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Αϊ ΡΩΣΣΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ
Η ΣΚΗΝΑΙ ΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Η ΚΥΑΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Α'ι δύο νεάνιδε; εφίασαν ε:ς τήν κρη
π ίδα  τοΰ ποταμ.οϋ, δπου εί’ς τήν γω 
νίαν τή ; γέφυρας εύρον περιμένον τό 
ύπά τοϋ Φαιδώρου δδηγούμενον ελκτι
κ ό ν .

Ή Βάνδα έπήδησε πρώτη ίπ ί τοϋ 
ελαφρού καί κομψοΰ έλκηθρου καί ή'ρ 
πασε τοΰς χαλινούς. Ή Κ ατία  έκάθισε 
παρ’ αΰτνί.

Κ ατά  δ ιαταγήν τ ί ς  πριγγιπήσσης 
ό Φαίδωρο; άνήλθεν όπισθεν, ό δέ 'ίπ
πος— ευκίνητον τέκνον τών στεππώ ν—  
ώρμνισεν ώς βέλος ταχύς.

“Ητο ωραία χειμερινή νύξ, έκ τών 
πολικών εκείνων, καθ’^&ς ή σελήνη 
λάμπει δ ιαυγής καί παγετώδης, καθ’ 
άς οί αστέρες σπινθηροβολοΰσι, καθ’ 
ας ή αποκρυσταλλωμένη χιών αντανα
κλά  τό φως ώς λεΐον μάρμαρον. Τά ψΰ- 
χος ήτο σφοδρότατον, ά λ λ ’ ή έμψυχοΰ- 
σα τήν Βάνδαν εσωτερική θερμότης κα- 
θίστα  αΰτήν άναίσθητον είς τήν ίιπερ- 
€όρειον εκείνην θερμοκρασίαν.

Οϋδέ βλέμμα κατεδ.έχθη αυτη νά 
ρίψνι έπί τής μεγαλοπρεπούς βαβυλω- 
νείου είκονος, ήν παρίστα ή Πετρούπολις 
ι>πό τάς κυανάς ,άκτΐνα; τής χειμερινής 
έκείνης σελήνή;·

’Απέναντι αΰτής, έπί τής νήσου τοϋ 
Βασιλείου άνυψοΰντο τό χρηματιστή- 
ριον κ α ία ί μ,εγάλαιοίκοδομαί τοϋ Τελω
νείου καί τοΰ Πανεπιστημείου.Εϊς τό βά
θος τής ίχνογραφίας ή πένθιμος σκιά τοΰ 
φρουρίου, υπερθεν τής οποίας διεκρίνετο 
ό θόλος τής εκκλησίας τοϋ Πέτρου καί 
Παύλου.

Έντεϋθεν τοϋ ποταμοϋ έφαίνετο γω 
νία τ ις  τοϋ χειμερινού άνακτόρου, ή 
στήλη  τοϋ ’Αλεξάνδρου μ ετά  τοΰ έπ’ 
αυτής αγγέλου, τό μέγαρον τοΰ Ναυαρ
χείου, καί ή γιγάντιος οίκοδομή τοϋ 
άγίου ’Ισαάκ, μετά τών τεσσάρων αΰτοΰ 
κωδωνοστασίων, τής έκ κιόνων τιάρας 
του καί τοϋ χρυσοϋ αΰτοϋ θόλου . .  . 
Κ αί έπί πασών τών οικοδομών τούτων 
στιβάδες χιόνος, παραμορφοϋσαι τήν 
αρχιτεκτονικήν.

Ό  εΰρύνωτος ποταμός είχεν οψιν 
λευκής πεδιάδος. Τήδε κάκεϊσε, λέμβοι 
διεχείμαζεν,πλα ισιω μένα ι ούτως είπεϊν 
έντός τών πάγω ν . . . Έφαίνετο πόλις 
πεπηγυΐα  δ ιά  παντός.

Τό ελκηθρον τής Βάνδας ώλίσθησεν 
ταχ ύ έπί τοΰ Νεύα, όμοιου πρός αρτη

ρίαν,— διότι τόν χειμώνα ό Νεύας είναι 
δεύτερον Νέβσκ^. ,

Ό πάγος έτριζεν όπό τό ελκηθρον, 
ώ ιε ί κρύσταλλον κοπτόμενον ύπό άδά- 
μαντος.

