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Ή  κ α τ 'υ ΐχ ο κ  ίρ εν ν α .  

(Σ υ ν έ χε ·.α )

Έν τούτοι; ί, καταιγίς έ;τ,κολοΰθη 
επιτεινςμέντι, χωρίς νά έλπίζιτι τις δτι* 
ήϊύν*-π> μετ’ ου πολΰ ν* κωπάση.

Ό  j ^ T j i x o i  άνεμος τής θχλάσσης

Καλόνησο; ((Iso la B ella).

πλήττων τά πυκνά φυλλώματα τών 
δένδρων ττ,ς κοιλαδος άπετέλει άπαι- 
σίαν βο«ν. Τά μεγάλα δένδρα, κλίνοντα 
έσάρωνον τ6 έδαφος διά τών κλάδων 
των.

Χαίρετε κατάλευκοι περικνημίδες, 
κομψά υποδήματα, μακροί γύροι γυ
ναικείων ενδυμάτων. Τ& βορβορώδες 
υδωρ, δρμτ,τικώς ρέον κατερρύπανε 
πάντα ταΰτα, είς ών ττ,ν έτοιμασίαν 
εβδομάδα ολην αί ταλαίπωροι ει^ον 
καταναλώνει. Χαίρετε μακραί Tatvi*t, 
πτερά και ετερα έλαφρολογήματα τ ί ς  
γυν«ϊκεί*ς πολυτελείας' άνηλεή έπέ- 
^ι*τον χ α τ ’αΰτών τοΰ βορβόρου τά

στίγματα. Γενική τ α ρ ^ / ΐ ,  γενική σύγ- 
χισις, γενική φυγή. θεατής τις ήόύ- 
νατο λ?αν εΰλόγως, νά ά~οκαλέσ·/ι τ?ς 
οεάγουσας, στρατόν Νυμφών τήν επιού
σαν ερωτικού Βατϊρλώ.

Ή  Πετροΰλα καί ή Γενεβιέβη μετά 
μεγάλου κόπου κατορθώσασαι ν’ άνα- 
μιχθώσιν είς το φεΰγον πλίθος, έσπευ
δαν, τοέμουσαι «κ τοΰ ψύχους καί ττ,ς 
βϋοχτ,ς, πρδς ττ,ν πόλιν, εις τρόπον 
ώστε ό Βαλεντΐννς τάς «πώλεσεν τκ 
τών οφθαλμών του· και προσεπάθτ, ϊ τ ι  
εν μεσω τοϋ κυκεώνος εκείνου νά τας 
έπανεύρτι.

'II βύννοι*, τ&δλιβερον τού Kafece*

N.E.UAIVITAKDS

Διευθυντής
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ρος, ένεποίησαν θλίβεράν κ’ΐσθησιν είς 
τ& πνεΰμα τής Γενεβιέβης. 'Η δριμυ- 
τέρα συμφορά δέν θά τήν έλύπει τόσον, 
οσον ή σιωπηλή τής οδύνης του εκφοκ- 
σις τοϋ άγαπώντος αύτήν εργάτου. 
Κατεδίκαζεν εαυτήν ώς άδικον καί 
σκληράν. Ένόει δτι εκείνος ησθάνετο 
πρός αυτήν αίσθημα εΐλικρινώς τρυφε
ρόν καί εκείνη τό άπέρριπτε.

Αί σκέψεις καί οί έλεγχοι οϋτοι ηύ- 
ξανον την ενδόμυχον ταραχήν της ην, 
ώς γυνή, έδοκίμαζεν έκ τοΰ σκότους, 
τής βροχής καί τοΰ ψύχους.

Έβάδιζε ταχύτατα  παρασύρουσα έκ 
τοΰ βραχίονος την ΙΙετροϋλαν, η τις ερ- 
οιπτε περίτρομος τά βλέμματά της 
γύρω, άναμένουσα καί φοβουμένη νέον 
τινά κίνδυνον.

Δέν έβράδυνε νά τρομάξη αληθώς.
Δύο ναυτικοί, μεθυσθέντες έκ τοΰ 

άφθονου (Λελίτου, ένφ αί δύο νεάνιδες 
έβάδιζον, τής έφραξαν την δίοδον.

—  Κύριοι!... φίλοι.,., πρός θεοΰ!... 
σας καθικετεύω, άνέκραξεν έντρομος ή 
Γενεβιέβη.

Σαρδώνιος γέλως ήκούσθη ώς άπάν- 
τησις εϊς τούς ίκευτικούς τούτους λό
γους, δτε, άνθρωπός τις, 8ν ούδέ είχον 
ΐδει ούδ’ άκούσει ερχόμενον καί μακρό- 
θεν συνοδεύοντα αύτάς, προχωρών πρός 
τούς μεθύσους, τούς έχώρισε καί σύρων 
τόν μέν έκ δεξιών τόν δ’ έξ άριστερών, 
τούς ήνάγκασε ν’ άφήσωσιν ίλευθέραν 
δίοδον εΐς τάς καταπεπληγμένας νεά- 
νιδας.

—  Ό πίσω !.. .  άνέκραξε βροντωδώς. 
θέσιν ! θέσιν διά τάς κυρίας ! Μη έγ- 
γίσγι τις τάς νέας αύτάς είδ’άλλως τόν 
π ν ίγ ω !...

’Ητον ή φωνή τοΰ Καίσαρος.
Χάρις εΐς την άπροσδόκητον ταύτην 

βοήθειαν, αί δύο άφρονες κατώρθωσαν 
νά διαφύγωσι τόν κίνδυνον τοΰτον, καί 
έξακολουθήσασαι την πορείαν των δέν 
έσταμάτησαν ?ι πρό τής πόλεως.

Τό ώρολόγιον τής εκκλησίας τοΰ 
αγίου Ιακώβου έσημαινεν έννάτη·< καί 
ήμίσειαν ώραν τής εσπέρας, τούτέστι 
ώραν προκεχωοηκυΐαν. Έχωρίσθησαν έν 
τάχει ,  διευθυνομένη έκαστη εΐς την οι
κίαν της.

At οδοί ήσαν βεβυθισμέναι εΐς τό 
σκότος καί εντελώς έρημοι. Ή  Γενε^ 
βιέβη ής ή καρδία έπαλλε μέχρι βαθ- 
μοΰ άπειλ,οΰντος νάδιαρρήξη τόν στη
θόδεσμον της, έρρίγει καί εΐς αύτόν τόν 
δοΰπον τών βημάτων της.

’’Επρεπε νά διάσχιση τήν πόλιν ά- 
πασαν ΐνα οθάση εΐς τήν οδόν Φολί 
4νθα κατώκ-ι. 1

’Ήσαν δέ και τότε αί οδοί ώ; εύρί- 
σχονται καί τήν σήμερον. ’Απόκεντρος

λίαν, τόσον, ώστε και οί πλευστοί τών 
κατοίκων τής Διέππης τήν ήγνόουν, 
παοεΐχεν ή οδός αυτη καί έν πλήρει η
μέρα, θέαν έντελοΰς έρημίας.

Ούδέν έργαστήριον, ούδέν δημόσιον 
κατάστημα έκόσμει τήν ερήμην ταύ
την οδόν.

Έ ν τέλει ή Γενεβιέβη έφθασεν εΐς 
τάς βαθμίδας τής έξωθύρας τής οικίας 
των.

Μηχανικώ κινήματι έκαμε τδ ση- 
μείον τοΰ σταυροΰ, άλλά συγχρόνως, 
φέρουσα τήν χεΐρα έπί τοΰ στήθους της, 
παρετήρησεν δτι τό περιδέραιον έλειπε. 
Νέοι Ελεγχοι; νέαι λύπαι.

’Ανέγειρεν αίφνης τήν κεφαλήν καί 
έφάνη ώς μή πιστεύουσα είς τούς οφθαλ
μούς της. Τή έφάνη ώς νά έβλεπε φώς 
είς τήν πρώτην ίροφήν.

Μετ’ έλίγον έπείσθη δτι δέν \\TSCt- 

τώντο οι οφθαλμοί της. Πράγματι, εν
τός τής οικίας υπήρχε φώς, η τής εστίας 
ή τής λυχνίας άδιάφορον" άναμφιβόλως 
κάποιος θά ήτο έν αύτϊί. Ποιος ηδύνατο 
νά ϊΐναι ούτος ; Είς μόνος είχε διπλοϋν 
κλειδίον, καί ούτος ήτον ό πατήρ της. 
’Αλλά τότε είχεν άρα έπιστρέψει, ένώ 
τόν ένόμιζεν άπόντα καί μέλλοντα ετι 
ν’ άπουσιάσ^ έπί τινας ήμέρχς έν τώ 
ταξειδίω;

'Υπό τοιούτους λογισμούς, έδίσταζε 
νά άνοιξη τήν τόσω πρότερον ποθητήν 
θύραν. ’Αλλά τέλος πάντων έπρεπε νά 
είσέλθη. Έθεσε τήν κλείδα είς τήν 
δπήν τοΰ κλείθρου σιγαλώτατα, τήν 
έστρεψε, ήνοιξε τήν θύραν, καί εΐσήλθε 
έπανακλείσασα αύτήν κατόπιν.

’Ανέβη μίαν πρός μίαν τάς βαθμίδας 
τής εσωτερικής, κλίμακος καί πλησιά- 
σασα είς τήν θύραν τοΰ δωματίου, ενθα 
τό φώς, υπέστη δευτέραν ταραχήν, πει- 
σθεΐσα έκ τίνος διαλόγου, 8ν συγκεχυ- 
μένως ήκουσεν, δτι ό πατήρ της Πέ
τρος Λεγράς δέν ήτο μόνος.

’Αναλαμβάνουσα τό θάρρος της ώ
θησε τήν θύραν, διεσκέλισε τήν ούδόν, 
καί είσήλνθεν είς τό δωμάτιον.

— 'Η Γενεβιέβη! άνέκραξαν ταύ- 
τοχρόνως δύο φωναί.

—  ’Από ποΰ έρχεσαι τέτοιαν ώρα; 
ήρώτησε διά φωνής επιπληκτικής εις έκ 
τών δύο, πεντηκοντούτης περίπου, υψη
λός, άνήρ ρωμαλέος, μέ Ικφραστικώ- 
τατα  χαρακτηριστικά καί δστις έκά- 
θητο πρός τά δεξιά τής εστίας.

