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ΤΙ σκηνή ύπόκειται έν Μαρόκφ μ.ετά πεν
τακόσια έτη.

Μέχρι τή; έποχής έκείνης ή ’Αγγλία θά 
βαρυνθή βεβαίως νά προστατεύγ τού; μ.αοοαί
νους και θά τούς καταστήσγ τέλος έλευθέρου; 
συνταγματικού; πολίτας, άπαλλάττουσα αυ
τούς του Σιδί-Μοχαμέτ, ώς άπήλλαξεν ή Γαλ
λία τούς άλγερίνου; του Άβδέλ-Καδέρ. 'Α
φού δέ, χάρις εί; τάς προόδους τού πολιτι
σμού, παύσωσιν οί κροκόδειλοι νά καταπίνωσι 
τού; περιηγητή; καί οί άνθρωποφάγοι τής Κα- 
ζόνδη; νά τρωγαλίζωσι τούς ρώθωνας τών ι
εραποστόλων ' αφού τής Σαχάρα; ή έρημο; 
παύση θάπτουσα ΰπό τών άμμων τη; τά νέφη 
καμήλους καί οδοιπόρους, καί διαχαραχθή ΰπό 
σιδηροδρόμων καί διωρύγων καί δενδροφύσων 
περιπάτων αφού οί άφρικανοί αίσθανθώσι τού ι 
συκοφύλλου τήν ανάγκην καί άποκτήσωσιν έμ- 
πορεϊα συρμ.ού, καί κουρεία, καί γαλλικόν θέα- 
τρον καί λαχειοφόρους ομολογίας, θ’ άποκτή- 
σωσι βεβαίως καί καθολικήν ψηφοφορίαν— ήν, 
εί; τό πείσμα τών Τόρεων, θά έχη τότε καί ή 
'Αγγλία —  θά έχωσι σύνταγμα, καί έκλογάς, 
καί κομματάρ/ας, καί ΰποψηφίους πολλούς,καί 
έκλογεΐς έτι πλείονας, καί έκλογικούς συ7,λό
γους, καί καθημ.ερινάς έφημερίδας.

Ή  ευδαίμων αύτη διά τήν μελαψήν αν
θρωπότητα έποχή, ό χρυσούς ούτος αιών τών 
άορικανών θά επέλθη κατά πάσαν πιθανότητα 
ρ.ετά πεντακόσια έτη. Ισως έπιστή καί ταχύ- 
τερον, διότι— μά τόν φωνογράφον, καί τό ήλε- 
κτρικόν κλειδοκύμβαλον, καί τά τεχνητά ώά, 
καί τό τουρκικόν σύνταγμα— τί; δύναται πλέ
ον σήμερον νά προϋπολογίση τάς προόδους τή; 
παραδόξου γηίνη; μυρμηκοφωλεάς,ήτι; καλεί
ται άνθρωπότης ! ΊΙμεϊς όμως εϊμεθα μέτριοι, 
καί δεν έπιθυμ-ούμεν νά όνομάσωσιν ήυ,άς θε:- 
μοκεφάλους,οσοι μετά πεντακόσια έτη άναγνώ- 
σωσι τά; σειράς ταύτα; άφρικανοί συνταγμα
τικοί πολίται.

Διά τούτο αίρομεν τήν αυλαίαν τού μέλ-
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λοντος έν Μαρόκω μετά πεντακόσια έτη, καί 
καλούμεν τού; ήμετέρους άναγνώστας νά πα- 
ρακολουθήσωσιν ήμ.άς έκεϊσε διά τών αιώνων.

Οί μαροκινοί έκλέγουσι μ,ετά δεκαπέντε η
μέρα; τούς δημοτικούς αύτών άρχοντας, ήτοι 
τούς δημάρχους, δημοτικούς παρέδρου; καί 
δημοτικούς αύτών συμ.βούλους.

Οί ούλεμάδε; αύτών, ήτοι οί σοφοί, οί άπο- 
τελούντες τό νομικόν τού κράτους συμβούλιών, 
άναδιφήσαντε; τήν ιστορίαν τού πολιτικού 
δικαίου, άνεκάλυψαν ότι τελειότατος έκλογι- 
κός οργανισμός ήτο ό κρατών πάλαι ποτέ έν τώ 
έλληνικώ βασιλείω, καί μετεφύτευσαν αυτόν 
ήδη πρά πολλού έν Μαρόκω μετά μικρών τινων 
καί ασήμαντων βελτιώσεων, άς ΰπηγόρευσεν 
εις αυτούς ή πρόοδος τής πολιτικής έπι
στή μη ς.

Οϋτω λοιπόν πάντες οί συνταγματικοί μ.α- 
ροκίνοι πολίται εινε έκλογεΐς συγχρόνως καί 
εκλέξιμοι* τά δέ όνόματά των, άνακαθαρθέντα 
κατά τάς διατάξεις τού νόμου, φέρονται τυ- 
πωυ.ένα έπί καινουργών έκλογικών καταλόγων, 
ών ή ένδελεχής μελέτη άσχολεΐ άπό μηνός 
ήδη τούς πολυαρίθμους ΰποψηφίους, καί ιδίως 
τούς ΰποψηφίους δημάρχους, άνακηρυχθέντα; 
ΰπό τών κατά τόπους κατήδων, κατά τά 
νενομισμένα. Φαίνεται δέ, ότι δεν εινε πολύ 
κακά συντεταγμένοι οί κατάλογοι ούτοι, διότι 
άλλοι μέν τών υποψηφίων εύρίσκουσιν αυτούς 
ελλιπείς, άλλοι δέ τουναντίον άφθονοϋντα; άν- 
υπάρκτων ονομάτων. Τού ζητήματος τούτου 
έπελήφθη έγκαίρω; καί ή μαροκινή δημοσιο
γραφία, άλλά διεφώνησε καί αύτή, ώς διαφω- 
νούσιν οί ύποψήφιοι. Όπως δήποτε οί κατά
λογοι εινε οριστικοί, οί δέ διαφωνούντο; ύπο- 
ψήφιοι όμοφωνούσι κατά τούτο πάντες, ότι 
πρέπει νά καρπωθώσιν όσον τό δυνατόν περισ
σότερον έκ τού περιεχομένου των.

Ή  βαθύσοφος αΰτη σκέψις έπικρατεί τής 
επομένης σκηνής, τελουμένη; εσπέραν τινά έν 
τή οικία τού Χαλέμ-αλ-Ταρ£φ, ένός τών ίσχυ- 
ροτέρων υποψηφίων δημάρχων τής Ταγγέρης.

Ούχί πλέον έπί χαμηλών διβανίων περιθε- 
οντων τήν αίθουσαν —  ώ; θά έγίνετο σήμερον
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έν Μαρόκω,— άλλ' επί στερεών καί κομψών αγ
γλικών καθεδρών,— ώς θά γίνεται βεβαίως αυ
τόθι μετά πεντακόσια έτη ■—  κάθεται σοβαρός 
όμιλος κομματαρχών, ποικίλων τήν άναβολήν 
καί τήν όψιν. Δέν εύωδιάζουσι βεβαίως όλοι 
ούδ’ ένίφθησαν πάντες τήν y,μέραν εκείνην. , 
Άλλ' εϊνε όμως άνθρωποι ισχυροί παρά τώ 
λαώ, έχουσιν επιρροήν μεγάλην, γνωρίζουσιν , 
v .lo r  z è r  χύσρον , καί ό υποψήφιος Χαλέμ έχει 
πρός αύτούς μεγάλην ύπόληψιν, πολύ μεγα- 
λειτέραν ή όσην εχουσιν ούτοι πρός άλλήλους.

Είς έξ αυτών, ό μόνος δυνάμενος ν’ άναγι- 
νώσκγ άπροσκόπτως, απαγγέλλει από του εκ
λογικού καταλόγου τά ονόματα τών ψηφοφό
ρων, καί οΐ κομματάρχαι κρατοΰσι δήθεν ση
μειώσεις (δι’οσων έκαστος γνωρίζει γραμμάτων 
του αλφαβήτου), καί ό υποψήφιος μειδιά έξ 
ευχάριστή σεως.

—  Άβδαλά-βέν-'Ραμάν ! φωνεΐ ό γραμμα- 
τεύς, καί προσθέτει αμέσως :

—  Άφήστέ τον αυτόν επάνω μου' είνε δικός 
μου άνθρωπος. Έκάμαμε μ.αζύ τρία χρόνια 
φυλακή.

—  Άβδ'ερ-Γεζίτ !
—  Ό λοκαντιέρης ; Είνε κουμπάρος μου" 

τον πέρνω εγώ, λέγει σοβαρώς ό κομματάρχης 
Χασάν.

—  Άβα-ήλ-Μουλεύ !
—  Ό  αμαξάς του ίπποσιδηροδρόμου ! ανα

φωνεί ό Γιουσέφ-Μουχαδή, μικρός κομματαρ- 
χίσκος, περιφερόμενος έν τ·71 αΐθούσγ διά κλο- 
νουμένου βήματος , μεθύων καί παραπαίων, I 
καπνίζων δέ ito ip o r  μεγαλοπρεπές, όπερ έξήλθε I 
πρά μικρού τής σιγαροθήκης του υποψηφίου. 1 
Αυτόν εγώ τόν κάμνω καλά. Είνε συγγενής μου.

—  Συγγενής σου; καί από που; έρωτά ύπο- 
μειδιών ό σοβαρός Χασάν.

—  ’Από που ; Καί δέν εινε δεύτερος έξά- 
δελφος τής γυναικαδέλφης μου ;

—  Σωστό ! σωστό ! λέγει άποφθεγματικώς 
ό άναγινώσκων τόν κατάλογον, καί ό όμιλος 
επινεύει.

—  Άβουλ-βέν-Χακήμ !
—  Αύτόν μή τόν λογαριάζετε. Δέν είνε δικός 

μας ! παρατηρεί κομματάρχης υψηλός καί ισ
χνός, ρικνός την όψιν καί πιναρός τόν πώγωνα, 
προδήλως δέ απαισιόδοξος τόν χαρακτήρα.

—  Ήμπορούμεν όμως να τόν πάρωμεν, δια
κόπτει ό σοβαρός Χασάν, αν του τάξωμεν καμ- 
μίαν επιστασίαν είς τόν φόρον.

—  Να του την τάξωμεν ! λέγει ό υποψή
φιος, καί τό ήθος τής μορφής του παρωδεί τό 
ήθος τού Κάτωνος, φο>νοϋντος : Delenda est 
Carthago.

—  Του κάκου αφέντη ! παρεμβαίνει λέγων 
αυτάρκης ό υπηρέτης τής οικίας— έκλογεός καί 
αυτός καί κομματάρχης μάλιστα θεωρούμε
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νος— εισερχόμενος την στιγμήν εκείνην καί πε- 
ριφέοων επί δίσκου τόν καφέν είς τούς περικα- 
θημένους. Τού κάκου ! Αυτός είνε βαφτισμένος 
Έδρίς-Μωχαμέτ.

’ΑναγκαΤον ενταύθα να σημειωθή, ότι Έ
δρίς-Μωχαμέτ είνε ό Ισχυρότερος τών αντιπά
λων τού Χαλέμ-αλ-Ταρίφ.

—  Τότε άς πάη νά είνε ! λέγει έτερος τών 
παρες-ώτων. Δέν μάς μέλει ! Ό  Έδρίς δέν βγαί
νει πού δέν βγαίνει- ας πάργ κ’ ένα κουκί πα
ραπάνω ! . .

—  "Οχι δά, . . . διατί ; υπολαμβάνει ό υ
ποψήφιος. Ά ν  ήμπορουμεν νά τόν κερδήσω- 
μεν . . . μέ καμμίαν θυσίαν . . .

—  Θά σάς ομιλήσω ιδιαιτέρως δι’αύτήν τήν 
ΰπόθεσιν, άπαντά ό σοβαρός πάντοτε Χασάν, 
καμμύων έκφραστικώς τόν δεξιόν του οφθαλμόν.

—  Καλά δουλεύει τού Χασάν ή φάμπρικα, 
λέγει ταπεινή τί] φων·7ί ό αναγνώστης είς τόν 
παρακαθήμενον.

—  Αυτός, παιδί μου, είνε μάννα ! . . άπαντ$ 
εκείνος. Νά τελειώσ’ ή εκλογή, καί θάβγγ πά
λι ν μέ κανένα καινούριο σπίτι.

