
Έ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α  I I K F if t l lK O .V  ΑΙ’ Ο Α Ο Π ,

Έ κ δ ϊδ ό μ ε ν ο ν  κ α τ ά  Ι α β β α τ ο ν .

Ε Τ Ο Σ  Λ '. Φ Λ Λ Λ Δ ΙΟ Ν  2 ον.

I I  Θ ΙΙΡ Α  Τ ϋ Ν  Λ ΓΚ £2λ

ΕΝ

ΡΩ1Ι a

"Οταν τα βάρβαρα ψύχη του Φ ω σ- 
σικοΰ κλίματος έπέλΟωσιν έν όλη 
Τή δριμύτητι αύτών καί οί λύκο*, έ
νεκα της έλλείύεως τροοτς καΟί-
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στανται θηριώδεις, τρεις ή τέσσαρες 
κυνηγοί άναχωροΰσιν έφ’άμάξης υπό 
τριών συρόμενης ίππων. Οί ούο πρός 
τά άκρα ίπποι πρέπει νά καλπάζωσι 
πάντοτε, καί καλούνται μανιώδεις·

*> /·/»ό δ’ έν τώ μέσω οφείλει νά τριποοίζη 
κάτω νεύων πάντοτε, έξ cj καί χιο- 
νοφάγος καλείται.

Ε ντό ς  τοΰ άμαξίου οέρουσι χοι- 
ρίδιον τό όποιον εισερχόμενοι είς τό 
δάσος, όπου θέλει άρχίσει τό κυνή- 
γιον, τό προσδένουσιν όπισθεν τοΰ 
άμαξίου διά σχοινιού μακροΰ δέκα 
μέτρων. Τό χοιρίδιον συρόμενον έπί 
τής χιόνος βιαίως γρυλίζει ελεεινά, 
κραυγάζει· καίαίοίμωγαίτου προσκα 
λοΰσι τούς βουλιμιώντας λύκους. Ε ις 
λύκος τότε επιδεικνύει τήν ρίνα του ό
πισθεν τοΰ δάσους καίόρμα εις κατα- 
δίωξιν τοΰ χοίρου, κατόπιν δύο, έπειτα 
τρείς, πέντε, δέκα, είτα πεντήκοντα...
*Ολρί οί λύχοι τριών τουλάχιστον
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μιλιών περιοερείας τρέχουσι καί τό 
άμάξιον περικυκλοΰται άπό αγέλην  
λύκων. Ε ις  τήν κρίσιμον ταύτην 
περιστασιν οεικνύεται τό θάρρος καί 
ή επιτηοειότης τοΰ αμαξηλάτου* 
διότι οι ίπποι έξαγριοΰνται και σύ- 
ρουσι μανιωοώς τό έλαφρόν άμά
ξιον.
Οί κυνηγοί άρχίζουσι το'τε τό πυρ 
χωρίς νά σκοπεύωσι διότι έκαστη βολή 
δέν πίπτει είς μάτην. Ό  αμαξη
λάτης κραυγάζει, οί ίπποι νρει/,ε- 
τι^,ουσι, οι λύκοι ούρλιάζουσι, κρο- 
τοΰσι τά τουφέκια . . .  "Αμαξα, κυ- 

χοίρος, αγέλη τών λύκων, 
δέν διακρίνονται πλέον, άλλά νέ©ο<£ 
μόνον χιόνος άναπηδώσης, έν μέσω 
τής οποίας έξερεύγονται κεραυνοί καί 
άστραπαί.

Ενόσω ό αμαξηλάτης είναι κύριος 
τών ίππων τά πάντα εχουσι καλώς, 
άλλ’ άμα παύση πλέον νά τούς 
διοικη, έάν προσκόψη ή άμαξα, έάν 
άνατραπη . . .  τά  πάντα άπόλλυν*· 
τ α ι . . .  τήν έπαύριον άνευρίσκου- 
σι τά λείψανα τής άμάξης, τών του- 
©εκίων, τούς σκελετούς τών ίππων 
τά όστα τών κυνηγών καί τοΰ αμα
ξηλάτου.

Τόν παρελθόντα χειμώνα ό πο ίγ- 
κηψ'Ρεφινης έπεχείρησε μετά*δύο 
φίλων του όμοίαν Φήραν καί όλίγον
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έλειψε νά γίνη θυμάτων θηρευμάτων.
"Ελαβεν έκαστος τών κυνηγών 

δύο τουφέκια δίκανα καί έκατόν πεν- 
τήκοντα βολάς* ό πρίγκηψ κατέλα
βε τήν όπισθεν θέσιν και οί δυο φίλοι 
του τάς δύο άλλας πλευράς.

