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Έ η Ι του .Ιήγοντος εΐους χαι διαγραφή 
τής πορείας ήμών χατά τό προσεχές.

W W W V W

Σήμερον λήγει τό πρώτον ετος άπό τής 
έκδόσβως τ ίς  «Εθνικής ΒιβΧιοΟνίκ-νις. ■>

Έ ν τφ  ένιαυσίψ τούτφ διαστήματι 
πολλά έκοπιάσαμεν καί πολλά έδαπα- 
νήσαμεν ίνα. εύχαρισττ'σωμεν τοΰ; κυρίους 
συνδρο μητάς ήμών. Έάν κατωρΟώσαμεν 
τοΰτο ή δχ,ι είς αύτοΰς άπόκειται ν’ άπο- 
φασίσωσι" τό έ'ργον είναι είς τάς χεϊράς 
των, άς ρίψωσιν £ν βλέμμα άπό τοΰ 
πρώτου μέχρι τοΟ Φυλλαδίου τούτου ϊνα 
έκφέρωσι γνώμην’ ήμεΐς δ ’ ένταΰθα κα
θήκον εχομεν μόνον νά διαγράψωμεν συν- 
τόμως τήν έν τω μέλλοντι πορείαν τοΰ 
συγγράμματος τούτου,καί τάςμεταβολάς 
δσας ή πείρα τοΰ παρελθόντος έδίδαζεν 
ήμάς ώς άναποφεύκτους νά φέρωμεν πρός 
ΒΙΐΛΤΙΩΣΙΝ καί πρός ΠΛΠΩ2ΙΝ αύτοΰ.

Καί πρός βεΛτίωσιν μέν αύτοΰ άπεφα- 
σίσθη ϊνα είς τό έςής έν έκάστω φυλλα- 
δίφ  δημοσιεύονται 4 — 5 άρθρα τοιαύτης 
τινός ίίλης.

ά. ίστορικά περίεργα καί δραματικά 
γεγονότα.

β'. Τά τερπνότερα καί μάλλον έκτακτα 
φαινόμενα τή ; φυσικής Ιστορίας, τής γεω- 
λόγίας, τής χημείας (μάλιστα τής ζωικής) 
Χ*1; τής αστρονομίας, άνευ στόμφου καί 
έΐΕΐδείξεως* άλλά σαφώς καί καταληπτώς 
«Η πάντας καί φπ'εΙκόνων υποβοηθούν* 
τών τήν. κατά ληψιν τοΰ κειμένου.

γ'. Τάς περιεργοτέρας ανακαλύψει; καί 
έφενρέφεις, μετά είχόναν καί σ χ η μ ά τ ω ν  
ν α  *, Περιηγήσεις καί πε(1ιγραφάς τόνων, 
4&ΰή Χ«1 έθίμων τών μβλλον αγνώστων 
W tts ά^ομεμακρυ^μένων ’ά γ  ήμών λαών 
ρ*¥ά t i k v w r y '  ν '- ' ' "

έ. Περιλήψεις αρκετά έκτενείς τών έκ·*· 
διδομένων έν τή Εύρώπνι νεωτέρων όνο
μαστών μυθιστοριών, μάλιστα τών δια*· 
πρεπόντων κωμωδιών, ώς καί άλλων τερ
πνών ή περιέργων βιβλίων.

ς . Στατιστικήν τής στρατιωτικής κα- 
ταστάσεως ό'λων τών έθνών καί τοΰ διορ- 
γανίσμοΰ αύτών, πρός χάριν ιδίως τών 
πολλών στρατιωτικών συνδρομητών τοδ 
περιοδικού τούτου.

ζ'. Βιογραφίας τών μεγάλων π ο λ ιτ ι
κών, στρατιωτικών καί φιλολόγων άνδρών, 
μετά εικόνων.

ή. Διηγήματα καί μυθιστορήματα ό* 
νομαστά.

θ . Ποιήσεις πρωτοτύπους, καί μ ετα 
φράσεις πεζάς καί εμμέτρους ποιήσεων 
μεγάλων ποιητών.

ί. Τά πέρίεργα νέα τής κοινωνίας μας 
καί τοΰ άλλου κόσμου εύτραπέλως πως 
ύπό τήν έπιγραφήν 'Α ττικά  Π άρέργα.

ιά. Σκέψεις καί ρήσεις μεγάλων ποιη
τών καί πεζογράφων ύπό τήν έπιγραφήν 
Ποιχί.Ιη Στοά.

ιβ'. Διάφορα τερπνά άνίκδοτα καί εύ- 
φυά λογοπαίγνια.

ιγ '. Α ινίγματα καί γρίφους εύφυεΐς, 
έςειργασμένους υπό τίνος τών δοκιμοτέ- 
ρων παρ’ ήμΐν ξυλογράφων, ώς καί εΐδός 
τ ι νέον γρίφων ή αινιγμάτων συνισταμέ- 
νων είς τήν πλοκήν τών λέζεων, καί ο ια - 
φόρων σχημάτων, άτινα εύφυώς άλλήλοις 
έφαρμαζόμενα, άλλά μετά κόπου πολλοΰ 
καί δχι σπανίως είς μάτην, άποτελοϋσιν 
ώραΐόν τ ι κανονικόν σχήμα. · ^

Καί έν γένει πδν 8, τ ι δύναται νά έγείργ 
τήν περιέργειαν καί νά τέρψιτι- τόν άνα* 
γνώστην. Εν έκάδτω δέ φυλλαδίω;. θ ά  
υπάρχω πάντοτε ίν διήγημα καί ίν  μυ* 
θιστόρημα, δύο ή τρία άρθρα {κ τ ^  
ανωτέρω, Ποικίλη βτόα Ααί ’Atfwca· ink*,



μ » . ,  t n b i v t i  τ ι « ,  lv  ^  I
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Πβόβ τό iwf^v ^  ^  B , ^  I
δημο$ώ|«νον μυθιστόρημα Tb ypoiptor 
χοΰ KatfioO  είναι τό κάλλιστον τών Ip-
γων τοϋ περίφημου Χγγλου ^ Τ Ρ {' 
γράφου-1. Φ· ΣμΙΟ, «*ερ μετεφράσθη ,1« 
Lee σχεδόν τάς *ύρ*α»κάς νήσσας *αΙ 
« ^ σ ε ν  βΧ«ς τάς εύαισΜ»υς » Τ  
δίας, άποσπάσαν δάκρυα συμπαθείας ζω- | 
ηρδς «Α άντρου τρόμου ™
μυθιστόρημα τοϋτο Οπό τήν δραματικήν 
M i £ωμαντικήν Ιποψιν είναι «Λ αυτου 
τοϋ Μοντεχρίστου άνώτερον.

U h , » »  *  " t i " * * # "  *
, , β η τ ϋ α τ ο ν  6 r« C  « 8  '% *>» ™*
Henri Conscience. ,

Πρός τόν σκοπόν δέ τοΰτον παρελα-
βομεν συνεργάτας νέους έύπαιδεύτόυς *α\

που. ών ή σύμπραξις έλπίζομεν ίτν ει 
δικαιώσει ήμδς, καί εύχαριστήσει πληρέ
στατα τους συνδρομητάς ήμών. I

Τό παράρτημα μένει τό ϊδ ιον: τό ω- 
ραιότατον μυθιστόρημα ό ΚόμηC iwor- I 
τιχρίστος τοϋ Αλ. Δουμδ, τό όποιον έλ- 
πίζομεν νά τελειώσει μετά 6— 7  μήνας, 
«τε θέλομεν αρχίσει νεώτατόν -η μυθι- I 
στόρημα μεγάλης φιλολογικής αξίας χαί 
λίαν περίεργον ϊνεχα τών δρόντων έν αυ · 
τώ προσώπων* h  μας συγχωρήσωσι δέ 
ot χύριοι συνδρομηταί, μάλιστα αί περί- I 
«ργοι συνδρομήτριαί μας νά μή τό όνομα-
σωίχιν άπΐ σήμερον* I

Καί ταυτα μέν ώς πρδ« τήν BRATI- I 
flflN τοϋ συγγράμματος τούτου, ώς πρός I 
τήν ΠΑΓ1Ω51Ν δέ αύτοϋ ή πεϊρα τοϋ 
παρελθόντσς μδς έδίδαξεν δτι πρέπει νά 
όριοθί! ώς έξής ή τιμή τής συνδρομής χαί
νά ίναι προχ.Ιηρωτία. 
έν έλλάδι έθνιχή Βιβλιοθήκη·· dp. 6 
.  ,  *Εθν. Β. μετά παραρτ. » 12
έντώ έξω τ.’Εθνική Βιβλιοθήκη φράγκ. 8 
» » Έθν. Β. μετά παραρ. φργ. 16

Τοΰτο δέ είναι διχαιότατον, νομίζομεν, 
καί ούδένα τών κυρίων συνδρομητών θέ
λει δυσαρεστήσει Αν άν»λογισθ$ ίτ ι  λαμ
βάνει 96  τυπογραφικά φύλλα κατ Ιτος, 
τά όποΐα κατά τήν συνήθη τιμήν (25 
δΟ λεπτά τό τυπογραφ, φύλλον) ίπρεπε 
νά τιμώνται 24  30 δραχμών* έαν ο*
*ν»λογι«θ*, κ*1 τήν άπαιτουμένην διά τ*ς

είκόνας; τά  σχήματα χαί τους γρίφους 
δαπάνην, θέλει πεισθίΐ 8τι Λ α ι ύπέρ τό
δέον εύθηνόν’

Πάντες λοιπόν οΐ κύριοι συνδρομηταί 
ήμών ίσοι έπιθυμοϋν νά έξακολουθήσωσι 

| καί τό έρχόμενον έτος νά λαμβάνωσι 
τό περιοδικόν τοϋτο παρακαλοϋνται, <Λ 
μέν έν ταϊς έπαρχίαις νά γράψωσι πρός 
ήμδς πέμποντες συγχρόνως καί τήν συν
δρομήν αύτών έντός τής έπί σνστάσει 

I έπιστολής των* διότι έθεωρήσαμεν καλόν 
I Ινα τοϋ λοιποϋ συνεννοούμεθα μετ' αύτών 

άπ’ εύθείας* οί δέ έν τφ  έζωτερικω νά 
πέμψωσι πρός τινα ένταϋθα' φίλον των 
τήν συνδρομήν αύτών ίΐ διά άλλου γνω-

I στοϋ είς αύτοΰς μέσου.
I Έλπίζομεν βτι οΐ πρώτοι ήμών συν

δρομητή, οϊτινες ύπεστήριξαν τό Ιργον 
τοϋτο έν τ ί  γεννήσει καί νηπιότητι αυτου 

I δέν θέλουσι τό έγκαταλείψει ήδη ένδυνα- 
μούμενον καί ύποσχόμενον ν’άπο5ωσγ| αυ- 
τοϊς τόν φόρον τής εύγνωμοσύνης του.

Α . ΒαμηΛς.

■ · Μ Ι ·  -

Ε Ν  Α Λ Υ Τ Ο Ν

ISTOPIKON ΒΗΒΙΣΟΔΙΟΝ 

t u b

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΛΤΛ,

(Ε χ  « 5  Γ *^«νικοΰ .)

(Σ υν ίχ ιι*  τίλβ«)·

Έφοβείτο μή 6 δ’ Έόν ίθελε τόν φο 
ν*ύσ«ι,καΙ τής δειλίας ταύτης ώφεληθείς  ̂
Ιππότης ήνάγκασε τόν Βεργύν νάυπογρα 
<1*η Ιγγραφον, διά τοΰ όποίου ύπέσχε
νά καθαρίση έαυτόν έντός 14  
ύποψίας βτι είναι κατάσκοπος ή τυχ  
διώκτης, εΐ δέ μή είχε πάς τις , 
χαίωμα νά τόν άποχαλέσιρ άτιμον.

*«««**«»·

αύτοΰ toa * Τ β * ν»  ‘r -
τ*» t i to  · Βέ|Αΐ«* ^
μιτέοαν ίζοχότητα άντίγραφον τής

«τολίίς, τήν όποίαν μοί Ιγραψεν ό κύριος 
δέ Βεργύ. Θά τφ  ίνα ι δύσκολον νά κάμη 
« ,τι Οπόσχεται. Μέ ύμας, κύριε κόμη, θά 
λογαριαβθώ άργότβρον. δ ’ έόν. » 

έδώ  τελειόνει πρός τό παρόν ή παρά
δοξος αυτη σκηνή, τής όποίας ή άρχή 
χαί ή συνάφεια ούδέποτε ·?ίλθεν είς φώς. 
δ ,τ ι δμως συνέβη μετά ταϋτα, είναι πολύ 
παραδοξότερον. ό  κύριος Γουερχύ άννίγ- 
γειλ* τό γεγονός είς Παρισιού; καί δέν έ- 
κρυψεν, δτι έφοβειτο τά πάντα άπό τόν 
έμπαθή χαρακτήρα τοϋ δ ’ έόν, πρός τού- 
τ ο ις δ τ ι ώρκίσθη ό υΙός του, ό νέος κόμης 
Γουερχυ, να διεπερασν] διά τοϋ ξίφους 
του τόν Ιππότην, δπου καί άν τόν εδρη, 
καί δτι δ ιά  τοϋτο ήθελεν εΐσθαι καλόν, 
πρός αποφυγήν παντός δυστυχήματος, ν’ 
άνακληθ* ό Ιππότης δ ’ έόν έκ Λονδίνου.

Εκτοτε αρχίζουν νέα καί £τι μεγαλεί- 
τερα μυστήρια νά έκτείνουν τό κάλυμμά 
των. ό  βασιλεύς Λουδοβίκος άνεκάλεσε 
τόν Ιππότην, ταύτοχρόνως δμως τφ  άπέ- 
στειλεν 1 2 0 0 0  λίρας « ίνα δύναται νά 
C? άξιοπρεπώς έν Λονδίνφ. » ό  δ ’ έόν 
έμεινεν.

