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Είνε σήμερον ή 10 Αύγουστου, ή ήμερα ή- 
τις μέλλει νά έπαναφέργ τόν 'Ιωάννην εις Αογ- 
γεβάλ.

Ή  Μπεττίνα χφυπνώσχσχ λίαν πρωί εγεί
ρεται /.at κατ' εύθεϊχν σπεύδει πρός τό παρά- 
θυρον. Ήλιος λαμπρό; διχπερά καί διαλύει ή
δη τούς εωθινούς ατμούς.Τήν προηγουμένην νύ- ! 
κτα ό ουρανός ήτο απειλητικός καί συννεφώ
δης, ή δέ Μπεττίνα όλίγην ώραν μόνον κοι- 
μηθεϊσχ, ήτο έξυπνος ολην τήν νύκτα καί δι- 
ενοεϊτο:

—  Φθάνει μόνον νάμή βρέχγ αύριον τό πρωί!
Ό  καιρός λοιπόν είνε θαυμάσιος, ή δέ Μπετ-

τίνα ούσα ολίγον τι δεισιδαίμ.ων, αναλαμβάνει 
θάρρος καί ελπίδα, καί άφ'ού ή ημέρα άρχε- 
ται καλώς, καλώς καί θά λήξη.

Ό  κύριος Σκώτ ήτο ήδη έν Αογγεβάλ πρό 
τινων ημερών . Ή Μπεττίνα άνέμενεν αύτόν 
μετά τής Σουζή; καί τών παιδίων, έπί τής 
αποβάθρας τής Χάβρης καθ’ ήν ήμέραν κατέ
πλεε τό άτμόπλουν.

Κατησπάσθησαν έπανειλημ.μένως άλλήλους 
μετά πολλής στοργής, μεθ' δ 6 'Ριχάρδος α
ποτεινόμενος πρός τήν γυναικαδέλφην του είπε 
γελών:

—  Νάχωμεκαλό ’ρώτημα, πότε γίνονται οί 
γάμοι ;

—  ΠοΤοι γάμοι;
—  Μέ τόν κύριον Ίωάννην 'Ραινάλδον.
—  "Α ! ή αδελφή μου σ’ έγραψε ;
—  Ή  Σουζή ; μέ συγχωρείς . . .  ή Σουζή 

δέν μ’ είπε τίποτε . . . σύ μέ το έγραψες, κυ
ρία μου. Όλα σου τά γράμματα, δύο τώρα μή
νας άλλο θέμα δέν έχουν παρά μόνον τόν νέον 
αξιωματικόν.

—  "Ολα μου τά γράμματα ;
—  Ναί, ναί . . . καί μ' έγραφε; συχνότερα 

καίεκτενέστερον. Λέν πχρχπονοΰμαι, άλλα τέ
λος πάντων σ' έρωτώ πότε θά μου παρουσιάσεις 
τόν γαμβρόν μου.

ΤΟΜΟΙ— ΙΕΤ' 1863

Μπεττίνα άπεκρίθη:
—  Μετ’ ού πολύ, ελπίζω.
Ό  κύριος Σκώτ μανθάνει ότι τά πράγμα είνε

j σπουδαΐον. "Οτε δ' έπχνήρχοντο, έν τγ, σιδη
ροδρομική άμάςη έζήτησεν ή Μπεττίνα τά; έ- 

j πιστολάς της. ό δέ 'Ριχάρδος τάς έδωκε. Τάς 
άναγινώσκει έκείνη, καί όντως περί εκείνου καί 
μ,όνου γίνεται λόγος έν έκάστγ σελίδι τών 
έπιστολών τούτων ! ’Ανευρίσκει έν αύταΐς λε
πτομερώς έκτεθειμένην τήν διήγησιν τής πρώ
της συναντήσεως. ’Ιδού ή περιγραφή τοϋ Ίωάν- 
νου έν τώ κηπαρίφ τοϋ πρεσβυτερίου φοροϋν- 
τος το άχύρινον σκιάδιόν του καί κρατούντο; 
τό φχβεντιχνόν «αλατοδοχεΤον . . . καί κατω
τέρω ό κύριος ’Ιωάννης καί αείποτε ό κύριος 
'Ιωάννης ! ’Εκ πάντων τούτων ανακαλύπτει 
οτι τον ήγάπα πολύ πρότερον ή οσον ένόμ.ιζε. 

Είνε λοιπόν ή 10 Αύγούστου. ΙΙρό ολίγης 
| ώρας εληξε τό πρόγευμα, καί ό Άρυς καί ή 

Μπέλλα είνε ανυπόμονοι, διότι γινώσκουσιν 
I ότι τό σύνταγμα οφείλει έντός τής πρώτης καί 

δευτέρα; ώρας νά διέλθνι τό χωρίον, καί τοις 
' είχον ύποσχεθή ότι θά τους φέρωσι νά ϊδωσι 

τού; στρατιώτας διερχομένους. "Οθεν καί τά 
παιδία καί ή Μπεττίνα θεωροϋσιν ώς μέγατι 
τήν έπάνοδον τοϋ ένατου συντάγματος τοϋ 
πυροβολικού.

