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ΤΗΣms

Ούδέτ·οτε ύπήρςεν ήγεμών έν Αύστρία κομί- 
σας, ώς δ Αύτοκράτωρ Φραγκίσκος, τδ άνθος 
τής εαυτού νεότητος έπι τών βαθμιδών κλονι- 
ζοκένου θρο'νου, δείξας ώς αύτός, ένπάση πε- 
ριπτώσει, ούτωσι μεγάλην αύταπαρνησίαν 
έαυτού, παρόμοιον αίσθημα τού καθήκοντος.

Όποιον συγκινητικόν θέαμα νά βλέπη τις 
τον μονάρχην τούτον έν τφ μέσω όλων τών 
μερίμνων και τών σκληρών αμηχανιών, βί
ε ΰντα ώς έντιμος οικογενειάρχης άνατρέφοντ*  
καλώς τά έαυτού τέκνα, και προσπαθούντα έτ’· 
νά κατακτήση δι’έαυτόν, ύφ’δλας τάς έπό- 
ψεις τής διανοίας, δ,τι ώφέλιμον, δ,τι ώραϊον, 
δ,τι καλόν ! Άγαπόί τήν φιλολογίαν, τήν 
μουσικήν, τάς τέχνας. Ή ιδιαιτέρα βιβλιοθή
κη αύτού έστι βιβλιοθήκη άνδρός μελέτης 
και καλαισθησίας. 'Εν τή Βιέννη, έν ή πλεο- 
νάζουσιν αί τέρψεις, διάγει βίον εύσυνειδήτου 
υπαλλήλου. Σπανίως μεταβαίνει είς τό θέα- 
τρον, καίτοι λατρεύων τό μελόδραμα· έμφα- 
νίζεται δέ εϊς τάς έορτάς και τάς λαμπράς 
συναθροίσεις δπόταν πρέπη. Κ,αθ’ ήν ώραν 
άρχεται ή ζωή έν Βιέννη, μεταβαίνει είς τό 

δεϊπνον, καί τή πέμπτη ώρα, κατά τε τόν 
χειμώνα και τό θέρος, δ δραστήριος ούτος ή
γεμών δ φίλεργος, δ άγρυπνος, εύρίσκεται 
πάντοτε όρθιος !

Μετά τήν έπιτέλεσιν τής έαυτού προσευ
χής δ αύτοκράτωρ λαμβάνει κίαθον καοέ 
μετά γάλακτος τεθειμένου έπί τοϋ γραφείου 
του· καί έξακολουθών ίν’ άναγινώσκη άγ- 
γέλματα, έκθέσεις, καπνίζει έν έκ τών σιγά- 
ρων του Βιρζίνεια, άπερ έπί τοσοϋτον τέρπουσς 
τούς Βιενναίους. Κατά τήν ένδεκάτην ώραν, 
προσφέρουσιν αύτψ ποτόν τι ή ποτήριον ζύθου, 
καί έςακολουθεΐ τήν έαυτοΰ έργασίαν μέχρι 
τής ώρας τοϋ δείπνου, δστις συνήθως γίνεται 
οικογενειακός. Τ ό ιδιαίτερον γραφεϊόν του εύ
ρίσκεται μεταξύ τοϋ καλυντηρίου του καί τής 
αιθούσης τοΰ Συμβουλίου· απέναντι αύτοϋ 
έπί τής τραπέζης του είσί τεταγμένα τά άπ- 
εικονίσματα τών έαυτοΰ τέκνων, καί έπί τών 
τοίχων είσιν άνηρτημένα δύω άπεικονίσματα 
τής αύτοκρατείρας, έζωγραφημένα ύπό τοϋ 
Ούϊντελχούλτερ, και εικόνες μαχών. Ή αί
θουσα τοϋ συμβουλίου ύπάρχει διακεκοσμημέ- 
νη διά μαρμάρινων προταμών τοϋ πατρός 
αύτοϋ τοϋ έξαιρέτου άρχιδουκός Φραγκίσκου 
Καρόλου, καί τής μητρός αύτοϋ άρχιδου- 
κίσσης Σοφίας, μιας τών μάλλον αξιοσημεί
ωτων γυναικών τής έποχής αύτής, άγαλ- 
μάτια τοϋ άρχιδουκός Καρόλου, τοΰ στρα- 
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τάρχου Σχουατσεμβούργ άποθανόντος τώ 
d 8S2, και, οστις έν τή είς τον θρόνον άνα- 
βάσει τοϋ νέου αύτοζράτορος, ύπήρξε πρωθ
υπουργός αύτοϋ σύμβουλος και οδηγός.

Γνωστόν έστιν ότι οί ύπουργοί διωριζονται 
υπό τοϋ αύτοζράτορος, καί οτι δ ίδιος προε
δρεύει τοϋ Συμβουλίου, προτείνει και εκδίδει 
νόμους, καί έξασκεί το δικαίωμα τής χάριτος.

Ή Α. Μεγαλειότης έχει τό σπανιώτατον 
πλέονέκτημα τοϋ δύνασθαι άκούειν τών συζη
τήσεων μετά γαλήνης καί ύπομονής, καί 
έφάπτηται όλων τών αντικειμένων καί έξ- 
άγει είς φώς τάς διαφόρους γνώμας*  ένίοτε 
μετά τοϋ ίδιάζοντος έκείνου τώ Ναπολέοντι 
Γ'. τρόπου κλώθει πριν λάβη άποφασίν τινα 

τούς μακρούς ξανθούς μύστακάς του. Άπεχ- 
θάνεται τήν φρασεολογίαν καί τάς μακράς 
δμιλίας- ή έκφρασις αύτοϋ ύπάρχει οικεία, 
θελκτική τά μάλα*  δμιλουσιν ή καρδία καί 
τό πνεύμα καί γνωρίζει ίνα ή σκεπτικός καί 
εύφραδής, χωρίς νά προστρέχη είς τά εύφρα- 
δή τεχνάσματα.

Ό ήχος τής φωνής αύτοϋ έστι πλήρης 
θελγήτρων, ώς συνάμα και όλον τό άτομον.

Τά βλέμματα αύτοϋ εχουσιν όψιν εύστα- 
Οείας καί ήδύτητος, καταθελγούσης ύμάς. 
Τό μέτωπόν έστιν ύψηλόν καί εύρύ, ή ρίς 
λίαν ανάλογος, οί δδόντες λευκοί καί τό κα
τώτερον χείλος ήττον σεσημασμένον παρ1 
όσον έν τφ συνήθει τύπφ τών Άψβούργων. 
Ότε ιππεύει τό παράστημα αύτοϋ έχει κομ
ψότητα καί μεγαλοπρέπειαν άλλά πρέπει 
νά ϊδη τις αύτόν διερχόμενο? έν τώ μέσω 
νέφους κονιορτοϋ, έν τφ κρότφ τών τυμπά
νων ηγούμενον τοϋ στρατοϋ*  οί πολεμικοί ού- 
τοι θόρυβοι άναζωπυροϋσι τά στρατιωτικά έν
στικτα αύτοϋ- ηθελεν είπεϊ τις ότι έπανευ- 
ρίσκεται είς Ραάβ, είς Κυμόρνον, είς Σολφε- 
ρϊνον, όπου παρέστη ώς άπλοϋς αξιωματικός. 
Άγαπα τά πεδία, τά μεγάλα καί κοπιώδη 

γυμνάσια, καί ώς ύπάρχει δ καλλίτερος Αυ
στρία/ός τοϋ έαυτοϋ βασιλείου, ύπάρχει δ 
καλλίτερος στρατιώτης τοϋ στρατοϋ του.

Υπάρχει ακάματος θηρευτής- άναβαίνει 
τάς ύψηλάς κορυφάς πρός θήραν τοϋ αιγά
γρου μετά τής εύκαμψίας καί τής ασφαλείας 
τών Τυρολίων ορεινών, των όποιων φέρει τήν 
γραφικήν ένδυμασίαν έν ταις είς τάς ’Άλπεις 
εκόρομαις αυτου.

Τό θέρος ή αύλή μεταφέρεται είς Σχοενβρούν, 
Λαξεμβοϋργον, Γόδολον, παρά τήν ΓΙέστην. ή 
το Τσλ. Ό αύτοκράτωρ αναχωρεί έκ Βιέν
νης τό εσπέρας, ώς καλός έμπορος δ περατών 
τάς έαυτοϋ ύποθέσεις, διέρχεται διαρκούσης 
τής νυκτές τήν λίμνην Τράουν, καί άφι- 
κνεϊτο είς *Ισλ  τή πέμπτη ώρα τής πρωίας. 
Συνεχώς άπαντώσιν αύτον είς τά πέριξ ένδε- 
δυμένον βαρέζην, φέροντα είς χείρας μεγά
λην ράβδον, ή καθήμενον είς τήν πύλην 
ύποστατικοϋ τίνος, καί συνδιαλεγόμενον μετά 
τών τέκνων τής χωρικής. Τό έσπέρας όλη 
ή οικογένεια περιδιαβάζει διά λέμβου καί ή 
αύτοκράτειρα, ώς νά ήτο απλή λεμβούχος, 
παίζει τήν Ζύθην, τήν χωρικήν έκείνην χγ 

θάραν τών Τυρολικών Άλπεων ήτις κατέστη 
τοϋ συρμοϋ έν τε τή Πέστη καί τή Βιέννη. 
Είναι τεχνίτης. Σχεδιαγραφει έπίσης κάλλι- 
στα, καί κατά τό πρώτον έτος τής έαυτής 
διαμονής έν Βιέννη, έπλήρωσε πλείστα λευ
κώματα διά σκληρών πρός τάς αύλικάς ώς 
άπεχθάνεται γελοιογραφιών. Ώς έκ τούτου 
δέ αί ύπόκωφοι καί πολυάριθμοι άντιπάθείαι. 
Οί Γερμανοί μέμφονται αύτήν διά τήν προς 
τό ούγγρικόν έθνος συμπάθειάν της καί τό 
προς τούς ίππους πάθος της. Παραπονοϋνται 
έπίσης έν Βιέννη διότι μεταβαίνει πάντοτε είς 
τά φιλανθρωπικά καταστήματα άνευ προει- 
δοποιήσεως. Προέβησαν μάλιστα μέχρι τοϋ 
νά εϊπωσίν ότι διετελει αδιάφορος πρός τά έ
αυτής τέκνα, αύτή ήτις δύναται νά χρησι- 

μεύση ώς υπογραμμός είς όλας τάς μητέρας! 
"Οτε ταΰτα ήσαν μικρά τήν ηλικίαν, αυτή 
τήν νύκτα διετέλει προσζεκολλημένη έπί τής
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τα*  περιεπτύσσετο, έφίλει, έθώπευεν, έρραπτε 
τά οιερραγότα καί άπεσόβει τήν εθιμοτυπίαν, 
τήν απαιτούσαν ίνα ή σοβαρά καί μεμετρη- 

κοιτίδος αύτών, καί τήν ήμέραν, ίπτατο πεοί 
αύτά, τά έλάμβανεν έπί τών έαυτής γονάτων 
τά έχόρευε άδουσα αρχαία δημοτικά ασμα-

μένη καί νά παύση ούσα παιδίον μετά τών 
παιδιών, αύτή ήτις συνεζεύχθη δεκαεξαέτις, 
καί ήτις έμεγεθύνετο έτι μετά τόν τόκον τής
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δευτέρας θυγατρός· μετά τδν θάνατον τής 

πρώτης, ηλικίας δύω έτών, έπανέκαμψε τε
θλιμμένη είς τδν πύργον τοΰ Λαξεμβούργου· 
ένψ είσηρχετο εις τά έαυτής δωμάτια, είς 
μέγας κύων τής Νέας Γής, οστις συνώδευε 
τήν νεαράν πριγκήπεσσαν, ώρμησεν έξαλλος 
ενώπιον αύτής·ή αΰτοκράτειρα περιεπτύξατο 
τδν κΰνα και διέμεινεν ούτως έπί πολλήν 

ώραν δλολύζουσα.

Μια έκ τών θυγατέρων αύτής, ή άρχι- 
δούκησσα Γιζέλη, συνεζεύχθη μετά τοΰ πρίγ- 
κηπος Λεοπόλδου τής Βαυαρίας. Ό αύτοκρα- 
τορικδς πρίγκηψ άρχιδούξ Ροδόλφος ένυμφεύ- 

θη πρδ έτών τήν άρχιδούκησσαν Στεφανίαν, 
θυγατέρα τοΰ βασιλέως τών Βέλγων. Ό έτί- 
δοξος διάδοχος τής Αύστρίας ύπάρχει έξαίρε- 

τος θηρευτής, δμοιάζει δέ καθ’ ολα πρδς τήν 
φυσιογνωμίαν τοΰ αύτοκράτορος.

Γ. Πολιχρονιαδης.

Η0ΠΤΑ8ΣΑ ΕΑΡΟΑΟΤ TOT XI

Συνέχεια και τέλος "ίδε τεϋχ. ΙΗ'.

Ο βασιλεύς εισήλθεν άλλ*  δποία ύπήρξεν 
•ή έκπληξις αύτοϋ όταν είδε τούς τοίχους εντε
λώς μέλανας !

— Τίς διέταξε νά στρωθή τοιουτοτρόπως 
ή αίθουσα ; ήρώτησε διά τόνου όργίλου.

— Μεγαλειότατε, ούδέν γνωρίζω άπήντη
σεν ό θυρωρός ολως τεθορυβημένος καί τήν τε- 
λευταίαν φοράν κατά τήν οποίαν ειπον νά σα- 
ρώσωσι τήν πάροδον ήτο κεκοσμημένη έκ δρυος, 
όπως και πάντοτε.... Βεβαίως το παραπέτα
σμα τοϋτο δέν εινε έκ τής έπιπλοθήκης τής 
Υ. Μ.

Ό δέ βασιλεύς γοργώ τώ βήματι. ειχεν ήδη 
φθάσει είς τά δύο τρίτα τής παρόδου. Ό κό

μης και δ θυρωρός ειποντο αύτώ έκ τοΰ πλη
σίον· δ ιατρός Βομγαρτέν ήτο όλίγον όπίσω, ών 
μεταξύ τοϋ φόβου τοϋ νά μή μείνη μόνος άφ’ένος 

και τοΰ νά μή τεθή άφ’ ετέρου είς ευ-επείας 
γεγονότος, οπερ έξηγγέλλετο διά τρόπου το- 
σούτου παραδόξου.

— Μή προχωρείτε περαιτέρω, Μεγαλειότατε 
άνεφώνησεν δ θυρωρός. Μά τήν ψυχήν μου, έδώ 
μέσα υπάρχει μαγεία. Τήν ώραν ταύτην... άπο 
τοΰ θανάτου τής βασιλίσσης τής χαριέσσης υ
μών συζύγου.... λέγουν οτι περιδιαβάζει εις 
τήν πάροδον ταύτην; « Ό θεός νά μας φυλάτ- 
τη !»

— Στήτε, Μεγ'αλειότατε ! άνέκραξεν δ κό
μης. Δέν άκούετε τον κρότον αύτον οστις έζ- 
έρχεται έκ τής αιθούσης ; Τίς οιδεν είς ποίους 
κινδύνους ή Υ. Μ. εκτίθεται !

— Μεγαλειότατε, έλεγεν δ Βομγαρτέν τοϋ 
δποίου φύσημά τι τοΰ άέρος είχε σβύσει το 
κηροπήγιον, έπιτρέψατέ μοι τούλάχιστον νά 
ζητήσω καμμίαν εικοσάδα χωροφυλάκων.