— · Κ’ εμάς μάς περνούν μέ είκοσιπεντάρικα, 
’σάν νά είμαστε σπουργίτια . . .

Επιλέγει μελαγχολικώς άναστενάζων ό α
ναγνώστης, καί εξακολουθεί τήν άνάγνωσιν.

—  Άλή-ελ-Μουσά !
—  Θεός σχωρέστ, τον ! φωνεΐ ό μικρός Μω- 

χαδή, περιφερόμενος πάντοτε καί καπνίζων 
τά πούρόν του. Αυτός ’σκοτώθηκε ’ς ταίς περ- 
σιναίς έκλογαίς. ’Ακόμη τόν έχουν αυτού μέσα;

—  Δέν πειράζει ! παίρνει άλλος τώνομά του, 
παρατηρεί ήρέμα ό Χασάν.

—  Δέν σοΰλεγα πώς είνε μάννα ; ψιθυρίζει 
καί πάλιν είς τόν αναγνώστην ό γείτων του.

Καί ή άνάγνωσις εξακολουθεί.
Οί εκλογείς κοσκινίζονται, διαλέγονται, κα

ταγράφονται, διατιμώνται ώς εμπορεύματα, 
καί ή υ.ορφή τού υποψηφίου Χαλέμ-αλ-Ταρίφ 
ακτινοβολεί έκ χαράς.

Άφαιρεΐ,έπί τό έμποοικώτερον,τεσσαράκοντα 
τοϊς εκατόν φύραν έκ τών καταγραφέντων είς τά 
δελτία τών κομματαρχών του, κ’ ευρίσκει τό 
υπόλοιπον πρόσβαρον πάντοτε καί περισσεύον.

Ή  σκηνή παρατείνεται πέραν τού μεσονυ
κτίου, τοιαύτη όποία ήρχισε" τελειώνει δέ διά 
περιέργου χαιρετισμού ανταλλασσόμενου μετα
ξύ τού υποψηφίου καί τών κομματαρχών του. 
Ούτος μέν πρό πάσης χειραψίας εξάγει τήν 
χεΐρα έκ τού θυλακίου του, έκαστος δέ τών 
απερχομένων εισάγει μετά τήν χειραψίαν τήν 
χεϊρά του είς τά ίοικόν του θυλάκιον.

Καί ό συμβολικός ούτος αποχαιρετισμός έπα- 
I ναλαμβάνεται εΐκοσάκις.

Τέλος απέρχονται πάντες, καί ό υποψήφιος 
μένει μόνος μετά τού Χασάν.

—  Έμεΐς έχομε δόξα γιά πούλημα, αυτός 
εχει παρά γιά δόσιμο- τό λοιπόν. . . τράμπα !

—  Τράμπα ! φωνεΐ ό χορός.
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Καθ’ όδόν.
—  Τά. είδές τα ; λέγει μαδών τόν πώγωνά 

του ό απαισιόδοξος Γιακούπ" πάλιν μυστικά 
έχει ό Χασάν.

—  Ά μ ’ τά ξεύρομε δά τά μυστικά του. .
—  Καί πώς τά ’ξεύρομε, τί βγαίνει ; Αύτός 

τραβάει τόν παοα, κ’ έμεΐς μετρούμε τ ο ίχ  .τ<5>·- 
τους. . .

—  Ουφ, καϋμένε Γιακούπ, όλο πήτταις ο
νειρεύεσαι. . .

—  Καί δέν τρώγω ουδέ σιμίτι. Αυτή είνε ή 
γλύκα.

—  ’Ρώτησ’ τόν Χασάν, υπολαμβάνει παρ- 
εμβαίνων ό μικρός Μωχαδή, νά σού δώσγ τή 
ρετσέτα τής πήττας.

—  Αύτός, παιδί μου, λέγει άλλος, τήν ρε
τσέτα του τήν φυλάει μυστική" τήν έχει κλη
ρονομιά άπό τόν πατέρα του, καί δέν ’τρε7.λά- 
Οηκε νά μάς μάθγι τήν τέχνη. Είνε μάστορης 
πού δέ βγάζει καλφάδες.

—  Μά τότε τά λοιπόν εϊμας·’έμεΐς κουτάβια;
—  Τόρα τώνοιωσες ; φωνεΐ αγρίως καί μα- 

δά έτι βιαιότερον τόν πώγωνά του ό Γιακούπ. 
Τόρα τώνοιωσες ; "Αν είχαμε έμεΐς ενός δρα
μιού μυαλό καί δυό δραμιών φιλοτιμία, θά μα
ζευόμαστε πρώτα ώμορφά ’μορφα μεταξύ μας, 
νά συνεννοηθούμε . . . καί θά πηγαίναμε υστέρα 
στοϋ Κυρ Χαλέμ, νά τού ’πούμε παστρικά. . .

—  Τί πράμμα ; υπολαμβάνει τις τών εταί
ρων, βλέπων διστάζοντα τόν Γιακούπ.

—  Τί πράμμα; άπαντρ! ούτος, άφού έπί 
στιγμήν έσκέφθη, ότι οί δισταγμοί του ήσαν 
εντελώς ανόητοι" τί πράμμα ; ότι θέλομε κ’ ε
μείς μέταλλο ! νά, τί πράμμα !

—  Δέν είνε ’ντροπή, καϋμένε ;
—  "Αν μάς πάρνι ή ’ντροπή, φορούμε κόσ

κινα, άπαντά άλλος, ένώ ό Γιακούπ, άπαθε- 
στάτην έχων τήν λογικήν του, καίτοι αγανα
κτεί ή καρδία του, έπιφέρει :

—  Γιατί ’ντροπή, κύρ Χακήμ ; "Αν ό Χα
σάν πουλεϊ κωλοφωτιαίς για φανάρια, δέν έ
χομε τάχα κ’έμεΐς κωλοφωτιαίς γιά πούλημα ;

—  “Αλλο τίποτε, ά—χ ιτ χ .  ό προλαλήσας. 
ΚΓ αν δέν ταίς πουλήσωμε τόρα, πού άνοιξε 
τό παζάρι, δέν είξεύρω τί διάβολο θά ταίς 
κάμωμε.

—  ’Ακούστε, βρέ, παιδιά, νά σάς ’πώ ! λέ
γει ό Γιακούπ, απαράλλακτα ώς έλεγέ ποτε 
ό Δημοσθένης πρός τούς άθηναίους : ύζηθήναι 
πά χζω κ  ü/iür β ον .Ιο ρ α ι, τους .Ιογισ/ιο ι'χ  ά -  
χοΰσα ί ¡ιου  ύ ιά  β ρ α χ έω ν . Ό  κύρ Χαλέμ φυσά.

—  Καί παραφυσ  ̂! φωνεΐ ό χ,ορός τών πε- 
ριεστώτων.

—  Δέν τού φτάνει τόρα ό πα.ράς, θέλει καί 
δόξα.

—  Τήν θέλει! φωνεΐ ό χορός.

—  Κι άν κάμν) τόν κουφό ; λέγει δειλώς ό 
μικρός Μωχαδή.

—  Κάνουμε κ’ έμεΐς τό στραβό, άπαντά ά
ποφθεγματικώς ό Γιακούπ.

—  Κι’ ό λόγος μας, πού τού δώσαμε ;
—  "Ας τόν φυλάξη νά παίξγ στήν ϋψωσι, 

λέγει διαρρηγνύμενος είς γέλωτα άλλος τών 
εταίρων, πάλαι μέν ποτε περιάκτης πετρελαίου 
καί θρυαλλίδων, νύν δέ μεσίτης έν τώ χρημα- 
τιστηρίι.) τής Ταγγέρης καί κομματάρχης ϊη 
ραΓίϊΙ)^ . . . !ώ8εηϋιιπι.

—  Όχι δά, καϋμένε ! υπολαμβάνει ό Χα
κήμ" αύτό δέν είνε τίμιο πράγμα.

—  Κολοκύθια ! άπαντά ό Γιακούπ" θέλεις 
καί τιμή καί παρά, τού λόγου σου ; καί τή 
σούβλα άκαη καί τ ’ άρνί ψημένο ; Όταν τά 
βργς μαζύ, μού δίνεις εϊδησι.

—  Γειά σου μωρέ Γιακούπ ! έσύ θά γείνγ,ς 
σπουδαίος άνθρωπος ρ.ιά μ.έοα, φωνεΐ ένθους ό 
πρώην θρυαλλιδοπώλης.

—  Τό λοιπόν, επαναλαμβάνει λέγων ό μα
ροκινός Δημοσθένης, όσοι μέ καταλάβατε, καί 
Οαρώ πώς μέ καταλάβατε όλοι, γιατί όλοι 
έχετε ηλικία, . . . αύριο βράδυ ’ς τού Μπενί- 
Άλλάχ τήν ταβέρνα ! Σύμφωνοι;

—  Σύμφωνοι ! άπαντώσι πάντες σχεδόν οί 
συνοδοιπόροι, καί άφανίζονται έν τώ σκότει 
τών στενών άτραπών τής πόλεως.

’Εντός μικράς αιθούσης, κομψώς ηύτρεπι- 
σμένης, κάθηνται καπνίζοντες τρεις οίχοχι— 
ρα ιο ι τής Ταγγέρης. Βία τού έκπολιτιστικοϋ 
άνέμου όστις έπέπνευσε τό Μαρόκον, οι άγα- 
0οί ούτοι άστοί κάθηνται σταυροποδητί έπί 
εύρέος καί άναπαυτικού σοφά, ροφώσι σοβαροί 
τόν ναργιλέν των, καί όμιλοΰσιν άπαθώς καί 
βραδέως, ώς γνήσιοι άφρικανοί πολΐται καί 
τού Μωάμεθ λάτρεις, πιστοί διαμένοντες είς 
τό πάτριον θρήσκευμα, μ’ όλους τούς άγγλους 
ιεραποστόλους.

Άνήκουσιν, ώς προείπομεν, καί οί τρεις είς 
τήν τάξιν τών οίκοκυρ αίων, τών ανθρώπων 
δηλ. εκείνων, οϊτινες ένδιαφέρονται κυρίως 
ύπέρ τής τάξεως, τής ησυχίας καί τής καλής 
διοικήσεως.

Είς έξ αύτών είνε βιομήχανος, ό άλλος έμ
πορος, καί ό τρίτος υπάλληλος του μεταξύ 
Ταγγέρης καί Άλγερίου σιδηροδρόμου. Φίλοι 
έκ παίοων καί παλαιοί συμμαθηταί, είνε πάν
τες σχεδόν σύμφωνοι οσάκις σγζητοϋσι περί 
πραγμάτων άσχέτων πρός τά ατομικά των 

, συμφέροντα. Φρονούσι καί οί τρεις, ότι ή άγα- 
θή τού δήμου των διοίκησις εινε πράγμα έπι- 

1 θυμητόν, ότι ή χρηστότης τών δημοτικών ύ-
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παλλήλων είνε πράγμα εύκταϊον, δτι άνάγκη 
έν παντί πατριωτισμ,ού, τιμιότητας, χρηστό- 
τητος, ίκανότητος, καί πολκών έτι άλλων —  
οτήτων. ΙΙροκειμένου περί των άφγρημένων 
τούτων πραγμάτων ουδέποτε διεφώνησαν κατ’ 
άρχήν οί καλοί ούτοι φίλοι. Άλλ’ ή τρυφερά 
των αύτη ¿μ.οφωνία διασπκται δυστυχώς ενίο
τε, οσάκις πρόκειται περί πραγμάτων συγκε
κριμένων, πολύ δέ περισσότερον οσάκις, ώς συ
νήθως, ένσαρκούνται εις πρόσωπα τά συγκεκρι
μένα πράγματα.

Τούτο ακριβώς συμβαίνει καθ’ ήν στιγμήν 
είσάγομεν τόν αναγνώστην εις τήιν σοβαράν 
αύτών συνδιάσκεψή.

-—  Νά σου είπώ, αδελφέ, λέγει ό ύπαλλη- 
λος προς τόν βιομήχανον εγώ χρεωστώ τνιν 
θέσιν υ,ου εις τόν Έδρίς. Μ’ έσωσεν άπό τνιν 
δυστυχίαν, μου έδωκε ψωμί, μ’ έκαμε καί 
κουμπάρον. Εννοείς ότι θά ή τον μαύρνι αχα
ριστία νά μή του δώσω ψήφον ! Άφίνω ότι το 
παιδί μου θά -/¡τον άκόμη στρατιώτες, άν δεν 
είχα τήν προστασίαν του.

