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ΕΙΔΟ1ΙΟΙΗΣΙΣ.

Ή χυριότης της Εύτέρπης άπό τοΰ προ
σεχούς Σεπτεμβρίου, ότε άρχεται τό έκτον 
έτος της έχδόσεώς της, μεταβαίνει είς τόν 
Κ. Παντολέοντα Καμπούοογλον, αδελφόν τοϋ 
μέχρι τοϋδε ιδιοκτήτου αύτής χαί διευθυντοϋ. 
Έχ τής μεταβιβάσεως ταύτης οι Κ. Κ.· Συν- 
δρομηταί τής Εύτέρπης δέν θέλουν δυσαρε- 
στηθή, χαθ όσον ή νέα διεύθυνσις, άπηλλαγ- 
μένη τών πολλών φροντίδων, οσαι χατε- 
οάουνον ημάς, θέλει έπιστήσει όλην αύτής τήν 
προσοχή» είς τό νά έπιφέρη τάς δέουσας βελ
τιώσεις, ώς περί τούτου διασαφηνίζει έχτενέ- 
στερον ή χάτωθι δημοσιευομένη αγγελία.

‘Ο Διευθυντής
Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΣ.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Άναλαμβάνοντες, άπό τοϋ προσεχούς Σε

πτεμβρίου, τήν κυριότητα τής Εύτέρπης, σπεύ- 
δομεν, άνευ πομπωδών προοιμίων, άπό τοϋδε 
ν’ άναγγειλωμεν είς τούς εύμενεις αύτής Συν- 
δρομητάς, δτι τό αύτό σύνθημα, τό μιγνύειν 
τουτέστι τό ΤΕΡΠΝΟΝ ΤΩ ΩΦΕΛΙΜΩ, χαί 
έφεξής διατηροϋντες, ώς χαι τάς ύπαρχούσας 
περί συνδρομής συμφωνίας, οΰδέν ήττον θέ- 
λομεν εισαγάγει κατά τε τήν τύπωσιν χαί τό 
περιεχόμενον πολλάς βελτιώσεις, όπως τό πε
ριοδικόν τούτο σύγγραμμα φανή έτι μάλλον 
άξιον τής εύνοιας, ήν άπολαύει παρά τοϋ κοινού.

Οί συνδρομηται μας λοιπόν θέλουσι πλη
ροφόρησή εύχαρίστως, ότι έκ τών έξοχωτέ- 
ρων λογιών μας καί ποιητών προσεφε'ρθησαν 
φιλοτίμως χαί άφιλοχερδώς νά ύποστηρίξωσι 
τήν Εύτέρπην διά τών φιλολογικών έργων 
των, άτινα θέλουσι πραγματιχώς λαμπρύνει τό
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βρχαιότερβν τούτο ί:εριο3ιχό? σύγγραμμα. Εϊσί 
δέ ουτοΓ

Οί Κ Κ. Π. Σοΰτσος, Α. Σοϋτσος, Κ. Δό- 
σιος, Π. .1. Χαλιχιοπουλος.

Ή πολύτιμος δέ αύτη συνεργασία θέλει 
μάς συγχωρεΐ νά δημοσιεύσωμεν συνεχέστερον,

α) 'Αρθρα φιλολογικά,
β) Άρθρα πρωτότυπα παντοΐα,
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 χαθαρεύ' 
ουσα τήν γλώσσαν.

Εις τό παράρτημα θέλει δημοσιευθή τό λαμ
πρόν μυθιστόρημα τοΰ Α. Δουμά, 'Ο ‘Υπο
κόμης τής Βαρζελόνης, όπερ είναι ή 
συνέχεια τών Τριών Σωματοφυλάκων 
καί τοΰ Μετά Είκοσιν Έτη, δραματι
κότερο? δέ καί μεΐζον τών προλαβόντων πε- 
ριέχον τό ενδιαφέρον ή άρχή τούτου μεταφρα- 
σθεΐσα παρά τοΰ Κ. Ε. Α. Σιμού έδημοσιεύθη 
άλλοτε έν τή Εύτέρπη.

Διά ν άπαρτιση δέ τό μυθιστόρημα τοΰτο 
έν ολον σώμα, καί διά νά έχωσιν ολόκληρον 
αύτό οι τε νέοι Συνδρομηταί καί όσοι μετά 
τήν έκδοσιν τών τριών πρώτων βιβλίων αύ- 
τοΰ συνέδραμαν, θέλει μετατυπωθή βλον τό 
πρώτον μέρος συγκείμενον έξ είκοσι περίπου 
τυπογραφικών φύλλων είς 2 τομίδια, παρα- 
χωρούμενα είς τούς συνδρομητάς τής Εύ- 
τέρπης έν είδει βραβείου (prime), άμα μετά 
τήν αποστολήν τής συνδρομής των, άντί 
τής εύτελοΰς τιμής τής δραχμής 1 καί 
1|2, ένώ τοιαύτης έκτάσεως βιβλίο? 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 Ευτέρπης όλίγιστοι μόνον δέν λαμβάνου- 
σι καί τό Π α ρ ά ρ τ η μ α, διά νά άποφύγω- 
μεν τήν σύγχυσιν, ήτις πηγάζει έχ τούτου, ά- 
πεφασισαμεν νά μή χωρίζωμεν τοΰ λοιπού τήν 
συνδρομήν τοΰ παραρτήματος άπό τήν τής Ευ
τέρπης.