Έ ;ηπλων.ένη έπ’ αύτοΰ ή Βάνδα έ- 
κράτει τοΰ; χαλινού; είς τάς νευρώδεις 
χεΐρά:, τη : δ ιότι ό ίππο; είχεν ανάγ
κην νά κρατήται μάλλον ή νά παρορ- 
μάται έ'τρε/ε δ έέπ ί τοϋπεπηγότος πο
ταμού, ώς έπί τής καλλίστης τών αμα
ξιτών όδών. Ό πάγος έσπινθ/,ροβόλει 
έπί τοΰς σιδηρώνυχας πόδας του. Ό 
άτμό; έ'χργειο  άφθονος τών ρωθώνων 
του. Το σώμά του έφαίνετο διά νεφέ
λης 'περιβεβλημένον, ή δέ οΰρά του 
εύκίνητος επλησσε τά  νώτά του.

■— Γ ίά ! γ ιά  ! έλεγε χαμηλή τή  
φωνή φωνή ενίοτε ή Βάνδα, ό'πως υπο
στήριξή καί συνέχη συνάρ,α τόν δρό
μον του.

Ά φ ιχθεΐσα  είς τήν άκραν τής νήσου 
τοΰ Βασιλείου, κατέλ ιπ ε τήν όδόν τοΰ 
ποτχμοϋ, διήλθε δενδροστοι/ίαν τινα  
καί. είσήλθεν είς τάς έλικοειδεϊς όδοΰς 
τή ; νήσου.

"Βστη απέναντι ύψήλορρόφου καί 
εΰρείας οικίας, έξ εκείνων, άς ή κερδο
σκοπία οί',οδομ.εϊ νΰν έν Πετρουπόλει. 
Ή Κ α τία  κατήλθε τοΰ έλκήθρου.

—  Δέν θά βραδύνω, εΐπεν αΰτή  
γ α λ λ ισ τ ί. Θά ήμαι έκεϊ κατά τάς δύο, 
ή τά ; δύο καί ήμίσειαν τά βραδύτερον.

,Καί ό ίππος άνεχώρησε καλπάζων.
Μετά πέντε λεπ τά , ή Βάνδα έκρά- 

τησεν αυθις τόν ϊππον, καί ρίψασα τά  
ήνία είς τόν Φαίδωρον κατήλθε.

—  Έδώ θά μέ περιμένης! διέταξεν 
αυτόν, καί είσήλθεν εις έρημον στενω
πόν.

Κ ατά  τά μέσον τής όδοΰ, διέκρινεν 
ανθρωπίνων μορφήν υπό τ ινα  θύραν 
κρυπτομένην. Ό  άνθρωπος εκείνος ήτο 
περιτετυλυγμένος άγρι κεφαλής διά  
μεγάλης διφθέρχς. Αίσθηαά τ ι άνησυ- 
χίας τήν κατέλαβεν. Ά λ λ ά  συγχρόνως 
εφθασεν εις τ ινα  οικίαν, ήν άνεγνώρι- 
σεν. "Ανθρωπός τ ι ;  όμοιάζων πρό: θυρω
ρόν πλησίασα ; εΐπεν α ΰ τ ή ;

—  'Ρωσσία.
Ή νεάνις άπήντησεν :
—  ’Ελευθερία.
Τότε ό φαινόμενο; θυρωρό; ώθησε θύ

ραν τ ινα , ή'τις ήνεφχθη. Εί’σήγαγε δέ 
τήν Βάνδαν είς χαμηλήν τινα αίθουσαν, 
δπου εί; τό φώ; κλεπτοφαναρίου γ; νεά- 
νις ήδυνήθη νά ιδν, τά πρόσωπόν το>Λ

— νΑ ! είσαι σύ Κλήμη ! είπεν είς 
τόν φαινόμενον θυρωρόν. Κ αθ’ ήν σ τ ιγ 
μήν είσηρχόμην μοί έφάνη δτι είδον έν 
τή  σκιά τής παρακειμένης θύρας άνθρω
πον κατασκοπεύοντα.

—  Ίσως κατεμηνύθη ή οίκία, είπεν 
ό Κλήμης ήσύχως. ’Α λλά  δέν φροντί-

ζομεν περί τούτου. Ματαίως θά τήν 
περικυκλώαωσιν, ούδέν θά ευρωσι.

—  "Εχω απόλυτον εμπιστοσύνην είς 
τήν σύνεσίν σου, είπεν η Βάνδα. Βάδι
ζε εμπρός καί σέ ακολουθώ.

Διήλθον πολλάς εΰρείας αίθούσας, 6- 
λ ίγ ισ τα  έχούσας τά  έπιπλα. Τά βήμα
τα , αΰτών ήχουν πενθήμως έν τή  άπο- 
λύ τψ  εκείνη σιωπή. Ή οίκία αύτη ήτο 
προφανώς ακατοίκητος.

—  Τίποτε νέον έκ τής Ά υτυνο μ ία ς ; 
είπεν ή Βάνδα.