—  Πάτερ μου.... έψέλλισεν ή Ινοχος 
θυγάτηρ ταπεινοΰσα τούς οφθαλμούς.·

—  Ελα ! έλα! άντεϊπεν δ έτερος 
καθήμενος, άπέναντι τοΰ πρώτου" σιγά 
νά μή τήνδείργς *Α ! μά τήν πίστιμου;

Καί τήν έσυρε μετά τρυφερότητος 
πρός εαυτόν. Παρατηρών εΐτα αύτήν 
κάθυγρον;

—  Κύτταξέ την, είπε. Εμείς έδα» 
ζεσταινόμεθα μια χαρά καί αύτή τρέ
μει άπό τό κούο ...

—  Ά λλά .- .  έπανέλαβεν δ Πέτρος, 
δστις δέν άνέμενε πλείονα ΐνα τήν- 
συγχώρηση.

—  'Ε λα  τόρα ! Ά σ τ ’ αύτά. νΑλλοτε 
έξηγείσθε πήγαινε κόρη μου. ν’ άλλά- 
ξνίς" πήγαινε, πήγαινε βάλε άλλο φου
στάνι, καί γύρισε νά φιλήσης τόν λυκο
πατέρα σου.

— θά  τήν φιλήσω τόρα καλλίτε
ρα , άπεκρίθη εκείνος, τείνων αυτί?
τάς χεΐρας καί είτα τούς βραχίονας-

Τοιούτου συνηγόρου τυχοϋσα ή Γε- 
νεβιέβνι, καί τόσω άπαλοΰ κατηγόρου, 
άμέσως έδικαιολογήθη, είποΰσα δτι με- 
τέβη νά διέλθν] έλίγας ώρας παρά τή  
φίλη της Πετρούλα" δτι έξήλθον είς 
περίπατον, δτι τάς κατέλαβεν ή βροχή: 
καί δτι δέν ήδυνήθησαν νά έπανέλθωσιν 
ένωρίτερον. Καί ουτω άπέσυρε τάς τυ 
χόν υποψίας τοΰ πατρός της.

—  Ιδού λοιπόν ! Εύχαριστήθης τό
ρα, άγριόγατε ! Ήρώτησεν δ σύντροφός 
του τόν Πέτρον Λεγράς.

Καί χωρίς ν’ άναμείνη άπάντηση», 
έσυρε πρός εαυτόν τήν ένοχον, τήν 
ήσπάσθη καί κατόπιν τήν ώδήγησε πρός 
τήν θύραν τοΰ παραπλεύρ<υς δωματίου, 
ένθα εντός πέντε λεπτών, εΐσελθοΰσα, 
άπέβαλε τά  κάθυγρα ενδύματα καίένε- 
δύθη νέα.

Ό  ένθερμος ούτος υπερασπιστής τής 
Γενεβιέβης ήτο γέρων μικροΰ άναστή- 
ματος, μέ ζωηρούς έτι ίφθαλμούς, καί 
οϋτινος τό βλέμμα Ινίοτε έμαρτύρει 
περίσκεψιν νοός ένταυτώ καί ειρωνείαν- 
Έφόρει μακρόν βαθύχροον έπενδύτην, 
μή προσομοιάζοντα πρός ούδένα συρ
μόν, ούδέ παρελθόντα ούδέ ενεστώτα. 
Είχε τήν κόμην έκτενισμένην καί τήν 
γενειάδα διευθετημένην ουτω, ώστε 
παρωμοίαζεν ολίγον μέ 'Ρώσσον τοΰ, 
βορρά η ναυτικόν τοΰ Πολλέ-

'Ο παράδοξος οΰτοί άνθρωπος ώνο- 
μάζετο 'Ρεμύ Ζακέ καί μετήρχετο τόν· 
έμπορον τών δδών. Τόν συνήντα τ ις  

, εΐς άπάσας τάς παροχθίους έξοχάς, δτε 
μέν έλαύνοντα ήμίονον φορτωμένον εμ
πορεύματα, δτέ δέ φέροντα έπί τών ρω
μαλέων ώμων του δέματα εμπορευμά
των. Έπώλει παν δ,τι δίναται νά πω- 
ληθί}. ’Από τών λεπτοτάτων μέχρι τών 
χονδροειδεστάτων. Τό δέμα του ήτο 
ολόκληρος άγορά. Φιλάρεσκος τις μελ
λόνυμφος ήδυνατο κάλλιστα νά προ- 
μηθευθν) άπ’ αύτοΰ πάντα τά ειδη τών 
άναγκαιούντων διά τόν γαμήλιον στο
λισμόν της.

"Οσον άφορα τόν Πέτρον Λεγράς, ρυ- 
τος έχαιρε φήμην εύπόρου, Κατά τήν
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ίποχήν έκείνην δ λιμήν τής Διέπης έ- 
ατ ίζετο  έκ νέου, διότι οι ποοκατέχον- 
τες αυτόν ''Αγγλοι, φεύγσντες, άφήκαν 
πάρθεον βέλος την πυρπόλησιν ολων 
τών καταστημάτων. Γ0  κυρ Πέτρος 
λοιπόν ήτον ιδιοκτήτης καί πάτριαν 
τής U epJac  *), ωραίου αλιευτικού 
’πλοιαρίου, στερεού, ταχυτάτον, ελα
φρού, λίαν καταλλήλου διά τόν ριψο- 
κίνδυνον καί τολμηρόν πάτρωνά του, 
χαρυδότσουφΛον ίσως, μέ ένα ιστόν, 
οπερ, ολισθαΐνον έπί τών υδάτων. δεν 
άφινε ούδ’ άμυδροτάτην σειράν κελεύ- 
θων καί οπερ ύπερεπήδει καί τά μεγα- 
λείτερα κύματα πάντοτε θριαμβευτι- 
κώτατα.

Τό πλήρωμα ήτον έφάμιλλον τού 
σκάρους καί τού πλοιάρχουίδιοκτήτου, 
έξ απτόητοι ρωμαλέοι καί δξυνούστα- 
τοι ναΰται, ε:ς ου; η τρικυμία προύξέ- 
νει ευθυμίαν, καί οΐτινες τότε μόνον 
ήσαν ευχαριστημένοι, όταν, άποπλέον- 
τε; ώσφραίνοντο τρικυμίαν έν τι) θα
λάσση. ΓΗ αλιεία καί άκτοπλοία ητο 
τό εργον των, η ευτυχία των. Ή  τόλμη, 
τό έμφρον θάρρος καί ή πείρά των διή- 
γειρον τόν θαυμασμόν ολων τών οίκου- 
μένων παραλίων, άπό τού Σα'ν Βαλερύ 
μέχρι τού Τρεπόρ.

Σπουδαίος τις λόγος θά ένυπήρχεν 
έν τώ μέσω, "ίνα διακόψωσι τό ταξεί- 
διόν των καί έπανέλθοισιν εις τον λ ι
μένα. χωρίς νά λαμβάνηται ουδόλως 
υπ’ όψιν, ενεκα τών προεκτεθέντων, ή 
μαινομένη εςω τρικυμία. Έ π ί  τού αν
τικειμένου λοιπόν τούτου άκριβώς πε- 
ριεστρέφετο η δμιλία, καθ’ ήν στιγμήν 
είχεν έμφανισθή ή Γενεβιέβη.

—  Καί λοιπόν, είπεν δ ΓΡεμύ όταν 
αύτη είσήλθεν είς τό δωμάτιον, η κερ
δισμένη μερίδα;

— Σούτ! άντεΐπεν δ Πέτεος, μήτε
λέξι!

Καί διά τής σιδηράς λαβίδος τής ε
στίας ένέρριψεν εις τό πύρ δέσμην χαρ
τιών.

—  Νά την! Νά τί Ινεινε, προσέθε- 
σεν, ενώ είχε πλέον έξαφανισθϊί έν μέσοι 
τών φλογών.

—  Ουτε νά την ’δούν ουτε νά την 
γνωρίσουν άπεκρίθη δ Έεμυ άνασκα- 
λεύων τό πύρ τής εστίας.

Μετά τούτο ή συνδιάλεξις περιε- 
στράφη εις άλλο θέμα περί τής Γενε- 
βιέβης.

"ίνα καταστή γνωστή ή αιτία τής 
άγάπης τοϋ 'Ρεμύ πρός την Γενεβιέβην 
είνε καλόν νά γνωρίζωμεν, οτι πρό 
δωδεκάδος περίπου ετών άπέδρα έκ

* )  Ά φτ,καμεν άμετάοραστον την λέξιν Pc-rlc =  
μαργαρίτης, εν τή  Γαλλ· ρίζη τ ζ ρ οσθέντες ΙλΧην- 
κατάληζ:ν, ώ ; ή ©ίλη Σ τ ο ά  το B elle -R o se , με
τέφρασε: Β ε λ λ ε - ρ ό ζ α ς .  (S.  Μ.)

τής συζυγικής του οικίας ή σύζυγές 
του, άκολουθούσα ένα τελωνιακόν υ
πάλληλον, πρός αίσχος τή; ναυτικής 
τιμής του, καί ητις ε ί /ε  συμπτοαλά- 
βει μεθ1 εαυτής μικράν τινα θυγατέρα 
της,, μόλις οκταετή, ην ί  έγκαταλει- 
φθείς σύζυγος ήγάπα τρυφερώτατα. ΓΗ 
άπώλεια τής συμβίας του τώ π ρ ο ξ έ 
νησε μ.ετρίαν αϊσθησιν, όφειλ-ομεν νά 
τό ομολογήσωμεν, όιότι άπό ικανού 
χρόνου ή διχόνοια έβασίλευεν είς τό 
συζυγικόν εκείνο ζεύγος, 2νεκα τού α
συμβιβάστου τών χαρακτήρων αυτών’ 
έλυπεΐτο ομως σφόδρα διά την απώ
λειαν τής θυγατρός του.

"ίνα άπατα  την λύπην του ταύτην 
ήγάπησε την Γενεβιέβην, καί τό πρός 
αύτΐν  πατρικόν αϊσθημά του έφθανε 
μέχρι τού νά τή δωρή πολύτιμα δώρα.