Ή βελτίωσις δέν θέλει περιορισθή εις μό
νον^ τό περιεχόμενον τής Εύτέρπης· τά φυλ
λάδια αύτής θελουσι τυποΰσθαι δι’ άλως νέων 
χαρακτήρων, αί δέ εικονογραφία! θέλουσι τα
κτικός μέν έλαττωθή εις δύο, αλλά καλώς

ξυλογραφημέναι, έν δέοντι δέ θέλουσιν υπερβή 
καί τόν αριθμόν τούτον. «μ

Ύπεσχέθησαν έπίσης νά συνερ-^ίσθώσι καί 
τινες έκ τών νεωτέρων λογιών μας, ώς θέ
λουν μαρτυρήσει τά παρ’ αυτών δημοσιευθη- 
σόμενα άρθρα.

Είς τών τακτικών συντακτών, έπιτετραμ- 
μενος τά τής διευθύνσεως τής ύλης, διαμέ
νει καί είς τό μέλλον ό Κ, Κωνσταντίνος Πώπ 
(Γοργίας).

ΠΑΝΤΟΑΕΩΝ Κ ΑΜΠΟΥΡΟΓΔΟΥΣ.
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ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΟΥ.

(Συνέχεια ίδε άριθ 417.)

ΚΕΦ. 7ον.
Ο θαλαμηπόλος μου· μ' έ βασάνισε» όχι ολίγον 

ζητών νά μέ καταπειση νά λάβω δλίγην τροφήν·, διά 
νά τόν ευχαριστήσω, έβαλα είς τδ στόμα μου όλίγον 
ζωμδν έριζιου, τδν όποιον μ’ έπρόσφερε, ύπό τδν όρον 
τοΰ νά μοί προμηθεύαη μελάνην καί χάρτην, έπι 
τοΰ όποίςυ έγραψα προς τήν Έλίζαν μ;υ είληκρινή 
έξομολόγηοιν τής Αναξιας διαγωγής μου, έξέφρασα 
τήν πίκραν μεταμέλειάν μου, τά θανατηφόρα τής 
συνειδησεώς μου έλέγχη, καί ταυτοχρόνως έφανέροσα 
τήν έχουσίαν καταδίκην μου τοϋ νά μήν έπανέλθω 
παρ αύτή ώς ανάξιος, όμώσας δε νέους όρκους πι· 
στεως είς γλώσσαν έμφαίνουσαν τήν αταξίαν τών αι
σθητικών μου δυνάμεων χαίτην βαθιϊαν λύπην μου, 
τήν ίξώρχιζα νά θεωρή έαυτήν ώς χήραν, χα'ι ποτέ 
νά μήν έπιθυμήση τήν επάνοδον ανθρώπου συρόμενου 
είς τήν απώλειαν άπδ τήν χαχήν τύχην του' κατέθεσα 
είς τήν θλιβερά» αύτήν έπιστολήν μυρίους τρυφερούς 
Ασπασμούς άν χα'ι νοερούς πρδς τήν εύάρεστον Έλιζαν 
κ*ί τόν Αγαπητόν μου ’Αδόλφον, ώ; τελευτά ίαν εύ- 
γνωμοσύνης προσφοράν, χαί διέταξα τδν Λαδασσέτο» 
άμίσως, ά·ι χαί προχωρημένη ένότης, νά παραϊώση 
αυτήν είς τδ Ταχυδρομείων άχολοόθως έπεσα όπως 
ήμην ένδεδυμένος έπι τής κλίνης, άφεθείς είς τούς 
δλεθρίους στοχασμούς μου, άπδ τούς όποιους μ’ άπέ- 
σπασεν ή ταραχή ενός ποιητοΰ καί τίνων χαρτοφό
ρων, εισερχομένων τόσον πάρωρα, και τών μέν βλα- 
σφημουντων τήν κακήν τύχην των, τοΰ δέ ποιητοΰ, 
όστις ήιο» ρ»ψωδός, άδοντος μεγαλοφώνως ύμνον επι
τραπέζιου· τδ διαχωρίζον ήμας Αδύνατον διάφραγμα 
μ’ έσυγχώρησε ν' ακούσω, καί χωρίς νά θέλω, όλην 
τήν μυρολογίαν των. Μετά παρέλευσιν μιας ώρας, 
όταν ολα τά περί έμέ έφαίνοντο χοιμώμενα, αίφνης 
άρχησε νέου είδους ταραχή, ώς άν μετέθετε τις μέγα 
έπιπλον· βαρυνθείς τούς κρότους έλαβα τδν λύχνον 
μου καί έπήγα νά παρακαλέσω τδν αδιάκριτου σύνοι
κόν μου νά άναόάλη είς αυριον τάς προς μετοικεσίαν 
ετοιμασίας του. Τι δε εΐδον εισερχόμενοςπλήθος 
κοιτζούρων έσκοοπιτμένω? ίνςό; τοϋ δωματίου, κα; 

τόν Αδιάκριτο» αύτό» γείτωνά μου, παράξενου χαρ 
τοπαίχτην, ςξητοΰντα ψηλαφητώς μεταξύ τών κου 
τζούρών, νομίσματα χρυσά τά όποια, ώς μ’ έλεγεν, 
είχε σκορπίσει έπι στοιβάδος ξύλων. Δέν ή δύναμη» 
νά καταλάβω τδν λόγον, διά τδν όποιον δ Αλλόκοτος 
αύτδς άνθρωπος μετεχειρίζετο στοιβάδα κουτζούρω» 
αντί ταμείου. Άλλ’ έλαόεν δ ίδιος τήν καλοσύνην 
νά μέ έξηγήση τά αίτια τής ιδιοτροπίας του αυτής, 
περιεχόμενα είς τό Ακόλουθον Κεφάλαιο;.

