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7/ ηανΗχιος εορτή τής ΡίβάίρΓΟίία· 

Τί ωραία εορτή, Δον Κωνσταντίνε, ελεγέμοι 
ενθουσιώσα πρό τίνων ετών ή οικοδέσποινα, 
χατά τήν ήμέραν τήν προ τής παίαμονής 
τής εορτής τής Ρ ίβώ '^ΓΟί ία προς τιμήν τής 
γεννήσεως τής Παναγίας, τή 8 Σεπτεμβρίου, 
τί κόσμος συρρέει χάριν ευλάβειας! οΰ'τε οί 
κτώμενοι αμάξης (ένό:ι τους πλουσίους) έλλεί-
πουσιν. 

— Είπε μοι, άνταπήντησα πρδς τήν θρη-

σκομανή κα'ι δεισιδαίμονα οίκοδέσποιναν, τί 

γνωρίζεις περί τής ιδρύσεως τής εορτής και του 

εθίμου τού διανυκτεοεύειν; 

— Πώς! δεν γνωρίζεις;διέκοψέ με έκπεπληγ-

μένη, δεν ήξεύρω ποίος βασιλεύς ριψοκινδυ-

νεύων έν θαλάσσ/> νά καταπο·>τισθή έτά*/θη εις 

τήν χάριν της ν» μεταβή πεζός κα'ι ανυπόδητος 

χα'ι να διανυκτέρευση εκεί γονυκλινής χα'ι απο

δίδων ευχαριστίας. Σωθείς ού μόνον έξετέλεσε 

τήν εύχήν, αλλά χαί καθιέρωσε πρωτίστην 

ταύτην τών έορχών. 

— Αλλ' εγώ άνέγνων πολύ δια-^ορετικώς 
χαί πως έκτεταμένω; τά περ: τής παν »0/ίου α 
ναφερόμενα δηλ. αναφέρει ή Έκχλησί* κατά 
πρώτον τί) 1 207, δτι τδ σπήλαιον ήτο σκοτει-
νότατον, ό'τι ό Στράβων ειδεν έν ταΐς ήμέραις 
αυτού φ-γγίτας τινάς καΐ ό Αλ.φόνσος Β . τής 
Άρραγώνος καθήκε τδ γ/,πεοον και ήνοιςεν ετέ
ρας οπάς παραλλήλους και δτι κατά τό* ιστ . 
αιώνα Πέτρος τού Τολέδου έπλάτ^νε και έλι-
θόστοωσε τήν πρότερον στενήν και κε/.ονιαμένην 
διάβασιν. 

— Πού τά έμαθες ταύτα; αυτοί οί ξένοι 

γνωρίζουσι πλείονα ημών. 
— Επειτα οί Γάλλοι έβωταγώγησαν το 

σπήλαιον. 
— Μή μού τούς άναφέρτς, διότι έζήτησαν 

νά καταχτήσωσι τδ βασίλειόν μας, ώς ελεγέ 

μοι ό μακαρίτης πάππος μου. 

— Προ τεσσάρων αιώνων άπδ τήν έποχήν 

τών Αρραγώνων ό λ.αδς συνεθίζει νά συχνάζη 

κατά τήννύκ:α τής εβδόμης πρδς τήν ογδόην 

Σεπτεμβρίου. Οί'ίσπανοι ετρε^ον μέγαν σέβα-

σμδν καΐ απασα ή Αυλή μετά τής Αριστοκρα

τίας παρευρίσκετο, ώστε κατέστη ή έπισημοτέ-

οα τών εορτών. 
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— Εκείνοι ήσαν άνθρωπο·, καί έφοβοϋντο 

τον θεόν. 

— Ο Κάρολος Γ . καθιέρωσε προ; τούτοις 

τάς πομπώδεις παρατάξεις παντός τού διαθε

σίμου στρατού εκ τών Βασιλείων μέχρι της 

Εκκλησίας 

— Προς έμέ λέγεις ταύτα; Αν έβλεπες 

Δον Κωνσταντίνε, τί ο'ιραία παράταξις κατά 

την ίπονήν της παρελθούσης Κυβερνήσεως, τί 

μεγαλοπρέπεια, τί πολυτέλεια! Πάσα ή Αυλή 

πεζή, πεζιχόν και ίππιχον έκ τών πεζοδρομίων 

ένθεν καί ένθεν μέχρι της εκκλησίας, και κατά 

τήν ίεροτελεστίαν αδιάκοποι κανονοβολισμοί εκ 

τε τών φρουρίων καί τών πολεμικών πλοίων. 

Ή νυν Κυβέρνησις δε·» πιστεύει" κατήργησε τάς 

παρατάξεις και τώρα προς έμπαιγμον οί διανο

μείς εφημερίδων επί όναρίων γελοιωδώς έ σ : ο -

λιτμένων μεταβαίνουσα έν πομπή1 δια να ίϊσωσι 

το ετήσιο* νέον άσμα. 

— Ώ σ τ ε σεις οί άλλοι είσθε δυστυχείς 

ένθυμούμενοι παλαιάς δόξας; 

— Μή όμιλήτε* ημείς γνωρίζομεν τί άπω-

λέσαμεν 

— Αλλ ή εκκλησία παραδόξως διατελεί 

κεκλεισμένη κατά τήν νύκτα. 

— Δεν πειράζει - ό δρόμος χάριν εύλαβείας 

γίνεται* τρώγει τις καΐ πίνει και φέρει επανερ

χόμενος έκ τών σταφυλών της Παναγίας. Πρό— 

τερον υπό τήν ευλαβή έκείνην Κυβέρνησιν με-

τέβαινεν εις τήν πανήγυριν ταύτην, έκτος τού 

λαού, το άκρον άωτον της αριστοκρατίας, ήδη 

δέ μεταβαίνει ό χυδαίος όχλος καΐ οί άγυιόπαι-

δες, παρατάσσονται δε οί φιλοπερί^ργοι! 

— Ο t empora , 6 mores ! 

— Ήμεΐς δμως δέν θα λείψωμεν και έλ/ci* 

ζομεν δτι θα μάς συνοδεύσης, δια να ίδης τα 

διασωθέντα λείψανα αρχαίας μεγαλοπρέπειας. 

— Μάλιστα· άλλ' απαξ δια παντός. Μείνας 

κατά μόνας, ειπον κατ' έμαυτόν: «τα πάντα 

δονιμάζετε, το καλόν κατέχετε». Σκεφθείς δέ 

δτι είναι τού όχλου εορτή και χυδαιοθοινία, 

περιεβαλόμην ουχί εορτάσιμα, άλλ' οικιακά 

φορέματα, μετά είκοσι ρράγκων èv τψ θυλακίω, 

διότι δέν ήθελον να κάμω έν πάση περιπτώσει 

κ α κ ή φ ι γ ο ύ ρ α . Κατά τάς 9 λοιπόν μ μ· 

τή>·: παραμονής κατέβην, ώς Διογένης, παρ ε

κείνη, ήτις μετά τών δύο θυγατέρων ανέμενε 

με άνυπομόνως και έθεώρει έκ τού έςώστου τούς 

οχλαγωγικώς προς τήν πανήγυριν άπιόντας. 

Λαβών υπό τον βραχίονα μίαν τών θυγατέρων 

της, χάριν τιμής, προεπορευόμην συνάδων ταύ

τη και ταΐς δυσί παρακολουθούσαις κατά τήν 

νενομισμένην έθιμοταξίαν ή μάλλον β α σ τ ώ ν 

τ δ ΐ σ ο εις άσματα διαλέκτου, τά όποια ποσώς 

δέν κατελάμβανον, και περιστρέφων ελαφρώς 

ράβδον τινά ώς σημείον παλλικαριάς. Καθ ό-

δδν ήγοράσαμεν άντί ημίσεως φράγκου σύριγγας 

(σφυρίκτρας), πτερά κεχρωματισμένα, άτινα υ

πέστη-ίξαυιε' ενώ υ,έν ένθεν καί ένθεν τών 

πλευρών τού πλατέος πίλου μου, έκεΐναι δέ επ'ι 

τών πλοκάμων άνω τού δεξιού ώτδς, καί άόον-

τες, συρίζοντες, γελώντες καί εύφραινδμενοι 

έξηκολουθούμεν τήν πρδς τήν χάριν της άγου-

σαν. Εκατοντάδες ομίλων οικογενειών, έκα· 

τοντάδες άγυιπαίδων ένδεδυμένων εσχισμένα 

ενδύματα, ανυπόδητων, ακαθάρτων, κακώς α-

δόντω», ΰωνασκούντων άεννάως κα'. συριζόντων 

ήχηρώς, διέσχιζον τους βραδέως βαίνοντας καί 

διά ρητ ινωδών φώτων όχλαγωγικώτατα προί* 

εντο. Αί σειραί τών "αμαξών ήσαν αδιάκοποι, 

οί πεζοί μυρίοιδσοι, αί φωνασκίαι και ό θόρυ

βος απερίγραπτα - ένόμιζε δέ τις, δτι δλος εκεί

νος ό έκ τριακοσίων ώς εγγιστα χιλιάδων όχλος 

έκέρδησε τδ quateruo· ^τετράδα αριθμώ; λα

χείου) ή έσκέπτετο: «γαία , μετ' έμέ, πυρί 

μιχθήτω» ή δτι ειχεν αναγράψει έν ταϊς ση-

μαίαις του: «τδ σήμερον μέλει μοι, τδ αύριο» 

τίς οίδεν*.» Ουτω ώθούντες καί συνωθούμενοι, 

φωνασκούντες καί έκκωφευδμενοι, έμπαίζοντες 

καί έμπαιζόμενοι, άφικόμεθα προ της Εκκλη

σίας μόλις μετά δίωρον, δπου κατά τήν μεγά-

λην )εωφόρον, τήν προς τδ σπήλαιον καταλή-

γουσαν, πωληταί κοχλιών, πτερών, ινδικών 

σύκων, χάρτινων εικόνων της Παναγίας, συ-

ρίγγων καί απειράριθμα κινητά καπηλεία κατε

λάμβανον τήν όδδν μετά τών αγοραζόντων ί 

δειπνούντων όχλων. Αλλ' ημείς προέβημεν 

περαιτέρω* εδέησε νά διασχίσωμεν τδ σπήλαιον 
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καί νά παρακαθήσωμεν εις έν τών εκτός τού 

σπηλαίου καπηλειών. Ημην νέος, ήσαν νέα·., 

έκτος της οίκοδειποίνης, ήτις χάριν εύλαβείας 

άνεκτάτο δυνάμεων καί παρηκολούθει ϊίζν βρα

δέως, καθότι καί ημείς έπροχωρούμε / βραδύ

τατα έ'νεκα της αμήχανου προς τά εμπρός πο -

ρείας δια το άπειρον πλήθος τού όχλου καί τ ί ; 

έπασσυτέρας εκατοντάδας νεα/ιώ/ όγκωμένω/ 

χαί φερόντων άνημμένους ρητινώϊεις δαυλού;, 

ούς (νέους) ανάγκη ή τιμή έπρεπε νά σ;βασθώ -

μεν διά νά προσπεράσωσιν. Είναι ό^σ-ιολο; νά 

φα,ιτασθή τις τήν έν τψ σπηλαίο) οχλαγωγίαν. 

τον άένναο·/ θόρυοον παντοίων οξυτάτων φωνών, 

άσμάτω/ κ η τ ώ ν κατακραυγαζό/τω/ κυμαινό

μενων στιφών παντός φύλου καί π ίσης ηλικίας ! 

Τά βρέφη έφέροντο επί κεφαλή;, οί γέροντες ε-

βάδιζον παραπλεύρως καί οί νέοι προέβαινον 

χατά το μέσον θριαμβεύοντες, ενώ αί νέαι παρ— 

είποντο τούτοις συγκρατούμε/αι έκ τών βραχιό

νων, οί άγυιόπαιδες ετρεχον καί διέσχιζον τά 

πλήθη καί αί οικογένεια·, πρ-.έβαινον κάπως εύ-

ρύθμως καί ήσύχως. Έχρειάσθη ημίσεια ώρα 

νά δι·λθωμεν το σπ/,λαιον τής Κολάσεως, ένθ* 

αήρ ιχεόόν έξέλειπε, δυσοσμία ιπ.χ.νάτει πλεί

στη καί ίδρώς άπλετος κατέρρεεν έκ τών σ ω μ ά 

των τέλος άφικνούμεθα εις τήν έσχατιάν αυτού, 

εχμάσσομεν τον ίδρωτα, άναπνέομεν καθαρον α 

έρα, ΰπομειδιώμεν άλλήλοις προσβλέποντες και 

θαρραλέω; έξακολουθούμεν, όπως καταλάβωμεν 

θέσιν εν τινι καπηλείω, χάριν τού ύ.τοστάντος 

δι εύλάβειαν καμάτου κατά τήν διάσχισιν του 

σπηλαίου καί τής έπαισθητής πείνης. 