Άφίχθησαν εις τάς στέπας δηλ. 
εις Ιρημον καί άπέραντον πεδιάδα ά
γονον εντελώς καί κεκαλυμμένην 
υπό χιόνος. Ή  σελήνη άντενακλάτο 
έπί τής χιόνος, άμιλλωμένη πρός τό 
φως του ήλιου, τό χοιρίδιον έβρίφθη 
καί τό ελκηθρον ήρξατο τρέχον . .  . 
Ε ις τάς πρώτας κραυγάς τοΟ χοίρου 
λύκοι τινές έπεφάνησαν πεφοβισμέ- 
νοι καί μακροθεν προσβλέποντες. ’Ο
λίγον κατ’ όλίγον ό άριθμός αύτών 
ηύξανε καί έπλησίαζον τό ελκηθρον. 
ΙΙεντήκοντα λύ::οι είχον ήδη πλη
σιάσει δτε ήρχισεν ή σφαγή . . .  εις 
τουφεκισμός ακούεται, εις λΰκος πί
πτει . . .  μέγας θόρυβος έγένετο τότε 
είς τήν αγέλην, καί έφάνησαν όλιγο- 
στεύοντες διότι, εναντίον τ ή ς  παροι
μίας οτι οί λύκοι ουδέποτε τρώγον
ται μεταξύ των, οί ήμίσεις Ιπεσαν 
έπί του φονευθέντος. Ά λ λ ’ αμέσως 
ούρλισμοί ήκούσθησαν πανταχόθ3ν, 
καί £ίνες όξεΐαι καί όφθαλμοί σπίν- 
θηροβολουντες έπεφαίνοντο είς με- 
γάλην άπόστασιν πέριξ τρέχοντες. 
Οί κυνηγοί έπυροβόλουν άλλ’ οί λύ
κοι ηΰξανον. Μετ’ όλίγον δέν ήτο 
πλέον αγέλη λύκων αλλά πληθύς 
αναρίθμητος, τών οποίων αί "τάξεις 
έπυκνοΰντο καί συνωθοΰντο περί τό 
ελκηθρον* δέν ετρεχον πλέον, ιπταν- 
το άνευ τοΰ μικροτέρου θορύβου ώς 
φαντάσματα. Μετά μεγάλης ορμής 
προσήρχοντο άδιαλείπτως μή όπι- 
σθοχωροΰντες ενώπιον τοΰ σφοδρού 
πυρός τών κυνηγώ ν ήρχιζον δέ νά 
ύπερβαίνωσι τό ελκηθρον καί νά 
προπορεύωνται τών ίπ π ω ν  τοσοΰτον 
δέηύξανεν ό άριθμός των ώστε έφαί- 
νοντο έξερχόμενοι τής γή ς . Τό 
πίΐρ τοΰ πρίγκηπος καί τών φίλων 
του δέν έπαυσεν άλλ’ αί βολαι ήρ-

χισαν νά έκλίπώσιν, είχον μόνον 
διακοσίας βολάς καί εύρίσκοντο πε- 
ρικυκλωμένοι .έκ χιλίω ν τουλάχι
στον λύκων. Πέριξ τοΰ έλκήθρου έ- 
σχηματίσθη κύκλος τοΰ οποίου ήτο 
αυτό τό κέντρον, καί άν εις τών ίπ 
πων έπιπτε τά πάντα έτελείωνον. . .

—  Τί φρονείς Ίβάν, ήρώτησεν ό 
πρίγκηψ τόν αμαξηλάτην.

Φρονώ οτι δέν πηγαίνει καλά ή 
δουλειά, πρίγκηψ.

—  Φοβείσαι τ ίποτε;
—  Οί λυσσασμένοι έγεύθησαν αί

μα καί όσω κτυπάτε τόσον περισσό
τερον αυξάνουν.

—  Τίνα λοιπόν γνώμην έχεις;
—  Έ άν τό συγχωρήτε, πρίγκηψ, 

θέλω αφήσει τά  ήνία είς τούς ίππους.
—  Είσαι βέβαιος περί τής επιτυ

χ ία ς τούτου;
—  Σάς εγγυώμαι.

—  Καί περί τής άσφα7νείας ήμών; 
ήρώτησεν ό πρίγκηψ.

Ό  αμαξηλάτης δέν άπεκρίθη, άλλ’ 
άφήκε τά ήνία καί έμαστίγωσε τούς 
ίππους, οίτινες ήρξαντο τρέχοντες 
άπό ρυτήρος καί ήνοιξαν δρόμον διά 
μέσου τών λύκων. Ό  αμαξηλάτης 
έξηκολούθει νά τούς παρωτρύνη δι' 
άγριων συριγμών.

—  Έ άν θέλετε τήν ζωήν σας μή 
κτυπατε πλέον!

Ύπήκουσαν είς τόν Ίβάν.
Οί λύκοι έκπλαγέντες τό κατ’ άρ- 

χά ς  έστάθησαν πρός στιγμήν* άλλ* 
έν τ?) στιγμή ταύτη τό ελκηθρον εύ- 
ρέθη μακράν αύτών καί όταν οί λύκοι 
ήρχισαν νά τό καταδιώκωσι δέν ήτο 
πλέον καιρός. Μετά εν τέταρτον 
είσήλθον είς τό μέγαρον τοΰ πρίγκη
πος τό όποιον άπεϊχε δύο λεύγας 
άπό τοΰ πεδίου τής μάχης.

Τήν έπαύριον ό πρίγκηψ έπεσκέ- 
φθη Ιφιππος τό πεδίον έφ’ ου συνέ
βη ή λυκομαχία καί εύρε περισσότε
ρα τών 200 λύχων όστά.

(Έ κ τοΟΓαλλιχοΰ)*
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Φ Τ Σ ΙΚ ΙΙ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ .
Ό  Καρχαρίας.

Ό  Καρχαρίας είναι κήτος τοΰ γ έ 
νους τών σελαχοειοών ιχθύων (σκυ
λόψαρων)· μήκους δέκα μέτρων καί 
ζυγίζων συνήθως χιλίας λίτρας άν 
καί πολλοί βεβαιοΰσιν ότι συνέλαβον 
τετραπλασίου βάρους.

