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ΕΚΔΙΔΕΤΛΙ Δ’Σ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ. ΕΝ ΑΘΠΝΑ1Σ, ΤΗΝ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1849.

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΑΙ.
(Συνέχεια. Ίδε ψυλλάοιον 44.)

Β.
Τήν επαύριον, μετά νύκτα άϋπνον, νύκτα ταρα

χής και αδημονίας, ή Ιωάννα προσηύχετο τό ποωί 
κατά τό σύνηθες, ζητούσα διά τής έκπληρώσεως τού 
εύσεβοϋς τούτου καθήκοντος νά εύρη τήνάναγκαίανείς 
τάςπολλά; καίδυσχερεΐς φροντίδας τη; καί είς τά; 
αμηχανίας και τούς κινδύνους τής θέσεώς της γα
λήνην, δταν ό δούξ τοΰ Σουφόλκ ένεφανίσθη ενώ
πιον της, καί, παριστάνων μέ ζοφερότατα χρώματα 
τήν παρούσαν τών πςαγμάτων κατάστασιν, τήν 
έβίασεν επεμύνως νά παραιτηθή, Αλλ’ ό λόρδος 
Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, οστις εϋρεθη παρών, κα'ι, καθώς 
είπαμεν ανωτέρω, έκληοονόμησεν όλ.ην τήν 
φιλοδοξίαν τού πατρός του, άντε'κρουσε τήν πρότα- 
σιν ταύτην, έξελέγχων τήν αδυναμίαν, ώς έλεγε,

τού Σουφόλκ· καί ή βασίλισσα, παρασυρομένη άπό 
τήν αγάπην της πρός τόν πρώτον, παρήκουσε τάς 
σοφάς παραινέσεις τού δευτέρου.

Αί πρώται άρχαί τής πόλεως, τόν λόρδον δή
μαρχον έχουσαι έπί κεφαλής, προσήλθαν άπό πρωίας, 
κατά τήν πρόσκλησιν τής ιωάννας· καί οσα τών μελών 
τού ιδιαιτέρου συμβουλίου δέν είχαν συλληφθή τήν 
προλαβοΰσαν, δέν εβοάδυναν καί αύτά νά συνέλθουν 
είς τήν συνήθη τών συνεδριάσει»»·; αύτών αίθουσαν. 
Αμα καθήσασα είς τον Οσόνον της, ή βασίλισσα 
διέταξε νά είσέλθουν οί απόντες, οίτινες καί ήλθαν 
αμέσως, κρατούντες υψηλά τήν κεφαλήν, καί, άφοϋ 
ψυχρά τήν εχαιρέτησαν, έκάθησαν. II βασίλισσα τό
τε έσηκώθη, καί ώμίλησεν ώς ακολούθως·

»Μυλόρδοι, σάς έπροσκάλεσα σήμερον ενώπιον 
μου, θέλουσα νά συσζεφθώ μέ τάς Ιΐςοχότητάς Σας 
περί τών καταλλήλων μέσων εις κατάπαυσιν τών 
αταξιών, τών ταραχών καί τών ανταρσιών τούτων, 
αΐτινες απειλούν τήν ζωήν μου, καί τήν κυριαρχική» 
εξουσίαν μου Τήν έςουσίαν ταύτην, δέν ήμπορώ 
ν' αμφιβάλω. ότρ τήν κατέχω νομιμως, διότι τήν 
εχω άπό σάς, μυλόρδοι, οίτινες δλοι ώμόσατε ενώ
πιον μου τόν όρκον τής υποταγής. Θαρρούσα λοιπόν 
άδιστάκτως είς τήν πίστιν σας, πίστιν τήν όποιαν 
καί οί νόμοι τής τιυ.ής καί ή σωτηρία τοϋ Κράτους
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άποτελοϋν χρέος ιερόν Six σας, ζητώ την συνδρομήν 
σας εις τάς παρούσας δυσχερείς περιστάσεις.

Τότε μακρός καί απαίσιος ψιθυρισμός ήγερθη 
εις τήν συνέλευσιν.

— Καί πώς ! έπανέλαβε συγκινηθεΐσα (*εχρι δα
κρύων ή Ιωάννα, μ’ εγκαταλείπετε τήν ώραν τοϋ 
κινδύνου; Αρνεΐσθε εις εμέ τήν συνδρομήν σας ;

— Μάλιστα ! άπεκρίθησαν πανταχόΟεν.
— Προδόται ! άνέκραξεν ό λόρδος Γυιλφορδ 

Δώδλεϋ, τήν ιδίαν σας καταδίκην άπηγγείλατε
—■ *Ο/ι, μυλόρδε, άπεκρίθη ό Σιμών Ρενάρ, 

άπ’ εναντίας, σύ καταδικάζεσαι ό ’ίδιος. . . Μυλεδη 
Ιωάννα Δώδλεϋ, ήκολούθησε μεγαλοφώνως, σύ 
ήτις ήρπασες τόν τίτλον καί τά καθήκοντα τής βα- 
σιλίσσης ! αναγορεύω ενώπιον σου βασίλισσαν τής 
Αγγλίας καί τής Ιρλανδίας τήν βασιλόπαιδα Μα
ρίαν, άδελοή.ν τοΰ ,άποβιώσαντος βασιλέως Κδουάρ- 
δου τοΰ ΣΓ', καί θυγατέρα τοΰ αοιδίμου Ερρίκου 
τοΰ II'.

— Ζήτω ή βασίλισσα Μαρία ! ε’πευφήμησαν 
πανταχόΟεν εις τήν αίθουσαν.

Ολίγοι τινές, διαφωνοΰντες, ήθε'λησαν νά διαμαρ- 
τυρηθοΰν, άλλ’ ό λόρδο; Πεμπρώκ, μεγάλως ενθου- 
σιασθείς, έσυρε τό ξίφος, καί, ρίπτων τόν πΐλόν 
του εϊς τάν άε'ρα, ανέκραζε·

— Μά τόν έπουράνιον Θεόν ! ομνύω νά διαπε
ράσω μέ τό ξίφος τούτο τήν καρδίαν εκείνου όστις 
δεν έπευφημήση καθώς ήμεΐς εις τήν άναγόρευσιν 
τής βασιλίσσης Μαρίας !

— Ακούσατε ! ακούσατε ! είπεν ό Σιμών Ρενάρ. 
Κηρύττω έν πρώτοι; ότι πάσα άντίστασις είναι 
ματαία. Επειτα, υπόσχομαι, έν όνόματι τής βασι- 
λίσσης Μαρίας, αμνηστίαν πλήρη καί τελείαν πρός 
όλου; όσοι άναγνωρίσουν έλευθέρως τήν εξουσίαν της· 
έξαιρουμένης όμως τής οικογένειας τοΰ δουκός σοΰ 
Κορθουμπερλάνδ, διότι ούτος είναι ένοχος έσχάτης 
προδοσίας, καί ή κεφαλή του έπρογράφη . . . Μυ
λόρδε Σουφόλκ, προσκαλώ τήν Εξοχότητά Σου νά 
παραόώσης εύθύς τάς κλείδας τοΰ Πύργου τοΰ Λον
δίνου.

— ίδοΰ αί κλείδες, άπεκρίθη ό δούξ.
Καί ενευσε πρός ένα τών κλητήρων, όστις άπέ- 

Οεσεν αύτάς εις τήν τράπεζαν τοΰ συμβουλίου.
— Πώς, μυλόρδε ! άνέκραξεν ό Δώδλεϋ, υπα

κούει; εις τοιαύτην πρόσκλησιν !
— Είναι περιττόν ν’ άντισταθώμεν πεοισσότεοον, 

άπεκρίθη ό Σουφόλκ· έλπίς πλέον δέν είναι.
— Ναι, έλπίς πλέον δέν είναι, έπανέλαβεν ή 

Ιωάννα. Μυλόρδοι, άποθέτω τήν βασιλικήν αξίαν 
£ί» χ,εΐράς σας. Είθε νά δείξετε πρός τήν Μαρίαν 
περισσοτέραν άφοσίωσιν, παρ’ όσην πρός έμέ έδείξα- 
τε ! . . . Γυιλφόρδ, ήκολούθησε, διά χάριν σου 
παρηκουσα τήν κλίσιν τής καρδίας μου, καί έπραξα 
μεγα σφαλμα. Τό βέβαιον είναι ότι δέν έλαβεν ή 
Ιωάννα Γρέϋ τήν εξουσίαν, άλλ’ ή ’Ιωάννα Γρέΰ 
την παραιτεΐ . . . Καί τήν παραιτεΐ μετά χαράς, 
τιμωρούμενη διά τό έγκλημα άλλου, άν μολαταύτα 
τό μεγα τούτο έγκλημα ήμπορή νά έξαγορασθή διά 
τής υπακοής μου καί τής ειλικρινούς έκ μέρους μου 
άναγνωρίσεως τοΰ θριάμβου τής άνταγωνιστρίαςμου.

— Οχι, ίωάννα, οχι, δέν θά παραιτηθής ! έ- 
τραύλισε μαινόμενος ό Δώδλεϋ. Οχι, δέν θά τό 
άνεχθί» ποσώς . . . Οσοι είναι ΰπέρ τής βασιλίσσης 
Ιωάννας άς μέ περιστοιχίσουν, άς περιστοιχίσουν 
τόν θρόνον . . . καί θάνατος είς τούς έπιόρκους !

Κάνεις δέν έσείσθη.
— Λέγετε ! έκραύγασε κυριευθείς από παροξυ

σμόν μανίας, προδόται είστε; Κάνεις άπό σάς δέν 
ενθυμείται τούς όρκους του;

Κάνεις δέν άπεκρίθη.
— Δέν είναι προδόται, μυλόρδε, άπεκοίθη ψυ

χρά ό Σίμων Ρενάρ, άλλα πιστοί υπήκοοι τής βα
σιλίσσης Μαρίας.

— Εχει δίκαιον, φίλτατέ μου λόρδε, είπεν ή 
Ιωάννα. Καθώς τό είπεν ό πατήρ μου, είναι περιτ
τόν ν’ άντισταθώμεν περισσότερον· δέν είμαι πλέον 
βασίλισσα.

Καί, τού; τελευταίους τούτους λόγους είποΰσα, 
κατέβη τάς βαθμίδας τοΰ θρόνου.

— Μυλόρδοι, έπανέλαβεν άπευθυνομένη πρός 
τό ΐδιαίτε ρον συμβούλιου, τώρα σεις είστε κύριοι 
εδώ' μοΰ είναι συγχωρημένον ν’ άναχωρήσω;

— Μάλιστα, εύγενής κυρία, άπεκρίθη ό Πεμ
πρώκ. Λυπούμαι όμως, βιαζόμενος νά προσθε'σω ότι 
πρέπει νά μείνης είς τόν Πύργον τοΰ Λονδίνου έωσό
του μάθωμεν τήν περί τούτου θέλησιν τής Λύτής 
Μεγαλειότητας.

— Αιχμάλωτος! ανέκραξε τρέμουσα ή ιωάννα... 
καί ό σύζυγός μου, θά συγχωρήσετε νά μέ άκο- 
λουθήση ;

— Αδύνατον, είπεν άποτόμως ό Σίμων Ρενάρ. 
0 λόρδος Γυιλφορδ Δώδλεϋ πρέπει νά μείνη ΰπό 
χωριστήν κράτησιν.

— Λ ! κύριε, δεν θά φανής τόσον σκληρός !
— Μή μεσιτεύη,ς ΰπέρ έμοΰ, Ιωάννα. Δέν θά 

δεχθώ τήν παραμικράν άπό τόν άνθρωπον τούτον

Z“?lV· , » / £ * „ ,
— Φύλακες, άνεκραζεν ό Ρενάρ, σάς διατάσσω, 

έν όνόματι τής βασιλίσσης Μαρίας, νά συλλάβετε 
τόν λόρδον Γυιλφόρδ Δώδλεϋ.

Τούτο καί έξετελέσθη άμέσως, καί, μετά θλιβεοόν 
καί τρυφερόν άποχωρισμόν, ή Ιωάννα έπανήλθεν είς 
τά δώματά της, περιφρουρουμένη έπίσης ΰπό στρα
τιωτών.

Μόλις έζήλθεν ή Ιωάννα άπό τήν αίθουσαν, ό 
κόμη; Αοονδελ έλαβε διαταγήν ν’ άναχωρήση άνευ 
άναβολής, έπί κεφαλής στρατιωτικού σώματος, καί 
νά συλλάβη τόν δούκα τοΰ Νορθουμπεολάνδ.

— ίδοΰ νέο; άξιος, όστις ήμπορεΐ νά σοΰ χρη- 
σιμεύση, είπεν ό Ρενάρ πρός τόν κόμητα, δείξας 
πρός αυτόν τόν Γιλβέρτ μεταξύ τών οπαδών του... 
Ακούεις, νέε; έπρόσθεσεν. Εδωκες ήδη έχέγγυά 
ισχυρά τής άφοσιώσεώς σου πρός τήν βασίλισσαν 
Μαρίαν δάς καί άλλα νέα διά τής αιχμαλωσίας 
τοΰ δουκός, καί, έν όνόματι τής Αύτής Μεγαλειό
τητας , σοΰ υπόσχομαι χίλια; λιτρας χρυσά; είς 
ακίνητα κτήματα, καί τόν βαθμόν τοΰ ΰπασπιτοΰ... 
Τώρα, μυλόρδοι, άς σκεφθώμεν περί τής άναγο
ρεύσεως.

Καί παρευθύς, ή συνέλευσις ολόκληρος, έξερχο-

μένη άπό τόν Πύργον τοΰ Λονδίνου, διευθύνθη 
είς Τσηψάϊδ, καί έκει τώ όντι άνηγορεύθη, έν μέσω 
άμέτρου συρροής λαού άνευφημοΰντο; καί άλαλά- 
ζοντος, ή Μαρία βασίλισσα της Αγγλίας, της 
Γαλλίας χαΐ της Ίρλαιιίίας, κροστάτις της πί- 
στεως. Περί τής τελετής ταύτης, μάρτυς αύτόπτης 
γράφει τά έξης· « ΙΙτον ωραία τώ οντε εορτή' ποτέ 
τοιαύτην δέν είδα, καί, καθώς μέ βέβαιό 
νουν, ποτέ παρομοία δέν έφάνη. Τήν στιγμήν τής 
άναγορεύσεως, τόσοι πίλοι έρρίφθησαν εϊς τόν άέρα, 
ώστε, ίκανάς στιγμάς, τό φώ; τής ημέρας έσκο- 
τίσθη. Από τά παράθυρα έπιπτε βροχή αληθής 
νομισμμτων, καί ό κόμης τοΰ Πεμπρώκ ιδίως έρ- 
ριψεν ένώπιόν μου τόν πΐλόν του γεμάτον ό,γγελί- 
ίτκ&.·>· (1). Τό δειλινόν, παντού υπήρχαν χαρμόσυνα 
θεάματα καί παιγνίδια· καί τοσαύται ήσαν αί 
κραυγαί τοΰ πλήθους, τοσοΰτοι οί ήχοι τών κωδώ
νων, καί είς τόσον πυκνά διαστήματα, ώστε, όμι- 
λοΰντες οί άνθρωποι πρός άλλήλους, δεν ήκούοντο. 
Παρεκτός τούτου, είς όλας τάς οικίας, άλλο τι δέ 
ητον, είμή χοροί, χαραί καί πανηγύρεις. »

Μετά τήν άναγόρευσιν, ή συνέλευσις άπήλθεν είς 
τόν ναόν τοΰ Αγίου Παύλου, όπου έψάλη επίσημος 
δοξολογία. Αξιόν δέ παρατηρήσεως είναι ότι καί αύτός 
ό δούξ τοΰ Σουφόλκ, ό πατήρ τής Ιωάννας, άνηγό- 
ρευσεν άπό τά ϋψη τοΰ Πύργου τοΰ Λονδίνου βα
σίλισσαν τήν Μαρίαν.

Τήν ημέραν έκείνην, έως τό μεσονύκτιον, ή ’Ιω
άννα ήτον άγρυπνος· τεθλιμμένη, άλλ’ ήσυχος 
καί πλήρη; ΰπομονής, άφοΰ ικανήν ώραν ένησχολή- 
θη είς τήν συνήθη σπουδήν της, ύψώθη διά τής 
μελέτης είς τάς ύψηλοτέρας τής διανοίας σφαίρας, 
άποτρέπουσα οϋτω τού; οφθαλμούς άπό τήν άνοι- 
γομένην έμπροσθέν της άβυσσον.... Αίφνης τότε, 
ένεφανίσθη ή Γώννωρ Βράζ, είσελθοΰσα διά τής 
μυστικής θύρας, καί τής είπεν

—Ερχομαι νά σ’ έλευθερώσω.
-—Δέν έπιθυμώ τήν ελευθερίαν, άπεκρίθη ή 

Ιωάννα, καί δεν θά παραδοθώ εις τήν προστασίαν 
κάνενός είς τόν κόσμον.... Θά μείνω εδώ έωσότου 
ή έξαδέλφη μου Μαρία εισέλθη είς τόν πύργον τοΰ 
Λονδίνου· καί τότε θ’ άφεθώ εις τήν διάκρισίν 
της.

— Είς τήν διάκρισίν της! Θεός φυλάξοι, κυρία 
μου' Μήν έκτεθής, σέ παρακαλώ, είς τήν πρώτην 
οργήν τής φιλέκδικου ταύτης φύσεως. II Μαρία 
έκληρονόμησεν άπό τόν πατέρα της Ερρίκον τόν II' 
καρδίαν άμείλικτον· καί, άν τήν περιμείνης έδώ, 
δέν αμφιβάλλω ότι θά γεινη,ς τής μνησικακίας αυ
τής θύμα. Διά τούς οΐκτφμούς τοΰ Θεού, φιλτάτη 
κυρία, μήν άποβάλη; τό τελευταϊον τούτο μέσον 
τής σωτηρίας σου· διότι, άν παρέλθουν όλίγαι ώραι 
άκόμη, θά ηναι ίσως πολύ άογά.

— Αλλά τέλος πάντων.... πώς νά έξέλθω άπό 
τό φρούριον;

—Ακολούθησέ με, καί μή σέ μέλη.
— Αλλ’ ά σύζυγός μου....

(I) Είδος νομ'σματο!

—Μή φροντίζη; περί αΰτοΰ. Είδες ότι έλειπο- 
τάκτησεν άνάνδρω; τήν ώραν τοΰ κινδύνου. Αφες 
τον νά λάβη τόν έπονείδιστον τής καταδίκης θά
νατον, όμοΰ μέ τόν βδελυοόν πατέρα του.

—Φύγε! γύναι, φύγε! δεν σέ ακολουθώ.
— Α! συγχώρησέ με, συγχώρησε με, εύγενής κυ

ρία... ΙΙολύ καλά λοιπόν! ακούσε. Μολονότι αδιάλ
λακτον είναι τό μισός μου πρός τήν οικίαν τοΰ Νορ- 
θουμπερλάνδ, τόν υιόν τόν συγχωοώ δι* άγάπην 
σου.... Καί όχι μόνον τόν συγχωρώ, άλλά, δι’άγά
πην σου άκόμη, ομνύω ότι θά τόν έλευθερώσω 
καθώς σέ... Πλ.ήν έλα, έλα· άς έζέλθωμεν άπό τόν 
Πύργον τοΰ Λονδίνου, καί άς σπεύσωμεν νά φθάσω- 
μεν είς Σιών-Χάουζ. Προ τής ημέρας, ό λόρδο; Γυιλ- 
φόρδ Δώδλεϋ θά ηναι πλησίον σου. Δέν θά μάθουν 
άκόμη τήν φυγήν σου, καί θά έχης καιρόν νά εύ
ρη; καταφύγιον άλλο άσφελέστερον.

—Θά μ’ ένωσης μέ τόν Δώδλεϋ!... Υπόσχεσαι 
περισσότερον παρότι δύνασαι νά έκτελέσης.

— Θά έκτελέσω όλα όσα υπόσχομαι, ομνύω εϊς 
τήν ίεράν σκιάν τοΰ άγαπητοΰ μου υιού Σεϋμούρ, 
δουκός τοΰ Σόμμερσετ!... Ακόμη μίαν φοράν, κυ
ρία, θέλεις νά έμπιστευθής είς έμέ;

— Πηγαίνωμεν, είπεν ή ίωάννα.
II Γώννωρ τήν κατέλιπεν είς Σιών-Χάουζ,άφοΰ τήν 

παρέδωκεν είς χεΐρας άφοσιωμένων τινών ύπηρετών.

Γ·
Η Γώννωρ Βράζ έμεινε πιστή είς τήν ΰπόσχεσίν 

της, καί, πρό τής ημέρας, ό Γυιλφόρδ ήτον είς 
τάς άγκάλας τής συζύγου του.

— Α! φίλτατε λόρδε, είπεν ή ίωάννα, θλίβουσα 
αύτόν είς τήν καρδίαν της· είθε ή άπατηλή τής εξου
σίας λάμψις νά μή μάς είχεν άπομακρύνει ποτέ 
άπό τήν ειρηνικήν ταύτην κατοικίαν ! Είθε νάμεί- 
νωμεν έδώ τό ΰπόλοιπον τής ζωής μας!

—Δέν άπελπίζομαι όλοτελώς άκόμη, άπεκρίθη 
ό Δώδλεϋ· τά πράγματά μας ήμποροΰν άκόμη νά 

βελτιωθούν.
—Είναι αδύνατον, είπε μέ σοβαράν φωνήν ή

ίωάννα· έπειτα, καί άπό τήν τοιαύτην τής τύχης
τροπήν ποτέ δέν θά Οελήσω νά ωφεληθώ. Αν καϊ
πάλιν μοΰ προσφέρουν τά στέμμα, καί βεβαιότητα
άν έχω ότι θά τό διατηρήσω, πάλιν δέν θά τό δεχθώ.
Ναι, Δώδλεϋ, ναΐ, τό όνειρον τής φιλοδοξίας έζηφα-
νίσθη, καί αισθάνομαι βαθέως τά σφάλμα τό όποιον
* ? ίζα.— Πολύ καλά, βασίλισσα μου... (διότι θέλω 
άκόμη νά σέ ονομάζω μέ τό τοιοΰτο όνομα). Φθάνει 
ώστόσον ό πατήρ |/.ου νά μήν έγκατέλιπε τάν αγώνα, 
θά πηγαίνω νά τον ευρώ, καί θά δοκιμάσωμεν όμοΰ, 
μέ κίνδυνον τής ζωή; μας, καί τελευταίαν φοράν 

τήν τύχην μας.
— II ακάθεκτο; φιλοδοξία σου θά σέ φέρη είς 

τήν καταδίκην... καί θά μέ φέρη καί έμέ συγχρό
νως. Δέν ήδυνήθημεν νά κρατήσωμε ν τήν έξουσίαν 
όταν τήν είχαμεν, καί θά έλπίσωμεν νά φήν λάβω- 

μεν πάλιν άφοΰ μάς έφυγε!
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στεύσω' όχι, δεν θά τό πιστεόσω, ενόσω ό πατήρ 
μου δέν μυϋ τό γράψη ϊδιοχείρως. Δεν 
ζεις, τόν πατέρα μου. Αρκεταί είναι 
πέντε χιλιάδες άνδρών... Τί λέγω;... 
δι’ αύτόν τό ήμισυ τού αριθμού τούτου εναντίον 
όλων του τών εχθρών. Θά τόν ίδωμεν ζ.αί πάλιν 
κύριον τοϋ Πύργου τοϋ Λονδίνου, κύριου τή; απει
θούς ταύτης πόλεως" καί θά ίδωμεν άνζβαίνοντας εί; 
τήν καταδίκην τούς Ρενάρ, τού; Πιμπρώκ, τού; 
Αοονδελ' καί, όταν ίδώ τούτο, θά συγχωρήσω 
τάς πρώτα; καθ’ ήμών αδικίας τή; τύχη;.

— 0 Θεός ά; συγχώρηση τούς προδότας τούτου;, 
καθώς ενώ τού; συγχωρώ! Φοοούμαι όυ.ως μήπως 

τό καθ’ ήμών πάθο; των ζ.άμη ήμά; θύματα τή; 
καταστροφής ταύτης, εί; τήν οποίαν τού; καταόι

ηρ
τόν γνωρί- 
όι αύτόν 

πολύ είναι

•κάζεις.
— Καιρός αντεγκλήσεων δέν είναι, ώ ιωάννα. Αν 

όμως δέν έδιδες τήν εμπιστοσύνην σου εις τόν ά
θλιον έκεϊνο* Ρεοάρ· άν δεν ήκουες τά; όλεθρία; 
συμβουλάς του· άν συγκατετίθεσα νά συμμερισθή;
μετ’ εμού τό στέμμα άν, τέλος πά.των, δέν εοία- 
ζες τόν πατέρα μου νά λάβη τήν αρχηγίαν τοϋ κα 
τά τής Μαρίας στρατού, όλα θ’ άπέβαιναν κατ εύ 
χήν. Καί σύ θά έμενες βασίλισσα, καί εγώ θά ήμην 
βασιλεύ;... I πάντοτε τής οικία; ταύτης άσφαλέστερον θά η-

— Δικαίως μ' ελέγχεις, ώ Δώόλείν οί έλεγχοί ναι. .. Φύγε, σού λέγω, φύγε ! . . . 
σου μάλιστα δέν ήμπορούν νά ή^αι αύστηρότ;ρο·.| 

γχωυ. Καί μολαταύ i Ρου, ..;ριμ^>ω· υποτάσσομαι άγογγΰστω; εί; τά; 
, καί άν ακόμη ηύχαιίστουν τήν επιθυμίαν σου,,οουλα; του ϊφίστου, καί σέ συμβουλεύω, Γυιλφόρδ, 
ίσε άνεβιβαζα εί; τήν ύπερτάτην εξουσίαν καίρά με μιμηθης.

άν ακόμη δέν ήκουα τά; συμβουλά; τοϋ ΐ’.ν-ίρ· κα:| — Καλέ, τί λέγει;, κυρία μου; άπεζ.ρίθη ό Δώδ- 
άν ακόμη δεν ήπατώμην άπό τού; συ· ενόχους του| λεϋ . . . Ας ίππεύσωμεν, καλήτερα, άς ίππεύσω- 
Αρονδελ καί Πεμπαώκ· καί άν ακόμη έφύλαττα
πλησίον μου τόν πατέρα σου εις τόν Πύργον τού

τών ιδίων μ,ου εσωτερικών έλ
τα
κα

Λονδίνου, πάλιν ή βασιλεία μου δέν θά ήτον διαρ 
ζ.εστέρα.

— Δεν σε καταλαμβάνω, κυρία μου.
— Πολύ καλά! Θά ζ.άυ.ω νά μέ καταλαοης, διό

τι τί ωφελεί τώρα πλέον ή ποοσποίησί;; Ο πατήρ 
σου ήθελε ν’ άναβή εις τόν Οαόνον έμέ δέ με είχε 
μόνον προσδιωρισμένην νά τοϋ ανοίξω τόν δρόμον, 
έπιφυλαττόμενος ν’ άπαλ.λαχθή άπ’ εμέ εί; πρώ- 
την εύνοϊκήν πεαίστασιν.

— Ιωάννα ! . . . άνέκραξεν έκθαμβο; καί προσ
βληθείς ό Γυιλ.φόοδ.

— Μήν ε’ξάπτεσαι, αγαπητέ Δώδλεϋ, άπεζ.ρίθη.
Δεν σού έξεμυστηοεύθην τούτο μέ σκοπόν νά σέ λυ
πήσω . . . Αλλοίμονον ! εϊμεθα τόσον δυστυχείς, 
ώστε ανάγκη δέν είναι νά διδωμεν πρός άλλήλους 0 δέ κόμη; Αρονδελ άπεκρίθη· « Εμέ μ’ έστειλεν 
νεα; άφορμάς λ.υπης . . . Σού τό είπα, θέλοϋσα νά ή νέα, ή' αληθής βασίλισσα, καί, έν όνόματι αύτής, 
σε φιΛιώσω μ.ε τήν τύχ/ν σου, νά κατευνάσω τάς
έρμάς αύτάς τής φιλοδοξίας, άπό τάς όποια; βλέ
πω ταραττομένην τήν καρδίαν σου, νά σέ άπβτρέψω 
τελο; πάντισν άπό τού νά επιχείρησης μέ τόν δού
κα άπεγ»ωσμένην έπιχείρησιν, ήτις άφεύζ.τως θά 
φέρη τόν όλεθρόν σας.

