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μεθ’ ολον τον στρατιωτικόν του μανοΰα’.'· (Σελ. 242, στη).. 2.)θέλει να σϊς ’o5j καί
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^Έςορο\αΥΤ(<5 ε ι ς ρωσσ οος τρ·.· γιπτ’σοτ,ς

'Κα τ ’ έκείντιν τν.ν στιγμτ'ν, ό συνταγ' 
1**τ “ ΡΧΤιί ϊ ’θϋ8θσλώιρίφάν7ΐε'’ς ττ,νθύραν ·

 Ή ιτριγγίπτ,σσα Μουριάκtv δέν
β ϊνα ι εδώ, κύριοι ;

Οί νέοι διεβεβαίωσαν αυτόν, δτι δέν 
εϊδον. Έ γώ  i s ,  δ ι’ ΰπερτάτ/,ς τίνος I 

«ροσπαθείας, ώδευσα εϋθΰπρδ; α ύτό ν ;
—  *ΐδοΰ εγώ, σ,ινταγματάρχα!
Ο ί JWwp»t συκοφάνται έμειναν κεραυ- 

«ίφλτ,ΧΤΜ.

^βνίχειβ ?& άριβμον 22, 2 2 ,2 i ,  2 5 ,2 6 .

—  Ειμεθα λίαν δυστυχείς, κυρία, 
ειπεν ό αξιωματικός τής φρουράς, προσ- 
κλινων έδαβιαίως* αν έλαμβάνομεν 
τν;ν έλαχίσττ,ν υποψίαν . . . .

—  "Οτι οι τοίχοι έχουσιν ώτα, κύ
ρ ιε— όιέκοψα μετά φωνής, ·?,ν προσε- 
πάθτ,σα νά κατασττίσω σκαπτικήν·

—  θ ά  μάς συγχωρήσατε, κ,ιρία ; . . .
—  "Οτι άστεϊζόμενοι έκηλιδώσατε 

tvjv υπόλν,ψίν μου ; Τί άπλούστερον, 
κύριοι ; Έ χετε πολυαρίθμους συνενό
χους, κα’ι οί άντρες δύνανται νά προσ- 
βάλωσιν άτιμωρτιτί γυναίκα, μη έχου- 
σαν αδελφόν vj σύζυγον.

’Ησθανόμτιν ττ,ν όργτ,ν κοχλάζουσαν 
έν τώ  στ·/ίθει μου, κα ι τά  δάκρυα ζτ,- 
ραινόμενα εις τοΰ; οφθαλμούς μου. ΤΩ 
Μάρφα, εύτυχ-ίις Μάρφα, σΰ ή κοιμ»μέ-

νν) άγννι καί άσπιλος ύπό τά  βλέμματα: 
τοΰ φύλακός σου αγγέλου, σΰουδέποτε 
θά γνωρίστ,; τήν ατιμίαν τών towStmv 
υπονοιών, αΐτινες κατέσττ,σαν τό πρό- 
σωπόν μου πελιδνόν ενώπιον τών άν- 
δρων εκείνων. ~Α ! σύ, ή κλαίονσα οτε 
μικρά ττς άκανθα αίμάτωνε ττ,ν χεΐροί 
μου, τί θά έλεγες προσφιλέστατα μου, 
άν έβλ.επες ττ,ν Βεράτσκαν σου προσβε- 
βλΐμέντ,ν καί κτ,λιδωμέντ,ν ;

—  Είμαι, τί) άλτιθεία, ενπλτ'ρει α
πελπισία, είπεν ό Ροσβλάν;____

Άνεχαιτίσθτ, δέ έν τώ  μέσω τϊϊς  
φράσεως μετά καταγέλαστο» oytSa·» 
ταραχής.

—  Τελειώσατε, κύριε, ειπον μετ* 
άαειλίκτου έπιμοντ,ς. Εισθε έν ιτλτ'ρει
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α π ελπ ισ ία , δ ιότι ε ίπ ετε , ό τι Εγώ ήδυ- 
νάμην νά δ ια τάξω  {χίαν δολοφονίαν, 
όπως τηρήσω μυστικάς τάς ερωτικά; 
συνεντεύξεις μου, /.αί ό τι ημην βεβαία 
ό τι θά μέ ύ ,-cvi/t.ouo < . . . Δέν έχει οΰτω 
κύριε ; Ευχαριστώ δ ιά  τήν αγαθήν σας 
περί έμοΰ γνώμην. Ά λ λ ά  τά  ανέκδοτα 
ταΰτα  διατρέχου^ τάς σι»ναναστροφάς. 
Είναι τής τελευτα ίας όωμαντικότήτος, 
άπομίμησις tx τής Χριστίνας έν Φοντε 
βλώ  π. χ .—-εγώ δέ, όπως επιστέψω τό 
δράμα, χορεύω την μαζούρκαν. Τ̂ ί άλη
θεία, ε ΐμα ι λίαν εκκεντρική γυνή, καί 
6ά διεκρινόμην κ»ί έν αυτώ  τώ  Λον
δίνο».

’Εγέλων, ά λλά  γέλω τα  ζορόν καί 
νευρικόν, όστις μέ έπνιγε. Ί:1σθανόμην 
ό τ ι έλιποθύμουν, καί έστηρίχθην είς 
τόν βραχίονα τοΰ συνταγματάρχου, 
όπως μή πέσω. Ή οργή όμως έξωγκοΰ- 
το καί μοί έδιδε τήν δύναμιν ν.ά εξα
κολουθήσω.

Οί δύο νέοι μοί έπροξένουν σχεδόν 
οίκτον, τοσοϋτο ά'λγος εξέφραζε τά πρό- 
σωπόν των. Έ κυπτον ενώπιον ρ.ου, ως 
ένοχοι μή τολμώντες νά μέ άτενίσωσι.

■— Τί είμαι, τώ  ο »τ ι; έξηκολούθησα. 
Γυνή! Οίίτε ξίφος, ούτε π ιστόλιον δύ
ναμαι νά μετα/ειρισθώ, Πρέπει λοιπόν 
νά «νέρωμαι 'ά  μέ συκοφ*ντώσι. Δέν 
αγνοείτε ότι οΰτε ευγενές είναι, ούτε 
γενναίον, νά προσβάλ'/j τ ις  γυναίκα. 
Ά λ λ ά  τοΰλάχιστον δέν διατρέχει κίν. 
δυνον. Πώς θά έκδικτ,θϊί αυττ); Δέον νά 
©οβήται τά σκά/δαλα. 'Υπερασπιζόμε
νη, κηλιδώ νει έτ ι μάλλον τήν ίιπόλη- 
ψίν της. Καί όμως είμαι είλικρινε-ττέρα 
ίιμών κύριοι, δ ιότι ουδέποτε έπανέλα  
βον τάς φλυαρίας τώ ν συναναστροφών, 
τά ς  άτιμκζούσας τόσω ευκόλως ενα αν- 
δρ«. Δέν ήκουσα νά λέγω σι περί τοϋ 
κ. Κουτουζώφ ότι ειχε στενάς σχέσεις 
μετά  τώ ν άσσων;

'Ο αξιω ματικός τής φρουράς άνε- 
σκίρτησεν ώς έχιδνα κοπεΐσα είς δύο 
καί κατέστη πελιδνός.

"Οπως έννοήσγ,ς τήν σκληράν έννοιαν 
τώ ν λόγων τούτων, ανάγκη νά μάθν;ς, 
Μάρφα, ότι ό Κουτουζώφ άπεβλή ΐη  εκ 
τίνος κυκλου (ουτω τουλάχιστον έλε- 
χθη), δούς υπονοίας ό τ ι λίαν έπιδεξίως 
έδιόρθόυ τήν τύχην.

Ά  ! ε’ί/ον έκδικήσει καλώς τόν Ά -  
λέξανδοον.

—  Είσθε γυνή, εψέλλισεν 6 αξιω 
ματικός, έχων συνεσφιγμένους τούς ό- 
δόντας καί έςηγριωμενον τό πρόσωπον, 
— αλλά . . .

Δέν ένόησα τήν άποσιώπησιν ταύτην.
—  Δέν θά είσθε τόσ&> αμείλικτος 

ιτρός εμέ άνέκραξεν ό 'Ροσβλάνς, τρο- 
μάξας έκ τής άγανακτήσεως, ήτις  έ- 
λαμπεν είς τού; οφθαλμούς μου.

—  Καί πρό; τ ί ! Σείς κατηγορείτε

τόν σημαιοφόρον ό τ ι είναι άνανδρος, 
κύριε. Α π λ ή  κακεντρέχεια άντεραστοΰ. 
Ά λ λ ά ,  δέν κατηγοροΰσιν επίσης καί 
σά;, ο τ ι ένδιαφέρεσθε λίαν είς τήν επι
τυχ ίαν τής Κ ορίλλας;

'Ο κ. Ροσβλάνς είναι κατεστραμ
μένος, κα ί— καθ’ ά λέγουσι— ζή μυστι- 
κώς μετά  τής Κορίλλας, άοιδοΰ τοΰ 
αΰτοκρατορικοϋ ’ Ιταλικού θεάτρου, ήτις 
άπό πολλοϋ τόν παρακινεί νά χρησι
μοποίηση τήν θελκτικήν φωνήν τοΰ 
υψιφώνου, ήν έχει. καί ν’ άνέλθ·/, έπί 
τής σκηνής.

—  Είσθε γυνή, είπεν ωάριών . . . 
ά λ λ ω ς . .  .

—  Σιωπή, κύριοι, σιωπή, πρός Θεοϋ ! 
διέκοψεν άποτόμως δ συνταγματάρχης 
Γουροσλώφ, όστις εϊ/ε μ,είνει άφωνος έν 
μέσω νής άλλοκότου ταύτης συζητή- 
σεως. ’ΐδού ό πρίγγιψ  Μουριάκιν, ζη
τών τήν κόρην του. Τόν βραχίονα σας, 
πριγγίπησσα.

— Τόσφ τό καλλίτερον ! άνέκραξεν 
ά Κουτουζώφ. Ό γέρων Οά μάς εΰρ·/).

—  ”Ας έςελθωμεν, είπον είς τόν 
σύνταγμα τάρχην.
. — Δεν θά έξέλθετε, όχι, κυρία,— 
έπανέλαβεν ό αξιωματικός, δράττων 
τόν βραχίονά μου- "Αν δέν ανακαλέσε
τε τούς λόγους σας, θά ζ,ητήσωμεν περί 
αΰτών λόγον παρά τοΰ πατρός σ*ς.