— Είσέλθωμεν, είπεν δ βασιλεύς, στερρα τή 
φωνή, ίστάμενος ένώπιον τής θύρας τής μεγά
λης αιθούσης· σύ δέ θυρωρέ, άνοιξε ταχέως τήν 

θύραν ταύτην.
"Ωθησεν αύτήν διά τοΰ ποδος, δ δέ κρότος 

έπαναλαμβανόμενος ύπο τής ήχοΰς τών δόλων, 
άντήχησεν έν τή παρόδω ώς βολή τηλεβόλου.

*0 θυρωρός έ'τρεμεν ούτως, ώστε ή κλεις έ- 
κρότει το κλεϊθρον, χωρίς νά κατορθώση να ά- 
νοίζη τήν θύραν.

— ’Αρχαίος στρατιώτης νά φοβήται! είπεν 
δ Κάρολος ύψών τούς ώμους.—Εμπρός, κόυη, 
άνοιζατε τήν θύραν ταύτην.

— Μεγαλειότατε, άπήντησεν δ κόμης οπι- 
σθοχωρών κατά tv βήμα, άν ή Υ. Μ. μέ διέ- 
τατσε νά βαδίσω είς το στόμιον τηλεσκοπίου 
δανικού ή γερμανικού, ήθελον ύπακούσει άνευ 
δισταγμού, άλλ*  έδώ εινε δ άδης τον όποιον 

θέλετε νά περιφρονήσω.
Ό βασιλεύς άπέσπασε τών χειρών τοΰ θυ

ρωρού τήν κλείδα.
— Βλέπω καλώς είπε διά τόνου περιφρονη- 

τικοϋ, οτι εις έμέ μόνον εναπόκειται τούτο- καί 
πριν ή ό άκόλουθος αύτού δυνηθη νά τον έμπο- 
δίση, ήνοιξε τήν παχεΐαν δρυίνην θύραν, και 
είσήλθεν είς τήν αίθουσαν προφέρων τάς λέξεις 

ταύτας: « τή θεία βοήθεια ! » Οί τρε’ς αύ 
τοΰ ακόλουθοι, ωθούμενοι ύπο περιέργειας ίσχυ- 
ροτέρας τοΰ φόβου, ίσως δέ καί αίσχυνόμενοι 
νά έγκαταλείπωσι τον βασιλέα αύτών, είσήλ.θον 

μεν’ αύτοϋ.
Ή μεγάλη αίθουσα έφωτίζετο ύπο διαφόρων 

λαμπάδων. Μέλαν περιπέτασμα ειχεν αντικα
ταστήσει τούς άργαίους ζωοφόφους τάπητας. 
Το μήκος τών τοίχων έφαίνετο έν τάξει διατε- 
θειμένον. ώς συνήθως διά τών γερμανικών δανι

κών καί ρωσσικών σημαιών τρόπαια τών στρα
τών τοΰ Γουστάβου Άδόλφου. Διεκρίνοντο άντί 
σουηδικών σημαιών, πένθιμα σηρικά καλύμ

ματα.
Πολυπληθής συνέλευσις κατείχε τά θρανία. 

Αί τέσσαρες τάξεις τοΰ κράτους ( ή τών εύγε- 
νών, ή τοΰ κλήρου, ή τών πολιτών, καί ή τών 
χωρικών), έκάθηντο έκαστος είς τήν θέσιν τού. 
Άπαντες έμελανημόνουν καί το άνθρωπίνας 
όψεις έχον τούτο πλήθος οπερ έφαίνετο λάμπον 
έν βαθεΐ σκότει, έθάμβου ουτω τούς οφθαλμούς 
ώστε, έκ τών τεσσάρων τής περιέργου ταύτης 
σκηνής μαρτύρων, ούδείς ήδυνήθη έν τή πλη- 
θύει ταύτη νά γνωρίση πρόσωπον γ-νωστόν, ό
πως δ ήθοποιος άπεναντι πολυαρίθμου δημοσίου 
δέν βλέπει είμή συγκεχυμένην μάζαν, έν ·ρ οί 
όφθαλμοί του ούδέ tv δύνανται νά δια-κρίνωσιν 
άτομον.

’Επί τού ύψηλοΰ θρόνου άπο τοΰ δποίου δ 
βασιλεύς συνήθιζε νά άγορεύη προς τήν συνέ- 
λευσιν, είδον ουτοι πτώμα αίμα τοσταγές, φέ- 
ρον τά τής βασιλείας σημεία. Δεξιόθεν αύτοϋ 
παιδίον, όρθιον καί έπί τής κεφαλής στέμμα 
φέρον έκράτει σκήπτρον είς τήν χεϊρα · άριστερό- 
θεν, καθεστηκώς τήν ήλικίαν άνήρ, ή μάλλον 
άλλο φάντασμα, έστηρίζετο έπί τοϋ θρόνου. 
τΗτο ένδεδυμένος έθιμοταξίας, στολήν, ήν έφε
ρον οί άρχαΐοι διοικηταί τής Σουηδίας πριν ή δ 
Βάζα σχηματίσει βασίλειον. Έναντι τοΰ θρόνου, 
πολλοί έχοντες ήθος βαρύ καί αύστηοον, ένδε- 

δυμένοι μακράς μελαίνας έσθήτας καί οί όποιοι 
έφαίνοντο δντες δικασταί, έκάθηντο ένώπιον 
τής τραπέζης, έφ’ ής έβλεπε' τις μεγάλα φύλ
λα βιβλίων καί τινας περγαμηνάς. Μεταξύ τοϋ 

θρόνου καί τών θρονιών τής συνελεύσεως ύπήρχε 
τεμάχιον ξύλου κεκαλυμένου διά μελανός κα

λύμματος καί παρ’ αύτώ πέλεκυς.
Ούδείς τών έν τή ύπερανθρωπφ ταύτη συνελεύσιι 

έφάνη έννοήσας τήν παρουσίαν τοϋ Καρόλου 
καί τών προσώπων, άτινα συνώδευον αύτόν. 
Κατά τήν είσοδον αύτών, δέν ήκουσαν το πρών 

τον είμή μορμυρισμόν τινα συγκεχυμένον, έ- 

μέσω τοϋ δποίου το ούς δέν ήδύνατο νά άντι- 

ληφθή τών άρθρωμένων λέξεων ειτα πρε- 
σβύτερος τών μελανημονούντων δικαστών, έκεΐ- 

νος οστις έφαίνετο έκτελών καθήκοντα προέ
δρου ήγέρθη καί έκρότησε τάς έαυτοϋ χεΐρας 
τρις έπί τοΰ ένώπιόν του άνοιγμένου βιβλίου. 
Πάραυτα έγένετο βαθεΐα σιγή. Εύσχημοι πλου- 
σίως ένδεδυμένοι καί τάς χεΐρας όπισθεν των 
νώτων δεδεμένοι νεανίαι τινές, εΐσήλθον εις τήν 
αίθουσαν δ.ά τίνος θύρας κειμένης άπέναντ4 
τής ύπο τοΰ Καρόλου τοΰ XI άνοιγείσης. Έβά- 
διζον ύψηλή τή κεφαλή καί εύσταθεΐ τω βλέμ- 
ματι. "'Οπισθεν τούτων άνήρ ρωμαλέος, ένδε
δυμένος ποδήρη χιτώνα έκ φαιοΰ δέρματος, έ- 
κράτει τάς άκρας τοΰ σχοινίου, οπερ έδεε τάς 
χεΐρας τών νεανιών. *0  πρώτος βαδίζων, οστις 
έφαίνετο καί δ σπουδαιότερος τών πεφυλακισμέ- 

νων οστις έν τώ μέσφ τής αιθούσης προ τοΰ 
ζύλου, παρατηρών αύτο μετ’ άφάτου μίσους. 
Ταύτοχρόνως το πτώμα έφάνη τρέμυν ύπο 
σπασμωδικών κινήσεων, καί αίμα πρόσφατον 
καί ροδόχρουν έ'ρρεεν έκ τής πληγής του. *0  νε
ανίας έγονυπέτησεν, έτεινε τήν κεφαλήν δ πέ
λεκυς έξέλαμψεν έν τώ άέρι καί μετ’ δλίγον έπ- 
έπεσε -μετά πατάγου. Ρύαξ αίματος έκρούνιζεν 
έπι τοΰ άναβάθρου καί άνεμίχΐη μετά τοϋ αί
ματος τοΰ πτώματος, ή δέ κεφαλή πηδώσα 
έπανειλημμένως έπί τοΰ έδάφους, έκοιλίσθη [κε
χρί τών ποδών τοΰ Καρόλου, τούς οποίους έβαψε 
δι' αίματος.

Μέχρι τής στιγμής ταύτης ή έκπληξις κα- 
θίστα αύτον άλαλον άλλ*  έπί τή δψει τοιούτου 
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φοβερού θεάματο; ή γλώσσα αύτοΰ έλύθζι τών 
δεσμών προχώρησα; βήματά τινα προς τό Α- 

νάβαθρον, Αποτεινόμενο; πρό; τόν φίροντα μαν
δύαν διο'.κητοΰ, έπρόφερε θαρραλέω; τήν γνω- 

στοτάτην εκείνην τυπικήν ρήσιν.

—Ά ν είσαι θεόςώμίλει· άνεί- 

σαι δ "Αλλο; άφησε μα; έ ν ε ί- 
ρ η ν -ρ.

Τό φάντασμα τώ άπεκρίθη ήρεμα και διά 

τόνου πανηγυρικού.

— Βασιλεύ Κάρολε ! τό αίμα τούτο δεν 

θέλει χυθή έπι τή; βασιλεία; σου.... (ένταύθα 
ή φωνή έγένετο ήττον διακριτή), άλλά μετά 

πέντε βασιλεία;. Δυστυχία, δυστυχία, δυστυ
χία εί; τό αϊμα τού Βάζα !

Τότε αΐ μορφκί τών πολυαρίθμων προσώπων 

τή; έκπληκτική; έκείνη; συνελεύσεω; ήοξαντο 

νά γείνωνται άπλούστερα και νά ώμοιάζωσι 
πλέον ώ; κεχρωματισμέναι σκιαι, έντό; ολίγου 
έζαληφθεϊσαι· αί φαντασιώδει; λαμπάδε; έ- 
σβέσθησαν, αί δέ τοΰ βασιλέω; και τή; Ακο- 
λουθία; αύτοΰ δεν έφώτ.ζον πλέον ή τού; αρ

χαίου; τάπητα; έλαφρώ; ύπό τοΰ άέρο; κινού
μενα1.. Ήκουον προσέτι έπί τινα καιρόν, Αρκετά 
μελωδικόν κρότον, δν εί; τών μαρτύρων παρ

έβαλλε πρό; τόν μορμυρισμόν τοϋ άέρο; μεταξύ 
τών φύλλων, άλλο; δέ πρό; τόν ήχον, ον παρ- 
άγουσιν αί τή; μαγάδιο; (Άρπ) χορδαί, θραυό- 

μεναι καθ’ ήν στιγμήν έντείνεται τό όρνανον. 
Πάντε; ύπήρζαν σύμφωνοι ώ; πρό; τήν διάρ
κειαν τή; οπτασία;, ήν έκριναν οτι διήρκεσεν 
έπι δέκα ώ; έγγιστα δευτερόλεπτα.

Τά μέλανα καλύμματα, ή κοπεϊσα κεφαλή, 
τά αίματόεντα κύματα, άτινα έμόλυναν τό έ- 
δαφο;, τά πάντα ήφανίσθησαν μετά τών φαν
τασμάτων μόνον ή έμβά; τοϋ Καρόλου διετή- 
ρησε τήν έρυθράν κηλΐδα, ήτι; μόνη θά ήρκει 

νά τώ έπενθυμίση τά; σκηνά; τή; νυκτό; έ
κείνη; άν δέν είχον άρκούντω; χαραχθγ έν τή 

μνήμη αύτοΰ.

Έπανελθών δ βασιλεύ; εί; τό άναγνωστήριόν 
του διέταξε νά γράψωσι τήν έξιστόρησιν τών 

όσα ειδεν, είπε και ύπέγραψαν οί Ακόλουθοί 

του, είτα δέ και αύτό; δ ίδιο;.
Προφυλάξεις τινέ;, αίτινε; έλήφθησαν πρό; 

μή φανέρωσιν εΐ; τό δημόσιον τοΰ περιεχομένου 

τοϋ έγγράφου τούτου,δέν ήρκησεν δπω; μή τούτο 

γνωσθνί. καί μάλιστα ζώντο; έτι Καρόλου τοΰ 

XI ύφίσταται είσέτι, καί μέχρι σήμερον, ού- 
δ.ί; ύπετόλμησε νά άμφιβάλλη περί τή; αύθεν- 

τικότητο; αύτού. Τό τέλο; αύτού εινε Αξιοση
μείωτο*.

« Καί έάν οσα ώφθην διηγηθή;, λέγει δ βα- 
» σιλεύ;, δέν έχονται ακριβού; άληθεία;, έξαρ- 
» νοΰμαι πάσαν έλπίδα περί κρείττονο; βίου, 
» δν δύναμαι νά Αξιωθώ, Αντί τών άγαθών 

» πράζεων καί πρό πάντων Αντί τοΰ ζήλου ποό; 
» τήν ύπέρ ευτυχία; τοΰ λαού μου εργασίαν, 
» πρό; ύπεράσπισιν τή; θρησκεία; τών προγό- 
» νων μου,»

’Ήδη άν τι; ένθυμηθη τόν θάνατον Γουστά- 
βου τοΰ III, τήν δικαστικήν καταδίκην 
τοϋ Άνκαρστρόμ, τόν δολοφόνον αύτοΰ θά εύρή 

πολύ τό άνάλογον μεταζύ τού γεγονότο; τού
του καί τών περιπτώσεων τή; παραδόξου ταύ- 

τη; προφητεία;. /
Ό ένώπιον τών Αρχών καρατομηθεί; νεανία; 

παριστά τόν Άρκαστροάμ.
Τό έστεμμένον πτώμα είνε Γουστάβο; δ III.
*0 παϊ; είνε δ υίό; καί διάδοχο; αύτοΰ Γου

στάβο; Άλφόνσο; δ ly.
Ό γέρων τέλο; είνε δ δούξ δέ Σουδερμανή, 

θείο; Γουστάβου τοϋ ly, δστι; ύπήοξεν Αντιβα- 
σιλεύ;, είτα δέ βασιλεύ; μετά τήν παραίτησιν 

τοϋ Ανεψιού αύτοΰ.

β
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Δέν ειχεν εισέτε παρέλθει ή συγκινη· 
τήν δποίαν έπροξένησεν ή παράστασις ' 

γάμου τοΰ Φιγαρώ, δτε νέον Οραμα σπου
δαιότατου και πραγματικόν προσειλκυσε τήν 
προσοχήν τοΰ κοινού.

Μία βασίλισσα, εις καρδινάλης, μια τυ- 
χοδιώκτρια έκ βασιλικού αίματος, είς αμφί
βολος εύγενής, είς χωροφύλαξ, εις μυστη
ριώδης ξένος αγύρτης τε συνάμα καί συνω
μότης, ιδού τά πρόσωπα τοΰ δράματος. Και 
σκηνή μέν υπήρξε τό κακουργιοοικεΐον, Α- 
κροατήριον δέ, άπασα ή Ευρώπη.

