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δ τα ν  οί φυσιοδιφαι του μεσαίωνος δι~ 
εκήρυττον τόν νόμον τούτον «Πχσα ύυνή
Υ * *2Γ * ~ t / * λ*ί,ωσα ες ωου τίκτεται»  (onm e vivum ex 
Ονο), °ύδεν άλλο έποίουν ή περίληψιν 
του διδακτικού τύπου τών ύπό Τ(όν Βρα^- 
μανών άναπτυσσομένων περίκόσμ,ου ιδεών, 
καί διατηρουμ,ενο^ν είσέτι, αν ή Ιστο
ρία τής μεγάλης ινδικής παραδϋσεως ά - 
πωλεσΟη. Αληθώς ή μυθολογία τών 
Βεδών διηγείται ήμιν οτι τό ώ6ν ανέ
καθεν υπήρςεν ό τύπος ύπό τόν οποίον 
παρισταται είς τόν αισθητόν κόσμον τό 
αιώνιον καί άπειρον Ον.

Τό μικροσκοπιον ερχεται νά επιβεβαι
ωσ/ι τάς όιόασκαλί%ς ταύτης τής βραχ- 
μανικής θεοκρατίας, διότι ή βαθεΐα με* 
λέτη τής ανατομίας διδάσκει ήμας δτι ό 
μικρός Θεός του κόσμου τούτου άρχεται 
κατά τόν αυτόν τρόμον, καθ' 8ν καί ή 
ένσαρκωσις αύτου του άπειρου Οντος. 
Ινα σπουδασωμ,εν άρμοδίως τό ώόν, φέρε 
άναλύσωμιν τόν κόκκον, 8ν ώς ώόν ατε
λές θιωρητέον. Θά Ιδωμεν οτι ούτος λα μ 
βάνει έκ του έζωτερικου κόσμου τήν υγρα
σίαν ν(τις είναι τό αρχικόν στοιχείο ν της

ύπάρξεώς του, καί τήν θερμότητα ής ά- 
νευ δέν δύναται νά ύπαρξη.

Δύναται τις νά σπουδάση καί άνευ μ ι
κροσκοπίου τάς φάσεις τής άναπτύζεως 
του κοκκου* καί τοϋτο δύναται νά *ίναι 
ώφέλιμον* ’Αλλ* ό φίλος τής φύσεως δσ* 
τις άκροαζεται ήμας δ ιατί νά μή προβνί 
μακρύ τερον τής όράσεως *, Ας παρατηρησ^, 
ναι, δ ι’ ισχυρας μεγενθύσεως τήν πολλα
πλήν κατασκευήν τών διαφόρων μορίων τών 
πρός θρέψιν του εμβρύου προωρισμένων.

Ακόμη και εκεί θά ιδνι τά θαύματα 
τής κατασκευής του έξωτερικοΰ περιβλή
ματος, η τις καί τοι ήττον διε»ργασμένη 
τών κόκκων τής γύρεως (ήτις, ώς γνω
στόν, εινχι τό γονιμοποιητικόν άρ^εν δρ- 
γανον του φυτου), έν τούτοις δέν είναι 
άναςία του θαυμασμου ήμ,ών. Θελομεν 
ευρεϊ αυτήν πεποικιλαένην* νραααωτήν,. . t* ( * * . · * 4 I 3
λελαςευμ.ενην κατά πάντα δυνατόν τρό
πον, Οί κοκκοι τών όρχιοειδών (του σαλέ· 
τϊιος λ. χ .)  φαίνονται περιειλτμμένοι ύπό 
διατρήτου δικτύου, καί κατά λόγον άναμ- 
φιβόλως δύσκολον νά έννοηθ$, ούχ1 ήττον 
δμως υψηλόν. Απαξ έννοηθέντος του φυ
τικού ώου, άς μεταβώμεν είς τό πτηνόν 
άλλα βαθμηδόν καί ούτως ώστε ν' άρ~ 
χίτωμεν λαμ.βάνοντες τά μικρότερα ώά,'
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οί* ftp’ ttatfv %Xm τών βατράχων, 
τών σαλαμανδρών, τών όστιωοών I- 
χθύων, τών αρθρωτών, τών μυκο- 
ζώων, τών ζωόφυτων, δλων τών κατωτέ
ρων βντων, δλων ixtfvuv, άτινα, 6 (  *** 
τωτέρω θα ( ia j t iv , φαίνονται κο^οΐ{ κοι* 
νάς ίοιότητας πρός τά  φυτά ίχοντα.

'Γά σωμάτια ταϋτα, άλλοτε προσκε- 
κολλημένα τά  μέν έπί τών δέ, άλλοτε 
κομψώς περιπλεκόμενα πρός άλληλα, είσί 
διαφανί, καί δύναταί τις ευκόλως ν* πα- 
ρασταθίί είς τήν τελεσιουργίαν τοΰ αρ
θρωτού,’ τοΰ ζωόφυτου καί αύτοΰ τοΰ ιχ 
θύος’ θέλετε ίδεϊ υφιστάμενα μεταμορ
φώνεις τοσοΰτον πολυάριθμους καί σπβυ- 
δαίας, καθόσον άνήκει έν τ ?  κυριαρχία 
τών ζώων εΐς ύψηλότερον είδος.

Τό ώόν τοΰ πτηνού, μεγαλείτερον δν, 
δέν δυνάμεθα νά παρατηριίσωμεν αυτό έν 
συνόλω διά τοΰ μικροσκοπίου. 0  άτομο- 
λογικί επιστήμη δθεν δέν έπαρκεΐ κατ 
ακρίβειαν πρός τοΰτο, άλλ’ ί  κατανόησις 
αύτοΰ έπιβοηθεΐται ύπό τ ίς  περιληπτικής 
έπιστήμης. Ευτυχής δστις δυνηθί ν’ άνε- 
λίξη πρό τών όφθαλμών μας τό μέγά* τοΰ
το δράμα, άληθές μυστήριον τοΰ παρόν
τος αίώνος, δπου θά ίδωμεν τάς άλληλο· 
διαδόχους μεταμορφώσεις καθ 8λην τήν 
διάρκειαν τοΰ έπωασμοΰ.

Αχρι τής σήμερον ή ό π τ ικ ί δέν έχρη- ι 
σίμευε παρά μόνον σχεδόν εΐς τό νά πα- 
ράγΥΐ άνωφελί φαντάσματα, ατινα δέν α· | 
φίνουσιν εις τό πνεΰμα εΐμή λαθραίαν τι- 
νά έντύπωσιν. 01 σοφοί ήμών δέν παρε- 
τηρησαν δτι άπαντα τ α 4 σκηνικά προτε
ρήματα δι ών οί φωτομώγοι κοσμοΰσι τάς 
μαγείας των, εΰρίσκονται εις τήν διαθε- 
οιν έκείνων οϊτινες νίθελον τολμήσει να δεί- 
ζωσι τήν ωύσιν έν τ$  φυσική α ύτίς  κατα
στάσεις δ^λ . 5 ,τι έξοχον έκ τ ίς  ζω ίς, 
τ ί ς  ποιίσεως, τοΰ μεγαλείου, νά συνθέσω- 
civ αυτά έν μορφ$ τινι ποιητική καί νά 
δείξωσι τούς νόμους τ ίς  φύσεως έν .τ^  δυ
ναμική αύτίς. καταστάσει. ~

ίποτεθείσθω δτι τό φώς έπιτηδείως 
χρωματιστών ύέλων φερόμενον είκονίζει 

ίμ ίν  τίν^Ιστορίαν, τ ί ς  μορφώσεως τοΰ όρ-ν 
γανισαοΰ’̂ ',φαντασθίτε δ τ ι εΰρισκόμεθά είς 
τίιν ^ϊίμιουργίαν^σπονδυλωτοΰ τίνος τ · '  
^ίςιουργ^υμένου πρό. τών όφθαλμών μας. 

ύ ΠοΙο^6έ«μα 0αυμ4«ιον j ςί£ιο* τφδντι

ζ«ως κα\ τ ί ς  κανονικότητος τ ί ς  έν τφ  
κόσμω ύπαρχούση;» έκάσττο λειτουργία 
άναγκαία είς τ ίν  ζω ίν  έρχεται άλληλο- 
διαδόχως νά στέψνι (ίοτιν δτε προκατα- 
βολικώς και δ ι’ όργάνων προσωρινών) τό 
μαγικόν οίκοδόμημα, δπερ φαίνεται άφ'έ-
αυτοΰ ίδρυύμενον.

ή  μία μορφί γεννά τ ίν  έτέραν άλλη-
λοδιαδόχως* τό μέλλον μέλος τ ί ς  ζω ϊκ ίς
σειράς ύφίσταται έν τφ  μητρικώ αύτοΰ
κόλπω τήν' μεγάλην όργανικήν άνατροφήν,
τ ίν  προοδευτικήν μαθητείαν τ ί ;  ζω ίς , ίν
αύτη αυτη ί  ζω ΐκ ί σειρά έν^τώ κοσμικώ
κόλπω ύφίσταται. Τίς δέ είναι ό σκοπός
τ ί ς  μυστηριώδους ταυτιης αναπτυξεως ·,
lit; Βούδδας·, ε ίς ' Κομφύκιος, εΐς Ταμερ·
λάνος ·, Φεΰ «χι I Μ ρνίθιον, £ν κονύκλιον,
tv σκυλάκιον ίσως 1 . .

Τότε δύναταί τις εΐκείν «τι τό μικρο- 
σκόπιον θά έπιτρέψη εις τούς άνατόμους 
νά εΐσαγάγωσι τόν λαόν εΐς τόν άόρατον 
κόσμον, ν άποΚΛλύψωσίν εΐς τόν άγνο- 
οΰντα άκόμτι εις τάς ίμέρας μας τόν θε
μελιώδη νόμον, δστις διέπει τ ίν  άνάπτυ- 

’ ξιν άπάντων των χατοίκων τνί; κοιννίζ 
ήμών σφαίρας. Τίς δέν ίρέσκετο βλέπων 
τό έμβρυο ν διερχόμενον καθαρώς δ ι’ δλων 
τών στοιχειωδών μορφών, έκτόςέαν έναυ- 
άγει έν τώ  γίγνεσθαι καί άπέληγεν είς 
τέρας \ Τίς άπηύδα ακολουθών αύτό έν 
τ ί  όδω ταύττ, ην διατοέχα έν μέσω κιν
δύ νω ν 'αύξανόντων, βαδίζον τόσον ταχύ- I τερον, καθόσον ύψοΰται υψηλότερον, κα

ι θόσον προώρισται δι* ύψηλοτέρους σκο
πούς, άλλά μ ί  άπαλαττόμενον ούδεμιάς 

1 ουσιώδους μεταμορφώσεως, έστω καί προ- 
οριζόμενον νά γείντρ πνεΰμά τ ι  δημιουρ
γικόν, φωστώρ τις τών τοΰ κόσμου ·,

I Ε,ατανοοΰμεν άληθώς δτι τό ένσπόν-  
I δυλον είναι ώς 6 υΙός ^«ρίγκιπος, βν 6 
I π α τ ίρ  αύτοΰ ιΜ γ ίιγ εν  είς τόν στρατόν 
I διά τών κατωτέρω αύτοΰ βαθμίδων. Α- I ληθώς είπεΐν διέρχεται κατά σειράν δλας 

τάς βαθμίδας τάς στρατιω τικά;, άλλά 
Ι;δέν χρ ονοτριβεί ματαίως προσδοκών τόν 
|{ προβιβασμόν αύτοΰ «λς -τάς προκαταρκτι- 

κάς βαθμίδας, Χ«θώς 6 στρατιώτης Λττις 
I εύρίσκει ;τήν σ τράτηγίτικ ίν  ράβδον άνβ- 
I δ·γόαινος πρότερον τ ίν  στολίν τοΰ λο

γ ά /  (Wilfrifid de FonYielle.);^

I »· . .... .. i*; .Ϊ
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Ή  Καναρία Άκανθος (1 

καί ή Αηδών.
Λ̂ΛΛΛΛΛ/ν*

(Κ ατά τό Γαλλικόν.)