— Αλλά, κυρία μου, τόν κατηγορείς κατηγοοίαν 
τόσον μεγάλην, ώστε χρεωστώ, ώ; υιό; του, νά 
σε κάμω ν αναγνώρισης τό λάθος σου-

Δωδλεύ, εχω αποδείξεις ότι ό πατήρ σου γραφα, τά όποια έφθασαν πρό όλίγου εις τόν Πύργον

έφαρμάκευσε τόν βασιλέα Εδουάρδον έχω απο
δείξεις ότι σκοπόν είχε νά φαρμακεύση καί έμέ 
καθώ; εκείνον.

— Είναι βδελυρά συκοφαντία! . . . Μή πιστεύης 
τίποτε, Ιωάννα ... Οί χαμερπεϊς εχθροί τού 
πατρό; μου...

— Σηκωθήτε ! άνέκραξεν ή Γώννωρ, έμβάσα αί- 
ονιδίω; έντοοαος.

— Τί είναι ·,
— Μόλις εξήλθες, μυ,ορδε, άτό τό φρούριον, 

ε.τληροφορήθην ότι ό Σιμών Ρενάρ, διϊσχυριζόμενος 
Οτι οί όίΤαοοι τής Ιωάννας 0 άτΐττΐΐοώντο-τ:ιθχ- 
νώς να τήν λυτρώσουν ατά τί,ν θάνατον, ετ=ισε 
τό ίίιαίτερον συιχσουλιον νά στέλλα, πασχν νύ/.τα, 
να έινΐσχ.ετΰτεται τήν φυλαζ.τ,ν της, ζαί τούτο ν’ άρ- 
Ζ?σ? να έ<τελήται άτ,εσω;· ε’στοχάσΟην λοιπον, 
ευγ'.νή; κυρία, ότι ή Φυγή σοι ήίύ>ατο ν’ άνακαλυ- 

και υ.ι αί τοώται ερευναι θά ενίνοντο έί^ώ. 
Ο νεν ςτ,,.άσα νά ιτερασω παλιν τον Τά^εσιν καί νά 

.· υω να σε πληροφορήσω περί τή; σοβαρά; ταύτης
ποριστασεως . . . Φρόντισε, φρόντισε νά σωθης ευ
θύς διά τής φυγής I ίσως οί εχθροί σου είναι ήδη 
εις τον όρομον τού Σιών-Χάουζ . . . Φύγε ! . . . 
άσιάφορον πού. Θά ευρης ποός ώραν καταφύγιου

, - ?υΥε
Είναι περιττόν, είπεν άταράχω; ή IΙωαννα.

έφύλαττα μεν . κα; άς άναχωρήσωμεν εις Καΐμπριτζ, δπο 
.Γ» TSSTZTl να ευρισζ.εται ό στρατό; τοϋ πατρό; μου.

Ο πατήρ σου έσυλλήφθη, είπεν ή Γώννωρ. 
Εσυλλ.ήφθη, λέγει;; έσυλλήφθη; . . .

— Από χθες. Εσυλλήφθη εντός τού κοιτώνός 
του από τόν έγγονόν μου Γιλβέρτ Πώτ, λαβόντα 
ώς αμοιβήν χίλια; λίτρα; χρυσά; εις ακίνητα κτή
ματα, καί τόν βαθμόν τοϋ ύπασπιστού. Επειτα, 
παρεδοθη εις τόν ζ.όμητα Αρονδελ, καί, εις τήν 
περίστασιν ταύτην, έδειξε τόσην χαμέρπειαν, όσην 
αγερωχίαν (δείκνυε πρότερον. Αμα ίδιον τόν κόμη- 
τα, έπεσε δουλοπρεπώ; εις τού; πόδας του, καί τόν 
ίκέτευσε νά λάβη οίκτον πρός αύτόν διά τήν αγά
πην τού Θεού. « Εχε, μυλόρδε, ύπ* όψιν, τού είπεν, 
ότι, όσα έπραξα, τά έπραξα κατά διαταγήν τοϋ 
ιδιαιτέρου συμβουλίου τού όποιου άποτελ,εΐς μέρος. »

σέ θετόν 
μυλόρδε

υπο ζ.ραπησιν· » — Αια τούτο και εγω, 
άπεκοίθη ό δούξ, δέν αντιτείνω ποσώς. 

Σ’ έξορζ.ί,ω μόνον, νά δείξης εϋσπλαγχνίαν πρός 
εμε, διότι wo.pi,εις πως τα πράγματα συνεοη- 
σαν. » — « Μυλόρδε, έπανελαβεν ό Αρονδελ, φρό
νιμα θά έζ.αμνες άν δεν έπερίμενες τόσον άργά νά 
δείξης τήν ύποταγήν σου. Τό κατ’ έμέ, χρεωστώ 
νά συμμορφωθώ με τάς οδηγίας τάς όποιας έλαβα. 
Είσαι αιχμάλωτό; μου. » Αύτά αναφέρουν τά εγ-

Ό δουζ τοΰ Νορθοναπεξ-Λάΐό ίκιτεύων τί»· χόμητα “Λfiord ί-i

τού Λονδίνου· τοιαύτη ύπήρξεν ή τελευταία πραξις 
τής ήοωϊκής ζωής τοϋ μεγάλου ίίορθουμπερλάνδ. 
έντό; όλίγου θά.ΐδώμεν ποία θά ήναι ή διαγωγή 
τού ένδοξου τούτου ήρωος καί εί; τόν τόπον τή; 
καταδίκης.

— Φύγε, φύγε μακοάν, έριννύς ! άνέζ.ραζεν έξω 
φσενών ή Ιωάννα· μήν έξυβοίζης περισσότερον τήν 
δυστυχίαν μας !

— όποια αδικία πρό; έμέ, μυλεδή ! ! Ημπορεΐ; 
ν’ άμφιβάλης περί τή; άφοσιώσεώς μου !

— Περί μόνης τής άπανθοοιπίζ; σου δέν ήμπορώ 
ν’ αμφιβάλω !

Καί ακατανυητον α.ανε είναι το μισό;

— Εί; έμε τό μίσος είναι πάντοτε άζ,ατανόη- 
τον. . . . Φύγε, σού λέγω, άπ’ έμπροσθεν μου !

— A ! φιλτάτη κυρία μου, απελπίζει; τήν δυσ 
τυχή Γώννωρ Βράζ.

Καί παρευθύ;, κρότος μέγας ήκούσθη, καί, 
μετ ολίγον, πλήθος ενόπλων άνδρών έμβήκεν εί; 
τήν oixtav. II Ιωάννα έσηκώθη, έπροχώρησε μέ ςα. 
θερόν βήμα είς άπάντησιν τοϋ αξιωματικού, καί 
είπε πρό; αύτόν άδιαφόιω;·

— Ιΐξεύρω διατί έρ· 
χεσθε, καί είμαι έτοι
μο; νά σάς ακολουθήσω.

— Ναί ... ναι, άς 
πηγαίνωμεν ! έπρόσθεσέν 
ό Γυιλφόρδ, καί ή μα
νία του άπέπνινε τήν*
φωνήν του.

ΕΕΦΑΑΑΙ05
ΕΚΤΟΝ.

Είσήλθεν ή Μαρία 
ίϊ; τήν πόλιν τού Λον
δίνου, τήν 3 αύγούστου 

i 1553. Διενυζ.τέρευσε τήν 
προ)αβοϋσαν εί; Βώ, και 
άνεχο’.ιζσεν έκεΐθεν π ρί 
τήν υεσνμβιίαν, ίπ- 
πεόουσα ίππον λευκόν 
μεγαλοπρεπή, καί συν- 
οδευομένη άπό τό ίδι- 
αίτεςον συυ.βο λιον, τούς 
μεγάλους άξ ωματικούς 
τοοασιλ.ειου, του; πρ^- 
σβ'ΐς Ρενάρ καί Γίουαλ, 
χ-.δρας πολλούς έ ό
πλου;, ύπηιέτας παντός 
είδους, καί πλήθος λαοϋ 
άμετρον καί άδιαζ.οπως
αυςανον
ταϋτα, αι κοιναι ευφη- 
μίαι καί οί κροτοι τών 

καννονίων ανήγγειλαν τήν προσέγγισίν της. Θαυμά
σιο; ήτον ό καιρό;- φωτεινότατος ήλιος εφαιύρυνεν 
έτι μάλλον την πα ηνυοικέν μορφήν τοϋ επιτω- 
ρευομένου εί; τήνδιάβασιν αύτής άναριθμητου πλή
θους. Πλησίον τή; Αλδγκαϊτε, έξήλθεν είς άπά·'- 
τησίν της λαυ.πρά συνοδία ιππέων, συγκείμενη άπό 
διαφόρου; εύγενεΐς καί άπό μεγάλα; κυρίας, καιεπι 
κεφαλής έχουσα τήν βασιλ,όπαιδα Ελισάβετ, τήν 
όποιαν ή βασίλισσα ύπεδέχθη με μ-εγάλην και εγ
κάρδιον φιλοφροσύνην. Αί δύω άδελφαί τόσεπρω- 
την φοεάν έβλέπόντο, μετά τόν θάνατον τού Εδουάρ- 
δου καί τόν σφετεοισμόν τής βασιλική; αρχής εκ 
μέρους τής Ιωάννας. Παρετηρήθη ό,υ.ω; ότι το η Ιο; 
τή; βασιλίσσης έμεινε σοβαρούτερον άφ ης στιγμής ή 
Ελισάβετ ήρχισε νά χοροπηδά με τόν ίππο, της 
πλησίον τή; αδελφής της.

II Μαρία δέν ήτον χο’ρΐς θέλγητρα, άν καί έν
ΐόέα. Τυγενει υπερισρ,ρυσεν η εναντία περί τουτου

πρόσωπόν τη; ήτον στρογγυλόν καί μικρόν, άλλ οι 
χαρακτήρέ; του ευάρεστοι, ή χροιά του χαρίεσσα και 
ανθηρά, οί δέ οφθαλμοί της πλήρεις πυρβς. Μόνον 
τά χείλη της, λεπτά όντα καί συνεσταλμένα, απε- 
,τέήουν σοβαρά·* ζ.αί όπωοοϋν σκυθρωπήν τήν άλλως
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σις περιστότερον τήν βασιλόπαιδα Ελισάβετ. Ητον 
ή Ελισάβετ τότε εί; τό πρώτον άνδος τής νεότητος, 
καί, μολονότι ώραία κυρίως, κατά τήν ακριβή 
δηλαδή σημασίαν τής λέξεως, δέν ήτον, όστις τήν 

[έβλεπεν αδύνατον ήτον νά μή κϋριευθή άπό θαυ
μασμόν. Τό ανάστημά της ήτον ύψηλόν, τό βάδι
σμα άξιοπρεπέστατον, ή όξύνοια έσπινθηροβόλει 
εις τούς κυανούς οφθαλμού; της, καί έξεθειάζοντο 
κοινώς διά τήν ωραιότητά των αί χαΛΛιτεχηκύς 
ejtbiu.w.via'. χεΐρές της, τάς όποια; εδρισκε συνε
χώς άφορυ.ήν ν’ άφίνη νά τά; βλέπουν οί περί αύτήν.

Αφούήλθεν ή Ελισάβετ πλησίον τής βασιλίσσης, 
ή συνοδία επανέλαβε τόν δρόμον της.

ή Μαρία, καθ’ ήν στιγμήν διέβαινε την πύλην 
τής πόλεως, ήχούντων τών κωδώνων καί τών σαλ
πίγγων, καί βροντώντων τών καννονίων, έσυγκι- 
νήθη ζωηρώς βλέπουσα όρμώντα πρός αύτήν τά θο
ρυβώδη εκείνα κύματα λαού άμετρου, έκβαχευομέ- 
νου άπό ιύδαιμονίαν.

— Χαϊρε, Μαρία κεχαριτωμένη ! . , — ό Θεός 
νά φυλάττη τήν Μεγαλειότητα Σου ϋπό τήν κρα- 
ταιάν του σκέπην. —ό Θεός νά σοΰ χαρίση, μακράν 
καί εύδαίμονα βασιλείαν! . . .

Τοιαϋται συγκεχυμένα! εϋχαί άντήχουν παντα- 
χόθεν.

— Εύχαριστώ/άγαθοί πολΐται! ευχαριστώ, άγα- 
πητέμου λαέ ! άπεκρίνετοή βασίλισσα μέ τά δάκρυα 
εις τού; οφθαλμούς· μήν αμφιβάλλετε περί τής 
όλως μητρικής αγάπης μου !

Ενώ εγινοντο ταύτα, ό λόρδο; δήμαρχος, οί δη 
μοτικοί σύμβουλοι καί πάρεδροι, καί οί αξιωματικοί 
καί υπάλληλοι αύτών, ήλθαν νά τήν προσκυνήσουν 
έπειτα, ήνώθησαν όλοι μέ τήν συνοδίαν. ήτις 
ώδευσε βραδέως πρό; τόν Πύργον τού Λονδίνου.

Αί οδοί διά τών οποίων έμελλε νά διέλθη ήσαν 
σκεπασμένα·, μέ άμμον καί μέ ά.νθη, καί άλλο τι 
παντού δέν έβλεπες, εϊμή τάπητα; πλουσίους, αψί
δας θριαμβικάς, σημαίας, ταινία;, ασπίδας, παρά
σημα, πανία λευκά σειόμενα άπό τό ύψος τών 
παραθύρων, όπου συνεθλίβοντο χιλιάδες φαιδρών 
προσώπων, καί άφόπου ε’ξήρχοντο χιλιάδες φωνών, 
υ,ελωδουσών έφ’ όλων τών τό·ων τάς εκστατικάς 
παραφοράς τής κοινής άγαλλιάσεως.

Αίφνης, ή Μαρία εύρεθη έμπροσθεν μεγάλου τί
νος βήματος, σκεπασμένου μέ τάπητα; καί άλλα 
χρυσά υφάσματα. Εκεί, είδεν είκοσι περίπου ιερείς 
καθολικούς, ένδεδυμένους τά ιερατικά των ενδύμα
τα, καί κρατούντας, άλλους μεν, σταυρού; μεγάλους 
αργυρούς, άλλους δέ, χρυσά θυμιατήρια, μέ τά 
όποια τήν έθυμίαζαν, ενώ γέρων άρχιερεύ; ε’ζήρχετο 
άπό τά μέσον των, ύψόνων τάς χεΐρα; καί εύλογών 
αύτήν. Η βασίλισσα, ϊδούσα αυτούς, έπέζευσε τα
χέως, καί, κύπτουσα τό πρόσωπον εις τό έδαφος, 
•ήκουσε τήν άνάγνωσεν τών ιερών ευχών.

Η πράξις αυτή επροξένησε λυπηρών όπωσούν 
αποτέλεσμα· καί, ΐππεύσασα πάλιν, παρετήοησε 
περί αύτήν συμπτώματα τινα δυσαρέσκειας. Αλλά, 
μετ’ ολίγον, τό πράγμα ελησμονήθη· αί χαρμόσυνοι 
κραυγαί, όλίγας στιγμάς διακοπεΐσαι, έπανελήφθη ·

θελκτικήν (χορΐ»-/,ν της. *Αν r, Μαρία δέν είχεν ού
τε τό ’ηγεμονικόν ανάστημα τού πατρό; τη; Ερρίκου 
του Η, ούτε τό λαμπρόν κάλλος τής μητρός της 
Αικατερίνης τής έξ Αραγωνος, είχεν άπό ταύτην μεν 
χάριν, απ’ εκείνον δε μεγαλειότητα, αί όποια; 
δέν έψευδαν ποσώς τήν υψηλήν καταγωγήν της.

Ποτέ γυνή δέν εσυκοφαντήθη τόσον, όσον ή βα
σίλισσα Μαρία. Ο/t μ-ονον έμεγάλυναν τά ελαττώ
ματα της, ό’χι μόνον τήςέδωκαν άλλα, τάόποΐα δεν 
είχεν, αλλά τής ήρνήθησαν ακόμη καί ό'σα είχε 
πραγματικούς προτερήματα. Συγγραφείς τινε; μο
λαταύτα εδείχθησαν όλιγώτερον προς αύτήν άδικοι.
<· Ητον θυμώδης, λέγει τι; των συγχρόνων, όπωσ- 
οΰν φιλέκδικος, καί περισσότερον φειδωλή παρ’ ό
σον αρμόζει εις βασίλισσαν· άλλα μόνα τά ελατ
τώματα ταύτα ήδόναντο νά τής αποδοθούν, ενώ 
κατά τ’ άλλα ήτον θαυμασία τώ ό'ντι γυνή. Είχε, 
παραδείγματος χάριν, γενναιοψυχίαν σπανιωτάτην 
μεταξύ των γυναικών, τήν οποίαν ποτέ ποσώς δεν 
έκλόνγσαν ουτ’ έναντιότης τύχης ούτε κίνδυνο;. » 
Κατ’ άλλον πάλιν · ή θεοσέβεια, ή φιλανθρωπία 
καί ή ελευθερωτής αύτής ήσαν άνωτεραι παντός επαί
νου. » 0 επίσκοπος Γόδγουϊν τήν παριστάνει ώς 
« γυναίκα θεοσεβεστάτην, ήπιωτάτην, σεμνοτάτην 
τά ήθη, περί τής οποίας καλόν μόνον θά είχεν ό 
κόσμος νά είπή, άν έλειπαν τά περί τήν θρησκείαν 
λάθη της ! » Αύτά λοιπόν τά θρησκευτικά Λάθη, 
με άλλους λόγους ό ζήλο; τη; υπέρ τής κάδολική; 
θρησκείας, τήν έβλαψε παρά παν άλλο πλησίον τών 
μεταγενεστέρων της, ώς όντων όλων εύαγγελικών 
κατάτό δόγμα· έπειτα, πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι 
είναι τώ ό'ντι λυπηρόν ό'τι τόσον έξοχα προτερή
ματα τά ήμαύρονεν εις αύτήν ή δεισιδαιμονία.

Χωρίς νά έχη τήν βαθεΐαν τής Ιωάννας σοφίαν, 
ή Μαρία μολαταύτα απέκτησε σπανίας γνώσεις. 
Ενόει θαυμάσια τα λατινικά, τά γαλλικά, τά ισπα
νικά καί τά ιταλικά, καί τήν τελευταίαν ταύτην 
γλώσσαν έλάλει με πολλήν εύκολίαν. Οσάκις έσυγ- 
κινεΐτο καί έπαθαίνετο ίσχυρώς, έγίνετο αΐφνιδίως 
εύγλωττο; εις άκρον· καί, έπειδή είχε δύναμιν λο
γικής σπανίαν τώ ό'ντι εις γυναίκα, εΰρίσκετο κα
ταλληλότατη εις τήν διαλεκτικήν. Ανεφέραμεν πεοί 
τήςγενιαιοψυχίας της- είχετώ όντι ανδρείαν άκατα- 
Οαμαστον, αλλά, χαθώ; εις τον πατέρα της, ή 
σταθερόττ.ς έφθανεν έω; τό πείσμα. Εζεϊχεν εις τήν 
'.e/yr;i τού χορού, ήγάπα έμπαθώς τήν μουσικήν, 
και έπαιζε με θαυμασίαν εύφυίαν διάφορα όργανα, 
καί ιδίως τήν κιθάραν. Εκδοτος οΰσα καταπολ- 
λά εις τήν ιππασίαν, ελάμσανε συχνάκις τήν εύ- 
χαριστησιν τού κυνηγιού, καί έπανέφερεν εις ΰπόλη- 
ψιν όλας τάς τοιούτου είδους ασκήσεις, σάς ό
ποιας εΐγαν εξορίσει, ώς πολύ κοσμικά;, οί νεό
φυτοι τής μεταρρυθμισθείσης εκκλησίας. Μία τών 
κατ αύτής κατηγοριών ήτον καί ότι ήγάπα τήν 
πολυτέλειαν τών ενδυμάτων διότι, επί τής προ- 
λαβούσης βασιλείας, αί γυναίκες ένδύοντο μέ με- 
γάλην απλότητα, καί πρώτη ή Μαρία είσήγαγεν 
εις τήν Αγγλίαν τά πολύτιμα υφάσματα, τά πο
λυτελή κοσμήματα καί τά; γαλλικά; καινοτομίας. 

Κατά τά εξωτερικά χαρίσματα, έπροίκισεν ή φύ-

‘ί/ θασίΛισσα Μαρία άεχομεχη τάς 
χαθο.Ιικον χ.Ιήρου.

σαν ζωηρότεραι, καί τήν συνώδευσαν μέχρι τού 
Πύργου τού Λονδίνου.

Ολίγον πριν προχωρήσουν, είπε λέξιν εις τό 
αύτίον τού διοικητού, καί ό διοικητής αμέσως άπε- 
μακρύνθη. Μόλις δέ έφθασεν ή βασίλισσα εις τήν 
πρώτην αύλήν, ό διοικητής επανήλθε, φέρων μεθ’ ε
αυτού διαφόρους επισήμους άνδρας, φυλακισθεντας 
περισσότερον ή όλιγώτερον καιρόν, κατ’ αναλογίαν 
τού ζήλου των προς τήν καθολικήν θρησκείαν, καί 
έλευθερωθέντας τότε αμέσως κατά διαταγήν τής 
βασιλίσσης,

— Σηκώσου, μυλόρδε δούξ τού Νορφόλκ, είπε 
μέ φωνήν κατανύξεω; πρός ένα ε’ξ αύτών, γέ
ροντα σεβάσμιον, γονυπετήσαντα έμπροσθέν της· 
άκυρόνω τήν κατά σοΰ άπόφασιν, ε’κδοθεϊσαν επί 
τής βασιλείας τού πατρόςμου. Τά αξιώματα σου, 
ό βαθμός σου, αί τιμαί σου καί τά κτήματά σου 
θά σού επιστραφούν.

Μετά τόν δούκα, έπροχώρησεν ό Γάρδινεο, επί
σκοπος τού Βιντσέστερ.

— Οχι μόνον, τού είπεν ή βασίλισσα, ή Πανιε- 
ρότης Σου θ’ άποκατασταθής εις τήν επισκοπήν σου,

άλλα θά περιβληθής 
καί μέ άλλα υψηλότατα 
αξιώματα. Σε διορίζω 
λόρδον άρχιγοαμματέα 
τού βασιλείου.

— Ή Μεγαλειότης 
Σου μέ τιμά; υπέρ τό 
δέον, άπεκρίθη ά Γάρδι- 
νερ θλίβουν εις τά χεί
λη του τήν χεΐρα τής 
Μαρίας.

— Ανταμείβω τήν 
αξίαν σου, μυλόρδε, ά
πεκρίθη· — πλήν περί- 
μενε μίαν στιγμήν. Εχου 
νά ένασχοληθώ καί περί 
άλλων τινών ακόμη.

ιόν Γάρδινερ διεδέ- 
χθη επίσκοπος άλλος 
εκθρονισΟείς· ήτον δέ 
ούτος ό Βόννερ.

— Μυλόρδε, τού εί
πεν ή Μαρία, προσκα
λείσαι εϊ; τήν επισκο
πικήν έδραν τού Λον
δίνου, καί δ ανοικείους 
κατέχων αύτήν σήμερον 
επίσκοπο; Ρίδλεϋ θά λα
βή τήν θέσιν σου εί; τόν 
Πύργον. — Μυλόρδε , 
/πρόσθεσεν απευθυνόμενη 
πρός τόν διοικητήν, άς 
συλληφθή ό Ρίδλεϋ αμέ
σως.

— Σού τά προείπα
εΰ.?ο?ίασ του όλα ταύτα μυλόρδε, εί

πεν ό Ρενάρ πρό; τόν 
Πεμπρώκ. ό Ρίδλεϋ πληρόνει μέ τήν ελευθερίαν του 
τήν τελευταίαν διδαχήν του’ καί ό Κραμμερ δεν 

θ άργήστι νά τόν άκολ.ουθήση.
Καί άλλοι φυλακισμένοι, μεταξύ τών όποίουν ό 

Τρουνσταλ, επίσκοπο; τούΑούραμ, καί ή δούκισσα 
τού Σόμμερσετ, ε’πλησίασαν τότε, καί έτυχαν επίσης 
εύνοικωτάτης υποδοχής. 0 τελευταίου παρουσιασθείς 
ήτον νέος, εύγενεστάτης καλλονής, Εδουάρδος Κουρ- 
τεναί καλούμενος, υιός τού μαρκησίου έξετερ, 
καρατου.ηθέντος κατά τό 1538. Εκτοτε ό νεο; ούτος 
ε’στέναζεν εϊ; τάς φυλακάς- έγγονο; δέ ών τής Αι
κατερίνης, νεωτέρας τών θυγατέρων Εδουάρδου τού 
Α', κατήγετο άπό βασιλικόν αίμα, καί ό πατήρ 
του είχεν άναγορευθή διάδοχος τού στέμματος.

— Καλώ; ώρισες, έξάδελφε, είπεν ή ιΜαρία καί 
έδωκε πρός αυτόν τήν χεΐρά της νά τήν φιλήσρ. ‘Η 
καταδίκη σου ά^υρωθή,· καί, άν δέν ήμποσώ νά 
επαναφέρω μεταξύ τών ζώντων τόν πατέρα σου, 
ήμπορώ τουλάχιστον ν’ άποκαταστήσω Tjpv τύχην 
τού υιού του. Από τής σήμερον, είσαι κόμης τού 
Δεβονσάϊρ· τό δίπλωμά σου θά έκδοθίΐ ταχέως, 
καί θά έπαναλάβτ,ς όσα τών κτημάτων τού πατρό; 
σου έγειναν περιουσία τού στέμματος.
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Ενώ ό Κουρτεναί τής εξέφραζε τήν εύγνωμοσύ 
νην του, ή βασίλισσα έμειοίασε πρό; αύτόν με τόσην 
χάριν, ώστε πολλοί τών περιεστώτων άρχισαν 
να ύποπτεύαυν ότι δεν ήτον παεάδοξον νά τόν έκ- 
λέξη νυμφίον της.

— Τό μειδίαμα τούτο τής Αύτής Μεγαλειότητας 
πρό; τόν Κουρτεναί, παοετήρζ,σεν ό Πεμπρώκ κινώ’/ 
διά τού άγκώνο; τόν Ρενάρ, περιέχει, ό Θ,ά; να μέ 
συγχώρηση ! υπανδρείας ΰπόσχεσίν.

— Οϋμ άπεκοίθη ό πρέσβυς, αίσθημα τοιοΰτο 
πρέπει νά έζριζωΰή είς τάς άρχάς του. Εχω δι’ αύ
τήν νυμφίον άλλον κατά νούν.

— Τόν κύριόν σου, τόν βασιλέα Φίλιππον τής 
Ισπανίας, στοιχηματίζω, έπανέλαβεν ό Πεμπρώκ. 
Συνοικεσίου κατάλληλον τώ οντι, άν ό Φίλιππος 
δεν ήτον καθολικός.

0 Ρενάρ έβεβαίωσε τήν ύπόθεσιν ταύτην διά 
τής σιωπής του, χωρίς νά δείξη μολαταύτα ότι 
έθεώρει πολύ σπουδαίαν τήν ένστασιν.

— Πολύ ευχαριστούμαι ότι άνεκάλυψα τό μυ
στήριον τούτο, είπε καθ’ εαυτόν ό πρέσβυς τής 
Γαλλίας Νουάλ, όστις ετυχε πλησίον καί ήκουσε 
τη/ συνομιλίαν. Δεν θά ζύχαςιστεΐτο βεβαίως ό 
κύριός μου Ερρίκος ό Β’ νά γείνη τοιοΰτο; σύνδε
σμος μεταξύ Αγγλίας καί Ισπανίας. Κηρύττομαι 
ύπιρ τού Κουρτεναί καί κατά τών σχεόίων τού 
Ρενάρ.

Αφού ήζροάσΟη ολους τούς φυλακισμένους, τούς 
άπαχθέντας ένώπιόν τζ,ς, ή Μαρία διέταξε νάέλευ- 
θερωθή όστισδήποτε έκρατεϊτο είς τήν φυλακήν ώς 
καθολικός.