— Ας άφήσωμεν τους γχα μ χελο ϋ  
τόρα! είπεν αίφνης, συνοδεύων τούς 
λόγους του τούτου δι’ ακουσίου μορ
φασμού, οστις πάντοτε τώ έξέφευγεν' 
όταν προέφερε τήν λέξιν γχα μπελοΰ . 
Νά η κόρη σου τόρα. Γιά πές μου, Γε
νεβιέβη, αλήθεια οτι μισείς καί σύτούς 
γχαμπεΛοΰ ; Καί είμαι τόσο βέβαιος 
πώς δέν τούς άγαπα, ώστε αποκρίνο
μαι έγώ άπό μέρους της, ναί!

Εις τήν άπόστροφον ταύτην τού λό
γου τού 'Ρεμύ, ητις ήχησεν εις τά ώτά 
της ώ; έλεγχος διά τήν έν τή διασκε
δάσει διαγωγήν της, ή Γενεβιέβη ή- 
σθάνθη ζοιηρόν ερύθημα χρωματίζων 
πυρωδώς τάς παρειάς της.

—  Σιγά ! σιγά δά ! είπεν δ Πέτρος 
Λεγράς, αρματώθηκες εναντίον των' οί 
γχαμπεΛ οΰ  ! οί γχαμηε.Ιον  καί όλο 
ενα οι γχαμπε.Ιοΰ  άφησέ τους τους 
δυστυχείς. Και μπορεί ποτέ μια κόρη 
σάν τήν Γενεβιέβη νά μή μισή τους 
γχαμπε.Ιοΰ ;

— νΑ χ ! πώς τους μισώ! Κάμμιά 
φορά, ξέρεις αν μού τύχουν στά χέρια, 
τί έχω νά τους κάνω. Δέν είν’έτσι μι- 
κροΰλά μου;

Εκείνη κατέβαλε πασαν δύναμιν 
ΐνα μειδιάση, ενώ κατείχετο υπό π α 
ρομοίου αισθήματος υφ’ οϋ καταλαμ
βάνεται δ άκούων τήν καταδίκην του 
ένοχος.

Ά λλ’ ενταύθα νέον περιστατικόν έ
θετα τέρμα είς τήν συνδιάλεξιν ταύτην.

Δύο δε'.λαί κτύποι, άκουσθέντες έπί 
τή; εξωθύρας, άνήγγελον έπίσκεψιν, 
ητις βίβαίως θά ήτο λίαν παράδοξος, 
έκτελουμένη τοιαύττν ώραν.

—  Θαρρώ πώς έκτύπησεν μά τήν 
πίστι μου, είπεν δ 'Ρεμύ.

— Ποιος νάνε τέτοιαν ώρα; προσεϊ- 
πεν ο Πέτρος, έοωτών διά τού βλέμ
ματος τήν θυγατέρα του. Ποιος γνωρί
ζει τήν έπιστροφήν μου;

’Εκείνη περιέστρεφε τούς δφθαλμούς, 
καταβιβρωσκομένη υπό άπεριγράπτου 
άγωνίας. Έσκέπτοτο οτι μεταξύ εκεί
νων οΐτινες έγνώριζον ότι δ πατήρ της 
ήτο άπών' καί οΐτινες πιθανόν νά 5ίθε- 
λον νά '.ήν έπισκεφθώσι, μόνην, ίνα τ ’Τ) 
έξομολογηθώσι τόν έρωτά t c . j v ,  π'.θα- 
νώτερον οτι θά είχε τήν τόλμην νά τό 
πράξη δ Βαλεντίνος. 'Ινα παύση ή ά- 
γοινία της, έπλησίασε πρός τό παρά- 
θυρον καί προσεπάθη νά διακρίνη όιά 
μέσου τών παραπετασμάτων τών π α 
ραθύρων, τίς δ έπισκέπτης.

'Ο άνάδοχος αυτής 'Ρεμύ, έν άμη- 
χανία καί ούτος διατελών, ήκολούθη 
όλας αύτάς τάς ανήσυχους κινήσεις τής 
ενόχου κόρης, συνδυάζων έν τώ πνεύ- 
ματί του τόν βραδύναντα περίπατον, 
τήν ταραχήν καί τούς δισταγμούς τής 
προστατευομένηςτου μόλιςήκουσε τούς 
δύο τούτους κτύπους.

—  Δέν ’μπορείς νά ’δής άπό μέσα 
άνοιξε τό παραθυρόφυλλον" καί μόνος 
έκτελών ό,τι συνεβούλευσεν, έπλησίασε 
τήν ρίνά του είς τό άνοιγμα τού πα 
ραθύρου, άκριβώς καθ’ ·?1ν στιγμήν έτε
ροι δύο κτύποι, δειλοί έπίσης ώς οί 
πρώτοι, ήκούσθησαν έπί τής θύρας, ά- 
ναγγέλλοντες οτι δ έπισκέπτης ήτον 
άκόμει έκεΐ.

—  Αί!...  Ποιος κτυπα Ιτσί σιγά;
— Έ γώ  είμαι, κύριε ΓΡεμύ, δέν μέ 

γνωρίζεις πλέον;
—  'Ο Καΐσαρ ! *
Τούτο τό δνομα έξέφυγεν άφ’ όλων

τά στόματα.
’Ητο εκείνος πράγματι,  δ πτωχός 

νέος. Εΐχεν ακολουθήσει έν τ(~ι σκότει 
τήν Γενεβιέβην μέχρι τής θύρας τής 
οικίας της, χωρίς ποσώς νά τολμήσνι 
νά τή άποτείνη τόν λόγον. Κατόπιν 
άφήχε νά παρέλθη σχεδόν μία ώρα, 
περιφερόμενος υπό τά παράθυρά της, 
βλέπων το φώςκαί διστάζων αν έπρεπε 
νά είσέλθη. ’Πσθάνετο τήν ανάγκην 
νά τήν ϊδη, νά τή άπευθύννι ένα λόγον 
διά νά τήν καθησυχάση, ίνα καθησυ- 
χάσι» αυτός δ ί'διος. Ά φ ’ ετέρου ήθελε 
καί νά τή, έγχειρίση τό περιδέρα;ον 
οπερ είχεν άρπάσει άπό τόν μιαρόν άν- 
τίζηλόν του. Καθ’ ήν στιγμήν είσήρ- 
χετο αυτη, έάν έστρεφε, θά τόν έβλε- 
πεν ό'πισθεν αυτής τείνοντα διά τής 
χειρό; του πρός αυτήν τό κόσμημα' 
άλλά δέν έσχε τόν χρόνον ή μάλλον 
τό θάρρος νά τήν προσοωνήση. Τό αΐ- 
σθηιχά του τόν έκώλυε από τού νά την 
κάμη νά ερυθρ’άση έμπροσθέν του. Η 
πρός αυτήν τρυ&ερότη; του ήτο τοσω 
άπειρος ώστε εφοβεΐτο μη τυχόν καί 
τήν λυπήση άποδεικνύων αύτη την 
πρός αυτόν σκληρότητα της.

I Τέλος πάντων, άφοϋ άπεφάσιζε καί
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πάλιν μετ’ ολίγον έδίςταζε, άφοΰ εί- 
κοσάκις σ/εδόν έπλησίαζε τήν χεϊρα 
πρός τό πλήκτρον και τήν κατεβίβαζε 
πάλιν, άπεφάσισε καί Εκροι*σϊ.

Φεΰ! όταν αί γυναίκες δέν άγαπώ- 
σιν, ν) δταν άρχωνται νά μ.ή άγαπώσιν, 
εΰκόλω; καθίστανται άδικοι. Ένώ ε
κείνος έσκέπτετο τι νά κάμη όπως μή 
τήν δυσαρεστήση, εκείνη ΰπώπτευσεν 
είς τον iyov τής φωνής του κακήν 
πρόθείΐν' οτι ήρ^ετο δηλαδή ήρχετο 
νά τήν επίπληξη νά τήν έκθέσγ,. Ή  
συνείδησις τοΰ σφάλματός της έξεγεί- 
ρετο εν έαυτή,.

Ό  Πέτρος Λεγράς Ελαβε λυχνίαν καί 
κατήλθε τής κλίμακος ι.ν’ άνοιξη τήν 
Φύραν είς τον επισκέπτην.

—  *Ε ! ε ! είπεν ό 'Ρεμυ μετά τοΰ 
νορμανδικού εκείνου τόνου τής φωνής 
του, νά μιά έπίσκεψ’.ς ποΰ μας Ερχεται 
πολυ αργά. Δέν μοΰ λές αλήθεια Γε- 
νεβιέβη’ συμπεραίνεις τί νά Εχη νά ’πτ, 
τοΰ πατέρα σου αυτός ό νέος τέτοιαν 
ώ ρ α ; (άκολουθεΐ)

ΑΙ Ρ β Σ Σ Ι Δ Ε Σ  ΙΙΑΡΘΕΝΟΙ
Π

Ϊ Κ Ι Ι Ν Λ Ι  TAX Μ Η Α Ε Χ Ι Σ Τ α Χ

(Σ υ ν έχ ε ια )
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II ΕΚ  Γ Ε Ν Ε Τ Η Σ  ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Η

Μόλις έξήλθεν ό Στέφανος, ή Βάνδα 
Επεσεν εςτίντλημένπ έπί τοΰ διβανίου 
*Εμεινεν έπί τινας στιγμάς αναίσθητος 
μέ Tvjv κεφαλήν ώσει έρριμέν/,ν έπ; τ ώ ν  

προσκεφαλαίων" ή όλη έκφρασίς τνις 
εμαρτύρει κόπ&)σιν και απελπισίαν. 
’Από στιγμής δ’ είς στιγμήν υπόκωφος 
■στεναγμός έξώγκου τό στήθος τνις.

ΓΗ Κατία τήν έθεώρει ανήσυχος' δεν 
έτόλμα δμως νά τήν έρωτήστι τήν αι
τίαν τών διατρεςάντ6)ν.

Έπλησίασεν έν τούτοις είς τό διβά- 
νιον και Ελαβεν έντός τών ίδικών της 
τήν χεΐρα τής Βάνδας.

—  θάρρος ! θάρρος, άδελφήμ.ου! τή 
είπε δι’ ηχηρας φωνής. Έλησμόνησες 
τήν έκ Γενεύης έπιστολήν, ήτις αναμ
φίβολο); θά προέρχηται έκ τών φίλων 
μας τών δυστυχών έξορίστων;

Ή  Βάνδα ήγέοθη και έπανεκάθησεν 
έπι τοΰ διβανίου.