—  Ό λ ’ αυτά δεν θά ’πουν, οτι είνε καλός 
καί διά δήμαρχος. ’Αγάπα τον όσο θέλεις, έ
χε τον εις τήν προσευχήν σου, στέλνε του κα
νένα καλάθι σταφύλια άπό τ ’ αμπέλι σου . . . 
καλά καί άγια ! άλλ’ οποίος είνε καλές φίλος 
δέν θά ’πγι πώς είνε καί καλός δήμαρχος. Ε 
σύ είσαι 6 καλλίτερος φίλος μου’ πρέπει λοι
πόν νά σέ κάμ.ω καί δήμαρχον ; -

—  Αύτά είνε αστειότατες.
—  Βέβαια είνε αστειότητες. Μήπως δεν εί

νε άστειότης νά μου λέγ-ρς ότι θά ψηφοφορή- 
σης τόν Έδρίς διότι τόν έχεις κουμπάρον ;

—  Καί σύ τάχα διατί ψηφοφορείς τόν Ό -  
υ.έο, σέ παρακαλώ :k I ι ι

— Διότι είνε άνθρωπος τίμιος καί πλούσιος, 
καί ’ξεύρω πώς δέν θά κλέψν) τά χρήματα του 
δήμου.

—  Θά τά κλέψουν άλλοι τριγύρω του, ποΰ 
είνε χειρότερον. Καλλίτερα μιά βδέλλα χον
δρή, παρά εκατόν μικραΐς. Κεφάλι, έχει κε-

?*λΐ ’ .. ι—  Έξη αριθμό καπέλλο φορεΐ ! λέγει πα-
ρεμ.βαίνων ό έμπορος.

—  Του λόγου σου τό ξεύρω πώς δέν σ’ ά- 
ρέσει. άπαντά ό βιομήχανος, αξιότιμος φανο
ποιός καί μεσίτης οικοπέδων κατά τάς ώρας 
τής σχολής αύτού. Σύ θέλεις τόν Χαλέμ, 
διότι . . .

—  Διότι είνε ό καλλίτερος άπ’ όλους.
—  Ό  καλλίτερος διά σένα’ τό παραδέχο- 

μαι. Σου έβαλε κεφάλαια καί άνοιξες τά κα
τάστημά σου' είνε φυσικόν. . .

—  Του τά πλήρωσα μέ τόν τόκον, σάν έγ- 
γλέζος.

—  Τά πλήρωσες όταν είχες, καί αυτός σού

τάδωκε όταν δέν είχες, υπολαμβάνει ό σιδη
ροδρομικός υπάλληλος. Δεν ήμπορεΐς νά ’πή,ς 
ότι δέν τού έχεις ύποχρέωσιν.

—  Ύποχρέωσιν του έχω, άλλά δέν του δί
δω δ ι’ αύτό την ψήφόν μου. Τόν θέλω διότι 
είνε άνθρωπος ικανός, είδε ξένον κόσμον, κ’ 
έσπούδασε καί δύο χρόνια ’ς τό Παρίσι τά δη- 
μ.οτικά.

—  Πήρε καί δίπλωμα ;
—  ’Μπορεί' δέν ήξεύρω . . ., άπαντα σο- 

βαρώς ό εμ.πορος, άλλά την σοβαρότητα του 
ταοάττει δυσαρέστως ό άσβεστος γέλως όν 
προκαλεϊ ή άπάντησίς του.

—  Τί γελάτε ; έρωτά πειραχθείς. Άστεϊον 
σάς φαίνεται πράγμ.α που δεν ’ξεύρετε ;

—  Μή τό ’μ.αταπή,ς αύτό, Χαλήμ, άπαντά 
ό φανοποιός’ οπού τό ’πής θά σέ γελάσουν.

—  Ξεύρετε τί βλέπω εγώ ; παρατηρεί ό 
υπάλληλος. Όλη ή ομιλία μας θά πάη του 
κάκου. Δέν θά συμφωνήσωμεν. Εί'μεθα καί οι 
τρεις δεμένοι. . . καί κάνεις δέν ήμπορεϊ νά 
λύση τόν άλλον. . .

—  Καί τί ανάγκην Ιχομεν, σέ παρακαλώ ; 
έρωτά δ έμπορος. ’Ανεξάρτητοι άνθρωποι είμε- 
θα· έμπορουμεν, νομίζω, νά σκεφθούμεν. . .

Καί έξακολουθούσιν αληθώς συσκεπτόμενοι 
οί τρεις έκεϊνοι ανεξάρτητοι οίκοκυραΐοι.’Αλλ’ 
ή σύσκεψις αύτών, στρεφομέννι έντάς του κύ
κλου, ον άμυδρώς διεγράψαμεν, εις ούδέν άπο- 
βαίνει άλλο άποτέλεσμα,ή εις τό παράδοξοντού- 
το : ν’ άπόσχωσι καί οί τρεις τής ψηφοφορίας.

’Αφού μ.άτην έκαστος προσεπάθησε ν’ άνα- 
δείξη τά προτερήματα τού υποψηφίου του υ
πέρτερα τών άλλων, έτράπησαν την έναντίαν 
οδόν, καί ήρξαντο συζητοϋντες τά έλαττώμα- 
τά των" ή δέ κακολογία ήγαγε τέλος τους 
συνταγματικούς έκείνους πολίτας εις σημεΓον 
όμοφωνίας. Μή κατορθώσαντες νά ύπερβάλω- 
σιν άλλήλους πλειοδοτοΰντες, εφθασαν κατ 
άνάγκην εις τό ανυπέρβλητον τής μειοδοσίας 
όριον.' . . —  τό μηδέν.

— Πάρ’ τόν ένα κτύπα τόν άλλον ! καθώς 
βλέπω, είπεν ό έμπορος, σφραγίζων την συν- 
διάσκεψιν.

—  ’Έπειτα, άδελφέ, προσέθηκε μ.ετά τίνος 
μελαγχολίας ό φανοποιός, δέν συλλογίζεσθε 
καί ταίς εκατόν πενήντα κάλπαις ; Βάλε ’βγά
λε τό χέρι μ.ας, θά πιασθούμε ώς τά ύστερα. 
"Ας μάς λείψη ’φέτος αυτή ή διασκέδασις.

—  "Ας μάς λείψη !

" Τ ό  ώ ρα ϊο>·, τερπ νό* ' κα ί ύ^τη.Ιόν θέαμα 
τής ίχ .ίο γ ιχ ή ς  π ά .Ιη ς ,» ώς γράφει καθημερινή 
τις έφημερίς τής Ταγγέρης, προσεγγίζει. α 'Η  
ήμέρα τή ς  ¿Εασχήαεως του  Ιερω τά τον  χα ΐ π ο -  
.Ιν τ ιμ ο τά το υ  δ ικ α ιώ μ α τος  του  συν τα γμ α τικ ού  

I π ο Μ τ ο ν τ , ώς γράφει άλλη, • ¿ π ίσ τ η » .
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Μετά δύο ημέρας άνοίγουσιν αί κάλπαι τών 
εκατόν πεντήκοντα υποψηφίων δημάρχων,δη
μαρχικών παρέδρων καί δημοτικών συμβούλων 
τού δήμου Ταγγερίων, καί οί δημόται πάν- 
τες, κατηχούμενοι καί μή κατηχούμενοι, κα
λούνται νά έκλέξωσι τούς άρχοντας αύτών 
τούς δημοτικούς.

Τήν φοβέραν αύτήν καλποστοιχίαν αδύνα
τον ύπήρζε νά περιλάβωσι τά δημ,οτικά σχο
λεία καί οί ναοί τής πόλεως' διότι άμφοτέρων 
ή χωρητικότης είχεν ύπολογισθή ανάλογος 
τών εύλαβών άστών καί τών φιλομαθών παί- 
δων τής Ταγγέρης, ούχί δέ καί τών φιλοδο
ξών πολιτών της, ών ηΰξησε μεγάλως τόν α
ριθμόν τό νέον φιλελεύθερον πολίτευμα τού 
Μαρόκου. Κατεσκευάσθησαν λοιπόν έπί τούτω 
εύρύχωρα καί μεγάλα παραπήγματα, όπου 
παρετάχθησαν μέν ήδη αί κάλπαι τών υπο
ψηφίων, δέν κινδυνεύουσι δέ νά πάθωσιν ασφυ
ξίαν οί μέλλοντες νά σωρευθώσιν έντος αύτών 
αντιπρόσωποί των, σφαιριδιοδόται, έφορευτι- 
καί έπιτροπαί, καί άλλοι υπάλληλοι, καθ’ ά 
έγνωμοδότησεν άρμοδίως τό ίατροσυνέδριον, α
φού, έννοεϊται, έλαβεν ύπ’ οψιν ότι έν Ταγγέ- 
ρη γίνεται μείζων έτι κατανάλωσις σκορόδων 
ή σάπωνος.

Πάσα τοίχου γωνία φέρει άπό ημερών ήδη 
προσκεκολλημ,ένα ποικιλόχροα καί πολύμορφα 
χαρτία, έφ’ ών άποτυπούνται διά γραμμάτων 
μικρών ή μεγάλων —  άναλόγως τής πεποιθή- 
σεως ή τής μετριοφροσύνης έκάστου —  τά ο
νόματα τών υποψηφίων, συνοδευόμενα ένίοτε 
διά συντόμου σημειώσεως τού έπαγγέλματος 
ή τών προσόντων αύτών. Οί υποψήφιοι απο
τείνονται προδήλως διά τών θεατρικών τού
των προγραμμάτων εις τούς γινώσκοντας γράμ
ματα συνδημότας των" λησμονούσι δέ οτι τά 
σχολεία τής πόλεως άπεδείχθησαν χωρούντα 
μαθητάς όλιγωτέρους τών υποψηφίων.

Πάντα τής πρωτευούσης τά οινοπωλεία 
καί όψοπωλεϊα, —  καί αύτά ετι τά ύπαιθρα 
πολλάκις οπτανεϊα, ΰθεν άρτύει συνήθως ό 
χειρώναξ τόν άρτον του διά δύο ή τριών τη- 
ανιτών μαρίδων —  κατέστησαν τόποι έντεύ- 
εων καί διαπραγματεύσεων μεταξύ έκλογέων 

καί υποψηφίων. Έκεΐ άπό πρωίας μέχρι νυ- 
κτός τελούνται τρυφεραί καί πολύσπονδοι ΰπ’ 
άμφοτέρων ά γά π α ι. Έκεϊ περιπτύσσεται έν 
συγκινητική κρασοκατανύξει τόν τραπεζίτην ό 
χειρώναξ, καί φιλεΐ τόν άγοραϊον ό μ,οσχανά- 
θρεπτος νεανίας, καί ό χθές έπηρμένος τήν ό- 
φρύν σφίγγει περιπαθώς τήν γλοιώδη χεϊρα 
τού τυχόντος άλλαντοπώλου. Έκεϊ ανταλ
λάσσονται υποσχέσεις βεβιασμέναι, καί όρκοι 
ψευδείς καί άπατηλαί διαβεβαιώσεις. Έκεϊ 
προεξοφλούνται θέσεις καί υπουργήματα, καί 
ασφαλίζεται τών κλεπτών ή ατιμωρησία, καί ί

τών στρατευσίμων τό άκαταδίωκτον, καί πω
λείται ή ψήφος άντί κερμάτων, καί άγορά- 
ζεται ή εύθηνή συνείδησις άντί ποτηριού οί
νου. Έκεϊ —  παράδοξον φαινόμενον —  νομί- 
ζουσι πάντες ότι άπατώσιν, ένώ άπατώνται 
πάντες. Έκεϊ υπόσχεται έκαστος, άπόφασιν 
έχων νά παρα βή τήν ύπόσχεσιν. Έκεϊ πωλού- 
σι, χωρίς νά παραδίδωσι τό έμπόρευμα. Έκεϊ 
άγοράζουσιν άέρα άντί άέρος. Καί είνε πάντες 
ηύχαριστημ.ένοι. . . οτι έγέλασαν τόν άλλον.