* ΚΕΦ. 8ο?.
« ’Αλλόκοτος Ανθρωπος, ο’ος σοί φαίνομα’, εί

μαι δ Άλφδνς Dombreuilles , ό μόνος κληρονό
μος ένός τών έπισημοτέρων και Αρχαιότερων οι- 
χων τής Γαλλίας· ή έμπιστοίύνη τήν όποιαν μου 
εμπνέει τδ ύφος καί τδ ήθος σου, τδ γειτωνικδν δικαί
ωμα, καί έτι μάλλον, ή έκ μέρους τής οίκοδεσποίνης 
μας διήγησις τών καταστροφών, τάς όποιας υπεστης 
ώς χαρτοφόρος, καί τάς όποιας γνωρίζει αυτή άπδ 
τδν υπηρέτην σου καί άπδ ένα σύνοικον παρευρεθεντα 
σήμερον εις τήν περίφημου και δυστυχή συνεδρίασίν 
σου έν τώ Άρ. 4 4 3’ όλα αύτά ηνωμένα, φερουσι 
μεγίστηυ Αναλογίαν μέ τοΰ βίο» μου τά συμβάντα, 
καί μέ παρακινοΰσι νά γενώ κατάγνωστος πρδς έσέ 
δστις δέν μοΰ είσε τοΰ λοιποΰ ξένος. Καί πρδς τΐ 
τάχα νά κρύψω τάς παραφοράς μου; τδ ονομά μου, 
ή άσωτία μου δέν μέ κατέστησε περίφημου είς ολα τα 
Παρίσια;.... χαρτομανίας άποτελέσματα είναι ολη 
ή ιστορία μου. ‘Εγκαταλελειμμενος άπό τους πλησιε- 
στέρους συγγενείς μου, 'άποξενομένος άπδ τήν ιδίαν 
οίκογένειάν μου, δέν είχον δικαίωμα έπι τής συμ 
παθείας των, ουδέ έλπιδα έπι τής βοήθειας των, άγ 
cu καιέστρεψα κολοσσιαίαν χατάστασιν, καί μ όλα 
ταΰτα ή χαρτοφορία είναι τό αγαπητόν μου είδωλον. 
Πιστευσον, γείτωνά μου καί συνάδελφέ, μ’ είπε κλεισας 
τήν θυραν χαί προσφέρων μοι κάθισμα, δτι έπροσπά- 
θησα οϋκ δλίγου νά καταστρέφω έν έμοί τδ άνί 
κητον αύτό πάθος, άλλ’ εΐ3ον τδ Αδύνατον και ύπε- 
τάγην πληρόνων άγογγύστως τόν πρδς αυτό ύπο- 
σχεθεντα φόρον τής πιςεως καί Αφοσιώσεώς μου. Απδ 
τδ έπάγγελμα αύτό, τήν χαρτοφορίαν, κερδήζω τά 
πρδς ζωάρκεια», καί όμοια μέ τδν περίφημο» Μιθρι- 
δάτην όστις έτρωγεν Ακινδύνως δηληιηρία, ή χ®ρτο· 
φορια, ήτις είναι τδ ισχυρότερου καί ένεργητικότερον 
δηλητήριων πρδς έξαφανισμδν παντδς έναρέτου αισθή
ματος, κατέστη είς έμέ τδ κυριώτεοον στοιχεϊον τής 
ύπάρξεώς μου, χωρίς νά προσβάλη ποτέ κυρίως τήν 
χρηστότητά μου. Τά άδικά μου ποτέ δεύτερον πρό 
σωπον δέν έβλαψαν (εδώ, είπων έν έμαυ-.ω, και αύτος 
ώς έγώ χαρτοφόρος, καί δήμιος τής τιμής καί περιου
σίας το», μ’ όλα ταΰτα πόσον είναι προτιμότερος μου ! 
καί βαθέως άνεστέναξα). ‘Οτέ μέν φορτωμένος τά 
προϊόντα τής τριαντα-μιάς, δτέ δέ Αποδίδω», πρδς 
τήν παράξενου εύμετάβολον αυτήν Δέσποιναν, τής 
προτεραίας τά χαρίσματα, μεταβαίνω συνεχώς άπό 
τήν άχραν ευζωίαν είς τήν έσχάτην πενίαν αυτή 
δέ ή παλλίβροια μή νομίσης ότι μέ δυσαοεστεΐ ποσώς, 
είναι Αποτέλεσμα τοΰ έπαγγέλματός μου, είναι χρέος 
μου, καί υποφέρω άταραχως τας καταδρομάς τής 
τύχης, ώς ό Αναίσθητος είς τής θαλάσσης τάς τρικυ- 
μείας ναύτης· πεπεισμένος ότι μετ όλιγον θά Απο
λαύσω τήν εύνοιάν της, καί τότε ιδού δ ναός πρδς τον

