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ή άμαξα εκείνη δεν Οά διήρχετό π οτέ’ ένόμισα ότι δέν ήθελεν 
αναχωρήσει πλέον, ότι ή Ά δελαίς καί 6 Γεράρδος δέν ήθελον 
μέ αφήσει καθ’ δλην την έσπέραν. Κατά τάς τελευταίας ταύτας 
ώρας δέν έζησα; προσέθεσεν άκουμβήσασα έπί τίνος δένδρου διά 
νά στηριχθή, τόσον αί διάφοραι αδται συγκινήσεις τήν εί/ον 
κουράσει, και δια να επιτεινν] το βλέμμα της όσο τό δυνατόν 
μακρυτερα, όπως βεβαιωθ*/) οτι οί ανα^ ιορήσαντες άκαταπαύ- 
στως άπεμακρύνοντο. Είς τήν λάμψιν φανοΰ προσηλομένου έπί 
τίνος στύλου έμπεπηγμένου πλησίον αυτής έθεώρησεν άπλήστως 
την ώραν εις τό ώρολόγιόν της. Σχεδόν οκτώ καί ήμίσεια, έψι- 
θύρισεν, εις τάς οκτώ καί ήμίσειαν’ μ ετ ’ ολίγον 0ά έλθν) ! Μ ετ’ 
όλιγα λεπτά θα με περιμέννι εις τήν Ούραν τοΰ μικροϋ κήπου* 
μ ετ ’ ολίγα λεπτά θά ημαι πλησίον του. νΑ ! ποτέ δέν έπεθύ- 
μησα τόσον νά τον ίδω' έχω ανάγκην νά μοί όμιλήση, νά 
μέ διαβεβαιώσν) διά τής τόσον νεαράς καί τόσον καταπει

στικής φωνής του, νά μοί είπν) οτι πάντα τά λεγάμενα ταΰτα 
και ύπο τοΰ I εραρδου έπαναληφθέντα είναι έσφαλμένα , 
υπερβολικά, ψευδή εκείνος καταβεβαρυμένος άπό y ρέη, ε
κείνος ήφανισμένος ενεκα των χαρτοπαιγνίων, εκείνος αναγ
κασμένο: νά πώληση τον πύργον του τοΰ Βλαγκμενίλ! Θά 

άφήσνι λοιπόν τό Βλαγκμενίλ, θ’ άπόμακρυνθή, θά φύγν)’ καί 
εγω, - OTw . . . . . . .  εγω Οα τον ακολουθήσου. Δυστυχής J ποιον
μέλλον ! ώ ! ή ζωή των παθών είναι καταστρεπτική, είναι τρο
μερά ! Πόσον ϋπέφερα κατά τό δεϊπνον εκείνο! Έκλονιζόμην, 
ώχρίων, ή ταραχή μου μέ καθίστα ήλιθίαν. Είχον χάσει τάς φρέ- 
νας. 'II  κεφαλή μου είσέτι φλέγεται. ’Ή  ! διατί ό έρως ούτος, ό 
τελευταίος ούτος έρως ήλθε νά καταλάβνι τήν ζωήν μου ; Οά μέ 
θανατώσγ), τό προαισθάνομαι* νά τόν παραιτήσω, είναι παρά πολύ 
άργά" ας μέ φονεύσνι ! »

Εις τήν πυρετώδη ταύτην έξαψιν εϋρισκομένη ή Κ . Λαμβέρτου 
περιέμενε, συσφίγγουσα τό ώρολόγιόν της εντός τής y ειρός της, 

τό λεπτόν τό όποιον τήν έχοϋριζεν άπό τήν στιγμήν, καθ’ ήν
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έμελλε νά ΰπάγνι διά τής μικρας θύρας τού δάσους εις άπάντησιν 
τοΰ Κ. Grandval. 'Η φύσις, τόσον σκυθρωπή κατά τήν εποχήν 

ταύτην τοΰ έτους, έφαίνετο οτι ηύ^αριστεϊτο νά συμφωνή μέ 
τινας έκ των αρμονιών της προς τήν ταραχήν τής ενθέρμου ε
κείνης καρδίας, τεταραγμένης καί πορφύρας ώς αυτήν. Ή το τό 

τέλος του φθινοπώρου καί ή έσχατη παρακμή τής ημέρας. "Αν 
καί αί απέραντοι άμπελοι δεν είχον πλέον ή φύλλα, πολλά ομως 
δένδρα έφερον είσέτι τούς καρπούς των.

Στέφανοι πυρός ήνάπτοντο πέραν τών άγρών έκείνων καί τών 
κήπων, τών όποιων αί ευώδεις αναθυμιάσεις ήρωμάτιζον δρα- 
στηρίως τόν άέρα, περιεκύκλουν τόν ορίζοντα, καί κατεδείκνυον 
τά  τελευταία ίχνη τής ήμέρας, τήν τελευταίαν ώραν τής ηγε
μονικής άφανίσεως τοΰ ήλίου. ’II εποχή καί ή ημέρα εδυον 
όμοΰ υπό τά  μελαγχολικά καί πλήρη πάθους βλέμματα εκείνης, 
ή τις δέν rf)z)z ν’ άναμιχθή εις τόν διπλοΰν τοΰτον αποχαιρε
τισμόν, καί ήτις όμως συνεμερίζετο τήν ΰπερτάτην ταύτην λύ
πην. Αντετασσε την άντιστασιν τής θελήσεως καί τής άγ- 
χινοίας εις τήν ένυπάρχουσαν ταύτην αγωνίαν εις πάντα τά  
τοΰ κόσμου, φυσιν, νεότητα, θέλγητρα, ωραιότητα' μόνον τά  
υπό τά όμματά της ήδέα αντικείμενα, καί τά  δένδρα άτινα 
ειχον ανθίσει, και αι άμπελοι αϊτινες Ισ^ον καί αύται τόν 
Απρίλιον των, και τα βαθύσκια δαση, άτινα ήσαν τόσον χλοερά, 

και η ήμερα, ητις ήτο τοσο νεα, τόσο καθαρά καί φεγγοβόλος, 
υπεχώρουν, άφίνοντο εις τήν καταστροφήν, εις τόν έκ/ρωματι-

τανεστατει,Ονησκε υποχωρούσα, ή καρδία μόνη τής γυναικός έπα 
διεφιλονείκει, καί ήσθάνετο, ώς είπεν ό Πασκάλ, τήν υπεροχήν 
της, αισθανομεν/, ότι τό όρος τήν κατέθλιβεν, ένώ τό ορος ούδέν 
αισθάνεται κατ/θλίβον.

«'£>! διατί. αί γυναίκες ήμεϊς, άνέκραξεν ·ή κυρία Ααμβέρτοι
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έν τώ  μέσω τής τοποθεσίας ταύτης ή όποια έρρίπτετο εις τό 
σκότος και κατεβοοχθίζετο Οπό τ η ; γης πλήρους σκιάς, διατί 
αί γυναίκες ήμεϊς δεν έχομεν είμή μίαν μόνην ιδέαν, έν μόνον 
αίσθημα τό όποιον μας ζωογονεί, τά όποιον μας εγείρει. Νά 
άγαπώμεν, πάντοτε νά άγαπώμεν ! Διατί δέν εχομεν ώς οί 
άντρες την έργασίαν, τάς αθλιότητας της ζωής, χιλίας άλλας 
ασχολίας, α'ίτινες ήθελον μάς άποτρέψει έκ της αβύσσου της 
όλεθρίας φαντασίας ημών ; —  νΩ ! θ εέ  μου ! έν ελλείψει των 
αντιπερισπασμών τούτων οί όποιοι μάς είναι άπηγορευμένοι, σώ- 
σόν με, σώσόν με έκ του κακοΰ,. καί 0ά σέ ευχαριστήσω. Διότι 
τό έπιθυμώ, διότι μέμφομαι, άποστρέφομαι έαυτήν, άλλά τόν 
άγαπώ, τόν αγαπώ μεΟ’ δλης της νεανικής μανίας, μεθ’ όλης 
τής απελπισίας κοιροίας, ητις εννοεί καλώς δτι μετά την φλόγα 
και την λάμψιν ταύτην, δεν θά υπάρξη είμή το σκότος καί ή 
τέφρα. Τόν άγαπώ διότι αισθάνομαι οτι μετά ταΰτα δέν θέλω 
άγαπνίσει πλέον- καί τό νά μή άγαπα τις είναι φρικώδες’ είναι 
ό θάνατος. Έάν δέν ή το παρά ό θάνατος ! Είναι ή έγκα- 
τάλειψις, είναι ή άπομόνωσις, είναι τό γήρας. Τό γήρας ! 
νΑ ! άς άπομακρύνω τό φάντασμα τοΰτο, μοϊ προξενεί τρόμον, 

ρίγος.»
Ή  κυρία Λαμβέοτου έκρυψεν επί ολίγον τό πρόσωπόν της 

εντός τών ψειρών της' έ'κλαιεν, έπνίγετο.
'Ως άν ή απελπισία αυτη νά ητο προσευχή, καί ώς άν ή 

προσευχή αυτη νά είσηκούσθη, ή σελήνη ύψώθη αίφνης όπισθεν 
τής τοποθεσίας εκείνης, καί ό κώδων άπομεμακρυσμένης ένο 
ρίας έσήμανε τήν εσπερινήν προσευχήν ’Αποτέλεσμα τής τόσον 
λευκής ταύτης λάμψεως, καί τοϋ ψιθυρισμοΰ τούτου του τόσον 
ευσεβούς ήτον δτι έδάκρυσεν* έκάθησεν έπί τίνος καθίσματος 

έκ χορτοπλίνθων, ερριψε τήν πάσχουσαν αύτής κεφαλήν άπό 
μελαγχολίαν καί έρωτα εις χάος άνθέων πεφυτευμένων κα- 
νιστροειδώς ύπεράνω καί πέριξ τών χορτοπλίνθων τούτων, 

καί εκλαυσεν. 'Οποΐαι ενθυμήσεις, όποΐαι σκέψεις, όποια
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αισθήματα, όποΐαι επιπλήξεις, όποιοι τρόμοι κατεπραΰνθησαν 
υπό τής πλήρους παραπόνου ταύτης φωνής τοΰ κώδωνος καί τών 
ήδέων εκείνων λάμψεων τών ερχομένων ούρανόθεν ! Η ταραχή 
της, άν καί δέν ύπήρξεν όλιγοτέρα, κατέστη όμως όλιγοτερον 
πικρά. Άφοϋ εδοσεν εις τήν διάχυσιν ταύτην τής ψυχής την 
τελευταίαν στιγμήν τής προσδοκίας, καί διετρεξε μετά περισ- 
σοτέρας ταχύτητος, η μεθ’ δσης τό φώς τοϋ άστερος όέν ηρχετο 
εις τούς υγρούς έκ τών δακρύων οφθαλμούς της, περιέλυξιν λο
γισμού ότέ μέν ανατρεπομένου υπό τού πάθους, ότε δέ άνεγει- 
ρομένου ύπό τών προσπαθειών τής συνειδήσεως, άνηγέρθη φω- 
νούσα, διότι ούδείς ήτον έκεΐ, ώστε νά άκούση. « Οχι ! οχι ! 
θά μέ άγαπα διά παντός, θά μέ τό λέγϊΐ πάντοτε ώς μέλ
λει νά μοί τό είπνι, τής καρδία: μου ούσης επί τής καρόιας του, 
μ ετ’ ολίγον καί ό ανεξάντλητος ούτος έρως θά ήναι ή χαρα μου, 
ή ευτυχία μου, ή αίωνία νεότης μου ! Καιρός, άς σπευσω ! 
Έπεθύμουν σήμερον νά γίνω ολίγον έπιθυμητή, έπεθύμουν να 
προσπαθήσω νά τόν κάμω νά περιμείννι τουλάχιστον πέντε λε
πτά" είναι αδύνατον ! άς σπε ύσω.»