Ο! δραστηριώτεροι τών υποψηφίων, όσους 
δέν έκούρασεν ή άπό τριών ήδη μηνών άρξα- 
μένη έκλογική στρατεία,περιέρχονται έξαλλοι, 
άπηυδηκότες καί άσθμαίνοντε; τάς άγυιάς καί 
τάς ρύμ.ας τής πόλεως, σύροντες όπισθεν αυ
τών άπόσπασμα ίχνευμόνων έκλογικών. Οί 
ψηφοθήρα1- ούτοι σταμ.ατώσι τόν δυστυχή πε- 
ριπλανώμενον ’Ιουδαίον, ούτινος έγειναν ποβ- 
ΓΟηι,ένώπιον πάσης θύρας λησμονηθείσης κατά 
τάς προτέρας έκδρομάς, καί τόν είσάγουσιν εις 
έκαστον υπόγειον, ούτινος ύποθέτουσιν εύμενεΐς 
τάς διαθέσεις. Έδω μέν έρωτά1. ό υποψήφιος, 
πώς εχει ή σύζυγος τού έκλογέως, λεχώ άπό 
τριών ήμερών, καί συγχαίρει έπί τώ νεογνώ. 
Έκεϊ δέ πληροφορείται άνήσυχος, άν προβαί
νει τακτική καί άκίνδυνος ή οδοντοφυΐα τού 
μικρού:. Παρά τούτου ζητεί εύμενώς πληροφο
ρίας περί τών έργασιών καί τού έμπορίου του. 
Εκείνον συλλυπεϊται συμπαθώς έπί τώ θανά- 
τω τής μάμμης του' άλλου θωπεύει τόν ώμον, 
καί άλλους περαιτέρω φιλεύει μ ία ν  όχάν ε ις  
τά  ίί.Ια.

Ό  τύπος τής πρωτευούσης χαίρων άναγρά- 
φει τήν ζωηράν αύτήν έκλογικήν κίνησιν, καί 
σεμνύνεται έπί τώ ένδιαφέροντι, όπερ άποδει- 
κνύει ό λαός πρός τόν έπικείμενον άγώνα. ’Ε
παινεί τήν ησυχίαν καί τήν τάξιν ήτις επι
κρατεί, καί θεωρεί άσήμαντα όλίγα τινά ξυ
λοκοπήματα, άτινα άνταλλάσσουσι που καί 
που οί θερμότεροι καί φανατικώτεροι τών ψη
φοφόρων. "Αν δ’ ένίοτε, πλήν τών γρόνθων καί 
ράβδων, λύουσι καί άλλα όπλα τάς έκλογι- 
κάς διαμάχας τών ταγγερίων, τά έπίσημον ά- 
στυνομικόν δελτίον τής πόλεως άποδίδει εις 
μέθην τά λυπηρόν γεγονός, καί βέβαιοί οτι 
αύστηρά διετάχθη περί τούτου άνάκρισις.

Οΰτω δέ δαρέντες καί μή δα ρέντες μένου- 
σιν ευχαριστημένοι.

Είνε παραμονή τής μεγάλης ημέρας’ πυκνός 
δέ όχλος συνταγματικός πληροί τά δώματα 
τών ταλαιπώρων υποψηφίων.

Ταλαίπωρα, τή άληθείςρ, καί άξια οίκτου 
πλάσματα, οί δυστυχείς αύτοί'υποψήφιοι !

Άφού άπό πολλών ήδη εβδομάδων περιέ- 
δραμον πάσαν γωνίαν τής πόλεως, καί έκόλ- 
λησαν τά όνόματά των εις πάσης τριόδου
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τους τοίχους καί έσχισαν έξ αυτών τών αν
τίπαλων των τά ονόματα" άφοϋ έμεθύσθησαν 
εις έκαστον αυτής καπηλεΐον καί έξελιπάρη- 
σαν τού εσχάτου αχθοφόρου τήν εύνοιαν ά
φοϋ περιεπτύχθησαν πάντα έξώλη καί προώ- 
λη, κ’ έθώπευσαν πάσαν, καί την ρυπαρωτά- 
την παρειάν άφοϋ ΰπεσχέθησαν, καί έψεύσθη- 
σαν καί έκολάκευσαν όσους καί όπως ήδυνή,- 
θησαν, πληρώνονται πάσαν έσπέραν διά τοϋ 
ίδιου νομίσματος ϋπό τών χρηστών εκλογέων, 
οϊτινες πληροϋσι τούς οίκους των.

Καί άλλοι μέν αυτών —  οί πονηρότεροι καί 
τών πραγμάτων έμπειροι —  γνωρίζουσι τί ση- 
μαίνει ή ένθους περί αυτούς συρροή. Μειδιώσιν 
έμφανώς τά χείλη των, άλλά ναυτία πιθανώς 
ή ψυχή των. Οί πλεΐστοι όμως, οσους, άν δεν 
άπατά ή άπειρία, πλαν£ ομως πάντοτε ή αυ
τάρκης πεποίθησις, δέχονται μ.ετ’ευγνωμοσύνης 
τύ κίβδηλον νόμ.ισμ.α τής ψευδούς άφοσιώσεως, 
δι’ ού πληρώνει τάς άβαρεΐς αυτών επαγγελίας 
ή παροίνιος ειλικρίνεια τοϋ πληρούντος τάς 
οικίας των πλήθους.

Καί σφίγγουσι λοιπόν άγαλλιώντες τάς χεί- 
ρας τών κύκλω ζητωφωνούντων, κ’ έναγκαλί- 
ζονται περιπαθώς κομματάρχας καί κομματαρ- 
χίσκους, κ’ επαγγέλλονται Α α γ ο ίχ  μ ί  πειγια- 
χ ή . Ι 'α  εις τούς χλιαρωτέρους, καί λ.αλοϋσι περί 
πατριωτισμού καί τιμιότητος προς πάντας, 
καί συνιστώσι δραστηριότητα, καί χύνουσιν. . . 
οίνον πολύν εις την φλέγουσαν κύκλω εκλο
γικήν πυράν.

Τοιαύτη περίπου ή, έν άπόπτψ είκών τών 
συμβαινόντων έν τώ οίκω τοϋ Χαλέμ-άλ-ταρίφ 
κατά την προτεραίαν τής ψηφοφορίας έσπέραν.

Άμέτρητον πλήθος πληροί τάς αίθούσας 
του. Φίλοι καί έναντίοι, οπαδοί καί αντίπαλοι, 
αδιάφοροι, έτεροδημόται μή έχοντες δικαίωμα 
ψήφου, περιτρίμματα στερούμ,ενα πολιτικών 
δικαιωμ.άτων , . . . πάντες ήλθον απόψε νά 
πωλή,σωσιν όσον τό δυνατόν άκοιβώτερα τόν έ
σχατον τοϋ ένθουσιασμ,οϋ των σπινθήρα.

Αύριον ή πανήγυοις τελειώνει, καί όσοι 
'π ή ρ α ν , 'π ή ρ α ν  !

"Αλλοι έξ αυτών έχουσι σπουδαία νά έκμυ- 
στηρευΟώσι μυστικά εις τον υποψήφιον" άλλοι 
Οέλουσι νά τόν συμβουλεύσωσι κάτι" άλλοι νά 
δώσωσι, καί άλλοι νά λάβωσιν οδηγίας. Πάν
τες δέ σχεδόν έχουσι κάτι νά ζητήσωσι, καί 
τό κ ά τ ι αύτό είνε ώς επί τό πλείστον . . . 
ύ .Ιίγο  γώ ς γ ια  τά  π α ιδ ιά .

—  ’Αφέντη ! λέγει εις, καί σύρει αύτόν άπό 
τοϋ έπενδύτου εις μίαν γωνίαν. Ό  Βεκήο εις 
τό τρίτον μάς κόφτει φοβερά. ΙΙέρασε, σέ πα
ρακαλώ, αύριον τό πρωί, καί . . . τράβα του 
κανένα εκατοστάρι !

—  Χωρίς άλλο ! ησύχασε. Είνε πράγμ-α πού 
διορθώνεται.

—  Εις τοϋ Κερέμ την ταβέρνα,λέγει άλλ.ος, 
(καί αυτός μυστικά, εννοείται) πρέπει ν' άφή- 
σωμεν αύριο μερικά λεπτά, νά κερνά 'ς την 
ύγειά σου ! Είνε άντικρύ 'ς την ψηφοφορία, καί 
ό κόσμος μπαίνει 'βγαίνει αδιάκοπα. Είνε 
καλό ν’ ακούεται τ’ όνομά μας.

—  Θύμισέ μού το αύριο, που θά περάσωμε 
άπό ’κεϊ.

—  Τού λόγου τους, κύρ Χαλέμ., λέγει πλη- 
σιάζων νέηλυς άλλος, σύρων κατόπιν του μικράν 
ομάδα ρακενδύτων καί μονοσανδάλων, είνε 
παλλη-κ-ίρΐ1* ενα κ’ ένα, πού πεθαίνουν 'ς τώ- 
νομά σου. Περιποιήσου τα, σέ παρακαλώ.

—  Νά μού ζήσης ! φωνεϊ προσερχόμενος ό 
αρχηγός τών παλληκαρίων, καί προσθέτει τα- 
πεινοτέρα τ·7ι φωνΤί :

—  Τά παιδιά διψούν! ’Ξελαρυγγίσθη*αν άπό 
χθες νά φωνάζουν: Ζή,τω ! Δέν μάς κατρακυ
λάς ’λιγάκι μέταλλο, νά τά ύροσίσωμε ;

Τί θέλετε νά κάμ·/! ό Χαλέμ-άλ-Ταρίφ; Ο,τι 
θά έκάμνετε καί σείς, άν ήσθε εις τή,ν Οέσιν του.

—  Δέν ’πέρασες άπό τού Έμίρ ! παρατηρεί 
άλλος" καί μάς τόν ’πήρε ό Έδρίς !

—  Χρειάζεται ενέργεια εις τά τέταρτον ! 
υπολαμβάνει προσερχόμενος νέος κομματάρχης. 
Μάς έσπασε ό Όμέρ μέ τά χρήματα.

—  Κύτταξε τά τμήμά σου, σέ παρακαλώ, 
κραυγάζει, άκούσας τόν λαλούντα, ισχνός νεα
νίας, στρήφων μετά κόπου πολλοϋ τόν μόλις 
φυόαενον μύστακά του" άπό τό τέταρτο αύριο 
βράδυ θ’ άκούσ-ρς τά νέα.

—  Ζήτω τοϋ δήμ.αρχαυ ! φωνάζει αίφνης 
είσβάλλουσα εις την αίθουσαν έν όρμή καί α
ταξία όμάς μ.εθύσων, μόλις συγκρατουμένων έν 
ισορροπία. Χαλέμ καί άίγιος ό θεός !

—  Δόσε 'ς τά παιδιά νά πιούν ! φωνεϊ πρός 
τόν υπηρέτην ό υποψήφιος καί παρέχει έαυτόν 
βοράν εις τάς περιπτύξεις τών οίνοφλύγων.

—  Αυτοί έρχονται άπό τοϋ Όμέρ ! λέγει 
ταπεινή εις τόν γείτονα του εις τών 
παρακαθημένων.

Δέν λησμονεί, πιστεύομεν, ό αναγνώστης, 
οτι Όμέρ είνε εις τών υποψηφίων δημάρχων.

—  Καί πού τό 'ξεύοεις ; έρωτά ό γείτων.
—  Τούς είδα ! Κ’ έγώ άπό ’κεϊ έρχομαι. 

Σώπα, νά κάμωμε σερίάνι !
—  Βρε κάτεργάρέοι ! βροντοφωνεΐ αίφνης 

έγειρόμενος καί πάλλων την μαγκούράν του 
γιγαντόσωμος καί εύρύστερνος κομματάρχης, 
έσεΐς δέν έχετε ψήφο ! τί θέλετε έδώ ; έςω 
'γλ-ήγορα, νά μή σάς άργάσω τό τομάρι !

01 νεήλυδες προσβλέπουσιν επί στιγμήν τόν 
γίγαντα, θεωροϋσι κύκλω τούς παρισταμένους, 
άνταλλάσσουσι βλέμμα συνεννοήσεως,καί απέρ
χονται κατγσχυμένοι, πτοηθέντες τό άνάστημα 
τοϋ λαλούντος καί τάς διαστάσεις τής μαγ
κούρας του.
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—  Δέν τούς άφίνεις, άδελφέ" παρατηρεί 
ήπίως ό υποψήφιος. Διατί νά τούς δυσαρεστή,- 
σωμε ν ;

—  "Ας μάς κόψουν τό κρέδιτο ! Φασκέλωσ' 
τα τά όρνεια !