Ά λ λ ά  δέν είναι τόσον περίεργος διά 
τό μέγεθος αύτοΰ όσον διά τήν δύνα- 
μιν καί τά φοβερά όπλα μέ τά όποια 
έπροικίσθη ύπό τής φύσεως. Θηριώ
δης όσον καί αδηφάγος, ταχύς 
είς τάς κινήσεις του, άκόρεστος αί
ματος, άπλήστως άγρεύων αιωνίως, 
είναι ή τίγρις τών θαλασσών. Ά να- 
ζητών άνευ φόβου παντα εχθρόν, 
καταδιώζων αυτόν έπιμονως, λυσ- 
σωδώς προσοάλλων, μαχόμενος μετά 
οοβερωτέρας μανίας τών άλλων κα
τοίκων τών ύδάτων, κινδυνωοεστε- 
ρος τών μεγαλειτέρων κητών, τά ό
ποια, πάντα σχεδόν, είναι ασθενέ
στερα αύτοΰ, στείρων μεγαλειτέραν 
©ρίκην άπό τήν φάλαιναν, είναι ό 
άνιλεής δαίμων τοΰ ύγροΰ βασιλείου. 
Έ ν  μέσω δέ τών άγριων νυκτών τών 
τρικυμιών, διακρίνεται ευκόλως έκ 
τής φωσφορικής λάμψεως αύτου, ά- 
πειλών διά τής κολοσιαίας ούρας 
του τούς δυστυχείς ναυδάτας, κλείων 
αύτοΐς πάσαν οδόν οωτηρίας καί 
επιφαινόμενος είς τά ό’μματα αύτών 
ώς σημεΐον καταστροφής!... Φοβερός 
άκόμη καί όταν συλληφθεις ευρισκεται 
δεσμευμένος μέ άλύσεις, διότι παρα- 
δερόμενος έν μεσω τών οεσμών του, 
κολυμβών είς τό αιμάτου διατηρεΐτο- 
σας δυνάμεις ώστε δι’ένός κτυπήμα
τος τής φοβέρας ούράς του νά φερη 
πέριξ τήν καταστροφήν. Ά λ λ ’ όταν 
μάλιστα έκπνέη όποιον ζώον ούνα- 
ται νά συγκριθή πρός αύτόν; ΓΗ  
λυσσωδεστέρα τίγρ ις είς τάς φλεγο- 
μένας άμμους, ό ισχυρότερος κροκό
δειλος έπί τών ισημερινών παραλίων,

ό μέγιστος όφις εις τας αφρικανικας 
ερήμους δέν δύνανται νά προξενήσω- 
σιν όμοίαν φρίκην πρός τήν τοΰ ύ- 
περμεγέθους καρχαρία παλαιοντος 
έν μέσω τών δεινώς σαλευομενων
κυμάτων.
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σφυξια εκ πνιγμού εν το) υοατι.
ΙΙώ ς πρέπει νά βοηθήσητις πε- 

πνίγμένον τινώ; —  ά.) νά πλαγιάση 
αύτόν έπί τοΰ δεξιού πλευρού, ύψών 
τήν κεφαλήν του* —  β \)  νά έκούση τον 
παθόντα, κόπτων διά ψαλίδος ήσύχως 
τά ένδύματά του κατα μήκος, και, 
περιτυλίξας αύτόν καλώς διά θερμού 
μάλλινου σκεπάσματος, τόν βάλη 
έπί τίνος στρώματος, κατά γής, π λ η 
σίον καλοΰ πυρός, επιθέτων είς τούς 
ταοσούς (πατούνες) τών ποδών αύτοΰ 
πλίνθους (τοΰδλα) Οερμάς περιτετυλι- 
γμέναςείς πανία. —  γ '.)  νά σφογγί- 
ζη τό στόμα καί τήν j5iva τοΰ πά- 
σχοντος καί τρίβη τά οιάφορα μέρη 
τοΰ σώματός του κατ’ άρχάς απλώς 
διά φανέλλας καί κατόπιν διά φα- 
νέλλας διαβεβρεγμένης έντός νεροΰ 
περιέχοντος καί οινόπνευμα. —  δ .) 
νά είσαγάγη εις ένα τών μυκτηρων 
αύτοΰ σωλήνα φύσης (φυσεροΰ) 
κλείων τόν άλλον μυκτήρα οια τοΰ 
δακτύλου, ινα ώθηση τον αερα είς
τούς πνεύμονας έ.) νά κράτηση
ύπό τήν μύτην αύτοΰ όξυόειον ή νά 
γαργαλίση διά πτεροΰ έσωθεν τούς 
μυκτήρας* —— σ τ\) νά Ολιοη πολλά 
ήσύχως καί έπανειλημμένως τήν 
κάτω αύτοΰ κοιλίαν.

Λοιπόν ποτέ δέν πρέπει νά κρεμά- 
ται ό πεπνιγμένος έκ τών ποδών μέ 
τήν κεφαλήν κάτω; —  Ούδέποτε, 
διότι δέν έπνίγη έκ τοΰ ποσοΰ τοΰ 
ύδατος τό όποιον επιεν άλλ’ έκ τής 
έλλείψεως άέρος* έάν λοιπόν ̂ κρεμα- 
σθή μέ τήν κεφαλήν κάτω είναι βε- 
βαιότατον νά άποθάνη.
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f0  ούστροπος. Δήμιε! μέ κάμνεις 
νά χτυπώ δύο ώρας πάντοτε είς τήν 
πόρτα.

 ̂ Ό  υπηρέτης. Κύριε, είργαζο'μην 
είς τό περιβόλι καί έτρεξα άμέσως 
είς τό πρώτον κτύπημα νά σάς α
νοίξω· και τόσον δγλήγορα έτρεχα 
ώστε επεσα καθ’ οδόν.