έάν ί  αηδών *^ναι ό ψάλτν;; τοϋ δ ά 
σους ή άκανθ’ι; είναι ό μουσικός τοϋ δω
ματίου* παν ο ,τι εχει ή μέν είναι φυσικόν, 
ί  δέ μετέχει τή ; τέχνης μας. Κ.αί τοι έ- 
χουσα α^θβνέστερον φιονητικόν οργανον, 
ηττονα δύναμιν φων?;;, νίττονα -οικ-.λίκν 
ηχων, εΰκολάιτερον μ.’,μεϊται καί πλείον* 
μνημην εχει’ καί κχθώ; ή διαφορά τοΰ 
χαρακτήροί, ίδίω; εί; τά ζώα, έχει 
πολλήν σχέσιν μέ την διαφοράν τών αί- 
σθ/,σεών των, ^καί ή άκανθίς, ή; ή άκοή 
είναι πλέον ό^εϊα καί δύναται νά δε^θνϊ 
καί διατηρησνι εΰκολώτερον τά ; έ;ωΟ:ν 
αντιλήψεις, γίνεται κοινωνικωτέρχ καί ώ; 
ήδυτέρα καί μάλλον οικιακή δύναται νά 
αισθανθνί καί ευγνωμοσύνην καί άφοτί- 
ωσιν. Αί Οωττεϊαί της είσίν αξιέραστοι, τά 
μικρά τη; πείσματα αθώα καί ή όργη τη ; 
οΰτε πληγόνει ουτε προσβάλλει’ αί φυ
σικά! αυτής έξεις τήν πλησιάζουν μ ά λ
λον πρό; ήμά;’ τρέφεται έκ σίτου ώς τά 
λοιπά κατοικίδια πτηνά, άνατρέφεται 
δυσκολώτερον τή; άηδόνο;, ^ τ ι; δέν ζ·̂  I 
ί  δια μ.όνου κρέατο; κζί έντόμ,ων καί δέν 
λαμ,βάνει ή μόνον τροφήν προπαρασκευα- 
σμενην" αί άκανθίδε; άνατρέφονται μετά 
πλειονος ευκολίας καί έ - ιτυ χ ία ;, προσέτι 
μ ετ’ εύχαριστνίσεω; τών διδασκόντων διχ 
τήν έπιτυχίαν τών κόπων των. Έ γκα τα - I 
λείπει πολλακι; τήν μελωδίαν τοϋ φυ- I 
σικοϋ άσματό; τη ;, διά νά παραδοΟ^ είς 
τήν αρμονίαν τών φωνών τη ; καί μοΰσι- 
κώνόργάνων μας’ επευφημεί, συνοδεύει καί 
Μ·δς αποδίδει πλέον εκείνου τό όποιον 
δύναταί τις νά δώσ·/|.
. ή  άηδών πλέον υπερήφανος διά τά  
προτρρήματά της, φαίνεται ότι θέλει δια- 
τ^ρ^σει' αυτά έν δλτ,. των τί) άγνότητι.

f  *ΐνώ< “*νβίϊίνι' β1 ΓΑλλβι τή» ίν»μ£ζ«υ« 
βςιρήν^. . r

τουλάχιστον φαίνεται ολίγον φροντίζουαα 
περί τών ήμετέρων πραγμάτων, καί μ ετά  
όυσκολία; άντιλαμζάνεται τινά τών ά -

9 ·  |

σμάτων μα ;. II άκανίίί; δύναται νά όμι- 
λησν) καί νά συρίσ*/)* ή άηδών περ'.ορονεΐ 
τήν όμιλίαν ώ; καί τόν συρισμόν καί επα
νέρχεται άκαταπαύστω; εί^ τό λαμπρόν 
λάλημά τ η ;’ ό λάρυγ; τη ; αείποτε νέο;, 
είναι αριστούργημα τή ; φύσεως ε ί; δν ή 
άνθρωπίνη τέχνη οΰδέν δύναται νά μετα- 
βάλν) η νά προσΟέσ·/·,· ό τή ; άκανθίδο; 
είναι τύπο; χαρίτων, κατασκευή; ηττον 
στερεά; δν ήμεΐ; δυνάμεθα νά τροπο- 
ποιήσωμεν. Η μία λοιπόν έ /ε ι πλείονα 
μετοχήν τή ; άλλη; εί; τά ; ήδονά; τή ; 
κοινωνία;· ή άκανΟι; ψάλλει κατά πάντα 
καιρόν, μά; διασκεδάζει κατά τά ; πλέον 
κατηφεϊ; ημέρα;, συντελεί μάλιστα εί; 
τήν ευτυχίαν μα ;, διότι είναι τό θ ίλγη- 
τρον πάντων τών νέων καί ή ήδονή τών 
καθειργμένων.

Ν. ΜΑ.ΤΑΡΑΓΚΑΣ.
%

ο  γ ι ο ς  τ ο γ  i B i w o r .
ΔΙΗΓΗΜ Α

(H e n r i Conscience .)

(£ϋνέχ«ια Ιδ« φυλ. #0.)

νερριχώντο εί; τά  παράθυρα καί ei; τά  
υψώματα* φων/ι 5έ γενική, συνοίευομένη 
άπό χειροκροτήσει;, έδήλου τήν χαράν 
τοΰ πλτ,θου; ;

— 0  όμμεγκάνος! ιδού ό όμμεγκάνος!
Καί αληθώς ιχθύ; θηριώδνις πλέων είς 

κύματα έζωγραφισμένα ίιηυθύνετο βρα- 
δέω; πρό; τήν μεγάλην αγοράν, έν τφ  
μέσφ τών περιέργων* επί τίί; δάχβως/τοδ 
θαλασιου τέρατος έκάθητο ό ίιρως, 6 μ ι
κρό; Θεό;, δστι; διά σημείων τη ; παντο
δυνάμου χειρός του διηύθυνε κατά τοΰ 
περιέργου πλίθους τάς δύω. πηγάς ,του 
ΰδατος, τό όποιον τό κήτος έξέπεμπβν 
άπό τούς μυκτη(ΐάς του είς υψος τριάκον
τα  βημάτων" ητο ώραϊον θέαμα νά βλέπ^ 
τ^ το πλήθος «ρεΰγον μέ έκρ*ίξ^ φωνών
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χα ί γέλωτος, Svat μακρυνθ$ του έχθρικοΰ
θηρίου* άλλά 8σον καί άν προσεπάθει ίέ ν  
γ ό ν α το  νά διαλύση τάς συμπυκνώσεις 
καί ό 'Ερως ωφελούμενος έκ του θορύβου 
του ίιεύθυνε πρός αύτόν τήν ρευστήν στή
λην καί τους κατέβρεχ» μέ χειμά^ους 
υδατος, άλλα τούτο ίέ ν  τούς συσηρέστει, 
αί φωναί τής χαρίς των καθίσταντο ζωη· 
ρότεραι καί όλίγον άνησύχουν 5ιά τήν 
βλάβην τήν έπιγινομένην είς τους στολισ
μού; των, τόσον ή κατά παράδοσιν αυτη 
πανήγυρις τους παραφέρει άπό εύθυμίαν.

Είς ακολουθίαν του κήτους ίΐρχετο 6 
Γιστος Δρουέν 'Αντίγονος, δστις στρέφει 
<ϊεξιά καί αριστερά τήν κεφαλήν, περιφέρει 
τούς οφθαλμούς μέ τρομακτικόν τρόπον 
και παρατηρεί άπό τούς φεγγίτας τών α
ποθηκών τάς ύψηλοτέρας οικίας, κατόπιν 
έφάνησαν οί £ελφΐν*ς, τό άρμα τοΰ Πο- 
σειίώνος, ή Ιίύρώπη επί τοΰ Ταύρου, ό 
Παρνασσός μέ τάς Μούσας, τό άρμα τοΰ 
Πυκέλλου, ή Τύχη έπΙ Ελέφαντος, τό 
πλοϊον τοΰ εμπορίου, καί απειρία άλλων 
ω ρ α ίω ν  έμβλν,ματικών εικόνων.

όσάκις νέον τι διήρχετο, οί καλοί πολΐ- 
τα ι έπανελάμβανον τάς χειροκροτήσεις 
των, έπιδοκιμασίαι διεδέχοντο άλλήλας 
ότέ μέν πρός τιμήν τής καλλονής αυτής 
τή ; όμάδο;, ότέ δέ πρός τιμήν τών φίλων 
καί συγγενών, οΐτινες παρίστων τά πρό
σωπα ταΰτα ' καί έπειδή ό όμμεγκάνο; η- 
το αρκετά μεγάλος, φωναί χαράς ύψοΰντο 
άπό δλας τάς όδοΰς τής πόλεως. Υπό 
τήν έπνίρειαν τής γλυκείας ταύτης ημέ
ρας τής άνοίζεως, οί θεαταί ήσθάνοντο 
έαυτοΰς έπΙτόφ«ιδρότερον διατεθειμένους, 
τοΰθ' δπερ έμαρτύρει τό έπΙ τοΰ προσώ
που των στερεότυπον μειδίαμα.

Εν τούτοις, ένφ τό άμετρον πλήθος 
διεσκέδαζε μέ τάς πα ιδ ικ ά ; αύτάς δ ια 
σκεδάσεις καί έσφάδαζεν άπό εύχαρίστη- 
σιν, ώσεί αί δυστυχίαι ν ά τ φ  ίσαν άγνω
στοι, έκεϊ «ου Ιστατο άνθρωπο; τοΰ δ- 

, ποίου ή ζωή δέν Ιπαυσε νά ποτίζετα ι 
άπό πικρίας καί ήδη, φεΰ! ·?ίτο βυθισμένος 
έίςάβυσσον λύπης τής όποίας ήγγιζέ τόν 
πυθμένα." 3*‘"··· '
1 Ο δυστυχής Γεράρδος είχε καθΑσειέκ 
νέου πλησίον τής κλίνης τοΟ γέροντος 
πατρόςτάυ, σιωπών, τάς χείρας Ιχων έ- 
σταυρωμένος έπί τοδ στήθους, δλο»; π*“ 
jljriUtopifrK ·Ι* τΙνθρ*ήίό* *ΐΛλέσαςτπ**
9

σαν τήν έλαστικότητα τΑν μυώνων του* 
δέν h o  πλέον ό νέος μέ τήν ώραίαν μέ- 
λαιναν κόμην, ή τ ι; Ιδιδεν είς τήν δψιν 
του τόσην καλήν Ικφρασιν, όχ ι, ήδη κα- 
τεβλήθη τόσον δ σ ·  καί 6 ασθενών πα
τήρ του.

Ρυτίδες βαθεΐαι έχαράσσοντο έπΙ 
τών χαρακτηριστικών του καί Ετερον 
δείγμα, δείγμα τρομερόν έμαρτύρει 
πόσον ή καρδία του εϊχεν υποφέρει 
τήν παρελθοΰσαν νύκτα' αί τρίχες του 
ησαν λευκαί ώς ή χιών! αί ψυχικαί 
ταραχαΐ ειχον καταστήσει τό νευρικόν 
σύστηαα ούτως εύερέθιστον, ώστε ό έλά- 
χιστος θύρυβος τόν ήνάγκαζε νά σκιρτά 
καί όσάκις ό κώδων τοΰ άγίου ίακώβου 
έσήμαινε μίαν ώραν περιπλέον, ψυχρός 
ίδρώς περιέβρεχε τό μέτωπόν του καί αί 
λευκαί τρίχες του άνωρθοϋντο έπΙ τής 
κεφαλής του.

Λύω ώραι μετά μεσημβρίαν έσήμηναν 
καί ή αυτή ταραχή κατέλαβε τδ^ πάσχον- 
τα  Γεράρδον δι’ εκτην ή έβδόμην φοράν.

— £ χε θάρρος, δυ<τυχή υΙέ μου, είπεν ό 
πατήρ, αί θλίψεις σου μοί είναι κοιναί, 
ίσως οί λόγοι μου σοΙ δώσωσι παρηγορίαν 
τινά’ έπΙ πολΰ κάθησαι αύτοΰ χωρίς νά 
όμιλήστι;.

Ό  Γεράρδος Εθεσε τήν χειρ* τοΰ 
πατρός του έπΙ τής άλγούσης καρδίας του 
καί τήν {θλίψε τρέμων, ένόησεν έκ τής 
προφοράς τοΰ πατρός του, δτι ή σιωπή του 
τόν έλύπει καί διά  φωνής (ιποκώφου καί 
ήλλοιωμένης άπήντ/ισε.

— Πάτερ μου, καταμετρώ τήν άπό<Γ*σιν, 
ήτις μέ χωρίζει άπό τήν αίώνιον άτιμίαν* 
τέσσάρες άκόμη ώραι καί θά καταντήσω 
πλάσμα οίκτρόν καί κατηραμένον* θά έμ- 
βάπτω  τάς χεΐράς μου είς τό αίμα τοΰ 
πλησίον μου’ φοβερά βεβαιότης! ή όδός 
τής ζωής θά *λέισθ$ τότε διαρκώς ίπ ι-  
σθεν έμοΰ . . . .  δέν δύναμαι νά όπισθοχω- 
ρήσω πλέον, άνάγκη νά βαδίσω πρόσω χω- 
ρίς νά βλέπω περί έμαυτόν έν τ^  όδφ τοΰ 
αϊσχους καί τής άτιμώσεως, καί &ν ίν  τ ι 
συμπαθές,’ γυνή, ώ Λίνα! Αίνα! μοί τείνΥΐ 

I τήν χεΐρα, δέν. θά δύναμαι νά τήν, θλίψω 
ί ή διά χειρός αίμοσταγοΰςί πάτερ μου, άδυ- 
!  ν ά τ ώ  νά σ ο Ι  έκφράσω β ,τι α ί ^ ά ν ο μ α ι ,  Μ 
Ι  Llfci έ^τός έμαυτοΰ' πρέπει ν ά _ σ ο ί  ^  « :
ί «Μ^; ώ} νκΐ, τοΰτ* 64  οοί 
f  τών παθημάτων (tout τή* τιβ̂ ελθοΟβ»̂
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νύκτα Ιφερον τήν χεϊρα είς μάχαιραν, ϊνα 
«ύτοχειριασθώ* άλλά μοί έα»άνη δτι σΰ 
μ ’ άνεχαίτισας, διελογίοθ/,ν τίνα λύπνιν 
θά σοϊ έπροξένει 6 θάνατός μου καί έ- 
κλαυσα μέχρις ου τό έγχειριδιον έςέφυγε 
τών αδυνάτων χειρών μου.

£νφ ώμίλει τοιουτοτρόπω;, ή φρίκη η 
το διακεχυμένη επί τοΰ κατίσ/νου προ
σώπου τοΰ γέροντο; δημίου, δάκρυα ϊρ- 
^ευσαν είς τάς παρειά; του καί ητο ευκο- 
λον νά παρατηρησν; τ ι; έκ τή ; ϊκ^ρράσιω; 
τής φυσιογνωμίας του, δτι άπαίσιον προαί
σθημα τόν κατέθλιβεν.

—-  Υιέ μου, ανέκραζε διά  φωνή; Ικε
τευτικής, υιέ μου, ίδέ πόσον λυπούμαι* 
συλλογίσου πόσον οί λόγοι τοΰ; όποιου; 
έξέφερε; έπρεπε νά μέ ταράζουν, έννοεΐ;, 
Γεράρδε, δτι μ ’ αναγγέλλεις τόν βέβαιον 
θάνατον; ήζεύρεις δτι βλασφημεΐς.

” * ϊη ν  έσπέραν ταύτην τό σώμα μου 
θά κατακερματισθ?) ύπό μανιώδου; πλή
θους καΙ*σϋ, πάτερ μου, δέν θ’ άνεύρνίς 
πλέον τά μέλη μου διεσπαρμένα επί τοΰ 
πεδίου τής καταδίκη;' διότι θά κατακο
πώ , θά κατακερματισθώ, θά καταζεσ /ι- 
σθώ, τό πτώμά μου θά καταπατηθώ Οπό 
τους πόδας τοΰ πλήθους.

t

—  Εννοεί;, σκλ?,ρέ υιέ, δτι οί λόγοι σου 
έγκλείουσι τρομεράν πρόρρησιν.

