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ΙΑ Ν Ο Υ Α ΡΙΟ Σ .

0  Ρωμύλος, ό πρώτος βασιλεύ; τή; Ρώ- 
μγ,;, συνέστησε τόν ενιαυτόν έκ δέκα μη
νών, ό όέ Νουμας ό Πομπηλιο; προσέθηκε 
δύο Ιτ ι ,  τόν Ιανουάριον καί Φεβρουάριον.

6  Ιανουάριο; έκληθη ουτω έκ του θεοΰ 
Ιανοΰ εις 8ν άφιερώθη, καί έορταί έτε- 
λούντο πρός τιμήν αύτοΰ *ia ro va p ia t Κ α - 
Λάνόοί λεγόμεναι.

*0 θεός Ιανός παρίστατο 2χων δύο πρό
σωπα , είς σημείο ν οτι έπέβλεπε τό λή- 
ζαν καί τό άρχόμενον ετος* άλλοι ό'μ-ως 
πιστεύουσι, καθώς 6 Servius, δτι τό δι- 
πρόσωπον αύτοΰ παρεκελεύετο τού; πο- 
ρευομ£ν&υς εί; τόν πόλεμον νά άναμιμνή- 
0*ωνται τών οΐκαδε $ της είρηννις, θεωρών 
αύτόν ώς θεόν τοΰ πολέμου, είς 8ν μάλι- 
στα *τίσει καί ναόν ό Νουμα; ρ.έ- 
*θντα διηνεκώ; ανοικτόν έν καιρώ πολέ- 
|*ou καί κλειστόν έν καιρώ εΐρτίννις. ήμεις

# (*) ά  οίχιία  Ιστορία έκαστου ιχην^ς θάδνιροσι- 
t W t u l c  φυλλ48;«ν τον ίδιου μ»ην·{·

φρονοΰμεν οτι τόν διπρόσωπον αύτόν θεόν 
έrwpεπε νά έορτάζωσιναι γυναίκες καί ο ίδ ι- 
πλωμάται παντός τόπου καί χρόνου.

Κατά την πρώτην Ιανουαρίου προσέφε- 
ρον εις αύτόν τόν Janua l πλακούντα κα- 
τασκευ χζ6'λ ενον έκ νέου αλεύρου, νέων α 
λών, λιβανωτού καί οίνου, προσέτι δέ καί 
φοίνικας, σΰκα καί μέλι. Οι καλλιτέχναι 
καί τε /ν ΐτα ι ήτοίμαζον κατά την ήμ,έραν 
ταύτην τά ; χρήσιμους είς τό εργον των 
υλας, οί φρόνιμοι σύζυγοι συνωμ.ίλουν περί 
εύτεκνίας, καί πάντες έφρόνουν δτι ή κα
τά την ημέραν ταύτην εργασία ήθελε τοΐς 
εξασφαλίσει εύδαιμον έτο;. Επεσκέπτοντο 
άλληλου:, ήμείβοντο εύχάς καί άπειχον 
νά προφέρωσι λόγου; κακοσημ-αντου;* άν- 
τνίλάσσον δέ δώρα καί τό εσπέρα; εύω- 
χοΰντο πρό; τιμήν τοΰ Ιανοΰ.

Εν Γαλλία τό £το; άρχιζε τό Πάσχα 
τά  Χριστούγεννα έ'ω; ου Κάρολος ό IX 
διέταξε τό 1 5 6 4  τήν έναρξιν αύτοΰ κατά 
τήν ά. Ίανουαριου' τοΰτο δμω; τρζατο 
άπό τοΰ 15ti6.

Λώρα.

*Η συν/,θεια λοιπόν τών δώρων, κατά 
τήν πρώτην τοΰ έτους, φαίνεται κατερχο- 
μένη έκ τών Ρωμαίων. 'Αλλά καί έκ τής



έτυμολογίας τής λέξεως et; τά; άλλας» 
γλώσσας πιθανολογείται έπί μάλλον ή 
αρχή «δτνί.

Τό γαλλικόν Etrennes λέγουσιν δτι 
π  « ά γ ε τα ι έκ τοΰ λατινικού Strenae* έκ 
τής Strena θεάς τ ίς  ισχύος, είς τήν όποίαν 
ήτο άφιερωμένον δάσος παρά τάς πύλας 
τ ί ς  Ρώμνις, οθεν έκοπτον κλάδους καί 
τοΰς προσέφερον, κατά τήν πρώτον τοϋ 
έτους, είς τόν Τάτιον βασιλέα τών Σαβά
νων, δστις έ νόμιζε τοϋτο κάλλιστον οιω
νόν διά  τό άρχόμενον έτος. Ένω σήμερον 
καί διά τοΰς έραστάς αύτοΰς εϊναι δυσοίω
νο ν ή μ,υρσίνΎ) δώρον άν δέν έχνι τά φύλ
λα χρυσά. *Αλλ’ άν πάσαι αυται αί γλωσ 
σολογικαί καί a t άλλαι μαρτυρίαι δέν εί
ναι άρκεταί νά πείσωσιν ήμάς, υπάρχει 
μαρτυρία ίσχυροτέρα, ή τών πρώτων χρι
στιανών, οϊτινες άπηγόρευον τήν προσφο
ράν δώρων κατά τίιν πρώτην τοΰ έτους, 
ώς συνήθειαν είδωλολατρικήν.

Λς τοιαύτνιν, ίσως, θέλει τήν κατακρίνει 
καί ό κύριος Μακράκνις διά τ ίς  Jtxaioani- 
γης  του, δστις άλλως έάν έπρόκειτο νά 
κάμγ) εΐς τοΰς συνδρομνιτάς του δώρόν τ ι 
ήθελε τοΐς προσφέρει, φρονοΰμεν, 2ν κομβο- 
λόγιον άγιορίτικον συνωδευμένο ν μέ ίν τεύ
χος τών έν τη πλατεία τή ; Όμονοίας ό- 
μιλιών του.

Ο ΣΟΦ ΟΣ

Κ Α Ι

Ο Κ ΡΟ Κ Ο ΔΕΙΛ Ο Σ.

ί π ό  m^ r t .

(Συνίχιι* ϊ ϊι  <ρυλλ&8ι«ν 14.)
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Τό δένδρον τοΰ ένδόζου τούτου μονα- 

στοδ $1ο πιθανώς φοΐνιξ* ή διαμονή λοι
πόν ίτ ο  δυνατή, άν καί 6λίγον σκλΥ,ρά.

ό  Φομβινσών όμολογεί μάλιστα δτι 
έκοιμήθη.

’Εκτός δέ τούτου ευρίσκει τις πολλάκις 
έν τοΐς άγγλικοϊς ζενοδοχείοις κλίνας έπ(- 
στς σκλνιράς ώς ς-ελέχτι φοινίκων* αί πραϋν- 
τιχα ΐ αδται σκέψης έπέφερον γλυχύτητά 
τιν* «(ς τάς αγωνίας τοΟ δυστυνοΟς σο· 
ψΛ  τϋς Β«λφ4ατ. : . y

6  *Αδαμσων έκοιμήθη όλίγον τήν μα- 
χραν ταύττιν νύχτα* είδε μάλιστα xal 
πολλά μικρά δνειρα, άλλά συγκιννιτιχά* 
ώνειρεύθνι δτι έκάθνιτο έμπροσθεν τών 
άκαονιμιακών τ ί ς  Βελφάστ άναγινώ- 
σχων αύτοϊς πραγματείαν τινά , έν ί  άπε- 
δείκνυεν δτι κροκόδειλοι δέν ΰπάρχουσιν, 
δπως καί σφίγκες, άλλ* δτι ol Αιγύπτιοι 
εϊχον έφίύρει τό μυθικόν τοϋτο ζ-υον.

Είς τό τέλος τοϋ όνείρου τούτου, ένό- 
μισεν δτι έπί τών παρειών του έπιπτε 
δρόσος τις τών δακρύων τοϋ κροκοδείλου. 
’Αφυπνίσθϊΐ έντρομος, xal όλίγον έλειψε νά 
πέσνι έκ τής κορυφής τοϋ φοίνικος εΐς τό 
στόμα τοϋ κοιμωμένου πολιορκνιτοΰ του.

Τοΰτο τόν κατέστησε μάλλον προσε
κτικόν* έβίασεν έαυτόν νά μή κοιμτηθίί, καί 
έκράτει τά  βλέφαρά του ανοικτά διά τών 
δακτύλων ϊνα τά  έμποδίσϊ) νά κλβίσωσι.

ΤΙ δέν πράττει τις ϊνα διατχρήσνι τήν 
ζωήν ί

Αμα τή άνατολνί τοϋ ήλιου, ό *Αδαμσων 
εϊδε μετ’ απελπισίας δτι κατ' ούδέν με- 
τεβλήθη ή πολιορκία.

’Εκτός μόνον δτι ό κροκόδειλος δέν κα
τείχε πλέον τήν αυτήν τής προτεραίας 
θέσιν, άλλά κατά τό διάσττ,μα τής νυκτός 
εϊχε στήσει ευτυχείς παγίδας κατά τών 
αθώων ίχθύων καί εϊχε χορτασθή έκ κα- 
λοϋ μεσονυκτίου δείπνου,ώς τις πολυφάγος 

. έν χαιρφ γάμων.
0  δχθη τής μικρά; νήσου έκαλύπτετο 

ύπό αίμοσταζόντων Ι τ ι  λειψάνων καί πα
ρουσίαζε θλιβερόν θέαμα είς τόν σοφόν* 
διότι, έσκέφθη,έάν τό τέρας εύρίσκει τοιαΰ- 
τα  δείπνα έκάστην νύκτα, ή πολιορκία 
δέν θέλει τελειώσει ποτέ, καί θέλω πέσει 
έζ ασιτίας είς τό χαΐνον στόμα τοΟ αδη
φάγου τούτου έχθρου.

ά  σκέψις αυτή $το φρονιμοτάτιβ, χοΛ 
άνώρθωσε τάς τρίχας τής κεφαλής τοΰ 
σοφοΰ. 1 <

Ό  στόμαχος, μηχανή ανεξάρτητος του 
πνεύματος, καί δστις Ιχε ι άνιξιλεώτους 
απαιτήσεις, i n ^ w  δύο δείπνα παρά τοδ 
δυστυχοΟς Άδαιχσων, τό τής προτεραίας 

* καί τό τής πρωίας#
| - ό  μουρμουρώμός τής *είνης Ιφθασιν είς 
τά ώτα τοό λδαμσων, καί Ιφαίνετο δύ-

{σχολον νά τόν χαταπραδνιρ.----------
Δύο σοφοί ευρισκόμενοι έν παρομοίφ 

σε* λιμοΟ, ήθελον άναμνησθή τής Ιστορεί

t-ών πολιορκιών καί τών ναυαγίων* ό ισχυ
ρότερος ^θελε φάγει τόν άσθενέ'ττερον, κα'ι 
τούτο δ ιχ  νά φυλάςη 2να συνάδελφον 
προσφιλή εί; τνιν έπιστνίμτ,ν.

*Αλλ* ό *Αδαμσων ^το μόνο;, και έβλε
πε μετά δικαίας φρίκης, την πείναν συμ
μαχούσαν μετά του πολιορκητου.

Μεταζΰ τών άλλων, άτινα ^γνόει ό σο
φός τής Βελφάστ, £έν έγνώριζεν δτι οί 
φοίνικες παράγουσι ϊίαρπους θρεπτικού;, 
έζαιρέτους,γλυχ.εϊ;, διά τών όποίωνοί ά 
ραβες τρέφονται αξιόλογα, άπό τοΰ ’Α- 
δάμ, πρώτου άποί/,ου τής 'Αραβίας, μέ
χρι τών ημερών μας.

Αοιπόν, άκτίς τοΰ ήλιου, είσδύσασα 
μεταξύ τών πυκνών φύλλων, έδειξε στα- 
φυλά; φοινί/,ων εις τόν λιμώττοντα σοφόν.

Είς Βελφάστ, ό Αδαμσων έπρογευμά * 
τιζε μέ Sv τεμάχιον βοείου κρέατο; καί 
δύο λίτρας χοιρομηρίου τής ίορκτ,;, τά  
όποια έπότιζε μέ μίαν φιάλην οίνου τοΰ 
Πόρτο. ’Αλλ’ ήδη ανάγκη νά λησμονηση 
τάς γλυκεία; γαστρονομικά; συνήθεια; του, 
καίνά  εύχαριστηΟη μέ του; καρπού; τής 
Ufovoia;, τό μάννα τή ; έρημου.

Παράδοξο; δέ στοχασμός έπήλθεν αύτώ 
μετά τό πρόγευμα’ άνεμνησθη /copiov τι 
τοΰ αΐγυπτ^ακοΰ βιβλίου Σίθ<κ, έν τώ 
όποίω άλλο; Tt; σοφό; άπεδείκνυεν δτι οί 
κροκόδειλοι είναι οί φυσικοί έκδικηταί 
δλων τών περιφρονήσεων τών γινομένων 
είς τήν Αίγυπτον ύπό τών βαρβάρων.

Τοΰτο φαίνεται λογικόν, έσκέφθη’διότι, 
έάν οί κροκόδειλοι δέν χρησιμεύουσιν ώ; 
έκδικηταί τών ύβρεων, εις τ ί άναγκαιοΰ- 
σι τά  φρικτά ταΰτα τέρατα \

*Η συνείδησίς του τόν ήλεγχε διά τήν 
ανευλάβειαν ^ν έδειξε διελΟών τήν Λιγυ- 
πτον, χωρίς νά χαιρετήσ·/ι τά; σεβασμίας 
πυραμίδας τών Φαραώ καί τοΰ κολοσσοΰ 
τοΰ μάντεως όσιμανδία.

Τφ έμεινεν δμως ή παρηγορία τών με
γάλων άμαρτωλών έν τη αγωνία των ευρι* 
Οκομένων— ήμετάνοια*μετεμελ7(θη,καίώρ" 
κίσθ-ή άν ήθελε διαφύγη τοΰς εκδικητικούς 
όδόντας τοϋ κροκοδείλου, νά φιλήσν) τοΰς 
πόδας τοΰ τενόρου Μέμνωνος, ό'στις ψάλ- 
λει μίαν χαβατίνα έχάστην πρωίαν κατά 
τήν άνατολήν τοϋ ήλίου.