Άπεμακρύνετο διά νά ΰπάγη εις τήν μικράν θύραν τοϋ δά
σους, δπου ωφειλε νά τήν περιμένη ό κύριος Grand val·, δτε αί
φνης ήκουσε θόρυβον, ταραχήν συγκεχυμένην εντός τής χλόης 
τής περικλυούσης μίαν έκ τών στοών, α'ίτινες έληγον εις τόν 
κύκλον τών πασχαλεών, καί άφ’ ης Εμελλε ν’ άπομακρυνθή. Έ -  
στάθη, παρετήρησε, ήκροάσθη.

'Ανθρωπός τις έξήλθε τής χλόης.
«'Ανθρωπός τις !» είπε καθ’ έαυτήν ή κυρία Ααμβέρτου πεφο- 

βισμένη. *
Ό  άνθρωπος έπροχώρησε πρός αύτήν μετά προφυλάξειος.
«Εισθε σείς κύριε Γεράρδε.
—  Έ γώ  είμαι, κυρία, άπεκριθη άσθενώς φωνή τις, ητις δέν 

ήτον ή τοϋ Γεράρδου.
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—  Ο υπηρέτης τοΰ ύποκόμητος, κυρία.
—  Ο ΰπηρε~τ,- το υ !. . .  . Τί σημαίνει τοΰτο ; . . .

Ο κύριος Grandval μέ έπεφόρτισε, κυρία, νά σας δώσω 
άφευκτως τήν επιστολήν ταύτην.

Μίαν έπιστολήν ; . . . Αόσατέ την, δόσατέ την !»
Ο υπηρέτης άνεχώρησεν.

II κυρία Λαμβέρτου έσπευσε νά άνοίξγ] τήν επιστολήν τοΰ 
ύποκόμητος.

’’Ετρεμε.

«ΛΙοι πεμπει επιστολήν ενώ τόν περιμένω, επιστολήν ! . . . 
τ ι σημαίνει τοΰτο ; . . .

Ά ς  άναγνώσω ταχέως !»

Επλησίασεν εις τόν φανόν καί, μέ καρδίαν συγκεκινημένην, 
μέ χεϊρας τεταραγμένας, άνέγνωσεν.

IV.

« Ά ΐ ,ιο Α ά τ  ς>ίυτΰ<; μου φ ίΛ η ,

«Μοί έλέγετε τήν πρωίαν, οτι Οά άναχωρήστ, τήν έσπέοαν 
«ταύτην κατά τήν όγδόην ώραν διά Φονταινεβλώ, καί οτι Οά 
«είσθε είς τήν μικράν θύραν τοΰ δάσους. Ούχί, ποτέ δέν έπε- 
» καλέσΟην τόσον ζωηρώς μεΟ’ όλης της ψυχικής μου δυνάμεως 
«τήν ώραν ταύτην τοΰ έρωτος. Ά λ λ ’ ίδέτε τά πεπρωμένον, μοί 
«είναι αδύνατον νά ώφεληθώ τής σπανίας ταύτης ευτυχίας.»

—  Είχον προαίσθημά τι»  είπεν ή κυρία Λαμβέρτου' έπειτα 
δέ έξη/.ολούθησεν.

« Ί ’πόθεσίς τις έκ τών αναγκαιότατων, έκ τών σοβαροτάτων, 
«ίιπόθεσις έξ ής έξαρταται ή ζωή μου μέ αναγκάζει νά υπάγω 
»είς Παρισίους.»

Έ ξ  ής έξαρταται ή ζωή του ; . . .

« ’Αναχωρώ, υπάγω αμέσως είς Παρισίους, είς τόν τρΛπεζί- 
»την μου, διά νά μάθω έάνδύναται νά Οέσ/,είς τήν διάθεσίν μου 
»,.οσόν τι εξ εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων φράγκων.»
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—  Θά έπαιξε, Οά εχασεν ! 'Εκατόν είκοσι τέσσαρας χιλιά

δας φράγκων !»
'Η κυρία Λαμβέρτου έξηκολούθησε νά αναγινωσκη,
«Θά έπιστρέψω αυριον ακριβώς κατά τήν όγδόην ωραν τής 

λ πρωίας."Αμα φθάσω, θά σοίπέμψω τόν υπηρέτην μου δια να σοι 
»μάθ·/) οτι κατώρθωσα τό επιθυμητόν άποτέλεσμα. ©ά ήναι είς 
Λφρομομβίλλην είς τάς έννέα ώρας, είς τάς εννέα ακριβώς θά 
«σημάνγι είς τάς κιγκλίδας μέ ό'λην του τήν δυναμιν. "Εσο 

» προσεκτική!»
  ’Εάν θά ήμαι ! . . .
«Καί θά άναχωρήσν) αμέσως άμα σημάντρ. Τοΰτο Οελει ει- 

»ναι σημεϊον οτι τά  πάντα έχουσι καλώς.»
Ή  κυρία Λαμβέρτου έτελείονε τήν φράσιν ταύτην τήν οποίαν 

έττεΟύυ.ει βεβαιωτέραν, καί ήτις ήτο τόσον ολίγον, ένώ ό σύζυ
γός της έπροχώρει ήσύχως προς αυτήν, ακροποδητί, διότι 
τήν είχε ϊδεΐ άναγινώσκουσαν, καί εί/ε σκοπόν νά τήν έκ- 
πλήξνι αίφνιδίως διά τής επιστροφής του, τόσον ολίγον πε- 
ριμενομένης είς Φρομομβίλλην. «Πόσον Οά έκπληχθή, έλε- 
γεν ούτος λαΟ’ εαυτόν, έξακολουΟών νά πλησιάζνι μ ετ’ έπιφυλά- 
ξεως είς τόν κύκλον τών Πασχαλεών καί μειδιών, όποιαν φω
νήν έκπλήξεως μέλλει νά έκβάλνι! Είναι αδύνατον, έξηκολού- 

θησε λέγων καθ’ έαυτόν, καί προχωρών πάντοτε πρός ταύτην, 
νά λάβνι τις καλλητέραν θέσιν άπό αυτήν ην κατέχει αύτη ήδη» 
ώστε νά συνεργήσγι είς τό παιγνίδιον τό όποιον μέλλω νά 
παίςω είς αυτήν. Ή  κεφαλή της, εύρισκομένη εντός τοΰ φω
τός, τήν εμποδίζει νά ϊδη έμέ, ό όποιος βαδίζω είς τήν 
σκιάν, καί δστις, μ ετ’ ολίγα δευτερόλεπτα, θά τνί εΐπω. 
’ΐδοΰ εγώ ί λ

Ό  Λαμβέρτος δέν απείχε πλέον τών τριών βην.άτων άπό 
τής συζύγου του ήτις, έςακολουθοΰσα ν’ άναγινώσκνι είς τήν λάμ- 
ψιν τοΰ φανοΰ, είχε φθάσει είς τήν φράσιν ταύτην τής έπιστο-

λής, ΐν  έκράτει ήνεωγμένην εντός τών χειρών της. «Τό ση~
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«μεΐον τούτο θά σάς εΐπνι έπίσνίί, ότι θά σάς ?δω αΰριον τήν 
»εσπεραν εις το αύτό μέρος και κατά την όρισθεϊσαν ώραν διά 
»την σήμερον. Α λλ’ ένθυμεϊσθε καλώς τοΰτο, φιλτάτη μου, 
»εαν κατά την έννάτην ώραν δέν άκούσητε τόν κώδωνα, τοΰτο 
*  θελει σημαίνει δτι . . . »

Ο Ααμβερτος, τοϋ οποίου ή κεφαλή έσκίαζε τέλος τήν της 
συζύγου του, άφήρπασε ζωηρώς άπά τάς χεΐρας της τήν επι
στολήν.

Ή  κυρία Λαμβέρτου εξέβαλε κραυγήν.

Ή  ελπίς του συζύγου της έξεπληρώθη εντελώς. Αέν έπερί · 
μενεν δμως κραυγήν τόσον πλήρη τρόμου.

« ’Βγω είμαι!»

Ο Ααμβερτος έκράτει εις τάς χεϊράς του τήν επιστολήν 
του ΰποκόμητος G rand val.

« Ναι, εγώ είμαι.

A ! εισθε . . . ά ! εισθε. .  . ά ! εισθε σείς.

—  Κανέν γλυκύ γραμματάκι τό όποιον έλαβεν ή Κυρία 
κατά τήν απουσίαν μου;»

'Ο γέλως τοΰ Λαμβέρτου η το θελκτικός, επειδή τό παιγνί- 
διον του εϊχεν ευδοκιμήσει.

Απολιθοθεϊσα καί εξακολουθούσα νά θεωρΐί τήν επιστολήν 
b  έκράτει ό σύζυγός της, ή κυρία Λαμβέρτου, μειδιώσα καί 
«ύτη —  άλλά τί μειδίαμα! — «ψιθύρισε"

« Σάς . . .  έπιστευον . . . σάς έπίστευον άναχωοήσαντα . . 
σας έπίστευον ήδη πολύ μακράν . . . ναι, πολύ μακράν.»

Με τονον έπιπόλαιον, ό Λαμβέρτος άπεκρίθη.
«Έπίστευες τοΰτο ;

—  Μάλιστα . . . μήπως ; . . .

Ανεχωρησα τωόντι, άλλα δέν ήμην πολύ μακράν.»
Η ευθυμία τοϋ Λαμβέρτου, τοϋ όποίου ή χειρ δέν άφινε τήν 

επιστολήν, έπάγωνε τήν κυρίαν Λαμβέρτου από τρόμον* καί ή 
θανατηφόρος αυτη ευθυμία δέν έπαυεν.

«'Ως σοί έλεγον, άνεχώρησα τωόντι, άλλα δέν ήμηνπολυ μα
κράν’ Φαντάσθητι, αγαπητή μου φίλη, οτι μοι συνέβη συμβε- 

βηκός . . .
. —  Συμβεβηκός ; . . . ’Αλλά τί μέ λέγει αύτός ; . .  -  Οί 

λόγοι οϋτοι είναι δι’ έμέ θόρυβος συγκεχυμένος . . ■ Μοι όμνλεί 

μολοντούτο . . .
—  Συμβεβηκός έκ τών κωμικοτάτων καί γελοιοδεστάτων,

φιλτάτη μου.
—  Μέ τρομάζετε.
—  Πώς! σέ τρομάζω ; . . .
—  Άναμφιβόλως. Μοί λέγετε . . .
— · Σέ λέγω, συμβεβηκός έκ τών γελοιοδεστάτων.
—  Ά ! ναι, πολύ καλά" δέν είχον έννοήσει καλώς.
—  Έννόησας τώρα; . »τν*. . . . \ 0  - ·
—  ’Εντελώς. Έν πρώτοις δέν ειχον ακούσει καλώς. Σας 

συνέβη συμβεβηκός τι έκ τών τραγικωτάτων.
—  ’Αλλ’ οχι, ο /ι  . . . έκ τών γελοιοδεστάτων. "Α ! ούτως, 

αγαπητή μου ’Ιουλία . . .
—  Έ κ  τών γελοιοδεστάτων . . . έκ τών γελοιοδεστάτων . . . 

