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Ό  τ υ φ ώ ν  τ ώ ν  Ά ν τ ε λ λ ώ ν  

ν ή σ ω ν .

’Α πόλυτος ηρεμία έπεκράτει κατά 
τούς αγρούς· ό σαπφείρινος'ουρανός 
έλαμπε, κατά  το σύνηΟες, χαί λεπτή  
αύρα έπνεεν έκ διαλειμμάτων· ούδεν 
σημειον, έξ όσων έν τώ  κλίματί τή ς  
Ευρώπης α ν α γ γ έ λ λ ο υ ν  τήν προσέγ- 
γισιν καταιγίδος,έπεφαίνετο κατά τήν 
σ τιγμήν εκείνην.

ίίερΐ τήν πρώ την ώραν τής πρωίας, 
ό καιρός μετεβλήΟη αιφνιδίως, οί αγέ
ρες ημαυρώΟησαν όπισθεν ατμόσφαι
ρας βεβαρυμένης ύπό νεφών αιΟών, 
έπιψαυόντων τήν έπιφάνεΐαν τ ή ς  γ ή ς ,  
όμοιων πρός τά ς  πτέρυγα ς  τή ς  Ουέλ- 
λ η ς , περικαλυπτούοη :* r'jv λείαν της 
πριν ή τήν καταβροχόιση. Τ ά  άπειρα 
πτηνά, τά  ταράττοντα  τήν ησυχίαν 
τώ ν νυκτών είς τά ς  Ά ν τ ίλ λ α ς  διά 
τώ ν κραυγών αύτών, έσίγων είς τήν 
προσέγγισιν τή ς  μ εγά λ η ς  ταύτης ά- 
ναστατώσεως τή ς  φύσεως· τά  πάντα  
ηρεμούν.

Μ ετ’ ού πολύ ήκούσΟη μυκωμένη 
μακράν ύποκώφως ή θάλασσα, ή τ ις  
εςογκοΰτο καί εκυλιετο έπί τή ς  π α 
ραλίάς. Τ ά  ποίμνια  άπεκρίνοντο δι’

ο:μωγών πεπνιγμένων,είς τά ς  όποιας 
εμίγνυντο αί φωναϊ τών κατοικίδιων 
ζώων. Έ ξα ίφ νης φοβερός κλόνος, 
συνοοευομενος ύπό βραγχοΰ κρότου, 
έσάλευσε καί διετάραξεν έκ βάθρων 
τάς^άρμογάς τή ς  ξυλείας τών οικιών, 
τά  οένδρα έκάμφΟησαν καί άνυψώΟη- 
σαν τρίζοντα, καί πάντες οί κάτοικοι 
άνηγερΟησαν έπί του άγκωνος, πίεζο- 
μενοι ύπό τοΰ τρόμου. Σ τ ιγμ ια ία  σι
γ ή  διεδέχΟη τήν ταραχήν ταύτην τών 
στοιχείων. ’A ! τ ίς  δύναται νά περι- 
γρώψη τήν αγωνίαν τών δυστυχών 
άποικων; ’Ιδού ό τυφών, ίδού ό έχ -  
Ορός! όποία δύναμις ανθρώπινη δυ
νατά t νά άντιταχΟή α ύ τ ώ ;

Νέος κλόνος φέρει τόν τριγμόν 
τών οικιών, αί βρονταί ήγοΰσιν ώ ς 
άπειρα τηλεβόλα όμοΰ ριπτόμενα· ή 
γή  τρέμει ύπό τούς ποδας, οί άστέοες 
φαίνονται έκλείποντες, τά  περιφράγ
ματα καταβάλλονται, πασαι αί καρ- 
οίαι πάλλουσι.

Κ ατά  τήν διαταγήν τοΰ κυρίου, ό 
φύλαξ, κατά τήν ώραν εκείνην, μαΰ- 
ρος λαμβάνει τήν κόγχην αύτοΰ, 
tva ειδοποίηση τούς δούλους νά έγκα- 
ταλείψωσι τά ς  κατοικίας των, καί νά 
καταφύγωσιν είς τόν οίκον τοΰ Sip- 
χοντος· τρέχει είς τήν γω νίαν  τή ς

Ο  όστρΑΜν θαλάσσιον σ ^οφ ιγγο ιιδ ίς  άντί
βάλπιγγβ; ‘



οΙκίας, συρόμενος σχεδόν έπί τής γής, 
ινα μή άναρπασθΐ) ύπο τοΰ άνεμου· 
οί δέ φθόγγοι τής φυσικές αυτοΟ σαλ- 
π ιγγ ο ς  ήχοΰσι παρατεταμένοι καί
πένθιμοι.

Δέν υπάρχει τίποτε θλιβερώτερον 
καί μάλλον καταπληκτικόν συγχρό
νως ή ή άντήχησις τής προσκλήσεως 
ταύτης, έν μέσ<ο τής νυκτός τοΟ τυ- 
φώνος. Έ ν  τφ  μεταξύ τών πνοών 
τοΰ ανέμου καί τών ύποκώφων κρότων 
τών βροντών, άκούεται ή στενουσα 
κραυγή τής κόγχης, είς τήν οποίαν 
άποκρίνονται αί άγριαι κραυγαί τών 
προσκαλούμενων μαύρων άλλ’ αί
φνης πάντες ουτοι οί ανθρώπινοι θό
ρυβοι παύουσιν, άπόλλυνται υπό τήν 
νέαν μεγίστην βοήν τοΰ ανέμου, τής 
βροχής καί τοΰ κεραυνοΰ, είς τήν ό- 
ποίαν ένοΰνται οί μυκηθμοί τώνζώων, 
τά  όποΐα φαίνονται ίκετεύοντα τήν 
άνΟρωπίνην βοήθειαν. Οι ταλαίπωροι 
μαΰροι σύρονται, κρατούμενοι εκ τών 
ριζών, έκ τών οχθών τής γή ς , καί 
έν γένει άφ’ ό,τι παρέχει μικράν άν- 
τίς·ασ:ν. ’Αθροίσματα άνθρώπων σχε
δόν γυμνών, ρίγούντων έκ τοΰ ψύ
χους, άπηυδημένων έκ τοΰ κόπου, 
τρέχουσι, φύρδην μίγδην, είς τόν οί
κον, ένώ άλλοι, άφαρπαζόμενοι, κυ- 
λίονται έκατοντάδας τινάς βημάτων 
δπίσω, συνθλιβόμενοι, κατεπτοημέ- 
νοι καί ήναγκασμένοι νά έπαναρχί- 
σωσι τόν φρικαλέον αύτόν άγώνα.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην τά  πάν
τα  ήσαν έν άταξία, ταραχή καί τρό- 
μω· ή καταστρεπτική μανία τοΰ τυ- 
φώνος έξηκολούθει, άλλά δέν ειχε 
φθάσει ετι τόν άνώτάτον βαθμόν τής 
ορμής αύτοΰ* ή μεμονωμένη οικία, ά
νευ στηρίγματος, Ικλινεν, ινα ούτω 
ειπομεν, υπό τήν βίαν τής Ουέλλης, 
είς έκάστην στιγμήν έκινδύνευε νά 
κατα^όεύση* ά λ λ ’ ότε μία σανίς ύ- 
πεχώρησεν, ό άνεμος εισέβαλε καί, 
δίκην μοχλοΰ, άνέτρεψε τήν στέγην. 