όποιον φέρω τα δώρά της, μ' είπε, δυκνείων μοι τούς 
σωρούς τών ξύλων ήμικρημνισμένων, έδώ σκορπώ 
δγδοήκοντα, εκατόν λουίγια άναλόγώς τοΰ κέρδους 
μου, αύτά πιπτοντα κρύπτονται είς τά πριονίσματα 
καί τάς σχισμάδας τών ξύλων μ’ έκατέτρεξεν ή 
Δέσποινά μου ; τρέχω Αμέσως είς ζήτησιυ καί μετά 
πολλοΰ κόπου, άλλά καί πλήστης εύχαριστήσεως 
Ανευρίσκω τινά λουίγια, ίσκορπισμένα έντός αυτού τοΰ 
δαιδάλου, έκτδς τώ» διαφευγόντων τήν όρααίν μου καί 
τότε Αναγκάζομαι νά Αρχίσω τήν μετάθεσιν όλων 
αδτώ» τών κουτζούρων· ύπόθεσε λοιπόν, Κύριέ μου, τήν 
χαράν μου, τδν ένθουσιασμόν μου, όσάκις, καί τοΰτο 
μέ συνέβη πολλάκις, κατατρεγμένος άπό τήν τύχην, 
άπηλπισμενος πάσης έξωτερικής· βοήθειας, στερημένος 
παντός μέσου ζωής, είς τή» Ακμήν τοϋ νά αύτοχειρια- 
σθώ, έπαναλαμβάνω μετά μεγίστης προσοχής τάς 
έρεύνας μου είς όλα αυτά τά κουφώματα καί κατορθόνω 
νά ευρώ ώς έκ θαύματος εν διπλούν λουίγιον, ώ 
θαυμασία άνακάλυψις ! ώ θαυματουργόν μου Ταμεΐον I 
Ανακράζω τότε πλήρης χαρας, είς έσέ καί πάλιν 
χρβωστώ τό υπόλοιπον τής ζωής μου. Δέν σας άρ- 
νοΰμαι δέ, έπανέλαβεν, ότι όταν τδ τοιοΰτον συμβαίνει, 
γίνεται πρόξενον ανησυχίας πρδς τούς γείτωνάς μου, 
καί δικαίων παραπόνων έκ μέρους των, τδ όποιον 
συνέβη καί είς ύμάς πρό δλίγου, είς αύιδ έντούτοις 
χρεωστώ καί τήν όποιαν έλαβον τιμήν νά σας γνω
ρίσω* άλλά τί νά γίνη; αυτό είναι τό είδος τής 
μανίας, καί καθείς έχει τήν ίδικήν του· αδτός ό σωρός 
τών ξύλων είναι δΓ έμέ πηγή χαρίτων, γινόμενος 
φύλαξ Αδιάφθορος τών καταθέσεών μου. ο

Δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τόν γέλωτά μου έπ! τοΰ 
παραδόξου γέλωτος αύτοΰ τοϋ άνθρώπτ», καίμ’όλον τοΰ
το μ’ ένδιέφερεν Αρκετά, διότι ήίυνάμην νά άνακαλύψω 
είς αύτό» έπαγγελματιχδν χαρτοπαίκτην, μοναδικό
τητας καί συστήματα άπό τά όποια ήμπόρουν νά 
ωφεληθώ Ακολούθως· πρδς τοΰτοις ή συνειδησίς μου 
άνεπαύετο όλίγον, διότι καί αυτός, ώς έγώ, τάς 
παραφοράς του άπέδιδεν είς τήν ειμαρμένην. Τώ 
έπρόσφερα λοιπόν τήν φιλίαν μου διά βροχε'ας έξομο 
λογήσβως τών αμαρτιών μου, (καί κατά τοΰτο έπη- 
νέθην παρά τοΰ Κυρίου Dombreuilles) καθ’ ήν 
βύρέθησαν ταυτιζόμενοι αί έξεις καί ό βίος μας. Εχ- 
τοτε δέ συνέλαβον τήν ιδέαν τοΰ νά μήν Ανθίστα
μαι ματαίως είς τή» άχαταμάχητον έπιβροήν τοΰ 
άστέρος μου, καί άπεφάσισα νά άφεθώ ά»ευ προφυ- 
λάξεως, άφοϋ ούτως έδοξε τοΐς Θιοΐς μου’ έπι τέλους 
δέ ώμοσα κατά της φύσεως, καταπατών πάντα τί
τλον συγγενικόν. ’Επειδή δέ οόδ’ αυτός, οϋδ έγώ ει- 
χαμεν διάθεσιν ύπνου, Απεφαοίσαμεν νά παίξωμεν προς 
γύμνασιν έντός αύτοΰ τοΰ Αληθούς κελίου τής χαρ- 
τοφορίας, τοΰ όποιου οί τοίχοι ή τον σκεπασμένοι άπό 
χαρτοπαίγνια παριστάνοντα διαφόρους συνουασμοΰς, 
καί τδ φως τής ήμέρας μάς κατέλαβε μέ τα χαρ- 
τία είς τάς χεΐρας. Τή» ποώτην μας ταυτην συνεν- 
τευξιν διελύσαμεν όμόσαντβς ό είς πρδς τόν άλλον 
φιλίεν πανποτεινήν, καί συμφωνήσαντες νά καταθέ- 
τωμεν πιστώς Α εισοδήματα τοΰ έπαγγέλματός μας 
πρδς κοινήν χρήσιν. Μετά τήν συμφωνίαν αΰτήν.ές- 
ήλθομεν έμφότερο·, έφήσαντες τδν Λαβασσέτον Ακόμη 
κοιμώμενον, καί διευθύνθημεν πρδς τήν όδον Δοφΐν 
Dauphine· έκεΐ, είς τινα οικίαν έκλεκτών 
παικτών, έν διαστήυατι ολίγων ώρών έκε,οδήόαμευ
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έκιτό» τριάκοντα δύο λουίγια, τά όποια έμερίσθηαεν 
-/.ατά τδν όρον τής συνθήκης μας, μντά ταϋτα συμβου- 
λεύσας με ό σύντροφός μου νά μή προχωρήσω εις 
τό παιγνίδιον, άπεσύρθη καί ό ίδιος διά νά φίρη 
ποσό» τι έκ τοϋ μεριδίου του πρδς τήν έρωμένην του. 
"Ήτον δέ ώς έλεγεν ανυπόμονος νά έκτελέση τδ χρέος 
τούτο, τδ όποιον ή καρδία του και ή στενοχώρια είς 
ήν εύρίσκετο ή ερωμένη του, κιτέσταινον έτι σπουδαίο 
τερον.