Ή  εύχή φέρει γαλήνην τινά πάντοτε 
είς τό πνεύμα. Παρετήρησε λοιπόν τό τέ 
ρας, τόν κέρβερον τούτον, ϊνα πεισθνί έάν

ή εύχή παρήγαγεν αποτέλεσμά τι έπί τών 
φολίδων του.

Τό τέρα; ήγρύπνει πάντοτε ακίνητον, 
καί δέν έφαίνετο άκοΰσχν τή ; εύχή;.

Αίψα φλογερά κατέτρωγε τό στήθος 
τοΰ σοφοΰ, άλλη δυστυχία τή; πολιορ
κίας ! οι φοίνικες είναι μεγάλω; διψητικοί.

Πώς νά πίνι \ Ό  ατυχής Τάνταλος έ- 
βλεπεν ύπό τούς πόδας του εύρύν ποτα
μόν κυλίοντα τά  δροσερά ρείθρα του, καί 
αύτός άπέθνησκε τή ; δίψης. fO Νείλος 
εϊχε κελαοισμού; ειρωνικούς. Περιωρίζετο 
νά δροσίζν) τόν αέρα, καί δέν προσέφερεν 
ούδέ σταγόνα ΰδατος είς τά κατάξηρχ 
χείλη τοΰ πολιορκημ,ένου.

2υγκρίνων έχυτόν πρός τόν συμπχ- 
τριώτην του Ρομβινσώνα Κροΰσον έβλεπεν 
δτι εκείνο; ητο εύτυχέστερος.

Τώ δντι, ό Ρομβινσών διήλθε μίαν νύ
κτα έπί δένδρου, άλλά τήν επαύριον κα- 
τέβη* έφόνευσε ψιττακού; καί έκαμε φρε- 
κασέ άπό πτηνά* έκείνος έπιεν ΰδωρ καθα
ρόν καί ρούμι, έπεριπάτει κρατών όμ- 
πρέλλαν, έκτισεν οίκημα καί δέν συνήν- 
τησε ούδένα κροκόδειλον.

—  Ευτυχή Ρομβινσών ! έλεγε ταπεινή 
τνί φωννί ό σοφό;*εύτυχή νησιώτα! Βχσιλεΰ 
καί υπήκοε συγχρόνως ! Καί ό αχάριστος 
αύτό; έτόλμα νά παραπονεΐται ! . . . .  ή
θελα νά τόν έβλεπα μίαν ώραν είς τήν 
Οέ'ϊΐν ρ-αυ !

Βιαζόμεθα νάσυμφωνήσωμενδτι αί|μεμ· 
ψιμοιρίαι τοΰ Ρομβινσώνος ησαν ύβρεις 
κατά τής θεία; Προνοία;.

ίδού άληθώ; όποιος τις ό άνθρωπος! π α -  
ραπονεΐται πάντοτε διά τήν δυστυχίαν 
του ! ’Αλλ’ ό νΑδαμσων ητο μάλλον λο- 
γικό; κατηγορών τόν συμπατριώτην του 
τής Τόρκη; ·, ’Αλλοιμονον ! *Οχι. 0  κρεμ.- 
μάμενος ουτος άνθρωπος έπί τοΰ φοίνικος 
δέν ήξευρεν δτι κατά τήν αύτήν ήμέραν 
καί ώραν, ό άτυχή; γάλλος σοφό;, ό ,Α - 
δόλφο; ΙΙτ ίτ , κατεβροχθίσθη ύπό κροκο
δείλου, έμπροσθεν τών έρειπίων του 
ό μ π ο ; !

Οί άνθρωποι έάν έγνώριζο^ τάς δυστυ
χίας τών άλλων ήθελον παύσει παραπο- 
νούμενοι·

Τήν στιγμήν ταύτην έλαφ^οί ατμοί έ- 
κάλυψαν τόν ήλιον, κα\ δ "Αοαμσων, ή -  
σθάνθη άνέκφραστον χαράν* -ΪΙλπισεν 8τι 
ήθελε β ρ ^ ε ι ,  καί ήτοίμαζε τάς παλάμας
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του ϊνα κάμη υδάτινον βάκχευσιν μέ τήν 
δρόσον τοϋ ουρανού.

ή  χαρά του ίτ ο  βραχεία.
Άνεμνήσθη τής φοβέρα; έκείνη; έπι- 

γραφής L im ite  delle pioggie, Spta τής 
βροχήc , fa  δ γενναίος ίταλός περιηγη
τής ίοσινόλ, 6 φίλος τοϋ Βελζόνη έχά- 
ραξεν είς τόν τοΰ Νείλου χάρτην του.

0  φοΐνιξ έίκειτο δυστυχώς είς τήν γεω
γραφικήν έκείνην μοίραν τή; όποία; 6 ου
ρανός συννεφοΰται, άλλά δέν υγραίνεται 
ποτέ.

Επανέλαβεν, ϊνα στρέψη άλλαχοΰ τόν 
νοΰν του, χωρίον τ ι  τής ΊερουσαΛήμ, έν 
ω ό Τάσσος περιγράφει τους σταυροφό
ρου; πίνοντας, πλήρεις περικεφαλαία;, ύ
δωρ ύέτειον έκ θαύματος πεσόντος μετά 
μακρά; αγωνίας Οπό χάλκεον ουρανόν.

01 στίχοι ουτοι τώ  έδρόσισαν τά  χε ί
λη , fiv καί προφερθέντες ιταλο-άγγλιστί.

*0 κροκόδειλο; έφαίνετο μαντεύων τήν 
όδύνην τοΰ Ταντάλου τής Βελφάστ, καί 
κατέπινεν όλόκλγφα κύματα υδατος τοΰ 
Νείλου, ρίπτων έπί τοΰ φοίνικος βλέμ
ματα λοξά καί χλευαστικά.

01 αθεϊσμοί τοΰ τέρατος είναι άφόρητοι.
Ό  Αδαμσων ώργίσθη, δπερ ηΰξησε τήν 

δίψαν του.
Π εριέφερε τοΰ; όφθαλμούς του έπί τοΰ 

Νείλου, έλπίζων νά άνακαλύψνι λέμβον 
τινα Ιστιοφόρον ή κωαήλατον, καί νά 
κοαυγάσ^ άπηλπισμένως πρός τούς ναυ- 
βάτας* άλλ* ή έλπίς είναι φανταστική εί; 
τάς κινδυνώδεις ταύτας οχθα;.

*H έρημία έτήρει τήν θανάσιμον σιγήν 
της' δεν έφαίνοντο ή έρείπια μελανίζοντα, 
έφ’ ών περιίπτατο ή ϊβις.

Ακουσίω; ό στοχασμός τοΰ σοφοΰ ήλ- 
θεν είς τόν £ομβινσώνα Κροΰσον.

—  ό  νησιώτης αύτός,έσκέπτετο, εϊχε 
μέγα άδικον νά παραπονήται κατά δυστυ
χίας ήτις μοί φαίνεται τόσον μεγάλη ευ
τυχία* άλλ* δ συμπατριώτης μου εϊχε καί 
τ ι  καλόν* ήτο γεννημένος μέ νοΰν έφιυρε · 
τικόν. "Εκαμεν άρτον/ άλεξίβροχον, Ιμα
τισμόν δλόκληρον ώς καί πίπαν άκόμη. 0  
στέρησις τόν έκαμε έπιδέξιον.

Επί τοΰ φοίνικος τούτου, δ £ομβινσών 
ήθελεν ευρει καί δδωρ. Ι ς  ίδωμεν τ ί  ή
θελε πράξει ·,

’Εοκέφθη έπί πολύ νά έφεύρνι τ ι  κατά 
τήν μέθοδον τοΰ συμπατριώτου του,

καί τό έσωτερικόν πΰρ τής σκέψεως y y  
σε νά καταφλέγη τήν γλώσσάν του* εϊχε 
δαυλόν είς τό στόμα’ είχε φθάσει εις τήν 
παραφροσύνην έκείνην καθ’ fa  ό βασανιζό
μενος τοΰ αδου ζητεί μίαν σταγόνα 6- 
δατος.

Καί όΝεΐλοςέκύλιε πάντοτε τά  διαυγή 
καί δροσερά νάματά του ύπό τούς πόδας 
τοΰ άθλίου.

f t άνάγκη μήτερ τής έφευρέσεως! ου
δέποτε θέλεις έγκαταλείψει του; μαθητά; 
τοΰ Φομβινσώνος!

Ό  σοφός έκτύπησε τάς χειρας, ώ; έάν 
έχειροκροτεΐτο παρ’ άλλων* άνεκάλυψεν έν 
μέσον υδραυλικόν. Πόσον μικρά πράγμα
τα άπαιτοΰνται ινα χαροποιήσωσι τήν δυ
στυχή ανθρωπότητα!

ίδοΰ εί; άνθρωπος κρεμμάμενος έπί 
Φοίνικος, είς άγωνιών προωρισμένο; διά 
τό στόμα τοΰ κροκοδείλου, ό'στις ευρίσκει 
τό μυστήριον τής χαρά;, δ ιότι ευρε μέσον 
άμφίβολον νά δροσισΥΐ μικρόν τά  χείλη 
του έκ τοΰ έρυθρωποΰ υδατος τοΰ Νείλου!

*0 'Αδαμσων, υπερήφανο; νά παλαίση 
πρός τόν συμπατριώτην του τής Τόρκης, 
ήρχισεν άμέσως τό Ιργον του. ’Απέκοψε 
πολλούς κλάδους μάκρους, καί τοΰ; συ- 
νέδεσεν είς τά άκρα, διά κλωστών φυτι
κών, δυνάμει τών όδόντων καί τών χει- 
λέων.

’Αφού £καμε τοΰτο περιέμεινε τήν 
στιγμήν καθ' ήν ό κροκόδειλος έκαμνε μ ι
κρόν περίπατον έντός τοΰ ποταμοΰ, ϊνα 
έκπληρώσνι τά  καθήκοντά του ώς άμφί- 
βιον, καί άφήκεν ήσύχως νά κατέλθη ή 
άντλία του έπί τοΰ ΰδατος καί τά  φύλλα 
έβράχησαν.

Κατόπιν Ισυρε ταύτην μετά  μεγίστη; 
προσοχής, καί δύο χείλη φλεγόμενα έκόλ- 
λησαν έπί τών βρεγμένων φύλλων καί ά- 
πε^ρόφησαν τό γλυκύ υδωρ, δπερ ήδη 
ήτο γλυκύτερον μέλιτος.

Ουδέποτε γαστρονόμος καθήμενο; είς 
παρισινόν συμπόσιον δέν έρ^όφησε περιβ" 
σότερον ήδονικώς ποτήριον ίσοχειλέ; ύπό 
τής έρυθράς ναϊάδος ήτις βέει ένώπιον τοΰ 
Βορδώ.

*0 σοφός μας ίγέλα  έζ ευτυχία;, ώς 
μαθητής* καί, μή ,ϊχων τίποτ*· καλλίτ** 
ρον νά έπανήρχισε τό πείραμα» καί
παρεδόθη, άμέτρως, είς άσωτίαν. 

*0 Τάνταλος δέν εϊχε. έφ«ύρεν τοΰτο»
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Ό  Αδαμσων έγέλα πρό πάντων έπί τνί 
ιδέα δτι έφενάκισε τόν κροκόδειλόν του, 
δστις ήξιζε άληθώ; τοιοΰτον παίξιμον.

Έξα'τφαλισθείς έπί τών δύο κυριωτέρων 
άναγκών τή; ζωή;, ό Αδαμσων άνεμνή- 
σθη δτι εϊχεν ύποστή υπερβολικήν δρό
σον, κατά τάς υγρά; ώρα; τή; παρελ- 
θούσης νυκτός. Η ελλειψις ενδυμάτων τω 
έφαίνετο ευνοϊκή κατά τή ; τροπική; θερ
μότατος τή; ήμέρζς, άλλ’ επρεπε νά σκε- 
φθΫί περί καλύμματος τίνος διά τό μεσο
νύκτιον.

Αλλη τις αιτία παροίρμα τόν σοφόν εις 
τήν έφεύρεσιν, ώς τόν Ρομβινσώνα, ένδυ
μα κόσμιον.

—  Μέ τ ι πρόσωπον θέλω παρουσιαοθή 
είς τοΰ; άνθρώπους, έάν σώτειρα τις λέμ 
βος διέλθη πλησίον μου ! ελεγεν ό φρό
νιμος σοφός.

'Αφοΰ έσκεφθη ή είπε ταΰτα, ό "Αδαμ- 
σων συνέλεξεν έν τώ έναερίω παστώ του 
ποσότητά τινα μεγίστων φύλλων, καί, ώ; 
επιτήδειο; ράπτης, κατεσκεύασε £ν φυτι
κόν παλτώ, τό όποιον, άν καί δέν ήτο 
τής τελευταία; μόδας, εϊ/εν δμως πρω
τότυπόν τινα μορφήν αρκετά γραφικήν.

Δύο φύλλα ήρκεσαν διά τόν νυκτερινόν 
σκοΰφόν του, δστις δέν έστερεϊτο κομψό- 
τητος καί δέν τόνεκαμνε νά λυπήται τους 
φρικώδεις ήμών πίλους τής ημέρας.

*0 ποιητής δλων αύτών τών ευφυών 
κατασκευασμάτων εδειξε τήν εύχαρίστη- 
σίν του σφίγκων έαυτόν εις τάς άγκάλας 
του. Εϊχε κατοικίαν, ένδυμα, τροφήν,πό- 
σιν δαπάν/) τή ; φύσεω;.

Πάσα ευτυχία εϊναι σχετική. 'Ο νΑ- 
δαμσων έ^ρίνϊΐ έχυτόν εύτυ/έστατον, καί, 
έκ τών πραγμάτων κρίνων, έθεώρει τόν 
Ρομβινσών* Κροΰσον μετά περιφρονήσεως, 
έξ δλου του υψους του φοίνικος αύτοΰ.

’Ενφ έπαναπαύετο έν τνί ευδαιμονία 
του, παρετήρησε τόν κροκόδειλον παρά 
τήν £(ζαν τοϋ δένδρου, καί τό τέρας τω 
έφάντι έμπνεόμενον υπό τίνος κακού στο
χασμού.