Ό  οικονόμος καί πάντες οί μαΰροι 
ί'.πλασίαζον τάς προσπαθείας αύτών

» Ήεοί

διά νά συγκρατήσωσι μέ σχοινία, σα
νίδας, έπιπλα τά μάλλον άδύνατα 
μέρη. Τινές δέ τών εύρωστοτέρων 
μαύρων, έξελθόντες συρόμενοι, ποο- 
σεπάθουν'νά έμπηξωσιν είς τήν γήν 
πασσάλους καί άντερίδας, ινα στηρί- 
ξωσι τήν οικίαν. Ά λ λ ά  τοιαύτη ήτο 
ή μανία τής καταιγίδος, ώστε, ένώ 
μόλις ήδύναντο νά άναπνεύσωσιν, ή- 
ναγκάζοντο νά έξαπλοΰνται πρηνείς, 
κρατούμενοι οί μέν έκ τών δέ. Ενίο
τε έσίγα ή φρικτή τοΰ τυφώνος βοή, 
καί ήκούετο τότε ό θόρυβος τής βρο
χή ς, ήτις επιπτεν ώς πλήθος καταρ
ρακτών, ό ροΰς ό?νων τών έξογκου- 
μένων χείμαρρων,έκριζούντων τά δά- 
σν] μετά πατάγου, και συροντων αύτα 
είς τάς βαθείας χαράδρας των, ή ο
ξεία κατάθραυσις τών δένδρων καί οί 
όξύτεροι ήχοι, τούς οποίους έπρο^έ- 
νουν αί ξύλινοι στέγαι υπό τάς ο
ποίας οί άνεμοι έπάλαιον.

Ή θελέ τις υποθέσει οτι προίστατο 
τής θεομηνίας ταύτης ό σαρδώνειος 
γέλω ς τών δαιμόνων τής κολάσεως. 
Ά λ λ ά  μετ’ ολίγον πάντες οί θόρυ
βοι ουτοι, πάντες ουτοι οί ήχοι, συν- 
εχωνεύθησαν μετά τών βροντών τών 
τροπικών· ή δείνωσις τοΰ άνέμου καί 
ό δονίσμός τοΰ έδάφους άνήγγειλαν 
νέον κίνδυνον. Οί άνδρες έφρικίων, αί 
δέ γυναίκες, γονυκλιτεΐς κύκλω τών 
κυριών αύτών, ίκέΐευον τόν Θεόν.

Έ π ί τέλους παράθυρόν τι βιασθέν 
ήνοιξε δίοδον είς τόν άνεμον, όστις 
έπάταξε τά μεσότοιχα ώς βο7^ή τη
λεβόλου· ή οικία, πάσα σχεδόν ώκο- 
δομημένη έκ ξύλων, ήκούσθη τρίζου- 
σα πανταχοΰ· ή οροφή καί ή στέγη, 
άναρπαγεισαι, έταλαντεύθησαν πρός 
στιγμήν, ειτα έτινάχθησαν ώς έάν 
χειρ γ ίγαντος τάς άπέσπασεν· αί δο
κοί, τά μεσότοιχα ύπεχώρησαν, καί 
τόν πάταγον τής πτώσεως αύτών 
διεδέχθη φρικώδης σιγή. Ή  θύελλα 
άνεπαύετο έπαρκεσθεϊσα είς τά  εργα 
της.

Μετά τινας στιγμάς, οι έπιζήσαν-

a

τες τής φριχτής ταύτης καταστρο- 
? ή ίι έξήλθον τών έρειπίων.................

ΤΗ το  πέμπτη  πρωινή ώρα, ό τύ
φων, άπηυοημένος έκ τών γιγαντια ίω ν 
εφόδων αύτοΰ, δέν έδείκνυτο πλέον ή 
δι’ ασθενών πνοών άνεμου· άλλά  τό 
τέρας άναχωροΰν ήκούετο άκόμη αν
τέχουν  είς τήν άπολιθωθεΐσαν ψυχήν 
τών θυμάτων αύτοΰ.

Π ανταχοΰ έπί τήςόδοΰ καί είς τά 
ενοότερα τοΰ τόπου άνεύρισκον τά 
Γχνη του τυφώνος. Αί έκ καλυβών κα- 
τοικίαι ήσαν κατερριμμέναι κα ίτά κ α - 
ταρρεύσαντα κτίρια άπεστερημένατών 
στεγών αύτών. Ενώ πιον τών οικιών 
έβλεπε τις μαύρους τινάςάκινήτους είς 
διαφόρους στάσε:ς, ή καλλιεργητήν 
τινα , μέ χεΐρας ές-αυρωμένας έπί τοΰ 
στήθους του, τήν κεφαλήν κεκλιμέ·· 
νην, παραδεδομένον είς τόν υπολογι
σμόν τών απωλειών αύτοΰ. ’Α λλα
χού, ανθρώπους τινάς φέροντας τά 
π τώ μ α τα  ή σύροντας τά σώματα τών 
ζώων, τών υπό του άνέμου πεττν'.γμέ- 
νων καί τεθλασμένων. Τ ά  πάντα  έ- 
σ ίγων, ούδεμία ανθρώπινη φωνή, ού- 
δεμία κραυγή ζώου, διέκοπτε τήν νε 
κρώσιμον ταύτην σιγήν. Τώ πτηνά, 
«κ ρ υ μ μ ένα  είς τά ς  όπάς τών βρά
χω ν , και κατά τό ήμισυ αποναρκω
μένα, δέν έ··:ελάδουν παντελώς* τά  δέ 
έντομα ειχον άπωλεσΟή κατά μυριά
δας· ήσΟάνετό τ ις  ότι τό άρμα τοΰ 
θανάτου διήλθε πανταχοΰ.