-—  Θεία Μπεττή, θεία Μπεττή, είπεν ή 
Μπέλλα, έλα καί σύ μαζί μας.

—  Ναί, έλα μαζί μας, θεία, ειπεν ό “Αρυς, 
νά ίδούμεν τόν κύριον Ίωάννην απάνω τό με- 
γάλο του τό άλογο τό ψαρύ.

Ή  Μπεττίνα άρνεϊται, άνθίσταται, άλλ’ ό
ποιος πειρασμός! Άλλ’ όχι δέν θά ύπάγγ, μό
νον τήν εσπέραν θά τον ϊο·/ι τόν Ίωάννην, ϊνα 
γείννι ή έξήγησις έκείνη ή γνωστή ήν άπό εΐ- 

) κοσιν ημερών παρασκευάζει.
Καί τά μέν παιδία απέρχονται μετά τών 

παιδαγωγών των, ή δέ Μπεττίνα, ή Σουζη 
καί ό 'Ριχάρδο; μεταβαίνουσιν εις τόν κήπον, 
πολύ πλησίον τοϋ πύργου νά κχθίσωσιν ολίγον.

Ευθύς δέ ώς έκάθισαν, ή Μπεττίνα είπε πρός 
τήν Σουζήν:

—  Τώρα, Σουζή μου, Οά σου υπενθυμίσω 
τήν ύπόσχεσίν σου. 'Ενθυμείσαι τί εϊπομεν τήν
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σω άπό-τόν και να τον έρωτήόω ε ά ν  με θέλγι γυναϊκ*. 1 ίσα cÄ« ζτ,-.ώ . τήν άδίίανύά τον ¡ώιλήε 
™ ·  ' ψε Ελεύθερα καί είλ :κρινώς.

—  Σέ την δίδομεν, άπεκοίθη ό ‘Ριχάρδος, 
σέ την δίδομεν καί οί δύο,διότι είξεύρομεν ό'τς 
δεν Οά κάμης, Μπεττίνα, τίποτε άντιβαΐνον είς

—  Μάλιστα, σοί το ύπεσχέθην. Άλλ’ είσαι 
βέβαια ;. . .

—  Βεβαιότατη. Σέ λέγω λοιπόν καί νά το 
είξεύρνις ότι έχω σκοπόν νά τον φέρω . . . .  εδώ 
δά, προσέθηκε γελώσα, εδώ δά είς τό κάθισμά... 
καί νά τον είπώ επάνω κάτω ο- τι είπε; άλλοτε 
σύ εϊς τόν ‘Ριχάρδον . . . Καί επέτυχες, Σου
ζή . . .  , διότι είσαι τώρα ευτυχέστατη. Καί 
εγώ λοιπόν θέλω νά γείνω ευτυχής ! ‘Ριχάρδε, 
ή Σουζή σ’ε είπε τίποτε περί του κυρίου ‘Ραι- 
νάλδου ;

—  Ναί, καί μ’ είπε μάλιστα οτι περίούδε- 
νός άλλου είχε τόσην ϋπόληψιν, άλλά. . .

—  Άλλά σέ είπε και ότι ό γάμος αυτός Οά 
ήτο κάπως πάρα πολύ ήσυχος ώς πρός εμέ, 
κάπως πρόστυχος . . .  ”Ω ! κακή αδελφή ! Τό 
πιστεύεις, ‘Ριχάρδε, ότι δεν είμπορώ νά της ε
ξαλείψω αυτήν τήν ιδέαν. Δέν έννοεϊ οτι εγώ 
θέλω προ πάντων νά άγαπώ καί νά άνταγαπώ- 
μαι. Τό πιστεύεις, ‘Ριχάρδε, οτι τήν παρελ- 
Οοΰσαν εβδομάδα μ’ έστησε φοβέραν παγίδα ! 
Έχεις ακουστά κάποιον πρίγκιπα'Ρωμανέλλην;

—  Μάλιστα καί ήδύνασο νά γείνγ,ς πριγκί- 
πισσα.