— Πρώτη μου φροντίς, έπρόσθεσε, θά ηναι νά 
τελεσω τά μνημόσυνα τοϋ αδελφού μου έδουάρδου 
τού ΣΤ , τού όποιου τό σώμα, ένεκα τών ταραχών 
τού σφετερισμ,οϋ, στερείται άκόμη τών τιμ,ών τής 
ρωμαϊκή; κηδείας. Π τελετή θά γείνη είς σό μονα- 
στήριον Γουεπυ,ίνστερ.

— Αύτό δέν ήμπορεΐ νά'γείνη, κυρία μου, ειπεν 
ο αρχιεπίσκοπος Κράμμερ, εκεί παρών εύρεθείς. Ο 
μακαρίτη; βασιλεύς ήτον εύαγγελικός τήν θρη
σκείαν.

— Συλλογίσου καλά, μυλόρδε, πριν τολμήσης 
νά έναντιωθής εϊς τήν θέλησιν μου, άπεκοίθη αΰς-η- 
ρώ; ή βασίλισσα. Διέταξα ήδη νά φυλακισθή ό 
Ριδλεϋ, καί δεν θά διστάσω νά διατάξω το αύτό 
καί περί τής Πανιερότητός Σου.

— Π Μεναλειότης Σου ήμπορεΐς νά διατάξη; 
ο,τι αγαπάς, άπεκρίθη εύτόλμως ό Κεάμμερ, πλήν 
εγώ θά εκπληρώσω τό χρέος μου, καί με κίνδυνον 
άκόμη νά σέ δυσαρεσσήσω, Ο αδελφό; σου βα
σιλεύς, κυρία μου, έπρέσβευε τήν εύαγνελικήν θρη
σκείαν, ήτις είναι τήν σήμερον . . . μολονότι ό Θεός 
ήξεύρει ίδιά πόσον άκόμη καιρόν . . . θρησκεία τού 
Κράτους· πρέπει λοιπόν νά κηδευθη κατά τά έθιμα 
•τζ,ς μεταρρυθμισθείσης Θρησκείας. Κάμμία άλλη 
τελετή παρά τήν τής μεταρρυθμισθείσης θρησκείας 
δεν θά τελεσθή εί; τό μοναστζοιον Γουεστμίνστεο, 
ένόσω εγώ θά διατηρώ σκιάν τουλάχιστον έκκλη- 
σιαστική; εξουσίας.

— Πολύ καλά, μυλόρδε. Ημπορεΐ νά εύρεθη τό

μέσον νά γεί-ης καί 'ή Πανιερότη; Σου συγκατα- 
βατικώτερος. Αϋριον θά δημοσιεύσου τήν ομολογίαν 
τής πιστεώς μου. Εννοώ δε καί απαιτώ ώστε τάς 
λεξεις αίρετιχός καί~α.τόγγω>· νά μή τάς μεταχει 
ρίζέται κάνεις ώ; όνειδος.

— Ικανόν καιρόν έζησα, άνέκραξεν ό δούξ τοϋ 
Νορφόλκ -γονυπετήσας, άφοΰ βλέπω τέλος πάντων

ων μου..Iάποκαθισταμένην τήν Θρησκείαν τών πατέο
— Η θεία Πρόνοια, ή αγρυπνούσα έπί τής ζωής 

τής Εξοχότητάς Σου, τοΰ είπεν ή Μαρία, καί σώ- 
σασα τόν τράχηλόν σου άπό τήν καταδίκην ήτις 
εφαίνετο άφευκτος, σ’ έφύλαττε βεβαίως διά τήν 
εύτυχή, διά τήν ένδοξον ταύτην ημέραν.

— Καί με έφύλαττε·/, άπεκρίθη ό δούξ, νά 
γείνω πιστός καί άφωσιωμένος θεράπων τής Μεγα- 
λειότητό; Σου.

— Τί διατάσσεις, Μεναλειοτάτη, ήρώτησεν ό 
ιοικητής, περί τοϋ δουκός τού Νορθουμπεολάνδ, 

περί τοϋ λόρδου Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, καί περί τής
λέόης Ιωάννας Δώδλεϋ, συζύγου σου ;

— Οί δύω πρώτοι άς μένουν έγκλειστοι, έωσό
του ύικασθοϋν. Η λέδη ίωάννα έπίσης άς μένη 
ύπό·κράτζ,σιν πρυσωρινώς .... Τώρα, μυλόρδοι, 
άς είσελθωμεν.

ΚΕΦΑΛΑ. ΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.

Α«
‘Η αποτυχία τού δουκός τοϋ Νορθουμπεολάνδ, 

καί ή αύστηρά αύτοϋ έπί πολλά; έβδομάδα; κρά- 
τησις, έπροξένησαν, καί είς σό φυσικόν καί είς τό 
ήθικόν αύτού, αποτέλεσμα όντως όλέθριον. Δέν 
ήτον πλέον ό αύτό; άνθρωπος’ άθυμία μελαγχολική, 
ή μάλλον σκυθρωπότατη άπόγνωσις, διεδέχθη τούς 
τολμηρότατους τής φιλοδοξίας σου διαλογισμούς” 
τό τοσοϋτο ζωηρόν καί ύπεοήφανον βλέμμα του 
εγεινεν αμαυρόν καί άνήσυχον· ή νοσερά ίσχνότης 
τού προσώπου του ήλλοίωσε τήν ηρωικήν φυσιογνω- 
μονίαν του τό υψηλόν του άνάστηυ,α έκυρτώθη. Τέ
λος πάντων, μετέβη διαμιά; άπό τήν ανδρικήν 
ηλικίαν εί; τήν παρακμήν τού γήρατος. Με χαράν 
λοιπόν, ούτως είπεΐν, έμαθεν ότι τήν 18 αύγούστου 
έμελλε νά δικχσθή, τουτέστι νά καταόικασθή· καί 
ό προσεγγίζω·/ θάνατος, άντί νά τόν καταβάλη, 
άπεδωκεν είς αύτόν ολην τήν πρώτην του σταθερό
τητα, τήν όποιαν είχαν κλονήσει διαδοχικώ; ή 
αδημονία τής προσδοκία; καί ή χειροτέρευσις τής 
ύγιεία; του. Δεν ήγνόει ότι θά είχε δικαστάς τού; 
προσωπικούς έχθρούς του, καί άπεφάσισε να δείξη 
τουλάχιστον αξιοπρεπή διαγωγήν έμπροσθέν των.

0 πρωτότοκος υιός του, Ιωάννης Δώδλεϋ, κό
μης τοΰ Γώργουϊκ, καί ό μαρκήσιος τοϋ Νορθάμ
πτων, είχαν περιληφθή είς τήν αύτήν μετά τού 
όουκός κατηγορίαν καί οϋτω, κατά τήν προσ- 
διορισθείσαν ημέραν, πριν ζπαχθούν εί; τό Γουεστ-

μίνστερ-Χάλ, τούς ήνωσαν καί τούς τρεις είς 
μεγίστην τινά αίθουσαν, μεταβληδεΐσαν μετά ταύτα 
εϊς ναόν καθολικόν, τότε όμως χρησιμεύουσαν ώς 
προαύλιον είς τούς δέσμιους τού Πύργου τοϋ Λον
δίνου.

Αμα ίδών τόν υιόν του, ό δούξ έρρίφθη είς τάς 
άγκάλαςτου, παρακαλών αύτόν νά τόν συγχώρηση.

— Νά σέ συγχωρήσω ; καί διατί;
— Διά τόν θάνατόν σου.
— Αύτό μή τό λέγης. Επεθύμησα, μέ τήν αύ

τήν θερμότητα μέ όσην καί ή ’Εξοχότης Σου, σήν 
έπιτυχίαν τής έπιχειοήσεώς μας· δέν είμαι λ.οιπόν 
όλιγώτερον τής Εξοχότητάς Σου ένοχος. Πρώτος 
έγώ έμελλα νά σέ συγχαρώ διά τήν νίκην τελευ
ταίος λοιπόν θά σέ ονειδίσω διά τήν ήτταν.

— Ω! έπί τής κεφαλή; μου, έπί τής κεφαλής 
μου μόνης έπρεπε νά πέση ή ευθύνη ολόκληρος. 
Εγώ όλα τά διωργάνισα· έγώ έσκαψα τήν άβυσσον 
όπου έπέσαμεν όλοι’ καί, άν τώρα σύ άποθνήσκης, 
έγώ, τέκνον μου, σ’ έφόνευσα !

— Μή φροντίζης, πάτερ μου, περί τής τύχη; 
μου· τήν ζωήν αύτήν, τήν όποιαν άπό σέ έλαβα, 
τήν θυσιάζω διά σέ εύχαρίστως. Αν έπιμένης νά 
λάβης άπ’έμέ συγχώρησιν, ώ! Θεέ μου' τήν έχεις 
άναμφιβόλως’ άλλ’ έγώ κυρίως πρέπει νά ζητήσω 
συγχώρησιν άπό σέ, καί, διά παν ένδεχόμενον, ζητώ 
τήν ευλογίαν σου.

— Εχε την, αγαπητέ μου υιέ, καί είθε ό Ϋψι- 
στος νά μάς εύσπλαγχνισθ ή άμφοτέρους ! ανέκραξε 
μέ ζέσιν πολλήν ό Νορθουμπερλάνδ. Αν αί άπλού- 
στεραι ίκεσίαι ήδύναντο νά συγκινήσουν ύπέρ σοΰ 
τού; δικαστάς μας, δέν θά παρέβλεπα καί τά τε 
λευταΐον τούτο μέσον· άλλά γνωρίζω πολύ καλά 
ότι είναι αδυσώπητοι.

— Καλύτερα νά πάθω χιλίους θανάτους, παρά 
νά ΐδώ τήν Εξοχότητά Σου έξευτελιζομένην είς 
τοιούτον βαθμόν ! Μή τούς ζητής τίποτε άλλο, 
μυλόρδε, παρά ταχεΐαν άπόφασιν. Οχι ένώπιόν 
δικαστών, άλλ’ ένώπιόν δημίων έχομεν νά έμφανι- 
σθώμεν.

— Τούτο είναι αληθές, είπεν ό Νορθάμπτων. 
Δεν έχομεν τίποτε νά έλπίσωμεν, καί επομένως 
τίποτε νά φοβηθώμεν. Τό παιγνίδιον τό έχάσαμεν, 
λοιπόν πρέπει νά πλζρώσωμεν.

— Εχεις δίκαιον, μυλόρδε, άπεκρίθη έναγκαλι- 
ζόμενο; αύτόν ό δούξ, πρέπει νά πληρώσωμεν άλ
λά διατί νά μήν ήμπορώ νά πληρώσω έγώ δΓ όλους!

— Ας ύποφέρωμε·/ τήν έναντίαν τύχην ώς άν- 
δρες, έπανέλαβεν ό Νορθάμπτων, καί ά; μήν άφή- 
σωιχεν, διά τής αδυναμίας μας, νά θριαμβεύσουν 
περισσότερον οί έχθροί μας. Επειτα, ή υπομονή σου, 
μυλόρδε, άρκεϊ νά έμπνευση υπομονήν καί είς 
ημάς τούς άλλους, οϊτινες, συγκρινόμενοι μέ τήν 
Εξοχότητά Σου, ολίγα έχομεν νά χάσωμεν.

— Ναι, άπεκρίθη ό Νορθουμπερλά/δ, ή υπομονή 
μου τώ οντι είναι τοιαύτη, ώστε δέν ήξεύρω άν 
έπιθυμώ νά γείνω πάλιν ό,τι πρό ολίγου ήμην. . . 
Καί μολαταύτα, έπρόσθεσε σφιγγών τούς όδόντας 
του, μέ μέθην χαράς θ’ άνελάμβανα τήν εξουσίαν,

ίΦυλλάοιον 45. Τομ. Β.)

διά μίαν μόνην ώραν, καί πρός μόνον τόν σκοπόν 
τού νά έκδικηθώ κατά τού αθλίου . . .

— Τίνος ·,
— Τοϋ Σίμωνος Ρενάρ. f
Τότε έπεκράτησε πρός καιρόν σιωπή, καί έπειτα, 

ό Νορθουμπερλάνδ έπλησίασε πρός τόν αξιωματικόν 
τής φρουράς, περιπατούντα είς τό βάθος τοϋ προαυ
λίου, καί τόν ή ώτησεν άν ηξεορε τίποτε περί τών 
σκοπών τής βασιλίσσης oii τήν λέδην Ιωάνναν 
Δώδλεϋ.

— ‘Η Μεγαλειότης Της, λέγουν, άπεκρίθη ό 
αξιωματικός, κλίνει ύπέρ τής έπιεικείας· άλλ’ οί 
σύμβουλοί της γνωμοόοτούν ύπερ τής αύστηρότητος.

— Αλλοίμονον! τά πιστεύω, είπεν ό δούξ· ή 
αδυσώπητος έχθρα των, καταδιώκουσα αύτήν, 
έμέ καταδιώκει.

Τέλος πάντων, ήνοίχθη πύλη μικρά καμαρωτή, 
πρός τήν οποίαν διευθύνθη ό αξιωματικός, άφοΰ 
έπροσκάλεσε τού; δέσμιους νά τάν ακολουθήσουν,λέγω ν 
ότι ή φρουρά των τούς έπερίμενε· καί μετ’ ολίγον, 
μεταξύ δύω στοίχων δορυφόρων, έφθασαν ούτοι είς 
τάς οχθας τοϋ Ταμέσεως, όπου ηύραν λαόν πολύν, 
άνυπόμονον νά ίδή δυστυχούντα τόν άνδρα εκείνον, 
τοΰ όποιου ή αγέρωχος εϋόαιμονία πρό πολλοϋ κατε- 
φρόνει τό κοινόν μίσος. 0 Νορθουμπερλάνδ, γνω- 
ρίζων ότι ό λαός δέν τόν ήγάπα, ότι, μεταξύ τοΰ 
αναρίθμητου τούτου τών περιέργων πλήθους, δεν 
είχεν ούτε ένα μόνον φίλον, καί ότι όλοι άπ εναν
τίας ίχαιραν διά τήν πτώσίν του, δέν έφαίνετο 
ποσώς τεταραγμένος, άλλ’ έπροχώρει μέ βήμα τό
σον σταθερόν, καί έστρεφε περί αύτόν βλέμματα 
τόσον υπερήφανα, ώστε καθείς, διαβαίνοντος αύτού, 
έκυριεύετο ώς άπό μαγείαν, καί έχαμήλονεν άκου- 
σίως τού; οφθαλμούς. Τό βάδισμα τοϋ Νορθάμ
πτων ήτον σοβαρόν καί αξιοπρεπές, τό δέ τοϋ 
Γώργουϊκ άγέρωχον καί ύπεροπτικόν. Προηγείτο αύ- 
τών ό άρχων δεσμοφύλαξ, όστις, κατά τήν τότε 
είς τά τής έσχάτης προδοσίας έγκλήματα συνήθειαν, 
έβάσταζεν έπί τών ώμων πέλεκυν τού οποίου τήν 
κόψιν έπρεπε νά κράτη γυρισμένην πρός τούς κατα
δίκους μέν άν έκαταδικάζοντο, πρό; τά αντίθετον δέ 
μέρος άν άθωόνοντο, ή πρό τής άποφάσεως.

(Ακολ.ουθεΐ.)

ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΪΘΩΝ ΤΟΤ ΛΑΦΟΝΤΑ1ΝΟΓ.

0 πατήρ Φυιδερίκου τοϋ Μεγάλου, Γουλιελμος 
ό Α, βασιλεύς τής Προυσσίας, ό μονάρχης εκείνος ό 
θεωρών άνοίκ^ον είς τήν βασιλικήν αξιοπρέπειαν 
τό νά παίζη ο υιός αυτού τόν αυλόν, επαιζεν ό 
ίδιος τήν γραφίδα, μέ μόνην ταύτην τήν διαφοράν, 
ότι ό μέν Φριδερΐκος ητον μουσικός οχι ευκατα
φρόνητος, ό δέ Γουλιελμος ητον ό χειρότερος τών
ν’ / .J,ωνοαοων. · ,

Αλλά πάντοτε οί βασιλείς έχουν τό προνόμιο·/ 
τοϋ νά ηναι κακοί τεχνΐται. At TE/,vat χρεωστοϋν 
είς αυτούς διά τούτο πλειοτεραν ευγνωμοσύνην, 
διότι τό στέμμα αναγνωρίζει άλλο στέμμα.

0 Γουλιελμος λοιπόν ούτος ειχεν, ε.τ.ς τών 
*62
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ανακτόρων του Ποτσδάμ, δώμα ιδιαίτερον, οπού 
ηύχαρίστει τό δυστυχές του πάθος. Kat, σχεδόν 
χαθ’ ήμέραν, μετά τό γεϋμά του, ό βασιλεύ; με- 
τέβαινεν εις τά δώμ.α τούτο, τά οποίον ωμοια,ε 
καπνιστήριο'/ μάλλον, παρά σπουδαστήριονζωγράφου.

Χοωαατοτρίπτην είχεν ό βασιλεύς γέροντα τινα 
ζωγράφον, Γάλλον τά γένος, Κορμίρ καλούμενον, 
ποάς τόν όποιον έδιδεν εν φλωρίνιον τήν φοράν, και 
πολλά όαβδοκοπήυ.ατα τόν μήνα· διότι ό φιλτατος 
νονχρχζς ητον αγροίκο; εις α/.ρο'', και ουττροπος 
χωοίς νά φναι εύεργετικό;. Παρεκτος τούτου, ήτον 
τόσον φιλάργυρος, ώστε οί ραβδιζόμενοι εις την 
ύπηοεσίαν του δέν έπρεπε νά περιμένουν γλυκυτη- 
τάς πίνας μετά τούς ραβδισμού;.

0 Γάλλος μολαταύτα ύπέο-ρε τούς ραβδισμού;, 
διότι είχεν ανάγκην τών φλωρινίων· άναγκην πρώ
τον δι’ εαυτόν, καί δεύτερον διά δύω παιόιχ τά 
όποια τού εχάρισεν ό Θεάς, δύω παιδια άρσενικα, 
τό μεγαλήτερον, Ερρίκον, εικοσιδύω ετών, καί το 
μικοότεοον, Φρίτζ, δέκα ή ένδεκα ετών μόλις.

Ο γέρων ζωγράφο; ήναγκάσθη νά ταζειόευση εις 
Γαλλίαν δι’ υποθέσεις τής οικογένειας του- εις δέ 
τήν απουσίαν του, ό υιός τυυ Ερρίκος τάν διεδεχθη 
πλησίον τοϋ Γουλιέλμου.

0 πατήρ δέν είχεν ακόμη έπιστρέψει όταν άρχι,ή Ί 
παρούσα ιστορία· και εύρίσκομεν τούς δύω του οίους 
εις τό σπουδαστήριον τού βασιλέως τής Προυσσιας.

κάν 
θά

-να υ ινυυ υ » ι,υιιυ’ ς Wy “ ·<η Γ —
0 Ερρίκο; ενησχολεΐτο έτοιμάζων τά ζωγραφικόν 
πυζιδιον, πρός χρήσιν τού βασιλέως όστις όεν θά 
έβράδυνι νά έλθφ· αλλά διεκοπτε συχνάκις τήν ερ 
γασίαν " ’
κάν
νώνει
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ζωγράφου· έγίνετο δέ τούτο οσάκις τά βλέμμα του, 
άφού προσηλόνετο έπιμόνως εί; τήν δενδροστοιχίαν 
τών φιλυρών, επανήρχετο εις τά πυξίδων χωρίς 
ν’ άνακαλύψη εις τον ορίζοντα οπτασίαν τινά 
προαγγελθεΐσαν ή έλπισθεΐσαν.

Ο μικρός Φρίτζ ήτον έξηπλωμένος με τά προσ
ώπου πρός τήν γην εις μίαν τών γωνιών τού σπου 
δαστηρίου. Βιβλίον άνοιγμένον ύπτιον, καί μένον 
ούτω διότι τά έπλάκονε προτομή τού Σωκράτους, 
ξκειτο καταγής πλησίον τοϋ πίλου τοϋ παιδιού- 
άλλ’ ά Φρίτζ δέν είχε τάν νοϋν του εις το βιβλίον 
όλη του ή προσοχή ήτον εις τόν πίλον του, τοϋ 
οποίου εξέταζε τάς πτυγάς μέ πολλήν προούλαζιν,

άγον καί πάλιν τά εις τά σκότος τού πίλου
του· ήζεύρω άλανθάστως τάν μύθον μου· καί, άν 
θέλης, καλέ μου άνάδοχε, τώρα σού τάν λέγω 
απ’άρχή; μίχρι τέλους.

__ Πολύ καλά ! είπεν ό πρεσβυτέρας αδελφός
άλλο πράγμα εχων ήδη κατά νοϋν.

Μεθ’ ικανήν δέ σιωπήν·
— Αληθινά, άνάδοχέ μου, ήρώτησεν αΐφνιδίως 

τά παιδιον. ίϊ κυρία Καρολίνα δέν θα περάσφ άπ»- 
δώ σήμερον ·,

Τ ονομα τούτο άκούσας, ό νέος ζωγράφο; άνεσκίρ- 
τησε· πορφυροϋν έγεινε το πρόσωπον του, και, απο
τεινόμενος αύστηρώς όπωσούν προς τον διακόφαντα 
αυτόν, είπε·

— Φρίτζ, σού είχα είπεϊ ποτέ νά μή προφέρτις 
τ’ ονομα τής κυρίας ΙΙαννεβίτς.

Τά ήξεύρω, ε’πανέλαβε τά παιόι’ον μέ κωμι
κήν σοβαρότητα· άλλ’ όταν ήμεθα μόνοι . . .

__  τό ίδιον είναι, άπεκρίθη ζηρώς ό Ερρίκος.
Καί οί δύω αδελφοί έπανέλαβαν καθείς τά ερ-

γον του. *
Μετά μίαν στιγμήν, ό Φρίτζ, προσεκτικός ων 

πάντοτε, έλυσε καί πάλιν τήν σιωπήν.
__Νά ! ή Μαργαρίτα είναι έκεϊ πέραν ! . . .
Μαργαρίτα ήτον ή θαλαμηπόλος τής κυρίας 

Καρολίνας, καί πάντοτε σχεδόν συνώδευε^τήν κυ- 
οίαν της. Ο πονηρός Φρίτζ λοιπόν τάς είχεν ίδεϊ 
καί τά; δύω συγχρόνως· άλλ’ επειδή, ό αδελφός 
του τού είχεν είπεϊ νά μή προφέρη τ’ ονομα τής 
κυρίας, ηύχαριστήθη νά όνομάσ/) τήν ύπηρέτιδα,

τό φώς τής ημέρας, ήοχισε νά κελαδή. Το ζωϋφιον 
τούτο ήτον νρύλλος, τόν όποιον ό μικρά; μαθητής 
είχε κάμει τών σπουδών του σύντροφον.

Τήν φωνήν τού ζωυφίου άκούσας, ό Ερρίκος ε- 
στράφη.

— Φρίτζ, είπε, ού πάντοτε θέλει; νά παίζγ,ς. 
Καί έπειτα, δέν θά μάθης τόν μύθον σου, καί άλ- 
λοίμονον εις τά αύτία σου! Ιϊςεύοεις δτι ό βασιλεύς 
δέν είναι πολύ μαλακός.

ήςεύρων καλώς δτι διά της μιας Οά έμχντεύετο ή

άλλη. , ,
Αμα άκούσας ό νέο; ζωγράφος τήν εκφωνησιν

τού Φρίτζ, ώρμησε πράς τήν θύραν τού σπουδα-

στηοίου. Λ r » , e
Καί αλ/,θώί, η κυρ(α Παυνίοίτν, έπροχωρε^χρα’

δέω;, νεύουσα κάτω τούς οφθαλμούς. Θ Ερρίκος 
ίδών αύτήν, ώχρίασε, τά γόνατά του (λύγισαν, 
καί, Οέλων νά σταθή όρθιος, έστηρίχθη εις εν των 
θρονιών. Ενευσεν έπειτα προς τάν άόελφόν του, καί 
τά παιδίον, εννόησαν τά νεύμα τούτο, έπήρε τά 
βιβλίον του καί τόν πίλον του, καί έπήγε νά μελε- 
πή,η τά μάθημά του εί; τήν αύλήν τού παλατιού.

Εις τό'μεταξύ τούτο, ή Καρολίνα είχε προχωρή
σει’ και μετ’ ολίγον, διστάζουσα, δειλή καί πλή
ρης συγκινήσεως ακόμη διά τά τολμηρόν της κίνημα, 
ή νεάνΐς έφάνη εις τά κατώφλιον τού σπουδαστηρίου.

0 Ερρίκος, τεταραγμένο; εις άκρον, καί μέ τήν 
κεοαλήν ασκεπή, δέν ήδυνήθη ούτε λέξιν νά προ- 
οέρη· δέν (τόλμησε μάλιστα ούτε ν’ ατένισα, τους 
όοθαλμούς ποάς τήν κυρίαν Παννεβίτζ· ήσθάνετο 
δμως ' βτε ήτον έμπροσθέν της, διότι ή παρουσία 
τού προσφιλούς προσώπου φωτίζει δλα τά πράγ
ματα, καί μάς περιτυλίσσει ώς εις σφαίραν τινα 
άκτινοβολίας, άπά το πρόσωπον αύτά προερχόμενης.

Χωρίς λοιπόν νά έχη ανάγκην νά κυττάζη ^τήν 
Καρολίναν, ό Ερρίκο; τήν έβλεπε θαυμασιως. Εμε- 
νεν εις έκστασιν έμπροσθεν τών μεγάλων καί κυα
νών οφθαλμών της, οΟεν ε’ζήρχετο βλέμμα καθαρόν/είναι πολύ μαλακός. νων οφυακμων της, .

— Q ! δέν φοβούμαι, άπεκρίθη τά παιδίον, είσ-Ιχαί άδολον, ώς τήν καρδίαν τής όποιας ησαν ύιιρ-

μηνεϊς. ίΐθαύμαζε τά ελαφρώς πως υπεροπτικόν 
(κείνο στόμα, τό όποιον τό ψεύδος δεν είχε μο
λύνει ποτέ, καί επί τού όποιου επλανάτο μελαγχο 
λιζάν μειδίαμα. 11 μεγαλοπρεπής εκείνη κόμη, την 
όποιαν έφερεν ΰψηλοπρεπώς, ώς ή βασίλισσα φερει 
■τό στέμιια της, τό λιγυρόν της άνάστημ.α, όπου ή 
χάρις δέν απέκλειε τήν ρωμαλέο τητα, διήγειραν τον 
άφωνον τού νέου ζωγράφου θαυμασμόν. Αλλ ο,τι 
περισσότερον τάν έξέπληττεν, ήτον ή όπωσούν παρά
τολμος αφέλεια εκείνη, τό μίγμα, ή μάλλον ή άν- 
τίθεσις εκείνη τής δειλίας καί τής εύτολμίας, ή 
αύθάδης εκείνη άθωότης, ή αποτελούσα τον διακρι
τικόν κ«ί θελκτικόν χαρακτήρα τών ξανθών παρ
θένων τής Σπρέας.

Η Καρολίνα έλάλησε .πρώτη.
— Κύριε Ερρίκε, είπε μέ φωνήν τρέμουσαν, ό 

πατήρ σου και διδάσκαλός μου εις τήν σκιαγρα
φίαν κύριος Κορυ.ιρ έπέστρ-ψεν άπά τήν Γαλλίαν ·, 

— Οχι, κυρία μου, δχι ακόμη, έτραύλισεν ό 
Γάλλος.

— Επιθυμείς βέβαια πότε νά φθάση ;
— Μάλιστα, κυρία μου, άπεκρίθη άσκόπω; ο νέος 

ζωγράφο;, πολύ τό επιθυμώ,
— Εγώ δέν τό επιθυμώ, είπε στενάζουσα και 

έρυθριώσα ή Καρολίνα.
Ο Ερρίκος ερριψεν επί της νεάνιδος βλέμμα τα- 

χύτατον, ώ; άν έλεγε· Διατί ·,
— Διότι, είπεν ή Καρολίνα, άποκρινομενη εις 

τά βλέμμα τούτο, διότι δέν Οά έχω πλέον ανάγκην 
νά έρχωμαι νά σ’ ερωτώ, καί νά μανθανω άν εφθχ- 
σεν ό διδάσκαλός μου· καί επομένως, Ερρίκε, δεν 
θά σέ βλέπω πλέον.