Αυιη ή καλή πράξις έκ μέρους τοΰ συνάδελφου 
μου, μοΰ ένθύμησε τάς ίδιας υποχρεώσεις, μοΰ έξύ 
πνησε τήν λελιθωμένη» συνείδησίν μου, μ’ έπροξενησεν 
οδυνηρούς συλλογισμούς καί μέ παρεκινησεν είς όμοια, 
καλήν πράξιν. Ναι, θά έπιστρέψω, είπον έν έμοί, 
πρδς τήν «ύάρεστον καϊ άτυχή Έλιζιν καί άμέσως 
μάλιστα, θά πέσω εις τους πόδας της, καί έκεΐ ώς 
κατάδικος θά Αναμείνω τήν άπόφασιν, τήν όποιαν θά 
προφέρουσι τά ώραΐα χείλη της, καί δέν θά καιαλειψω 
τήν θέσιν μου, ώς οτου ακούσω τήν καταδίκην ή τήν 
αφεσιν μου.

Έξήλθον λοιπόν άμέσως μετά τιΰ Κυρίου Δομδρε 
βίλλου, άλλά καθ’ οδόν, ένώ έζήτουν διτροχον δ ά 
να μέ φέρη κατ’ εύθειαν είς τήν οδόν Cluni, ένθυμή- 
θην ότι έπρεπε νά Αλλάξω έν λουίγιον διά τήν πληρω
μήν τοΰ άμαξίου·. έπιστρέψσς λοιπόν είς τδ χαρτοφο- 
ρεϊον, πριν είσέλθω είς τήν αίθουσαν, διά νά φυλαχθώ 
άπδ ένδεχομένους νέους πειρασμδΰς, άπεφάσισα νά 
•δεσμεύσω έμαοτδν, ρίπτων έντδς τών υποδημάτων 
μου τά έκατδν δέκα οκτώ λουΐγια, έκτδς ένδς, τδ ό 
ποιον έκράτησαδιά νά Ανταλλάξω μέΑργυρά νομίσματα 
έπροχώρησα λοιπόν πρδς τδν τραπεζίτην, καλώς προ- 
φυλαγμενος κατά τών προσβολών τοΰ παιγνιδιού* άλλ’ 
ά; τδ ομολογήσω πρδς αίσχος μου, άντι νά ζητήσω 
άπδ τδν τραπεζίτην τήν αλλαγήν τοΰ λουίγΐου μου, 
τό κατέθεσα εις τδν σβοΰρον, έπί ένδς Αριθμού, ό δ 
ποιος, κατά τδ λέγειν τών περιες*ώτων, δέν είχε φανή 
πρδ έκατδν έκτο) στροφών τοΰ κυλίνδρου, έπί τοϋ 
ίδιου άριθμοΰ καί άλλοι πολλοί είχον καταθέσει, πε
πεισμένοι δτι ήθελεν έξελθει αυτήν την φοράν βεβοί 
ως. Αυτός ό καταραμένος αριθμός άνέφλιξεν αίφνης 
εις τα έντόσθιά μου τό κακώς έσβεσμένον πϋρ· 
άπεφάσισα λοιπόν νά διακινδυνεύσω τέσσαρα ή πέντε 
Λουίγ.α, καί προσελθών είς τδ πλησίον δωμάτιον, έξή- 
γαγον έκ τοΰ ένδς τών υποδημάτων μου τδ ποσόν 
αυτό, τό όποιον εντός ολίγου έλαβε τήν τύχην τοϋ 
■πρώτου· διά νά έκδ.κηθώ τδν τρισκατάρατο, αΰτδν 
αριθμόν, ήναγκάσθη» νά κάμω Αρκετός όδοιπορίας 
από τόν θάλαμον είς τήν αίθουσαν και άπδ τήν αίθουσαν 
είς τόν θαλαμον, όπου τά ύποδήματά μου βεδαρυμένα 
άπο τδ 3άλε έκβαλε έπαυσαν τοΰ νά είναι ύπόλογα 
δια τά κατατεθεντα έντδς αυτών λουΐγια. Αυτά λοιπόν 
τα εκατόν δέκα δκτώ λουΐγια έταξίδευσαν όλα μέ 
τό γελεΐον πήγενε έρχου, καί τό γελειοδεστερον βάλε 
έκβαλε, έγώ δέ έμεινα άν *u λεπτού. Σκεπτικός 
καί έκνευρισμένος, έπανήλθον πεζός είς τδ τελευ
ταίων μου καταλυμα, όδώ τών Στυλών, Αναγκα
σμένο; νά έγκαταλείψω τδ άξιέπχινον σχέδιό» 
μου, τοΰ νά ζητήσω συγχώρησιν άπδ τήν Έλίζχν μου, 
διά δειγμάτων ειλικρινούς μετάνοιας· άλλως τε ήμην 
χαί τοσοΰτον έςηυτελισμένος απέναντι έμαυτοΰ, μετά 
τήν νέαν αύτήν παραφοράν, ώστε δέν ήσθανόμην τήν 
ελάχιστη» δόναμιν τοΰ νά παρουσιασθώ είς τά δμματα 
τής Έλ.ζης μου, κεχαλνμμένος άπδ αίσχος, καί έσ:ε- 