Αίφνης % ισ α ν  νά διαδίδωνται εΐς δλας 
τάς συναναστροφές, τάς λέσχας καί είς 
τ^νας εφημερίδας, ώς τόν <* Daily A d v er
tise r » φήμαι, a i όποϊαι μετέβαλλον τόν 
Ιππότην δ ’ Εόν εί; γυναίκα' διηγούντο 
ώς γεγονός, δτι ό δ ’έόν είναι γυνή, δτι 
έπί πολύ ήπάτησεν δλον του κόσμον, δτι 
έξεστράτευσεν ώς Δραγών, δτι έπληγώθη 
κατά τήν μάχην του Μίνδεν, δτε άνεκα- 
λυφθη τό γένος του, καί μόνον διά  πολ
λών παρακλήσεων καί μεγάλης έπιρροής 
Ιλαβε πάλιν τήν άδειαν νά φεργι ανδρικά 
ενδύματα, ή ;  αποδειξιν τούτων άνέφερον 
την γυναικείαν φυσιογνωμίαν, τό στρογ
γυλόν καί απαλόν τοϋ σώματος τής Α- 
μαζόνος, τήν ϋλλειψιν γενείου καί τήν 
λεπτήν καί μελωδικήν φωνήν, ή  τελευ
ταία νιτο ή μεγαλειτέρα άπόδειζις, διότι 
ό ιππότης είχε φωνήν λεπτοτάτην καί 
μονόν δτε ^το ώργισμένος έγίνετο όλί- 
yov βαθυτέρα. Τίς έγέννησεν αύτάς τάς 
φ% «ς, πώς διεδόθησαν, είναι δύσκολον 
ν άποδειχθφ* περί τοΰ δτι έξήλθον έκ 
τής γαλλικής πρεσβείας ούδεμία ϋπάρ- 
χει αμφιβολία. Αλλά τό παραδοξότερον
ί ν  ^ σιωπ ΐ̂ τοΰ Ιππότου, ένώ 
ήίννατο διά μιδς όμολογίας του νά δια-

I

σκεδάσγ] αύτάς τάς φτ5μας, δχι μόνον έ- 
σιωπα, αλλα προσέτι είς τάς συνδια
λέξεις του έφαίνετο κρύπτων τό γένος 
του. ό  παραδειγματική παραφροσύνη τών 
'Α γγλων κατεδείχθη καί είς τήν περί- 
πτωσιν ταύτην. Εβαλαν μεγάλα σ το ιχή 
ματα περί τοΰ γένους τοΰ Ιππότου xal 
έ,ήτουν νά τόν πλησιάσουν, καί μ ετ’ ού 
πολύ, έθεωρεΐτο ώς γεγονός, δτι ό δ ’ Έόν 
ητο γυνή.

Πασα δμως άμφιβολία Ιπαυσεν, δτε 
εσπέραν τινά είσήλθεν ό ιππότης είς τό 
Οεωρεΐον τοΰθεάτρου γυναικεία ένδεδυμένος. 
Η έντύπωσις h o  μεγάλη. Φαντασθήτε, 
είς όιπλωμάτης, στρατιώτης, μονομάχος, 
οιοακτωρ άμφοτέρων τών δικαίων, άν
θρωπος τοϋ κόσμου, χορτοπαίκτης,έρας-ής 
τοϋ καπνοϋ νά παρουσιασθϊί αίφνης ένώ-, 
πιον τοΰ σκανδαλοποθοΰντος κοινοϋ ώ ; 
γυνή. ό  άπάτη είχε διαρκέσει περισσό
τερον τών 30 έτών.

Τήν έπομένην ήμέραν ΐλαβεν ή Ιππό
την δύο προτάσεις γάμου ύπό ώρίμων διά 
τό φρενοκομεΐον λόρδων.

ά  διαταγή  τοϋ νά φέρν» γυναικεία έν- 
δ ύματα είχ* δοθή είς τόν Ιππότην ύπό 
τής αυλής τής Γαλλίας. Διά τίνα αιτίαν ; 
Διατί έξετέλεσεν ό δ ’ έόν τήν διαταγήν 
μετά τοσαύτης προθυμίας καί ύπακοής j 
Η γνώμη έκείνων, δσοι δέν τόν έθεώρουν 
ώ; γυναίκα άλλ’ ώς άνδρα, ί τ ο  ■ δτι διε- 
τάχθη ό Ιππότης νά ψίργ τήν ένδυμα- 
σίαν γένους, είς τό όποιον συγχωρεϊ τις 
τα  παντα, δ ιότι έφοβουντο μονομαχίαν 
μέ τόν Γουερχυν ή μέ τόν υίόν του .· 
Αλλά δέν εϊχεν ή κυβέρνησις άλλα μέσα 

όλιγώτερον παράδοξα; όθελε δεχθή ό 
εμπαθής δ ’ έόν άνευ άντΐ(5ρήσεως τόσον 
σκανδαλώδες προσωπεΐον μόνον καί μό
νον ϊνα άποφύγ* μονομαχίαν * Διατί ύπή- 
κουσε προθύμως καί ύπέτρεφε μάλιτα τάς 
άμφιβολιας j ό  συκοφαντία καί τό δρ- 
γανον αύτής, ή Chronique scandaleuse/ 
όέν έβράδυνε ν’ άνεύρ·{ΐ ταχέως eM oyor 
αιτίαν τής μεταμορφώσεως τοΰ Ιππότου.

Δέν γνωρίζετε άκόμη, ήρώτα είς 
έτερόν τινα, δ ιατί πρέπει νά φορ^ί γυναι- λ 
κεϊα ενδύματα ό δ* έόν j

ό χ ι ,  πόθεν τό  γνωρίζετε ήμεις ;
-Μπά! Μυς-ήριον πασίγνωτον! *Η βύ- 

ζυγος Γεωργίου τοΰ τρίτου Σοφία Καρλό- ’
τα τρσθανΐτο ζώήρχν κλίσιν πρός τόν ίπ -

'  * * ·  * - *



^  T E e N t K a  :  T

b  f a t e *  μ ί α ν ή |4 * * 'ά « ^ *  
χ*τώ* «τυνέντιυξ*, x d  « P-
**Ι¥εΛ ς firrp«ς τής β α * λ ίσ ^ ς ,
to&ro τήν «μ *»Γττί, ώ μ α λ δ γ η Λ ν i n 1 δ
y  i f*  4 ro  T»v™ ^ ‘«Plf*0? V · i ^ TT<1t
ϊΛίιββΦδρίκζ' *«ρά AtoiSbtfadu Its,  χαϊ 
ofoofc fc* *αλύψ? W  <*ημί*ν τ ο ϊ  $ v ' 
riXraofl φΛο« -τόο. ίπεχδρΛβ* Ήίν 'βμολο' 
Viev H oi 1ατρ·δ·. w f« i  Λ  ίχ^ΐ .πλήρες χ0“ 
ρο' ή δμολογία τοΰ βασιλέως ΑουδοδίκΛυ·,
ί ν ^ β θ ν τ  δ twitSmi νά.?έρ7>ίς τδ έξής 
γϋνβικε^ά ένϊύμ^τοί.  ̂ ^

: ΐ δ  ίτοπον τών γνωμών ταιίττιΐν *»ν« 
πασιφανές. Αον/*οβ(κοςδ!Εί ύπεράσπιστή?
*ής τιμής τ*? Ά γ γ λ ο ς  «ύλής ί E * ^ f  
τούτου ή άρε'Λ τή< βαβΛίβης Σοφίας 
Καρλότας ύπήρχε ι τ ά ν π η ϊ  έχτδς πάσης 
dkbxSo7.(cc(. · '  '

ι Τά icoltiTtxi tfyjjL&€w<5w Ι^Λα,ον t%~ 
χέως va XwjxovTiWi 6.1ΐϊτΛτπς δ’ Ε όν.Μ ^  
λις δ* μχτά τόν θάνατον Λουδοβίκου IBr 
τδν ένθυμήθησαν. A W ·* «  Λ  ά *
ναγκάσει ποτί δΑουδ'οβίκδς IEfj Set; έμί- 
C6i μεγάλως τοΰ εϊδαυς τούτου τά σκάν
δαλα καί μυστήρια, ^δν Ιππότην νά πα
θ ι ά ζ ε τ α ι  ίτι ώ; γυνή y 
* ΟύδεΙ; τδ' έπίστβυσεν' οΒΛ%ατήθησαν
Μ ίνες. ’ \  , ’

ί Κατ’ έκεΐνο ν τδν χαιρδν μετίδη si;
AovStvov elf των έπιφτ>€οτέρων χα\ εύφυε- 
στέρων άνδρών τ ίς  έποχήςτου,δΒωμαρ- 
όέ ϊνα διαπραγματευθ$ μετά τοΰ ο’ Εδν 
χατά παροιγγελ(<*ν τού βασιλέως. *0 Ιπ- 
M tm  Λ χίν εί« ■Wiv κατοχήντου Ιγγραφα 
μεγίστης ύτπόοδαιδτητος, τών δποίων εί- 
ytv άνάγκην δ Αουδοβίκος.
* *0 Βωμαρσέ ήρχισε τάς διαπραγματεύ

σεις μετά τοδ δ ' Εόν. Είναι δέ παράδοξον 
πώς άνήο πονηρός ώς δ Βωμαοσέ ήδυνήθη 
νά άπατηθ? ύπδ του δ>’ έδνί διότι φαίν*» 
τ α ι; «τι τφόντι τδν ένόμιζε γυναίκα, xaV 
ένόμιζε,*τι έχ ίρ ίΐΛ  τίιν άγάπηι της. Πι* 
Οκνδν είναι, «τι δ δ* ’Βδν, γνωρίζων τίιν 
κουφότητα τοδ Βωμαρσέ, Προσποιείτο 
έρωτα πρδς αύτδν, ϊνα λάβΐ) περισσότερα 
χρήματα * ά  τά  έν τ? ·  κατοχή «δτοΰ 
Εγγραφα. Αλλ’ δμαυ μ ^ τ ά  χρίσματα ταδ- 
τα  ένεχείρισίν δ 1 Βωμαραέ είς τδν Ιπκό·* 
r«v τίιν διαταγήν· τοϋ βασιλέως* νά  μι) , 
ά'Λο6Μ$ ονϋΛοτε nM or τά  jvratxeZa. 
H'Httaia·, xal Μ  rhw.io^ff dvpw ltf, Λ»*· 
.̂ Λν/ί j'vr//.

A fttt
ft A toM tM C  1 ^  ■ -ΛΜίίτ·»

Ιιατάγάς,- > £ « (* <  διίίρχο^ ίλως 
τιρδι' ftpd; ■ τοΰτο λ^γοι^ .Mil δ ic in ltiQ  4 
λα λη τώ ν τδ μυατιδριον τοΟτο -ίγΛ ιτο  
«Αντοτε «υκνότιρος. Ό  Β»μ«ρ<Α έπ·»3|λ- 
fev είς- Π*ρΐφίο«ς φέρων μ ιβ1 iatttofe -rt 
(ιι̂ Υΐρόΰϋ χιβώπον τδ «ριέχον τά!γγρ«ρΛ.
Τί έχαλύΛτετο ΰκ6 τά Ιγγραφα -ταΰταϊΕίς 
fcofav <»χέ«ίν «ρδί τ^ν «ύ λή ν  τί1< Γ « λ -

' λ (α ; 1 ί τ ο  τδ «ρόοώΐΛν τοΟ ^ο , τδτδιΐαΛν
ΐτο  κάτοχον τοιούτων μυοπήρίων, τςδ  
δπ6<ου τδ <τώμα έχάλντττον τά ψιτ 
χρά φορέματβί τοΰ γυναιχείο» ένδύματοι 
βύνενεία ^ «τα γίς ,^  δποία τδ έξέθετεν είς 
τά; όχλΥΐρότΥΐτας άκαίρου ι«ρ«ργείαί xal 
rfo χλεύην αναιδών έμπαιχτών πάβη< 
τάξβω; ! ΓΗσα ίιπόθεσις iwpl αύτοΰ δέν
έ ιςα λη θεύετ» . 

Νέα Ιχ^ληξις! 6  ίπιτότης Ιλαβε ,τδ
I Ιτος 1 7 7 7  τήν άδειαν νά Ιλθη είς Γαλ

λίαν xai ιταρουσιαοθ^ είς τήν αυλήν μέ 
γυναικεία ένδ^ματα. ΠαρουονάσΦ/ΐ, ως α
νωτέρω εϊΛομεν, τίί 19 Αυγουβτου έν
Βεριαλλίαις.

Αφοΰ δ βασιλεύς ώδιΑγη<ϊ& τήν χυριαν 
ώς τδ δωμάτιόν Του, Λτχεν έχει βραχεία ν 
μετ ' αύτής. συνομιλίαν' έπειτα τήν ωδΆ- 
γησεχ. είς τά  δωμάτια ττ}ί βασιλίοτίΐς 
Μαρίαί' Αντωνίας. Ή  βασίλισσα ΐστατο 
μ ετά  τών χυριών της είς μίαν μεγάλων 
αίθουσαν, ή διίοία εύρίσκετο Ιμπροσθεν 
τών δωματίων, x a l είς τήν άκραν τής οί- 
χίας ΰπήρχεν έξώστης, άπδ τοΰ δποίου 
βαθμίδες Ιφερον είς τδν κήπον, έκεΐ ηβαν 
δλαι, αί ώραϊαι ίκεϊναι μορφαί’ ή Ααμ- 
«άλ» ή  Π ολιγνάχ, ή γλυχεΐα Ελισάβετ, 
δν του ’Αρτοί^ ό άβωτος Ορλβαν,
δλώι> δσοι έπέπρωτο νά εδρωσι τδ τέ
λος των άργότερον είς τούς παμφάγους 
στροβίλους τή ς έιϊαν»στάσεως.·

6  βα«λε6; παρουσίασε τήν μυστηρι
ώδη κυρίαν είς τούς παρευρισκομένου;. Η 
Ιππότης Ιχλινβ βαθέως καί Ιμβινε τρόπον 
τινά είς Ικστασιν απέναντι τής βασΛΜ** 
σης5 ή δποία πάλιν παρετ^ρει προτεκτ»- 
χώς τδ μυστηριώδες <οδτο <ν. Οχληρά ί -  
γένετο awrk Ή  β«9ίλιβσα θελήσαο^ w  
δ ι ^ ψ η  Λ ϊ'ώ *  έ π ^ Υ ώ ρ *  Λ ρ δ ς^ ή ν  Ιιί™ ~  
«1%  δ τ· αίφνηί δ ίπβυργδ^ τής Inwp*- 
Ttist^ Κ ^ δ έ  Βεργέννη^ πρ6*λΟ ύν έ ο τ ά ^ ί  
χο Η ρ ·τ^ β κ * ύ β ·ν ίΜ β » ς»  μ#τί<ζύ τ5ί? Ρ ·* 1 ·

λίβσνΐ; xal τή ; Ιππότιδος. Εΐπέ τ ι χαμηλή 
τήφων? είς τήν βασίλισσαν,μετά τό'όποϊον 
έδάγκασεν άΰτη ελαφρώς τά χείλη καί έκί- 
νησε τήν ώραίαν χεφχλήν της. Σχεδόν τήν 
αύτήν ς-ιγμήν προσήλθεν ό βασιλεύς,έγεν- 
ντίθη μικρά συνομιλία, καί έπειτα βασι- 
λεύ;, βασίλισσα καί υπουργός έκαμον ύ- 
ίϊόκλισιν τνί κυρία δ ' ’Εόν καί, χωρίς ν' 
απευθυνουν έτερον λόγον πρός αύττ,ν, έγ- 
χατέλιπον τήν αίθουσαν, όλη  ή όμνίγυρις 
τού; ήκολούθοσε, καί ή έκ^ε-λεγμένη 
ίππόττις εύρέθη μον/ι μετά  τοΰ κυρίου δέ 
Ζενέτ.