—  Δός μοι την, είπε.
—  Συνέθλασε τάς σφραγίδας τοΰ 

φίτκέλλου άλλά μόλις άνέγνωσ» λέξεις

τινάς, Ερριψε κραυγήν, Εθλιψε τήν επι
στολήν έπί τής καρδίας της, και κύ- 
πτουσα πλέον ήττημένη υπό τό βάρος 
τόσων συγκινήσεων, ΐλε'ποθύμησε.

'Ο βγκώδης φάκελλος περιείχε, ώς 
ειχεν υποθέσει δ 'Ραϋμόνδος, £ν χειρό
γραφον, όπερ συνωδϊύετο υπό τής κά
τωθι επιστολής.

« Π ροσφι.ίιστάτη θυγάτηρ μου,

» Ή  μήτηρ σου σοί χαράττει τάς 
«γραμμάς ταύτας, η μήτηρ σο^, ίν  
«ένόμιζες θανοΰσαν, ή μήτηρσου,-ητις, 
«άφ’ ής ημέρας απαίσια καί φοικώδη 
«συμβάντα τήν έχώρισαν από τής θυ- 
»γατρός της, ·?,ν έλάτρευεν, δέν Επαυσε 
«οϋδ’ έπί στιγμήν σκεπτομένη αυτήν.

«Πολλά και φρικώδη ΰπέστην καθ’ 
«άπασαν τήν ΰπαρξίν μου" άλλ’ ή δρι- 
«μυτέρα πικρία δι’ έμέ ητο, ότι επί 
«δέκα επτά όλα ετη δέν ηδυνηθην νά 
«συγκοινωνήσιυ μετά σοΰ, προσφιλε 
«στάτη μ.ου Βάνδα.

«Χάρις είς τους φίλους μας, συνεχώς 
«συνεχέτατα έμ.άνθανον περί σοΰ. Τήν 
«άνάπτυξίν σου Ακολούθησα, καί τοι 
»μακρόθεν, βήμα πρός βήμ.α. Είμ,αι έν 
«γνώσει τών χαρίτων σου άπασών καί 
«τών τελειοτήτων σου καί τών πλεο- 
«νεκτημ.άτων σου, έφ’φ καί έναβρύνο- 
»μαι" γνωρίζω ότι ή άπειρο; φυσική 
«καλλονή σου δέν είνε ίι άντανάκλασις 
»τών θέλγητρων τής καλής ψυχής σου.

«'Ημείς σοί άπεστείλαμεν ώ; θαλα- 
«μηπόλον τήν άφοσιωμένην Αίκατερί- 
»νην Λαβίνσκαν. ’Αγνοεί ότι είμαι μή- 
«τηρ σου' άλλ’ Εγραφα συνεχώς είς τόν 
«φίλον μου Μιχαήλ Φεδερώφ, καί όλαι 
»αί έπιστολαί του περί σέ άνεφέροντο. 
«’'Ω ! πώς κατέτρωγον τάς έπιστολάς 
«ταύτας, αΐτινε; μ ’ έπληροφόρουν ότι 
«έγένεσο καί συ επίσης έπαναστίτις, 
«έχθρά τών βανδαλικών καταπιέσεο)ν, 
«άφοσιωμένη φίλη τών καταδυναστευο- 
«μ.ένων θυμάτων.

«Δύναμαι λοιπόν ήδη νά σοί έμ.πι- 
«στευθώ, νά σοί διηγηθώ τήν οδυνη- 
«ράν ιστορίαν μου, ήτις έν μικρογραφία 
«είνε έκείνη τής 'Ρωσσίας από εϊκοσαε- 
«τίας *) Είμί βέβαια, οτι ή άγαθή 
«καρδία σου θά μέ έννοήση, θά αϊσθαν- 
«θή οίκτον δι’ έμ.έ καί θά μέ συγχω- 
«ρήση.

»’Εάν πρό καιροΰ δέν σοί έγνωστο- 
»ποιου; τήν ύπαρξίν μου, τοΰτοπροήρ- 
«χετο διότι προηγουμένως ηθελον νά 
«ήμαι βεβαία περί τών αισθημάτων 
«σου" έφοβούμην προσέτι «κριτομυθίαν 
«τινά. Ό  δυνάστης μας Αδύνατο νά 
«μας καταδιώξη καί μάς έξοντώση καί

*) Ή  ιστορία αύτ-η είνε αυθεντική· τά  ονό
ματα  μόνον τώ ν προσώ πω ν ηλλάγησαν.

«μέχρι τοΰ ασύλου, έν φ  ευρισκόμεθα’
«Είνε τόσον πανοΰργος καί τρομερά 

«ή άστυνομ,ία τής Πετρουπόλεως !
»ΓΗ κυβέρνησις δέν παρέδωκεν εί; 

«τάς χεΐρά; της τόν άτυχή φίλον μας 
«Νετσαγιέφ ; ’Επίσης καί τόνΦεδερώφ;

«’'Αχ! Βάνδα μ.ου ! έάν ηδύνασο 
«ν’ άναγνώσης έντός τής καρδίας μ.ου' 
«ή πρός σέ τρυφερότης καί αγάπη μοι» 
«είνε άπειρος. Κοινωνώ τέλος μετά 
«τόσον μακρόν χωρισμόν! Νοερώς σέ 
«περιπτύσσομαι, προσφιλής κόρη καί 
«καλύπτω τήν ώραίαν κεφαλήν σου μ.έ 
«τάς μητρικάς θωπείας μου.

«ΓΗ μήτηρ σου

•Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΑ  ΚΡΤΛΩΦ.»

Ή Βάνδα άνέγνωσε τήν έπιστολήν 
ταύτην μετά τόσης κατανύξεως, παρα
φοράς καί έκπλήξεως, ώστε αδύνατή 
κάλαμος νά περιγράψν) αυτά.

Έρρίφθη κλαίουσα εϊς τάς άγκάλας 
τής φίλης της, ητις συνεμερίζετο τήν 
τε χαράν καί εκστασίν της.

— Θά ήνε βεβαίως έκείνη, ·?,ν είδον 
παρά τώ Μιχαήλ Φεδερώφ" ή αξιολά
τρευτος έκείνη γυνή, περί ής σοί ώμί- 
λουν τοσάκις, καί ής οί γλυκείς έφθαλ- 
μοί άκτινοβολοΰν ώς οί σοί.

—  Είνε είσέτι ώραία ;
—  Σοί ομοιάζει’ άλλ’ αί λύπαι προ

σέθεσαν είς τήν ώραιότητά της οδυνηρά 
ίχνη αΰστηράς εύγενείας καί άςιοπρε- 
πείας.

Μετά τόν σύντομον τοΰτον διάλο
γον, ή Βάνδα έπλησίασε πρός μ.ικράν 
μονόπουν τράπεζαν καί ηρχισε άναγι- 
νώσκουσα τό χειρόγραφον.

«’'Ημην δεκαεξαετής, ότεσυνήντησα 
έν ’Ιταλία τον πρίγκηπα Κρυλώφ. Ητο 
τέλειος εΰγενής, μέγας κύριος καθ’ όλην 
τήν σημασίαν τής λέξεως, ευπροσήγο
ρος, χαρίεις καί σχεδόν πλάνος. Μέ Α
γάπα περιπαθώς. Έδεικνύετο κατά συ
νέπειαν πρός έμέ άγαθός, γλυκυς καί 
γενναιόφρων" συν τοΐς άλλοις είχε καί 
τό δέλεαρ τοΰ όγκου τοΰ ονόμ,ατός του 
καί τοΰ πλούτου του. ’Εν μια δηλαδή 
λέξει κατείχε παν ό,τι δύναται νά θαμ- 
βώση καί νά θέλΕνι μίαν νέαν κόρην. 
’Επίστευσα ότι τόν ηγάπων, καί ένό- 
μ.ισα ευτυχίαν μου ότε συνηνεσα νά τόν 
νυμφευθώ.

Τό πρώτον Ετος τοΰ γάμου μου υ- 
πήρξεν ευτυχές.

'Ο πρίγκηψ είχεν άπο-^λειστικόν ια
τρόν τής οικίας του γέροντά τινα Νι
κόλαον Μάρκεβιτς, όστις τώ ήτο λίαν 
άφοσιωμένος.

'Ημέραν τινά 5 Μάρκεβιτς είπεν είξ 
τόν πρίγκηπα.
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—  Είμαι γέρων, ί  υγεία μου ε’ νε 
επισφαλή;· θά δετ,ση) ίσως μετά τ ινα  
χρόνον νά ευρητί  διάδοχόν μου. Με
ταξύ τών δούλων σας, άπο πολλοΰ -/ίδιο 
χρόνου, παρατηρώ νέον τινά κεκτημέ- 
νον άξιοσημείωτον εύφυΐαν. Τόν έβοή" 
θησα μάλιστα ολίγον εί; την σπουδήν 
του' δ [ερεύς τώ έξέμαθεν επίσης την 
λατινικήν4 είνε δεκαοκταετή;· ’Ολίγα 
ετη σπουδής είς το πανεπιστήμιον τοΰ 
Κιέβου ή της Μόσχας θά έπαρκέσουν 
ΐνα καταστή αξιόλογο; ιατρός.

—  Πώς ονομάζεται; ήρώτησεν- δ 
πρίγκηψ·

—  Μιχαήλ Φεδερώφ.

Γ0  πρίγκηψ συνέσπασε τάς δορΰς.
—  Μήπως εινε δ υιός τοΰ άθλιου ε

κείνου Φεδερώφ, δστις διήγειρεν εναν
τίον μου τούς χωρικούς τής Βιέλας;

— Φεΰ! ναί, μπάρινε, άπεκρίθη δ 
Μάρκεβιτς. Ά λ λ ’ εινε υπεύθυνος δ υιός 
διά τά σφάλματα τοΰ πατρός του ; 'Ο 
Μιχαήλ εχει χρηστότατον χαρακτήρα, 
καρδίαν έξαίρετον, και φρονώ δτι θά 
ήτο απώλεια δι’ υμάς, άν τόν άφίνατε 
νά παρέλθη έν μέσω τών λοιπών δού
λων άπαρατήρητος, ένώ ιήδύνατο, έκ- 
παιδευθείς, νά σάς παράσχη τάςπολυ- 
τιμοτέρας υπηρεσίας

— ’’Εχει δίκαιον δ Μάρκεβιτς, προ
σέθεσα εγώ τότε, διότι ήμην παροΰσα 
είς την συνδιάλεξιν ταύτην. Σε παρα
καλώ, Πέτρε, μετακάλεσον τόν νέον 
αύτόν, έρώτησέ τον, καί εκ τών άπο- 
κρίσεών του κρΐνεται τίνος καλοΰ εινε 
άξιος νά τύχη.