"Ηκουον τά βήματα τοΰ πατρός μου, 
καί ένόμιζον ότι πατεΐ έπί τής καρδίας 
μου. Τό θάρρος μου έξέλιπεν. Έσταύ- 
ρωσα τάς χείρας, καί έρριψα έπί τών 
άνδρών έκείνων ίκετε τικόν βλέαμα. 
Έμεινον άκαμπτοι. Ό  συνταγματάρχης 
ώργίσθη διά  τήν επιμονήν ταύτην.

—  Κύριοι, σάς παρακαλώ έγώ, είπε, 
νά σιωπήσητε καί νά μάς άφήσετε νά 
έξέλθωμεν.

•— Συνταγματάοχα, τοΰτο δέν απο
βλέπει είς σάς, είπεν ό 'Ροσβλάνς.

— Οΰτε σύζυγος, οΰτε αδελφός, οΰ
τε  Ιζάδελφος, οΰτε μνηστήρ, εισ6ε τή ; 
πριγγιπήσσης,— τουλάχιστον έγώ δέν 
τό· είςεύρω, είπε ψυχρώς ό Κουτουζώφ.

-— "Αν μ,ίαν λέξιν προφέρετε ενώ
πιον τοΰ πρίγγιπος, είσθε λίαν ουτιδα 
νοί ! απήντησεν ό συνταγματάρχης.

Ό πατήρ μου ήτο ήδη εί; τήν θύ- 
ραν. Παρετήρησεν ήμ.άς έκθαμβος. Ό  
συνταγματάρχης έστριπτε τόν χονδρόν 
του μύστακα. ’Εγώ δέν εΐχον συναί- 
σθησιν τής πραγματικότητος. Τά πάν
τα  έβλεπον συγκεχυμέ ·ως, ώσανεί 
έπασχον ΰπό σφοδρού πυρετοΰ.

—  Τί συμβαίνει λο ιπόν; ήρώτησεν 
ό πρ ίγγ ιψ .

■— 'Η θυγάτηρ ,σας πάσχει, άπήντη- 
σε ταχέως ό αγαθός Γουροσλώφ. 'Η 
θερμότης είναι άνυπόφορος ! ώδηγήσα 
τε  αΰτήν έξω, πρίγγιψ. ’Εγώ μένω,

διότι εχω νά ομιλήσω πρός τούς κυ
ρίους τούτους.

Τό απειλητικόν του βλέμμα καθή- 
λωσεν αΰτούς είς τάς θέσεις τω ν. Έ γώ  
έ'ήλθον κλονιζομένη, μάλλον νεκρά 'η 
ζώσα, καί καταρωμένη τήν υπερηφα- 
νίαν ρ,ου. "ΩφεΓλον ν’ άφήσω όπως μέ 
ταπεινώσωσι, μέ στ ιγμ ατίσω σ ι, χωρίς 
νά άπαντ/ίσω είς τάς πεοσβολ^άς τω ν. 
Όποιος δαίμων ταράσσεται έν τώ  
στηθεί μου, Μάρφα; Ά νευ  τού συντα γ 
ματάρχου, ήμην χαμένη. Άλλ>ά, θά  
χυθϊί π ά λ ιν  αίμα δ ι ’ έμέ: αίμα, οίίτινος 
έγώ θά ήμαι υπεύθυνος, Θεέ μου !

"Οχι" ή υπόθεσις διηυθετήθη είρηνι· 
κώς. Ό Κουτουζώφ ώφειλεν είς τόν  
συνταγματάρχην ικανήν ποσότητα χρη- 
ρ.άτων, ην έχασεν εί; τό χαρτοπαίγνίον 
έπί λόγω, ούτο; δέ έδωκεν αΰ ώ μα
κράν προθεσμίαν διά τήν πληρωμήν» 
Περι δέ_ τοϋ κ. 'Ροσβλάνς, ό Γουροσλώιρ 
ισχυρίζεται ότι τόν ήπείλησε νά ραπί- 
σ·/) τήν άοιδόν του δημοσία είς τή ν  
πρώτην αυτής παραφωνίαν, επειδή δέ& 
μεσόφωνος γινώσκει ότι ό αγαθός άνήρ 
είναι ικανός νά τηρήτνί όπως δήποτε 
τήν υπόσχεσίν του, συγκατετέθη νά 
ήσυχάσνι. ’ΐδού λοιπόν, εσώθην τήν  
φο.άν ταύτην, Μάρφα. ~Α ! δέν θζ εκτε
θώ πλέον είς τοιαύτας αγωνίας. Δέν 
θά έξελθω πλέον. Μεθ’ όλον τό πλήθος 
τώ ν προσκλήσεων, ας λαμβάνω, μεθ' 
όλην τοϋ πατρός μου τήν επιμονήν, 
οΰδ’ αύτά τά  καθήκοντα, άτινα  τυραν- 
νικώς άπαιτοΰσιν αί μετά τοΰ κόσμον 
σχέσεις δύναμαι νά εκπληρώσω.

Ά ! πόσον έπεθύμουν νά ήμαι κε- 
κλεισμένη έντάς τεσσάροιν τοίχων καθ’ 
όλον τόν χειμώνα,— όστις φαίνεται 
τόσω μακρός είς τούς ποθοΰντας τήν
w V t . ϊ 5* / Iανοιςιν και την εξοχήν !

Πόσους δέ λόγους πρέπει νά εφευρί
σκω, όπως δικαιολογώ τόν πρός τήν  
μοναξιάν έρωτά μου ! 'Οτε μέν ημικρα
νίαν— καί τότε ό πατήρ μου θέλνει νά 
προσκβλέση πάντας τής Μόσχας τούς 
ιατρούς.— δτέ δέέλλε ιψ ιν  καταλλήλου  
φορέματος, δ ιότι έλησμόνησα δήθεν νά  
παραγγείλ.ω νέον. Ά λ λ ’ ήδη έξήντλησα  
πά'τα; τάς προσπάθειας μου καί τάς  
παιδαριώδεις, προφάσεις μου.

Ό πρ'γγιψ έγραψε τρις ήδη είς Πε- 
τρούπολιν υπέρ τοΰ Αλεξάνδρου. Α λ 
λά , δ ια τ ί δεν μ.εταβαίνει αυτοπροσώ
πως όπως ζητήσγ) ίήν χάριν αΰτοϋ π α
ρά τοΰ Τσάρου ; Δεν τολμώ . νά τό ε ί-  
πώ πρός αυτόν, καί όμως αίσθάνομ.αι 
ό·.ι θά ήτο καλλίτερον. Καί- φοβούμαι 
Μάρφα. Ό  Τσάρος αγαπά τόν πατέρα  
μου, τόν ακούει -καί π ιστεύει εις τούς 
λόγους του. Ή έπιστολή εΰ α ί τι ψυ-. 

- χρόν, κενόν, νεκρόν, δέν κλαίει, δέν 
πείθει. Ά !  άν ήμην ή άδελφή, ή ή μνη-
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βτη τοΰ ’Αλεξάνδρου πρό πολλοΰ θά 
Ιτρεχον νά ptφθώ εις τοΰς πόδας τοϋ 
•τσάρου . . . .

. . . Μάρφα, τό παν άπώλετο ! Ό 
στ*τήρ μου εισήλθεν εν τ?ί αιθούση, δ- 
•που τόν π«ριίμενον.

■—  Πτωχή Ναθαλία ! άνεκραξε.
Τό αίμα έπάγωσεν ε ί; τ ά ;  φλέβα;

ftOU.
—  ’ ΐδοΰ άνάγνω θι! scat ερριψεν επί 

τής τραπέζης φάκελλον άτε^φραγι- 
βμένον.

]\ά άναγνώτω ! ά λ λ ’ ήτο δυνατόν, 
Μάρφα ; Οί οφθαλμ οί μου ήσαν τεθολω- 
|*ένοι. Ή κεφαλή μου Ι/ίαιε. At δέ χεΐ- 
ρές μου παγωμέναι δεν ήδύναντο νά 
λάβω σι τόν ολέθριον εκείνον φάκελλον.

Ά ! μή «γαπήστ,ς ποτέ άλλον η 
■τόν Θεόν, Μάρφα,— καί δέν θά μάθη; 
τ ί  είναι αί βάσανοι τοΰ κόσμου τούτου.

Ό  πατήο μου έλαβεν οίκτον δ ι’ έ- 
μέ, ό αγαθό; άνήρ, καί — ροσεποιήθη 
ο τ ι δέν μέ ένόησε — Mot άνέγνωσε τήν 
ΐ π ι  ϊτολήν.

Αί προαισθήσει; μου δέν μέ ήπάτη- 
cav, Μάρφα. Ό Αλέξανδρο; άπώλεσε 
τόν βαθμόν του και κατεβιβάσθη στρα
τιώ τη ;. Δεου ΰπέρ ημών, αδελφή μου, 
ί ιό τ ι  δέν έχω πλέον τήν δύναμιν νά 
ίεηθώ  εγώ ί

II ΒΕΡΑΤΣΚΑ ΣΟΤ.

Τ ρ ίτη  (m azoJr )

φ . . . ΈΛανήλθαμεν τέλο ; πάντω ν ε·:; 
τό  φρούριον τ·7,; Ωραία; 'Ρομφαία;, 
στροσφιλή; μοι Μάρφα. Έ πανείδον τήν 
Τίαθαλίαν. 'u -.οίαν λυπηράν μεταβολήν 
ίπ έσ τη  ή μήτηρ τοΰ Α λεξάνδρου! 
Πτωχή γυνή ! Δέν δύναμαι νά  τήν πα- 
ραμυΟήσω, άλλά συμμερίζομαι τ·ήν λ ύ 
πη ν  τνι; . . . .  Jloi ζη τε ί; λ ε—τομερεΐ; 
σιληροφορία;, «νησυχεί; δ ιά  τ ή ν  θλϊψίν 
μου, φοβείται μ·ή περιέλθω ε :; μαρα
σμόν, ες εκείνων οϊτινες καταβάλλουσι 
τ ά  πνεύματα καί τ ά ; καρδία;, μετά 
■τάς σφοδρά; προσβολάς. ©ά σοί διηγη- 
€ώ λοιπόν τόν βίον μ α ;, άν τοΰτο δύ- 
■ναται νά ονομασθΐί βίο;.