ναι, έκ τών γελοιοδεστάτων. Καί ή επιστολή αύτη ! ή επι
στολή αύτη! Ά ! Θεέ μου ! τ ί μέλλει νά συμβή ;»

Ό  Λαμβέρτος πλήρης εΰχαριστήσεως έξακολουθών μέ τό 
αύτό πράον τοΰ πνεύματος καί μετά τής αυτής χαράς, διότι διε- 
ξήγαγε τήν ευτυχή ταύτην έκπληξιν εις τήν σύζυγόν του, προ
σέθεσε παρατρίβων τήν επιστολήν μεταξύ τών δακτύλων του.

« Ό  Γεράρδος, δστις ένόμιζεν δτι είχε τόσο καλώς προβλέ- 
ψει καί υπολογίσει πάντα τά συμβάντα τής οδοιπορίας μου, 
έλησμόνησεν έν. 'Ο λαμπρός εκείνος Γεράρδος !

—  'Λ ! έλησμόνησεν έν . . .

—  Μάλιστα, άλλά £ν αντάξιον χιλίων. Θά ίδϊΐς . . .

—  Τί θά ίδω ; . . .

—  Πόσον είσαι ανυπόμονος, ςιλτά τη μου! Καταλαμβάνω
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δμως οτι έκεΐνο τό όποιον σοί λέγω σέ ενδιαφέρει πολύ' 
άλλά . . .

—  "Ο χ ι! φοβούμαι μήπως σας κουράσω . . .
—  Είναι φανερόν ότι ό βίαιος κλονισμός, 8ν επαθον . . . .
—  νΑ ! τοΰτο είναι τερπνόν !
—  Π ώς! τερπνόν ; »
Ή  κυρία Λαμβέρτου είπε καθ’ έαυτήν μετά φρικώδους πε- 

ποιθήσεως καί χωρίς νά άποστρέψνι ούδ’έπί στιγμήν τους οφθαλ
μούς της άπό τήν όλεθρίαν εκείνην επιστολήν. « Λεν ήξεύρω πλέον 
τί λέγω, όχι, δέν ήξεύρω !»

« Ό χ ι τόσο τερπνόν. Ό  Γεράρδος, διά νά έπανέλθωμεν είς 
τό συμβιβηκός μου, έλησμόνησε τάς γεωργικάς συνελεύσεις.

—  "Ω! λοιπόν !
—  Ό χ ι , δεν μαντεύεις ακόμη.
—  Ό χ ι, δέν μαντεύω, Ιχ ετε  δίκαιον . . .

—  Ήξεύρεις καθώς έγώ τί είναι αί γεωργικαί συνελεύσεις ;
—  Εντελώς.
—  Ή θέλεν ειπει τις οτι σκέπτεσαι περί άλλου τινός κατά 

τήν στιγμήν ταύτην ;
—  Άπατασθε.
—  "Ας προχωρήσωμεν λοιπόν.
—  Ναί, άς προχωρήσωμεν . . . Τήν ζωήν μου, έψιθύρισεν ή 

κυρία Λαμβέρτου, τήν ζωήν μου ! αντί τής έπιστολής ταύτης.
—  Άφοΰ ήξεύρεις τ ί είναι αί γεωργικαί συνελεύσεις. . . "ίΐ ! 

αί γεωργικαί συνελεύσεις!

—  Θεέ μου ! εξακολουθεί νά μοί όμιλνί καί δέν δύνα
μαι νά εννοήσω τί μέ λέγει, ό'σας προσπαθείας καί άν 
καταβάλλω. . . . Μήπως γίνομαι παράφρων ; Ναί, γίνομαι 
παράφρων.

—‘- Μέ προσεκάλεσαν έφέτος, έξηκολούθησεν ό Λαμβέρτος, 
έάν ένθυμήσαι, νά λάβω μέρος είς τό εξεταστικόν δικα - 
στήριον.

ΕΡΑΤΩ.

— Έπρά/θη λοιπόν έγκλημά τι είς τόν δήμον;

—  Πώς ! έγκλημά τ ι ;
—  Μοί όμιλεΐτε περί τοΰ δικαστηρίου . . .  δέν μοί όμιλειτε 

περί τοΰ δικαστηρίου ;
—  Άναμφιβόλως.

—  Λοιπόν !
—  Ό μιλώ περί τοΰ δικαστηρίου, περί τής έξεταστικής έπν- 

τροπής τών γεωργικών συνελεύσεων. Είς την έπιτροπην ταυτην

έμελλον νά λάβω μέρος.
—  νΑ ! ναί. . . Είναι διά νά άποθάτνι τ ις , εΐπεν είς τό βάθος 

τής απελπισίας της ή κυρία Λαοβέρτου.
(ακολουθεί.)

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  I.

ΚΑΡΟΛΟΣ Μ ΙΛΛΕΒΟΑ.

Έ χ  τοΰ Γ a J .h x o v .

(Συνέχεια, ΐδε φυλ. 5 .)

"Αν καί ό Μιλλεβοά είχε τοσαύτην ικανότητα περί τό συγ- 
κινεϊν καί άρέσκειν, άπέτυχεν δμως είς τάς γραμματικάς αύτοΰ 
συνθέσεις. Ή το μέν επιτυχής εις τινα μέρη αυτών, δέν έγνώ- 
ριζεν δμως νά πλατύνν) τήν ϋπόθεσιν καί νά δώστ) πλοκήν είς 
αυτήν. Ευτυχώς δέν έδημοσίευσεν ούδέν τών δραμάτων του.

"Αν καί ή φιλολογική ύπαρξις τοΰ Μι,λλεβοά υπήρξε βρα- 
χυτάτη, έσχεν δμως περιόδους ακμή; καί παρακμής. Φαίνεται 
ότι ή φύσις προσδιορίζει είς πάντα άνθρωπον τήν παραγωγικήν 

αύτοΰ ικανότητα. ’Αφοΰ διέχυσεν είς μεγάλην έποψήν τόν χυ

μόν τής ικανότητάς του, μετέπειτα  ώς έξηντλημένον δένδρον, 

παρήγαγε καρπούς ά'νευ ουσίας τοΰ χυμοϋ αύτών.
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'Ο Μιλλεβοά εί; ηλικίαν 3 0  ετών έδοκίμαζε τοΰ; μόχθους 
του γήρατος, καί όμως δέν επαυε νά διαμοιράζη τά ; στιγμάς 
του μεταξύ της σπουδή; καί τη ; ηδονή;· Τότε έδημοσίευσε 
πλεΐστα αποσπάσματα τών έργων του' ό τύπο; όμω; τ η ; ίκα- 
>ό./κο; του δεν ίίλαμπε πανταχοϋ. 'II κλονουμένη υγεία του 
τόν ήνάγκασε νά έκταλείψη τού; Παρισιού;, ένθα πρό πολλοϋ 
κατωκει, καί άπήλθεν εί; τήν εξοχήν, ενθα έξέλεξεν ώ ; διαμο
νήν τά  πέριξ τοϋ δάσου; Βενσέν, πλησίον τοΰ χωριδίου έν ω 
κατωκει ή πρώτη του ©ίλη. Τώ είπον νά κοιμάται έν δωμα- 
τίω i f '  δ ύπήρχον πρόβατα. Αί εξατμίσεις τοΰ σταύλου, -λέ- 
νουσιν, εισιν ώφέλιμοι εις τήν αδυναμίαν τοΰ στήθους.

Ό  Μιλλεβοά άφοϋ έτελείωσε τά ποίημά του ό Ά.ΙγρΜ ος 
εδημοσίευσε^καί τινα συγγραμμάτια, τά  όποια ούδέν προσέθεσαν 
εις τ/)ν δοςαν του. II έπιθυμία τών τεχνών έσβύνετο έν 

μέσω τών σοβαρών συμβεβηκότων, άτινα περιεκύκλουν τήν Γαλ
λίαν. 'Η λάμψι; τ ή ; φιλολογία; ώχρία καθώ; καί τά άστρον 
τ/ί; αυτοκρατορία;, ή τ ι; έκλονεΐτο μέχρι τών εύρέων αϋτή; θε
μελίων. Ο φόβο; κατά πρώτον κατετάραξε τά ; ήδονά; τή ; 
μεγάλης πόλεως. 'Η ά-ελπισία εκυριευε τά ; καρδ*χ; όλων τών 
I άλλων. 'Ο Μιλλεβοά άπεσόρθη ε ί; τό' κέντρον έπαρ/ία; τινο;, 
πλησίον τ ή ; γενέτε-.ρος αύτοϋ πατρίδο;, έλπίζων ότι ή γαλήνη 
τών αγρών καί ή ιππασία, ήν ύπερηγάπα, ήθελον τώ  δώσει 
δυνάμει; τινα;.

Εν τούτοι; ό Μιλλεβοά διετήρει τήν ακηδίαν, τό χαρίεν 
πνεύμα, και τά ; ζωηρά; ιδέα; αύτοϋ. Αί κλίσει; του δέν 
ήλλαξαν.

Ή  θέα γυναικό; τινο; άξιεράστου καί ωραίας άνεζωπύρησε 
τήν σβεσθείσαν αύτοϋ νεότητα. *Έν τινι άγροτική οικία, πλη
σίον τ /j; κατοικία; του, άπηντησε τήν Δελάτρην Λαμολιέρ. 'II  

. Χ**ρις τ °υ προσώπου τη ;, ή ζωηρότη; τοΰ πνεύματός τ η ;, άνε- 
ζωογόνησαν τό πληροϋν ήδη τήν καρδίαν αύτοϋ αίσθημα. Ή  
πρό; τό ανεξάρτητον κλίσι; αύτοϋ άντεμάχετο χρόνον τινα κατά
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του νέου αύτοϋ πάθου;. Έ π ί τέλου; όμω; ένυμφεύθη αυτήν. '11 
οικιακή αύτοϋ ευημερία ηύξήνθη πάραυτα δια τής γεννησεω; υιοϋ, 
όστι; τήν σήμερον είναι περίβλεπτο; ενεκα τ ή ; ίκανοτητο; του, 
καί φέρει τά ένδοξον ονομα, τοϋ οποίου ητο ο μονο; κληρονόμος. 

Τό παν έμειδία αύτώ έν τή ειρηνική έκείνη έρημία. 'Η ήσυχία 
τοΰ βίου εσχε καλήν επιρροήν έπί τ ή ; ύγεία; αύτοϋ. 'Ημέραν 
όμω; τινα πεσών από τοϋ Ιππου εθραυσε το  όστοϋν τοϋ σκέ
λους του, καί ενεκα τ ή ; βαρεία; πληγή; βραδεω; άνερρωσε, 
καί μετά κόπου μετά ταϋτα έστηρίζετο έπί τών άλγούντων 
αύτοϋ μελών. Στερηθείς δέ τών ασκήσεων αύτοϋ, έδόθη μ ετ ’ 
άκρατήτου ζήλου εί; τήν μελέτην, ώ ; ωθούμενο; τρόπον τινα 
ύπό τοϋ προσεγγίζοντο; αύτώ τέλου;" άν καί ένίοτε οί πόνοι 

αύτοϋ καθιστάμενοι δριμύτεροι, πρόεμήνυον εί; αύτόν τό προ
σέγγιζαν τέλο; του, ή ίσχυρογνώμων όμω; ελπίς τώ  παρίστα 
τοΰτο αμφίβολον. Τά προβλέπειν τά μέλλνοντα έθεώρει ώς τ ι
μωρίαν καθ’ έαυτοϋ, καί διά τοΰτο τό άπέφευγε πάντοτε μετά 
προσοχής" καί, καθώς τό παιδίον τό ένασχολούμενον εις τά  παι
γνίδια του, δέν έβλεπε πέραν τοϋ παρόντος. 'Ο Μιλλεβοά άν καί 
όλ,ίγον ένησχολεϊτο περί τά πολιτικά, ούχήττον όμω; παρετήρει 
τήν φθοράν, ήν έπέφερον τά  ξενικά στίφη έπί τής Γαλλίας. 
Έλυπεϊτο καί έστέναζε εις τά ; δημοσίους δυστυχίας. 'Ο συγ- 
γραφεύς τοΰ X άρτον, όστι; έλέγετο καί προστάτης τών γραμ
μάτων, ήλάττωσε τήν σύνταξιν τοΰ Μιλλεβοά άπό 6 ,0 0 0  
φράγκων εις 1 ,2 0 0 .