' Ό  σοφός δέν ήπατάτο.
*0 κροκόδειλος έπίσης εϊχε σκεφθή.
Μή ουνάμενος νά χ*>ριεύση τόν φοίνικα 

*Γτε i t  έφόδου, ειτε 8 Λ  πολιορκία:, προ- 
^έτρεξεν είς τόν υπόνομον καί τήν σύριγ- 

01 μέγιστοι όδόντες του τέρατος ΐ?" 
ζαντο τοΰ έργου, καί κατέτρωγον τήν βά-

σιν του δένδρου μετά Ο/,ριώδου; λύσσης.
Ο κροκόδειλο; έφαίνετο ώσεί σκεπτό- 

μενο;:
—  α ]·;ϊναι καιρός νά τελείνόση ή ύπό- 

θεσις αΰτη. *
Καί ό λδαμ'ϊων τκουε φρίττων τόν 

τριγμόν τή; τερατοίδους σ’.αγώνο; έπί τών 
θεμελίων τή; οικίας του*

Τότε τού έπτ,λθεν ή ευτυχής ιδέα νά 
άφιερωΟ-Τί είς τόν άγιον Συμεών* τόν Στη
λίτην.

ή  διάταξις τών τραπεζιτών καί τών 
δι/αστ/ρων όδόντων εϊναι τοιαύτη είς 
τούς κροκοδείλους, ώστε δέν δύνανται νά 
βλάψωσι τόν κορμόν δένδρου' τά  τέρατα 
ταύτα δέν ροκανίζωσι παρά πλαγίως μ.ό- 
νον* δι* αύτών μόλις ψαύωσι χωρίς νά 
δάκνωσι βαθέως.

ίΐ σοφή Φύσις διά τούτου ήθέλησε νά 
καταστήσ*(ΐ τού; φοίνικας άσυλοντών διω- 
κομένων δυστυχών ύπό τών κροκοδείλων.

0  σοφός ήγνόει έπίσης τήν οργανικήν 
ταύτην ιδιότητα τής αδυναμίας τών γνά- 
Οο>ν τού φολιδωτού σκαπανέως. 6  Πλίνιος 
έν τούτοις καί ό Σαάβερς άναφέρουσι τό 
έπαναπαυτικόν τοΰτο γεγονός* άλλ1 οί 
δύο οΰτοι σοφοί φυσιολόγοι δέν ήδύναντο 
νά άναγνωσΟώσι τήν ώραν ταύτην είς τό 
περί Κροκοδείλων κεφάλαιον·

*0 Αδαμσων παρετιίρει τάς προόδου; 
έπί τής βάσεως άλλά ί^άμενος λίαν υψηλά 
καί κακώς δέν ήδύνατο νά εκτίμηση τόν 
κίνδυνον, καί περιέμενεν νά ϊδνι κατακρη- 
μνιζόμενον μετ* ολίγον τό σωστικόν δέν- 
δρον, καί αί τρίχες του ώρθούντο ύπό τόν 
έκ φύλλων σκοΰφύν του, έπί τνί ιδέα δτι 
ήθελε τιναχθή είς τούς οδόντας τοΰ θη
ρίου, καί είσέλθει είς τήν κοιλίαν του 
κατά τεμάχια αιμοσταγή, ώς έν τινι τά - 
φω φολιδωτω καί χωρίς έπιτάφειον,άναγ- 
γέλλοντα είς τάς έπεοχομένας γενεάς τής 
Βελφάστ τάς άρετάς τοΰ μακαρίτου.

( ’Ακολουθεί.)



1 Q2  Ε  θ  Ν

Η Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ Φ Α Β Ε Ρ .
ΔΙΗΓΗΜΑ

G . F A T H .

(£υνέχ*ια ιί* φυλλ. 84)·

'Ο ναύτης θ εω ρ ία ς  αύτόν εν τίο με
ταξύ μετά  τίνος συμπαθείας, τώ  λέγει:

—  Κύριε, έχετε λοιπόν μεγάλων ανάγ
κην νά φθάσητε τό πλοΐον, τό όποιον 
πρό ολίγου άνεχώρησεν j

— ii! ναΐ, ανάγκην μεγίστην, άπηντη- 
σεν ό Φρεδερΐχος.

— Δ ιάβολε! τότε θέλω σάς υποδείξει 
τό μόνον μέσον, δ ι’ ου θέλετε κατορθώσει 
τόν σκοπόν σας.

—  Λ ! λέγε μοι, σέ παρακαλώ!
— Ό  έμπορος, ό'ς·ις έφώπλισε τό άνα- 

χωρήσαν πλοϊον διά  τό  Μεξικόν, ετοι
μάζει καί Ιτερον διά  τό αύτό μέρος* λ α μ 
βάνετε λοιπόν μίαν θέσιν έν αύτφ , έάν 
δέν σάς ζημιοΐ καί φθάνητε μετά  δεκα
πέντε ήμέρας.

— Λαμβάνεις σέ παρακαλώ τόν κόπον 
νά μ ’ όδηγτίσιρς είς τόν έμπορον τούτον !

—  Α ! ώς πρός τοϋτο είμαι εΐς τάς 
διαταγάς σας, άρκεΐ νά βάλετε τό χέρι 
στήν τζέπην καί πηγαίνομεν μέχρι τοϋ 
Ingou  v il le .»

—  0  έφοπλιστής εϊχεν αναχωρήσει 
έπ ί της ταχυδρομικής άμάξης διά τό 
Κάεν, όπόθεν ήθελεν έπανέλθει τήν επαύ
ριον.

—  Μπά 1 εΐπεν ό ναύτης, ίιπάγωμεν 
ν’ άνταμώσωμεν τόν υπάλληλόν του εΐς 
τό  καφφενεΐον, θά σάς δώση ώς ό κύριός 
του δλας τάς άναγκαίας πληροφορίας.

ό  υπάλληλος εύρίσκετο αληθώς εΐς 
τό  καφφενεΐον τής παλαιάς συνοικίας.

—  Κύριε Καρτήν, τφ  λέγει 6 ναύτης, 
6 κύριος εδώ θέλει νά έπιβιβασθ^ έπί 
τοϋ πλοίου, τό δποΐον έχετε προορίσει 
διά τό ταξείδιον τοϋ Μεξικού.

—  ’Αδύνατον, κύριε, άπήντησεν ό υ
πάλληλος άποτεινόμενος εΐς τόν Φρεδερί· 
κον δστις προϋχώρει πρός αύτόν, 6 αριθ
μός τών έπιβατών καί τοΰ πληρώματος 
εϊναι τόσον πολύς.. .  .

ό  Φρεδερΐκος μικροϋ έδέησε νά κλαύστ) 
διά  τήν αποτυχίαν του.

I Κ  Η

ό  υπάλληλος έξηκολούθησε :
— Αέν υπολείπεται ή νά σάς εύνοήσγ, ή 

τύχγι* πιθανόν νά μείν·/) έξω επιβάτης τις 
καί τότε καταλαμβάνετε τήν θέσιν του* 
τοΰτο συνέβη καί σήμερον τήν πρωίαν.

0  υπάλληλος, δστις εϊχε διακόψει 
τό χαρτοπαίγνιόν του ϊν’άπαντήσιρ, στρα
φείς πάλιν πρός τόν σύντροφόν του έπα- 
νέλαβε τό παιγνίδιον.

(0  Φρεδερΐκος έμενεν άφωνος* ό δέ 
ναύτης βλέπων έκεΐ που κενήν τράπεζαν 
τοϋ έπληξε τοΰς ώμους προσκαλών αύτόν 
νά καθήσωσιν* ό έραστής τής Μαργαρί
τας ήκολούθησε τόν σύντροφόν του *α- 
τανοών, δτι έπρεπε νά τόν ευχαρίστη
ση διά τάς άγαθάς υπηρεσίας του.

—  ’Αναμφιβόλως δέν έπρογευμάτισες 
εΐπεν ουτος άμα έκάθησαν.

‘θ  Φρεδερΐκος έκαμε χειρονομίαν απο
φατικήν.

—  Λοιπόν, πάρετε κάτι τ ι ,  κατόπιν 
έπανερχόμεθα είς τά  τής ύποθέσεώ; σας.

—  Λιάταξον σύ, άπήντησεν ό Φρεδε- 
ρΐκος, συμβουλευόμενος τήν ορεξίν σου, 
διότι αμφιβάλλω άν θά κατορθώσω νά 
λάβω τ ι.

—  Λ ! ώ! δέν πρέπει νά κάμννις ουτω* 
υπάρχει θεραπεία δλων καί έγώ ΰπέφερα 
πολλά, ιδίως είς τόν κατηραμένον αύτόν 
τόπον, δπου σκέπτεσαι νά μεταβής.

—  Καί έπήγες εΐς τό Μεξικόν ; ήρώ- 
τησεν ό Φρεδερΐκος μετά  πολλοϋ τοΰ 
ένδιαφέροντος.

—- Λιήλθον έκεΐθεν δεκάκις, θά τάς 
διηγηθώ τά ταξείδιά μου αμέσως* έπί 
τοϋ παρόντος πεινώ τόσον πολύ, ωσ-ε 
μοί είναι αδύνατον ν’ άναπολ·^σω τι.

όταν ό ναύτης, χωρίς νά προσέξτρ εις 
τήν παντελή αποχήν τού Φρεδερίκου,έκο* 
ρέσθη έπανέλαβε

—  Ν αΙ, εϊναι άθλιος τόπος αύτό τό 
Μεξικόν σ ο υ .,. _ .

, —  Πώς έννοεΐς τοΰτο j ήρώτησεν δ 
Φρεδερΐκος,
ι — 0 ά τό μάθης αμέσως, έξηκολούθησεν
6ναύτης*κατάτήν έπανάς·ασιν τοϋ 1830 , 
τό έμπόριον, είς τό όποιον ήσχολούμην 
τό τε , Ιπαθ» καί έπαθε ούτως, ώστε πολ
λοί πλούσιοι οϊκοι τών Παρισίων έχρεω- 
κόπησαν* «πεφάσισα λοιπόν νά ζητήσω 
τύχχν εΐς τήν αλλοδαπήν., Εταιρία· λ 
Ορώπων αισχροκερδών, τίτις υπεκίνει τούς,
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άποικί'τμούς έκείνου; πρό; ίδιον συμφέ
ρον, εϊχεν ήδη πείσει πολλοϋ; πρός τούτο, 
έν οϊς καί έμέ, ϊνα ακολουθήσω τήν α 
ποικίαν είς τό Guasacoulio, δπου καθ’ 
&ς έλαβον ύποβχέσΐΐ;, έν μικρή χρόνω 
ητο βέβαιον, δτι Οά έπραγρατοποίουν άρ- 
κετα κχΛην περιουσίαν* μοί παρίστανον 
τόσον μαγευτικώς τόν πλούτον του τό 
που, τό εύκραέ; τοΰ κλίματος, ώστε 
ουδέ στιγμήν έδίστασα.

—  Καί εύρες κλίμα νοσηρόν, δολοφό
νον ίσως ; ήρώτησεν ό Φρεδερΐκος όλος 
ταραχθείς.

—  Τό έμάντευσες* κλίμα δολοφόνον 
και εις τοιοΰνον βαθμόν, ώστε οί κάτοι
κοι το άποκαλοΰσι γήν τών δαιμόνων, 
απομακρυνόμενοι όσον δύνανται.

—  Τό πρόσωπον τοΰ Φρεδερίκου ήλ- 
λοιώθη έπαισθητώς.

cO Ναύτης εξακολούθησε;
Λαβών μετ εμαυτοΰό,τι ει/ον έπεβι- 

βάσθην έντεΰθεν τήν 2 7  Νοεμβρίου, τήν 
29  εθεωμεθα τό ΠλυμοΰΟον, τήν ί) Δε- 
κεμβρίου έκάμπτομεν τό άκρωτήριον 1 ί-  
nisterrc και τα παράλια τή; Πορτογαλ- 
λιας χ*/]ν 11 επλεομεν μεταΐΰ τών νή
σων της ’Ακόρη; κχί τής Μαδέρης* τήν 
2 0  έλαμβάνομεν τό βάπτισμα, υπό τόν 
τροπικόν,ατμόσφαιρας θαυμαστής, άλλεϊ- 
κοσι βαθμών θερμότητας, βον,θοΰντος τοΰ 
ανέμου, έθαλασσοποροΰμεν όσον ήτο δυ
νατόν ταχύτερον* πάντε; είχο«εν κα- 
ταθελγχθή έκ τών αισίων τούτων οιωνών I 
και την 7  Ιανουαρίου εκτεινόμενης ένώ- 
πιόν μας τής νήσου Κούβας, έκαστος 
εσπευσε να έπο>φεληθνί τής δεδομένης 
ημΐν ύποσχεσεως του ν' άναπαυθ^ είς τήν 
Αβάναν καί νά άποστείλη έκεΐθεν ειδή

σεις είς τήν οικογένειαν του. Φεΰ!ή /αρά 
(λας ί τ ο  πρόωρός* διότι έμέλλομεν όλί-

{μέρας μακράν άπ έκεΐ πλησίον τής 
Καμπέσχης νά ύποστώμεν τό άπελπιστι- 
κωτερον ναυάγιον όσων δύναταί τις νά 
ψαντασθίί.

“ ■ Ναυάγιον! έψιθύρισεν ό Φρεδε- 
ρικος.

—  Τό ώραιότερον έξ όσων ποτέ υπέ- 
®την, ύπέλαβεν ό ναύτης. Τό ημισυ του 
πληρώματος έσώθη εύτυχώς έπί Γαλλικής 
πολεμικής Κορβέτας, καταδιωκούσης πε ι
ρατικόν έντός του κόλπου* άπασα σ /ε -

ή περιουσία μας άπωλέσθη* μόνος

εγώ κατά τύχην δλως άπροσδόκητον έ- 
πανεΰρον τό κιβώτιόν μου, τό όποιον ή 
τρικυμία είχε ρίψει έπι τής παραλίας. 
’Εσκηνώσαμεν έπι £; έίδομάδα; έν τώ 
μεσω αύχμτ.ράς /_<«>ρας3 εκτεθειμένοι είς 
.ους άνεμου; toj βορ^α, τά; βροχάς καί 
τοΰ; τυφωνχς θερμή; αμ^υ ,ΰπό  καυστι- 
κω *.ατον ήλιον τό σώμα μας καταφα- 
γωμένον υπό τών εντόμων έγεμε πληγών* 
δέν θα λησμόνησα* ποτε τάς δυστυχείς 
γυναίκας καί τά; νέας κόρας, αίτιν:; δ'ια- 
φυγουσαι τους κίνδυνου; τοΰ ναυαγίου, 
έγένοντο θύματα τών ταλαιπωριών καί 
τ*?,; απελπισία; υπό τά ομματά μου.