—  Καί δέν Οά ήτο πολύ δύσκολον, πιστεύω... 
Λοιπόν, μίαν ημέραν δέν είςεύρω πώς με κα- 
τέβη νά είπώ εις τήν Σουζήν ότι δ πρίγκιψ 
‘Ρωμανέλλης μ* έφαινετο όχι άπορριπτέος. Τί 
φαντάζεσαι οτι έκαμεν ή κυρία ; Ή  οικογένεια 
Τοϋρνερ ήτο είς Τραυβίλλην, καί ή Σουζή έσκά-
ςωσε ,αικράν συνωυ,οσίαν Μ’ έκαμαν νά πεο-
γευματίσω μέ τόν πρίγκιπα . . . Άλλά τό απο
τέλεσμα ήτο έλεεινόν . . . Ό χι άπορριπτέος ! 
Δύο ώρας έκαΟήμην πλήσίον του καί καθ’ ολον 
αυτό τό διάστημα δέν Επαυα νά ερωτώ τόν ε
αυτόν μου, πώς ήτό ποτέ δυνατόν νά εκστομί
σω τοιοϋτον λόγον, ότι ό πρίγκιψ δέν ήτο ά- 
πορριπτέος . . . Όχι, ‘Ριχάρδε, όχι Σουζή, 
ούτε πριγκίπισσα. θέλω νά είμαι, ούτε κόμησσα, 
ούτε μαρκησία. Θέλω νά είμαι κυρία ‘Ραινάλ- 
δου . . . εάν καί ό κύριος ‘Ρχινάλδος τό Οελή- 
σνι . . . καί δέν είνε πολύ βέβαιον.

Ήδη τό σύνταγμα είσήρχετο είς τό χώρΐον 
καί έξαίφνης ήκούσΟη δυνατός ήχος σαλπίγ
γων πολεμικός καί χαρμόσυνος. Καί. οί τρεις 
οέ έγένοντο σιωπηλοί. Διήρχετο τό σύνταγμα, 
διήρχετο ό Ιωάννης . . . Τό σάλπισμα ήλατ- 
τώΟη, άπεσβέαθη, ή δέ Μπεττίνα. ώναλαμ.βά- 
νουσα τόν λόγον:

—  Όχι, είπε, δέν είνε βέβαιον. Καί όμως

τήν ευπρέπειαν.
—  Θά προσπαθήσω τόΰλάχιστον.
Τά παιδία επανέρχονται τρέχοντα. Είδον 

τόν Ίωάννην, ήτο κατάλευκος έκ του κονιοοτοϋ 
καί τα ¿χαιρέτισε.

—  Μοναχά, προσέΟηκεν ή Μπέλλα, δεν έ- 
στά.Οη νά μας όμιλήση . . . άλλοτε στέκεται, 
άλλά σήμερα δέν ήΟέλησε.

—- Ναί, ήθέλησε, άπεκρίΟη ό Άρυς, διότι 
πρώτα έκαμε Ετσι δά . . . καί Επειτα δέν ήΟέ
λησε, ¿γύρισε Επειτα.

—  Αδιάφορο, εγώ 'ξέρω πώς δέν έστάΟηκε. 
Καί τί ώραϊα είνε νά ’μιλή κανείς μέ αξιω
ματικόν, καί μάλιστα όταν είνε ‘ς άό άλογο !

—  Οχι δι' αυτό, άλλά καί διότι τόν άγα- 
ποϋμεν πολύ τόν κύριον Ίωάννην. Καί νά εί- 
ξέρατε, μπαμπά, τί καλός που είνε, τί καλά 
'ξέρει νά παί'ζη μαζί μας.

—  Καί τί εύμορφες ζωγραφιές κάμνει ! . . 
θυμάσαι, Άρυ, εκείνον τόν καραγκιόζη μέ τή 
μαγκούρα του ;

 Άμ.’ τό γάτο, ήταν καί ένας γάτος.
Ιναί τά παιδία απομακρύνονται συνδιαλε- 

γόμένα περί τού Ίωάννου.
—  Χωρίς άλλο, είπεν ό κύριος Σκώτ, όλοι- 

εδώ μέσα τόν άγαπούν.
—  Καί σύ Οά κάμης τό ίδιο, είπεν ή Μπετ

τίνα, όταν τόν γνωρίσης.
Τό σύνταγμα άμα έξελΟόν τού χωρίου πρού- 

χώρησε καλπάζον επί τής λεωφόρου . . . Ιδού 
τό άνδηρον εφ' ού ϊστατο ή Μπεττίνα εκείνην 
τήν πρωίαν πρό εϊκοσιν ημερών . . . Ό  'Ιωάννης 
διενοήΟη. «"Αχ ! καί νά. ήτον έκεϊ !» φοβείται 
δέ άμα καί έλπιζε·. . . . ’Εγείρει την κεφαλήν, 
παρατηρεί . . . καί δέν την βλέπή . . .  δέν είν’ 
έκεϊ !

Δέν την έπανεϊδε ! δέν Οά την επανιδη . . .

ρ ι ο ι υ ν ς ,  sac., . « s .  .  , . r / _ ...................................... r

γείου τών στρατιωτικών τόν εϋνοεϊ, καί θά τον 
παρακαλέσγ, νά ενεργήση τήν μετάΟεσίν του είς
άλλο σύνταγμά.