— Ναι, τό ήζεύρω, άπήντησεν ό Γεράρ
δος μ ετ’άταραζία;, τοσοΰτον καταπλη
κτική;, ώστε τρόμος κατέλαβεν δλα τά 
μέλη τοΰ γέροντος πατρός του' όποιον ά- 
ποτροπαιον μυστήριον άνεκάλυψεν έν τή 
καρδίφ τοΰ υίοΰ του !

Μετ’ οδυνηρά; προσπαθείας έγερθείς ο
λίγον έπι τή ; κλίνης του εϊλκυσε πρός 
έαυτόν τόν υιόν του, περιβαλών δ'αύτόν 
μέ τοΰ; βραχίονά; του, τόν ήσπάσθη χύ- 
νων χειμάρρου; δακρύων.

—  i l l  Γεράρδε, ανέκραζε, σέ κατα- 
λαμβανω, θέλεις ν’ άποθάντ,;’ ή εγκλη
ματική αυτη ιδέα, ό φοβερός ουτος συλ
λογισμός σέ θέλγει! έκούσιον θΰμα, θά 
προσφέρης σαυτόν είς τήν λύσσαν τοΰ πλή - 
θους . . . .  καί έγώ, γέρων καί ασθενή; θά 
μένω μόνο; είς τόν κόσμον ·, θά μ’ άφήσης 
λείαν είς τάς λύπας μου! άναμφιβόλω; δέν 
έμελέτησας τήνσκληράν αγνωμοσύνην τοΰ 
σχεδίου σου, Γεράρδε.
·* Τά παράπονα ταΰτα  παρτίγαγον έπΙ 
,τοδ Γιράρδου έντύπωσιν εκπληκτικήν- ί-

τρεμεν ώ; ό ίνοχο; βί; τόν όποιον άποδί-
δεται δικαίω; εγ/.λ/,^.α φρικώδε; καί ά- 
τιμον. Παρατ·Λ:ών τ λ τ ον ή απατηλή σκέ- 
ύ ι; θανάτου επικειμένου τόν εϊ/εν απο
πλανήσει άπό τήν συναίσθησιν τοΰ καθνί» 
κοντο; καί μβτρών τήν άμετρον λύπην, 
ή τι; ήθελε κατασπαράζει τήν καρδίαν τοΰ 
πατρό; του, έάν τόν έγκατέλιπε μόνον

θάνη τήν ήμίραν εκείνην τώ  είχε μειδιάσει 
δλην τήν νύκτα' καί ήδη άπό στοργήν 
πρό; τόν πατέρα του επριπε παντί σθενει 
νά προσπαθήσνι ϊνα διατηρήση ζωήν, η τι; 
τώ ήτο βάρο;.

—  Πάτερ μου, είπε, συγχώρησόν με, 
καταλαμβάνω τό χρέο; μου. Λαί, πρέπει 
νά ζήσω! λοιπόν θ’ άναβώ θαρρχλέω; εί; 
τό ικρίωμα . . . .  καί άν δλον τό αισ/ος 
καί όλη ή άτιμία, τά  όποια δύναται νά 
φέρη άνθρωπο;, πέσωσιν έπ’ έμοΰ, ΰπερη- 
φάνως θ’ άτενίσω πρό; τό μίσος καί τήν 
καταφρόνησιν! δέν φοβούμαι ήδη τίποτε" 
Ετοιμο; νά καταφέρω τόν θανάσιμον κτύ
πον, μετ' αδιαφορία; θχ βρέχω τά ; χεΐράς 
μου εί; τό αΐμα τών άδελφών μου, ^ωοίς 
αίσθημα φρίκης νά εγείρεται έν έμοί, τε- 
τέλεσται! τό ήθέλησαν! μή κλαΐε λοιπόν, 
πάτερ μου, ό υιό; σου θά γίννι δήμιο; καί 
θά εχτι καρδίαν δημίου.

ΓΒ'ύνατό τις νά πιστεύσνι δτι Λ Γεράρ.- 
δο; αίφνι^ίως μετεβλήθη, Kri οτι ή φρίκη 
του αίματος έξηφανίσθη, γ) μάλλον αν
δρική ενέργεια τώ πχρέσχε τήν £ύναμιν 
νά ύπερβη τήν φρίκην ταύτην" άλλά <5έν 
εϊ/εν ούτως. 0  Γεράρδος ή π ά τα έ  χυτόν καί 
τόν πατέρα του’ οι λόγοι του ησαν γέν
νημα τής εσωτερικής λύσσης, ύπό τής ό 
ποιας εΐχε καταληφθή βλέπων ςαυτόν 
ύποχρεωμενον νά έκλέςη μεταςύ ίύο  άπο- 
φάσεων, αιτινες έζ ϊσου τω ησαν ά^υνη- 
ραΐ, έζ ϊσου αδύνατοι νά πρα^ματοποιη- 
θώσι* ν’ άφ:θγί είς τόν θάνατον καί νά 
δείξγ 5ιά τούτου τήν μεγαλειτέραν α 
γνωμοσύνην πρός τόν γέροντα πατέρα του, 
ή νά γίννι ίήμιος και τήν καρδίαν και τήν 
ψυχήν’ ή βάσανος είς τήν όποίαν τόν υπέ
βαλλε τό σκληρόν τοΰτο δίλημμα ίπρο- 
5ί£ετο έναργώς έκ τής βψεώς του* %vf% 
καταληφθή άπό τρόμον τοιοΰτον, ώς &ν 
ποτέ νά μή τόν εϊχ· δοκιμάσει, καί βτ*ν 
είπε μή κλαΐε πλέον, πάτερ μου, άφθονα 
δάκρυα έρευσαν άπό τού; δφθ^)^.ούςτου
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χαί άφήχε νάπίσγι ή κεφαλή τού εί; τ4ν !
κόλπον τοΰ πατρό; του.

'Εμειναν έπΙ πολύ εί; τήν θέσιν ταύτην 
προσπαθοΰντε; νά παραμυθήσωσιν άλλή- 
λαυ;, άλλά μάτην* διότι 6 γέρων δήμιος 
έφοβεϊτί, ούχΐ άνευ λόγου, δτι ή δέουσα 
ευστάθεια έγκατέλιπε τόν υΜν του, ά δέ 
Γεράρδο; έφοβεΐτο τήν ύπαρξιν, ήτι; τω 
έπεφυλάσσετο, άν Εφθανε νά ένεργήσνι τήν 
πρώτην έχτέλεσιν.

IV

ή  έβδόμη έσπερινή ώρα εϊχενόρισθήδιά 
τήν έχτέλεσιν τ ? ; ποινή; τοΰ καταδίκου 
έρμάνου, ή τις είχεν άναβληθή διά  τήν 
ώραν ταύτην, Ενεκα' τών διασκεδάσεων 
τοΰ λαοΰ, αϊτινε; ειχον λάβει χώραν τήν 
ήμέραν έκείνην. >

Πολύ πρό τοΰ όρ'.σθέντο; χρόνου Εβλε- 
πέ τ ι ;  πολυάριθμα συμπλέγματα ανθρώ
που , πορευομένων διά τή ; πύλη; τοϋ 
sa in t-Z o ris  πρός τόν τόπον τή ; κατα
δίκη;, ϊνα παρασταθώσιν tic τό αιματηρόν 
θέαμα* ούδέν άλλο παροξύνει τόσον τήν 
περιέργειαν τοΰ λαοΰ, δσον ή προσδοκία 
δτ ι θάΐδωσι κατάπίπτουσαν έκ τοΰ Ικριώ
ματος κεφαλήν μορφάζουσαν, ένφ αίμα- 
ττρά κύματα βάπτοοσι τό Εδαφος δι’έ· 
ρυθρότ·/ιτο; άχνιζβύση;’ όποία φρικώδη; 
εύ/αρίστησις! όποία τρομερά περιέργεια 
ή άρεσκομένη νά παρίσταται εί; τήν έ- 
ξουδένισιν τοΰ ανθρώπου!

■ έκ τών προτέρων ή εϊδησι; τή ; προσε- 
χοΰ; καρατομήσεω; Εκαμε ;νά σκιρτήσω· 
σιν. άπό χαράν πολλοί, διευθυνόμενοι ήδη 
εκεί, δπου φθάσαντε; έδείκνυον λυπηράν 
περιέργειαν: έπιδείκνυνται ευσπλαγχνίαν 
διά τόν κατάδικον* διατί^ϊνα ύποκρύψωσιν 
ένώπιον τών άλλων κ*1 έαυ<τώνΓτή νμ υ - 
σαράν φύσιν των,· διότι- αίσθάνόνίαι χαί 
αΰτοί τήν σκληρότητα, ήτι; κρύπτεται 
ύπό τήν άτιμον πεοιέργειάν των.' ,;·

Τό μέρο; λοιπόν τή; καταδίκη;·1̂  
κεκαλυμμένον ύπό λαοΰ*, γυνιιϊκε; πάση; 
τάξεω; καί πάση; ήλικία; παρευρίσκοντο 
ix*t - μετά τών θυγατέρων κ*1 υίώ» των, 
x a l ό ίσχατόγίιρω^ τόν όποιον οϋδείςάλ- 
λος λόγο; θ’ άπέσπα τής'έστίά;'τ*Λ* χα* 
τηνάλ»*ε τά ; τελευταία;δυν«μεί;-τβυ^ 
ΙναΐφέριριΕτι άπαξ τά κάτεσκλήκότα μέ
λη τόο*ί; *ήν βάτιν τοϋ Ικριώματκχ*^

παραστ? ε ί; τό αΐμάτηρόν θέαμα άκατο* 
μή;* ίτ ο  λυπηρόν θέαμά νά βλέπη τ»; 
τό πλήθο; γελών καί άστεϊζόμενον, ϊνα 
συντέμη τήν προσδοκίαν, ένώ ύπεράνω 
τών κεφαλών των άγχόναι καί τροχοί έ- 
πεδείκνυον σκελετού; γεγυμνωμένου; καί 
πτώ ματα τό πλεΐστον κατακερματισμένα.

έν  τώ  μέσιρ τοΰ πλήθου; καί πολύ 
πλησίον τοΰ ίκριώματο; εύρίσκετο ή Λί
να* ή καρδία τη ; Επαλλεν ίσχυρώ; εί; τό 
κατατεθλιμένον στήθό; τη ; καί ϊσω; θά 
έθρήνει έναντίον τή ; φαιδρότατο; τών άν- 
θρώπων έάν δέν ήρχετο νά δώση θάρρος 
εί; τόν Γιράρδον, καί έάν δέν ένόει- δτι 
δ ιά  τών δακρύων δέν θάκατώρθου νά φθά- 
ση τόν σκοπόν τη;* ό άδελφός τνί; Φράντ; 
ί τ ο  πλησίον αύτή;, καθαρώ; ένδεδυμένο;, 
φέρων εύρΰν πίλον έπΙ τή ; κεφαλή; του, 
μανδύαν φαιόν έπΙ τών ώμων του, δπ« ; 
Εφερον οΐ πλειστοι τών πολιτών τή ; έπο- 
χ ή ; εκείνη;, ή  Λίνα τώ ε ΐχ ε ν  έξηγήσιι 
τήν οίκτράν θέσιν, εί; τήν όΛοίαν εύρί- 

* σκέτο ό Γεράρδο;, καί ό νέο; λεπτουργός, 
καταστά; έκ τή ; γενναιότατο; ταύτη; 
όλίγον βάναυσο;, δπερ άλλω; τώ  ήτο Ι 
διον, δημοσία είχεν όμόσει νά συντρίψτι 
τήν κεφαλήν τοΰ πρώτου δστι; ήθελε 
ρίψει καί Ενα λίθον κατά τοΰ νέου δημίου, 
έάν ατο άλαθέ; δτι τοΰτύ Εμελλε νά συμ- 
βίί* 87«ιδή ή το ήδαάργά καί τό σκότο; 
ήρζατο νά έπιφαίνεται, οΐ βονιθοί τοΰ δνι- 
μίου ήσχολούντο δρασττρίω; νά παρα- 
σκευάσωσι πάντα τ ά  τοΰ ίκριώματο;* δέν 
έπερίμενον πλέον > έπΙ πολύ* τήν στιγμήν 
έκείνην ή όλεθρία Ιαμαξα Εσχιζε τό πλή 
θο; -καί ή πλησίασί; τ χ ;  άναγγέλθη διά 
ύποτονθορισμον απείρου καί γενικού. 6  
κατάδικο; έρμάνο; «περιβεβλημένο; ύφα
σμα μέλαν έκάθητο * μετά τού ίερέω; εί; 
τό ίπισθεν τή ; Αμάξια, 6 Γεράρδο; ΰτπλισ- 
μένος .δ ιά  τή ; μεγάλη; σπάθη; τή ; δ ι- 
καιουύνη;^ ϊστατο μετά  τοϋ υπηρέτου του 
έπΙ τού ίκριώματο;. ·" - ■
0 Βΐναι άδόναταν 1 νά παραβτ^σωμεν τί 
συνέβαινε·: έν τ$ καρδία τοΰ νέο^ δημίου* 
διότι τό «(ρέσωπόν του ^το άπαθέ;*· έχρά- 
τει τβύ ; όφθαλμού; ταπεινα^ιέ νου; κ«̂  δ έν 
έθεώρε  ̂τόν λαόν* ι άλ^θώ;, έάν δέν έχρά* 
■τ» «τήντ σπάθην ν δέν θά ήδύνατό ν4 
τόν άναγνωρίσΐ(ΐ, οΰδέ^.θά'ήίύνατο νά εϊ- 
.'ιήΐ ή ^ έρμάνο^ ί̂ το Α χατά*
διΑοι. Τ^ ΙΚέββίιαν ώ α ι , ' δτ» .4 Γερίίρδβς
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έδοχίμαζε περισσοτέραν σύγχυσιν και λύ
πην, ή 6 μέλλων νά καρχτομΥ,θή, ευτυ
χώ ; δ ι’ αύτόν, ό πατήρ του τόν ε ί/ε  πεο- 
τρέψει νά κόψ·/ι τά ; πολιά; τοί/ ?.ς του, 
α ϊτινε; τω  Εδιδον φυτιογνωμίαν άρκ,ετά 
παράδοξον’ άνευ τή; προφυλάςεως ταύ- 
τη ; τό πλήθο; θά τόν ύπεδέχετο άμα -·?, ά- 
φίζει του διά ύβρεων καί προπηλακισμών.