"Οσάκις ή Ιστορία συνθέτει δράματα, τά 
παριστάνει συνήθως σπουδαία· τό προκειμε- 
νον όμως ύπήρξε φρικτον. Βλέπομεν πρίγκη- 
πα έκ τής οικογένειας Ροάν έγκαλούμενον 
έπί κλοπή, αρχιερέα συμπαραβαλλόμενον με 
έταίραν, τον πρώτον Αξιωματικόν τής Γαλ
λικής έκκλησίας ύποκύπτοντα εις τή ν κατη
γορίαν άτιμου Αλληλεγγύης. Βλέπομεν προ
σέτι βασίλισσαν, τήν θυγατέρα Μαρίας τής 
Θηρεσίας, καταντήσασαν νΑ παραίτηση) είς 
τήΰ τύχην διαδικασίας πλήρους σκανδάλων 
τήν Αμφιβαλλομένην Αρετήν της, καί τήν 
έξυβρισθεΐσαν τιμήν της. Άλλά καί οί εύγε- 
νεϊς αύτοί συνεταράχθησαν Αντέταξαν τούς 
Ροάν είς τούς Βουρβώνους, καί οί Απόγονοι 
τών ιπποτών διέσυραν πρώτοι τήν ύπόληψιν 
τής βασιλίσσης των. Οί ύπουργοί διηρέθη- 
σαν· ή Εύρώπη κατεκλύσθη Από λιβέλλους, 
καί έπί τέλους, έπειδή δ βίος τών μεγιστά
νων, αί ζηλοτυπίαι των, αί έριδές των, αί 
ραδιουργίαι των έςετέθησαν είς τούς ύποπνευ- 
ματισμούς τοΰ δχλου, ή καταφρόνησις ηυ- 
ξησεν Αντί νά έλαττωθή. *Ας  προσθέσωμεν 
δτι αύτό τό συνέδριον έξέδωκεν άποφασιν ά- 
φορώσαν τήν σύζυγον τοΰ βασιλέως καί μέ- 

γαν τινά Ιεράρχην τής έκκλησίας, καί ΰπέ 
βαλεν είς τήν δικαιοδοσίαν τών δικαστηρίων 
δύο δυνάμεις τάς δποίας έφθόνουν ολοι έως 
τότε καί τοι ΰπηρετοΰντες αύτάς. Ό νεωτε
ρισμός ύπήρξε βεβαίως τά μέγιστα έπίφοβος.

Άς ένθυμηθώμεν τάς χρονολογίας τό 4 783 
έγεινεν ή δίκη τοΰ περιδέραιου, καί τό 1789 
έξερράγη ή έπανάστασις!

Ό Ροάν ειχεν ήθος άξιοπρεπές, πολλήν 
φιλοδοξίαν, πνεΰμα, καρδίαν φλεγομένην άπό 
τήν δίψαν τώ·ν ηδονών, καί ροπήν άκαταμά- 
χητον προς τήν έπίδειξιν καί τήν πολυτέλειαν.

Ή Μαρία Άντουανέτ είχε συλλάβει μί
σος κατ’ αύτοΰ, τά αίτια τοΰ δποίου διερμη- 
νεύθησαν πολυτρο'πως. Οί φίλοι τοΰ πρίγγι- 
πος διηγούνται δτι, δτε ήτο πρέσβυς εις Βι
έννην, είχε γράψει πρός τόν δούκα Αίγκιλιών 
έπιστολήν δημοσιευθεΐσαν έκ προδοσίας, δι’ ής 
παριστάνετο Μαρία ή Θηρεσία κλαίουσα έπί 
τής διαμελισθείσης Πολωνίας, καθ’ήν στιγ
μήν καί αύτή ή ιδία έλάμβανε τό μερίδιόν 
της. Άλλοι βεβαιοΰσιν δτι δ Αουί Ροάν, δχε 
μόνον κατέστη ένοχοι, Αδιακρισίας είς τάς με
τά τής βασιλίσσης σχέσεις του, άλλά καί 
έκαυχήθη μέ Αναιδή κουφότητα. Ή τελευ
ταία αύτή ύπόθεσις δέν είναι Απίθανος- διότι 
καί τά ήθη τοΰ άρχιερέως δέν ήσαν δλως δι
όλου άμεμπτα, καί ματαιότητα πολλήν είχε, 
και οίησιν άπερίγραπτον.

Όποιονδήποτε καί άν ήτο τδ αίτιον, ή 
βασίλισσα τόν άπεστρέφετο· αύτδς δμως, άν 
καί προβιβασθείς παρά τήν θέλησίν της είς τά 
ύψηλότερα έκκλησιαστικά Αξιώματα τοΰ βα
σιλείου, δέν ήδύνατο νά συνειθίση τδ μίσος. 
Έδοκίμασε λοιπόν νά οικαιολογηθή, άλλ’ ά- 
πεβλήθη μετά καταφρονήσεως, καί αί έλπί- 
δες του δλαι είχον σχεδόν σβεσθή, δταν α
προσδόκητος τις περίστασις τάς άνεζωπύρησε.

Γυνή τις καταγομένη κατ’ εύθεϊαν γραμ
μήν άπδ τον βασιλέα 'Ερρίκον τόν Β', καί ε
πομένως φέρουσα τδ έπώνυμον Βαλουά, πα- 
ρουσιάσθη εις τδν Καρδινάλην. "II γυνή αύ
τή είχε καί πνεΰμα καί χάριν. Συνελθοΰσα 
πρδ μικροΰ είς γάμον μετά τοΰ κόμητος Δε- 
λαμώτ Αξιωματικού τής χωροφυλακής, ΰπέ-
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πεσεν είς παραδόξους τινάς δοκιμασίας, αίτι- 
νες συνέτεινον είς τό νά έπαυξήσωσι τήν συμ
πάθειαν ήτις έγεννάτο άπό τά φυσικά της 
θέλγητρα. Ό πατήρ της καταφαγών, ώς έ- 
λεγεν έκείνη, τά λείψανα τοΰ πατρογονικοΰ 
του πλούτου, έφυγεν άπό τάς πωληθείσας ι
διοκτησίας του διά νύκτας, άφοΰ πρώτον έθε- 
σεν έντός κανίστρου ύπό τά παράθυρά τίνος 
γείτονός του, τό νεώτερον τέκνον του. Σύρων 
δέ μεθ’ έαυτο'ΰ τά δύω άλλα καί τήν έγγυον 
σύζυγόν του, μετέβη τό πρώτον είς Ιίαρισίους 
και έπειτα είς Βουλώνιαν, όπου άπέθανεν έν
τός τοΰ νοσοκομείου, άφήσας μοναδικήν κλη
ρονομιάν τήν διφθέραν δι’ής άπεδεικνύετο, ό
τι δ άπόγονος τού ’Ερρίκου παρέδωκε τό 
πνεύμα έπι τής ψάθης ώς τις αγύρτης.

Τά τέκνα του όμως δέν έμειναν άπροστά- 
τευτα- ή μαρκέζα Βουλαινβιλιέ, οίκτείρουσα 
τήν δυστυχίαν των, τά έπεριποιήθη και τά 
άνέθρεψεν. Εσχάτως δέ ή Κυρία Δελαμώτ, 
άποδείξασα τήν καταγωγήν της, έλαβε καί 
σύνταξιν όκτακοσίων φράγκων.

Ιδού διά ποίων διηγήσεων γοητευθείς δ Κ. 
Ροάν, δέν έβράδυνε νά γείνη καί εύεργέτης 
καί φίλος τής νέας κομήσσης, καί νά κατα- 
στήση αύτήν έντός ολίγου καί φύλακα τών 
αυστηοίων τής καρδίας του. Αύτή δέ, έχουσα 
ήδη τήν προστασίαν τής Κυρίας ’Ελισάβετ, 
άπέβλεπεν είς άλλην μεγαλητέραν, τήν τής 
βασιλίσσης. Ό Καρδινάλης ένίσχυσε τήν 
έπιθυμίαν της, καί ή έκβασις ύπερέβη τάς 
ποοσδοκίας των διότι, ύποβαλοΰσα εις τήν 
βασίλισσαν αναφοράν, έπέτυχε τήν εύμένει- 
άν της, και συνομιλήσασα μετ’ αύτής, συνέ- * 
λαβε τήν έλπίδα εύνοίας ιδιαιτέρας καί έξσι- 
ρέτου οίκειότητος.

Όταν δ 'Ροάν έμαθε ταυτα έσκίρτησεν 
άπό τήν χαράν του. Ή νέα σχέσις τής κο
μήσσης άνεπτέρωσε τάς ελπίδας του- διό 
καί τήν παρεκάλεσε νά διαπραγματευθρ 

προσηκόντως μετά τής βασιλίσσης τήν πο*  
λύευκτον συμφιλίωσιν. ’Επειδή δέ ή Κ. Δε
λαμώτ συνήνεσε χωρίς δυσκολίαν, αί διαπρα
γματεύσεις ήρχισαν, ή ύπετέθη ότι ήρχισαν, 
καί πρώτον άποτέλεσμα έπέφερον τήν άδειαν 
τού νά δικαιολογηθή δ καρδινάλης. Έγραψε 
λοιπόν έκθεσιν, έλαβεν άπάντησιν καί έγρα- 
ψεν έκ νέου, είς τρόπον ώστε, χάρις είς τήν 
μεσαλάβησιν τής Κ. Δελαμώτ, ή μεταξύ 
αύτού καί τής βασιλίσσης άνταπόκρισις κα- 
τήντησε συστηματική.

Ή Μαρία Άντουανέτ έξεμυστηρεύετο τφοντι 
είς τήν Κυρίαν Δελαμώτ; Αί πρός τόν Καρδι. 
νάλην έπιστολαί ήσαν τάχα άληθεΐς ή πλα- 
σταΐ;

Άς σημειώσωμεν ότι αύταί αί άποδιδό- 
μεναι είς τήν βασίλισσαν έπιστολαί γεγραμμέ- 
ναι μέ ψυχρότητα καί συστολήν τό κατ’ άρ . 
χάς, έχρωματίσθησαν άνεπα σΊήτως μέ χρώ
ματα άτινα δέν ήσαν, δυνάμεθα νά τό είπώ- 
μεν, ούτε τού μίσους, ούτε τής καταφρονή, 
σεως· δτι ειχον διεγείρει είς τήν τεταραγμένην 
καρδίαν ταυ αισθήματα, τών όποιων δέν ήδυ- 
νήθη ούτε νά μετριάση τήν έκφρασιν, ούτε νά 
κανονίση τήν διεύθυνσιν, δτι είς ένα λόγον έ- 
πίστευσεν ότι ήγαπατο. Καθό άνώτερος πνευ
ματικός τού παλατιού, είχε μυρίας εύκαιρίας 
νά βλέπη τήν βασίλισσαν, έστω καί στιγμι- 
αίως· άλλ' ή ανυπομονησία του δέν έπερίμενε 
τάς περιστάσεις αύτάς· διό καί απ’ αύτής τής 
αρχής τής αλληλογραφίας, έζήτησε διά τής 
Κ. Δελαμώτ, ιδιαιτέραν συνέντευξιν.

Ιδού τί συνέβη.
Περί τά τέλη Αύγούστου τού 4 784, πε

ρίεργός τις σκηνή ήκολούθησεν είς τούς κή

πους τής Βερσαλίας.
Μεταξύ τήςενδεκάτης ώρας καί του μέσο» 

νυκτίου, είς τό βάθος μικρού τίνος δάσους, έ· 
φάνη τις μετημφιεσμένος, καί ούτος ήτον δ 
Καρδινάλης Ροάν, όστις έπήγαινε πρός συ- 

νά,τησιν τής βασιλίσσης. Ή νύξ ήτον ζοφε
ρά. Γυνή τις μέ κεφαλήν πανταχόθεν κεκα- 
λυμμένην καίμε μανδύαν λευκόν, έπερίμενεν 
είς τον προσδιωρισμένον τόπον. Όλος τεταραγ- 
μένος δ καρδινάλης προχωρεί, καί άκούει τάς 
λέξεις ταύτας· « ήξεύρεις τί σημαίνει τούτο; » 
καί συγχρόνως τόν έδωκεν ή λευκοφόρος έν ρό- 
δον, τό όποιον λαβών καί θέσας έπάνω είς 
τήν καρδίαν του έτοιμάζετο ν’ άποκριθή· αίφ- 
νιδίως όμως γνωστή τις φωνή έψιθύρισεν είς 
τό ώτίον του· « "Ελα, έλα, ή Δέσποινα και 
ή Κόμησσα Άρτουά έρχονται. »

Ό Καρδινάλης άνεχώρησε παρευθύς δρο
μαίος, καί ήλθε προς τόν βαρών Δεπλάντα, 
ένα τών οικείων του, καί πρός τήν Κυρίαν 
Δελαμώτ ήτις τον ειχεν άκολουθήσει. Καί 
οί τρεϊς έγειναν άφαντοι.

Έν τοσούτω, ή θέσις τής Κυρίας Δελα
μώτ μετεβλήθη δλως διόλου. Μέχρι τού 
1784, μόλις άπέζη διά τινων δωρεών τάς ό
ποιας έχορήγει είς αύτήν τό άνακτορικόν τα- 
μεϊον, δι’ άλλων βοηθημάτων διδομένων 
κατ’ αίτησίν της καί χάριν τής οικογένειας 
καί διά τής συντάξεώς της, τήν δποίαν ειχον 
αύξήσει μέχρι 1500 φράγκων. Είναι άληθές 
ότι ενίοτε έκαμεν έξωτερικάς τινας έπιδείξεις 
πλουσιότητος, άλλ’ έπραττε καθ’ υπαγόρευση» 
ποτέ μεν άλαζον»ίας ποτέ δέ τόλμης· διότι 
συχνάκις έλεγεν ότι δύω οί τρόποι δΓ ών 
πρέπει νά ζητή τις ελεημοσύνην, ή είς τήν 
θύραν τής εκκλησίας ή δι’ οχήματος.

'Αλλά το <784, όλα τά κατ’ αύτήν έ- 
λαβον νέαν μορφήν- ήγόρασεν όχημα, ίπ
πους, ειχεν οικίαν άνοικτήν, έπροσκάλει είς 
την τράπεζάν της σημαντικά ύποκείμενα, καί 
έν γένει ήκολούθει τήν τάξιν καί τάς συνή
θειας τής άνωτέρας κλάσεως τής κοινωνίας 
"Οσον δέ περί τών μετά τής βασιλίσσης 
σχέσεών της, περί ών δέν έπρεπε βεβαίως νά 
δμιλή έάν είχε λόγους νά φοβήται μή φωρα- 
θή ψευδομένη, όχι μόνον δεν τάς έκρυπτε δι

όλου, άλλά καί έκαυχάτο· καί τόσον ήσαν οί 
άνθρωποι πεπεισμένοι περί τής κρύφιας έπιρ- 
ροής της, ώστε έζήτουν καί τήν φιλίαν καί 
τήν προστασίαν της.

Τήν έποχήν έκείνην μετέβη είς Βαρ-συρ- 
ώβ. Επειδή τήν ειχον γνωρίσει άλλοτε έκεϊ 
πτωχήν, καί τών πτωχών τά μέσα μεταχει- 
ριζομένην προς πορισμόν άρτου, έξεπλήχθη- 
σαν άπό τήν σημερινήν πολυτέλειαν της. Εί
χε πλουσιώτατον κόσμημα έξ άδαμάν- 
των, — παρατηρητέον ότι τούτο συνέβη έν- 
νέα μήνας προ τής άγοράς τοΰ περιδέραι
ου, — έσθήτας κεντημένας τού Αυών, καί 
τά αργυρά της σκεύη ήσαν πάμπολλα καί 
έξαισίας κατασκευής. Έπλήρωσε τά χρέη 
της, ένθυμήθη καί τούς δανειστάς της έκεί- 
νους οίτινες ειχον λησμονήσει τά δάνειά 
των, καί έκαμε μυρίας εύεργεσίας· ώστε ή 
μήτηρ τοΰ Κ. Βενεώ, ήτις ειχεν έκτοτε συλ- 
λάβει άρίστην ιδέαν περί αύτής, δέν ήθέλη- 
σε πώποτε νά πιστεύση δτι ήτον ένοχος.