Τέλος πάντων έφιστάμεθα. Είσερχόμεθα εις 

μίαν αύλήν ουχί υπό αίθριον ούρανδν, άλλά 

σχιαζομένην ύπο άναδενδοάδων καί κατειλημ-

μένην ύπο διαφόρω» τραπεζών μικρών τε καί 

μεγάλων, έστρωμένων δι' οθονών χρώματος ύ -

πο)εύκου μετά καθισμάτων άνευ ψαθών ή β ά 

θρων. Παρά τη είσόδω προς τά δεξιά υπήρχε 

παγγάριον, κεκαλυμυένον δ^ά πινακίων, μαχαι-

ροπειρονίων, τυ.οίου τετριμμένου έ» άρ^'.λλώδει 

δοχείφ καί μεγάλων φιαλών μέλανος οίνου. 

Παρ' αύτω μάγειρος παχύτατος κάθιδρως, φαιό-

τατος, έ^ων τά στήθη καταφανή καί τάς ωλέ-

να; άποκεκα"/υ »μένας, ήτο άπηο'/ολημένος και 

μόλις διά νεύματος χειρός, επειδή έν τφ σ τ ό 

μα·;·, έφερε σιγίρ.ον άνημυ.ένον, άνταπέδο)κ:ν 

ήμϊν τον χαιρετισμόν. Περαιτέρω εβλεττέ τις 

μεταξύ καπνού καί αιθάλης μαγειρείο·/ φωτιζό

μενο/ δι αμυδρών βώτων ελαίου, πέντε πνινιΐς 

(fornell i) καί χύτρας καί κακκάβας έξα:μιζού" 

σα:. Προ ημών και καθ δλην τήν αύλήν το 

άκρον ά.ωτ;ν τού χυίαίου ό'/λου πιρακαθημίνον. 

τρώγον θορυβωδώς καί άδδηφάγως τά μακαρό

νια καί έκκενούν ιχίαν μετά τήν άλλην φιάλα; 

οίνου* έδώ καί έκει έπ: ποδός ή τους πόδας 

συγκαπτομένους άγυιόπαιδας αίροντα; xi l K V J -

ψούντας τοις πέντε δακτύλοις τής δεξιάς τά μα

καρόνια καί ταύτα καταβροχθίζοντας απνευστί 

άνευ ανακωχής καί οιονεί πνιγομέ/ους, ώς ή 

τηκομένη υπό τής πείνης γαλή συλλαβούσα 

ποντικό·/ θέλει νά τον καταφάγ/; άμάσητον. 

Ωΐϊ'.λον νά ύποφίρωσι πολύ. επειδή τ.νες αυ

τών δακρύοντε; έξίμαστον δ-.ά τής χϊ'.ρίοος ή 

τού κρασπέδου τού ιματίου τά δάχρυα εν τοις 

καγχασμοις τών γενναιοτίρο)ν. Κατοπτεύσας 

πάλιν μετά χυνικής ευαρέσκειας τά πτεροφόρα 

πλήθη και τήν δλην χορείαν τών αριστοκρατών 

τούτων, οΐτινες ήσαν έν έκείναις ταίς ώραις οί 

εύτυχέστεοοι πάντων παρεκάθησα μετά τών 

περί έμε εις έλευθέραν τράπεζαν καί μετά άρκε— 

τάς στιγμάς αναμονής καί έπανει)ημμένας κλή

σεις είδον τον άρχιτρίκλινον τού όχλου άναφαι-

νόμενον, ό όποιος ούδεν εξαιρετικό·/ εΤχεν ή 

ακάθαρτα διάζωμα, φορέματα καί χείρας. Μόλις 

πλησιάσας, «πόσου;» απευθύνει ήμϊν, ώς είθι

σται, τήνστερεότυπον λακωνικήν έρώτ/,σιν, εν

νόων πόσων σολδίω» εκάστων παράθεσιν μακα

ρονιών. 

— Πέντε, μετ' εξαίρετου χυμού δοματών. 

— Έμοί μελήσει, Έξοχώτατε. 

ΜόΛις αποκρίνεται καί έκλείπεται. Βαρέως 

εφερον τον τίτλον τού Έςοχωτάτου. Μετ 'ολ ί 

γον έτερος ά/υπόδητος παις φέρει ήμϊν παροψί-

δας, πινάκια, τρυβλία, άρτον, ποτήρια, μ α -

χαιροπειρόνια. Παροψίδας μετά κηλίδων κίτρι

νων καί κυανών, πινάκια, έν οίς ένιαχού 

έφαίνετο ή πρώτη ΰλη, άρτον, αθλίας ποιότητοί 
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ή ώμόν ή κεκαυμένον ή εωλον, μαχαίρια ώ ξ υ -

δωμένα χαί πειρόν.α έχ μετάλλου ευλυγίστου 

συν άνισομενέθεσιν ή έλλειπούσαι; αΐχμαϊ;. 

Μετά ταύ:α παρατίθεται ήμίν μέγα πινάχιον 

μακαρονιών έξατμιζόντων και οίνος έν φιάλη 

τεσσάρων λίτρων. Έχρειάζετο buon viso a 

Cattivo glUOCO κατά τήν γεύσ.ν των κακής 

ποιότητος άβράστων μακαρονιών π^οικεχυμέ-

νων οι υπόπτου και ετερογενούς χυμού και του 

έτι ετερογενούς ώςυμμένου αδυνάτου οϊνου, καί

τοι πάντες άπλήστως έγεύθημεν, ιδία δ εγώ, 

δστις διέμεινα επίτηδες νήστις καθ' δλην έ -

κείνην τήν ιστορικήν παραμονήν οια να συν-

δειπνήσω τή οίκοδεσποίνη και ταίς εαυτής θυ-

γατράσι. 
— Πώς ευρίσκεις τα μακαρόνια; 

— Εξαίρετα. 

— Τον οινον; 
— Γευστικώτατον. 
— Ούτος έδώ είναι ό καλλίιερός κάπηλος. 

— Το πιστεύω - δέν άμφιβάλ/ω ποσώς" μοί 

κακοφαίνεται μόνον, δτι άπόλλυται έκτος τής 

Νεαπόλεω; άνθρωπος, δστις έχει μέλλον. Εγε-

λώμεν πάντες άσβεστον γέλωτα και άπετρώ-

γομεν τα μακχρόνια, δτε ό άρχιτρίκλινος άνε-

φάνη έπανακάμπτων ευτυχώς πριν ή προσκληθη 

χαί συνιστά ήμίν το πνικτον, κρέας παρατχθέν 

ολίγφ ύστερον δια κΰνας, ώμον, αηδές κα'ι όστε-

ώδες. 

— Παί, έτ^ίμϊσον έψητόν, καλώς έψημέ-

νον χαί ειτα άλλάντχς (λουκάνικα; μετά φυλ-

λίδος. (σαλάτας) 
— Έξοχώτατε, ναί. 
— Δεν είμαι Έξοχώτατος, αλλά κτίστης. 
— Η μετριοφροσύνη σας είναι μεγάλη. 

— Τρώγομεν καΐ πίνομεν ώς είς τών πολ

λών προς τιμήν τής Παναγίας. 
— Πάντα είσθε Κύριοι και ήμεϊς κάμνομεν 

το χρένς μας. 

— Μετά τά ανωτέρω διαταχθέντα, φέρε ή-

μιν τυρόν, οπωρικά ανάμικτα και προσέτι δευ-

τ;ραν εκδ'.σ.ν οίνου. 
— Αμέσως, Κύριοι. 
Οΰτω έπληρώσαμεν τήν γαστέρα, άλλ' έπίο-

μεν πλέον τού δέοντος και ή βχσ.λεύουσα ευθυ

μία μετεβλήθη, ένισχυθεϊσα, εις ήμιμέθην. 

Ηθελε δ' αύτη δεινωθή περισσότερον δια τρίτης 

εκδόσεως οίνου και τών ομμάτων, ατινα έλα-

βον εντόνους διαστάσεις, αν δεν συ/ώρων εγκαί

ρως, δτι ήσαν ήδη αί 3 π μ κα' δεν έποίουν 

ηγεμόνα τον νούν, δτι ή επαύριον ήμερα δεν 

ωφειλε νά ίόη τάς παρεκτροπάς τής νυκτός, 

αλλ αύτη νά παραταθή και νά σταματήσω, ώς 

ό ήλιος ύπό τού Ιησού τού Ναυΐ, έ/ κατάκλει

στη δωματίω έπ'ι κλίνης, ήτις έστοώννυτο μετά 

γαστρεμαργικήν διασκέδασιν, και νά περικλει-

σθή ή γενομένη κραιπάλη μεταξύ δύο κατα

ναγκασμένων νηστειών. Έ χ συμφώνου προς 

τούτο αιτώ τον λογαριασμό ν άναβαί^οντ» εις 

τδ έ Σ ο χ ω τ α τ ι κ δ ν ποσόν τών δώδεκα 

φράγκων, μή συμπεριλαμβανομένου τού δώρου 

επί τφ προσκτηθέντι τίτλω τού Εξοχωτάτου, 

κα'ι έξοφλήσας τούτον προπορεύομαι, ώς και 

πρότερον, μετά τής ωραίας φίλης, ήμιμεθής ι
σχυρώς πως, αδων και φωνασκιών έν νεαπολι-

τική διαλεχτώ, έν ιταλική, ελληνική αρχαία. 

τε και δημώδει, γαλλική και κατά τινα τρό

πον γερμανιστί προς ά'σβεστον γέλωτα και ά-

νεκλάλητον εύθυμίαν τών περί έμΐ και τών 

ετέρων έπανακαμπτόντων οικογενειακών ομίλων. 

Ειχεν ήδη ριφθή ό κύβος, ή αιδώς χαί ή εύ-

κοσμία άπολώλαντο και ειχον φυγαδευθή έξ ε

κείνης τής βακχικής χυδαιοθοινίας, ώστε άνέ-

κραζον κάγώ: «τδ σήμερον μέλει μοι, τδ αύριον 

τίς οΐδε;» Προεπορευόαην δια βημάτων έσφαλ-

μένο>ν και ελαφρώς υποστηριζόμενος υπό τή; 

φίλης Βακχαίνης, έστεφανωμένος διά πολυπτέ-

ρων, συρίζο)ν και χαριεντιζόμενος ού πολλάκις 

εύ»υώς. Κατ εύιυχίαν δεν συνηντήθην ΰπ ου-

δενδς γνωρίμου. Εκείνη δέ ή ιστορική νύξ έ

μεινε τεθαμμένη, δτε δημοσιεύεται σήμερον 

χάριν τών συμπαθητικών καΐ επιεικών αναγνω

στών τού φίλου «Αιγυπτιακού Αστέρος», οΐ-

τινες κατενόησαν έκ πρώτης δψεως, δτι ή νεα

νική αύτη παρεκτροπή έγένετο ού δι άσωτίανί 

χείρωσιν ηθών, αλλά διά νά λάβω ακριβή 

γνώσιν τής έν λόγφ παννυχίου ςορτής, ήν το^( 
τήν χαρίζω, και διά νά έπικυρωθη τδ ρητόν : 

«τά πάντα δοκιμάζετε, τδ καλόν κατέχετε». 

Αρκετά Σέ υπέφερα διά νά μάθω, δτι ουδέ ίχνος 

ενυπάρχει ευλάβειας, αλλά συρροή όχλου πλεί

στη, θόρυβος έκκωφεύων, κοιλιοδουλία εξαιρε

τική,, άσματα ανόητα και κατανάλωσις χρημά

των διά νά πρόσκτηση τις βεβαίαν άσθένειαν 

υπό τήν διαρκή έπήρειαν τής υγρασίας, τής 

κάκιστης βρώσεως καΐ τής αηδέστατης γεύσεως. 