Αν καί 6 Μιλλεβοά ύπέφερε πολύ ένεκα τής άσθενείας, ούχ 
ήττον όμω; εΐργάζετο" πρό τού θανάτου του έλεγεν εί; τινα φί
λον του ιί Επεχειρίσθην μεγάλα; εργασία;, σκοπώ νά εξα
λείψω τάς προτέρα; μου επιτυχία; δι’ έτι λαμπροτέρων. Θά 
συνθέσω ποίημα τοΰ οποίου Λουδοβίκος ό I X  θά ήναι τό κύριον 
πρόσωπον, συνέθεσα ήδη τόν σκελετόν, καί θά τελειώσω προσέτι 

τήν μετάφρασιν τής ’Ιλιάδος. 'H ύγεία μου είναι ασθενής, εγώ 

όμω; δεν καταχρώμαι αύτη;.» Πάσα δέ φράσι; του ^ιε/.όπτετο
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ΰπό ietvfji βηχός. Πολλάκις ώμίλει περί τοΰ τέλους τής ζωής 
μετά  φιλοσοφικής υπομονής. 'Ο πρός ον ελεγε ταϋτα φίλος του 
τρεις μήνας πρό τοΰ θανάτου του τω  άνέγνωσε τούτους τους 
στίχους ανεκδότους είσέτι.

Μή τρεμ-ζις άνθρωπε ποσώς τό τέλος τής ζωής του.
Είσ’ ευτυχής όταν σβεσΟή όλως ή ΰπαρξίς σου.

Καί ούτως ύπ’ ανωφελούς καταβληθείς πορείας,
) πό τήν σκεπήν έρχεσαι τής πρώτης κατοικίας.

 .
ΓΙας άνθρωπος κατά σειράν, ώς καιομένην δάδα

Μεταβιβάζει τω  Θεώ ?ήν τής ζωής λαμπάδα’
Καί έκ τοΰ σύμπαντος αύτοΰ ό είς μετά τόν άλλον 

’Απέρχεται τόν τής ζωής άφοΰ ύπέστη σάλον.
'Η φύσις ένετύ-ωσε παντοΰ τήν άστασίαν

Κ ’ έδωκ’ ήμΐν τήν ΰπαρξιν ώσεί επικαρπίαν*
ΕΪτα δ ’ έργετ' έν ήμΐν γαλήν·/) αίωνία

Καί γλυκητέρα καί αύτοΰ τοΰ ύπνου ήρεμία.
7Α ! φίλε μου, εκραξεν ό ΙΜιλλεβοά, ποια θέλγητρα ή αούσα 

σου δίδει εις τόν θάνατον ! Εξακολουθήσατε. "Επειτα δέ έν- 
Οουσιασθείς όλος έκ τών στίχων τούτων καί έκ τής φιλοσοφίας, 
«ομίλησε μ ετ ’ ενθουσιασμού περί τής αναλλοίωτου ταύτης τά - 
ξεως καί αναγκαίας, ήτις προσκαλεΐ έ'καστον συνδαιτυμώνα 
άπό τοΰ συμποσίου τής ζωής.

Είς τό τέλος τοΰ έτους 1 81 5 , ό Μιλλεβοά έπανήλθεν είς 
Παρισιους. Καί έκεΐ όμως δεν κατέτταυσεν ή πρός τήν με
λέτην επιθυμία του καί ή αείποτε αύξανομένη αδυναμία του. 
Κατωκήσε όε είς τό χωρίον Νεόλλυ μακράν τών ΙΙαρισίων. 
Ή  ώοαιότης τής θέσεως, αί όχθαι τοΰ Σηκουάνα, πλη- 
οούμεναι τοσούτων μεγάλων αναμνήσεων, ήρεσκον είς αύτόν, 
δέν άνεκούφιζον όμως τήν αδυναμίαν του. ’Εκεί δέ ων ήθέλησε 
πάλιν νά έγκαταλίπτ, τά χωρίον, καί έπανήλθεν είς Παρισίους. 
’Εσχιδίασε δέ μυθιστόρημά *t* έν ώ άπεκχλύπτοντο τά μύ~
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στικά αισθήματα τά  όποια τόν έτάραττον, καί ύπαγορεύων 
αύτό είς τήν σύζυγόν του, τή απεύθυνε μετά συγκινήσεως τούς 

εξής στίχους.
’Αγαπητή μοι σύντροφε, άγαπητή μοι φίλη 

Τοΰ σταθερού μου ερωτος καί άληθοΰς άξια,
Πάσαν έπρόσφερα είς σέ θυσίαν τήν ζωήν μου,

Πλήν φεΰ άπας ό βιος μου ητον ημέρα μία.
'II σύζυγός του έχυνε δάκρυα πικρά, άλλ’ οι σβεσθεντες 

οφθαλμοί τοΰ ποιητού δέν τά  παρετήρουν. Αύτη γενναία έπνι- 
γεν έντός τοΰ στήθους της, τούς λυγμούς της, ύπεστήριζε διά 
τής χειρός της τόν φίλον της τόν οδηγόν της, τόν βοηθόν της. 
Μόλις παρήλθεν έν τέταρτον άπό τής άναχωρήσεώς των άπό 
τοΰ χωρίου, καί εύρέθη είς τόσον κακήν κατάστασιν, ώστε 
ήναγκάσθησαν νά σταματήσωσιν είς τά  Ίΐλύσια πεδία. 'H 
πρώτη οικία ΐν  ή τύχη έπαρουσίασεν αύτοΐς ητον ή τοΰ Βαρ- 
δοΰ, ένός τών αρχαίων καθηγητών τοΰ γυμνασίου τής Ά ββεβί- 
λης. Παράδοξος τωόντι σύμπτωσις συγκινητικών περιστάσεων. 
'II  τύχη έπαρουσίασεν είς τάς τελευταίας αύτοΰ στιγμάς, τάς 
φροντίδας εκείνου όστις έπαγρύπνησεν έπί τής παιδικής του 
ήλικίας! Εξέλεξαν οικίαν τινα έκεΐ πλησίον διά νά κατοι- 
κήση- έκεΐ ών νίρχισε πάλιν τήν στιχουργίαν. Πλεΐσται ήμέραι 
παρήλθον είς αλληλοδιάδοχον οδύνην καί ησυχίαν. 'Εσπέραν 
τινα άπηυδησμένος έκτης εργασίας, παρεκάλεσε τήν σύζυγόν του 
να τω  άναγνώστ, τεμάχιόν τι έκ τοΰ Φενελώνος. Ή κουε προσε- 
κτικώς, έπειτα λαμβάνει τήν χεΐρα τής συζύγου του, τήν θλίβει, 
καί στεναζων εκλινε τήν κεφαλήν του" πάσα αίσθησις έπαυσε^ 
και τα παγωμένα χελη του δέν ήσθάνοντο πλέον τά σπασμω
δικά φιλήματα τής θρηνούσης συζύγου του.

Γ . Ζ.
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Ε Μ Τ Π Μ Ο Μ Α  ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, 

ι

Πριν έρευνήσωμεν κατά πόσον υπάρχει ή επιστήμη αϋτη, 
θέλομεν δώσγ) τόν ορισμόν τοΰ Μαγνητισμού, ΐνα ό αναγνώστη; 
ήμών εύκολυνθή εί; την περαιτερω κατανόησιν.

'Υπάρχου» δύο όρισμοί τοΰ Μαγνητισμού.

1 )  Ζωϊκό; μαγνητισμό; έστι ρευστόν τι άδηλον, άλλ’ εννοού·* 
μενον έκ τών αποτελεσμάτων αύτοΰ, το όποιον άναπτυσσόμενον 
«ϊς ανθρώπου; έχοντα; ίδιά τινα προσόντα, μεταδίδεται εϊ; έ 
τερον καί ύποβοηθεϊ την φύσιν πρό; θεραπείαν τών ασθενειών.

Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ό ζωικό; μαγνητισμό; έχει 
μέν πάντοτε τί άπίθανον, άλλά δέν φέρει τόν μυθώδη έκεϊνον 
χαρακτήρα τόν όποιον φέρει ό ακόλουθο; ορισμό;, ό διδόμενος 
ύπό τών τυχοδιωκτών συνήθως.

2 )  'Ο Ζωϊκό; μαγνητισμό; έστί ρευστόν άναπτυσσόμενον ε ί; 
ανθρώπου; έχοντας ίδια τινά προσόντα, καί μεταδιδόμενον έπ ί- 
ση; εί; ανθρώπου; έχοντα; ίδια προσόντα, δι’ ού ή ψυ/ή ύπο- 
βοηθουμένη, καί άποσπωμένη, οΰτω; είπεϊν, άπό τοΰ σαρκίου η
μών, βλέπει τά  πάντα ώ ; έν κατόπτρω, τά έν τή γη, τά υπέρ τήν 
γην, τά  μέλλοντα, τά  παρελθόντα.

Βλέπετε λοιπόν ότι οί Μαγνητισταί τήν σήμερον είσί καί 
προφήται καί παντοδύναμοι.

Τοΰ πρώτου είδου; τόν μαγνητισμόν τον άνεκάλυψεν ό Μέ- 
σμερ, καί πλεϊστοι σήμερον τών ιατρών παραδέχονται αύτόν, καί 
μάλιστα καί πειράματά τινα κάμνουσι.

Τό δεύτερον όμως εϊδο; αύτοΰ τά έφρόνουν, ν) μάλλον προσ- 
εποιοΰντο δτι τό έφρόνουν άπαταιώνε; καί τυχοδιώκται.

Επειδή τά ποώτον είδος καί λίαν περιπεπλεγμένον είναι καί
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δέν αρμόζει εί; σύγγραμμα περιοδικόν, έξετάζομεν τό δεύτερον, 
τό όποιον καί εύάρεστον είναι καί περίεργον.

Έ κ  τών προσόντων ά πρέπει νά έχ·/| ό μαγνητίζων καί ό 
μαγνητιζόμενο;, γίνεται φανερόν δτι ό τοιοΰτο; μαγνητισμό; 
είναι ψευδή;.

Σωματικώς καί ήθικώ; ό μαγνητίζων πρέπει νά ηναι τέλειο; !
Ό  δέ μαγνητιζόμενο; rd  ffi.lij, rcl πιστεύη, xai r  αγαπά.
Έπήλθε μικρά τις ένόχλησι; εί; τόν μαγνητίζοντα ; τ ετέ- 

λεσται' τό παν κατεστράφη. υπάρχει έντό; αύτοΰ μίσος, έχθρα, 
η άλλο τί πάθο; ; αδύνατον νά μαγνητίση.