Πόθεν άρα δ τόσος αιφνίδιος πλούτος; Ό
σοι ήσαν μεμυημένοι είς τό μυστήριον τών 
μετά τού Ροάν σχέσεών της, έσκανδαλίσθη- 
σαν χωρίς ν’ άπορήσωσιν ώς οί άλλοι· δ 
Καρδινάλης ήτον ΰπέρπλουτος· άπό μόνον τό 

μοναστήριον τού Σαιντουαάστ έλάμβανε 
300,000 φρ. κατ’ έτος· τά έν Κουβραί υ
ποστατικά του τόν έδιδον 30,000 φρ είς δέ 
τήν Άλζάς είχε λαμπροτάτην οικίαν. Αλλ’ 
ήτο μάλλον άσωτος ή πλούσιος, καί τά χρέη 
του άνέβαινον τότε μέχρι δύω έκατομμυρίων 
διό καί απέδιδαν τήν κατάστασιν τής Κυρίας 
Δελαμώτ εις τήν έπί τού Καρδινάλη έπιρ- 
ροήν της, οΰτινος ή μεγαλοδωρία, ή άδια- 
φορία καί τό φιλήδονον ήσαν πασίγνωσται.

Αλλ έκτος τούτου ήδύνατο νά έγκατα- 
λείψη είς τήν πτωχείαν γυναίκα συντρέξα- 
σαν τήν φιλοδοξίαν καί τον έρωτά του; Βε
βαίως όχι, άφοΰ*  μάλιστα ή έπιτυχία έφαί- 
νετο έπιστέφουσα τάς έπιθυμίας του- ποτέ του 
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δέν υπήρξε τοσοΰτον εύτυχής. Δέν έπρόβλε- 
π·ν δ άθλιος τήν φρικώδη καταστροφήν του!

Πρό πολλοΰ οί άδαμαντοπώλαι τής αύ- 

λής, Bey μερ καί Βασσάνζ ειχον εϊς τδ έργα- 
στήριόν των έν περιδέραιου, δι’ δ έζήτουν έν 

καί ήμισυ εκατομμύριου φράγκων, και τδ 
δποιον έπροσπάθουν διά παντός τρόπου υά 

πωλήσωσι. Πολλάκις δ Βέχμερ άνεφέρθη 
περ'ι τούτου εις τήυ βασίλισσαν, άλλ’ έπι 
ματαίω.

"Οτε το 4 778 ή Μαρία Άυτουανέτ έγέν- 
νησε τδ πρώτον της τέκνον, Λουδοβίκος δ 

1^". εΐσέβη μίαυ ημέραν είς του κοιτώνα της 
δλως φαιδρός και μειδιών. «’Έχω κάτι τι νά 
σέ δώσω,» είπεν δ βασιλεύς, καί ήνοιξε πλου- 
σίαν τινα θήκην, έντός τής δποίας ήτον τδ 
περιδέραιου τοΰ Βέχμερ. Ή βασίλισσα έρρι- 
ψεν έπ’ αύτοΰ βλέμμα καταφρονήσεως, και 
το άπεποιήθη μέ ήθος έπιτετηδευμένον.

Έκτοτε ειχον παρέλθει ίκανά έτη. Ό 
Βέχμερ έπρο'βαλεν άλληλοδιαδόχως προτά
σεις περί τοΰ περιδέραιου του εϊς δλους τής 
Εύρώπης τούς ήγεμο'νας. Ότε τον ’Οκτώ
βριον τοΰ 1784 έτους ή βασίλισσα έγέννησε 
τδν διάδοχον, δ βασιλεύς, άλως περιχαρής 
διότι άπέκτησεν άρρεν, έπρόσφερεν έκ νέου 
εϊς τήν σύζυγόν του τό περιδέραιου· άλλά 
τήν φοράν ταύτην, ή άπάρνησις τής Μαρίας 
Άντουανέτ είχε τι ανεξήγητου καί άπροσδό- 

κητον. «Μήπως θέλης νά εϋκολύνης εϊς τόν 

Βέχμερ τά μέσα τοΰ νά δδηγή εϊς το Με
λόδραμα νέας κατεστολισμένας μέ άδάμαν- 

τας, καί έπιμένεις νά πλήρωσής τήν ανοη
σίαν του, συνενώσαντος είς έυ περιδέραιου 
τούς πολυτίμους λίθους, τούς όποιος έπρεπε 
ν’ άφήση νά κυκλοφορώσιν εϊς τό έμπόριον;» 
Έφαίνετο δέ τοσοΰτον ώργισμένη δτ’ έπρό- 
φερε τάς λέξεις αύτάς, ώστε ή νοσοκόμος της, 
ψηλαφίσασα τον σφυγμόν της και ϊδοΰσα ότι 
ήτον έρεθισμένος, παρεκάλεσε τόν βασιλέα νά 

μήν έξακολουθήση. Ό Λουδοβίκος άπεσύρθη 
τεταραγμένος. Τί έσήμαινεν δ παράδοξος, δ 
προσβλητικός μάλιστα εκείνος θυμός;

Προήρχετο τάχα άπό ζωηράν τινα και 
κρυφίαν έπιθυμίαν, τήν όποιαν κατηναγκά- 
ζετο νά μή έκπληρώση, έξ αιτίας τής έν
δειας του δημοσίου ταμείου, καί τής κοινής 

γνώμης παρωργισμένης κατά τών άσωτειώυ 
τής Λύλής ;

Ό Βέχμερ έν τασούτω δέν άπηλπίσθη. 
Περί τά τέλη Δεκεμβρίου τοΰ 1784, άκού- 
σας φηαιζομένην τήν έπιρροήν τής Κ. Δελα- 
μώτ έπί τής βασιλίσσης, έπρόστρεξεν εις τήυ 
μ-σολάβησίν της, προτείνας εϊς αύτήν πλου- 
σιώτατα δώρα, έάν έφερεν εις πέρας τήν ύ- 
πόθεσιν· άλλ’ ή Κ. Δελαμώτ άπέρριψε τήν 
πρότασιν. Έν τφ μεταξύ τούτω δ Κ. Σούζα 
παρηγγέλθη ν’ άγοράση διά τήν βασίλισσαν 
τής Πορτογαλλίας τό περιδέραιου. Ό Καρδι- 

νάλης Ροάν ήτο τότε εϊς Σαβέρν· έπέστρεψε 
δέ εϊς Παρισίους τήν 5 Ίαννουαρίου 4 783.

Τήν 24 τοΰ μηνος τούτου, ή Κ. Δελα
μώτ, ήτις, κατά τήν πρώτην μετά τών άοα- 
μαντοπώλων συνέντευξίυ της, έδειξεν ότι δέν 

ευχαριστείται νά άναμιγνύηται εϊς τοιαύτας 
υποθέσεις, άπήλθεν εϊς συνάντησίυ των, καί 
τούς εϊδοποίησεν ότι ό καρδινάλης είχε δια
ταγήν ν’ άγοράση τό περιδέραιου διά τήν 

Μαρίαν Άυτουανέτ, άλλ’ ότι έπρεπε νά τη- 
ρήσωσιν άκραν περί τούτου μυστικότητα.

Καί τωόντι μετά τινας ήμέρας ό καρδι- 
νάλης έπεσκέφθη τούς άδαμαντοπώλας, και 
ένφ παρετήρει διάφορα κοσμήματα, παρου- 
σιάσθη εϊς τάς όψεις του καί τό περιδέραιου. 
Είπών δέ ούτος ότι σκοπός κύριος τής έπισκέ- 
ψεώς του είναι τό νά μάθη τήν τελευταίαν 
τιμήν τοΰ περιδέραιου, έμαθεν ότι αυτή ητον 
ένός έκατομμυρίου καί έξακοσίων χιλιάδων 

φράγκων οτι άφοΰ ή Μαρία Άυτουανέτ ά
πεποιήθη πολλάκις νά τό άγοράση, άπεφά- 

σισαν καί έστειλαν τό σχέδιον του είς τήν ή- 
γεμονίδα τών Άστουριών. Ό καρδινάλης ά- 

πεκρίθη ότι έπροτίθ-το ν’ άγοράση τό κόσμη
μα, όχι οι’ εαυτόν, άλλά όι’ άλλον τινα τόν 
όποιον δέν είχε τήν άοειαν να όνομάση, καί 
οτι, έάν καί είς τό εξής δέν τόν έδίδετο αυτή 
ή άδεια, αί διαπραγματεύσεις θά έγίνοντο έπ’ 
όνόματί του έπρόσθεσε δ’ έπί τέλους ότι, κα
τά τάς οδηγίας του, δέν ήδύνατο νά πραγμα- 

τευθή τήν ύπόΟεσιν αύτήν είμή μέ μόνον τόν 
Βέχμερ, οστις ήτον δ άδαμαντοπώλης μεθ’ 
ού μόνου συνηκούετο ή βασίλισσα. Έπειδή 

οέ δ Βέχμερ έκαμε τήν παρατήρησιν οτι ή
τον άούνατον είς αύτόν νά πραγματευθή ύ- 
πόθεσιν τόσον σημαντικήν άνευ τοΰ συντρό
φου του, δ καρδινάλης άπεκρίθη οτι τότε ή
τον άναγκασμένος να ζητήση νέας δδηγίας. 

"Ε-εται συνέχεια.

—  t-8-e=  ——

Η ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΣ

ΧΗΡΑ
Al Ιρλανδαί είναι αδιόρθωτοι! Μακράν 

ζής πατρίδας των ούσαι, ήητούσι»· είς τό 
έ θ »· ι κ δ ν ποτδν νά εϋρωσι τής πατρί
δας αύτώ>· τή»· ά»·άμ>·ησι»·. « Τδ β ισκύ 
καί ρεθ ημάς γαία μ ιχθήτ ω πυρ ι» 
είναι, ώς φαίνεται, τό άζίωρά των. Μίαν 
ήρέραν καταδικάζονται, την άλλην έπα. 
ναρχίζουσιν, άρεριρνώσαι διά τήν είρ- 
κτήν. Τοιαύτη ή έζις! Άλλως τε, ϊσωςτό 
δεσμωτήριο»· έχει δι’ αύτάς πλείονα ή έν 
τοίς χλοεροίς κήποις θέλγητρα. Άν ρά- 
Λιστα περιωρίζοντο ρόνον εϊς τό πίνειν, 

τό κακόν θά ήτο μικρότερο»·, άλλά νά έ- 
νοχλώσι τούς διαβάτας!

Τούτων ούτως έχόντων, ή χήρα Βέττη 
Μήρεν παρίσταται εις τδ δικαστήριον, 

εικοστήν ίσως ήδη φοράν, κατηγορουρέ- 
νη έπι ρέθη και άσελγεία.

Ή κατηγορουρένη είναι γραίδιον ρα- 
κένδυτον καί δυνατής άπόζον οσμής βι

σκύ. Όδηγηθείσα είς τήν έδραν των κα- 
τηγορουρένων, έκαρε πρδς τδν δικαστήν 
ρικράν τινα κλίσιν τής κεφα.Ιής. Ίΐν 
τοϋ τόπου είδήρων.

— 'Ησουν έν πάήρει ρέθη όταν συ- 
νε.Ιήφθης χθες, είπεν ό δικαστής, .διατι 
δέν άφίνεις αύτήν τήν κακήν ζωήν;

— Άχ! κυρ δικαστή ρου! άν ήζεύρε- 
τε! ‘Τπέφερα ή καϋρένη! ΰπέφερα! Άφ’ 
ού τώρα ρ’ άφησε χρόνους ό πέρπτος 
άνδρας ρου, είραι απαρηγόρητος καί διά 
νά Λησρονώ τούς πόνους ρου 'παγαί
νω καί τσούζω. Ά! άν ήζευρε ή έντι- 

ρότης Σας τι θά ‘πή νά χάση ριά γυ
ναίκα τδν πέρπτον άνδρα της! έζηκο- 
Λούθει στοναχίζουσα.

— Δέν είναι τούτο Λόγος, έπανέΛαβεν 
ό δικαστής, πειρώρενος νά τηρήση τήν 
σοβαρότητά του. Διατι δέν ζητείς νά κερ

δίσης έντίρως τδ ^τωρί σου, χωρίς νιι έ- 
νοχΛής τούς ανθρώπους είς τδν δρό- 
ρου;

— "Αχ! Έντιρότατε, κ έχω τό ήθε
λα, άλλά κάνεις δέν ρ' έδέχθηκε!

— Είσαι άδιώρθωτας. Πάσας φοράς 
έπαρουσιάσθης εμπρός ρου;

— "Ω! Έντιρότατε, δέν ταΐς μετρώ 
πλέον, άπήντησεν ή ο’ινοράχλη ρετά 
κωμικής άφελείας.

— Είναι Λοιπόν τόσω νόστιιιον τδ 
4 >

ποτόν;

— Νόστιρον! άκοϋς έκεϊ! νόστιρον! 
Άλλά δέν ήζεύρετε τό λοιπόν τι είναι 

τό βισκύ; Ή Έντιρότης Σας είσθε "Αγ
γλος και γελάτε γΐά ’κείνα ‘ποΰ "βγάζει 

ό τόπος ’μας/ Νά ρή αγαπώ τδ βισκύ!
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Άμ’ αύτό μ’ άνασταίνει, μέ τρέφει, 
μέ ν. . !

— Αρκεί διέκοψ-εν ό δικαστής, έπι- 
θυμών νά κό^η τδν ενθουσιασμόν της 
κατηγορουμένης. Και αυτήν την φοράν 
βλέπω ότι θά συμβή καθώς και τάς άλ- 
λας θά σε καταδικάσω εις φυλάκισιν.

— Ώ! τά πόδια, σας νά φιλήσω, κυρ 
δικαστή ! λυπηθήτε μιαν πτωχήν Ιρλαν
δήν, ή οποία έχασε τδν πέμπτου άνδρα 
της! Σάς δίδω ύπόσχεσι πώς ότι.....

— Είναι ανωφελές δέν σέ πιστεύω 
πλέον θά φυλακισθής έπι δεκαπέντε η
μέρας.

Ή τάλαινα πεντασύξυγος χήρα εκ
πέμπει βαθύυ στεναγμόν και άπάγεται 
τοϋ δικαστηρίου, ότέ μέν κλονονμένη, 
ότέ δέ είς τδν τοίχον στηριξομένη, καί 
έκφράξουσα μεγάλη τή φωνή τήν δυσ- 
αρέσκειάν της, ότι έβλεπε τόσω άνηλεή 
και άκαμπτου τδν παλαιόν της φίλον 
τδν δικαστήν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΤΟΥ

ΕΝ ΣΙΑΤΙΣΤΗ
ΤΡΑΜΠΑΤΖΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

«■"Εστι δέ τις λόγος ανθρώπων 
τετελεσμένου έσλδν μήχαμαί 

σιγά καλύψαι».
(Πίνδαρος)

Ανθρώπινον άρα λόγον, ίνα μή εϊπωμεν 
καθήκον ιερόν και άπαράβατον έκπληροΰντες, 
διασαλπίζομεν « τετελεσμένον έσλόν» τήν έν 

τή πάτριοι ημών Σιατίστη ίδρυσιν τοϋ Τραμ*  
πατζείου Γυμνασίου. Η 24 μαρτίου, αυτή ή 
κλητή καί φεραυγής ήμερα, ύπήρξε καί θά 
ύπάρχϊ] εις αιώνα τόν άπαντα άνεπιληστος 
καί αείμνηστος έν Σιατίστη· διότι κατ’ αύ
τήν, ύπό τήν πρώτην κωδωνοκρουσίαν τών 
τριών συνάμα κωδώνων, ένηχηθέν ώς μυρ- 
μηκιά συνέρρευσε πανταχόθεν τό πλήθος τών 
κατοίκων εις τόν ώρισμένον τόπον, ένθα μετά 
τόν αγιασμόν, καθ’ δν ζητωκραυγαί έπασ- 
σύτεραι καί άγχινεφεΐς άνεφέροντο είς τόν 
αιθέρα, οϋρανοβάμονες δ' εύχαί άνεπέμποντο 
πρός τόν ουράνιον πατέρα ύπέρ τοϋ γαληνό
τατου καί σεπτού ημών Άνακτος, Σουλτάν 
Άπτούλ Χαμίτ Χάν, ειτα δέ ύπερ τοϋ εύερ- 
γετικωτάτου καί κλεινοϋ ήμών συμπατριώτου 
Μ. Τραμπατζή, ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν τό 
ώρολογιακόν κωδωνοστασίου έσήμαινε τήν 
μεσημβρίαν, δ δέ ούρανογίγας ήλιος μειδιών 
έκ τοΰ ήλιβάτου μεσουρανήματος άφθόνως 
τάς ακτίνας κατέπεμπε τοΰ ύλικοϋ πυρός, 
παρόντος τοϋ έριτίμου απεσταλμένου κ. Δη- 
μητρίου Μακρή, ώς μύδρος διάπειρος τοΰ ή- 
θικοΰ τής παιδείας φωτός, χειρί τοϋ Σ. άρχι- 
ερέως ήμών, άπονως κατετέθη δ θεμέλιος 
λίθος, φέρων λαξευτήν τήν έξής επιγραφήν, 
Τήν δε κρηπίδα βάλετο, χειρί ’Αθανασίου— 
Άρχιερέως τοϋ κλεινοϋ αγίου Σισανίου.