Ο Ερρίκο; εκλαιε I δέν έδυσκο- 
λεύετο νά πιστεύση, δτι τά δεινά, τών 
οποίων τήν άφήγησιν ήκουε, δέν έπεφυ- 
λάχθησαν καί διά τήν άτυχή οικογένειαν 
τοΰ Φαβεο.

Γελο; πάντων, επανέλαβεν ό ναύ* 
τη;, έφθάσαμεν εί; τό Guasacoalco, τού- 
τέστι εΐ; τόν φρικωδη τοπον, περί του 
όποίου σοί ώμίλησα, δπου έφορτώθημεν 
δλον τόν πυρετόν τόν όνομαζόμενον «cal- 
Iientoura.

ΙΙολλοί ές ήμών άπαλλαγέντες 
τοΰ πυρετοΰ προσεβλήθησαν υπό τοΰ 
μαύρου εμετού (vomilonegro), δστις ο 
μοιάζει τήν χολέραν* ή απελπισία υπήρξε 
κοινή* καθόσον ένοήσαμεν, δτι ή αποι
κία άπεσυνετέθη πρίν η'καταρτισθ-?;· έκα
στο; ελαβεν ιδιχν διευθυνσιν* εγώ εφερα 
τό κιβώτιόν μου εί; τήν V era-cru i, έπί 
τνί έλπίδι, δτι θά μέ συντρέξνι είς τήν 
άπομάκρυνσιν πάση; στενοχώριας* άλλ’ 
εκαμνα τοΰ; υπολογισμούς μου χωρίς νά 
λαοω υπ’ όψιν τοΰς δασμούς τής εισα
γωγής, οϊτινες κατεβρόνθιζον πάσαν τήν 
αζιαν* καταστραφεί; εντελώς ούο> χ ιλ ιά 
δες τ:εντακοσίας λεύγας μακράν τής Γαλ
λίας ώόευσα πρός τήν Ζαλάπαν, αληθή 
επίγειον παράδεισον, άλλά μή γν^ρίζων 
ούόέ λέςιν Ισπανικήν, δέν κατώρθωσα νά 
εΰρω θέσιν τινά, συνήντησα τότε τινάς 
τών συντρόφων τής δυστυχίας μου, οϊτι- 
νες μ ’ ώδήγησαν εί; μικρόν χωρίον, δπου 
εϊχον καταφύγει μετά πολλάς άκάρπαυ; 
απόπειρα; καί δπου εΐργάζοντο εί; μετα- 
λειχ αργύρου, προσετέθην λοιπόν εις αύ* 
τού;’ ό βίο; μου κατέστη ήδη φορητός, 
δτε αίφνης συμμορία πειρατική προσέβαλε 
τό χωρίον, το όποιον μάτην έπροσπαθή-



σαμεν νά ύπιρασπίσωμεν, ϊκαστος έτράπη 
είς φυγήν, συνελάβομεν τότε τήν Ιδέαν 
νά ύπάγωμεν εις τήν V era-cruz καί νά 
ζητήσωμεν τήν προστασίαν τοϋ έκεΐ Γ ά λ
λου προξένου* παρ’ αύτοΰ έμάθομεν, δτι 
έκ τών §ξ πλοίων, τά  όποια πρό τινων 
μηνών άνεχώρησαν έκ της Γαλλίας, τά  
τέσσαρα άπωλέσθησαν, οί δέ διασωθέντες 
τών έπιβατών, οΐτινες κατώρθωσαν νά 
φθάσωσtv είς την Vera-cruz εΰρίσκοντο 
πάντες είς όμοίαν τής ίδικής μας κατά- 
στασιν. Τώ ητο λοιπόν αδύνατον νά βοη- 
θήση τόσον μέγαν αριθμόν δυστυχών" 
άπηλπισμένος έμισθωθην είς πλοΐον λα 
θρεμπορικόν, μετήλθον τό επάγγελμα 
τοΰτο έπί δέκα έτη, μετά  τά  όποια έ- 
πανήλθον είς τήν Γαλλίαν δυστυχέστε- 
ρος $1 πρότερον' οΐ γονείς μου, οί συγγε
νείς μου πάντες ειχον άποθάνει* έπανήλ- 
θον είς τήν ναυτικήν τέχνην, παρά τη 
δποία καί σήμερον άκόμη υπηρετώ. Βλέ
πετε, δτι ή ιστορία μου, μολονότι δέν 
παρουσιάζει πολύ τό ένδιαφέρον, δύνα- 
τα ι μολαταύτα νά σας ηναι κατά τ ι ώ- 
φέλιμος: δηλονότι Γάλλος δστις δέν π η 
γαίνει είς τό Μεξικόν ϊνα άκολουθήση 
ερωμένην του τινά,?| νά διαρύγη τήν λα ι
μητόμον, όρμάται άπό στρεβλάς σκέψεις, 
διά τάς όποιας άργά ή όγρήγωρα θά με- 
ταμεληθή.

—  Λοιπόν τό Μεξικόν εϊναι τόπος, 
τοϋ όποίου τό κλίμα υπήρξε πάντοτε 
όλέθριον είς τους Εύρωπαίους; εϊπεν ό 
Φρεδερΐκος, τόν όποιον ή διήγησις τοϋ 
ναύτου έκράτει έτι συνωφρυωμένον.

—  Ιδίω ς τό Guasacoalco καί ή V era
cruz* διατείνονται, δτι τήν Ημέραν τής 
τών νεκρών άναστάσεως ό θεός έκών βί
κων θά έκτείνη τήν τελευταίαν ταύτην 
πόλιν κατά πεντακοαίας λεύγας, έάν θέ
ληση νά συναθροίσει τους έκεΐ τεθαμμένους.

—  Ίίνδιαφέρομαι, θά υπάγω* δέν θά 
έδυσαρεστούμην, άν έθάπτετο έκεΐ 8ν ετι 
πτώμα.

— £ς·ω!άλλά τότε σδςπαρακαλών’άκού- 
σητε καί τήν τελευταίαν συμβουλήν μου.

—  Τίνα ·, ήρώτησεν ό Φρεδερΐκος.
■*- Νά μείνητε περιμένων ένταΰθα, 

δπου θά ιυρητε άξιόλογον τράπεζαν καί 
αναπαυτικήν κλίνην, ϊνα γνωρίζω ποϋ θά 
σ8ς ανταμώσω άμα δι*πραγματευθώ τά  
τοϋ ταξειδίου σας, · Λ .

—  έστω , ύπέλαβεν ό Φρεδερΐκος κ*1 
τω  Ιτεινεν είκοσάφραγκον, δπως τόν ύπο- 
χρεώση νά έξακολουθήση τάς πρός αύτόν 
υπηρεσίας του. 4

—  Φυλάξατε τό άργύριόν σας, φίλ
τατέ μοι Κύριε* έπληρώσατε τάς πληρο
φορίας μου καί τήν μικράν μου Ιστορίαν 
διά αρκετά καλοϋ προγεύματος, δέν α
ξίζει περισσότερον.»

ό  Φρεδερΐκος έπέμενεν.
—  * ό χ ι ,  έπανέλαβεν 6 ναύτης, δέν 

έχω άνάγκην χρημάτων, άλλως υπήρξατε 
αφορμή ν’ ανακαλέσω τάς τρέλλας τής 
νεότητός μου, έχει καί τοΰτο τήν άξίαν 
του, θά τό μάθετε αργότερα.»

0  Φρεδερΐκος τφ  έτεινε τότε τήν 
χεΐρα, λέγων, δτι έστηριζεν έπ’ αύτοΰ δ- 
λας τάς έλπίδας του καί δτι έπίστευβ νά 
τόν έπανίδη έντός ολίγου.

Μετά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ δδη- 
γοϋ του ό Φρεδερΐκος έζήτησεν άπό τήν 
ξενοδόχον δωμάτιον, ήσθάνετο τήν άνάγ
κην νά συγκεντρώση τάς τραχείς δοκι
μασίας του, ταύτόν είπεΐν τάς σκληράς 
ήδονάς τοΰ άτυχούς έρωτός του* ή ξενο
δόχος τόν ώδήγησεν είς τό μόνον δωμά
τιον, δπερ εϊχεν έλεύθερον, καί τό όποιον 
έκειτο έν τφ  μέσω μακροϋ έμβαδου* ό 
Φρεδερΐκος είσήλθεν έν αύτω άνευ τής 
έλαχίστης έξετάσεως, έλαζε τό πρώτον 
πρό αύτοΰ κάθισμα, έκάθησεν έμπροσθεν 
τραπέζης καί στηρίξας έπί. τών χειρών 
του τό μέτωπον έμεινεν ουτω έπί πολύ, 
ό'τε ήκουσε φωνήν, τήν όποίαν έπίστευ- 
σεν, δτι άναγνωρίζει έκ τοΰ παρακειμέ
νου δωματίου.

•—  " Τί νά κάμω \ . . τ ί  νά γείνω ; . . 
Κλεγεν ή φωνή α υ τη .»

ή  ύπόκωφος αυτη έκφώνησις έφαί
νετο έξερχομένη έκ τών μυχών ανθρώπου, 
σπαρασσομένου ύπό πικρών σκέψεων καί 
φροντίζοντος άπό πολλοϋ έν σιωπή ν’ ά- 
ποσοβήση τάς δυστυχίας, αϊτινες τόν ή* 
πείλουν. ό  Φρεδερΐκος ήγέρθη ώσεί δο.κι* 
μάζων ηλεκτρικήν συγκίνησιν καί πλη- 
σιάσας πρός τό μέρος, όπόθεν ήρχ*το ή 
φωνή,ήκουσε μετά  πολλοϋ φόβου. Ί

—  «Αύτός ό ιατρός δέν θά ίλ θ η !
Καί τ φ  έφάνη δτ ι ήκουσε λυγμούς.

Τήν στιγμήν έκείνην θόρυβος έσπευσμένβ*ν 
βημάτων ‘ήκούσθη ιΐ(  τό έμβαδόν’ π ά ρ « τ
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τα  ή θύρα ήνεφχθη είς ερχομένους, οϊτινε: 
άναμφιβόλως άνυπομόνως περιεμένοντο.

Βαθεΐα σιωπή έπεκράτησεν έπί μ ι
κρόν* τέλος πάντων άνθρωπος, ό ιατρός, 
πιθανώς, έζήτησε κάλαμον μελάνην κα- 
χάρτην, καί τ ι-  έξήλθε πάραυτα όπως 
προμηθευθή τά έπί τοΰ χάρτου σνζειω- 
θεντα. Ο Φρεδερΐκος ήθελησε νά 'σ τα - 
ματήση τόν άγνωστον τοϋτον διαβαί- 
νοντα, ϊνα τόν ερώτηση περί τών τόσω 
πλησίον αύτοΰ συμβαινόντων, άλλά διε- 
νοήθη ότι ήθελεν εϊσΟαι άτοπον νά πράξη 
τοΰτο είς τοιαύτην περίστασιν καί άπε’ 
φάσισε νά περιμείνη τήν εξοδον τοΰ ια
τρούς *0 άγνωστος επανήλθε μετά τινα 
λεπτά  και ή θύρα τοΰ δωματίου ήνοί- 
γθη έκ νέου. ή  προκατάληψις τοΰ Φοε- 
δερίκου θά εϊχέ τ ι αληθώς τό παρά
δοξον, αν δέν ώθεϊτο ύπό προαισΟ/,αατο' 
νά πιστεύη ότι είς δλα ταΰτα Οπήρχε 
πολύ τό ενδιαφέρον τόν πρός τήν Μαργα
ρίταν έρωτά του. Κξ έμπνεύσεως κα-ήλΟε 
να έρωτήση τήν ξενοδόχον έπί τοΰ προαι 
σθήματός του τούτου," τό όποιον τόσω 
ζωτ,ρώ; τόν κατείχε.

ΛΙή μέ ώμιλήτε, Κύριε . . . .  εϊναι 
οικογένεια πτωχών Άλσακιανών, οΐτινες 
οεν κατωρΟωσαν διά την ασθένειαν ώ- 
ραίας δεκαοκταετοΰς κόρης νά έπιβώσι, 
καί τοι πληροίσαντες, τοΰ σήμερον τήν 
πρωίαν διά τό Μεξικόν άποπλεύσαντος 
ιστιοφόρου, Η ασθένεια, ήτις -ρό δύο’ 
ημερών ύφίσταται εϊναι πυρετός σφοδρό
τατος φέρων έπικινδύνους χαρακτήρας.

Λοιπόν ίατρε; . . . .  έςηκολούΟησεν 
ή ξενοδόχος έρωτώσα τόν άνθρωπον, ό'στις 
διήρχετο κατ’ εκείνην τήν στιγμήν πρό 
τοΰ λογιστηρίου της.

Εϊναι χειρότερα άπό χθες, άπήντη- 
σεν ό Ιατρός.

—  Δυστυχή κόρη ! ύπέλαβεν ή ξενο
δόχος. Καί πιστεύετε, ιατρέ, δτι ό κίν
δυνος εϊναι σπουδαίος ; προσέθηκεν αίίτη.

& ! ύπάρχουσι συμπτώματα πολύ 
έπίφοβα . . . .

“ “  χειρότερα ! τό^ω χειοο'τερα!
ηναι λίαν δυσάρεστον άν άποΟάνη έν 

Τδ ζενοδοχείω μου.»
Ο £ατρ6ς άπεμακρύνθη κάμνων φι- 

ο^οφικην χειρονομίαν, διά της οποίας 
ιδθέλησε νά σημάνη . . . «πρέπει νά πε- 
ριμέννι τις τά  πάντα ί ·  |

C0  Ψρεδερίκο; έμεινε καταπληκτο;.
<-Ναί, δέν Οά ηναι καθόλου ε ύ /χ 

ριστόν δι* εμέ νά συμ^ν; θάνατο; εν το, 
ςενοδοχεί<ρ μο·>, έπανέλαβεν ή ςενοδό- 
χθι-, /,τις υπο μόνην ταύτν.ν την εποψιν 
συνέκινείτο διά τ ην δυστυχίαν, την ά· 
ποίαν προέβλετ;εν.