Ό  συνταγματάρχη; δεν μετεβλήθη, 
α λ λ α  πά ντε ; μετέβαλον δ ιαγωγήν άπέ- 
ναντί του. Κ ατέστη, ώς έκ θαύματος, 
έ  σπουόαΐο; τοΰ φρουρίου, ό συνδαιτυ- 
f« iv , δν πάντες περιποιούνται, λατρεύ- 
ουσι, περιμένουσ;. Ή  Ναθαλ.ία τόν κο
λα κεύε ι, ώ ; ό οφειλέτης τόν π ιστω τήν 
του, καί ό πτωχός τόν πλούσιον φίλον 
του. 'Τφ* ίχάστην τών θωπειών, δ ιολι- 
βθαίνει καί τ ι ;  σπουδαία πρό; αυτόν 
Ίταράκλησι;.

—  Είμαι πεπεισμένο;, λέγει αΰτώ  
i  πατήρ μου, δτι σείς, συνταγματάρχ η,

δέν Θά καταστήσετε τήν τύχην του 
οδυνηροτέραν. Θά μετατεΘ-Jj εις τό σύν
ταγμά σα;. Ή μήτηρ του μοί έσπάρα- 
ξε τήν καρδιάν. Ίκέτευσα, δπως του
λάχιστον τόν μεταθέσωσι πλησίον της. 
Άνευ τούτου, ή άγαθή γυνή 6ά άπί- 
θνησκε. Δεν είναι άληθέ;, συνταγμα- 
τάρχα, δτι δυνάμεθα νά έχωμεν ε:’; 
υμάς πασαν εμπιστοσύνης

—  Πώ; ! ί; όψηλότη; σ ,ς  δύνατα ι 
νά άμφιβάλτρ περί τούτου ; . . . άπαν
τα  τεταραγμένος ό αγαθός Γουροσλώφ. 
Πρός Θεοΰ ! μοί μέ προσβάλλετε . . . 
Ή υψηλότης σας άς ήναι βέβαια δτι 
παν δ,τι έξαρτάται ά π ’ εμ ο ύ ..........

Τότε ο πατήρ μου σφ ίγγει αΰτω τήν 
χεΐρα, ό όέ συνταγματάρχη; μέ θεωρεί 
μετά μειδιάματος θριαμβευτικού, δπερ 
άποόεικνύει τήν εΰτυ/ίαν του. Πρό; 
στιγμήν αμφ ιταλαντεύετα ι μεταξύ τή ; 
φυσική; αΰτοΰ εΰαισθ/σία; καί τ ί ;  
ς-ρατι&.τικής του στω ϊκότητο ;. Νά συγ- 
κινηθ-fl άχρι δακρύων, φαίνεται αΰτ,Λ 
γελοΐον, α ισχύνεται δέ νά μείνη ίπ α  
θή; απέναντι τό'·/,; θλ ίψ :ω ;. Ή Να 
θαλία, έν τη  απελπισία  ττ.;, λαμβά  
νει τά ; χεΐρα; του, Χρεμάται εις τόν 
βραχίονα του *αί τόν κχταβρέχει διά  
τώ ν δακρύων τν:ς. Κ αί-rot ό Γουροσλώφ 
δέν δύναται εν μέσω τών λυγρ.ών τ-/;:, 
νά εννοήσνι μίαν κάν μόνην λέςιν, συγ- 
κ ινε ΐτα ιέκ  τοΰ μετρικού τούτου άλγου; 
καί βασανίζει τό πνεΰμ ί του, δπω; 
τήν παρ-Λ,γ̂ ρν',σ·/’. Τότε ό πρίγγιψ έρχε
τα ι εις βοήθειαν του, λένων αΰτη,:

—; ’Αρκεί, Ναθαλία. Πάντα θά τε -  
λειώσωσι καλώ;. Καταπραόνθτ,τε.

Ό  δέ συνταγματάρχν,ς προσπαθεί νά 
τή ν καταπραόντ, δ ι ’ υποσχέσεων κα ί 
δρκων, ήδύνων τήν φωννίν :

— Θάρρος, κυρία. Τά δάκρυα σα; 
καταθλίβουσιν ήμά; -πάντο:;. Θά προ- 
σπαθ/,σωμεν νά δ'.ευθ ε τν,σ ωμ εν τήν  
υπόθεσιν, καί ό Θεό; εΐςεύρει! .  . . Ά ν  
οΰχί ό ι’ άλλο, τουλάχιστον χάριν τής 
οίκια; ταύττ,;, οΰδέποτε θά βλάψω τόν 
υιόν σα;.

Ή Ναθαλία τόν παρατνρει, ώσανεί 
παρετ·/;ρει τόν Θεόν, εγώ δέ έςέρχομαι 
τή ; αίθουσν1,;, δπω; μή προδοθώ.

Ποιον μέρος κατεδικάσδν], άδελφτί 
μου, νά ΰποκρίνωααι ; το οΰτιδανώ τε- 
ρον καί τό χαμερπέστερον, δσων δύνα- 
σα ι νά φαντϊσθτ,ς. Δέν θά άναγνίορί- 
στ;ς πλ^έον τ·ήν μικράν σου J i a t r a r  έν 
τ·£ ύποκοιτρία πριγγιπήσστ;. ν ;τ ι; προ
σπαθεί νά περιβάλνι δ ιά  τώ ν δικτύων  
τ·/,; τόν συνταγρ.ατάρχτ,ν. Δέν αναμι
γνύω τά  δάκρυά μου μετά  τώ ν  τής 
Ν αθαλία ;, Οΰδέ λέξ ιν  άφίνω νά μοί 
δ ιαφ ύγγ , οΰδ υπαινιγμόν δυνάμενον νά 
δώσνι ε ί ;  τόν Γουροσλώφ υπόνοιαν περί 
τοϋ μέοου;, δπερ λαμβάνω  εί; τήν τύ -  
χτ,ν τού ’Αλεξάνδρου,

Τό γυναικεΐον ένστικτον μέ όδτ,γεϊ, 
λέγον μ ο ι :—Μ ή άναφέρϊ,; τήν τ  ράπε- 
ζ , ν  τού τείου, έν γ  ό στμαιοφόρος έ -  
οκίαζε τόν συνταγματάρχην ! — Χάρις 
δέ εί; τήν σύνεσιν ταύττ,ν, ό τελευ 
ταίο; ούτος θά πράξτ, τά  πάντα  διά 
σέ ! Θά θέσ-/ι ε:ς τήν διάθεσίν σου τοϋ; 
μουσικού; του, θά διατάξτ, σ τρατιω τι
κήν παράτοξιν, καί οί σ τρ ατιώ τα ί του 
θά παρελάσωσιν υπό τά  παράθυρά σου. 
Θά σοι προτείντι νά κατακτήστι τόν 
κόσμον έπ ί κεφαλής τοϋ συντάγματος 
του. ©ά πράξν) πάσαν τρέλλαν, δπως 
σοι άρέστ, . . . Ά λ λ ’ άν ή ζηλοτυπ ία  
δν,ξτι τήν καρδίαν του καί τόν έξερε- 
θίσ/,, άπόλλυτα ί ή ισχύ; σου, άπόλλυ- 
τα ι τ; μαγεία σου ί

Οΰτω πα ίζω  τό μέρο; μου, ώς άρί- 
στνι ηθοποιό;. Π τωχαί γυναίκες ! Μάς 
καταρώνται δ ιά  τήν προσποίγ,σιν καί 
μ α ; κατνγοροΰσι δ ιά  τήν ειλικρίνειαν.
Ό συνταγμϊτάρχ·/;; άςι^ΐ δ π  άγαπα 
μανιώ δες τόν πολιτισμόν καί δτι άρέ- 
σκετα ι ε ί ;  τά νέα βιβλία καί τοΰς σ τ ί
χον;, ου; άπαγορεύει η λογοκρισία. 
Τόν φορτόνω γα λλ ικ ά  βιβλία, καί άφοϋ 
τόν άκροασθώ άπαγγελλο ντα  διά φρι-1 
κώδου; φωνή; ποιητικόν τ ι τεμάχιον. 
τόν παρακαλώ νά γράψτ, έπ ί τοΰ λευ- 
κώματό; μου τά  μέρη, ά τινα  απήγγει
λε διά τόσου θέλγητρου. Ό σ υνταγ
ματάρχη; ομνύει δτι άγαπα έμπαθώς 
τήν μουσικήν, έγώ  δέ μένω ολοκλήρους 
έσπέ:α ; ε ί; τό κλειδοκύμβαλων, ΰφι- >> 
σταμένη τά  φρενητιώδη χειροκροτή
ματά  του. Έ π ί τίλουο, ό συνταγμα
τάρχη; ά γαπα  νά δειπνη παρ’ υμ ϊν, 
δτε δέ μ ά ; αποχα ιρετίζει λέγω  αΰτώ  
μειδιώσα : —Θά σ α ; έχωμεν αίίριον 
δέν εχει ουτω ;

Ώ ! πόσον υποφέρω, Μάρφα ! Πι
σ τεύε ι; οτι έν τ?, Κολάσει επ ιφυλάσ
σονται δμϊν μεγαλήτεραι οδύναι ;

"O tjv ό εραστής ούτο; πειραται 
περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου νά φλύαρη 
π ε ;ί τών άβροτέρων εντυπώσεων τής 
χορόίας, έγώ  ταπεινώ  τοΰς ςφθαλμοΰς 
καί όνειρ πολώ , τόν Άλέξα-δρον, ένώ 
μειδίαμα αόριστον π λα νά τα ι έπ ί τών 
χειλέωνμου."Α ν αίφνης έζαντλήσα; τήν 
εΰγλω ττ ία ν  του, σ ιω πά καί παρατνρεϊ 
δ ι ’ ΰφους αμφιβόλου τήν στέγην τοΰς 
τοίχους η  τόν ούρανόν δ ιά  τού ήμιη- 
νεωγμέν',υ παραθύρου, δλ,ως άπηλ·πι- 
σμένο^ δτι δ έ ι ευρίσκει πλέον ίόέαν 
τινα  η λ έ ς ιν ,-  τ ί τ ε  έγώ  έρχομαι ε:ς 
βοήθειάν του, λαλοΰσα αΰτώ  πεοί τών 
ένδοξων -εκστρατειών του, περί τής 
επιθυμητής προαγωγής του . . . Ε ιτα , 
ενώπιον πάντω ν, έξακολουθώ τό φρι- 
κώδες μέρος, δπερ παίζω, καί ανα
πτύσσω τήν λεπτεπίλ.επτον επιστή
μην τών μηδα,υινοτήτων, ητις θά σέ 
εκαμνε νά έρυθριάστρ;, άγια μου Μάρφα.



Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν

Είξεύρω νά «φαιρώ τό χειρόκτιόν μου 
έγκαίρω;, νά προτείνω νωχελώς τόν 
«όδα μου, νά λέγω ε:; τόν συνταγμα
τάρχην οτι είδον βύτόν μακρόθεν, νά 
ρίπτω πρός αύτόν μυστηριώδη τινα  
λέξιν θίγουσαν τά ; φιλτέρας των σκέ- 
ψεών του, ή νά .τώ  κάμνω τ*χύ τ ι 
σημεϊον, δπομιμνήσχον αύτώ τήν συν- 
ίιά λεξ ιν  τής προτεραίας.

Ούτω, βεβηλ.ώ διατκεδάζονσα τάς 
θελκτικωτέρας πονηρία; τοϋ έρωτος. 
Φυ^ρΰς, άνηλιχρινώς, πχίζω μ ιτ ά  τού 
τίμ ιου κα ί ειλικρινούς πάθου; τοΰ ά- 
γαθοΰ τούτου άνδρός, δστις π ισ-εύει 
άφελώς δτι άπέκτησεν ήδη τό δ .κα ί- 
ωμα ν ’ άπχιτήστι τήν χειρά μου, διότι 
φέρει τό παράσημον τοϋ 2γ<ου Γεωρ
γίου καί διοικεί δισχιλίους άνδρα;. Φο
βούμαι ό'μως νά ενθαρρύνω πολύ τά ;  
ελπ ίδ α ; του. "Πδη φαίνεται λέγων ; -  
« Ώ ! δένθάμέ άπο*ρο·ίσ/].ι>— Οίβραχεϊς 
κ α ί διακεκομμένοι λόγοι του άρχίζουσι 
νά  συνδέωνται μεταξύ  τω ν χαί νά 
σχηματίζω σιν είδος τ ι ομ ιλ ία ; συνε
χούς. Κ αθίστατα ι ολιγώτερον αδέξιος, 
κα ί έμ π ερ ίεύε ια ι ολιγώτερον,— γίνε
τα ι ειλικρινέστερο:, τολμηρότερος, φυ- 
σικώτερος. Τρέμω προαισθανόμενη όρν- 
σ τ ικ ή ν  τινα  διαχήρυξιν, άνά πασαν δέ 
στιγμ ή ν σπεύδω διά παντός μέσου νά 
διακόπτω  τήν συνομιλίαν . . . .

νΗδη προσεπαθησε νά θίξ·ρ τό φο 
βερόν τοΰτο θέμα, δπερ συλλογιζομέ- 
νη μόνον τρέμω. Άναμφιβόλως είχε 
παρασκευάσει τόν λόγον του . . . Μία 
£ίμω; λ=ξι;, έν βλέμμα ολίγον ψυχρόν, 
τόν έπάγωσε . . . Ουτιο τόν έκαμα νά 
εννοήσ^ τόάτοπον. Τόν ρίπτω άπό τοΰ 
παρόντος είς τό παρελθόν, άπό τοΰ 
προοιμίου τοΰ έρωτός του εις τήν αφη
γ η τή  των εκστρατειών του . . . .  "Αλ
λοτε έξέρχεται τή ; τοιαύτης δυσκάλου 
θέσεως, λαλών μοι περί τινο; γιγαν 
τια ία ς δρυός, ής ή άρχαιότης είχε μας 
χαταπλήξει, πιρί τής μουσικής τοΰ 
συντάγματος του, ή περίττ,ς Ναθαλία;, 
•ijTt; λυπημένη καί σκεπτική περιπα- 
τ ε ΐ  έν τινι έρήμφ δενδροστοιχία.

*0 ’Αλέξανδρος άφίκετο είς τό σύν
ταγμ α . Ή μήτηρ του μέ έπληροφόρησε 
περί τούτου. “Ητο ωχρότατη, λίαν με· 
λαγχολική, καί μέ παρετήρει μ ετ’ ανη
συχ ία ς . ήτις μέ έξέπληξε.

—  Θά ελθη, έδώ ταχέος ; ανέκραξα. 
Α ιίτή  δέν άπήντησεν Ή σιωπή της μέ 
έσύγχ17ε, Έρυθρίασα.—Καί ποΰ είναι 
λοιμόν, άγαθή μήτερ; προσέθηκα. Μή 
*9ερετε αυτόν μεθ’ υμών ; Είναι βεβαίως 
«κεϊ, κρυπτόμενος όπισθεν τής θύρας. 
'Α \ ή πατήρ μου θά εύχαριστηθή με- 
γ ά λ ως, Ναθαλία! Τοϊτο είναι εύχάρι- 
β *ος έκπληξις.
\ Αυτή έξτ,λούθει σιωπώσα. Έφοίήδην

—  Μή έπήλθεν «ύτ<5 «υμφορά τ ις  
προσέθηκα. Είναι τραυματισμένος, ασθε
νή; ; Κινδυνεύει ίσω ς;

—  Ό χι Βεράτσκα,— ά λλ’ άφ’ υμών 
έςαρταται νά κω ύσ/,τε . .  ̂ .

—  Τί λοιπόν, άγαθή μήτερ ; Ό μίλϊι 
ταχέως, μέ κάμνεις νά άτοθάνω !

Αυτή έλαβε τήν χεΐρά μου καί τήν 
ήσπάσθτι. Μέ παρατηρεί δέ διχ τόσω 
Ολιβεράς έκφράσεως, ώστε ήσθάνθην 
έμαυτήν δλην συγκεκινημένην,

—  Τί πράττει;, Ναθαλία ; Αιατί ή 
έκτακτος αΰτη συγκίνησι; ;

Αιίτή εγονυπετν,σεν ενώπιον μου.
— Γονυπετής σύ, εδώ. Αλλά βε

βαίως Ονειρεύομαι. Έγέρθητι, πρό; Θεοΰ! 
Ναθαλία. Ό τρόμο; σου καταλαμβάνει 
κ*ί έμέ. Έγέρθνιτι, πρός Θε^ί !

—  Ό χι, Βεοάτσκ*. δέν θά εγερθώ 
αχρι; ού μοί παραχώρησης μίαν /άριν...

Κατεπλάγ/,ν. ’Εγώ χάριν εί; τόν μη- 
τέρα τοΰ ’Αλεξάνδρου ! άπήνττ,σα, καί 
παρετήρουν αύτήν ώσανεί υποπτευόμγ,ν 
δτι παρεφρόνησε.

— Ααβε οίκτον διά μίαν μτ,τέρα ! 
έψιθύρισε κλαίουσα.

Τήν έννιγκαλίσθτιν σπασυ,ω^ικώ;. 
Τοΰτο δ ’ υπήρξεν ή μόνη ίπ ά  ΤΛσίς 
Λου. Τήν ήρωτησα δέ διά βλέμματος 
άντ,σύχου. Αΰτη επανέλαβε διά «ρωνί,ς 
μόλις «κουομένν;ς :

—  Ό Άλέςα-δρος εΐναι ώς παοά- 
φρων, πμγγίπησσα. Τόν είδον. “Α ! πώς 
είναι ωχρός καί καταβεβλημένος. . .  τό 
πτωχόν παιόίον! Δεν έχει πλέον τήν 
κομψήν στολήν του. Οί φίλοι του δέν
ά τόν άνεγνώριζον. ’Ενώπιον -toy 

προσεπάθησα νά ήμαι όσυχος· άλλά  
θελει νά έ'λθ/ι εδώ, ό δυστυχή; ! Θέλει 
νά σά; ίδή, και μεθ’ δλον τόν στραηω- 

ικόν του μανδύαν. Δέν ήδυνήθην νά τόν 
χ,άμω νά έννοήστ, . . . .

Έμειδίασα, Μάρφα, τό στί,θός μου 
δέν έπιέζετο πλέον. ΆναμΦίβόλως ή 
χαρά, δτι έπανεΐδε τόν υ;όν της, έ τά 
ραξε τήν άσθενή κεφαλήν τής Ναθαλίας. 
Δ’.ατί έφοβείτο νά ίδ -ij τόν Αλέξανδρον 
έρ/ό/ενον είς τό φρούριον ;

—  Κ*ί τ ί 7>οιπόν, είπον αύτη, νομί- 
ζητε δτι δέν έννοώ τήν αιτίαν τής λύ
πης σα; ;

Αύτη έρριψε βλέμματα τετρομασμέ- 
να πέμξ.

—  ’Ακούσατε έπανέλαβεν έτι χααη- 
λ.οτέρα τή φωνή. Πρέπει νά μή έΓτιτρέ- 
ψηιε αϋτώ νά έλθ,·, ένταΰθα, —  νά τό 
άπαγορεύσητε είς αύτόν σπουδαίω;,5«ύ- 
στηρώς έτι . . . Μέ εννοήτε;

(ϊυν£χε.α si. το προ;εχέ;.)

ΛΕΠΝ ΓAMBETTAC

Πατρΐς τοΰ διαπρεπούς τούτου τέ
κνου της Γαλλίας είναι ή πόλις Cuhor?r  
πρωτεύουσα τοΰ νομοΰ Lot, ένθα έγ*ν- 
νήθη τήν 30 ’Οκτωβρίου 18 5 8 . Νεώ- \ 
τατο; διήνυσε τά : γυμνασ^τικάς σ7Γυυ- 
όάς £ ν αί; ό ιεκρίνετο διά τήν σύντονον 
αύτοΰ επιμέλειαν καί τήν άκραν φίλο- 
πονίαν, μ \  μετά τό πέρας αύτών, 
ύ~ό άκαθέκτου έλαυνόμενος ζήλου πρός 
τά νομικά, εσ-ούδασε, συναινοΰντος 
καί τοϋ πατρός, τήν επιστήμην τή{ 
Θέμιδος καί μετέβη ύστερον εις Πα
ρισίους, είς τό εύρύ π.ϊιτο  κέντρον π*- 
σης διανοητικής καί πολιτικής ένερ- 
γείας, orccv μόνον ήό'ύνατο νά είσέλθνι 
είς στάδιον έ^άςιον τής μεγαλοφυί»ς 
αύτοΰ.

’Εκεί δέ κα τα γραφείς έν τή Τάξει 
τών δικηγόρων έλάμβανεν ενεργόν μέ
ρος εί; τά ; συνεδριάσεις τών συναδέλ- 
χων αύτοΰ καί βυχνάκις ήκούετο ή 
φωνή του, προαγγέλλουσα εκτοτε τήν  
θαυ[/ασίαν ρητορικήν δεινότητα τοΰ 
άνδρός. Έγραφε δέ ενίοτε καί άρθρα 
πολιτικά έν τώ γαλλικώ  λ'^οκω.

