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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

'Η κυριότης τής Ευτέρπης άπό τοΰ προ
σεχούς Σεπτεμβρίου, δτε άρχεται τό έχτον 
έτος ΐής έκδόσεώς της, μεταβαίνει εις τόν 
Κ. ΙΙαντολέοντα Κ,αμπούρογλον, αδελφόν τοΰ 
μέχρι τοΰδε ιδιοκτήτου αύτής καί διευθυντοΰ. 
Εκ τής μεταβιβάσεως ταύτης οί Κ. Κ. Συν- 
δρομηταί τής Εύτέρπης δέν θέλουν δυσαρε- 
στηθή, καθ όσον ή νέα διεύθυνσις, άπηλλαγ- 
μένη τών πολλών φροντίδων, δσαι κατε- 
βάρυνον ήμας, θέλει έπιστήσει δλην αύτής τήν 
προσοχήν εις τό νά έπιφέρη τάς δέουσας βελ
τιώσεις, ώς περί τούτου διασαφηνίζει έκτενέ- 
στερον ή κάτωθι δημοσιευομένη άγγελία.

‘Ο Διευθυντής
Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΟΥΣ.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Άναλαμβάνοντες, από τοΰ προσεχούς Σε

πτεμβρίου, τήν κυριότητα τής Εύτέρπης, σπεύ- 
δομεν, άνευ πομπωδών προοιμίων, άπό τοΰδε 
ν' άναγγείλωμεν εις τούς εύμενεις αύτής Συν- 
δρομητάς, δτι τό αύτό σύνθημα, τό μιγνύειν 
τουτέστι τό ΤΕΡΠΝΟΝ ΤΩ ΩΦΕΔΙΜΩ, 
καί έφεξής διατηροϋντες, ώς καί τάς υπαρχούσας 
περί συνδρομής συμφωνίας, ούδέν ήττον θέ- 
λομεν εισαγάγει κατά τε τήν τύπωσιν καί τό 
περιεχόμενον πολλάς βελτιώσεις, δπως τό πε
ριοδικόν τοΰτο σύγγραμμα φανή έτι μάλλον 
άξιον τής εύνοί χς, ήν άπολαύει παρά τοΰ κοινού.

Οί συνδρομηταί μας λοιπόν θέλουσι πλη- 
ροφορηθή ευχαρίστως, δτι έκ τών έξοχωτέ- 
ρων λογιών μας καί ποιητών προσεφέρθησαν 
φιλοτίμως καί άφιλοκερδώς νά ύποστηρίξωσι 
τήν Εύτέρπην διά τών φιλολογικών έργων 
των, άτινα θέλουσι πραγματικώς λαμπρύνει τό
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ξυλογραφημέναι, έν δέοντι δέ θέλουσιν ύπερβή 
καί τόν άριθμόν τούτον.

‘Υπεσχέθησαν έπίσης νά συνεργασθώσι καί 
τινες έκ τών νεωτέρων λογίων μας, ώς θέ
λουν μαρτυρήσει τά παρ' αύτών δημοσιευθη- 
σόμεοα άρθρα.

Εις τών τακτικών συντακτών, έπιτετραμ- 
μένος τά τής διευθύνσεως τής ύλης, διαμέ
νει καί εις τό μέλλον ό Ε. Κωνσταντίνος 11ώπ 
(Γοργίας).

ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΟΥΣ.
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ΑΙ ΚΑΤΑΣΓΡΟΦΑ1 ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΝΑΙΓλΙΟΥ.

(Συνέχεια ίδε άριθ 117.)

ΚΕΦ. ς-ον.

’Αφοΰ παρήλθον αί πρώτα: ώρα: τής εύφροσύντοΰ 
ή Αγαπητή μου Έλίζα ήθέλησε νά άκούση Από ης, 
στόματός μου τά συμβάντα τής νέας καταστροφής μου, 
έγώ δέ ήμην περίεργος να μάθω πώς Ανεκάλυψε 
τήν νέαν κατοικίαν μου, καί έμαθα δτι ό Λαβασσέ- 
τος περιελθών δλα τά χαρτοπαικτεια τοΰ Palais- 
Royal όπου υπέθετε δτι ήμποροΰσε νά μέ (ύρή, 
μέ ιδεν έντδς τοϋ. περίφημου χαρτοπαικτείου ό ‘Α
ριθμός 113, κα'ι συνέλαβε τήν ιδέαν νά μέ παρα
κολούθηση, Αφοΰ ίέ μάθει τήν νέαν κατοικίαν μου,, 
νά παοαφυλάξη κατά τήν όδδν Mont-Blanc έπανερ- 
χομένην τήν σύζυγόν μου. καί νά τήν όδηγήση πρός: 
έμέ, ατινα καί έξετελέσθησαν έπιτυ-χώς.