Καί άπήλθον μέν εκείνα τά όρνεα" παρέμει- 
ναν ομως έτι πολλά έν τ·{1 αιθούση τού ταλαι- 
πώρου Χαλέμ, καί προσήλθον βρα&ύτερον πολύ 
περισσότερα.

Ή  άγορά παρετάθη πλή,θουσα πέραν τοϋ 
μεσονυκτίου" οτε δέ ό δυστυχής Χαλέμ κατε- 
κλίθη, μόλις είχε τήν δύναμιν νά στενάξγ έκ 
κόπου καί άηδίας.

Ή  μεγάλη ημέρα άνέτειλε καί έδυσεν.
Εκ τών δεκακισχιλίων εκλογέων τού δήμου 

Ταγγερίων επτάκις περίπου χίλιοι προσήλθον 
εις τάς κάλπας καί ήσκησαν τό ιερόν καί πο
λύτιμον αυτών δικαίωμα. Πώς τό ήσκη.σαν, 
εινε περιττόν νά έρωτή,σγ ό'Έλλην άναγνώστης, 
οικείος ήδη άπό μακροϋ πρός τοιαύτα τερπ νά  
χαΐ ύψη.Ιά θεάματα .

Έδάρησάν τινες, έμ-έθυσαν πλείονες, συνε
πλάκησαν πολλοί, έφώναξαν, έκραύγασαν frjrw 
καί γ ΐο ϋ χ α  μετά πολλοϋ ένθουσιασμοϋ, άνα- 
λόγου πρός τό πληρωθέν έπί τούτψ χρήμα, 
διημφισβήτησαν πολλάκις μετά ζέσεως τήν 
ψευδή των ταυτότητα, καί τέλος... έψήφισαν, 
άλλοι άπαξ, καί άλλοι...συχνότερον.

Al κάλπαι έκλείσθησαν, έσφραγίσθησαν, καί 
μετά μίαν ώραν άνοίγουσι πάλιν.

Ή  διαλογή άρχίζει.
Πάσα υποψηφίου δημάρχου οικία βρίθει πε

ριέργων.
Μ' όλους τούς κόπους καί τάς άγρυπνίας, 

μ’ ολας τάς άηδίας τών παρελθουσών ημερών, 
οί πτωχοί υποψήφιοι έχουσιν έτι δύναμιν νά 
ίστανται όρθιοι έπί τών επάλξεων, νά μειδιώσι, 
νά περιπατώσι, καί νά δίδωσι τάς τελευταίας 
όδηγίας πρός τούς ταχυδρόμους, ούς άποστέλ- 
λουσι κομιστάς ειδήσεων εις τά διάφορα τμή
ματα τής πόλεως. Είνε σχεδόν οί ίδιοι ώς καί 
χθές. Μόνον ότι ή καρδία των πάλλει περισ
σότερόν καί ή χειρ των θωπεύει όλιγώτερον.

Τάς πέριξ τραπέζας κατέχουσι γραμματείς 
παντοδαποί, ποικίλοι τήν όψιν καί τήν ηλικίαν, 
έχοντες έ’καστος πρό εαυτού τεμάχια χάρτου 
χαραγμένα κατά σειράς καί στήλ.ας, ισαρίθ
μους πρός τά τμήματα τής πόλεως καί τά ονό
ματα τών υποψηφίων. Στρέφουσι καί περιστρέ- 
φουσιν εντός τοϋ στόματος τήν νεοκοπον άκραν 
τοϋ μ,ολυβδοκονδύλου των, καί περιμένουσιν ά- 
νυπόμονοι ν’ άναγράψωσιν εις τά δελτία των 
τά αποτελέσματα τής διαλογής.

Έν τψ μεταξύ τούτψ, καί μέχρις ου άρχίσν) 
αντηχούν τών ταχυδρόμων τό άγγελμα, άνα- 
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κοινούσι μεγαλοφώνως τάς ιδέας καί πεποιθή
σεις των περί τού πιθανού άποτελέσματος τής 
έκλογής, καί τά συμπεράσματά των ποικίλ- 
λουσιν, εννοείται, άναλόγως τοϋ οίκου έν ω 
γραμματεύουσιν.

—  Ή  εκλογή είνε ’δική μας ! λέγουσιν οί 
γραμματείς τοϋ Χαλέμ.

—  Τήν έκλογήν τήν παίρνομεν μέ χίλιους 
ψήφους, λέγουσιν οί τοϋ Έδρίς.

—  Τούς 'φάγαμε κ’ έννοια σου ! φωνοϋσιν 
οί τοϋ Όμέρ, ούτινος τό θάρρος δέν φαίνεται 
περισσεύον.

"Ας έκλέξωμεν ένα τών έκλογικών τούτων 
οίκων καί άς είσέλθωμεν. Πάντας είνε αδύνα
τον νά έπισκεφθώμεν,άφού δέν είμεθα έκλογεΐς.

Ό  υποψήφιος μάς υποδέχεται εΰμενώς, μάς 
σφίγγει τήν χεϊρα, καί μάς έρωτά άσθενεΐ τή 
φωνήί, άν ήζεύρομεν τίποτε.

Ήμ.είς, έννοεϊται, δέν ήξεύρομεν τίποτε καί 
σιωπώμεν.

Αίφνης άνοίγει βιαίως ή θύρα, καί άγυιό- 
παις ρυπαρός καί άνυπόδη,τος εισβάλλει εις 
τήν αίθουσαν άσθμαίνων καί μόλις κατορθών 
νά φωνήσνι :

—  Χίλιους τρακόσιους έξήντα εις τό πρώ
τον !

—  Ζ ή τω  ! μ.υριόστομον βροντά έν τγ αίθού- 
σνι, καί τά μολυβδοκόνδυλα τών γραμματέων 
καταπίπτουσιν όλα συγχρόνως έπί τών δελ
τίων, καί ό υποψήφιος, λιπόθυμος σχεδόν έκ 
τής χαράς, καταφιλεΐ τήν άπλυτον μορφήν 
τοϋ μικρού ταχυδρόμου, καί αμείβει γενναίος 
τήν χαρμόσυνον είδησιν.

Ό  άγυιόπαις τρέπεται δρομαίος εις φυγήν" 
άν ή το δέ δυνατόν νά τόν παρακολουθήσει τις, 
θά τόν έβλεπε μετά μικρόν είσερχόμ.ενον εις άλ
λου υποψηφίου τήν οικίαν, καί θά παοίστατο 
μάρτυς τής αυτής άπαραλλάκτως σκηνής, ο
μοίως έπαναλαμβανομένης.

Μετά μικρόν άλλο άγγελμα :
—  Έννηακόσίους όγδοήντα εις τό τέταρτον!
Καί τά ζή τω  !  έπαναλαμβάνονται, καί γρά-

φουσιν οί γραμματείς, καί πληρώνει ό δυστυ
χής υποψήφιος.

—  ’Τελείωσε ! λ.έγει εις τών γραμματέων" 
ή έκλογή εινε ’δική μας. Εις τό τρίτον είμεθα 
πρώτοι" εις τό πέμπτον. . .

'Αλλά διακόπτει τή,ν ένθουσιώδη άπαρίθ- 
μησιν εις τών έπί τούτψ άπεσταλμένων εις 
τήν διαλογήν ταχυδρόμων, εισερχόμενος με- 
λαγχολικός, καί ίστάμενος άφωνος παρά τήν 
θύραν.

—  Ά  ! νά ό Άλής ! λέγει "ό υποψήφιος. 
Άπό πού έρχεσαι ;

—  Άπό τό πρώτον. Μάς έφαγαν οί ά
τιμοι !

Μ
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—  Πώς ; παρατηρεί συρίζουσα ή όξεΐα φω
νή ενός τών γραμματέων. Χίλιους τοιακόσιους 
εξήντα ’πήραμε, καί. . .

—  Κολοκύθια ! ποιος σάς τά είπε ; Έξα- 
κόσιους τριάντα πήραμε δλους όλους. Νά τό 
αποτέλεσμα. Τό έχω άπό τό πρωτόκολλον τής 
επιτροπής.

Οί γραμματείς σβύνουσι τούς αριθμούς των, 
ό υποψήφιος αισθάνεται δτι κάπως έκουράσθη, 
κα’ι κάθεται εις μίαν γωνίαν, 6 δέ ταλαίπω
ρος ταχυδρόμος, εις 8ν ούδείς. . . ούδείς εύρέ- 
θη νά προσφέργ 8ν σιγάοον, σύρει τήν πενιχράν 
του καπνοθήκην, καί περιτυλίσσει έν μελαγ- 
χολικώς έκ του ίδίου του καπνού.

—  Μήπως 'παράκουσες, αδελφέ ; έρωτά εις 
τών παρισταμένων.

—  "Αφνισέ με, σε παρακαλώ, καί μέ φτά
νει. . .

"Αλλο δεν λέγει.
Δεν παρέρχονται δύο λεπτά, καί καίει έτι 

τό άπαίσιον άγγελμα, ό'τε εισέρχεται βραδυ- 
πατών άλλος κακών άγγελος, καί κάθεται σι
ωπηρός επί μιάς καθέδρας.

—  ΙΙού ήσουν Μελίκ ; έρωτά ό υποψήφιος, 
καί ή φωνή του μόλις ακούεται.

—  Εις τό τρίτον.
—  Α ί ; φωνούσι, συγχρόνως άνορθούμεναι 

πάσαι τών γραμματέων αί κεφαλαί.
—  Έξακόσιους. . . όγδοήντα. . . πέντε.
Καί ό τόνος τής φωνής του ήχεϊ ώς ή α

κροτελεύτιος έπικνιδεία φράσις : Γαίαν Εχ'ιι 
ί.Ε χφ ρά ΐ·

—  Χίλιους όχτακόσους ε’ις τό τρίτον ! κραυ
γάζει τήν στιγμήν εκείνην, είσορμών εις τήν 
αίθουσαν παιδάριον ρακένδυτου.

’Αλλά μόλις είχε τελειώσει τήν φοάσιν του 
δ ταλαίπωρος παϊς, καί ράπισμα ηχηρόν α
κούεται πλαταγίζον επί τής παρειάς του.

—  Νά καί μία παραπάνω, νά γείνουν χίλιοι 
οχτακόσιοι ένας ! φωνεΐ ¿γειρόμενος έξαλλος ό 
πρό μικρού είσελθών. Κατεργάρη !

Τά παιδίον συναισθάνεται, φαίνεται, ότι δέν 
έχει δικαίωμα νά κλαύση, καί φεύγει δρομαΐον 
μέν άλλ’ απαθές καί άτάραχον.

Ήτο το τελευταϊον. Ούδείς πλέον ανήλικος 
ταχυδρόμος έπάτησε τήν φλιάν τής Ούρας τού 
Όμέρ τήν έσπέραν εκείνην.

Νά εξακολουθήσωμεν ;
Ό  αναγνώστης μαντεύει τήν συνέχειαν.
Οί άγγελοι τών αποτελεσμάτων γίνονται ο- 

λονέν σπανιώτεροι. Οί γραμματείς άρχίζουσι 
νά νυστάζωσι, καί απέρχονται ό εις μετά τόν 
άλλον, λέγοντες που καί που ε’ις τόν υποψή
φιον :

—  Νά ίδούμε καί τά χωριά, . . . τό πρωί ! 
τά χωρίά θά μάς σηκώσουν !

Καί μεταβαίνουσι κατά πάσαν πιθανότητα 
εις άλλου υποψηφίου οικίαν, δν έσήχωσεχ ήδη 

! ή πόλις.
Οί παριστάμενοι άραιούνται, ή οικία τού 

υποψηφίου γίνεται ήσυχωτέρα, οί θόρυβοι τής 
δδού καταπαύουσι, φωνή κύκλω δέν ακούεται, 
καί ό ταλαίπωρος Όμέρ, ναρκούμενος ΰπά τού 
κόπου, αποκοιμάται εις τήν γωνίαν του, καί 
υπνώττει χάλκινοV ύπνον.