Ό  'Ιωάννης έσκέφΟη πολύ έκεϊ κάτω μόνος 
έν τώ στρατοπέδω, καί ιδού τό πόρισμα τών 
σκέψεων του: δέν δύνκται, δέν οφείλει νά γείνη 
σύζυγος τή; Μπεττίνα; !
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Οί άνδρες καταβαίνούσι τών ‘ίππων έν τή
> αΰλή τού στρατώνος, καί ό 'Ιωάννη; προσαγο- 
5. ρεύει τόν συνταγματάρχην του καί τούς συνα- 
I δέλφους του. Τετέλεσται, είν' ελεύθερος, δύνα- 
ί; ται νά άπέλΟη . . . άλλά δέν άπέρχεται. Πα-
• ρατηρεϊ πέριξ του . . . Ή  ! πόσον ήτο ευτυχής 
I πρό τριών μηνών, οτε έξήρχετο έφιππος εκ τής 
Ρ μεγάλης έκείνης αυλής έν τώ μέσω τού Οορύ-
> βου τών τηλεβόλων κυλ.ιομένων έπί τού λίθο
ι στρωτού τής Σουβινής, καί πόσον κατηφής Οά

έξέλθη σήμερον ! Άλλοτε έκεϊ ήτο ή ζωή του..
' πού τώρα θά είνε ;

’Επανέρχεται καί άναβαίνει είς τό δωμάτιόν 
Γ του. Γράφει πρός τήν κυρίαν Σκώτ ότι Ενεκα 

υποθέσεων τής ύπηρεσίας είνε ήναγκασμένος νά 
·, άπέλθγ παρευθύς, καί δεν θά δυνηθγ, νά γευ- 

ματίση έν τώ πύργω' παρακαλεϊ δέ τήν κυρίαν 
Σκώτ νά τον άνακαλή είς τήν μνήμην τή; 
Μπεττίνα; . . . Μπεττίνα; "Α ! μετά πό
σου πόνου Εγραψε τό όνομα τούτο ! . . . Σφρα
γίζει τήν επιστολήν . . . Θά την στείλη τώρα 
παρευθύς.

Παρασκευάζει τά τής οδοιπορίας του' έπειτα , 
δέ θά πορευθή ν' άφήσγ ΰγίειαν είς τόν άνάδο- 
χόν του, καί τούτο πρό πάντων τόν δυσαοε- 
στεΐ. Άλλά θά τφ εΐπγ οτι πολύ ολίγον θά δι- 
«ρκέσγ, ή απουσία του.

Ανοίγει σύρτάριον τού γραφείου του ϊνα λα
βή χρήματα'πρώτον δέ προσέβαλε τούς όφθαλ- 

, μού; του μικρά έπις·ολή έπί χάρτου κυανόχρου, 
ή μόνη' επιστολή ήν παρ’ έκείνης Ελαβε.

«θά λάβετε τήν καλοσύνην νά δώσετε είς 
τόν κομιστήν τό βιβλίον περί τού όποιου μοί 
είπετε χθές ; θά είνε ϊσως ολίγον βαρύ δι' ¿μέ.. 
'Επιθυμώ ομως νά προσπαθήσω νά το άναγνώ- 
σω . . . Σάς περιμένομεν. Ελάτε όσον δυνατόν 
ταχύτερον».

Καί είνε υπογεγραμμένη : M n e z t ira .
Ό  'Ιωάννης άναγινώσκει έπανειλημμένως 

τά; ολίγα; ταύτας γραμμάς . . . Άλλά μετ’ ο
λίγον δέν δύναται πλέον νά άναγνώσν) . . . Οί 
οφθαλμοί του έθαμβώθησαν.

— Τούτο μόνον μ’ απομένει έξ αυτής ! είπε
καθ' εαυτόν.

Κατά τήν αυτήν ακριβώς ώραν ό πατήρ

!; Κωνστάντιο; καί ή ΙΙαυλίνα καταστρώνουσι 
. τούς λογαριασμούς των'είνε δέ θαυμασία ή οι

κονομική των κατάστασις. Έν τώ ταμείω ύ- 
πάρχουσι πλέον τών δισχιλίων φράγκων ! Καί 
αί εύχαί τής Σουζής καί τής Μπεττίνα; έξε- j 
πληρώθησαν άπασαι: ούδείς πτωχό; υπάρχει 
εν τή χώρα. Ή γηραιά μάλιστα ΙΙαυλίνα ε
νίοτε αισθάνεται ελαφρά; τινας τύψει; τού συ- 

ρ νειδότος.
— Κυττάξετε, πάτερ Κωνστάντιε, είπε, 'σαν

ίι πολλά θαρρώ πώς μοιράζομε.Καί ή φήμη ¿πήγε 
ι καί. είς τά άλλα χωριά οτι εδώ κάμνουν ελεη-

μοσύνην μέ τό σακκί. Καί 'ξεύρετε τί θά γείνή 
σήμερ’ αϋριον ; θά γέμιση τό Λογγεβάλ άπά 
πτωχούς.