Η Ικπληζις τοΰ δ ’ ’Εδν δέν ητο μικρά. 
Αέν έπερίμενε νά 0εωρ*|θ·7ί ώ; ζώον περί - 
εργον τοΰ θηριοτροφείου καί επειτα νά 
έγκαταλειφθτ) ύπδ πάντων. Ό  Ζενέτ 
προσεπάΟει νά διασκεδάσνι τά ; σκέψεις 
του προτείνων αύτφ περίπατον έντός τοΰ 
χι5που. Μηχανικώς πως τόν ήκολούθησεν ό 
δ ’ Έό,ν.

Μόλις ειχον εΐσέλθει είς μίαν δενδρο- 
στοιχιαν, ότε είδον άμφότεροι κυρίαν τινά, 
ϊ<·τις μετά προσοχής έθεώρει μακρόθεν τά 
χινήματα τής ίππότιδος. Οτε «νεγνώρισε 
τδν ά Εον, προσήλθεν είς αύτόν. Ιΐτο  ή i 
πριγκιπέσσα Λαμπάλ. Ό  Ζενέτ ά -·μ α - 
χρύνθη.

—  Ί ΐ  Α. ΑΙεγαλειότης, κυρία, παρα- 
Χαλβϊ υμάς, νάμή όργισθήτε εναντίον ττ,ς, 
ίίρχισεν ή ωραία πριγκιπέσσα μέ συμπα- I 
θητικήγ φωνήν. 'Τμεΐς θά έμάθετε έκ πεί- 
ρ*ί> Οτι υπάρξουν πράγματά τινα5 εΐς τά  I 
ίπ ο ΐχ  6^οκ€ί;χεθα άπαντες παρά τήν θέ- 
λησιν yitw.wv. I

— ϊ ό  γνωρίζω, εϊπεν άναστενάζων ό 
δ ’ ’Ji0v, μολονότι, Τψηλοτάτη, δέν δύνα
μαι να μαντεύσω, διατί ήξιώθϊΐν τοιαύτης | 
ύποδοχής.

■""Διότι βίσθε μυστ·/ρ>.ον πολιτικόν. *Η 
Α. Μ. δ βασιλεύς καί ό Κ. υπουργός λέ- I 
γουν> δτι δέν πρέπει i  βασίλισσα νά ανα
μιγνύεται εΐς τά μυς-νίρια τής πολιτείας.
; —"  Διατί μ ’ έφερον τότε είς Βερσαλ
λίας j
·· — Διότι 'Τμεΐς καί τό ονομα 'Γμών εΐ* 
«θ· ίς ιος τής τιμής ταύτ·/;ς.

—  Τό στάδιόν μου, μοί φαίνεται, έτε- 
•λείωσεν, εϊπεν άναστενάζουσα ή ίππότις· 
Λρχκτεν έντός γυναικείου ένδΰματοςκαί έν: 
*ϊδς autoD, ώς βλέπω, καί θ’ άποθάν/,..
' 1 Λοιπόν εΐσθί τ<οόντι δ Ιππότης δ ’ j

’Εόν ; εΐπεν ή πριγκιπέσσα, οπισθοχω
ρούσα έν βήμα. Πρέπει νά φέρετε τά  έν: 
δύματα ταΰτα  τά  ανάξια άνδρός, βεβια
σμένος, κατά διαταγήν άνωτέραν ; καί ή 
ωραία κυρία έθεώρει μετά  συμπαθείας τά  
πελώρια μανικέτια, τήν ΰϊϊερβαλλόντως 
μακράν ουράν τής βαρεία; έκ με τάξης i -  
σθήτος τής ίππότιδος.

—  Πρέπει νά τά  φέρω, πριγκιπέσσα. 
Διά τί · Αύτό ποτε ^έν πρέπει νά διέλθι;) 
διά τών χειλέων μου. Σήμερον βεβαίως 
έφωτίσθη ή βασίλισσα περί τών αιτίων^ 
τά  δποΐα ήνάγκασαν δύο ήγεμόνας νά μέ 
κάμουν ν’ άρνηθώ τό φύλον μου. Μή δ- 
μιλήτε περί αύτοΰ, κυρία μου. Ιίολλά  
πράγματα βΐναι έπικίνδυνα, δταν τά  
γνωρίζ·/] τις. ό τ ι  δέν ώμίλησε πλέον ή 
βασίλισσα ^ιετ’ έμοΰ, ευρίσκω λίαν φυσι
κόν. Δέν μρΰ έφείσθϊΐσαν,

—  ’Αλλά δ ιατί, Ιππότα, δέν διαρ
ρηγνύετε βιαίως τήν ανάγκην ταύτην ; 
ϊή ν  υπεφέρατε ήδη έ~ί τοΰ τελευταίου 
βασιλέως.

—  Τήν υποφέρω ήδη πρδ καιρού. Αΰτη 
«ς είναι ή μόνη έξήγησις, τήν όποίαν δύ
ναμαι νά δώσω. Με,ταδώ^ατέ tuv είς τήν 
Αύτής Μεγαλειότητα, ό τ*  «ίσήλθον είς 
τό διπλωματικόν στάδιον, ήμην νίος, 
πολυ νεος χαί πολύ ωραίος· όν  τ ι  μυ
στηριώδες μέ καταδιώκει άπό τής γ*ν- 
ν/,σεώς μου. Τίς τό έκόλλησεν είς τ ά ϊ^ ν η  
μου δεν ήξεύρω, άλλ’ ήδη χα τά  τδ 
εκτον ετος τής ήλικίας^ου εΐχβ δια^όθή 
ή φήμη, οτι εΐμαι κόρη, καί δτι ή μήτηρ 
μου, φοβουμένη τόν σύζυγόν της, δ ό
ποιος ήθελεν άρρενα διάδοχον του όνόμα- 
τός του, μέ άπέπερ,ψεν άμέσως μετά  τήν 
γέννησίν μου, ένω δ πατήρ μου &ύρίσκετο 
εί; εκστρατείαν, ϊνα μοι δρθ?ν παρ^ί -^ννι 
χωρικώ άνδριχή ανατροφή. At φήμβμ β̂ υ- 
τα ι ησαν άνόητοι , άλλά τδ πλήθος, τάς i -  
επίστευε' διότι η ιο  μία χηλίς περιπλέον 
εις εύγενή οίκογένεια-ν τής,επαρχίας ήμών, 
Οτε λοιπόν είσήλθον^ ώς εΐπον είς τδ δ ι 
πλωματικόν στάδιον, μ’ έχάλεσβν ήμέ
ραν τινά δ προστάτης μου, πρίγχιψ  Κόν- 
τ ι .  -— α Εΐσθε Ικανός, μοί εΐπεν, Ιππ ότα , 
καί κάτοχος πολλών γνώσεων, θ έ λ ε τ ε , 
νάκάμητε τήν τύ'χην σας ·, Έ γώ  α μ έ
σως κατένευσα. —  Καλά ! έτο ιμ α σ θή τε, 
ν αναχωρήστε αυριον εΐς Πετρούπαλιν. Θά 
ύπαγετι εις τήν αύλήν τή ; αύ^οκρατείρ*?



Έλιβέββτ. *Βγώ *ίίβταβ** ά λ ν  *Ιχον 
συγκατανεύσει* άνεχώρησα. ΆφιχΟείς εί; 
Πετρούπολιν ώδηγήθην μυστική τφτρό- 
πφ ·ίς τδ μέγαρον τοΰ πρέσβεως, κυρίου 
δέ λά #«νιέρ. Τίΐν έπομένην ήμέραν έπρό- 
χειτο, νά παρουσιασθώ είς τίιν αυτοκρα- 
τειραν. Δέν έγνώριζον δμως, ΰπδ ποίαν 
Ιδιότητα. Ό  τίτλος μου ήτο γραμματεί»ς 
τής πρεσβείας* άλλ’ έκτδς τοΰ πρέσβεως 
δέν «Ιδον κανέν άλλο μέλος τοΰ προσω- 
πικοΰ τ?ίς πρεσβείας. Τίιν έπομένην πρω
ίαν εύρέθην πάλιν, ένδεδυμένος μετ έ- 
πιμελείας, ένώπιον τ<Λ πρέσβεως. Μειδι&ν 
παρετήρει δ πρεσβευτής τήν ένδυμασίαν 
μου.—  ■ Πρέπει νά ένδυθήτε άλλα ένδύ- 
ματα, μο\ είπεν* ή ένδυμασία αΰτη δέν 
sTvett κατάλληλος διά τήνθέσιν σας.—- ·  Δέν 
είναι άρκετά πλουσία j— «Τοΰτο μάλις·α, 
άλλά . . .  είσέλθετβ* 0  πρεσβευτή μέ 
ώδήγησεν είς τδ πλησίον δωμάτιον. έν- 
ταΰθα ευρον έπί καθισμάτων ίν.άπλοΰν 
μέν, άλλά λίαν πολύτιμον γυναικείον έν- 
ουμα, τρίχαπτα, υποδήματα, καί, έν γενει, 
πάν 6,τι χρησιμεύει πρός ένδυμασίαν νέας 
κυρία; έξ εύγενοΰς οίκογενεία;. Δεν έκρυ
ψα τήν έκπληξίν μου. —  Αύτά είναι τά 
ένδύματά σας, έξηκολούθησεν 6 πρε
σβευτής, ένδυθήτε* 6 ύπηρέτης μου θέ-  
λει σάς βοηθήσει καί πρδ; τούτοις Θέλει 
σάς κτενίσει. Πρόκειται περί προξε- 
νικοΰ Θέματος. Δύνασθε νά κάμετε τήν 
τύχην σας.

Τό ^ιψοκίνδυνον τοΰ πράγματος μ’ έ- 
χέντησεν. Έτελείωσα τήν μεταμόρφωσίν 
μου είς γυναίκα ταχέως, καί, πρδ; πλήρη 
εΰχαρίστησιν τοΰ πρέσβεως, καί δύναμαι 
νά σας βεβαιώσω τοΰτο, ευρισκον έμαυτδν 
άρκετά εύειδή.— « Ακούσατε τώρα είπεν 
δ λά Φενιέρ, διά σήμερον δέν έχετε άλ
λο νά κάμετε, ή νά ΰποσχεθήτε άφοσίω- 
σιν καί ύπακοήν είς τήν αύτοκράτειραν. 
αυτη επιθυμεί μίαν άναγνώστριαν. ήμεις 
σάς ένεδύσαμεν ώς τοιαύτην* Σιωπή 
—  αυτη είναι ή κυρία βάσις' θά διέλθουν 
παράδοξα πράγματα διά τών χειρώνσας. 
έκάστην πρωίαν θέλω σάς δίδει τάς πα
ραγγελίας μου. Σιωπή —  σιωπή" τδ έπα- 
ναλαμβάνω. Τδ καθήκον τής άναγνωστρίας 
σα; φέρει εί; συνεχή σχέσιν μετά τή; ’Ε
λισάβετ, καί διά τοΰτο εισθε ή καλλιτέ- 
ρα διώρυζ διά τή; όποίας δυνάμεΟα νά 
«ργασθώμεν δπισθεν τδν Φώσσων υπουρ

γών. Τδ θήλυ γένος είναι j όλιγώτερον
ύποπτον —  διά τοΰτο ή μεταμόρφω- 
σις.

*Απήλθομ*ν έπί όχήματος* Καθ’ ήν 
στιγμήν παρουσιάσθην είς τήν Αύτοκρά- 
Ttipav, ήτο μόνη* έφόρβι άνατολι- 
χήν έσθήτα, έρυθρά ύποδήματα μέ ύψη- 
λά τακούνια καί πεοιδέραιον άδαμάντινον 
περί τδν λαιμόν. Ο λα Φενιέρ μέ παρου- 
σίασεν ώς κυρίαν Δέ Θού. Ή  αύτοκράτει- 
ρα συνωμίλησεν άρκετήν ώραν μετ’ έμοΰ* 
Φαίνεται βτι τ$ ήρεσκον. 6 τ ε  έπρόκειτο 
ν’ άναχωρήσωμεν ήθελον νά τ̂ ί άσπασθώ 
τήν χεΐρα* άλλ" βΛτη μέ’ήναγκαλίσθη καί 
μέ ήσπάσθη είς τδ μίτωπον. Πρέπει νά 
υποθέσω δτι μ<τ’ όλίγον καιρδν έμαθε 
τήν μεταμόρφωσίν μου. έπ ί τρία Ιτη δ ι-  
ήρχοντο αί διαπραγματεύσεις διά τών 
χειρών τής μετεμφιεσμένης άνβγνωστρί- 
ας· Δύναμαι νά δμιλήσώ περί άύτών* διότι 
άν καί δέν είναι γνωστδν δτι έφερον γυ- 
ναικείαν έσθήτα, εί^αι δμως γνωστή ή 
έν Πετρουπόλει ένέργειά μου. Αλλα κατ 
έκεΐνον τδν καιρδν συνέβη γεγονός τι τδ 
ποιον πρέπει αίωνίω; ν  αποσιωπήσω καί 
τδ δποΐον καί μόνον είναι ή «ίτί* δι’ ήν 
μέ βλέπετε ΰπδ τοιαύτην έσθήτα. Εν- 
ταΰθα εύρίσκεται τδ μυστήριον, καί ως δ 
Στράβων, δ άρχαΐος φιλόσοφος, δταν δ-
μιλίί περί των θείων μυστηρίων τών ναών,
είς τά δποϊα ήτο μεμυημένος, λέγω καί 
εγώ* «Ένταϋθα σιγ^νμε δει.» ίδοΰ τδ 
έμαθε σήμερον ή βασίλισσα. Διότι ή air 
τοκράτειρα ‘Ελισάβετ πρδ πολλοΰ ανα
παύεται πλησίον τών πατέρων της. Μετα 
τήν πτώσιν τοΰ Βεστουσέφφ απέβαλον
τά γυναικεία ένδύματα. Σήμερον. . · ·

—-Σήμερον τά φέρετε πάλιν, κυρία μου, 
καί πρδ; τδ παρδν δέν θά τά άποβαλ- 
λετε πλέον, είπε φωνή τις* συγχρόνως 
είσήλθεν άνήρ τις είς τήν δενδροστοιχίαν.

— ό  κύρ'.ος δέ Σαρτινές,δ ύπουργδς τής 
άστυνομίας ϊ ιίπεν ή πριγκιπέσα.

—  Έγώ αύτδς, ΰψηλοτάτη! Κυρία οέ
Βαμών, τήν χεΐρά σας.»

ή  ίππότις προσέφερεν άνευ άντιρρήβ*' 
ως τήν χεϊρά της είς τδν ΰπουργδν, έχαι* 
ρέτησέ τήν πριγκιπέσσαν καί χατέ&η 
σιωπηλώς μετά τοΰ κυρίου δέ Σαρτην ς 
τήν δενδροστοιχίαν. ή  πριγκιπέσσα ει *ν 
άμφοτέρους είσερχομένους *U ^  
μένον αυτου; δχημα καί Τ,αμβάνοντας

.  διά τών χιγκλίδων των ανακτόρων τήν 
«ίς Παρισίους άγουσαν όδόν.

Τοιαύτη έγένετο ή παρβυαία<;ις τοϋ ιπ
πότου δ’ Έδν έν Βερσαλλίαι;· ούδέποτε 
πλέον είσήλθεν είς τδ μέγαρον τοϋτο" έκ- 
τοτε δμως έφαίνετο έπί τοΰ γυναικείου 
αύτοΰ ενδύματος τδ παράσημον τοϋ άγίου 
Λουδοβίκου.