Μετά τάς έξηγήσεις αύτάς έμαθε ή Έλιζα μου 
άπ’ έμοΰ, τά κατ’ έμέ. ‘Η δέ γενναία καρδια της, 
διά να μή πληγώση κατ’ ούδέν τήν χαμερπή. ίδικήν 
μου, άπέδωκε τά πάντα εις τήν κακήν μου τύχην, 
λέγουσα οτι, οΰχήττον ένόμιζεν έαυτήν ευτυχή, δε- 
χομένη εις τάς Αγκάλας της τδν σύζυγον και τό τέκνον 
της «γιεΐς, ύστερον άπδ τόσους κινδύνους. ’’Οχι Έλίζ* 
μου τή άπεκριθην, δ σύζυγός σου, ό έραστής σου, είναι 
παραπολύ ένοχος, - καί ή υπερβολική Α-νοχή οου, κα- 
τασταίνει έτι πικρότερον τδν έλεγχον τής συνειδήσεώς 
του.—Σελικούρτ,έπανέλαβεν αυτή, άφες τάς έξελέγξεις 
τών σφαλμάτων σου, τδ παρελθόν αν καί λίαν λυπηρόν 
παρήλθε, έγώ δόξα τζ> θεώ έφθασα, καί εύρίσκομαι 
εις κατάστασιν νά έπανορθώσω τά παρελθόντα, και 
επαναφέρω κοινήν τήν εΰτυχίαν μας. Δός μοι μόνου 
νέους άλλ’ άπαραδάτους όρκους δτι δέν θέλεις την 
προσβάλει τοϋ λοιπού. ’Ακολούθως βλέπουσά με προσ- 
βάλονςα πάντα, ήρκίσθη, έπιπλήττουσά με τρυβεοώ;, 

άρχαιότερον τοΰτο περεοδεχόν σύγγραμμα. Είσΐ 
δε ούΐοί*

Οί Κ. Κ. Π. Σοΰτσος, Α. Σοΰτσος, Κ. Δό- 
σιος, Π. I. Χαλιχιόπουλος.

Ή πολύτιμος δέ αΰτη συνεργασία θέλει 
μας συγχωρεΐ νά δημοσιεύσωμεν συνεχέστερου, 

α) Άρθρα φιλολογικά, 
6) Άρθρα πρωτότυπα παντοϊα, 
γ) Ποιήσεις πρωτοτύπους, 
δ) Βίους τών ένδοξων άνδρών τής νεωτέ- 

ρας 'Ελλάδος.
Επίσης ή έχλογή τών μεταφράσεων θέλει γί- 

νεσθαι όσον οιόν τε κατάλληλος, χαΐ καθαρεύ
ουσα τήν γλώσσαν.

Εις τό παράρτημα θέλει δημοσιευθή τό λαμ
πρόν μυθιστόρημα τοΰ Α. Δουμά Ό ‘Υπο
κόμης τής Βαρζελόνης, όπερ είναι ή 
συνέγ εια τών Τριών Σ ωματοφυλάχων 
χαί τοϋ Μετά Ε F χ ο σ ι ν Έτη, δραματι- 
χώτερον δέ χαί μεΐζον τών προλαβόντων πε- 
ριέχον τό ενδιαφέρον- ή αρχή τούτου μεταφρα- 
σθεισα παρά τοΰ Κ. Ε. Α. Σίμου έδημοσιεύθη 
άλλοτε έν τή Εύτέρπη.

Διά ν’ άπαρτίση δέ τό μυθιστόρημα τοΰτο 
έν όλον σώμα, χαί διά νά έχωσιν ολόκληρον 
αυτό οί τε νέοι Συνδρομηταί χαί όσοι μετά 
τήν έχδοσιν τών τριών πρώτων βιβλίων αύ
τοϋ συνέδραμαν, θέλει μετατυπωθή δλον τό 
πρώτον μέρος συγκείμενον έξ είκοσι περίπου 
τυπογραφικών φύλλων εις 2 τομίδια, παρα- 
χωρούμενα εις τούς συνδρομητάς τής Εύ
τέρπης έν είδει βραβείου (prime), άμα μετά 
τήν αποστολήν τής συνδρομής των, άντί 
τής εύτελους τιμής τής δραχμής 1 καί 
112, ένώ τοιαύτης έκτάσεως βιβλίον πωλείται 
συνήθως άντί δραχ. 4. Τό όλον τοΰ μυθι
στορήματος ό‘Υποκόμης τής Βαρζε
λόνης θέλει απαρτίσει 12 τοιαΰτα τομίδια.

’Επειδή δέ έκ τών μέχρι τοΰδε συνδρομητών 
τής Εύτέρπης όλίγιστοι μόνον δέν λαμβάνου- 

■σ: καί τό 11 α ρ ά ρ τ η μ α, διά νά άποφύγω- 
μεν τήν σύγχυσιν, ήτις πηγάζει έκ τούτου, ά- 
πεφασίσαμεν νά μή χωρίζωμεν τοΰ λοιποΰ τήν 
συνδρομήν τοϋ παραρτήματος άπό τήν τής Εύ- 
'έρπης.

‘Η βελτίωσις δεν θέλει περιορισθή εις μό
νον τό περιεχόμενον τής Ευτέρπης- τά φυλ
λάδια αύτής θέλουσι τυποΰσθαι δι’ δλως νέων 
χαρακτήρων, αί δέ είκονογραφίαι θέλουσι τα- 
ζτ’.χώς μέν έλαττωθή εις δύο, άλλά καλώς

ότι έτόλμησα νά φανώ έντδς των Παρισίων μετά τήν 
πράξιν τής μονομαχίας- άπεφάσισε δέ νά παρουσιασθή 
ή ίδια πρδς τδν ‘Υπουργόν, πρδς Αναστολήν τών συνε
πειών πράξεως, τής όποιας δλα τά άδικα δικαίως 
έπρεπε νά πέσουν έπί τών έχθρών μου" καί τούτου 
ουμφωνηθίντος, ωφελούμενη απδ τήν Απουσίαν τοϋ 
Λαβασσίτου, λαβοΰσά με τής χειρδς, καί συγχρόνως 

κολλήσασα έπί τώ» έτι ψυχρών χειλέων μου τα τρυ
φερά χείλη της, μ’ ώδήγησε πρδς έν τών κιβωτίων της 
τδ όποιον Ανοιξασα, μέ έδειξεν τδ λαμπρόν Αποτέ
λεσμα τοΰ ταξειδιου της. Ητο δέ θησαυροφυλάκειον 
εξ Ανακαρδίου ξύλου (acajou) πλήρες Αδαμάντων, 
Ανθρακιών, σμαράγδων, χρυσίου, χαρτονομισμάτων, 
μας συλλογής χρυσών έπιτραπεζων σκευών καί 
άλλων πολυτίμων κοσμημάτων.