0  Γεράρδο;, άποπλαντ,μένον έ/ων τό 
πνεΰμα άνέβη έπι τοΰ ίκριώματο;, χωρΐ; 
νά τό αίσθανθ-J καί εΰρέΟνι οΰτω τυφλώτ- 
των πρό; παν δ ,τ ι τόν περιεκύκλου, ώ ιτε  
ούδέν παρεστάθ/ι διακεκρ(.μ.ένως ούτε είς 
τού; ό]/θαλμούς ούτε είς τήν διάνοιαν του, 
δέν εΐδε πλέον τήν Λίναν, καί τοι αύτϊΐ 
διά τοΰ αδελφού της τω έδιδε σημεία 
έπανειλημμένω;.

Οί βοηθοί τοΰ δημ ίου τίθελτ,^αν νά ό- 
δνίγτ'σωσι τόν κατάδικον έκ τ·?,; άμΛζτ,ς 
είς τό ικρίωμα, άλλ' ίΊχυρίσΟ?) δτι δέν 
ειχεν ετι περαιώσει τήν έςομολόγησιν του 
καί ό'τι επιθυμεί νά έζαγνίσ·/) καΟολοκλτί- 
ρίαν τήν συνείδ'/ισίν του, βλέπων, δτι ού- 
οεαίαν άλλην ελπίδα σωτηρίας εΐχεν. ί 
σως έπίστευ<τεν εί; τήν βοήθειαν τοΰ σκό
τους, τό όποιον επί μάλλον καί μάλλον 
έπυκνουτο* νίδτι οί ίστάμενοι όλίγον μα
κράν δέν τ,δύναντονά διακρίνωσι τό ικρίω
μα* ό λαό; όμως φοβούμενος, μή τό σκότος 
άποστερήση τούς όρΟαλμούς του του ω
ραίου τούτου θεάματος τό ό-οίον άνέμε- 
νεν, ίρξατο διά φωνών ισχυρών νά ζηττΐ 
τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως" τότε έσυ
ραν βιαίως τόν κατάδ-,κον έπι του ικριώ 
ματος καί τόν έγονάτισαν εί; τό έμπρο
σθεν μέρο;, ό βοηθός ΊΟυ έκτελεστού ά- 
πεγύμνωσε τόν τράχηλον τοΰ θύματος, 
καί τόν εδειζε προς τόν δήμιον, ώσεί έ
λεγε : · Κύριε, έδώ φέρε τόν κτύπον !

Είς τήν θέαν της σαρκός, τήν όποίαν 
Ιπρεπε νά διαχωρίσνι, ό Γεράρδος άνένη- 
ψεν έκ τ?ίς αναισθησίας του* αι κνήμαί ίου 
άρχισαν νά τρέμωσιν ούτως ώστε τό ι
κρίωμα έκινείτο καί ή μάχαιρα έςέφυγε 
τών χειρών του* έν τούτοις τό συμβάν 
τούτο παρήλθεν άπαρατηρητον* τό ση- 
μεΐον τής έκτελέσεως δέν εϊχεν έ'τι δοθή*
6 βοηθός έλαβε τό φονικόν δπλον καί τό I 
Ιδωσε πάλιν είς τόν δήμιον, δστις τό 
έκράτνισε διά σφιξίματος σπασμο»δικοΰ- 
ν  0  άνθρωπος ό κρατών τήν έρυθραν ρά- 
PQOV} ^ 6 υπάλληλος τής υψηλής δικαιο

σύνης, έδωσε τό σημεϊον* άλλ' ό Γεράρδος
δεν έ νόησε την φωνήν, ούδ εϊδε τήν οά- 
β $ f* & γ ' rοο ον καταοιοαζομενην.

-Ιαχεω ς, κυρ».*, τ α /έ ω ;! άνέκραξεν ό 
υ^/;ρ&της, &vcj> απαίσιο; ψιθυρισμός διέτρε- 
χεν ήδη έν τώ μέσω τοΰ πλήθους.

0  Γεράρδο; συννίγαγεν δλον τό θάρ
ρος του, δλας τάς δυνάμει;, αϊτινες τψ  
ύπελείποντο καί ΰψο*σε τήν μάχαιραν επί 
τοΰ τράχηλου τοΰ καταδίκου, άποφασί- 
σας όριστικώς νά κτυπτίστρ. ίϊγνόει ό δυ 
στυχής που εύρίσκετο, τ ί έκαμνε, τ ί έσκέ- 
πτετο , κατατηκομενος άπό αίσιος καί 
άπό φρίκην, κατεληφθη ύπό είδους λύσσης 
καί ητο ιμαζετο  νά καταφέρνι κτύπον φο- 
βερωτατον’ άλλά τήν στιγμήν έκείνην ό 
καταδικο; έστρεψε τήν κεφαλήν, παρετη- 
ρησε τό άπελπιστικόν δπλον καί άφήκε 
φωνήν όδυνηράν. Τότε ό Γεράρδος άπώ- 
λεσε πασαν τήν ένέργειάν του καί άφήκε 
νά πέσνι ή μάχαιρα έπι τοΰ σώματος τοΰ 
Ερμανου’ άλλά χωρίς νά τόν κινήσνι ίι νά 
τώ προξενήσνι πληγήν τινα,

Ο καταδικος, δστις είς τήν επαφήν 
τοΰ σιδήρου ησθάνθη παγετώδη φρίκην 
διατρεχουσαν δλοντόσώμά του, καί δστις 
έθεωρει αύτόν φονευθέντα, ήγέοθη αίφνης 
καί τεινων πρός τό πλήθος τάς χεϊρας ’5- 
τει βοήθειαν, διαμαρτυρούμενος, δτι τόν 
έοασάνιζον χαιρεκακώ;.

Τοΰτο ήρκεσε νά έρεθίση τήν μανίαν 
το"* πλήθους, ή εύσπλαγχνία είς περιστά
σεις όμοιας δίδει χαρακτήρα γενναιότη
τας είς βιαίας πράξεις, τάς όποίας ό λαός 
έπιχειρει.

«θάνατος! θάνατος! είς τόν βασανιστήν 
τών άνθρώπων!» Τοιαυται ήσαναίφωναΐ 
αιτινες ήκούοντο πανταχόθεν ! λίθοι έςε- 
σχ»ενδονισθησαν κατά τής κεφαλής τοΰ 
Γεράρδου άλλ* ολίγοι* διό τι δέν ύπήρχον 
έν τή πλατεία τής έκτελέσεως.

Ό  Γεράρδος ττρός στιγμήν κατελήφθη 
ύπό έκπληξεως, άλλ’ αμέσως προχωρήσα; 
πρό; τό Εμπροσθεν μέρο; τοΰ ίκριώματο; 
έσταύρωβε τά ; χεΐρα; καί παρουσιασθεί; 
εί; τό πλήθο; ώς μάρτυ; ζητών τόν θά
νατον, ανέκραξε διά φωνή; βροντώδους :

•—Εδώ είμαι! φόνευσόν με, λαέ αίμοχα- 
ρή! ΑΙ λέξει; αύται ήρέθισαν είς τό Επα- 
κρον τήν λύ«τσαν τοΰ πλήθους, γυναίκες, 
παιδί», καλοί πολΐται Εφυγον δι’ ίλών

( ’Ακολουθεί.)



4 0

TO' Φ Α Ν Τ Α ΪΜ Λ  “
T o r

Έ κ  τον Γ αΛ .Ιικυϋ ,

t « *  ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑ Σ Χ ΙΝ Α .

(Χ ννέχι ια .  Ιί« fuX. 8 0 . )

—  Μά τά  κέρατα τοϋ Σατανά! έ- 
κραύγασεν οδτος, στρεφόμενος πρός τόν 
άγνωστον Ιππότην, σύ μοι έφερες τους ά- 
χρείους αυτούς καί σύ θέλεις» πληρώσει 
Si αυτούς. Τίς είσαι *, τ ί θέλεις y

—-  Είμαι ό ΐ*αυμόνδος τοΰ Εσπαρράκ, 
άπιΛντησέν ουτος. Ερχομαι νά σοί ζητήσω 
λογαριασμόν τοΰ αίματος τοΰ πατρός μου, 
τόν όποιον έδολοφόνησας.

—  Ψεύδεσαι ! έκραύγασεν ό βαρώνος, 
παράφορος έκ τ ι ς  όργής, ούρων τό ξίφος. 
Θέλεις φονευθή διά  τ ί ;  χειρός μου, έάν 
δέν μοί όνομάβνις πάραυτα τόν απατεώνα, 
ίσ τ ις  σοί είπε ταΰτα.

Τήν στιγμήν ταύτην βήμα βραδύ καί 
ύποτρέμον άνττιχησεν είς τόν θάλαμον. Ot 
περί τόν βαρώνον ίστάμενοι άπεσύρθησαν 
άποτόμως μετ’ ένδείξεων ζωηροτάτης έκ- 
πλήξεως. 0  Γάσπαρδ έστράφη. Τό φάν
τασμα προεχώρει πρός αύτόν. 6  βαρώνος 
τήν φοράν ταύτην γσθάνθη ύπήκον τό θρά
σος τοϋ, ύπεχώρησεν δν βήμα. Τό φάντα
σμα τόν ήκολοΰθ/,σι καί τόν Ανάγκασε νά 
οπισθοχωρήσει μέχρι τοΰ φερέτρου. έκεΐ 
έσταμάτησεν. Οί όφθαλμοί αύτοΰ δλαμ- 
πον, ώς καίοντες άνθρακες, διά  τών όπών 
τής σινδόννις, ίίτις έκάλΰπτεν άπό κεφαλές 
μέχρι ποδών, καί δέν ίπαυον άτενίζοντες 
ούδ’ έπι στιγμήν τόν βαρώνον. *

—  Γάσπαρδ δέ Μωλεάκ, είπε τό φάν
τασμα, έδολοφόνησας τόν εύγενή έξάδελ- 
φέν σου βαρώνον τοΰ ίσ π α ^ ά κ , δπως 
νυμφευθ^ς τήν χιίραν του καί κληρονβμι<- 
ση^ ίά  πλοότη τού. ; Μετά δεκαπέντε δο
λοφόνων, 1 τους όποίου; μετεκάλβσας έκ 
τήςϊσπανία^, καί δύο όπ).οφόρο>ν σου,' π* : 
Υ μένας τόν. βαρώνον παρά τήν μ·γάλην 
Ιλάτο* O&paW 'Γδν έκ*ύ·£ησες διά  τΟΰ έγ- 
χ'«ριδ£ου σου,f καθ' V  στιγμήν ήγ*»ρε τήν 

. ιίροσώπίδλ tUc περικεφαλαίας του,.Τνα σοί
ό μ ιλ τ ^ . - ί ν β ’̂ Ι Ισπανοί σου Ισφαζον τούς

I Κ Ι Ι  ί

ά'-θρώπους τοϋ βαρώνου, όπλοφόροι σου 
και σύ εϊχετε έπιπέσει κατά τοΰ γερα- 
ροΰ πολεμιστοΰ, τυφλωθέντος έκ τοΰ α ί
ματος τοΰ ρέοντος έκ τής πληγές την 6* 
ποίαν σύ τώ είχες καταφέρει ίΐ πληγή 
αυτη ίδού την, έξηκολούθησε τό φάντασμα 
τεΐνον τήν χεΐρα πρός τό πτώμα* παρ*- 
τήρησον αύτόν, Γάσπαρδ δέ Μωλεάκ. 
ΠλΥ,σίασον λοιπόν. Εάν δέν είσαι ένοχος, 
θές τήν χεΐρα έπί τής πληγής ταύτης καί 
όρκίσθητι", δτι δέν είσαι ό δολοφόνο; 
τοΰ εύγενοΰς συγγενοΰς σου.

Διά κινήματος άγριοί απελπισίας & 
Γάσπαρδ ήγειρε τήν χεΐρα, άλλά δέν έσχε 
τήν δύναμιν νά συντε*λέσ*(ΐ τήν Ιεροσυλίαν 
του. 6  βρα/ίων του κ,ατέπεσεν αδρανής. 
ΑΙ βλάσφημοι λέξεις, άς Ιμελενά προφέρη 
έξέπνευσαν έπί τών συσπωμενων χειλεων 
του. Τό πρόσωπόν του φοβερώς ηλλοιω* 
μένον, ην ειδεχθές τήν δψιν.

—  ίμ ε ΐς  οΐτινες έγνωρισατε τόν βα
ρώνον ’Αλβέρτον, έπανέλαβε τό φάντα
σμα, οϊτινες βλέπετε έδώ τό πτώ μα του, 
αναγνωρίζετε τόν υιόν του \ · · · · tfitv α· 
ναμένη ύμΐν 6τι αμφιβολία τις, αί ενδεί
ξεις τής γεννήσεώς του θέλουσι μετ ολί
γον σδς άποδειχθή. ' β

—  Ζήτω ό βαρώνος £αϋμόνδος του Κσ-
παοάκ! έκραύγασαν οΐ θεαταί.

