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ΣΪΜΒΕΒΗΚΟΣ ΤΙ ΚΑΡΟΛΟΓ
TOY IB'.

(Συνέχεια ιδε φυλ, 11 4.)

.................................Δ' . . .

Ποτέ ίσως οι οδοί τοΰ Ίαχωβάλ δεν είχον φαιδρυν- 
| θή διά λόγων καί γελώτων τοσοΰτον χαρμόσυνου όμη 

γύρεως κυνηγών. ‘Ο Κόμης Σπάρ έξελέξατο πρδς συνο
δείαν τοΰ Βασιλέως τούς νεωτέρους καί εύθυμοτέρους 
άρχοντας τής Αυλής. ‘Η έθιμοταξία άψέθη εντελώς κα· 
τα μέρος' έκαστος έπαιζε καί περιίπτατο κατά τήν διά 
θεσίν του· ήτον, άληθώς είπεϊν. μάλλον μία τρελλή 
καί θορυβώδης δμάς μαθητών κατά τάς διακοπές, φε ■ 
ρόντων τάς διασκεδάσεις των πέραν τής έκτάσεως του 
αύστηροΰ δοθαλμοΰ τοΰ καθηγητοΰ, ή έν κυνήγιον. 
Ο Κάρολος αϊτός ειχεν άπογυμνωθή τής σοβαρας προ· 

σωπίδος, ήτις έκάλυπτε συνήθως τδ πρόσωπόν του. 
Ελάμβαν» μέρος μ’ δλην τήν όρμήν τής ηλικίας του 

! <·ς τά παιγνίδια καί τάς πονηριάς τών εύθυμων συν

τρόφων του- ώμίλου·', έγέλων, άστείζοντο μεγάλως επί 
τών τελευταίων σ^βεβηκότω1·· έπευοήμουν πρδ πάν
των επί τής ευτυχούς μεταβολής, ή τις άντικατέστησε 
άςιέραστον καί νέαν βασιλείαν, άντί μιας γραίας καί 
ψύχρας άντιβασιλείας Συνέχαιρον έαυτούς, διότι διά- 
φυγον τέλος τήν θλίψιν αυλής, εις τήν όποιαν τά πάν
τα ήσαν ξηρά και μεμετρημενα, ώς τήν γυναίκα, ήτις 
προίστατο αυτής. Οί καιροί τών ήδονών καί τών ίρώ- 
των έπανεγεννώντο. Τά άντικειμενον τούτο έφερε ου- 
σικώς τήν συνομιλίαν έπί τής νέας κόρηο, ήτις παρί 
στατο τόσον παραδόξως εις τήν τελετήν τής παραμο
νής Τούτο άνύψωνε τάς χάριτας καί τήν καλλονήν τής 
Χριστίνης· ειχεν αυτή μέτωπον τόσον καθαρόν, μει
δίαμα τόσον εύπροσήγορο,ν, καί τόσην γλυκύτητα εις τό 
βλέμμα, ώστε, αληθώς, ωφειλί τις νά περιμείνη, ότι 
θά τήν ίδη μετ’ δλίγον φέρουσαν μολόβδινον σκήπτρου 
μεθ’ ένδς ροδίνου. Οι αίνιγμοί έπανήλθον τόσον ραγ
δαίοι καί ’ πολυπληθείς, ώστε ό Κάρολος, μή ου- 
νάμενος πλέον ν’ 4πατηθή» προσεπάθει να διάλυ
ση απάτην, ήτις προσέβάλε τήν ύπόληψίν τής προστα- 
τευομ-ένης του' άλλ’ ήρνήθησαν νά τδν πιστεύσουν· ά- 
πέδιδον τάς ύπεκφυγάς του εις μετριοφροσύνην παρ^ςη- 
γηθεΐσαν. Διά νά τδν ένθαρρύνωσι, τω έθεσαν ύπ’ ϊ'ψιν 
τούς έρωτας όλων τών Μοναρχών τής Ευρώπης· προε-
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μ’ ένεθάρ^υνε μέ τόσην αγαθότητα, ώστε ήσθάνθην α
μέσως άνεσιν. ώς άλλοτε' προσέθεσε μάλιστα δτι θά 
έπαναλάίη μειά χαράς τάς είς Ίχκωδάλ έπισχέψεις 
του, καί δτι χατ’ αύτάς, θά συνομιλήσωμεν έδώ ώς 
δύω φίλοι.

— Βλέπετε λοιπόν καλώς, Χριστίνα, ότι δέν σάς 
αστεΐζομαι I . . . Ό Κάρολος σάς είπεν δτι σάς έθεώ- 
ρει ώς φίλην του, καί ή φίλη ενός Βασιλέως δέν είναι 
παντοδύναμος ;

— Όρθώς λαλεΐτε, Κύριε Κόμη- και πρδ πάντων 
στοχάζομαι, δτι είς μόνος λόγος ήρκεσε διάνά επιτύχω 
τήν χάριν τοΰ ‘Ροζέν.

— Θά έπιτύχετε έπίσης δλας τάς χάρ,τας, δσας 
θέλετε εύαρεστηθή νά άπαιτήσητε.

— Τδ πιστεύετε ; .. . Ώ! έάν ήτο τοΰτο, πόσον 
θά ήμην εύτυχής I . . . θέλω εδρει τόσα πράγματα νά 
ζητήσω I . . . άλλ’ δχι, δ,τι μέ λέγετε, είναι α
δύνατον.

— θέλετε μίαν δοκιμήν; Κάμετε σήμερον ά- 
πόπειραν τής δυνάμεώς σας· θά μοι κάμετε συγ
χρόνως έκδούλευσιν, ήτις θέλει έπιόεόαιώσει τδν αίώνιεν 
φόρον τής πρδς όμάς εύγνωμοσύνης μου.