Εν Χεαπόλει. Κ Κ4ΑΑ1ΙΤΗΣ 

Ο Λ Π Ο Κ Ε Φ Λ Λ Ι Χ 1 1 Ι Χ 

(Συνέπεια "δε προηγ. φυλλάδιον.) 

X V I I 

''αν&α ό Γιώργιος α.ΙΑάσσιι όνομα 

Ο Δέ Λαβερύ, ας όνομάσωμεν αυτόν, ειχεν 
ΰστεροβουλίαν τινά υπδ τήν ιδιότητα τού ΰπη-
ρέτου. Δεν προσέφερε τάς υπηρεσίας του τψ κυ-
ρίω Δέ Νουμεζ £ όπως εξασφάλιση τήν εις 
Αφρική ν κάθοδόν του, άλλ' αφ ής είδε τήν 

μαρκησίαν έκρινε περι αυτής. 

Δι' αύτδν, γυνή τοιαύτη ήν κατάκτησις πο
λυτιμότερα ανυπολογίστου θησαυρού' ήγάπα 
τάς έξοχους, υπερήφανους κα'ι ίσχυράς ταύτας 
φύσεις. 

Αναντιρρήτως ή μαρκησία εκείνη, ή είκοσα-
έτις, ή παρθένος έτι και επιφυλασσομένη εις 
άνδρα άξιον αύτής' ή υπερήφανος εκείνη ερω-
τόληπτος, ήτις πρτύτίμα μάλλον νά μή θίξη 
διά τών χειλέων της τδ ποτήριον τής ήδυπαθεί-
ας ή νά ριψοκίνδυνεύση νά πίη έξ αυτού νέκταο 
κοινόν ή εκλεκτή εκείνη ψυχή και τδ άξιοθαύ-
μαστον εκείνο σώμα, έπρεπε νά καταχτηθώσιν 
ύπ άνδρδς, δστις ωφειλε μεγάλως πρδς τούτο 
νά μοχθήση. 

Ο Ραούλ έμελέτησε χαλώ; τδ σχέδιόν του* 

ήρίθμησε τάς προσφερόμενα; αύτψ ευκαιρίας, 

ωρισε τάς προσβολάς του, προεΐδε τάς έριδας. 

Πάντα τά θηράματα όμοιάζουσιν άλλήλοις. 

277 

Η γυνή είναι τδ θήραμα τού ανδρός. 
Ο δέ Ραουλ ήν μέγας κυνηγός! 

Ευφυής κα'ι δραστήριος συνάμα, ήν τέλειος* 
ό ρ.ψοκίνδυνος βίος εις δν έπεδόθη, έπροίκισεν 
αύτψ πολύτιμους ιδιότητας, ειχεν έκτακτον 
τόλμην ουδέν τδν έπτόει, ούοεν, κα'ι θά τον ί-
δωμεν, προσεπάθει νά ίδρυση έν τω κόσμφ β α -
σιλείαν άπαράμιλλον. 

Ην φρόνιμος, ισχυρός τδ σώμα και εις ά 
κρον αντιληπτικός. 

Τά φοβερά ταύτα όπλα δεν έθετο συνήθως 
εις ενέργεια ν* αλλ δταν ή ανάγκη τώ επέβαλ
λαν αυτήν, έποίει αυτών χρήσιν μετά πολνλής 
τής δεξιότητος. 

Τέλος έγνώριζε κατά βάθος τήν άνθρωπίνην 
καρδίαν. 

Έδοκίμασε τούς άραβας διπλωμάτας, τους 
λεπτότερους πάντων εν τψ κόσμφ. 

Ήγαπήθη υπδ τών ωραιότερων γυναικών της 
Αλγερίας κα'ι έγνώριζε (τήν καρδίαν τής γυ 
ναικός. 

Α! γνώσεις αύται ώφειλον νά τώ χρησιμεύ-
σωσι μεγάλως. 

Ούτω, εί χαι έκτιμήσας τήν άξίαν τής μαρ
κησίας ώ ; άνωτάτην, δέν ήπατήθη' αύτη ήτο 
γυνή έξοχος, αλλά γυνή, δηλαδή υποκείμενη 
εις τάς αδυναμίας, τάς προλήψεις, τάς απο
πλανήσεις. 

Επομένως ό Ραούλ ήν πεπεισμένος δτι ο 
φείλει τις νά έκκλήττη τάς γυναίκας δπως δε-
λεάση αύτάς 

Εκρινε ιήν θέσιν του έξαίρετον. 

Τώ δντ,ι έν τφ προσώπφ τού ΰπηρέτου προσέ-

βαλλεν ή φυσικωτάτη εΐκών τού ευγενούς. 

Τδ νά φέρη εις άμηχανίαν τήν κόμησσαν, 
νά θέση εις ένέργειαν τήν βαντασίαν της, να 
έξαναγχάση αυτήν οπ-ος άσ/ολήται περί αυτού, 
υπήοξε τδ πρώτον έργον τού Ραούλ* νά ΰψωθ^ 
πρδ τών οφθαλμών της ούτως, ώστε νά εΰχηται 
δπως εύρη άνδρα ώς αύτδν μεταξύ τών ισοτίμων 
αύτη, ΰπήρξεν ακολούθως ή μέριμνα αυτού. 

Τέλ,ος, τδ νά ειπη αυτή: είμαι ό Ραούλ ΔΙ 

Ααβερύ, ήτοίμασα γιγαντιαία σχέδια, έσο έμή! 

τοιούτον ήν τδ τρίτον μέρος τού προγράμματος. 

ΑΣΤΗΡ 
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ήθελε νά μή άνήκη εις αυτήν, αλλ αυτή εις 

εκείνον. 
Ο Ραοϋλ δέν άπέκουπτεν εις εαυτόν 8ΤΙ ε ι 

μέλλε νά ύποστή και αποτυχίας· αί αξιώσεις 

τής γυναικός ταύτης ήτις έκρίνεν έαυτήν άξίαν 

ενός ημιθέου τής αρχαιότητος—καΐ ήτο πράγ

ματι τοιαύτη—βεβαίως πολλά προσκόμματα θά 

παρενέβαλλον αύτφ. 

Αλλ' ό Ραούλ δέν έξετίμα ποσώς τους ϊϋχε-

ρεΐς θριάμβους. 

Αλλως τε ήσθάνετο κάλλιστα δτι ΰπέβαλλεν 

όλόκληρον τον βίον του εις τον ερω-.α τούτον» 

δστις έπέπρωτο ν' αύξηθή, αδυσώπητος δέ καΐ 

ολέθριος νά έπιβληθή αύτφ. 

Ηθελεν ή νά άγαπήση αυτόν ή μαρκησία 

και νά ύποβληθή εις τον ζυγόν του ολοσχερώς, 

η νά τον απόκρουση καΐ νά μή έπιζήση τού 

αίσχους τούτου. 

Πάς άλλος έν τη θέσει τού Ραούλ θά έπίστευ -

εν ότι ένίκησε μετά τήν σκηνήν τής προτεραίας -

άλλ' ούτος έπίστατο τον νόμον τών αντιδράσεων 

και απεναντίας προσεϊχεν. 

Ο,τι δέ προεϊδε συνέβη. 

Ο ενθουσιασμός τού μαρκίωνος κατά τι έ -

ψυχράνθη 

Η κ. Δέ Νουμέζ κατέστη μάλλον αγέρωχος. 

Η θέσις έδυσχέραι/εν. 

Έν τοιαύτη περιπτώσει έκτακτόν τι γεγονός 

σώζει τά πάντα - ό δέ Ραούλ έγίνωσκε νά δημι-

ουργήση αυτό. 

Έσκέφθη δτι έπρεπε νά στερηθή αυτού ό 

μαρκίω/, νά έπιβαρυνθή διά τών φροντίδων τού 

ταξειδίου και νά δυσανασχέτηση διά τήν άπου-

σίαν αυτού ήλπιζε δέ δτι και ή μαρκησία θά 

ήσθάνετο αυτήν, 

Προσεποιήθη λοιπόν οτι άσθε;εί έκ πυρετού 

και παρεπονείτο δτι πάσχει έκ σφοδράς κεφα

λαλγίας* τοσούτο δε έφαίνετο αδιάθετων, ώστε 

6 Ίωσή(ί εδέησε νά τον άντικαταστήση. 

Τό ξενοδοχεΐον, όπερ έξελέξατο ό Ιωσήφ, ήν 

άθλιον, τό δεϊπνον έλεεινδν, ή δέ υπηρεσία έν 

γένει αμελής. 

Έν τώ θεάτρω παρεστάθη «Ροβέρτος ό Δ ι ά 

βολος». Οί ηθοποιοί άπεδοκιμάσθησαν ή δέ 

μαρκησία έφυγε πριν λήξη ή παράστασις. 

Ο κύριος Δέ Χουμεζ ήτο μελαγχολικός και 

εκλείσθη έν τώ θαλάμω αύτοϋ. 

Τή μαρκησία έχορηγήθη δωμάτιον ρυπαρόν 

και κ) ίνη άνευ παραπετασμάτων. 

Τίύτα δέ πάντα συνέβησαν, διότι ό Ιωσήφ 

εύρε τά καλλίτερα δωμάτια τού ξενοδοχείου κα

τειλημμένα και δεν εσχε τήν ικανότητα νά 

έφεύρη μέσον όπως μεταφέρη άλλοθι τούς κα

τέχοντας. 

— Έρώτησον πώς έχει ό κύριος Γεώργιος! 

είπεν ή μαρκησία εις τήν Φα/ήν, έπανελθούτα 

έκ τού θεάτρου. Έάν ήναι καλλίτερα, θέλω νά 

τον ίδω - μή τόν ενόχλησης δε έάν ύποφέρη. 

'Αναμένουσα τόν Ραούλ, ή μαρκησία έπλη-

σίασε προς παρίθυρον κείμενον άνωθεν προαυλί

ου ακαθάρτου, ήναγκάσθη δέ αμέσως νάποσυρθί) 

προσβληθείσα υπό τής δυσωδίας. 

Ηυχετο δπ<ος ό Γεώργιος δυνηθή ιί εξακολού

θηση τό ταξείδιον, ότε ό Ραούλ προσήλθεν. 

Ή αδιαθεσία αυτού είχε διασκεδασθή, έφαί

νετο δε αρρενωπός και εύθυμος, τούθ' δπερ ε ξ έ 
πληξε τήν νεαράν γυ/αίκα και τήν ηύχαριστησε 

Ά λ λ ούτος έσκυθρώπασε, και 

— ΠώςΙ είπεν, έτόλμησσν νά σα; προσφέ-

ρωσι τοιούτο δωμάτιον, Κυρία! 

— Τί τά θέλετε! ό Ιωσήφ είναι αδέξιος 

και ανίκανος εις δλα. 

— Ευτυχώς ιδού εγώ υγιής, είπεν. Οί πυ

ρετοί ούτ;ι ευκόλως θεραπεύονται διά μιχράί 

δόσεως κινίνης. 

Και έσήμανε τόν κώδω/α, αίτήσας προηνου 

μένωςτήν άδειαν τής Κυρίας. 

Η Φανή προσήλθε. 

— Ζήτησον τόν ξενοδόχον, είπεν ό Γεώρ

γιος. 
Μετ' ολίγον ό ξενοδόχος παρουσιάσθη. 
— Κύριε, τψ είπεν, εντός ημισείας ώρας 

πρέπει νά μας δώσητε άλλο δωμάτιον, το καλ

λίτερο-; τού ξενοδοχείου. 
— Ά λ λ ' είναι ένοικιασμένον. 
— Τόσω χειρότερα. 

— Είναι αδύνατον νά έξώσωμεν τον άν-

θρωπον, δστις τό κατέχει 

ΑΣΤΗΡ 
2 7 9 

— Πιστεύετε; 

— Εκτός έάν ΰμεϊς, <*ύριε, έχετε μυστι
κόν τι. 

— Εχω ε ν ναί. 

Και ό Ραούλ επέδειξε χρυσίον. 