Άλλ’αίφνης, έν βαθεία νυκτί άνατινάσσεται 
όρθιος άπό τού ανακλίντρου του, τρίβει τούς 
οφθαλμούς, σείει τήν κεφαλήν, τείνει τό ούς 
πρός τήν όδόν, καί δέν γνωρίζει τί κρότος πα
ράδοξος καί απαίσιος είνε ό ταράττων τήν η
συχίαν τής νυκτός.

Προσέχει περισσότερον, ανοίγει σιγά τό πα- 
ράθυρον, εξάγει τήν κεφαλήν του καί βλέπει 
μολοσσάν υπερμεγέθη γοερώς ύρυόμενον, καί 
σύροντα παταγωδώς έπί τού λιθοστρώτου κο- 
λοσσιαΐον άγγεΐον έκ λευκοσιδήρου, προσηρτη- 
μένον εις τήν ουράν του.

λ ι · ι ·Β Λ θ ε  Β λ λ χ ο ε .

Ο ΙΙΛΤΗΡ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΟΣ
|Μ^0ιστορία Α . ’ Α λ ι εύ .  —  Μετάορχσις I I .  I. Φ ίρμπον ] ,
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Ή  Μπεττίνα ήσθάνετό τινα κόπωσιν ένεκα 
τών τοσούτων ήδονών, τής τηλικαύτης εύδοκι- 
μήσεως καί τών τοσούτων περί γάμου προτάσε
ων. Ό  τών Παρισίων στρόβιλος άμα έλθούσαν 
τήν παρέσυρε διά παντός. Ούδέ μίαν κάν ώ
ραν παύσεως ούδεμίαν άναπαύσεως . . . Ήσθά- 
νετο τήν χρείαν νά μείνη μόνη, περί έαυτής καί 
μόνης μεριμνώσα έπί όλίγας τινάς ημέρας του
λάχιστον, νά λάβγ καιρόν νά σκεφθή έν άνέσει 
καί νά έρωτήστρ έαυτήν έν τή άκρα ηρεμία και 
μοναξία τής έξοχής, νά γείνη κυρία έαυτής τέ
λος πάντων . . .

Διά τούτο δέ ήτο καί τοσούτον εύθυμος 
καί φαιδρά τή μεσημβρία τής 14 ’Ιουνίου 
0τε έπέβη τής Αμαξοστοιχίας τής μελλούσης 
νά την φέρ-ρ εις Λογγεβάλ.Ώς δ’ εύρέθη μόνη 
μετά τής αδελφής της έν τή άμάξη:

—  Ά χ  ! άνεφώνησεν, πόσον είμ’ ευχαριστη
μένη ! Άς άναπνεύσωμεν ολίγον. Μόνη μαζί 
σου δέκα ημέρας ολοκλήρους, τί καλά ! διότι 
οί Νόρτον καί οί Τάρνερ θά έλθουν ταΐς 25 
τού μηνός, ή όχι ;

—  Ναί, μόνον ταϊς 25.
—  Θά την περάσωμεν έφιπποι, έφ’ άμάςης, 

εις τά δάση, εις τούς αγρούς. Δεκαήμερος ε
λευθερία ! Καί κατά τό διάστημα τών δέκα 
τούτων ήμ.ερών άποοεύγου.εν καί τούς έραστας, 
αποφευγομεν και τους εοατας! Και ολοι οα αυ-
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τοί οί κύριοι τίνος, θεέ μου, ήσαν έρασταί ; | 
Τής Μπεττίνας ή τών χρημάτων της ! Τούτο 
είνε τό μυστήριον, τό άνεξιχνίαστον μυστή- 
οιον !

Ώς δέ ή ατμομηχανή έσύριξε καί ή Αμαξο
στοιχία έκλονήθη βραδέως, ή Μπεττίνα έφάνη 
ολίγον απερίσκεπτος· διότι προκύψασα τής θυ- 
ρίδος άνεφώνησε κινούσα έλαφρά τήν χεΐρα :

—  Χαίρετε, έρασταί μου, χαίρετε !
’Έπειτα δέ κατέπεσεν εις τινα γωνίαν τής

άμάξης παραφόοως άνακαγχάζουσα.
—  Ώ  ! Σουζή ! Σουζή Γ
—  Τί τρέχει ; _
—  Μέ είδε ! μέ ήκουσεν ! κάποιος πού έ- 

κράτει κόκκινη σημαίαν, καί με παρετήρησε 
μέ τόσην Απορίαν !...

—  Είσαι τόσον απερίσκεπτος !
—  Ναί, αλήθεια, διότι έφώναξα άπό τήν 

θυρίδα, . . . άλλά όχι όμως καί διότι θεωρώ 
μέγα ευτύχημα ότι θά συζήσωμεν ολομόναχοι, 
ώσάν δύο νέοι έλεύθεροι.

—  'Ολομόναχοι ! . . . 'Ολομόναχοι ! . . . 
"Οχι όμως τόσον' διότι διά νά κάμωμεν αρ
χήν, άπόψε θά συμφάγωμεν μέ άλλους δύο.

—  Ά  ! καλά ύ,έγεις . . . Άλλ' αυτούς τούς 
δύο καθόλου δέν θά δυσαρεστηθώ νά τους έχω 
άπόψε . . . Ναί, πολύ θά ευχαριστηθώ νά ϊδώ 
τόν γέροντα έφημέριον καί μάλιστα τον νέον 
Αξιωματικόν . . .

—  Πώς ! καί μάλιστα ;
—  Βέβαια . . . διότι τόσον συγκινητικόν ή

το έκεΐνο τό όποιον μάς διηγήθη ό συμβολαιο
γράφος τής Σουβινής, τόσον πολύ είνε έκεΐνο 
τό όποιον έκαμεν ό μέγας αυτός πυροβολητής 
οτε ήτο μικρός μικρός, τόσον πολύ, τόσον πο
λύ, ώστε άπόψε θά προσπαθήσω νά εϋρω εύ- 
καιρίαν νά είπώ εις αύτόν τί σκέπτομαι . . καί 
θά τον εϋρω !

"Επειτα δέ ή Μπεττίνα άποτόμως μεταβάλ- 
λουσα τόν ρούν τής συνυιαλέξεως:

—  ’Εστάλη τά τηλεγράφημα εις τόν Έ - 
δουάρδον χΟές διά τά Σκωτικά άλογάκια.

—  Ναί, χθές πρό τού φαγητού . , .
—  Ώ  ! θά μ’ άφήσγις νά τα οδηγήσω έγώ 

έως τόν πύργον, πολύ θά διασκεδάσω νά περά
σω μέσ’ άπό τήν πόλιν καί νά έμβώ εις τήν 
αύλήν εύμορφα καί τεχνικά καί χωρίς νά κρα
τήσω τόν δρόμον των, νά κάμω κύκλον καί νά 
τα σταματήσω έμποός 'ς τήν κλίμακα ! .. . 
Εΐπέ μου . . . θέλεις ;

—  Ναί, ναί, εί'μεθα σύμφωνοι, νά τα όδη- 
γήσης σύ.

—  Ά  πόσον είσαι καλή, Σουζή μου !
Έδουάρδος ήτο ό άρχιιπποκόμος,δστις πρό

τριών ημερών ήλθεν εις τόν πύργον πρός ϊδρυ- 
σιν τών ιπποστασίων καί διοργάνωσιν τής υ
πηρεσίας, κατά χάριν δέ τήν ημέραν έκείνγ·ν

ήλθεν αύτός εις προϋπάντησιν τής κυρίαςΣκώτ 
καί τής μις Πέρσιβαλ,οδηγών τά Σκωτικά Ιπ
πάρια έζευγμένα έν κομψοτάτω δίφρω. Άνέ- 
μενε δέ τάς κυρίας έν τή αυλή τού σιδηροδρο
μικού σταθμού, περιστοιχισμένος ΰπό πλή
θους περιέργων θεατών, πάντων, ούτως είπεΐν, 
τών κατοίκων τής Σουβινής. Διότι τά Σκωτι
κά ιππάρια έλαύνοντα τήν κεντρικήν όδόν 
τής πόλεως ένεποίησαν αίσθησιν εις τούς κα
τοίκους, οϊτινες έξήλθον κατεσπευσμένοι τών 
οικιών των καί έρωτώντες άπλήστως :

—  Καλέ τί είνε; ελεγον καθ’ έαυτούς, τί νά 
είνε ;

Τινές δέ καί άπεφήναντο τολμηρώς πως :
—  θέατρον θά είνε, ίπποδρόμιον . . . καί 

θάρχουνται νά παραστήσουν . . .
Άλλά πανταχόθεν άνεκραύγαζον :
•—  Μά δέν τα είδες πώς ήτανε . . . άμ’ ή 

Αμαξα . . . άμ’ τά χάμουρα πού άστράφτανε 
’σάν τό χρυσάφι . . . άμ.’ τά άλογάκια μέ τούς 
άσπρους φιόγγους άπό τό 'να μέρος τού κεφα
λιού καί άπό τάλλο !

Τό πλήθος λοιπόν είχε συμπυκνωθή έν τή 
αυλή τού σταθμού καί τότε έμαθον οί περίερ
γοι ότι είχον τήν τιμήν νά παραστώσιν εις τήν 
άφιξιν τών δεσποινών τού Λογγεβάλ.

Άλλ’ οτε αί δύο άδελφαί χαρίεσσαι μέν άλλ’ 
άπλούσταται έν τή οδοιπορική αύτών στολή 
ένεφανίσθησαν, οί άγαθοί έκεΐνοι άνθρωποι ά- 
πώλεσαν πάσαν αύτών τήν ορεξιν, διότι προ- 
σεδόκων νά ίδωσι δύο πριγκιπίσσας ΰπερφυώς 
ένδεδυμ.ένας μέταξαν καί χρυσοΰφαντα, καί ά- 
παστραπτούσας έκ λυχνιτών καί άδαμάντων. 
Άλλά κατενόησαν τήν πλάνην των οτε είδον 
τήν Μπεττίναν βραδέως έρχομένην πρός τά 
τέσσαρα ιππάρια καί θωπεύουσαν έν έκαστον 
έλαφρά διά τής χειράς καί μετά προσοχής ει
δήμονας Ανθρώπου έξετάζουσαν τά ζεύγη καί 
τήν ιπποσκευήν. Δέν άπήρεσκε τήν Μπεττίναν, 
— ώς προδηλότατα βλέπετε,— νά κινήσγ τήν 
προσοχήν τών περιστοιχιζόντων αύτήν κατε- 
πτοημένων δημοτών.

Μετά τήν σύντομον ταύτην έξέτασιν ή 
Μπεττίνα άνευ πολλής βίας έξέβαλε τάς μι- 
κράς Σουηδικάς χειοίδας της καί έφόρεσε χον- 
δράς έκ δέρματος δορκάδος, λαβούσα αΰτάς 
έκ τού θυλακίου τού δερμάτινου καλύμματος 

1 τού δίφρου. "Επειτα ώλίσθησε τρόπον τινά 
έπί τή; έδρας τού ηνιόχου καί έλα^ε παρά τού 
Έδουάρδου τάς ήνίας καί τήν μάστιγα μετ’ 
εξαίσιας δεξιότητος, και χωρίς οί έξημμένοι 
'ίπποι νά λάβωσι καιρόν νά αίσθανθώσι τήν 
μεταλλαγήν τής χειρός. Ή  κυρίά Σκώτ έκ.ά- 
θισε παρά τή άδελφή της. Τά δέ ιππάρια έκί- 
νουν ήδη τούς πόδας καί φόβος ήτο μή προε- 

! λάσωσιν ακράτητα.
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—  Προσέξατε, κυρία, είπεν ό Έδουάρδος, 
διότι είνε σήμερον πολύ έξηγριωμένα.

—  Μή φοβείσαι, άπεκρίθη ή Μπεττίνα, τά 
είξεύρω.

Καί όντως ή μις Πέρσιβαλ είχε τήν χεϊρα 
ευσταθή καί έλαφροτάτην καί δεξιωτάτην. Διό 
έκράτησεν έπί τινα ώραν τά ίππά:ια βιάζουσα 
αύτά νά ιστανται έπί τόπου- έπειτα δέ περι- 
βάλλουσα τούς δύο άκρους ϊππους διά διπλής 
καί μακράς κυμάνσεως τής μάστιγος, έξήγειρε 
διά μιάς καί τά δύο ζεύγη μετ’ άπαραμίλ- 
λου δεξιότητος, καί έξήλθε τεχνικώτατα τής 
αύλής του σιδηροδρομικού σταθμού, ψιθυριζόν- 
των τών παρισταμένων ύπά έκπλήξεως καί 
θαυμασμού.