— Άφοΰ τδ πράγμα έχει ούτως, θέλω τολμήσει 
παν δ,τι έπιθυμεΐτε, Κύριε Κόμη. Περί τίνος πρόκειται;

Ό Σπάρ έ'συρεν έκ τοϋ κόλπου του περγαμηνόν.
— Ή πράξις αυτή, άπεκρίθη, παρουσιάζων αύτδν 

πρδς τήν Χριστίναν, έάν περιεδάλλετο διά τής βασιλι- 
I κής ύπογραφής, ήθελε πραγματοποιήσει δλα τά δνειρα 

τής έπιτυχίας μου καί τής τύχης μου.
— Καί στοχάζεσθε, δτι θέλει έπαρκέσει ή αΐτησίς 

μου, διά νά συγκατατεθή ό Βασιλεύς νά ύπογράψη ;
— ”Εχω βεβαιότητα σςερΐ τούτου,

—Άλλα, προσέτι.άνάγκη εύνοϊκής τίνος περις-άσεως.
— Δέν θέλει λε ψει τοιαύτη νά προσφερθή, δταν θά 

ήσθε είς τήν τράπεζαν μετά τής Α. Μεγαλειότητος.
— Είς τήν τράπεζαν I εγώ 1
— Ό Βασιλεύς έπιθυμεΐ νά τώ κάμετε ή ιδία τάς 

τιμάς τοϋ γεύματος.
— Δότε λοιπόν, Κύριε Κόμη, είπεν ή Χριστίνα 

λαμόάνουσα τδν περγαμηνόν καί θέτουσα αΰτδν είς 
τδν στηθόδεσμόν της. Είμαι πολύ μακράν τοΰ νά πι- 
στεύσω τόσην έπι^ροήν, δσην έχετε τήν καλωσύνην νά 
ύποθέτετε· άλλά έχετε πολλά δικαιώματα είς τήν 
ιδίαν μου άφοσίωσιν, καί δέν μοί ήναι έπιτετραμμένον νά 
διστάζω.

Δύω στρατιώται τοϋ πεζικού ήκούσθησαν είς τήν 
δίοδον άνήγγειλον τήν άφιξιν τοΰ Βασιλέως καί τής 

I ά/.ολουθίας του. ‘Η Χριστίνα, δλως τεταραγμένη έκ 
τών νέων ιδεών, τάς όποιας ή μετά τοΰ κόμητος Σπάρ 
συνομιλία της τή ειχεν υποβάλει, ήσθάνθη πάλλουσαν 
τήν καρδίαν της μέ σφοδρότητα. Μόλις είχε τήν δύ· 
ναμιν νά προσέλθη ένώπιον τοΰ Καρόλου, καί δτε τδν 

I είδε πλησιάζοντα αυτήν, περικυκλωμένον ύπδ τών αύλι- 
κών, έπίστευσεν έαυτήν έτοίμην νά έκπνεύση.

Ή στάσις τοΰ Βασιλέως δέν ήτο σχεδόν βεβαιότερα 
άπδ τήν τής Χριςίνηςγοί διακεκομμένοι λόγοι καί αί πα- 
ρεισαγωγαί τών αύλικών του, τώ είχον γεννησ« 
πολλάς σκέψεις είς τδ πνεΰμα* άλλ’ έπειδή έπήρ- 
χοντο αύται πρώτην φοράν, καί ύπδ τήν έρωτικήν σχέ- 
σιν ύπήρχον μεγάλα χάσματα είς τήν ανατροφήν του,

χώρησαν νά τώ άναφέρωσιν ώ; παράδειγμα, αν καί I 
δλίγον άχρηστον διά τήν παλαιότητα,τδν έξάβελφόν του 
Βασιλέα τής Γαλλίας. Τέλος συνεοκεύασαν τά πάντα 
τόσον έντέχνως, ώστε δ Κάρολος ήσθάνθη τήν φαν I 
τασίβν του έγερθεϊσαν, όχι μόνον ύπδ φιλαυτίας, άλλ 
ακόμη καί μέχρι τής έπιθυμίας τοΰ νά φθάση ή ύποθεσις 
εις τήν πραγματοποίησή, καί έσυγχώρησε διά τής 
σιωπής του νά πιστεύσουν δ,τι ήθελον.

Βλέπων, ότι, έχ τοΰ μέρους τούτου, τά πάντ“ 
έβάδιζον κατ’ ευχήν διά τήν έπιτυχίαν τών σχεδίων 
του, ό Σπάρ έβίασε τδν ίππον του νά προχωρήση 
άνεπιτηδείως, έπειτα, δταν έννόησεν ότι ct κυνηγοί, 
είσελθόντες εις τάς περιστροφάς τοΰ δάσους, δέν ήδύ- 
ναντο νά τδν παρατηρήσωσιν, έστρεψε τδν χαλινόν 
και ήκολούθησε, καλπάζων, τήν δίοδον, ήτις τδν 
ώΒήγει πρδς τδν πυργίσκον.

Ή Χριστίνα έ^ριπτε τελευταΐον βλέμμα εις τάς προε
τοιμασίας τών Εδεσμάτων τής δρέξεως τοϋ Βχσιλεως, δ- I 
πότε δ κόμης είσήλθεν* υπήγε μετά προθυμίας πρδς 
συνάντησίν του.

— Ά1 έξοχώτατέ μοι, τώ είπε, χαίρω πολύ, βλέ- 
πουσα ύμάς I χθες δέν μέ έδόσατε καιρόν νά σάς ευ
χαριστήσω* έπιτρέψατε, νά σάς ομολογήσω σήμερον τήν 
ευγνωμοσύνην μου ....

— Μήν δμιλώμεν πλέον, Χριστίνα, περί τής εύ- 
τελοϋς ύπηρεσίας, τήν όποιαν ή συγκυρία μοί έπρο- 
ξένησε τήν ευτυχίαν νά σάς άποδόσω. ΙΙρόκειταί 
σήμερον, άλλως τε, περ! πράξεως πολλά σπουδαίας 
καί εις τήν όποιαν τδ δράμα θέλει μεταόληθή· διότι 
εγώ μέν θέλω είσθαι προστατευόμενος, σύ δέ προστά- 
τρία, έάν θέλησης νά μοΐ χαρίσης τήν εύνοιαν ταύτην.

— ’Εάν τδ θέλω I . . . αλλά τούτο είναι άστειότης, 
Κύριε Κόμη . . . Διά νά ήναι ωφέλιμος εις τόσον με- 
γάλον Κύριον ώς υμάς, ποία είναι άρα ή δύναμις I 
τής πτωχής Χριστίνης;

— Ή δύναμις τής Χριστίνης δέν θέλει έχει άλλα 
όρια, παρά τά ύπδ τής θελήσεώς της έπιόληθησόμενα. |

— Θέλετε νά παίξετε μέ τήν απλότητά μου ! εί- 
λικρινώς, έξοχώτατέ, τούτο δέν είναι καλόν,

— Ό θεός φυλάξοι νά έχω τοιοΰτον στοχασμόν 1 
αλλά σχέφθητι ολίγον, Χριστίνα, καί έπανάλαβε τάς 
ίνθυμήσεις σου. Οπότε δ Κάρολος, προτοΰ λάόη 
εις χεϊρας τάς ήνίας τής Διοικήσεως,ήρχετο είς Ίαχω- 
6άλ νά ζητήση διασκεδάσεις τινάς, ήτο τούτο, πάντοτε 
σχεδόν, εΰχαρίστησις διά τδ κυνήγιον, δπερ τδν είλκυε, 
κατά προτίμησιν πρδς τήν μεμονωμένην ταύτην κατοι
κίαν; Δέν έλάμόανε μάλλον εΰχαρίστησιν, έπανευρίσκων 
έδώ έκείνην, ή τις είχε συμμερισθή τά πρώτά του παι
γνίδια ;

—- Ώ! όσον διά τοΰτο, δέν θέλω άρνηθή, δτι μέ τδ 
είπεν δ ίδιος πολλάκις.