Ei/.ε μοι, σέ παρακαλώ, κυρία, 
ποιον εϊναι τό όνομα του πατρός τη; *6-
ρης ταύτη:, διότι γνωρίζω πολλούς τοΰ 
τόπου των, καί δυνατόν νά . . .

-  ί 2; πρό; τοΰτο, νομίζοι, δτι ονο
μάζεται Χ ά γερ  Μύλλερ . . .  η ____
αλήθεια, τό εχω γράψει έκει, εί; τό βι- 
βλίον τών ξένων' ονομάζεται Φάβερ, 
έφοίναξεν ή ζενοδοχο;, ά^,οΰ ήρεύνησε τά 
εΐρτμένον βιβλίον.

Φάβερ ! . . . έψιΟύρκτεν ό Φρεδε
ρΐκο; και εν τώ άμα ώρμησε πρό; τό μ έ
ρο; τό φερον είς τό δωμάτιον των.

Αί άνησυχιαι τ ώ ν 'έ ν  τω δωματίο> 
μετεβληΟησαν εί; περίπλοκά;, η Μαργα
ρίτα εΰρισκετο πλησίον τοΰ πατρό; της, 
προσβεβλημένη, κατά τό λέγειν τοΰ ια
τρού, ύπο θανατηφόρου άσΟενεία;, μολο
νότι έπίστευεν, ό'τι ή παρουσία του ηδύ- 
νατο να τγ, παρασχη ωφέλειαν τινα νά 
τ*?; άποδώσν; την υγείαν, ή έλπίς αυτη α 
πείχε πολύ τοΰ νά ηναι βέβαιό της καί 
έδίσταζε νά παρουσιασΟνί εις αυτήν, φο^ 
βουμενος μή τ^ προξενήσν] ταραχήν επι
κίνδυνον* άνεπόλησεν έπίσης τό μίσος, τό 
όποιον ό Φάβερ ύπέτρεφεν κατά τοΰ 
πατρος του άπό τή; ένάρζεως τή; κατα
στρεπτικής εκείνης δίκη; καί τοΰτο τόν 
έκωλυσε να είσέλθνι αίφνιδίω; είς τό δω
μάτιον τής Μαργαρίτας. Εις άλλην πε- 
ριστασιν βεβαίως ούδέν Οά τόν άνεχαίτι- 
ζε τοΰ νά σπεύση νά τήν ιδη καί νά τή% f I (
εκφρασν) έλευΟέρως τάς επιθυμίας καί τάς 
προθέσεις του, καί όμως ή Μαργαρίτα δλί- 
γας Γσω; ειχεν ετι στιγμάς ζωής. έκ  τής 
σκέψεως ταύτης ήδύνατο νά γίνν) τρελλός. 
Κβασανίζετο ύπό τοσούτων σκέψεων, ίτ ε  
κραυγή οξεία έξήλθε τοΰ δωματίου έν ώ 
κατωκει ό Φάβερ, ή κραυγή αυτη ένέ- 
κλειε τοσαύτην θλίψιν, ώστε ot δ ισ τα γ· 
μοί τοΰ Φρεδερίκου έξέλιπον καί μέ δύω 
βήματα εύρέθη έντός τοΰ δωματίου, ό 
ερως του έξ άπροόπτου έπιταθείς έχεκρά- 
τησε και τών σκέψεων καί τής φρονήσεως.

(Ακολουθεί.)
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01 συν/,θως γαλήνιοι χαρακτήρες τοΰ 
Μίραν έξέφρασαν £κπληξιν μεστήν οργής.

—  Ά π ε ιλ ά ς ! άνέκραξεν.
—  ό / ι ,  ΰπέλαβεν ό άρνησίπατρ:ς, 

άλλ’ έπίπληξιν* διότι ό'τε ή καρδία είναι 
πληγωμένη, ή γλώσσα όμιλεΐ. Σας υπη
ρετώ άπό τής παιδικής ήλικίας σας, σας 
Αγάπησα ώς υίόν μου, έκατοντάκις έκιν- 
δύνευσα τήν ζωήν μου ινα εκπληρώσω τάς 
έλαχίστας θελήσει; σας, ήγρύπνισα έφ’ 
υμών είτε υγιής ησθε είτε έπάσχετε, 
καί ήδη, επειδή αί φοόνιμαι συμβουλαΐ 
τοΰ γέρατος δέν συμφωνονσι πρός τήν 
θερμήν ανυπομονησίαν τής νεότατος, μέ 
υποπτεύεσθε, έμέ 1. . . .  Η εμπιστοσύνη 
είναι ή σφραγίς τών δεσμών τής φιλίας, 
ή υπόνοια τήν συντρίβει.

—  έχετε  δίκαιον, εΐπεν ό νέος τείνας 
τήν χεϊρά του, $ν ό χάν ε-τφιγξε μετά 
σεβασμόν" άλλ’ έάν ήδύνασθε νά άναγνώ- 
σητε έν ττί καρδάμου  ήθέλετε μέ λυ π η - 
θή καί μέ κλαύσει, είναι καθ/,μαγμένη 
ύπό τής ζηλοτυπίας καί τής άπωλεσθεί 
<της έλπίδος. ή  έλλεν υπήρξε τό δνειρον 
τής παιδικής ήλικίας μου’ δτε τό άστρον 
τούτο έκλείψει, ή ίίπαρξί; μου τελειώνει, 
έάν δέν είμαι σύμφωνος πρός τήν γνώμνιν 
σας έκτιμώ δμως τήν ΰπαγοοεύουσαν αυ
τήν πίστιν' άλλά σεις δέν Ά γα π ^α τε  
ποτέ!

Ό  χάν έμειδίασε θλιβερώς.
>—  Η έάν ήγαπησατε, τό γήρας ίπ»ζ«ν 

είς τά; φλέβας σας τό γενναΐον τοΰτο αϊ- 
θημκ, ή καρδία σας δέν ακούει τώρα $1 
τάς ψυχράς καί Φρονίμους ίμπνεύνεις τοΰ 
λογικοΰ, 4νώ ή ίδική μου *1να* ήφαίστειον 
Οηργείως άναβράζον. 6 τ*  ή υπομονή θέ
λει εΐσθε σ.αρκ*σμό;, δτε 6 τελευταίο; 
φραγμός υποχωρήσει, ή λάβα τών παθών 
μοο θέλΐι $ίψιι τήν ΐρήμωσιν είς τά  πέριξ.

Βλέπω, εΐπεν 6 γέρων βαθέως συγ- 
χεκινημένος έκ τής ταραχής τοϋ Οπό τήν

κηδεμονίαν του, δτι εϊναι ανωφελές νά σας 
υποδεικνύω τήν υπομονήν* άλλ’ Ισως θέ
λετε άκούσει τήν φωνήν τής φρονήσεως. 
Δέν είσθε πλέον έν τ$  ίνδ ί? , ί λ λ ’ έν χώ 
ρα δπου υπάρχει δύναμίς τις ύπεράνω τοΰ’ 
θρόνου, δόναμίς τις fa  6 χρυσός δέν δύ- 
ναται νά διαφθείρη, τήν όποίαν τίποτε 
δέν δύναται νά κάμψ/ι, δ ιότι είναι άνευ 
πάθους ώς άρχή, ψυχρ* *αΙ αναίσθητος ώς 
ό θάνατος. Jtt δύναμις αυτή είναι ή δ ι
καιοσύνη !

—  ή  δικαιοσύνη! έπανέλαβεν ό Μίραν
σκωπτικως γελώ ν’ ποΰ θά τήν εΰρω·, Εν 
τφ  κοινοβουλίω σας, παρά τοΰ όποίου ή 
έρημωθεΐσα Ινδία ζητεί είς μάτην βοή
θειαν, καί δπου αί έλευθερίαι ένός λαοΰ 
πωλοΰνται κ α τ’ έτος άντί φόρων καί 
τιμών} Οι χωρικοί ευρον ταύτην ποτέ, 
αυτοί οϊτινες έργάζονται, σπείρουσι^ καί 
θερίζουσι δι’ άχαρίστους κυρίους j Η δι
καιοσύνη ! γελάτε, χάν j

—  Καί έν τούτοις ή ζωή τοΰ ταπει
νότερου αύτών, τοΰς όποίους αποκαλεΐτε 
είλωτας, είναι έπίσ/ις Ιερά ενώπιον τοΰ 
νόμου καθώς καί τοΰ έπιφανεστέρου αρ- 
χοντος.

—  Πιθανόν. Διότι αί μέλισσαι έργά- 
ζονται καί οί κηφήνες γνωρίζουσι τήν α
ξίαν των.

Μή θέλων δέ ό Μίραν νά παρατείννι 
τήν συνομιλίαν, £κρουσε τάς χεΐρας καί 
διέταξε τόν υπηρέτην δστις πρασήλθε, νά 
εϊπγ] είς τόν συνταγματάρχην Μομβράϋ 
δτι ητο έτοιμος νά τόν δεχθη.

—  θ ά  υπάγω νά έπισκεφθώ, είπε πρός 
τόν /ά ν , τόν στρατηγόν Βουσιέ, τοΰ ό* 
ποίου τά  κτήματα είναι πλησίον τοΰ 
Καρρόου’ θά ϊδω τήν.έλλεν καί τόν άκα- 
ταγώνιστον αντεραστήν μου’ θέλω νά τόν 
κρίνω μόνος, καί θέλω ένεργήσει έπομί- 
νως κατά τήν κρίσιν ταύτην . . » ·  Δέν σάς 
κρατώ πλέον, πηγαίνετε ν’ άναπαυθήτε. -,

0  χάν έ νόησε τήν παραγγελίαν καί ά- 
πεσύρθη’ ί τ ο  φανερόν δτι δέν είχε πλέον 
έμπιστοσύνην πρός αυτόν' καί έπί τ$ βε- 
βαιότητι ταύτη , άντί νά αύξήσνι ό ζήλός

* * · Τ J
του, έψυχράνθΐ) περισσότερον. Αφ ου ειχεν 
έπιστρέψει είς τήν ’Α γγλίαν, αισθήματα 
καί αναμνήσεις άποκεκοιμημέναι έζηγέρ* 
θησαν έν τ$  καρδίαι του* ή αγνωμοσύνη το3 
παρ’ αύτοΰ άνατρ^φέντος τόν έπλ^γωνε, 
καί, πρώτον ‘ ήδη έ$*έφθήτό.δυνατό>* νά
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καταστρέψ·/) τάς προθέσεις αύτοΰ’ ά ΊΧ  ή 
σκέψις αΰτη μόλις συλληφθ-ΐσα ά π ε ρ ρ ^ , .

—  Ο /ι  ακόμη, είπε καθ’ ίδιαν' ο /ι  
άκόμη! δέν υποπτεύεται δτι δυναααι διά 
μια; λέξεως νά εγείρω μεταξύ αΰτού καί 
τών ελπίδων του φραγμόν ανυπέρβλητον. 
’Α λλ’ ό καιρός δέν έπήλΟε ά κ ό μ η .  λΛ; πε 
ριμένωμεν, άς περιμένωμεν! ίσως τόν ά- 
ό\κώ!

Συνήντησεν είς τόν διάδρομον τόν συν
ταγματάρχην Μομβράϋ, δστις τον έ /α ι-  
ρέτνισε και τον ΤΓοίρεττ,ρν,σε λίαν προ^ε· 
κτιχ.ώς. Ο αρν*/]σιτ;ατρις? τ^στος είς τνιν 
ίίέαν του νά φαίνεται ώς Ίνίός, τώ ά ν  
ταπεδωκε τον χαιρετισμόν κατά τόν 
τρόπον τών 'Λνατολιτών.

Είναι παράδοξον! είττε τατ:ειν*^ τ·?, 
φωννί ο θειος τής Ελλεν Δεβέρ* ε ί μ α ι  βέ
βαιος οτι ειίον είς τ ι  μέρος τό πρόσωττον 
τούτο!

Χ“ν5 ^ τ ι ς  τόν νίκουσεν, έμειίίασεν' 
τ,ουνατο να τω είπν; που καί εΐς ποίαν 
περίστασιν.

ό τ ε  ό συνταγματάρχτ,ς Μομβράϋ εΐσ 
*?,λΟεν είς τόν θάλαμον του Μίραν, ουτος 
χωρίς νά έγερΟ^ τώ ε^ειξεν άμελώς πως 
σωρείαν προσκεφαλαιων πλνισίον του κει
μένων. Ίο  αίμα άνέβη έπι του μετώπου 
τοΰ επισκέπτου" ώς πολλοί άλλοι τής 
μεγάλης κοινωνίας, διετϊίρει ετι ττ,ν υψη- 
λοφροσύνην τής τάξεώς του επί πολΰ ά- 
κ<5μη άφ’ οΰ άπώλεσε τ*>,ν τιμήν, ητις £- 
πρεπε νά τόν ύποστν,ρίζν] έν ταύττι.

“  Ι^ετε τόν στρατηγόν Βουσιέ  ̂ ήρώ- 
τησεν ό Ιν ίός.

Ναι* μας προσεκάλεσε, τόν υίόν 
μου καί εμέ, νά ύπάγωμεν νά κυνηγησω- 
μεν εις τά  έν τνί Νορφώλκτ* κτήματά του.

Καί έίέχθητε^
—  Οχι άκόμη.
“  Νά ^εχθήτε. Η στιγμή εφθασε 

JtaG fy  ίύνασΟε νά μέ υπηρετησετε καί 
να έξαγοράσητε έάν μή τήν τιμήν σας, 
τούλάχις-ον τήν κατάτόφαινόμ.ενον* έν τΛ 
κοσμφ έν φ  ζήτε 5εν παρατηρουσιν η τήν 
έπιφανειαν, ό χαλκός, Οά πέρνα ώς χρυσός.