— Ω! ειπεν ό ξενοδόχος, ό ταξειδιώτης δέν 
θά άνησυχήση διά λουδοβίκιά τινα' είναι πλού
σιος και φιλότιμος - έάν τψ προσφερθή και τρα
πεζικό-/ γραμμάτιον δέν θά τό άποφασίση. Τό 
μυστικόν σας δεν είναι καλόν 

— Εχω πολλά, κύριε ξενοδόχε" θά ευρέθη 
τό μέσον άλλ' είπε μοι. ποίος κατέχει τό δ ω 
μάτιον τούτο; 

— Είς έμπορος. 

— Τί ή/θε νά κάμη^έδώ; 

— Νά πωλήση δέοματα. 

— Εκαμε πράξει;; 

— Ακόμη όχι. 

Ό Ραούλ έμειδίασε. 

— Πηγαίνετε νά τόν έξυπνήσητε, ειπεν, 
{ρωτήσατε τον άν θέλη νά διαπραγματευθώ α
μέσως και οδηγήσατε με εις τό δωμάτιον του. 

Ο ξενοδόχος έπραξεν ώς παρηγγέλθη. 

Μόλις δύο λεπτά τής ώρας παρήλθα; και β 
Ραούλ εΐσήλθεν ε ίςτό δωμάτιο; τού δερματο-
«ώλου. 

— θέλετε νά άγοράσητε; είπεν ούτος μετά 
τίνος δυσπιστίας. 

Ο Ραούλ, χωρίς νάπαντήση, έθηκεν επί τής 
τραπέζης τραπεζιτικά τινα γραμμάτια κα'. έ -
χάθησεν άνευ προσκλήσεως. 

— Κύριε, είπε. κάμνω τάς πράξεις μου 
σπουδαίω;, ζωηρώς και ταχέως, κατά τόν παρι-
ίΐνόν τρόπον. 

— Καλώς, άπήντησεν ό δερματοπώλης, 
τούτο μοί αρέσκει. 

— Ήλθετε ενταύθα διά να πωλήσητε, εγώ 
αγοράζω- πόσα δέρματα έχετε; 

— Μίαν φορτηγόν π)>ήρη. 
— Και ήτις αξίζει; 
— Πεντακόσια φράγκα. 
— Δίδω χίλια. 

Ο έμπορος έξεπλάγη. 

— Χωρίς να τά_ίδητε; ήρώτησεν ούτος. 

— Χωρίς νά τά ίδω. 

— Παράδοξος ιδέα! 

— θ ά τά ίδω αύριον. 

— Αλλ' έάν αύριον δέν σάς άοέσωσιν; 

— θ απολέσω τρία λ.ουδοβίκια, άτινα κα
ταθέτω εις χείρας τοΰ ξενοδόχου. Δέχεσθε; 

• - Εχει καλώς! ειπεν ο έμπορος. 

— Μόνον αυτά τά δέρματα έχετε; 

— Ενταύθα ναί - άλλ' είς τήν άποθήκην 
μου έχω έτέραν φορτηγόν. 

— Ιδού ακόμη τρία λουδοβίκιά ώς αρρα
βώνα δι' αυτά ύπό τάς αύτάς συμφωνίας τών 
πρώτων ' άλλα πρέπει νά αναχώρηση τε αμέσως. 

— Διά τήν αποθηκών μου; 
— Βεβαίως. 

— Απέχει πέντε λεύγας! 

— Τόσω χειρότερα· έάν αύριον μέχρι τής 
μεσημβρίας δέν επανέλθητε ενταύθα, εγώ δέν 
παραλαμβάνω Τό κατάστημα μου σπεύδει. 

— Αγοράζετε διά τούς Παρισίους; 

— Naif έχομεν ρητήν παραγγελίαν οπως έν 
ώρισμένη ημέρα έςαποστείλωυ,εν τό εμπόρευμα. 

Ο έμπορος προσεκάλεσε τόν ξενοδόχον, μετ* 
ταύτα δέ είπε ποός τόν Ροούλ. 

— Δώσατε αύτφ τά έξ λουδοβίκιά, θέλω ν» 
η μα ι έξησφαλισμένος. 

— "Ιδού αυτά! 
— Είς αύριον, κύριον! 
— Είς αύριον! 

Και ό έμπορος άνεχώρησεν. 
Η μαρκησία, ήτις έμαθε τά γενόμενα, έκρι-

νεν δτι ό Γεώργιος έποιήσατο χρήσιν ευτελέ
στατου χρηματικού ποσού και πολλού πνεύμα
τος, και ήλπιζεν δτι ούτος δεν θά κατακλιθ>} 
πριν έλθη νά δεχθ^ τάς ευχαριστίας ούτής -

άλλ' εκείνος δέν ενεφανίσθη, χαί αυτη άπεκοι-
μήθη χωρίς νά τόν ίδη. 

T"»j επαύριον, κατά τήν άναχώρησιν, μόλις 
ειπεν αύτ-tj δύο λέξεις - έφαίνετο δτι τήν άπέ-
φευγεν. Είς το πρόγευμα δέν προσήλθε. Κατά 
τήν ώραν δέ τού δείπνου ιρτήσατο άδειαν α
πουσίας. 

Έν ολίγοις, μέχρι τής άφίξεώς των είς 
Μασσαλία/, κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν, δπως 
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μή έλθβ εις εκτενή συνδιάλεξιν μετά τής νεα

ρά; γυναικός, ήτις, παρά τήν θέλησίν της καί. 

χωρίς να σκεφθή πολΰ περί τούτου, έπόθει να 

συνομΛήση μετ' αυτού. 

Εν Μασσαλία ή ύπόθεσις έμελλε να προσ-

λάβη σοβαρόν χαρακτήρα. 

X X I 

''Ενθα δ ftapxlur εμπιστεύεται τψ ΡαούΛ 

τήν μαρχησίαϊ, ΰπως συτοόεύση αυτήν είς 

θαΛοσσίαν έχόρομήκ-

'Εν Μασσαλία, από τής έπιούσης τής άφί· 

ξεώς των, ό Ιωσήφ και οί λοιποί ύπηρέται 

άπεπέμφθησαν' ή Φανή έκλαιεν ώς ή Μαγδαλη

νή. Ο Ραούλ άπα τής θέσεως τού φροντιστού 

μετετέθη είς τήν τού φίλου" κατά τήν ώραν 

έκείνην r. μαρκησία έκοιμάτο, έξυπνήσασα δέ 

εύρε παρά τήν κλίνην της μαύρην τινά, ήτις 

ούκ ολίγον τήν έφόβισε με το μέλαν αυτής πρό

σωπον καΐ τούς λευκούς οδόντας. 

Η μαύρη αύτη ώμίλει καλώς τήν γαλλικήν. 

— Κυρία, ησυχάσατε, είπεν αύτη" είμαι 

μαύρη, άλλ' εύπειθής και άφωσιωμένη. 

Π μαρκησία ένόησεν δτι ό Γεώργιος, γνο^ρί-

ζων τήν έπιθυμίαν της να ύπηρετήται υπό 

μαύρης, τη έπρομήθευσεν αυτήν. 
— Τις σέ ώδήγησε παρ' ' έμο'ι, κόρη μ«υ; 

ήρώτησεν. 
— Ό κύριος Γεώργιος. 

— Πόθεν ήλθες; 
- - Άπδ τήν Γουαδελούπαν. 
— Διατί ήλθες είς τήν Γαλλίαν' 

— Δια να υπηρετήσω είς κυρίαν. 

— Δια να υπηρέτησης έμέ; 

— Μάλιστα, Κυρία. 
— Γρήγορα λοιπόν, ένδυσόν με, 

Ή μαύρη, ήτις, άλλως τε, ήν νέα καί Ύ 

ραία δσον επιτρέπεται είς μαύρην, έπεδείξατο 

δεξιότητα, χάριν και λεπτότητα, έξ ών ή μαρ

κησία μεγάλως ηύχαριστήθη. 

— Πώς ονομάζεσαι; ήρώτησεν ή νεαρά γυνή 

τήν νέαν αυτής θαλαμηπόλον. 

— Αίζα, άπεκρίθη αύτη. 

— Λοιπόν, Λίζα, ιδού εγώ ένδεδυμένη' υ 

πάγε νά ζήτησης τον κύριον Γεώργιον. 

Ο Ραούλ ένοεδυμένος λίαν κομψώς, ώ; απο

βάλουν τήν ιδιότητα τού φροντ'σ;ού, εΐσήλθ,; 

μετ έλευθεριότητος ήτις εξέπληξε και ήνώχλη-

σε τήν μαρκησίαν. 

Τούτο δέν διέλαθε τήν προσοχήν τού Ραούλ, 

άλλως τε έγίνωσκεν δ,τι θά συμβή. 

— Κυρία, τή είπε, σας δυσηρέστησα' λίαν 

ταχέως άπέβαλον τον τίτλον μου ώί φροντι

στού αλλ εάν τό ένδυμα ήλλαξεν, ό άνθρωπος 

εμεινεν ό αυτός" ό ταπεινότερος και ό μάλλον 

άφωσιωμένος τών υπηρετών σας 

Οί λόγοι ούτοι κατεπράύναν τήν νεαοάν γυ

ναίκα" έτεινεν αύτη τήν χείρα της τώ Ραούλ, 

δπως τήν άσπασθή, και ούτος έπέθηκε τά άκρα 

τών χειλέων του ( επί τών ωραιότερων εν τφ 

κόσμψ δακτύλων. 

Τό διάβημα τού Ραούλ ήν λίαν δυσχερές, 

διότι δι αυτού ούτος άπεπειράθη νά εξεγείρε 

συγκίνησιν έπικίνόυνον μετά τόλμης και επι-

τυχίας. Εν τψ πνεύματι τής νεαράς γυναικο' 

ουδέν άπελείφθη πλέον έκ τής ίόιότητύς τού άλ

λοτε φροντιστού. 

— Επιτρέψατε μοι νά σας ευχαριστήσω, 

κύριε Γεώργιε, είπεν αύτη, κατεγοητεύσατε η

μάς καθ δλην τήν διάρκειαν τού ταξειδίου, ΚΑΙ 

λυπούμαι διά τήν θέσιν, ήν αί περιστάσεις σϊ*; 

έξηνάγκασαν νά τηρήσητε έπί μακρόν χρόνον. 

— Είσθε ύπερβαλλόντως καλή, Κυρία" επι

τρέψατε μοι δέ νά σας ερωτήσω εάν ήσθε ηΰ/α-

ριστημένη άπδ τήν μαύρην θαλαμηπόλον σας. 

— Υπερευχαριστημένη" αλλά πώς αύ'.η 

' έφαντάζετο δτι τήν άνέμενον; 
Ό Ραούλ έμειδίασε. 
— Κυρία, είπεν ούτος, γνωρίζω τάς μαύρις' 

αύταί είσι άπλαϊ ώς τά παιδία και δέν έννο-

ούσι τάς μακράς εξηγήσεις. Ταύτην εύρον εν τί 

αποβάθρα, άποβιβασθείσαν πρδ ένδς τετάρτου 

τής ώρας κχί δλως άμηχανούσαν. Τδ πλοίο" 

δπερ μετεβίβασεν αυτήν ήν ενώπιον μου Ήρώ-

τησα τον πλοίαρχοι, δστις μοί είπεν οτ. ι, 

Λίζα συνώδευε χήρα.ν τινά καλής οικογένεια;, 
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ήτι; άπολέσασα έν Γουαόελούπα. τδν σύζυγόν 
της, ύπέστρεφεν είς τήν οΐκογένειάν της εν 
Παρισίοις' άλλ' άσθενήσασα κατά τδν διάπλουν 
απέθανε Μοί έδωκε κατόπιν πληροφορίας περί 
τής μαύρης αΐτινες μέ ηύχαρίστησαν πολύ καί 
κατά συνέπειαν απεφάσισα να τήν οδηγήσω 
πρδ; υμάς. 

— Αλλά τί είπατε αυτή; 
— Ονομάζεσαι Λίζα, σέ έπερίμενα, ελθέ 

μετ εμου εις την κυριαν σου. 
— Και έχείνη ήλθε; 
— Μά τδν Οεδν, ναι. 