ρημένος πανιδς μέσου πρδς άνακούφισιν τής δυστυ
χίας είς τήν όποιαν τήν έ’ρριψα, διά τής απάνθρωπου 
ληστεύσεως τοΰ κιβωτίου της.

'Ο πρώτος άνθρωπος, τδν όποιον άπήντησα άννβκί- 
νων είς τδ δωμάτιόν μου ήτον δ Ααδασσέτοο, δστις 
έφαίνετο τεταραγμένος καί εις άκρον περίλυπος, μό
λις δέ διακρίνας με ουτος, έτάχυνε νά κρύψη μιαν ε
πιστολήν φέρουσαν μελα,α σφραγίδα, καί έπροσποιεϊτο 
Αταραξίαν· άλλ’ ή καρδία μου ήσθάνθη τήν στιγμήν 
έκείνην τήν τρομεράν συμφοράν τή; όποιας τήν είδησιν 
έφαίνετο κρυπτών δ Ααδασσέτος* άπέσπασα λοιπόν 
έκ τών χειρών αύτοϋ τήν έπιστολήν, τήν όποιαν μό
λις διελθών έπεσα κατά γης Αναίσθητος. Έξ ανάγ
κης διακόπτω τήν κοινοποιησιν τής επιστολής αύτής, 
διά νά άναλαόω τάς Αποιτουμένας δυνάμεις προς έξι ■ 
στέρησιν τών τελευταίων τραγικών συμβάντων τα ό
ποια περιέχονται είς τδ ακόλουθον τελευταίου Κε
φάλαιο,.

Κ.ΕΦ. 9ον.
Άφοϋ άνέλαδον τάς αισθήσεις μου, διέταξα τδν Αί- 

όασσέτον νά μοί παραδώση τήν δδυνηράν έπιστολήν, 
τήν όποιαν είχε φυλάξει εις τδ διάστημα τής λειποθυ- 
μίας μου. Ό ιοίον νίον τρομερόν συμβάν έτήλθεν έπί 
τής κεφαλής μου ! Ιδού αύτολεξΐ τι μ" έγραφεν ή Κ, 
Βερτόλδου, έπιφορτισμένη νά μ’ άναγγειλη τδν τρα
γικόν θάνατον τής συζύγου μου καί τοΰ τέκνου μου.