Lcvilloun (dc la Martinique).

Χ Α Ρ Λ Κ Τ Ι1 Ρ Κ Σ .

Ό  Φ ι λ ό δ ο ξ ο ς .

0  φυλάργυρος εκτείνει χιΤρα αρπα
γή  έφ έαυτοΰ* ό δέ φιλόδοξος έφ’ 
δλου τσΰ ανθρωπίνου γένους.

Όποιαν ιδέαν εχετε σχηματίσει 
περί τοΰ φιλοδόξου,κατεχομένου υπό 
τής επιθυμίας νά άποβή μ έγα ς ; Έάν 
σάς ελεγον ότι είναι έχΟρός έξέπαγ- 
γέλματος πάντων τών άλλων (έννοώ

πάντας τούς Ιχοντας ομοιότητά τινα 
μετ’αύτοΰ),άνθρωπος είς ον ήεύημεοία 
τοΰ άλλου είναι τιμωρία δι1 αύτόν ό 
όποιος δέν δύναται νά ίδη τήν αξίαν 
όποιαδήποτε καί άν ήναι,χωρίς νά τήν 
μισήση καί χωρίς νά τήν πολεμήση* 
ό όποΓος δέν έχει μήτε πίστιν, μηδέ 
ειλικρίνειαν πάντοτε έτοιμος, κατά 
τήν άμιλλαν, νά προδώση τόν μέν, 
νά ύποσκελιση τόν δέ, νά δυσφημίση 
αύτόν, νά άφανίση έκεϊνον διά μ ι
κρόν τι, τό όποιον ελπίζει νά έπωφε- 
ληθή έκ τούτου* ό όποΓος έκ τοΰ ύ
ψους τοΰ ύποτιθεμένου μεγαλείου του, 
τοΰ πλούτου του, άποβαίνει Οεότης διά 
τήν όποιαν δέν υπάρχει ούτε φιλία,
ούτεεύγνωμυσύνη,ούτεύπόληψις,ούδέ 
καθήκον,άλλά πάντα ταΰτα θυσιάζει, 
προσπα0ώνδιάπερις·ρθ5·ών,τεχνασμά
των ειδικών,ί'να τό κάμη τιμίως κατά 
τό λέγειν τοΰ κόσμου· έν όλίγοις, ό

/· f \  «  ^  .  *
οποίος οεν αγαπά ούοένα καί παρ’ού- 
* " Έ άν τθελον τόνΟενός άγαπαται.
ζο^γραφίση ούτω, οπως σάς έοωκα 
τήν εικόνα του, δέν ήθέλατε άνακρά- 
ξει ότι είναι τέρας τής κοινωνίας; Καί 
εντούτοις όσον ολίγον καί άν σκέπτε- 
σθε, έπί τών συμβαινόντων κύκλω ύ- 
μών, δέν ομολογείτε οτι ουτοι είναι 
οί ά λτβεΐς  χαρακτήρες τής φιλοδο
ξίας, ένω άκόμη ορέγεται καί διώκει 
τό τέλος το όποιον προτίθεται.

Bourdaloue.

Ε Κ Ρ Ι Ι Ε Ι Σ  Τ Ο Γ  Β Ε Σ Ο Τ Β ΙΟ Γ .
όταν  6 ΒϊΊούβιος ίν α ι  έν τΐα ά -  
ναβρασαω αυτοΰ, φαίνβται % κορυ- 
φυ του σαλευοίλένη, και βρ:νταί α -  
γνωτΜ ΐ κροτοΰσιν είς τα σπλάγχνα 
της άβΰσσου* Tb ΐϊΰρινον ορος στέ
φεται άπ^ φλόγας, ή υπόγειος 
θύελλα δια^^γνυται είς τους αέ
ρας, και έρεΰγεται λάέας, καπνούς 
και πυροπηδακας ίκ  του βάΟ&υς 
τ ι ς  φάραγγος.

Dclpbino Gay.

Τό πΰρ τοΰ χειμάρρου είναι χρώματος 
άπαισίου· ούχ’ ήττον όταν καίη τάς 
άμπέλους καί τά δένδρα, έξέρχονται 
τούτου φλόγες καθαραί καί λάμπσυ-

ι
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σαι* άλλ1· ή λάβα αυτή είναι σκαια, 
ώς τά ρείθρα τοΰ περιγραφομένου πο
ταμού τοΰ $δου· ρέει βραδέως ώς άμ
μος μέλαινα κατά τήν ήμέραν,καί έρυ- 
Ορά τήν νύκτα. ’Ακούεται δέ, δταν 
πλησιάζη, μικρός θόρυβος σπινθήρων, 
οστις εμποιεί περισσότερον φόβον 
διότι είναι ελαφρός καί φαίνεται ό 
δόλος ένούμενος μετά τής ισχύος του, 
ώς ό τής τίγριδος τών έρήμων ήτις 
βαίνει αργά, λάθρα και μεμετρημένω 
τώ βήματι. Ή  λάβα προχωρεί, προ
χωρεί, ουδέποτε σπεύδουσα, καί ουδέ
ποτε άργοποροΰσα. Έάν συναντήση 
τείχη υψηλά,οικοδόμημά τι όποιονδή 
ποτε, τό οποίον άνθίς-αται είς τήν διά- 
6’ασιν αύτής, τάματα, επισωρεύει ένώ
πιον τοΰ προσκόμματος τούς μέλαι- 
νας καί άσφαλτώδεις χείμαρρους αύ
τής, και τό καταποντίζει έπί τέλους 
ύπό τά ζέοντα ρείθρά της. fH  πορεία 
αύτης δέν εΐναι τοσοΰτον ταχεία, ώς-ε 
οι άνθρωποι νά μή δύνανται νά ά- 
ποφύγωσι ταύτην άλλά τούς κατα
λαμβάνει, ώς δ χρόνος τούς άφρο
νας καί τούς γέροντας, οίτινες, βλέ- 
ποντες αύτόν προβαίνοντα βαρέως 
καί σιωπηλώς, φαντάζονται ότι είναι 
εύκολον νά τοΰ έκφύγωσιν. Ή  λάμψις 
αύτής είναι τοσοΰτον φλογερά, ώστε, 
κατά πρώτον, ή γή  κατοπτρίζε
ται έν τώ ούρανώ καί τφ  δίδει τήν 
οψιν διαρκοΰς αστραπής* δ ούρανός 
ομοίως άντανακλάται έν τή θαλάσση, 
καί ή φύσις περιβάλλεται διά τής 
τριπλής ταύτης είκόνος τοΰ πυρός.