— Ανευ έτερα; ^ξηγήσεως; 
— Ούδευιάς. 
— Τούτο είναι άλλόχοτον Και δέν ένθυμεί-

ται τήν κυρίαν τη, ; 
— 'Ενθυμείται αυτήν άμυδρώς πως" τδ μάλ

λον εγγύς παρελθόν είναι διά τδν μαύρον περι
πεπλεγμένου καί σκοτεινδν. — ομιλώ περί τού 
μαύρου δούλου*— δέν σκέπτεται καί όλίγηνποιεί-
ται χρήσιν τού μνημονικού του. 

— Τοοτο είναι λυπηρόν. Αλλ' υπηρετεί αύτη 
καλώς; 

— Είμαι πεπεισμένος ότι θά σάς έκπληξη. 
Δυτη πρέπει νά γνωρίζη τά πάντα" νά κτε-
νίζη, νά ένδύη, νά ράπτη, τά πάντα" τέλος 
είναι θαλαμηπόλος εξαίρετος. 

— Καί ή πίστις αυτής; 

— Ως ή τού κυνός. Προσπαθήσατε νά σας 
άγαπήση καί νά σας φοβήται συγχρόνως τη 
χρήσει θωπειών ΤΊΝΩΝ καί τιμωριών, καί 8ε-
βαιώθητε δτι θέλει σας λατρεύει. 

— Διατί; 
— Αί κόραι αύταί είσιν ώς τά φυτά, ατινα 

στρέφονται πρδς τδν ήλιον μετά πόθου, έχουσιν 
άκαταγώνιστον συμπάθειαν πρδς τδ ώραίον χαί 
έλκονται ύπ' αυτού. 

— Παράδοξον! 
— Ουδαμώς. Τούτο είναι φυσικδν εις τά 

αρχέγονα δντα.Ύμεΐς έχετε θαυμασίαν ωραιό
τητα καί θά προσηλωθη είς υμάς. Πρδ ολίγων 
στιγμών, πρ'ιν τής έγέρσεώς σας, αύτη σάς 
εθαύμαζ», καί μετ' ολίγον ήλθε πρδς έμέ μΐ τάς 
χείρας ήνωμένας, καί ύπερχαίρουσα, μοί έλεγε" 

ι Η κυρία μου είναι πολύ ωραία! » 

(ακολουθεί.) 

ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΓ ΔΙΑΒΟΛΟΓ 

(Ex τοϋ ΓαΛΛιχον) 

Υπό Γ. Μ. Κ. 

ΜΕΡΟΣ 1ΕΥΤΕΡΟ\ 

ΚΕΦΑΛΙ ΙΟΝ θ . 

(Συνίχ^α προηγ. φυλλαδίου.) 

— Εικάζω 3« έπ' τούτου δεν πταίει αυτός, 
διότι κιταλείπων με έ^αίνετο πάν-ο>; δτι ·τ:,ο-
σετρεχε παρά τώ Φρεονχ Ισως δέ δέν κατώρ-
θωσε νά τδν συνάντηση. 

— Καλώ;! αλλ έκτοτε; πάντοτε συναντά
ται ό αναζητούμε>ci άνθρωπος; 

— Πιθανόν ν' άπεποιήΟη ό Φρεδόκ. Δέν έ -
πανείόο<τδν 'Γστελαν, οέ / φρονείς οέ βεβαίως 
δτι διατελώ είς άλληλογραφίαν μετ αυτού. 
Δέν σοι υποκρύπτω δμως δτι, άν ούτος επιτύγ
χανε νά φέρη επι τού πεδίου τδν Φρεδόκ, ουδα
μώς θά όνσηρεστούμην, διίτι εκείνο, δπερ απα
γορεύεται ήμϊν, επιτρέπεται τώ κ. Έστελάν. 

— Ιδού πάλιν δτι μοί λαλείτε δι' αινιγμά
των. Τίνος ένεκεν τάχα δύ/αται ό κ. Εστελάν 
νά μονομαχήση, έιψ ημείς άδυνατώμεν νά τδ 
πράξωμεν; 

— Διότι αγνοεί πράγμα, τό όπνίον ημείς, 
δηλαδή ό Μωγάρ και εγώ, γινώσκομεν, είπεν 
ανυπομόνως ό Σουχαρριέρ. 

- - Αυτή δέν είναι άπάντησις! άνεφώνησεν 
ό Γούης Βωτρού. 

— Κύριε άνεψ έ μ-υ, επανέλαβε ι ό Σου/αρ-
ριέρ, μέ αναγκάζετε νά σάς είπω δτι επιμένετε 
υπέρ τδ δέον. Οταν τις έχη θείον, τδν οποίον 
πρόκειται νά κληρονομήση, πρέπει νά τδν π»ρι-
ποιήται, τί διάβολο-! ιδίως δ: ·<ά μή τδν κατα-
βασανίζη, δπως τω απόσπαση απόρρητον μή 
είς αύτδν ανήκον. 

— Απόρρητο*! φρονείτε /οιπόν δτι δέν έσο-
μαι ίχανδς νά τδ τηρήσω, αν συγκατετίθεσθε 
νά μοί τδ έμπιστευθήτε; 

— Δέν διατείνομαι τδ τοιούτον* άλλ' α 
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συζητώμεν κατ αυτόν τόν τρόπον, θά προβώμεν 

πολύ μακρ>ν. Υπάρχει μύθος τις του Λαφον-

ταίνου, δν σοι συνιστώ ν' ανάγνωσης έκ νέου. 

— Α ί γ υ ν α ί κ ε ς κ α ι τ ό α π ό ρ 

ρ η τ ο ν . , .άλλ ' έγώ δεν είμαι γυνή. 

— Οχι, δόξα τώ θ : ώ ! Αν, αντί ανεψιού, 

είχον άνεψ.άν, θά έ/έκλειον αυτήν εντός μ ο 

ναστηρίου, και θά τήν ά-ίΐνον να διανύση έν 

αύτφ πάσας τάς /μέρας της ζωής της. Είναι 

αληθές ότι θ άπεδίόρασχεν εκείθεν, διότ. πάν -

τες οί Βωτρού εχ-.υσιν έν τώ αίματι τήν άπεί-

θειαν. Άλλ δπο^ς λαλήσωμεν σπουοαίω;, άπο-

κρίθητι εις τήν έρώτησιν, ήν δα σοι υποβάλω: 

Αν ή Μαγδαληνή σοι έζήτει τήν έκμυστήρευ-

σιν τοΰ απορρήτου, ου τοσούτω διακαώς επιθυ

μείς τήν γνώσιν.. . 

— Ή Μαγδαληνή! Ουδέποτε πλέον θά τήν 

έπανίδω. 

— Υπο-.εθείσθω δτι θά τήν έπανίβλεπες. 

Αν δ' εγώ σοι ένεπιστευόμην τό μυστικόν τοΰ 

αινίγματος, και αύτη έπεθίμει νά τό μάθη, θα 

είχες τό θάρρος νά σιγήσης; 

— Δίδω ΰμιν περί τούτου τόν λόγον τής 

τιμής μου. 

Ό Σουκαρριέρ, άντί νά έπαναλάβη τήν συν-

όιάλεξιν, ήναψε σιγάρον και ήρξατο νά καπνίζη 

ϊύσυνειδήτως, εξακολουθών σύναμα τόν περί-

πατόν του. Ούτος δε δι αυτόν ήν ό τρόπος τού 

σκέπτεσθαι. 

Διενοεϊτο τή-' παράδοξον,θέσιν τού φίλου του 

Μωνάρ, κα-αδεδ'.κασμένου νά υφίσταται σιωπη

λώς τάς ύπό τού πατρός τής Μαγδαληνής προσ— 

γενομέ/ας αύτιο ύβρεις, ώς επίσης διενοεϊτο 

και τήν υύχ ήττον παράδοξον τού ανεψιού του 

θέσιν, μέλλοντος ν' άπέλθη εις Αφρικήν, χωρίς 

νά γινώσκη πώς νά πρ'-σενεχθή προς τόν Φρε-

δόκ εκείνον, ούτινος αί μηχανορραφίαι έπήνεγ-

κον τήν δυστυχίαν του 

Ο θειος έστάθμιζε τά τεύπέρ και τά κατώ. 

Νά καταστήσω, τόν Βοιτρού ένήμερον πράξεως 

λίαν άξιομέμπτου, έξομολογηθείσης αύτω ύπό 

τού Μωγάρ, ήν κάπως σοβαρόν. Ο Βωτρού δέν 

θά συνελάμβανεν άγαθήν ΐδέαν περί τού κόμη-

τος, και ίσως δεν θά τφ συνεχώρει επί τη εξα

πατήσει, άξαντι αυτόν νά πισ:εύση δτι νυμ-

φευόμενος τήν Μαγδαληνήν συνεζεύγνυτο μετα 

θυγατρός εύπατρίδου; 

Αιο ετέρου δμως ό Βωτρού έκέκτητο μιχρόν τι 

δικαίωμα νά μάθ/| τήν άλήθειαν, ατε παθών 

έ'νεκα πταισμάτων αλλότριων" ήν δ' ώταύ-ως 

καλόν νά τήν μάθη, οπως ή έν γνώσει αυτής 

καθ' δν χρόνον παρόυσιάζετο περίστασις απίθα

νος μέν, αλλ έν τούτοις ουχί και πάντη αδύνα

τος νά έπισυμβή. 

Έν τφ βάθει, έν τφ μυχιαιτάτφ βάθει τής 

καρδίας αυτού ό Σουκαρριέρ διετήρει ελπίδα, ήν 

πάνυ πεφίοντισμένο>ς άπέκρυπτεν. Ί'πελόγι ζε 

δηλαδή καθ' εαυτόν δτι, άν ό Έστελάν έςεβίαζ£ 

τόν Φρεδόκ εις μονομαχίαν, δυνατόν ήν νά έκ-

πέμψη ό Φρεδόκ τόν Εστελάν εύ; τόν άλλον 

κόσμον, και ή τοιαύτη λύσις ουδαμώς θά όυση-

ρέστει αυτόν. Ανευ δέ μεγάλης θλίψεως θά έ-

μάνθανεν δτι αμφότεροι οί άνταγωνισταί ίέπλή-

γησαν καιρίως, και δτι ουδέτερος τούτων θά 

έπέζη μετά τήν μονομαχίαν έκείνην* 

Τά τοιαύτα αισθήματα δέν ήσαν μέν χριστι

ανικά, αλλ ό Σουκαρριέρ δέν ειχε τήν άζίωσι ν 

νά έξωθή τήν προς τόν πλησίον άγάπην έπί 

τοσούτον, ώστε νά εύχηται μακροβιότητα τοϊς 

εχθροίς τών φίλων του, οπόταν ό θάνατος αυτών 

θ άπέδιδεν εις τοσούτους τήν εύτυχίαν. 

Δέν έπ.-θύμει νά τούς φονεύση αυτός ούτος, 

αλλ ουτε ό ανεψιός του νά πράξη τό τοιούτο' 

δέν θ άπηρέσκετο δμως άν μεταξύ των άλλη-

λεσφάζοντο. 

Τής Μαγδαληνής δέ χηρευούσης, ό Βωτρού 

κατ ουδέν θά παρεκωλύετο άπό τού νά τήν νυμ" 

φευθή, άτε μή χηρεύσασαν μέσψ αυτού, χαί 

τότε θά είχεν άμεσον συμφέρ'.ν νά γνωρίση τόν 

γενήτορα τής Μαγδαληνής. 

Δυνατόν ήν νά έλάμβανεν ούτος υπ όψιν 

τ ατοπήματα άγχιστείας'μετά τής υιοθετηθεί

σης θυγατρός τής μιγάδος, και ν άπεποιεΐτο 

νά δώση τ' δνομά του εις κόρην γυναικός μέν 

έξαπατησάσης τόν σύζυγόν της, ανδρός δέ δια— 

πραξαυ,ένου χαμερπεϊς και απηνείς εκδικήσεις. 

Ει λοιπόν ό Βωτρού ώφειλε νά οπισθοχώρηση 

ενώπιον τοιαύτης ενώσεως, δτε αυτή θά καθί

στατο πιθανή, πολλώ προτιμώτερον θά ήν νά 

οπισθοχώρηση παραυτίκα, διότι ή τοιαύτη πι-

θανότης λίαν προσεχής έπέκειτο. 