—  Ο συνταγματάρχης συνέστειλε τά  I 
χβίλη του ίνα μή άποκριθνί όργίλίος I 
είς τόν πικρόν τούτον σαρκασμόν, ό  Mi- I 
ραν,δστι; τόν εϊ^εν, έμειίίασε περιφρονη- I 
τικώς. ’Ι^ίσθάνετο έαυτόν ισχυρόν, ώς άν- I 
0ρωπον πατουντα τήν κεφαλήν ίηλητη* ■

ριωίους οφεως αι συστολαί τοΰ έρπετοΟ 
τόν ίιεσκέ^αζον.

I Λ *- bivai καιρός, συνταγματάρχα Μομ- 
β^αυ, να έννοη^'ωμεν' αί «‘ςγιλαι a jtac 
ά^ασχ,ιρ . /,σ*ιςκαι τά στυγνά βλέμ*
ματα με προσ^άλλου^ιν. *Εαν βιάζω τ ή ν  
'pjaiv μου ϊνα σας ρ.εταχειοίζωμαι ώς φί
λον ενώπιον τοΰ κόσμου, να έγγίζω τ ή ν  

χ*ιρα οντος τό όποιον άποστρέφομαι, νά 
άν.αλασσο τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις 
μ*τ ανθρώπου άτιμασϊ/.ενου ώς ΰμ^ΐς, πρέ
πει όμως νά σάς μεταχειρίζωμαι ιδιαιτέ
ρως μετά τής περιφρονησεως ής είσθε 
αςιος.

Διαρκούσης τής βροχής ταύτης τών ύ
βρεων, ων έκαστη έπιπτεν ώς σταγών μο- 

. λύοόου ζέοντος έπί τής καρ^ίας τοΰ άο- 
I λιευτοΰ των κύζων, ό άθλιος ουτος συνε- 

στελλετο παραίε^ομένος είς λύσσαν καί 
J αίσχος. Ανεσκίρτησεν έπί τέλους,ώς ϊππος 

κατά τό ήμισυ ίαμασΟείς, τόν όποιον ό
» f Λ f » ' ζ* *κύριος του κακώς έκεντη^ε οιά τοΰ πτερ- 
νιστήοος.I ®

ΙταΟείς ένο!»πιον τοΰ Μίραν, έπρόφερε 
μ.εταζυ τών συνεσφιγμένων οζόντων του 
τήν λέςιν ταύτην.

—  «Δειλέ !
Δειλός ! επανέλαβεν ό Ινίός έγερ- 

θείς ένός πηδήματος.
Πώς λοιπόν ονομάζετε σείς τόν ΰ- 

βριζοντα ανυπεράσπιστον έχΟρόν j εκείνον 
όστις, άφοΰ υπελόγισε μετά καταχθονίου 

, ακρίβειας, τάς αδυναμίας, τάς άνάγκας, 
τα  πάθη το ί̂ άλλου, τόν σύρει είς τό 
χείλος αβύσσου, βέβαιος ότι £ν σφαλερόν 
βήμα Οά τόν ρίψει είς τά βάθη ·, Έάν £&ν 
εϊχον υίόν, τοΰ όποίου τήν καρ&ίαν θά 
ίηλητηριάστι ή ατιμία τοΰ πατρός του, 
ήθελον σαςίείζει τ ί θά είπίΐ νά παρέμβτι 
τις έπί τής όίοΰ ένός Μομβράϋ.1

0  Μίραν τόν π«ρετ*/5ρησε στιγμάς τ^« ς  
έν σιωπ*?ί, ώς 5ιά νά ϊοη άν ή οργή αίίτη 
ήτο προσπεποηομένη η αληθής, έάν ητο 
κωμ.ω£ία ή αληθής εκρηξις ψυχής, έν ^ 
παν αίσθημα τιμής ίένεϊχε  σβεσθή άκόμη.

—  Εχετε ίικαιον, εΐπεν, έπανακαθή- 
σας άμελώς πως έπί τών προσκβφαλαίων 
του, 6 νικητής ώφειλε νά ήναι γενναίος. 
Βχβτε υίόν* τόν άγαπατε, επρεπε νά τό 
ένθυμηθώ ! Δέν ίιεφθάρη ετι παν αίσθημα 
έν ύμϊν! Ουτω, άς παύσωσιν at; σκηνβΐ αύ- 
ται* άλλ* έπβιίή ή τύχη μας συνέ^εσ*



ϊνα σκοπόν, &ς ύποφέρωμεν μεθ’ υπομονής 
τήν άμοιβαίαν ήμών δουλείαν.

—  Τίς είναι 6 σκοπός αυτός!
—  ’Αγαπώ τήν βλλεν Δεβέρ.

'  —* Τήν ανεψιάν μου !
—  Τήν αγαπώ παραφρονώ;, μετά π ά 

θους, μεθ’ δλης τής θερμότατος άνθρώ* 
που γενννιθέντος Οπό τόν ήλιον καί άνα- 
τραφέντος υπό τά ; φλογέράς αχτίνάς του. 
Είναι ή ψυχή τή ; ζωής μου, τό εΐδωλον 
τή ; καρδία; μου 1 Διά νά λάβω τήν χεϊρά 
της, έγκατέλειψα τήν πατρίδα 'μου, διά 
νά τήν αποκτήσω, είμαι έτοιμος νά νι
κήσω παν πρόσκομμα, νά παλαίσω και 
κατ’ αύτοΰ τοΰ θανάτου, έάν τό ψυχρόν 
τοΰτο φάσμα θέλει νά μέ κωλύση έν τή 
πρός τάς άγκάλας τή; Ελλεν πορεία μου ! 
Πρέπει νά μέ συντρέξετε.

—  ’Κγοί ! Λησμονείτε δτι ό σίρ Ούίλ * 
λιαμ Μομβράυ, είναι προστάτη; τνί;* αυ
τό ; μόνο; δύναται νά διαθέση τήν χ ε ι
ρ* τα; 1

ΕΪ; όνειροπόλος! άνέκραξεν ό Μί · 
ρχν μετά τόνου περιφρονητικού.

~  Φυλαχθήτε νά μή άφυπνήβετε τόν 
ΰπνηλόν αυτόν, εϊπεν ό συνταγματάρχης 
Μομβράϋ οστι; ήσθάνετο έαυτόν εί; καλ- 
λιτέραν θέσιν, άφ" οδ έγνώριζε τόν σκο
πόν τοΰ Ίνδοΰ, ή δ ο ς  ήθελε νά ύψωση τήν 
αξίαν τών υπηρεσιών του. Έν τή, νεότητί 
του ό άδελφός μου ητο τό πρώτον ξίφος,
6 έπιδεξιότερος σκοπευτή;, καί ό τολ- 

• μηρότερος Ιππεΰ; τής έποχής του* ήτο 
πεπροικισμένος μετ’ ένεργητικότητος τήν 
όποίαν ό χρόνος δυνατόν νά έξησθένησεν 
άλλά δέν κατέστρεψεν» 0  χαρακτήρ του 
είναι γενναίος, ειλικρινή; καί έμπιστευτι- 
κός. ’Εκείνοι τού; όποίου; αγαπά δύναν- 
ται νά τόν όδηγώσι διά μεταξίνη; κλω
στής, άλλά γίγας δέν ά'ΰναται νά τόν 
μετατρέψη τού σκοπού του άκοντά.

—  'Οποία δυστυχία τοιαύτη ψυχή νά 
ναυαγήση! Τίνι τρόπω οί έχθροί τον τόν 
κατέστρεψαν!

—  Πληγώσαντες αύτόν έν τη  αγάπη 
το υ ! . .  . Δέν ύπήρχεν άλλο μέσον, άπε- 
Χρίθη 6 συνταγματάρχης. Ηδη έννοώ, 
προσέθηχ* μετ’ έπιθυμίας προφανούς νά 
άλλάξη άντικείμενον συνομιλίας, διατί 
έπιθυμήτε νά δεχθώ τήν πρόσκλησιν τοΰ 
στρα-η,γού Βουσιέ. Τά κτ^ματά του γει- 
το ν*ύ*υσι πρός τό Φρούριον τοΟ Κ.«$όου.

—  Μάλιστα.
—  Διατί δέν παρουσιάζεσθε κατ ' εύ- 

θεϊαν είς τόν αδελφόν μ ο υ ; Τό γένος καί 
ή περιουσία σας συγχωρούσιν ΰμΐν νά ζητή
σατε τήν χεΐρα τής προστατευομένης του. 
Συμπεραίνω δτι γνωρίζετε τήν άνεψιάνμου·,

—  ήμην ό σύντροφος τής παιδική; 
ηλικία; της.

—  Καί σάς αγαπά $
—  'Α λλοτε μέ ήγάπα, άπεκρίθη θλι- 

βερώς ό νεανίας, ή τουλάχιστον τό αί
σθημα ό'περ έτρεφε δ ι’ έμέ ^το πρός τόν 
έρωτα δ ,τι ό κάλυξ τοΰ ρόδου εϊναι πρός 
τό έςανθήσαν ρόδον. Εϊχον ήδη αρχίσει 
τά  τρυφερά πέταλα νά διέρχωνται τό 
περικάλυμμα τής παρθενικής σεμνότητας 
της, όλίγον έτι καί ήθελον έξανθήσει έν 
όλη τή λαμπρότητι αύτών. ’Αλλ’ ή άπου- 
σία, όμοία πρός τόν ψυχρόν τού χειμώνος 
άνεμον, έμάρανε τόν έρωτα πριν άν
θηση.

*0 θλιβερός τόνος μεθ’ οδ οί λόγοι οδ* 
τοι επροφέρθησαν, καί ό'στις διέφερε τόσω 
πολΰ τών ψυχρών καί ΰψηλοφρόνων τρό
πων τοΰ Μίραν, έξέπληξε τόν συνταγμα
τάρχην, καί τφ  προσέφερεν ΰλην σκέ
ψεων. Εϊδεν έν τώ  έρωτι τοΰ Ινδοΰ πρός 
τήν άνεψιάν του τό μέσον νά έπαναλάβη 
τά όπλα άτινα άπώλεσε, καί νά συνάν
τηση τόν νέον ίσομάχως. ’Ασθενές μει
δίαμα διήλθεν, ώς ή σκιά τών σκέψεών 
του, έπί τών χαρακτήρων του, καί ήφα- 
νίσθη έπίσης ταχέως ώς εϊχεν έπιφανή.

’Αλλ’ ό Μίραν τό παρετήρησε* καί α
μέσως άπέσεισε τήν άδυναμίαν του, καί 
ή καρδία του περιεκαλύφθη υπό χάλυβος.

—  Θέλετε μέ συνοδεύσει, εϊπε* πρέπει 
ή πλησίον τοΰ άδελφοΰ σας έπιρροή υμών 
νά μέ βοηθήση, καί ν’ άντισταθμίση τάς 
προόδους τού άντεραστοΰ μου παρά τη 
ανεψιά σας.

—-  Τοϋ άντεραστοΰ σας! άνέκραξεν 6 
Μομβράυ μετ’ έκπλήξεως. Τίνα λοιπόν, 
μέ τάς χιλίας ιδιοτροπίας της, ή έλλεν 
έρωτεύθη $ Νομίζω δ η  όλίγας έπισκέ* 
ψεις δέχονται εί; τό  φρούριον.

—  Νεανίας τ ις , χωρικός τ ις , είς άγρ ί· 
της άνευ καταγωγής, δστις τή  {σωσε τήν 
ζω ήγ! έψιθύρισεν 6 ’Ινδός μ ετ ' άνυπομο- 
νησίας. ’Αφήσατε αύτόν είς έμέ, μή σάς 
μέλη 1 .

—  έ ξ  δλης καρδίας, θέλει π ί« ν  είς

ι ι.

β ι β λ ι ο θ ι τ κ ι γ
καλάς χεΐράς. «Αλλά πώ ; ονομάζεται δ 
νέος οδτος Α λκιβιάδη;;
 ̂ —  Κρίκος Ασθων, ό άνεψιός ένός τών 

υποτελών τοΰ σίρ Ούίλλιαμ Μομβράϋ

, °  ώχρίασε φοβερώς'
ειτα ή όργη τω  έφερε τό αίμα εΐ; τήν 
κεφαλήν. Γ

—  Πώς! άνέκραξεν, ή άνεψιά ή 
κληρονομος τοΰ στρατηγού Δεβέρ, ταπει- 
νοΰται τόσον ώστε νά ακοΰη τόν έρωτα 
του ανεψιού του υποτελούς τοΰ θείου τη ;' 
Αδύνατον! Μ , ό ϋ .λ φ ί ς  ^  λ„  t

ουτω ο ,τι οφείλεται εί; τήν τιμήν τού ό- 
νοματό; του, εϊναι καιρό; νά τό ένΟυαηθω 
εγω. Είμαι μεθ’ ΰμών, ψυχ·?ί Χ6 κα! σ^ .
μάτι* δυνασθε νά με δ ια θ έσ τε  ό'πω; θέ- 
λετε!

, Σκέπτεσθε δτι θέλομεν επιτύχει:
Ο συνταγματάρχης έμειδίασε σχεδόν 

περιφρονητικώς έπί τή έρωτήσει ταύτη*
8 χ ε τά  όποια ό Μίραν δέν ύπώ-
πτευε παντελώς.

• βεβαία ή έπιτυ/ ί* ,  άπεκρίθηο Μομβράϋ. r
—  ’Ε πιτύχετε λοιπόν, εϊπεν ό Μίραν 

μετα τρεμούσης έκ τής συγκινήσεως φω
νής, καί τήν ήμέραν καθ’ ·?,ν «ί έπιθυμίαι 
μου στεφθώσι, τήν ήμέραν καθ’ ·?,ν γίνω 
«υζυγος τής Ελλεν, δχι μόνον θέλω σα; 
αποοωσει τήν φοβέραν ομολογίαν τ ή ' ά-
τιμώσεώς σας, άλλά καί θά σά; πλου- 
τ ίσ ω !

Ο Μομβράϋ ίτ ο  έκπληκτο;. *
_ —  Δέν έχω ανάγκην τή ; περιουσία; 

τη ; γυναικό; μου, προσέθηκεν ό Ινδός, ή  
καλλονή τη ; εϊναι δΓ έμέ αρκετή προίς.