Πτωχδν, έγκαταλελειμμένον 2ζη τδ 
μυστηριώδες τοΰτο πρόσωπον μετά τήν 
έπαναστασιν έν Λονδινω. Τδ γυναικεΐον 
ένδυμα εϊχεν άφαιρεθή* τδ μυστήριον έ
μενε. Τέλο; εύσπλαγχνίσθη-ταν τόν άρ- 
χαιον ίλαρχον οί φίλοι του καί τώ ήτοί- 
μασαν γήρα; άμέριμνον. Ό  δ ' Έόν,* ό ποτέ 
ϊρως τών συναναστροφών, τδ ζήτημα 
τής ήμέρα;, απέθανεν ήσύχω; καί σνεδόν 
άγω στοςτίί 21 Μαίου 1 8 1 0 . *Π έπανά 
στασις τδν εϊχεν εξορίσει ώ; μετανάστην.

Ο^δεΙ; κατώρθωσε νά άποκαλύψγ] καθ’ 
δλοκληρίαν τδ πολιτικόν τοΰτο μυστή
ριον. Τοϋτο μόνον έβεβαιώθη δ η  ό δΈόν 
ανήκε τώ δντι είς τδ άρρεν γένος. Ό  Ιπ 
πότη; διεφύλαξε μ ετ’ έπιμελεία; καί έν 
τ Φ μέσφ τών δυστυχεστέρων του περι
στάσεων τδ περίεργον τοΰτο μυστήριον
καί άλυτον τδ έλαβε μεθ' έαυτοΰ εί; τόν 
τάφον.

Μετάφρασι;.

ΙΛΑΝΝΟΓ Μ. ***
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ο γιος τογ ιπμιογ.
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

(H enri Conscience.)
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Τήν παραμονήν τής πεντηκοστή; τοΰ 
τους 1 5 0 7 , ή νΰξ ήτο παρά ποτε ζο- 

φιρωτέρχ είς τήν Ανβέρσην. Νέφος π ι- 
κνδν καί άδιαχώρητον έκάλυπτε τήν πό
λιν καί ήδύνατό τις, οδτως είπεϊν, νά 
ψ*υσ·(ΐ δακτόλφ τδ σκότος* παντανοΰ δέν 
ήκούετο άλλο ή δ θόρυβο; κ^ταπίπτού-

ση; βροχής ψιλής, άλλ’ άφθόνου, καί ίνίο* 
τε μερ,ακρυ-τμέντ] καί μονότονος βοη κώ
δωνος έκκλνισίας* ή βαθυτέρα σιγή έβα- 
αίλευεν είς δλας τάς ό£ούς· μολονότι 
όλίγοι τών πολιτών είχον νίστα παρα$ο- 
βίί εις τήν ανάπαυαν* ^ιιίτι ή έννάτΐ) ώρχ 
ίέν  εϊχεν ϊτ ι  παρέλθει.

Ο ευρισκόμενος κατά τήν στιγμήν 
ταυτνιν είς τήν θεσιν « Arquebusiers · 
καί δυνάμενος νά έξετάσν) διά τοΰ σκό
τους, θά παρετήρει κατά ' τδ μήκος τή;

I οικοδομής ταύτης άνθρωπον έστηριγμέ- 
I νον είς λευκήν, τοίις όφθαλμούς ίχοντα 

μεγαλως γνεωγμένους, τοΰ; βραχίονας 
έσταυρωμένου; έπί τοΰ στήθους, ivi λόγφ 
έχοντα τό ήθος άνθρώπου παραδεδομέ- 

I νου έν πλήρει καί γαλήνια ία ήμέρα είς 
βαθεϊαν μελέτην* άπδ καιροΰ είς και- 

I Ρών> λέξεις ακατάληπτοι, άλλά άρκε- 
I τα έντονοι, εξέφευγον τών χειλέων του,
I τάς δποίας ήκολούθουν χειρονομίαι ζωη- 
I ραί* έν τώ άμα δέ ήκούετο στεναγμός 

θλιβερός καί βαθύς, εισπνοή δμοία πρδς 
αχθοφόρου άποθέτοντος τδ φορτίον του, 
καί μειδίαμα έφαίνετο έπί τοΰ προσώπου 
του, άλλά μειδίαμα προδίδον σκληράς 
έσωτερικάς άνησυχίας καί κατέχον τήν 
θέσιν τών δακρύων παρά τώ άπηλπίσμέ- 
ν φ  άνθρώπφ* έγέλα, άλλά'τά χαρακτη
ριστικά του έφερον τήν άπατηλήν ένδειξιν 
τή; χαράς, ίδακνε μέχρις αίματος τά 
χείλη του καί ή δεξιά χείρ του κατέσχιζε 
τδ στήθος του μετά σκληράς ήδυπαθείας.

ί ι ! ό άνθρωπος ουτος ήτο δυστυχής ! 
άπειράκις δυστυχής ! δέν έφοβεϊτό τά ; 
φοβερωτέρας τιμωρίας τοΰ άδου, διότι 
άπό εικοσαετίας ή καρδία του είχε μετα- 
βληθή. Μόλις χαιρετήσαντα τδν κόσμον, 
ή μήτηρ του αντί περιποιήσεως τδν άπώ- 
θησε αακράν αύτής, δ πατήρ του ούδ«- 
μίαν έοοκίμασε χαράν, άλλά τουναντίον 
ηύχήθη τδν θάνατον τοΰ πρωτοτόκου xal 
μονογενοΰς υΐοΰ του, κλαύσας αύτδν ώς 
τδνκαρπδν φοβεροΰ έγκλήματος'ίταν δέά- 
ναπτυχθεί; διά τών δακρύων μάλλον τής 
μητρος του ή τοΰ" γάλακτός της, άνεμίχ- 
Οη μετά τών άλλων παιδίων, έκαχολογεΐ- 
το, περιεφρονεϊτο καί κακομετεχειρίζετο, 
ώσεί έπί τοΰ μετώπου του έφερε κατα
χθόνιον στίγμα* έν τούτοις τόσον γλυ
κύς καί άνεκτικός ήτο, ώστε ούδέ- 
ποτε έξέφερε τι Ιμφαΐνον όργήν $  παρχ-
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<j»pivm tT* τώ» Ι ν ό χ ^ ν τ ώ *  « Α ^  μ *  I 
νο<;6 itertff του <γνώριζε κόβον έκ τού- I 
τ*>¥ ή ?ι·ρδί<* w o  χατεθ^ίβετο.  ̂ · I
. -. 16  ^4xvey είχε γίν«ι άν*ρ·; μ ’ δλα τά I 
,»α(Η^*τά του τά μέλη «κ» άΑπτύχθ*»- I 
*fv  άρχττά xed * ^ύρωστία έπ*®«ίν**ό I 
iic’ αύτών· έπεθύμει Λαχαώς jvA ζ^τρ to I 
^ί;^βι«ων(« τώ ν λοιπών ανθρώπων,* νά I 
δ β χίβ νιΓ*^Λ&θήμ«τα τ^ς καρδίας το» I 
ι(ς *ήν ίδϋ«1ν τών, ήθελε * »ά υπολήπτε·; I 
<tca π«ρ* jfOirtfiv* άλλά τό μίσος xal *1 I 
κα^δ.ιώξεις,· *1ς τ^5 όποίβς fo e  προωρι* I 
•μένος τόνπβ^·»ικολούθβυν· μόλις wapice'cd I 
«;ου vjA. cfl ipa l, al δβρεις, ol προΐΡβλαχι* 1 
ty » l, σωρϊϊδόν τφ χχτεφέροντο, xal Αν δέ» I 
άπ^μαχρύνετο ώς ανδράποδο» ζητούν I- I 
λεος,'τόν έδίωχον «V; χύνα* δι?· αύτόν δέν I 
υπήρχε £ι*χιρσύνη έπί τή ςγ-?;, ή προβευ- I 
jfil μόνη έλείπετο x a l ' παρ* μονού I 
τ ο δ θ ε ο ΰ τ φ  έπιτρέπετρ v i ζητ^ παριι- I 
γορίαν xal άναχούφισιν τών ■ δεινών του. I

Τοιοΰτος ίτον ό βίος τβΰ είς τήν λεύ- I 
χν\ν έστ*ιριγμένου ανθρώπου, λεία τής άτ I 
πελπισίας xal τών σκληρότερων ταραχών.

Καί δμως ή χαρδία του ήτο εύαίβθττ 
τος x a l έρώσα, εύφυια δέ xal μεγαλόνοια 
τόν έχά?ίυνε, τά  χαραχττ,ριστιχά too b  
σαν εδγενίΙ, τδ βάρισμά του: υπερήφανον 
xal άνδριχόν, ή φωνή τρυ γλυκεία xal 
Κντανος .·. . τίιν «τίγρην τβύτγ/ι άνέ- 
χραξβ προς τόν ουρανόν ύψών τάς χειρας: 

* ή  θεέ μου,Θεέ μου! άνμ'έπλασας ϊνα 
υποφέρω, δός μοι xal τήν δύναμιν νά 
φέρω - 'ib φορτίον, τό'όποϊον μέ βαρύνει’ 
τά μέτωπόν μου φλέγεται, ή κεφαλή μου 
θρχύιταμ! Θεέ μου,Θεέ μου ! σώσόνμε άπό 
τήν απελπισίαν ! έμφύστ&σόν με τίιν παρή- 
νορον σκέψιν, δτι είσαι άγαθός, δ τ ι είσαι 
δίκαιο; . . .  διό-rt θανάσιμος αμφιβολία 
εισδύει είς τόν νοΰν μου !

ή  φωνή του κατ’ όλίγον έχαμήλωσε 
xal έσβέσθη εί; άχαταλήπτους υποτονθο- 
ρισμούς’ xal όρμισα; αίφνης, ήχολούθησε 
ταχέα»; τήν όδόν τών ’Αρκεβουσιέρων μέ* 
χρι τών Τριών - Βύρνων, στρεψας δέ είσ* 
7)λθ:ν είς τήν όδόν τ ίς  Φνϊαχής' έχεΐθεν 
έβράδυνεν όλίγον κατ'όλίγον τό βήμα του 
x a l ήδύνατο νά έννοήση δτι κατείχε το 
ύπδ ίίέας, ήτις ζωτ,ρώ; τόν άπνιτχόλει, 
χαΟ’ δσον άπό χαιρόν είς καιρόν εμενεν ά*· 
χίνιιτος, ώς σταματα τάς κινήσεις τοΰ 
σώματά; του άνθρωπος, ϊνα ώριμώτεοον

βχεφθίι' έξ«ίφν·/ις· στεναγμός lu fb t  κβίΐ 
βαρΰς έζήλθε τ»ΰ στήθους· to * , σβκνβογμΗ 
πένθιμος, δμ<Μθς πρός . φω>ήν νυκτερινού 
πτηνού, χα'^ ατίνάζώ ν εΐπε ι ί »··..·

?·*—A i ή δίψα χ α τ α χ ^ ι  τό  ς^θος. μου ί 
πρέπει νά τό δροσίσω I : :< > ο .

Ταϋτα εΐπων έξηχολούθ-οσ* τήν παρά 
τάς οίχίας όίόν του μέ βήμαιπεριεσχεμν 
μένον, μόλις έσταμάτα πρό τών παραθύ
ρων δπου ίλαμπε φώ;’ άλλά πάραυτα 
έπανελάμβανε τόν δρόμον του, διότι £ν· 
$9> fixous φωνάς ανθρωπίνους χ*^ τοΰτο 
ή^κει. νά τόν ΰποχρεώα^ ν’ απομακρυνθεί 
έσπέυσμένως. Φθάσας εί;. τήν όδόν τοΰ 
Αγίου ίω'άννου £στ«(Μίτνισ*ν έχει περισ»· 
σότερον Ιζωθι χαπηλείου χαί μετά πλε(- 
ονος προσοχής προσή)>ωσ$ τό ους του είς 
τ ά , . παράθυρ*’ χατόπιν τής έξετάσεως 
τ^ίτνις, ίκφρασις χ » ρ ϊί  έζ^γραφήθη έπί 
τρϋ προσώπου του κεχομμένγ τ?  9“;* 
νγ ά ν έ χ ρ α ζ ε ν α !  ούδείς άχούετ^ι» δυ- 
ναμαι νά πίω! xal άνοίξας τήν θϋρ*ν ε·.σ- 
ήλθεν. ό  δυστυχής! έπίστευεν, δτι ούδείς 
υπϊιρχεν έν τφ  καπτ/λείω^ διότι ουδενα 

I τίχ,ουε θόρυβον* ά^λά τ^ό^ον 
ρών αύτό πεπλ'/ίρω^έναν διαφόρων άνθρώ- 
ττων, οϊτινες * χαΟή^ενοι «ΐίέρ^ζ τραπέζνϊς 
Kptl τλ 'Ποτ’Λριον .χρατοΰντζς είς τάς χβϊ- 
ρας έφαίνοντο παρατ·/)ροϊ>ντες μετά προ^ο- 

(λεγάλνις άντι^ίρΑνόν τι»
Οίνοπότν,ς εκα^νε τόν ταχυδακτυλονρ- 

γόν πρός [χ.εγάλ#/ΐν τών παρευρισκοαενων 
*ύχαρίστ7)<ην· καί ακριβώς καθ χν στιγ- 
(xtiv έπρόσεχεν είς τό παράθορον ό άγνω
στος ές&τέλει έπιδεζίαν στροφήν. 01 θ*- 
αταί προσέχοντες . είς τάς χειράς του ϊνα 
άνακαλύψωσι τό (Λυστήριον τίίς παραστα- 
σεως ατάραχοι καί' έν σιωπ^ι ήκολούθουν 
τάς κινήσεις των συντρόφων των.

βΟ ζένος αλλοιωθείς £φριζ*ν είς τήν θέ  ̂
αν τόαων άνθρώπων καί όπισΟοχωρήσας 
έσκέφθη νά έξίλθτι τ ι ς  οίκίας* £>λά βλέ · 
πων δτι τά  βλέμματα πάντων περιέργως 
ήσαν έστραμμένα |ίς  «ύτόν καί φοβούμε
νος μή καταίιωχθί?!, αποταθείς πρ^ς 
κάπνιλον έζήττισε φιάλιιν ζύθου* α ϋ τ^ 'ο έ  
ρ(ψασα βλέμματα δποπτα έπί του ^.υστιι-1 
ριώ^ους ξένου, καί ' μή κατορθώσασα νΑ 
διαγνώσ75 τήν φυσιογνωμίαν αύτου ώς Μ* 
ψαντος έπί* μδλλον τήν  κεφ«λήίν3>:έπο^ 
ρεύθ/ι πρός έκτέλισιν τίΐς παραγγιλίας..