«Τραμπατξής Σιατιστεύς, ου κλέος, 
ου ποτ όλείται».

Δύο δ’ έξεφωνήθησαν λόγοι δ μέν ύπό τοϋ 
γηραιού διδασκάλου κ. Άθ. Άργυριάδου, δ 
δέ ύπό τοΰ σχολάρχου κ. Παυλίδου. Όταν 
δ’ δ γεραιός διδάσκαλος Άθ. Αργυριάδης 
γεραρφ τή φωνή ανέκραξε τρις κατ’ έπανάλη- 
ψιν τό έν τφ τέλει τής έπισυνημμένης προσ
λαλιάς Γένοιτο. ! Αί χειροκροτήσεις καί ζη
τωκραυγαί προβαίνουσι ίσχυρότεραι, ώς και 
έπί Μωϋσέως ποτέ αί ούράνιαι έκεϊναι σάλ
πιγγες, καί ουτω διελύθη τό πλήθος τών Σια- 

τιστέων, δμολογούντων τήν χάριν, κηρυτ- 
τόντων τον έλεον, ού κρυπτόντων τήν ευερ
γεσίαν. Μικραί αύται έκδηλώσεις τής άϊδίου 
ευγνωμοσύνης τής όφειλομένης παρ’ ήμών 
καί πασών τών έπερχομένων τής πατρίδος 

γενεών εις αιώνα τόν άπαντα έν τφ έκ Κ,ερ- 
κύρας συγχαρητικφ πρός τόν Σ. αρχιερέα 
τηλεγραφήματι εύχεται καί δ μεγαλώνυμος 
ιδρυτής Ιωάννης Μ. Τραμπατζής νά ώφελή- 
ση τό αρτισύστατου φερώνυμον Γυμνάσιον, 
Γένοιτο !

Ό λόγος δν δ κ. Άθ. ’Αργυριάδης έξεφώ- 

νησεν έπί τή περιστάσει ταύτη έχει ώς έξής:
Μεγαλώνυμε συμπατριώτα καί ίδρυτά 

τοϋ φερωνύμου γυμνασίου! Ούχί βαρυ- 
αλγών, ουδέ βαρίως φέρων, καθώς ποτέ 
ό Σόλων πατρίδος άδοξίαν· άλλ’ έκ χα
ράς σκιρτών καί δή λιγέως μέλπων τήν 
Σιατίστης παρούσαν εΰποτμίαν, άνέβην, 
ώς έκείνος είς άλλον τοϋ κήρυκος λίθον 
τόνδε καί παπταίνων πρδς σέ, στρέφω 
τδ ομμα πρός δυσμάς καί έξαλλος ύπό 
τής χαρμονής προσφωνώ σοι τά έξής:

«Αυτός κήρυξ ήκω άφ’ Ιμερτής Σ<ατί-
[στης»’

«Έκ κραδίης δέ μέσης ευχήν σοι προσ
άγω»·

Ζήθ' έπι μήκιστον Σιατίστης αγλαόν 
(«ρ»·ος».

Στρέφω ήδη τό δμμα καί τδν λόγον 
πρδς σέ έρίτιμε απεσταλμένε τοϋ Τραμ- 
πατξή Δημήτριε Ίωαννίτα φίλε Μακρή!

Ό έν γή φαιήκων τή Κέρκυρα, διαχει- 
μάξων πολύμητις γέρων Τραμπατξής, 
έν τω έθνικώ τής παιδείας άγώνι άπο- 
πειρώμενος άέθλων, ώς άλλος Όδυσσεύς, 
αύτώ φάρει άναίξας, τούτέστιν άποστεί- 
λας σε αντιπρόσωπον ένταϋθα είς τήν 

κραναήν αύτοΰ πατρίδα, έπί μάλα πολ' 
λά μεταξύ ούρεά τε σκιόεντα, θάλασσα 
τ’ήχήεσσα, διά στιβαράς χειρός τοϋ σεβ. 
αγίου Σισανίου κ. ’Αθανασίου τοϋ Με- 
γακλέους, ρίμφα καταθέτει τδν θεμέλιον 
λίθον τοϋ φερωνύμου γυμνασίου, παισ'ι 
Σιατιστέων ή δ’ άλλων Μακεδόνων φαει
νήν κρηπίδα παιδείας δίας. 'Π δέ τεκοϋ- 
σα καί φιλούσα πατρίς, ής αύτώ τδ ύ
δωρ γλύκιον τού παρ’ άλλοις γάλακτος 
και μέλιτος, ώς άλλη Άθηνα, αναφωνεί 
δι έμοϋ έκ τ’ όνομάξει.

«Καί κ άλαός τοι, όξε, διακρίνετε τό
[σήμα»

«Άμφαφόων έπεί ούτι μεμιγμένον έ- 
[σεί»· όμίλω,»

«’Αλλά πολύ πρώτον· σύ δέ θάρσει 
[τόκ δε γ’ άεθλον»

«Ούτις άθλούντων τόν γ’ ίξεται ούδ' 
[ύπερήσει».

Παν δέ γένος πολιτών, καί πάσα η
λικία πατριωτών αναφωνεί μέν έκάστοτε, 
Ζήτω ό μεγαλώνυμος ήμών συμπατριώ
της, ό μεγάθυμος καί μέγιστος τής πα
τρίδος ευεργέτης καί δωρητής Ιωάννης 
Μιχαήλ Τραμπατξής. Έν τή έξάλλω δέ 
ταύτη σήμερον χαρά, καί ύπερχείλω 
εκφράσει τής έπασσυτέρας πρδς τόν ευ
εργέτην εύγνωμοσύνης, πέποιθε καί ου
δόλως έυδοιάξει ότι «Γηθήσας Δίος Τρα
μπατξής» μεταφωνήσει Σιατιστεϋσι

«Τούτου νϋν έφίκεσθε, φίλοι, τάχα δ' 
[ιίστεροκ άλλον»

«Ήσειν ή τοσοΰτον όίομαι ή έτι μάσ- 
[σο>·».

Π.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΦΕΣΟΥ

—=ο=—

Ηοφά τής Α. Σ. τοΰ άγ. ’Εφέσου συνε
τά/θη και έξετυπώθη συνοπτική εχθεσις τής 
καταστάσεως τής έκπαιοεύσεως έν τή επαρ
χία 'Εφέσου, ώς έζής;

Καθ’ ίλην τήν επαρχίαν Εφέσου ύπάρ- 
χει 4 γυμνάσιου (έν Κυδωνίαις), 4 5 σχολαρ
χεία (εις Κυδωνίαις, Μαγνησίαν, Βριούλα, 
Πέργαμον, Ν. ’Έφεσον, Άδραμύττιον, Άξά- 

ριον, Μενεμένην, Ν. Φώκαιαν, Κινίκιον, Σώ 
μα, Κιρκαγάτσιον, Νύμφαιον, Κριτζαλιά καί 
Κασαμπαν), 57 δημοτικά σχολεία, 38 

παρθεναγωγεία, 29 νηπιαγωγεία και 42 
γραμματοδιδασκαλεια, έν συνόλω 454 δη
μοσία έκπαιδευτήρια.

Εις ταΰτα φοιτώσιν 6,349 άρρενες, 3,465 
κοράσια και 3,340 νήπια, τδ βλον 42,584 
μαθηταί. Ό αριθμός τών διδασκάλων ανέρχε
ται είς 440, τών διδασκαλισσών είς 408, έν 

συνόλφ 284.

Είς Κυδωνιάς μαθητεύουσιν 4,526 άρρε- 
να και Οήλεα, διδασκόμενα ύπδ 4 9 διδασκά
λων καί 4 2 διδασκαλισσών. Έκτος τοΰ γυ
μνασίου και σχολαρχείου, ύπάρχουσιν έκεΐ 3 
δημοτικά! σχολαί, 3 Παρθεναγωγεία καί 4 

νηπιαγωγεϊον.

Εις Μαγνησίαν καί Βριούλα ύπάρχουσιν 
άνά 4 σχολαρχεΐον, άνά 2 δημοτικά σχο
λεία, άνά 2 παρθεναγωγεία καί άνά 4 νηπι
αγωγεία. Μαθηταί καί μαθήτριαι είς Μα
γνησίαν 4 426 μετά 49 διδασκάλων καί δι- 

δασκαλισσών, είς Βρίουλα 4395 μαθηταί 
καί μαθήτριαι μετά 26 διδασκάλων.

Είς Πέργαμον, Ν. ”Ε®εσον, Άδραμμύτι- 

ον, Άξάριον, Μενεμένην, Ν. Φώκαιαν, Κι- 
νίκιον, Σώμα, Κιρκαγάτσιον καί Κασαμπαν 

ύπάρχουσιν άνά 4 σχολαρχεΐον, 4 δημοτι
κόν σχολεϊον, 4 παρθεναγωγεΐον καί 1 νη
πιαγωγείου, έκτος τοΰ Άδραμυττίου, ένθα ύ
πάρχουσι καί 2 γραμματοδιδασκαλεια.

Είς Πέργαμον μαθητεύουσι 392 παΐδες, 
είς Ν. Έφεσον 348, είς Άδραμύττιου 228, 
εις Άξάριου 629, Μενεμένην 452, είς Ν. 
Φώκαιαν 490, είς Κινίκιον 238, είς Σώμα 

275, είς Κιρκαγάτσιον 477, είς Κασαυ,πάν 
234.

Είς Νυμφαίου καί Κριτζαλία ύπάρχουσι 
άνά έν σχολαρχεΐον, μία δημοτική σχολή 
καί 4 παρθεναγωγεΐον μετά 234 μαθητών 
εις τδ Νυμφαΐον καί 485 είς Κριτζαλιά.

Είς Γκιόστεπε, Χαμηδιέ καί Χορόσκιοϊ, 
Γκιούλ μπαξέ, Σιβρισάρι, Ζεϊτινλή, Γιαγιά- 
κιοι ύπάρχουσιν άνά 4 δημοτική σχολή, 4 

παρθεναγωγεΐον καί 4 νηπιαγωγεϊον μετά 
473 μαθητών είς τδ α' χωρίου, 304 είς τδ 
β' , 208 είς τδ γ', 483 είς τδ <γ', 4 27 είς 
τδ ζ', καί 427 είς Τζομπανησίαν.

Είς Κορδελιό ύπάρχουσι 4 δημοτικά σχο

λεία καί 4 παρθεναγωγεΐον, μετά 269 μα
θητών.

Απλά γραμματοδιδασκαλεια μόνου ύπάρ- 
χουσιν ήδη είς τά έξής χωρία: Ναρλή δερέ 

μετά 33 μαθητών, Βακύριον 4 5 μαθηταί, 
Άτζαυόζ 35 μαθ. Τζουλού 35 μαθ. Όρ- 
γαμλή 30 μαθ. Φίλρ 22 μαθ. Χαμτζαμ- 
πεϊλή 20, Δερέκιοϊ 18. καί Κλισέκιοί 20 
μαθηταί.

Γραμματοδιδασκαλεια, άλλ’ ούχί μόνα, 
ύπάρχουσι καί είς Άξάριον καί είς Μάρμαρα. 
Είς τήν τελευταίαν ταύτην κωμόπολη*  ύ- 
πάρχει καί δημοτική σχολή καί νηπιαγω- 

γείου.

X. ,1. Γρηγοριαδου

ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΑ
ΝΥΜΦΗ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ

Α'.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Φθίνοντας Μαΐου τοΰ 1875 έτους, νέος είκο- 
σιτετραέτης άμα άφικόμενος είς Πειραιά είσήλ- 
θεν είς τήν σιδηροδρομικήν αμαξοστοιχίαν, και 
άνελθών είς τάς Αθήνας διηυθύνθη είς οικίαν, 
άφ’ ής γυνή προοεβηκυίας -ηλικίας έκβάσα τρυ
φερός κατησπάζετο αύτόν. Ή γυνή αυτή, ήτις 
ήτο μήτηρ τοΰ νέου, άντί νά χαρή διά τήν εύό- 
δωσιν τοΰ υΐοΰ της μετά λύπης έβλεπεν, δτι ού
δεμίαν βελτίωσιν ύπέστη ή ύγεία αύτοϋ, τήν ά- 
σθένειαν τοΰ οποίου, ύποσκάπτουσαν βραδέως 
αύτήν, ούδείς νά διαγνώσ-/) ήδύνατο.

Διάγων ούτος τδν συνήθη αύτοϋ βίον καί μή 
ών κλινήρης ούδεμίαν μεμψιμοιρίαν έξέφερε τδν 
χειλέων αύτοϋ, εί καί έπαισθητως έτήκετο. Έ_ 
ρωτώμενός υπό τδν ίατρδν, ούς συνεβουλεύετο 
εξαναγκαζόμενος ύπδ τδν συγγενικδν καί φιλι- 
κδν προσλιπαρήσεων, δέν άνέφερέ τι μαρτυρούν 
ώρισμένον πάθος, ή δέ επιστήμη ήδυνάτει ν’ ά- 
νακαλύψν) έπίφο€όν τι σύμπτωμα- ή διά τής 
χειρδς στηθοσκόπησις άπέδιδεν εύνοϊκους ήχους, 
ή δέ διά τής άκοής μόλις άντελαμβάνετο τους 
δτέ μέν βραδείς τής καρδίας παλμούς, ότέ δέ 
λίαν ταχείς, καί ένδ ούτε βήχα, ούτε πυρετόν 
ειχεν, ή ζωή αύτοϋ άπεσύρετο καί ύπεξέφευγε 
διά τίνος των άοράτων εκείνων ρηγμάτων, έξ 

ών ο άνθρωπος κατά τδν Ταρράσιον πλήρης έ- 
στίν. Ενίοτε παράδοξος συγκοπή καθίστα αύ

τδν ώχρδν καί ψυχρόν ώς μάρμαρον έ.-.ί έν ή 
δύο λεπτά ένομίζετο τότε νεκρός. Μετά ταύτα 
τδ τής ζωικής μηχανής ταλάντωθρ»ν, τδ στα
μάτησαν ύπδ μυστηριώδους δακτύλου, μή πα
ρακωλυόμενου πλέον, άνελάμβανε τήν κίνησιν 
αύτοϋ- δ δέ νέος, είς θν άποδιδόντες τδ όνομα 

του θέλομεν άποκαλεϊ Χαρίλαον, έφαίνετο, οτζ 
άπηλλάσσετα ονείρου. Παρέπεμψαν αύτδν είς 
λουτρά ιαματικά, άλλ’ αί τδν θερμδν ύδάτων 
νύμφαι ούδέν κατόρθωσαν ύπερ αύτοϋ, έπίσης 

καί τδ εις Φλωρεντίαν, εις Σμύρνην καί είς Κων
σταντινούπολή ταξείδιόν του ούδεμίαν έπήνενκε 
βελτίωσιν, άλλά μάλλον έδείνωσε καί άνέπτυξε 

τδ πάθος αύτοϋ. Ό γλυκύς άήρ τής Φλωρεν
τίας, ό ωραίος ήλιος τής ’Ιωνίας καί ό θελξί- 
ψυχος ούρανδς τής βασιλευούσης τδν πόλεων 
τής ύφηλίου, οί πολλούς άλλους ζωογονοΰντες 
καί σώζοντες ύπεδέξαντο αύτδν διά τής νυκτε- 
ρίδος, ήτις φέρουσα γεγραμμένην έπί τής πτέ- 
ρυγος αύτής τήν λέξιν μελαγχολία, καί 
περιϊπταμένη μεταξύ αύτοϋ καί τοΰ φωτός, έ
πληττε τδ άκτινοβολοϋν τοΰ προσώπου του 
χρδμα διά τδν κονισαλέων της μεμβρανδν.