Ά λ λ ά  τό όνομα τοΰ Αέοντος Γαμ- 
βέττα  άρχεται γινόμενον γνωστόν καί 
περισπούδαστον έν τε τή Γαλλία καί 
τή λοιπή Εύρώπ·/ι άπό τοΰ Νοομβρίθι> 
πρό πάντων τοΰ 1868 , καθ’ -?,ν δήλον 
δτι εποχήν άνέλαβε δημοσία τήνΰπερά- 
σπισιν τοϋ συντάκτου τής εφημερίδας 
le Kevcil, δςτις είχε τολ^μήσει νά ζη- 
τήση( τήν δ ι’ εράνου άνέγερσιν μνη
μείου είς τόν βουλευτήν BauHio, πε- 
οόντα υπέρ της έλευθερίας έν τοΐς όόο- 
φράγμασι κατά τήν 2  Δεκεμορίοι» 
4 8 5 1 . Ή σθεναρά δέ αύτοΰ ίιπεράσπί- 
σι;, δ ι’ ή ; άπρικαλύπτως είσήρχί^ο 
είς πάλην άμείλικτον κατά τής αΰτο- 
κοατορικής κυβερνήσεως, οί λόγοι αυ
τού. οί πλή ιε ι; δημοκρατικού θάρρους 
χαί ρητορικής δεινότητας, τοσαύτην ένε- 
«οίησαν είς τό δημόσιον έντύπωσιν, 
ώστε, ολίγους μήνας ύστερον, εξελε- 
γετο διά μεγάλης πλειονοψηφίας αν
τιπρόσωπος αύτής τής πόλ.εως τώ ν  
Παρισίων.

‘Η εισοδης δέ αύτοΰ είς τά Νομο
θετικόν σώμα αποτελεί μίαν τών λαμ
πρότερων καί περιεργοτέρων σύναμα 
σελίδων τών βουλευτικών χρονιχών* 
διότι έχει, έ< τω μέσω δουλικώς άφθ^ - 
σιωμένης είς τήν κυβέρνησιν πλειονο
ψηφία;, κατώρθωσε νά σχημβτίσιρ περί 
εαυτόν μικρά/ ίντιπολίτευσιν, είς ήν 
ά-εδόθη ή έπωνυμία τών αδιαλλά
κτων, καί ήτις πάσ/,ς επωφελείτο πε- 
ριστάσεως δπως προσβάλτρ τήν δε- 
στοτικήν τοΰ Λαπολέοντος κυβέρνησι*



Π Α Ρ Θ Έ Ν Ω  Ν

καί έκζητή άνδρικώ; τάς καταπατου- 
-μένας |έλευθερίας τοΰ λαού. 'Η δράξ 
•δέ αΰτη τών άνδρών, είς ην ό νέο; δ ι
κηγόρος απόλυτον έξήσκει έπιρροήν, 
βυνετήοει γρηγοροΰσαν την Γαλλίαν 
καί διεφύλαττεν άσβεστον, ώς τό πΰρ 
τών Έστιάδων, τήν ίεράν τής ελευθε
ρία; δάδα.

Έν τώ μεταξύ δέ τούτω έπήλθεν 
ί  γαλλογερμανικός πόλεμο; καί ή 
πτώσις τή; δευτέρις γαλλική; αυτο
κρατορία;. Έν τώ μέσω δέ τών φρικτών 
εκείνων συμφορών τ ί ;  άναξιοπαθούσης 
Γαλλία;, έν τώ μέσω τ ί ;  άπογνοίσεως 
και τοϋ άπελπισμοΰ εκείνου τή ; ίπο — 
βυνθέσεω;, τ ί,; εί; οΰδένα έμπστοσύ- 
-νης, τή ; έκ τών αλλεπαλλήλων δυσ
τυχημάτων καταπτώσεω; τοΰ έθνικοΰ 
φρονήματος, τ ί; μεταξύ τών νέων εκεί
νων άνδρών, οΐ’τινε; δίχην έκατογχεί 
ρων Βριάρεων ένεφύσησαν νέον θάρρο: 
καί εμπιστοσύνην εΐ; τήν ίλιγγιώσαν 
Γαλλίαν καί άντέταξαν κατά τοΰ νι 
κηφόρου έχθροΰ νέα; στρατιά;, «συνθέ
του; μέν τά πολλά καί άσυντάκτους 
πλήν μαχομένα; με,τά πλείον»; άνδρία; 
καί δόξης ή αί περίφημοι καί παλαιαί 
τής αυτοκρατορία;, μεταξύ εκείνων, 
οΐτινες εί; άπιστοϋσαν πλέον περί τ-?,ς 
άναρρώσεως τοΰ ήττηθέντος έθνου: 
Ευρώπην άπέδειςαν διά πραγμάτων 
καί. ενεργειών άπροσδοκήτων τήν άκραν 
τοΰ εθνου; αΰτοϋ ζωτικότατα, τ ί; τήν 
διαπρεπεστέραν κατέχει θέσιν ;

Ή άπάντησι; είναι εΰκολο; καί ί -  
μέσως ει; τά χείλη πάντων ανέρχε
τα ι τό όνομα τοΰ περικλεοΰς πολίτου 
τνίς Γαλλία;, τό δνομα τό πρ.οσφιλές 
εί; πάσιν καρδίαν είλικρινώς ποθοΰ- 
cav τήν ελευθερίαν, το όνομα τοΰ Λέ- 
οντο; Γαμβέττα.

Πρέπει νά παρακολουθήσ·/; τ ι;  μόνο; 
καί μετά προσοχή; τά καθέκαστα τή; 
αιματηρά; εκείνης περιόδου, τή; ip/o. 
μέντ{ άπό τή; άνακηούξεως τή ; δημο
κρατίας, ΐνα λάβη ίδέαν τινά τή; ά 
κρα;, τή ; πυρετώδους,, οΰτως είπ5ιν, 
ίραστηριότητο; τοΰ άνδρό;. ’Αναγο- 
ρευθεί; ΰπουργό; τών εσωτερικών καί 
«ννοήσοτί ό'τι πάσαι αί κατά τοΰ έχθροΰ 
προσπάθειαι πρέπει νά συγκεντρωθώ- 
civ έν τα ΐ; επαρχία·.; εξέρχεται έπί 
αεροστάτου έν τώ μέσ&, τών άνευφη- 
{«ών τοΰ πλήθου; άπό τών άποκλει- 
«θέντων Παρισίων, δ-απερά εναέριο; 
τά ; εχθρικά; γραμμάς καί φθάνει εί; 
Τούρ, όπόθεν εκδίδει τά ; πρώτα; αυ
τού προκηρύξεις, έν α ί; αποπνέει α ί
σθημα πυρώδε; ελευθερία; καί μί^ου; 
κα ί έγκαρτερήσεω; κατά τών επιδρο
μέων, καί δι ών σύμ*ασα ή Γαλλία 
ηλεκτρίζεται ώς είς άνήρ καί σωρηδόν 
προστρέχουσι τά τάγματα τών νεο
σύλλεκτων όπως πρ^τάξωσι τά  άνύ·

μ να ιτα  πλήν θαρραλέα αΰτών στήθη 
κατά  τώ ν έξησκημένων xot'i έπ ί τ α ϊ ;  
έπ ιτυχ ία ι; έπ/,ρμένων πολεμίων. Ε ν
ταύθα δε οΰ παύετα ι νύκτα καί * ά θ ’ 
ημέραν δρ α σττ ,ρ ίω ;  ενεργών, διοργα- 
νίζων τά  τή ; αμύνη;, έπιθεωρών συν
τά γμ α τα , άγορεύων καί έγείροιν τό 
εθνικόν φρόνημα, ένθαρρύνων τού: ΓΙα- 

φ ιιίνο υ ;, παραινών το ύ ς  στρατάρχα;, 
όπλίζων καί ένδύων στρατ^ώτα;, καί 
εκπρϊσωπών εν έαυτώ τ ά ; προσπά
θειας πάσα ; τ ή ; κλυδωνιζομένη; Γαλ
λ ία ; καί αντιπροσωπεύων τήν υψηλήν 
αΰταπάρνησιν κατά τή ; ίδιο τελεία ;, 
τήν εΰγενή είς εαυτόν πεποίθησιν κατά 
τή ; άνανδρου άπογνώσεω ;, f tήν π ίσ τιν  
κατά τή ; λε ιπο ταξία ; καί τή ; προ
δοσία;.

Εί; τοτοϋτον δε εφερε θαυμασιχάν 
καί αΰτόν τόν έχθρόν ή τοιαύτη ΰπέα- 
μετρο; δραστηριότη;, ώστε, μετά τό 
τέρμα τή ; εκστρατεία;, ό αΰτοκρατο- 
ρικό; διάδοχο; τή ; Πρωσσία; λέγετα ι 
είτώ ν περί τοϋ Λέοντο; Γαμβέττα . «Ό  
νέο; ούτο; κατώρθωσεν ε ί; ολιγωτερου; 
τών έ ζ μηνών, άνευ επιτελείου καί άνευ 
όπλων, όσα ό ήμέτερο; ΰπουργό; τοΰ 
πολέμου, μεθ’ όλην τήν έξα ίίΐτο ν  δι- 
οργάνωσιν -?,ν δ ιατίθησι, δέν θά ήδύ
νατο νά έκτελέσνι έντό; ένός έ το υ ;.»

"Οτε <5έ έπ ί τέλου ; ή αμείλικτος 
άνάγκη τή ; απέναντι τού νικηφόρου 
πολεμίου ΰπενδόσεω; έπήλθε φοβερά 
καί ανέφ ικτο ;, μή δυνάμενος αΰτός νά 
ΰποκύψη είς τού: έπιβαλλομένου; βα
ρείς κ » ί εξευτελιστικούς όρου; άπεχώ - 
ρησε τής εθνικής συνόδου, άφίνων τήν 
αμίμητον έκείνιον λύπης καί έγκαρτε
ρτ,σεω; φωνν'ν, ή'τι; ευρεν όδυνηράν ηχώ 
εί; τά στήθη τού κόσμου τύμ^αντος.