Προφανώς ό Φοεδόκ και ό Εστελάν ουδέποτε 
θα συνηντώντο, άν δέν συνηντώντο τώρα συν
τόμως. 

Ο Σουκαρριέρ δεν τούς είδε μεν άπό τίνων 
ήμερων, άλλ ήν μονονού βέβαιος δτι ό εί; ά -

νεζήτΐιΐ τόν έτερον, και δτι ό έτερος τούτων δεν 

θά όιέφευγεν έπί μακρόν, καθότι ό Έστελάν ήν 

ικανό; νά προσφυγή εις τά έσχατα μέσα, δπως 

εξαναγκάσω, τόν καταγγελέα του νά δώττ, αύτω 

λόγον έπί τού τής τιμής πεδίου. 

— Πείθομαι εις τόν λόγον τής τιμής σου, 

είπεν ό θειος ιστάμενος ενώπιον τού ανεψιού" 

αλλά μοί υπόσχεσαι επίσης ν' απάντηση; εΐ-

λικρινώς και άνευ περιστροφών εί; τάς δύο 

ερωτήσεις, άς μέλλω νά σ-ί ύποβάλοι; 

— Αμφιβάλλετε περί τούτου; άπήντησεν 
ο Βωτρού. Μήπως μέ κατελάβετέ ποτε θηρεύ-
οντα ύπεκφυγάς ή λοξοδρομούντα; 

— Οχι. Αναγνωρίζω δτι είσαι ευθύς και 
απλούς, ώς σπάθη θωρακοφόρ:υ. Αλλα μόνον ε 
πειδή και πρόκειται μεγάλω; νά έκπλαγής... 

— Ειμί είθισμένος εί; τάς εκπλήξεις άπό 
τίνος, μάλιστα δέ εις τάς άλγεινάς, είπεν ό Βω
τρού κινών τήν κ-φαλνήν. 

— Τόσφ τό καλλίτερον, διότι δέν έφθασες 
έτιείςτό τέρμα, μηδαμώς δ' άπεκδέχεσαι έ-
χεϊνο, δπερ μέλλω νά σ ' ερωτήσω. 

— 'Απεκδε/ουαι τά πάντα. 

— Λοιπόν! Έρώτησις πρώτη: θ ά έ/υμφεύ-

εσο τήν θυγατέρα τού Φρεδόκ, αν είχε τοιαύτην" 

— Τούτο ε ίναι τό αυτό, ώςεί μέ ήρωτάτε 

ίν θά ένυμρευόμην τήν θυγατέρα τού δημίου. 

— Ιδού σαφής άπάντησις. Είναι πρόδηλον 

δτι άν ήρχετά τις νά σοι είπη: Ο δήμιος έχε 1 

θυγατέρα, τήν οποίαν αγνοείτε* στέργετε νά 

χαταστή Κυρία Βωτρού; θά έχλεύαζες τόν έπί 

τών συνοικεσίων μεσίτην εκείνον, καθότι θά τόν 

έξελάμβανες ώς παράφρονα. 'Αλλ.' ούχ οΰτως ε ν 
νοώ τό πράγμα, δλως δέ διάφορος είναι ή προ

κειμένη περίπτωσις. Ύποτίθημι δτι έράσαι 

νεανίδος, θεωρούμενης καλής οικογενείας, ητις 
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δέ σ' αγαπά και είναι άξιέραστος. Πάραυτ α 

πληροφορείσαι δ:ι ό κύριος πατήρ της τυγχάνει 
δήμιος. Τί τότε θά έπραττες; 

— Επιτρέψατε μοι νά σας είπω, φίλτιτε 
θεϊε, δτι ή τοιαύτη ύπόθεσις είναι παράλογος. 

— Καλώς! ιδού δτι μοί υπεκφεύγεις 'σ ά ν 
τ ό χ έ λ ι , ώ ; λέγουσιν ϊ,ίς τήν κοινήν όμι-
λίαν. 'Η ύπόθεσίς μου απεναντίας είναι λογι-
κωτάτη. 

— Αί θυγατέρες τώ - δημίων δεν εισέρχον

ται εις τόν κόσμον, μεθ' ου εγώ αναστρέφομαι. 

— Δυνατόν δμως ν< συμβή τό τοιούτον, ως 

επίσης και ή θυγάτηρ ν' άγνοή τό παρά τού 

πατρός της έξασκούμενον έπάγγε)μα. 

— Νά ήναι θυγάτηρ δημίου, και νά τ· 
άγνοή; Τά τοιαύτα πράγματα δεν απαντώ/ται 
ή εις τά μελοδράματα. 

— Δέν πρό'<ε».:αι περί μελοδράματος. Λπο-

κρίθητι. θ άπεσύρετο ή θα ενυμφεύεσο'. 

— Αγνοώ, μ ι -ήν ιιίστιν μου! 

— Εννοείς νά είπης δτι ή απόφαση σου θά 

έξηρτάτο έκ τής μείζονος ή ήττονος κλίσεως, 

ήν θά-ρσθάνεσο προς τό άτομο-.•Διάβολε! και 

εγώ φρονώ ούτω Καθ εκάστη ν βλέπομεν άνδρας 

\υμφευομένους γυναίκας κακοήθε·.ς, προς άς έμ-

μανώς ερωτεύθησαν. Τό πάθος είναι ισχυρο
ί -

τερο; τού κοινού νοός. Αλλά κατ αρχήν. . . 
— Πώς, κατ' αρχήν. . . ; 

— Ναί* παραδέχεσαι δτι άνήρ αξιοπρεπής 
παρορά τάς προλήψεις, και δέν μεριμνά· περί τών 
άμαοτημάτων τού πατρός, άρχει ή θυγάτηρ νά 
η άνεπίληπτος; 

— Οχι. 

— Αναμφήριστον δ είναι δτι, άν ό πατήρ, 
άντί νά μετέρχηται τόν δήμιον, όπερ κατά βά
θος ουδέν φέρει τό άτιμωτιχόν, ήν εγκληματίας, 
τό φρόνημα σου θά ήν τό αυτό. 

— Τότε κατά μείζονα έτι λόγον θ' άπε— 
ποιούμην. 

— Υπό τήν έπιφύλαξιν δμως πάντοτε δτι 
ό ερως δέν θά σέ είχε παρασύρει άπωτέρω άφ 
δσον έβούλεσο νά προβής; 

— Επρεπε να ημην Οιαβολικως ερωτκι-
μένος. 
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— Έπί τούτου είσαι ίχανώτατος. Ιδού έ -

σχημάτισα, είτε σχεδόν έσχημάτισα ίόέαν έπί 

τού ενός ζητήματος. Ελθ;ομεν ήδη εις το επό-

μενον. θα έμονομάχεις μετά τού πατρός νεανί

δος, ής έράσαι; 

— Οχι Βεβαίως. 

— Ούτ' αν αυτός ό πατήρ είχε σπουδαύος 

προσβάλει τούς φίλου; σου, είτε και σέ αυτόν; 

— - Ούτ έν τοιαύτη τιν'ι περιπτώσει. Αλλως 

τε δέ δεν θά έρωτευίμην πρός την θυγατέρα τού 

εχθρού μου,ούτε τού εχθρού τή : οικογενείας μου. 

— Πάντοτε επανέρχεσαι εις τάς ύπεχφυγάς. 

ΎποΟΙσωμεν δτι ακριβώς έρασαι τοιαύτας, δτι 
τήν λατρεύεις. 

— Ώ ς ό Ρο,μαίος ήράσθη τής Ίουλιέττης. 

Αλλά, φίλτατε θειε, δεν ευρισκόμεθα πλέον εις 

τούς χρόνους τών Μονταίνων καί Καπουλέττων. 

Ζώμεν εις έποχήν, καθ ήν δέν υφίστανται πλέον 

κληρονομικά μίση. 

— Και πάλι/ μεταθέτεις τό ζήτημα. Εγώ ' 

σοι λ*αλώ περί εχθρού κεκρυμμένου, περί αν

θρώπου ποοζίντ^ανχοζ κακόν εις τούς οικείου; 

σου χωρίς νά φανή, και ούτινος πληροφορείσαι 

αίφνης τά κακουργήματα, δτε ήσαι ήδη ερωτευ

μένος πρός τήν θυγατέρα του. 
— Τό τοιούτον είναι απίθανο/. 
— Αλλ'όμως δυνατόν. Ό Μωγάρ όένύπώ-

πτευεν, ώ ; ούδ αυτός ό Εστελάν, δτι ό Φρεδόκ 

τούς κατέτρεχε, καθότι ούτος ένήργει έν τ^ σκο

τία.· άν δέ αυτό; ό ίδιος δέν έφανερούτο, ήν πολύ 

πιθανόν δτι ιύοέποτε θά τόν ανεκάλυπτον. 

— Ό Φρεόόκ είναι έξαίρεσις.. .πρός δε ό 

Φρεδόκ δέν έχει θυγατέρα. 
— Αν δμως είχε τοιαύτην, θά τήν ένυμ-

φεύεσο; 
— 0/ ' · ρυριάκις όχι. 

— Ε/νοείται και αν ακόμη ήσο ερωτευμένος 

μετ' αυτής. Τότε, τέκνον μου, σοι συνιστώ νά 

λησμονήσης τήν Μαγδα)ηνήν. 

— Τί υπονοείτε διά τούτου; 

— Δέν έμάντευσας; · 

— Ουδαμώς. 

— Ε! λοιπόνΐ Ό Φρεδόκ είναι ό γνήσιος 

πατήρ τής Μαγδαληνής. Κατανοείς ήδη τον 

λόγον, δι δν ό Μωγάρ δέν δύναται νά μονομα-

χήση μετ' αυτού; 
— Κατανοώ δτι μέ χλευάζετε, φίλτατέ μοι 

θείε 
— Φίλτατε ανεψιέ, ούδεμίαν αισθάνομαι 

πρός τούτο κλίσιν. Λυτό, δπερ σοι λέγω, είναι 

αληθές δυστυχώς. Η θυγάτηρ τού Μωγάρ και 

τής κρεολού. ήν ένυμοεύθη, άπέθανεν έν .Νέα 

Αύρηλία, καθ δν χρόνον και ή σύζυγος τού 

Φρεδόκ. ..ή γυνή δηλαδή εκείνη, ήτις έστερξε 

ν άπαχθί) ύπό τού Μωγάρ. Επιζησάσης δέ τής 

θυγατρός τού Φρεδόκ, ό Μωγάρ προσέλαβε καί 

άνέθρεψεν αυτήν. Εκείνη είναι ή φέρουσα τανύν 

τ όνομα του καί ή ύπό σού άγαπωμένη. Είναι 

ή Μαγδαληνή. 
— Τις είπεν ύμίν τά τοιαύτα; 
— Αυτός ό Μωγάρ, και σοι ομνύω δτι υπέ

φερε πολύ άνακοινών μοι ταύτα. Δέν θά υπόθε

σης βεβαίως δτι θά κατηγορεί εαυτού διά παρο-

μοίαν πράξιν, άν δέν διέπραττεν αυτήν. 

— Οχι, διότι είναι έγκλημα. 

— Ή λέξις είναί πως αυστηρά. Αγνοώ 

τίνι τρόπω νά χαρακτηρίσω επακριβώς τήν δια-

γωγήν τού δυστήνου φίλου μου, δστις δύναται 

νά προσαγάγη ίκανάς έλαφρυντικάς περιστάσεις. 

Είναι δμως αληθές δτι περιεπλάκη εί; χειρί-

στην ύπόθεσιν. 

— Οιαδήποτε καί άν ώσι τά σφάλματα 

του, ή Μαγδαληνή είναι πάντη αθώα, είπε 

ζωηρώς ό Βωτρού. 

— Κατά τοσούτον μάλιστα αθώα, άπήντη-

σεν ό Σουκαρριέρ, καθ' δσον δέν έζητήθη η 

γνώμη της, ώς καλώς κατανοείς· μέχρι δέ τής 

στιγμής ταύτης αγνοεί έτι δτι ό Μωγάρ δέ» 

είναι πατήρ της. Ελπ ί ζω δτι θά τό αγνοήηι 

διά παντός, καθότι θά 4τήρησης τόν λόγον σου, 

δν ώμοσάς μοι έπ'ι τή\ τιμής σου, ουδέν ν άνα-

φέρης αύτη έξ δσων ήδη'σοί απεκάλυψα. 