Τοιοΰτος λοιπόν καί έν τοιαύτφ καταστάσει 
έπανελθών είς τήν πατρίδα του ήτο επόμενον 

νά προσελκύσν) τήν έκπληξιν καί λύπην τή; 
μητρός του Εύφροσύνης.

Ή οικία, έν’ ή μετά τής μητρός του ένδιγ- 
τάτο, καί έν’ή ηρξατο έπαναλαμβάνειν τάς 
άρχαίας αύτοϋ συνήθειας, ήν έκ διαταγής του 
ούτω διεσκευασμένη, ώστε παρείχε πάσαν άνε- 
σιν, όσην δύναται νά έ/T) νέος άγαμος. Άλλ’ έ- 
πειδή τδ έσωτερικον λαυ.βάνει έπί τέλους τήν 
φυσιογνωμίαν, ίσως δέ καί τήν σκέψιν τοΰ έν 
αύτω ένδιαιτωμένου, τδ δωμάτιον τοΰ Χαριλά
ου βαθμηδόν κατέστη χαρώνιον, τά δ’ έκ δα

μασκηνού ύφάσματος παραπετάσματα ώχριά- 
σαντα ήμαύρουν τδ δΓ αύτδν εϊσδύον φδς, καί 
ούτω μετεμόρφουν αύτό είς σκυθρωπόν και όντως 
πένθιμου ένδιαίτημα Τά ωραία χρώματα τδν 
μεγάλων άνθοδεσμων τοΰ πεποικιλμένου τάπη- 
τος ήλλοιώθησαν, οί έπικεχρυσωμένοι κόσσυμβοι 
έκαλύφθησαν ύπδ λεπτοτάτης κόνεος, αί θύραι
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έπανέπιπτον ή-.έμα, ό κρότος τών βημάτων τών 
σπανίων επισκεπτών άπεπνίγετο ύπό την πίεσιν 
τών ποδών έπι τοΰ χνοώδους τάπητας, ό δέ 
γέλως διεκόπτετο άφ’ έαυτοΰ εισερχόμενος είς 
τό δωμάτιον τοϋτο τό ψυχρόν καί σκοτεινόν, 
οπερ έν τούτοις έκοσμεΐτο ύπό πολυτελούς νεω
τερισμού. Βιβλία έρριμμε'να τήδε κάκεΐσε έπι 
τών πλουσίων και ικεγαλαπρεπών επίπλων προέ- 
διδον, οτι ό Χαρίλαος ήθελε δια μηχανικής αυ
τών άναγνώσεως ν’ άποκοιμίσν) ιδέαν άδιαλεί- 
πτως έπισπώσαν την προσοχήν αύτοΰ και κα- 
τατήκουσαν αύτόν. Επιστολή, ής ό χάρτης έ- 
κιτρίνισε και έκ τΰ^ς έπαφής έγένετο άνώμαλος, 
έκειτο έν τώ μέσφ τοΰ γραφείου ώς σιωπηλή τις 
έκπληξις τό άλγος αύτού άπεικονίζουσα.

Έν τώ πενθίυ,ω τούτω ένδιαιτήματι, ένθα 
διωλίσθαινον ώς σκιαί οϊ ύπηρέται και αί ύπη- 
ρέτριαι φέροντες ύπό μάλης πτεροσάρωθρον καί 
δίσκον είς τήν χεϊρα, και ένθα ούδέποτε γυνή 
ήθελε ριψοκινδυνεύσν) θέτουσα τόν πόδα, ό Χα
ρίλαος ήρέσκετο μάλλον παντός άλλου μέρους. 

Μή πιστεύων πλέον είς τό μέλλον δέν προδιέ- 
γραψε σχέδιόν τι βιωτικοϋ σταδίου έν αύτφ, 
άλλ*  ήρκεϊτο ζών έν άπομονώσει, είς τήν σωμα
τικήν καί ηθικήν αύτοΰ κατάστασιν συναδούση, 
νά άποστέλλη σιωπηλώς είς τόν ‘'Γψιστον τήν 
άπό τής ζωής παραίτησίν του άναμένων τήν ά- 
ποδοχήν αύτής. *Αν  φαντάζησθε δμως, δτι είχε 
πρόσωπον κντισχνον καί ύπεσκαμμένον, δψιν 
γεώδη, μέλη ήτονισμένα καί έν γε'νει εξωτερικόν 
παρουσιάζον καταφανή σημεία μεγάλης φθο- 
οάς, άπατάσθε· τό πολύ ήδύνατό τις νά δια- 
κρίνρ κηλίδας τινάς έρυθροφαίους ύπό τά βλέ
φαρα, κιτρίνας άποχρώσεις περί τήν κόγχην τών 
οφθαλμών καί τρυφερότητα κατά τούς κροτά
φους, ένθα φλέβες τινές ύποκύανοι διεκρίνοντο 
ύφέρπουσαι· ό σπινθήρ δμως τής ψυχής δέν έσε- 
λάγιζεν έν τώ όφθαλμώ τού Χαριλάου, τό θνή- 
σκον βλέμμα τού όποιου παρίστα άντίθεσιν πα
ράδοξον καί προύξένει θλιβερωτέραν έντύπωσιν 
ή τό λειπόσαρκον πρόσωπον μέ οφθαλμούς φλέ
γοντας ύπό πυρετού συνήθους νοσήματος.

Ό Χαρίλαος, προ τοΰ τοιούτου μαρασμού ίν 

νέος εύειδής, καί είσέτι τοιοϋτος ήν. Οί γλυκείς 
καί άμυγδαλωτοί αύτοΰ οφθαλμοί βαθέος κυανού 
χρώματος ώραϊζόμενοι διά κυρτών βλεφαρίδων 
δίκην θυσσάνων έπληροΰντο ένίοτε σπινθηροβό- 
λου ύγρότητος· άλλ*  δτε άνεπαύοντο καί δέν έ- 
ζωογονοϋντο ύπό πάθους τίνος, έβυθίζοντο είς 
τήν γαλήνιον έκείνην άταραξίαν, ήν έχουσιν οί 
οφθαλμοί τών κατοίκων τής ’Ανατολής, όταν 
ούτοι καθήμενοι παρά τοϊς καφενείοις τής κα- 
θωραϊζούσης τήν Σμύρνην εύρείας προκυμαίας ή 
παρά ταΐς μαγευτικαϊς άκταϊς τοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει Βοσπόρου παραδίδωνται είς τό 
κέφι μετά τό τελευταΐον ρόφημα τοΰ ναρ
γιλέ. Ή δψις του έστερεϊτο χρώματος, αί 
χεϊρές του ησαν άβραί καί λεπτοφυείς καί οί 
πόδες στενοί καί κομψοί· ένεδύετο καλώς χωρίς 
νά προηγήται μέν τοΰ νεωτερισμού, άλλ’ ούτε 
καί νά καθυστερώ έπί πολύ αύτού- έγίνωσκε θαυ- 
μασίως νά προκολνί τήν δικαίαν έκτίμησιν τών 
φυσικών αύτοΰ πλεονεκτημάτων, καί μολονότι 
δέν ειχεν άξιώσεις κομψευομένου καί τρόπους έ- 
πιτετηδευμένους, προύκάλει δμως τόν θαυμα
σμόν καί τήν περιέργειαν τών θεωμένων αύτόν.

Καί δμως ό άνθρωπος ούτος, δ έχων νεότητα, 
ώραιότητα καί πλούτον, ολα ταϋτα μέσα ικανά 
πρός έπιτυχίαν παντός καταθυμίου, διατί κατη- 
ναλίσκετο τόσον έλεεινώς ;

"Ισως εϊπη τις, οτι έξήντλησεν ούτος τζς 
διανοητικάς καί σωματικάς αύτοΰ δυνάμεις έν 
τή άκολασία, δτι αί τοΰ συρμού μυθιστορίαι διά 
τών έν αύταϊς έπιβλαβών ιδεών καί τών έρω- 
τικών αισχροτήτων διέφθείραν τόν έγκέφαλον 
αύτοΰ, δτι διολισθήσας είς τόν χείμαρρον τοΰ 
ύλισμοΰ είς ούδέν έπίστευεν, δτι τήν νεότητα 
καί τήν περιουσίαν του διασπαθίσας είς όργια, 
εύρέθη πρωίαν τινά ού μόνον άνευ οβολού, άλλά 
καί κατάχρεως. Ταΰτα πάντα είσίν ύποθέσεις 
πολύ τής άληθείας άφιστάμεναι Ό Χαρίλαος 
ό άκρω δακτύλω τών ήδονών γευσάμενος ούκ 
ήν δυνατόν νά ήσθάνετο κόρον καί άποστροφήν· 
ούτε άθεος, ούτε ακόλαστος, ούτε άσωτος ήν, 
ούτε έκδεδιητημένην διήλθε ζωήν, άλλά τούναν- 
τίον διήγε τόν βίον μελετών καί ψυχαγωγού- 

μένος. Έκάστην πρωίαν ήκροάζετο τών μαθη
μάτων τοΰ Πανεπιστημίου, τήν δ’ εσπέραν εγ
καθίστατο έπί τής κλίμακος τοΰ μελοδράμα
τος παρατηρών τόν καταρρέοντα καταρράκτην 
τών κου.ψών καί πλουσίων καλλωπισμών έδα- 
πάνα τό έτήσιον εισόδημά του χωρίς νά θιξω- 
σιν αί ό έξεις του τοΰ κεφαλαίου, έφ’ ώ καί δ συμ
βολαιογράφος αύτοΰ πολύ τόν έξετίμα. ΎΗτο 
λοιπόν νέος λιτός καί ανίκανος νά άνάψρ τό 
πύραυνον έρωτος άσεμνου, ή νά σαγηνευθν) άπο 
θέλγητρα κακώς όζοντα. Ώς πρός τό αίτ.ον δε 
τής άκατανοήτου καταστάσεως, έν ή διετέλει, 
καί ήτις κατήσχυνε τήν ιατρικήν έπιστήμην, 
δέν τολμώμεν νά τό διακηρύξωμεν, άλλ*  άφίε- 
μεν τήν φροντίδα είς αύτόν τούτον τον ήμέτε- 
ρον ήρωα νά δμολογήσρ τοϋτο.

Επειδή οί συνήθεις ιατροί δέν ήννόουν τήν 
παράδοξον ταύτην άσθένειαν, καθόσον δεν άν- 
έταμον είσέτι ψυχάς έν τοϊς άνατομικοϊς άμ- 
φιθεάτροις, κατέφυγον τελευταΐον είς τήν συν
δρομήν ίδιοτρόπου ιατρού έπανελθόντος έξ ’Ιν
διών μετά μακράν αύτόθι διαμονήν, καί έπι- 
χειροΰντος, ώς ή φήμη διέδιδε, θεραπείας ύ- 
περφυεΐς, έπί πλέον δέ ώς αγαθοεργού καί φιλ- 
ανθρώπου φημιζομένου.

Ό Χαρίλαος έκ προαισθήματος έφάνη φοβού
μενος τήν έπίσκεψιν τοΰ ιατρού τούτου, δν έθεώ- 
ρει πεπροικισμένον μέ οξυδέρκειαν ικανήν νά 
είσδύσν) είς τό μυστήριόν του, άλλ’ αί τής μη- 
τρός αύτοΰ έπανειλημμέναι παρακλήσεις ήνάγ- 
κασαν αύτόν νά συγκατατεθή είς τήν έπίσκε- 
ψιν τοΰ κ. Βερθελίνου.

'Ότε δ ιατρός είσήλθεν, δ Χαρίλαος ήν ήμι- 
κεκλιμένος έπί τοΰ άνακλίντρου, καί άνεγίνω- 
σκε βιβλίον ή μάλλον έκράτει αύτό, διότι οί ο
φθαλμοί του ήσαν προσηλωμένοι άπλανώς έπί 
τής έν τή τραπέζν) επιστολής, ήτις έφαίνετο, 
ότι ήν τό άντικείμενον τοΰ άλγους ώς καί τής 
έλπίδος αύτοΰ. Επιπόλαιος παρατηρητής ή
θελε νομίση, οτι ουδενα διατρέχει κίνδυνον δ νεα
ρός ουτος άσθενης, οστις είχε παρ’ ένυτώ έπί 
μονόποδος τραπέζης δεσμίδας σιγάρων άντί φι- 
αλιδίων ή ιατρικών ποτών, δσα αύστηοά φαρ

μακοποιία παρέχει είς τοιαύτας περιστάσεις.

Έπί τή ϊδιοτρόπω θέα τοΰ Ιατρού δ Χαρί · 
λαός, όσην καί άν ήθέλησε νά δείξρ άδιαφο- 
ρίαν, έξεπλάγη. Ό κ. Βαρθελϊνος ώμοίαζε προς 
μορφήν δραπέτιδα έκ τίνος φανταστικής διη- 
γήσεως τών τετριμμένων μύθων, ήτις περίφερα - 
μένη έν τώ πραγμ,ατικφ κόσμω έξεπλήσσετο 
βλέπουσα τήν δημιουργίαν ταύτην. Τό καθ’ ύ- 
περβολήν μελαγχροινόν αύτοΰ πρόσωπον έφαί
νετο άπερροφημένον ύπό ύπερμεγέθους κρανίου, 
τό δποϊον καθίστα έτι μάλλον εύρύτερον ή πτώ- 
σις τών τριχών. Έκτεθειμένον, φαίνεται ύπό 
τήν έπίδρασίν τών ηλιακών άκτίνων περιεβλήθη 
ένεκα τών έπαλ-) ήλων επιστρώσεων τών ήλιο- 
καυμάτων χρώμα πεπαλαιωμένου δρυοξύλου ή 
καπνισμένης εικόνας. Αί έπί τοΰ ίνίου λίαν ήραι - 
ωμέναι πολιαί τρίχες ήσαν συμπεπλεγμέναι είς 
τρία κάτισχνα πλεξίδια, έξ ών’τά μέν δύο δι- 
ηυθύνον^ο άνωθεν τών ώτων, τό δέ τρίτον άρ- 
χόμενον έκ τοΰ αύχένος κατέληγεν έκεϊ, ένθα 
ήρχιζον τά όρια τού μετώπου. Οί οφθαλμοί αύ
τοΰ έν τώ μέσω προσώπου καταπονηθέντος ύπό 
τής ήλικίας, διαπυρωθέντος ύπό φλο ερούς ού- 
ρανούς, καί καταναλωθέντος ύπό τής μελέτης 
καί τών έπιστημον.κών μόχθων έξήστραπτον 
κυανοί ώς κάλαϊς διαυγείς, ζωηροί καί νεάζον- 
τες κατά τρόπον παράδοξον. Τό βλέμμα τοΰ 
γέροντος ιατρού έπέφαινεν εΐκοσιν έτη, τό δέ 
τοΰ νέου εξήκοντα.. Ένδεδυμένος ήν κατά τόν 
στερεότυπαν κλασικόν τρόπον τών ιατρών έφε- 
ρεν έπενδύτην καί περισκελίδα έκ μέλανος έρι- 
ούχου ύφάσματος, καί έσωκάρδιον έκ σηρικού 
τοΰ αύτοΰ χρώματος, έπί του χιτώνας δέ με- 
γάλον άδάμαντα.