Ό  εφημέριος δίδει πεντήκυντα φράγκα είς 
τήν ΓΙαυλίναν νά τα φέρη είς δυστυχή τινα, ό- 
στις έθραυσε τόν βραχίονα καταπεσών από ά- 
μαξίου πλήρους ξηρού χόρτου. Αύτός δέ μένει 
μόνος έν τώ πρεσβυτερίω. Είνε δέ σύννους, διότι 
έστάθη μεν ότε διήρχετο τό σύνταγμα, άλλ’ 
ό 'Ιωάννης μίαν μόνον στιγμήν ήλθε καί έμεινε 
πλησίον του καί ήτο κατηφής. Άπό τίνος χρό
νου ό πατήρ Κωνστάντιο; παρετήρησεν ότι ό 
Ιωάννης δέν είχε πλέον τήν προ τέραν αυτού ευ
θυμίαν καί τήν φαιδρότητα, άλλ’ ήτο όμως ή
συχος ό γηραιός,νομίζων ότι αιτία τούτου ήτό 
τις έκ τών νεανικών εκείνων θλίψεων, αΐτινε; 
οΰδόλ.ω; ά.πέβλεπον είς αυτόν,ταπεινόν γέροντα 
ιερέα. Άλλ’ ή σύννοια τού Ίωάννου εκείνην τήν 
ημέραν ήτο προδηλοτάτη.

—  Τώρα ευθύς, θά έλθω, νοννέ μου, είπε 
πρός αυτόν ό Ιωάννης, έχω κάτι τι νά σας ο
μιλήσω.

Καί άπήλθεν άποτόμως, ώστε ό πατήρ Ινων- 
στάντιο; δέν έλαβε καιρόν νά φιλοδωρήσή τόν 
Αουλού τό τεμάχ ιον ή μάλλον τά τεμάχια τής 
ζαχάρεως, διότι είχε βάλη πέντε ή έξ βώλους 
εις τό θυλάκιόν του,κρίνων ότι ό Αουλού ήξιζε 
νά λαβή τοιοϋτον δώρον, Ενεκα τής δεκαημέρου 
πορείας καί τής επί είκοσι νύκτας διανυκτερεύ- 
σεώς του έν ύπαίθρω. IΙλήν δέ τούτου άπό τής 
έγκαθιδρύσεως τής κυρία; Σκώτ έν τώ πύργω, 
συχνότατα ειχεν ό Αουλού πλείονα τεμάχια ζα- 
χάρεως. Ό  πατήρ Κωνστάντιο; εγεινε, βλέπε
τε, αφειδής, άσωτος, αισθανόμενος εαυτόν έ- 
κατομμυριοϋχον. Τό νά δίδη, ζάχαριν είς τόν 
Αουλού ήτο ή μανία του.‘Ημέραν τινά μάλιστα 
μικρού δεΐν είπε προς τό άλογον ζώον τήν στε
ρεότυπαν προσλαλιάν του:

—  Τούτο τό δίδουν αί νέαι κυρίαι τού Λογ
γεβάλ. Δεήσου υπέρ αύτών απόψε.

Τήν 3 μ. μ. ήλθεν ό Ιωάννη; είς τό πρεσ- 
βυτέριον, ό δέ εφημέριος προλαμβάνων αύτόν 
είπε παρευθύς:

—  Είπες ότι είχες ανάγκην νά μ’ όμιλή- 
σγις . . . Τί "ρέχει ;

—  Κάτι τι τό όποιον θά σας έκπληξη, νο'ν- 
νε μου, θά σας λυπήση, καί τό όποϊον ύ.υπεϊ καί 
εμέ. “Ερχομαι νά σας άφήσω ΰγίειαν.

—  Ύγίειαν ! φεύγεις ;
—  Μάλιστα, φεύγω.
—  Καί πότε ;
—  Σήμερον». . . είς τάς·δύο.
—  Είς τάς δύο ! Άλλ’ απόψε ήτο νά δει- 

πνήσωμεν είς τόν πύργον.
—  Έγραψα πρός τήν κυρίαν Σκώτ ζητών νά 

με συγχώρησή. Είμαι ήναγκασμένος νά αναχω
ρήσω άνευ αναβολής.
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—  Τώρα αμέσως ;
—  Τώρα αμέσως.
—  Κ α ί παγα ίνεις ;
—  Εις Παρισιού?.
—  Εϊς Πκρισίους ! Καί πώ; τόσον έξαφνα ;
—  Οχι τόσον έξαφνα. Πρό πολλού αελετώ 

τό πράγμα τοϋτο.
—  Καί δεν μ’ είπε; τίποτε ! . . . ’Ιωάννη, 

κάτι συμβαίνει . . . Είσαι άνήρ καί δεν έχω 
πλέον τό δικαίωμα νά σε μεταχειρίζομαι ώς 
παιδίον, άλλα τέλος πάντων είςεύρεις πόσον 
σε άγαπώ . . . Έάν σε βασανίζν) τι, εάν σ’ έ- 
νοχλή, διατί νά μή μέ το ε'.πης; "Ισως θά ήδ.υ- 
νάμην νά σοι δώσω καλήν τινα συμβουλήν. 'Ι
ωάννη, διατί πηγαίνεις εις ΙΙαρισίους ;

—  Δεν θά σάς το έλεγον . . . διότι θά λυ- 
πηΟήτε . . . άλλ’ όμως έχετε τό δικαίωμα νά 
το μάθετε . . . Πηγαίνω εί; Παρισίους νά ζη
τήσω την μετάθεσίν μου είς άλλο σύνταγμα.