— ’Αχ I Αγαπητή Έλιζα, ένθουσιών άνεφώνησα, ή 
δ.αγωγή σου μ’ έκπληττε:, κ«ί ή άρετή σου πολ 
λαπλασιάζε: τάς τύψεις τής συνειδήσεώς μου .., ΙΙώς 
θ’ Ανταμοιψω τά τόσα ευεργετήματα σου ; — καί τάς 
παρειάς, μου άφθονα κατέβρεχον τά δάκρυα. — Ναι 
φιλτάτη σύζυγος I τοΰ λοιπού ή ζωή μου, ή διαγωγή 
μου, πάσα πραξις μου, άπδ σοϋ θέλουν έξαρτάσθαι, 
καί υπηρέτης πιστός έσομάι τών θελήσεών σου. —Μέ 
υπόσχεσαι λοιπόν, πανούργε μου, — καί πάλιν τά χείλη 
της πρδς τά χείλη μου έφηρμόσθησαν, δτι δέν θελεις 
παίξει ποτέ πλέον; ότι Θέλεις έγκαταλείψε: τάς 
κακάς συναναστροφές σου ; καί τέλος ότι πάσαν σπου
δήν θέλεις καταδχλλει υπέρ τής ζωής καί εύτυχίας, 
τοΰ τέκνου καί τής Έλιζας σου, ήτις τόσον άγωνια 
διά σέ ;

Πάν αίσθημα δέν ειχεν άκόμη έκλε ψει άπ’ έμοΰ, 
και τά βάθη τής καρδιας μου κατείχεν ή σύζυγός 
μου- τή Αλήθεια κατά τήν ζωηράν έκείνην σκηνήν, 
έν πλήρη καλή πίστει ώμοσα πρδς αύτήν, ποτέ του 
λοιπού νά μή παραστρατήσω, αύτή δέ δεχθεισα τούς 
όρκους μου, έξηκολούθησε δ ηγούμενη τα τοΰ ταξει- 
δίου της, καί πληροφορούσα με περί τής μυστικότητος 
καί έτοιμότητος τοϋ κυρίου Βωβίγνυ πρδς τήν διεξα
γωγήν τών ύποθέσεών μου, άν καί δέν άπήνιησα 
πολλά έμπόδια, ώς έκ τής Ασθένειας τοΰ πατρός σου, 
ώστε, έπρόσθεσε χαμογελώσα, άν δέν έχασα πάσαν 
έπί τού πνεύματος καί τής καρδίας σου έπιρροήν ή 
εΐδησις τής άσθενείας τοϋ πατρός μου μέ καταλύπησεν, 
άλλ’ έσπευσεν ή Έλιζα μου νά μέ βεβαίωση, συμφώνως 
μέ τήν γνωμοδότησιν τοϋ ιατρού, οτι δέν υπήρχε 
κίνδυνος- έδοσαμεν λοιπόν τέλος εις τήν ομιλίαν μας 
αυτήν, προσδοκοϋντες τδ λαμπρόν μέλλον, τελείαν τήν 
έπανόρθωσιν όλων τών παρελθόντων δυστυχημάτων. 
Έπήλθεν έν τούτοις ή νύξ έκείνη, νύξ ευγνωμοσύνης, 
καί ε’ρωτος, νύξ καθήκοντος καί χαράς.

’Αχ! Διά τι τάχα τήν νύκτα έκείνην νά μή μετα
φερθώ εις τινα νήσον κα! νά σωθώ Απδ τδν νέον όλε
θρον, εις τον όποιον μ’ έραψαν τά φθοροποιά χαρτοφο 
ρεια τής έξευγενισμένης Ευρώπης I άκόμη καί σή
μερον ήθελα είμαι ό έραστής τής συζύγου μου, δ 
ευτυχής πατήρ τοϋ τέκνου μου, ένίρ δέν είμαι παρά ό 
έπίορκος δολοφόνος των, ματαίω; τώρα έπ: τοϋ 
τάφου των χΰνων τά άσείή δάκρυα μου !! I !

Εικάζεις ίσως, Αναγνώστα, ώς έκ τής προσ- 
βωνήσεώς μου, ότι δεκαπέντε μόνον παρήλθον ή- 
μέραι καί πάλιν ήρχησα τήν παραλυμένην τοΰ 
χαοτοπαίκτου ζωήν ; άπατασε, ουδέ οκτώ, ουδέ 
πέοσαρες, ςυδέ δύο, εύθύς τήν έπαυριον τής τερπνό

τατης έκείνη; νυκτδς, νε'α έπραξα κακουργήματα 
έντδς τοϋ 113. Αριθμού, καί νέαν προεκάλεσα Ανία
τον υποτροπή·/. Κατάρατε Βερβ ώνηΙ Σΰ είσαι ό αύ- 
τουργδς τής νέας καί τελευταίας αύίής ληστείας, ήτις 
έβόιψε τδν σύζυγόν μου καί τδ τέκνον μου εις τήν έ- 
σχάτην Αθλιότητα καί πενίαν, άλλ’ άς ρυθμίσω δλιγον 
τδ θλιβερόν τοΰτο διήγημ».