— Δέν είσθε συνήθως τότε ή εμπιστευμένη τών αν
τιφάσεων του, τών θλίψεων του ;

— Και τούτο προσέτι είναι άληθές.

— Καί δταν χθές σάς ύπεδέχθη, δεν παρετη- 
ρήσατε δτι έλαόεν είς τήν παρουσίαν σας, μεταβολήν 
τινα είς τούς τρόπους του ;

— Άλλ’ δχι* διότι ή ιδέα δτι ήμην ένώπιον τοΰ 
Βασιλέως, μ’ είχε καταστήσει δλως τρέμουσκν καί

εύρέθη ύπδ τήν έπιβροήν ανυπερβλήτου τινδς δειλίας, 
ήτις έδιδεν είς τδ ύφος του είδος άνεπιτηδιιότητος, 
σχεδόν κωμικής. Ούτως, έμπειρότεροι παρ’ αύτδν, άν 
καί δλίγον πλησιάζοντες τήν αυτήν ήλικίαν, οί συνο 
δεύοντες αύτδν Άρχοντες, θεωρήσαντες άλλήλους, δέν 
ήδυιήθησαν νά κολάσωσιν εν μειδίαμα. Ό Κάρολος 
παρετήρησε τοΰτο, καί παρευθύς, έν έλλείψει συνή
θειας, ή φιλαυτία ήλθεν είς βοήθειάν του· έτρεξε πρδς 
τήν Χριστίναν, τήν έλαβεν έκ τής χειρδς, καί μέ 
κεφαλήν ύψωμένην, μέ βλέμμα θριαμβευτικόν, τήν ώ- 
δήγησεν είς τήν'τράπεζαν, οπού τήν έβαλε νά καθίση 
πλησίον του. Ώς πρδς τούτο δ Κάρολος ύπερεπήδησε 
τδν 'Ρουβίκωνα.

Έντοσοΰτω, είναι πιθανόν, δτι, έάν ή έργασία τών 
άνθογαλάτων καί τών μελοπητών δέν ειχεν άποπερα 
τωθή, δ ήρως μας ήθελε μείνει μέ τήν νίκην του* 
άλλ’ αί μελόπηται συνωδεύοντο δΓ ήδίστου τινδς 
οίνου τής Ουγγαρίας, καταλλήλου νά δώσητήν θρασύ- 
τητα εις τάς μικροτέρας έπιχειρήσεις. ’Ισχυρός διά τοΰ 
έρωτος, είς τού; δφθαλμούς τής ώραίας γείτονός του, 
καί τής αύθαδείας τοΰ ποτηριού του, τδ όποιον δ Σπάρ 
έφρόντιζε νά μήν άφίνη ποτέ κενόν, δ Κάρολος δέν 
έβράδυνε νά συμμερισθή τήν φαιδρότητα τών συνδαιτυ
μόνων του. ‘Η συναναστροφή, άρχίσασα διά τόνου 
καταλλήλου, ένεψυχώθη, έγεινε πάλιν θορυβώδης.

Παρήλθε στιγμή τις, καθ’ ήν ένδίδων είς τήν ένέρ- 
γειαν καί τδ διπλοΰν πΰρ, δπερ άνήψε τδν έγκέ- 
φαλόν του, δ Κάρολος ανέκραξε μετ’ ένθουσιασμοΰ ;

— Όχι, δέν θά στοχασθώ ποτέ, ότι υπάρχει 
άλλη εύτυχία, παρ’ έκείνην τήν όποιαν απολαμ
βάνω σήμερον· είς σέ Χριστίνα, δφείλω νά ευγνω
μονώ διά τοΰτο 1 Ώ I πώς δύναμαι νά σοί άποδώσω 
τήν περί τούτου εύγνωμοσύνην ; δμίλησον, ζήτησόν μοι 
παν δ,τι έπιθυμεΐς.

‘Ο κόμης Σπάρ έκαμεν είς τήν Χριστίναν νεύμα 
συνεννοήσεως.

Έσυρεν έκ τοΰ στηθόδεσμου της τδν περγαμηνόν, 
και τδν έθεσεν ένώπιον τοΰ Καρόλου.

— ‘Υπογράψατε, Μεγαλειότατε, είναι ή μόνη πρά- 
ξις, τήν όποιαν άπαιτώ παρά τής Ύμετ. Μεγαλειό
τητος.

— Τΐ είναι τοΰτο ; είπεν δ Κάρολος* δ θεός νά 
μέ συγχώρηση, ώραία μου Κόρη, είσαι κάτοχος προσ
έτι υψηλής. πολιτικής 1 .. . Ιδού, Κύριοι, δέν πρό
κειται τίποτε δλιγώτερον παρά νά υπογράψω συν 
θήκην ειρήνης μετά τής Δανιμαρκίας.

— Συνθήκην ειρήνης ! άνέκραξαν οί συνδαιτυμόνες, 
τών όποιων δ λόγος ήρχιζε νά μήν ήναι σταθερώ 
τερος τοΰ λόγου τοΰ Βάσιλέως. Τοΰτο είναι μία έμ- 
πνευσις τοΰ ούρανοϋ, ύπογράψατε, Μεγαλειότατε.

— Άνιυ ειρήνης, ούδόλως ήδοναί.
— Άνευ ειρήνης, ούδόλως έρωτες.
— Ή ειρήνη είναι τδ ύπέρτατον καλόν, άς πίω- 

μεν είς τήν ειρήνην I
— Άς πίωμεν είς τήν ειρήνην, έπανέλαβον πάν- 

τες άπδ καρδίας.

— Καί θά πίω μεθ’ ύμών, Κύριοι, είπεν δ Κά
ρολος ύψώνων τΰ ποτήριόν του. Έμπρδς, κέρνα, Χρι 
στίνα* είς τήν ένωσιντής Δανιμαρκίας μετά τής Σουη
δίας 1

Μετά τήν πρόποσιν ταύτην, ό Κάρολος έκάθησε, χω- 
ρ ς ολίγον νά κλονισθή· ή χειρ του τότε άπήντησε 
τήν τοΰ κόμητος Σπάρ, δστις τώ παρουσίαζε γραφί
δα. ‘Υπέγραψε τδν περγαμηνόν καί τδν ένεχείρισεν 
είς τήν Χρισνίναν.