Ό  Δυστρ. Έπεθύμουν νά σπάσης 
τό κεφάλι σου άθλιε· διατί δέν άφί- 
νεις τήν πο'ρτα άνοικτήν.

Ό  ύπηρ. Χθές θύμωσες, κύριε, 
οιοτι τήν άφήκα ανοικτήν* όταν ήναι 
κλειστή θυμώνετε, όταν ήναι ανοι
κτή φωνάζετε, δέν ήξεύρω τί νά κά
μω.

Ό  Δύστο. Τί νά κάμης; At! τί 
νά κάμης; ζώον!

*0 Γ\π η ρ . Λοιπόν θέλετε, όταν 
ΙξέρχεσΟε νά τήν κλείω.

'Ο Δύστρ. "Οχι.
Ό  ύπηρ. θέλετε νά τήν άφινω α

νοικτήν;
Ό  δύστρ. Ό χ ι .
Ό  ύπηρ. Μά λοιπόν; κύριε.
Ό  δύστρ. ’Ακόμη; όμιλεις, μέ

θυσε !
Ό  ύπηρ. Θεέ μου! νομίζω οτι ίγ ω  

δίκαιον.
Ό  δύστρ. Θά σκάσης;
Ό  ύπηρ. Ά ς  σκάσω άλλά π ι

στεύω ότι ή πόρτα ή κλειστή πρέπει 
νά ήναι ή άνοικτή· εκλέξατε, πώς 
τ /jv Οελετε; *

Ό  δύστρ. Σέ τό είπα χιλιάκις, ά- 
νόητε! τήν θέλω . . .  τήν θέλω . .  . 
τήν . . .  Ά λ λ ά  δες τόν κουτό! Οά 
σκάσω άκούς νά μου κάνη παρατη- 
f ήσεις ό οουλος ρ,ου! άν σε πιάσω 
άλητήριε Οά σέ μάθω πώς τήν θέλω ... 
έσάρωσες τήν σκάλα;

( ) II σκηνή α'ύτη έξ^χΟη ϊ χ  τίνος Γαλλικής 
κωμωδίας m v patf 0αένγ(ς 4 Δύστροπος, ββωρ.ΐ-
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Ό  ύπηρ. Μάλιστα, κύριε, άπδ 
’πάνω ίω ς  κάτω.

Ό  δύστρ. Καί τήν αύλήν;
Ό  ύπηρ, Έ άν εΰρετε εν άχυρον 

χάνω τόν μισθόν μου.
Ό  δύστρ. Ά λ λ ά  δέν έπότισες το 

μουλάρι;
Ό  ύπηρ. Ά ! κύριε, έρωτήσατε 

τούς γείτονας όπου μέ είδαν.
Ό  δύστρ. του εδωκες χόρτον;
Ό  ύπηρ. Μάλιστα, κύριε, 6 Γιάν

νης ήτο παρών.
Ό  δύστρ. Ά λ λ ’ όμως δέν έπήγες 

ταις μποτίλιαις αύταΐς όπου σέ είπα;
Ό  ύπηρ. Πώς οχι, κύριε, εφερα 

μάλιστα καί ταις γεμάταις.
Ό  δύστρ. Τώρα Οά πης πώς ’πή- 

γες καί τά γράμματα εις τό ταχύ-
δρομεϊον; Α ί;

Ό  ύπηρ. βέβαια.
Ό  δύστρ. Σ’εμπόδισα εκατό φοραΐς 

νά μή τσουγκρανίζης τό κατηραμένο 
βιολί σου καί εντούτοις τό πρωί πά
λιν μ ’ έβγαλες τ ’ αύτία . . .

Ό  ύπηρ. Σήμερον τό πρωί; έλη- 
σμόνησες, κύριε, οτι προχθές τό εκα- 
μες χ ίλ ια  κομμάτια.

Ό  δύστρ. Στοιχιματίζω ότι αί 
δύο χειράμαξα», είναι άκόμη. . .

Ό  ύπηρ. Μάλιστα, κύριε, είναι 
είς τήν Οέσιν τω ν  έβοήΟησα τόν 
Γιάννη νά ύπάγη είς τήν άποθήκην 
μίαν χειράμαξαν χόρτου, έπότισα 
όλα τά δένδρα του κήπου, έκαθα- 
ρισα τάς δενδροστοιχιας, έκοψα τρεις 
σανίδας, καί έτελείωνα τήν άλλην 
όταν ήλθατε.

Ό  δύστρ. Ά !  πρέπει νά διώξω 
αύτόν τόν άθλιον· ποτέ υπηρέτης δέν 
μ ’ έκαμε νά λυσσάξω καθώς αύτός* 
Οά μέ κάμη νά σκάσω άπό τόν θυμόν 
μου . . .  έξ’ άπ’ εδώ! .  Ά θ λ ιε ! . . ,

Ε Θ Ν Ι  Κ Π

Ο Τ Ι Λ Ι Α .
ΔΙΗΓΗΜΑ-
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—  Καί ή Ότιλία·, ·
—  ΜΙ Ό τιλ ία  στερείται της εύ- 

χαριστήσεως, τήν οποίαν τ,σΟάνετο 
άλλοτε όνειροπωλοϋσα τήν εσπέραν 
είς τό παράΟυρόν της.

— Είναι δυσάρεστον ελπίζω όμοις 
ότι ό χαρίεις μυστηριώδης Οά παύση 
έργόμενος άφοΰ δέν σέ βλεπει πλέον. 
Έ γ ώ  τώρα απέρχομαι διότι έφθασεν 
ή όρισΟεΐσα της συντεύξεώς μου μετά 
του πρίγκηπος ώρα. —  Ί ’γίαινε, ελ-
πιζε καλά.