Καί, ενώ έπρόφερε τάς τελευταίας ταύτας λέξεις, 
μεγάλη σταγών δακρύων έτρεξεν εις τά μακρα 
της βλέφαρα, καί έπειτα άντήχησεν εις τήν γην 
ώς ή πρώτη σταγών τρικ.υμίας.

0 νεανίας ήσθανθη άλγεινώ; τήν άνάκρουσιν του 
πόνου τούτου εις τήν καρδίαν του- ώχριασε και 
ίκλονήθη' μετά ταύτα, πλησιάζων εις τήν νεαν, καί 
κυττάζων αύτήν με βλέμμα θλιβερόν, είπε-

— Θεέ μου πανάγαθε ! έρχεσαι, κυρία μου, νά 
μού άναγγείλης κάμμίαν συμφοράν ς

— Nat, καί τήν μεγαλητέρχν όλων τών συμ
φορών, κύριε Ερρίκε’ ό πατήρ μου Οά με υπανδρευση.

Καί, ώς άν διά της έζομολογήσεως ταυτη; ήλ=υ- 
θερώθη άπά κχταθλιπτικάν βάρος, έκχθησε πλη 
ρης ατονίας επά>ω δ-υΐνου κιβωτίου, κείμενου πλη
σίον τού σπουδαστηρίου.

0 Ερρϊχο:, τούτο άκούσας, καί έντρομος γενόμε- 
νος, εκυώε τήν κεφαλήν καί δεν έπρόφερε λεζιν.

Μετά μα/.ρά- παϋσιν, ή νεάνις ήκολουθησε·
—ι— Γνωρίζεις τον κύριον Καννεμ.περγ, τον γραμ* 

ματέα τού βασιλ ω. ς
— Πολύ καλά .' τόν ακαδημαϊκόν, τάν μυθο_ 

ποιόν. Δέν είναι αΰιός ς
— Αυτός αύττ.α ος. Με εί^ , καί, Χατα δυσ

τυχίαν μου, ύλ. ι α. £2 ! δεν σφάλλω εί; τούτο, 
έρρϊκφ· πάντ-,-ε . /ρέστο; προς αύτόν έφάνην.

— Δυσάκεστη;. καρολίνα; Αλλοίμονον ! και 
* ' ) /-V ρ < ' Υήμπορεϊ τούτο να · ί η ·, επανεχαοεν ό νέος ζω

γράφο; μέ φωνήν λύπης καί επιπλήξεως ενταυτφ, 
ήτις εις τήν περίστασιν εκείνην ήτον πολύ παραζε- 
νος. Καί ήμπορείς τάχα να viiat δυσάρεστος εις 
κανένα ; Επειτα, κυρία μου, τά συμβάν τούτο 
έπρεπε νά τά περιμένω. Είτε με τούτον υπανδρευ- 
θής, είτε με άλλον, τί μέ μέλει ; II θλίψις μου θά 
ήναι πάντοτε ή αυτή· νομίζεις οτι εμωρανθην 
ποτέ τόσον, ώστε νά ελπίσω, εγώ, τεχνίτης πτω
χός, άπορο; καί αφανής, νά νυμφευθώ νέαν εΰγενή 
καί πλουσίαν; Τήν ευτυχίαν ταύτην μόνον εις τ’άνει- 
ρόν μου (τόλμησα νά τήνίδώ1 διότι, άν ήθελα ποτέ, 
έξυπνος ών, νά προσηλιάσω εις αυτήν τον νοϋν μου, 
ή καρδΐα μου έφλεγετο εις το στήθος μου, ζάλη 
φρικτή μ' (κυρίευε, και μόνο; ό τοιοϋτος στοχασμός 
ήτον ικανός νά μ.ε φονεύση,. £1! άκουε, Καρολίνα, 
άς τ’ άφήσωμεν πλέον.

__ Πτωχέ νέε ! πόσον με άγαπά, καί πόσον πά
σχει ! είπε καθ’ έαυτήν ή νέα Παννεβίτζ.

’__ Καί ό γάμος αύτός, είπεν αγωνιών ό έρρί-
κος, ό γάμο; 'αύτός ποιαν ημέραν θά γεινφ ;

__ Λύτά άπό μίαν μόνην περίστασιν έξαρτάται,
άπεκρίθη ήΚαοολίνα. ϊΐζεύρεις, φίλε^μου, πόσον χα- 
τατρώγει τόν'πατέρα μου ή φιλοδοξία. Οί τίτλοι 
καί αί τιμαί τού γυρίζουν τήν κεφαλήν ^με αγαπμ, 
καθώς πολλάκις σού τά είπα, άλλ είναι καλάς 
νά δώση τήν κόρην του, καθώς καί τήν ζωήν του, 
εις αντάλλαγμα παρασήμου, ή υπουργήματος 
αύλικοϋ. Αφού λοιπόν ό άρχικλειδοϋχο; τοϋ βα- 
σιλέως άπέθανεν, ό πατ/ρ μου δέν κοιμάται πλέον, 
καί περί ενός και μόνου πράγματος ένασχολεϊται 
μέ τάν ακαδημαϊκόν. Ολαι του αί εϋχαί, όλοι του 
οί λόγοι, όλα του τά κινήματα, πράς ένα καί μό- 
νον σκοπόν άποτεινον* ’̂*·

Ν’ άπολαύση τήν θέσιν τού άρχικλειδούχου.^
— Τήν άπο'ίαν ά βασιλεύς, φιλαργυρίας ένεκα, 

θ’ άφήσ·/ι χηρεόουσαν όσον ήμπορεϊ περισσότερον
καιοόν. ,

— Ναι, ά κύριο; Καννεμπεργ τά είπεν εις τον
πατέοα ιαου. Φαίνεται μάλιστα ότι πρεπει νά τραι 
πολύ'αύθάδης όστις καθ/ποβάλφ εις τόν βασιλέα 
αϊτησιν περί τούτου, καί κάνεις εις τήν αύλήν δεν 
έχει τήν τοιαύτην τόλμην άλλ’ αύτοί όλα τά προεϊ- 
-ίαν· η/.ουσα σήμερον τό σχεί^ον τχς ραοι-ουργίας 
των. 0 κύριος Καννεμπεργ, με διαφόρους π.οφά 
σεις, καί άπό καιρόν εις καιρόν, Οά εισχ-,ρ τ.ν 
πατέρα μου εί; προσκύνησιν τού βασιλέως· και οι 
δύω, ό πατήρ μου και ό μυθοποιος, θά 
νεύσουν νά εΰρουν τήν άρμοδίαν στιγμήν’ όταν ύε 
ή στιγμή αυτή φθάση, ό γραμυατεύς θα ,τολμηση 
νά λαλήση υπέρ τού βαρόνου Παννεβίτ^. Εζ άλλου 
υ,έρους, ό πατήρ μου ϋπεσχέΟη έπισήμως ότι, τήν 
ήμέραν καθ’ηνλάβη τά δίπλωμα τούαρχικλεί- 
δούχου, τήν ίδιαν αύτήν ημέραν έγώ, ή Ουγατηρ του,
θά γείνω ... ,

— Κυρία Ιγαννεμπέργ, είπεν 6 νέο; -,ωγραφος,
άτοτ· οατόνων *ττ,νδφ?*σιν ττ,ς.

__  q I p/fj προφ?ρης τ’ ονομα τούτο,
ft Καρολίνα, διότι είναι κακά; οιωνό; ,δ 
Ακούσε· (σκέφθην όιρίμω;, έπροσθεσε με

διέκοψεν 
ι’ ήμάς. 
τόνον ί-

σχυράς πεποι'θήσεως'. Τούτο μόνον ήζεύρω, ότι



νά παρακούσω μέν τόν πατέρα μου 5ε* θά τολμή
σω, διότι τόν ©οβοΰμαι τόσον, ώστε ούτε κχν 
νά συλλογισθώ δύναμαι τό τοιοΰτο· ή ημέρα δε 
χαθ ’ήν με ύπανδρεύση θά ήναι ή «μέρα τοΰ θανά
του μου.

0 Ερρίκος έφριξεν ώ; &■/ ήκουσεν, όχι απειλήν, 
άλλά τήν έκτελεσιν αύτήν τοΰ συμβάντος,

Τψωσε τού; έντρόμου; οφθαλμού; του πρός τό 
άγνόν καί υπερήφανου τής νεάνιδο; Παννεβίτζ πρόσ
ωπο·'. ‘Η γαληνή καί εύτολμο; τοΰ προσώπου τού
του μορφή, ή ηρωική εκείνη σταθερότης καρδίας 
ΰποτεταγμ,ένη; έν τούτοι; εί; τήν πατρικήν έξουσίαν, 
τόν έρριψαν εί; μεγάλην απορίαν καί έκστασιν. 
Από τήν υπεροχήν ταύτην τή; ψυχής, άπό τήν γεν
ναιότητα ταύτην τή; αγάπης παρασυρόμενο;, δ Ερ
ρίκος ήσθάνθη οτι ό θαυμασμός του έξηφάνιζε τήν 
λύπην του, και, χωρίς νά τό θε'λη, χωρίς κάν νά τό 
νοήσει, ήτοιμάσθη νά γονυπετήση έμπροσθεν τοι- 
αύτης γυναικός.

‘II Καρολίνα τόν (μπόδισε διά τοΰ βλέμματος 
καί διά τής χειρός.

Τήν χεΐρα ταύτην άρπάσας, ό Γάλλος τήν έσκέ
πασε μέ φιλήματα καί μέ δάκρυα.

‘Η κυρία Παννεβίτζ, συνελθοΰσα άπό τήν στιγ- 
μαίαν της έξαψιν, καί κατανυχθεΐσα καί αύτη, άπέ- 
συρεν ήσύχως τήν χεΐρά της· έπειτα, στρέφουσα τού; 
οφθαλμούς πρός τόν ούρανόν, τόν όποιον δένήδύνα- 
το νά ίδή καθαρά, διότι τά βλέμματά της είχαν 
σκοτισθή άπό τά δάκρυα, τόν άπεχαιρέτησε δειλώς, 
καί εγεινεν άφαντος διά τοΰ κήπου.

Ο νέο; Κορμίρ τήν έβλεπε φεύγουσαν άλλ’ έμει- 
νεν άκίνητος είς τήν θέσιν του, ώς, διά τής άκινη- 
σίας του ταύτης, θέλων νά παρατείνη τά; συγκινή 
σεις τής συνεντεύζεως εκείνης.

Τοσαύτη δέ ήτον τοΰ δυστυχούς νέου ή ταραχή, 
ώστε έλησμόνησε νά προσκαλέση τόν μικρόν του ά 
δελφόν Φρίτζ, δστι; έπαιζεν εϊς τήν αύλήν μέ τόν 
γρύλλον του, χωρίς νά εχη κατά νοΰν νά έπιστρέψη 
είς τό σπουδαστήοιον.

Εντός ολίγου λοιπόν, κραυγαί όςεϊαι, άναμιγνυό- 
μεναι με ίσχυοάν καί ηχητικήν φωνήν, έςύπνισαν 
τον Κορμίρ άπό τήν βαθεϊά'· του σύννοιαν.

— Ο βασιλεύς ! είπε καθ’ έαοτόν, σφογγίζων 
τού; οφθαλμούς του μέ τό μαντιλιού, καί λαμβά 
νων είς χεΐρας τό πυζίδιον.

Επειδή δέ ή όζεΐα φωνή έπανέλαβε τούς κλαυθ- 
μ.ηρισμούς τη;·

— Ω Θεέ μου! διελογίσθη, είναι ό Φρίτζ, είναι 
δ άδελφός ραου, τιμωρούμενο; άπό τόν βασιλέα. Καί 
έγώ τό έστειλα, τό άθλιον παιδίον! α! διάβολε ! 
καί άν, πρός δικαιολογίαν του, ό Φρίτζ μ’έπρόδιδε!

Τότε, άπό τόν φόβον τούτον έπίσης, ώς καί άπό 
τόν έλεγχον τής συνειδήσεώ; του κυριευόμενος, ό 
Ερρίκο; διευθύνθη ποό; τήν αύλήν, θέλων νά έμ- 
ποϋίση, άν ήτον άκόμη καιρός, πάσαν έξήγητιν, καί 
συγχρόνως νά μεσιτεύση ύπέρ τοΰ αθώου αδελφού 
του.

Καί άληθώς, ό βασιλεύς έκράτει τόν Φρίτζ άπό 
τό αύτίον, καί τόν έπέπληττε πικρώ;· τό δέ παι
δίον γελοίως καί άλλοκότως έκλαυθμήριζε.

Τούτο βλέπω*', ό Ερρίκος είχεν ήδη ανοίξει τό 
στόμα του νά μεσιτεύση ΰπέρ τοΰ πάσχοντος· άλλ’έ— 
σιώπησεν άμέσως, διότι είδε πλησίον τοΰ γρααμα- 
τέως Καννεμπεργ άνθρωπόν τινα μικρόσωικον, ισ
χνόν, τραχύν, μέ μεγάλου; μύστακας, προσκυνοΰντα 
άδιακόπως, όστις όέν ήτον άλλος, είμή ό βαρόνος 
Παννεβίτζ ό ίδιος.

Πώς νά είπή είς τόν βασιλέα· · — Μεγαλε'ότατε, 
συγχώρησε τόν Φρίτζ· έγώ τόν έστειλα είς τήν αύ
λήν· — Καί διατι, κύριε ; — Διότι συνωμίλουν μέ 
τήν κυρίαν Παννεβίτζ, τήν θυγατέρα έδώ τοΰ κυ
ρίου βαρόνου. ”

Εφοιξεν ό Ερρίκος εί; μόνην τήν ιδέαν τής τοι- 
αύτης άνακαλύψεως, καί (τρόμαζε μήπως τόν κατα- 
δώση τό παιδίον δκαιολογούμενον διά τήν φυγήν 
του.

Ο βασιλεύς, κρατών όλονέν τόν Φρίτζ άπό τό 
αύτίον, τόν έπέπληττε πάντοτε, άστειευόμενος μέν, 
άλλά τούτο δέν εμπόδιζε τόν γέροντα Γουλιέλ- 
μον νά ήναι σοβαρώτερος κατά τήν χεΐρα, παρότ* 
ήτον κατά τήν φωνήν τόν έκίνει δέ διά τοΰ αύτίου 
όσον καί όπως ηθελεν, άπαραλλάκτως σχεδόν ώ; 
δ ναύτης κινεί τήν λέμβον διά τοΰ πηδαλίου.

— Α1 διαβολόπουλον! ά! θεουμπαίκτη! τοΰ έλε
γεν ώργισμένος, δέν σοΰ είπα έγώ νά μή παίζης πριν 
μάθης τό μάθημά σου·, Αί κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
μέ ύπακούεις, αναθεματισμένε;

— Ηξεύρω τόν μΰθόν μου ! ήζεύρω, Μεγαλειό- 
τατε, τόν μΰθόν μου! έκραύγαζεν ό Φρίτζ καθ’δλοος 
τοΰ πόνου καί τών θρήνων τού; τόνους.

Αύτή ήτον όλη ή άπόκρισίς του.
— Α! ήξεύοεις τόν μΰθόν σου; πολύ καλά! τώρα 

τό βλέπομεν, έλεγεν ό Γουλιελμος, σύρων πάντοτε 
πρός τό σπουδαστήριον τό θΰμά του.

Φθάσας έκεϊ, δ Φρίτζ, μέ τό πρόσωπον πορφυροϋν 
καί τό αύτίον κατακόκκινον, διεύθυνε πρός τόν α
δελφόν του βλέμμα οίκτρόν ώς άν έλεγε"—Κύτταξε, 
Ερρίκε, πόσον μυστικός είμαι· ολοκαύτωμα προσφέ
ρω τά αύτία μου είς τόν βωμόν τής αδελφικής α
γάπης.

Καί τώ όντι, μικρά δεν ήτον ή θυσία· διότι, άν 
ό βασιλεύς ήκολούθει νά τζιμπά δυνατότερα καί 
περισσότερον καιρόν, κίνδυνος ήτον ν’ άφηση τό μει- 
ράκιον έπί τοΰ βωμού τήν προφοράν του.

0 Γουλιέλμος είχεν ορεξιν τήν ημέραν έκείνην, 
καί έχλεύαζε τόν γραμματέα του Καννεμπέργ.

— 0' μά τήν άλήθειαν, τοΰ έλεγε, λάλει μου 
περί τής άκαδημίας μου, σέ συμβουλεύω. Ωραία, μά 
τόν Θεόν, έφεύοεσις! ακαδημία, καί νά μήν ήξεύρη 
νά μοΰ έζηγήση διατί δ καμπανίτης οίνος είναι 
αφρώδης.

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ Καννεμπέργ; άφ’έ- 
νός μέρους μέ προσβεβλημένην φιλοτιμίαν ώς α
καδημαϊκός, άφ* έτέρου μέ δουλοπρεπή ύποταγήν 
ώς γραμματεύς τοΰ r-έμματος· Μεγαλειότατε, τού
το δέν είναι όλωςδιόλου σφάλμα μας. Απεκρίθημε·» 
ότι τότε μόνον ήδυνάαεθα νά λύσωμεν έν πλήρει 
,γνώσει τό πρόβλημα, όταν ή Μεγαλειότης Σου διά
ταξης νά μας δοθή κοφίνιον μέ τεσσαράκοντα φιά- 
λας καμπανίτου.

·— Αϊ ! κατα διαβόλου καί σείς ! είπεν ό βασι
λεύς, διότι ήτον κατά πολλά φυλάργυρος. Δεν έχω 
■ανάγκην νά πίη κάνεις τόν οίνόν μου, καί προτιμώ 
ποτέ είς τή» ζωήν μου νά μή μάθω διατί ό καμπα
νίτης είναι αφρώδης, παρά νά ιιεθύαω δι’ έζόόων 
μου τήν ακαδημίαν μου.

— Πολύ καλά έκαμες,Μεγαλειότατε, είπεν δ Καν- 
νεμ.πέργ· έσύνθεσα μάλιστα μύθον έπί τοΰ προκει 
μένου, έπιγραφόμενον· ΈΜφας χαί Χνροδιδά- 
cxa.loc.

— Αν δ μύθο; αύτός δέν άξίζη καλήτεοα παρά 
τόν Βά,τρηχο'Γ καί τό Ko.lo-f.irdior, α'ζ m&r>- 
λεύω, φίλε μου, καί άλλους νά μή σύνθεσης, καί αύ
τούς νά τούς λησμονήσης.

0 Καννεμπέργ έδάγκασε τά χείλη του.
0 βαοόνος άπ’ έναντίας έγέλα φιλοφρονητικός 

δι’ όλους τούς λόγους, όσοι έπιπταν άπό τό στόμα 
τοΰμονάρχου· άλλά τότε, δμυθοποιός, παροργισθείς 

-διά τήν διαγωγήν ταύτην τοΰ μέλλοντος πενθεοοΰ 
του, έτόξευσε μανιακόν βλέμμα κατ’ αύτού.

0 Παννεβίτζ, συγχυσθείς ολίγον διά τήν άφωνον 
ταύτην έπίπληξιν, άπεκρίθη διά παντομίμου κινή
ματος έκφράζοντο; τά εξής·

— Δεν πιστεύω διόλου όσα λέγω, άγαπητέ μου 
Καννεμπέργ· άλλά πρέπει νά κολακεύσωμεν τόν 
βασιλέα, καί ήξεύρει; διά ποιον διπλοΰν σκοπόν 
τήν θέσιν τοΰ άρχικλειδούχου δι’ έμέ, καί τήν κό
ρην μου Καρολίναν διάσέ.

Εν τούτοις, ό βασιλεύς είχε καταλάβει τήν συνή
θη εις τό σπουδαστήριον θέσιν του- άπέθεσε πρώ
τον τήν ράβδον του είς τήν γωνίαν, έλαβε πίπαν 
χονδρήν, μεταζύ δέκα δώδεκα, τεθειμένων κατά 
τάζιν εις επίτηδες πιποθήχην, καί έπειτα, έκπέμ- 
πων νέφη καπνού, ώπλίσθη μέ τό ζωγραφικόν χιι- 
φοστήξηγιιη καί μέ τήν γραφίδα.

Ο βασιλικός πίναξ, τόν όποιον τελευταίαν φοράν 
έπεξειργάζετο, παοίστανε τόν γνωστόν μύθον τοΰ 
Λαφονταίνου, ΧΛώπηζ χαί Κόραζ' διότι ό Λαφον- 
ταΐνος ήτον ό άγαπητός συγγραφεύς, ή μάλλον ό 
μόνος γάλλος συγγραφεύς τόν όποιον ηύδόκει νά 
τιμά ή βαναυσοτάτη καί προυσσικωτάτη Μεγ'α 
λειότης Του.

Περιττόν ίσως ν’ άναφέρωμεν ότι ά βαρόνο; 
Παννεβίτζ εύρίσκετο είς έκστασιν έμπροσθεν τοΰ 
γελοίου έκείνου πίνακος· τά εγκώμιά του, αί έκ- 
φωνήσεις του, αί παραφοραί του, έκαμναν καί άν-Ι 
δριάντα άπό λευκόν μάρμαρον νά κοκκινίση.

0 Καννεμπέργ, άντί νά λαλήση περί τής άξια; 
τής είκόνος, έλάλησε περί τοΰ θέματος.

— Πάλιν μέ τόν αγαπητόν σου ποιητήν, Μεγα
λειότατε ;

— Ναι, κύριε μυθοποιέ, άπεκρίθη ό βασιλεύ: 
διά τοΰ νέφους τοΰ καπνού του, καί ακολουθών νά 
χρωματίζη έδώ καί έκεϊ τήν εικόνα του· πάντοτε 
μέ τόν Ααφοταΐνον μή σοΰ κακοφαίνεται, διότι αύ
τός είναι άδολος ώς τό χρυσίον. Αφελής, εύληπτος, 
άγαθός, άληθής πρό πάντων, δέν τρέχει νά ζητή 
τήν μεσημβρίαν είς τάς δεκατέσσαρας ώρας, καί 
παραλείπω ότι τά ζώά του λαλούν ώ; άνδρες ευ
φυείς. Είναι αληθές, ήκολούθησε μυκτηρίζων κρυ

φίως, είναι αληθές, ότι εϊς μερικάς άκαδημίας, οί 
εύφυεΐς άνδρες λαλούν ώς τά ζώα.

— Συμψηφισμός, Μεγαλειότατε, συμψηφισμός, 
ειπεν δ βαρόνο; καί έξεκαρδίσθη γελών.

Αλλ ό Καννεμπέργ, χωρίς ποσώς νά γελάση, 
κεραυνοβόλησε κατά τοΰ Παννεβίτζ βλέμμα δυσα- 
ρεσκειας καί πεοιφρονήσεως.

Ο Ερρίκο; έστεκεν είς τήν γωνίαν, άκούων τήν 
σκηνήν ταύτην, χωρίς ποσώς νά λάβη μέρος· καί δ 
μικρό; Φρίτζ έςεστήθιζε τό μάθημά του, τρίβων 
καί χαδεύων τρυφερά τό πονεμένον αύτίον του.

Μετά μικράν δέ παΰσιν, ή συνομιλία ήρχισεν έκ 
νέου.

— Φοβούμαι, έπανέλαβε μέ ολίγον πείσμα ό 
Καννεμπέργ, ότι ή Μεγαλειότης Σου είσαι προκα
τειλημμένο; ύπέρ τοΰ γάλλου μυθοποιοΰ. ‘Ημείς εί; 
τήν άκαδημ/αν κατηγοροΰμεν τόν συγγραφέα τούτον 
ώς στερούμενου άληθείας καί κρίσεως, καί προσέτι 
ώς έπινοοΰντα μικρά δράματα συμβαίνοντα άντι- 
στρόφως τής φύσεως ή τών χρήσεων τοΰ βίου. Ε- 
πεφορτίσθην μάλιστα νά συντάξω έκθεσιν περί τών 
παραλογισμών τοΰ Λαφονταίνου, καί θ’ άναγνώσω 
τήν όμιλίαν μου ταύτην είς τήν σημερινήν τής άκα
δημίας συνεδρίασιν.

0 βασιλεύς έση'κωσε τούς ώμους, καί (μουρμού
ρισε·

— Καϋμένε κρονόληρε!
0 γραμματεύς, προσβληθείς κατάκαρδα, καί 

θερμανθείς όπωσοΰν· άπεκρίθη·
— Η Μεγαλειότης Σου μολαταύτα δέν θ’ άρνη- 

θής δτι ό Ααφονταΐνος διδάσκει άποτρόπαια ηθι
κής δόγματα.

— At ! καί ποια ; σέ παρακαλώ.
— Καλέ, Μεγαλειότατε, ή εκλογή δεν είναι 

άύσκολο;· ιδού εν·
« 0 λόγος τοΰ ισχυροτέρου είναι πάντοτε ό κα- 

λήτεοος. » 
ίδού καί άλλο·

« Ο σοφός λέγει, κατά τούς ανθρώπου;:
Ζήτω ό βασιλεύς! Ζήτω ή άντιπολίτευσις! ·

— Τά ! τά ! τά ! άνέκραξεν άνυπομόνως ό βα
σιλεύς, λέγε καλητερα ότι κατηγορείς τόν Ααφον- 
ταΐνον διότι εχει παραπολύ δίκαιον, διότι είναι 
παραπολύ άληθής, διότι ζωγραφεΐ τήν κοινωνίαν μέ 
ζωηρά χρώματα.

— Μέ ψευδή, Μεγαλειότατε, έπανέλαβεν ό Καν
νεμπέργ.

0 βασιλεύς άπέθεσε τήν πίπαν του είς τήν σα
νίδα τοΰ ύποστάτου, καί έπαυσε πρός καερόν τήν 
ζωγραφιάν.
—Αν ηναι δυνατό!, ν’ άκούω τοιαΰτα φλυαρήματαϊ 
άνέκραξε σηκόνων τούς ώμους του. Αλλά πεοίμενε 
μίαν στιγμήν, καί θά μείνης άναπολόγητος· άρ- 
κοΰμαι είς τάν πρώτον τυχόντα μύθον. Φρίτζ, πλη
σίασε! 4

Τό παιδίον έπλησίασε βραδέως, κρατούν είς τήν 
μίαν χεΐοα τό βιβλίον, καί εις τήν άλλην τόν 
πΐλόν του. '

— Ας ίδωμεν ! πού έμείναμεν ;
— Εί;τόν δεύτερον μύθον παέ
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— Τί συγκυρία! παρετήρησεν δ βαρόνος· ίσα 
ίσα, τό θέμα τής θαυμαστής ταύτης είκό-ος.

0 βασιλεύ; έ χαμογέλασε κρυφίως καί πονηρώ;· 
έλαβε τά βιβλίον άπό τάς χεΐρας τοϋ παιΟίυυ, καί 
ό Φρίτζ ήρχισε νά έκστηθίζη τόν μΰθό» του, πότε 
τρέχων ώς ταχυδρόμος, καί πότε σύρων τά; λέξεις, 
ώς περιμένων τάς έπομενας, τάς όποιας τό μνη- 
μονικόν του δέν έβιάζετο νά τοϋ προσφέρη.

0 Γουλιέλμος, ένασχολούμενυς είς τήν λυγομα- 
χίαν του με τόν Καννεμπέργ, δέν έπρόσεχεν εις τά; 
διαζοπάς τοΰ παιδιού· άλλ επανελάμβανεν ό ίδιος 
τούς στίχου; τοΰ μύθου, διακοπτόμενο; είς πάσαν 
λε'ξιν, έζετάζων τά παραμικρά περιστατικά, καί 
καταδεικνύων ό'λην τήν άζίαν των, ενώ έδιδεν εδώ 
καί εκεί τά τελευταία χρώματα τής είκόνο; του.

Ο δέ βαρόνο; τά έλησμόνει δλα, συγκεντρόνων 
τήν εκστατικήν προσοχήν του εί; τήν εικόνα τού 
βασιλέως. Εί; πάντα νε'ον χρωματισμόν, έπρεπε 
τις ν άκούη τόν πατέρα τής Καρολίνας έκφωνούντα

—όποία εντέλεια! όποια ακρίβεια! πόσον θαύμα 
σίως ό τελευταίος ούτος χρωματισμό; έπέτυχεν ! 
τί ευφυΐα! τί αριστούργημα ! ποτέ ζωγράφο; εντε
λές τοιοΰτο έργον δέν εσύνθεσε !