Ό  άνεμος ακούεται καί φαίνεται 
διά τών περιστροφών τών φλογών 
είς τάς φάραγγας, δθεν έξέρχεται ή 
λάβα. Φοβείται τις έκ τών συμβαι- 
νόντων είς τούς κόλπους τής γής, 
καί αισθάνεται δτι παράδοξοι ανα
στατώσεις τήν σαλεύουσιν ύπό τούς 
πόδας μας. Οί βράχοι, οίτινες πε- 
ρικυκλοΰσι τήν πηγήν τής λάβας, 
καλύπτονται έκ θείου καί άσφάλτου, 
των όποιων τά χρώματα εχουσί τι 
το καταχθόνιον. Ηράσινον πελιδνόν,

μελάγχρουν κίτρι νον,έρυθροΰν σκαιόν 
σχηματίζουσι διαφωνίαν είς τούς ό- 
φθαλμούς καί ταράττουσι τήνορασιν.

Ό ,τ ι περικυκλοί τά ήφαίστια ά- 
ναμιμνήσκει τόν αδην, καί αί περι- 
γραφαί τών ποιητών έλήφθησαν ά- 
ναμφιβόλως έκ τών τόπων αύτών.

Madame de Stacl.

Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ .

ΑΣΜΑ. ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ.

Πουλιά που ταξιδεύετε 
είς τον πλατυν αιϋέρα,

K at πνέετε ελεύθερα 
ελεύθερον αέρα,

—  ο ο  —

Ιίεράστ* άπ* της πατρίδας μου 
τ ’ αγαπημένα μέρη,

Οπου τ* άηδόνι κελαδει 
χ 1 ή φύσις ολη χαίρει*

— οο—
όπου νυφιάτικη στολή 

είναι ή γη ’ντυμένη,
2άν νύμφη ποΰ τον εραστή 

Ν’ άγκαλιαστ^ προσμένει.

—οο—
Σταθήτ' εκεί ποΰ πλάτανος 

άπλόνει τά κλαδιά του>
Και χύνει κρύσταλλα νερά 

μ ία  0ρύσι άπ6 κάτου.

— οο —
Εκεί 4ν τήν γλυκόφθαλμη 

ψυχή μου απαντήστε, 
Πουλάκια χαιρετήστέ την 

και πάλ ι χαιρετήστε.

—  ο ο —

Εΐν’ εύμορφη σ&ν άγγελος 
Χαμόγελο ώραιο 

Στο πρόσωπό της χύνεται 
τ ί  τρυφερά το νέο.

—οο—
Ε ις  τά πλευρά της παίζουν* 

μέ τή λεπτή τήν αΰρα,
Τ ά  καλοκτενισμένα της 

μακριά  μ α λ λ ιά  κα ι μαύρα.

— ο ο —

Πέστι της πω ς στά σίδερα 
i  εραστής της λυόνβι,

Αλλ* οσο ’κείνος φθείρεται 
ή φλόγα άνδριιόνιι

— 00—

Πσΰ ϊχ ε ι  μ ις  τά  οτήβ’ α του* 
τ& χώ μ α  &ν ακόμα  

ΛΙν έφαγε τ& έρημο 
κ « ί δυστυχό του βω μα*

Α κ ό μ α  5 ν  τ ά  υ ,ά τ ’ α του  
V8pb δ λ ι γ ο  έ χ ο υ ν ,

Σ υ  τ ά  κ ρ α τ ε ίς  ε ίς  τ ή ν  ζ ω ή ,  
κ α ι  δς’  έσέ α ν τ έ χ ο υ ν .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΔΡΛΓΚΑΣ.

Εΰχ«ρί<·;(ος δ-ψ,οσιεύομεν τό αφελές τοΰ- 
το ποιηματιον τοΰ Κ. Ν. ^Ιαταράγκα, 0- 
περ δείκνυσίν δτι έπιφοιτα πως αύτώ ή 
γλυκεία τοΰ άδελφοΰ μοΰσα* άναμιμνήσκει 
8* ήμΐν τό παθητικώτατον δημώδες ασμα*

Μαυρά αου χελιδόνια κι’ ασπρα μου πουλιά» 
Κσείς ψηλά πού πατε κατά τον τόπίν μου, 
Γ ’ά χαμηλώσατε* γραφή μία  νά σας δώσω 
ί2ά τήν καλή μου και τή μάνα μου.
Μηλιά ’χω r-ήν αυλή μου και ζ“ήν πόρτα μου* 
Στα φύλλα της καθήατε και τραγουδήσετε*
Και πέτε τής καλής μου, τής δόλια; μάνας μου,
IIως μένα μ ’ έπαντρέψαν εις τήν ξενητειά,
Και μουδωκαν γυναίκα μάγισσας παιδί.  
Μαγεύει τά  καράβια και δεν πλέουνε, κτλ.

Τό όποιον τραγωδει μακράν τής π α 
τρώος του μαγευθείς, ώς λέγει, ναύτης τις 
ισως, παρατηρών τά πτηνά αιθέρια βαίνον- 
τα , και τα οικαδε μετά ποΟου αναμΐ(Λνη~ 
σκόμενος.

Ο Τ Ι Λ Ι Α .
(Συνέχεια και τέλος.)

0  Ι^ρρικος παρετήρησε την νεαν κόρην 
μ έ  οφθαλμούς πλήρεις δακρύων, ε ίτα
9 f %

εστραφη πρός τόν πατέρα  καί τήν μ η τέ 
ρα αυτοΰ, ως έάν ήθελε νά τοΐς είπη. —  
ίδοΰ εκείνη τήν όποιαν τοσοΰτον πεοιε- 
φρονήσατε!

V |  ^

—  A . είσαι εύγενές πλάσμα , άνέκρα- 
ξεν ό δοΰς μ ετά  ζωηρας συγκινήσεως, καί 
αδύνατον νά μοί άνταμειφθνίς παρά τοΰ 
ούρανοΰ δ ιά  τήν αρετήν σοΰ. ’Επειδή δέ 
ή περιουσία τοΰ κόμητος Βέρνιχ άπεδόθη 
νομιμως παρα τοΰ επιτρόπου αύτοΰ, θέλω 
μετριάσει, όσον ή δικαιοσύνη μέ τά ε π ι
τρέπει, τήν έξυρίαν του κα ι θέλω δ ια τη 
ρήσει τον υιόν του έν τνί υπηρεσία μου.