—  'ϊγ ία ιν ε , άπεκρίθη ή νεάνις 
μέ φωνήν γλυκεΐαν, σφίγγουσα είς

/τας μικρας χεΐρας της την χειρα του 
Ερρίκου. —  Ό  Θεός είναι αγαθός

\ / νκαί έλπί,ω  να μάς ροηυηση.
—  f() ’Ερρίκος άνεχώρησε στρέ- 

οων πολ7*άκις διά. νά ίδη τήν φίλην 
του, ή οποία στηριζομένη έπί τοΰ 
παραθύρου επεμπεν αύτώ γλυκείς 
χαιρετισμούς.

Έ ν  τω μεταξύ τούτω ή Κ. Ούάϊς 
ένουΟεΐσα τήν έορτάσιμόν έσΟήτά της, 
ήτοιμάζετο νά έξέλΟη μονολογούσα 
κατά τήν συνήθειάν της· κ —  Ό7.α 
ταϋτα είναι καλά καί εύμορφα, 
άλλ’ ή νεότης δέν είναι προβλε
πτική. Ή  νεότης δέν γνωρίζει τ ί 
ποτε. ’Ή θελε κάμνει χιλίας τρέλ- 
λας έάν ήμεις οί γέροντες δέν έρ- 
χώμεΟα είς βοήθειαν αύτής. ’Ιδού 
ή επιστολή τοΰ άγνώστου μας, ό ό
ποιος μέ προσκαλεί νά συνομιλήσω- 
μεν είς τόν κήπον τών ανακτόρων, 
παρά τόν ναόν τοΰ Α πόλλωνος. Θά 
Οπάγω επειδή τίποτε δέν άποδεικνύει 
ότι ό Έρρΐκος 0έ?*ει τύχει τής συγ- 
κ&τκθέαεως τής οίκργενειας του, καί

έν τοιαύτη περιστασει χάρις είς έμέ 
θάλει άντικατασταΟή. ■—■  ̂γιαινε,
Ό τιλία  μου, έξηκολούΟησεν ύψηλο- 
φώνω;· Οά έξέλΟω os’ όλίγας στιγ- 
μάς διότι έχω εργασίαν. ’Λ χ! πόσον 
είσαι εύτυ/ής 'iyounα Οειαν ώς έμε.

II

ΜΙ κόμησσα Λουκία Ι>έρνεχ έκά- 
Οητο είς τά δωμάτιόν της μετά τών 
οίο θυγατέρων της, αί όποιαι εΟαυ- 
μάζοντο ήδη διά τήν χάριν και ω
ραιότητα αυτών καί έοικαιουν τά φι
λόδοξα ονεφα τής μητρόςτων.

r IΓ Λουκία Ουγάτηρ εΰγενοΰς έκ μα- 
κράς σειράς προγόνων, ό όποιος υ
πήρξε καί πρωθυπουργός τοΰ πρίγκη
πος styξ διατηρήσει άριστοκρατικάς 
τινας άρχάς, έν μέρει συνήθεις. Δέν 
ήονεΐτο jxsv ότι cci. α^τοι είναι 
πλάσματα τοΰ Οεοΰ ώς οι εύγενεις, 
άλλά παραδέχετο ότι οί άνθρωποι 
ουτοι έπλάσΟησαν διά νά ύπηρετώσι 
τούς εΰγενεΐς. Ίίαρατηροϋσα τάς δύο 
θυγατέρας της έχαιρετο οιά τό λε
πτοφυές σώμα καί τήν δροσεράν αύ
τών χροιάν, πρό πάντων όμως εσε- 
μνύνετο διότι κατήρχοντο κατ’ εύ- 
Οείαν έκ τής προνομιούχου κλάσεως 
τών εύγενών καί οίά του συνοικεσίου 
αυτών ήΟελον προσθέσει νέον κλάδον 
είς τό ενίοξον γενεαλογικόν οένορον 
τής οίκογενείας της, ήτις κατέβαινεν 
άπό τοσοΰτ^ν υψηλά.

’Ενώ αΰτη παρεδίδετο έν σιωπή 
είς τά εύτυ·/ή ταΰτα όνειροπω7νήμα- 
τα, είσή7*0εν ό σ ύζυγός της έν μεγα- 
7//) στο7*ή μέ μέτωπον εμφροντι καί 
ήλλοιωμένην μορφήν, διότι τό βλέμ
μα του συνήντησε μεταξύ τών σω- 
ματοφυ7νάκων τούς οποίους έπεθεω- 
ρησε τον Φίλιππον Ούαϊς, τοΰ 
όποιου τό έταστικόν β7*εμμα έπι- 
πτεν άπαύστως έπ’ αύτοΰ καί εισε- 
δυε ψυχρώς μέχρι τών βυθών τής 
καρδίας του ώς άπαισία λάμψις.