Τό παιδίον ήκολούθει πάντοτε τή» απαγγελίαν 
του με τήν προσκόπτουσαν φωνήν του, καί, ένώ ό 
Παννεβίτζ άνε'πτυσσε τούς θησαυρούς τών εγκωμίων 
του υπέρ τοΰ βασιλικού έργου, ό Φρίτζ έφθασεν είς 
τού; στίχους εκείνους τοΰ μύθου·

A ! xa.it/μέρα, κύριε Κόρα?,,
“Ω ! τί ωραίος είσαι ! ώ! τί χαριτωμένοι 

μου φαίνεσαιΐ
Ο βασιλεύ; τής Προυσσίας δέν ήτον άνθρωπο; 

ν’άφήση νά περάσουν άπαρατήρητοι λόγοι τόσον δια - 
φανώ; καί ακριβώς εφαρμοζόμενοι, ώς οί τή; μικρά; 
ταύτης κωμωδία; τού γάλλου μυθοποιοΰ. II θε'σις κα
τά ύπερβολικά τοΰ βαρόνου εγκώμια ήσαν, ύπέρ τή; 
γνώμης τού μονάρχου, επιχείρημα ισχυρόν καί άκα- 
ταμάχητον.

Ο Γουλιέλμος λοιπόν έκύττα’ζε μέ βλέμμα πονη
ρόν τόν ταπεινωθέντα ακαδημαϊκόν, ώ; άν έλεγεν

— Αί ! κύριε γραμματεϋ, διϊσχυρίζεσαι άκόμν, 
ότι ό Ααφονταΐνο; δέν είναι ό ζωγράφο; τή; άλη 
θείας καί τής φύσεως; άλλά τότε, ή σκηνή τή: 
οποίας είσαι θεατή; σέ ψεύδει πληρέστατα- ιδού, 
έχεις πρό οφθαλμών μύθον έμπρακτον.

Βεβαίως, αντιλογία εις τούτο δέν έχώρει· ό 
Καννεμπέργ έκλινε τήν κεφαλήν ό βαρόνο; ούδ’ έ· 
πρόσεχε ποσώς εί; τό παιγνίδιον τούτο, καί τό 
παιδίον έλεγε πάντοτε.

όταν ό Φρίτζ έφθασεν εί; τό έπιμύΟιον·
1 Μάθετε άτι πας χό.ίχζ . . . .

— Βασιλεύ, ήρώτησεν αϊφνιδίως διακόπτων τήν 
απαγγελίαν, τί θά είπή χύ.Ιαζ, ;

— Κόλαξ; έπανελαβεν ό βασιλεύς, τού οποίου 
έκίνει ήδη τόν γέλωτα ή κατά διάνοιαν μελετηθεΐσα 
πονηριά· κόλαξ, τέκνον μου ·, Νά σου δείξω ένα !

Καί, συγχρόνως, έγγίζων μέ τήν άκοαν τού 
χειροστηρίγματο; αυτού τόν ώμον τοϋ βαρόνου"

— Ιδού, είπε, μικρέ φίλε μου, ιδού κόλας πρώ
της τάξεως.

Τήν άρήν ταύτην αισθανθείς καί τήν έκφώνησι» 
άκούσας, ό πατήρ τής Καρολίνας άνεσκίρτησε, καί 
διαμιά; ώπισθοδρόμησεν.

— Εγώ, Μεγαλειότατε ! είπεν έντόνως, έγώ 
κόλαξ, οστις άλλο δέν είπα παρά τήν αλήθειαν, 
γυμνήν τήν άλήθειαν, το ομνύω !

— Βεβαιότατα, ήιολούθησε τόν λόγον δ Καννεμ
πέργ, οστις ευρισκεν ούτω τήν διπλήν ευκαιρίαν, καί 
τόν βασιλέα νά κολακεύση, καί τό κατά τοϋ Λαφον- 
τκίνου θέμα του νά μήν εγκατάλειψη. 0 βαρόνος 
έςέφρασεν ειλικρινή; τήν ιδέαν του, καί, επειδή είναι 
πολύ έμπειρο; περί τά τοιαΰτα, θά σού είπγ, ότι ή 
είκών αύτη ήμπορεΐ νά έκτιμηθή ώς οί καλοί πί
νακες τών καλγ,τέρων ζωγράφων,

Ο Γουλιέλμος, οστις ήτον καθ’ ύπερβολήν φι
λάργυρος, έτέντωσε τού; φαιού; οφθαλμού; του, καί 
τό Οανάσιμόν του τούτο αμάρτημα τάν έκαμε νά 
λησμονήση τό συμφέρον τή; φιλολογική; του άπο- 
δείξεως.

— Αληθινά; είπε μέ έκφρασιν παράδοξον, όπου ή 
πλευνεςία τού φιλάργυρου ή»ό·<ετο μέ τήν φιλαυτίαν 
τού ζωγράφου, αληθινά; άν ήθελα νά ώφεληθώ άπό 
τήν μου, άν ήθελα νά πουλώ τά; ζωγραφιάς
υ.ου, νομίζετε ότι θά είχα κέρδος; Πιστεύετε ότι 
θά εϋρίσκοντο άγορασταί νά δώσουν ικανά φλωρίνια;

— Φλωρίνια! έπανελαβεν ό Παννεβίτζ, σπεύδων 
νά έμβή πάλιν είς τήν βασιλικήν εΰ»οιαν διά τής 
κάτω Ούρα; τή; κολακείας· φλωρίνια; Φλωρία, 
Μεγαλειότατε, όχι φλωρίνια.

— Φλωρία, έπανε'λαβε τότε καί δ μονάρχης, 
θαμβωθείς άπό τή» λέξιν ταύτην, έπαναφέρουσα ν 
εικόνας θελκτικά; εί; τήν καρδίαν του’ φλωρία ! 
καλέ, είσαι βέβαιο; εί; όσα λέγεις, βαρόνε;

— Τόσον βέβαιος, Μεγαλειότατε, ώστε ήμπορώ 
νά ύποσττρίξω, ενώπιον όλο» τού κόσμου, ότι αυτή 
ή είκών, τήν όποιαν προ ολίγου ετελείωσες, ή εικών 
αυτή τού Α’δμακος καί τή; 'Α.ίώ.τεχος, θά πω- 
ληθή σχεδόν τρεις χιλιάδας φλωρία.

0 Γουλιέλμος έτριψε τάς χείράς του, καί έτζίμ- 
πησε τήν άιραν τοϋ μύστακός του, πράγμα τό ό
ποιο» συνείθιζε νά κάμνη όταν ήσθάνετο μεγίστη» 
εύχαρίστησιν.

— Τρεις χιλιάδας φλωρία είπες, βαρόνε, ήμπορεΐ 
σχεδόν νά πωληθή ή είκών αύτη;

— Ναί, βέβαια, Μεγαλειότατε.
— Πολ,ύ καλά, φίλε μου. ’Επειδή βλέπω ότι 

είσαι πινακογνώστης έμπειρος, καί θέλω νά σέ υπο
χρεώσω, σού παραχωρώ τήν είκό.α μου διά χίλια 
πεντακόσια φλωρία.

0 Παννεβίτζ δεν έπερίμενε τό τοιοΰτο· άλλ’ α
φού τά έπροκάλεσεν, έπρεπε να τό δεχθή στωϊκώς.

Τούτο καί έπροσπάθησε ·ά κάμη όπως καλήτερα 
ήδύνατο. Εκαστο; πείθεται οτε ό άγων ούτος δέν 
ήτον εύκολος, διότι ό βαρόνο; ή:ον φιλάργυρος, 
καί ή ιδέα ότι έπρεπε ν’ άλλαζη χίλια πεντακόσια 
φλωρία μέ τοιαύτην κακήν ζωγραφιάν, ήτον ιδέα 
φρικτή δι’ αύτόν.

0 πατήρ τής Καρολίνας, μορφάζων μ,ορφασμόν 
οίκτρόν, έδέχθη τή» βασιλικήν πρότασιν. 

ί — Ή είκών έτελείωσεν, άπεκρίθη ό Γουλιέλμος,

χατάγοητευθείς άπό τήν γενομένην συμφωνίαν, καί 
ήμπορεΐ; άπο τούδε νά γείνγ,ς αύτής κύριος. Είς τών 
υπασπιστών μου θά εϋρη άνθρωπον νά σε άκολου- 
θήση φέροιν τήν εικόνα είς τήν οικίαν σου, καί είς 
τόν ίδιον ήμπορεΐ; νά δώση; τά χίλια πεντακόσια 
φλωρία, όίστε νά μή λάβης περισσοτέοαν ένόχλησι».

— Διάβολε! είπε καθ’ εαυτόν ό βαρόνος, στενο
χωρηθείς κατ’ αύτόν τόν τρόπον· άμ’ έπος, άμ. έρ 
γον, κατά τήν παροιμίαν! Δέν έχω τά χίλια πεν
τακόσια φλωρία εις τήν οικίαν μου, καί ό βασιλεύς 
βιάζεται παραπολύ.

©έλων λοιπόν νά αερδήση καιρόν, καί νά κρύψη 
τήν τυχαίαν άχρηματί^ν του, άπεποιήθη έντόνως 
τήν προσφοράν τού βασιλέως.

— Βασιλεύ, είπε μέ έξωτερικήν εύλάβειαν, Οά 
τό θεωρήσω δόξαν μου νά φέρω ό ίδιος τήν εικόνα 
είς τήν οικίαν μου, και νά μήν άφήσω είς άλλον τήν 
φροντίδα ταύτην. Αρνότερα θά λάβω τήν τιμή» νά 
προσφέρω αϋτοποοσώπως τήν συμφωνηθεΐσαν άζίαν 
είς τήν Μεγαλειότητα Σου.

Καί ούτως, ό πατήρ τή; Καρολίνα; έπήρε τήν 
βασιλικήν εικόνα ύπό τήν μοσχάλην του, χωρίς νά 
τολμήση νά τήν κυττάξη, καί έπέστρεψεν είς τήν 
οικίαν του,

Συγχυσμένος, ’ντροπιασμένος κι’όρκιζόμενος κρυφά,
’'Αν καίόπωσοΰν άργά,

Είς παγίδα 'σαν έκείνην νά μή πέσ άλλη φορά.
’Εγίνετο δε ούτω τό αντίστροφον τοΰ μύθου τοϋ 

Ααφονταίνου, διότι ό κόραξ έγέλασε τήν άλώπεζα, 
καί ό κόλαξ ήναγκάσθη νά πλήρωσή άκριβότατα 
τήν τιμήν τή; κολακείας του.

Τό ανεφάρμοστου τοΰσα τοϋ μύθου τοΰ Λαφον- 
ταίνου άνεζάλυψεν άφελώς ό μικρός μαθητής διά 
τής εξής έρωτήσεώ; του πρός τόν βασιλέα.

— Μεγαλειότατε, είπεν, έπειδή ό κύριος βαρό
νος είναι κόλαξ, πρέπει νά ζή είς βάρος τοΰ κο
λακευόμενου. Είς βάρος τίνος λοιπόν ζή αυτός;

‘II ε’ρώτησις αύτη έπροξένησε κατ’ άρχάς μέν 
έντύπωσιν, μετά ταύτα δέ αμηχανίαν πολλήν είς 
τόν βασιλέα.

Ερριψεν ούτος βλέμμα κρύφιου είς τον γραμμα
τέα του. 0 Καννεμπέργ ήκτινοβόλει άπό χαράν 
ύψωσε τότε τήν κεφαλήν, καί ειχεν όλην τήν αγαλ
λίαση, τής νίκης.

Οί.δύω λογομαχοΰντεςέκυττάχθησαν, καί, χωρίς 
νά λαλήσουν, ένοήθησαν.

0 βασιλεύς έλυσε πρώτο; τήν σιωπήν, καί, ώς 
άν άπεκρίνετο είς τήν προσβολήν τοΰ μυθοποιοΰ"

— Πολύ καλά, ανέκραξε μέ πείσμα, άς ήναι, 
έχεις δίκαιον, δέν αντιλέγω- άλλ Sv μόνον παρά
δειγμα δέν άποδεικνύει τίποτε.

— Τόσον πολύ άποδεικνύει κατά τήν ιδέαν μου, 
άπεκρίθη ό ακαδημαϊκός, ώστε τούτο θά άτοτε- 
λέση τό άξιολονώτερον μέρος της διατριβής μου 
κατά τοΰ Λαφονταίνου· καί, άν ή Μεγαλειότης Σου 
μέ συγχωρής νά πηγαίνω νά όίψω τάς ιδέας μου είς 
τό χαρτίον πρό τής συνεδριάσεως . . .

— Πήγαινε είς τόν διάβολον! τόν διέκοψεν άπο- 
τόμως καί όργίλως δ βασιλεύς.

Αλλο τι δέν ήθελ,ε καί ό Καννεμπέργ· οθεν, έξελ-

Οών, έτρεξε νά πρόσθεση παράρτημα είς τήν άκαδη» 
μαϊκήν διατριβήν σου.

Μετ’όλίγον, εζήλθε καί ό βασιλεύς όλως κατηφής 
καί μουρμουρίζω» κατ’ ιδίαν. Δέν έμεινε λοιπόν άλ
λο; εί; τό σπουδαστήριον, παοά τούς δύω υιούς τοΰ 
Κορμίρ.

Τό μάθημα τοΰ Φρίτζ έτελείωσεν εκτάκτως, 
καί είχε τότε δικαίωμα, κατά τό σύ.ηθε;, νά 
πηγαίνη νά παίζη μέ τα λοιπά παιδία τοΰ Πυτσ- 
δαμ. 0 αδελφός του Ερρίκος τό» ένηγκαλίσθη 
τρυφεοά πριν τού δώση τή» άδειαν, καί τούτο υπήρ
ξε» ή καλητέρα αμοιβή τής μυστικότητός του, καί 
τό δραστηοιώτερο» βάλσα/ον τοΰ αύτιο» του.

Ο Ερόΐκο; Κοραίρ έβιάζετο »ά εϋρεθή μόνο; είς τό 
σπουδαστήειό» του, διότι, μόνος έύ», δεν θ’ άπε- 
σπάτο άπό τά; ϊύέας του, καί, θάήόύ»ατο νά συλ
λογίζεται έλευθέρω; περί τή; Κάρολέ ας Παννεβίτζ.

Αί κεναί καρδίαι καί κεφαλαί άπιφεύγουν τήν 
μοναξίαν μέ τήν αύτήν επιθυμίαν, μέ τήν οποίαν οί 
ποιηταί καί οί ‘ρωτόληπτοι τήν ζητούν.

Λυπηράν ηδονήν ήσθάνετο ό νέος, βυθιζόμενος εις 
τού; πικρούς διαλογισμούς, τούς οποίους διήγειρεν 
εις τήν ψυχήν του ή έπίσημος καί Θλιβερά μετά τής 
έρωμένηςτου συνέντευξις.

Εκάθησε λοιπόν είς μίαν τών γωνιών τοΰ σπου- 
δας-ηρίσυ, καί εκεί, σκεπτικός, σύννους, κρατών τήν 
κεφαλήν του μέ τάς δύω του χεΐρας, έγκατελείφθη 
είς τάς μελαγχολίας δλας τή; σκέψεως.

Εύρίσκετο πρό μιάς σχεδόν ώρας είς τήν θέσιν 
ταύτην, όταν μικρόν περιστατικόν τόν έκαμε νά 
ύψωση τήν κεφαλήν.

Εκύτταξεν ολόγυρά του, καί είδεν εις τούς πόδας 
του γραμμάτιου περιτυλίσσον λιθάρια·», χρησιμέυσαν 
ώς έρμα είς τήν κουφότητα τοΰ χαρτίου· ό κρότος 
αύτοΰ είχε διεγείρει τήν προσοχήν τοΰ νέου ζο>- 
γράφου.

Πρό τοϋ νά λάβη τήν έπιστολήν, ό Ερρίκος έκύτ- 
ταξεν άπό τό παράθυρου, θέλων νά μάθη ποιος τήν 
έφερεν. Είδε τότε τήν θαλαμηπόλον τής Καοολίνας 
φεύγουσαν δρομαίως, ώς φοβουμένην μ.ή τήν κατα
λάβουν, ή ώς θελ.ουσαν ν’ άποφύγη έπικειμένην τινά 
έρευναν.

Τό γράμμα λοιπόν ηρχετο άπό τήν κυρίαν Παν
νεβίτζ· ό νέος Κορμίρ τό ηρπασε προθύμως, καί τό 
'ξεδίπλωσεν.

‘II έπιστολή περιείχε τά έξης·
« Φίλε μου, έλπίς πλέον δέν υπάρχει· δλα πη- 

» γαίνουν άπό τό κακόν είς τό χειρότερον. Είκών 
• άθλια τοΰ βασιλέως έπετάχυνε τήν δυστυχίαν μας. 
» ‘II Πρόνοια τοΰ Θεού μάς εγκαταλείπει.

« 0 πατήρ μου^ μετανοήσας πικοώς δτι ήγόρασε 
» τήν εικόνα ταύτην, ηυρε τόν πονηρόν Καννεμπέργ, 
» οςις έπρόσφερε νά τήν άγοράση είς τήν αύτήν τι- 
» μήν, μέ συμφωνίαν όμως νά νυμφευθώ άπόψε τόν 
» γραμματέα τοΰ βασιλέως.

« Απεφασίσΐη ν’ άναχωρήσωμεν δλοι, μετά τήν 
» συνεδρίασιν τής ακαδημίας, εί; τό φρούριον Στολ- 
» ^ίεγ, καί ό έρημος αυτός γάμος νά τελ^σθή τήν 
» νύκτα.

« Πλήν μή φοβήσαι, έρρϊκε· ό γάμος ούτος, τοΰ
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» οποίου δ στοχασμός μόνος μοΰ προξενεί φρίκην,
» δέν θά γείνη. ‘Η άπόφασίςμου είναι άμετάτρεπτος.

» Πηγαίνοντες εις Στολβέργ, θά διαβώμεν, κα- 
» θώς ήξεύρεις, τόν ποταμόν Σπρέαν. Εκεί έχω την
• έλπίδα μου· εκεί θά ευρώ καί καταφύγιου καί
• σωτηρίαν.

• Επειδή ζωντανήν δέν μέ άφίνουν νά γείνω έ 
» δική σου, νεκράν τούλάχιστον κανείς δέν θά δυ-
• νηθή νά μέ απόσπαση άπό τόν μόνον φίλον τής
• καοδίας μου.

“ Ολη έδική σου, καί εις τούτον καί εις τόν άλ
• λον κόσμον,

«Κα-ροΛίγν. Παγγίβίτζ. ■
‘Η άτακτος γραφή, τά πολυάριθμα σβόσματα, 

καί τά δάκρυα τών όποιων τά ίχνη έφαίνοντο εις 
τό χαρτίον, έφανε'ροναν τήν λύπην, τήν σύγχυσιν, 
καί τήν ταραχήν τής γραψάσης.

Κατ’εύτυχίαν, ό Ερρίκος δέν έλαβε καιρόν ν’α
νάγνωσή τήν επιστολήν ταύτην, διότι, μόλις τήν 
ήνοιςεν, ό βαρόνος Παννεβίτζ έμβήκε μέ δομήν εις 
τό σπουδαστήριον, καί ή'ρπασε τό χαρτίον άπό τάς 
χεΐρας σοΰ νέου ζωγράφου.

Ο πατήρ τής Καρολίνας δεν ήδύνατο νά κρατή 
ση τήν άγανάκτησιν καί τήν οργήν του· οί οφθαλμοί 
του ε’ξήρχοντο άπό τήν κεφαλήν του, καί έτοξευαν 
φλόγας μανίας. Τό πρόσωπόν του, ωχρόν συνήθως, 
ήτον τότε πελιδνόν, καί τό φρυάττον στόμα του 
άπέπνιγεν έξερχομένας τάς άράς, τάς όποιας δέν 
ήδύνατο νά προφέρη.

Τέλος πάντων, έν μέσω τής παράφορου ταύτης 
μανίας, ό Κορμίρ ένόησευ ό'τι αύτός ήτον τό άντι- 
τικείμενον τής καταφοράς του, καί οτι είχεν έμ
προσθεν του πατέρα παρωργισμένον, ε’ρχόμενον νά 
ζητήση λόγον περί τού δυσγενοϋς έρωτος υίοΰ τε
χνίτου πρός τήν θυγατέρα εύγενοΰς Προύσσου.

— Ούτιδανε, άνέκραξεν ό Παννεβίτζ, όταν ήδυ
νήθη να λαλήση, μοΰ έκλεψες τήν άγάπην τής θυ- 
γατρος μου· σύ! άνθρωπος μηδαμινός, έτόλμησες 
νά έλκύσης τον ερωτά της ! Ω! πρέπει νά σέ φο- 
νεύσω· πρεπει, διότι ζωή χωρίς ύπόληψιν εις εμέ 
είναι άνυπόφορος. Δεν έχω πλέον ελπίδα νά γείνω 
άρχικλειδοϋχο;· τί μέ μέλει διά τά λοιπά; Υπερ
ασπίσου, κακούργε, υπερασπίσου λοιπόν.

Και, ταύτα λεγων, 6 βαρόνος Παννεβίτζ έκράτει 
τό ζίφος εις τήν χεΐρα. Βλέπων δέ ότι ό νέος ζω
γράφος δέν είχεν ό'πλον, ε’ξεκρέμασεν ό ίδιος άπό 
τόν τοίχον τού σπουδαστηρίου ξίφος, καί, ρίψας αύτό 
περιφρονητικώς εις τούς πόδας τού Κορμίρ, είπε-

— Αάοε ! εξευτελίζομαι ώστε νά μ,ονομαχήσω 
μετά σού. Υπερασπίσου, σοΰ λέγω,

Ο Ερρίκος, χωρίς πολύ νά ταραχθή διά τήν μα 
νίαν τυυ ταύτην, δέν έπήρε τό ξίφος· άλλά, σταύ
ρωσα; τάς χεΐρας εις τό στήθος του, άπεκρίθη·

— θ/.1» *ύοιε, δέν υπερασπίζομαι· φόνευσέ με 
αν θελης, άλλά δέν Οά ύπερασπισθώ.

— Καί διατί, κακορρίζικε, ήρώτησεν ό βαοόνος 
άφρίζων άπά μανίαν.

— Διότι είσαι πατήρ τής κυρίας Καρολίνας.
· Αι καί τί σε μελει, άθλιε, ούτιδανέ, άναν

δρε ; Και τί σε μέλει, άφού τήν υπανδρεύω απόψε,

καί τήν υπανδρεύω μέ άλλον, όχι μέ σέ; Αάβεί 
υπομονή μου έφθασεν εις τό άκρον· καί τελευταίαν 
φοράν σέ διατάσσω νά ύπερασπισθής.

Ο Ερρίκος δέν έσείσθη ποσώς, καί δέν γνώρί- 
ζομεν κατά ποιον τρόπον ή σκηνή αυτή θά έτελείονε, 
χωρίς περιστατικόν έκτακτον, τό όποιον αΐφνιδίως 
τήν διέκοψε.

Βήματα αντήχησαν κατά τό μέρος τής αυλής. 
0 Ερρίκος, συνειθισμένος ών εις τούς κρότου; τού
τους, έδωκε προσοχήν.

— 0 βασιλεύς, είπεν, είναι ό βασιλεύ; ί
Τούτο άκούσας, ό βαρόνος έξεμέθυσεν όλοτελώς

άπό τήν οργήν του.
— Ω! Θεέ μου ! άνέκραξεν έξω φρενών, άν δ βα

σιλεύς μέ άπαντήση εδώ, θά νομίση ότι τού φέρω 
τό άντιτιμον τής είκόνος, καί δ Καννεμπέργ δέν 
μού έδωκεν άκόμη τά χρήματα ! Πόθεν νά έξελθω; 
πόθεν νά φύγω ;

Καί έγύριζεν δλόγυρα τού σπουδαστηρίου, άμη- 
χανών διπλώς, καί πώς νά βάλη τό ξίφος του εις 
τήν θήκην, καί πώς νά εύρη έξοδον.

— Είναι πολύ άργά, ό βασιλεύς θά σέ ίδή, τού 
είπεν έντόνως ό νέος ζωγράφος. Χά ! κρύψου εκεί !

Καί, ταύτα λέγων, έσπρωξε τήν θύραν μικρού 
τίνος δωματίου, εξαρτωμένου άπό τό σπουδαστή
ριον.

Ο βαρόνος Παννεβίτζ ώρμησεν εις τό καταφύγιον 
τούτο μέ τήν άλλοτε προθυμίαν τών ενόχων, όταν 
ίζητουν άσυλον.

Μόλις ό βαρόνος έκλείσθη εις τό δωμάτιον, ό 
βασιλεύ; εϊσήλθεν.

Ο Γουλιέλμος ήτον συννους καί περίλυπος. Κα- 
ταιβασμένα έχων τά όφρύδια, έκτύπησε δυνατά τάς 
πλάκας μέ τήν μακράν του ράβδον.

Χωρίς νά είπή τίποτε, έπήγε καί έκάθησεν έμ- 
ποοσθεν τού υποστάτου, καί, λαβών ήμιτελες 
τι σχέδιον, ήρχισε νά σχεδιάζη ταχέως επί τών 
γονάτων του.

0 Κορμίρ έσιώπα, διότι δέν ήτον φρόνιμον έργον 
νά ριφθή έμπροσθεν τής κρυφίας οργής τού βασι- 
λέως. Αλλ’ ό Γουλιέλμος έλυσε τέλος πάντων τήν 
σιωπήν.

— 0 Καννεμπέργ δέν έιτέστρεψεν ; ήρώτησε 
με θυμόν.

— όχι, Μεγαλειότατε, άκόμη.
— Αί ! τό πιστεύω, ένασχολεϊται νά έτοιμάση 

τάς παραλόγους φλυαρίας του κατά τοϋ Λαφονταί- 
νου. Καί ή άκαδημία μου Οά ίδής ότι θά χειρο- 
κροτήση τόν άνόητον αύτόν. Βεβαίως, πρέπει νά 
διαλύσω τήν ακαδημίαν μου. ‘Η συλλογή τών σαμ- 
μαρωμένων τούτων όνων ίέν Λού χρησιμεύει εις τί
ποτε· καί προβλέπω ό'τι τά ζώα ταύτα θά μού 
καταδικάσουν τόν Λαφονταΐνον.

— Αύτό ποτέ, Μεγαλειότατε, δέν θά δυνηθοΰν 
νά τό κατορθώσουν, άπεκρίθη μέ συστολήν ό νέος.

Ο Γουλιέλμος τότε έστρεψε τήν κεφαλήν, καί 
εκύτταξε μέ όλιγωτέραν αύστηρότητα πρός τό μέ
ρος του Ερρίκου.

— Ααλεΐς ώ; Γάλλος, τοϋ είπε, διότι σύ έν- 
ινοείς τόν Λαφονταΐνον1 άλλ’ οί αγροίκοι αύτοί δέν

εννοούν τίποτε. Παραλείπω οτι ό Καννεμπέργ θά 
τούς πωλήση πλήθος ανοησιών, μεταξύ τών όποιων 
μία μόνη άλήθεια εύρίσκεται, ή ιστορία τού βαρόνου 
Παννεβίτζ.

— Συγχώρησε με, Μεγαλειότατε, νά παρατηρή
σω ότι ή ιστορία αυτή δέν άποδεικνύει τίποτε.