—  Είς άλλο σύνταγμα ; καί ν’ άφήσγ,ς τήν 
Σουβινήν ;

—  Μάλιστα, ν’ άφήσω τήν Σουβινήν . . . 
επ' ολίγον, άλλα νά την άφήσω ; . . καί έγώ 
τό θέλω καί είνε ανάγκη.

—  Καί έγώ, ’Ιωάννη ; δεν συλλογίζεσαι λοι
πόν εμέ ; . . . έπ’ ολίγον ! . . . επ’ ολίγον ! . . 
άλλ’ ίσα ίσα πόσον άκόμη έγώ θά ζήσω ; ολί
γον. Καί κατά τάς τελευταίας μου ταύτας ή- 
μέρας, τάς οποίας οφείλω ε'ις τον Θεόν, ευτυ
χία μου Οά ήτο, ’Ιωάννη, ναί, ευτυχία μου νά 
σε αισθάνομαι εδώ πλησίον μου. Καί συ θέλεις 
νά φύγγς ! ’Ιωάννη,περίμενε ολίγον, λάβε υπο
μονήν καί δεν Ο’άργήση· περίμενε νά με καλέση 
ό πανάγαθος θεός, περίμενε νά υπάγω νά εϋρω 
έκεϊ τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου. Μή 
φύγγς, ’Ιωάννη, μή φύγγς.

—  Αν σεϊς με άγαπάτε, καί έγώ σάς άγα
πώ . . . καί το ε’ιξεύρετε.

—  Μ ά λ ισ τα  τ ό  είςεύρω.
—  Αισθάνομαι πρός υμάς τήν αυτήν εκείνην 

στοργήν, τήν οποίαν γσθανόμην οτε ή μην μι
κρόν παιδάκι, καί με ¿προστατεύσατε καί με 
άνεθρέψατε. Ή καρδία μου δεν μετεβλήθη, ου
δέποτε θά μεταβληθή . . . Άλλ’ έάν τό καθή
κον, έάν ή τιμή μ'ε άναγκάζουν νά φύγω . . .

•— Ά  ! έάν τό καθήκον σε άναγκάζγ καί ή 
τιμή . . . δέν λέγω πλέον τίποτε, 'Ιωάννη . . . 
Τά πάντα υποχωρούν, τά πάντα, τά πάντα ! 
'Αείποτε παρετήρησα ότι ήσο κάλλις-ος κριτής 
τού καθήκοντος σου, κάλλιστος κριτής τής τι- 
μ.ής σου . .  . Πήγαινε, τέκνον μου,πήγαινε’ δέν 
σ’ ερωτώ τίποτε, δεν θέλω τίποτε νά μάθω.

—  Καί έγώ θά σας ομολογήσω τά πάντα, 
άνεφώνησεν ό 'Ιωάννης,ήττηθείς ύπό τής συγ- 
κινήσεως. Καί είνε καλλίτερον νά είςεύρετε τά 
πάντα. Σείς μένετε έδώ, σεϊς, θά υπάγετε είς 
τον πύργον. . . θά την ίδή-ε πάλιν... εκείνην !
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—  Ποιαν . . . έκείνην ;
—  Τήν Μπεττίναν !
— Τήν Μπεττίναν !
—  Τήν λατρεύω, νοννέ μου, τήν λατρεύω !
—  “Ω, παιδάκι μου !
—  Συγχωρήσατέ με διότι σάς όμιλώ περί 

τοιούτων πραγμάτων . . . άλλά σάς τα λέγω, 
ώς θά τα ελεγον καί εί; τόν πατέρα μου. Καί 
έπειτα . . . ποτέ είς κανένα δέν ήμπόοεσά ποτέ 
νά κάμω λόγον περί αυτής, καί με ήρχετο νά 
σκάσω . . . Μάλιστα, τρέλα είνε, ή δποία,βαθ- 
μ.ηδόν καί άνεπαισθήτως μ' έκυρίευσε χωρίς νά 
το θέλ.ω, διότι εννοείτε καλώ; . . . Θεέ μ.ου ! 
έδώ μέσα ήρχισα νά την άγαπώ. Είςεύρετε, ότε 
ήλθε μ.έ τήν άδελφήν της . . . οί μικροί εκείνοι 
κύλινδροι τών χιλίων φράγκων, . . ή κόμη της 
ή οποία έλύθη . . . καί τήν έσπέραν είς τήν εκ
κλησίαν ; . . . "Επειτα μ’ επετράπη νά την βλέ
πω έλευθέίως, μετά πολλής οικειότητας . . . 
καί σεϊς ο ϊδι'ος, άκαταπαύστως μ’ έλέγετε περί 
αυτής έπαινών τήν γλυκύτητά της, τήν άγα- 
θότητα. Ιίοσάκις μ’ είπατε οτι δέν ύπήρχεν 
έπί τής γης πλάσμα καλλίτερον αυτής!