—  ΤΙέ μού, υΐέ {ίου! έκραύγασεν ή πυρ- 
γοδέσποινα, ίΐν αί κραυγαΐ αδται έξήγει- 
ραν έκ της λειποθυμίας, ^ιφθείσα πρό ς τόν
Ιππόττιν. ^

ΚαΟ'Ψ.ν στιγμήν οδτος έτεινε τούς βρα- 
γ(ονας3 δπως τήν £ε/θ?1 καί τήν σφίγζη 
έπι τίΐς καρ^ιας του, τό φάντασμα έτέθη
μεταξύ αύτοΰ.

—  £αΰμόν$ε, εΐπεν αύτό, είναι ή μ ν  
ττ,ρ σου τ  ωόντι' άλλά πρίν $ έναγκαλισθνίς 
αύτήν, ένθυμιΛθητι τόν δρκον σου καί ά- 
νάγνωθι τόν χάρτην τούτον.

Τφ {δωκβν ένταύτώ τό τεμάχιον τοδ 
χάρτου, ·δπ»ρ συνεπλ^ρου τήν σελίδα έίΗ 
τίΐς όποιας ό Ράύμόνδος είχε παρατηρτίσ« 
τό ίνομα τοϋ Γάσπαρδ, κεχαραγμένον 
Οπό τών έκλειπουσών χειρ&ν τοΰ βαρώνου 
Αλβέρτου.'5*’3 ν'-'’ ■ Ί

ίδούντ ί ό Ιππότης άνέγνω. 
ο ■ Αποθνήσκω δολοφονηθείς ύπό τοδ 

 ̂ ιτρόίίτοο έζαίέλφου μου Γάσπβρί ,οέ 
» Μωλεάκ καί τ ί ς  συζόγου μου, τής β«- 

Καλίϊτης, έρ*>μένης τοΰ Μ<*λ*έκ»ι
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—  Λ! δέ> είναι ά^ηθέ;, δέν 1/ν. ου- 
τω;·, έκραύγασεν ό £αΰμόνδος τρεν,ων έχ. 
λύπης καί άγανακτησεοις, ρ.·?,τέρ μου, ά- 
ποκρίθητι. . . .

—  Ναι, άπιίντησε τό φάντασμα, as- 
«άζων καί θέτων τήν χεΐρα τή; βαρώνής 
έπί τοΰ πτώματος χωρίς ή ατυχής γυνή 
νά τολμτ5σν) ν’ άντισταΟίί, ναι, βαρώνη τοΰ 
Εσπαρρακ, ενώπιον τοΰ Θΐοΰ, δστις σέ 
περιμένει, ένώπιον τοϋ πτώ μ α το :, τό ό
ποιον περιμένει τό σόν, όρκίσθητι οτι εί· 
σαι αθώα.

Επεκρατχσε στιγμή τις πένθιμου σιγής.
—  Μήτέρ μου ! άνέκραξεν ό Ρχϋμόν- 

ίος μετά φωνής παρακλητικής.
—  όμ ίλει, ειπε τό φάντασμα 5ιά τή; 

ήγεμονικής φωνής του, όμίλει λοιπόν, βα- 
ρώντι του Έσπαρράκ.

Είμαι δνοχος, έψιθίρι^εν ή δυστυ
χής γυνή, πίπτουσα γονυκλιτής πρό του 
φερέτρου.

Θεε παντοδύναμε! ειπεν ό Ρχϋ 
μόνδος, καλυπτων τό πρόσωπον διά τών 
χειρων.

—  ίδού ή μήτνιρ ν  ου καί ίδού οί δύο 
δολοφόνοι τοΰ πατρός σου, ειπε τό φάν
τασμα πλνισιαζον τόν νεανίαν. Έτήρνϊσα 
την ύπόσχεσιν μου, Ραϋμόνδε, σύ τώρα 
εκτέλεσον τόν δρκον <του.

——Νά φονεύσω τήν μητέρα μου! έκραυ* 
γασεν ό ατυχής νεανίας λειποψυ/ών.

—  ήρκίσθης έπί τής τιμή ; σου ώς εύ* 
γένους καί τής πίστεώςσου ώ; χριστιανού 
να έξολοθρεύσιρς ίδια χειρί τούς δύο δολο
φόνους του πατρό; σου, όποιοι καί άν ώ- 
σι. Περιμένω.

0  Ραΰμόνδο; ελαβε τήν μάχαιράν του 
καί προεχώρησεν £ν βήμα.

—  Δέν δύναμαι! είπε ρίπτων τό ό'πλον 
τό όποιον έκρότησεν έπι τοΰ εδάφους.

■“  Δειλέ, έψιθύρισε τό φάντασμα, ίπ - 
πότα δόλιε και επίορκε! ϋ ί; έμέ λοιπόν 
μένει νά πληρώσω τήν ύπόσχεσιν, $ν σύ 
άφίνεις άνεκτέλεστον,

£συρε μίαν λόγχην κάτωθεν τής σιν- 
δόνης του καί προεχώρησε πρό; τήν βα- 
ρωνην. At γυναίκες αϊτινες ησαν περί τήν 
β^ρώνην του Έσπαράκ καί προσεπάθουν 
νά τήν έπαναφέρωσιν είς έαυτήν άπεχώ- 
ρησαν μετά τρόμου, ή  βαρώνη έκύλισεν 
έπί* τοΟ έδάφους.

0 ν  νεκρά. Τό αίσχος, ή λύπη, τοΰ συ-

νειδότο; ό Ελεγχος καί ή κατάπληξις τήν
εϊχον φονεύσιι. 6  Ρζϋμόνδο; ίίττι; ζν/ζ 
ριφθ/ί πρό αύτής h x  τήν π^οστατεόση,
JN' ι / » >  ̂ 1οεν ανηγειρεν ειμη τ.τονιχ.

—  Λ χ! έκραύγασε τό φάντασμα έ 
γεϊρον τόν βραχίονα μετά κινήματος λύσ- 
σης, ή έκδίκησί; μου μοι διαφεύγει ! Δεν 
κατώρΟίυσα ουτε νά φονευθνϊ Οπό τοΰ υι- 
οΰ της, ουτε νά τήν διατρυπήσω διά τής 
νειοό; μου !

Ολη τών θεατών ή προσο/ή ην συγ
κεντρωμένη έπί τοΰ φαντάσματο;, ώστ* 
εϊχον σχεδόν λησμονήσει τόν βαρώνον Γά
σπαρδ.

Ούτο; εϊχεν άναλάβει ολίγον ψυχρόν 
αίμα* έπλησίασεν απαρατήρητο; είς τό
Φαντασία.

—  Γυνή % φάντασμα, θέλω μάθει τίς 
εϊσαι, εϊπε κτυπών τό φάντασμα διά τοΰ 
ξίφους του.

Κραυγή φρίκης έκλόνισε τόν δροφον. 
Τό φάντασμα ετεινε τού; βραχίονας, δ- 
πω; στηριχθγΐ έπι τή ; τραπέζης, οπερ 
κατώρθωσε έπί τινας στιγμάς* άλλ* αί 
δυνάμει; έγκατέλειπον αύτό αίφνης και 
έπεσεν έπι τοΰ εδάφους κρότησαν υποκώ- 
φω:, έν τνί καταπτώσει ήμιηνοίχθη τό 
σάβανόν του καί ό βαρώνος, δστις έρρίφθη 
έπ' αύτοΰ, ετριψεν είς τούς έκ τή ; μανίας 
συνεσπασμένους δακτύλους του μόνον ο 
στά άσαρκα σκελετού.

Τήν στιγμήν ταύτην τΐνέ; τών υπηρε
τ ώ ν  ετρεξαν εί; τήν αίθουσαν κραυγά- 
ζοντε;.

—  Κίς τά  όπλα! είς τά δπλα! 01 χω^ 
ρικοΐ διήλθον τήν γέφυραν καί προσβάλ- 
λουσι τόν πύργον.

ή  πρόσκλητις αΰτη άπέδωκεν είς τόν 
βαρώνον άπασαν τήν ένεργειαν και τό ψυ
χρόν αίμά του.

—  Πρός έμέ, στρατιώται! έκραύγασε, 
πρός έμέ . . . .  Θέλετε νά σας σφάξωσι οί 
άθλιοι καί οί ουτιδανοί οΰτοι; θάνατον 
είς τούς έπιβούλους! θάνατον!

Ουτω; όμιλών έρέίφθη έπί τοΟ 
μόνδου, δστι; προσεπάθει νά έμψ^χώση 
τήν βαρώνην. 0 δυστυχής νεχνίας δέν ’ί-  
δύνατο Ιτ ι νά δώστρ πίστιν είς τήν πρ*γ* 
ματικότητα τών δσων εϊ/εν  ακούσει* ·ίθε- 
λε δώσει δέκα έτη τής ζωής του, δπως 
δυνηθ^ νά έπαναφέρνι τήν μητέρα του είς 
τήν ζωήν του καί τ^ιν άναγκάστρ ν* άναι-
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ρέβνι τήν φ ρ ιχτά  όμολογίαν Φ,ν βϊχεν άφιί* 
σ*ι νά τ$ διαφύγνι.

—  Προσέξατε, αύθέντα!, τψ  έκραύ- 
γασεν ό Βεδαρίτς ριπτόμενος, δπως στα- 
ματίση τόν Μωλεάκ, δστις έπερχόμβνος 
με τήν σπάθην ΰψωμένην κατέφερε φοβε
ρόν χτύπημα έπί τοΰ νέου Ιππότου, δ<τις 
έπρόφθασεν έπιτυχώς νά φορέση τήν πε 
ρικεφαλαίαν του’ τό χτύπημα έν τούτοις 
b  τοσοΰτον ισχυρόν, ώστε 6 Φαΰμόνδο;, 
ένώ ήγείρετο, κατέπεσεν άπνους' ένομί- 
σθη νεκρός.

Ό  Μωλεάκ ήθέλησε νά κτυπηστ) καί 
αύθις, άλλ’ 6 υπασπιστές τοΰ Ιππότου 
έρρίφθη πρό αύτοΰ.

Τήν αυτήν στιγμήν ήχούσθησαν αί 
κραυγαΐ τών χωρικών είσορμώντων εί; 
τόν πύργον.

—  Πρόςέμέ, στρατιώται ! έκραύγασεν 
ό βαρώνος* εμπρός κατά τών αχρείων !

Ας ιτροείπομεν ή πλειονότης τών cpa- 
τιωτών τοΰ βαρώνου Γάσπαρί συνέκειτο 
εξ ανθρώπων τής αγχόνης καί τοΰ σκο- 
λόπου, οδ; ώς φαίνεται συνήθροισεν Ινεκεν 
τών έλαττωμάτων καί τών έγκλημάτων 
αυτών. Πρός στιγμήν^ καταπεπληγμένοι 
έκ τών υπερφυσικών συμβάντων, ατινα 
έγένοντο, εαειναν κωφοί είς τήν φωνήν 
τοΰ .άρχηγοΰ των' 6 κοινός κίνδυνος, ώ; 
έκ τοΰ πρός αύτόν μίσους τών χωρικών 
τους συνηθροισεν ύπό τάς ίια τα γά ς  τον 
αΰθέντου του. Μετά έν λεπτόν ίσαν έτοι
μοι είς μάχην.

έ π τ ά  ί| όκτώ μόνον αρχαίοι ύπηρέται 
τοΰ βαρώνου 'Αλβέρτου, συνηθροίσθησαν 
περί τόν νόμιμον κληρονόμον τοΰ ’Κσπαρ- 
ράκ, τόν όποιον αί θεραπαινίδες τής βαρώ- 
νη; προσεπάθουν νά έπαναφερωσιν εί« τήν 
ζωήν. ...........

Καθ’Ϋ,ν στιγμήν ό Γάσπαοί έφώρμα 
χατ* αύτών μέ,τήν.. σπάθήν ύψωμένην, 
σχοινίον, αίφν»^ίως_ .τεντωθώ. τ?ρό αύτοΰ 
«αρά τά ,γόνατα,.τόν Ικαμε νά κατα- 
πέβτι, μεθ’ ft δύο νάνοι τϊβραίόξως ένίε: 
ίυμένόι, οϊτινες εϊχον. $ιεν$$ύσει £ιά τών 
κΗΐμώ^ τών θεατών, .έ^ίφ^ήσαν fwl τοϋ 
Φωλεάκ x a i . τ,όν έκτυπων ,$ιά' τών έγ- 
χ^ιρίίιαν τ ω ν .Ά λ ν  at, μικραί χ»ϊρές των 
χάΐΐτϋι Ισχυρότεροι t V*p\foον. π«ριέμενί 
Λίς, ί^ν εί^Μ, τήν ίύνρςμιννά ,&^ατρυπιί- 
»ωσι τόν fofyaxa* τόν όποΐον. ό, βαρώνος 
u tv b  V .{νΚνν· ν .ft

ΕΙΣ Π ΑΙΜΟΝ*

Πόνον i f  «Τον, φίλοι μου, βά ίτο £ν ί βίος 
μ«τά ττ,< r,6rι; ϊληγιν, ένδ 4*Χοϋτ*ι_ϊτι 
τοΰ ίχρο( i ay(&vi( 8ι·φ®νί|ς xfci λ·ϊο4ι 
χ’ΐΐ itXivn τονμβνίύβν της τ&ν μάγον «πιθίτιι·

t — ΟΟ—
Είναι ώρ*(α ή β δ ΐ μ  π ρ ϊν . ϊ τ ι  πα"ρ»ι<Λυ/Γρ 
6 οφις της έπαύριον της  νίας Ηλικίας 
χαί δηληττ^ριον πικρήν xbv άνθρωπον π ο τ ί σ ^  
£οφα τήν δρόσον της αυγή* xfc πυρ της μιαημβριας.

—οο—
ΑρκιΓ «Γς φίλος καί άρκ«Τ ϊ ν  β λ έ μ μ α  έρωμένης,  

της ίόξης ή φωνή, μ& τ^ nxpbv κοσμιιτβι*  
μίτοι μ.ιχρ^ν τήν Siseipov σχηνήν της οικουμένης 
μιτρβι yb β λ έ μ μ *  τοΰ άνδρ^ς και ιββλιν ί έ ν  άρχ»Γτ*ι.