Τ0  πρίγκηψ ενέδωκεν είς τήν επιθυ
μίαν μου.

'Ο Μιχαήλ εΤχεν ώραίους βαθεΤς 5- 
φθαλμούς και φυσιογνωμίαν ένταυτώ 
ζωηράν και σοβαοάν- Έ π ί  τοΰ προσώ
που άντενακλατο ώς τις αίγλη εύθύτη* 
τος, και εύγενείάς ψυχής.

Δέν άπήντησα πΌ^λάς δυσκολίας είς 
το νά πείσω τόν πρίγκηπα νά τόν άπο- 
ττείλη είς τό πανεπιστήμιον τοΰ Κιέ
βου.

Είς τό τέλος τοΰ πρώτου έτους είχε 
λά€ει τό πρώτον βραβεΐον.

Έ π ι  ταΐς πα-ραινέσεσι τοΰΜάρκεβιτς 
συγκατετέθη νά τόν άποστείλη διά τάς 
σπουδάς τοΰ δευτέρου έτους είς Μόσχαν, 
ένθα τά μαθήματα ήσαν ανώτερα.

Μετέβη εις Μόσχαν, ενθα μ ε τ ’ολί
γον διεκρίθη μ ε τα ξ ύ  δλων τώ ν φ ο ιτη 
τώ ν  τή ς  ιατρ ικής  Σχολής-

Οί «υμμαθηταί του άπηύθυναν τότε 
είς τόν πρίγκηπα παράκλησιν, δ ι ’ ή; 
έπεκαλοΰντο τήν συνδρομήν του είς πε
ραιτέρω άνωτέρας σπουδάς τελειοποιή
σ ω ; ,  άφοΰ έφαίνετο δτι ητο προωρ-

σμένος νά διαπρέψη είς τόν ιατρικόν 
κλάδον.

Είς τήν παράκλησιν ταύτην τών συμ
μαθητών του δ Μιχαήλ συνηνου καί τήν 
ίδικήν του.

Έπεθύμει νά μεταβή είς Πετρούπο
λ η  ενθα ήλπιζεν δτι θά ευρισκε θέσιν 
τινα ΐνα διατηρήται καί Ιξακολουθή 
συγχρόνως τάς περαιτέρω έπιστημονι- 
κάς μελέτας του. Έξελιπάρει κυρίως 
τόν πρίγκηπα νά τώ άποδώση τήν έ- 
λευθερίαν του.

Άναγνώσας τάς δύο ταύτας έπιστο- 
λάς, δ Κρυλώφ κατηγανάκτησε. Τόν 
ήρώτησα τί εχει, καί είς άπάντησινμοί 
εδειξε τάς δύο έπιστολάς.

—  Ιδού, μοί είπε-, μέχρι τίνος ώθεΐ 
τή,ν δργήν μου ή αχαριστία τοΰ προ- 
στατευομένου σου. *Αχ! τό αιμα δέν 
μεταβάλλεται ποτέ’ είνε αίμα έπανα- 
στάτου εκείνο δπερ ρέει είς τάς φλέβας 
του. Μέ άνταμοίβει δηλαδή διά τάς 
ευεργεσίας άς τώ έπεδαψίλευσα, αίτών 
μοί τήν άπελευθέρωσίν του. Καί έδα- 
πάνησα έν τούτοις διά νά τόν προα- 
γάγω περισσότερον τών δύο χιλιάδων 
ρουβλίων. Καί ζητεί ϊ τ ι  τόρα καί τήν 
ελευθερίαν του. Άναμφιβόλως μέ περι
παίζει.

Μάτην έπειρώμην νά φέρω τόν πρίγ
κηπα είς λογικήν σειράν σκέψεως.

— θ ά  πωλήσω £ν κόσμημά μου, 
τώ λέγω" τό έλάχιστον έκ τών άδα- 
μαντοκολλήτων κοσμημάτων, πωλού- 
μενον ισοφαρίζει μέ τάς δαπάνας, είς 
άς ύπέρ αύτοΰ ύπεβλήθητε ΐνα προαγά- 
γητε μίαν σπανίαν εύφυίαν καί επιμέ
λειαν, δπερ, Πέτρε μου, εινε πολυτιμό- 
τερον καί τοΰ πλέον βαρυτίμου βρα- 
χιονίου 3j δακτυλίου.

Ούδέν ^θέλησε ν’άκούση' κατεφέρθη 
έναντίον μου, ελέγχων με δτι οΰτω 
υποθάλπω τά επαναστατικά φρονήμα
τα , άτινα μέλλουσι νά δδηγήσωσι τήν 
'Ρωσσίαν είς αναρχικόν όλεθρον.

Ταΰτα συνέβαινον τώ 1857. 'Ο ’Α
λέξανδρος εΤχε διαδεχθή τόν Νικόλαον. 
Διεδίδ ετο καί πάντες άνέφερον περί 
τών φιλελευθέρων διαΟέσεών του καί 
κυρίως περί τοΰ σκοποΰ του τοΰ νά χει
ραφετήσω τούς δούλους.

Έπειράθην λοιπόν κατόπιν νά παρα
στήσω είς τόν πρίγκηπα δτι μετ’ ολί
γον, άν έγίνετό τ ι  τοιοΰτον, ήθελεν ά- 
πολέσει παν έπί τοΰ νέου τούτου δ ι
καίωμα καί επομένως οτι θά ητ9 μυ
ριάκις προτιμώτερον καί φρονιμώτεοον 
άμα δέ καί έπιδεικτικώτερον μέσον 
έπιδείξεως μεγαλοφροσύνης νά κάμη 
τή,ν θυσίαν αυτήν καί απελευθερώσω} 
τόν δυστυχή Μιχαήλ Φεδερώφ, δστις 
άλλως θά ήτο πάλιν καί έν τή περι- 
πτώσει ταύτη ευγνώμων είς αύτόν.

Ή  έπιμονή μου άπέληξε είς τό νά 
τόν ερεθίσω είς τό έπακρον.

- -  Οίκτείρω καί περιφρονώ τή άλη- 
θεία τήν ευγνωμοσύνην τοΰ αθλίου τού
του, μοί είπε.

Μετά μεσημβρίαν τής αύτής ήμέοας 
είδον τόν ιερέα, είς 8ν ώμίλησα, καί 
δστις μεταβάς παρά τώ πρίγκηπι κα- 
τώρθωσε νά τόν πείση νά συγκατατεθή 
τούλάχιστον εις τό νά τόν άποστείλη 
είς Πετρούπολιν.

—  Έ σ τω  λοιπόν! άφοΰ τόσον εν
διαφέρον αίσθάνεσθε υπέρ αύτοΰ, άς 
υπάγη καί είς Πετρούπολιν' συγκατα- 
τίθεμαΓ διότι θά εΐπω ώς δ κόμης τοΰ 
Βέργ: ούδείς δύναται ν’ άντιστήείς ενα 
ιερέα καί είς μίαν Πολωνίδα.

(fH συνέχεια είς τό επόμενον.)

2ΤΕΦΑ3ΥΟΣ S E P M B 0 2

Έκεϊ μακράν, πολύ μακράν τοΰ γα- 
λανοΰ μας ούρανοΰ, μακράν τής πεφι- 
λημένης αύτώ πατρίδος, τής πατρικής 
στέγης, τών φίλων τής παιδικής του 
ηλικίας, μακράν άκόμη τής μητρικής 
αγκάλης, έκεϊ υπό τά πάγη τοϋ βορρά 
έξέπνευσεν δ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΕΡΜΠΟΣ,!

Άνέτελλεν ή ήμερα τής εορτής του....
Έν τώ οϊκω του πάντες άνέμενον 

τήν ημέραν έκείνην μετά χαράς μυστι
κής άνεκφράστου, μεθ’ής άναμένει νά 
πανηγυρίση ή οικογένεια τήν εορτήν 
προσφιλοΰς αύτή μέλους άποδημοΰντος 
είς ξένην γήν. Καί δ Σ τ έ φ α ν ο ς  ήτο 
τό προσφιλέστεοον άντικείμενον τής 
οίκογενείας Σέρμπου, ή γλυκυτέρα αύ
τής ελπίς, τό ώραιότερον τών 5νείρων 
της.

Έγέλα δλος δ πατρικός οίκος, έχα'.- 
ρεν, ήγάλλετο είς τόν αναλογισμόν δτι 
δ προσφιλής του Σ τ έ φ α ν ο ς  υπό τών 
αύτών θά κατείχετο αισθημάτων, άνα- 
λογιζόμενος καί αύτός, δτι έν τή πα
τρική στέγη ούτωσί πανηγυρίζουσι τήν 
εορτήν του.

Ά λ λ ’ δ Στέφανο; τή,ν ημέραν εκείνην 
δέν ύπήρχεν εί; τή,ν ζωήν.

Ή  άληθώ; Ελληνική του καρδία 
είχε παύσει πλέον νά πάλλη,'ή  όέ ψυ
χή του, ή μεγάλη καί άγνή του ψυχή 
έπέτα τήν ήμέραν τής έορτής του είς 
τούς ουρανούς.

Τόσα εύγενή α ίσ θ ή μ α τ α  έκδηλού- 
μενα κ α τ ά  π ά σ α ς  α ύ το ΰ  τ ά ς  σχέσεις ,  

I τό β α  φρονήματα  δψηλά ά π α σ τ ο ά π τ ο ν -



62 Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν

τ α  είς τ ά ςε ΰ γ ε ν ε ϊς  αυτοΰ μ ε λ έ τ α ς ,  τ ό -  I 
σον έγρήγορβς νοΰς, τοσ α ύ τη  ε ιλ ικρ ί
νε ια, τόση μ ε ιλ ιχ ιό τη ς  χαρακτήρος, τ ά  
π ά ν τ α ,  τ ά  π ά ν τ α  έσβέσθησαν έν μ ια  
σ τ ι γ μ ή  καί μόνη.. .