Μόλις έξύπνησα τδ πρωί τής μακαρίας έκείνη; νυ - 
κτδς, δού; τή Έλίζα μου φίλημα ειλικρινές- καί τρυ
φερόν, ώς προοίμιον ένάρξεω; μ άς εΰτυχοΰς ήμέ- 
ρας, έπροσπαθησα διά χαιδευμάτων καί επαίνων, νά 
τήν κάμω νά λησμονήση ότι εύρίσκετο εις κοινόν 
ξενοδοχεϊον, ιδέα ήτις προσέβαλε πολύ γυναίκα νέαν 
λεπτότατης άνατροφής. Καί ποιος τότε ήδΰνατο νά 
μέ πείση οτι αύιδ τδ οίκημα τδ όποιον κατεφρονοϋ- 

ι σα, έμελλεν έντδς δλίγου νά κατασταθή τδ Αντικεί
μενου τής έπιθομίας καί τών πόθων μου !

Έγερθείς τής κλίνης, προσεκάλεσα τδν θαλαμη
πόλον μου Λαβασσετον, πρδς τδν όποιον εΐπον οτι έπε- 
θύμουν καλλωπισμόν εις τήν ένδυμασίαν μου, έπ: σκο
πώ νά άρέσκω εις τήν σύζυγόν μου, άλλ’ αισθαν
θείς δτι ό λόγος μου έπροξένει θαυμασμόν προς αυ
τόν, έπανέλαδον, ναι Ααβασσέτ, σκοπόν έχω νά Α
ποδείξω πρδς αυτήν οτι ή μόνη ευτυχία μου είναι 

I τω νά τή γίνωμαι άρεστδς καί άξιος όλων τών Αρε
τών καί τών θέλγητρων της, τόσον έπιμελούμενος 
τδ έξωτερικόν μου, καθώς καί τήν διαγωγήν μου. 
Ιδού τδ νέον ! είπεν δ θαλαμηπόλος μου, καί έξερχό- 
μενος ό κατεργάρης διά νά μοί προμηθευτή μίαν εν
δυμασίαν, έτραγωδοϋσε σιγανά « τούτο δέν θέλει διαρ
κέσει πολύ, τούτο δέν θέλει διαρκέσει πολύ ».

Μόλις ειχον πληρώσει τά όποια μ’ έφερεν εις ρά
πτης ένδύματα καί ένεδύθην, δ Λχβασσέτος μ’ Ανήγ
γειλαν οτι άνθρωπός τις έπεθύμει νά μέ όμιλήση, 
ή σύζυγός μου άκούσασχ τήν Αγγελίαν ταύτην, μέ 
προέτρεψε νά μή δεχθώ τδν άνθρωπον εις τήν αί
θουσαν, πριν ή ίδια έγερθή τής κλίνης, κα! μέ πα- 
ρεκάλεσε νά τδν κρατήσω πρδς ώραν εις τδν πρό
δρομον. Τις δέ ήτον ό άνθρωπος τδν όποιον ή Κυρία 
Βερτόλδου είχεν εις τδ διάστημα αύτδ είσάξε: εις έν 
είδος όμιλητηρίου; Κανείς τίμιος βέβαια, διότι οί 
τοιοϋτοι προ καιρού έφευγον τήν συναναστροφήν μου· 
ήτον λοιπόν ό Κύριος Βιριβιώνης, καί ποιος ό σκο
πός τής επισκέψεώς του χωρίς νά φοβηδή τήν ϊι- 
καίαν συναίσθησίν μου ; τδ νά μέ κάμη ν’ ανακτή
σω δι’ ένδς συστήμανος Ακριβώς υπολογισμένου, όλα 
τά πλούτη οσα ειχον άπολέσει εις τήν τελευταία·/ 
δολοπλοκίαν εις μάτην άντέταξα οσα ή τιμή, ή συν- 
ειδησις, ή ευαισθησία καί τών τελευταίων δυστυχη
μάτων μου ή άνάμνησις άπήττυ/ εις μάτην έπο- 
λέμησα καί έσμοσπάθη-α νά θριαμβεύσω κατά τοΰ 
παμπόνηρου αύτοϋ χαμαιλέοντας· Ανωφελώς έθεσα ύπ’ 
δψιν του τάς ίεράς υποχρεώσεις, τάς όποιας μ έπε- 
βαλεν ή αίσιος έπιστροφή μια; αγαπητής συζύγου, ή- 
τις έκινδύνευσε τήν υγείαν της, δι’ έπιπονου οδοιπο
ρίας, έπί μάνω φκοπώ τοΰ νά άνορθώση τά ολέθρια 
Αποτελέσματα τών παρεκτροπών μου ... Ο άπιστος, 
ό πλάνος I . . . υποχώρησε, σκαπτόμενος στιγμάς τι- 
νας έπί τών παρατηρήσεων καί τής δικαιας Αποποιή- 
σεώς μου- σκοπδς αύτοϋ ήτον νά τάς άϊυνατήση 
διά σοφισμάτων έτι ισχυρότερων. Έπαρουσίασε λοιπόν 
εις τήν γοϊτευμενην ορασίν μου τήν λαμπρόν ποόο- 
ψιν ένδς κολοσσαίου κέρδους, διά τοϋ όποιου ήμπο-
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•. ροΰσα νά άντιτάξω εις τάς έκϊουλεύσεις τής συζυ I: 
γου μου Αγαθοεργίας καί κατά συνέπειαν νά τής 1ι 
άφαιρέσω έκεΐνο τδ σιωπηλόν προτέρημα, τδ έπι [ ι 