—  'Οχ.
— Θά ένεργήσωσι συλλήψεις. Δυ- 

σπ ιστ ίΐτε .
Ειχον φθάσει είς τ ινα  μικρόν δ ιά 

δρομον.
"Εστηναν απέναντι θύρας άνοιγομέ- 

νη; εί; υπόγειον, δπου ευρίσκοντο π ί
θοι καί μ.έγα τ ι  κιβώτιον. Ό  Κλήμης 
άνέτρεψε τά κιβώτιον καί έπίεσέν έλα- 
τήριον ευρισκόμενον ό'πισθεν αΰτοΰ. Θύ- 
ρα, ής τήν ύπαρξιν οΰδείς θά έφαντά- 
ζετό ποτε, ήνεώχθη είς τόν τοίχον καί 
κλίμα ς έφάνη.

Ό  Κλήμης κατήλθε πρώτος, ή Βάν
δα τάν ήκολούθησε. Ή κλίμαξ ήτο λ ία  
στενή κ-/ί χονδροειδής. Κατελθόντες είς 
τό βάθος ευρέθησαν εν τ ιν ι ΰπογείω  
ΰγοώ καί λίαν χαμηλώ. Ή Βάνδα ή- 
κουσε κρότον κανονικώς επαναλαμβα
νόμενον, ώς κρότον μηχανής.

—  Τί είναι αΰτό ; ήρώτησε.
—  Τώρα θά ίδής άπήντησεν ό Κλή- 

μη;.
I ll

Τό συνέοριον τών πέντε

"Εν τ ιν ι ΰπογείω αίθούσν), άνευ χαρ- 
τώ μ ατο ; ή χρωμάτων, περί τράπεζαν 
πλήρη εγγράφων, φυλλαδίων καί επι
στολών, πέντε ά'νδρε; συνδιελέγοντο 
άφελώ; περί μεγάλω ν πραγμάτων.

“Ησαν έκεϊ άπό τοΰ μεσονυκτίου. “ 
Ά πετέλουν τό υπέρτατον συμβούλιον 
μυστικής ετα ιρ ία ;, έκ πεντακοσίων με
λών, άπάντω ν πλουσίων καί ών τό 
πλεϊστον άνήκεν εί; τήν αριστοκρατίαν.

Εισερχόμενό; τ ις  έν τή  εταιρία ταύ-  
τη, έ'πρεπε νά άφιερώσν; είς αΰτήν εαυ
τόν,' τήν θέλησίν του, τά  αίσθήματά  
του, τήν θέσιν του, τή* περιουσίαν του, 
καί αΰτήν τήν ζωήν του. Ώ φειλεν υπο
ταγήν* τυ'φλήν, άπόλυτον. Πάσα πράξις 
αΰτοϋ και πασα σκέψις έπρεπε νά 
τείνΥ) πρός ενα καί μόνον σκοπόν ; τήν 
χειραφέτησιν τοϋ ρωσσικοϋ λαοΰ καί 
τήν μεταμόρφωσιν τή ; κοινωνικής κα- 
ταστάσεως.

Τά πεντακόσια ταϋτα  μέλη, άνδρες 
η γυναίκες, δ ιό τι α ί γυναίκες ήσαν δε- 
κτα ί έν τ^ εταιρία ώς θερμότεραι, το λ-  
μηρότεραι καί λ ίγ ικώ τερ α ι ετ ι τώ ν  
άνδρών, ησαν «ληθεϊ; απόστολοι.
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Οί πεντακόσιοι οΰτοι εργάτο» τής 
ιδέας ώφειλον, έκαστο; κατά  τά  μέσα 
τδυ, νά γίνν) κέντρον όμάδος τίνος απο
στόλων.

Γ'0πως δ ιαφεύγωσι τήν αστυνομικήν 
επαγρύπνησιν και κατοσκοπείαν, ουδέ
ποτε συνήρχοντο έν γενική συνελεύσει, 
ούδ’ έν ειδική. Ούτε τού; αρχηγούς αυ
τώ ν έγίνωσκον, ούτε τόν οργανισμόν 
τής εταιρίας. Δυο τών μελών έμύουν 
αυτούς, καί τά  δύο τα ΰτα  μέλη μόνον 
έγίνωσκον. Άγνοοΰντες τά  πάντα, οΰ- 
δέν ήδύναντο ν’ άνακαλύψωσιν* τάς δια- 
τα γά ς έλάμβανον παρά τών μυησάντων 
αυτού;, είς ας υπήκουον χωρίς νά έρευ- 
νήσωσι πόθεν προήρχοντο. 'ΐπήκουαν 
«φελα^ ά'νευ στόμφου, άνευ τής έλα/ί- 
στης εξωτερική; έξάψεως.