 00 —
Ν α ι ! τδτι «πριπι γλνχϊ>ς b θάνατος ΰσδύω ν,  
ένφ κυλίιται 6 νο5ς ΰ ς  ΐ χ « **siy έ γ ι α ν ,  
νά σβύση xb μ ι ιδ ί α μ *  συγχρόνως μ ΐ  τον βίον,  
νά παρα&ώβφ τήν ψυχήν ·ΐς  τήν Αθανασίαν.

—̂>0—
Ε ίνα ι  μαχρ^ί,  ΐίολϋ μαχρ^ς 4 βίος,  τήν  ι&Καν 
άχολουθοϋσι 6ύ>λλαι ζοφωίι ις ι^χαταιγι ίβς^  
καί ουτ· χαν  «ιστιώομ·ν πώς ιΐχομβν *ρωί*ν  
καθ’ ί ν  τοσαΰτ* έβώπιυον ^ ν ' β ι ο ν μ α ς  ΐλπίδις·

— 00—*
1

Είναι  μακρύς» πολΙ> μ α χ ρ ίς  ϊ  βίος,  χα ί  6 χρόνος 
μ α ρ α ίν κ  τήν ψυχήν αύτήν μαραίνων τήνκχρδίαν*  
Αν δίδιρ χ α χ ο τ ι  τροφήν δδυνηράν 4 
τις π ά λ ι ν  κατιμίτρηαι  ψ’̂ ΧΡ*ν ά π ι λ π ι σ ί α ν ;

9
—00—

Τί ώφ*λιΐ 4ν ftiapxu r t t»f μ,'ιρ*μ.μ<νον, 
κ*ι Sv τΐ ^αμ« άντκιχιΐ μιβτ^ν μ,ιλ·γχολί*«, 
καί 1ν xi ϊόδ·ν α«ζιται ώχρ^ν κώ  **βλ««ΐ»ίνον 
xel 4ν 4 ρίος ϊι»ρκ»ΐ x»pU t i t  «uwxl*«i 0 λ

• I
···· f ' ·, ■ k, eo— ·■

Τί ώ>ιλ(ΐ Uv ΐν«%« 6<fieTMV 
β·λο*μ·μϊν« μΑμΙβΙ 'ίϊν iivatov νιχώοι; >
τί wftXit, κ*λύ«τοντ»ί.τ*ν Kkviv t«v 
οί «νΟρ^αοι φϊ |U(U^i το« ί*Ρ®ί νέ,ζ««ι » I

. *> ι ·

6Χ« οΐχτρά' i  μ«φ*αμίί| τ> «νβος *ν·μ*ν«, 
μ \ τήν γαλ/νην ά* ιιλ ιΐ μ*χράν 4ι τριχ«μι«» 
icel'iipbi τ  ̂ϊ*ρ I χ«ι*ών *κ·τ«βχίϊΜ« ββίνΐι,-' 

τ I . η·*· % «««λ*κΛβ· ?
a. nADA^pkronorAQs. j
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Κ Α Ρ Ρ Ο Ο Υ .
ΜΤΘΙΣΤ0ΡΙ1ΜΑ

(Συνέχεια  Ϊ8ι φυλ. 5 0 ) .

—  *0 πρώτος^ δτι θέλετε υπογράψει 
γραπτήν ό(χολογίαν τών επονείδιστων και 
άτιμων μέσων δι* ών μοί έκερδίσατ* άδρά 
wo<xa* 6 δεύτερος, δτιύποχρεοΰσθαι νάύπο- 
στχρίξνιτε τήν πρόθεσιν δ ι’ b  ίλΟον εις 
’Α γγλίαν.

—  Εζομολόγνισιν! έτραύλισεν ό Μομ 
βράϋ. ΒΙηπως ή ύπόσχεσίς μου . . . .

Γέλω; υβριστική; διέκοψεν άποτόμω; 
αύτόν.

—  Η ύπόσχεσίς σας ! έπανέλαβεν ό Μί- 
ραν* νίθελον βασισΟή μάλλον έπι τν;ς στα- 
θερόττιτος τών άνεμων *?ι επί τ ί ;  ύπο* 
σχέσεως άπαταιώνο; άνακαλυφθέντος. 
Πρέπει νά γράψνιτε, λέζιν πρός λέζιν5 ττ,ν 
ιστορίαν τής άτιμώσεώς σας. Mr* αίτιάσΟε 
άλλον Ttva, έάν τοΰτο είναι τό μόνον ένέ- 
χυρον εις δ δύναμαι νά έμπιστευθώ.

—  Και ή πρόθεσις αυττ, *,
—  Γράψετε 1 . .  . .  είπεν 6 Μίραν έπι- 

τακτικώς.
Επί στιγμήν ό παίκτης έδι^τασεν* άλλ ' 

είδε τό ψυχρόν καί άτενές βλέμμα τοΰ 
σκλνιροΰ κυρίου του. Πνίςας λοιπόν κραυ
γήν λύσστ,ς καί άλγους έκάΟτισε παρά τήν 
τράπεζαν καί εγραψεν επί φύλλου χάρ
του τήν όλεΟρίαν όμολογίαν τοΰ έγκλή- 
ματός του. Οτε έτελείωσεν, έδωκε μετά 
χειρός τρεμούσης τήν έξομολόγησιν είς τόν 
-νέον, δστις τήν άνέγνωσε προσεκτικώς. 
β το  δσον έπεθύμει πλήρες.

Πολύ καλά, εϊπεν 6 Μίραν, άλλά 
«ρίν υπογράψατε, μας χρειάζεται είς 
μάρτυς.

έκρόττπσε τάς χεΐράς, κατά τήν συνή
θειαν τών ‘Ανατολικών δτε θέλουσι νά 
προσκαλέσωσι τού; άνθρώπους των, καί 
■Οπηρέτης τις είσήλθε, τόν όποιον ήρώτνι- 
σαν ia v  ό τραπεζίτης του εϊχεν έλθει, ή  
άπόκρισις ϋτο καταφατική, καί μετά 
τινας στιγμάς, 6 αύτός υπηρέτης είστ,γα- 
γ«ν έν τ^Ι στοα τόν περίφημο ν Κ. Κούττς,
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έπι της τραπέζη; τοΰ όποίου 6 Μίραν 
εϊχεν απεριόριστον τ:ίστο)σ».ν. 0  νέος Ινδός 
τόν έδέχθη φιλικώτατα, δι,ότι ό σκώτος

περιοριστου.
Ο Μίραν τον εύ/αρ'/ττησεν οτι5 επί τνί 

αιτήσει του, εφερε μόνο; έγγραφά τινα, 
τά όποια κατέΟεσεν έπι τή ; τραπέ- 
ζης* ειτα τόν παρεκάλεσε νά λάβη 
Ιτ ι τήν καλοσύνην νά γίνν, μάρτυς της 
υπογραφής τοΰ συνταγματάρχου Μομβράΰ, 
δπερ ό τραπεζίτης συγκατετέθη νά πράζτ*.

6  Μίραν λοιπόν κρύψας τά  γεγραμμέ- 
να δ ι’ ενός φύλλου y άρτου, παρεκάλεσε 
τόν συνταγματάρχην μετά φωνής γλυκυ- 
τάτης νά ύπογράψγ,. Οί λόγοι του ί (σαν 
εύγενεΐς καί φιλικοί, άλλά τό συνοδεΰον 
αύτού; βλέμμα ητο έπιτακτικόν.

Ό  παίκτες έβλεπεν δτι δέν υπήρχε 
μέσον νά διαφύγγΓ είχε συλληφθη καλώς 
είς τά  δίκτυα τοΰ υίοΰ τη ; Ρεκούμ. Ε 
γραψε μετ'οργής τό δνομά του καί έπειτα 
έρριψε τόν κάλαμον μετ' άγανακτήσεως. 
*0 τραπεζίτης έπεκύρωσε τό αληθές της 
υπογραφής· *0 θρίαμβος τοΰ Μίραν ητο 
έντελής·

Εσφράγισε πεφροντισμένως τό έγγρα
φον εντός περικαλύμματος καί τό ένε- 
χείρησεν είς τόν Κ. Κούττς, παρακαλών 
αύτόν νά τό θεωρΥΐ ώς παρακαταθήκην 
ιεράν, προσθέτων, πρός προφύλαζιν, δτι 
δέν ώφειλε νά τό άποδώσν; είς ούδένα 
έκτος είς αύτόν τόν ίδιον, καί ούδέ7»τ* 
έπι γραπτνί διαταγνί, οίοςδήποτε καί άν 
ητο ό φέρων αυτήν.

*0 τραπεζίτης ύπεκλίθη είς ένδειζιν 
παραδοχής καί πάντες διευθύνθησαν πρός 
τό έστιατόριον, δπου οί άλλοι συνδαιτυ
μόνες περιέμενον.

Εςερχόμενοι τη ; στοάς, ό σύνταγμα* 
τάρχης έψιθύρισεν εις τό ούς τοΰ Μίραν :
*» οι κύβοι! *

—-  έστέ ήσυχος, θέλω τούς ζη*ηίσ*ι. 
Λάβετε ηθος φαιδρόν, καί ούδείς θέλει 
ύποπτευθη τ ι έπΙ τοΰ αντικειμένου τοό*̂  
του* ελπίζω δέ δτι τούτο δέν Φά σδς ί ·  
ναι δύσκολον, προσέθηκεν έμπαικτι^6ς 
γελών, άφοΰ γυμνώνετε μέ τό μειδίαμά 
είς τά  χείλη τόν άνθρωπον τόιι 6iwlov 
καλεϊτε φίλον σας!

*0 παίκτης έδηξε τά  χείλη του χωρίς 
νά απαντήσει·



Περί τό τέλος τοϋ δείπνου, ό Ινδός ά- 
νέχραςεν, ώ ; εί εϊχεν άναμνησθή τόν σκο
πόν δι* δν εΐχε προσκαλέσει τοϋ; συνδαι- 
τημόνα; το υ :

—  Τή άληθεί<>ί, κύριοι, γνωρίζετε δτι 
άκόμη δέν έ τελείωσε τό μετά τοϋ συν
ταγματάρχου Μομβράϋ στοίχημά μου·,

—  Ποιον στοίχημα, ·ίρώτησάν τινε;.
— Εστοιχημάτισα νά θραύσω διά μιας 

βολή; πιστολιού Εκαστον τών κύβων μεθ' 
ών έπαίξαμεν χθες τό έσπέρα;. Πιστεύω, 
προσέθηκε στρεφόμενο; χαριέντω; πρό; 
τόν λόρδον Ϋαρμούθ, δτι ή έξοχότη; σα; 
έχει τοϋ; κύβου?·,

Ό  λόρδο; Ϋαρμοϋθ τοΰ; έλαβεν έκ τοϋ 
θύλακό; του.

Ό  Μίραν είπε λέξει; τινά; ίνδιστί εί; 
εί; τόν χάν δστι; έμειδίασε μόνον, έλαβε 
τοϋ; κύβου;, καί άπαντες έπέστρεψαν εί; 
τήν στοάν.

*0 νέο; Ινδό;, δστι; ητο συννίθω; έπι- 
φορτισμένο; την έπίβλεψιν τοΰ ναργιλλέ, 
προσεκλήθη. Ανευ τσϋ ελάχιστου δ ισ τα γ
μού, έτέθη εύθϋ; ένώπιον τοΰ σκοπο'ι, 
τήν χεΐρα τεταμένην εχων, και κρατών διά 
τοΰ δείκτου καί τοΰ άντίχειρο; 2->α τών 
αθλίων κύβων. Ό  κύριό; του έπυροβόλησε 
τρί;, καί είς έκάστην βολήν συνέτριψε 
μίαν τών πλευρών τοΰ κύβου.

Οί προσκεκλημένοι δέν ήξευρον τί νά 
θχυμάσωσι μάλλον την έπιδεξιότητχ τοΰ 
κυρίου $ τήν αταραξίαν τοΰ υπηρέτου.

—  Ε λπ ίζω , συνταγμχτάρ^α, ό'τι θεω
ρείτε έαυτόν νικηθεντα; εΐπεν & Μίραν.

—  Εντελώ;, άπεκρίθη ό παίκτης, 
δστι; δέν ήδύνατο νά μή θαυμάσ/i κρύ?α 
τήν τακτικήν δι’ ό Ινδό; τόν έσυρε 
τόσον δυσχεροΰ; θέσεω;, καί σά; αποδί
δω τό ποσόν, δπερ σα; έκέρδισα χθέ; τό 
έσπέρ*;.

Λέγων ταΰτα, ίτεινεν εί; τόν Μίραν 
tv δέμα χαρτονομισμάτων,* καρπόν τής . 
κλοπή; τον. ό  ίνδό; εύρέθη ήναγκασμένος 
ν ά ' τά  δεχθ$ , άν καί τά  έθεώρει ώς μ ί- 
μολυσμένά 1 έκ τών χίιρών τοϋ λγ,στοΰ. j 

• 01 έπβχκέκτανάπεσύρ&ησαν & si; μετά 
τό» 'άλλονν, Ό  Μομβράϋ έμεινε ν σ τελευ-
τί(Ιθί.·:Λ; ,7 iii · .. . ν

Ιυνταγματάρχα, εΐπεν 6 υΙός τής 
Ρεκούμ ^ίπτων αΰτφ τά γραμμάτια, ή 
πρόθεσί; μου δέν ίτο  νά σδς στερήσω/του . 
wcpitoO Τίς τέχνης σα;. Φυλάξετε τό !

α :σ/ρόν τό τίμημα 4<ά τό όποΓον άντηλ-
λάξετε τήν τιμ^ν σα; . . . . Έμπρό;, έμ- 
πρό;, μή διστάζετε' άνθρωπε, προσέθηκε 
μετά τόνου καυστική; περιφρον-^σεω;, 
έχω συνήθειαν νά πληρώνω έλευθερίω;.

—  Καί ποίαν υπηρεσίαν πρέπει νά σα; 
αποδώσω·,

—  ότα ν  ή ωρα καί ή περίστασι; £λ- 
θωσι, θά τήν μάθετε. Χαίρετε! Σα; μετα
χειρίζομαι, άλλά δέν σα; έμπιστεύομαι!