— Ιναί αυτή ήτο ή γνώμ.η μου . . . καί ά
κόμη είνε . . . καί κάνεις έδώ δέν την γνωρίζει 
καλλίτερα! μ.ου' διότι έγώ μ.όνος τήν είδον είς 
τάς κατοικίας τών πτωχών. Έάν είξευρες κάθε 
πρωί είς τάς επισκέψεις μα; πόσον είνε συμπα
θής καί γενναία ! Οϋτε ή δυστυχία τών άλλων 
ούτε τά παθήματα τήν καταπονούν . . . Άλλά 
δέν κάμνω καλά νά σ’ τα λέγω αυτά . . .

—  Οχι, όχι, νά την ίδώ πλέον δέν θέλω, 
άλλ’ όμως θέλω νά άκούω περί αυτής.

—  Δέν θά ά.παντήσγς είς τήν ζωήν σου, Ι 
ωάννη, γυναίκα καλλιτέραν καί έχουσαν εύγε- 
νέστερα. αισθήματα εί; βαθμόν τοιούτον, ώστε 
μίαν ημέραν— μ.έ είχε πάρη μαζί τη; είς ανοι
κτήν άμαξαν γεμ.άτην παιγνίδια, — έφερνε 
τά παιγνίδια αυτά είς £ν κοοάσιον άρρωστον, 
καί όταν τού τα έδωσε,διά νά το κάμγ νά γε- 
λάσγ, διά νά το διασκεδάσγ, τού ώμ,ίλει τόσον 
νόστιμ.α, ώστε σ’ έσυλλογιζόμ-ην καί έλεγα, 
τώρα τό ενθυμούμαι, έλεγα: «Ά χ ! καί νά ήτο 
πτωχή ! ». '

—  Ναί, νά ν*,το τττω/τ, ! άλλά όέν είνε !
—  ”Ω ! όχι . . . Τέλος πάντων, τί τα θέλεις, 

τέκνον μ.ου ! άφ’ ού ενοχλείσαι νά την βλέ- 
πγς καί νά ζγς πλησίον της, επειδή πρέπει, 
πρό πάντων, νά μή ταλαιπωρήσαι . . . πήγαινε 
μέ τήν ευχήν μου, πήγαινε . . . Καί όμως . . . 
καί όμως . . .

Ό γηραιός ίερεύς έγεινε σύννους, έκλινε τήν 
κεφαλήν είς τάς χεϊρ.άς του και έμεινεν έπί τινα 
ώραν σιωπηλός. “Επειτα δε έξηκολούθησε:

—  Καί όμως, ’Ιωάννη, ε’ιξεύρεις τί συλλογί
ζομαι ; Άφ’ότου ήλθεν ή Μπεττίνα είς τό Λογ- 
γεοάλ,τήν είδα τοσάκις, καί, τέκνον μ.ου, τώρα

σκέπτομ.αι, —  τότε δέν μ.’ έφαίνετο παράξενον 
μ’ έφαίνετο μάλιστα πολύ φυσικόν νά ένδιαφέ- 
ρωνται οι άλλοι περί σοϋ, —  άλλά τέλος πάν
των, περί σοϋ ώμ,ίλει πάντοτε, ναί, πάντοτε.

—  Περί έμ.οϋ ;
— Ναί, καί περί τού πατρός σου καί περί 

τής μητρός σου. Μετά πολλής περιεργίας έπε- 
θύμει νά μανθάνη πώς έζης, μέ ήρώτα νά της 
εξηγήσω τί έστιν ό στρατιωτικός βίος, όποιον 
βίον έχει ό άληθής στρατιώτης ό άγαπών τό έ- 
πάγγελμ,ά του καί εΰσυνείδήτως έκτελών αύτό; 
ΙΙαράξενον πράγμα, άφ’ ο του μέ τα είπες όλ’ 
αϋτά, είς τήν κεφαλήν μου γίνεται συρροή άνα- 
μνήσεων. Μυρία οσα μικρά πράγματα συναθροί
ζονται, συνενούνται . . .  'Ακούσε νά ίδγ,ς ! 
Προχθές έπανήλθεν έκ τής Χάβρη; μ.ετά μεσημ
βρίαν’ λοιπόν! μίαν ώραν μ.ετά τήν άφιξίν της 
ήτο έδώ, καί περί σού ποώτα μ,ού είπε. Μέ ή- 
ρώτησεν έάν μ.’ έγραψες, μήπως ήσθένησές καί 
πότε μέλλεις νά έπανέλθης, κατά ποίαν ώραν, 
καί έάν τό σύνταγμα Οά διέλθη διά τού χωρίου

—  Τί τό όφελος, νοννέ μου ; όλαι αϋταί α! 
άναμ.νήσέις είνε άνωφελεΐς.