Μετά τό πέρα; τοΰ πολέμου καί τώ ν 
θυσιών νέον κ»θήκον έπεβάλλετο εί;

όν Γαμβετταν- ή στερεοποίησι; τή ; 
δημοκρατίας καί ή δ ι’ αΰτής άναγέν- 
νησις τής Γ αλ·ίας. Καί τό καθήκον 
τούτο έξετίλεσε μεθ*-όσου καί πρότε- 
ρον ζήλου καί μετά συνέσεω; καί πε- 
οισκέψεω; άμιμήτου πράγμα·", καί υπερ- 
τέρά; παντός επαίνου. Διά τών ενώ
πιον πολυπληθών όμηγύρεων τών έπ ι 
σημοτέρων τής Γαλλία ; πόλεων άγο- 
ρεύσεών του, έν α ί; μετά τή ; σφοδρό- 
τη τητο ; καί τ ί ;  δεινότητο; τοΰ ρή- 
τορο; συνενοΰνται έν ΐσϊ) μοίρα ί; περί- 1 
νοια καί ή έμβρίθεια άξιολόγου πολ ι
τικού, μίαν καί μόνην συνίστ/σεν αρ
χήν, τόν συνασπισμόν τή ; Γ αλλ ία ; ά- 
πάσ/,ς ΰπό τήν ενεργητικήν α ιγίδα τής 
δημοκρατίας. Διά τών λαμπρών δέ αΰ- 
τοΰ καί σφοδρών αΰτοσχεδιασμάτων 
έν τ^  γα λλ ική  Βουλή, ής έξελέγη μέ
λος ί>πό τεσσάρων συγχρόνως νομών, 
κατεσύντριψε μυριάκις τήν όφρύν τών 
εχθρών τής δημοκρατικής ίδέας, ή; έ 1

χλήθη ό άγρυπνος πρόμαχο; κ α ί ίj 
ψυχή ουτω ; είπεϊν .

Ό Λεων Γαμ.βέττα;, άνατραφείς 
παιό\όθεν ε ί;  τά  ίερά δόγματα τή ; έ- 
λευθερίας, κέκτητα ι καοδίαν διανοιγο- 
μένην πρά; πάν υψηλόν καί γενναίο-# 
αίσθημα. Πείραν δέ τούτου περιφανν) 
ελάβομ.εν οί "Ελλννε;· δ ιότι ένώ σύα- 
πασα ή Ευρώπη, πρ& ιτοστατεύϊη; τ ή ; 
κερδαλεόφρονο; ’Α γγλ ία ; ,  έγκατελ ιπ εν  
έν τή κρισίμω ώρα τήν διά μυρίοιν όπο- 
σχέσεων διαοουκοληθεϊσαν μέχρι τόΰδε 
Έλ1λάδα καί ό ΐγ ώ ν  αΰτής καί αί έλ - 
π ίό ε ; εφαίνοντο ίστάμεναι έπ ί ξυρο5 
ακμή;, ες Σπποτική; κ ζ ί εύγενοΰ; χ ώ 
ρα; μία έξήλθε συμπαθή; κραυγή άρδην 
μεταβαλοϋσα τά  πράγματα* καί τ^  
σωτήριον τοΰτο σάλπισμα κατά  μέγα 
μέρο; οφείλεται ε ί; ε·α τής δημοκρα
τ ικ ή ; Γαλλίας διαπρεπή πολίτην, είς 
τόν Λέοντα πάλιν Γαμβέτταν, όστις 
μυριάκις διά τή ; έριτίμου «ΰτοΰ έφη- 
μερίδο; τής  F a J J ix t j c  J ι/ ιιοχρατίας, 
τοΰ σπουδαιοτέρου τούτου τών μοχλών 
τή ; κοινή; γνώ μη; έν Γ αλλία , ήγειρε 
φωνήν συμπαθή καί πλήρη έπιχειρη- 
μάτων όπέο τών δικαιωμάτιον τή ; Έ λ- 
λάδο ;, όστι; καί η ϊη  οπότε ή έτυμη- 
γορία τή ; Εύρώπ-; ΰπέρ α ΰτή ; έξη- 
νεχθη καί μένει μόνον ή έκτέλεσ ι; τώ ν  
προδικασθέντων, οΰ παύετα ι όλοκλη- 
ρουί σ τήλα ; τή ; έφήμερίδο; ταύτης ά- 
φιερών συχνάκι; ύπέρ τή ; ταχεία ; ίκα - 
νοποιησεω; τών νομίμων πόθων τώ ν  
‘ Ελλήνων. Πρός τοιαΰτα περιφανή ευερ
γετήματα  πάσα ανθρώπινη έκφρασις 
ευγνωμοσύνης αποβαίνει άσκοπος' α ί 
σιωπηραί μόνον καί ένδόμυχοι εΰλο- 
γ ία ι, α ; πάσα ελληνική καρδια ίίκ η ν  
λιβανωτού άποτείνει είς τόν "Τψιστον 
ΰπέρ τοΰ μεγάλου τοϋ έθνους ημών ευ- 
εργετου, είσί μόνη έπαςία αμοιβή άνθΤ 
όσων έμόχθησε καί ένήργησεν ΰπέρ 
ημών.

Πρ 5ύο δέ μόλις μηνών τό γ α λ λ ι
κόν έ'θνο; περιφανώς έδήλωσε τήν πρός 
τόν Λέοντα Γαμβέτταν άπειρον αΰτοδ· 
εμπιστοσύνην, καλέσαν αΰτόν διά κα
ταπληκτικής πλειοψηφίας ε ίςτήνσπο»- 
δαιοτάτην θέσιν τοΰ προέδρου τή» 
γαλλικής Βουλής, έξ ής ο ’Ιούλιος 
Γρεβύ άποχωρήσας άνεδείχθη ό τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας Πρόεδρος.

Πρώτη αΰτη επαξία αμοιβή τών 
άτρύτοιν κα ί ενεργητικών τοΰ Λέοντος 
Γαμβέττα μόχθων, ουδέ είναι τολμηρόν 
νά προεικάσωμεν ότι τό αξίωμα τοΰτι» 
είναι ό πρώτο; σταθμό; τοϋ μεγάλοι* 
καί διαπρεπούς σταδίου, είς 8 φαίνε
τα ι προοιρισμένος έπ ’ άγαθώ τής τβ 
Γαλ.λ.ίας καί τοϋ κόσμου σύμπαντος.
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ΠΑ ΥΑΙΝΑ
(απόσπασμα έκ τοΰ ανεκδότου ποιήματος)

t  . . . .  Γίλήν πάλιν ενθυμήματα νέκρας ενατενίζω·
^Έπιστολαϊ κ’ εις βόστρυχος είσέτι ώς γ α γ ά τη ς  .
„ Γνοιρίζω ποιον μέ-τωπον έστόλιζε, γνωρίζω,
»Καί ποια χειρ τάς εγραφε μικρά άριστοχράτις . . . .  
ίΠ οσάκις σέ έθώπευσα, ποσάκις ένθους όλος, 
βΙέ  ήσπαζόμην, πλόκαμε, είς κεφαλήν φ ιλτάτην. 
ι  Καί τώρα φεΰ ! ή κεφαλή η πάλαι μυροβόλος, 
ϊ Γυμνή πλοκάμων σήπεται είς κλίνην πάνυστάτην. 
χ Γυμνή πλοκάμων, μέ κενόν κ’ έκθαμβωμένον όμμα, 
«Κρανίον κεΐταί παγερόν είς ζοφερά εδάφη,
»Μέ σεσηρός μειδίαμα και ε ϊρον είς τό στόμα .. .. 
»*Α,εΐν’οϊ τάφοι βάρβαροι του κάλλους πλαστογράφοι! 
»Κ' έκεϊναι αί έπιστολαι τό άρωμα τά πρώτον 
» Είσέτι δέν διατηρούν της τεθνηκυίας νέας; 
«Περίστεροί κατάλευκοι κα: άγγελο ι ερώτων 
ιΝ λονία πόσα μ ’ έφερον ερωτικής ελαίας !
«Έ πιστολαι ταλαίπωροι, ταλαίπωροι νεκραί μου! 
«Νεκραί καί εις τήν μνήμην μου καί ε ς τά  δάκρυα μου; 
»Εΐς σύρττ,ν μετά όλίψεως έγχ/χείεσΟε ήρεμου,
»Κ’ έχετ' έπιτύμβιον τήν λήθην ... . τ ’ δνομά μου. 
«Καθώς είς ΰδατα νεκρά, σηπώμενα καί μαΰρα 
« ’Α ντανακλάτα ι φως γλυκύ περικαλλούς άστέρος, 
»Κ’ εις τήν νεκράν καρδίαν μου αγάπης πνέει αύρα, 
»Καί τήν φωτίζει ώς άκτίς τοΰ παρελθόντος "Ερως! 
»*Ω πόσον τών επιστολών μέ συγκίνει ή θέα 
»Θαρρώ έκ νέου μέ καλεΐ ή μουσική φωνή της, 
»Θαρρώ πώς δέν άπέθανεν ή τεθνν,κυΐα νέα,
*Κ’ έφηβος πάλιν γίνετα ι ό σύννους ερημίτης . . . .
» IN αί* μίαν τών έπιστολών αυτής άς ίοω μόνον·
«Τις ειπε πώς τής κρύας γης τήν θάλπει ή αγκάλη ; 
«Είσέτι ζή ή σύντροφος τών νεαρών μου χρόνων ί 
«Μή τώρα η επιστολή αυτή μοί άπεστάλη ;
»Μή πάλιν είς τάς πρώτας μου επέστρεψα, ημέρας ; 
»*\ς άναγνώσω» φίλε μου· νά ελθης τό εσπέρας- 
»ΙΊώς τόσον άπ ε ιρον  καιρόν δέν ήλθε; νά μέ εϋρης; 
«Ήξεύρεις οτι άπό χθές δέν σ’ εΒα, τό ήξεύρεις ; 
«Έλθέ είς τοΰ μετώπου μου τήν άκραν νά φ ίλήσής  
«Τούς μαλακούς βος-ρύχους μου...μή πάλιν μοΰάργησής 
»*Ω τήν γλυκεΐαν πρόσκλησιν·· καί όμως ό αγνώμων, 
» — Τό ενθυμούμαι — άστατος καθώς πνοή άέρος,
»Νά μέ προσμένη άφησα λαμβάνων άλλον δρόμον' 
«Τήν έφηβον καρδίαν μου έκούραζεν είς ’Έρως !. . . 
*Φεΰ ! Κΐχον τήν άχάριστον έκείνην ηλικίαν,