ΙΙαρίσσια, τήν ...
Κύριε,

Ή Κυρία Σελικούρτ μιτάτινων ωρών επίπονου Αγω
νίας, άπέθαν» συνέπεια βδυνηροτάτης Αποβολής· ούδέ 
δυνάμεθα νά κρύψωμεν δτι ή τελευταία έπιστολή σας,ή 
απότομος εϊδησις τοΰ τελευταίου Αφανισμοϋ σας είς τδ 
παιγνίδιον, καϊ έπί πάσιν ή απουσία σας, τήν έρρι- 
ψιν είς τδν τάφον. ‘Ο υιός σου, τρυφερός τήν ήλικιαν 
καί παρακείμενος τή μητρί του, προσεβλήθη άπό πυ
ρετόν καί μετ’ όχίγας στιγμάς τήν ήκολούθησεν.Ό Κύ
ριος Λάρβιϋ είναι παρών περιμένων τήν έμφάνισιν σας, 
φροντίζει περί πάντων δσα είναι αναγκαία πρδς άπό- 
δοσιν τών τελευταίων χρεών είς τά δύω ταϋτα θύμα
τα. Πιστεύω δτι έλαβον όλα τά δυνατά μίτρα πρδς 
άσφαλή έπιδοσιν τής παρούσης μου, ό δέ θαλαμηπόλος 
σας διατεταγμένος ών, θέλει ενεργήσει παν δ,τι απαι
τεί ή λυπηρά θίσις σας, και θελει σας προετοιμάσει 
εις τήν είδησιν τής διπλής αύτής συμφοράς σας. Δέν 
ανήκει είς εμέ, Κύριε, τδ νά σά; κοινοποιήσω ενταύθα 
τας σκεψεις καί τά ιδιαίτερα αισθήματα μου έπί τού 
φρικαλαιου τούτου συμβάντος' ή θλίψις σας πρέπει νά 
ήναι Αρκετά δυνατή, καί άνιυ τής έλευθέρας παρατη- 
ρήσεως μου δτι αυτή πηγαζιι έξ ολοκλήρου άπδ τά 
σφάλματά σας,καί τήν έκ μέρους σας έγκατίλειψιν τής 
έρασμιωτέρας καί έναρετωτέρας των γυναικών. ‘Ο κύ
ριος Λαρβεΰ έδέχθη ώς έγώ τού; τελευταίους λόγους 
της καί τήν τελευταία» πνοήν της· ή πρδς υμάς Αγά
πη της, Κύριε, εζη μέχρι τών τελευταίων στιγμών της. 
Δεν έπρεπε νά. παρευρεθήτε; ή ή τελευταία διαγωγή 
σας πρδς αυτήν, δέν σάς έπρομήνυε άναμφιβόλως τήν 
κατά τής ζωής προσβολήν; . . . Συγχωρήσατε, Κύριε, 
τήν είληκρινειάν μου, ή μέχρι τής τελευταίας ώρας 
συμπάθεια μου πρδς τήν Κυρ. Σελικούρτ, μέ δίδει τδ 
δικαίωμα τοΰ νά σας δμΩ.ήσω μέ τοιοΰτον τρόπον. Αλ
λά πρδς τί τήν ώραν αυτήν αί έπιπλήξεις καί αί σύμ
βουλοί; Σεις εύρίσκεοθι ήδη είς τήν θέσιν Ανθρώπου 

δστις καθ' όλους τούς λόγους, Απώλεσε τδ παν Ανεπι
στρεπτί. Σάς άναγγίλω λοιπόν καί τρίτη» Απώλειαν, 
τήν τοΰ πατρός σας, δστις Απίθανε, /.«θ’ ά μ’ έκοινο 
ποίησεν ό Κύριος Λάρβ.ΰ, φθάσας έκ Languedoc- 
βεβαιοΰται δέ δτι ή γνώσις τή; έν Παρισιοις διαγω
γής έπέσπευσε τδν θάνατόν του, καί ότι έτελείωσε τήν 
πατρικήν του κατάραν καί άπόκληοον ύμάς κηρύξας.

Παύω, Κύριε, παρακαλούσα ύμάς νά έλθήτε άνευ 
αναδοχής διά νά λάβητε μέρος είς θλιβερόν φορτεΐον, 
δπερ έπιηειται έφ’ήμών όλων, έ·<ώ έπρεπε νά έπίκειται 
μονον έφ υμών.

Έχω τήν τιμήν νά ήμαι ή τεθλιμμένη δούλη Σας 

χήρα Βιρτόλδου »

Κατάδικος. Ακουων τήν κατ’ αΰτοΰ θανατικήν άπόφα- 
σιν καταπλήττεται ποτέ, όσον έγώ κατεπλήχθην Ανα- 
γνώσας τήν έπιστολήν αύιήν; .... Άποχαιρετήσας 
λοιπόν τόν Κ. Δ σμβρεβιλλην, έρρίφθην έφ' άμαξης με
τά τοΰ Δαβασέτου. ΙΙλησιάσαντες δέ τήν συνοικίαν τής 
Σορβόνης, ήκουσα τόν ήχον κώδωνος νεκροσήμου Αναγ 
γελοντσς κηδείαν.................Μεγιστε Θεέ I ‘Η Έλίζα
καί ό Αλφόνσος φέρονται εις τδν τάφον, καί δ φονεύς 
των φθάνει τήν στιγμήν έκείνην ώ; διά νά χορτασθή . . 
Όποιος έλεγχος συνειδήσεως, όποιος πόνος φρικτός· 
είς τήν παραφροσύνην μου έκείνην ή είκών τής Αγαπη
τής μου Έλιζας μ’ έπαρουσιάζιτο μ’ δλας τάς χάρι- 
τας καί άρετάς της, καί ή μετάνοιά μου έγίνετο δρυ- 
μυτέρα· έπί τέλους φθάσας είς τήν θύραν τοϋ ξενοδο
χείου, άπήντησα πρδς υποδοχήν μου τήν Κυρίαν Βερ- 
τόλδου, τδν Κύριον Λέρβείύ καί τδν Κύριον Βωβιγνή, 
ολους έ» βαθύτατη σιωπή· στηριγμένον έπί τού βρα- 
χιωνος τοΰ Λαβασσετου μέ είσήγαγον είς την ίδιαν 
έκείνην χαμηλήν αίθουσαν, έντδς τής όποιας ό Βυριβι- 
ώνης εντελώς μ’ άπεπλά·.ησε· μια δευτέρα λειποθυ- 
μια μέ κατέλαβεν, άφοϋ δέ άνέλαβον, μετά πολλάς 
παρακλήσεις πρδς τούς Κυρίους, έλαβα τήν άδειαν νά 
ϊώσω τόν τελευταιον Ασπασμόν είς τά δυστυχή θύματα, 
ύπδ τδν όρον τοΰ νά ήναι παρόντες, όρον φρόνιμο», διό
τι ευρισκόμενος μόνος, μέ τδ τυχόν δπλον, ήθελα παι
δεύσει έν έμοι έχα κακοϋργον σύζυγο» καί πατέρα, 
πρδς έκίίκησιν τών δύο αγγέλων έπίθεσα λοι
πόν τά καυτερά χείλη μου έπί τών χειλεων τής 
Ελιζης, ήτις έφαίνετο κοιμωμένη τδν ύπνον τής Αρε 