Ή έξαψις δμως ητο εσωτερική, μεγ ί
στη, έθέρμχινε τά στήθη των,εβροιζεν έν 
'τί) καρδία τω ν, έξωτερικεύετο δέ δ ι’ 
άπαύστου ένεργητικότητος, δι' άπε» 
ριορίστου άφοσιώσεως, δ ι’ ηρωισμού, 
οίον μόναι αί περίοδοι τών κοινωνικών 
μεταμορφώσεων δύνανται νά γεννήσωσι. 
Τοιαύτη υπήρξεν ή γέννησις τοΰ χρι
στιανισμού, ή μεταρρύΟμισις καί ή 
γα λλ ικ ή  έπανάστασις. Αί μεγάλα ι ά- 
δικ ία ι γεννώσι τούς μεγάλους δικα- 
στάς. Τά ύπερβολικά παθήματα γεν- 
νώσι τους έκδικητάς, τά  κακουργήματα 
τοΰ δεσποτισμοϋ έξεγείρουσι τήν οργήν 
τοΰ λαοΰ.

Σήμερον ή Ρωσσία, ήμιβάρβαρος καί 
ήμιπολιτισμένος, έχει τά· ελα ττώ μ α 
τα  τών δύο τούτων κοινωνικών κ α τα 
στάσεων.

«Ή Ρωσσία -ψεύδος, λέγει ό Χέρτ- 
ζεν, ή Ρωσσία-χολέρα άρχεται άπό τοΰ 
αύτοκράτορος κ·>ί κατέρχεται άπό στρα
τιώτου είς στρατιώτην, άπό γραφέως 
εις γραφέα, άχρι τοΰ τελευταίου ακο
λούθου τών έν τή απώτερα έπαρχία τής 
αυτοκρατορίας αστυνομικών πρακτόρων. 
Ούτως ανελίσσεται καί άποκτά άνά 
π άντα  βαθμόν, ώς έν το ι; κύκλοις τοΰ 
αδου τοΰ Δάντoj, νέαν ισχύν έν τώ  
κακώ, νέαν μεγαλητέραν εντασιν δ ια 
φθοράς καί τυραννίας.Ζώσα πυραμίς εγ 
κλημάτω ν, καταχρήσεων, βιαίων καί 
αδίκων φορολογιών, αστυνομικών ρά
βδων, διοικητών γερμανών,άνευ καρδία; 
κα ί πάντοτε πειναλέων, δικαστών α
μαθών καί πάντοτε οίνοβαρών, αριστο
κρατών πάντοτε θεραπόντων . . .  καί 
τα ΰ τα  πάντα  συνδεόμενα διά τής συνε
νοχής, δ ιά  τής διανομής τών λαφύρων, 
κα ί έπί τέλους ύποστηριζόμενα υπό 
έξακοσίων χ ιλ ιάδω ν λογχών.»

Τό αντίθετον τής επισήμου Ρωσσίας 
στρατόπεδον άπετελεΐτο  χθές ε τ ι έξ 
όλιγίστων άνδρών, οίτινες άφήρουν ά π ’ 
αυτής τό προσωπεϊον, την κατεπολέ- 
μουν, τήν ΰπέσκαπτον. Σήμερον ο; όλί-

γιστοι έκεϊνοι άνδρες έγένοντο λεγεών.
'Ηρωικοί π αλα ιστα ί, βλέπουσιν εαυ

τούς βασανιζομένους, συρομένους εις τά ;  
είρκτάς, έξοριζομένους είς Σιβηρίαν, 
καταδικαζομένους εις τά  μεταλλεία, 
ήτοι εις τον θάνατον,— καί δμως ά^ο- 
δ^χονται προθύμως τό μαρτύριον τοΰτο, 
έξακολουθοΰσι τήν σκοτεινήν καί 
άνισον ταύτην πάλην, άγνοοΰντες όποιον 
θά ήναι τό τέλος-της, δπως έξασφαλί- 
σωσιν, έν μέλλοντι ίσως μεμακρυσμένω 
έτ ι, τήν χειραφέτησιν τοΰ οωσσικοΰ 
λαοΰ, τόν θρίαμβον τών δημοκρατικών 
ιδεών , . .

Τά πέντε περί τήν τράπεζαν πρό
σωπα άποτελοΰσι τό διάσημον επανα
στατικόν κομιτάτον, δπερ πολλάκι; διά  
τών αποφάσεων του διέσπειρε τόν τρό
μον έν τώ έπισήμω στρατοπέδω.

"Εχουσιν οί πέντε οϋτοι άνδρες τήν 
οψιν άγρίαν, τό βλέμμα αιμοδιψές ; .ρέ- 
■ρουσιν εμβλήματα έμποιοΰντα τρόμον ;

’Ό χι. ’Επί τοΰ’ προσώπου αύτών άνα- 
γινώ σκετα ι ή ήρεμος σταθερότης, ή ευ
γένεια τών αισθημάτων.