ό τε  έμεινε μόνο; ό Μίραν έπη γεν εί; τό 
άκρον τή ; στοά; καί συνάθροισε τά διε
σπαρμένα ταμάχια τών κύβων* έξέταζε 
δέ αύτά προσεκτικώ;, δτε ό χάν είσήλθε.

—  Αί ύποψίαι σα; λοιπόν έβεβαιώθη- 
σαν ·, ήρώτησεν ουτο;.

—  Πληρέστατα, άπεκρίθη ό Μίραν 
δεικνύων αύτφ μικράν όπήν κυκλοτερή 
γεγλυμμένην είς τό έλεφάντινον καί πε- 
ριέ^ουσαν ακόμη τεμάχιον μολύβδου, οί 
κΰβοι ησαν δολιευμένοιΐ

Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν  I ' .

Α φιχθϊΙ; εί; τήν έπαυλιν ό ’Ερόΐκο; 
Ασθων ευρε τήν θείαν του ταλαντευομέ- 
νην έν τω  μεγάλα» θρονίφ της καί κατε- 
χομένην ϋπό μεγίστη; θλίψεως. Ό  θείος 
έφαίνετο μάλλον ήσυχος, άλλ’ ή φυσιο
γνωμία του, έ®' ί ;  ήνθουν συνιδθω;- τά  
άνθη τή; υγεία;, ητο ώχροτάτη, ό γέρων 
αγρονόμος, καΟημενο; παρά τήν τράπεζαν, 
είχε τοϋ; όφθαλμοϋς προσηλωμένου; έπί 
τινο; έπιστολή;. Ό  ανεψιός του, δστις 
παρετηρει ταΰτα διά τής ανοικτής θύρα; 
τοΰ μαγειρείου, είδε τόν γέροντα κλαίοντα.

—  Παρχτηρησε, Κ. £ρ£ι, εΐπεν ό Ζόε 
Βέαν χαμηλή ττΊ φωνή, είναι δπω; σέ 
είπα . . .  τ ί  τά χα  νά (γραψαν άπό τόνον 
μακράν τό όποιον έκαμε τούς καλούς αυ
τού; ανθρώπου; δυσ τυχεί;j . . .  :  , ■ ϊ 

■' Ό  νέος,Ινευσε τοΰ Ζόε ν’ «πομ**ρυνθ·7ί.
- η» θείε , · «Ϊτϊ*ϋ; 6 ’.Ερρίκος . είσελθών,

τ ί  τρέχει;
Ηίς τόν ίχο ν  τής φωνής ταύτη ;, ή 

γραία άπεμάκρυνε τό περίζωμά της έκ 
τοΰ προσώπου, καί έγερθεΐσχ αμέσως, ϊ* 
πισεν είς τόν τράχηλον τοϋ άνεψιοϋ της.

£ # ι ,  είπεν όλολύζουσα, δέν θά 
μάς άφησ^;. Άναμφιβόλως, δέν ε(μεθ« 
γονείς σου, άλλ* & αγρονόμος ύπήρξε π** 
(Τίφ δι? Μ ,  καίγνβρίζο* καλβς, ispooi-
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θηκε μετά νέας έκρτΛξεω; όλοφυρμών, δτι 
ή γηραιά καρδία μου σέ ήγάπησεν ώ; παι
δ ί μου!

_ —  Νά σδ; άφ·/,σω! έπανέλαβεν ό ’Ερ
ρίκο;. Τί σά; έγέννησε τόν στοχασμόν 
τοΰτον·, δ ια τί νά φύγω;

—  Δέν ήξεΰρω δ ιατί άκριβ(7ι; νά σέ 
είπώ * . .  . 0  Ινδία είναι ώραΐο; τόπο;, 
πλ)!ρη; χρυσού, λέγουτιν* άλλά σύ δέν 
θά εδρνί; έκεΐ ούδένα νά σέ άγαπα περισ
σότερον τοΰ αγρονόμου καί έμοΰ 1 ...........
Καί καθ’ δσον άφορα τόν πλοΰτον, ή έ- 
παυλι; καί τά  έξαρτήματα αυτή:, δλο; 
6 καρπό; τών αγώνων μα ;, είναι ό ι’ έσέ, 
Ερρι* τά  πάντα είναι ίδικάσουί

Βλέπων οτι ητο αδύνατον νά λάβ·/ι 
παρά τή ς  θεία; του τήν έξν,γησιν τοϋ δ,τι 
συνέβη, διότι ή λύπη έκ τή ; ιδέα; τή; ά- 
πωλεία; τοϋ άνεψιοϋ τη ; κατέπνιγε πάσαν 
άλλην σκέψιν, ό Έρρΐκο; έστρεψε τού; ό 
φθαλμού; πρό; τήν επιστολήν r,v ό Ματ
θαίο; Ασθων είχε θέσει έπί τή ; τραπέζη;.

—  Είναι έπιστολή τοΰ Φιλίππου! είπεν 
ό γέρων.

— · Τοΰ πατρό; μου ·,
—  Φαίνεται νά ένθυμήθη οτι έχει 

«Ιόν καί αδελφόν. Είναι άνθρωπο; πλού
σιο; τώρα, καθώ; φαίνεται. 'Ο Θεό; να 
δώσνι νά έκέρδισε τά  πλούτη ταΰτα τι · 
μ ίω ;! Γράφει νά ύπάγγ; νά τόν εύρη; εί; 
τά ; Ίν ίία ς , υπόσχεται νά σέ άποκατας"νί- 
ση αληθή εύπατρί^ην, καί . . . . Αλλ' ι£οΰ 
ή έπιστολή, Ερρι, λάβε την καί κρίνε 
μόνος.

Μετά χειρό; τρεμούσης ελαβεν ό έπί 
[χακροί>ς χρόνους έγκαταλελεψ.μένος υίός 
τίιν επιστολήν τοΰ πατρός του καί άνέ- 
ννωσεν άπλ^στως έκάστην λέξ».ν* ηρχιζε 
διά ψυχρών ευχαριστήσεων διά τόν ά ίε λ -  
φόν, δστις εϊχεν έπί τόσα ετη λάβει φρον
τίδα διά τόν υίόν του, καί ελεγεν ακο
λούθως δτι ίτο  είς την υπηρεσίαν πρίγ- 
κιπός τίνος ίνδοΰ* άποκτήσας δέ μεγάλην 
περιουσίαν έπεθύμει νά ϊδνι τόν υίόν του 
καί νά τόν άποκαταστήση έν 'Ινδία· (ΐt !
έπιστολή έτελεύτα διά λαμπρας περιγρα
φής της χώρας έξεικονιζομένης ώς εΟρέος 
πεδίου εις τάς επιχειρήσεις ζωηρας καί 
έν^ργητικίς νεότητος.
- * ί«τ*ράγραφόν τ ι προσέθετεν δτι ποσόν 
τ ι  ,π^ντακοσίων λιρών κατετέθη παρά 

τραπεζίτη Κράντ, έν τ$  τών

Λομβαρδών, διά την παρασκευήν καί τό 
ταςείδιον τοΰ 'Κρρίκου, καί οτι ηρκει νά 
παρουσιασθ·?( ΐνα τά ; λάβη.

—  Αυτά μόνον είνα ι! εϊπεν ό νέος
στενάζοιν* ουτε μία γο^μυ.ή. . . . ούτε

/ · / ν  ̂ > * / ‘ ‘ kμια λεςις οι εμε *,
—  Γΐ κυοίανΑσθων ϊζ ίν ίζ  παοακλητι-k k i t *

κόν βλέμμα έπί τοΰ συζύγου της, άλλ* b 
γέρων έμεινε πιστός εί; τήν άποφασιν τ,ν 
είχε λάβει. 'Όσον μ εγά /η  καί άν ήτο ή 
αγάπη του πρός τόν ανεψιόν αύτοΰ, καί 
όσον καί άν έπασχεν έκ τηςάναχοιρήσεώς 
του, δεν ήθελε νά τόν άπατήστ,. Λεύτερα 
έπιστολή εϊχεν έλθει’ ή γραϊα ήθέλησε νά 
τήν κρύψν;’ διότι έγνώριζεν οτι ήύπερή- 
οανος καί ευαίσθητος καρδία τοΰ 'Ερρίκου 
ήθελε πληγωθή έκτης λήθης ταύτης τοΰ 
πατρός του, ό'στ^ς ττρό τοσοϋτου μάλιστα 
χρόνου δέν εϊχε γράψει.

—  Ερρι, ειπεν ό γέρων, υπάρχει καί 
μία άλλη έπιστολή.

. »  ’ t—  Δι εμε -,
—  Διά σέ! άπεκρίθη ουτος, έγχειρίζων 

αύτω συγ/ρόνο>ς καί μικρόν δέμα πεφρον- 
τισμένως έσφραγισμένον. —  Γυναίκα, 
προσέθηκεν έπιστραφείς πρός τήν γραίαν 
σύντροφόν του, έπράξαμ,εντόκαθήκόν μ-ας, 
καί τοΰτο είναι μία παρηγοριά άν τά 
γηρατειά μας μείνωσιν ερημ<, καί άν δέν 
θά έ/ωμεν παρά ζένους νά καταβιβάσωσι 
τάς λευκά; τρ ί/α ; μα; εί; τόν τάφον!

—  Θείε! αγαπητέ μο1* θείε! είπεν ό νέος 
σφίγγων τήνχειρά του, δέν θέλει σάς όδη- 
γήσει ξένο; εί; τό κο μητήριον, έκτό; άν 
προηγν,Οώ έγώ υμών. Μή πιστεύετε δτι 
δι* αγνωμοσύνη; θέλω άνταποκριθή είς 
τήν καλοκαγαθίαν σ?ς!

—  ΚαλοκαγαΟία ! άνέκραζεν ή γραΐα* 
είναι αγάπη, νΕρρι, είναι έρως. Ό  αγρονό
μο; καί έγώ έπαραπονούμεθα πολλάκις 
βλέποντες τόν σϊτον βλαστάνοντα καί τά 
ποίμνια πολλαπλασιαζόμενα, δτε δέν εϊ- 
χομεν παιδία εΐς τά όποια νά χρησιμεύ- 
σωσιν. Ό  Θεό; μάς έδωκε σέ, καί έκτοτε 
δέν συλλογιζόμεθα πλέον.

—  ΐπήρξατε πραγματικώς πατήρ καί 
μήτηρ δ ι’έμέ, υπέλαβεν ό νέο;, καί έχετ« 
τό δικαίωμα νά άπαιτήσητε παρ’ έμοδ 
υπακοήν καί τά  καθήκοντα υίου. έσ τέ 
βέβαιοι δτι δέν εϊναι τά  πλούτη του πα-* 
τρό; μου,ατινα ήθελον μέ παρακινήσει ν« 
σά; έγκαταλειψω, άλλ' έλπ ί; νά διακριθώ



τιμ ίω ς, ν’άποκτ^σω ίνομα , μίαν θέσιν έν 
τώ  κόσμω . · · . Αλλά θά πράζω καλλί
τερα, προσέθηκε παραττρών άνυπομόνως 
τήν έπιστολήν, νά τήν άναγνώσω μόνος.

Α επιθυμία αυτη ^το τόσφ φυσική, 
καί οΐ τρόποι τού Ερρίκου τόσον συμπα
θείς, ώστε ούτε & αγρονόμος οΰτε ή σύ
ζυγός του δέν άντέτεινον είς τοΰτο. Τώ 
ηΰχήθησαν λοιπόν καλήν νύκτα, τήν καρ- 
δίαν ϊχοντες πεπιεσμένην.

—  ό  αγρονόμος είναι πλουσιώτερος 
παρ’ δσον φρονούν τινές, έψιθύρισεν ή γραία 
εΐς τό ούς τοΰ Ερρίκου, δτε ουτος ήσπάσθη 
τήν έρρυτιδωμένην παρειάν της καί δ,τι 
έχε ι είναι (δικόν σου.

—  ή  αγάπη είναι πολυτιμοτέρα τοϋ 
χρυσοΰ, θεία, άπεκρίθη ό νέος στενάζων.

—  Καλώς, βρρι! είπεν ό θεΐός του, 
οστις είχεν ακούσει τήν διπλωματικήν 
έξομολόγησιν τής γρχίας συζύγου του, ώς 
καί τήν άπάντησιν τοΰ θετοΰ υΐοΰ του. 
καλώς, παιδί μου! μοί είναι δύσκολον νά 
σέ αγαπήσω περισσότερον, άλλ’ ή σκέψις 
αδτη έπισύρει τόν σεβασμόν μου.

Καί δτε ό ανεψιός του άπεσύρθη, προσ
έθηκε:

—  Κάτι τ ι μοί λέγει δτι & ’Ερρίκος 
δέν θέλει μδς έγκαταλείψει' είναι τόσον 
καλός καί τόσον ευγνώμων!

—  Σΰ δέν τόν γνωρίζεις, Ματθαίε! 
παρεΉρησεν ή γραΐα κλαίουσα.

—  Δέν τόν γνωρίζω, έγώ!
—- ό χ ι ’ σΰ δέν τό έσπούδασες δπως 

έγώ’ δτε ίτ ο  παιδίον μας ήγάπα περισ
σότερον.

—  Εντούτοις δέν είπεν δτι θ’ άνα-

χωρ/,<,5 '  ̂ ^— Ο χι' οΰτε δμως δτιδένθ’ αναχώρηση. 
r A ! έάν τό Ιλεγε θά ήμην ήσυχος. Ματ
θαίε! Ματθαίε! διατί έδωκες είς τόν Έβ- 
£ΐκον τήν έπιστολήν τοΰ πατρός το υ ;

—  ϊσα ίσα, διότι είναι τοΰ πατρός του. 
θ ά  ίτ ο  πολΰ λυπηρόν είς τήν ήλικίαν 
μας, γυναίκα, νά μή τολμώμεν πλέον νά 
προσβλέπωμεν κατά πρόσωπον τό δυ
στυχές παιδίον. Αυτό ποτέ δέν μάς ή* 
πάτησεν. {
1 —  Είναι άληθές. 