τ δ δνομα, τό όποιον δέν 
εχω  τό όικα ιω μα νά ©έρω, εϊπεν ό Ε ρ 
ρίκος.

· ~  Πολυ καλά, ύπέλαβεν ό δούς* έπα- 
ναλαβετε τό αληθές δνομα τοΰ πατρός 
σας* δια τοΰ πνεύματος, διά τών τιμίων 
ύμών αισθημάτων θέλετε τό εξευγενίσει*

καί αν π ο τε , προσεθηκε λαμβανων τήν
χεϊρ* τής ό τ ιλ ία ;  καί Οέτων αυτήν είς
τήν τοΰ Ερρίκου, έάν ποτε σκεφΟητε νά
εςέλθ/ϊτε τ*?;ς ευθείας όδοΰ, ή νεάνις αυτη,
είμαι βεζα ιο :, θέλει σας επαναφέρει είς
αυτήν* διότι έμέ αύ:όν διά τής αρετής
της έπανεφερεν είς αίσθησιν τοΰ καθή
κοντος μου.

Τ Ε Λ Ο Σ.

Η  ΚΟΡΗ TOY TEAQSJOY.

Δ III Γ Π Μ Α .

I.

Κατά τό 1 809  ό χειμών η το δριμύτα- 
τος όστις δε δεν έγνωρισε τοΰτο δύναται 
να με πιστευσνι, διότι έχω καλήν μνήμην.

Κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ Δεκεμ
βρίου, ό Ρηνο; έπάγη έκ της μιας δχθης 
μ έ χ ρ ι  τής άλλης, καί τοσοΰτον στερρός έ- 
γενετο ό παγετός, εύΟΰς ές άρχης, & rt μ έ
γιστα άμάξια διέβαινον επ 'αύτοΰ. Οί δέ 
βαρελοποιοί προς μνημόσυνον τοΰ μ εγ ί
στου του του ψύχους κατεσκεύασαν βαρέ- 
λιον έν τώ μέσω τοΰ Ρήνου.

ΓΙερί τά  τελη τοΰ μηνός τούτου τό ψΰ- 
χο; ηύςησε μέχρι τοΰ άνωτάτου βαθμού* 
ήτο δέ μάλιστα κατά τήν 30 Δεκεμβρίου, 
οτε άνεμος ψυχρός έσύριζε διά μέσου τών 
στενών όδών της μικράς πόλεως ΰα κχα - 
ραχης. Οποια σκοτεινή νύς! Νέφη πυκνά 
έκάλυπτον τόν ουρανόν ώ^ττε ούδ’ ό φω* 
τεινότερος άστήρ έφαίνετο. Δεκάτην ώραν 
εσήμανεν ή εκκλησία τών προτεσταντώνΤ 
τα  καπηλεία εκλειον καί έκαστος έπέ- 
στρεφεν είς τήν οικίαν του. Μετ όλίγον 
τά  φώτα έσβεσθησαν, καί σιγή τοιαύτη 
επεκρατησε κατά τήν πόλιν, ώς έάν ουδέ 
ψυχή μία εζη έν αύτη.

Κ ατά τήν ώραν ταύτην, άνθρωποί τινες 
ώλίσθαινον λάθρα, έν τνί οικία πορθμέως 
τινός όνόματι Βρουνέτου.

Ταΰτα συνέβαινον κατά τήν εποχήν τοΰ 
ήπειρωτικοΰ αποκλεισμού, δτε πάντες (Α 
πορθμείς τοΰ Ρήνου μετήρχοντο τό λ α - 
θρεμπόριον.

0  Βρουνέτος ίτο  αρχηγός τών λαθρεμ
πόρων της Βακχαράχης* κατφκει δέ παρλ 
τόν ποταμόν μετά τοΰ αδελφού του Στ<5- 
φελλ έν τινι οίκίσκφ, όπου εύρίσχομεν αύ-
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»ίόν χαθήμενον τίνος μεγάλου έδρά- 
νουδερματίνου, καπνίζοντα πίπαν μακράν, 
καί περιμένοντα τούς συντρόφου; αύτοΰ, 
μεθ’ ών είχε συμβούλιον.

ή  Ούρα ήνοιξε καί τις ψωραλέος άνήρ 
βίσήλθε, Σκούρος καλούμενος, 2νεκα τής 
χροιάς τού προσώπου του καί τής μακρας 
μαύρης γενειάδο; του. Μετά τούτον είσήλ- 
θεν άλλος τις μικρό; καί Η χητικό;, τόν 
όποιον ό Βρουνέτος καί ό Στόφελλ έχαι- 
ρέτησαν καλούντες αύτόν Σνούκερον.

— · Κ αθίσατε, ειπεν ό Βρουνέτος, χω 
ρίς ν’ άνασηκωθί).

Έπλησίασαν τότε τά  σκαμνία των είς 
τήν έστίαν, παρά τνί όποία ό Στόφελλ, 
δστι; έξεπλήρου έν τή οίκί^ καθήκοντα 
οίκονόμου γυναικός, όίθησε μικράν τράπε
ζαν τραγόποδα, έπί τής όποιας εκειτο άγ- 
γειον πλήρες οίνου καί Sv μόνον ποτήριον, 
κατά τήν συνήθειαν τού τόπου.

όταν ό Σκούρος καί ό Σνούκερος έκά- 
θησαν, ό Βρουνέτος έπλήρωσε τό ποτήριόν 
του οίνου καί τό επιεν είς ύγείαν τοΰ Σκού
ρου’ οί άλλοι τό ένέκρινον" εΐτα αί π ϊπα ι 
ήψαν καί ή διάσκεψις ήρζατο.

—  ΐίπληροφορήθην, ελεξεν ό Βρουνέ
τος, οτι υπάρχει εις Κώβην πλούσιον φορ· 
τίον μεταξωτών καί μάλλινων υφασμά
των καί Αγγλικών τριχάπτων. Πρέπει 
πάντα ταΰτα νά μετακομισθώσιν εις Πα- 
ρισίους δσον τό δυνατόν ταχύτερα, διότι 
άνεμοι έναντίοι ήργοπόρησαν τό πλοΐον είς 
τήν θάλασσαν. Βλέπω κέρδη μεγάλα είς 
τήν ύπόθεσιν ταύτην- άλλά μάς άναγκαιοΐ 
έκτός τού Εδμόνδου καί άλλος τις τνί; 
εμπιστοσύνης, διότι τά εμπορεύματα είναι 
δινιρημέν* είς £ξ δέματα.

—  Εΐς άνθρωπος είναι ευκολον νά εύ- 
ρεΟ?ί, ειπεν ό Σκούρος, ό Φίλιππο; είναι 
κατάλληλος.