τής, κατεσπάσθην τδ τέκνον μου, καί έν μέσω λυγ
μών καί απελπισίας έζήτουν νά σφύξω έπί τής τετριμ
μένης καρδιας μου τούς δύο θησαυρ.ύς, άλλά τότε 
οί Κ. Κ. Λέρβεϋ καί Βωβιγνή ιδόντες τήν ταραχήν I 
τού πνεύματός μου καί έν είδος μανίας τδ όποιον μέ 
κατελάαβανε, μ’ έσυραν έκ τοϋ κοιτώνες, βοηθούμενοί | 
άπδ τού; ύπηρετας- ένθυμοϋμαι προσέτι οτι «ζήτησα I 
βόστρυχα τής Ελιζης, τδν όποιο» άποχόψασα μοί 
παρέδωκεν άμέσως ή Κ Βερτόλδου, άπήτησα προσέτι 
νά μοί παραδοθώσιν οί άδάμαντες τούς όποιους έφερε 
πάντοτε εί; τάς ώραίας χεΐ.άς της, αΐτινες έπίση; μοί 
έδόθησαν. Το έπίλοιπον τής τραγικής ταύτης σκη
νής ή μ ήκη μου μέ τδ παριστάνει ώς μαύρη» νύκτα, 
διότι άπολέσας έκ νέου τάς αισθήσεις μου, συνε 
πεια επιπλήξεων σκληρών έκ μέρους τού κυρίου 
Βωβιγνή κατέστην έντελώ; παράφρων. Μ=τα τινας 
μήνας άνακτήσας τάς διανοητικάς μου δυνάμεις, εις 
Moipellier, έμαθον δ« δ Κ. Λίρβευ. είχ^» έποδό 
ση ϋρησκευτικώτατα τά τελευταίε χρέη πρ^ος τή» 
σύζυγον και τδν υιόν μου, είχε πληφώση ολα τά 

χρέη μου συνεννοούμενος μετά τοϋ Κ. Βωβιγνή 
καί συνετέλεσεν είς τδ νά ρίψη εί; ειρκτήν τδν Β>ρι- 
βιώνην, όστις άκολούθω; καί άλλους ξένους άπει
ρους άποπλανήσας, είχε φέρει είς όλεθρον

’Αλλ’ είς μάτην οί Κ. Κ. Βωβιγνή καί Λΐρβ-ϋ 
προσπαθούν άπό τινων χρόνων, νά έξαλείψωσι τής 
μνήμης μου τάς θλιβερός ιδέας, καί τάς πολιορ- 
κούσας τήν διανοιάν μου οχληράς Αναμνήσεις· ή 
εύγενής αύτών πρόνοια, ή πρός τά συμφέροντα μου 
προσπάθεια των, ήτις ίσχυσε νά έπαναφέρη είς τήν 
κατοχήν μου τά κτήματα τοΰ μακαρίτου Πατρός μου· 
ή έκλογή καί άπόκτησις μιας ώραιας Αγροτικής οικίας 
πλησίον τοϋ Montpellier, καί όλοι οί Αντιπερισπα
σμοί τούς όποιους έπροσπαθησαν νά μοί προξενήσουν, 
δέν άδυνάιησαν ποτέ τούς δξυτάτους πόνους τή; ψυ
χής μου, μήτε τής συνειδήσ·ώς μου τά βασανιστήρια· 
διά νά γλυκάνω τάς θλίψεις μου, ώκοδόμησα εντός 
τοϋ κήπου μου ναόν αφιερωμένο» πρδς τήν Αρετή» 
δυστυχούσαν, και έν αΰιώ τδν Τάφον τής Ελζη;. 
Έπί άναγλύφου παρίσταται αΰιη έχουσα τδν ιιόν της 
είς τά πλάγιά τη; έςαπλωμένον* φέρει δέ χρυσού» έ- 
πιτύμβιον τδ ακόλουθον.

Πρδς τά οίκτρά θύματα τή; χαρτοφορίας.

"Wk 'r

’Ιδού τί τιίρα ίιναι τό νεον δόγμα καί οί νέοι θεοί 
μου. Τού; λατρεύω, τοϋ; κλέω, καί τά Ανεξάντλητα 
δάκρυα μου είναι ή μόνη προσφορά μου^ μ’ έπρότει- 
να» ήδη άλλα λαμπρά συνοικέσια, άλλ’ ώμοσα το» 
έξιλασμδ» τών αμαρτιών μου, καί τδ νά καταπραύνω 
τή» ψ^ή» ’ήί P·™» ϊ(’ ’'■^Η·01»