Ό  καλπασμός τών τεσσάρων ιππαρίων άν- 
τήχει έπί τού παλαιού καί αιχμηρού λιθο
στρώτου τής πόλεως Σουβινής. Ή  Μπεττίνα 
ένόσψ μέν ήλαυνεν έν τή, πόλει,συνεκράτει αύτά, 
άλλ' ώς έξήλθε τής πόλεως καί είδεν έμποο- 
σθεν αυτής λεωφόρον δύο χιλιομέτρων, ούδε- 
μίαν εχουσαν άνωμαλίαν έδάφους είτε πρός 
τάνω είτε πρός τά κάτω, άφήκε κατά μικρόν 
τά ιππάρια νά τρέχωσιν έλευθέρως . . . καί έ- 
τρεχον φοβερά.

—  Ώ  ! πόσον είμαι ευτυχής, Σουζή ! άνε- 
φώνησεν ή Μπεττίνα. Θά τρέχωμεν εις τούτους 
έδώ τούς δρόμους . . . Θέλεις, Σουζή, νά οδή
γησές καί σύ τά άλογά μου ; Πόσον είν’ εύχά- 
ριστον δταν είμπορίί κανείς νά τάφίνη νά τρέ
χουν όπως τώρα ! Καί εινε τόσον εύκίνητα καί 
τόσον φρόνιμα ! Ναί, λάβε τάς ήνίας.

—  Όχι, κράτησέ τας- περισσότερον διασκε
δάζω, όταν σέ βλέπω διασκεδάζουσαν.

—  Ώ  ! όσον δι’ αύτό, βέβαια πολύ διασκε
δάζω. Πόσον μ' άρέσει νά τρέχω, νά τρέχω, νά 
τρέχω . . .  Έν ΠαρισιΌς καί τό πρωί άκόμη, 
δέν έτόλμων πλέον... μ’ έκύτταζαν πάρα πολύ 
... καί δέν είξεύρεις πόσον έστενοχωρούμην. . . 
Έν ώ έδώ... ψυχή !... ψυχή !... ψυχή '....

Άλλ’ έν φ ή Μπεττίνα ύπομεθύουσα ήδη έκ 
τού έν ύπαίθρω δρόμου καί τής έλευθερίας έξε- 
φώνει θριαμβευτικώς : Ψυχή ! ψυχή ! ψυχή ! , 
ίππεύς έπεφαίνετο μακρόθεν ερχόμενος ήρέμα 
έναντίον τού δίφρου.

ΤΗτο δέ ό Παύλος Λαβαρδέν. . . Μίαν όλην 
ώραν ένεδρεύων έκεϊ που, ΐνα άπολαύση τής η
δονής τού νά ΐδγι τάς ’Αμερικανίδας παρελαυ- 
νούσας.

—  Τί ψυχή ! ψυχή! Άπατάσαι, είπεν ή 
Σουζή πρός τήν Μπεττίναν, κύπταξ’ έκεϊ...

—  Χωρικός. . . Δέν μ.ε μέλει, άς είνε όσοι 
χωρικοί θέλουν, αύτοί δέν με ζητούν.

—  Διόλου δέν εινε χωρικός. Παρατήρησε.
Ό  Παύλος Λαβαρδέν διερχόμενος παρά τόν

δίφρον έχαιρέτισε τάς δύο άόελφάς μ.ετά πά-

σης τής άκριβείας καί τής Παοισιακής τελειό- 
τητος.

Τοσούτον δ’ ετρεχον τά Σκωτικά ιππάρια, 
ώστε ή συνάντησις έγένετο άστραπηδόν ή δέ 
Μπεττίνα άνεφώνησε :

—  Τί πράγμ.α είν’αύτός ό κύριος, όστις μάς 
έχαιρέτισε ;

—  Μόλις έπρόφθασσα νά τον παρατηρήσω- 
άλλά μοι φαίνεται ότι τόν γνωρίζω.

—  Τόν γνωρίζεις ;
—  Ναί- καί στοιχηματίζω οτι τόν είδα τόν 

χειμώνα εις τήν οικίαν μ,ου.
—  Τί μ.ε λέγεις ! Νά είνε άρά γε έκ τών 

τριαντατεσσάρων ; Τί ! πάλιν δεΰτε π ροσχυνή · 
σ ω ρεν  ;

ς τ '

Τήν αύτήν ημέραν περί ώραν έβδόμην καί 
ήμίσειαν ό ’Ιωάννης ήρχετο εις τό πρεσβυτέ
ριου, ΐνα παραλάβη τόν έφημέριον καί πορευ- 
θώσιν όμού εις τόν πύργον.

Άπό ενός ήδη μηνάς στράτευμα ΰλον έργα- 
τών κατέλαβε τά Λογγεβάλ, ώστε τά εστια
τόρια καί τά καπηλεία τού χωρίου εύρον τήν 
τύχην των. Πελώρια άμάξια φορτηγά έφερον 
έκ Παρισίων φορτία όλα έπίπλων καί περιπε- 
τασμάτων πρός έπίστρωσιν τών δωμ.ατίων.’Ο
κτώ δέ καί τεσσαράκοντα ώρας πρό τής άφί- 
ξεως τής κυρίας Σκώτ, ή διευθύντρια τού τα
χυδρομείου κυρία Μαρμπώ καί ή κυρία Λορμιέ 
ή σύζυγος τού δημάρχου παρεισέφρησαν εις τόν 
πύργον- διηγούμεναι δέ όσα έν αύτφ είδον, έ- 
πήραν τόν νούν τών άνθρώπων. Καί τά μ.έν 
παλαιά έπιπλα έξηφανίσθησαν έξορισθέντα εις 
τό υπερώον, σωρεία δέ νέων θαυμασίων άντι- 
κατέστησεν αύτά. Άλλά τά ιπποστάσια ! άλ
λά τά αμαξοστάσια ! Επίτηδες άμαξοστοι- 
χία έκόμισεν έκ Παρισίων έπιτηρούντος τού 
Έδουάρδου, δεκάδα οχημάτων, καί οποίων ο
χημάτων ! καί εικοστόν ΐππων, καί όποιων ίπ
πων !

Ό  πατήρ Κωνστάντιος ένόμ.ιζεν ότι έγίνω- 
σκε τί έστι πολυτέλεια. Άπαξ τού έτους έ- 
γεύετο παρά τώ έπισκόπω, ιεράρχη πλουσίφ 

1 καί άξιεράστω, οστις λαμπρώς καί φιλοφοόνως 
έξένιζεν. Ό  έφημέριος λοιπόν μέχρι τού χρό
νου έκείνου διελογίζετο ότι ούδέν ύπήρχεν έν 
άνθρώποις λαμπρότερου τού έπισκοπικού με
γάρου τής πόλεως Σουβινής, καί τών πύργων 
Λαβαρδέν καί Λογγεβάλ. . . Άλλ’ όμως ήρ- 
χιζεν ήδη νά έννοή, άκούων τά περί τών νέων 
λαμπροτήτων τού Λογγεβάλ, ότι ή πολυτέ
λεια τών καθ’ ημάς μεγάλων οίκων ύπερε- 
βαλλεν ούκ ολίγον τήν σοβαράν καί αύστηράν 
πολυτέλειαν τών προγενεστέρων παλαιών οί- 

. κιών.
"Αμα προύχώρησαν βήματά τινα ό έφημέ

ριος καί ό ’Ιωάννης εις τήν δενδρυστοιχίκν τού

Ε Σ Τ Ι Α
411

κήπου, δι’ ού είσήρχοντο εί; τόν πύργον καί :
—  Κύτταξε, ’Ιωάννη, είπεν 6 έφημέριος, ο

ποία μεταβολή ! Όλον τούτο τό μέρος ήτο 
άφειμένον άπεριποίητον... καί τώρα πώς εΐν’έ— 
στρωμ.ένον μέ άμμον καί ισοπεδωμένου. . . Δέν 
θά αίσθάνωμαι έδώ πλέον ότι εΰρίσκομαι εις 
μέρος ίδικόν μου όπως άλλοτε. . . Καθώς βλέπω 
θά είν’ έδώ ολα εύμορφα, καί μ.ιά χαρά ! Δέν 
θά εϋρω πλέον τήν παλαιάν μ.ου πολυθρόναν μέ 
τό καστανόν βελούδινου ύφασμά της, όπου το
σάκις με συνέβη νά άποκοιμηθώ μετά τό γεύ
μα. Καί άν με πάρη καί άπόψε ό ύπνος, τί θα 
γείνω ; Νά προσέχης, ’Ιωάννη. . . Καθώς με 
νοήσης οτι αρχίζω νά τα σφαλώ, νά έλθης πλη
σίον μ.ου καί νά με τσιμπήσης έλαφρά τόν βρα
χίονα άπό ’πίσω μέ τρόπον. Θά το κάμης ;

—  Μάλιστα, νοννέ μου, θά το κάμω.
Άλλ’ ό ’Ιωάννης μετρίως προσεΐχεν εις τούς

λόγους τού έφημερίου. Ήσθάνετο δέ σφοδράν 
έπιθυμίαν νά έπανίδη τήν κυρίαν Σκώτ καί 
τήν μις ΙΙέρσιβαλ- άλλ’ ή έπιθυμία αύτη ήτο 
μεμιγμένη πως μετά ζωηοοτάτης αμηχανίας. 
Θά τας έπανεύρη άρά γε έν τή, μεγάλη τού 
Λογγεβάλ αιθούση οποίας είδεν αύτάς έν τώ 
μ.ικρώ τού πρεσβυτερίου έστιατορύρ ; "Ισως άντί 
τών τοσούτω άπλών καί προσηνεστάτων γυναι
κών, αΐτινες τοσούτον έχάρησαν έπί τώ άπροσ- 
δοκήτω έκείνφ δειπναρίω, καί εύθύς άπό τής 
πρώτης ημέρας ύπεδέξαντο αύτάν μετά τοσαύ- 
της χάριτος καί οικειότητες, εμ.ελλεν ίσως νά 
εύρη δύο κομψάς πλαγγόνας πεφυσιωμένας,εύ- 
ποεπεϊς, ψυχράς καί κατά πάντα άκριβεϊς ; Έ -  
μελλεν ή πρώτη έντύπωσις νά έξαλειφθή ; . . . 
νά έξαφανισθή ; . . . ή τούναντίον έμελλε νά έν- 
τυπωθή έν τή καρδία του γλυκυτέρα καί μ.υ- 
χιαιτέρα ;

Άναβάντες τάς έξ βαθμ.ίδας τής έξω κλί- 
μακος ύπεδέχθησαν έν τώ προδόμφ ΰπό δύο 
γιγάντων θεραπόντων άξιοπρεπεστάτων καί 
σοβαροτάτων. Ό  πρόδομος ούτος ήτο άλλοτε 
άπέραντον χώρισμ.α παγερόν καί γυμ.νούς έχον 
τούς λίθινους αύτού τοίχους- άλλ’ οί τοίχοι 
ούτοι ήσαν σήμερον κεκαλυμ.μένοι ύπό θαύμα- | 
σίων περιπετασμάτων έφ’ ών ήσαν ένυφασμέναι 
μυθολογικαί παραστάσεις.Μόλις δέ ό έφημέριος 
έρριψε πρός αύτάς τό βλέμμ.α καί παρετήρησεν 
ότι αί θέαιναι αί άνά μ.έσον τών χλοερών έκεί- 
νων τόπων διαιτώμεναι έφόοουν στολήν άρχαϊ- 
κωτάτην καί άπλουστάτην.