Καί ό Φίλιππο; έγένετο δεκτός παμψηφεί.
—  Ποίαν όδόν θά άκολουθήσωμ.εν ; ή- 

ρώτησεν ό Σνούκερος.
—  ΐΐσκέφθην έπί τούτου, καί ιδού τ ί  

σχέδιον έσχημάτισα, άπεκρίθη ό Βρουνέ
τος. Τά πάντα είναι λευκά Ιζω’ ή χιών 
καλύπτει πεδιάδα; καί δρη* περικαλύ- 
πτομεν τά εμπορεύματα μέ λευκά πανία* 
ένδυωμεΟα καί ήμεις λευκά καί στοιχη
ματίζω δέκα πρός ί£να, δτι θέλομεν διέλ-
θει έκατόν βήματα πλησίον τού τελώνου 
χωρίς νά μας ίδτ·,.

— Ναι, ναΐ, ύπέλαβεν δ Σνούκερος με
τά  γέλωτος έμπαικτικού, έάν ύποθέσωμεν 
δ τι είναι , τυφλός τόν Ινα όφθαλμόν καί 
δτι δέν βλέπει μέ τόν άλλον.

—  Σιώπα σύ, έπέταξεν ό Βρουνέτος* 
έχεις πάντοτε νά είπης κάτι Tt έναντίον 
τών ιδεών, τάς όποίας δέν ήμπορεΐ νά 
χωρέσνι τό κεφάλι σου. Μάθε δμως δτι, 
χθές τό έσπέρας πρός δοκιμασίαν, έπεοά- 
σαμεν ό Έδμόνδος καί έγώ, φέροντες ούο 
δέματα έπί τών ώμων, έκατόν πενήντα 
βήματα μακράν τού τελώνου Βάουερ, χω 
ρίς νά μας ϊδν). Αί τ ί λέγετε τώρα;

—  Διάβολε! άνέκραξεν ό Σνούκερος, 
είναι νόστιμον τούτο, ίδού θάρρος τό ό
ποιον μ* έμπνέει σεβασμόν.

—  Θέλεις λοιπόν νά περάσωμεν άπό 
τό ίδιον μέρος; ήρώτησεν ό Σκούρος. Γνω
ρίζεις δτι ό Βάουερ είναι ό πονηρότερο; 
μεταξύ των τελωνών, καί μόλι; ήλθεν εί; 
Βακχαράχην έγνώρισε καλλίτερα τούς άν- 
θρώπους καί τούς δρόμους παρά πάντες οί 
άλλοι προκάτοχοι αύτοΰ . . .  Τις ήξεύρει. 
έάν δέν άνεκάλυψε τά ίχνη μας;

—  ’ίδού έρώτησις καλή διά παιδία, 
είπεν ό Σνούκερος.

—  Νομίζεις δτι ό Βρουνέτος έχει τό
σον ολίγον νούν; ύπέλαβεν ό άρχηγός με
τ ’ ειρωνείας.

Είτα άπόσύρας τήν πίπαν έκ τού στό
ματός του, έξηκολούθησε* «χθές έπέρασα 
μέ τόν ’Εδμόνδον άπό κάτω τού φρουρίου 
καί τοΰ πετρίνου σταυρού* ό δρόμος ήτο 
δύσκολο; χωρί; αμφιβολίαν, άλλ’ ήμεις 
έπεράσαμεν. Τώρα δμω; θά περάσωμεν άπ’ 
έπάνω* Οά ύπάγωμεν είς τό χωρίον Μά- 
νουεχ’ έκεΐ θά άναπαυθώμεν περιμένον- 
τες τό σημειον έκ τού Χενχάουζεν. Έάν 
τά πάντα πηγαίνουν καλά είς τό χωρίον, 
θά ύπάγωμεν νά θέσωμεν τά  δέματά μας 
είς τήν οικίαν τοΰ γέρου-κουμπάρου μας.

Τό σχέδιον τούτο ήτο τοσοΰτον καλόν > 
καί έξετέθη μετά τόνου τοσοΰτον θετιτ 
κού,ώστεούδείς άντέλεξεν.

—  Είναι γνωστόν ποιο; θά ήναι είς 
τόν σταθμόν τού περάματος τού ποταμού} 
ήρώτησεν ό Σκούρος* θά -ήναι ό Βάουερ;

— 0  Έδμόνδος δύναται νά τό μάθτι, εί- 
πενό Βρουνέτος. ό  δέ Στόφελλπροσέθηκεν.

—  0  Έδμόνδος ήμπορεΐ καλλίτερ* 
άπ ' δλους* διότι ή Μαρία, ή κόρη τοΰ Βά- 
ουερ, είναι έρωμένη του.

κ ο ν ι κ π 0 »

0  Στόφελλ Ικαμε τήν παρατήρησιν ταύ- 
την θέλων νά έγγίσνι τήν εύαίσθητον χορ
δήν τού Σκούρου, ό όποιος ήτο θείος τού 
Έδμόνδου, καί έπληγόνετο ή υπερηφά
νεια αύτοΰ, ένεκα τών σχέσεων τοΰ άνε- 
ψιοΰ του μετά τής κόρη; μυσαρού τελώνου.

—  Αί τ ί λέγεις; ήρώτησε προδήλων 
βλέμμα όξύ έπί τού Στόφελλ. Τά χείλη 
του συνεστάλησαν καί πορφύρα διεχύθη 
έπ ί τοΰ προσώπου του.

— · Λέγω οτι γνωρίζει ό κόσμ.ος όλος.
—  Αί λοιπόν επειδή ό κόσμ.ος δλο; 

καί σύ . . . .  ήρχιζε νά κράζη ό Σκούρο; 
κτύπων ίσχυρώ; τήν τράπεζαν διά τής 
•πυγμή; του" άλλά πριν ή τελειοίστι ό 
Βρουνέτο; ελαβε τόν βραχίονα του καί μέ 
βροντώδη φωνήν « ειρήνη!» εκραξεν, ή ό
ποία εκαμ.ε νά.σιωπήσωσι πάντες.

—  Πιστεύει; σύ γερο-τρελλε, οτι ό 
Έδμόνδο; είναι τυφλό;; ολοι οί νέοι τής 
πόλεω; τρέχουσι κατόπιν τή ; κόρης τοΰ 
τελώνου καί προσπαθούν νά τ?) άρέσκωσι 
διότι δλοι θαυμάζουσι τήν καλλονήν καί 
τάς άρετά; αύτής.