Καί δ ταλαίπωρος οίκος μετέβαλε 
την ημέραν της εορτής εις ημέραν πέν- 
θονί} καί τούς γέλωτας διεδέχθησαν 
δά* ρυα, καί την χαράν ή οδύνη, και 
εκλινε ώχραν την κεφαλήν αΰτή; η ά 
τυχης οικογένεια ύπο το βάρος τής συμ
φοράς.

Πόση χ α ρ ά  θά κ α τ έ χ η  κ α τ ά  τ ά ς  ή 
μέρας α ύ τ ά ς ,  τά ς  α γ ία ς  τά ς  χα ρ μ ο -  
σύνους ήμέρας, τούς γονείς τ ά  τέκνα ,  
τούς αδελφούς, τον κόσμον δλον! άλλά  
κ α ί  πόση άφορμή σ τενα γμ ώ ν  θά ώσιν 
α ί ήμέραι α ύ τ α ί  διά  τή ν  πληγε ΐσαν  οι
κογένειαν.

’Ω! καί έγώ, δ τών παιδικών τοΰ 
Στεφάνου χρόνων φίλος, καί έγώ, μα- 
καρίζων τούς χαίροντας κατά τάς ώ- 
ραίας αΰτάς ήμέρας, αίσθάνομαι τήν 
ανάγκην νά κλαύσω τήν αιωνίαν στέ~ 
ρησιν τοΰ καλού μου φίλου, καί νά 
άναμίςω το δάκρυ μου εις τά  τόσα δά
κρυα τοΰ πληγέντος οίκου.

Έ άν μακράν εις ξένην γήν άπεπτη ή ψυχή σου 
αν σε αφήκε, Στέφανε, χρυσόνειρος ο βίος 
θά ζη εν τη καρδία μας θαμμένη ή μορφή σου 
Χιά η ψυχή σου μεθ’ ημων θά ιπτατ’ αιωνίως-

28 Δεκεμβρίου 1879.

Λ .  Κ .

P A R I S - M U R C I E

Καθ’ά εν τώ προηγουμένζ) άριθμφ 
άνηγγείλαμεν, ελάβαμεν το έν Παρι- 
σίοις έκδοθέν μοναδικον τοΰτο φυλλά- 
διον, οπερ εδημοσιεύθη τη έπιστασίο: 
επιτροπής τοΰ Γαλλικού τύπου. Έν 
αΰτώ διαλάμπουσι πλεϊστοι δσοι μαρ- 
γαρΐται τών διασημοτέρων φιλολόγων 
καλλιτεχνών καί έξοχωτέρων άριστο- 
τεχνών, οΐτινες διά τή; συνεργασίας 
αΰτών συνέτεινον είς τονάνακουφισθώσι 
κατά τύ ένον τά θύματα τής έν Μουρ- 
κία πλημμύρας υπέρ ών ζωηρόν ένδια- 
φέρον ήσθάνθησαν οί αγαθοί καί γεν
ναίοι Γάλλοι. Τοϋ I 'a r is -M u rc ie  έντος 
ολίγων ώοών έξηντλήθη πάσα ή πρώτη 
εκδοσις ηύη δε ενεργεΐται δευτέρα με- 
γαλειτέρα τή; πρώτης, διότι αί αιτή
σεις είσίν άπειροι.

Τοΰ φυλλαδίου τούτου μικοάν τινά 
ιδέαν θέλομεν δώσει είς τούς κκ. συν- 
δρομητάς μας δημοσιεύοντές τινα τών

Ιν α ΰ τ ώ  περιεχομένων καί κ α τ α χ ω ρ ί -  
ζο ντες  κ α τω τέρω  σύνοψιν τώ ν  περ ιε 
χομένων.

Α Τ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Α

Π ά π π α  Λέοντος X II.  —  Άλφόνσου 
XII βασιλέως τ ή ς  ' Ισ π α ν ία ς .  — Τοΰ 
βασιλικού ζεύγους τώ ν  Κάτω Χωρών.
—  Τοΰ βασιλικού ζεύγους τής Πορτο- 
γαλλίας.— Τής βασιλίσσης Ισαβέλλας.
—  Τοϋ κόμητος καί τής κομήσσης τής 
Φλάνδρας. — Τής πριγκηπίσσης Λουί- 
ζης τής Δανιμαρκίας.— Τοΰ πρίγκηπος 
τής Δανιμαρκίας.— Τοΰ πρίγκηπος καί 
πριγκηπίσσης τής 'Ρουμανίας. —  Τού 
Κεδίβου— Τοϋ πρίγκηπος τής Βουλγα
ρίας.·—  Τού δουκος Ώ μ ά λ .1— Τού Ά 
λικου (Βογορίδου) πασά .— Τοϋ καρδι
ναλίου Ν ίνα .— Τοΰ καρδιναλίου Her- 
genuruether. —  Τοΰ Πατριάρχου τών 
Ινδιών.— Τοΰ Βάδδιγκτων.— Τοϋ δου
κος τής Τόρης. ·— Τοΰ πρίγκηπος Γορ- 
τσακώφ.'— Τοϋ βαρόνου Χάΰμερλε.—  
Τοϋ πρίγκηπος Χοχενλό^ ε.— Τοϋ Λέον
τος Γαμβέττα. —  Τοϋ Γλάδστωνος.—  
Τού Αιμίλιου Καστελλάρ.— ΤοΰΜόλτκε.
•— Τοϋ Μαντάύφελ.— Τού στρατηγού 
Ίγνάτιεφ. —  Τοΰ Όσμάν πασά. —  Τοΰ 
Γαριβάλδη.— Τοϋ Φερδινάνδου Λεσσέψ.
—  Τού Κογκαλνιτσεάνο. —  Γ̂οϋ στρα
τηγού Τούρκου κτλ. κτλ.

Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Ν

Ή  Α δ ελφ ό τη ς  ύπο Ούγχώ. — Α ΐ-  
τησις συγγνώ μης  υπο Α. Α ουμά. —  
Π ροσεγγισ ις τών έθνων, υπο Ανφώρ.
— 'Ε ά ν  ημην Ν ομάρχης του Σηκουά
να ύπο Γ α ρ ν ιέ .— Surs'um  Cordci υπο 
Μ ερμ ιλόδ . — ’Α ρχαίος ισπανικός μ ύ 
θος., τό Ψ'εΰδος καί ή 'Α λήθεια , ύπο 
Λ αβουλα ίη . — Π αρίσιοι-Μ ουρκία, ύπο 
Μ ό λινς . — Sol fa tare, υπο Ά δ ά μ . —  
'Ε κείνη ! ύπο Κ οπέ.—-Σ υιιβουλαί είς 
τούς έν ωρα γάμου, ύπύ Ό κ τά β  Φε- 
γιέ. — ’Ε ντυπώ σεις άοιδοΰ, ύπο Ά δ ε -  
λ ίνα ς  Π ά ττη .— Ισ το ρ ία  ένός έπενδύ- 
του, ύπο Κ α λιφ έ . —  Ή  Χ η μ ε ία  ύπο 
Β ερτελότ. —  ' 11 Σ χ ο λ ή , ύπο ’Ιουλίου  
Σίμωνος. — Β ά γιερ , ύπο 'Ιακώβου 
'Ό φψ εμπάχ. —  Μ ύθος, ύπο Σάρας  
Βερνάρδου. — Τό κοινωνικόν πρόβλη
μ α ,  υπο Φ ελίζ. — 'Α πομνημονεύματα  
εκ των πλημμυρώ ν, ύπο Α. Αωδέ. —  
Π ατριω τισμός καί Κ οσμοπολιτισμός, 
ύπο Λ ο υ ί Β λά ν . —  rO νιος τοϋ Α ον- 
Κ ιχώ του ,υπο  Ε. Κάρο.— Φόρος ασφα
λε ία ς , ύπύ Α ιμ ίλ ιου  Γιραρδίνοα .— 
Π ερί της οδύνης, υπο Ζ ο λά  κτλ. κτλ.

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

τών εξής διασήμων ζο)γράφων:
ΓΙΓ παριστώσα τήν πλημμύραν έν 

'Ισπανία' σύνθ^σις Gustave Dori, κα-

τα λ α μβ ά νουσα  σχεδόν  δλην τή ν  π ρ ώ - 
την  σελίδα. Καί είκοσι τέσσαρας ε τ ι  
διαφόρου μεγέθους κα ί  είδους τ ώ ν :
Meissonier. Geronne, M udrazo , Du- 
bufe, B astim -Sepage , Ton Bobert- 
F leury , Boulanger, Berne-Bellecour, 
Vibert, Jean-P aid  Laurens, Hebert, 
Wormes, H enner , Leloir, Melingue, 
Da NcuvM e, Corolus D uran, F an tin , 
Latour, Cabanel, Detaille, Bougue- 
ra u , Clair in  καί τής δεσποινίδας Ab- 
benxa (θυγατρος τοϋ περιωνύμου ζω
γράφου A bbem a).