Ένω ή ξινο^όχο; .κατέββ^» τάς
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μϊ&χ^ του υπογείου, ϊνα κομίση τόν ζη- 
-ηοθένσα ζύθον, τά βλέμματα των άλλων 
ρίνοποτών έφέοοντο έπί του ξένου καί 
πάντες έψιθύριζον μεταξύ των. Εις τού
των έφαίνετο όργισθείς καί αί βάναυσοι 
καί παράφοροι χειρονομίαι του έπρό£ι£ον 
ί τ ι  κατείχετο ύπό τνίς έπιθυμίας νά κα- 
κομεταχειρισθη τόν άγνωστον, οστις,εχων 
έστραμμένα είς αύτούς τά νώτά του, έ* 
π«ρίμενε νά τφ  φέρωσι τόν ζύθον, τοσου- 
τον τρέμων νπό τοΰ φόβου, ώστε έ* 
φρικία Οπό τόν μανδύαν του* ή ξενοδό
χος Κσπευσε παρά τό σύντιθες νά φέρνι 
τήν φιάλγιν τοϋ ζύθου είς τόν άγνωστον, 
δστις τοσοΰτον ζω7ΐρώς εΐχεν εγείρει τήν 
περιέργειάν της.

0  ξένος Ιπιεν άπλ·/(στως καί έκένωσε 
μ ' |ν  ρόφτ,μα τό ν(μισυ τής φιάλνις^ θέσας 
8’ αύτήν έπί τής τραπέζης έδωκε χγ 
ξενοδόχω νόμισμα’ καθ '^ν δέ στιγμήν 
αδτη τφ  έπέστρεψε τό περιπλέον τής ά * 
ξίας του, είς τών διασκεδαζόντων ώομνι- 
σεν όργίλος άπό τό άλλο άκρον τοΰ κα- 
πνιλείου καί λαβών τήν έπί τής τραπέ 
ζης φιάν^ν 2χυσε τόν έν αύτνί ζύθον είς 
τό πρόσωπον τοΰ τρέμοντος ξένου.

^-Κατνΐραμένε υιέ τοΰ δτμίου Ιάνέκρα- 
ξε* πώς ! τολμάς νά είσέλθτις έκεΐ, δπου 
ήμεΐς διασκεδάζομεν* ήξεύρεις δτι ούδέν 
μ’ έμποδίζει νά σέ κάμω κομμάτια’ μ α 
κάριζε σαυτόν δτι δέν ορέγομαι νά μιάνω 
τάς χεϊράς μου φονεύων τοιοΰτον τέρας !

Ό Ουστυχής τόν όποιον ώνόμασαν υιόν 
τοΰ δημίου, ^το άλχθώς ό μονογενής 
τοΰ έκτελεστοΰ τών υψηλών καθτ,κόντων 
τής *Ανβέρσ*Λς' ώνομάζετο Γεράρδος καί 
μόλις ήτο εικοσιν έτών' έκ τής αποστρο
φής καί τής περιφρον/,σεως άτινα παντα- 
χοΰ τόν παρνικολούθουν αρκούντως έννο* 
Οΰμεν Οπό πόαου φόβου κατελαμβάνετο, 
β&ρισκόμενος μεταξύ ανθρώπων, τοΰτο δέ 
έκάστοτε συνέβαινε καθώς είς πάντα 
δήμιον άναμιγνόμενον είς τήν κοινωνίαν.

*0 δυστυχής Γεράρδος έκλινεν υπεί- 
κων τήν κεφαλήν, καί παρετήρει τόν άπό 
τά  ένδύματά του καταρρέοντα ζύθον,χω
ρίς ούδέ λέξιν ν’ άποτείνη είς τόν σκλν** 
ρρκάρδι^ν αντίπαλόν του ' άλλ’ ουτος δέν 
Ιπαυσεν έκφερων τάς ύβριστικωτερας έκ- 
φράσεις καί έτ*λείωσεν είπών εί; τήν ξε- 
νοδόχον:

Αυριον ή συντροφία μας πηγαίνει είς
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τόν Αγιον Σεβαστιανόν, δέν έςοδεύει 
πλέον έδώ χρήματα ' διότι καθόλου δύσ* 
κολον νά μας ποτίσγς μέ τήν φιάλην τοΰ 
δημίου.

—  Περιμένετε! ίδού ή φιάλη έκραξεν 
ή ξενοδόχος ανήσυχος καί παρωργισμένη 
κατασυντρίψασα έπι τοΰ εδάφους τό ά γ -  
γεΐον* καί πταίω έγώ άν ό υίός τοΰ δή
μιου είσήλθεν είς τό μαγαζειον μου j

Στρέψασα δέ πρός τόν Γεράρδαν :
—  Ιίςω αχρείε ! μορμολύκειον τών 

άνΟρώπιον ! άκόμη έδώ, φόβητρον *,
Εως έδώ ό Γεράρδος εΐχεν ακούσει 

πάντα μεθ υπομονής* άλλ* δλαι αύται α ί 
βαρεΐαι ύβρεις ήρέθησαν κα τ’ όλίγον τήν 
φιλοτιμίαν του καί άντί ν’ απομακρυνθεί 
άπό τάς φωνάς τής ξενοδόχου, υψώσας 
εύγενώς τήν κεφαλήν του άπήντησεν ήσύ- 
χω ; είς τήν ύβρίζουσαν αύτόν ξενοδόχον:

—  Γυνή, θά έξέλθω* μολονότι υιός τοΰ 
δημίου θά ειχον διά τόν πλησίον μου π ε 
ρισσό τέραν εύσπλαγχνίαν άπό σέ' ό πατήρ 
μου βασανίζει τους καταδίκους, έπειδή ό 
νόμος καί οί άνθρωποι τόν καταναγκάζουν 
σιν'άλλά σύ μέ βασανίζεις χωρίς ούδείς 
νά σ’ υποχρεοΐ καί χωρίς ουδέποτε νά σοί 
έπροξένησα κακόν τ ι- συλλογίσου δτι Α
μαρτάνεις ένώπιον τοΰ Θεοΰ μεταχειριζο^ 
μένη με κατ' αύτόν τόν τρόπον.

11 γλυκεία καί συγκινητική φωνή τοΟ 
Γεράροου τήν έξέπληξε* δέν ήδύνατο νά 
έννοήση πώς έμεινε τόσον απαθής, άφοΰ 
τοσοΰτον σκληρώς τόν μετεχειρίσθη' δά* 
κρυ ερρευσεν άπό τούς οφθαλμούς της καί 
λαβοΰσα τό έπί τής τραπέζης νόμισμα

> Μ ι ; κ  ιτο τω ερριψε.
—  Λάβε τφ  εΐπε, δέν θέλω τό αργώ*· 

ρ.όν σου, λάβε το καί πορεύου έν ειρήνη.
’Εκείνος, δστις εΐχε ρίψει τόν ζύθον 

είς τό πρόσωπον τοΰ Γεράρδου έλαβε,τό  
νόμισμα άπό τήν γήν, τό παρετήρ·ήθ& xai 
μετά φρίχνις τό £ρριψεν είς παρακειμένων 
τράπεζαν»

—  Ίδέτε, ίδέτε, υπάρχει αίμα είς τό 
νόμισμα τοΰτο, εΐπεν, αίμα ανθρώπινον I

Πάντες συνωθήθτσαν εί; τήν τράπεζαν 
καί αποτροπιαζόμενοι όπισθοδρόμησαν, 
ώς έάν είδαν τό π τώ μ α , τοΰ όποίου τά  
αίμα έβαψε τό νόμισμα’ πάντες «φήχαν 
κραυγήν αποδοκιμασίας καί φρίκες κα τά  
τοΰ Γεράρδου.

ή δυστυχής νέος δ$ν ήγνόβ,ι πόσον ή -



πατώντο oi έναντίοι tou* διότι τό αύτό 
έκεΐνο Ισπέρας είχε λάβει τό νό μ ιμ α  
παρά τίνος ανθρώπου έντιμου" ί  αδικία 
τών έχθρών του τόν παρώξυνεν οδτως, 
ώστε άποβαλών τίιν ψυχρότητά του κα
τέστη ωχρότατο; έκ τίί; όργής* κατεβί- 
βασε περισσότερον τόν πΐλόν του καί β ί
αιο; ώρμησε πρός τήν τράπεζαν καταφέρων 
φοβέρας κατά τών,άντιπάλων του κατάρας.

—  "Αθλιοι! τ ί δμιλείτε περί αίματος; 
δέν βλέπετε δτι τδ νόμισμα αύτό είναι έκ 
μετάλλου κακήςποιότητος καί χρώμα* 
τος δπως τά  λοιπά j άλλ’ δχι ή;κακία 
σάς τυφλοΓ λέγετε ότι εϊμαι 6 υίδς τοΰ 
δημίου ι ναί, δ θ ϊδς  ούτως ήθέλησεν, άλ
λά  σείς είσθε μάλλον έμοΰ αξιοκαταφρό
νητοι, καί ΰπερηφάνως καυχώμαι, ότι οδ- 
«  κατά τδ όνομα, Ουτε κατά τήν διαγω
γήν όμοιάζω πρός άνθρώπου; διεφθαρμέ
νους ώς σείς.

Μόλις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας καί 
γρονθοκοίτήματα καί λακτίσματα τδν έ- 

αιρέτησαν πανταχόθεν* ύπερασπίσθη άν- 
ρείως ύποχρεώσας τινάς των εχθρών του 

νά τφ  ζητήσωσι χάριν* άλλ* δ αριθμός 
αυτών ΰπερίσχυσεν.

*Αραί καί δβρεις αντέχουν συγκεχυμέ- 
νως έν τφ  τόττω, ά γγιία  καί κύπελλα 
έθραύοντο ανατρεπομένων τών τραπεζών 
καί τών καθισμάτων κατασυντριβομένων* 
ή ξενοδόχος έκάλει βοήθειαν . . . .

’Αφοΰ έπί τινα ώραν έπάλαισεν, δ Γε· 
ρίροΟς εΰρίΟτ» έν τφ  μέσφ τής όδοΰ κα- 
ταζαλισμένος καί πληγωμένος άπό τά 
κτυπήματα, τά  όποΐα tiy t  λάβει* διόρ
θωσα; τό έπανωφόριον καί τδν πΐλόν του 
επανέλαβε τήν όοόν του, δπω; τήν άρχι
σε χωρίς νά συλλογισθίί περισσότερον περί 
τή; Ιριδος ταύτης* ή φαντασία του τφ  
παρίστα αντικείμενα τρομερώτερα.

ό τε  ό Γεράρδος έπάλαιε τίιν πάλην, 
τήν όποίαν πρδ όλίγου περιεγράψαμεν, 
νέα κόρη, τής όποίας ή καρδία ίπαλλεν 
ίσχυρώς έπερίμενεν άνησύχως είς τ ι μέρος 
τήν έλευσιν τοϋ υίοΰ τοΰ δημίου, προαι- 
οθανομένη, τρόπον τινά, δτι ου?ύχημά τι 
θά τφ  συνέβαινεν" ίτ ο  άγγελος παρηγο- 
ρίας διά τδν δυστυχή νέον, καί τόσφ 
μάλλον τόν ήγάπα, 0?ον ό κόσμο; τδν 
κατεφρόνϊΐ καί τόν άπεστρέφετο* δ έρως 
της εϊχεν άντιστή εΐς τάς επιπλήξεις τής 
μητρός της, εί; τάς επιπλήξεις τών γε ι

τόνων καί (ίς τά  σκώμματα τών άλλων 
παρθένων* δταν χλευαστικώς τ$ ύπεμί- 
μνησκον τό αίματηρδν Ιργον τοΰ πατρός 
τοΰ Γεράοδου, δταν τήν ώνόμαζον σύζυ- 

ον τού δημίου καί Ιτ ι  χειρότερα, ίχαιρε" 
ιότι τότε μόνον άνελογίζετο τό γενναίον 

καί ακραιφνές του ίρωτός της, καί τρσθά- 
νετο δτι ή άγάπη τήν όποίαν Ιτριφε διά 
τδν έρασηΑν της εύηρέστει τ φ  θεφ* καί 
εΐχε δίκαιον ή εύγενής κόρη* έπειδή μή 
κατέχουσα οΰτε χρήματα, οδτε πλούτη 
Ινα έοηθήστρ τδν πλησίον της, κατά τήν 
έντολήν τοΰ θεοΰ,' Ιδιδεν άντ’ αύτών τδν 
πολυτιμότιρον θησαυρόν τής καρδίας της, 
έρωτα αγνόν καί άθώον, είς τδν δυστυχέ- 
στερον τών συμπολιτών της.
• Η Άπολωνία ή μάλλον ή Λίνα* διότι 
οδτως ώνομάζετο, κατώκει εί; τήν μικράν 
όδόν τοΰ Σουρώ μικρόν οίκημα, μετά τής 
γραίας μητρός της καί τοΰ άδελφοΰ της 
Φράνς, άξιοΜγου rioo,  δστις τάς πέντε 
τήςέβδομάδος ήμέρας έκέρδαινεν ένίδρώτι 
τοΰ προσώπου του τδν άρτον του, διήρ- 
χετο προσευχόμενος έν ταΐς έκκλησίαις, 
όπόθζν σπανίως έπανήρχετο μή ήμικλείων 
τοΰς όφθαλμούς.

Κατά τάς πέντε ήμέρας, τάς όποίας 
ειχε καθιερώσει είς τήν έργασία» ήτο α 
δύνατον νά εΰρεθ$ λεπτουργός έπιτηδει- 
ότερος καί προσεκτικώτερος* τοιουτοτρό· 
πως έφερε τακτικά τό σάββατον άρκετά 
καλόν μέρος τών .κερδών του είς τήν μη
τέ ρ α  τ ο υ ,  ητις τ ο ύ τ ο υ  ί'ΛΛΛ τόν ήγ<Μϊ* 
υπερβαλλόντως; . >:

ένφ δ Γεράρδο; έπορεύετο ταχέως είς 
τήν όδόν τοΰ Σουρώ, ή Λίνα καί ή μή
τηρ της είργάζοντο πλησίον τής έστίας, 
ΰφ’ ένός φωτιζόμεναι λύχνου* όλίγφ άπώ- 
τερον είς τδ άλλο άκρον του δωματίου υ
πήρχε τράπεζα μέ λεπτουργικά έργαλεΐα, 
δπου ό έργατικδς' Φράντς ήσχολείτο είς 
τήν κατασκευήν τινων έπίπλων* τό δωμά
τιον δέ τοΰτό ήτο είς άκρον καθαρόν, έ- 
στρωμένον μέ λευκήν άμμον καί κεκοσμη- 
μένον μέ ς-αυροΰς καί τινας εικόνας άγιων* 
άλλά ούδέν υπήρχε πολύτιμον ή έπιτη- 
δευτόν* διότι οΐ περιποιούμενοι αύτό δέν 
έκέρδαινον πολλά έκ τής καθημιρ νής έρ- 
γασίας των.

(Άκολουθε". j

ΔΗΜΟΣΘΚΝΡΣ Α !  !  5
% » .

Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ .

ΕΙΣ ΚΤΠΑΡΙΣΣΟΝ.