— Δυνατόν ό Φρεδόκ νά τη τ' ανακοίνωση... 

δυνατόν μάλιστα καί ν απαίτηση αυτήν. 

— Ουδέν τούτων συμβήσεται, διότι ό Φρε

δόκ αγνοεί δτι είναι θυγάτηρ του. Εάν έγίνω* 

σκε τό τοιούτο, δέν θά τήν κατέβασανιζεν, ώ; 

επραξεν. 'ϋδη, δτεέπίστασαι τήν κατάστασιν, 

ΑΣΤΗΡ 285 

επαναλαμβάνω τάς ερωτήσεις μου έκζητών σοι 

νά μοι είπης έν συνειδήσει άν δύνησαι νά έκ-

τεΟής εις τό νά φονεύσης τόν Φρεδόκ, είτε νά 

φονευθης ύπ' αυτού. 

— Οχι, ύπετραύλισεν ό Βωτρού, τό τοιού

το θά ή ν τερατώδες. 

— Αριστα. Όμογνωμονούμεν επί τού ζ η 

τήματος τούτου. Οθεν απεφασίσθη δτι δέν θά 

σκεφθής πλέον επί τής αδυνάτου εκείνης μονο

μαχίας. Ουδείς τών γινωσ/.όντων τήν άλήθειαν 

δύναται νά μονομαχήση μετά τού ανθρώπου ε

κείνου. 

— Ό Έστελάν γινώσκει ταύτην; 

— Οχι, κατά μέγα ευτύχημα. Ούδείι* δέ 

θά τώ τήν ανακοίνωση. Αν ό Φρεδόκ άποφασί-

ση νά τώ οώση λόγον διά τήν διαγωγήν του, 

καί συμβή δυστύχημα εις τόν ενα τών δύο, ενώ 

άπονίπτ'μαι τάς χείρας. Μηδέν επιβάλλει ή-

μιν νά τούς διαφωτίσωμεν, ή δέ μέριμνα περί 

τής ύπολήψεως τού φίλου μου Μωγάρ μοί ενδια

φέρει πιλλώ μάλλον τής έκβάσεως τής μονομα

χία; ταύτης μεταξύ δύο ανδρών, ους βεβαίως 

δέν υπεραγαπώ. Ακριβώς δέ διότι ό Έστελάν 

δυνατόν νά κατάλυση τόν βίον έν τή μάχη ταύ

τη, έπεθύμουν νά μάθω άν, παρουσιαζόμενης 

τής περιστάσεως, θά ήσο πάντοτε διατεθειμένος 

νά νυμφευθής τήν Μαγδαληνήν. Σύ δέ μοί ά -

πήντησας αρνητικώς λέγων δτι είς Βωτρού δέν 

ήδύνατο νά καταστή γαμβρός κακούργου έπιχεί-

ρήσαντος κατά πάντων ημών έκθεσμον πόλεμον. 

Φρονώ δτι ορθή έστιν ή τοιαύτη κρίσις σου. 

ΙΙαύσωμεν πλέον λαλούντες περί τούτου, καί 

άσχοληθώμεν περί τήν προσεχή άναχώρησίν 

σου. Εύρες άγοραστήν τών άγγείο)ν καί τών σι

δηρικών σου; 

— Φρο/ώ δτι εύρον. Ό Μέτελλος γινώσκει 

έραστήν τ ίνα τών τοιούτων, μεθ ού θά συμβι— 

βασθώμεν, άλλά. . . 

— Είδες κατ' αύτάς τόν άξιάγαστον εκεί

νον ρυπαρογράφον; 

— Μά) ιστα.. .πρός στιγμήν.. κατά τό Βου-

λεβάρτον.. ,άλλνά, θείε, ή πώλησίς μου αύτη 

δέν μ' έπασχολεί τό παράπαν. Χιλιόφραγκά 

τ'.να γραμμάτια περισσότερα ή όλιγώτερα μοί 

είναι αρκούντως αδιάφορα, θά έχω πάντοτ 6 

ικανά όπως τρώγω έν τψ έστιατορίψ τών υπα

ξιωματικών. Τό μάλ)ον έπασχολούν με είναι 

ή Μαγδαληνή. 

— Αληθώς; έφοάνουν δτι ή θυγάτηρ τού 

Φρεδόκ διά σέ δέν υφίστατο πλέον. 

— Μήπως αυτή πταίη, άν ό πατήρ της διε-

πράξατο άνοσιουργήματα; 

— Α! ά| συνηγορείς ήδη υπέρ αυτής. Τί 

απέβησαν λοιπόν αί ώραίαι άρχαί, δς πρό τίνος 

μόλις προέβαλλες; Ουδέποτε θά νυμφευθώ, έλε

γες, ούτε τήν θυγατέρα δημίου, ούτε τήν θυγα

τέρα κακούργου. 

— Προέτεινα δμως επιφυλάξεις. 

— Έ γ ώ προέτεινα τοιαύτας. Αναμνήσθητι 

τών λόγων μου: Εκτός άν ό έρως σε παρασύρη 

άπωτέρω άφ' δσον έβούλεσο νά πρόβας. Καί 

έπροφήτευσα. Λατρεύεις τήν Μαγδαληνήν, καί 

ουδέν άλλο επιζητείς ή νά τήν νυμφευθής, δπως 

καί άν έχη τό πράγμα. 

— Ούσαν έγγαμον ήδη, ουδέποτε θά τήν 

νυμφευθώ. 

— Αλλ' άν έν τούτοις έχήρευεν; Αυτός ό 

Φρεδόκ πρέπει νά ήναι δεξιός ξιφομάχο;, καθό 

παρασκευαζόμενος πρό δεκαετίας νά λογαριασθη" 

μετά τού Μωγάρ, στοιχηματίζω δ' δτι έξη-

σκείτο περί τήν ξιφομαχίαν, ένφ ό Έστελά ν 

κατηνάλισκε τόν βίον διατρέχων τόν κόσμον. 

— Πιστεύετε λοιπόν δτι μέλλουσι νά μο-

νομαχήσωσιν; 

— Αγνοώ τό τοιούτο, άλλά γινώσκω δτι ό 

Έστελάν τό επιθυμεί, καί δτι είναι ό μόνος 

μεταξύ ημών ό δυνάμενος νά τό πράξη, διότι 

ουδαμώς ύποπτεύει δτι ό Φρεδόκ τυγχάνει πεν-

θερός του. Ημείς ούδεν άλλο έχομεν νά πράξω-

μεν ή νά σταυρώσωμεν τούς βραχίονας καί ν' 

άναμείνωμεν τήν έκβασιν, έξ ής μηδέν έχομεν 

νά ζημιωθώμεν. θά τολμήσω μάλιστα νά είπω 

δτι έκ ταύτης δυνατόν δπωςδήποτε νά καρπω-

θώμεν, καθότι μηδέτερος τών διαμαχομένων 

είναι άξιος τού θρήνου ημών. 

(ακολουθεί.) 
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ΠΑΡΆΔΟΞΟΣ ΛΗΘΑΡΓΙΑ. 

Εν μέσω τούχωριόίου Τενέλλης,έν τφ νομψ Ρι-

βεμόν της περιφερείας Αγ Κε/τίνου τήςΑίνης, 

χαίέν τή συμβολή πολλών δρόμων εύρηται βρύσις 

φέρουσα επί κορυφής τήν σταύρωσιν βήματα δέ 

τινα άπωτέρω και άριστερόθεν έγήγερται μ ε 

τρίου εξωτερικού οικία άχυροσκεπής και τήν 

πρόσοψιν έρυΘράν βεβαμμένην έχουσα. 'Εκεΐσε 

αναπαύεται από της 1ης Ιουνίου 1 883 ή Μαρ

γαρίτα Βουαγενβάλ βεβυθισμένη έν ληθαργικφ 

ϋπνω διαρκούντι από τριών και ημίσεως ετών. 

Δύο δωμάτια άπαρτίζουσι τήν ύπό της οικο

γενείας οΐκουμένην καλύβην" έν τ φ δευτέρω δέ 

τούτων καθεύδει ή Μαργαρίτα, ένθα επικρατεί 

ΰγρόν ψύχος* άμυδρόν διεισδύει φώς μέσφ τ ώ ν 

παραπετασμάτων παραδύρου άνοιγομένου, επί 

κηπαρίου. Παρεμφερής προς τάς άγιας έκείνας 

εικόνας τής ελληνικής Εκκλησίας, ή ώχρα 

μορφή τής ύπνωττούσης] νεανίδος διαγράφεται 

επί τών λευκών σινδόνων τής κλίνης της. Τά 

όμματα εΐσι κεκλεισμένα. Σκέπτεται ίσως; Και 

περί τίνος άρα σκέπτεται; Είτε ονειροπολεί; 

II ωραιότατη μορφή της είναι ήρεμος, Ή 

μήτηρ αυτής τη ανοίγει ενίοτε τούς όφδαλμούς, 

οΐτινες δ.ατελούσιν άμαυροί. Τότε φαίνεται δυ-

σηρεστημένη επί τ$ τοιαύτη διαταράξει τού 

ΰπνου της, και αί παρειαί αυτής καλύπτονται 

δι' ελαφρού έρυδήματος. Ή βερμότης τών κρο

τάφων τυγχάνει αρκούντως ζωηρά,αί δέ παρειαί 

κέκτηνται εισέτι ποιάν τινα εύαισδησίαν. 

Ή Μαργαρίτα βέρει επί τής κλίνης της έν-

δυμασίαν έξ ινδικού υφάσματος. Αί χείρες εΐσι 

ψυχραί ώς χείρες νεκράς, αύτη δέ είναι ισχνό

τατη. Τά οστά τών ισχύων προέχουσιν ύπό τήν 

έσδήτά της, αί δέ κνήμαί είσιν άκαμπτοι - έπ' 

αυτών τρσθάνετο νευρικάς δονήσεις ισχυρωτά-

τας κατά τούς πρώτους χρόνους τής υπνώσεως 

αυτής. Τής ωραίας κοιμωμένης ή αναπνοή είναι 

έλαφρωτάτη, μόλις καταληπτή τοις παρατηρη— 

ταϊς γινομένη. Ως τροφή δίδοται αύτη πεπτώνη 

(χυλός. Διαρκούσης τής τριετίας ταύτης ή λ η -

•θαργία ουδαμώς διεταράχθη ΰπ'άδιαβεσίας τινός, 

χαί ουδαμώς φαίνεται χατά τρία ετη πρεσβυ

τέρα" ό χρόνος προσομοιάζει ώσεί διολισθαίνων 

επ αυτής. Τά γεγονότα ταύτα Οντα λίαν παρά

δοξα, μέλλουσι νά καταστώσιν αντικείμενο» 

προσεκτικής έρεύνης έκ μέρους επιτροπείας ειδι

κών ιατρών. 

Αλ,λόκοτος οφθαλμολογική περίπτωσις άπη-

σχόλησεν εσχάτως τούς ιατρούς τού Χικάγο έν 

Αμερική. Κυρία τις προσήλθεν εις τό κατά

στημα τής Αστυκλινικής μετά τού υιού της, 

δστις ειχε τήν παράδοξον ιδιότητα νά βλέπη έν 

τφσχότει.Ο μικρός ώδηγήθη εις σκοτεΐνόν θάλα 

μον και έγένοντο διάφοροι δοκιμαί, αΐτινες έκτος 

πλέον πάσης αμφιβολίας απέδειξαν, δτι παθο-

λογικώς ή περίπτωσις είναι πραγματική. Αι 

κόραι τών οφθαλμών τού παιδιού έλαμπον άπαι-

σίως ώς δύο πύριναι σφαΐραι, κατ ακριβεστέρας 

δέ κατόπιν παρατηρήσεις ευρέθη δτι οί οφθαλμοί 

τού παιδός ήσαν σχεδόν όμοιόσχημόΐ μέ τους 

τής γαλής, τό μέγιστον δέ τής ίριδος μέρος 

λείπει όλοτελώς χαί μόλις μικρά τινα ίχνη 

αυτής φαίνονται έπί τής εξωτερικής τού οφθαλ

μού πλευράς. 'Αλλά τό μικρόν τούτο μέρος δια

στέλλεται ευθύς άμα έπέλθη σκότος, χαί τότε ό 

μικρός βλέπει δπως ημείς εις τό φώς. Ισχυρά 

λάμψις και όπωσούν έντεταμένον φώς άμαυροί 

τήν όψιν του και έ'νεκα τής αδυναμίας του ταύ. 