’ ’Α λλά, ποιοι είναι οί πέντε οΰτοι 
φοβεροί άνδρες;

Τά μέλη τοϋ ύπερτάτου τούτου συμ
βουλίου είναι άνδρες σημαντικοί, έχον- 
τες έν τή  διοικήσει, τίδ πανεπ ιστη- 
μείω, τώ  κλήρω, τώ  στρατώ καί τή  
δημοσιογραφία, μεγίστην επιρροήν.

Ό Άνδρέας ΙΙλαδλέβσκης είναι από
γονος εύγενοΰς πολωνικής οΐκογενείας. 
Κ ατά τήν επανάστασή τοΰ 18 6 2 , ε ί
δε φονευθέντα; παρ’ α ύτφ  τόν πατέρα 
του καί τούς αδελφούς του.. Τρέφει ά 
σπονδον υιΐσος κατά  τών όολοφόνων 
τής πατρίδος του. Κ αί δμως κατέχει 
σπουδαίαν θέσιν έν τή ρωσσική κυβερ 
νήσει. Έδέχθη αύτήν, δπως είσέλθτρ εις 
τήν καρδίαν τοΰ έ^θρικοΰ στρατοπέδου 
καί έξασφαλίσΥ) οΰτω τήν έκδίκησίν 
του. νΕχει τήν ζέσιν, τήν όρμητικότη- 
τα , τήν ρωμαντικήν αταραξίαν, α ίτ ιε ς  
χαρακτηρίζουσι τά τέκνα τής Πολωνίας. 
Αυτός· συνέλαβε τήν ιδέαν τής μυστι 
κής ταύτης εταιρίας, καί συνήθροισε 
τά  πρώτα αυτής στοιχεία. ‘’Εχει μεγά- 
λας υποστηρίξεις έν τή Αυλή, α ΐτινες 
τόν προφυλάττουσι κατά πάσης υποψίας.

Ό Περικλής Πολούτκίν, έπιστήμων 
διακεκριμένος, είναι καθηγητής έν τώ  
Π ανεπιστημίφ. ’Ανήκει διά πολλούς 
λόγους εις τήν νέαν φιλοσοφικήν σχο
λήν. 'Η μελέτη τή ; φυσικής καί ηθικής 
φύσεως τοϋ άνθρώπου ήγαγεν αύτόν είς 
τό πόρισμα τοΰτο : δτι δήλά δη ή κοι
νωνική τάξις, ή βασιζομένη έπί τής 
καταπιέσεως, είνε τάξις ψευδής, κυο
φορούσα άναγκαίως πάσαν διαφθοράν, 
πάσαν άποπλάνησιν, πάσαν αθλιότη
τα  ; δτι ή κανονική κοινωνική τάςις  
δέον νά ηναι εις αρμονίαν πρός τήν «ν*

θρωπίνην φύσιν, καί νά έξασφαλίζν) εις 
έ'καστον άτομον τήν πλήρη άνάπτυζιν 
τώ ν φυσικών καί ηθικών αύτοΰ δυνά
μεων.

Τοΰτο είναι τό θέμα σπουδαίου συγ
γράμματος του όνομαζομένου : Ο ί νέοι 
νόμοι. "Ετερον βιβλίον, ΰπ ’ αύτοΰ έκδα· 
θέν υπό τόν τ ίτλο ν : Ίσ ο π έδ ω σ ις , υπο
σκάπτει δ ι ’ άκαταμαχήτου λογικής 
τάς πολυαρίθμους φιλοσοφικά; πλάνας 
τοΰ ήμετέρου αίώνος τών φώτων.

Ό Σωφρόνιος Κομώφ είναι δριμΰς 
δημοσιογράφος, δυνάμεως οΰχί κοινής.
Οΰτος είναι δ συντάκτης τής Μ υστικήC 
y Εφημέρ ιό  ος.

Ό Κωνσταντίνος Ναρκιλέφ, αρχι
μανδρίτης, κατέχω ν έν τή  όρθοδόξω 
έκκλησία υψηλήν θέ^ιν. Μοναχός καί 
ίερεύς, έγένετο χάρις εις τήν μεγάλην 
αύτοΰ νοημοσύνην ηγούμενος σπουδαίου 
κοινοβίου. Γνωρίζει άπαντα τά  έλατ- 
τώ μ α τα  τοΰ κλήρου, καταστάντος ήδη 
μισητού διά τήν πλεονεξίαν του καί 
τήν έκμετάλλευσιν, ·?ιν πο ιε ίτα ι τών 
προλήψεων καί τής άμαθείας τ ίΰ  λαοΰ.
Ό Κωνσταντίνος Ναρκιλέφ ώς αρχι
μανδρίτης απολαύει μεγάλης υπολή - (
ψεως, τήν δέ έπίσης μεγάλην αύτοΰ 
περιουσίαν άφιεροϊ εις τό εργον τής ά- 
ναγεννήσεως. Ευρίσκει δίκαιον νά χρη- 
σιαοποιή είς δ ιδασκαλίαν τοΰ λαοΰ τά  
χρήματα, άτινα άφθονα παρέχουοιν αύ
τώ  αί προλήψεις.