Κοιμητηρίου ϊνδειξις κατήντησες νά ησαι 
Κ* έπ ι μνημάτω ν σ τ ρ α τ ό ς , κυπάρισσε,νΐ κήσχι, 

ύ  χ ά ρ ι ς  και ^ κ ά λ λ ο ς  σου έν μέσω τών σημάτων 
Παρέρχονταικα\χάνονται, φεϋ! δίκην φαντασμάτων

—οο—

Tb ίίψος Tb ουρά>«νΛ Α ^ ρ ά σ ^ ό ς  σου χα ίτη ,
Tb στέλβχος τ ’ άκράδαντον, Οπαρξίς σου ιτι,^

Τ ά ΐϊάντα τώρα κρύπτονται- ϊντος κβνοταφίου, 
t u i p  τήν ψϋχράν λάρνακα τοΰ πέρατος τοΐί ptou.

—οο —

Δ ! πω ς, καλή κυπάρισσος, τους κήπους ικλιπουσα 
όπου  νά θάλλ^ς βπριπβ, τ^ν θάνατον λιποϋσα,

Tbv βίον ΐγκ ατέλ ιπ ες , τά  άνθη άπηρντίΟης 
Μακράν τών ^όδων έφυγες, μεθ'ών νά ζγ ς̂ έκλ^θης.

—οο—

Κ α\ άντ\ τούτων ̂ τησας τών τάφων τήν γαλήνην 
Φιύγουσα τά  άνθρώπεια, τά  φέροντα οδύνην,

Κ άντ\ χβιρ^ς ήθέληνας κέρης νά σ^ ποτίζτ) 
Tb δάκρυ του ^αντίζοντος τάφου νά σϊ ^χντίζ^ .

—οο—

Πικρά ή έξο^ία, πικράν και τύχην εχ ιις ,
Π λ ή ν  η  «Ις ή μ α ς  ‘η π Ί .™ *  π α ρ ίχ » . ; .

Τήν χάριν xat Tb ϋψος σου ίπόταν κιΟορώμεν 
Φευ! πέπρω ται άνάμνησιν φρικτήνν'άναπολώμεν:

—οο—

Πaτpbς & εΐς xbv θάνατον, άλλος δ& άλλου οντος, 
Της αδελφής,τής Φίλης του,παντός τής γης άπόντος 

Ε ίναι φρικώ ν η καλλονή τήν λύπην νχ εγεί?^, 
Αν ivxb; κήπων εκβαϋμος καθείς Οχ παριτήρει.

— 00—

Τής καλλονής πρεπβι μακράν ή θλίψις νά έκφεύγ^ 
Κ α ί καλλονή μ !  καλλονήν νά θάλουν άνά ζεύγη* 
Δ ! πώ ς μέ Οέλγ’ ή θαλλερά κ 'έπ ίχαρις μορφή σου! 
ώ  πο ιητα ί, θρηνήσατε τήν τύχην κυπαρίσσοα.

—οο—

Σ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΤΟ  Φ Ρ Ο Υ Ρ ΙΟ Ν

ΤΟ Υ

Κ Α Ρ Ρ Ο Ο Υ .
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Ευνέχεια ϊδε φυλ. 45 — 40).

· ι ι> ·

—  Είναι συν/ιΟβια τήν όποίχν ποτέ  
^έν θέλετε χάσει, είπεν 6 νεανίας φιλών 
τήν ρυτιδωμένων παρειάν τ*7,ς θείας του. 
Θά υπάγω άμέσως νά λάβω τά  βιβλία 
μου έκ του έφτ,μερίου. Ημνιν ένοχος ολι
γωρίας άλλ* 6χι και αχαριστίας.

—  Ό  Θεός νά σέ εύλογτ.ση ! άνέκραξεν 
ή γραΐα βλέπουσα αύτόν άπομακρυνόμε- 
νον. τό  ή;ευρα έγώ καλά δτι είχε τήν 
καρδίαν είς τήν θέσιν ττ*;. Αλλ’ αυτά δλα 
είναι λάθος τνΐς έλληνικής· αύτά δέν πρέ
πει νά 3ναι γράμματα χριστιανικά* νομί
ζω δτι θά τυφλωθώ άν τά  κυττάξω  μόνον.

--------ί·9>Γί

Κ Α .Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Ζ \

Ό  Μίραν Αφαξ άνεπαύετο 2ν τινι δω* 
ματίφ  τοΰ καταλύματός του, δπερ οί 
ίνδοί ΰπηρέται του εϊχον διευθετήσει δ- 
Αον ητο δυνατόν ώ; διβάνιον. Τράπεζαι 
jcal έδραι εϊχον άφαιρεθή καί άντικατα- 
σταθή ύπό σωρείας προσκεφαλαίων. ή τ ο  
έξηπλωμένο; έπί τινο; άπαλοϋ τά π η το ς  
έν τω  μέσω τοΰ δωματίου καπνίζων ναρ
γιλέ περσικόν, τοΰ δποίου τά  πλούσια 
μύρα έπλήρουν τήν ατμόσφαιραν. >*

βφερεν έπί τής κεφαλής φέσιον διηνθι- 
σμένον, έκ τής κορυφής τοΰ όποίου έκρέ* 
ματο κροσσδς μετάξινο; π ίπτω ν χαριέν- 
τως έπί τοΰ ώμου του. *0 Λοδήρης αύτοΰ 
έκ κασημιρίου χ ιτώ ν , τόν όποϊον ήδύνατο 
νά φθονήσνι δούκισσα, έζώννυτο περί τήν 
λεπτήν του όσφήν ΰπδ πλουσίας ζώνης, 
έξ ής έκρέματο περίαμμα (φυλακτόν) δώ - 
ρον τής ήγεμονίδος μητρός του, δπερ τω  
έδωκε καθ’ ίΐν στιγμήν άπεχαιρετώντο. 
Νέος δέ τις ίνδδς, έπιτετραμμένος τήν 
διατήρησιν τοΰ ναργιλέ έκάθητο πρό τών 
ποδών του.

Ένώ δ ευώδης κα'Χνός ΰψοΰτο κατά
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φανταστικούς στροβίλους κύκλω τών έκ- 
φραστικών άλλά λεπτών χαρακτήρων του, 
μυρίαι αναμνήσεις κατεϊχον τό πνεΰμά 
του: Α Ιλλεν, ό κήπος έντός τοΰ όποίου 
περιεπάτει παιδίον ί η  μετ’ αύτής, πάν
τες οί λίγοι δσους αυτη τφ είπε καί τά 
μειδιάματα Ι ι’δν οδτοι βυνωδεύοντο, έξ- 
ΐιίρχοντο έκ τοΰ ταμείου τής καρδίας του 
καί παρήλαυνον ένώπιον’ του πνεύμα
τός του.

—  Αυτί) πρέπει νά είδε τόν νεαρόν 
{ρωτά μ·υτ έσχέπτβτο4 $έν ηδυνατο νά 
'τυφλώττιι t ii  τήν θερμήν - λαηρ«έα*'μαυ, 
δείγμα  ειλικρινές τής καρδίας μου. ή ;  
ίγώ , έγεννήθη έν τίί Μ ία ,  έν τίί χώρα 
•ταύηι τών ονείρων καί τώνάνθέων, τών 
μύρων καί τών άνεφέλων ομρχνών. Πρέπει 
νά μένη, ώς πτηνό ν,' αιχμάλωτος iv -rij 6- 
μιχλώδν) τα ύ τ /j νήσω, ποέιτει νά έπιπρθ$ 
τήν γελοεσβαν Ανατολήν. Γ

Είτα έκ νέου, ή αμφιβολία, ή φοβερά 
αμφιβολία, κατελάμβανεν αύτόν* Διιλο- 
γίζετό δτι τόν έλησμόνησεν, δτι άφέθη 
να θελχθ$ ύκό τής φωνής άνθρώπου τής 
φυλής της* διότι ύπάρχουσιν έν τω  αϊματι 
καί έν τή γλώσσ·/) συμπάθειας &ς δλος ό 
κόσμος δύναται νά αισθανθή, άλλά τάς 
όποίας όλιγοι άνθρωποι γνωρίζουσι νά έ- 
ζηγνίσωσιν. ,,

Η απουσία τοΰ χάν ητο έτέρα. αιτία I 
ερεθισμού, ά τρίτη ήμέρα ήλθε, καί 6 
Μιραν^δέν είχε λάβειειδήσεις παρ’ αύτοΰ.
Β καρδί« τοΰ έραστοϋ κατηναλίσκετο «ζ 
ανυπομονησίας.

—  ^πεθυμούν νά ειχεν ίπιστρέψτ)! 
άνεκραξιν, ή παρουσία του θέλε» καθη
σύχασες τόν, πυρετόν τοΰ αίματός μου*
6 χάν είναι έκ τών όλίγων άνθρώπων;πρός 
•τούς όποίους δύναμαι νά έμπιστευθώ* εί- 
'«αι πιστός, £ιότι ήγρύπνησεν έπί τής κλί- 
νΐς τοϋ πατρός μου, καί μοί έμειδίασεν 

ίμην έν r?i αοιτίδι μου,
Κροϋσις ίδιάζουσα ήκούσθη έπί τής θύ- 

ρας τοΰ θαλαμου. Τό πρόσωπον τοΰ νέου 
έφαιδρύνθη, έκτύπησε τάς χειρας τρις, 
*ατά τήν Ανατολικήν συνήθειαν, εΐς έν- 
οειξιν δτι ή είσοδος ήτο έλευθέρα.

ΑΙ αΰλαϊαι, ai άντικαταστήσασαι τά 
όυο ^λα.τής θύρας, ΰψώθ/ιααν καί ό χάν
βκεφάνη έν^εδυμένος τδν άνατολικόν του
ιματισμόν.

λοιπόν '· άνέκραξεν δ ανυπόμονος

έραστής τής μις ίλ λ εν , είδες τήν Ζάρα ;
6  απεσταλμένος κατένευσεν άπλώς* 

καί % ψ ε  βλέμμα « ιμ ^ ν τ ι^ ν  έννοίας έπί 
τοΰ νέου ίνδοδ.

Διά μιδς χ ε ιρ ^ Ο α ς  άπέπεμψε τόν 
νέον Ινδόν ό Μίραν.

—  όμ ίλ ΐι,τφ εΙπΜ ,'ώ ς^ ΐΒ ίνα ν  μόνοι* 
τί ιίπεν αυτη ; ή  βλλεν μ’ έλησμόνησε ·

I Μέ δ ίδ ιί έλπίδα τινά j '  '·>■ - *
I ■”  ή  έλπίς, ΰπέλάβεν ά χάν, 'είναι ή’
I βακτηρία τής ζωής, φως τής νεότατος 
I καθώς καί τοΰ γήρατος* άνευ αύτής ή 
I ζωή ήθελεν εΐσθαι σκότος.
I ό  Μίραν προσέβλ,εψεν έταστικώς τόν 
Ι χάν* οί τρόποι του μάλλον η οΐ λόγοι 
I του τω Ιδιδεν νά έννοήσνι δτι Ιφερε δυ- 
I σάρεστα νέα.
I θέλω  νά μάθω, είπεν 2ς·ω καί τήν
I κακίστην είδησιν- £χω καρδίαν Ικανήν νά 

ΰπομείνι;) καί τό σκληρότερο* · κτύπημα, 
δπερ ή τύχη δύναται νά μέ έπηνέγκνι. ο ί  
μικρόψυχοι μόνον παραπονοΰνται* οί με
γαλόψυχοι ύποφέρουσι σιωπώντες.

—  ό  θεός νά μή ίώσνι νά γίνω ά γ 
γελος κακών ! ή Ζάρα, άπό τής έν Αγ- 
γλ ί$  διαμονής της, έγένετο δύστροπος* ή 
μοναξία τής ένταΰθα ζωή; της, προστι
θέμενη είς τήν θερμήν αύτής έπιθυμίαν

| να έπιστρέψϊ) είς τήν Ινδίαν, έπλήρωσε 
τό πνεΰμά της σκιών τάς όποίας λαμβά
νει ώς άληθείας.

—  ίξακολούθησον, έψιθύρισεν δ Μίραν 
άνυπομόνως.

■—  Φαίνεται δτι ε?ωσε τήν ζωήν τής 
μίς Δεβέρ τό θάρρος καί ή άταραξία νε- 
ανίου τινός, υίοΰ ή άνεψιοϋ πλουσίου τινός 
άγρονόμου τοϋ θ»ίου της. ό  βαρώνος τόν 
προσεκάλεσεν είς τό φρούριον. *11 έλλεν 
«?ναι εύγνώμων, καί ή Ζάρα έξέλαβεν τήν 
ευγνωμοσύνην της ώς ϋρωτα.

Τό αίμα άνέβη irei τής κεφαλής τοΰ 
νέου ίνδοϋ, καί έδωκε τόσον διάφορον ϊκ - 
ψρασίν τής συνήθους εΐς τό πρόσω7Γον αύ
τοϋ, ώστε δ χάν ταραχθείς :

·*■* wew^xov άκόμη, ττροσέθηκεν.
—  ’Αλλ* ή Ζάρα λέγει δτι ή βλλεν τόν 

ά γ α π α ;
—* Πρό όλίγων μόνον ήμερων τόν γνω

ρίζει. ‘ 1
—  *0 £ρως είναι άνθος αύζάνον τα 

χέως, καί σπανΐώς καρτίδς μακρας καλ- 
λιβργείας. Τά πρώτα αύτοΰ φύλλα είναι

Β I Β  A I <

'Μοοϋτβν λ ϊπ τ ίί ,  6<rt άπρ0Λ κτ« μόνον ό- | 
φθαλμοί δ ιν  δύνανται νά παρατηρή^ωτι 
τήν γίννήσίν του. Αλλ’ άπαξ βαλόν (ϋζας, 
avCit τΑϊφ ταχέως καί εισδύει τόσω βα- 
θέως είς τό έδαφος, ώστε άποτελεί Sv 
μόνον σώμα μετά τής ζωής.
*■ —  *Η Ζάρα δυνατόν ν’ άπαταται.

—  'Ε χε ι τοί>ς όφθαλμούς διαπεραστι- 
ΧοΙ>ς} Ιχ*ι γυναικείαν οξυδέρκειαν, καί 
άναγινώσκει έν τ*7ί καρδία τής ωραίας δε- 
βποίνης της, ώς οΐ σοφοί άναγινώσκουσι 
τό βιβλίον, οπεο έμελέτησαν.

—  Ό  χάν σέν άπεκρίθη.
— · Τό ονομά του, ύπέλαβεν ό Μίραν.
■—  Κρίκος· Ασθων*
—  Πρέπει νά τόν γνωρίσω, είπεν ό 

Ινδός μετά ήθους στυγνοΰ.
*0 Χάν ώχρίασεν* έγνώριζε τόν όρμη- 

τικό·; χαρακτήρα τοΰ Μίραν, δστις, γλ υ 
κός ώς περιστερά πρός δσους ήγάπα, ητο 
άγριος ώς γύψ πρός δσους έμισει.