Μ Γ Ρ Ι Α  0 5 Λ

Έξεδόθη ύπο τοϋ εφόρου τοϋ βου- 
λευτηρίου κ. Τιμολέυντος Φιλήμονος 
εκθεσις περί τής Β ε β λ ε ο Ο ή κ ^ ς  τί5ς 
Β ο υ λ ή ς  (1878— 1879), έξ ής μαν- 
θάνομεν, δτι σπουδαΐαι καί σημαντικαί 
υπήρξαν αί πρόοδοι καί αί βελτιώσεις 
αΰτής άπύ τού μηνος 8βρίου τοΰ π α 
ρελθόντος έτους καθ’ 8ν χρόνον εΐχεν 
ύποβληθή ή τελευταία εκθεσις τοΰ κ. 
Φιλήμονος. Ύπερβαίνουσιν ήδη τούς 
π ε ν τ η κ ο ν τ α κ ε σ χ ι λ έ ο υ ς  οί τόμοι 
τών άπαρτιζόντων τήν βιβλιοθήκην ταύ
την συγγραμμάτων άπο τεσσαρακοντα- 
κισχιλίων εις ους ήριθροΰντο προ Ιτους. 
Είς τούτους δέ δέν περιλαμβάνονται τά 
έν ταΐς άποθήκαις άποτεθϊιμένα τεύχη 
καί τά είσέτι έν τοϊς κιβωτίοις, ατινα 
συμποσοΰνται περί τά  είκοσακισχίλια. 
"Ωστε έν δλω ο άρίθμύς τών συνηγμέ- 
νων έν τώ ίδρύματι τούτο) τόμων υ
περβαίνει σήμερον τάς 2 0  Ο ( Η ) .  
Ό  κ. Φιλήμ.ων είς ού τον σπανιώτα- 
τον, ίσως μοναδικον ζήλον οφείλεται ή 
τεραστία αυτη συντέλεσις τοϋ Ιργου έν 
οΰτω βραχεί χρόνου διαστήματι, λε
πτομερώς αναφέρει εν προς έν προσφιλή 
δνόματα δωρητών πολυτίμων, πλήν 
τών διά τών ψηφισθεισών πιστώσεων 
τής βουλής άγορασθέντων καί τών δω
ρεών τών ξένων κυβερνήσεων. Εκθέτει 
επίσης τά τού άναγνωστηρίου τής βι
βλιοθήκης ταύτης, δπερ άναδείκνυται 
το πλουσιώτερον καί πληρέστερον κατά 
τήν ’Ανατολήν, έκ τών πρωτίστων τής 
Μεσογείου. Έ ν  τέλει δέ έκφράζει εΰ- 
γνωμοσύνην προς τρία πρόσο^πα, ών 
τήν νοήμονα συνεργασίαν θεοιρεΐ μεγά- 
λω; ύποβοηθήσασαν αΰτον, προς τον έν 
Λονδίνω, κ. ’ίω. Γεννάδιον, προς τον έν 
Παρισίοις κ. Σπ. Κόμνον καί προς τον 
έν Μονάζω κ. Ν. Γ. Πολίτην, δι’ ών 
έγένοντο αί μεγαλείτεραι δωρεαί, δια- 
φόροιν ομογενών μας καί λίαν εύθηναί 
άγοραι έπιτυ^ώς. 'Γποβάλλων τά ύ-
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περευάρεστα ταΰτα αποτελέσματα εί; 
τήν βουλήν <5 κ. Φιλήμων προτείνει καί 
πάλιν νά παράσχη αύτώ η βουλή τήν 
καί κατά το παρελθόν ένίσχυσιν έλίγον 
έπηυξημένην άλλά πολύ δεδικαιολογη- 
μένως, έξαιτεΐται τήν άδειαν δπως 
προβή ίίς διαγωνισμόν περί σχεδίου 
κατασκευής οικοδομήματος ίδίου τής 
βιβλιοθήκης, εκφράζει τήν ελπίδα δτι 
ένδεχόμενον νά ευρεθώσιν η πολλοί η 
εις φιλογενή; ελλην νά καταβάλωσι τάς 
πρδς τοΰτο δαπάνα;, και τήν πεποί- 
θησιν, δτι τδ έπιδν Ιτος εκατόν χ ιλ ιά 
δας νόμων θ’άριθμή. νΗδη ή βιβλιοθήκη 
αυτη έγένετο γνωστή τή Ευρώπη, πάν
τες οί παρεπιδημοΰντες έν ’Αθήναις 
αλλοδαποί άποθαυμάζουσι τδ εργον 
ένώ άφ’ ετέρου τήν ευγνωμοσύνην τών 
σπουδαζόντων ελλήνων έπισπδί πρδς 
τήν βουλήν ή σύστασις τοϋ πλουσιω- 
τάτου τούτου πνευματικοϋ ταμείου, οΰ 
ή αξία υπερβαίνει ϊσως $δη τδ Ικα- 
τομμύριον. Τάς ευχαριστίας μας καί 
πάλιν τώ πρωταθλητή έν τώ εργω 
τούτω κ. Τιμολ. Φιλήμονι (Έφημερίς)

»
* *

Παρισιανή τις έφημερίς διηγείται τδ 
έξης ανέκδοτον περί τοΰ Γρεβύ. Ώ ν  
δεξιώτατος σφαιριστής, πρίν γίνη πρόε
δρος της δημοκρατίας έφοίτα είς κα- 
φενεΐόν τ ι  παρά τδ Λοΰβοον, Ινθασυμ- 
παίκτορα είχε συνήθως ενα έκ τών θα- 
μώνων, άνθρωπον εύπρεπώς ένδεδυμέ- 
νον, οΰ ουδέποτε έφρόντισε νά έοωτήσ/ι 
το όνομα- Μόνον άφοΰ άνηγορεύθη πρόε
δρος, έπληροφορήθη κατά τύχην δτι ό 
συμπαίκτωρ του εκείνος ήτο νεωκόρος 
ναοΰ τίνος τών Παρισίων. Ά λλ’δ Γρεβύ, 
άληθής δημοκρατικός τά αισθήματα 
καί εφαρμόζων τάς περί ίσότητος θεω
ρίας εί; τδν ίδιον έαυτοΰ βίο ν, καί μετά 
τήν άνκκάλυψιν ταύτην δέν περιεφρό- 
νησε τδν συμπαίκτορά του καί ίδών 
δτι τά ανάκτορα τών Ήλησίων πεοιεΐ- 
χον έξαίρ ετον σφαιρίστήοιον τόνπροσε- 
κάλεσε μίαν ημέραν είς σφαιρομαχίαν. 

ι Καί τοΰτο μέν είναι φυσικώτατον. Άλλά 
το αστεΐον είναι δτι ό νεωκόρος συνέ
πεσε νά ηναι παράφορο; μοναρχικός καί 
εις τήν πρόσκλησιν τοΰ προέδρου τής 
δημοκρατίας άπήντησε μετά περιφρο- 
νήσεω; : « ’Εγώ είς τοιαΰτα μέρη δέν 
συχνάζω ! »

■*
# *

© α λ ά σ σ ι α  β ά θ η .  —  Είναι άδύ- 
. νατον νά προσδιορίση τις μέχρι τίνος 

βάθους φθάνει τό κράτος τοΰ θαλασ
σίου ζωολογικοΰ βασιλείου’ γνωστόν 
μόνον δτι τ-' ζώα τών μεγάλων θα
λασσών είσί διεσπαρμένα είς άπεράντ-Α

τους εκτάσεις- οί άνεμοι καί τά ρεύ
ματα άναγ<άζουσιν αυτά νά ταξει- 
δεύωσιν άδιακόπως, ή δέ διαφορά τοΰ 
κλίματος μόνη θέτει φραγμόν . άνυπέρ- 
βλητον είς τήν πορείαν των.

"Ενεκα τοΰ άχανοΰς της επιφανείας 
τών ωκεανών τά βάθη αύτών καθί
στανται ανεπαίσθητα διότι άναλο- 
γοΰσι πρός δεξαμενήν υδατος ϊχουσαν 
εκατόν μέτρων διάμετρον καί βάθος 
τριών εκατοστόμετρων’ καί έν τούτοις 
έάν ή υδρόγειος σφαίρα κατεποντίζετο 
είς τά υδατα εχοντα πυθμένα έπίπεδον 
θά υπήρχεν έπί της σφαιρικής έπιφα- 
νείας αυτής φλοιός υδατος πάχους 
2800  μέτροιν.

Τδ κατά μέσον όρον βάθος τοΰ ’Ω
κεανού κατά τήν 60 μοίραν νοτείου 
πλάτους είναι 4 ,0 0 0  μέτρων, τδ δέ 
μέγιστον μέχρι τοΰδε καταμετρηθέν 
βάθος είναι 8 ,0 0 0  μέτρων.

Είς βάθος 4 ,000  μέτρων ή πίεσις 
είναι πλέον τών τετρακοσίων χιλιο- 
γράμμων ?) 312  δκάδων κατά τετρα
γωνικόν έκατοστόμετρον’ άναμφιβό- 
λως, ώς παρατηρεί τις, καί τά θαλάσ
σια ζώα άνέχονται τήν φοβεράν ταύ
την πίεσιν επίσης καλώς δπως καί 
ημείς τήν τής άτμοσφαίρας. τάπλεΐστα 
δέ έξ αυτών δέν φαίνονται ποσώς ενο
χλούμενα υπό τής μεταβολής, $v ύφί- 
στανται άνερχόμενα διαμιας έπί τής 
έπιφανείας" ένώ τινά έξ αύτών προικι
σμένα διά νηκτικών κύστεων έξοιδαί- 
νονται κατά παράδοξον τρόπον, έκλε- 
πίζονται καί οί οφθαλμοί αύτών έξέρ- 
χονται τής κεφαλής διότι τά έν τή κύ- 
στει αύτών αέρια διαστέλλονται.

Τό ηλιακόν φώς δέν εισδύει πολύ 
είς τά θαλάσσια βάθη' κάτωθεν τών 
300  μέτρων αί φωσφορικά! λάμψεις 
ιχθύων τινών μόναι πιθανώς φωτίζουσι 
κατά τοπικά καί χρονικά διαλλείμ- 
ματα τάς φοβέρας έκείνας αβύσσους.

*
* *

Οί μέτοχοι άναριθμήτων εταιριών 
άερόφωτος έν Ευρώπη κατέχονται υπό 
άπεριγράπτου συγκινήσεως. ’Επανει
λημμένα τηλεγραφήματα έξ Αμερικής 
άγγέλλουσιν δτι ό έζ έπαγγέλματος 
έφευρετής Έδισων έτελειοποίησε τό 
λεκτρικδν αύτοΰ φώς έπί τοσοΰτον ώ
στε νά δύναται ν’ άντικαταστήστι έν 
πάσαις τα ΐ;  δημοσίαις καί οίκιακαΐς 
χρήσεσι τδ άερόφως. ΓΗ ηλεκτρική λυ
χνία τοΰ Έδισώνος παρέχει αντί έλα- 
χίστης δαπάνης άπλετον φώς άνευ κυ- 
ίλατισαών, δέν φθείρεται δ’ ευκόλως. 
Ή δη ή νέα έφεύρεσις έδοκιμάσθη έν 
πολλαΐ; οίκίαις τοΰ Νεοβοράκου καί 
επέτυχε θαυμασίως. ’Εν διαστήματι ο
λίγων ίμερων αί μετοχαί τής υπό τοΰ

Έδισώνος συστηθείσης εταιρίας άνήλ- 
θον άπό 500 φράγκων είς είκοσακισ- 
χίλια αί δέ μετοχαί τών εταιριών τοΰ 
άεριόφωτος υπετιμήθησαν ένμιαήμέρα 
κατά 30— 50 φράγκα.