της δύναται νά βλέπη καθαρώτερον τά μακράν 

ή τά πλησίον κείμενα. Ο οφθαλμίατροι έκ συμ

φώνου άπεφάνθησαν, δτι ή επιστήμη αδυνατεί 

νά διόρθωση τό παρόραμα τούτο τής φύσεως. 

Χ 
Κατά τάς πληροφορίας άγγλικοδ περιοδικού 

άνεκαλύφθη εσχάτως έν Κολομβία ιίδος βοτα-

νης, όνομασθείσης έκ'εΐ άλίζας, άφ' ής εκκρίνε

ται χυμός, "μεγάλως δυνάμενος ν | συντέλεση 

προς έπίσχεσιν τής κινόυνωδεστέ^βς αίμορρ»-
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γίας. Διά μαχαιριδίου, βεβαμμένου έν τψ χυμφ 
τούτω, έχωρίσθησαν εύκολώτατα τά παχύτερα 
αίματοφόρα αγγεία, χωρίς νά έπέλθη ή παρα
μικρά ^αιμορραγία. 

Χ 

Δίκη παράδοξος έπί διαταράξει τής οικιακής 

ειρήνης διεξάγεται έν Αναμβέργη τής Σαξωνίας. 

Συμμορία μυών είσήλασεν είς τινα οίκίαν, 

χαταστρέφουσα πάντα τά έν τή αποθήκη εδώ

διμα και διαταράττουσα διά τών νυκτερινών της 

περιπολιών τήν ήσυχίαν τού οίκοδεσπότου. Ού

τος, αφού ματαίως άπεπειράθη νά καταστρέψη 

τούς επιδρομείς, ούς έφοβούντο διά τό μέγεθος 

νά πλησιάσωσι και αύται αί γαλαΐ, κατέφυγεν 

είς εύρυές στρατήγημα θέλων πάση θυσία νά 

απαλλαγή τών απρόσκλητων ξένων του, ο'ίτινες 

απεδείχθησαν τοσούτον ενοχλητικοί και επι

ζήμιοι Διά τίνος μηχανήματος κα:ώρθωσε νά 

συλλαβή ήμέραν τινά ε να τών αρχηγών τής 

συμμορίας, ούτινος δμως έφείσθη τής ζωής και 

όν είς ούδεμίαν ύπέδαλε τιμωρίαν άλλ άνήρ-

τησε μόνον άπό τού λαιμού του ήχηρόν κωδω. 

νίσκον και άφήκεν είτα έλιύθερον. Ό απελευ

θερωθείς ποντικός έσπευσε νά άνανγείλη είς τά 

μέλη -τής συμμορίας τό τραγικωμικόν τούτο 

έπεισόδιον τού βίου του" άλλ εκείνοι άκούοντες 

τόν άδιάκοπον ήχον τού κωδωνίσκου τοσούτον 

έφοδηθησαν, ώστε έγκατέλιπον τόν οίκον έκεϊ -

«ν διά παντός. Τούτο εννοείται, δτι προσεδόκα 

και ό ιδιοκτήτης, δστις έν γνώσει περιέβαλε 

τον πρώτον συλληφθέντα μύν διά τού παρασή

μου εκείνου τού λαιμού. 

Λλλ' ή συμμορία κατέφυγεν εις τόν συν

ορεύοντα οίκον, ό δε κωδωνοφόρος ήκολούθησε 

Ι χαί αυτός τούς συντρόφους του. Ό οικοδεσπότης 

I τής οικίας ταύτης και πάσα αυτού ή οικογένεια, 

I μή φαντάζαμε/οι δτι ύπάρχουσι ποντικοί κωόω-

! νοφόροι, εξηγείροντο τής κλίνης έπί νύχτας 

' «ολλάς έντρομοι έπί τψ άκούσματι τής μυστη

ριώδους εκείνης κωδωνοκρουσίας. Πολλάκις ηθέ

λησα/, επιδεικνύοντες θάρρος, νά έρευ/ήσωσιν 

ίΐς τάς γωνίας ,τής οικίας, ίνα άνακαλύψωσι 

τον, αφανή κωδω νοκρούστην, άλλ' ούδένα εύρι-

|νβχον, και τότε ό τρόμος αυτών έδ.πλασιάζετο 

ύποπτευόντων, δτι άνευ τής επενέργειας τού 
διαβόλου δεν ήτο δυνατόν νά συμβαίνωσι τοι
αύτα έν τψ οίκω των. 

Μετά μακράν πάροδον χρόνου απεκαλύφθη 

τό στρατήγημα τού γείτο.'ος. Ακριτόμυθος θε-

ραπαινίς άφηγήθη τό γεγονός και τότε ό οίκο-

δεσπότης τής δευτέρας οικίας κατήγγειλε τόν 

γείτονα έπί διαταράξει τής οικιακής ειρήνης 

του έν ώρα νυκτός διά τών απεσταλμένων του 

κωδωνοφόρων! 

Άγεοούμεν αν απεφάνθη έτι και τ! απεφάνθη 
τό έν Αναμβέργη δικαστήριον έπι τού ζητήμα
τος τούτου. 

ΓΕΔΩΤΕΣ 

Κυοία είς τήν εξοχήν ζητεί ΰπηρέτριαν. Χ ω 
ρικός δέ πληροφορηθείς τούτο προσέρχεται αύττ^ 
λέγων: 

— Πκουσα, κυρά, πώς ζητάς δούλα. Νά 
σού φέρω τήν κόρη μου, τήν Σταμάτα. 

— Είναι παλληκάρι 'ς τήν δουλειά; 

— Αν δέν ήναι ακόμη, κυρά μου, θά γε\η» 
γΐατί έχει φιλίαις μέ τά καλλίτερα παλληκά-
ρια τού χωριού. 

Χ 
Ό χ. Παλάβρας, ό γνωστός γυναικοθήρας δέν 

φημίζεται ουδόλως έπ άνδρία. 

Προσφάτως φίλος τις τόν ήρώτησε: 

— 'Αλλά διατί τρέφε·ς ίδιάζουσαν συμπά-
θειαν πρός τάς χήρας; 

— Διότι οί σύζυγοι τών είσιν οί ήττον 
επίφοβοι, ΰπήοξεν ή άπάντησις. 

- Χ 

Επιθεωρητής τών σχολείων εις περιοδείαν 
άφίχθη έν παρθεναγωγείω, ένθα προτιθέμενος 
νά έξελέγξη'τάς προόδους τών μαθητριών λέγει 
αύταίς: 

— Επιθυμώ νά έξέλθη παρά τόν πίνακα 
ή εύμαθεστέρα υμών. 

Αλλ' ουδεμιάς κινούμενης, ό επιθεωρητής 
προσέθετο έκ δευτέρου: 
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— Τότε λοιπόν, δεσποινίδες, άς έξέλθη ή 
ωραιότερα υμών. 

Πάσαι σωρηδόν έξώρμησαν ποός τόν π ίνακα. 
Χ 

Οΐνέμπορος ζ* τη έπιθανάτω κλίνη του σ υ μ 
βουλεύων τον υίόν ποοσέθετο: 

— Και μή λησμονης, υιέ μου, of. κρασί 
γ ίνετα ι άπ6 κάθε πράγμα . .ακόμη και άπδ στα
φύλι . . . 

Χ 
Παρά τω ίατρω. 
— Δέν ή:εύρω, ιατρέ, τ ί τρέχει μ έμέ. 

Ε ρ γ ά ζ ο μ α ι 'σάν βώδι, τρώγω 'σά.ι λύκος, κου
ράζομαι 'σάν σκύλος κα'ι κοιμούμαι 'αα/ α ρ 
κούδα. 

— Εγώ άν η μην εις την θέσιν σου, τ φ ά-
πεκρίθη ό δόκτωρ, θά έσυμβουλευόμην τον κ τ η -
νίατρον. 

ΑΣΜΑ ΕΠΙ Τ Η Ε Ν Η Α Ι Κ Ι Ω Σ Ε Ι 
* * 

ΤΟΓ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ. 

Τίνος ΕΛΛηγος στήθος δεν πάΛ.Ιιι, 

ηοϊος *EjtJitir dkr όίάει εύχήν!. • · 
1 Εορτάζει ή όόΜα ή fiarra 

τοΰ rtaahoO της Λαμηράν έορτήν. 

Τά βουτά xal ol χάμποι σχιρτοϋιΐ. 

τά κουΛίκΙ* γΛυχά χεΛαΐδαϋν 

χι ol αγγέΛοι πετούν στον αέρα 

xal στεφάνια στά χέρΙα κρατούν. 

Τά στεφάνια τά στέΛνει ό ΠΛάατης 

xal τοϋ aire ι χα'. α Ια ευχή, 

ηχηζής είς την ΏόΛι ra !p6y 

χαϊ στό θρόνο αυτής ν'&ναβή ! 

Τά πεΛάγη τά όρη αντηχούνε 

άχό τέτοια τοϋ χΛάστου ευχή, 

xal τ αγώνος ol ήρωε; δ Jot 

τοΰ χαρίζουν χ' έχεϊνοε σπα$ί! · 

Π. Λ Α Ζ Α Ρ Ι Δ Η Σ 

'Εν Αλεξάνδρεια τ $ 1)4 3 Δεκεμβρ. 1 8 8 6 . 

Ω Δ Η 

Κα~ά την έν Ζαχύνθφ άναχομιόήν 

των όστέων τοΰ Λοιητοΰ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ (α) 

Έκηδεύετο ό πρώτος Βάρδος της ελευθερίας, 

Κ εις τό λείψανόν του αϋ'ρα έθ^ηνοϋσε δουλική. 

Ά λ λ ' οπότε ή Πατρίς μας άπηλλάχθη της οου-

' (λείας, 

Αύρα έπρεπε νά ψαύση τά οστά του εθνική. 

Εις την γην πού έγεννήθη, εις την νήτο# 

(τών ανθέων, 

Τοΰ μεγάλου ΰμνω~οϋ μας μεταφέρουν τά οστά, 

Και ολόφωτος χορεία ποιητών, αρχαίων, νέων 

Και χαρ ί των και ηρώων συνοόεύουσιν αυτά. 

Προπορεύεται τών άλλων ή θεά Ελ.ευθερίϊ» 

ΚαΙ μ' αυτήν τοϋ Ελ ικώνος συμπετώσιν αι θεαί 

Βλέπω, βλέπω ν* αναδεύουν εις τά κόκκαλχ τά 
(κρύα 

Τοΰ Τ ο μ π ά ζ η , τοϋ Μιαούλη και τοϋ Μάρκου α! 
(σκιαί. 

Ω. ϊδέτε! μέ τάς Μούσας συυ,πετά νορεία 
(άλλη 

Ε ι ν ' ό Ομηρος, ό Β^ρων^και ό Φώτκολος όμοΰ, 

Κι ό δαβνοστεφής Απόλλων , \ιϊ την συνοόίαν 
(ψάλλει 

Τούτο τ ' άσμα όπου πνέει θείον μύρον εθνισμού: 

ι ' Α π ' τά κόκκαλα 'βγαλμένη 

«Τών Ελλήνων τά ίερά 

«ΚαΙ σαν πρώτα ανδρειωμένη 

«Χαίρε , ώ χα ίρε Ελευθερ ία» 

Την θεάν Έ)ευθερίαν έψαλε μέ τ ' άσματα του, 

Κ' ή θεά Ελευθερία τού κηδεύει τά οστά του. 

Έ ν Ληξουρίω Αύγουστος 1 8 6 5 . 

Π. ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΒΣ 

(α) Απεβ ίωσε καΐ ετάφη εν Κέρκυρα κατ* 
το 4 857" ή άνακομιδή έγένετο κατά τό 1 865. 