Στιγμαί τινες παρήλθον μόλις καί ό κόμης Σπάρ 
είχε μετά χαράς τήν συνθήκην είς τδ χαρτοφυλάκων 
του. Κάτοχος τοϋ θησαυροΰ τούτου, τοΰ τόσον έπιθυ - 
μητού, έπετάχυνε τήν έξοδόν του, ώς νά έφοβεΐτο, μή
πως δ Βασ.λεύς, φωτιζόμενος ύπδ άμυδροϋ τίνος φω
τός τοΰ δικαίου, μεταβάλη γνώμην, καί άκολουθησάν- 
των τδ παράδειγμά του καί τών ά'λλων Κυρίων, ό 
Κάρολος έμεινεν μόνος μετά τής Χριστίνης.

Ε.

Ό Κόμης διευθύνθη πρδς τήν είσοδον τής αιθού
σης, όπου έμενον οί έπιστάται τών κυνών, οι θαλα
μηπόλοι καί οί φύλακες. Κατά τήν στιγμήν ταύτην, 
γέρων τις πρδ μικρού άφιππεώσας, διήλθεν έκεΐθεν 
καί ήρεύνα μέ ψυχικήν άγωνίαν πού ήδύνατο νά 
ήναι δ Βασιλεύς* ήτον οδτος δ σύμβουλος Πιπέ, τοϋ 
οποίου ή διακοπή, μ’ όλον τδν πατριωτισμόν οστις τδν 
είχεν ένθουσιάσει, έπέτυχε τήν παραμονήν τόσον μι- 
κράν έκβασιν. Ό πρώην παιδαγωγός τοΰ Καρόλου έ· 
φερεν έπί τοΰ προσώπου του όλα τά σημεία σφο
δρού έρεθισμοΰ. Έντοσοΰτω άφοΰ έδίστασε στιγ- 
μάς τινας, ώς νά έζήτει νά έπαναφέρη ζωηρόν τι αί
σθημα άποστροφής, έπλησίασε τδν υπουργόν καί τώ 
είπε μέ τόνον φωνής προδιδοντα ταραχήν.

— Είναι ίσως εύτυχής συγκυρία τοΰτο, Κύριε Κόμη, 
χάρις είς τήν όποιαν συναντώμεθα, προτοΰ νά ύπάγω μα- 
κρύτερα.

— Συγχωρήσατε μοι, Κύριε Σύμβουλε, έπεί- 
γομαι .. .

— Έχω δλιγους λόγους νά σας είπω, καί είναι 
ούτοι τόσον σπουδαίοι, ώστε θά δυνηθήτε νά μοί χα- 
ρίσητε στιγμήν τινα.

— Περί τίνος πρόκειται;

— Περ! τής τιμής σας, Κύριε Κόμη.

— Περί τής τιμής μου ;

— Συγχωρήσατε, είς τήν άπροσδόκητον] είλικρί- 
νειάν μου, έάν μέλλω νά δικαιωθώ έν τελεί. 'Έχετε 
μετά τής Δανιμαρκίας μυστικάς συνεννοήσεις.

— Κύριε I

— Τδ ήξεύρω* καί έξηπατήσατε τδ πνεΰμα τοΰ Βα· 
σιλέως, διά νά απόφανση τήν ειρήνην.

— θέλω νά σάς άποκριθώ καλώς, άνευ παραφο
ράς, δτι έάν έργάζωμαι νά έπέτυχον τδ αποτέλεσμα 
τοΰτο, έπραξα τοΰτο διά νά υπακούσω είς τήν ίδιαν 
μου πεποίθησιν, κα< οτι δέν νομίζω έμαυτδν υπόχρεων 
νά δόσω λόγον πρδς οίδένα.

— Σκεφθήτε, Κύριε Κόμη, είναι άκόμη καιρός πρδς 
τοΰτο. Διά τελευταίαν φοράν, σάς προτείνω ναί ένωθώ 
μεθ’ ύμών είλικρινώς διά τδ συμφέρον τοΰ τόπου μας, 
. . . Ώ I φυλ.αχθήτε, προτοΰ μοί άρνηθήτε ! Μή λη
σμονήσετε δτι μία ημέρα dpxeT διά νά ανατρέψω τά
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σχέδια τών καλητίρων συνδιασμών,καΐ τάς ς-ερεωτέρας 
τύχας.

*0 Σπάρ έκαμε νεύμα είς υπηρέτην τινά νά πλησιά- 
ση. έπειτα έξήγαγεν έκ τοϋ χαρτοφυλακίου του τήν 
συνθήκην, τήν όποιαν έτϊ,νεν ανοιχτήν ένώπιον τοϋ 
Πιπέ.

— Κύριε Σύμβουλε, ιδού ή Απόκρισίς μου . . . 
Λουνδΐνε, έξηχολούθησεν Απευθυνόμενος είς τόν ύπηρέ- 
την, ί'ππευσον ! χαί ο.ί έπιστολαί αδται έντδς μιας ώ 
ρας νά δοθώσιν είς τόν Πρέσβυν τής Δανιμαρχίας.

Καί μετά βαθΰν χαιρετισμόν, συνωδευόμενον δι' ει
ρωνικού μειδιάματος, άπεμακρύνθη τού Πιπέ, δστις 
διέμενεν ακίνητος, βυθισμένος είς Ανεξήγητον έχ 
πληξιν.

Άλλ’ ή άγανάκτησις χαί ό θυμός έσυρον μετ’ όλί 
γον τδν Σύμβουλον έχ τής άθυμίας ταύτης· ήχολούθη 
σε διά κεραυνοβόλου βλέμματος τδν υπουργόν, δςις ά- 
πεμαχρύνετο, καί τώ έχραόγαζ: διά φωνής ήχηράς !

— Ύπαγε, άθλιε, ύπαγε νά φέρης είς τούς έχθρούς 
μας τήν Ατιμίαν τής Σουηδίας ! Δέν θά ήσαι δ μόνος, 
δστις θα σύναξης τόν καρπόν.

‘Η Αναφώνησις αυιη έκαμε νά σκιρτήση νέος τις 
στρατιώτης, δστις μεμονωμένος ών είς γωνίαν τινά τής 
αιθούσης, διά νά παραδοθή είς τάς σκέψεις, τάς όποιας 
έχ τής σκυθρωπότητος τής φυσιογνωμίας του έχρινέ τις, 
δέν ειχεν Απωλέσει ουδέ λέξιν έκ τής συνομιλίας τών 
δύω έπισήμων Ανδρών.