Έπήλθε δισταγμό; τ ι ;  ε ί; τόν μαγνητιζόμενον ; αδύνατον 
νά μαγνητισθή.

Έ κ  τούτων κατανοοΰμεν δτι ού παντό; πλεΐν εί; Κόρινθον' 
δτι τό μαγνήτιζειν είναι τόσον δύσκολον, όσον καί τό κατατάσ- 
σειν έαυτόν μεταξύ τών άγιων.

Μεταξύ δε τών προσόντων άτινα πρέπει νά έχη ό μαγνητί
ζων έστι και τό ά,ψι.Ιοχερόες, τουτέστιν νά μή μαγνητίζη χά- 
ριν κερδου; άλλά παντε; οί μαγνητίζοντες 'είσί κερδαλεόφρο- 
νε;, αρα ψευδώ; μαγνητίζουσι.

II

Τό μαγνητικόν ρευστόν μεταδίδεται διά μέσου τώ>· χ ιιρ ά ν  
τώκ 0<p0a.ljiar, καί ένίοτε r//c φωη,ς. Ό  μαγνητίζων άτενίζων 
άσκαρδαμυκτει έκτελεϊ χειρονομία; τινά;, άποκοιμίζει αύτόν, 
καί έρωτα τά  όσα θέλει νά μάθγ).

Εϊτα πάλιν δι’ ιδιαιτέρων χειρονομιών γίνεται ή διασκόρ- 
πισι; τοΰ μαγνητικοΰ ρευστοΰ. Μεταχειρίζονται δ ’ ένίοτε καί 
ιόίω; ει; τον ιατρικόν μαγνητισμόν έπιβοηθητικά τινα μέσα’ 
μεταξύ των πολλών δέ τά όποια μεταχειρίζονται είσί καί τά 
δένδρα. Τό δένδρον δέχεται τά ; μαγνητικάς άκτίνας' δεχόμενον 
δέ συχνάκι; αποκτά μεγάλην μαγνητικήν δύναμιν τοιαύτην 

ώστε ό μαγνητίζων θέτων τόν μαγνητιζόμενον ύπό τό δένδρον

*  12
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τον είδεν αμέσως κοιμώμενον. ’Αλλά και άλυσις σχηματιζομέννί 
έκ πολλών ανθρώπων, προεξάρχοντος τοΰ μαγνητίστοΰ, αυξάνει 
την μαγνητικήν αύτοΰ δύναμιν.

Σήμερον, οί μαγνητίζοντες δέν μεταχειρίζονται τόσα μέσα 
άφοΰ διέφθειραν μίαν άρχήν καλήν, άφοΰ την άνακάλυψιν τοΰ 
Μεσμερ, ήτις τουλάχιστον καί πιθανωτέρα φαίνεται, καί iyv. 
σκοπόν ωφέλιμον, άφοΰ, λέγομεν, την διέφθειραν ούσιωδώς 
απλοποίησαν καί τά μέσα τοΰ μαγνητίζειν.

Ά λ λ ’ ά'ραγε υπάρχει μαγνητικόν ρευστόν ; τό καθ’ ήαάς 
υπάρχει. Ό  ’Ηλεκτρισμό;, ό Γαλβανισμός ό Μαγνητισμός τών 
σωμάτων καί ό ζωικός μαγνητισμός δέν είναι άραγε §ν καί τά 
αύτό ρευστόν, τό όποιον αναπτυσσόμενο·; είς διάφορα σώματα 
αλλάζει καί χαρακτήρα; τινάς ; Καθώς ό δελος διά της τριβής 
αναπτύσσει ηλεκτρισμόν δέν είναι δυνατόν καί ό άνθρωπος διά 

τής έπιθέσεως τών χειρών ν’ ώναπτύξγ) εις έτερον μαγνητισμόν ; 
Άφοΰ πάντα τά σώματα άναπτύσσωσι κατά τό μάλλον η ήτταν 
ρευστόντι έκ τών ανω, διά τί ό άνθρωπος ν’ άποτελνί έξαίρεσιν ;

Βεβαίως υπάρχει τοιοΰτον-ρευστόν’ άλλά πώς δυνάμεθα νά 
τό άναπτύξωμεν ακριβώς; πώς δυνάμεθα νά τό μετα/ειρισθώμεν 
άσφαλέστερον ; ίδοΰ τό δύσκολαν.

III

Καί ή θεωρία μέν τοΰ μαγνητισμού έν συνόψει τοιαύτη* άνα- 

φέρομεν δέ καί τινα πειράματα, ά'τινα διστάζομεν νά πιστεύ- 
σωμεν.

Εις την ’Αγγλίαν ιατρός τις, έσυνείθιζε νά μαγνητίζει δρώ
μενος ούχι τοΰ μαγνητισμού τοΰ Μέσμερ, άλλ’ εκείνου τών τυ 
χοδιωκτών. Οί Ά γ γ λ ο ι, ώς γνωρίζετε είναι μέν δύσπιστοι 
άνθρωποι άλλ’ είναι καί φιλοπερίεργοι, διά τοΰτο πάντοτε ευ- 
ρισκε θεατάς, ένώπιον τών όποιων εκαμνε τά  πειράματάτου. 
Ίδοΰ δέ τί αναφέρει ’Αγγλική τις έφημερις περί αύτοΰ.

if Πρ<5 τίνος καιροϋ έφθάσεν ενταύθα (είς Κονδϊνον) Ίχτρόςτις,
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» οστις χάριν τής επιστήμης μαγνητίζει* ημείς μή παρευρεθέντες 
» είς τά πειράματα αύτοΰ δέν γνωρίζομεν περί τής δυνάμεως 
» αύτοΰ, έν τούτοις είτε τυχαίως, είτε (καί τοΰτο είναι τό πι- 
» θανώτερον) έν γνώσει τών πραγμάτων έγένετο αίτιος ν’ άνα- 
» καλυφθή ό αύτουργός ένός έγκληματος τρομερωτάτου.

« Πάντες ένθυμοΰνται, τήν παράδοξον εκείνην συμφοράν ήτις 
» έπέσκηψεν έπί μιας ό'λης οίκογενείας, συγκειμένης έξ όκτώ 
» μελών, συμφοράν άφαιρέσασαν κατά διαλείμματα Ινα έ'καστον 

· »  τών μελών αυτής μέχρις οΰ έξέλιπον πάντες. Καί πάντες 
» ένθυμοΰνται ό'τι είς μόνος ΰπήρξεν ό κληρονόμος τής μεγάλης 
λ αύτών περιουσίας είς θείος αύτών.

« Τίς καί πώς έπραξε τό έγκλημα τοΰτο ητον άγνωστον* 
» σήμερον δμως άνεκαλύφθη χάρις είς τόν Ιατρόν μαγνητιστήν. 
» Ίδαύ λεπτομερώς τά  συμβεβηκότα.

« Ο Ιατρός άφοΰ έμαγνήτισε πολλούς άλλους, ήθέλε νά μα- 
» γνητισνι καί τόν κύριον Κ . ό'στις άντέστη. Ό  ’Ιατρός έπέμενε 
* τ °ύτο μεχρις ού ό Κ . λαβών ύπόσχεσιν περί τών έρωτή · 
2 σεων έτ^ίσΟη.

ι< Ο Ιατρός έκαθησεν ούτως ώστε ν’ αντικρίζει τόν βόρειον 
» πόλον, έκαμε τάς άπαιτουμένας χειρονομίας καί λόγους, κα i 
8 δράμα.

"  Ο Κ . κατ άρχας άντέστη κατά τοΰ έπερχομένου ύπνου, 
» ειτα δμως καταβληθείς άπεκοιμήθη. ’Αγωνία μεγάλη.

Ιατρός. Κύριε Κ . κοιμασαι ;

« Ο Κ . δεν άπήντησε, άλλ’ ώσεί έπάλαιε, συνεστράφη καί 
» έ’.,εσεν έπι τοΰ πατώματος, η

I. Κύριε. Κ . Κοιμασαι.

Ο μαγνητιζόμενος άφοΰ έκινήθη, έβλασφήμηαε, καί έστέναξε, 
άπεκρίθη καταφατικώς.

I. Τί θέλεις νά σ’ έρωτήσω ;
Κ . Τίποτε.

ϊ· Γνωρίζει; τό παρελθόν σου και τό μέλλον σου:
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Κ . Ά φησέμε.
I. Είπέ τό παρελθόν σου, σέ διατάττω.

Ό  μαγνητιζόμενος δέν άπεκρίθη.

I. Σέ διατάττω.
Κ . Είναι τρομερόν.

I. Λέγε !
Κ . Έφαρμάκευσα.

I. Λ έγ ε !

Κ . Έδολοφόνησα. '
I. Έξακολούθη !

Κ . Έ πνιξα  . . .
I. Είπε τάς λεπτομερίας.
Κ . 'Ημην πτωχός, μόλις είχον τόν έπιούσιον άρτον' ένίοτε 

μάλιστα έκοιμώμην χωρίς νά φάγω* γνωρίζετε τί είναι ή δυσ
τυχία, ώ! είναι τρομερόν πράγμα! Έ β λεπ α  τους άλλους εύθυμους, 
καί έλυπούμην περισσότερον έβλεπα τους άλλους νά τρώγ**σι 
λαμπρά φαγητά καί έπεινων περισσότερον, εϊχον συγγεννεΐςπλου
σίους, τών οποίων άποθανόντων θά ήμην κληρονόμος, έάν δέν ει- 
χον τέκνα’ ημέραν τινά καταχθόνιος ιδέα μοί έπήλθεν------

I. Έξακολούθη !
Κ . Άπεφάσισα νά φονεύσω τους συγγενείς μου πάντας. Μ ετε- 

μορφώθην εις υπηρέτην, είσήλθον εντός της οικίας των, καί ενώ 

εκείνοι ετρωγον καί διεσκέδαζον, έγώ έμέτρων τά  θύματά μου· 
έσκεπτόμην πόθεν άρξομαι. ’Οκτώ ήσαν πάντες· ήρχισα έκ τοΰ 
νεωτέρου άνεψιοϋ μου, έλπίζων νά μέ βοηθήση ό χάρος ώς πρός 
τους γεροντοτέρους* ημέραν τινά ό ανεψιός μου εύρέθη νεκρός . .  .

I. Τόν έφόνευσες;
Κ.. Ό χ ι , ητο χειμών’ καί έμελλε νά θέση κάρβουνα είς τό 

δωμάτιόν του- ό ίδιος έφερε τά μαγχάΜ ' εις αύτό οί λοιποί 
ϋπηρέται τόν ειδον φέροντα τοΰτο εις το δωματιον του, εγω δέ 
τους έκαμα τήν παρατηρησιν οτι δέν ήταν καλα αναμμένα, 
ενώ ησαν άριστα* εκείνοι δέ έγέλασαν καί μέ εϊπον νχ μή
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άνακατόνωμαι εί; τάς ιδιοτροπίας τών κυρίων μου. Περί το με
σονύκτιον, άφοΰ πάντες έκοιμηθησαν, έθεσα ολίγα κάρβουνά 
σβεστά, έπί τοΰ μαγκαλιού καί τοΰ έπηλθεν ασφυξία.