«.— Είναι παράδοξον, έλεγε χαθ
ι„  'ixfK 1
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Ιαυτάν, έπιστρέφωνείς τήν οίκίαντου, 
πώ ς ό άνθρωπος ουτος είσήλθεν είς 
τά τά γμ α  μου! Πώς τόν παρεδέ- 
χθην; πώς μέχρι τοΰδε δέν διέταξα 
τήν άποπομπήν αύτοΰ Ιξω τών συνό · 
ρων ώς τυχοδιώκτου καί άλητηρίου. 
Μέ ταράττει καί μέ δεσμεύει. Φέρει 
όνομα άγνωστον είς εμέ εντελώς 
καί έν τούτοις ή μορφή του μοί είναι 
γνωστή. Ε γείρει έν έμοί τρικυμίαν 
άπαισίων αναμνήσεων καί παραλύει 
τήν θέλησίν μου. ΈπεΟύμουν νά τόν 
?όω άφανιζόμενον καί έν τούτοις δέν 
τολμώ  νά διατάξω τήν σύλληψίν 
του. Είναι άρά γε ή δικαιοσύνη του 
θεοΰ ήτις τόν φέρει έπί τής όδοΰ μου; 
είναι ό κακός δαίμων μου ό δποΓος 
μέ ταράττει δι’ άπαισίας όμοιότητος;

Τοιουτοι διαλογισμοί έοασάνιζον 
τό πνεύμα του ίσχυροΰ κόμητος Βέρ- 
νιχ. Εντούτοις άμα εύρέθη έν τώ 
μέσω τής γελώσης κατοικίας του, 
πλησίον τής συζύγου του, ήτις τώ ε- 
τεινε χειρα φίλην καί τών δύο θυγα
τέρων του, αίτινες ήρχοντο ή μία 
μετά τήν άλλην νά τόν άστίασθώσιν, 
ή ταραχή του κατέπαυσεν, αί σκέψεις 
του διευκρινίσθησαν, ώς συμβαίνει 
έκ τοΰ άποτελέσματος ευεργετικής 
ατμόσφαιρας κατόπιν τρικυμιώδους 
καιροΰ.

— ■ ΈρχεσΟε έκ τής τελετής, τώ 
ειπεν ή Λουκία, ό πρίγκηψ σάς ώμί- 
λησε;

—  Ναι, καί μετά πολλής χάριτος· 
τή άληΟεία είναι έξαίρετος άνθρω
πος, ευπροσήγορος πρός πάντας καί 
ιδιαιτέρως άγαΟότατος πρός έμέ.

—  Μήπως δέν αξίζετε τής κα- 
λοκαγαθίας αυτής, ένω άφ’ ού χρό
νου σάς γνωρίζω, σάς είδον πάντοτε 
μετά τοσούτου ζήλου έκτελοΰντα τά 
καΟήχοντά σας;

—  Ά !  ύπέλαβεν ό πρίγκηψ μετά 
Ολίψεως, τις δύναται νά καυχηθή 
οτι υπήρξε πάντοτε τοιοΰτος οιος 
ώφειλε νά ήναι;

—  Εισθε πολύ αυστηρός πρός

Θ Η Κ Η .

εαυτόν έάν μεμφωμεθα ήμΛς αύτούς 
διά τά  σφάλματά μας δέν εννοώ 
διατί νά μή έπαινώμεθα έπίσης διά 
τάς καλάς ήμών πράξεις.

—  *Ας άφήσωμεν ταΰτα, ειπεν 
ό κόμης, ό θεός μο'νος κρατεί τήν 
πλάστιγγα τής δικαιοσύνης. Έ λθετε, 
τέκνα μου, καθήσατε έδώ πλησίον μου* 
διότι όταν σάς βλέπω τόσον χαρωπά 
καί καλά αισθάνομαι έμαυτόνεύτυχή. 
Ναι, ή θεία προ'νοια έπεδαψίλευσεν 
είς ήμάς τά εύεργετήματά της* δ 
πατήρ πρωθυπουργός, αί δυο θυγα
τέρες ώραιαι καί ύποσχόμεναι συνοι
κέσια ευτυχή, δ υίός μετ’ όλίγον 
είς θέσιν σπουδαίαν καί ζηλευτήν ύπό 
πάντων.

—  Δέν Ιλαβε τήν θέσιν ταύτην 
άκόμη, παρετήρησεν ή Λουκία, καί, 
έάν πρέπη νά τό δμολογήσω, φοβοΰ- 
μαι μάλιστα μ ή π ω ς.. . .

—  Ούδείς φόβος υπάρχει· δ Ε ρ 
ρίκος είναι νέος θετικής παιδείας 
καί πνεύματος διακεκριμμένου. "Ισως 
δύνανται νά τόν κατηγορήσωσιν ότι 
εχει τολμηράς τινας ιδέας, άλλ’ αΰ- 
ται είναι ό όπός τής νεότητος, είναι 
αί δρμητικαί κινήσεις τοΰ πτηνοΰ εις 
τάς πρώτας αύτοΰ πτήσεΐΓ. Τά ίν η  
θέλουσιν έξασθενήσει μικρόν κατά μ ι
κρόν τάς άπερισκέπτους αύτάς τά 
σεις, καί ή πεΐρα θέλει μετριάσει τήν 
ζωηρότητα τή·ς φαντασίας του.

—  ΕΓΘε δ θεός νά σοΰ είσακούση ϊ 
έμουρμούρησεν ή κόμησσα σειούσα 
τήν κεφαλήν είς Ινδειξιν άμφιβολίας, 
ά λλ ’ ιδού αύτός.

Ό  Έ ^ ίκ ο ς  είσήλθεν Ιμφροντις, 
τό όποιον δ πατήρ του παρετήρησεν 
άμέσως.

—  Τ ί £ χ « ί  λοιπόν; τόν ήρώτη- 
σε, σοί συνέβη δυσάρεστόν τι.