‘Ο Πιπέ δέν παρετήρησε ποσώς τδ έπεισόδιον τούτο 
ούτε τήν μεγάλην βίαν μετά τής δποίας ό στρατιώτης 
έβαλε τά δπλα του καί έπροχώρησεν έξω τοΰ πυρ
γίσκου. Μέ πνεύμα ήσχολημένον. χωρίς νά ιδη τόν 
ένώπιον αύτοϋ διελθόντα, έβάδισε ταχέως πρδς τήν 
αίθουσαν, δπου ήτον ό Βασιλεύς.

Καθ’ ήν στιγμή? οί Κύριοι τής Ακολουθίας τοϋ Καρό
λου ειχον έγερθή έκ τής τραπέζης διά ν’ άποσυρθώσιν, 
ήγέρθη έπίσης καί ή Χριστίνα- άλλά μή ήξεύρουσα, 
έάν οί συνδαιτημόνες ήθελον νά μείνη αυτή ή νά έξέλ
θη, έδισταζε τί νά πράξη, οπότε δ Κάρολος τήν έλα- 
βεν έκ τής χειρδς καί τήν έσυρε βιαίως νά καθίση 
παρ αύτώ.

— Θέλεις λοιπόν νά μ' Αφήσης μόνον, Χριστίνα 
μήπως φοβήσαι νά μείνης μετ’ έμοΰ κατά μόνας;

— Ώ! δχι, Μεγαλειότατε .... δέν είναι τούτο, 
άλλως τε . . . . καί έπειτα μέ κράζουν .... μέ εί
πατε χθές, δταν θά έλθετε έδώ, θά όμιλήσωμεν 
περί φιλίας . . , μέ τόσον κόσμον έδώ, δέν είναι σχε
δόν δυνατόν τούτο.

— "Εχεις δίκαιον, Αλλά τώρα έξέλιπον οί οχλη
ροί έκεϊνοι άκροαταί. *

— Δ-υναμεθα νά όμιλήσωμεν περί πάντων κατά τήν 
έπιθυμίαν μας ■

— Δύναμαι νά σοί ανοίξω τήν καρδίαν μου . . .

— Και άν έχετε δυσκολίαν τινά ή φιλία θέλει σάς 
συμβουλεύσει.

— ‘Η φιλία I πάντοτε ή φιλία ! αυ-.η είναι μία 
λέξις λίαν λυπηρά και λίαν Ασήμαντος, Χριστίνα 1 εί- 
πεν ό Κάρολος εγειρόμενος καί προσηλών έπ’ αύτής 
σπινθηροβολούνε; δοθαλμού;.

— Θεέ μου! τί έχετε, Μεγαλειότατε; Πώς μέ 
βλέπετε I μέ τρομάζετε I

— Στοχάζεσαι δτι έγώ δύναμαι νά συγκατατεθώ είς 
τδ ψυχρόν αίσθημα τής φιλίας I Δέν υπάρχει λοιπόν είς 
τήν καρδίαν σου παρά αδιαφορία! άλλ’ είς τήν έδικήν 
μου υπάρχει έρως, Χριστίνα, έρως πρδς σέ, κα: δ έρως 
ουιος μέ πρέπει.

Παν 5,τι έρρέθη έν καιρώ τοϋ γεύματος, έπανήρχε- 
το είς τό πνεϋμα τής Χρισιίνης, ήτις τότε ήννόησεν. 
’Ερυθρά έκ τοΰ αίσχους καί τής άγανακτήσεω; ήθέ
λησε νά φύγη· δ Κάρολος τήν έκράτησε.

— Ώ I αφήσατε με, Ανέκραξεν αυιη, μέ ήπατή.· 
σατε σκληρώς! .. . Σάς έξορκίζω, Αφήσατε με νά έ- 
ξέλθω I

— Όχι, δέν θά μέ διαφύγης ποσώς I

— Έάν κάμετε έ-.· βήμα περισσότερον, Μεγαλειό
τατε, θά φωνάξω.

— Οΰδεΐς τολμρί έδώ νά σέ Ακούση.
Κατέλαβεν ούτος έχ νέου τήν χεΐρα τής Χριστίνης- 

άλλ’ Αποσύρασα αύτήν μέ δύναμιν, τήν ήγειρε, καί 
ράπισμά τ: έπεσε ταχύ έπί τής βασιλικής παρειάς.

Έγένετο τούτο, καθ’ ήν στιγμήν ήνοίχθη ή θύρσε καί 
έφάνη ό σύμβουλος Πιπέ.

Ο Κάρολος ειχεν ώχριάσει ύπδ τήν ενέργειαν τής 
χειρονομίας τής Χριστίνης καί ή πρώτη του κίνησις 
κατελήφθη ύπδ θυμού' άλλ’ είς τήν Απροσδόκητου θέαν 
τοϋ σοβαρού άνδρός, ένώπιον τοΰ όποιου, περισσότερον 
παντός άλλου, έφοβεΐτο νά εύρεθή ίρυθριών, οί καπνό: 
τοϋ οίνου διεσκεδάσθησαν έντελώς· έστάθη παρευθύς, 
προσβληθείς άπδ έκπληξιν, και μέ μέτωπον κεκυφώς 
έκ τοϋ αίσχους.

— Σάς ζητώ συγγνώμην, είπε ψυχρώς δ Πιπί' ένό- 
μιζε δτι θά εΰρω έδώ τδν Βασιλέα τής Σουηδίας.

Κα: έστράφη πρδς τήν θόραν, ώς διά ν’ άποσυρθή.
— Σταθήτε ! Κύριε σύμβουλε ! ένέκραξεν ό Κάρο

λος' δ μαθητής σας δέν άπώλεσε τήν εξιν τών μαθη
μένων σας· σας ευχάριστε? δι’ έκεΐνα, τά όποια ερχε- 
σθε νά τω δώαητε. Καί τώρα τί θέλετε ; ομιλήσατε, σάς 
Ακούε: ό Βασιλεύς.

‘Ο Πιπέ έξεδίπλωσεν έπιστολήν τινα άποσρραγι- 
σμενην, τήν όποιαν έκράτε: άνά χειρας καί τήν παρου
σίασε·? είς τδν Βασιλέα, χωρίς να προφέρη λόγον. ‘Η 
έπιστολή αΰτη έφερεν έπιγραφήν: Είς τήν λ. ’Εξοχό
τητα . . , τδν πρωθυπουργόν τοΰ Βασιλέως τής Δανί- 
νιμαρκίας : υπόμνημα έμπιστευτιχόν.