λ°ιπύν ^ περιουσία της, ή τούλάνι- 
στον, ϊσον ποσόν, θέλει σάς δοθή !
■, Κ,αλώς, εϊναι ΰπόθεσις κανονισμένη, 

είπεν ό συνταγματάρχη; τείνων τήν χεΐρα
«V 6 Μίραν £λ. & ,  « ,  4wu

τόσον ητο εύχαριστημένος έκ τοΰ άποτε- I 
λεσματος τής συνεντεύξεως ταύτης* θεω
ρείτε τήν Ελλεν, προσέθηκεν ό Μομβράϋ, 
ως να τήν έχετε άπό τοϋδε.

σθηΜεΤ* τ ° '>ί ^ 0υί το“τουί  άπεχωρί-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΕ'.

0  στοά τών εί/.όνων τοϋ Φρουρίου τοϋ 
Ιί«ΡΡόου ίτ ο  μεγάλη αίθουσα καλώς φω-

A ^ r . ,  » , Ttizs 5λον τ4 

J  .ς ανατολικής «τέρυγος. Μ  ει·*<5νες τών 
Γ ' ων .^ .ο ^ ν ε ν ε ία ς  Μομβράϋ έΦυλάσ- 
σ°νΤ° ε.ν a ’JT·̂  έ™ ί«λώς. Έ π ί τώ ν τ ο ί
χω ν υπηρχεν είκονισμένη ή γενεαλογία

^  τ6σων « ^ « ν  έ ϊέ -λ .τ ,.ο  τας εΛτεται/ενα- ν/*ι '
Τώ» ^ ριξ. !*ενα’ ί ™ ·" *

II Κλλεν ή ά τ , χ  νά - t f r e , T.j xt(i v i

εί: τά  ίώ Ι'»τα ταΰτα ' ένν ™ 
p’-,ετο  μ ετα  τών άποθανόντων, οίτινε- έκ 
τού μέσου τών χρυσών αύτών .λ α ιμ ώ ν ,  
εφαίνοντο μειδιώ ντες εί; τήν νέαν καί ώ- 
ραιαν απογονον αύτών. Μ ,  ή κα λΛ
γραια πα ιδα γω γός, συνώδευεν αύτήν π ο λ 
λ ο ί ;  εις την στοάν. Αϋτη έγνώρ.ζε τ ά  
τ/ις οικογενείας ταύτης, ως τ ι χρ 0νιχύν
τ ί ,  ιστορία; της οικίας· έγνώριζεν ό'λας 
τας παραδόσεις τάς μεταδοΟείσας δ ιά  τών 
υπηρετών, καί ήδύνατο νά διηγηθή π ο λ -

πεΡιεΡΤ°υ; κ ϊΐ  ένδιαφερούσας λ ε π τ ο -  
μερείας επ ι τών διαφόρων κλάδω ν τή ; οι
κογένειας Μομβράϋ.

II Ελλεν ε ϊχε  π ο λ λ ά /.ι; παρατηρήσει, 
εις το ακρον τής στοάς, είκόνα κεκ α - 
λυμμένην μ ετά  μαύρου βελούδου, κα ί 
η  ε -  αυτ».υ σεσωρευμένη κόνις έδείκνυε 
οτι σπα νιω τατα  ή ποτέ άπεκάλυπτον τήν 
εικόνα ταοτ*/ιν * /
V,', „  > \  > Ι,ολλα/,·ι« ρώτησε πλα-

» τ/ιν Ζαρμυ τίνος ήτο ή εϊκών α υ τη ,
« .  » u ,n  τό n r,n  ^  "»
εχρυιιτιν αύτΑ . 'λ  XV i  γραία 
στρεφε πά ντοτε  τόν λόγον, και ήρ·/ιζε 
μα /ραν ιστορίαν ερώτων καί συμβάνιω ν 
μειό ίωσης τινός δεσποίνης ^ βιδηροφόρου 
τίνος ιππότου , τών όποιων αί εικόνες έ- 
« ιν τ ο  είς τήν άλλην άκραν. Έσκέφθη 
λοιπον ο τι επρεπε νά τήν έρωτήση κ α τ’ 
ευθ·ιαν, εαν έπεθύμει νά κορέση τήν π ε 
ριέργειαν της,τήν  τόσω φυσικώς διεγερθεΐ- 
σαν εκ τής περιστασεως ταύτης.

. , . ^ ν ε7 “ ^Ριον τ ^ ί ήμέρας καθ’ f a  6 
. '«ρρικο; Ασθων εϊχεν επανελθεί έκ Λονδί

νου, ή ορφανή περ ιεπάτει έν τή  στοά, συ- 
νοοευομένη, ώς συνήθως, ύπό τής π ^ δ α -  
γω γοΰ καί τής τροφού της· οτ* έφθασεν 
αντίκρυ τής μυστηριώδους εΐκόνος, έστάθη 
πρός στιγμήν, ε ϊτα , ώς ύπό άνικήτου ϊλ -  

,ως ώθουμένη, έτεινε τήν χεΐρα νά «να-

s T J -  x ,ip  ’ ή * ™  w f c ,
ζ ά ρ , ,Γ  χ  τ , ί . · s  *** τ , ί  ^



—  Μίι τήν έγγίσητε, μίς Ελλεν ! έψι- I 
θύρισε* μή τίΐν έγγίσητε, σάς παρακαλώ.

—  Δ ια τ ί;
 'Ο σίρ Ούίλλιαμ άπηγόρευσεν αύ-

στηρώς τήν άποκάλυψιν τοΰ προσώπου 
τούτου ένόσφ ζίί, καί είμαι πολύ βεβαία 
δ η  δέν θέλετε νά τόν παρακούσητε.

—  £πρεπε νά ήμαι πολυ αγνώμων ϊνα 
πράξω τούτο* άλλά δύναμαι τουλάχιστον 
νά σας ερωτ*ίσω τίνος ή εικων κρύπτεται 
ύπό τό μαυρον αύτό καλυμμ.α. I

—  ή  τίίς γυναικός του,εΐπεν ή παιδα
γωγός ταπεινή τνί φωνίί.

Ή  ωραία κόρη ήρυθρίασεν. Αν καί πολύ 
μικρά,εϊχεν άκούσει έν Ινδία νά όμιλώσι I 
περί τ ί ς  αιτίας δι’ $|ν ό θεΐός της εϊχεν I
άποσυρθή τοΰ κόσμου.

— ■ Καί ή τοΰ υίοΰ του, προσέθηκεν ί  
μίστρες Ζάρμυ. *Η είκών αδτη έγένετο δ
τε τό τελευταΐον ήλθεν είς τό Φρούριον. 
Τίς ήθελέ ποτε πιστεύσει δτι τόσον ωραία I 
δέσποινα ήθελε πέσει τόσω χαμηλά j *0 
σίρ Ούίλλιαμ τήν Αγάπα περιπαθώς.

—  Ά λ λ ά  ό διαφθορεύς ·,
—  Δέν ήξιζε κάν νά παραβληθή πρός 

τόν δυστυχή μου κώριον, δπω; ή νύξ πρός 
τ)ιν ήμέραν! ·?5το νεανίας τρυφηλός, έκτε- 
θηλυμένο;, ίκανώτερος νά ήναι ακόλουθο; 
ή έραστής εύγενοΰς δεσποίνης.

δ ,τ ι  δέ καθίστα τήν διαγωγήν του μδλ- 
λον άτιμον ητο ή φιλία μεθ' ής έτίμα 
αύτόν δ σίρ Ούίλλιαμ, καί ή έμπιστο - 
βύνη fa  είχε πρός αύτόν. Τόν μετεχειρί- 
ζετο ώ; αδελφόν μάλλον ή ώς φίλον’ ί ·  
σπειρεν ευεργεσίαν καί έθέρισεν άγνωμο- 
σύνην’ ουτω πηγαίνει 6 κόσμος.

—  Κ α ί. . . .  έκείνη ·,
ή  εύγνώμων ορφανή δέν έτόλμησε νά 

την άποκαλέστ) θείαν της ή λαίδυ Μομ
βράϋ.

—  Λ ! ίδο!) ο,τι είναι παραδαξότερον! 
ούδέποτε μήτηρ δέν ήγάπησε περιπίιθέ- 
στερα τό τέκνον της, ούδέποτε γυνή δέν 
έδείχθη μάλλον άγαπώ^α σύζυγον συγ
καταβατικόν. Μή μέ πιστεύσετε υπερβο
λικήν, μή , έλλεν, έάν σάς εϊπω" δτ ι τήν 
ήγ&πων ώς Ιδίαν μου κόρην ί Ό  Θεός μό* 
νος 'ήξεύρει πόσας χαρδίας βυνέτριψεν ή 
ΛίξήγητΟς φυγή της ί : - Λ . ;Cv' J
■’ ; . α  r :  ( “ * ” ' '
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ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ.

Πρό τίνος καιροΰ, είς Γαλλίαν, δύοκύ* 
ριοι έξήλθον είς μονομαχίαν μέ ^εβόλβερ 
είς 15  βημάτων άπόστασιν. ό  είς ώνο- 
μάζετο Βράτνερ, 6 άλλος Ιούλιος Σμάρτ. 
^πυροβόλησαν καί ol δύο- άλλά δέν έκτυ- 
πήθησαν. Τήν δευτέραν φοράν 6 Βράτνερ 
έκτυπήθη είς τό στήθος καί έπεσε ξηρός 
κατά γης, ένφ ό Ιούλιος Σμάρτ έκτυπήθη 
είς τό μέσον τοΰ μετώπου. 01 μάρτυρες 
ένόμιζον δτι θά πέση καί αύτός, άλλ’ απ
εναντίας οδτος ϊαεινεν αβλαβής. Τό κρα- 
νίον του ήτο τόσω σκληρόν,ώστε ή κωνική 
σφαίρα έπιέσθη καί £πεσέν είς τήν γήν ώς 
πεντάρα. Τήν σφαίραν ταύτην, ήτις μαρ
τυρεί 2να τόσω παράδοξον καί σπάνιον 

I συμβάν, φυλάττίι 6 δήμαρχος τής πόλεως 
Σαρνία.

0  Κ. Ιούλιος Σμάρτ έπέστρεψεν ήσύ- 
χως εΐς τήν οικίαν του μετά τοΰ μάρτυ- 
ρός του Γοδοφρέδου Αδώκ, οστις δένηδυ- 
νατο νά χωνεύστρ τήν δύναμιν τοΰ κρανίου 
τοΰ φίλου του καί τήν ώς έκ θαύματος 
σωτηρίαν αύτοΰ.

ό  Κ. ίούλιο; έδιηγήθη τότε είς τόν Α- 
δώκ δτι εϊχεν εφεύρει χημικήν συν- 
θεσιν, διά· τής όποίας άμα ένίπτετό τις 
ήτο άδιαπέραστος ώς θωρακωτόν πλοΐον. 
Αδειζε δέ είς τόν Κ. Αδώκ μίαν φιάλην 
πλήρη τής χημικής ταύτης συνθέσεως.ό Κ. 
Ά δώκ έζήτησε παρά τοΰ Ιουλίου Σμάρτ 
τήν φιάλην ταύτην διά  νά κάμ7| δόκιμα;.

έπιστρέψας είς τήν οικίαν του έδιηγήθ/ι 
μ ετ’ ένθουσιασμοΰ είς τήν γύναΐκά του τήν 
Ιστορίαν αυτήν καί τής εΐπεν δτι θά δοκι- 
μάσνι άμέσως τό πράγμα. Προσεκαλεσε 
λοιπόν τόν υίόν του, ώραΐον παιδίον έννέα 
έτών, τοΰ ένιψε τήν κεφαλήν διά τοΰ δ- 
δατος τής φιάλης καί άμέσως λαμβάνει τό 
πιστόλι του καί τοΰ‘ καπνίζει μίαν είς τήν 
κεφαλήν άπό όλίγων βημάτων άπόστασιν. 
Ά λ λ ’ όποία ήτο ή ίκπληξις τοΰ δυστυ
χούς ανθρώπου δτε είδε τόν υίόν του ν* 
πέσχι κατά γής καί νά κυλίεται είς τό αί* 
ρΛ *οοΊι ίσκοψεν έπάνω *όυ* "άλλ#.** 
Λ«*δίον ήτο ν**ρόν·!. Παρευθί/ϊ Λ Κ*

' (Άκοΐοϋθίΐ.)
C*̂  : y ί 1 f i ’/

έτείναζε τά  μυαλά του. Κτρεξαν εί; τόν I 
κρότον των δύο πιστολισμών οί άνθρωποι 
τής οικίας καί εΐδον τό τρομερόν θέαμα.

Τήν έπομένην ήμέραν ευρον καί τήν κυ
ρίαν ’Α,δώκ πνιγμένην εί; τόδωμάτιόν τη;.

0  ίούλιο; Σμάρτ άμα εμαθε τό φοζε- 
ρόν τοΰτο δυστύχημα Βφυγεν έκ τή ; πό
λεως, άφήσας μίαν επιστολήν, έν ο
ποία ελεγεν δτι ό σκοπό; του ήτο νά ά- 
στεϊοθνί, χωρίς νά πιστεύνι δτι ό αστεϊσμό; I 
του ήδύνατο νά εχη τοιαύτα; συνεπεία;. 
Εκτοτε έγινεν άφαντο;, καί δλοι νομιζου- I 
σιν οτι έπήγε· μέ το ΐς έπαναστάτα; Φε- I 
νιανας. Τό δέ μυστήριον τής πιέσεως τή; I 
κωνικής σφαίρα; έπί τοΰ μετώπου του ε- I 
μεινεν Ιΐνεξήγητον. I

Α Ν ΕΚ Α Ο ΤΑ .
wwwm Ι

ίερευς τις έ^οίΛολογών νέον τινά πνέον- I 
τα  τά  λοίσθια τόν προέτρεπε νά 5ε·/ιθή 
είς τόν 7tpο<τάτ*/;ν του άγιον. I

Αφου μ ετ’ ολίγον πρόκειται νά I 
7?9(ρου?ια<7θώ ό ϊ8ιος είς τόν θεόν3 άττε- I 
κριΟνι ό Οντησκων νέος, διατί νά υπο^ρεω- I 
Οώ πρός άλλον νά φέρη τάς παραγγελίας I 
μου ·,

Κύριος τις θέλων νά γελάσνι με. τόν 
υπάλληλον του φόρου τόν *ίρώτνισεν άν οί 
βαθρακοΐ πληρώνουσι φόρον.