ι φέρον προσβολήν τινα, τούτέστι τήν βαρειαν υπο | 
χρέωσιν άνδρός πρδς τήν σύζυγόν του συνεπεφ με
γάλων αυτής έκδουλεύσεων* έπροσθεσε δε οτι είς 
τήν θέσιν εις ήν ή τύχη.μέ έβρψε, τά ανδρικά δι 
καιώματά μου εύρισκονται προσβεβλημένα, κ*ι 
τοΰ λοιπού έπρεπε νά υπόκειμαι εις τάς άγεροχους 

ιδιοτροπίας τής Έλίζης. Αί άρεταί της καί ή **?“ 
ευαισθησία της, τώ άπεκρίθην, παρέχουσιν εις έμέ ά 
φθόνους εγγυήσεις, ώς πρδς τήν όποιαν μέ παριστά 
νεις δυσάρεστον θέσιν. ‘Ο Βυριβιώνης τότε, με ύφος 
σοβαρόν κα! ειρωνικόν συγχρόνως, μέ άπέδε ξε με 
τόσην λογικήν δύναμιν, δσης ποτέ δέν τδν ένομιζσ 
κάτοχον, δτι ματαίως έπροσπάθουν νά κρύψω τήν δι- 
καίαν πτώσιν τής Υπολήψ-ώς μου παρά τή Κυρ α Σε- 
λικούρτ, τής όποιας ή μεγάλη Ανοχή καί γενναιοψυ 
χια έκάλυπτον τά ίδ'.κά μου, καί ότι τδ μόνον μέ
σον τοΰ νά Ανυψωθώ πάλιν εις τδν αρμόδιον βαθ 
μόν μου ήτο τδ νά έπιτύχω διά τής αυτής χαρτο 
φορίας τήν -έπανόρθωσιν τής δευτερας λαμπρας κα 
τασταεεώς μου, κα! ουτω νά άφαιρέσω τήν ύπερο- | 
χήν εκείνην, ή«ς μέ έταπείνωνεν Απέναντι τής συ 

-ζύγου μου. Κατόπιν, ώς νά τοΰ ήτον Αδιάφορος ή 
έντύπωσις τήν όποιαν τά δλέθρια διδάγματά του έ- 
νήργουν εις έμέ, έξήπλωσεν έμπροσθεν μου έπ! τρα 
πέζης, 'έν βαλάντιον πλήρες χρυσίου και έν χαρτο- 
φυλάκειον μέ χαρτονομίσματα, ονομάσας αυτά τ ά 
έντήπόλει μαθήματα του, άποτελοΰντα ο 
λα ποσότητα σημαντικοτάτην, βίπών δτι έπεθύμει νά 
ένωσή τά κεφάλαιά του αυτά πρδς δργανισμδν ενός 
νέου συστήματος τοΰ παιζειν κατ' Αναδιπλασιασμόν, 
νεωστί άνακαλυφθέντος παρ’ αύτοΰ διά βαθύτατης I 
σκέψεως κα! υπολογισμού, μέ τήν ζωηράν φαντα I 
βίαν, τήν έπιτηδειότητα, και τδ χαρίεν φέρσιμον αν
θρώπου, οίος ήμην έγώ* βέβαιος ών δτι τδ σύστημά 
του αύτδ πραγματοποιούμενον ήθελε δέσει τήν λαμ I 
προτέραν ιδέαν περί τών γνώσεών του, ώς τδ μονον I 
δυνάμενον νά καταλάβη κα! δεσμεύση τήν άστατον | 
τύχην. Έπρόσθεσε δέ ’δτι δέν ήθελε μέ συγχωρή 
σει νά παρουσιασθώ εις τά ούτιδανά ύποκαταςηματα τής 
μηιροπόλεως (τοΰ ΆριΜ 4 13), εις τάς μικρές έκείνας 
τών Υποδεεστέρων φωλεάς, δπου τδ νά ίκκενωση τις 
διά μιας τδ ταμεΐον, δσον είναι μικροκερδές, τόσον 
είναι καί δλιγότιμον πρδς τοότοις δλων έκείνων τών 
καναγωγείων τά κεφάλαια δέν ήθελον άρκεσει πρδς 
πραγματοποίησή τοΰ έκτεταυιένου συστήματός του και 
ίκανοποίησιν τών ύπερηφάνων σχεδίων του, μόλις ου- 
νάμενα, νά άνθέξωσι εις ένα άπλοϋν διπλασιασμόν 
του (parolis). Μόνος λοιπόν ό 113 ’Αριθμός, διά τής 
γονιμότητος τού ταμείου του, έφαίνετο άξιος τών προσ
βολών καί μεγάλων έπιχειρήσεων τοΰ νέου τούτου 
Βεβέολεϋ* αύτδς ό άσειστος βράχος, διά πολλούς άλ
λους, κατά τδ λέγειν, αύτοΰ, εμελε νά κρημνισθή 
άπδ τά κτυπήματα μας καί τά ίχνη του νά μένου 
σιν άνεύρετα άπδ τούς μεταγενεστέρους. Ο μια
ρός μ’ είδε κλονιζόμενον, κα! έγνώρισεν δτι πνεύ
μα δισταγμού κατελάμδανε τας αισθήσεις μου, και 
πρόδρομος έφαίνετο άπςφάσιως συμφώνου πρδς τό 
σγίδιον τής έπισκίψεώς του* έπεριορισθη λοιπόν εις 
τδ νά βεβαιώση έτι μάλλον τάς περί άνακτίσεως