— Είναι διά τής χειρδς τοΰ Πρέσβεως* πώς κατέ
χετε ύμεΐς τδν χάρτη? τούτον; ήρώτησεν δ Κάρολος 
έκπληκτος.

— Αί υποψία: μου είχον έγερθή, άπεκρίθη ό Πιπέ 
καί δέν είναι δυσκολώτερον ν'Αγοοάση τις ένα ταχυ
δρόμον, ώ; και υπουργόν τινα. Άναγνώσατε, Μεγα
λειότατε.

•Η επιστολή ειχεν ούτως :
« Έξοχώτατε,

« Αί ύποθέσεις μας ήρχισαν νά λαμβάνουν στροφήν 
εϋνοϊκωτέραν. Τά πάντα μέ κάμνουν να πιστεύσω, δτι 
θά έπιτυχωμεν ν' άποκοιμήαωμεν τδν νέον Λέοντα τής 
Σουηδίας- ήδη δ Κόμης Σταρ, Ανυπόμονος νά κερδίση

μερον δέν έχω πλέον μνησιήν, διότι ό Βασιλεύς μοϋ 
τήν ήρπασεν.

‘Η φωνή τοΰ ‘Ροζέν κατεπνίγη- είς τούς οφθαλμούς 
του έτρεχον δάκρυα, τά όποια ματαίως έπροσπάθει να 
κρατήση.

— ’Εκείνοι, οι'τινες σέ εϊπον τοΰτο, έψεύσθησαν, 
άνδρεΐέ μου, τώ εϊπεν ό σύμβουλος. Ή Χριστίνα δέν 
έπαυσε-? ούδέ στιγμήν νά ήναι άξια σοϋ.

— Ώ I έάν ήτο ούτως I . . . άλλ’ ό'χι, ήκουσα κα- 
λώς . . . ΰπηρέται, στρατιώται, Κύριοι, πάντες ήσαν 
σύμφωνοι, καί τά πικρά σκώμματά των έμεινον έδώ, 
έπι τής καρδίας μου, ώς βάρος, τδ όποιον μέ πνίγει, 
τδ όποιον θέλει μέ θανχτώσει.

— Άλλά, είς τδν λόγον μου, είς έμέ πιστεύεις; εί- 
πεν ή Χριστίνα.

— Είς τδν λόγον σου . . . και πρδ πάντων μέχρι 
τής ήμέρας ταύτης ένόμιζα οτι έπραττον ιεροσυλίαν, 
έάν δέν έπίστευον είς αύτδν . . . εις τδν λόγον σου, 
Χριστίνα ... ώ .' θεώρησε τδν Βασιλέα, ίδέ τον έρυ 
θριώντα καί χαμηλώνοντα τούς οφθαλμούς καί είπε 
μοι, έάν δύναμαι νά σέ πιστεύσω.

‘Ο Κάρολος έκαμεν έν βήμα πρδς τδν ‘Ροζέν.
— Ναι, Αδελφέ, δύνασαι, σοί τδ ομνύω έπί τής τι

μής μου- εϊς μόνος ένοχος υπάρχει έδώ, έγώ. Είς 
όλεθρίαν τινά στιγμήν μέθης, ήδυνήθην άπαξ νά δια
κινδυνεύσω τά συμφέροντα τού τόπου, νά υβρίσω τήν 
Αρετήν καί νά προδώσω τήν φιλίαν. Άλλά θέλω νά 
καλύψω τήν Σουηδίαν μέ τόσην δόξαν, καί τήν 
Χριστίναν μέ τόσους σεβασμούς, ώστε θέλω προσπα
θήσει νά λησμονήσητε άμφότεροι τδ σφάλμα μου. Ώς 
πρδς σέ, ‘Ροζέν, έξηκολούθησε τεί/ων αύτώ τήν χεΐρα, 
έπιθυμεΐς.; . , .

— Μή τελειώσετε, Μεγαλειότατε, άνέκραξεν ό ‘Ρο
ζέν είς Ανώτατον βαθμόν συγκινήσεως* καί σύ, Χριστί
να, συγχώρησόν με έάν έτόλμησα νά σέ ύποπτευθώ.

IV.

Μίαν ώραν μετά τήν σκηνήν ταύτην καί εις τήν αύ · 
τήν αίθουσαν, είς τήν όποιαν εϊχε λάβει χώραν, Κάρο
λος ό 1Β'. περικυκλωμένος ύφ’ όλων τών Κυρίων τής 
ακολουθίας του, έξαιρουμένου τοϋ Κόμητος Σπάρ, Α
πήγγειλε-?, έν τώ μέσω σοβαράς σιωπής, τούς Ακολού
θους λόγους.

— Κύριοι, άς έπιστρέψωμεν είς τήν Στοκχόλμην, 
όθεν θά Αναχωρήσωμεν μετ’ ού πολύ διά νά κάμωμεν έ- 
ναρξιν τής πρώτης στρατείας μος. ’Ελπίζω δτε θέλετε 
διακρίνει τά πάντα έδώ, καί δόξα τω θεω .' κρίνω δί
καιον νά σας δώσω τό παράδειγμα. Προτού όμως εισ- 
έλθωμεν είς τδ νέον στάδιον, τδ όποιον έπιθυμώ να 
διατρέξωμεν, κοί διά νά προοιμιάσω τούτο έπαξίως, 
διακηρύττω, οτι Αποτάσσομα ι διά παντός είς τά; γυ 
γαΐκας καί τδν οίνον, οστις μάς κάμνει νά χάνωμεν 
τδ λογικόν μας- σύζυγός μου τού λοιπού θέλει εισθα: 
ή δόξα, καί δέν θέλω γνωρίσει άλλην μέθην παρ 
τήν οποίαν προξείεΐ ο καπνός τοϋ τηλεβόλου.

Έκ τού Γαλλικού ύπδ Λ, Αλες.

" 1 ■ ■1 ■

τήν κομητείαν Δελμενόρστ (Delmenhorst) έπέτυχε 
νά είσάξη είς τήν κεφαλήν τοΰ Καρόλου 1Β , ιδέας έρω
τος, καί χάρις είς τήν βοηθητικήν ταύτην δύναμιν, θέ
λω διαβιβάσει ύμϊν μετ'δλίγον, τδ έλπίζω, τήν έπί- 
σημον είδησιν τής αποπερατώσεως μιας συνθήκης, ητις 
θέτουσα όρια είς τήν αΰςησιν τής Σουηδίας, θελει πα
γιώσει τήν δόξαν καί τήν ευημερίαν τής Δανιμαρχίας 
...»