Ό  έτερος τών θεραπόντων άνοίξας άμφότερα 
τά φύλλα τής θύρας, είσήγαγεν αύτούς. Έκεϊ 
δέ συνήθως διητάτο ή γηραιά μαρκησία πρός 
δεξιά τής υψηλής εστίας, αριστερά δέ έκειτο ή 
καστανόχρους έδρα του ! Άλλ’ ήδη ούτε κα- 
στανόχρους έδρα ούτε τίποτε ! Τό παλαιόν 
έκεϊνο έπιπλον τήν βάσιν, ούτως είπεΐν, τής 
διευθετήσεως τών έν τή αιθούση έπίπλων, άν-

τικαθίστα ήδη θαυμάσιου έπιπλον κεντητόν 
ρυθμού τού τέλους τής παρελθούσης έκατον- 
ταετηρίδος. “Επειτα δέ σωρεία μικρών εδρών 
μετά στηριγμάτων καί άνευ στηριγμάτων, 
παντοίων χρωμάτων καί σχημάτων ήσαν διε- 
σπαρμέναι τήδε κακεΐσε μετά φαινομ,ένης πινός 
άταξίας, ήτις ήτο τό έπακρου τής τέχνης τού 
διευθετεϊν τά έπιπλα.

Ή  κυρία Σκώτ βλέπουσα τόν έφημέριον καί 
τόν Ίωάννην είσερχομένους ήγέρθη καί έρχο- 
μένη εις προϋπάντησιν αύτών :

—  Πόσον, είπεν, άγιε έφημέριε, σάς είμ’εύ- 
γνώμων διότι ήλθετε... καί σείς ωσαύτως,κύριε 
... καί πόσον χαίρω έπαναβλέπουσα ύμ.άς τούς 
πρώτους μου καί μόνους φίλους έν τφ τόπω 
τούτω !

Ό  ’Ιωάννης άνέπνευσεν, ίδών ότι ήτο ή αύτή 
άκριβώς γυνή.

—  Θά μ’ έπιτρέψετε, προσέθηκεν ή κυρία 
Σκώτ, νά σας συστήσω τώ τέκνα μου . . . .  
Άου καί Μπέλλα . . . Ελάτε.

Ό  Άρυς ήτο έξαετές χαριέστατον παιδίον 
καί ή Μπέλλα έρασμιώτατον πενταετές κορά- 
σιον- είχον δέ τούς μεγάλους καί μέλανας ο
φθαλμούς τής μητρός των καί τήν χρυσήν της 
κόμην.

Άφ’ ού ό έφημέριος έφίλησε τά δύο παιδία, 
ό Άρυς, όστις θαυμάζων παρετήρει τήν στολήν 
τού Ίωάννου, είπεν εις τήν μητέρα του :

—  Καί τόν άξιωματικόν, μαμά, νά τον φι
λήσω καί τόν άξιωματικόν ;

—  ’Εάν άγαπάς, είπεν ή κυρία Σκώτ, καί 
άν άγαπά καί έκεϊνος.

Μετά μίαν στιγμήν άμφότερα τά παιδία ή
σαν έγκαθιδρυμένα έπί τών γονάτων τού Ίω
άννου καί τον κατεπίεζον δι’ έρωτήσεων :

—  Είσθε αξιωματικός ;
—  Μάλιστα, είμαι αξιωματικός.
—  Πού ;
—  Εις τό πυροβολικόν.
—  Εις τό πυροβολικόν... έκεϊ πού ρίπτουν 

τά κανόνια ; . ·  . ’ Ω ! πόσο μ.’ άρέσει νάκουα 
άπό κοντά όταν ρίπτουν τά κανόνια !

—  Θά μας πάρετε καμμιάν ημέραν όταν θά 
τα ρίξουν τά κανόνια, τί λέτε, θά μας πάρετε;

Κατά τό διάστημα τούτο ή μέν κυρία Σκώτ 
συνδιελέγετο μετά τού έφημερίου, ό δέ ’Ιωάν
νης άποκρινόμενος εις τάς έρωτήσεις τών παι
διών παρετήρει τήν κυρίαν Σκώτ, ήτις έφόρει 
έσθήτα έκ λευκής μουσελίνης, άλλ’ ή μουσε- 
λίνη έξαφανίζετο ΰπό στοιβάδα πυκνήν στολί- 
δων έκ τριχάπτων- ήτο δέ ή έσΰής άφθόνως 
άνοικτή περί τόν τράχηλον σχηματίζουσα έμ
προσθεν τετράγωνον, είχε τούς βραχίονας γυ
μνούς μέχρι άγκώνος, εύμεγέθη άνθοδέσμην 
έξ έρυθρών ρόδων έν τώ άνοίγματι τού στήθους,



ρόδον ερυθρόν προσηλωμένου έπί τής κόμης διά 
πόρπης αδαμαντίνης καί οΰδεν πλέον.

Αίφνης ή κυρία Σκώτ πζρατηρήσασα ότι ό 
'Ιωάννη; κατεί/ετο στοατιωτικώτατα ΰπό τών 
δύο τέκνων της :

—  ”Ω ! άνεφώνησε, σάς ζητώ συγγνώμην, 
κύριε ! "Αρυ ! Μπέλλα ! . . .

—  Σάς παρακαλώ, κυρία, άφήσατέ μού τα.
—  Καί δέν ειξεύρετε πόσον λυποϋμ.αι διότι 

σάς κάμνω νά δειπνήσετε τόσον άργά ! 'Ακόμα 
δέν κατέβη ή άδελφή μου. "Λ ! νά την.

Είσήλθεν ή Μπεττίνα. Τό αυτό έκ μ.ουσελί- 
νης λευκής φόρεμα, ή «ΰτή σωρεία τών τριχά- 
πτων, τά αύτά έρυθρά ρόδα, ή αύτή χάρις, ή 
αυτή καλλονή καί ή αύτή φαιδρά, αξιέραστος 
καί ειλικρινής υποδοχή·

—■ Είμ-αι δούλη σας, πάτερ Κωνστάντιε.Μ'έ- 
συγχωρήσατε τήν προχθεσινήν μου αδιακρισίαν;

"Επειτα δέ στρεφομένη πρός τόν Ίωάννην 
καί όρέγουσα αύτω τήν χ,εϊρα :

—  Καλημέρα, κύριε... κύριε... Νά τα ! δέν 
ένθυμοΰμαι πλέον τό όνομά σας... καί όμως με 
φαίνεται ότι είμεθα παλαιοί φίλοι... κύριε ;...

—  Ιωάννη 'Ράινάλδε.
—  ’Ιωάννη Ταινάλδε... μάλιστα. Καλημέ

ρα, κύριε Ταινάλδε ! . . .  'Αλλά, σάς δίδω τή,ν 
είδησιν άπό τοϋδε είλικρινώς όταν θά γείνωμεν 
έντελώς παλαιοί φίλοι, μετά έπτά ή οκτώ ημέ
ρας, θά σας λέγω άπλώς κύριον Ίωάννην. . . 
Πολύ εύμορφον όνομ.α είνε τό ’Ιωάννης.

Ήλθέ τις άναγγέλλων ό’τι τό δεϊπνον είν’ 
έ'τοιμ.ον, αί δέ παιδαγωγοί προσελθουσαι παρέ- 
λαβον τά παιδία. Καί ή μέν κυρία Σκώτ έλαβε 
τόν βραχίονα τοϋ έφημερίου, ή δέ Μπεττίνα 
τόν τοϋ Ίωάννου. . . Καί μέχρι μέν τή,ς έμ.φα- 
νίσεως τής Μπεττίνας ό ’Ιωάννη; διενοείτο : 
«Εύμορφοτέρα είνε ή κυρία Σκώτ !» άλλ’ ότε 
όμως είδε τή,ν μικράν χείρα τή; Μπεττίνας 
εΐσδύουσαν υπό τόν βραχίονα, του, καί εκείνην 
στρέφουσαν πρός αυτόν τό έρασμιώτατον πρό- 
σωπόν της ό Ιωάννης διενοήθη : «Εΰμορφοτέοα 
είνε ή μ.ίς Πέρσιβαλ ! » ’ Οτε δέ έκάθισε υ.εταξό 
τών δύο νεαρών αδελφών, έπανέπεσεν εις τή,ν 
αυτήν καί προτέραν αμηχανίαν, ούτως ώστε 
παρατηρών πρός τά δεςιά, δεξιόθεν γ,σθάνετο 
ότι έκινόύνευε νά γείννι έρωτόλη,πτος, παρατη
ρών δέ προς τάριστερά εβλεπεν ότι ό κίνδυνος I 
παρευθύς μετετίθετο καί μετέβαινε πρός τα 
αριστερά.

( 'E c u · .  am i/·.« J.

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΡΡΙΚΟΥ* ΤΟΥ’ Δ'

βηρεύων ποτέ ’Ερρίκος ό Δ’ βασιλεύς τής 
Γαλλίας καί άποχωρισθείς τής ακολουθίας του 
έπλανήθη εις τό δάσος, ένθα άπήντη,σε χωρι
κόν καθήμενον ύπό τι δένδο ον .

—  Τί κάμ-νεις αύτοϋ ; λέγει πρός αύτόν δ 
βασιλεύς.

—  Περιμένω νά περάσνι δ βασιλέας γιά νά 
τόν ίδώ.

—  "Αν θέλης νά καθήσγς ’ς τά οπίσθια τοϋ 
άλογου μου, θά σέ ’πάγω έγώ ’ς ένα μέρος όπου 
νά είμ.πορέσφς νά τόν ίδή,ς ώραιότατα.

Ό  χωρικός ιππεύει, καθ’ όδον δε έρωτ^ τόν 
συναναβάτην του πώς είμ.πορεϊ νά διακρίνη, 
τόν βασιλέα.

—  Θά παρατηρήσν]; εκείνον πού θά φορή 
τό καπέλλο του, όταν όλοι οί άλλοι θά ’βγά
λουν τά ’δικά τους.

Μετά τινας στιγμ,άς δ βασιλεύς ανευρίσκει 
τήν ακολουθίαν του, όλοι δέ οί αΰλικοί απο
καλύπτονται ΐνα τόν χαιρετίσωσιν.

—  "Ε, λ.οιπόν ! λέγει πρός τόν χωρικόν, 
ποϊος είνε ό βασιληάς ;

—  Μά τήν ζωή μου, αποκρίνεται ό έξυπνος 
χωρικός, ή τουλόγου σου πρέπει νά είσαι ή έγώ, 
γιατί απ’ όλους εδώ μόνο ήμεΐς οί δυό είμαστε 
μέ τό καπέλλο ’ς τό κεφάλι.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Τό ακόλουθον λίαν χαρακτηριστικόν ανέκ

δοτον διηγούνται περί τοϋ κ. Δ*, άνδρός εις 
άκρον φιλάνθρωπου.

Είχε μεταβή παρά τινι τών πλουσίων ΐνα 
τοϋ ζητήση συνδρομήν ύπέρ πτωχής τίνος καί 
άναζιοπαθούσης οικογένειας" άλλ’ ό πλούσιος, 
εις κακήν óSpav ευρισκόμενος, τόν άποπ ήρε μέ 
τρόπον προσβλητικόν.

—  Κύριε, λέγει άξιοπρεπώς ό Δ*, ή προσ
βολή είνε δι’ εμένα. Τώρα διά τούς πτωχούς, 
σέ παρακαλώ.

*
* *

Κατά τόν ύπέρ ανεξαρτησίας πόλεμ.ον τών 
’Αμερικανών εις τών στρατηγών αύτών, ονό- 
ματι Arnold, ποοδώσας τόν έθνικόν άγώνα ηύ- 
τομόλησεν εις τούς "Αγγλους καί διεκρίθη 
τόπιν διά τήν θηοιώδη αύτοϋ σκληρότητα. Τά 
αμερικανικά στρατεύματα κατέβαλλον πάσαν 
προσπάθειαν ΐνα τόν συλλάβουν. Ημέραν δέ 
τινα, καθ’ ñv ό στρατηγός ούτος έκινδύνευσε 
νά συλληφθγ, ήεώτη,σεν ένα τών αιχμαλώτων 
τί θά τόν Ικαμνον οί συμπατριώταί του έάν 
επιπτεν εις χεϊρας αύτών. —  ΉΟέλαμ.εν, ά- 
πεκρίθη ό στρατιώτης, χωρίσει πρώτον άπο 
τό σώμ.ά σου τόν πόδα, ό όποιος επληγώθη ό
τε ΰπηρέτεις τή,ν πατρίδα, καί κατόπιν θά α- 
πηγχονιζαμεν τό λοιπόν.

ΑΛΗΘΕΙΑ I
Όπως τόν σίδηρον κατατρώγει ή σκωρία· 

ούτω τόν κακόν δ φθόνος.

Α3ΗΚΗΣ’ · -  ΤΤΠΟίϊ -KOriSSHS* ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΚΟΙΛΣ·