I. Έ π ειτα  ; λέγε !
Κ . Έ π ειτα  ηλθεν ή σειρά τοΰ δευτέρου, ό'στις εδηλητη- 

ριάσθη εις μίαν εξοχήν, τούτέστι τφ  έδωκα δηλητήριον μιαν 
ώραν πριν άναχωρήση διά μίαν εξοχήν* άπέθανε καί ούδε καν μέ 

ύποψιάσθησαν* ό τρίτος έπεσεν είς τόν ποταμόν, ό τέταρτος 
έδολοφονήθη επανερχόμενος έκ τοΰ θεάτρου, ό πέμπτος, ό έκ
τος ..................πάντε; έφονεύθησαν ύπ' έμοϋ* άνεχωρησα εκ τής
οικίας των, έπανέλαβον τό πρώτον ήθός μου, έγενόμην κληρονο- 
μος αύτών. Έ π ειτα  έζων ευτυχής, δσον είναι δυνατόν να ζήση 
άνθρωπος, δστις έχει χρήματα βουτημένα μέ τό αίμα οκτώ 
συγγενών του.

I. Τί άλλο σέ συνέβη.
Κ . Τίποτε άλλο άξιον περιεργεία;.
I. Έγέρθητι.

« Τότε συνέβη, σκηνή τρομερά καί άπαίσιο;, ό Κύριος Κ . 
η επεσε κάτω, έπτυεν άφροϋς καί έβρυχάτο* ό ’Ιατρός φοβηθεί; 
» προς στιγμήν έπανελαβε τό θάρρος του καί προσεπάθησε νά 
» τόν έξυπνήση, δπερ κατώρθωσεν* άλλ’ ά κύριος Κ. οτε έπανέ 
» λαβε τάς αισθήσεις του ητο παράφρων.

« Τά πράγμα διεδόθη καί ή εισαγγελία έπελήφθη τής ΰπο- 
η Οεσεως. Καί άνεκάλυψε μέν τήν αλήθειαν, άλλά δέν έτιμώ- 
η ρησε τον αύτουργόν ώς όντα ήδη παράφρονα. »

Η παραφροσύνη τοΰ κυρίου Κ . είναι περιεργωτάτη* νομίζει 
ο .ι  συνδιαλέγεται μετα τών σκιών τών άποθανόντων, όμιλεΐ 
μετα τοΰ Σωκρατους καί μετά τοΰ Πλάτωνος, συνταξειδεύει μετά 
τοΰ Κολομβου καί τοΰ Γ  **, συμπολεμεΐ κατά τοΰ Ταμερλάνου» 
καί τοΰ Ναπολέοντος καί συγγράφει μετά τοΰ Βάλτερ Σκότου. 
Καί τά περιεργώτερον, όμιλών μετά τοΰ Σωκρατους ή τοΰ Π λά

τωνος, δμΟ.ει ώς φιλόσοφος συνταξειδέυων μετά τοΰ Κολόαβου
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η τοΰ Γ *** αναπτύσσει γνώσεις ναυ-ηκάς καί συμπολεμών μετά 
τοΰ Ναπολέοντος διατάσσει ώς στρατηγός.

—  —  <Μ 0 83»— -------

Λ Ε Κ Λ Π Ε λ 'Θ ΙΙΜ Ε Ρ Ιΐ .

2 6  Μαρτίου 1 8 6 1 .

Λαμπρά -/.αί χαρμόσυνος άνέτειλεν ή 2 5  Μαρτίου, ήμερα τής 
έθνιχής ήμών άνεγέρσεως, ημέρα διπλής δι’ ήμας χαράς και πα
νηγυρισμό ΰ, διότι κατά τήν ημέραν ταύτην έγενετο ή ένσάρ- 
κωσις τοΰ Θεοΰ προς λύτρωσιν τοΰ έκτραπέντος πλάσματός του, 
και αύθις κατα την 2 a  Μαρτίου άνεπετάσΟη ή σημαία τοΰ 
σταυροΰ εναντίον τής αιμοχαρούς τυραννίας, ήτις έπί ολοκλήρους 
αιώνας κατεμάστιζε το έλλην ικόν έθνος. Χαΐρε ήμερα τής εθνι
κής ήμών παλιγγενεσίας, και τής ελληνικής φυλής ισχυρά σύμ- 
μαχε ! διά σοΰ άνυψώθη π ο τέ  τό έλλληνικδν όνομα είς λαμ
πρότητα εις την οποίαν ολοκληρα έθνη δέν εδυνήΟησαν νά φθά- 
σωσιν ! Τωόντι, τό λαμπρότερον, τό κατανυκτικώτερον ό'λων 
των θεαμάτων, ό~α ή ιστορία μας έςεικον.ίζει, είναι ή συντριβή 
ξένου ,υγοΰ, η εγκατάστασις ίδιου εθνισμού" αλλά τοΰ κατα

πληκτικού, τοΰ παράβολου τούτου θεάματος, σΰ υπήρξες ή αφε
τηρία, σΰ τό παρήγαγες αοίδιμε ήμερα ! Τήν 2 5  Μαρτίου ώς 
ήμεραν τόσον ένδοξον, επαξίως έώρτασεν ή πόλις τών ’Αθηνών, 
φίλοτιμηθεΐσα όπως δημοτελέστερον πανηγυρισΟή· διό καί συμ
πόσια πολυτελή εις πολλας οικίας, ώς και εις δημόσια κατα
στήματα έδοθησαν" καί ή δαφνοστεφής ελληνική σημαία κυ- 
ματιζομένη εφαίνετο, και τών ΰπέρ τών εθνικοτήτων γενναίων 
προμάχων αί εικόνες άνηρτήθησαν, καί ότε ακόμη έπήλθεν ή 
σκοτία νυξ, πάλιν ή 2 5  Μαρτίου διέλαμπ*, καθότι αί λαμ-
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πραί φωταψία'., ώς τηλαυγείς φάροι διεφώτιζον αύτήν. Το εσπέ
ρας πυροτεχνήματα ώραΐα, ριφθέντα είς τήν νεοποίητον πλα
τείαν, τήν * έπονομασθεϊσαν «πλατεία Όθωνος,» προσεκάλουν 
τους ανθρώπους όπως παρευρεθώσιν έκεΐ, καί ούχί »ίς τήν τοΰ 
Συντάγματος, ένθα άλλοτε συνήρχοντο. Σνελθόντες λοιπόν πο- 
λϊται διαφόρων τάξεων, διέμειναν Ικανάς ώρας καί ακολούθως 
έπανέστρβψαν είς τάς οικίας των ένθα πάλιν έθυσαν δια τελ«υ- 

ταίαν φοράν ει> tyjv 2 5  MocpTio’J.
Καί ή μέν εθνική αυτή ήμέρχ ούτω λαμπρώς έτελέσθη- ας ίδω 

μεν ήδη τίνατά αίτια άτινα διετάραξαν πρότινων ήμερων τά  ή- 
συ/α τών πολιτών πνεύματα καί έκαμαν τόν ειρηνικόν λαόν μας 
νά νομίζν) ότι ήγγικεν ή ώρα καθ’ ήν θέλει όσφρανθή τήν όσμήν 
των αιμάτων καί τής πυρίτιδας, ένώ ουτος ού μόνον άπέμαθε 
τήν χρήσιν αυτής, άλλ’ ούτε καν άρέσκεται νά βλέπη τήν λευ- 
γαλέαν μορφήν τοΰ Ά ρεως. Ό χ ι , μή φοοβϊσθε, ειρηνικοί μας 
άναγνώσται' ούτε ήμεϊς είμεθα έτοιμοι, ούτε βλέπομεν πέρις 
ήμών Αΐαντά τινα Τελαμώνιον όστις νά μάς άνακρά'η.

Αιδώς, 'Ελληνες- νΰν άρκιον, ή άπολέσθαι, ήέ σαωθήναι . . .
Ιΐζρουσιάζονται πολλάκις ψευδείς τινες οάσεις έν τω  μέσω 

ξηρότατης ερήμου, οάσεις ϊδανικαί καί ανύπαρκτοι, αΐτινες 
αναφαίνονται, τρόπον τινά, έμπροσθεν τοΰ έρημικοΰ όδοιπόρου, 
όπως διά τής απατηλής αύτών όψεω; διασκεδάσωσι τήν δυσ
θυμίαν καί απελπισίαν αύτοΰ. Τοιαΰται όάσει; τερπναί μέν 
κατ’ επιφάνειαν άλλ’ ϊδανικαί τήν ουσίαν, άνεφάνησαν εσχά
τως, φίλοι άναγνώσται, έν τή ερημική αύτή Σαχάρα, έπενεγ- 
κοΰσαι άφατον χαράν είς τούς αθηναϊκούς κύκλους, δώσασαι 
τροφήν είς τήν ένθουσιώσαν νεολαίαν μας καί έμβαλοΰσαι είς 

σοβαράς σκέψεις ολας τάς τάξεις τής κοινωνίας μας. Έν τού- 
τοις, μόνη ή Ερατώ, ήρεμος καί απαθής έν τή γενική ταύτη 

ταρα/ή, έρωτα μέ άπορίαν. ί  Μήπως άρά γε εύρισκόμεθα είς 
τάς παραμονάς μεγάλων ανατροπών, έκπάγλων γεγονότων, 
καί διά τοΰτο ή κοινωνία πυοέσσει καί ταράσσεται: Μήπως
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«τμοσφάΐρ βαρεία, καλυπτόμενη Οπό μακρών νεφών, πρου.η- 

(; J : ‘ ' l^ V Ttva καταιγίδα εναντίον τών φυσικών ήαών έν - 
, και ια .o jto  πλήρεις έλπίόων καί νεανικού ενθουσιασμού 

*αραδοκοϋμεν τήν ανατολήν τ ή ; λαμπρά; εκείνη; «ύγή;, καθ’ 
h  θέλομεν αισθανθή παλμού; καρδίας άγαλλομένης; Ματαιαι 

, Ei’ φ?°υή°1 ονειροπολήσει;! Οϋδέν τοιοϋτον ύπάρχει' ή 
αίτια τ η ; τελευταία; τών ’Αθηνών συνταράξεως είναι ή έξής*

° ™  ! Γ ΧΟί 0?i’ “ V (*Χ ι ό ήμετερο;) φαίνεται απειλητικό; καί 
νεφελώδη;· τα δέ πυκνά αύτοϋ νέφη έπισκιάσαντα πρό; στιγ

μ ή  .ον αιθριον ημών ορίζοντα, έθεσαν εί; κίνησιν τό δημόσιον 
Λ.νε^μα ο,.ί,ρ φύσει ^εγείρεται εί; τοιαΰτα; περιστάσει;. Μή ά- 

πατωμεΟα, μή ρυμοΛκούμεθα από τά πέραν ήμών δραυ.ατιζόυ.ε- 
να ημείς αγομβν ειρήνην καί ησυχίαν, τήν όποιαν ούδέν φαινόυ.ενον 
έρχεται να διαταράξη’ τωόντι, άν τ ι ;  στρέψη εί; τά  στο'ιχεϊα 
εκείνα τα  οποία απαιτούνται πρό; περαίωσιν μεγάλων σχεδίων, 

Ο ελειιδεΐ οτι τοιαύτα δέν εχομεν άλλά μήπως έν έλλείψε! 
τούτων δυναμεθα ίτ ι  νά έλπίζωμεν, θαρρούντες εί; τό γνωστόν 
α,ιωμα «L  arg en t fa it la  g u e rre , i ’arg en t fa it to u t *>» 
OUT. το ,το  δέν δυναμεθα νά είπωμεν' ίδοΰ διά τί ή Έ ρατώ 