*
# *

’Εν ταΐς αίθούσαις τής αγγλικής αρι
στοκρατίας διαθρυλλείται τόδε τδ ά- 
νέκδοτον. Οί δύο υίοί τοΰ πρίγκηπος 
τής Ούαλλίας, Βίκτωρ καί Γεώργιος, 
πελαγοδρομοΰντες έπί τής κορβέττας 
«Βάκχης», παρετήρησαν, δτιοί ναΰται 
είχον έστιγμένον έπί τοΰ βραχίονος 
σταυρόν ?ι άγκυραν ?ι τά άρχικά γράμ
ματα του ίδίου ονόματος. Τούτους δέ 
βουλευθέντες νά μιμηθώσι καί οί δύο 
πρίγκηπες, έστιξαν έπί τής ρινός άλ- 
λήλων άγκυραν. ΓΗ βασίλισσα Βικτω
ρία καί οί γονείς των είναι άπαρηγό- 
ρητοι έπί τώ στίγματι, δι’ οΰ οί νεα
νίσκοι ήθέλησαν νά καταστήσωσι καί 
όρατώς διαρκή τήν άνάμνησιν τοΰ πρώ
του αύτών περίπλου τής ύφηλίου.

*
* *

Μηνί φεβρουαρίω γενήσεται έν Μαγ- 
κεστρία μεγάλη εθνική έπίδειξις γυ
ναικών, αΐτινες θά παρακαλέσωσι τήν 
κυβέρνησιν νά άποδοθή αύταΐςπρότών 
προσεχών κοινοβουλευτικών εκλογών 
τό τής ψηφοφορίας δικαίωμα, δπω$ ά- 
ποφαίνωνται καί αύταί γνώμην ·περΙ 
φορολογία; καί άλλων σπουδαίων έσω- 
τερικών ζητημάτων. Τή; έπιδείξεως θά 
συμμετάσχωσι μόνον γυναΐκε;' πρόε
δρο; δέ αύτών έσται ή κυρία Μ. Laren, 
σύιιβιο; βουλευτοΰ έξ ’Εδιμβούργου 
καί άδελφή τοϋ ’Ιωάννου Βρά'ίτ.

*
-* *

Κατά τήν υποδοχήν τή ;  πρώτη; 
τοΰ Ιτου; έν τοΐ; άνακτόοοι; τοΰ Βε
ρολίνου, τδν γενικόν θαυμασμόν εΠ,κυ- 
σεν ο αυστριακό; πρεσβευτή; κόμης Σε- 
χένυης, φέρων μεγαλοπρεπή στολήν 
Ούγγρου μέγιστα ,ιο;. Ή  στολή αυτη 
πατροπαράδοτο; έν τή οίκί$ τοΰ κό- 
μητος τ ιμ α τα ι3 0 0 .0 0 0  μαρκών. Α ντ ί 
κομβίων ϊγ ε ι  σμαράγδους καί σαπφεί
ρους. 'Η έπί τοΰ καλπακίου πόρπη ά- 
ποτελεΐται έξ άδαμάντων’ β δέ μαν
δύα; εΐναι χρυσοκεντημένο;.

*
* *

Έ ντδ; τοϋ νέου έτους ή βαυαρική 
δυναστεία νών Βιτελσβάχων συμπληροΐ 
τό επτακοσιοστόν έτος τής αρχής αύ
τής. Έν Μονάχω οί τά πρώτα φέρον- 
τες έν τή καλλιτεχνία έγραψαν ήδητά
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σχέδια μεγαλοπρεπεστάτης ιστορικής 
πομπής, κατά το πρότυπον τής πέρυσι 
γενομένης έν Βιέννη έπί τή πεντεκαιει- 
κοσαετηρίδι τών γάμων τοϋ αύτοκρά- 
τορος. Μόναι αί διάφοροι έθνικαί και 
τεχνικαί έργασίαι άπαιτοΰσι δαπάνην
2 5 0 ,0 0 0  μαρκών.

*
*  *

Το Μονάχον υπήρξε πάντοτε πόλις, 
εν ή αί καλαΐ τέχνα: έπροστατεύθησαν 
καί ήκμασαν. Ένώ κατά το παρίλθδν 
θέρος ή ζωγραφική και γλυπτική διέ- 
λαμψαν εν τή διεθνεΐ εκθέσει τής πό- 
λεως εκείνης, κατά το πρόσεχες θέρος 
θά διαγωνισθή έπί τής σκηνής τής αύ
τής πόλεως τδ άκρον άωτον τών γερ— 
μανών υποκριτών. Τον ΐούλιον θά δι- 
δα^θή έν τώ βασιλικώ θεάτρω σειρά 
κλασικών δραμάτων Γκαΐτε, Σχίλλερ, 
Σέξπηρ, Κλάϊστ καί άλλων, υπδ τών 
αρίστων υποκριτών τών θεάτρων Βερο
λίνου, Βιέννης, Μονάχου, Δρέσδης, Άψ- 
βούργου, ’'Αννοβερ, Καρλαοούης καί Λει
ψίας. Οί μέχρι τοΰδε δηλώσαντες δτι 
θά μετάσχωσι τών παραστάσεων είναι 
24 ύποκριταί καί 13 υποκρίτριαι. 'Η 
διεύθυνσις τής καλλιτεχνικής ταύτης 
πανηγύρεοις άνετέθη τω ονομαστώ υπο
κριτή τοϋ Μονάχου καί διευθυντή τοΰ 
δραματικού τμήματος τοΰ ο^δείου Ε. 
Πόσαρτ. 'Η τών ξένων συρροή προαγ
γέλλεται μεγάλη.

*
* *

Έ ν  Γίλλιγγάμ τοΰ Τσάταμ έδό- 
θη τή παραμονή τοΰ νέου έτους χο 
ρός, ού τίνος συμμετέσχον 59 γέροντες 
καί γραΐαι, ών πεο άθρόων ή ήλικία 
συμποσοΰται είς 4 ,2 5 9  ετη. ΓΟπάντων 
πρεσβύτατος, γεννηθείς τώ 1 790 , πρώ
τος έχόρευσεν έπιτερπώς αμα καί τε- 
χνικώς μετά τής συγχορευτρίας του, 
ίδούσης καί αυτής τδ φώς κατά την πα- 
ρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα. Τών ξέ
νων ή ηλικία κατά μέσον δρον άνέβαι-

νεν εις το 72 έτος" πάντες δε έχόρευ- 
σαν τούς έν τή νεότητι αυτών συνηθε- 
στέρους χορούς, ών οί πλεΐστοι παρε- 
δόθησαν ήδη εις την λήθην.

»
*  *

Την παρελθοΰσαν Κυριακήν ευρέθη 
έν Σύρφ έσφαγμένος έν τή οικία του 
καί «εριτίτυλιγμένος έν τώ έφαπλώ- 
ματι αύτοΰ χΧός τις πωλητής μαστί- 
χης έν ταΐς δδοΐς. Συνελήφθη συγγε
νής τις τοΰ δολοφονηθέντος εικοσαετής, 
καθ’ ου ύπάρχουσι πολλαί υπόνοιαι.

*
*  *

Έν Βώλω συνέβησαν τήν παρελθοΰ
σαν εβδομάδα τρεις σεισμοί σφοδροί, 
έξ ών πολλαί οικίαι διερράγησαν, φό
βος δέ μέγ ας έκυρίευσε τούς κατοίκους.

 ---------

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Ο λίαν γνωστός είς τον ποιητικήν 
κόσμον κ. Γεώργιος Μαρτινέλλης έδη- 
μοσίευσε νέαν σειράν λυρικών αύτοΰ 
ποιήσεων υπδ τδν τίτλον ΕΡΩΤΙΚΑ. Έκ 
τής ωραίας ταύτης ανθοδέσμης άπο- 
σπώμεν έν άνθος δπερ προσφέρομεν 
τοΐς κκ. συνδρομηταΐς ημών όντες βέ
βαιοι δτι ούτοι θέλουσι σπεύσει νάπο- 
κτήσωσιν δλόκληρον τήν ανθοδέσμην.

" Ε  ν α  ρ ό δ ο .

Είδες ποτέ σου £όδο
’Σάν τοΰτο νά σοΰ ’μοιάζει;
Ώ ,  κύττα πόση εκφράζει 
’Αγάπη τρυφερή!

Τδ πρώτον είναι τοΰτο 
Ποϋ έφέτος έγεννήθη’
Γιά τά χρυσά σου στήθη 
Τδ ’γέννησεν ή γή.

Χαριτωμένον άνθος
Ποϋ τδ θρηνοΰν οί κήποι ! 
Μόν’ ή ψυχή τοϋ λείπει, 
Έμψύχωσέ το σύ.

Άλλά γιατί καί τώρα 
Ώ ς πρώτα δέν μυρίζει; 
Ίδές το w<o; αχνίζει,
Τά φύλλα του πώς κλεΐ!

Λυπήσου το παρθένα’
Κάτι κρυφά τδ καίει,
Σοΰ φαίνεται πώς κλαίει, 
Ώ  ! ξέρω τδ γιατί.

’Περήφανο τδ ρόδο,
Ποΰ ’ς τ ’ άνθη βασιλεύει, 
Τδ χρώμα σου ζηλεύει,
Τά κάλλη σου φθονεί.

Καί σύ μ ’ Ινα φιλάκι, 
Παρθένα, μάγεψέ το 
’Σ τδ στήθος φύλαξέ το, 
Καί θά ταπεινωθή.

Τδν φθόνον έκεΐ μέσα 
Θά ίδής νά λησμονήση,
Κι’ ώς πρώτα νά μυρίση, 
Κι’ ώς πρώτα νά χαρή.

Ή  έν τή πρώτη σελίδι εΐκών 
παριστα τήν τόσον περιώνυμον 
νήσον Isoia Bella (Καλόνησον), 
ήν δημοσιεύομεν κατά προτροπήν 
πολλών φίλων τοΰ Παρθενώνος. 
Τήν περιγραφήν τής αληθώς ω 
ραίας ταύτης νήσου θά δημοσιεύ- 
σωμ-ν προσεχώς

Α Ϊ Ϊ Ι Ϊ  ΤΟΥ |γ '  ΑΙ Ϊ Ϊ ΙΓΜΑΤΟΣ

E id m ito r ia .
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