—  Μή όμώώμεν περί τοΰ Έδμόνδου, 
είπεν ό Σνούκερος γελών άφοΰ καί ό Βρου
νέτο; θερμαίνεται επίσης έκ τή ; καλλο
νή; τής κόρης.

—  ί ΐ  παρατήρησι; αυτη εστρεψεν έπί 
τό κωμ,ικώτερον τήν εριν, ώστε καί ό 
Σκούρος, τού οποίου ή όργή δέν διήρκει 
έπί πολύ ουδέποτε, δέν ήδυνήθη νά μ.ή 
γελάσνι μετά τών άλλων.

— · Ναι, Σνούκερε, ύπέλαβεν ό Βρου
νέτο;, έάν ήμην νέος ώ; ό Έδμόνδος ήΟε- 
λον νυμφευθή τήν νέαν ταύτην ευθύς' ή 
πόλις μας έφημίσθη πάντοτε διά τήν ω
ραιότητα τών γυναικών της" άλλ’ έν τ ι 
μή άφ’ ού χρόνου ή Μαρία είναι έδώ, δ- 
λαι αί άλλαι κόραι άμαυρούνται ένώπιον 
αύτής . . . Καί έάν αύτη νΟελε λευκό- 
τρίχα πορθμέα ώς έμέ, από ταύτης τή ; 
έσπέρα; ήθελον άρχίσει νά τήν έργολαβώ.

ή  άνακοίνωσις αύτνβ, ή κατά τό ήμ.ι- 
συ άστεϊα καί σπουδαία,ίπνιξε παν σπέρ
μα διχονοίας* συνεφώνησαν περί τοΰ τό 
που καί τής ώρας τής συνεντεύζεω; εί; 
Κώβην, καί ώρισαν τήν 31 δεκεμ-βρίου 
πρό; τήν 1 ίανουαρίου, έλπίζοντε; εί; τήν 
γενικήν ευθυμίαν, ενεκα τή ; πρώτη; τού 
Ιτο υ ;, νά εΰρωσι τούς τελώνας όλιγώ- 
τερον έγρηγοοοΰντα; τού συνήθους.

II

Κατά τήν εποχήν τού Τρυγητού, ά- 
φίκετο είς Βακχαράχην τελώνης τ ις , 
τού οποίου προηγήθη ή φήμη τής πονη
ριάς καί ή έπιτηδειότης* ήτο Αλσασιανός 
καλούμ,ενος Βάουερ" πάντες έΟορυβήθησαν 
είς τήν έμφάνισιν τού μικροσώμου καί 
στρογγύλου τούτου ανθρώπου* διότι έάν 
πάντες δέν μ.ετήρχοντο τόν λαΟρεμτ*ο»ον, 
πάντες δμως ήγόραζον λάθρα" καί ούδέί; 
έπορεύετο έκεΐΟεν τού Ρήνου χωρίς νά 
φερν] μεθ' έαυτοΰ, επιστρέφουν έκ τής Κώ- 
βης ήμ.ίσειαν όκάν καφέ ή δέμα καπνού 
ή πήχεις τινάς πανικών" ένώ πάντα ταύ- 
τα  ήταν άπηγορευμένα, άν καί οί καλοί 
τελώναι έκλειονπολλάκις τούςόφθαλμούς.

’Εν τούτο'.ς ό Βάουρ δεν έδείκνυτο το- 
σούτον αυστηρός δσον τόν ένόμισαν’ άλλ* 
ά'φινε καί αύτός νά διέρχωνται τά μικρά 
ταΰτα λαθρεμπορεύματα" ανέπτυσσε δέ 
τήν ένεργητικότητα αύτοΰ κατά τών ές 
έξ έπαγγέλματος λαθρεμ,πόρων. Ητο ευ
προσήγορο; πρός πάντας τούς άλλους, καί 
οσάκις είχε καιρόν δ'.ήρχετο αύτόν ύφαί- 
νων λεπτά  λινά ύφάσμ,ατα, δπερ τόν έ- 
σχέτισε μετά τών κυριών τής πόλεως,καί 
έπροξένησεν αύτώ ού μικράν ύπόληψιν. Η 
δε θυγάτηρ του Μαρία τώ  προσέφερε τήν 
εύνοιαν τού άρρενος φύλου.

ί ΐ  Μαρία ήτο δεκαεξαέτης τήν ήλικίαν 
καί δέν ήδύνατο νά τήν ίδη τις χωρίς νά 
έκπλαγή εκ τής καλλονής αύτής.

Οί μεγάλοι κυανόλευκοι όφθαλμ,οί τη ; 
ένέφαινον τόσην γλυκύτητα, τόσην αθωό
τητα , νοημοσύνην καί άγνότητα ύπό τάς 
μακράς καί πυκνάς βλεφαρίδας της, ώστε 
δέν ήδύναντο νά τήν ίδωσιν ατιμωρητί* 
καί έν τούτοι; έπανήρχοντο πάντοτε’διό
τ ι εί; έκαστον νέον βλέμμ.α άνεκάλυ- 
πτον νέον θελγητρον. Τό μέτωπον αύ- 
τή ;, υψηλόν καί λευκόν, περιεβάλλετο 
άπό άφθονον κόμην ξανθήν, τήν όποίαν 
έβροστρύχει άφελώ;, καί . . .  αλλά τ ί ;  Ή 
ανάγκη τή ; λεπτομερούς περιγραφής τής 
καλλονή; αύτής ;

0  Έδμόνδος τήν έζωγράφησε διά μ ια ; 
λέξεως, ό'τε πρώτον τήν είδε’ « είναι ά γ 
γελος !« άνέκραξε’ καί είπε τήν άλήΟειαν.

Ηγνόει πόσον ήτο ώραία, άλλά τό  
γλυκύ βλέμμα της καί ή εκφρχσις τού. 
προσώπου τη; έ|Λαρτύρουν ττότον ητο άγκ-,



θνί* 'h εΰσχημοβύνη αύτνίς έν. τίί έκκλη- 
cict. έδείκνυε την εΰτέβειάν της* καί ή **- 
θαρότης, ή επικρατούσα έν τη οικία της, 
προσέθίτεν εις τάς άλλας αυτής άρετάς. 
Είς Τελώνης δέν εχει ποτέ περιττά, καί 
εντούτοις ή Μαρία ευρισκέ τ ι πάντοτε 
νά δίδη είς τοΰ; πτωχούς. ή  Ιέ  πόλις 
μιά φωνίί εύλόγει καί έπ^νει αΰτνίν.