όλης τής άπολεσθείσης καταστάσεως μου έλπίδας, 
καί τήν άπόϊοσιν τής εύζωίας πρδς τήν Έλιζαν 
μου* παρέστησεν έκ νέου, μέ πολλήν ζίσιν καί μέ 
προσθήκας, τά τεράστια του* ένιονώτερον δέ έξί- 
φραζε τήν μεγίστην χαράν τής μελλούσης έπανό- 
δου τής συζύγου μου εις τά ίδια της, άπδ τά ό
ποια ή κακοτυχία πρδς ώραν μόνον τήν είχον ά- 
πομακρύνει. Παρασυρθεΐς άφρόνως, τώ άνέφερα κα! 
ίγώ τά περί τοΰ πλουσίου κιβωτίου, τδ όποιον έφερε 
μεθ’ έαυτής, αύτδς δέ ό Απάνθρωπος μ’ έσυμβού- 
λευσεν νά τδ λάόω αμέσως εις τήν κατοχήν μου, ένώ 
καιρφ ή Έλίζα εύρίσκετο άκόμη εις τήν κλίνην της* 
θά διπλασιάσωμεν, θά τριπλασιάσωμεν τά κεφάλαια 
μας, έλεγεν Ανασπώ/ τάς δφρΰς του, μέ τδ πολύ
τιμον σύστημα τοΰ Αναδιπλασιασμού (martingale) 
(μέ τδ όποιον μέ είχε μαγεύσει), καί μετά τδ ευ
τυχές αποτέλεσμα, τδ μέν κιβώτιου θά Απανέλθει 
εύθύς εις τήν προτέραν θέσιν τΟυ, τδ δέ εξαγόμε
νον έκ τής Αθώας αυτής πανουργίας μας θά είναι 
ή άπέραντος πολλαπλασίασις καταστάσεως, χρεω- 
στουμένης όλικώς εις τήν εύφυή μεσιτείαν καί ταςστουμένης όλικώς εις τήν εύφυή 
καλάς σύμβουλός του.

Έφερα φαίνεται εις τά βάθυ 
τήν διάθεσιν τοΰ νά χρησιμεύω ώς 
καταστροφής μου, ώστε μ’ ήτον αδύνατον 
ένδώσω εις εισηγήσεις κολακευούσας τόσον τήν μονο
μανίαν μου* παρεδέχθην δθ5ν 3λας τάς προτάσεις, 
άφ’ οΰ κα! ή συνείδησίς μου κα! ή τιμή μου έπεσαν 
νενικημέναι, καί διά νά φθάσω εις τδν κολοφώνα τής 
κακουργίας, δέν έπεφόρτισα ούδέ τδν Λαβασσέτον 
ούδέ τδν Βιριβιώνη νά Υπεξαιρέσουν τδ πολύτιμον 
κιβωτών, ένώ άκόμη ή σύζυγός μου 
τής κλίνης της, Αναπαυόμενη άπδ τούς

| όδοιπορίας· τοιαύτη έπιβουλή ήτο άξια μόνον τών 
| ίδικών μου Ιερόσυλων χειρών ... ή δέν μοΰ έπρεπε 

νά προσθέσω κα! τοΰτο τδ Αριστούργημα] τών κακουρ
γημάτων μου εις τά τόσα άλλα I

Διακόπτω έδώ τήν διήγησιν τής ιστορίας μου, διά 
|νά δώσω καιρόν εις τδν χαρτοπαίκτην, καθώς και 

εις τήν άλλην νεολαίαν, δυναμένους νά εύρεθώσιν έκ- 
τεθιμένοι ή νά περιπίπτουσιν εις τοιαύτας παγίδας, 
νά έκτιμήσωσυ» άνταΰθα τήν νέαν αυτήν μαύρην αχα
ριστίαν μου πρδς τήν εύαρεστοτάτην σύζυγόν μου, και 

' αν θέλουν νά μή μέ μιμηθώσι, να άποφεύγουν πόσης 
τάξεως χαρτοφορεΐα, ώς διαβόλων καταφύγεια, χιλι- 
όκις κακοτροπότερα δλων δμοΰ τών μαστιγών, έντδς 
τών όποιων ό άπαξ είσελθώι, δέν δόναται νά προφυ
λαχθή κα! έξ άκρατήτου γοητείας μένει άποκτών τήν 
έξιν καί οίζ.ιότητα τών φρικωδεστέρων έλαιτωμάτων.

τής καρδίας μου 
όργανον τής ίδιας 

νά μήν

έκειτο έπ: 
κόπους τής

ΚΕΦ. Ζ'.

— Παραδίδομαι, είπβ πρδς τδνΒιριβιώνην· άν δμως 
κατορθώσω νά Υπεξαιρέσω τδ κιβώτιον, θέλω μόνον 
έξάξει άπδ αύτδ σημαντικόν ποσδν χρημάτων προς 
σχηματισμόν κεφαλαίου ικανού εις πραγματοποίησιν 
τοΰ άναδιπλασιαστικοΰ συστήματος σου, κα!..............
—"Υπαγε, ύπαγε, δειλέ σύζυγε, κα! μή γενοΰ κατ’ ή- 
μυσι κακοϋρργος, άν ή μικροψυχία σου σέ κάμνεινάφαν- 

I τάζεσαι παιδαριωδώς, δτι κακοπραγεΐς είς ταύτην τήν 
πολύτιμον περίστασιν· έν τούτοις έγώ παραγγέλλω έν 

[πρόγευμα είς τήν Κυρίαν Βερτόλδου, τδ όποιον δ λα

βζσσίτος θέλει μάς διακονήση εις τήν χαμηλήν αυτήν 
αίθουσαν, καί τότε δμιλοΰμεν διεξοδικώτερον καί μέ 
περισσοτεραν εύχαρίστησιν. "Υπαγε λοιπόν. Υπήγα 
τωόντι καί μετ’ δλίγον έπέστρεψα φέρων Υπό πλατύτα- 
τον έπενδύτην τδ κιβώτιον, τοΰ όποιου άν τδ βάρος 
ήτον πολύ ένοχλητικδν, ή λήστευσίς του δμως δέν μ’ 
έδυσκόλευσί πολύ, διότι ή άτυχής Έλιζα είχεν 'ξανα- 
κοιμηθή.