»ΚαΟ ήν λαμβάνομεν πολύ καί διδομεν ολίγον,
»Καθ’ ήν σκοοπίζομεν παντού τήν άπληστον καρδίαν,,. 
ηΙν’ή πιστίς είναι χρυσαλλίς μετ’άνοι/.τών πτερύγων ... 
»Δέν τήν ήγάπων τήν πτωχήν καί όμως είχε κάλλος 
»'J[ κόρη, ήν άπέοριπτον, καί τών τριών χαρίτων· 
«ΐ'ίμοι μ ’άφήρπαξε μακράν σφοδρός τής ήβης σάλος,
»1ναί πάττοτε ό "Ερως μου έπί τοΰ ίππου ή τ ο ν ........
»ι|·εΰ· ήμην παΐς >;α· θύελλαν είς τήν καρδίαν είχον.
>. Δενδροστοιχίαν έβλεπον άπέραντον εμπρός μου 
»Καί είς τόν πρώτον νά σταθώ δέν ήδυνάμην στοίχον. 
»Ό λα  τά άνθη ήθελον νά όσφρανθώ τοΰ κόσμου ! 
ϊΙΙτα ίω  έγώ άν π τέ .υγα ς  μ.οι έδωκεν ή φύσις ;
« Ά ν  παν ώραιον μ’ έθελγε τό κάλλος του δεικνύον  ̂
»Έάν καί άλλα ι έθαλλον πλησίον της έπισης ; 
τ/Οστις τόν κρίνον άγαπα μήπως μισή τόν ίον ; .  . . ► 
»Ούχί, σκληρά ή άστατο; καρδία δέν καλείται,
»Καί εινε ή ευστάθεια χιμαιρική ιδέα·
» Από τήν σταθερότητα- τό κάλλος αδικείται,
»Καί μόντ, μόν’ ή άστατος ψυχή εινε γενναία  
«Καί μ’ εσυρε μακραν αυτής αγάπης απληστία  
«Φιλοκαλία εοωτος καί δίψα πόθων νέων,
»Καί ή ά γ νω μ ω ν  μου ψυχή, ή φίλαυτος καρδία,
«Τήν τεθλίμμένην οίλην μου ούδ’ ενθυμείτο πλέον' 
»11λήν έκ τής άστασίας μου, &.?ς πεισμονής μανίαν,.. 
»Κ’ είς πυρετόν ζηλότυπον, διέκοψε £ιαίως 
»Τήν πρώτην τής καρδιάς της άγνήν μυθιστορίαν, 
ιΚ ’ είς τόν Βωμόν τήν έφερε νυμφίαν άλλος νέος,
» ί ί ’ έ γ ώ  ούτε τό έμ α θο ν  ώ , άμερ ίμνουν τό ιο ν - 
.’) Μετα καιρόν είς εξοχήν μέ κούφους νεα ν ία ς ,
»Ί ήν φλογέράν επίν;μεν τοΰ Καμπανίτου δρόσον,
»Κ ’ έψάλλομεν παράτονα τοΰ Βέρδη μελ«3ίας·
«Νύξ ήτον, έξω έκΛαιε τό πνεύμα τοΰ βορέως*
» Γών συμποτών μου έκλινε μετά μικρόν τό σμήνος 
"Βεβαρυμένην κεφαλήν καί ύπνωττε βαθέως, 
ϊ>Κ’ έγώ έξ^,λθον, έφλεγε τά σπλάγχνα  μου ό οινος..»- 
»Κ’ εύρέθην είς της εξοχής έξαίφνης τήν πλατείαν, 
»’Ε γγύς μνημείων, έμπροσθενλευκοΰ έκκλησιδίου, 
»Κ’ έστάθην πνέωντής νυκτόςτήν αύραν μ ’ απληστίαν, 
«’Εμπρός μαρμάρου κατηφοΰςάγνώστουμου μνημείου. 
»Κ ’ εις τής σελήνης τήν ώχράνκαίτρέμουσαν άκτΐνα,. 
»' Ανέγνωνείςτόμάρμαρον τοΰ μνήματος «11 αυλίνα s . . ..

Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.
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fH έ®ημερίς τοΰ Τράνσβαλ Ui- 
lenliag-Times ά'/αφέοει διήγησtv, ήv 
ηκουσεν εκ τίνος Ζουλού, περί τών 
•προσπαθειών ιεραποστόλου, δπως 
προσηλυτίση ττν  χώραν είς τόν 
χριστιανισμόν. Έν τη διηγήσει ταύ- 
■τη ευρίσκομεν επεισόδιο ν, παρέχον 
-ήμΐν άπίστευτον ίοέαν της παθητι
κής υποταγής κα! της γενναιοψυ- 
χ/ας τοϋ λαοϋ τούτου.

Ενώπιον τοΰ βασιλέως καί πλή 
Οου; μεγάλου, δπερ ήκροχτο μετά 
σεβασμού, ό ιεραπόστολος έλάλει 
περί τοΰ “Αδου, οΰτινος η πυρά εί
ναι έπί τοσοΰτον μεγάλη, ώστε δύ- 
ναται νά καταστήση κόνι< έν μία 
οτιγμη τόν λϊό> τοΰ Ζουλού ό\ο- 
κλτιρον.

Μετ ά τόν λόγον τοΰ ίεοαποστό- 
λου, ό βασιλεύς έκράτησεν αύτόν 
όπως γευματίστ. Διαρκοΰντο; τοΰ 
γεύματος, ό ιεραπόστολος παρετή 
ρησεν οτι ό λαός ήθροιζε κ^θ’ όλας 
τάς διευθύνσεις ξυλα^ν, ην έτοπο· 
θέτει εις σωρούς, () ιεραπόστολο; 
ήρξατο ενοχλούμενος, βλέπω'' πα
ρασκευήν κακοΰ οίωνοΰ ό δέ Ζου
λού, δστις άφηγήθη ήμΐν ταΰτα, 
παρετήρησεν δτι ό ιεραπόστολος 
δεν έτρωγε πλέον, ά λ λ ’ έξηκολούθει 
νά καταπίνη μεγάλας καταπόσεις 
γάλακτος, δπως δροσίση τά έντό- 
σθίά του.

Τέλος τό γεΰμα έτελείωσεν, ά λ λ ’ 
ό βασιλεύς, πριν έγερθή τϊ,ς τραπέ 
ζης, άποτεινόμενος πρός τόν εντρο- 
μον ξένον του λέγει τά έξης

—  Ιεΐς  μας διηγτ,θητε τήν πρω- 
tav ταύτην περί της μεγάλης εκεί
νης πυράς, είς ην δυνατόν νά πέση 
ό  μέγας λαός τών Ζουλού μετά 
θάνατον. “Ελθετε έδώ, καί θέλω σα, 
δείξη τίνες εΐσίν οί Ζουλού,καθόσον, 
ώς βλέπω, αγνοείτε αύτούς.

Ταΰτα εΐπών, σύρει τόν ιεραπό
στολον είς τόν μέγαν βωμόν, εις ον 
κατά διαταγήν του εβαλον πΰο 
παν.ταχόθεν. "Αμα ή μεγάλη σω 
ρεια τών ξύλων άνεφλέχθη, πνιγτ,- 
ρά όε θερμότης διεδίδετο έκ τών 
φ λογώ ν, ούδενός δυναμένοο νά προ
σέγγιση, ό βασιλεύς προσεκάλεσε 
2ύω τάγματα, άτινα παρευρέθτισαν 
είς τήν διδαχήν τοϋ ιεραποστόλου, 
Χαί διέταξαν αύτά νά δρμήσωσιν έπί 
το3 ©λεγομένου βωμοΟ, δ^ως τόν 
σβέσωσι.

Γυμνοί ώς εύρισκοντο οί τών 
ταγμάτων άνδρες, άνυπόδητοί καί 
άνευ προφυλακτικοϋ τίνος μέτρου, 
έορίφθησαν εντός τών φλογών καί 
ώρυόμενοι ώς όίγρια θηρία έπηδων, 
τας φλόγας καταπατοΰντες, καί 
δέν έπαυσαν τό εργον των τοΰτο, 
ή δταν ούδεν ty νj ς πυράς υπήρχε 
πλέον.

'<* βασιλεύς, στραφείς τότε πρός 
τόν ιεραπόστολον ;

— Νά ένθυμησθε δ,τι ήδη παρε 
τηρήσατε, είπε. ’Ιδού τίνι τρόπ:ο θά 
μετοχειρισθώμεν τόν "Αδην σας. Οι 
Ζουλού δέ Θά άστεϊσθώσι μέ τήν 
π υ ρ ά ν  αας, καί καλά θά έκάμνετε, 
έάν άφινετε τόν τόπον τό ταχύτε
ρο'-· ά λλω ς 6ά παρασκευάσωαι 
,(μίαν μι*ράν πυράν» κατά τήν ο'.α- 
0£σίν σα;.

'ι> ίεοαπόστολος φεύγει καί άκό-» I *
μη ©εύγε:.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Έν ΙΙαρισίο1;· παρασκευάζεται ή 
ΐδρυσις νοσοκομείου γ ά τ ω ν .  rfl  
έιχ-μερίς «Ελευθερία» παρατηρεί δτι 
υπάρχει ήδί) τοιοΰτον φιλογατιχάν  
κατάστημα έ> "Αγγλία, πρό τινων  
ετών συσττθέν. ΙΙρό καΐροΰ ή Α γ 
γλ ία  ζέκτηταί τοιαΰτα άσυλα y  άριν 
τ ώ ν  γάτων. Ι-,νθυμούμεθα δτι τώ 
18 6 9 ,  ευρισκόμενοι έν Αονδίνω, 
ΙπεσκέφΟ ί μεν είς Cumberland Mai 
If, τοίοΰτον τι άσυλον παντό; εί 
οους γαλών Εταιρία κυριών, έχου 
σών ύπό τήν προστασίαν των τα 
ζώα ταΰτα, συνεισέφερον διά τα ;  
δαπάνας τοΰ άσυλου τούτου, άπαρ- 
τιζομένου έκ τριών αιθουσών. Η 
πρώτη αύτών ήτο προωρ'σμένη δια 
τούς άσθενεΐς καιόρφα ούς γάτους,  
τουτέστιν έγκαταλελευμένους γά  
τους καί εύρεθέντας καθ’ όδάν ήκρω 
τηρασμένους καί θνήσκοντας ύπύ 
της πείνης. 'Η δευτέρα ήτο ώρίσμέ- 
διά τού ; υποτρόφους γάτους, οιτι 
νες άνηκονείς ίδιώτας,μη επιθυμούν 
τας νά τού, νοσηλευωσι κατ οίκον 
κα>. στελλοντας αύτούς είς τό νοσοι 
κομεΐον έπί μτνΐα·α πλερωμή 2  
σελλινίων καί εξ πενών, ήτοι δρ. i, 
50- rH τρίτη αίθουσα περιελάμβανε 
τούς άσθενεΐς Έν αύτη εύρισκοντο

οί γάτοι, τών όποιων ή κατάστασις- 
όλίγας παρεϊχεν ελπίδας. Εις του* 
τους δέ έπεδαψιλεύετο μεγάλη 
φροντις καί επιμέλεια.