Ό πέμπτος, πρόσωπον λίαν σοβαρόν, 
έφαίνετο ο πρόεδρος τής συνελεύσεως · 
κα ί ένεκα τής ηλικίας του καί ενεκα 
τοΰ κύρους τώ ν λόγων του. Ή το δ 
Βολδεμήρος Σιλΐνος. 'Ηλικίας 75  έτών, 
ήτο άρχαΐος παλαιστής. Είκοσι δύο 
έτών, είχε λάβει μέρος εις τήν έπανά- 
στασιν τοΰ 1825 . Τριάκοντα έτη διήλ- 
θεν έν Σιβηρία. Κ α τά  τήν εις τόν θρό
νον άνάβασιν τοΰ ’Αλεξάνδρου, χάρις 
είς τήν δοθεϊσαν τότε άμνηστείαν, ή- 
δυνήθη νά έπανέλθ·/) είς Πετρούπολιν, 
άλλά  καί τοι παρήλθον είκοσι έτη έκτο- 
τε δέν έπαυσε άπό τοΰ νά συνωμότη.
Πρίγγιψ καί συγγενής τώ ν ί*ομανώφ, 
έλεγεν δτι είσήλθεν είς τό επαναστα
τικόν κίνημα, δ·πως έξαγνίαη τό προ
πατορικόν αοϋτο αμάρτημα.

'Τπήρχον παρά τήν τράπεζαν ταύ
την δύο έτ ι θέσεις κεναί. 'Η μία'ητο ί) 
τοΰ Μ ιχαήλ Φεδερώφ, οστις έκ Γενεύης 
διεύθυνε τά  τής εταιρίας. Ή άλλη  ά- 
νωτέρου τινός αξιωματικού τοΰ στρα
τού, ευρισκομένου τότε έν Τουρκία.

(Σ υνέχεια ε ίς  τό  προσεχίς)·
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Καταβεβλημένος υπό τής αποτυ
χίας δ Σαρδού,δέν άπεθαρρύνθη. Ουχ ήτ- 
τον έγκατέλιπε την τραγωδίαν, ·?;ν εΐ; 
τ ά ;  χεϊράς του κατέτρεχε, φαίνεται, 
βάσκανος, αόρατος δύναμις, κάί βοη- 
θούμενος πάντοτε ΰπό τη ; επ ιμ ιξίας  
τοΰ καθολικισμού καί τοΰ μωαθανισμοΰ, 
συνέγραψεν ίν  δράμα, Τό χαχηΛεΐον 
τ ώ ν  φ ο α η τώ ν .

Ό  Κ ά μ ιλλο ; Δουσέ, ό συγγραφεύς 
τη ; Duble Menage καί τής Conside
ration·, άντί ολίγου κόπου άναρριχηθεί; 
μέχρι τή ; Γραμματείας τής ’Ακαδη
μίας τής Γ αλλίας καί προσφιλής μ ά λ 
λον ενεκα τών προτερημάτων τή ; α γα 
θής ψυχή; του, η ένεκα τώ ν προϊόντων 
τοΰ μέτριου αΰτοΰ πνεύματος, ήτο τότε 
διευθυντή; τώ  * Θεάτρων παρά τώ  
νπουργείω τοΰ Αΰτοκρατορικοΰ οϊκου. 
Έγνώρισε τόν Σαρδού καί εμαθε τά  
περί τοϋ δράματό; του, έσύστησε δέ 
τό δραμα πρό; τούς· ’Αλφόνσον 'Ροαγέ 
καί Γουστάβον Βκέζ, τού; άχωρίστου; 
συντρόφου; τοΰ Μελοδράματος, οΐτινες 
ίϊχον άναλάβει τήν εργολαβίαν τοΰ 
'Ωδείου.

Ή σύστασι; ητο καλη', άλλά τό 
δράμα ήτο κακόν.

Τά Κ απηΛ ΰον  άνεβιβάσθη υπό τών 
εργολάβων μετά σπουδής έπ ι τή ; σκη
νής, ά λ λ ’ έσυρίχθη υπό τοΰ κοινοΰ, μετά  
τής αυτή; καί μείζονος έ'τι σπουδή;.