μενουσα «τάραχος έν τή γενική ταραχή, λέγει μεγάλη τή φωνή, 
««ιαι/Λ * yaujuoc έστί (3αθΐΐα χα1 γ ~ όίαχίχαν/^ η / ‘

*π \ " °  ' 5 ού X J 0r>y, ού π ό α ν, ο ΰ χ  ϋόωρ εχουσα. *

Ά λ λ ’ έν τούτοι; ή μεγάλη ίδέα υπάρχει ανεξίτηλο; έν τα ϊ;
• αηνικαι; καρδιαι; καί διά τοϋτο οφείλει έκαστο; νά άπο- 

τιη τον εί; «ύτήν όφειλόμενον φόρον άν είσέτι δέν ώοίαασεν 
αν αι περικυκλοΰσαι ήμά; περιστάσει; δέν φαίνονται εύοδούσα! 
«υτήν, ουχ ήττον οί πάντε; πρέπει νά άφοσιώνται πρό; καλλι
έργειαν τη ;· Οπό τοιούτων ιδεών έμπνεόμενον καί τό « Μέλλον 
τ η ; Πατρίδο;» άνέλαβε τελευταίον τήν άνάπτυξιν τ ή ; μεγάλη;

' αλλ’ οί άναγνώσαντε; αύτό δέν έδυνήθησαν δυστυχώ; νά 
κρατήσωσι τήν όποιαν το Μέλλον επαγγέλλεται σοβαρότητα 
καθότι θεωρούν αύτό ένίοτε ώ;πλοιον άνεομάτιστον θέλον νά τα-
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ξειδεύση εί; τόν ωκεανόν' έν τούτοι;, ά ; σπείσωμεν καί ήμεΐ; 
ε ί; τήν μεγάλη-/ ιδέαν σπονδήν ύμνων καί ένθουσιασμοΰ" άντί δέ 
παντό; άλλου ματαίου διθυράμβου ή τετριμμένη; καί άφηρη- 
μένη; πολιτική; έωλοκιασία;, ά ; ψάλωμεν τό άσμα τή ; ήρωίδο; 
καί τερατουργοϋ ελληνική; σημαίας δανειζόμενοι αύτό έκ τοϋ 
ένδοξοτέρου καί έθνίκοϋ ποιητού τ ή ; Έ λλάδο;.

Εθνική Σημαία, ή τι; είς τοϋ Γερμανού τήν χεΐρα
"Ύψωσε; τού δουλωθέντο; Γένου; μου τόν χαρακτήρα,

Σ’ ενθυμούμαι . . .  με τοιαύτα; σε συνώδευαν μυρσίνα;
Αί παρθένοι καί οί παΐδε; άπό Σπάρτη; εί; Αθήνα; . . .

Με τοιαύτα; έπρο/ώρει; μουσικά; καί παρατάξει;
Ό ταν εί; τά ; αθανάτου; μάς έ/ειραγώγει; πράξεις

Κ ’ ένα θρόνον άπ’ Ά σία; εί; Εύρώπην ΰψωμένον 
Έκρημνίζαμεν άτρομοι; μέ τάς ράβδου; τών ποιμένων . . .

Έ λ α , παλαιά Σημαία, έλα, παλαιά μα; φίλη,
Εί; τή ; δόξη; σου τά ράκη νά κολλήσωμεν τά  χείλη !

Έ λα  νά μά; άποδώση; τήν χαμένην μα; πατρίδα,
Τήν χαμένην μα; άνδρείαν, τήν χαμένην μα; έλπίδα!

Εξαπλώσου ! τήν Εύρώπην θέλεις πάλιν έκ,θαμβώσει 
Καί τά δάκουα τοΰ δλου Γένου; μα ; αποστεγνώσει.

Ή  άναιξις έφθασεν" ή αηδών ετοιμάζει τό μελωδικόν αύ- 
ασμα, ή φύσις τά  μαγευτικά τη ; κάλλη, άτινα προσελκύουν 

των ευαίσθητων τήν οψιν καί τέρπουν τών άθώων τήν αισθητιν! 
ό βαρυνθείς τής κοινωνίας τάς άθυμίας, ρίπτεται είς τούς κόλ
που; τή ; φύσεως, ο που αισθάνεται εαυτόν εύδαίμονα! υπό τά 
φΛλα χών δένδρων έπί πράσινης πεδιάδας, έκεΐ όπου ή ανεμώνη 
καί ό νάρκισσος αύτοφυώ; γεννώνται, ευρίσκει πλειατέραν εύχα- 
p στ/ιτιν ό εί; κοινωνίαν κατάξηρον δυσπνοών άνθρωπος! έντός 
ολίγου η μελίφθογγος άηδ ών καθημένη έπί τών ανθηρών κλώνων 
ε ’-ώσμου δένδρου, ένώ θά εκπλήττεται διά τά κάλλη τής φύσεως,

Χ ®αυ!·'·*ζ'(ΐ συνάμα τοϋ ποιητού τήν οικονομίαν !
X *  έ  ~  ν  *ενω ουτω θαυμάζομεν *τή ; φύσεως τά μεγάλα πλεονε
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κτήματα, άς μη παρορώμεν καί τά έν τΐί κοινωνική διαίτη γ ι
νόμενα άφίνοντες ήμεϊς τά πολλά και σπουδαία είς άλλους, έ ς ε -  
ταζομεν μονον τα ελαχιστα των πραττομένων, ο7α δηλονότι 
διαφευγουσι τοΰ πολυομματου "Αργού τήν φοβέραν δρασιν. 
Στείρα δυστυχώς και ή δεκαπενθημερία αυτη διά τους διψών · 
τας διανοητικής τροφής ! Ούδέν βιβλίον άςιον λόγου, οΰδείς 
σχεδόν λόγιος μοχθεί διά τούς πολλούς, άλλά πάντες δι’ έαυ- 
τους" άλλ’ αν σπαυδαΐ^ν σύγγραμμα, άν τέκνον γνήσιον τών 
Μουσών δεν βλεπωμεν ή σπανιώτατα, νόθα δμως η τερατωδών 
οντων μορφήν εχοντα πλεΐστα όσα πληροΰσι τήν αγοράν μας’ 
το σωτήριον έν τούτοις είναι ότι τό κοινόν εννόησε και διακρί
νει τά έκτρωματιαϊα ταϋτα σμήνη καί ισω; διά τής παραδει- 
γματικής αύτοΰ περιφρονήσεως αναγκάσει είς άποχήν τους έφιε- 
μένους νά παράγωσι τοιαΰτα.

Φίλος τις μας έπληροφόρησε πρό τινων ημερών ότι έξεδόθη 

κωμωδία νέα, φέρουσα έπιγραφήν «Προσκαλώ τόν Ναύαρχον» 
και παρασταΟεϊσα είς τα Ανάκτορά" δύο λόγοι μας ήνάγκασαν 
δπως σπεύσωμεν πρός ά'γρευσιν τοΰ νεοφανούς τούτου θηρά
ματος" ή πρός τό κωμικόν είδος τής ποιήσεως ίδιάζουσα ήμών 

κλισις, και δεύτερον η περί τής εντελούς τοΰ έργου επιτυχίας 
έγγύησις, δτι έν τοΐς Άνακτόροις παρκχτάθη" μετά τινας στιγ- 
μας ή αγρα έπετυχε καί ή κωμωδία περιήλΟεν είς χεΐράς μας" 
μετα μεγίστης λοιπον απληστίας έρρίφθημεν είς τήν κατα- 
βρόχθισιν τοΰ νεου τουτου προϊοντος, καί, μολονότι έ ' άρχής 
δέν μάς έφάνη εύοσμον καί τών λαμπρών μας προσδοκιών άν- 
ταςιον, ούχ ήττον όμως ή υπέρ αύτοΰ πεποίθησίς μας τόσον 
ητον ακράδαντος, ώστε δέν παργιτήσαμεν αυτό, ή μετά τό τέ 
λος. Αλλ όποια φρικτη άπατη ! Μήπως ήςεύραμεν καί ήμεϊς 
ύ-ό τίνος πικρού αισθήματος κατελήφθημεν ; ήθελήσαμεν νά 
ρίψωμεν τό βιβλίον οίκτείροντες τόν ποιητήν αύτοΰ, άλλά πε
ριέργεια τις αλλόκοτος δέν μάς άφινεν. Πώς, έλέγαμεν, Γάλλο; 
ποιητής να γραψη τοιαύτην κω^οδίαν ; τωόντι ούδέν στοιχεΐον
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έκ τών άπαιτουμένων πρός ποίησιν κωμωδίας απαντάται είς 
τό περιφανές αύτό έργον" ούτε μίμησιν φαύλης τινός πράξεως 
άςίας πρός κωμωδίαν, ούτε τοΰ αίσχροΰ καί γελοίου έντεχνον 
διασκευήν περιέχει, ούτε πρός διόρθωσιν κακίας τινός τείνει" 
καί δχι μόνον τά στοιχεία ταΰτα δέν περιέχει άλλά καί τό 
δλον είναι τοιοΰτον, ώστε μόνον ό άναγνώσας αύτό δύναται 
ν*  ^Χ'Ίματίση ακριβή περί τής άξίας του ιδέαν" έν τοσούτω ή 
απορία μας έλύθηοτε έν τν) συνεχει αύτοΰ άναδιφήσει παρετη- 
ρησαμεν δτι τά έκτακτον τοΰτο ποιητικόν έργον δέν είναι άπλή 
μετάφρασις, άλλά Γαλλική παράφρασις, καθ’ ην ό παραφραστής 
ήκολούθησεν ίδιον δλως τρόπον διασκευής ! !

Ά λ λ ’ άς δώσωμεν πέρας είς τήν δεκαπενθημερίδα μας" 
επειδή σήμερον ούδεν εΰτράπελον έδιηγήθημεν είς τούς άναγνώ- 
στας τής Ερατοΰς, προσφέρομεν έν τελεί άστεΐόν τινα διάλογον 
μεταξύ δυο φίλων προ πολλοΰ άποκεχωρισμένιον.

Δυο φίλοι μη ίόοντες άλλήλους πρό πολλοΰ συνηντήΟησαν
.υχαιως πως εις το κυνηγιον καί έκαμον τόν έξής διάλογον.

_ Α?> ? ίλε μου,τόσον χρόνον δέν είδομεν άλλήλους, πως έχεις ; 
είσαι καλά ;

Ό χ ι τόσον καλά" ένυμφεύθην, άφοΰ άπεχωρίσθημεν.
Σέ συγχαίρω, φίλτατε, αύτο είναι καλόν καί χαρμόσυ- 

νον νέον.

Οχι τόσον καλόν, διότι ένυμφεύθην γυναίκα διεστραμ- 
μένην καί σκαιάν.

Ω, αύτό φίλτατε, είναι άνυπόφορον καί όλεθριώτατον 
κακόν. ’ '

Ό χ ι τόσω όλέθριον, διότι ϊλαβον καί 4 ,0 0 0  λίρας είς 
προίκα.

—  Τοΰτο είναι λίαν καλόν !