Μετά τδ άφθονον καί έξαίρετον πρόγευμα, έστρώσα- 
μεν έμπ'ρδς τδν οίνον τής Κομπανίας, τοΰ όποιου δ 
καπνός άνεπτέρωσε τοσοΰτον τήν φαντασίαν μου, ώστε 
άνευ σκέψεως έσπεύσαμεν έφ’ άμάξης εις τδ Βασιλικόν 
Παλάτιον (Palais Royal), πλούσιοι άμφότεροι, δ μέν 
Βερεβ ώνης άστό τούς καρπούς τής δολοπλοκίας του, 
έγώ δέ άπδ τήν ιεροσυλίαν μου, καί διά νά Αποφύγω 
μεν τδ βάρος καί τήν ένόχλησιν τοΰ κιβωτίου, άνεβη- 
μεν άμέσως εις τδ γραφεΐον τοΰ δανειστηρείου, κείμε
νον έν τή στοά, καί έπ! τοΰ κατατστήματος Άρθ. 113, 
διά νά μεταλαξωμεν είς χρυσίον τά αργυρά σκεύη κα! 
άλλα βαρέα κα! ογκώδη κοσμήματα* είναι δέ καλόν δ 
Αναγνώστης, δσιΐς ούτε ήξεύρει, ούτε φαντάζεται ίσως, 
τήν υπαρξιν αύτοΰ τοΰ κακοβούλου δανειστηρείου ύπδ 
τήν γενναίαν προστασίαν τοΰ ’Αρθ. 113, νά μάθη δτι 
τδ φιλανθρωπικόν κατάστημα εύρίσκετο σκοπίμως 
καί έμφρόνως τοποθετιμίνον πλησίων τών χαρτο- 
φορείων.

Έκει πρδς τοϊς άλλοις, είδος χαρεμιού κατά τά 
Γαλλικά ήθη ώργανισμένον, κα: συγκείμενον άπδ νύμ- 
φας τεχνιτής ώραιότητος, περιφερόμενος, ώς προεϊπον, 
είς τάς διόδους κα! μέχρι τοΰ προδόμου τοΰ άξιολόγου 
ίκείνου μνημείου, ώστε ή κακοήθεια βαθμηδόν προο 
δεύαυσα, ποικίλα κα! Αδιάκοπα παρέχει τά πρδς δια
φθοράν μέσα* έν σφάλμα άνεπαισθήτως φέρει τδ σπέρ
μα κα! τήν Ανάπτυξιν πολλών άλλων* έκει τδ παν όχι 
μόνον εύρίσκεται έπιμελώς κα! νομίμως προπαρα- 
σκευασμένον διά τδν θέλοντα νά καταστροφή κα! νά 
άτιμασθή, Αλλά καί έλκει μάλιστα τήν νεολαίαν, είς 
τδν τέλειον όλεθρόν της, άπάγουσα διά τών κινδυνωδε- 
στέρων θελγήτρων. Παράφρων κα! εύθυμος μέχρι μέ
θης παρεκινήθην Αμέσως νά θύσω καί είς τούς δύο άλ 
λους βωμούς τοΰ ’Αρθ. 113, έπαινών είς τδ βάθος τής 
καρδιας μου τούς θεμελιωτές, οϊτινες ώς έξ άμίλλης, 
προθύμως προεβλεψαν είς δλας τάς άνάγκας τών Ασέ
μνων παραφορών μου* μόλις λοιπόν έξήλθον τοΰ δανει- 
στηρείου,παραζαλισμένος όπως ήμουν Από διάφορα πο
τά, προσφερθεντα μοι όχι άιευ σκοποΰ παρά τοΰ Βυρι- 
βιώνη, οίκειώθην Ανεπαισθήτως μέ μίαν Ιέρειαν, μετά 
τής όποιας είσήλθον είς τδ θυσιαστήριον. . . . . Τδ 
πρδς τούς άναγνώστάς μοσ σέβας καί ή ίδια εντροπή 
μου μέ σταματοΰσιν ενταύθα δ σκοπός μου άλλως τε 
δέν είναι παρά νά σημειώσω μόλις και τοΰτο τδ μέρος 
τών παραφορών μου, πρδς άπόδειξιν οτι πανταχόθεν 
συρόμενος, έτρεχα άπδ κρημνόν είς κρημδν, χωμένος 
είς τδν βόρβορον τής κακοηθείας, τής όποιας τήν κατω
φερή όδδν μ’ άνοιξεν ή χαρτοφορία, πηγή όλων τών 
κακών πρδς τούς διδόμενους είς αυτήν.

Έντάμωσα κατόπιν άμέσως τδν Βυριβιώνην, κα- 
τευχαριστημίνον Απδ τήν σύμφωνον μέ τδν σκοπόν του 
διαγωγήν μου* άγωμεν, τοΰ είπον, άρχής καλλής 
κάλλιστον είναι καί τδ τέλος* άφ’ ενός έχομεν τδν θε
όν τοΰ Εμπορίου, Αφ' ετέρου τήν πρδς τήν Άφροδί- 
την λατρείαν . . , . άς πλεύσωμεν εύθύμως έντδς 

τοΰ ώρα ίου τούτου πορθμού,· και έγρήγορα θέλομεν 
φθάσει τήν χώραν τοΰ 'βλδοράδοο.