* *
¥

’Εάν ποτε αί όλ ίγα ι αύτα ι γραμμαί 
τύχωσιν υπό τά  ό'μματα τ ινά ; τών νεα 
νιών εκείνων, δσοι θορυβούσα εΐ; τ ά ;  
δημοσία; οδού; κατά  τή ; κυβερνήσεως, 
ητις δέν παρέχει αΰτοΐς προστασίαν, ίΐ 
κατά  τών κεφαλαιούχων, διότι δέν 
προστατεύουσι διά τών χρημάτων τω ν  
τόν δραματικόν αυτών οίστρον, καί 
καταρώ νται τήν ώραν καθ’ ην έγεννή- 
Φησαν άλλαχοΰ καί όχι Ιν Γ αλλ ία , ο
πού ή ανέκδοτος α&τών κωμωδία ήθελε 
τοϊς παράσχει καί δόξαν καί πλούτον, 
παρακαλοΰνται ούτοι νά έξακολουθή- 
σωσι τήν άνάγνωσίν, δπως λάβωσι κα
τόπιν 6π’ δψιν ότι ί; ζωή ενός τώ ν πε- 
ρκρημοτέρων συγχρόνων δραματικών 
συγγραφέων τής Γαλλίας ύπήρξεν έπί 
*πτά έ'τη— μ ετά  τήν άποτυχίαν τοΰ 
Κ απηλειο ύ-—Μ ι  Όδύσεια συνάμα καί 
Ίλ ιά ς .

Ή ναγκάσθη νά παλαίση οχι μόνον 
πρός τήν πενίαν, ά λλά  καί πρός τήν 
φιλολογικήν εκπτωσιν, $ τ ις  έπήλθε 
κ α τ ’αύτοΰ μετά τήν πρώτην αποτυχίαν, 
Κ,αί ό Τούρκος έντούτοι; άνεχώρει. Ό 
Σ*ρδού τώ  παρέδιδε μαθήματα, άλλά

χωρί; νά έχη παροΰσαν τήν κεφαλήν 
τ ο υ ! Ουτω; ώ στε, καθά τουλάχιστον 
διηγείται είς τών έπιστηθίων φίλων 
τοΰ Σαρδού, ό ΐσλαμίτης έπέστρεψεν 
εις τόν Βόσπορον, πεπεισμένος ό'τι οί 
απόστολοι έφιλοξενήθησαν εις Νορβη
γίαν υπό τής βασιλίσση; Ουλφρα;, καί 
ό'τι ό μέγιστο; τών έν Ευρώπη φιλοσό
φων τή ; χριστιανική; θρησκεία; ητο 
εί; έμπορο; άλεξιβροχίων !

★ ★
¥

Ό Σαρδού είχεν ανάγκην νά & ση  
προπάντων.

Έζήτησεν εργασίαν άπό τόν Διδότον, 
άκριβώ; κ α τ ’ εκείνην τήν εποχήν επ ι- 
χειροΰντα νέαν έκδοσιν τή ; περίφημου 
Π αγκοομ ίου Β typacplar.

Ό Διδότο; έκτιμ&ν τόν Σαρδού 
μάλλον ώ ; ιατρόν, η ώ ; άνθρωπον γραμ
μάτω ν (φαντάσθητε !) τώ  άνέθηκε νά 
συγγράψη έν ά'ρθρον περί τοΰ Καρδάνου, 
περίφημου ΐατροΰ τυΰ ις'. αΐώνο;, άφή- 
σαντο; μίαν τών τριών αυτοβιογρα
φιών, α ϊτ ινε ; είναι περιβότ,τοι διά τήν 
κυνικήν ειλικρίνειαν, μεθ’ ή; έγράφησαν. 
Αί έ'τεραι δύο εΐσί ή τοΰ'Αγίου Αυγου
στίνου καί ή τοΰ Ί, ’Ιακώβου 'Ρουσσώ.

Ό Σαρδ ού έξετέλεσε λίαν έπιτυχώς j 
τήν άνατεθεΐσαν αύτώ εντολήν, ούτως 
ώστε § Διδότος τόν Ιπεφόρτισε νά γρά- 
ψη καί άλλα  άρθρα, άτινα , μολονότι 
άπνίτουν πολλάς ερεύνα; έν τα ΐς βι- 
βλιοθν^καις, παρεϊχον εις τόν μέλλοντα  
έκατομμυριοΰχον τοΰ Μαρλύ ολίγον τ ι  
έλασσον τοΰ ενός φράγκου τήν ήμέ- 
ρ«ν !

*Ητο ανάγκη νά ζήση, καί £ν φράγ- 
κον τήν Ημέραν έν Παρισίοις μόλις αρκεί 
τινα  ν’ άποθάνη χωρί; ιατρού; καί χω 
ρίς φάρμακα.