—  Τί θέλετε νά πράξετε ; ήρώτησεν.
—  Νά τόν συντρίψω! άνέκραξεν ό νέος 

Ινδός ΰπεροπτικώς, ώς ήθελον συντρίψει 
ύπό τοΰς πόδας μου τόν οφιν ο^τις ήθελε 
μέ δήξει ! Ό  άνθρωπος αύτός καί έγώ, 
δέν δυνάμεθα ν' άναπνεύσωμεν τόν αύτόν 
αέρα* ή άναπνοή του είναι δηλητηριώδης’ 
τό βλέμμα του ώς τό τοΰ βασιλίσκου, 
καί θέλει ξηράνει τήν καρδίαν μου ! 'Γ · 
πάρ^ουσι φύσεις τόσον άντιπαθητικαί ώ 
στε δέν δύνανται νά ζήσωσιν όμοΰ!

—  Μίραν ! είπεν ό χάν μετά μερί- 
μνης καθιστώσης μάλλον παραδόξους τάς 
πρός τόν Ερρίκον Ασθωνα σχέσεις του, ά- 
ναλογισθήτε δτι εύρίσκεσθε εΐς χώραν δ
που δέν σνγχωρεΐται νά κακαποιηθνί καί 
τό ταπεινότερον άτομον. Ούτε τό πρ ιγ 
κιπικόν αίμα τ ή ς  μητρός σας, ουτε ή ά
πειρος περιουσία σας δύνανται νά σάς 
προφυλάξωσι τοΰ πελέκεως τής δικαιο
σύνης, άν έπιχειρήσητε κατά τής ζωής 
τοΰ νεανίου τούτου.
' Ό  Ινδός έμειδίασεν* άπηξίου ν’ άπαν- 

τήσιρ πρός άπειλήν μάλιστα πλαγεΐαν.
—  Δέν είναι καλλίτερον νά τόν άπο- 

μακρύνετε τή; όδοΰ σας ·,
—  Πώς ·,
—  ’ Αναγκάζω ν αύτόν ν’ άναχωρήση 

τής Α γγλίας.
Ό  Μίραν· έσκέφθη έπί τινας στιγμάς 

π(Λν άπαντήστρ.

Ο Θ Η Κ Η .  3 » !

I ' —- ϊσως, είπεν, άρκεϊ νά ώπομ*Ηρυνθ·(ί 
τής Ελλεν.

—  ίχ ε ι ;  τά  μέσα·,
—  Εάν ήθελον τόν άποστείλει εΐς τά ; 

ίνδίας ·,
—  Ναί.
—  Πώς ·,
—  ΙΙρίγκηψ, είπεν ό χάν όρθωθεις καθ’ 

δλον τό υψος του καί προσβλέπων αύτόν 
σταθερώς κατά πρόσωπον, σας γνωρίζω 
έκ τής παιδικής ήλικίας σας* ϊσχον τήν 
έμπιστοσύνην τής Ρεκούμ, τήν έμπιστο - 
σύνην τού πατρός σας καθώς καί τήν ίδ ι- 
κήν σας.

—  Είναι άληθές.
—  Σάς ήπάτησα ποτέ ·,
—· Ουδέποτε
—  Τότε λοιπόν έμπιστευθήτε είς έμέ 

τήν ΰπόθεσιν ταύτην. Μή ζητήτε νά μά- 
θητε τά  μέσα δ ι’ ών ένεργώ. Δέν τολμώ 
νά τά φανερώσω, ουτε είς υμάς. Παραχω- 
ρήσετέ μου δέκα μόνον ήμέρας, καί Αν 
μετά τήν λήξιν αύτών, δεν δυνηθώ νά 
άπομακρύνω τής ’Α γγλία; τό άντικείμε- 
νον τής ματαίας ζηλοτυπίας σας, δέν θέ
λω παρέμβη πλέον ώς μάντης κακών μ«- 
ταξΰ ύμών καί τών προθέσεών σας.

—  Εστω ! είπεν ό Λίίοαν άρκετά ψυ- 
χρώς, έκπληρώσατε τήν ύπόσχεσίν σας, 
καί αδιαφορώ ώς πρός τά  μέσα, άτινα 
θέλετε μετέλθει. ΛΑν άποτύχητε, θέλω 
άναλάβει έγώ τήν διεύθονσιν τής ύποθέ- 
σεως* δ ιότι αίσθάνο^Λΐ δτι ό αύτός τό 
πος δέν δύναται νά τρίφνι τον έραστή^ 
τής Ελλεν καί έμέ. - ·

Είπών ταΰτα ό θερμός καί υπερόϊΡ?'4?. 
νεανίας έξήλθε τοΰ δωματίου, ίνα προε- 
τοιμασθή διά τήν έπίσκεψιν, $ν εϊχεν’·υ- 
ποσχεθή είς τόν λόρδον Ύαρμούθ.

*0 δέ ^άν, ώς έμεινε μόνος, ίπ*σ·ν 
έπί τοΰ σωροΰ τών προσκϊφαλαίων, έφ’ φν 
έκάθετο πρό μικρού δ υίδς τής £εγ#θύμι> 
μετ' ήθους άνθρώπου βεβαρημένου ί»π6 με
γάλης δυστυχίας, έκτύπησε τό ύψνιλόν 
καί έ^ρυτιδωμένον μέτωπόν του δΐοΓ~τής 
χειρός.

—  θεέ μου ! άνέκραξε, πόσον a t βουτ 
λαί σου είναι άπόκρυφοι I θέτωρ*ν ^α ς  
θαλάσσας καί τά  I τ η  -μεταξύ ήμ&ν^ **1 
έν τούτοις θέλομεν 5ώ<Λι δίκήν ToO:.iy>r 
κλήματός μάς έπ ί τέλους, έάν άπβφΰγω-ΐ

■ μεν αύτό έφ’ δλη; ζω % , μάς παρ*κ^λο^5



( U l t f t M c  τοδ τώρου.' ftf^dffatuoc 
αύτός 6 άχαχος νέος ί προτιμω^ερρ*ι ίτο  
νά βυναντήση μανιώδη τινά τ ί^ ιν  ί  τόν 
Μίραν αύτόν.. /ϊπεσχέθην νά ,τρν άπομα- 
χρύνω τής όδοΰ του. ΕΓθε ό ουρανό;,' όςις 
μοί ένέπνευσε τήν άπόφασίν ταύτην, ... νά 
μοί παρέξ ι̂ χ«1 τά μέσα τής έχτελέσεως.

]$νφ εύρίσχετο σϊννους μελετών ταΰτα, 
ή αύλαία Οψώθη χαί 6 νέςς Ινδός, δν 6 χάν 
εόρε μετά τοϋ.^αστοΰ. τής Ελλεν δτε 
$λθ·ν, ένεφανίσθη. , . , '

Ό  χάν τφοσέέλεψεν αύτόν. 0
—  ‘0  Μίραν λφαξ έπιθυμεί νά a&i 

Ιδη, εΐπεν 6 νεανίας. Πρέπει νά τόν συνο- 
δεύσητε κ{ς τήν οικίαν όπου πορεύεται.

ΑΙ αίθουσαι τοΰ λόρδου 'Ταρμούθ ήσαν 
άπλέτως φωτισμέναι καί μεσταΐ προσ
κεκλημένων. Εύρίσκονται έν αύταΐς ό,τι 
Ιξοχον ύπήρχεν έν τώ κενοτρόπψ κόσμφ 
έχ τής καταγωγής, τοΰ πλούτου χαί τοϋ 
πνεύματος" οιότι ό εύγενής λόρδο; ήτο έχ 
τών άσημάντων έχείνων όντων, τά όποια 
έπιδείχνυνται διά τής λάμψεως τών άλλων.

ό  δούξ τής Ϋόρχης, βτηριζόμενος έπί 
τοΰ βραχίονος τοϋ οίχοδσπότου, περιήρχετο 
τάς αίθούσας, δτι συνάντησαν τόν Μίραν 
xal τόν χάν. Ό  πρώτος συνεζήτει επί 
τΛν ύποθέσεων τής Ινδίας μ^τά τίνος μέ
λους τοδ συμβουλίου τής έπικρατείας. ,.

—  Τίς εΐναι ό Ινδός ουτος, όστις Ιχει 
τόσφ διαχεχριμμένον ^θος j ήρώτησεν ή 
Αύτοΰ Βασιλική 'ϊψηλότης.

—  Είναι ό υίός τϋς Φεγχούμ τοδ 
Κουνλόρ.

™  nW'JW νά όμιλώσι ί ι '  αύτόν* πα- 
ρουσιάσατέ μοι αύτόν.

*0 λόρδος Υορμοΰθ ένευσεν εΐς τόν Μί
ραν 'Αφαξ, ό'τις έπροχώρησε πρός αύτούς. 
Έ χ τοΰ σεβασμού δέ μεθ’ ου πάσαι a t έ- 
ξοχότητες παρεμέριζον ενώπιον τοΰ «ύ- 
σάρχου άνδρός, όστις έστηρίζετο έπί τοΰ 
βραχίονος τοΰ λόρδου, κατεννόησεν ότι δεν 
ήτο υποκείμενον μετρίας άξίας.

—  Τίς είναι ούτο; ·, ήρώτησε τόν χάν.
*0 αδελφό; τοΰ Βασιλέως xal ό 

πλησιέστερος διάδοχος τοΰ θρόνου άπε* 
κρίθη ουτος χαμηλή τ55 φωννί. . 1 ·

ό  νέος Ινδό;, ό τεό  λόρδο; παρουσίασεν 
αυτόν είς τόν δοϋκα, τόσον έπιχαρίτως 
έχαιρέτησέν αύτόν xal μετά  τόσης έτοι- 
μότητος πνεύματος, ώστε ή Αύτοΰ Βασι
λική Έξοχότη; κχτεθέλχθη.

I -ό « Μ  l *
Ι ρωτηβ*ν.δ ^ ί ψ ,  ν ;  , , ^ ' Λ%

I - —  ύ  Τ α ^ ί»6  θέλει σάς παρουσιάσει.
I Γ  “ λ' Ρ  M if« v  (Η κ χ λ ίβ η *  - -

—  Καί τί σάς έπροξένησε μεγαλειτέ- 
ρ*ν έντύ*ωριν 4ν\’Αγγλ%  j  «ροσέθηχεν 
6 βούξ: ή καλλονή τΛν γυναικών, ή χαρί-

I « β β  έλευθερία τών τρόπων των, ή τόσον 
| διάφορος τοδ φνατολικοδ περιορισμοΰ, 

λ  μάλλον % έλ^ιθερί* τής νομοθισίας
(*«<» * ,· _

—  Ούτε τό Ιν οΰτε τό ά λλ ο , άπεχρί- 
θη ό νεανίας, άν χαί άμφότερα έ?ν«ι άξιο * 
σημείωτα χαί ίϊέν λύνονται νά μή προζε- 
ν^σμσιν έντύπωσιν εΐς ξένον. ’Αλλ* ότι 
θαυμάζω μάλλον Ιν προσέθηχε. 
μετά βα6εία< ύποχλίσεως, είναι ή χαρίεσ^ 
σα φιλοπροσηγόρία τών πριγκίπων της. 
ν *0 ^ο^ξ έμ ειοίασεν* ' Οσον συνεϊθισμέ- 
νος xal άν ίτ ο  έχ τής παιδικής ήλιχίας 
είς τί,ν γλ&σσαν τής κολακείας, ΐεν  
εϊχεν £τι άμβλυνθή τό οδς του.

Πρέπει νά τόν ίδωμεν είς Κάρλτον 
-Χάους, είπε χαμηλή τ^ φων$ είς τόν 
λόρ^ον ‘Ταρμούθ. ό  Γεώργιος θέλει κατα- 
θελχθή ύπ* αύτοΰ.

0  λόρδος 4Ταρμοΰθ έμει^ίασεν'
—  Είναι πλούσιος j προσέθηχεν ή Α. 

Τψηλότης*
—  *Γπέρπλουτος*
—  Καί άγαπίί τό παιγνίίιον j
—  ΐΙΙβίνΐόϊκως* νομίζω ο* μάλιστα Οτι ό 

συνταγματάρχης, Μομβράϋ Ιρ^ιψεν t f o

I *π ’ αύτοΰ τούς tou»

*0 τ^4 ^όρχης έμειίίασε xal με-
τεβη άλλαχοΰ* ή εύνοΐχή γνώμη, ίν  οη- 

| μοσί$ έξέφρασε περί τοδ Μίραν ηρχεσε νά 
χαταστιίση αύτόν περίβλεπτον* ΑΙώραΐαι 
γυναΐχε; xal ot ραδιούργοι £σπευσαν νά. 
^w^JMffweeewv είς *ύτ&».,
, ϊ** άποφύγιρ. τό πλήθος,,.άπεσύρθη είς 

μικρόν τι ίωμάτιον μετά τοΰ. συνταγμα
τάρχου Μομβράυ Δέν είχε λησμονησει τλν 
συμβουλήν τοδ χάν : τοδ νά προσέξη δτε 
ήθελε παίξει μετά τοδ θείου τής Ελλεν, 
άλλά νά προσπαθήσει νά μή ΐειχθ^ ότι 
άνεκάλυψε τόν δόλον ή έπί .παρουαίφ 
μαρτύρων.· ν  ^

Κ,άτά τήν συνήθειάν του ό συντάγμα*, 
τάρχης έπρότεινε, νά παίξωσιν. '

—̂  έπιιδή εΐχον τήν τύχην τόσον εδ-.

νόυν προχθές έτίιθυμώ νά μοί άνταποδώ- 
σητε τά ϊσα, εΐπεν ό συνταγματάρχης.

Τήν περίβτασιν ταύτην έπιθυμών xal 
ό Μίραν έοέχθη τήν πρότασιν πάραυτα. 
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ παιγνιδίου, ένώ 
Ιχρυπτε τήν μεγαλειτέραν έπαγρύπνησιν 
ύπό προσπεποιημένην άδιαφορίαν, παοε- 
τ^ρησεν ότι ό Μομβράϋ ήλλαξεν έπιδε- 
ξίως τούς χύβους. Δυστυχώς ησαν τότε 
μόνοι.

Τό παιγνίδιον ^το διαρκώς υπέρ τοϋ 
σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ . Τό κέρδος του  ̂ εΐχε 
φθάσει είς μέγα ποσόν* 6κειντο παρ αύτώ 
σωρός χρυσοΰ xal τραπεζητικών γραμμα
τίων. Τήν στιγμήν έκείνην είσήλθεν ό
λόρδος 'Ταρμούθ. ^

* —  βχετε εδνουν τήν τύχην, Μομβράυ, 
εΐπεν ή έξοχότης του, ρίψας έν βλέμμα
έπί τών χρημάτων.

—  'Αρκετά, μιλόρδε, ύπέβαλεν ό
παίχτης.

Αέγων δέ ταϋτα £ρριψε τού; κύβους.
Ό  Μίραν, άφοϋ εΐπε τόν αριθμόν, £λαβεν 
αύτούς* τό πρόσωπον τοϋ συμπαίχτου 
του έγένετο ώχρόν ώς νεκροΰ.

—  *Η Έξοχότης σας λαμβάνει τήν 
καλοσύνην νά μοί φυλάξη τοΰς χύβους 
τούτους ·, ήρώτησε τόν λόρδον ό Μίραν.