—: Ω ! διάβολε! άποδεικνύει, άνέκραξεν ό βασι
λεύς έρεθισθείς άπό τήν αντιλογίαν. Η πρακτική 
τοϋ Λαφονταΐνον φρόνησις τήν φοράν ταύτην έσφαλε· 
κάνεις δέν ήμπορεϊ νά τό άρνηθή, διότι, μά τόν 
Θεόν, ό βαρόνος καί έκολάκευσε καί ήπατήθη· 
υπήρξε καί άλώπηζ καί κόραξ συγχρόνως. 'Ανόητε 
βαρόνε ! άκοϋς εκεί ! ποιος τοϋ είπε, τί άνάγκην 
είχε, νά έλθη σήμερον νά μ’ ένοχλήση;

0 Παννεβίτζ, όστις εΐχεν άνοίζεε ελαφρά τήν θύ
ραν τού κρυψώνας του θέλων ν’ άκούση τούς λόγου; 
τοϋ βασιλέως, ήκουσε τάς φιλοφρονητικά; περί αύτού 
φράσεις. Οθεν έμόρφασεν άγρίως Τό πρόσωπόν του, 
κ.αί, βλέπων ότι τόν διώρθωσεν ό βασιλεύς αξιόλο
γα, περισσότερον δέν έζήτησεν, καί ε’μβήκεν εις τό 
δστρακόν του.

Καθώς ήκουσε τάς παρατηρήσεις τού βασιλέως, 
αιφνίδια τις ιδέα διήλθε τήν κεφαλήν τού νέου 
ζωγράφου· αστραπή έλαμψεν εις τά βλέμματά του, 
μειδίαμα έπλανήθη εις τά τεθλιμμένα χείλη του, 
διότι είδε τήν εικόνα τής Καρολίνας έν μέσω χρυ
σών άκτίνων έλπίδος.

— Τί θά έλεγες, είπε, Μεγαλειότατε, άν δ βα
ρόνο; είχε συμφέρον νά σέ κολακεύση ;

0 βαρόνος ήνοιξε καί πάλιν τήν θύραν τοϋ δω
ματίου, καί, προβάλλων τό όργίλον του πρόσωπον 
καί τού; απειλητικούς οφθαλμού; του, έδείκνυε 
τούς γρόνθους εις τόν Κορμίρ, όστις έτόλμησε νά 
τόν όνομάση ίδιοτελή κόλακα.

0 νέος έδειξεν ότι δέν ένόησε τίποτε άπό τάς 
παντομίμους ταύτας κινήσεις τού Παννεβίτζ, άν 
καί πολύ έμ.φαντικάς.

— Συμφέρον νά μέ κολακεύση ; έπανέλαβεν ό 
βασιλεύς· άπατάσαι, ώ νε'ε. 0 βαρόνος ποτέ δέν 
μοΰ εζήτησε τίποτε.

— Ημπορώ μ.ολαταϋτα νά βεβαιώσω τήν Μεγα
λειότητα Σου ότι ό καθαυτό σκοπός τού βαρόνου 
ήτον ν άπολαύση χάριν.

— Ανωτέραν τοϋ άντιτίμ,ου τό όποιον έσυμφώ- 
νησε διά τήν εικόνα μου; ήρώτησεν ό βασιλεύ; 
στραβοχειλίζων.

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε, χάριν κατά πολλά 
άνωτέραν.

— Ω ! διάβολε ! άλλά τότε τό πράγμα αλλάζει 
διαβολικά, έπανέλαβεν ό Γουλιέλμος· τότε άποδει- 
κνύεται καί εις τούς δυστροπωτέρους άκόμη τών 
άνθρώπων ότι ό Λαφονταΐνος έχει πάντοτε δίκαιον.

— Πάντοτε, Μεγαλειότατε.
— Και ή άπόδειξις, ώ νέε; ‘Η άπόδειξις τών 

λόγων σου; ήρώτησε δυσπιστών ό βασιλεύς.
—Τήνάπόδειξιν ελπίζω νάτήν δώσω εις τήν Με

γαλειότητα Σου μετά μίαν σιγμήν, άπεκρίθη ό νέος.
Ο πατήρ τής Καρολίνας ήοχιζε νά καταλαμβάνη. 

Εφάνη πάλιν εις τήν ήμίκλεις-ον θύραν, καί ή άδη- 
μονοϋσα δψις του, έν έλλείψει φωνής (διότι δεν έ 

(Φυλλάόιον 43, Τόμ. Β'.)

τόλμα νά λαλήση), έφανέρονεν αρκούντως ότι έςεκε 
περιμένων νά τού ύπαγορεύση ό νέο; ζωγράφος τά 
οποίον έπρεπε νά διαδραματίση εις τήν μικράν ταύ
την κωμωδίαν πρόσωπον.

Εις άπόκρισιν, ό Κορμίρ ένευσε πρός τόν βαρόνον 
νά έμβή εις τήν φωλεάν του· καί, (θέλων νά κάμη 
τήν διαταγήν σαφεστέραν, έσπρωξεν αύτός τήν θύ- 
ραν κατα ποόσωπον τουοαρονου.

— Ας ίδωμεν, άς ΐδώμεν, είπεν άνυπομόνως ό 
βασιλεύς, ποια είναι ή άπόδειξις σου:

— ϊδού, άπεκρίθη ό νέος· τάς τελευταίας ταύ
τας ημέρας, ό βαρόνος μού έδωκεν άναφοράν διά 
τής οποίας έτόλμα νά ζητήση άπό τήν Μεγαλειό
τητα Σου τήν Θέσιν τοϋ άρχικλειδούχου.

— Τού άρχικλειδούχου ; . . . Ω ! ώ! πώς τρέ
χει ό φίλος μας Παννεβίτζ! Πολύ υψηλά πηγαίνει 
ό παλληκαράς. Αλλ’ ώστόσον, πού είναι αυτή ή 
αναφορά;

— Μ’ έπεφόρτισε νά τήν θέσω εί; τόν υπο
στάτην σου, ώστε ή Μεγαλειότης Σου, όταν λάβης 
τάς γραφίδας, νά ρίψης έξ ανάγκης τούς οφθαλμούς 
εις τήν άναφοράν.

— ‘Η ιδέα δέν είναι κακή! Καταλαμβάνω, είπεν 
δ Γουλιέλμος βιαζόμενος νά φθάση εις τήν λύσιν- 
άλλά πρώτην φοράν ακούω περί τούτου. Τοιαύτην 
άναφοράν δέν τήν γνωρίζω, δεν την άνεγνωσα, δεν 
τήν είδα.

— Δέν έτόλμησα, Μεγαλειότατε, νά τήν πα
ρουσιάσω, διότι γνωρίζω ότι περί τοϋ πράγματος 
τούτου ή Μεγαλειότης Σου δεν χωρατεύεις.

-— Εκαμες καλά· πλήν τήν άναφοράν αύτήν τήν 
έφύλαξες, ήξεύρεις πού είναι;

— Οχι τόσον ακριβώς, Μεγαλειότατε.
0 βασιλεύς τόν έκύτταξε μέ αύστηρόν βλέμμα.
— Ω ! ήζεύρω ότι υπάρχει έπρόσθεσεν άμέσως 

δ Κοομίρ. Είναι έκεί, εις τά κοφίνια εκείνα, μεταξύ 
τών έγγραφων καί τών σχεδίων πρέπει νά ερευνήσω 
νά τήν ευρώ.

— Ερεύνα! ερεύνα, φίλε μου, ειπεν εγερθείς ό 
βασιλεύ;· άνάτρεψέ τα δλα, άν ηναι ανάγκη. Αν 
θέλης, καί έγώ σέ βοηθώ.

■— Ω ! όχι δά, Μεγαλειότατε, έσπευσε νά έπα- 
ναλάβη ό Ερρίκος. Πρώτον, δεν ανέχομαι να κο - 
πιάσης ή Μεγαλειότης Σου· καί έπειτα, ερευνώ πολύ 
καλητερα μόνο; μου. Οι δύω θά τ άνακατωσωμεν 
χειρότεοα, καί δέν θά κατοοθώσωμεν τίποτε.

— Ας ηναι, είπε καί έζανεκάθησεν ό βασιλεύ;· 
πλήν κάμε γλήγορα.

— Μείνε ήσυχος, Μεγαλειότατε.
Καί αμέσως, προσποιούμενο; οτι ερευνά, ό Ερρί

κος ήνοιξε τήν θύραντοΰ δωματίου, και εδωκε κρυ
φίως, καί έν μετά τό άλ.λο, εί; τόν βαρόνον καλα- 
μάριον, κονδύλιον καί φύλλον χαρτιού.

Ο Παννεβίτζ έννόησεν ότι τούτο έσημαινε’
— Γοάψε τήν·<άναφοράν καθώ; ήκουσε; και κα

θώς είπα.
Καί ήρχισε νά γοάφη, ενώ δ ζωγράφο; ήνοιγεν ό

λα τάκοφίνια, έρόιπτε χαμαί όλα τά χαρτοκιβώτια, 
εύκαίοονεν όλα τά χαρτοφυλάκια, και ανω κάτω 
έφερε τό σπουδαστήριον καθ’ ό'λα του τά μέρη.
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— Λοιπόν ! ηύρες τίποτε; ήρώτησεν δ βασιλεύς, 

ενώ έξεθύμαινε τήν άνυπομονίαν του διορθόνων δυνα
τά, μέ τό μολυβδοζ.όνδυλον, τό άθλιον σχέδιόν του.

— Οχι άκόμη, Μεγαλειότατε· άλλά πλησιάζω, 
άπεκρίθη ό έρρϊκος, ζητών νά περδήση ολίγον και
ρόν, άπό τόν όποιον ωφελείτο ό Παννεβίτζ.

Μετ’ ολίγα λεπτά, ό βαρόνος έτελείωσε τήν άνα 
φοράν, καί τήν έδωκεν εις τόν Κορμίρ.

Τήν έλαβεν ό Ερρίκος ποοθύμως, καί, χουχουλίζων 
αύτήν, τήν έπλησίαζεν εϊς τό ροΰχον τού μανικιού 
του, θέλων νά στεγνώση ταχύτερα τήν μελάνην.

— Ακόμη δέν είναι αύτή, είπε μεγαλοφώνως, 
ώς αποτεινόμενος δήθεν πρός τόν βασιλέα, ένω 
πραγματικώς άπετείνετο πρός τόν βαρόνον, 
είναι αύτή· είναι όμως άρχή εύρε'σεως.

Καί συγχρόνως, πρός έζήγησιν τής αμφιβόλου 
του φράσεως, λαβών κομμ άτιον χαρτ,ίου, έγραψε μέ 
πολλήν ταχύτητα τρεις στίχους.

Οί τρεις ούτοι στίχοι περιείχαν τά έξης·
« ϊπόσχομαι, άν διορισθώ σήμερον άρχικλειδοϋ 

χος του βασιλέως, νά δεχθώ ώς γαμβρόν μου τόν 
κύριον Ερρίκον Κορμίρ.

0 νέος ζωγράφος, δίδων τήν ομολογίαν ταύτην 
εις τάν βαρόνον, τοϋ ειπεν είς τά αύτίον

— Τήν υπογραφήν σου ύποκάτω τού έγγραφου 
τούτου· ειδεμή, όχι’ τίποτε δέ έκάμαμεν.

Ο πατήρ τής Καρολίνας έπήρε τό χαρτίον, έρρι- 
ψεν έπ αύτοϋ τά βλέμματά του, καί έμεινεν έν
τρομος καί έκστατικός είς τήν τοσαύτην τόλμην 
τού νέου.

— θΧι) °/„ι, 7Γοτ^! έμουρμούρισε.
Καί συγχρόνως, ήτοιμάσθη νά σχίσητό έγγραφον.
Τότε καί ό Ερρίκος, χωρίς ποσώς νά συγχυσθή, 

έπήρε μέ τάς δύω του χεΐρας τήν αναφοράν, καί
τήν έκράτει είς τόν άέρα, σημαίνων σαφώς διά τοϋ

z 1 ' ' Ζ ~ΙΙΐ’Λί» Λ.Λ.. — --κινήματός του τά έξης
Αν σχίσης τήν ομολογίαν μου, σχίζω καί 

έγώ τήν αναφοράν σου.
ό βαρόνος ένόησε τήν άπειλ.ήν καί έφριξεν. έδί- 

στασεν ολίγον, άλλ’ έπειτα, μέ πολύν άγώνα, λα
βών τό κονδύλων υπέγραψε.

Μετά ταϋτα, έδι 
γράφον.

— Τό έπέτυχα καθώς ήθελα ! ειπεν ό Ερρίκος 
μεγαλοφώνως, φυλάττων είς τόν κόλπον του τήν 
ομολογίαν.

0 βασιλεύς έσηκώθη εύθύς.
— Φέρ’ έδώ, φέρ’ έδώ, ειπεν.
Ο Κορμίρ τοΰ έδωκε τήν αναφοράν.
Αναγνώσας δε αύτήν ταχέως, ό βασιλεύς ειπεν
— Είχες δίκαιον, μικρέ· αύτή είναι. 0 βαρόνος 

ζητεί νά γείνη άρχικλειδοΰχος· κεραυνόβλητο; θά 
μείνη ό Καννεμπέργ- οί ακαδημαϊκοί μου θά σκά
σουν άπό τό πείσμα των! Η συνεδρίασις τής άκαδη
μίας δέν ήρχισεν άζ.όμη, καί ή αναφορά θά φθάση 
εγκαίρως εϊςτόν γραμματέα μου. Δός μου γρήγορα 
κονδύλων καί μελάνην, νά γράψω καθώς πρέπει 
τήν έπισημείωσιν.

ό Ερρίκος έσπευσε νά ύπακούση είς τήν διαταγήν 
τού βασιλε'ως.

ωκε τό έγγραφον είς τόν ζω-

Ο γε'ρων Ερρίκος έκακόγραψεν εις τό περιθώριον 
τής άναφοράς ολίγους στίχους μέ πολλήν βίαν· έ
πειτα, τούς έδειξ εν είς τόν ζωγράφον, λέγων

— Νά, κύτταξε τί έπισημείωσιν έγραψα είς 
τήν αναφοράν του.

0 Κορμίρ άνέγνωσε μεγαλοφώνως τήν βασιλικήν 
έπισημείωσιν.

» Καννεμπέργ, ίκανοποίησον έπισήμως τόν αθάνα
τον Λαφονταινον, Θέλων νά σέ τιμωρήσω διότι 
παρεγνώρισες τήν άλάνθαστον σοφίαν του, σ’ επι
φορτίζω νά δώσης ό ’ίδιο; τό δίπλωμα τού άρχμ- 
κλειδοόχου εϊς τήν ά.Ιώπεχα, τόν βαρόνον Παννε
βίτζ, ζ.αί

Μάθε οτι πας χόΛαζ 
Ζι~) εις βάρος τοϋ xo.laxevojiiyov. »

Τούτου γενομένου, ό βασιλεύς, άφήσας τό κον
δύλων, καί λαβών τήν ράβδον καί τόν πΐλόν του, 
ίξήλθε δρομαίως· τόσην βίαν είχε νά στείλη είς τόν 
διορισμόν του τό έγγραφον εκείνο, τό όποιον έμελλε 
νά καταζ.εραυνώση τόνμυθοποιόν Καννεμπέργ!

Αμα έξελθόντος τού βασιλέως, ό βαρόνος έπή- 
δησεν έξω τής φωλιά; του, προπετής, εύθυμος, 
άζ.τινοβόλος.

- Αρχικλειδοΰχος 1 άρχικλειδοΰχος ! άνέκραξεν 
'έξω φρένων άπό χαράν. Θά έχω κλειδιά κεντημέ
να είς τήν στολήν μου! Θά ήμπορώ νά παρουσιάζω- 
μαι μέ τά παράσημα τοϋ ύπουργήματός μου έμ
προσθεν τής οίζ.ονενείας μου, έμπροσθεν τών εχθρών 
μου, έ'μπροσθεν όλου τού κόσμου τέλος πάντων! 
\θί ημαι ό πρώτος Παννεβίτζ όστις υπηρετεί τό 
πρόσωπον βασιλε'ως τή; Προυσσίας !

— Βεβαιότατα, πενθερέ μου, άπεκρίθη πρός αυ
τόν ό Ερρίκος.

Η άπόκρισίς αύτη έπανέφερε τόν βαρόνον είς όλην 
τών υποχρεώσεων του τήν πραγματικότητα.

— Πενθερός σου, άναμφιβόλως, φίλε μου, άπήν- 
τησεν άμηχανών άλλά τό νομίζω πολύ δύσκολον, 
διότι ύπεσχέθην τήν δεξιάν τή; κόρης μου εί; 
τον κόρων Καννεμπέργ.

— Πολύ καλά, κύριε βαρόνε· πλήν είς τόν 
κύριον Καννεμπέργ δέν ύπεχρεώθης έγγράφως κα
θώς είς έμέ !

— “Οχι, πλήν ό λόγο; τής τιμής άνδρό; εύγε- 
νοϋς . . .

— Θά τόν λάβης όπίσω, πενθερέ· άλλως, πη
γαίνω νά φανερώσω εϊς τόν βασιλέα τήν άπάτην 
άπό τήν όποιαν σ’ έκαμα νά ώφεληθής.

— "Οχι'! όχι ! μή τό κάμης, φίλε μου· ένα μό
νον λόγον έχω, ή κόρη μου εΐναι έδική σου.

Τότε ό βαρόνος καί ά μέλλων γαμβρός του διευ- 
θύνθησαν όμού πρός τήν οικίαν Παννεβίτζ. Καί οί 
δύω εσπευσαν νά φανερώσουν είς τήν κυρίαν Κα
ρολίναν, ό μέν τήν έπιτυχίαν τής φιλοδοξίας του, ό 
δε τήν έπιτυχίαν τού έρωτός του.

ή κυρία Παννεβίτζ δέν ήτον μόνη· ό κύριος 
Καννεμπέργ ήτον πλησίον της, προσφερων είς αύτήν 
προηγουμένως τάς όποιας έμελλε νά δρέψη εϊς τήν 
ακαδημίαν δάφνας, καταστρέφων τόν Λαφονταινον.

— Καννεμπέργ, φίλε μου, άνέκραξεν έμβαίνων 
δ βαρόνος. Σέ ζητούν τρέχοντες έκ μέρους τοϋ βασι-

λέω;, νά σοΰ δώσουν διαταγήν άποβλέπουσαν έμέ.
Ταϋτα λέγοντος αύτού, ό Ερρίκο; Κορμίρ έπεσεν 

εϊς τά γόνατα τής Καρολίνας, ήτις τόν έξέλαβεν ώ; 
τρελλόν, καί άφήκε κραυγήν έκπλήξεως άκούουσα 
τούς χαροποιού; καί άσυναρτήτου; λόγους, τούς έ- 
πισωοευομένους είς τό στόμα του.

ά νέα Παννεβίτζ έμενε λοιπόν έκθαμβος είς τήν 
σκηνήν ταύτην· άλλ’ ό Καννεμπέργ έφανέρονε 
δυσαρέσκειαν πολλήν καί άγανάκτησιν. Ετέντονε 
τού; οφθαλμούς του, ελεεινολογεί τήν τύχην του, 
καί ΰψονε κεραυνωμένα; χεΐρας πρό; τόν ούρανον, 
χωρίς νά ήμπορέση νά προφίρη λέξιν έκύτταζε πό
τε τό ζεύγος τών εραστών, πότε τόν βα-ό- 
νον, όστις μόνος δέν έφανέρονε τήν παραμικράν 
απορίαν διά τό παρόν θέαμα.

Τέλος πάντων, ό μυθοποιός ήμπόρεσε νά προφέ- 
ρη όλίγας λεζεις έν μέσω τής κοινής έκπλήξεως.

— Καί πώς! βαρόνε, έτραύλισεν, άνέχεσαι πα
ρόντος σου νά . . ;

— Τί θέλεις; τόν διέκοψεν ό Παννεβίτζ. έσυμ- 
φωνήσαμεν μεταξύ μας· μ’ έκαμεν άρχικλειδοϋχον.

— Καλέ, αλήθεια! πάτερ μου, άνέκραξεν ή Κα
ρολίνα, τόσον μεγάλη ευτυχία! 0 Ερρίκος σύζυ
γός μου!

Καί, άφοΰ είπε τάς όλίγας ταύτας λέξεις, οί 
οφθαλμοί της έπεσαν είς τούς οφθαλμούς τοϋ νέου 
ζωγράφου, καί εύθύς σχεδόν κάλυμμα μαϋρον έ
σκέπασε τό ύγρόν βλέμμα της- αί παρειαί της ώ- 
χρίασαν, έκλονήθη, καί έλειποθύμησεν, άπόέκπληξιν, 
συγκίνησιν καί χαράν, είς τάς άγκάλας τού Κορμίρ.

0 πατήρ καί ό έραστής άπέθεσαν ήσύχως τό 
χαριτόβρυτον σώμα τής Καρολίνας επί μεγάλου 
θρονιού.

Μετ’ ολίγον, ήνοιξε τού; οφθαλμούς καί έχαμο 
γέλα πρός τούς φίλους της.

όλα ταϋτα δέν ήσαν διόλου αρεστά εις τόν Καν
νεμπέργ.

— Αύτό δέν ήμπορεΐ νά γείνη, άνέκραξεν άγαν- 
ακτών οτι έβλεπε τά πράγματα άκολουθοϋντα 
τοιούτον δρόμον διότι, τέλος πάντων, έχω τόν 
λόγον σου, βαρόνε- σοΰ ήγόρασα τήν εικόνα τού 
βασιλέως είς τιμήν ύπέρογκον, ΰπό τόν ρητόν όρον 
όμως . . .

— Τί όρον, όρον ! τον διέκοψε μεγαλοφώνως ό 
νέος Γάλλος, βλέπων ερχόμενον τόν υπασπιστήν τοΰ 
βασιλέως. Ορον ! όταν ευτυχής έχων ώς ιδιοκτη
σίαν σου εικόνα θαυμαστήν, εργον τών χειρών τή; 
Αύτού Μεγαλειότητο;!

0 μυθοποιός ήτοιμάζετο νά γογγύση, καινά λα
λητή άνευλαβώς κατά τοϋ αριστουργήματος τοΰ 
Γουλιέλμου, άλλ’ έμποδίσθη έμφανισθέντος τού 
ύπασπιστού, τόν όποιον είχεν ΐδεϊ ό Κορμίρ.

0 ύπασπιστής έδωκεν έγγραφον είς τόν Καννεμ
πέργ, μείναντα κωφόν καί άλαλον διά τήν παρου
σίαν του.

— Είναι ό διορισμός μου ! άνέκραξεν ό βαρόνο; 
τρίβων τάς χεΐρας του.

— όταν έμβήκες, ειπεν ό νέος ζωγράφος πρό; 
τόν ύπασπιστήν, δ κύριος Καννεμπέργ έξέφραζε 
τήν εύχαρίστησίν του διότι ήγόρασεν άπό τόν κύριον

βαρόνον, εϊς τήν αύτήν τιμήν τών χιλίωνπεντακ οσίων 
φλωρίων, εικόνα μεγαλοπρεπή ζωγραφηθεΐσαν άπό 
τήν Αυτού Μεγαλειότητα.

— Ω τόν βδελυρόν ψεύστην! έμουρμούρισε κρυ
φίως ό μυθοποιός.

Αλλ’ ό γάλλος ζωγράφος, πλησιάσας είς τό αύ
τίον τού άκαδημαϊκού, είπε'

— Σιώπα, μήν ε’ξευτελίζης τήν ζωγραφιάν 
τού βασιλέως· ευρίσκεις έπειτα καί σύ άλλον κάνένα 
άνόητον, καί τήν πωλεϊς είς τήν αύτήν τιμη'ν.

(6κ τού γαλλικού.)

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΟΤΤΙΓΓΙ1Σ.
(Συνέχεια, ΐοέ φυλλάδιο? 44.)

—Αλλά, meinheiT, άπεκρίθη μέ τά δάκρυα είς 
τού; οφθαλμούς δ Φορνάριος — δέν θ’ άρνηθής τού- 
λάχιστον διά τήν γραίαν Μάρθαν....

— Πάλιν τήν γυναίκα ταύτην μοΰ φέρεις εί; 
τά μέσον! Παράδοξον πράγμα, μά τήν άλήθειαν, λ 
επιμονή τινών άνθρώπων, ν’άναμιγνύουν τάς μωρο
λογία; μετά σοβαρότερα συμφέροντα, καί νά θέ
λουν ν’ αναγκάζουν τούς είς ύψηλάς θέσεις ευρισκο
μένους νά συμμερίζωνται τάς μικρολόγους φροντί
δας των.... Λυπούμαι, άγαθέ μου Φοονάριε, ότι 
σε βλέπω νά μοϋ άποδίδης τόσον όλίγην δικαιο
σύνην.... όλίγην ύπομονήν άκόμη, όλίγην άκόμη 
προσπάθειαν, καί φθάνω είς τόν σκοπόν, καί άνα- 
βαίνω τήν τελευταίαν βαθμίδα τής δυνάμεως..... 
Τό έννοεΐς αύτό, σεβάσμιε σοφέ μου ; ‘Ο πρωθυ
πουργός— έπρόσθεσε χαμηλόνων τήν φωνήν— 
είναι ήδη κατεβεβλημένος άπό τήν ηλικίαν ζ.αί τούς 
κόπους· έχει ύπόληψιν πρός σέ, δόζ,τωρ· πρέπει νά 
τόν συμβουλευτής νά παραιτηθή. Καί αύτός συνέ
λαβε κλίσιν τινά πρός έμέ, καί ό 'ίδιος αύτο- 
κράτωρ, λέγουν, έκτιμα όπωσοΰν τήν ικανότητά 
μου. Ας ένεργήσωμε/ ό καθείς ιδιαιτέρως πρός τόν 
φίλον σου, ώστε, όταν έλθη ή άρμοδία στιγμή, νά 
λαλήση ύπέρ εμού πρός τήν Λυτού Μεγαλειότητα...

Εκτοτε, ό Φορ’.άριος έπεσζ.έφθη πολ,λάζ.ις τόν 
ένδοξον φίλον του, όστις τόν ήγάπα διά τόν ά- 
πλοϋν καί τίμιον χαρακτήρα του, ζ.αί τόν έτίμα 
διά τήν μεγάλην παιδείαν του. ‘Ο πρωθυπουργός 
ούτο; τόν έσυμβουλεύετο συχνάκις περί τών ιδιαιτέ
ρων του υποθέσεων, καθώς καί περί πολλών ζητη
μάτων τού δημοσίου συμφέροντος, καί δ Φορνάριος, 
φροντίζων συγχρόνως περί τής φιλοδοζιας του 
Φράγζ. κα! τής ύγιεία; τοϋ πρωθυπουργού, κατεφερε. 
τάν τελευταϊον τούτον νά πείση τόν αύτοκράτορα νά 
δεχθή τήν παοαίτήσίν του, ζ.αί νά διοριση τόν 
προστατεύομε νόν του εί; τήν θέσιν του.

Π τελευταία τού Φράγκ έπιθυμία τέλος πάντων 
εξεπληρώθη* ή τύχη τόν εφερεν, ώ; διά τής χειρός, 
είς τόν κολοφώναίών τιμών. Απεχαιρέτησε διαπαντός 
τόν βίον τοϋ καθηγη'τοϋ, ζ.αί, παραιτήσας τήν άπλήν 
κατοικίαν του, ζ.ατέλυσεν είς εν τών μεγαλοπρε- 
πεστέοων παλατίων τής Βιέννης. >

Τόσον πλήθος αύλικών, ύπουργηματοθηρών καί 
έξοχων υποκειμένων πάσης τάξεως καί παντός βαθ-



— 501 —μοϋ έπεσωρεύοντο είς τούς προθαλάμους τοϋ πρω
θυπουργού κατά τάς πρώτας τής καθιδρύσεώ; του r, αέ
ρας, ώστε δλοι οί αγώνες τοϋ Φορναρίου εις τό νά 
παρουσίασθή ενώπιον του έστάθησαν μάταιοι. Τέ
λος πάντων, αϊ θύραι ήνοίχθησαν εί; τάς επιμόνου; 
αιτήσεις του, καί, με φόβον πλήρη σεβασμού, ό| 
αγαθός δόκτωρ άνέβη τήν πλουσίαν κλίμακα τής, 
κατοικία; ταύτης τών μεγαλείων, τής όποιας τήν 
είσοδον αύτός ό ίδιος ειχεν εύκολύνει είς τόν Φράγκ.

Καθ’ ήν στιγμήν ό κλητήρ τής υπηρεσίας ανήγ
γειλε τόν δόκτωρα Φορνάριον είς τόν πρωθυπουργόν, 
ή Εξοχότης Του ένευσεν είς δύω γραμματείς, γρά-j 
φοντας καθ’ ΰπαγόρευσίν του, ν αναχωρήσουν.