Σήμερον ό Σαρδού δεικνύει άγερώχω; 
πρός τούς έπισκεπτομένους τόν πύργον 
τοΰ Μαρλύ, τάς μελέτας του καί τάς 
σημειώσεις, ας είχε συναγάγει έπί ενός 
άρθρου περί τοΰ ’Εράσμου, δπερ ήρξατο 
γράφων διά τή» Βιογραφ>ί&τ τοΰ Αιδο
ίου, άλλά  δέν έτελείωσεν. Τά παλαιά  
εκείνα φύλλα είναι δ ι’ αυτόν έντιμο; 
άνάμνησι; δυστυχοΰ; καιροΰ, πρό; 8ν 

.στρέφει ενίοτε τό βλέμμα
'Ω; στρέφεται 6 ναυγος άπο τής παραλίας 
Άοθμαίνων καί παρατηρεί την λύσσαν τών

χ υ μ ά τφ ν .]

(Συνέχεια εις το προσεχές)

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

'Η ίν Παρισίοι; μεγάλη βιβλιοθήκη, 
ή ’Εθνική καλουμένη, έχει τόμους

500.000.  Έ κτο ; τή ; βιβλιοθηκη; ταύ- 
τη ; έν Παρισίοι; ύπάρχουσι καί 22  άλ- 
λα ι δημόσιαι βιβλιοθήκαι έμπεριέχου- 
σαΐ £ν έκατομύριον τόμους. Τ’ δλον λοι
πόν έν Παρισίοι; αί δημόσιαι βιβλιοθή- 
κα ι Ιχουσι τόμους 1 ,5 0 0 ,0 0 0 . At δ ’ 
τών επαρχιών βιυίιοθήκαι δλαΐ όμο 
εχουσι τόμου; 4,500,000. Τό δλίν λ ο ι
πόν τών έν Γαλλία  βιβλιοθηκών τόμων 
συμποσοΰται εΐ; 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .

Ή  έν Λονδίνω βιβλιοθ.ηκη Britisis 
Museum έχει τόμου; 500,000.

Ή έν Βιέννη τής Αυστρίας 3 5 0 ,0 0 0  
τής Pragues 1 5 0 ,0 0 0 .

Ή έν Βρυξέλλαις 9 0 ,0 0 0 .
Ή  έν Κοπενάγη 40 ,000" (βασιλική, 

βιβλιοθήκη).
'Η έν Μαδρίτη 2 0 0 ,0 0 0 .
'Η έν 'Ρώμη τοΰ Βατικανού 3 0 ,0 0 0 . 

Είσί δέ καί άλλα  ι 15 . Δημόσιοι βιβλιο- 
θή^αι.

'Η έν Μιλάνω 1 5 0 ,0 0 0 .
Ή έν Βενετία; τοΰ άγιου Μάρκου

425.000.
Ή  έν Νεαπόλει 2 0 0 ,0 0 0 .
Ή  έν Τορίνω 4 5 0 ,0 0 0 .
'II έν Γενεύη 10 0 ,00 0 .
Ή  έν Λισβόνη 9 0 ,0 0 0 .
'Η έν Πετρουπόλει 4 0 0 ,0 0 0 .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

"Ενεκεν άπροσδοκήτου συμβάντος 
άναγκαζόμεθα σήμερον νά έκδώσωμεν 
ήμίφυλλον επιφυλασσόμενοι δπως έκδώ
σωμεν τό έ'τερον τήν προσεχή πέμπτην.

Η ΔΙΕΓΘΪΝΣΙΣ

ΛΥΣΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ

ΑΙΝΙΓΜΑ ΚΔ'

ι ς - ι ς

"Ελυσε δ ’ αύτό μόνη ή κυρία

ΜΑΡΙΓΩ Φ. KONTOAOYPH

°Ητις καί παρακαλεΐτα ι νά λάβη τό 
όποσχεθέν δώρον.

ΑΙΝΙΓΜΑ ΚΕ'

Το δνομά μου, ά'χαρίς, ό’τ ’ είμαι, Ικδηλόνει. 
Τήν χ^ρινπλήν ίάν ζητ^ς^ν θέλης νά άνεόρτ;; 
Το πρωιών μου άπόκοψε· ίλ λ ’εΐς το τρίτον ίρις 
αν γεννηβγι, άπόβαλε αυτί, κβί τότε μόνη 
ή λΰσις έγκειται εις εν, άλλά το εν Ικεΐνο, 
έαν τό είίρης μέλος sou αισβητίχον θά μείνω-

Τιμή έκαστου φύλλου έπί κοινού χάρτου λεπτά 5
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