‘Ο Κάρολος δέν ήδυνήθη ν’ άναγνώση περισσότερον- 
δ θυμός τδν έπνιξε, τά χείλη του έιρεμον, τδ πρόσω 
πόν του έρυθρία καί ώχρία, αί χεϊρές του έτριψαν τήν 
έπιστολήν μέ σφοδρότητα- καί έπεσεν έπί τής έδρας 
του μετ’ Απελπισίας.

— Είναι πλέον αργά, Κύριε Πιπέ, είναι πλέον Αργά- 
ύπέγραψτ.

— Είναι τούτο Αληθές, Μεγαλειότατε, είπε σιρατιώ- 
της τις, δστις ήρχετο νά σταθή είς τήν είσοδον τής αιθού
σης μέ στολήν άτακτο-?, τδ μετωπον έχων κεκαλυμμέ 
νον άπδ ιδρώτα και κρατών είς χειρας χαρτοφυλάκίον- 
άλλ’ είσθε κύριος ν' άνακαλέσητε τήν υπογραφήν σας- 
Ιδού.

‘Ο στρατιώτης ούτος ήιον δ'Ροζέν,
— Προχώρησον, τω είπε ζωηρώς δ Πιπέ.
— Ναι, είναι Αληθές τούτο, Ανέκραξεν ό Κάρολος, 

λαμβάνων τδ χαρτοφυλάκίον. Ναι, ναι, έξηκολούθησε 
διά φωνής βαθέω; συγκεκινημένης, τούτο είναι καλόν. 
’Ιδού ή άτιμος αύτή συνθήκη- καί τδ όνομά μου παρου
σιάζεται είς τδ τέλος τοϋ έργου τούτου τής Ανανδρίας 
καί Αδικίας 1 ώ I ποιον μάθημα I ποιον μάθημα 1

— Πώς έτυχε νά έχετε είς χεϊράς σας τδ έγγρα
φον τούτο ; ήρώτησεν δ σύμβουλος τδν ‘Ροζέν.

— Τίποτε άπλούστερον, έξοχώτατε- είχον Ακούσει 
τήν μετά τοΰ κόμητος Σπάρ συνομιλίαν σας- δέν μοί 
ήτο δύσκολον νά προφθάσω τδν Αγγελιοφόρον, καί τδ 
ξίφος μου έκαμε τδ υπόλοιπον.

‘Η Χριστίνα παρετήρησε τότε δτι ή χειρ τοΰ νέου 
στρατιώτου έχαλύπτετο μέ μανδύλιον έτρεξε πρδς αυ
τόν μετά προθυμίας.

— Έπληγώθης, ‘Ροζέν !
Άλλ’ έκεϊνος στρέφων τήν κεφαλήν, δέν κατεδέχθη 

ν’ άπαντήση.
— 'Ροζέν, εΐπεν ό Βασιλεύς, ή πράξίς σου είναι 

ώοαία'ι έπιθυμώ ν’ άντομοιφθή διά λαμπρού τίνος 
τρόπου.

— Είναι Ανωφελές τούτο- δέν μοί δφείλετε τίποτε, 
Μεγάλε ότατε.

Ό Κάρολος τδν έθεώρησε μετ’ έκπλήξεως.
— Έξεπλήρωσα τδ πρδς τήν πατρίδα καθήκον μου, 

έξηκολούθησεν δ ‘Ροζέν δέν έπραξα τίποτε διά τδν 
Βασιλέα.

— Όστις ύπηρετε? τήν Σουηδίαν, υπηρετεί έμέ, ά· 
πήντησεν δ Βασιλεύς- θέλω νά μάθω ποιαν Αμοιβήν 
έπιθυμεΐς.

— Μίαν μόνην, Μεγαλειότατε' έπιτρέψατέ μοι νά 
δώσω τήν παραίτησίν μου.

— Τι διαλογίζεσαι ;

— Δύω πράγματα μ’ έκαμον στρατιώτην, Μεγα- 
λειότατε, ή πρδς τδν Βασιλέα Αγάπη μου καί ή έλπΐς 
νά φέρω ώ; προίκα έν ξίφος είς τήν μνηστήν μου- σή

4>
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•νιχώρησιν Ι?"®* (** ταχύτητχ άστραχής· Μετ’ ο
λίγο» έξήέβο* τις στρωτής όθοΰ, χαί άφοΰ έτριξαν 
3ό· ώρας μέ τή» αύτήν πάντοτι ταχύτητα, ήρχι- 
σαν νά βιδίζουν έκ νέου έπί λιθοστρώτου δδοΰ, καί 
)*τ’ οΰ πολύ ή άμαξα έστάθη. Ό άγνωστος λα- 
όίμινος τότε τής χιιρός τοΰ χτίστου, τδν έβοήθησι 
νά χαταβή άπδ τής άμάξης, χαί αίσηλθον άμφσ- 
■sipoi ιίς τούς προδόμους έχτιταμίνου τινδς πύργου, 
ανέβησαν πολλας κλίμακας, διίτριξαν πλήθος δια
δρόμων, χαί ακολούθως χατέβησαν ιίς τά υπόγεια. 
Άφοΰ ή·οιξα* χαΐ έχλιισαν πολλά; χατά συνιχιια» 
θΰρας έσταμάτησαν τέλος ιίς έ» μίρος όπου ήχού- 
οντο διάφοροι ψιθυρισμοί. Έχιΐ έλυσαν τούς δρδαλ- 
μοδς αύτοϋ τοΰ χτίστου, δστις ιΐδ· μ·τ’ έχπλή- 
ξιως άμα χαί φόβου ότι ιΰρίσχιιο έντδς αιθούσης έ- 
στρωμίνης «ξ ολοκλήρου μέ μαΰρα. Είς μίαν γωνίαν 
παριτήρησι δπήν, έν είδιι θυρίδος, πιρί αύτήν δέ λί- 
6ους, πηλδν χαί δλα τά πρδς χτίοημο» άναγχαια 
έργαλιια. Πολλοί άνθρωποι φέροντες προσωπιϊα συνι- 
λίγοντο χαμηλοφώνως, ιίς δί αύτών πλησιάσας τδν 

χτίστην τω ιιπι.
— Τά 50 λουδοβίχια είναι έδώ· ύποσχέθητι νά 

μήν άναφέρης πώποτέ τι όσων fJj;.
Ό κτίστης ύπισχέθη δι’ δρχου.
Τότι δ αύτδς προσωπιδοφόρος ιϊπιν ότι τά πάν

τα ήσαν έτοιμα, χαί τριϊ; άνθρωποι, έξ ών δ ιίς λιυ- 
χόθριξ, μέ προσωπίδας καί «υιοί, ιίσήλθο» σύροντις 
μέ βαρβαρότητα μίαν νιάνιδα θαυμασίας ώρσιότη- 
τος, καί τήν ώθησαν σπαίρουσαν ιίς τδ ύπόγιιο», 
μ' δλας τάς σπασμοδιχάς προσπαθιίας καί τήν σφο
δρόν άπιλπισίαν της. Άμα ή δυστυχής νιανίς ιίσ- 
ήλθι ζώσα ιίς τδν τάφον της, ό κτίστης διιτάχθη 
νά κόμη τδ έργον του. ‘Ο άγαθδς αύτδς άνθρωπος 
έπισι τότι έντρομος ιίς τούς πόδας τών άνθρώ- 
πω» εκείνων, χραζων. — ’Ελαιος ! Ελαιος !