Ρίς δλας τάς αΐθούσας ταύτας  
έκαστος γάτος είχεν ειδός τ ι  κλίνης 
καί εκτασίν τινα είς αύτόν άνηκου- 
σαν. Τό έδαφος ήτο έστρωμένον μέ 
άχυρον λεπτότατον  άνωθεν έκά- 
στης κοιτίδος ύπΤίρχεν έγγεγραμμέ-  
νος εις άριΟμός τάξεως, προσέτι υ
πήρχε καί κήπος, ένθα οι άναρρώ- 
σαντες γάτοι διεσκέδαζον, άναπνέον 
τες καθαρόν άέρα.

Τό προσωπικόν τοΰ νοσοκοαείου 
άπηρτίζετο έκ μιας διευθυντριας, 
δύο νοσοκόμων, μ;ας μαγείρου καί 
μιας ύπηρετρίας. 'Εκάστην πρωίαν 
ιατρός ήρχετο πρός έπίσκεψιν τών 
ύποτρόφων και έξέδιοε συνταγάς.

Διϊσχυρίζονται δτι οί γάτοι είσΐν 
ανεπίδεκτοι συμπαΟείας καί εύγνω- 
μοσύνης, άλλά  τοΰτο είναι πλάνη. 
Τίποτε περιεργότερον ή τοΰ νά 
βλέπη τις  τάς ενδείξεις της εύγνω* 
μοσύνης, τήν όποιαν ήσθάνοντο οί 
19 5  γάτοι καί γάται πρός τήν διευ 
Θύντριαν, άμιλλώμενοι τις πρώτος 
νά πηδήση έπ’ αύτης· οί μέν ένια- 
ούριζον, οί άλλοι ποοσέτριβον τήν  
pay ιν των έπί της έσδήτος αύτης^ 
πάντες οέ έπεζήτουν τά θωπεύματά  
της.

Ειπεν ήμΐν ή διευθύντρια δτι ο£ 
γάτοι αύτης είν ι̂ΐ τόσον ευχαριστη
μένοι έκ τοΰ τρόπου, δι’ ού τούς πε- 
ρίπο οΰνται, οίστε οί πλεΐστοι δέν 
τ θελον πλέον νά©τσωσι τό άσυλον

* I

καί δτι πολλάκις οί υπότροφοι γ ά 
τοι, άπαξ θεραπευθέντες και άποδο- 
θέντες εί; τούς κυρίους των, έπα- 
νηρχοντο είς τό νοσοκομεϊον, κατα- 
λείποντες αύτούς.

Ευφάνταστος  έπα ί ΐ η ί -  Κύριε, έλε- 
γεν ουτος είς τούς διαβάτας, ους 
έσταμάτα καθ' οδόν, δός μου τίπο
τε δ'.α νά άγοράσω κανέν κομμάτί 
ψωμί . . .  διότι εχω τόσην δίψαν . . 
ώστε δέν ήξεύρω ποΰ νά πάω νά 
κοιμηθώ.

Έν '■ εντυκία τών ‘Ηνω/ένων 
ΙΙολιτειών άνεκαλύοθη εσχάτως 
μέγΐΐΐτον καί περιεργότατον Σ π ή -  
λ α ι ο ν, οΰ ή περιγραφή έχει ούτω  
κατά τας νεωτάτας άμεοικανικάς 
έοημεοίδας. Κεϊτχ: παρα τήν πο
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λίχνην Γλάχοβ, εχει πλάτβς 23 
«ϊγγλιχών μιλιών κατά τήν οΰτω  
Λαλουμένων μακράν οδόν, /at 16 
f l lA.  χατά τ/,ν βραχεΐαν όοόν. Α' 
οιοδοι εινε εύρύταται καί ΰψισται* 
-λεωφορείον μέγα δύναταΐ νά τρέςη 
έν τω σπηλαίω εις διάστημα 17 
|λΐλίων· καί ποταμός δέ πλωτός  
^έχρι 14· μιλίωνάνεκαλύφΟη έν τώ 
σπηλαίω. ΆξιοΟαύμαστον είνε υπέρ 
τάσαν  περιγραφήν τό σπήλαιον, 
Cijjgpoatvov κατά τοΰτο τό τε σπή 
λαίον ΜαμούΟ καί άλλα. ΙΙολλαί 
^ΐομίαΐ άνευρέΟησαν έν αύτώ κε 
Χλείσμεναι έν Οήκαις λιθίναις καί 
χατά τους υπολογισμούς τών φυ· 
οιοοιφών π ρ ό  προλλών αιώνων έκεΓ 
χειμεναι. Τά λείψανα ταΰτα  όμθ:- 
«ζουσΐ τάς αύγυπτιακάς μομίας. 
*0 χτήτωρ τοΰ σπηλαίου έπώλτρε 
τάς μομίας 4 0 0  ύ ο/J.aρίων, προσ- 
^έρετζι δέ αύτώ τιμή πρός πώλ-η ■ 
<πν τοΰ σπηλαίου αύτοΰ τό ποοόν
10 ,000 δολλαρίων.

’ί-ν Αονδίνω έγένοντο επ’ έσχα
των κατά δύο εκτάκτους ομιχλώ
δεις ήμέρας, όποΤαί είνε συνήθεις 
έχει τον χειμώνα, οοκιμαί βρος 
©ωτισμόν δι ηλεκτρικού φωτός τοΰ 
λαμπρού αναγνωστηρίου τοΰ βρε
τανικού μουσείου, όπερ οΰτω Οά 
μένη ανοικτόν καί διά νυκτός. Τό 
βναγνωστήριον τής πλουσίωτάτης 
ταύτης β;6/,ιο0ήκης περιέχει έκτε 
βειμέν^υ» είς πρόχειρον y ρησίν 90, 

. 0 0 0  τ όμΟυς, είνε δέ στρογγυλόν

χατά μίμησιν τοΰ οχήματος τσΟ 
ΙΙανΟέου τής ‘ Ρώμης χαί τερ'βχει 
δέσεις άναπα-οτ<κι«τβτβς διά τοια- 
κοσίους άναγνώστας.

Έν τή, ΙϊερμσχΛγια, επαρχία 
ρωσική παρά τό Οΰράλ άνεφάνη 
νέα αΐρεσις. Κυρία βάσις της θρη
σκευτικής ταυτης αίρέσεως είνε ή 
όιά γνησίου αίματος μετάληψις. Τό 
αιμα τοΰ Χριστού κατ’ αυτούς ό 
φείλει νά tivs γνήσιον αιμα «νθρώ 
πινον τών αγνών έπίση; όκως ό 
Ιησούς Χριστός βρεϊώ*. Πρός τοΰ

το κλέπτουσι βρέφη. Πόσα ήδη 
Η·®ΧΡιν ·το0©3 βρέφη έφονεύΟησαν 6π’ 
αύτών άγνωστον. Ίδυύ δέ τίνι τοό· 
πω άνεκαλύφβη ή φοβίρά αΰτη 
αιρεσις. Ι’.ες τών ηγητόρων της 
αίρέσεως ταύτης ά*οχ*λων εαυτόν 
Ίησόΰν Χριστόν, ά/εδέχΟη. νά Οερα- 
πεύση γυναικά τινα πάσχουσαν, 
ήτις έ/ράτει _iv ταϊ,ς άγ*άλαις αυ
τής βρέφος. ‘f r  1 η σ ο 5 ς διέταξε 
νά παραλάβωσι τά βρδφος τήν δέ 
πάσχουσαν νά οιελΟη ρυάκιον τι 
και νά π:η έξ αυτοΰ ΰ ωρ, αΰτός 
οε έμε:νε μετά τοΰ βρέφους παρά 
"η οχδη. Ότε έέ έπέστρεψεν η 
γυνή έκ της άχέναντι όχθης δέν 
L’jps/ ευτε τόν ΐβτρδν οΰτε τό βρέ
φος αυτής. Μετά παρέλευσιν γμ* 
ρών τινων ή άστυνομ’α ήδυνήΟη νά 
ά να κάλυψη τήν «ατοικίαν τοΰ κα
κούργου τούτου, έν ή εύρε-ι άπαν
τα τά  άναγκαιοΰντα πρός συναγω

γήν τοΰ Λίμ-ατος τών δυστήνων 
βρεφών.

Κατίι τό περιοδικόν Archivi» 
slorido, intislivo κλπ. δίευδυνόμε-^ 
νον υπό τοΰ καδηγητοΰ Φοβ'.ουνώρΐ) 
άνε/α/.6ο0ησ»ν τ ρ ό  τίνος βιβλίιχ 
περιέχοντα, πόσα έκλήρωσαν oc 
πάπαι τήν 11/ εκατονταετηρίδα είς 
διαφόρους ηγεμόνας δι' υπηρεσίας 
αΰτών ποός τόν χριστιανισμό λ  ‘θ '  
ήρως της Ηπείρου Καστριώτης σ 
Ικενόερβεϋς ελαβε πολλάκις παρά 
τοΰ πάπα ΙΙαύλου Β' ( 1 4 6 5 —  
14-6?) διά τούς κατά τών I ούρκων 
πολέμους αύτοΰ 5 9 60  δου*ατα εις 
χρυσόν. ‘Ο ΜατΟιας Κορβΐνος β α 
σιλεύς της Ουγγαρίας 5 7 ,0 0 0  
δουκ·, Αεονάρδος ό δεσπότης έν 
Ιυρια 1 0 0  δουκ., ό δεσπότες τή<ς 
Ιε^β'.ας 14 0  δουκάτα χατά μήνα, 
ή βχαίλισσα τής Ηοινίας 12ο  δουκ»- 
ό Ανορέας Ι!α?ναιολόγος 30(J δου«·, 
Θωμάς ό δεσπότης τοΰ Μορέως 
15 8 0 ,  καί παλλάς ά λ λ α ;  y ωρη. 
Ύ'-ας.

Λ ΥΣ Ε ΙΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΤΊΝΊΓΜΛ Κ.Γ'

Λ ))ζ>(ΐ— r Hca
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οστις καί ποοσκαλεΐται \ά λάβη τό 
ΰποίχεθέν ^ώρον.

ί-?ς πάντζ νέον εγγραφομενον συνδρομηττ,ν Τξίοπλτ,ρόνοντα τήν έτησίαν ή Ιξα-- 
μη .ιαιαν συνδρομήν προσοερετ^ ΑΩΡΕ Λ ΙΝ ώραΐον μυθιστόρημα του διάσημου· ■ 
γώλλου μυΟίστοριογράφου M E R Y  «Ο  Λ ΠΑΡΕΑΣ ΧΕΝΪΕΡΟΣ » ωραίος τάμο^: 
έκ SOO σχεδόν σΐλ'δων τιμώμενος αντί Opay. 5.
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