτε νά συλλαμβάνη ανοησίας είς τήν 
κεφαλήν του. ίσως δέ διότι πλή ττει μό
νος τό έσπέρας. Μας λείπεις, Ερρι, xal 
δέν έχομεν κανένα νά μας είπή καληνύ
χτα* τό έννοώ δτι εΐναι άδυναμία, άλλ* 
έσυνειθίσαμεν. (Ακολουθεί.)

ΜΙΚΡΟΝ ΛΕΞΙΚΟΊ 
DES BOUDOIRS. (*)

Α .

Άβεβαιότης. —  Σύντροφος πολλάχις 
προτιμότερος της γνώσεως της άληθείας, καί 
τόν όποιον πάντες έπιμένουσι νά διώξωσιν.

"Αγνοια. — Ουδέποτε έξέρχεται τοΰ 
boudoir, χωρίς νά μεταβληθή είς γνώσιν.

(*) Β  λεξις B o u d o i r  οημαίνιι θάλαμον ίδιον των 
γυναικών άναλογοΰντα πρδς tb σπουβαστήριον των 
άνδρών, έν φ ^«vou9tv άτημιλήτως ένϊιδυμένΛΐ, 
xat μιλιτώσιν ή -nipt ίλλην τινά «ργασίαν κατα
γίνονται καί έν φ οέχονται μίνον τάς μάλλον < ’ 
τους μάλλον σχιτικους αύτών. ΔΙν «ίναι, ώς τινες 
τήν μιτέφρασαν, μνίτι κομμωτήριον μτίτβ κοιτών.

#Κατά τήν γνώμην $4 τοΰ συγγραφέως tou μ ι
κρού τούτου λιξικοΰ, «boudoir ιΐν«ι vabc έν ^  Ού*
O JL0L τφ ίίροιτι.Β



V tW a /i /a .— Είναι 
tfic γυναικός.

Ά Φ ο ό τη ς . —  ήραΐον άνθος δπερ χάνει 
τ/,ν δρ^σερότητά του έν τινι boudoir.

Α1&ώς. — Κόσμημα τής αιθούσης, δπερ 
Αποβάλλεται έν τφ boudoir.

* Αχαιρία .— Κάμνει πολλάκις νά κιρ- 
δίση τις έν τφ  έρωτι, δ ,τι κάμνει ν’ άπο- 
λέση τις έν τ$| ήδον?,.

ΛχχισμοΙ.— δπΧ α τών όποιων τό Α
ποτέλεσμα εΐναι τόσω μάλλον άσφαλές, 
καθ'δσον μεταχειρίζονται ταΟτα κατ’ έχ 
θρών ήττημένων.

'Α μαρτία .— ότε λέγομεν Ασχημος ώς 
ή Αμαρτία  δέν έννοοΰμεν βεβαίως τήν έ* 
ρωτικήν Αμαρτίαν.

ΆναβοΑή.—  Προξενεί τίιν άπελπισίαν 
τοΰ έρχστοΰ χωρίς νά προφυλάξτρ τήν έρω- 
μένην άπό τής πτώσεώς της.

'Ανάμγησις.— {\ άνάμνησις τής εύτυ- 
χίας είναι πάντοτε είκών κολακευτική 
(flatt6) τνίς πραγματιχότητο;.

'Ανθοδέσμη.— Λέν πρέπει νά ποοσφέ- 
ρηται $1 έν τφ  boudoir νεαρας τίνος καλ
λονής* £λλως δύναται νά έχληφθίί ώς σά- 
τυρα,

'A ria . — Γίνεται άφαντος έχ τοΰ bou* 
doir, εύθύς ώς εύρεθώσιν έν αύτφ δύο.

'Αντιπάθεια. —  Είναι δν είς τό όποιον 
αύστηρώς απαγορεύεται ή είσοδος τοΰ 
boudoir.

'Ανυπομονησία.—  Τό μάλλον άρέσχον 
είς τάς γυναίκας ιδίωμα τοϋ έραστοΰ, χαί 
δ ιά τό  όποιον έντούτοις τόνμέμφονται.

Ά π α ρ χα ϊ  ?1 άχροθίνια. —  έδεσμα έ· 
ξαιρέτως έπιζνίτητον καί τό όποιον δέν 
διατηρείται’ τό φρονιμώτερον είναι νά 
γεύηταί τις αύτοΰ άνευ αναβολής.

'Άπειρος .— Πτηνόν σπάνιον καί περί
εργον, άνατρεφόμενον μετά  πολλής δυσ
κολίας, καί άποθνήσκον πάντοτε πρίν ή 
άνταμείψ·/] τούς κόπους σου.

’Αποποίησις.— Τύπος τόν όποιον ήθε* 
λον παύσει ταχέως νά έχτελώσιν, έάν έ- 
γνώριζον την αληθή σημασίαν του.