Τοιαΰτα έν συνόψει τά χαρακτηριστικά τοΰ 
ώς είπεϊν ίδιοτρόπου μέν, άλλά καί ώς ύπερ- 
φυώς θεραπεύοντας πεφημισυ,ένου τούτου ιατρού, 
τοΰ, κατά τήν κοινήν έκφρασιν, θαύματα παι - 
οΰντος, καί ήδη μέλλοντος νά έξασκήσ?) τήν 
διορατικότητα αύτοΰ καί τήν έπιστημονικ ήν 
δεινότητα έπί τοΰ Χαριλάου, τό μυστηριώδες 
τοΰ δποίου πάθος ούδείς τών σ νήθων ιατρών 
νά διαγνώσρ ήδυνήθη.
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Λαβών ουτος θέσιν παρά τφ Χαριλάω και 
ασκαρδαμυκτί προσηλώσας τούς οφθαλμούς του 
τφ επιτάσσει νά εϊπν) πάν ο,τι σωματικώς αι
σθάνεται, ί) προς πϋν ο,τι ψυχικώς πολεμεϊ. Ό 
Χαρίλαος έκπεπληγμένος έκ τής παραδόξου θέας 

τοΰ ΐατροΰ, προκατειλημμένος ύπδ της φήμης 
τών θαυματουργών αύτοϋ θεραπειών και κεραυ- 
νοβληθείς ύπδ τής άποτόμου και επιτακτικής 
έρωτήσεως αύτοϋ ένθεν μέν διετελει ύπδ τδ κρά
τος τοΰ φόβου, ένθεν δέ ύπδ την ιδέαν τής πρδς 
τδν μυστηριώδη τούτον ΐατρδν άποκαλύψεως τοΰ 

τιτρώσκοντος αύτδν αιτίου. Διακυμαινόμενος ού
τος και διστάζων έπί τινα λεπτά σχηματίζει 

αύθωρει την άπόφασίν του και στρεφόμενος πρδς 
αύτδν λέγει.

Ήμην, ιατρέ, εις τήν Φλωρεντίαν, ένθα διή- 
γον ήσυχον και άμέριμνον ζωήν διότι τακτικώς 
καθ’ έκάστην άπδ πρωίας εγειρόμενος παρεδιδό- 
μην εις γλυκείας καί τερπνάς άναρώσεις, μεθ’ 
άς γευματίζων έπεσκεπτόμην πρόσωπά τινα 
σπουδαίων φίλων είς τδ κεντρικώτερον τής πόλε- 
ως καφενεϊον, μεθ’ ών περί ποικίλων ηθικών άν- 
τικειαένων συνδιαλεγόμενος έπέστρεφον οϊκαδε, 
όπως παραδωθώ εις τδν μεσημβρινόν ύπνον περί 
τήν τρίτην μ. μ. ώραν έπορευόμην έποχος είς 
τάς Κασσίνας, αιτινες διά την Φλωρεντίαν είναι 
ό,τι τδ δάσος τής Βουλόνης διά τούς Παρισίους. 
Έκεϊ αί γυναίκες έν μεγάλω καλλωπισμφ έντδς 
μεγαλοπρεπών αμαξών ήμικεκλιμέναι έπι τών 
έκ βελούδου επιστρώσεων δέχονται τάς επισκέ
ψεις τών εραστών, τών έρωτοτρόπων, τών κομ. 
ψευομένων καί τών άκολούθων τών προξενείων, 

πάντων ίσταμένων μέ άσκεπή κεφαλήν παρά τά 
ανάβαθρα τών αμαξών. Διά πάντα κατέχοντα 
όπωςδήποτε διακεκριμένων κοινωνικήν θέσιν εινε 
ύποχρεωτική ή καθ’ έκάστην έμφάνισίς του είς 
τάς Κασσίνας. Άλλά γνωρίζετε ταΰτα πάντα 
έπίσης καλώς ώς έγώ. Έφοίτων έκεϊ τακτικώ- 
τατα τδ δ’ έσπέρας μετά τδ δεϊπνον μετέβαινον 
εις έφεσπερίδας ή εις τδ θέκτρον, ένθα άοιδός τις 
ήζιζε τδν κόπον ν’ άκουσθ-ρ. Διηρχόμην ούτω έ
να τών ευτυχέστερων μηνών τής ζωής μου σύ- 
νευτυχήσας νά καταβάλω ή κκί σχεδδν νκ έ- 

ξκλείψω τήν δια τον θάνατον τοΰ πατρός μου 
κατασχοΰσάν με ανίαν καί στηθικήν πάθησιν, 
ών ένεκεν ή φιλόστοργος μου μήτηρ μέ έπεισε νά 
έπιχειρήσω τδ ταξείδιον τοΰτο. Ή εύτυχία όμως 
αυτή δέν έμελλε νκ δ’.αρκέσγ, !

Ο.

Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΕΤΑΙ.

*0 ΐατρδς, οστις μετά προσοχής ήκροάζετο, 
έ ποίησε σημεΐον διά τής χειρδς πρδς τδν Χαρί
λαον νά έξακολουθήσν) τήν διακοπεϊσαν διήγη- 
σίν του. ‘Ο Χαρίλαος συγκεντρώσας τάς δυνάμεις 

του όλας, δπως άρυσθγ τδ άπαιτούμενον θάρρος, 
ήρξατο λέγων. Ήμέραν τινά μεγαλοπρεπής ά
μαξα έφάνη είς τάς Κασσίνας, συρομένη ύπδ 
ωραίου ζεύγους ίππων. ’Εννοείτε, ιατρέ, δτι ή 
άμαξα έκείνη δέν ήτο κενή· έν τή ταχύτητι 
τής κινήσεώς της ήδύνατό τις νά διακρίνρ μόνον 
τδ άκρον ύποδήματος ποδδς στηριζομένου έπί 
τοΰ έμπροσθινοΰ προσκεφαλαίου, πτυχήν πέπλου 
καί κροσσωτήν θολίαν έκ λευκοΰ μεταξωτού ύ- 
φάσματος. Τής θολίας συσταλείσης είδον νεάνι- 
δα άπαστρκπτουσαν έκ καλλονής άπαραμίλλου. 
Ήμην έφιππος καί ήδυνήθην ευκόλως νά προ
σεγγίσω καί νά παρατηρήσω μετά περιεργείας 
καί άκριβοΰς λεπτομέρειας τδ άνθρώπινον έκεϊνο 
καλλιτέχνημα. Ή ξένη έφερεν ένδυμα έχον τδ 
έπάργυρον στίλβον χρώμα, τοΰ ύποπρασινίζοντος 

υδατος, χρώμα, δπερ άλλως τε άμ.αυροϊ τήν έ- 
πιλήψιμον δψιν πάσης γυναικδς έχούσης την 
προπετή άξίωσιν νά ύπολαμβάνηται ώς ξανθό- 

χρους. Λευκδν καί πλήρες έξεχόντων ποικιλμά
των φιλοκαλίας ρινόμακτρον έκράτει είς τήν χεϊ- 
ρα, ής τδν βραχίονα τής θολίας άπτόμενον, έκύ- 
κλονε χρυσή σαύρα καταρτισμένη άπδ καλάϊδας- 

τοΰτο ήν τδ μόνον πολύτιμον κόσμημά της.

Έπεται συνέχεια.

10ΙΗ1Μ1
ΤΟ ΤΪΔΕΪΤΑΙΟΝ Η

I

'Επάνω σέ ’ιζτηΛοϋ βουνού σέ ριά μικρά 
[ραχοϋΛα 

πούναι τό σπήτι μιας γρηας δπου την 
[Λέν ΣοφοΰΛα 

τόν ιατρόν εφώναζαν νά διή τόν Λαβω

μένο 
ποϋ είχεν δ.Ιο τό πΛευρό ‘στο αίμα 

[βουτηγμένο.
II

Ό ιατρός έκύτταζε μέ προσοχή μεγάΛη 

την μαχαιριά πώς έφθασεν έως την 
[άμασχάΛη 

XI άφοϋ έσυΛΛογίσθηκε, ρέ σφαΛισμένο 

[στόμα, 
ειπεν είς τήν μανούΛάν του πώς «'ίσως 

ζήσ’ ακόμα» 

γΐά νά παρηγόρηση 
την κόρη την γυναίκα του ποϋ ορφανούς 

θ' άφήση.
III

Μιά εύσπΛαγχνη γειτόνισσα, καΛής τ/τυ- 

[χης· κοπέ.ΙΛα 
άπό τό άχ κι άπό τό βάχ νά μή τούς 

[έΛθη τρέΛΛα 
τούς είπε νά υπάγουνε ’Λίγο νά κοιμη

θούνε 
κι αύτή θά τον εννοιάζεται ώς δτου 

[νά έΛθοϋνε 
σάν μάννα τό παιδί της 

γΐά την ύγειά τοϋ γυιόκα της ποϋ δίνει 

τήν ψυχή της.

Εκείναις αί ταΛαίπωραις‘πήγαν νά κοι

μηθούνε, 
’Λίγον ύπνον νά πάρουνε, γιά νά ά- 

[ναπαυθοϋνε 
κι ή κόρη ετοιμάζει ο 'στοϋ κρεθβατιοΰ 

[ro πΛάγι 
νά δώση τ' άρρωστο φαγί ‘Λίγο ζουμί 

[νά φάγη 
και ύστερα νά βρέζη 

τήν liaXaL()l^ γιατρικά τό αίμα νιι 
[ρή τρέζη

ΜΙΛΘεν δμως ό άσπΛαγχνος ό σιδερένιος 
[χάρος

’ποϋ άπό Λύπας δέν γροίκα ούτ άπ' 
αύτών τό βάρος 

νά πάρη τόν Γιαννάκη τους 'π' τής κό

ρης τήν άγκάΛη 
προτοϋ νά ‘6γή ό ήΛιος και σηκωθούν 

κι οί άΛΛοι 
γιατί άν ‘ζημερώση 

άπ’ τά ποΛΛά τά κΛαύματα Ισως καί 

μετανοιώση.

Ή κόρη τρέχει ‘πάγι νά διή άν ήναι ζυ- 

[πνισμένοι 
νά πή πώς τόν Γιαννάκη τους ό Χά- 

[ρος περιμένη 
κι Ισως 'μπορέσουνε αύταΐς μάννα καί 

[θυγατέρα 
μαζύ μέ τήν γυναίκα του νά σώσουν 

τόν πατέρα.
Ό Χάρος δέν προσμένει 

καί πέρνει τήν ψυχίτσα του ‘στον ούρα- 
[ι ό έβγαίνει.

IV
Έζΰπνησ ή γυναίκά του καί τρέχει 

[’σιύν Γιαννάκη 
Ισως προφθάση καί τήν ’πή κανέν 

[γ.Ιυκό Λογάκι 
καί ήρχισε νά τόν ‘ρωτά πές με Γιαννά

κη πές με
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πόσαις φοραίς μέ χάαδεώες κΐ έγΛυ- 
[κοσύντυχές με, 

[έγώ ’μαι ή Χρυσώ σου 
’μέρα καί νύκτα πούμουνα ’στό πΛάγι 

[σεό πΛευρό σου.

Σκίφτει σιγά και τδν φιΛεί σάν χααδε- 
[}<έ>·η φίΛη 

κΐ όταν είδε πώς κρύωσε στο στόμα 
[καί στά χείΛη 

άρχισε γίά νά κΛαίγι πικρά, Ισως καί 
(κατορθώση 

με τά ποΛΛά της δάκρυα ζωή γιά vci 
(τδν δώση.

ΆΛΛ' ό Γιαννάκης μένει 
ακίνητος καί άΛαΛος καί δέν την συν

τυχαίνει.
V

Έζύπνησαν την κόρη του τρέχει κι αύ- 
(τή μέ δάκρυ 

καί έρχεται καί στέκεται στοϋ κρεβ- 
(βατιοΰ την άκρη 

καί Λέγι πώς ειν'άδύνατο γιά νάναι πο- 
(θαμμένος 

άφοϋ κτυποϋν αίφΛέβαις του θά ηναι 
(κοψισμένοος.

Τί Λες 'εσύ παπάκι; 
πρέπει ποτέ νά ’ρφανευθή σάν ’μένα κο- 

(ρυτσάκι;

Αντδ, ποτέ δέν θά γενή! καί πρέπει γιά 
(νά ζήσης 

γιά νά χαρής τά νιάτα σου τδ σπήτί 
(σ’ νά μή σβύσης 

κϊ άφήσης χήρα κΐ ορφανό μαζύ μέ τήν 
(μανοϋΛα, 

χωρίς ψωμί, χωρίς νερδ 
(μους τής ραχοϋΛας 
έγ’ ορφανή νά μείνω 

καί ύστερα χωρίς εσέ στδν κόσμον τί θά 
(γείνω ;

στους δρό-

Κι ένώ περνοΰσ’ τδ χέαι της 'πίσω άπ’ 
(τδ Λαιμό του 

έκ δάκρ' άπ’ τά ματάκια της στάζει 
(’στό κούτεΛό του 

τδν άγκαγιάζει τδν φιΛεϊ, επάνω στο 
(χειΛάκι 

καί Λέγει πώς ειν' ή Δέσποινα ή κόρη 
(τοϋ Γιαννάκη 

Εκείνος νεκρός ήτο 
κι άντίς φιΛί καΛΛίτερον τδ σάβανου θιι 

(ήτο.
VI

Πηγαίνουν καί στήν μάνναν του, ποϋ ύ
πνον δέν ’κοιματο 

πάρει καθοϋνταν κ’ έκΛαιε καί χίΛια 
(’συΛΛογάτο, 

τήν Λένε πώς άπέθανε, τδν είδανε έκ- 
(πνέων 

τώρα τδ παν ’τεΛείωσε κ" έΛπίς δέν 
(είναι πΛέον.

έΛα νά τδν 'νοιασθοϋμε 
κι άφοϋ τδν σαβανώσουμε νά τδν μοι- 

(ρο.Ιογοϋμε.

Συκώθηκεν ή δυστυχής, μέ τ άσπρα τά 
(μαΛάκια 

ριχμένα είς τήν ράχι της σάν τά μι- 
(κρά παιδάκια 

καί πέρνει τδ ραβδάκι της ’Λίγο γιά ν' 
(άκονμβήση 

χωρίς νά τήν έπιάσουνε, μόνη νά 
(περπατήση, 

νά πάγι νά διή τδ γυιό της 
ποϋ ήτανε τδ στήριγμα καί κανακάρικό 

(τΦ·

Σιγά, σιγά ’πΛησίασεν ωχρά καί φοβι- 
(σμένη.

κΐ άφοϋ καΛά τδν κύτταζεν επάνω του 
(σκυμμένη, 

βάζει τδ χέρι τδ δεζί καί τήν πΛηγή 
(σκεπάζει 

καί μέ τό άΛΛοΙτδ ζερβί αΰτόναν άγ- 
(καΛιάζει, 

μ’ άκοϋς τδν Λέγι παιδί μου 
άνοιζ’ τδ στοματάκι σου ποϋ νάχης τήν 

(ευχή μου.