— λ! Εξοχότατε, άνέκραξεν ό Φορνάριος αφού 
έξήλθαν εύσπλαγχνίσου τόν παλαιόν σου διδάσκα
λον . . · δεν ήμπορώ νά είπώ τόν φίλον σο> ·,

— Τί ζητείς άπ’ εμέ; ήρώτησε ψυχρώ; ό πρω
θυπουργός.

— Νά μέ φιλοζενήσγ; . . . Αφού μ’ έπαραίτησες 
μόνον είς τήν τελευταίαν οικίαν σου, ή οικία αυτή 
έπωλήθη κατά διαταγήν σου, καί εύρίσκομαι σήμε
ρον είς τούς πέντε δρόμους, στερούμενος καί αύτού 
τοϋ έπιουσίου άρτου...........  I

— Αί απαιτήσεις σου «’κούρασαν τήν γενναιότητά 
μου, ineinherr Φορνάριε, καί μόνη ή άγαθότης μου 
ένεθάρρυνε τήν νέαν αύθάδε'.αν, τής οποίας τήν 
στιγμήν ταύτην γίνεσαι ένοχος. Ενόμιζα οτι θά 
ένόεις τούλάχιστον τά χρέη τά όποια επιβάλλει 
είς έμέ ή ύψηλή θέσις μου, καί τήν άπόςασιν τήν 
ύποίαν έθεσαν διαπαντός μεταξύ σοϋ καί εμού. . .

— Μακράν άπ’ έμέ ή ιδέα τοϋ νά λείψω ποτέ 
άπό τό χρεωστούμενον είς τό υψηλόν σου αξίωμα σέ
βας. Αλλά καταδέξου, Εξοχότατε, νά παρατηρήσης 
ότι είμαι ξένος είς τήν πόλιν ταύτην. . . .

— Καί ποϊος σε κρατεί έδώ ;
Ο Φορνάριος, τόν σκληρόν τούτον λόγον άκούσας, 

ματαίως έπροσπάθησε νά κρύψη θερμόν δάκρυον, 
τό όποιον, καταβαϊνον είς τάς βαθείας ρυτίδας τών 
παρειών του, έχάθη εις τάς λεύκάς τρίχας τής μα- 
κρα; γενειάδο; του.

— Εξοχότατε, άπεκρίθη γονυπετήσα; έμπροσ-' 
θεν τού πρωθυπουργού, έγκατέλιπα τά πάντα θε- 
λήσας νά σέ άκολουθήσω. Παραιτηθείς, κατά 
ζήτησίν σου, άπό τήν θέσιν τοϋ καθηγητοϋ, άφήκα 
τάς ασχολίας μου, τάς όποιας είχα καί μόνον πό
ρον ζωής καί μόνην μου εύχαρίστησιν. Δεν έχω σή
μερον ούτε τά εςοδα τής επιστροφής μου είς Γοτ-
τίγγην . . . Αλλην ελπίδα δέν έχω παρά τήν Εξο
χότητά Σου.............

— Καί μήπως είμαι εγώ ταμία; σου ;
— Εν τούτοι;, Εξοχότατε, εκείνα; τάς εικοσι- 

πεγτε χι.Ιιάάας φΛωρινίων, διά τάς οποίας μοϋ
είχε; δώσει τόν λόγον σου............

— Αύθαδέστατε ! άν είχα τήν αδυναμίαν νά 
ύποσχεθώ τούτο είς άθλιον νεκρομάντιν, νομίζεις 
ότι όπρωθυπουργό; Οά ε’πικυρώση υποσχέσεις άρπα- 
σθείσας άπό τήν άπειρίαν τής νεότητας ·, Εξελθε, ά
θλιε, καί ε’πίστρεψε είς τήν οικίαν σου, καί είς τάς
διαβολικά; σου ασχολίας............

— Ελεος, Εξοχότατε, είς τό γήράς μου ! Η ώρα

παρήλθεν, άσέληνος είναι ή νύξ, καί ή χιών σκεπά
ζει τάς οδούς. . . .

— Εςελθε, σοϋ λέγω, ή τώρα προσκαλώ τούς 
ύπηρέτας μου.

| — Είναι περιττόν, έπανελαβεν ό Φορνάοιος
άνεγείρόμενος ύπερηφάνως, καί προσηλόνων έπί τού 
πρωθυπουργού τού; δύω μικρού; καί διαπεραστικούς 
οφθαλμούς του· έπειδή ή Εξοχότης Σου δέν θέλεις 
νά με φιλοξενήση; είς τό παλάτιον σου, είς Βιέννην, 
βλέπω οτι είναι καλόν νά μείνω πλέον είς τήν μι- 
κράν μου οικίαν, είς Γοττίγγην. . . .

Ταϋτα είπεν ό Φορνάριος, καί έσήμανε τόν κώ
δωνα· ό Φράγκ έστρεψε περί αύτόν βλέμμα πλήρες 
απορίας, καί άνεγνώρισεν άμέσω; ότι εύρίσκετο 
ακόμη είς τήν αυτήν θέσιν, εντός τού σπουδαστηοίου 
τοχ δόκ τωρος Φορναρίου............

— Μάρθα ! άνέκραξεν ό δόκτωρπρός τήν γραίαν 
ύπηρέτιν του εϊσελθούσαν είς τό όωμάτιον, οδήγη
σε τόν meinherr Φράγκ εκτός οικίας μου· δέ/ 
είμαι τόσον άνόητος, ώστε νά παραχωρήσω τόνκοι- 
τώνά μου καί τήν κλίνην μου εί; άπλούν φοιτηζητ 
της Γοττίγγης.

(Εκ τοϋ γαλλικού.)

ΟΙΚΙΑΚΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Υπάρχει τρόπος πολύ ωφέλιμος, καί μάλιστα είς

ιτα μ,εγάλα ταξείδια, νά ίχωμ,εν πάντοτε πρόχειρον 
|τήν χρήσιν τών γεωμήλων. Βράζονται πρώτον είς 
ζεστόν νερό*, μαδίζονται καί κόπτονται είς μικρά 

(κομμάτια· μετά ταύτα, ξηραίνονται καλά, έως νά 
σιληρυνθούν, φυλάττονται έπειτα είς βουτσίον, 
άπ έκεϊνα είς τά όποια φυλάττεται συνήθως τόάλεύ- 
ριον, καί διατηοοϋνται ούτω πολύν καιρόν. Αρκεί, 
πρό τή; χρήσεως, νά κοπανισθούν είς σιδηροϋν 
γουδίον.

— Επίσης, κατά τόν φεβρουάριον καί μάρτιον, άν 
θέλωμεν νά ε’μποόίσωμεν τήν βλάστησιν τών γεω
μήλων, ώστε νά μή χάσουν τήν ούσίαν των, μετα- 
χειριζόμεθα τόν ακόλουθον τρόπον. Αφού τά βάλω,

'μενείςμεγα καδίον, τά σκεπάζομεν μέ βραστόν νερόν. 
Οταν άρχίση τό νερόν νά κρυώση, τά στραγγίζομεν 
καί τά άπλόνομεν είς σανίδας εως νά ξηρανθούν 
έπειτα, τά φυλάττομεν είς βουτσία, πισπιλίζοντές 
τα μέ λεπτοτάτην άμμον, καί ούτω διατηρούνται 
όλην τήν ά.οιξιν καί τό έπόμενον θέρος, χωρίς νά 
βλαστήσουν, καί έπομένω; χωρίς διόλου ν’ άνο- 
στήσουν. Η άμμος προσέτι τά προφυλάττει καί άπό 
τόν πάγον.

— Τά περισσότερα άνθη άρχίζουν νά μαραίνων- 
ται άφού σταθούν είκοσιτέσσαρας ώρας είς τό νερόν. 
Μερικά ζωογονούνται όλίγον, άν άλλαχθή τό νερόν 
άλλ’ όλα, ώ; καί όσα μαραίνονται εΰκολώτερον, 
πολλά ολίγων έξαιρουμένων, επανέρχονται είς τήν 
πρώτην των άνθηράν κατάστασιν, άν βυθισθούν είς 
τό ζεστόν νερόν εως τήν κορυφήν τοϋ στελέχους. 
Οσο; καιρός χρειάζεται είς τό νά κρυώση τό νερόν, 
άρκεϊ καί εις τό ν’ άναλάβη τό άνθος όλην τήν 
προτέραν του ευθύτητα καί ζωηρότητα.

— έν κοχλιαρίου χράνου εις καδίσκον γάλακτος 
αρκεί νά διατηρήση τό γάλα τούτο πολλά; ημέρας, 
είτε φυλαχθη εις υπόγειον, είτε μείνη έκτεθειμένον 
είς τόν αέρα.

ΕΡΓΑ ΚΑΪ ΗΜΕΡΑΪ.
Ή Εύρώπη, τοΰ 1848 καί ή τοϋ 1849.— Αγγλικά 

ήθη καί έθιμα. — ' Ελληνική Κοινωνία. — Άθήναι.— Πει- 
ραιεύς. — Ή ’Απάτη. — Συνοικέσια. — Διανοητική κί- 
νησις τής Έλλάόος. — "Υμνος Έλληνίόων κορασίων είς 
τήν απούσαν βασίλισσαν. — Θέατρα; κορασίων, Ζακύνθου. 
— Νέα·, ταχυίρομικάι συγκοινωνίαι τής Έλλάοος. 

ι ----------------
Τόν παρελθόντα ακόμη μήνα, άφήκαμεν τά 

πράγματα τής Εύρώπης εί; μεγίστη·/ περιπλοκήν 
καί άντίφασιν άλλ’ ό ίούνιος έμελλε φαίνεται νά 
διευκρίνιση, πλέον αύτά. Η δημοκρατική τάσι; τής 
Εύρώπη;, ήτις έδόθη διά τή; Φεβρουαριανής έπα
ναστάσεως κατεστάλη· καί αυτή ή Γαλλία δέν εί- 
v.at πλέον ή κατ’ όνομα δημοκρατία. ιΙ1 συμβάσα 
έν Παρισσίοις τήν 1[ 13 Ιουνίου απόπειρα νέα; έπα
ναστάσεως, άρχηγού; έχούση; τόν Αεδριού Ρολέν 
καί Κονσιδεράν διεσκεδάσΟη έν άκαρεΐ, καί άφορ- 
μήν παρέσχεν είς τήν κυβερνησιν νά λάβη πάντα 
τά καταθλιπτικά μέσα- οίον νά κηρύξη τόν πολεμι
κόν νόμον, νά περιορίση τάς συναθροίσεις, τόν τύ
πον κλπ. Ιδού όποία άντίφασις υπάρχει ενίοτε είς 
τ άνθρώπινα πράγματα!

Ας ρίψωμεν δέ έν βλέμμα καί έπί τής λοιπής 
Εύρώπης. Τώ 1848 έπαναστατεΐ αύτη άπό τή; 
μια; άκρα; μέχρι τή; άλλης. Αλλα μέν κράτη 
αύτής ζητοϋσιν ελευθερίας, άλλα δέ αύτονομίαν. ‘Η 
Γερμανία συνέρχεται είς Αμφυκτιονίαν παγγερμανι
σμού. Ή Ιταλία σφαδάζει ά'πασα εις τήν ιδέαν τής 
ένότητος· ή Ούγγαρία τινάσσει τόν ζυγόν της, ή 
Τοσκάνη καί ή Ρώμη άναγοοεύουσι δημοκρατικά 
πολιτεύματα .... Τί γίνονται τω 1849 όλαι αυ- 
ται αί χώραι; ή Ιταλική ανεξαρτησία καταβάλλε
ται είς τά πεδία τή; Νοβάρας· τό 'Γουρϊνον υποκύ
πτει είς τήν Αύστρίαν, ήτις άλληλοδιαδόχω; 
κυριεύει τό Μιλάνον, τό Λιβόρνον, τήν Βολωνίαν, 
τήν Αγκώνα, καί εισέρχεται είς Φλωρεντίαν· ή 
Σικελία, ήτις έπί τοσοϋτον άντέσχεν είς τόν βασιλέα 
τής Νεαπόλεως, ή γενναία Σικελία ύποδουλόνεται 
πάλιν μόνη ή Ρώμη κατά τών δημοκρατικών ς-ρα- 
τών τής Γαλλίας, καί ή Βενετία κατά τών αύστρια- 
κών άντέχουσι ύπέρ τής άνεξαρτησίας των μαχό- 
μέναι .... καί ή Ούγγαρία μάχεται άνδρείως κατά 
τών ηνωμένων στρατών τή; Αυστρίας καί Ρωσσίας, 
άλλά δύναται ν’ άντιπαραταχθη, μέχρι τέλους κατά 
δυνάμεων τοσούτων πολυαοίθμων καί ισχυρών ; 
Επίσης κατεβλήθησαν έν τάχει ύπό τών πρωσσικών 
στρατευμάτων καί τά επαναστατικά μέρη τής Γερ
μανίας, τό Βάδεν, τό Παλατηνάτον, διελύθη δέ 
καί διεσκορπίσθη ή Γερμανική έθνοσυνέλευσις τού 
Φραγκφόρτου— καί έξ όλων τών πέρυσιν οίκοδομη- 
θέντων οόδέζ σχεδόν μένει πλέον ! Καί όμως όπό- 
σα αίματα καί δυστυχήματα τό ούδέν τούτο έπρο- 
ξένησεν είς τήν δυστυχή Εύρώπην ! Ας χρησιμεύη 
τούλάχιστον ώ; μάθημά τι δεινόν είς τούς λαούς, 
τούς άφινομένους ευκόλως είς τάς γλυκείας ελπίδας

των καί άπερισκέπτως έπιχειροϋντας βίαια καί 
άκαιρα κινήματα.

Σήμερον ή Εύρώπη άπασα σχεδόν, άπό τάς 
οχθας τοϋ Δουνάβεως μέχρι τών οχθών τοϋ Σικουά- 
να και Λίγειρος, άπό τήν Αοκτώαν θάλασσαν μέχρι 
τή; Μεσογείου παριστα εκτεταμένου στρατοπέδου 
πολευ,ουντων καί πολεμουμένων, σκηνήν λεηλα
σιών και σφαγών. Παντού τρόμος, παντού περιορι
σμός. Τα καταγωγεΐα τών Μουσών έκλείσθησαν, 
ούτε τοϋ λόγου, ούτε τής διανοίας υπάρχει πλέον 
ελευθερία, έ/εκρώθη δε πάσα βιομηχανία καί παν 
εμπορίου! Πρόσθες είς ταύτα πάντα καί τήν κατα- 
μαστίζουσαν πολλά; πόλεις χολέοαν καί θέλεις
-, //> Ι'.}·' - , , '· 'λαοει πληρη ιύεαν της ενεστωσης καταστασεω; της 
Εύρώπης. . . .

Αλλ' άς άφήσωμεν τήν θλιβερά·/ ταύτην εικόνα 
τών πολιτικών τής Εύρώπης πραγμάτων, καί άς 
μεταβώμεν εί; άντικείμενα άλλα δυνάμενα νά ήναι 

Ιεύαρεστό repa εις τόν ζητοϋντα στιγμήν αναψυχής 
είς τά “Εργα χαΐ τάς 'Ημέρας αναγνώστην.

Εΐδομεν, ότι ολίγα κράτη, όλίγαι κοινωνία·, 
έμειναν σήμερον είς τήν ομαλήν αύτών κατάστασιν. 
Εκ τών ολίγων δέ τούτων ή κυοιωτέοα είναι ή άγ- 
γλική. Οί Αγγλοι, ώς όλοι γνωρίζομε·/, διαφέρουσιν 
είς όλας σχεδόν τάς έξε·ς καί έθιμά των άπό τα 
άλλα έθνη, ώστε νομίζομεν, ότι θέλομε·/ εύαρεστή- 
σει τούς άναγνώσταςμας περιγοάφοντες σκηνάς τινας 
τοϋ αγγλικού βίου.

‘Η μεγαλ/ίτέρα Αγγλου τίνος διασκέδασες δέν 
είναι ούτε τό θέατρο·/, ούτε ή μουσική, ούτε όποια - 
δήποτε άλλη τοιούτου είδους διατριβή, είναι ή 
ιπποδρομία. 0 παγετός τής αγγλικής ψυχρότητος 
αναλύει έν τή περιστάσει ταύτη καί τό άτάραχόν 
του μεταβάλλεται εις ζωηρότητα απαραδειγμάτι
στου. ό ίππος καί τό πλοίου μόνα δύνανται νά 
προσηλώσωσι τό βρεταννικόν έθνος. Προέρχεται δέ 
τούτο έκ τού πάθους τής άεικινησία; καί πλανήσεως, 
τό κυριεύον τούς Αγγλους. Τό Λονδίνου δέν είναι 
ώς οί Παοίσιοι περιτετοιχισμένον κύκλω, άλλ άνοι- 
κτόν, καί ή μετάβασις άπό τή; πόλεως είς τά προα- 
στεια είναι ανεπαίσθητος. ‘Η πόλις τών Παρισίων 
είς τό κέντρου μέν είναι κομψή καί μεγαλοπρεπή;, 
εί; δέ τά άκρα παριστα Θέαμα δυσειδές διά τών 
ακαθάρτων, κακοκτισμένων οίκίσκων της, ο'.τινε; 
δμοιάζαυσι μάλλον ύπόγαια ότεντότων ή κατοική- 
ματα εξευγενισμένων όντων έν Λονδίνφ όμως καθ 
όσον μακρύνεσθε τοϋ κέντρου, τά πάντα παρίσταν- 
ται κομψά, καθάρια, επιμελημένα, άνθισμένα, ζω
γραφικά.

Ούδέν υπάρχει! ωραιότερου καί κομψότερου τής 
μακράς εκείνης σειρά; τών οικιών, τών παρόδων, 
τών κήπων καί φυτωρίων, άτινα άρχονται άπό τοϋ 
Hyde-Park καί δέν τελευτώσι πλέον. Ή άγγλική 
αρχιτεκτονική, , άν καί όλίγον άκολουθούσα τήν 
τέχνην, άλλά τά πάντα θυσιάζουσα είς τόν ανετον 
(confortable), δι’αύτό τούτο αποτελεί πρωτοτύ
που; τινας θέας, πρό πάντων είς τήν έξοχή·/. ‘II 
άγγλική οικία φκοδομημένη διά τής μεγαλύτερα; 
άπλότητος, παρουσιάζει έν μέσω τή; πρασιάς και 
μεταξύ τών πυκνών δένδρων της, τών ροδοδαφνών
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της, φυσιογνωμίαν άνέσεως καί δροσερότητος, 
ζωής εύτυχοϋς καί ήσυχου καί δλως μαγευτικής. 
Είναι δύσκολου νά διέλθετε έμπροσθεν τών ώραίων 
τούτων κατοικημάτων καί νά μή φθονήσετε τούς οί- 
κοδεσπότας, πρό πάντων, οσάκις τό δμαλιύτατονδι’ 
άλλου έθνους άνθρωπον προμετώπιον ποικίλλεται 
ύπό τίνος κυσσοϋ, κάνενος κλωναρίουβρυωνιά; (βρου- 
ναρίου) ή αμπέλου παρθενικής, ή ροδονιάς εξαπλω
μένες επί τοϋ τοίχου ή αίγοκλίματος άνθοφοροϋντος. 
τό χλοηφόρον τούτο μεμιγμένον πρός τό ροδόχρουν 
αποτελεί ώραιοτάτην πρόσοψιν, τής οποίας άφατον 
μάλιστα γίνεται τό θε'λγητρον, οσάκις έκ τών 
παραθύρων τινός τών οικιών τούτων προβάλλει 
κάνέν πρόσωπον γλαυκώπιδος καί ξανθής κόρη; 
τό τοσοΰτον θελκτικόν κ«ί πρός τό τών Ελληνίδων 
μας παραβαλλόμενου. Εις τά εύτυχή ταύτα άσυλα 
τί; δεν ήθελεν εύχηΟή νά καταφύγη, σήμερον, οτε 
άπας σχεδόν ό Ευρωπαϊκός κόσμος υπό σφοδρού 
σαλεύεται κλόδωνος;

Αλλά φαίνεται, δτι αί φωλεαι αύται, δσον θελη- 
τικαί καί άν ήναι, δεν ίσχύουσιν νά κρατώσι τού; 
Αγγλου; εις τάς εστίας των, διότι κανέν έθνος δέν 
αγαπά τοσοΰτον τάς περιηγήσεις ώς αύτοί.

Εσχάτως έγένοντο εις Ασκότ νέοι αγώνες ιππο
δρομίας. Διά τούς θέλοντας νά μεταβώσιν εκ Λον
δίνου εις τό ρηθέν μέρος, ύπάρχουσιν άπειροι καί 
ποικίλοι τρόποι μεταβάσεως.

Εκλέγετε όποιονδήποτε εύαρεστεισθε καί ανα
χωρείτε· ή όδός δι’ ής θέλετε διέλθη δέν είναι ώς 
ή τού Πειραιώς ή τών πέριξ τών Αθηνών χωρίων, 
ανώμαλο;, αύχμηρά, κονιορτού βρύουσα. Είναι όδός 
λεία, καταπεπασμένη δι’ άμμου ώ; άτροπό; 
κήπου τίνος, άνευ πετραδίων ή αύλάκων άμάξης, 
έφ ής τά οχήματα πετώσιν άνευ κλονισμού ή τι
ναγμού, περικυκλουμε'νη ϋπό χλοεράς, πυκνής, ζωη
ρά; πρασσινάδος τών δε'νδρων τών κήπων καί εξο
χών αιτινες παρεκτείνονται εκατέρωθεν αύτής.

Σάς είναι εΰκολρν τότε νά παρατηρήσητε τήν 
περί τάς άμάξας καί τούς ίππους ιδιότροπου αγ
γλικήν πολυτέλειαν. Οί Εποχούμενοι έπί τών άτ- 
μαμαςών καί τών παντοφορείων προτιμώσι νά κά
θονται επί τών στενών αύτών καί ό’χι εντός, καί 
βλέπετε τοιουτοτρόπως κολοσσαίας άμάξας καί υ
περμεγέθη ταχυδρομεία κενά έσωθεν καί πλήρη 
κόσμου ε’πί τής ύπερτερίας (iinperialej.

Η αμέτρητος αύτη πληθύς τών 'ίππων πολυτελέ
στατα συσκευαζομένων καί τών άμαζών έχρωματι 
σμένων διά ζωηρών χροιών, κυτρίνης. ερυθρά; 
λευκής καί κεκαλυμμένων ύπό επιγραφών καί χρυ 
σών γραμμάτων άποτελούσι ζωγραφικήν καί εύθυ
μου θέαν.

Πρόσθες εί; ταύτα καί τινας αύλούς καί σάλπιγ
γα; αΰλιζούσας έκ διαλειμμάτων, πέπλου; (βέλα) 
γαζίνους (de gaze) λευκού; καί κυανού; φερομένου; 
σοβαρώς επί τών σκιαδίων των ύπό σημαντικών Αγ
γλων, ένδεδυμένων μέλανα επενδύτην (habit), καί 
θέλει; λάβει ιδέαν πλήρη τού περιέργου καί αξιο
θέατου τούτου θεάματος.

Οί ταξειδιώται σταματώσιν κατά πάσαν στιγμήν 
έμπροσθεν καφφινείου τίνος ή ξενοδοχείου διά νά

δώσωσιν όλίγην αναψυχήν εις τούς ίππους, αύτοί 
δέ διά νά φάγωσι καί πίωσιν. Οι Αγγλοι άγαπώσι 
υπέρ παν άλλο έθνος τάς δύω ταύτας εργασίας τής 
ζωής.

Τό Ασκότ απέχει τοϋ Λονδίνου εϊκοσιπέντε πε
ρίπου μίλλια καί καθ’ δλην αύτήν τήν οδόν άπαν- 
τώνται χωρία, έξοχαί, αγροκήπια, ξενοδοχεία, 
καφφενεϊα, Τίλήρη δενδρόνων καί άνθέων.

Αλλ’ ϊδού τέλος καί τό ίπποδρόμιον (turf). 
Κατά μάκρος τοϋ σταδίου εγείρονται τά θεωρεία τής 
βασιλίσσης καί τών εύγενών, μετά ταύτα πλήθος 
άπειρον παραπηγμάτων φερόντων γιγαντιαίας έπι- 
γραφάς, τά οχήματα άπεζευγμένα είναι παρατεταγ- 
με'να κατά σειράν, καί πάντες ίστανται όρθιοι επί 
τής ύπερτερίας αυτών· διακρίνονται δέ αί κυρίαι διά 
τών λαμπρών καί ποικίλοχρόων στολών των. Αί 
άμαξα». τής βασιλίσσης όδηγούμεναι ύπό κοπελιών 
(jockeys) ένδεδυμένων έρυθράς καί χρυσάς δέσεας, 
περιελαύνουσιν έπί τού ιπποδρομίου πρός εύχαρίστη- 
σιν τού ενθουσιασμού τού λαού κραυγάζοντος: Οϋρα'.

Δίδεται τό σημείου τού άγώνος· οί ίπποι άνα- 
χωροϋσιν ώκεΐς ώς βέλη ύπό ρωμαλ.αίου ριφθέντα 
βραχίονος. έκ τής ταχύτητάς των ίπποι καί άναβά- 
ται δέν διακρίνονται, καί μόνον συριγμός τις καί 
ποδόκτυπος συνεχής ακούεται, καί ή βροντή τών 
Οΰρα τού πλήθους, άτινα φαίνονται δίδοντα πτέ
ρυγας εί; τούς ίππους. Τέλος ένίκησεν είς τών ίπ
πων. Τό πλήθος χαιρετά τόν όλυμπιονίκην διά 
νέων βροντών Ουρά.' ούτος δε φέρεται ενώπιον τού 
θεωρείου τής βασιλίσσης, ήτις,κλίνουσα το ροδόχρουν 
σκιάδιόν της, τιμά δι’ ένός βλέμματος τά εύγενες 
ζώον, τό ώκύπουν καί θυμοειδές, καί ποίησαν άλλους 
μέν νά κερδίσωσι πολλά; λιρών στερλινών έκατον- 
τάδας, άλλους δέ νά χάσωσι.

Μεταξύ τών δύω αγώνων οί Οεαταί τρώγουσι καί 
πίνουσι. Τράπεζα», ύπάρχουσιν ε’στρωμέναι επί τών 
.-εγών ό'λων τών οχημάτων. Αλλ’άρχίζει νέος άγων, 
καί παύουσι τό ποτόν, καί έκαστος προσηλούται 
καρδιοκτυπών νά ΐόιρ τήν εκβασιν τής νέας πάλης. 
Μετά τήν νίκην δέ έκαστου ίππου νέφη περιστερών 
ύψοΰνται είς τόν αέρα, στελλομένων νά φέρωσιν είς 
όλας τής Αγγλίας τάς πόλεις τό αποτέλεσμα τής 
ίπποδρομείας.

Τελειώσαντος δέ τού θεάματος, τήν τετάρτην 
περίππου ώραν μ. μ., ούτος όλος ά όμιλο; τών 
οχημάτων, τών αμαξών, τών παντοφορείων όρμώσι 
πρό; τό Λονόίνον εί; χαροποιάν τινα σύγχισιν, ήτις 
βεβαίως ήθελεν εϊσθαι επικίνδυνος εάν οί ήνιόχοι 
δέν ανέπτυσσαν τόσω περισσοτέραν φρόνησιν, οσω 
περισσότερον κατέχονται ύπό μέθης.