Ά πουσία .—  Καθιστα τόν έρωτα τό
σον ασθενή ώστε σπανίως αναλαμβάνει.

ΆτημέΛητον. —  Στολισμός τοΰ bou* 
doir* είναι ό μάλλον έπαγωγός.

Αυριον.—  Λέζις Άτις, έν τφ· στόμα τι 
γυνκιχός, σημαίνει ενίοτε σιύμερον.

(λχολουθ*ϊ.)

ΠΟΙΚΙΛΗ ΖΤΟΑ.
ννΝΑΑΛΛΛΛ,

0  άγγελος δν ήγαπ^σαμεν μέχρι πα 
ραφροσύνης, γίνεται ένίοτε, μέ τόν καιρόν, 
γεροδιάβολος δν άποστρεφόμεθα.

*Ερασμος.
*

£γώ  πιστεύω 4τι & Θεός πλά ττε ι δ ι
δύμους τάς ψυχάς, άλλ* δτι χωρίζονται 
πίπτουσαι τών χειρών αύτοΰ, ένίοτε ίνα 
συναντηθώσιν έπί τ ί ς  γής, ένίοτε ίνα συ- 
ναντηθώσι καί πάλιν έπί του ούρανοΰ. Καί 
έν τ$  μ ιδ καί έν τ?1 άλλη περιπτώσει εύ- 
ρίσκεται 6 έρως, ή εύτυχία xal ό παρά
δεισος.

«
* *

* * *

Είς τινα μέρη, κατά  τινας ώρας, τό 
θεωρεΐν τήν θάλασσαν είναι δηλητηριώδες. 
Είναι ώς τό θεωρεΐν ένίοτε γυναΐχα.

D / Ί  »._
* « 

♦
Β . Ούγχώ.

6  πρώτος έραστής γυναίκας τίνος δέν
εϊναί ποτε ό τελευταίος. Λ . D upuy.

* ■*
*

Τό πρόσωπόν μας είναι προσωπεΐον* ό 
αληθής άνθρωπος είναι δ ,τ ι κρύπτεται ύπό 
τόν άνθρωπον, έάν έβλεπέ τις πραγματι
κής τόν άνθρωπον τούτον συνεσπειρωμέ- 
νον χαί έστεγασμένον δπισθεν τής οπτι
κής απάτης, ιίτις καλείται σαρξ, πολλάς 
θά έδοχίμαζεν έκπλ^ξεις. ά  κοινή πλάνη 
είναι δτι έκλαμβάνομεν τό έξωτεριχόν δν, 
ώς τό πραγματικόν δν. Κόρην τινά , π . χ . 
έάν τήν έβλέπομεν οία είναι, θά έφαίνετο 
πτηνόν. Πτηνόν έχον μορφήν κόρης, τί 
λεπτοφυέστερον ί Β . Ούγχώ.

Λύσις του έν τφ  4 3 — 4 4  φυλλαδίφ 
αίνίγματος. —  Β-α*ρή.

Α ΙΝ ΙΓΜ Α .

M i ί1 ϊχουν χ«τοιχ(«ν 
a Κώ ιίμαι 
Αν (U /a p M p ifo y e  
Κ*1 u* *ν«γρ«μ.μΛτίβ%( 

θ *  γ « ίν ·  »(ρ·γγιΐΜ < . 0 .  L  · .



ύ  Λ λχ* ΒιβλιοΟ/Λ». δέχετα ι νάδημοσιεύτ) «ί« τό έζώφυλλον φιλολογικάς Αγγε-
λι»; πρός 2 5  λεπτά  τόν στίχον. 4 * *

τώ,ΐ!5 τ δ ν να η < λλ“  Μ ΐ * * '”  ”  |3‘eλ<,',  4 ϊ  « · λ .  ,τ « λ «  « 0 ,? παρ4

ό  Αληθής Βίο; τοΰ ίησοϋ Χριστού έκ τών καθαρών πνιγών τής Γραοής καί τ·?£ 
Ιστορίας, υπό Δ. I. ΚομποΟέκρα’ τ ιμ ατα ι δραχ. 1 , 5 0 . Ρ ?

01 Iέργάται τής θαλάσσης μυθιστορία Βίκτωρος Ούγκώ μεταφρασΟεϊσα Οπό Δ. Γ 
Σκαλίδου, πω λείται ιίς  τό β ιβλ ιοπω λώ ν τοϋ Κ. Σοφί, άντί δραχμών 7 .

Εγχεφίδιον τής θρησκείας καί Μυθολογίας τών έλλ^,νων καί Ρωμαίων διά τά  Γυ
μνάσια, συνταχθέν μέν Γερυανιστί ύπό τοΰ κ α θ έ τ ο υ  Heinrich Wilhelm Stoll
μεταφρασθέν δέ έκ τής Α. έκδόσεω; Οπό Περικλέους ίασιμίδου. Μετά 3 2  εικόνων! 
Τιμαται άντί δραχμών πέντε καί ήμισείας.