—  Βεβαίως.
—  Διότι μεταξύ τοϋ συνταγματάρχου 

καί έμοΰ υπάρχει στοίχημα, δπερ αυριον 
j/,όνον δύναται νά λυθτί.

Καί λέγων ταΰτα ό ϊνδός έλαβε τόν 
βραχίονα τοδ άνακαλυφθέντος άπαταιώ- 
νος, xal, χαιρετ^σας τόν εΰγενή γερουσια
στήν, άπεμακρύνθη μετ’αύτοΰ.

*0 λόρδος ‘Ταρμούθ έμεινεν άμηχανών* 
δέν ήδύνατο νά έννοήσνι τΐ ετρεχε κα* 
τέπαυε δέ τάς ύπονοιας αυτοΰ ό φιλικός 
τρόπος μεθ’οδ άπεχώρησαν όμοϋ.

—  Τί πρέπει νά υποθέσω·, έψιθύρισεν 
ό συνταγματάρχης είς τόν Μίραν έν φ 
διήρχοντο όμοΰ τάς αίθουσας.

—  δ τ ι άνεκαλύφθητε.
—  θέλετε νά μέ ύβρίσητε.
—  Δέν υβρίζω ποτέ" διαβεβαιώ, ύπέ

λαβεν ό Μίραν, ότι ό συνταγματάρχης 
Μομβράϋ εΐναι άπαταιών, άνθρωπος δυνά- 
μενος νά μειδιά είς τους έξαπατομένους 
παρ’ αύτοΰ, νάτοΰς άποκαλγ φίλους του, 
κα\ νά τούς κλέπττι . . . .  ’Αλλά δύνα- 
βθε νά μοί εΐάθε χρήσιμος, προϊέθηκε |

μετά περιφρον/σεως. Ύπό τινα ορον θέλω 
σάς φεισθή τοΰ σκανδάλου.

—  Ποιος εΐναι ό ορος ·, ήρώτησεν 6 
Μομβράυ μετά φωνής άσθενοϋς.

—  Αυριον τήν πρωίαν θέλετε τόν μά
θει. (Ακολουθεί).

M m  ΛΕΞΙΚΟΝ
DES BOUDOIRS.

W u W V W *

(συνέχιιι)

Β«

ΒΛΙμμα.— Διερ{λγινεύς ευάρεστος, άνα· 
λαρβάνων νά εϊπ*/ι 5?τ ι τό στόμα ίέν 
τολμά νά προφέρη.

Γ*
Γραμμάτιον .—  Φαίνεται πάντοτε ά- 

ριστούργ*/ΐ|/.α πνεύματος καί καλλιλογίας 
δτε ή λέξις £ρως εύρίσκεται έν αύτφ· 

ΓΑώσσα. —  ή  γλώσσα τοΰ Ιρωτος 
δέν 2χει άνάγκτιν σπουδής* είναι ή αύτή 
είς δλα τά  μέρη τοΰ κόσμου.

Δ .
Jdxpva. —  *0 £ρως ψάλλει νικητήρια, 

δτε τά  δάκρυα μένωσιν ώς μόνη ύπερά-
σπνης της αρετής

Λή,ς. —  δ τε  ή δ ας τοΰ έρωτος άνάπτει
πδσαι at άλλαι σβέννυνται.

Λεσμός. —  Τά δεσμά τοΰ έρωτος 
φθείρονται τόσον ταχέως, ώστε δέν βλέ
πει τις μετ' όλίγον ή τά ?χνη αύτών.

ΛΜχοίνΐύοiq. Αόγος προμελετη-
μένος πάντοτε, άλλά τόν όποιον ούδέπο- 
τε  έκφωνεΐ τις δπως συνετήθη.

Α ιασ ίψ ψ Κ . —  Στιγμή τήν όποίαν 
μεταμελείται τις σχεδόν πάντοτε ότι
προ&κάλεσε.

Jtaydopa. —  Ευχάριστος δτε εΐναι
κόρη τής φύσεως, xal άξιομίσητος δτε ό̂ · 
φίλει τήν γέννησίν της είς τήν τέχνην., 

Λνσωπία (αμηχανία). —  Ψευδής at-, 
δώς χαχώς ύποκρύπτουσα τήν έπιθυμίαν.

(ΑκολουθεΓ.)
ψ ! *



ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ.
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0  γυνί> - #έν ίχ ι ι  δφος (sty le) καί 
$ι& τοΰτο πΛν'θ,τι λέγει τό λέγει τόσον 
καλώς. T i δφος εΐναι ϊνδυμχ. ά  ψυχή 
εϊνβι γυμνίΐ έπί ~τβδ στίματος ή έπί τής 
χειρός τής γυνα*κό;. όπως ήΊΑφρο8ίτη 
τοΰ λόγου έξέρχετβι έκ τοΰ ’αίσθήμ«τος 
έν τίί γυμνότητι αύτής. Γεννδται άφ* 
έαυτής, *ΜΓ>Λττ·ται Ή ν ytwv.ffiv
της καί λατρεύεται 5 ιίτι $έν γνωρίζει
•κόμ.» δτι ώμίλΥΐσ*. Lamartine.

‘ 1 * *
, *

Αγνοοΰαεν δ,τι πρέπει νά γνωρίζωμεν 
χαί γνωρίζομεν β,τΐ πρέπει ν' άγνοώ{ΐ:ν.

, ν · H ugp• -  · * * * “··'— * ·
* i  « · ** *

ί  1 »

ή  ελπίς εΐναι τό μόνον άιΛος, είς τό 
όποιον ό θεός έν τ?ί άπειρφ αύτοϋ Εύ- 
σπλαγχνία έσυγχώρτβε νά. δάλλη * Χαί 
έντός αύτοΰ άχόμνι τοΰ τάφου.

Alfred Melek* *
*

I

Εύτυχία! Εύτυχία! ά π ’ αύτής τής 
στιγμής τής πλάσεως ό άνθρωπος σέ άνε- 
ζ-^τιισεν. * Εκ τοτε μέχρι τής σήμερον, μιφ 
φων9|, ένί στεναγμφ σ’ έπικαλεΐται ή άν- 
Ορΐίί!·^ΐχς. · · 2^ ΉΛ(Αννζ σκιά,
Λς’ φροΟίον δνειρον φεύγει'. Γ. φεύγεις 
πάντοτε καί μόνον είς τά  σκότη κ«1 rj|V 
άταρ»ξίαν τοΰ μντίματο; επί φαίνεσαι. . .

* « *
*

* ¥
Κλαίομεν μετ’ίκείνου, τόν όποιον άγα- 

πώμεν, xal γελδμεν μετ' έχείνου, τόν ό
ποιον έπαύσαμεν: ήίίη ν’ άγκπώμεν.·

Ch. Paul de Rock.

ΑΐάΐΓΜ ΑΐΑ^ΡίΦ σΐ x«d ΠίΌΒλΗΜ ΑΤΑ*

j a .■■» vvT
 ̂ 1 *

Μίά,λέ&ς Υ * τεσσάρων ί  πλειοτέρων
γραμμάτων ‘ συγχειμέννι, ως $  λέξις γά Χ α  
π . χ -  γ^φ*τ?ι^.δτω .ί 1 * .·

* ' /  * *
:rj ν  '  * — .  - c

Υ  % \ Α  Λ
* · ·''« ί . ; ; \ .· . .j . ν*: ν' ν

κ ·
i C; 7? *' ' I , . X» Ο >*. λ *’ ν · *. 4·' r

«■'ν' , ‘λ, . ■ ’ι· •■it' , /
*·. . ν'-**; ο .·ν.^. * ;· - ν „.u ; . ν• . I » »

Ο V-0a jT*3 · ν. ^
ήτοι όριζοντίως χαί καθέτως ν’ ^ναγινώ-
σχηται γ&Λα," πρόκειται ί έ  νά Ίΐιμπλνι- 
ρωΟ$ τό ντετράγωνον τοϋτο ύπό γραμμά
των άποτελοΰντων δριζοντίώς χαί χαθέ- 
τως λέξεις ΤΛμαντιχάς έννοιας . χαί όρθο - 
γεγραμμένας’συμπ^κιροϋμέν ήμεις.σιίμερον 
τήν λέζιν y< L la  πρός χατοίλνιψιν τών λε
γομένων*

. . . ;γ  ̂ γ  « , λ  «  \  ·
V

★ «
if

έπί τοΐοΟτον οί άνθρωποι άπατΟνται,· 
ώστε πολλάχις έχλαμβάνουσίν',* Λς άίΡτέτ 
ρας τοϋ ούρανοΰ, τά έ π ΐ ' τοδ βορβόρου 
ϊχτη τών ποίώ ν-ril? δρνιβοςΓ" ■ V. HugO'.

* ν YJ ρ , , ·

λ  ιι Θ . η  ’
• '  » ,

4

α ρ η ς
I -  . .  ' ----

ό ϋί άναγνώστνις βλέπει 5τι χ*Θέτως χαί 
όριζοντίώς ύπάρχουβιν αί λέξεις j -ά^α,

ι Δίίομίν λοιπόν τήν λέξιν 0ΰ/ια Λίς συμ* 
πλ^^Λσίν: , . -■;,* - · - —

. μ Λ -
, · /

λ· ;χ* ; ‘λ

Ε * * *
• ’ ρ»  Μ

; Γ , ·:Γ^ to  I :: ;  *
ί1 ν  ̂ f βί i ϊ ' γ̂γ:'§·τ jL

j ι· vi \:·: Η. κ J-/  * - r  *3cr=* ^I ' * ' ·
Σνιμ. Είς 46 έξής οΐ λόβόΛΚ •ΤΌ'ΰς. f f i '  

yot>c, τά a l r l f j k t t e l f  ' ^  ^ ρ ϋ^ Λ ή μ α τα  
τώ r  M t i e a r  x«t τ λ  :^Υ)|ΑΜί·\>θι)σά{ζενα 
Λ ρ οΰ2ή μ α τ< ι t & r  χ*1 ττέμ-
*δ»τ*ς τή¥ Hfrii* «ύτβν ε(^ήμά< 9ά ^ μ β Α 
β«ύωντ«ι t i  <ϊνόμ»τά·*«**.

< * , ·. β ί  a tm  ό rllfiWf. f *0; ^
τ(λβ( « τ β δ ^ .* 
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ή  Κθνική Βιβλ&θήκτ. δέχεται νά δημοσιεύνι είς τό έξώφυλλον φιλολογικάc A w ., 
λίας πρό; 2 5  λεπτά  τόν στίχον. '

βπίσης αναγγέλλει xal πάντα τά  βιβλία, ών άντίτυπον ίίθελε σταλή αύτή παρά 
τών έκδοτών. °

ό  Αληθής Βίο; τοΰ Ιησοϋ Χρίστου έχ τών καθαρών πηγών τής Γραφής χαί τής 
Ιστορίας, ύπό Δ. I. Κομποθέκρα* τιμ α τα ι δραχ. 1, 50 .

01 έργάται τής θαλάσσης μυθιστορία Βίκτωρος Ούγχώ μεταφρχσθείσα Οπό Δ. Γ. 
Σκαλίσου, πω λείται είς τό βιβλιοπωλεΐον τοΰ Κ. Σοφή, άντί δραχμών 7 .

έγχειρίδιον τής θρησκείας καί Μυθολογίας τών έλλ^,νων xal Ρωμαίων διά τά Γυ
μνάσια, συνταχθεν μέν'ΓερρανιστΙ ύπό τοΰ καθηγητοΰ Heinrich Wilhelin Stoll 
μεταφραοθέν δέ έκ τής A. έκδό<ϊίως ίιπ4 Περικλέους Ιασιμίδου. Μετά 3 2  εικόνων! 
Τ ιμδτα ι άντί δραχμών πέντε xal ήμισείας.

Ιστορία τής Μυθιστοριογραφίας παρά τοίς άρχαίοις βλλησιν, υπό Κωνσταντίνου I. 
Δραγούμη. Τ ιμδται δραχ. 3.

Ιστορία τής Φραγκματωνίας, έκ τής αρχής αύτής μέχρι τών ημερών μας, συγγρα- 
φεΐσα μέν ΓερμανιστΙ ύπό J . G. Findel, μεταφρασθεΐσα δέ εί; τήν Γαλλικήν Οπό 15. 
Τάνδελ, καί έκ τής Γαλλικής είς τίιν Ελληνικήν ύπό Αριστείου Βαμπά.

ή  ί-ιτορία αυτη έκδοθτ.σεται κατά τεύχη, ίχαστον τεύχος θά σύγκηται έκ 5 τυ
πογραφικών φύλλων καί θά τ ιμ δτα ι δραχμής. Τό δλον βιβλίον σύγκειται έκ 12  τευ
χών ίημοσιευθησομένων άνά Εν κατά μήνα. ΣυνδρομηταΙ γίνονται έν Άθήναις παρά τοίς 
κυρίοις Ν. Β. Νάκτ, χαί Σ.Σοφ·?ί χαί παρά τφ  Γραφείω τοΰ περιοδικού τούτου όδός 
Κόδρου άριθ. 5 . fiv ταΐς έπαρχίαις xal τφ  ίζωτερικΛ παρά τοίς έκεΐ βιβλιοπωλείοις 
καί τοίς άνταποκριταΐς ήμών.

όσοι £λαβον αγγελίας τής Ιστορίας ταύτης παρακαλοΰνται νά τάς έπιστρέψωυιν 
έντό; τοΰ Σεπτεμβρίου.

%

01 προμηθεύοντες 5 συνδρομητάς είς τήν έθνικίιν Βιβλιοθήκην προπληρώνοντας τήν 
έτησίαν συνδρομήν των λαμβάνουσιν έπί Ιν Ιτος αύτήν δωρεάν.

01 άλλάσσοντες διαμονήν συνδρομηταί όφείλουσι νά είδοποιώσιν έγγράφως τήν 
διεύθυνσιν περί τούτου, ϊνα γνωρίςη ποΰ πρέπει νά στέλλη τά  φυλλάδια* si δέ μή τά 
άπωλεσθέντα άναπληροΰνται άντί λεπτών 5 0  Εκαστον.

ΟΤΔΕΙΣ τών έν ταΐς έπαρχίαις γίνεται συνδρομητής, Αν δέν πέμψτρ συγχρόνως τίί 
αίν/,σ&ι καί τό ποσόν τής έτησίας συνδρομής.

Ι1ΑΣΛ επιστολή μή άπηλλαγμένη ταχυδρομικών τελών είναι απαράδεκτος·
ΑΙ έπιστολαΐ έπιγράφονται ουτω :

Προς τον Ά ρ . ΒαμπΟ,ν συντάκτην τοΰ πβριοό. συγγράμ. « 'Εθνική ΒιβΜοθήχη· #
Είς Άθήτας.

Αί περιέχουσαι χρήματα έηιστολαΐ πρέπ*ι νά 3ναι έπί συστάσει.
IJ&ca προγο-εστίρα ίίδο.τοίησις ούδιμίαν ίχ ι ι  Ισχύν·