—  * Είδες τήν ώραίαν κόρην του τε
λώνου; » ήρώτουν άλλήλους ol νεανίαι 
τής πόλεως συναντώμενοι.

0  Έδμ<5νδος έρυθρία όσάκις άπεύθυνον 
αύτω  τήν έρώτη<πν ταύτην. Εΐχεν ίδεϊ 
τήν Μαρίαν ή δέ είκών αύτής ένε^αρά- 
χθ η  δ ιά  παντός είς τήν καρδίαν του’ τήν 
Ιβ λεπε  δέ προστούτοις καθ' έκάστην, δ ιό - 
τ ’ι η-ταν γείτονες.

Οταν οί άλλοι νεανίαι τής πόλεως 
περιποιούντο αύτήν, αύτός άπεμακρύνετο" 
καί έν τούτοις, παραδό;ως5 τά βλέμμα
τα  τής Μαρίας έζήτουν αύτόν έκ προτι-
μήσεως μεταξύ τών άλλων.
1 </ * * , , ,

Οταν ό Ρήνος επαγη από τής μιας μέ
χρι τής άλλης όχθης, κάΐ πάντες άνέβησαν 
έπί τών επάλξεων, ΐνα ιδωσι τό σπάνιον 
τοΰτο φαινόμενον, έπεφάνη καί ή Μαρία 
επίσης. Εΐχεν άπειρα νά έρωτ/,ση καί π ά 
σας τάς έρωτησεις αύτής άπέτεινε πρός 
τόν Έδμόνδον,τοΰ όποιου ή καρδία έπαλ- 
λε σφοδρώς έκ τής χαράς' άπεκρίνετο 
μετά προθυμίας,καί αυτή έγένετο ή πρώ
τη αφορμή σύνδεσε ως ήδέων σβέσεων, 
αί όποΐαι άπέβησαν οίκειότεραι ό'ταν ή 
μνξτηρ τοΰ ’Εδμόνδαυ ήσθένησε. Τότε ή 
Μαρία έπεσκεπτετο την γείτονά της, καί 
έβοΥ,θει τόν υίόν της ινα τήν περιποιήται.

11 ασθένεια ητο όΕεϊα καί *5ΐ'/,ρκεσεν 
έπί πολύ. II Μαρία εμεινε νύκτας όλο- 
κληρους αγρυπνούσα έπί τοΰ προσκεφα- 
λαίου της χτ'ρας, ϊνα 6 ’ΐίδμόνδος, ό'στις 
έκοπία πολύ, άναπαύηται ολίγα; ώρας. 
Κατέκτησε τήν φιλίαν τής */γ,ρ*ς. Πως 
ήίύνατο νά τήν άρντ,θνί είς νεαν κόρην ή 
όποία προσεφέρετο αύτη ώς θυγάτηρ της;

6  δέ Έδμόνδος δέν ήδύνατο νά άπο- 
στρέψη τά βλέμματά του έκ τής Μαρίας, 
£ταν έκ,άΟητο πλησίον αύτής καί είργά- 
ζωντο ό{Λθΰ“ έσκέπτετο δέ οτι ουδέποτε 
ηΟελεν εΰρεΐ καλλιτέραν μνηστήν. Σκέψις 
εντελώς φυσική, άλλά τήν δποίαν δέν έ- 
τόλμα νά μεταδώση είς εκείνην, '/(τις ητο 
τό άντ^είμενον αύτής. Οί οφθαλμοί έν

τούτοις αύτοΟ ώμίλουν έάν τά χείλη ξ« 
μενον κεκλεισμένα.

Πώς συνέβη! δεν ή£εύρω* ημέραν τινά 
ώραίαν, 8τε ή χνίρα εύρίσκετο πλέον είς 
άνά^ρωσιν, ή Μαρία εύρέθη είς τάς άγκά- 
λας τοΰ Έδμόνδου, οστις Ισφιγγεν αύτήν 
έπί τής καρσίας του,καί τή  £δωκε τό πρώ
τον, τό γλυκύτερον φίλημα έρωτος, έπί 
μαχρόν χρόνον έν σιγνί τραφέντος καί έρ- 
ριζωμένου είς τά  Ιγκατα τής καρσίας του. 
ίκ το τε  πλέον δι* αυτούς ητο αιώνιον Ιαρ, 
ένω εύρίσκοντο έν τη καρδία τοΰ χειμώ
νας* ένφ k  δλους & ουρανός έκαλύπτετο 
άπό πυκνά νέφη, ύπήρχον διά τάς δύο ταυ 
τας έρώσας ψυχάς αστέρες έπί τοΰ στερεώ
ματος.

0  άγνός έ'ρως είναι δειλός καί απο
φεύγει τά βλέμματα τοΰ κόσμου. Ε ν
τούτοις εύρίσκοντο οφθαλμοί περισσότερον 
οξυδερκείς τών τοΰ τελώνου, οίτινες ή- 
σθάνοντο μίσος κατά τοΰ Έδμονδαυ, ενε- 
κα τοΰ επαγγέλματος αύτοΰ, καί διότι 
ουδέποτε είχε πράζει κακόν τι εις τόν 
Τίάουερ. Ό  "Εδμόνδος εΤγε πολλούς τούς 
φΟονοΰντας αύτόν, έπειοή ή Μαρία είχε 
πολλούς τού; θαυμαστάς. (’Ακολουθεί).

’Εκ τοΰ Γαλλικού τοΰ Edouard
Scheffter.

Ό τα ν  ό Κρόμβελ εϊσήρχετο εις 
ΑονΒϊνον νικητής του Καρόλου J, διά 
μέσου άπειρου πλήθους λαού, συ^- 
ρεύσαντος νά τόν ίδη* είπε τις τών 
άκολοόθων αύτοΰ.

—  Παρατήρησον, στρατηγέ, πό
σον πλήθος ήλθε νά σάς ιδη διαβαί- 
νοντα.

•—· ΪΙερισσότεροι, άπεκρίθη ο Δι- 
κτάτωρ τής Α γ γ λ ία ς , ήθελον τρέ- 
ξει νά μέ Γδωσιν, έάν έπρόκειτο νά 
καρατομηθώ.

— οο-™*

Ό  βαθύπλουτος Φ οσχΐλδ λέγεται 
οτι ειπέ ποτε, έμβλέπων τόν ούρανόν, 
κατόπιν εύχαρίστου είοήσεώς— Ό ,τ ι  
φωτίζει δ ήλιος, Πλάστα, άνήκεε 
επίσης εις έμέ καθώς και εις σέ.

Ε . θ .