Ιστορία τής Μυθιστοριογραφίας παρά τοίς αρχαίοι; βλλησιν, Οπό Κωνσταντίνου I. 
Δραγουμνι. Τ ιμαται δραχ. 3.

Ιστορία τής Φραγκμασωνίας, έκ τής άρχής αύτής μέχρι τών ήμερών μας, συγγρα-
φείσ* μέν Γερμανιστί Οπό J . G. Findel, μεταφρασθεϊσα δέ είς τήν Γαλλικήν Οπό Ε.
Τανδελ, καί έκ τή ; Γαλλικής είς τήν έλλην,κήν Οπό Α ριστείου Βαμπα.

ίΐ  Ιστορία αΰτη έκδοθτζσεται κατά τεύχη, έκαστον τεΰχος θά σύγκηται έκ 5 τυ-
πογραφικών φύλλων καί θά τιμαται δραχμής. Τό δλον βιβλίον σύγκειται έκ 1 2  τευ-
χών οημοσιευθ'/,σομένων άνά £ν κατά μήνα. Συνδρομηταί γίνονται έν Άθτίναις παρά τοίς
κυρίοις Ν. Β. Νάκγ, καί Σ. Σοφή καί παρά τώ Γραφείφ τοϋ περιοδικού τούτου όδό'
Κόαρου άριθ. 5 . Εν ταϊς έπαρχίαις καί τφ  όξωτερικΛ παρά τοίς έκεΐ βιβλιοπωλείο* 
καί τοίς άνταποκριταΤς ήαών.
 ̂ Οσοι Ιλββον Αγγελίας τής Ιστορίας τούτης παρακαλοϋνται νά τάς έπιστρέύωσιν 

»ντ4ς του Σεπτεμβρίου. 1

%

01 προμηθεύοντες 5 συνδρομητάς είς τίιν Εθνικήν Βιβλιοθήκην προπληρώνοντας τήν 
έτησίαν συνδρομήν των λαμβάνουσιν έπί ίν  Ιτος αύτήν δωρεάν.

ΟΙ άλλάσσοντε; διαμονήν συνδρομηταί όφείλουσι νά είδοποιώσιν ιγγράφως τήν 
οιευθυνσιν περί τούτου, ϊνα γνωρίζγ) ποΰ πρέπει νά στέλλϊ) τά  φυλλάδια’ εί δέ μή τά  
απωλεσθεντα άναπληροΰνται άντί λεπτών 5 0  2καστον.

ΟΪΔΕΙΣ τών έν ταις έπαρχίαις γίνεται συνδρομητής, h  δέν πέμψη συγχρόνως τή
καί τό πο'τόν τίίς έτη<τ(ας συνδρομής. ’ *

ΠΑΣΑ έπιστολ·* μή άπηλλαγμέννι ταχυδρομικών τελών εΖναι άποφά^εκτος.
ΑΙ έπιστολαΐ επιγράφονται ουτω i

Π(>οςτ ον'Αρ.Βαμη&ν συντάκτην τον .-reptot. σνγγρά{ΐ. α Έθνιχι) ΒιβΛιοθήχψ ο
, Ε ίς'Μ ήνας.

α ι περιεχουσαι χρήματα έπιστολαί πρεπει νά τίναι έπί συστάσει.
Πάσα Jtpoyevtatdpu ιίάοηοίη<τις ovdtjtiur fj£tt Ινχνν*

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΓΓΓΡΑΗΗΑ ΠΕΡΙΟΙΙΚΟΝ

V η ο

Ά ρ ί σ τ ε ί δ ο υ  Βαμπα.
ν ν ' Λ Λ Λ Λ Λ Λ .  W W W W ^
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α .
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.— ΙΣΤΟΡΙΚΑ, έ »  ίλ υ τ ιν  U r t . tw iv  Μυοτί;-

ριβν. ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ.—ό  Flic « ϋ  At.uliiu.— ΠΠίΜ τ.^πτ__
Ε ίς Κυ*4ριβσον. Μ1ΓΘΙΣΤ0ΡΗΜΑΤΑ.— Τβ φροόρι,ν τοϋ
Κ β^όον. — A ijtxiv des boudoirs.— ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ___
Π^βλημα.—Είδοποίησις.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ,
Ο KOMUS ΎΟΧ Μ ΟΝΤΕΧ ΡΙΓΓΟ Γ.

TIMU ETUSIAV rrXiPOMHS ΠΡΟΠΛΙΙΡΩΤΕΑ.
Ε_λ λ 4 ! · ..................  8f*Z. ο. M it i  r a j . f t V w s _____  S ,.v  I0
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