—  Κύριε, άπεκρίθν) ό υπάλληλος, οι 
βαθρακοΐ δέν πληρώνουσιν, οΰτε οί yot- 
ροΓ περάσετε.

, *
ι ® περίφημος ζωγράφος Βερνέτ έπηγε

να έπισκεφδνί ποτε τόν Βολταΐρον* ουτος 
ώς τόν ειδεν άνέκραζεν :

Α ! εϊσθε ύμεΐς,κύριε Βερνέτ, έχετε 
χρώματα λαμπρότατα καί διαρκέστατα, 
βαδίζετε πρός τήν αθανασίαν!

—  Τά χρώματά μου, κύριε, δέν δύ- 
νανται νά συγκριθουν πρός τήν μελάνην 
βας^ άπεκρίθη μετριοφρόνως ό ζωγράφος.

Rk  ίν  μικρόν χωρίον έπηγε ζίνος tic  
σοφός ϋχων ΐσχυρότατον μικροσκόπιον.

Γό θαυμάσιον όργανον εκίνησε τήν περιέρ
γειαν ολου του τόπου.

’̂Αγρονόμος τ ι; λοιπόν εφερε τήν γυ - 
ν*ΐκά του Ζανέτην όνομα ζομένην νά θαυ- 
μάσνι τό πλτ,Οο; τών ζωυφίων τά όποια 
εύρίσκονται είς μίαν σταγόνα νερού. Μό- 
λ ι; έπλησίασε τόν οφθαλμόν τη ; εί; τό 
μικροσκόπιον άμέσως έτρόμαξεν’ έπέμει- 
νεν έν τούτοι; μέχρι; ού „ /  Tlrpetc τ (~ ··.
((ιτνς , δπω; τά ; ώνόμαζεν ό σοφό;, ηρ-
χισαν νά κάμωσι διαφόρου; παραδόξους 
κινήσει;.

II Ζάνετη δέν ύπέφερε πλέον’ εγείρεται
κα| ( “ ρπάσασα τόν σύζυγόν τη ; εκ τοϋ 
ένόύματος :

 ̂ —  Διά τό δνομα τοΰ Θιοΰ! ανέκραξε 
νά φύγωμεν α π ’ εδώ Ιωάννη. 9

^εριμενε, γυναίκα, ήσύχα^^ . . . .  
να ίοώ καί έγώ  τά  ζώα αυτά.

Να τα  ιδνίς ! , . Δια τό όνομα τοΰ
θεοΰ J Ιωάννη, άς φύγωμεν α π ’ εδώ* δέν  
συλλογίζεσαι τ ί  Οά γίνωμεν αν αύτά  τ ά  
Ο/,ρια πεταχΟοΰν εζω άπό τό νερό ^

 ̂ ό  εφημέριο; χωρίου τινό; τή; Ιταλίας 
ειχεν £να σκύλον τόν όποιον ήγάπα πολύ. 
Οτε ό σκύλος άπέθανεν ό καλός έφημέ- 
ριο; τόν εθαψεν είς τό κοιμητήριον. ό  ε
πίσκοπο; τή ; επαρχίας δστι; έγνώριζεν οτι 
ό έφ/ιμεριο; ητο πλούσιος, μαθών τοϋτο, 
τόν προσεκαλεσε μέ τόν σκοπόν νά τόν 
καταδικάσ·/] εί; βαρύ πρόστιμον. Ό  έφη- 
μέριο; έγνώριζε τόν χαρακτήρα τοϋ επ ι
σκόπου έπηγε πρό; αύτόν φίρων μαζύ τοι> 
καί πενήντα φλωρία. Κ ατ’ ά ρ /ά ; ό έπί- 
σκοπος τον ήπειλησεν οτι Οά τόν φυλακί- 
<γ/), ώς ^ίερόσυλον καί ασεβή.

Ω ! έάν έγνωρίζετε, παναγιώτατέ 
μου, ποσον ο σκύλος αύτό; ητο νο'/μων^ 
ήΟέλατε συμφωνήσει δτι ήξιζε νά ταφή 
μετα τών ανθρώπων, lii; δλην τήν ζωήν του 
εδειξε πάντοτε (ίβ·κτο φρόνιμο;, πρό πάν
των όμως κατά την ώραν τοϋ θανάτου του.

Τί έκαμε λοιπόν τότε ·, εΐπεν ό έπίτ 
σκοπος.

Εκαμε τήν διαθήκην του, άπήντη*
σεν ό έφημέριος, καί γνωρίζων δτι ή « « -
νιερότης σας δέν είσθε πλούσιος, σας έκλη-
ροδότησε πενήντα φλωρία, τά  όποια οχζ 
έφερα.



—  Καλέ τ ί  λέγεις, εύλογημένε, άλλ* 
αύτός ^το φρονιμώτερος άπο του; ανθρώ
πους! τοΰ άνάπτεις χανδήλι,τοΰ άνάπτεις·, 
ηρώτησε μετά σπουδής 6 έπίσχοπος τεί- 
νων χαί τήν χεΐρα.

Καί ουτω ό πανιερώτατος έπεχύρωσε 
τόν ενταφιασμόν καί έσυγχώρησε τόν έφη- 
μέριον.

ΠΟΙΚΙΛΗ STOA.
VVWWVW

Αί προαισθήσεις εϊναι αί προφητεΐαι τ?ίς 
χαρ£ίας'<^ιότι ή χαρ&α εϊναι Σιβύλλη χάλ- 
λιστα μεμυημένη τά μυστήρια τοϋ βασι
λείου της.

Madame Blessington.

* « 
*

δ ,τ ι  αρχίζει ό Ερως, ό Θιός μόνος δύ 
ναται να τελειώση.

Β ίκ τω ρ  Ο ύγχώ .

* * 
*

6  ερω; τ ί ς  μόόας, του οποίου αί γυναί
κες είναι δουλαι, είναι άφιλυκαλία' διότι 
τό π ρ ό σ ω *  ον δέν μεταβάλλεται μετά τής 
μόδας, καί έπομένως, άφου τό πρόσωπον 
μένει πάντοτε τό αύτό, ο ,τι τφ  εμπρέπει 
άπαξ, τφ  έμπρέπει καί διά παντός. Αί 
άσχημοι λοιπόν εΐναι αί έφευρίσκουσαι 
αιωνίως τάς μόδας, αί δέ ώραΐαι £χουσι 
τίιν βλακίχν νά άκολουθώσιν αύτάς.

7.7 . *Ρ ο ν σ σ ώ .
* *

\  ή  ποίησις εϊναι ή χρυσαλλίς έπί του 
άνθους τοΰ κόσμου. M enzel.

Ά ,ή  χαρ^ία είναι a u r o i t f t ’ έαυτήν μυθι
στορία* μυθιστορία φιλοσοφική πλήρης μυ
στηρίων, έπιτηοεύσεων χαί γοητειών, έγ- 
χρυπτομίνων είς τάς μυχαιτέρας αύτίίς 
τηυχάς. ■'

■ ’ « ?»■ ■ ’ ΒοόΛον$ρ%
; ν ?  X .  : i i  - .  . ^

I  ό  γυνή δένάρχεϊ νά θέλγ·/) τήνίρασιν 
πρέπει νά ψαύ^ χαί τήν χαρίίαν.

* * 
♦

ΛεΜΛΛης.

Προτιμώ νά έρωτ^Ίω γέροντά τινα* 
—  Πότε 6ά άποθάνετε,— i  νά έρωτ/σω 
ώραίαν γυναίκα, ίχ ιπ ο λ { ι νέαν*— «Πότε 
έγενν^Οητε; »

ΣΧΗΜΑ Γ '.

Διά τών τεμαχίων τούτων πρόκειται νά 
σχνίματισθ^ί τετράγωνον όρθογώνιον. Πα- 
ρατηροΰμεν δέ είς *ούς Κ. Συνδρομητές 
μας δτι τά  τεμάχια  έφαρμό^ονται ποός 
άλληλα καί κενά διαστήματα δέν μένουσι 
μεταξύ αύτών·

ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.

θεωρώ πρδς τους αιθέρας δταν κκραλήν δ$ν εχω# 
Εχων δέ τή νχ ιφ * λη νμ ο υ  κάτω πρδς τήν γην προ-
Α * [οέχω.

^  τβ  ̂τηλεσκοπίου 
Τ ί^ υ ρ α νια  θαυμάζω εργα τοΰ έπουρανίου·

Si τήν κεφαλήν μου, ιν σπουδή καιπροθι>μί$ 
Στρογγυλά ώ σιί άατίρα; έποπτεύ» τά τρυέλία.

Δ . I. Κ.

*·*

ΑΙΝΙΓΜ Α.

ΕΓμαι* πρώτος έν ά γγίλο ις , Εσχατος έν Γολγοθ^, 
Καί έχώριστον τριάδα μ* Απαντάς έν Γαβαθών 
Κατοικώ είς του; αιθέρας τών στοιχείων άρχνΐγ&β» 
ffa l τών άγαθών Απάντων είμα ι μόνον χορηγός* 
Εάν θέλ^ς νά μ !  ϊδιρς> ώ υΙέ τών γηγενώ ν,
Μή τ& βλέμμα σου νά ?ρέψιρ« τόλαησον ιίς ουρανόν» 
Tb προσιυχητάρι&ν σου ανοιξον κ ϊν  προσευχή 
β έ  έκηληρωθ^ Αμέσως τ?ς Ψ υχίς σου ή *ύχτ^

. - A. I. Κ.
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To πρώτον Ιτος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης πωλείται άντι 
δραχ. 6. Μετά τοΰ παραρτήματος δε (7  τόμοι τοΰ μυθιστο
ρήματος ο Κ Ο Μ Η Σ  Μ Ο Ν Τ Ε Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Γ  άντι δραχ. 1 0  έν Άθή- 
ναις, έν δέ ταΐς ’Επαρχίαις 12.

Αί αιτήσεις πρέπει νά συνοδευωνται υπο τοΰ τιμήματος^ 
άλλως ούδεμίαν λαμβάνουσιν άπάντησιν.

feVWWIMfeVWWVt

Η ίθνική Βιβλιοθήκη 
κύτη  παρά τών έκδοτων.

Τ ά  Μ υσ τήρ ια  τ ^ ς  Αύλ·?|ς του  Λ ονδίνου  μ υθ ισ τό ρ η μ α  Γ .  Μ . Β /Ρ ε ϋ ν ό λ ο ο υ .

Τό ώραΐον τοΰτο καί μάλλον τής εποχής μυθιστόρημα Ιημοσιεύεται ήδη Ιν Γαλ
λία. Μετάφρασις αύτοΰ θέλει έκδοθή κατά τόμους μικρούς, άν έκαστος έκ 4 ~ 5  
τυπογ^αφ. φύλ. συγκείμενος θέλει τ ιμ α τα ι άντί 1 δραχμής. 01 θέλοντες νά γίνωσι 
συνδρομηταί άς γράψωσιν ή άς ειπωσιν ήμΐν περί τούτου.

Οί έν ταΐς έπαρχίαις προπληρώνουσι δραχ. 5 ήτοι τό τίμημα πέντε μερών ή τόμων.
Α .  ΒαμΛ& ς.

Ιστορία τής Φραγκμασωνίας, έκ τής αρχής αύτής μέχρι τών ήμερων μας, συγγρά
φει®* μέν Γερμανιστί ύπό J .  G . F in d e l, μεταφρασθεΐσα δέ &ίς τήν Γαλλικήν υπό Ε. 
Τάνδελ, καί έκ τής Γαλλικής είς τήν έλληνικήν υπό Α ριστείου Βαμπα.

II Ιστορία αυτη έκδοθ'/,σεται κατά τεύχη, Ικαστον τεΰχος θά σύγκηται έκ 5 τυ
πογραφικών φύλλων καί θά τ ιμ ατα ι δραχμής. Τό δλον βιβλίον σύγκειται έκ 1 2  τευ
χών δημοσιϊυθ/,σομένων άνά έν κατά μήνα. Συνδρομηταί γίνονται έν Άθήναις παρά τοΐς 
κυρίοις Ν. Β. Νάκτ,, Σ. Σοφίί καί Τεφαρίκη* ώς καί παρά τώ  Γραφείω τοΰ περιοδικού 
τούτου όδός Κόδρου άριθ. 5 . έν  τα ΐς ΐίπαρχίαις χαί τώ  έξωτερικφ παρά τοΐς έκεΐ 
βιβλιοπωλείοις καί τοΐς άνταποκριταΐς ήμών.

όσοι Ιλαβον αγγελίας τής Ιστορίας ταύτης παρακαλοϋνται νά τάς έπιστρέψωσιν.
iw iw iw v m w w v

• __________________

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

01 άλλάσσοντες διαμονήν συνδρομηταί δφείλουσι νά είδοποιώσιν ίγγράφως τήν 
διεύθυνσιν περί τούτου, ϊνα γνωρίζη ποΰ πρέπει νά στέλλϊί τά  φυλλάδια* si S i  μή τά 
άπωλεσθέντα άναπληροΰνται άντί λεπτώ ν 5 0  Ικαστον.

0ΤΔΚΙ2 τών έν τα ΐς έπαρχίαις γίνεται συνδρομητής, άν δέν πέμψτρ συγχρόνως τ$ 
αίτήσει καί τό ποσόν τής έτησίας συνδρομής.

ΠΑΣΑ έπιστολή μή άπηλλαγμένη ταχυδρομικών τελών είναι άπαράδεκτος.
ΑΙ έπιστολαΐ έπιγράφονται οδτω :

ΙΤρός tb r  Ά ρ .  Β α μ η Ά τ σ υ η ά χ χ ψ  τοΰ m p to i,  σ υ γ γ ρ ά μ . « 'Ε θ τιχη  ΒιβΜοθήχη. » 
Ε ίς  Α θ ή ν α ς .

ΑΙ περιέχουσαι χ ώ μ α τ α  ίπιστολαΐ π ρ ίπ *  νά 3ναι έπ ί συστάσει.

αναγγέλλει πάντα τά  βιολία, ων άντίτυπον ήθελε σταλή