—  ’Εμπρός, ν γ υ ν α ίκ α , . παΰσε νά 
κλαίνις '.. . .  ό ’Ε^ίκος θά ' μδς ά γα π^ ιε ι 
Περισσότερος β λ ϊπα ν  ί τ ι  εϊμΐ'θα Αξιοι

'Χλχ ;xt>

* Μετά το6ς λόγους τούτους, & <έξιότ»2ι
μος αγρονόμος καί ή σύζυγός, του έχωρί- 
σθησαν Ϊνα κοιμηθώσι* δέν ήδυνήθησαν 
δμως νά κοιμηθώσιν' άλλ* έκαστος περιέ
μενε μετ' αγωνίας τήν πρωίαν.

Ούδέποτε έπιστολή έγράφη μετά πε- 
ρισσοτέρας πανουργίας τής έπιστολής τοΰ 
Φιλίππου Άσθωνος πρός τόν υίόν του, 
μετά τόσων έτών λήθην* ήρίθμει έν αΰ· 
τίί πάντα τά  θέλγητρα δσα ήδύναντο νά 
έπηρεάσωσι νέον καί ζωηρόν Λ»οΰν, μή Ι-  
χο ν τα ούδεμίαν έργασίαν καί καταναλν* 
σκόμενον είς άεργον μοναζίαν. Ϋπέσχετο 
πλούτον, θέσιν, καί μέσα Ϊνα διακριθίί. 
Τώ εξέθετε τέλος δλας τάς ευκαιρίας δσας 
προσέφερεν ή 'Ινδία είς τους τυχοδιώκτας 
νά κερδίσωσι τιμάς καί πλούτη, καί έτε- 
λεύτα διά λαμπρδς περιγραφής τής χώ 
ρας. Αλλ’ οί συμπαθείς λόγοι ησαν σπά
νιοι καί ψυχροί. Δέν ΰπήρχον έκ τών δια
χύσεων έκείνων τής πατρικής καρδίας, 
τής ανυπομονησίας εκείνης τοΰ πατρός 
έπιθυμοϋντος νά έναγκαλισθή τόν υίόν 
του . . . .  καί ό δυστυχής 'Ερρίκος ήσθάνθη 
ζωηρώς τήν παράλειψιν ταύτην.

—  θεέ μου! άνέκραζεν άφήσας νά πέ- 
ση τών χειρών του ή έπιστολή καί θλι· 
βερώς ς»νάζας, είναι δυνατόν ό γράψας τήν 
έπιστολήν νά ίνα ι πατνίρ μου ·,

Καί λαβών τήν έπιστολήν Άρχισε νά 
τήν άναγινώσκτ) καί πάλιν σταματών είς 
έκάστην φράσιν, άλλά χωρίς νά εΰρτ] τι 
ευχαριστούν τήν καρϊίαν του, Τπέσχετο 
πολλά διά τήν έν τω  κόσμφ πρόοδόν του, 
άλλ’ ούδέν περιεϊχεν άποδεικνϋον τήν ά- 
γάπην τοΰ γράφαντος. Καί παρά τήν φυ
σικήν δύναμίν του, ό νέος Ιχυσε δάκρυα, 
καί λυπηρά πεποίθησις έπήλθεν αύτώ.

—  θ ά  πιστεύστ) τις άναγινώσκων τήν 
έπιστολήν ταύτην, έψιθύρισεν, δτι 6 πα
τήρ μου ϊχ ε ι σκοπόν τινα νά έκπληρώστ), 
δτι προτίθεται νά μέ μεταχέιρισθ^ εΐς τι, 
καί διά ταΰτα μέ προσκαλεί νά υπάγω είς 
τήν Ινδίαν, καί δχ ι ϊνα μέ εύλογήστι καί 
άπολαύσω τής αγάπης του.

’Εν τφ σκέψει ταύτη  υπήρχε περισσό- 
τέρα άλήθεια παρ’ δσον έφρόνει. , 

- ’Ey τούτοιςή έπιστολή αδτη τόν συνε- 
κίνησε ζωηρώς, διότι δέν πρέπει νά 
κρύψωμεν δτι ίτο φιλόδοξος, χρί έπΐ μα- 
κρόν '  χρόνον τ εϊχεν νο{κτείρ*ι κρυφίωςτή* 
i f d n y t e  f t  τά)ρ* i f d v r o l p  ‘Φ*
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ε?χ* προορίσει Αλλοτε μέν έσκέπτετο
νά τ ^ν δψιμον ταύτην πρόσκλησιν,
καί άλλοτε νά τήν άποποιηθή. 11 είκών 
τής έλλεν καί ή ελπίς νά απόκτηση ονο- 
μ α  καί θέσιν άξια αυτής παρουσιάζετο 
ε(ς τήν φαντασίαν του· Έάν ήδύνατο νά 
πιστεύστι δτι ό έρως δστις έφλεγε τήν 
καρδίαν του ητο αμοιβαίος, ήθελεν αισ
θανθώ έαυτόν Ικανόν νά ύπομείννι πάσαν 
στέρησιν, να ΰπερν/Λήτ/ι τ:άντα κίνδυνον 
ϊνα αποκτήση τήν ίλ λ ε ν ’ άλλ’ ή θλιβε
ρά συναίσθησις τοΰ νά λττ,σίΛονΥ,θ'/ί, μετά 
μακρών έτών απουσίαν, κατά τήν έπι- 
ςροφήντου, έκ^6νισε τήνάπόφασιν αύτοΰ.

—  Είναι παράδοξον, εΐπεν, δτι όμι- 
λήσαμεν απόψε τόσον περί τή ; Ινδίας.

Μετά διαφόρους άποφάσεις, &; έγκα- 
τέλειπε μόλις συλλαμβανομένας, όέρας·ή; 
τής μίς Δεβέρ άπεφάσισε νά ϊδτι τόν σίρ 
Οΰίλλιαμ Μομβράϋ τήν πρωίαν· ΕΪ/ζ  τήν 
υψηλοτέραν ιδέαν περι τή ; φρονήσεω; και 
τών συμβουλών του βαρώνου, καί 
νετο οτι ή διαγωγή τή; Ελλεν, οτε ή
θελε μάθει τήν πρόσκλνΐ'Τίν ήν ελαβεν, 
ήθελε καταδείξει τά  αίσθ/,ματα τά όποια 
έτρεφε δι' αύτόν.

—  Έάν ή φωνή τή ; καρδία; μου είναι 
αληθής, έσκέπτετο, έάν άληθώ; άγαπώ- 
μαι παρά του μόνΟυ βντο; δπερ δύναται 
νά μέ καταστήσ*/ι ευτυχή, δλαι αί υπο
σχέσεις του παΐρός μου δύνανται νά 
πραγματοποιηθώσι, διότι οΐ άγώνε; καί 
αί έλπίδε; μου θελουσι τείνει πρό; ϋνα 
σκοπόν. Εί δέ μ.ή (καί ή υπόθεσι; αΰτη 
£πνιξε τό αίμα έν τνί καρδία του), εχω α
νάγκην κινδύνων καί διεγέρσεω; ϊνα πα- 
λαίσω κατά τή ; πίκρα; άπελπισία; μου. 
Καί έν τνί μια καί έν τ*7) άλλη περιπτώσει 
νομίζω δτι πρέπει ν’ αναχωρήσω εί; τήν 
ίνοίαν.

Μετά νύκτα, καθ'ήν παντελώ; δέν έ- 
κοιμήθη, 6 'Ερρίκος ήγέρΟ/ι λίαν πρωί. 0  
αγρονόμο; καί ή σύζυγό; του έκοιμώντο 
ετι. Έφοβεϊτο μή ύποχωρήσνι εις τάς π α 
ρακλήσεις των. *Έτρεξεν είς τόν σταΰλον 
xal ήρχισε νά έπισάττη τόν ΐππον του 
ϊνα ύπάγη νά προγευματίσ*/) παρά τώ έ- 
φημιρίφ 6ρμ, καί κατόπιν νά υπάγνι εί; 
τλΦρούριον.

*Ενφ ουτω ένησχολημένος ^λθεν 6 
4&αΙ<ίς σύντροφος καί ίμκιστο; αύτοΰ, 6 
ΊΜ Βέ«ν.

— · Πολύ ένωρΐ; έξύπνησες, κύριε 'Ερ- 
ρι, είπε σύρων, τρΊ-*ον τινα ϊνα χα·ρετή- 
στ,, μικρόν βόστρυχον τής κόμη; του πί* 
πτοντα έπί τοΰ μετώπου "ου.

—  Ναι, Ζόε* δέν έκο'.μήΟην καλά, 
καί νομίζω δτι μικρό; περίπατο; θέλει μέ 
ωφελήσει.ι .

—  Έ γώ  δέν έκο:μήθην καθόλου.
Ό  Ίίρρίκο; παρετήρησε τόν τίμιον υ 

πηρέτην μ ετ’ ήθς,,·ς εκπεπληγμένου. Έ - 
y ρειάζετο περισσότερον ή κακο/ ωνευσία 
ϊνα κράτηση τόν Ζόε άϋπνον.

—  Είσαι ασθενή; τόν ήρώτησε.
—  Θανασίμως, άπεκρίθη ό Ζόε τρίβων 

τό στήθό; του διά τή ; άδρα; χειρός του* 
άλλά δέν έχω ασθένειαν τών ιατρών, διό
τ ι  τό νόσημά μου εϊν* άλλοΰ’ θά μ.ας φύ- 
γγ,ς, κύριε ΐρρι*

—  Νά φύγο>, τ ί; σέ τό είπεν·,
—  Π κυρά είπε χθέ; τό έσπέρα; είς 

τόν γέροντα οτι ό πατήρ σου σέ προσκα- 
λεΐ εί; τά ; 'Ινδία;* άλλά μή ΰπάγτ,;, σέ 
παρακαλώ, κύριε ΕορΓ διότι ή άναχώρη- 
σί; σου θά συντρίψνι τήν καρδίαν τοΰ γέ- 
ροντος* επειτα δέ τ ί νά κάμω έγώ άνευ

( ’Ακολουθεί.)

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α .

________

ΟΙ Τ ΡΕ ΙΣ  ΙΣΧΥΡΟΙ*

6τΛ  ΑΛ. ΔΟΊΓΜΑ. 

Μ»τχγρασ:ς *Αν;ωνίου έ α .  Κριιζη*

Cl; πάντα τά £ργα τοΰ πολυγράφου 
συγγραφέως διακρίνεται καί τοΰτο δ ιχ  
τήν πλοκήν καί τό πομπώδες τής έκ- 
φράσεως, τά  δύο αναμφισβήτητα πλεονε
κτήματα καί έλαττώ ματα τοΰ *Αλ· Δου- 
μδ* έν τούτω δέ διαμάχεται ή κακία 
πρός τήν άρετήν, ή φυσική δύναμις καί 
ειλικρίνεια πρό; τήν πανουργίαν, καί έπί 
τέλου; άναδείκνυται ή αρετή νικώσα. *11 
μετάφρασι;, άν και 6 μεταφραστής ομο
λογεί έαυτόν πρωτόπειρον, είναι αρ
κετά έπιτυχής. Συνιστώμεν τό ώραΐον 
τοΰτο μυθιστόρημα εί; τοΰ; φίλου; τών 
τοιούτων αναγνωσμάτων.



Π Ο ΙΚ ΙΛ Η  ΣΤΟΑ*

ή  φύσις όμοιάζϊί μέ ώρχίαν γυναίκα, 
■ίΐτις τήν μέν Ημέραν ^ειχνύει είς τους 
πολλούς μόνον τοί» προσώπου τά κάλλ/ι, 
τήν $έ νύκτα ανακαλύπτει καί μυστικά 
ι!{ τόν έρασΉν της θέλγητρα.

Β. Saint Pierre.

* * 
¥

Ό  αληθές £ρως Οριχμβεύϊΐ κχτέ τώ ν 
ανθρώπων καί τοδ πεπρωμένου. Scribe·

* * 
*

'Ο ϊρως παρέχει είς τάς γυναίκας νέχν 
κ ίίώ , πολύ ίσχυρο τέραν, πολΰ άσφαλ*- 
στέραν τή; πρώτη; αίίοΰ;, ίτ ις  είναι πέ
πλο; λευκό;, έλαφρόν δφασμα, μόλις νά 
καλύπηρ Ικανόν, άλλ’ άνίσ^υρον πολλά* 
κι; νά προφυλάξί) τήν νεάνιίχ, #ης αι
σθάνεται έν έαυτί) έγειρομένας τάς πρώ
τα; όρμά; τοΰ βίου. A. Dumas.

« «

"II δειλία συνοίεόει πάντοτε τά Ισχυ· 
ρά πάθη. La Contesse de Fontaine.

A. O.

*
Αΰσιις τών τοΰ β'. γ '. καί προβλή

ματος λέξεων.
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Λύσις τοΰ Α'» «χώματος
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V .

i t

μ * ν 
% . . 
ν .  .

p a i n
β ·  · ·

I · .  . 
η · . ·

. Α

Αύσις του ί γ τ 0  4 3 ^ 4 4  φυλλαίίιρ

·. . « Η γ μ α τ ο ς - ν ^ ^ — Γ0^ος.
VOU rt< V,. τ · ,

,. Α ΙΝ ΙΓΜ Α ,·
α

; <α «ί L ^ ‘*Cy:: <> * v s . . . ·  K‘>i

3 Λ - -A
I ' .

>*··<

k ~ u a *' * . · ΛΤ X λ; * Λ ' t V ϊ ό  ι; ■ · : ΑίΛ .
" ’*«*«μ4χ·ί *«1 τ* ·?(*«« mXti ώχ*Μ«τ·8|ΜΚ

(' 7  <- 'a'  .

I .* # . ’ ; k*X

)
Ll

-Ί»
·'