"Ενα Λογάκι νά μέ πής ν’ άκούσω τήν 
(ΛαΛιά σου 

νά πάρης καί τήν κόρη σου μέσα 
(στδν άγκαΛιά σου 

καί τήν Χρυσώ 'στο πΛάγι σου καί ή 
(πΛηγή σ' άς γιάνη, 

αυτά νά 'διώ ν’ άζιωθώ κι ή μάννα σ' 
(άς ποθάνη.

Σκύφτει νά τόν φιΛήση 
θαρρούσα πώς μέ τδ φιΛί ζωή θά τοϋ 

(χαρ^η.

Τά χείΛια της μαζόνονται στά χείΛια 
(του κοΛΛοϋνται 

κι αί δαδ ψυχα! μέ τδ φιΛί στά χεί- 
(Λια άπαντοϋνται. 

Κΐ αίφνης βΛέπει τδν γιόκα της, ζώντος 
(δ·|ΐν νά έχη 

γ;ατί τής μάννας τό φιλί ούδέ νεκρός άντέ- 
(λ«· 

Τά 'μμάτια του ανοίγει, 
κυττάζει τήν μανοϋΛά του καί πάΛ' τά 

(ζανακΛείγη.
I. ΜΙΙΛΙΟΠΟΓΛΟΣ

ΜΑΙΟΣ

Τραγουδήσετε κοπέλλες 
μέ χαρούμενη καρδιά

κι’ ήρθ’ δ Μάϊς μέ τά ρόδα 
μέ τ’ αηδόνια στά κλαδιά.

Εις τά λούλουδα τοΰ κάμπου 
’στά χορτάρια τοΰ βουνοΰ 
πέφτει ’σάν μαργαριτάρι 
ή δροσιά τοΰ ο'ϋρανοΰ.

Εινε ώρα ’ποΰ στολίζει 
τούς αγρούς ή πασχαλιά 
και τό κΰαα πιά δέν δέονει ι - ι
τήν χρυσή ακρογιαλιά.

Όλοι οί βοσκο’. ’στά δάση 
ξαπλωμένοι στής μυρτιαις 
φλογεραις ’στής βοσκοποΰλες 
δλοι ρίχνουνε ματιαϊς.

Μαύρα ’μμάτια μέσ’ στά φύλλα 
χίλιοι μέσα ’στάκλαργιά 
δίχως φίλημα δέν μένουν 
σέ καμμιά πρωτομαγιά.

'Αχ! μή βλέπετε εμένα 
πλάσμα άμοιρο τής γής 
ή ζωή μου εινε πο'νος 
εινε δάκρυ τής αυγής.

Δέν συλλέγω πλέον άνθη 
δέν κυττάζω πιά καμμιά 
αποφεύγω τό λειβάδι 
καί ζητώ τήν ερημιά.

’Άν ή άπιστη έκείνη ..... 
μ’ αγαπούσε μιά σταλιά 
θεναείχα κ’ έγώ Μάϊ 
Οεναείχα μιά φωλιά.

Δέν θά έμενα μονάχο 
κνΛαρίσι θλιβερό 
νά θρηνώ καί ’στον ωραίο
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τής άνοίξεως καιρό

*Στοΰ Μαίου τήν σελήνη 
θείος έρως άγρυπνα 
τίς ποτέ είς τή ζωή του 
τίς τό Μάιο ξεχνά!

'Σάν ψυχή χαριτωμένη 
μέ τά 'ξέπλεκα μαλιά 
μαγεμένα λέγει λόγια 
στή θερμή του άγκαλιά.

Τραγουδήσετε κοπέλλες 
μ;ά φορά μέ τήν καρδιά 
κ' ήρθ’ δ Μάϊς μέ τά ρόδα 
μέ τ' άηδόνια στά κλαδιά.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ-

—, ι -------------

ΜΑΚΡΑΝ ΣΟΥ

Μαύρη, φίλη, σκληρά ειμαρμένη 
τήν ζωήν μου ταράττουσα χαίρει 

κ’ αιωνίως μακράν σου μέ φέρει 
νά στενάζω μακράν σου ποθεί.

Καί μ’ όδύνας και ρεύσεις δακρύων 
φεύγουν πάντοτ’ ήμέραι και φραι...

“Ώ ! νά ήσαν πλησίον αί χώραι 
ποΰ χωρίζουσι μίαν ψυχήν...

Τής ζωής μου τό έαρ, φιλτάτη, 
άπό τότε ποΰ έφυγ' άρχίζει 

νά μαραίνεται νά έξανθίζη 
δεινή φλόξ καταφθείρει αύτό.

Κ' είς τό πρόσωπόν τ’ άλλοτ' ήβάζον 
φθισιώντος χροιά έπεχύθη 

τ’ όνομά σου φωνάζουν τά στήθη

μ’ άπαντάς πλήν ή πέριξ ηχώ.

Ώ ! άν ήξευρες πόσας βασάνους 
δοκιμάζω, ψυχή πεφιλμένη, 

τό γνωρίζω δέν θ’ έμενε ξένη 
εις αύτάς ή καρδιά σου ποτέ.

Μέ όδύνας και ρεύσεις δακρύων 
φεύγουν πάντοτ’ ήμέραι και χρόνοι 

μένουν μόνον πικρίαι καί στόνοι 
θ’ άποθάνουν κ’ αύτά μέ εμέ.

Άστερόεσσα νϋξ ή ζωφώδης 
δι’ έμ’ έχει ιδίαν άξίαν 

τά γελόεντα φέρουν πικρίαν 
είς καρδίαν πονοΰσαν δεινώς.

Σ’ τής καρδιάς μου τήν θλίψιν συμφώνως 
σκυθρωπός και στενάζων βαδίζω 

λέξιν μίαν απλήν ψιθυρίζω 
λέξιν μίαν κεντώσαν φρικτώς.

Μετά γέλωτας πάντες κοιμώνται 
κ/ δλ’ ή φύσις σιγώσα κοιμάται, 

μόνος ένας δ νοΰς μου πλανάται 
ναι! τον ύπνον αύτδς άπωθεί

Μόνος ούτος είς δάση είς βράχους 
είς άγριας άγριων έρήμους 

μ άναμνήσεις και σκέψεις πένθιμους 
νά διάγη τόν βίον ποθεί.

Έλθέ ώ φάσμα της γλυκύ, 
ώ ούρανία κόρη, 

ητις μ’ ώρκίσθης άλλοτε 
μαζή μου πώς θά ζήσης 

καί μέ αύτό τό στόμα σου 
κι’ αύτό μέ παρηγόρει....

έλθέ, έλθέ είς ξένην γήν 
μαζή μου ν’ εύτυχήσης.

Έλθέ, έλθέ, και σέ ζητεί

ή πάσχουσα ψυχή μου 
σοΰ ή μορφή μέ συγκινεϊ 

μέ έλκει μέ ήδύνει 
έλθέ, καί σέ άναζητοΰν 

ώς πριν οί οφθαλμοί μου 
έλθέ λοιπόν δέν είσαι συ 

ή φίλη μου έκείνη ;....

Δέν είναι φεΰ ! τό σώμα σου 
ψυχή πεφιλημένη 

είναι σκιά ! ώ ! γέννημα 
τοΰ ψυχικοί» τυφώνος!

Τί μ’ ώφελεϊ άν εΐμεθα 
στενώς συνηνωμένοι. ..

άφοΰ στενάζω καί θρηνώ 
μακράν σου φευ ! καί μόνος.

Κ. Ε. ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΑ
----- =0—------

Αμερικανός τις ένταφιάσας πρό τινων μη ■ 
νών τόν άποθανόντα υίόν του, έγραψεν έπί 
τοΰ μνημείου τά έξής:

Κύριοι,
Ό νέος οστις κείται ένταΰθα ήτο υίός μου. 

Ήτο είς τό άνθος τής ηλικίας του ρωμαλέ
ος, καί βεβαίως θά έζη υπέρ τά 4 00 έτη. 
Άλλ’ ή άσωτεία, ή μέθη, καί ή άσέλγεια, 
ήγαγον αύτδν έδώ προώρως.

"Εστω τοΰτο, Κύριοι, παράδειγμα καί είς 
τά τέκνα σας.

★ *

Τιμών δ μισογύνης, ίοών ποτέ δύο γυναί
κας κρεμαμένας έκ τίνος συκής, ειπεν «Είθε 
νά δώσωσιν οί θεοί νά φέρωσιν δλα τά δέν
δρα τοιούτους καοπούς.»

Τά περίεργα έξ Αμερικής πάντοτε άνα- 
μένομεν. Κύριός τις τοΰ νέου κόσμου έγνω 
τόν έξής τρόπον πρός άπόκτησιν περιουσίας, 
καί έντός μικροΰ χρονικοΰ διαστήματος έγέ- 
νέτο πλούσιος !

— Τί δέ έκαμε;
Έδημοσίευσε διά τών έφημερίδων ότι «τφ 

άποστέλλοντι 20 έκατοστά ύποδεικνύεται αύ- 
τφ λίαν εύχερής τρόπος τοΰ κερδίσαι χρή

ματα.
Μετά παρέλευσιν χρόνου, άφοΰ δ καλός 

μας έκτήσατο σημαντικόν ποσόν έκ τών 
μυρίων άποταθέντων πρός αύτδν, ύπέδειξεν 
αύτοίς διά τών έφημερίδων τόν άπλούστατου 
αύτοΰ τρόπον:

Πράξατε είς άλλους δ,τι έγώ 
πρόςύμάςέπραξα καί θά κ ε ρ δ ί- 

σ η τ ε I ! !
♦

ΝΕΚΡΕΓΕΡΣΙΑ

Πρό τινων ήμερών μετηνέχθη είς τήν έν 
Παρισίοις Μόργην, άνθρωπός τις εύρεθείς νε
κρός παρά τήν Νέαν Γέφυραν, έν τοίς θυλα- 
κίοις αύτοΰ εύρέθησαν 40 φρ. καί έπιστολή 
σημειοΰσα απλώς τό όνομα καί τήν κατοι

κίαν του.
Τήν έπιοΰσαν δ έπιστάτης τής Μόργης 

έξεπλάγη μή ευρών έπί τής μαρμάρινης πλα
κός μήτε τόν νεκρόν μήτε τά ένδύματα αύτοΰ.

Άμηχανών καί μή δυνάμενος νά έννοή- 
ση πώς δ νεκρός ήφανίσθη κεκλεισμένων τών 
θυρών καθ’ ίλην τήν νύκτα, έλαβε τήν έ- 
πιστολήν καί πορευθείς είς τόν οίκον τοΰ ά- 
ποθανόντος, έρωτά τόν θυρωρόν:

— Ό Κύριος Ζιρώ;
— Είναι έν τφ δωματιφ.
— Πότε ήλθεν εις τον οίκον;

— Πρό δύο ώρών περί τήν πρωίαν.
— Τότε δ έπιστάτης άνέρχεται καί βλέ

πει έκπληττόμενος τόν χθές νεκρόν κείμενον,
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ζώντα καί προγευματίζοντα λίαν ήοέώς.
— Άραγε είσθε ύμεϊς δν έκομίσαμεν χθές 

τό έσπέρας νεκρόν ;
— Μάλιστα.
— Άλλά πώς έξήλθετε τής Μόργης ζών;
— Αγνοώ πώς έτυχον έκεϊ. Τοΰτο μό

νον γνωρίζω οτι πάσχω έξ επιληψίας ούτως 
ισχυρός, ώστε φαίνομαι ώς νεκρός.

— Χθές τό έσπέρας κατελήφθην υπό τοΰ 
πάθους παρά τήν Νέαν Γέφυραν, και έπεσον 
αναίσθητος. Περί τήν πρωίαν άναλαβών εί - 
δον βτι μετηνέχθην εις τήν Μόργην. Ή μαρ
μάρινη κλίνη και ή συντροφιά δύο άλλων 
νεκρών, οίτινες έκειντο παρ’ έμοί, δέν μέ ή- 
ρεσαν παντάπασι. Εύρών πλησίον μου τά 
ένδύματά μου ένεδύθην έν τάχει, καί άνοί- 
ξας κρυφίως τήν θύραν τό έκοψα λάσπι.

Ό έπιστάτης άποδούς αύτφ τήν έπιστο
λήν καί τό βαλάντιον άνεχώρησε σταυροκο- 
πούμενος.

Νεάνις τις Παρισινή άπαντα έν τινι συν
αναστροφή νέον τινα ώραΐον καί παρά πάν
των τιμώμενον. Αποδέχεται τόν έρωτα αύ
τοΰ· τό συμβολαίου ύπογράφεται καί μετά 
τινας ημέρας τελείται δ Γάμος.

Μετά τήν τελετήν δ γαμβρός έξέρχεται 
καί γίνεται άφαντος. Έφυγε δέ άποφέρων 
τήν προίκα, καί καταλείπων τήν νύμφην είς 
τά κρύα τοΰ λουτροΰ.

ΤΙ τάλαινα προσέρχεται πρός τούς δικά- 
στάς, οίτινες αποκρίνονται εϊς αύτήν.

— Κυρία μου είσαι άτυχεστάτη· δ σύ
ζυγός ο ου είναι φαυλόβιος.

— Τσα, ίσα, διά τοΰτο ήλθον προς Υμάς 
κύριοι δικασταί νά σάς ζητήσω τήν άδειαν 
όπως νυμφευθώ.

— Ά ! τοΰτο είναι αδύνατον.
— Διατί; καί ήδη τί ποιητέον ;
— Πρέπει νά περιμένης.
-— Νά περιμένω τί;

— "Εως ού δ άνήρ σου έπανέλθη ή άπο - 
θάνη.

— Καί έάν δέν έπανέλθη; ή άν ζήση 
πλέον έμοΰ ;

— Τοσφ τό'χειρότερον.
— Άλλ’ έάν ήγάπων τινά;
— 'Ατιμάζεσαι.
— Τά δέ τέκνα μου ;
— Έσονται νόθα.
— Άλλά τοΰτο είναι άδικον!... μιαρόν., 

άποτρόπαιον !... Διότι είμαι αναίτιος.
— Τοιοΰτος δ νόμος.
— Άλλά κύριοι δικασταί, είναι άληθές 

δτι έχετε τάς έλαφρυντιχάς περιπτώσεις ύπέρ 
τών έμπριστών, τών δολοφόνων καί τών πα- 
τροκτόνων. Είμεθα λοιπόν χείρονες τούτων ;

— Μάλιστα.
— Σάς έπαναλέγω... τοΰτο είναι μιαρώ- 

τατον !... άποτρόπαιον !...
— Τοιοΰτος δ νόμος.

ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Γ1ΪΡΚΑ I ΑΣ

Έν τφ έν Γαλατα Χαβιαρόχανον καί ΰπ' 

άριθμόν 9 κχταστήματι εύρισκετζι τό νεωστι 
έφευρεθεν και υπό τής A. Α Μεγαΰειότητ-.ς 
τοΰ Σουλτάνου έπιδοκιμχσθεν καί βραβευθεν 

άποτελεσματικώτατον κατά τής πυρκαϊας φάρ- 
μακον πωλούχενον εντός φιάλες έσφραγιτμένζς.

Ό εφοδιαζόμενος διά τοϋ ένεργζ,τικωτάτου 

τούτου μέσου δύ/αται νά θεωρϋί εαυτόν έν πλή- 
ρει ζσφαλείχ ουδέποτε φοβούμενος τήν τής 
πυρκαϊας μήνιν. Τό υγρόν τοΰτο ούδεν έκ τοΰ 
χρόνου άλλοιούμεναν ούδε έκ τών διαφόρων με

ταβολών τοΰ καιρού καταστρεφόμενον, ρίπτε- 
ται κατά τοΰ πυρός μετά φιάλης, ήτις 

άμέσως θραύεται, καταστέλλον αύτό ού μ ήν 
δ’ άλλά καί τήν τελείαν κχτάσβεσιν αύτοΰ έπι- 

φέρον.