—  Δέν δύναμαι νά εννοήσω, ά
πεκρίθη δ ’Ερρίκος, τόν τρόπον τοΰ 
πρίγκηπος καί τά ς  καλάς αύτοΰ δι* 
έμέ προθέσεις. Μετά τήν τελετήν 
τόν είδον είσερχόμενον είς τόν κή
πον τών ανακτόρων καί διευθυνόμε-
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νον πρός τόν ναόν τοΰ Α πόλλωνος, 
οπου ήθέλησα νά τόν άκολουθήσω- 
άλλ1 δ θαλαμηπόλος του μ ’ εμπόδι
σε λέγων οτι ό πρίγκηψ έπεθύμει νά 
μείνη μόνος.

—  Τοΰτο δέν σημαίνει τίποτε, 
θέλεις τόν ίδεΐ αύριον καί άδιστά- 
κτως πιστεύω ότι σύ μέν Οά λάβης 
τήν θέσιν τήν οποίαν επιθυμείς, εγώ 
δέ θέλω άπολαύσει μίαν χαράν έπί 
πλέον  διότι πλούτος, δύναμις, τιμαί 
τά πάντα μάς περικυκλοΰσιν. "Εν δέ 
τι μόνον ελλείπει ίνα ή ευτυχία μου 
ήναι τελεία, Ερρίκε, καί τοΰτο έ- 
ξαρταται άπό σέ: νά σέ ίδω νυμοευ- 
μένον.

—  Τή άληΟεία! άνέκραξεν ό Ε ρ 
ρίκος μετά χαράς.

—  Ναι έπανέλαβεν ή κόμησσα, 
ένασχολούμεθα διαρκώς περί σοΰ, 
προσπαθοΰντες νά σοί προσφέρωμεν 
ευτυχές μέλλον.

■— *Α! έψιθύρισενό νεανίας ολέθρια 
προαισθανόμενος.

—  Δέν γνωρίζεις άκόμη ό,τι έ- 
πράξαμεν διά σέ, έξακολούθησεν ή 
κόμησσα, άλλ’ είναι πλέον καιρός 
νά τά μάθης. Σοί εύρομεν νύμφην . . .

Ό  Ερρίκος έρρίγησεν.
Ή  μήτηρ του έξηκολούθησε μή 

παρατηρήσασα τήν συγκίνησίν του.
—  Ώ ραίαν καί χαρίεσσαν νύμφην, 

πλουσίαν καί άνήκουσαν είς μίαν 
τών πρώτων οικογενειών τοΰ τόπου.

Ένταΰθα επαυσεν άναμένουσα νά 
άπολαύση τό εύχάριστον άποτέλε- 
σμα τής άνακοινώσεώς της, άλλ’ έ- 
ξεπλάγη παρατηρήσασα τήν κατή
φειαν μεθ’ ής ό υίός της τήν παρε- 
τήρει.

—  Μήτέρ μου, τή είπε, πριν ή 
προέλθητε είς τήν έκλογήν δέν έξη- 
τάσατε έάν αί εύχαί τοΰ υίοΰ σας 
ήσαν αί αύταί μέ τάς έδικάς σας καί 
άν άρέσκουσα είς ύμας ή νύμφη δύ- 
ναται νά άρέσκη χαί είς αύτόν.

—  Τί σημαίνει τοΰτο πά λ ιν! άνέ- 
κραξβν δ συνταγματάρχης.

—  Π ώς! είπε'* ή μήτηρ του, μή
πως ή νέα κόμησσα |Έ ρμιόνη Πελ- 
λερόνδου δέν ήναι ^ ς  άρεσκείας σου;

Δέν πρόκειται περί όρέξεως τώρα, 
μήτέρ μου, άλλα μάλιστα τουναντίον,
πρόκειται περι αισ,ιηματος τής καρ- 
δίας. Ί Ι  δεσποινίς Έρμιόνη είναι, ώς 
λέγεται, ωραία, χαρίεσσα, πλού
σια . . .  άλλά . . .

—  Καλά άρκεΐ, Λουκία, διέκοψεν 
ό συνταγματάρχης μέ ήφος έπιβάλ- 
λον, θέλομεν έπανέλθει έπί τούτου 
κατά τό πρόγευμα.

κόμησσα έννόησεν ότι ό σύζυ
γός της έπεθύμει νά μείνη μετά τοΰ 
υίοΰ των καί έξήλΟε συνεπάγουσα 
τάς δύο θυγατέρας της.

■—  Ό  πατήρ καί ό υίός έμειναν 
τότε ό είς άπέναντι τοΰ άλλου σιω
πηλοί άλλ’ άποφασιστικοί.

—  *Ας ίδωμεν, ειπεν δ συνταγ
ματάρχης μοί φαίνεσαι πολλά όλί
γον διατεθειμένος νά συγκατανεύσης 
είς τά προτεινόμενον συνοικέσιον 
έπεθύμουν νά μάθω όποια τινά είναι 
τά αίτια τής άρνήσεώς σου.

—  ΙΙάτερ μου, άπεκρίθη ό ’Ερ
ρίκος μέ τόνον σεβάσμιον άλλά καί 
άποφασιστικόν, άγαπώ άλλην τινά.

—  Τήν ποίαν;
—  ’Άκουσε, πάτερ μου, ύπέλαβεν 

ό νέος κόμης λαμβάνων τήν χείρα 
τοΰ πατρός του μετά φιλοστόργου 
ορμής. Είσθε δίκαιος, εισθε καλός 
μέ άγαπάτε καί επιθυμείτε τήν ευ
τυχίαν μου* δέν πιστεύω λοιπόν ότι 
θέλετε άντισταθή είς τήν έκλογήν 
μου, καί άν δέν ήναι ή άρμόζουσα 
είς τήν κοινωνικήν θέσιν ήμών.