Διά μόνην άπόκρισιν τδν ήρώτησον άν προτιμά 
ν' άποθάνη μάλλον, ή νά χιρδιση 100 άντΐ τών ό
ποιων τώ ύπισχέθησαν 50 λουδοβιχίων.

Ό δυστυχής δέ» ή?υνήθη νά κάμη άλλως· ή θυ· 
ρίς τοΰ ύπογιίου έτιιχίσθη . . .

‘Ο κτίστης έπανιφέρθη ιίς Παρισίους μέ τάς αύ
τάς προφυλάξΐίς.

Έπί τή μαρτυρία του, ή ’Αστυνομία έπρσσπάθησι, 
άλλά μάτην, νά ιΰρη τδν πύργο» έχιΐνον ιίς τά πε
ρίχωρα τών Παρισίων.

( Έχ τοΰ Γαλλικού) 1. L

ΑΓΓΕ/ΪΙΑ

Βοολαΐς, έν τοΐς δικαστήρια·.; χαί τοΐς γραφείσι; των 
έφημιριδογράφων, τδ έννοοϋμεν άπδ τά βλέμματα τών 
‘Ελλήνων έμπορων ότι ή στιχογραφία κατέστη ήδη 
άναγχαια είς τήν 'Ελλάδα, διότι είς τούς μέν χρη
σιμεύει ιν’ άντιγράφωσι -τά άείποτε άνέκδοτα μαθήμα
τα των, ή τάς άναπληρούσα; τών ών στερούντο βοη
θημάτων σημειώσει; των, τού; δέ »ά μονιμοποιώσι 
τάς συνεδριάσεις τώ» ρητόρων ... είς τού; τρίτου; 
ινα δύνανται έν δλιγιστφ χρόνω καί τδπω νά χαταρ- 
τίζωσι τά; έπιστολά; των· έπί πασιν δέ τούτοις ή 
στενογραφία είναι άναγχαια είς πάντα' διότι, κατά 
τήν γνώμην έπισήμω» ιΰρωπαίων στενογράφων, έξα- 
σχιΐ τήν έν τώ πνεύματι ύπάρχουσαν δεξιότητα, ά- 
ναπτύσσει τδ μνημονικδν, ισχυροποιεί τήν κρίσιν, πλου
τίζει τήν διάνοιαν, φέρει τήν εύφυιαν καί τέλος, τδ 
κάλλιστο», προξενεί είς τδν ταύτην έςασχόΰντα τή* 
τόσον πολύτιμον- έν παντί καιρω έξιν τής προσο
χή; χαί τής ύπομονής »..

Άλλά τοιαότην πάνδημον ευχήν, πσρουσιαζόμενος 
νά έκπληρώσω, τοσαύτην ώφίλειαν έρχόμενος νά ύπο- 
σχεθώ, θέλω άρά γε ύποδεχθή μεθ’ ίσης, όση; ειλικρί
νεια; παρουσιάζομαι; Ά; μή θέληση τδ κοινόν, μήτε 
περί έμοϋ μήτε περί τοϋ έργου μου νά τοΐς ειπω 
τι, καί μόνον άπδ τδ πραγμα αδτδ νά έρωτήσωσι περί 
πάντων. Ά; μέ συγχωρήσωσιν δμω; ήδη, έπιθομοϋντα 
νά δώσω λόγον, τρόπον τινά τοϋ έργου, διά τδ δποΐον 
έπικαλοϋμαι τήν συνδρομήν των, νά τοΐ; έκθέσω τδ» 
σκελετόν του.

Ή ήμετέρα στενογραφική μέθοδος, προϊόν έξαε- 
τοϋς, έκ διαλειμμάτων, έργασίας, άναδιφίσεως πολ- 
λής, έπιμονής δέ καί υπομονή; ύπερβαινούση; τήν 
ήλικιαν μου, συνίσταται είς τήν δι’ άπλουσιάτων τι- 
νών καί κατά κανόνας σχηματιζομένων συμβόλων, πα
ραστατικών έκάστου μια; δλη; καί μόνη; λέξεως* 
γράφεται δε έπί δύο εύθειών παραλλήλων, άναπλη- 
ρουσών τά ύπδ τών ξένων έπισήμων στενογράφων 
παραλειπόμενα φωνήεντα, άλλά μή δυνάμενα εις τήν 
•Ελληνικήν νά παραλειφθώσι, καί συμπληροΰται διά 
τή; καλούμενης συγκοπής, άποκοπής, συμπτύξεως 
ζ.αί άντικαταστάσεως. Τνα δέ δύναταί τι; άνευ διδα
σκάλου νά τήν σπουδάση, τδ σύνολο» διήρηται εις 
μαθήματα, άτινα, ώς άν άπηγγέλλοντο πρδς μα- 
θητάς, περιέχοσσι μετ’ άκρ,βείας παν 5,τι χρή
σιμον πρδς τό» σκοπόν, παραληφθείσης πάση; περιτ
τολογίας.

Έκαστον σώμα συγκείμενον άπδ 6—7 τυπογρα
φικά φύλλα καί ένα πίνακα λιθογραφημένον, πε- 
ριίχοντα τά στενογραφικά σημεία, τιμάται δραχμών 
τριών.

Έν Αθήνα:;, τή» 30 Μαίου 1 852.
Π. Ε.

Ίγγελίαι πρδς καταγραφήν συνδρομητών ύπάρχου 
σιν εις τδ β.δλιοπωλεΐον τοΰ Κ. Νές· καί εις τδ 11 α 
νιπιστημιον.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΌΓΡΛΦ1Λ.

Δέ» τδ λέγομε» πρώτο: ήμεΐς, τδ άκούομεν καθ’ έ 
κάστην άπδ τιύς φοιτητάς, τδ ήκούσαμεν έν ταΐς