, ° Χ ι “ *λιν τόσον πολύ καλόν διότι άντί τών χρημάτων 
τούτων ήγόρασα πρόβατα, καί αίγας καί έύόοησαν άπό έπι- 
ί,ωοτιόα.
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—  Ούχ! Τί δυστυχία, φίλε, αύτό είναι δά μέγιστον κακόν.
—  'Ο χι τόσω μέγιστον, διότι έκδείρας καί έκπονησας τά  

δέρματά των ελαβον τό άντίτιμον αύτών.
— · Ιδού, λοιπόν άπεζημιώθνις, φίλων άριστε, χαίρω πολύ.
—  Ό χ ι τόσω πολύ καλά, διότι μέ τά  έν λόγω χρήματα 

ώκοδομησάμην οικίαν ητις έπυρπολήθη ολόκληρος πρό τινων 
ήμερων.

—  Ώ  βαβαί τών κακών ! φεΰ τής τρομερας ζημίας σου.
—  Ό χ ι τόσω τρομερας άγαπ^τέ, διότι όμοΰ μέ την οικίαν 

συνεκάη και ή στρίγγλα ή γυνή μου καί άπηλλάγην «ύτής.

Α λ  Α Μ I Κ  Τ  Α.

ΚΑΑΛΙΟΠΙΙ
"* IΤ ” ιII opyaror Atuoxiytjzoy.

Υπάρχει νυν έκτεθειμένον είς τά Κρυστάλλινον παλάτιον 
τοΰ Αν/δίνου περίεργον μουσικόν δργανον έφευρεθέν Οπό τίνος 
’Αμερικανού, όνόματι ’Αρθούρου Λεννΰ, καί καλούμενον Κ α .Ι- 
Αίόχη.

Τά δργανον τοΰτο οττερ δύναται επίσης νά κληΟνί οργάνων 
άτμοκίνητον, σύγκειται άπά έν είδος σιδηροΰ δικτυωτοϋ έφ’ 

οΰ κεΐνται δύο κύλινδροι ύπεράνω τών όι:οίων υπάρχει σειρά 
χαλκών αύλών συγκοινωνούντων μέ τοΰ; σωλήνας τοΰ οργάνου.

Ό  άτμο; άνερχομενος άπά λέβητας τεθειμένου είς τό κάτω 
μέρος εισέρχεται διά τών κυλίνδρων είς τούς σωλήνας, οϊτινες 
κινοϋντες τάς γλωσσίδας τάς κοινωνούσας μετά τών χαλκών 
κοιλωμάτων, άποτελοΰσι τούς ήχους.

Τό όργανον τοΰτο παρέχει τήν τερπνοτέραν καί γλυκυτέραν 
αρμονίαν, απαιτεί δέ θλίψιν βάρους 5  λιβρών. Μέχρι τοΰδε ή 
μεγίστη θλίψι; ή άπαιτουμένη δι’ όργανον εκκλησίας ητον ήμι-
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σείας λίβρας. Ά λλά τό ίδιάζον τής έφευρβ^ως ταύτης είναι 
δτι διά τοΰ άτμοΰ δύναται να αύξηση η θλιψις εως 1 ~5 λιβ^α, 
καί ούτω νά γίνωσιν οί ηχοι τριακοντάκις ισχυρότεροι τής Κ αλ
λιόπης ώστε νά άκούωνται έκ διαστήματος 1 6  η 1 8 χιλιομέ
τρων. Προς τούτοις δέ ή έκτασις τών ηχων είναι άπειρος. Διό.ι 
δύνανται νά γείνωσιν ασθενέστατοι και λεπτότατοι και παλιν 
νά i j /ωθώσι τόσον πολύ, ώστε νά έκκωφάνωσιν ολόκληρον πόλιν.

’Εννοείται ότι ή έφορμογή τοΰ οργάνου τουτου εσται μεγίστη 
εις στρατηγός π . '(■ δύναται νά διδη δι αύτοΰ διαταγας είς 
τόν στρατόν ποικίλλων τούς ήχους. Η Καλλιόπη δύναται επί
σης νά χρησιμεύση καί άντί κωδωνων είς μίαν πολιν.

—  Θέλων ό μέγας Καπολέων νά οίκοδομήση, τά μέγαρον 
τοϋ βασιλέως τ ή ς ‘Ρώμης πλησίον τοϋ διαφράγματος τοΰ I’assy, 
διέταξε ν’ άγοράσωσι τά  πρός τά μερη εκείνα οίκοπεδα. Αλλα 
προς τοΐς άλλοις άπήν τησαν καλύβην ύποδηματοποιοϋ τίνος, 
όνομαζομένου Σίμωνος. Ό  Σίμων πληροφορηΟείς τά  διατρε- 
χοντα καί θέλων νά ώφεληθή τής περιστάσεως εζήτησε διά 
τήν ευτελή καλύβην του 2 0 0 0 0  φράγκων. Τό δημαρχεΐον 
έδίστασεν έπί ολίγον άλλά τέλος άπεφάσισεν. Ό  Σίμων έζή
τησε τότε 40 0 0 0 . Τό δημαρχεΐον πάλιν έδίστασε, άλλ’ άπε- 
φάσισε τέλος νά άγοράση τήν καλύβην. Άλλ’ ό Σίμων έζή- 
τησεν 60000  φράγκων. Ό Ναπολέων θυμωθείς ήθέλησε ν’, 
άλλάξη όλόκλ.ηρον το σ/έδιον' άλλ’ άπαιτοΰντο τότε νά δ ι- 
πλασιασθώσι τά  έξοδα. Προσεφέρθησαν λοιπόν είς τον Σίμων* 
5 0 000  φράγκων, άλλ’ εκείνος έπέμενεν είς τάς 6 0 0 0 0 .  Ή λ -  
λαξαν τέλος πάντων τά σ/έδιον. Ό δέ Σίμων μετά πέντε 
ήμέρας προσέφερε τήν καλύβην του διά 5 0 0 0 0 ,  επειδή δέ 
άπέρριψαν τήνπρότασίν του, τήν προσέφερεν διά 4 0 0 0 0 ,  μετά 
ταϋτα, διά 2 0 0 0 0 , έπειτα διά 1 0 0 0 0 , καί τέλος διά πέντε. 
Άλλά τό δημαρχεΐον έστάθη άκατάπειστον. Ή δέ καλύβη 

τοϋ φίλου μας Σίμωνος έπωλήθη μετά ταϋτα διά 3 6 0  φράγκα, 

αύτό; δέ άπέΟανεν είς τά φρενοκομεΐον.
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Παντες ήζεύρουσι ηρσην αγάπην τρέφωσιν οί άνθρωποι 
τής μεσημβρίας τ:ρος τό ελαίαν και πόσην αποστροφήν πρός τό  
βουτυρον. Κάτοικό; τις τής Προβεγγίχς, τήν στιγμήν καθ’ ?)ν 

ήθελε ν αναχώρηση διά Παρισίους άνήγγειλεν εις τόν γείτονά 
τοι> ότι θά ζωγραφισθτ). «Πώς ; είπεν οδτος.—  Διά τοΰ ελαίου, 
απεκρίθη ό έτερος. —  Τότε σέ συμβουλεύω νά φύγης έντεϋθεν, 
«ξηκολούθησεν ό γείτων, διότι εις τόν διαβολότοπον τούτον τά 
•τταντα κατασκ,ευαζουσι <ϊιά του βουτύρου.

_ ' °  'Ρο*ελώρος ήτο δύσμορφος. 'Ημέράν τινά άπαντήσας
Αϋρηλιανόν δυσειδέστατον, δστις είχεν υποθέσεις είς Βερσαλ
λίαν, τόν παρουσιάζει αυτός είς τόν Λουδοβίκον X IV , λέγων 

αυτω δτι είχε τάς μεγαλητέρας υποχρεώσεις είς τόν ευπα
τρίδη τούτον. 'Ο βασιλεύς απονέμει τήν χάριν καί έρωτά τόν 
δούκα ποΐαι είσιν αί ύποχςεώσεις, άς έ'χει πρός αύτόν. « Ά  ! 

μεγαλειότατε, τας μεγαλητέρας, αποκρίνεται ό 'Ροκελώρος, 
ανευ αύτού θά ϋμην δ δυσειδέστερος τού βασιλείου σας.»

Λόρδος τις προέτρεπε τόν C a rrich , τόν έπιφανέστερον 
ηθοποιόν τού αγγλικού θεάτρου, νά παρουσιασθή εις τόν αγώνα 

ϊνα όνομασθίί αντιπρόσωπος κώμης *  κομητείας τινός, άλλ’ούτος 

απεκρίθη αφελέστατα. «Προτιμώ νά παίζω μέγαν φύ.Ιον είς τά 
θεατρον, fi νά παίζω τόν ρόλον άνοήτου είς τό Κοινοβούλιον.»

^Κιρβάνιόν τ ι διαβαΐνον τήν έρημον έ'φθασεν είς δασίν 
τινα, ένθα έφιλοξενήθη ευνοϊκότατα υπό τού αρχηγού τού τόπου. 

Τήν παραμονήν τής άναχωρήσεως οί όδοιπόροι έζήτησαν νά ιδωσι 
τον υιον του ξενίζοντος αυτούς, νέον πλήρη άπλότητος καί χάρι- 
τος. « Ο υίός μου καθεύδει ύπνον βαθύν,» απεκρίθη ό ξενίζων, 
δς-ις έςηκολούθει νά συνευωχήται μ ετ’αύτών,—  άλλά τήν έπαύ- 
ριον κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεώς των έ'μαθον δτι ά 
υιός του είχε φονευθή πεσών έξ υψηλού δώματος. Ό  πατήρ
^ χ ε  την δύναμιν νά κρύψη τήν απελπισίαν του, ίνα μή λύπηση 
τού; ξένους του.
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Ε ις  τον θάνατον τής νεάνιδος Αί. . .

Quis desidcrio sit pudor aut modus. 
Tam cari capitis ? Praccipe lugubres 
Eantus, Melpomene. . . (Όρατ. βιβλ. ά. 24 .)

Έπιθύμουν πικρά 
Νά σού ψάλλω τραγούδια 
Κ ι’ είς τον τάφον ώχρά 
Νά σού ρίψω λουλούδια.

Πλην δέν εχω φωνήν,
11 καρδιά μου εκλείπει 

Κι είς Ζεφύρων πνοήν 
Ανθηροί είν’ οί κήποι.

Σ’ είσαι τ ’ άνθος τ ’ ώχράν 
Το παρόρως σβυμένον,
Τό είς τάφον ψυχρόν 

Θλιβερώς έρριμμένον.

Τό πικρόν είσαι Σύ
Κ ι ή ζωή Σου φεύ ! άσμα,
’Ω παρθένε χρυσή,

Πρίν ουράνιον πλάσμα.
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Τα ώχ|Κ δι’ αύτό 

Λέν σοϋ ρίπτω λουλούδια, 
Κ.αΙ πίκρα δ έν κρατώ 

Να σου ψάλλω τραγούδα.

Μόνον δάκρυ θερμόν 
Εις τον τάφον Σου χΰνων, 
Ρήί φιλίας ήμών 

θ ά  κοσμήσω τον θρήνον.

Κ ι’ άν κιθάρα; χορδήν 

-  τήν ζωήν μου έγγίσω^ 
Γ-ΐν πίκραν Σου ωδήν 
Επ αυτής θά τονίσω.

κοιμισου τερτrvdfcj 
Μαρανθεΐσα νεότ^ς,

Εις τον κοτμον μας, να J
Πώς τό ττάν ματαιότ/,ς J

*w s (a > s « .

(Έγρκφον έν Άθήναις, τόν Μάρτιον 18G1. )

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗ2.