—  ΙΙοίαν λοιπόν ά γα π α ς;
—  Νέαν τινά πτω χήν άλλ’ ά

μεμπτον.
—  Εύγενοΰς οίκογενείας;
—  "Οχι* τοΰ λαοΰ.
—  Πρέπει νά έγκαταλείψης τήν 

άτυχή αύτήν ίδέαν· δέν θέλω έπι- 
μείνει νά συζευχθής τήν δεσποινίδα 
Βελλερόνδου έάν δέν σοί άρέσκη



άλλά  νά συγκατατεθώ νλ νυμφευθής 
κόρην τοΰ λαοΰ, ούόεποτε!

—  Πάτερ μου,' ειπεν 6 νέος κο'μης 
μετά ζωηροτητος, είσθε περισσότε
ρον πεφωτισμένος ή ώστε νά ύπόκη- 
σΟε εις τάς περί γένους προλήψεις, 
τάς όποιας τό λογι/όν δέν παραδέ
χεται· εχετε δέ τόσην πείραν ώστε 
νά μή άγνοήτε πόσον είναι, συνηθέ- 
στατα, θλιβερά, τά  άποτελέσματα 
τών ενεκα κοινωνικών αναγκών ή 
φιλοδοξίας γινομένων συνοικεσίων.

—  Ερρίκε, άπεκρίθη ό συνταγ
ματάρχης, συ έχεις επί τών διαφό
ρων κοινωνικών ζητημάτων, ιδέας 
τάς οποίας σέβομαι άλλά δέν παρα
δέχομαι εντελώς. Έ π ί τοϋ προκειμέ- 
νου δμως σπουδαίου αντικειμένου τά 
οποίον έπασχολεί ήμας δέν δύναμαι 
νά ένδώσω εις τάς εύχάς σου. Σοί 
λέγω  μετ’ άποφάσεως άμεταΟέτου 
οτι πρέπει νά συνάψης γάμον μετά 
τίνος εύγενοϋς οίκογενείας.

—  ΙΙάτερ μου, ουδέποτε εις ολί
γα  λεπτά δύναταί τις φρονίμως νά 
άποφασίση περί τής τύχης άνθρώ- 
που τίνος. Βυγχωρήσατέ μοι νά σας 
αναπτύξω τάς σκέψεις μου τά αισθή
ματα μου.

—  ’Ό χ ι, δχε είναι περιττόν ζή- 
τησον ο,τι θέλεις, τά πάντα· άλλά 
πρέπει νά νυμφευθής δπως έγώ επι
θυμώ.

—  Έ νώ  συνωμίλουν ουτω είσήλ- 
Οεν ό υπηρέτης άγγέλλω ν οτι ό έπι- 
λοχίας «Φίλιππος Ούάϊς έπεθύμει νά 
λάβη τήν τιμήν νά όμιλήση τω  συν
ταγματάρχη.

—  Είς τό δνομα τοΰτο έ γέρων 
κόμης εφριξε καί αιφνίδια ώχρότης 
περιεγύθη έπί τοΰ προσώπου του* 
άλλά νικήσας τήν προξενηθείσαν αύ
τώ κακήν έντύπωσιν*

—  Μετ’ ολίγον 0έ7*ω τόν δεχθή, 
ειπεν εις τόν υπηρέτην. Κατόπιν 
στρεφόμενος πρός τόν υιόν του. —  
Θέλομεν έπαναλάβει άλλοτε συνομι- 
)^αν ή οποία μ’έλύπησε τοσοντογ ώστε |

δέν δύναμαι νά τήν έξακολουθησω 
σήμερον. Ε λ π ίζω  δέ έως τότε οτι 
θέλεις σκεφΟή καί θέλεις έπανέλθει 
εις λογικωτέραν όδο'ν.

Ό  νέο; κόμης έξήλθε χαίρετήσας 
μετά πολλοΰ σεβασμού τόν πατέ
ρα του. (άκολουθει)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
— 00—

Ευφυής τ ις  γαστρονόμος παρε- 
τήρει ποτέ ιχθΰν τινα είς τήν άγοράν 
στρέφων καί ψηλαφών αύτόν έπι 
πολύ.

—  Τ ί κάμνεις αύτοΰ; τόν ήρώτη- 
σεν ό ιχθυοπώλης.

—  Συνομιλοΰμεν.
—  Μέ ποιον;
.—  Μέ τό ψάρι.
—  Τ ί μοΰ ψάλλεις αύτοΰ;
—  Δέν πιστεύεις ελα ν’ άκούσης.
—  Καί τί τοΰ λέγεις ; .
—  Τό ερωτώ τί νέας ειδήσεις ε- 

φερεν άπό τήν θάλασσα.
—  Καί τ ί σ’ άπεκρίθη;
,—  "Οτι δέν ήξεύρει τά νέα διότι 

εχει καιρό πολύ που είναι εδώ!

Λ οχαγός τ ις  τής έθνοφυλακής ε- 
μελλεν εσπέραν τινά νά ύπάγη μετά 
τής συζύγου του είς επίσημον έφε- 
σπερίδα. Έ νώ  έξήρχοντο ή γυνή του 
παρατηρήσασα τό ξίφος του*

—  Διατί, φίλε μου τώ  λέγει, δέν 
έζώσθητε τό ώραίον μέ τήν χρυσήν 
λαβήν ξίφος σας;

—  Δέν cTvai φρόνιμον, φίλη μου, 
άπεκρίθη ό γενναίος λοχαγός, διότι 
οί δρόμοι είναι έρημοι καί ήμεις θά 
έπιστρέψωμεν έξώρας, πιθανόν νά 
μέ τό κλέψωσι.