Γνωστοί ήμεθα άμφότεροι ώς έξοχοι χαρτοπαΐκταΐ; 
Ή παρουσία μας εις τήν μεγάλην αίθουσαν έπροξέ- 
νησε κολακευτικόν τινα ψυθιρισμδν, έλάβαμεν λοιπόν 
τάς θέσεις μας, καί έκηρύξαιαεν μέ χαριεντισμόν κα! 
σπουδαιότητα, τάς πλέον έχθρικάς διαθέσεις μας, το- 
ποθετήσαντες ένώπιόν μας τάς έκ κυλίνδρων χρυσίου 
κανονοστοιχίας μας, κα! ούτως ήρχήσαμεν* έβάλαμεν, 
είς ένέργειαν τδ περίφημον σύστημα τοΰ Αναδιπλασια- 
σμοΰ, άνά εξ φράγκα «ϊς έκάστην πρώτην κατάθε- 
σιν* άλλ’ έγρήγορα βαρυνθέντες τήν προεισαγωγήν, 
ώς βραδύνουσαν τήν πρόοδον τοΰ μεγάλου σχεδίου 
μας, έγώ αύτδς ήθέλησα νά προσδιορίσω τδν Ανα
διπλασιασμόν είς έν λουιγιον τήν φοράν ή τύχη πο
τέ δέν έδείχθη τόσον Αλλόκοτος κα! έχθρική προς 
έμέ, οσον τήν ήμέραν έκεί-ην οί περιεστώτες 
είδον έκπεπληγμενοι, τδν μοναδικώτερον, τδν πα- 
ραδοξότερον, τδν άσημείωτον είς τά χρονικά τής 
χαρτοφορίας κτύπον — μίαν σειράν τοΰ είκοσι δύο τής 
μελαίνης έναντίον τοΰ προβληματικού Υπολογισμού 
μας. Τήν τελευταίαν κατάθεσίν μου, έξ έκατδν εί
κοσι δκτώ χιλιάδων φράγκων, ένήργησα μέ βλέμμα 
σκοτισμένον, μέ όψιν θανάτου κα! μέ χειρας σπα- 
σμωδούσας* όλοι αί θεατα! περιέμενον έντρομοι τδ 
Αποτέλεσμα, έγώ δέ τδ πρόσωπον έ'χων έντδς τών πα
λαμών μου, περιέμενον τής τύχης τδ τελευταίου θα- 
νατηφόρον κρούσμα, χωρίς νά τολμώ νά υψώσω τδ 
βλέμμα πρδς τδ θανατηφόρον ικρίωμα,τδ όποιον ό ίδιος 
ειχον στήσει.. .Μέχριτής ώρας έκεινης,ή τύχη μέ κα- 
τέτρεχεν Αδιακόπως* αίφνης δ τραπεζίτης άναγγέλλει 
δύο πρδς τήν κοκκίνην, κα! ο! καταθέται ήρχισαν 
έκ προοιμίου νά χαίρωσι, βλέποντες ο« ή τύχη 
είχε βαρυνθή νά μέ κατατρέχη Άλλ’ ώ τύχη τρο
μερά ! ή έρυθρά σείρει έπί τριάκοντα καί φέρει ένα 
άσον .... Γενική κατήφεια κα! σιωπή έπήλθε διά 
τινας στιγμές κα! έν τώ μεταξύ ό Κύριος Βυριδι- 
ώνης έγινεν άφαντος* έμεινα λοιπόν μόνος είς βο
ράν έσχατης Απελπισίας, ουδέ καν ήκουα τάς πα
ρηγοριάς τοΰ τραπεζίτου κα! άλλων πολλών πρδς 
δέ κα! ένδς Άγγλου Μιλόρδου .... τήν προσφοράν 
σημαντικού κεφαλαίου pour prendre une revanche

’Αν κάνέν δπλον έπίπτεν είς τάς χεΐράς μου 
τήν στιγμήν έκείνην, βέβαιον είναι ότι τώρα ίέν θά 
έγραφα τήν ιστορίαν μου* τδ πνεύμα μου, κοχλάζον 
ώς υφέστειον, μέ κατέφλεγε, ήμην ανυπόμονος νά 
έκφύγω τά βάσανα τής ζωής, καί ό μόνος συλλο
γισμός μου ήτον ή προσεχής αύτοχειρίασίς μου, ώς 
μοναδικόν μέσον Απαλλαγής τών δεινών μου* μή τολ
μών, δικαίως, νά μολύνω ούδέ τδ άσυλον, ούδέ τήν 
κλίνην τής συζύγου μου, Ασχολημένος μέ ιούς ό- 
λεθρίους αυτούς παραλογισμούς, περιεπάτουν μέ με
γάλα βήματα είς τάς διόδους τοΰ Palais Royal, 
όπου άπήντησα τδν Λαβασσέτον, ζητοΰντά με παν- 
τάχοΰ έκ μέρφυς τής συζύγου μου. 'Η Κυρία του είς 
θανάσιμον Ανησυχίαν ευρισκόμενη, τδν είχε διατάξει 
νά μήν φανή έμπρός τις, χωρίς νά μέ έπαναγάγη. 
Ό πανούργος μ’ έπληροφόρησεν δτι ή Κυρία του έ- 
γερθεΐσα τής κλίνης, κατεταράχθη διά τήν Απουσίαν 
μου" αύτδς δέ δι’ Αρκετήν ώραν μ’ έΒικαιολόγησεν 
ένώπιόν της, βεβαιόνων δτι εύρισκόμην είς τήν κά
τω αίθουσαν συνομιλών μέ άνθρωπον σεβάσμιον έ-