ϊπεσχέθη ή Ευτέρπη ότι τά “Εργα, χαϊ αί 
Ήριέραι έμελλον νά πραγματεύωνται πλείονα ήθη 
καί πράγματα Ελληνικά. Τολμηρά ύπόσχεσις, κα
θόσον άφορά τόν πολιτικόν καί κοινωνικόν βίον τής 
Ελλάδος! Πολιτικώς ηρεμεί, κοίνωνικώς δε ούδέν 
αξιοσημείωτου παρέχει, κατά τήν παρούσαν μάλις-χ 
ώραν τού χρόνου, ότε πάσα κοινά «α παραλύει καί 
διαλύεται. ’Αν ζητήσετε κατά τά; θελκτικά; ατ
τικά; νύκτας, πρός τήν μαγευτικήν λάμψνν τής σε
λήνης, ήτις προβαίνουσα καθ’ έσπέρας άπό τάς κο-

ρυφάς τοϋ Τμητού ιλαρύνει τόν Αθηναϊκόν ορίζοντα 
δι’ ίλ.αρότητος άφάτου καί οϊονεί μειδιά έρωτικώς 
πρός τήν άρχαίαν ταύτην καί ένδοξον πόλιν, άν 
ζητείτε, λέγω, Ατθίδας γυναίκας, τήν αύραν καί 
τήν δρόσον τής νυκτός άναπνεούσας, μόλις δύω ή 
τρεις θέλετε εύρει, καί ταύτας όχι έκ τών θελκτι- 
κωτέρων. Τοσοΰτον έρημοΰται τό θέρος ή πόλις 
τού Περικλεούς καί τής Ασπασίας ! πρό τής δε- 
κάτης ώρας σχεδόν τής νυκτός ή σελήνη φωτίζει 
ερήμους τού; περιπάτους, τάς πεδιάδας, τούς λόφους 
καί μόνον μέ τάς σκιάς ίσως τών παρλθόντων αιώ
νων παίζουσιν αί ακτίνες αύτής καί οί ζέφυροι 
τής νυκτός, είς τούς κήπους τού Ακαδήμου, επί 
τών λόφων τής Πνυκός καί τού Αρείου Πάγου και 
επί τών ερειπίων τοϋ Παρθενώνος ! . . .

Αν δμως προχωρήσητε ολίγον τι πρός βορράν ή 
καταβήτε πρός μεσημβρίαν, εις Κηφησσίαν ή Πει
ραιά, θέλμτε εύρει έκεϊ μέρος τή; ζωής ήτις έξέλιπε 
τών Αθηνών. Περί τή; Κηφησσίας θέλω σάς ομι
λήσει προσεχώς, περί δέ Πειραιώς όλίγα τινά έχω 
νά σάς εϊπω. ό Πειραιεύ; είναι καί έφέτος ό αύτός 
ώς καί πέρισυ, χάρις εί; τήν Μουνυχίαν καί τά 
λουτρά αύτής. 0 γαλήνιος δέ ούτος όρμο; πληρού- 
ται έκάστης κυριακής εσπέραν ύπό ικανού κόσμου, 
μεταξύ τοϋ όποιου δύνασθε νά διακρίνητε καί ε’ρα- 
σμίας τινάς ναϊάδας τήν ορασίν σας όμοϋ μέ τό 
κυανοϋν τής παραλίας κύμα τερπούσας. Κ έγώ 
μίαν ήμέραν εύοέθηυ είς Μουνυχίαν, περιδιαβάσεως 
χάριν, άλλ’ ήν έρημον τό μέρος καί είδον μόνον 
ιππέα τινα τρέχοντα πέραν τών λόφων τού άκρο- 
τηρίου . . . Τις ήν; πού έπήγαινε ; δέν έδυνάμην νά 
άνακαλύψω. . . . Είχεν δμως μυς-υριώδες τι δι’έμέ 
ή θέα αύτη, οτε μάλιστα κύψας, ευρον μικρόν χάρ- 
τιον καί έπ’αύτοΰ γεγραμμένους τούς έξης στίχους·

Ερως ήτον τά πάντα· τό κύμα 
Ουρανοί καί ή αύρα κ’ οΐ λόγγοι,
Τής φωνής της οί άφατοι φθόγγοι,
Καί δ μέλας γλυκύς οφθαλμός·
Ητον έρως τό κουφόν της βήμα,
Καί τοϋ στήθους αύτοΰ ό παλμός !

Είς τό σπήλαιον μέσα τήν είδα 
Νηρηίδα λευκά ένδυμένην,
Μαγικά πρός τήν άμμον γερμένην 
Τή; θαλάσσης έδόκε». θεός,
Κι’ άνεφλέχθη μέ νέαν ελπίδα

Νέος έρως θερμός.

Καί ό φλοίσβος, κ’ εκείνος ακόμα 
Ολως έρως ς’τούς πόδας της τρέχει,
Καί τήν άμμον σιγά ενώ βρέχει,
Μ’ αρμονίαν κ’αύτός τήν ύμνεΐ,
Γλυκε’άν λέξιν εκείνης τό στόμα

Θά τόν είπει φρονεί.

Πλήν απάτη, καί πάλιν άπατη !
Οσον πάθος τό βλέμμα της στέφει 
Πάγος τόσον τό στήθος της τρέφει,
Πού παλμός δέν ταράσσει ποτέ . . . 
Συμπαθές ένα δάκρυ τό ’μάτι

Δεν υγραίνει ποτέ!

Αφροδίτης λοιπόν εΐκών μόνον,
Ψυχή; άνευ καί άνευ καρδιάς- 
Καί έλπίδος χωρίς τάς λατρείας 
Πρός έκείνην έκφράζει κι’ αύτός !
Πλήν εκφράζει τού στήθους τόν πόνον

Είς βαθύς στεναγμός.
Είς τούς στίχους τούτους, βεβαίως, ύτοφαίνεται 

ερως, έρως! άλλά καί απάτη συγχρόνως ! ϊπάρ- 
χουσι λοιπόν πάντοτε είς τόν κόσμον τούτον ψυχαί 
έρώσαι! έν Ελλάδι τουλάχιστον τό τοιοϋ-ον είναι 
σπάνιον, καί τούτου ένεκα άςιον νά μνημονευθή. ό 
Ελλην καί ή Ελληνίς δέν θύουσι σήμερον είς τού 
Ερωτος τόν βωμόν. Μείζονα θέλγητρα δι’ αυτούς 
έχει ό άκήρατος βωμός τού ίμεναίου- καί δι’ αύτά 
καθεκάστην συνεχείς άνάπτουσιν αί λαμπάδες αύτού, 
ώς εϊδομεν έσχάτως μεταξύ τών σημαντικωτέρων 
οικογενειών, ό καλός πολίτης δέν χαίρει επί τούτω; 
0 γάμος είναι ενδειξις τής καλής καταττάσεως καί 
τής προόδου τών κοινωνιών.

Είπομεν, δτι όλίγα μέν παρουσιάζει πολιτικά καί 
κοινωνικά αντικείμενα ή φίλη Ελλάς, άλλ’ ούχ οϋ- 
τω καί διανοητικώς. ’Αν στερώμεθα τών άλλων, 
άλλ’ εχωμεν τήν βελτίστην πασών κίνησιν καί 
ζωήν, τήν διανοητικήν. Τόν παρελθόντα μήνα εί'χα- 
μεν τάς άξιοσημειώτους τελετάς τή; Ακροπόλεως καί 
τοϋ Πανεπιστημείου’ κατά δέ τόν ενεστώτα μήνα 
έγένοντο εξετάσεις εί; τά διάφορα τών Αθηνών εκ
παιδευτήρια, δπου δεν άπηξίωσε νά παρευρεθί) καί 
ό Σεπτός ημών βασιλεύς, ένθαρρύνων ούτω, διά 
τής παρουσίας του, καί ύπεκκαίων τάν πρός τήν παι- 
δίαν οργασμόν τής Ελληνικής νεολαίας.

Είς τό ύπό τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δια
τηρούμενου σχολείου τών κορασίων, κατά τήν τε
λευταίαν ήμέραν τών εξετάσεων, γενομενην μετάπά- 
σης τής λαμπρότητος, ό χορός τών κορασίων, οϊονεί 
χορός αγγέλων, έψαλε διά τών ανθηρών φωνών του 
αφελή καί θελκτικόν πρός τόν Βασιλέα ύμνον ήν 
δέ συγκινητική ή άνάμνησις τών αθώων αύτών καρ
διών ύπέο τής άπούσης Βασιλίσσης. Ομοίαζε πόθον 
ορφανών, έκπεμπόμενον ένθερμως ύπέρ τής μητρός 
των. ϊδο’ύ δέ ό ύμνος·

ΓΟΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ

ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ.
« Ζητοϋμεν μάτην σήμερον

Το ιλαρόν καί ή'μερον
Τής Βασιλίσσης νεύμα

Πρός άλλα; χώρας, χαίρεται 
Η Ανασσα, καί φέρεται

Με* ούριον τό πνεύμα, 
ώ ’ πόσον έλυπήθημεν,

Διότι έστερήθημεν
Σκιάς τής ζωογόνου,

Καί πρός καιρόν έμείναμεν 
Παντέρημοι, κ’ ε’γίναμεν

Τά λάΐυρον τού πόνου.4 t
Πλήν καί μακράν Τη; »

ΐίκεϊ εΰχάς, άς τρέφομε ν στρέφομε
ϊπέρ τής Αμαλίας,
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Τά; χεξοας ζ,μών αίρομεν 
Προς τόν Θεόν καί φέρομεν

Σπονδήν θερμής λατρείας.
Τάς κεφαλάς άς κλίνωμεν,

Μίαν ευχήν εύθύνωμεν
Μέ πάλλουσαν καρδίαν,

« Δάκρυ χαράς θά κλαύσωμεν 
" Ταχύ άν άπολαύσωμεν

“ Τήν θείαν Αμαλίαν. »
Καί ή θερμή αυτή ευχή

Ιΐτις είς βάθος αντηχεί 
Καρδίας Ελληνίδων

Είς ουρανούς αίθε'ριος 
Θά φθάσει πανημέριος

Πλήρης θερμών ελπίδων.
Καί ήδη πρός σε στρέφομεν

Τά; κεφαλάς, άς στέφομεν 
Μετά εύόσμων κρίνων,

Καί ύπε'ρ Σου δεόμεθα 
Με'λλον εύρύ Σ’ εύχόμεθα

Ω βασιλεύ Ελλήνων !
όμιλοϋντες δέ πεοί Ελληνοκοοασίων, όφείλομεν 

ν’ άναφέοωμεν καί περί τοΰ ε’ν Κωνσταντινουπόλει, 
ΕΑΛηνιχοΰ Παρθεναγωγείου.

Εκεί οπού διεσώθη καί τά πρώτα τοϋ νεωτερουελ 
ληνιζοΰ φωτισμού ζώπυρα ύπέθαλφεν ή ελληνική 
παιδεία, συντηρείται διά τών προσπαθειών φιλογε- 
νών τινων μεγαλεμπόρων καί τής γενναίας χορη 
γείας τής ομοθρήσκου Ρωσσίας τό μουσοτροφεΐον 
τούτο. ‘Η αξιότιμος αύτού διευθύντρια πόνου; 
άτρύτους καταβάλλει ΐνα δώσει εϊς τά ε’μπεπιστευ- 
μένα αύτή τρυφερά κοράσια γενναίαν καί ηθικήν 
αγωγήν. Ην ή πρώτη μαΐου. Τά εσπέρας τής ημέ
ρας ταύτης τό Παρθεναγωγείου παρίστατο άνΟο- 
στόλιστον καί φωτοβόλον· εντός δέ μιας αιθούσης 
αύτού ϋψούτο κομψοτάτη θεατρική σκηνή, όπου χα- 
οιτόβρυτα κοράσια παρέστησαν τήν περιώνυμον 
τραγωδίαν τού Ρακίνα « Ιφιγένεια ή έν Αύλίοι. «

Ησαν δέ αί χαρίεσσαι ύποκρίτριαι αί έξης. 
Ιφιγένεια ή Κυρία Χαρίκλεια I. Ψυχάρη. 
Αχιλλεύς η Ασπασία Α. Φωτιάδου.
Κλυταιμνήστρα » Ραλοΰ Α· Κοψιδά. 
Αγαμέμνων » Πουλχερία Δ. Δημητρακοπούλου. 
Οδυσσεύς » Καλυψώ Κ· Βούρυυ.
Εριφύλη, » ’Εριφύλη Π· Καλβοκορέση.
Δωοίς · Πηνελόπη Ζ. Ζαχάρωφ
Αρκάδιο; ■ Καλλιόπη Δ. Δημητρακοπούλου.
Αΐγίνη ο Ελένη I. Ψυχάρη
Εύρυβάτης » Αικατερίνη Τ-ίνογλ.ου.

Είς τήν παράστασιν τών αθώων καί ερασμίων 
τούτων κορασίων εκτός τών γονέων, παρήσαν ό Κ. 
Πρέσβυς τής Ρωσσίας μετά τής συζύγου του, ή 
πριγκιπέσσα Γαλλίτζιν, ό πρίγκιψ Χαντσερής καί 
όλοι οί ανώτεροι ύπάλληλλοι τής Ρωσσικής Πρεσ
βείας. Διάφορα τεμάχια μουσικά καί χοροί έξε- 
τελέσθησαν πριν καί μετά τό τέλος τή; παραστά- 
σεως καί έν τώ μεταζύ. Ενθουσιώδεις δέ νειεο- 
κροτήσεις και ζητοκοαυγαι ύπεϋ/χοντο έχάστοτε τζ,ν 
άριστεύουσαν.

Τό δέ εσπέρας τής 28 μαΐου τό κοινόν τής Ζα
κύνθου παρευρέθη εις θέαμ.ά τι ουχ’ήττον τούάνωτέ- 
ρου αξιοσημείωτου καί σχεδόνπρωτοφανές. Εϊς τό θέ- 
ατροντής νήσου ταύτης παρεστάθη μίασκηνή τού λυρι
κού δράματος «ό Μάρκος Βότζαρης» ποιηθέντος έλλη- 
νις-ι ύπό τούΚ.Λαγουϊδάρα, τονισθέντος δέ ύπό τού 
ομογενούς Κ. Φ. Διομενιγίνη. Παρίς-α ή σκηνή αυτή 
τάν Μάρκον καί Κώς·α Βότζαρη διαλεγομένου; πρό 
τής περιωνύμου συμπλοκής, διακοπτομένου; δέ ΰπό 
τού χορού τών πολεμ,ιστών καί τής γυναικός τού 
ήρωος. Τό τεμάχιον τούτο αρχίζει δ^ ένός μέλους 
άογοΰ (andante) παθητικωτάτου καί ενθυμίζοντας 
τάν έλληνικόν τής μουσικής τύπον. Μετά ταύτα 
έρχεται ή μεταξύ Μάρκου καί Κώστα Βότζαρη δι
φωνία fduo), έν τώ μεταξύ τούτου ό φθόγγος τής 
σάλπιγγος αναγγέλλει τήν έλευσιν τών γενναίων 
μαχητών, οϊτινες μετά τής συζύγου τοΰ Μάρκου 
καταβαίνουσιν άπό τόν λόφον, άναπεπταμένην φέ- 
ροντες τήν Ελληνικήν σημαίαν, καί ένούνται μετά 
τού αρχηγού των. Τά εμβατήριου, λέγουσιν αί 
εφημερίδες τής Ζακύνθου, τά μέλος τών πρωτί
στων προσώπων, καί τό άσμα τού χορού παρις-ώσιν 
εν όλου τοσούτον τέλειον καί θελξικάρδιου, ώστε οί 
θεαταί δι’άκρατήιων χειροκροτήσεων καί ζητογραυ- 
γών έζέφρασαν τάν ενθουσιασμόν των, έχοντες πρό 
πάντων ύπ ό'ψιν τοιαύτην έθνικήν σκηνήν! Ολοι έπή- 
νεσαν τήν μουσικήν ιδέαν τού Κ. Δομενιγίνη ώ; ώ
ραίαν καί ΰψηλήν, Πρώτην σχεδόν φοράν ομογενής 
επεχειρισε τοιαύτην μουσικήν σύνθεσιν καί μεγίστης 
εύχής εργον ήτον ό ευφυής ούτος μελοποιός μας νά 
έζακολουθήση τήν ώραίαν αύτού άρχήν.

Δέν έχομεν περί Ελληνική; Κυβερνήσεως νά εΐ- 
πωμεν καί τήν φοράν ταύτην πολλά καλά, άλλ εν 
ανάγκη νά μνημονεύσωιιεν, τήν έλάττωσιν τής έκ 
Τουρκίας καθάρσεω; εί; μάνας ήμερα; τέσσαρας. 
Τό σπουδαιότερου δέ πάντων είναι ή συμφωνηθεισα 
μεταξύ Ελλάδος καί Ρωσσίας ταχυδρομική συνθήκη, 
κατά συνέπειαν τής όποιας συνκςάται έν Κωνς-χντι- 
νουπόλει Ελληνικόν ταχυδρομείου, δι’ ού θέλουν 
διευκολυνθή αί μετά τής Ρωσσίας έμπορικαί ημών 
σχέσεις. Σημαντικά; δέ άλλα; ώφελε'α; Οέλουσι 
χρεωθεί οί πολϊται καί τό έμπόριον εί; τόν Γ. Διευ
θυντήν τών Ταχυδρομείων Κ. Γ. Σκούφον, είς τάν 
ζήλον καί τήν ικανότητα κυρίως τού οποίου οφείλεται 
ή τοσαύτη τελειοποίησις τής ταχυδρομικής ημών 
ύπηοεσίας, διά τών είσαχθεισών νέων τροποποιήσεων 
είς τούς πλού; τών Αύστριακών άτμοπλοίων, δι 
ών τού λοιπού θέλομεν συγκοινωνεί έζάκις μεν τού 
μηνάς μετά τή; Τεργέστης, τετράκις δε μετά τής 
Τουρκία; άπάσης, τής Βλαχίας καί Μολδαυΐας· δί; 
δέ μετά τής Συρίας, Αλεξάνδρειάς κλπ. Μανθάνομεν 
έπί τέλους, ότι τά διά τών άτμοπλοίων τούτων τα
χυδρομικά τέλη θέλουν έλαττωθή κατά τό ήμισυ, 
ώστε πάσα μέν εύκολία ήδη είναι γενομένη ει; 
τάς μετά τού εξωτερικού συγκοινωνία; τή; Ελλά
δος, ούδεμία δε φοοντίς έλήφθη ύπό τής Κυβερνή
σεως ΐνα συ7ηθή τοιαύτη καί μετά τών Ελληνικών 
νήσων και τών διαφόρων παραλίων τοΰ Κράτους 
πόλεων, ΓΟΡΓ I ΑΣ.

Προς τούς Κυρίους συνδρ^μητάς τής Ευτέρπη

£1ΐΕΤΡΕΞΑΜΕΝ ήδη ευτυχώ; καί τό δεύτερον’ 
έτος πού παρ’ ημών έκδιδομένου περιοδικού συγ
γράμματος ή ΕΜρχη. Χάρις είς τήν γενναίαν 
συνδρομόν τών εντός καί εκτός τής Ελλάδος ομο
γενών, ή Ιςΰτέρπη δύναται οχι μόνον θαρραλέως 
νά έξακολουθήση τό στάδιόν της, άλλά καϊ νά 
έπεκταθή εϊς βελτιώσεις. Περιττόν νομίζομεν τήν 
έπανάληψιν τών όσα έγράψαμεν διά τής αγγελία; 
τής δημοσιευθείσης εις τά τ.ρολαβόντα φυλλάδια. 
Πιστεύομεν ότι έξεπληρώσ,ωμεν άκοιβώ; τάς υπο
σχέσεις τού προγράμματος μας, καί ώς πρός τούτο 
επικαλούμεθα τήν ορθήν καί δικαίαν κρίσιν τών 
ΚΚ. συνδρομητών τής Εύτέρπης. Τά 21 φυλλά
διά τη; περιέχουσιν εκτός τών εικονογραφιών, κεί
μενον 60,000 στίχων, τό όποιον αντιστοιχεί μέ 
10 φύλλα τυπογραφικά τών συνήθων έκδφσεων. 
Πρός δε τά 18 φύλλα τού παοαρτζίματος άντιστοι- 
χοϋσιν έπίσης με 120 φύλλα τυπογραφικά τών 
συνήθων έκδόσεων. Καί ταύτα μέν ώς πρός τό 
παρελθόν.

Τό τρίτον έτος, ή δ τρίτος τόμος, τής Εΰεέρ- 
πης, θέλει έτι μάλίον διαποικίλει τήν δημοσιευ
μένη» ύλην. Ο νλαφυρός κάλαμος πολλών φιλο
λόγων μάς υπόσχεται καί εϊς τά μέλλον πονή
ματα καί μεταφράσεις άξια τής εύνοια; τών συν
δρομητών μας.

Πεζϊ παραρτήματος

’Εκπληρώσαντες τήν ΰπόσχεσίν μας έξεδώκαμεν 
τό παράρτημα τής Εύτέρπης ‘Η καλή ΰποδοχή 
τήν όποιαν ελαβον άπό τό κοινόν καί ό Ιίικουΐλο; 
Αλλίαγας, καί ό Πλοίαρχο; Πάμφιλος, καί ό Ρή
γας Καρρώ, μάς ενθαρρύνει εϊς τό νά έξακολουθή- 
σωμεν τήν έκδοσιν τοϋ παραοτήματος, ΰπό τό αύτό 
σχήμα ώς καί μέχρι τούδε- Μυθιστορήματα άξια 
τής προσοχής τών συνδρομητών μας Οέλουσι δη- 
μοσιευθή διά τού παραρτήματος.

Περί σνχόρομώχ ir γέπι.

Αί συνδέομαι, ώς είναι γνωστόν, ποοπληοώ- 
νονται. Κάμνομεν ενταύθα τήν παρατήοησιν ταύ
την διότι μετά τήν αποστολήν τού Α. φυλλαδίου 
θέλομεν διακάψει τήν περαιτέρω αποστολήν φυλ
λαδίων εϊ; τούς μή προπληρώσαντας συνδοοαητάς 
άηήαιρέτως. Τό μέτρον τούτο έλάβομεν μετά 
ώριμον σκέψιν, διότι ή πείρα μά; άπέδειξεν ότι 
κάνέν περιοδικόν σύγγραμμα δεν θέλει διατηοηθζ, 
είς τήν Ελλάδα έαν δέν συμμορφωΟώμεν ακριβώς 
μέ τό σύστημα τή; προπληρωμής τό πσρχδεδεγμέ- 
νον άνεζαιρέτως εϊς όί.α; εν γένει τάς Ευρωπαϊκά;

κοινωνίας, όταν τις των συνδρομητών μας παρα- 
τηρήση, διακοπήν είς τήν αποστολήν τών φυλλα
δίων, άς είναι πεπεισμένο; οτι δέν έλάβοαεν τά 
χρήματα τής συνδρομής του.

Πολλοί τών ΚΚ. συνδρομητών μάς έζήτησαν 
νά τού; άναπληρώσωμεν φυλλάδια τή; Εύτέρπης 
τά όποια, κατά τό λέγ-ιν των, δέν ελαβον ή άπώ- 
λεσαν. Εκαστο; ευκόλως κατανοεί ότι μάς είναι 
αδύνατον νά ένδοίσωμεν εϊς τήν άπαίτζ.σιν ταύτην. 
Τό ατόπημα τούτο είναι δίκαιον νά παύση. Βια- 
ζόμεθα επομένως νά κηρύξωμεν άπό τούδε ότι θέ · 
λομεν άρνηθή πάσαν άναπλήρωσιν φυλλαδίων άπο- 
λεσθεντων δσάκις ή απαίτησες τή; άναπληοώσεως 
δεν γίνη έντός τής δεκαπενθημερία; τής πχρακολου- 
θούσης τήν δημοσίευσιν έκαστον φυλλαδίου. Ετε
ρον ατόπημα τοϋ οποίου επικαλούμεθα τήν έπχνόρ- 
θωσιν. Πολλοί τών συνδρομητών μας, μεταβχί- 
νοντες άπό πάλιν εις πάλιν, άπαιτούσιν άπό ημάς 
εά μαντεύωμεν τούτο και νά διευθύνωμεν τά φυλ
λάδια εϊς τόν νέον τόπον τής διαμονής των. Επει- 
]δή δέ τούτο είναι φυσικώς αδύνατον, παραπονούν - 
Tat καί άπαιτούσι νά τού; διευθύνωμεν έκ δευτέρου 
τ4 όσα τυχόν δέν έλαβαν φυλλάδια. Πιστεύομεν 
οτι δικαιούμεθα νά γνωρίζωμεν τάς μεταβολής 
ταύτας τής διαμονή; τών συνδρομητών μας, διότι 
άλλως Οέλουεν βιασθή νά άποέοίφωμεν ώς άπα- 
ράδεκτον πάσαν αΐτησιν περί συμπληρώσεως έλλει- 
πόντων φυλλαδίων.

ΣνηϊρομαΙ ίΕ.Ι.Ιάΰαζ.

Αί κατά τήν £λλάδα συνδρομαί προσδιορίζονται-
Εύπέρπη κατ’ έτος ..................... Δραχ. 12
Ευτέρπη μετά τού Παραρτήματος » 10
Παράρτημα μόνον . . . . . S 10

Σνΐδ^οιαιΙ Τον^χίαζ.

Αί κατά τήν Τουρκίαν ς\ΐΊ(>χ>'.ί·ιΧ έλεύθεραι παν-
ς ταχυδρομικού δικά ιώματο; προσδιορίζονται.

Ευτέρπη κατ’ έτο;■»···· 1 css!• Γ εα 60

Εότέοπη μετά τού Παραρτη.ατο;. » ICO
* I.

Παρείοτηχα μονον . « , · . » 50

ημεά Μο.Ι^οΰ.Ιχχίν.ς.

Αί συνδρομαί -ΦΙολδοβλαχίας έλεύθεραι παντός 
τα υδοου.ικού δικαιωαατος ποοσδιοοί'. ονται.

Ευτεεπη κατ έτος.....................Διστηγα ο
Ευτέρπη μετά τού Παραρτήματος » 5
Παράρτημα μόνον , , · 2 ό
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Σύνδρομα! ιΡωσσίας.

Αί αατά τήν Ρωσικήν επικράτειαν συνδρομαί, 
έλεύθεραι έξόδάυ ή ταχυδρομικού δικαιώματος, 
■προσδιορίζονται τού λοιπού.

Εύτέρπη κατ’ έτος.....................Ραυβ. άργ. 5
Εύτέρπη μετά τού Παραρτήματος » 6
Παράρτημα μόνον..................... » 4

Σνιδρομαι Ίόνων Νήσων.

Αί κατά τάς Ιουνίους νήσου; συνδρομαί 
διορίζονται.

Εύτέρπη κατ’ έτος.....................
Ευτέρπη μετά τού παραρτήματος 
Παράρτημα μόνον.....................

φραγ
U
»

12
19
10

Σύνδρομα! χατά τά Λοιπά μδρη τής Ευρώπης.

Αί κατά τά λοιπά μέρη τής Εύρώπης συνδρο
μαί, μή συμπεριλαμβανομένων τών ταχυδρομικών 
τελών, τά όποια είναι είς βάρος τών Κ.Κ.. συνδρο
μητών, προσδιορίζονται ώς ακολούθως.

Εύτέρπη κατ’ έτος.....................φραγκ. 12
Εύτε'ρπη μετά τού Παραρτήματος » 19 
Παράρτημα μόνον..................... » 10

Παρακαλούμεν τούς Κ.Κ. συνδρομητάς τής Εύ' 
τέρπης νά μήν παρεμβάλλωσ ν εμπόδια είς τήν έγ
καιρον πληρωμήν τής συνδρομής των, άναλογιζό- 
αενοι τό μέτριον τής τιμής τήν όωοίαν πληρώνου- 
σιν αντί τόσης δαπάνης καί τόσων κόπων, τούς 
οποίους καταβάλλομεν διά νά τούς εύχαριστήσωμεν. 
Παρακαλούμεν ταυτοχρόνως τούς απανταχού ΚΚ. 
άνταποκριτάς ή επιτρόπου; μας νά έπιστήσωσι σύν
τονον τήν προσοχήν των είς τήν τακτικήν καί 
ακριβή διανομήν τών φυλλαδίων, καί είς τήν έγ
καιρον εϊσπραξιν καί αποστολήν τών συνδρομών, 
διότι άλλως ύπο/ρεούμεθα ή νά ζημιωθώμεν, ή 
μέ λύπην μας νά όυσαρεστήσωμεν τούς ΚΚ. συν- 
δρομητάς μας..

Περιμ,ένομεν εγκαίρως τούς καταλόγους τών συν
δρομητών τοΰ έτους, διά νά μή συμβή άργοπορία 
είς τήν αποστολήν τού πρώτου φυλλαδίου ή τού 
Παραρτήματος.

Εν ’Αθήναις τήν 15 Ιουλίου 1849.

Ο Διευθυντής 

Γ. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΣ.