—  "Οχι, δέν είνε άνωφελεΐς . . . Έφαίνετο 
τόσον ευχαριστημένη τόσον ευτυχής, μάλιστα, 
συλλογιζομένη ότι μετ’ ολίγον έμελλε νά σε ί- 
δή ! Τό άποψινόν δά δεϊπνον τό έθεώρει εορτήν 
καί πανήγυριν ! . . . Διότι έμελλε νά σε παρου
σίασή είς τόν γαμβρόν της, όστις ήλθε. Τήν 
στιγμήν αυτήν ψυχή δέν είνε εί; τόν πύργον, 
κανείς προσκεκλημένος δέν είνε άπόψε. Πολύ έ- 
πέμ.εινε είς τοϋτο, ενθυμούμαι μάλιστα καί τήν 
φράσιν τής·— ήτο αυτού δά είς τό κατώφλιον 
τής θύρας: «Πέντε μόνον θά είμεθα, μ.’ είπε, 
σεϊς καί ό κύριος 'Ιωάννης, ή άδελφή μου, ό 
γαμβρός μου καί έγώ» καί γελώσα προσέθηκε: 
«Σωστόν οικογενειακόν δεϊπνον». Καί ευθύς ά- 
νεχώοησεν, έγεινεν άστραπή. Σωστόν οικογε
νειακόν δεϊπνον! Είξεύρεις τί νομίζω, ‘Ιωάννη; 
τό είξεύρεις.

—  Μή τα πιστεύετε αυτά, νοννέ μου, μή 
τα πιστεύετε.

■—  ’Ιωάννη, πιστεύω ότι σέ άγαπά !
-*— Καί έγώ τό πιστεύω !
—  Καί σύ !
—  Όταν τήν άφήκα πρό εϊκοσιν ημε

ρών, ήτο πολύ τετκρκγμένη καί συγκεκινη- 
μένη ! Μέ έβλεπε περίλυπον καί δυστυχή. 
Δέν ήθελε νά μ.’ άφήσγι νά φύγω, ήτο έξω είς 
τήν θύραν τής έξω κλίμακος, καί ήναγκάσθην 
νά δραπετεύσω . . . ναί . . . νά δραπετεύσω. 
Ήμην έτοιμ.ος νά λαλήσω, νά έκραγώ, τά πάν
τα νά της είπώ. Άφ’ ού ¿προχώρησα πενήν
τα βήματα, έστάθην ολίγον καί έπέστρεψα 
πάλιν. Εκείνη δέν ήδύνατο νά με ίδή διότι μέ 
περιεκύκλωνε τό σκότος τής νυκτός, άλλ’ έγώ 
τήν έβλεπα είς τήν αύτήν θέσιν ακίνητον, έχου-
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σαν εκτεθειμένους εί; τήν βροχήν γυμνούς τούς 
ώμους της καί τούς βραχίονας, καί παρατη
ρούσαν πρός· τό μέρος μου. "Ισως είνε μωρία μου 

| νά νομίζω ότι . . . , ίσως ούδέν άλλο ήσθάνετο 
πρός εμέ ή άπλώς οίκτον μόνον. Άλλ' όχι, δέν 
ήτο οίκτος, διότι είςεύρετε τί έκαμε τήν άλ
λην ημέραν τό πρωί ; Ηλθε κατά τάς πέντε νά 
με ίδ·75 διαβαίνοντα μέ τό σύνταγμα, καί ό και
ρός ήτο φρικώήης,καί ό τρόπος μ.έ τόν όποιον 
μέ άπεχαιρέτιζε . . . “Αχ ! νοννέ μου ! νοννέ 
μ.ου ! . . .

—  Άλλά τότε λοιπόν, ύπέλαβεν ό τάλας ε
φημέριος σφόδρα τεταραγμ.ένος καί συγκεχυμέ
νος, άλλά τότε δέν εννοώ πλέον τίποτε. “Αν 
την αγαπάς, 'Ιωάννη, καί άν σε άγαπά !

—  Άλλά δι' αύτό ίσα ίσα πρέπει νά φύγω. 
Άν ήμην βέβαιος ότι εκείνη δέν ένόησε τόν 
έρωτά μου, άν ήμην βέβαιος ότι δέν συνεκινή- 
θη ! θά έμενα . . .  θά έμενα . . . διά νά άτ>ο- 
λαμβάνω τήν τέρψιν τού νά την βλέπω, καί 
θά την ήγάπων μακρόθεν, άνευ τής ελάχιστης 
έλπίδος, μόνον καί μόνον διά τήν ευτυχίαν τού 
νά την άγαπώ . .  .Άλλ’ όχι, ένόησε πολύ καλά. 
καί άντί νά με άποθαρρύνη . . . τέλος πάντων, 
ιδού τί μ.ε αναγκάζει νά φύγω . . .

— Όχι, δέν καταλαμ.βάνω πλέον. Είςεύρω, 
ταλαίπωρόν παιδί μου, ό'τι όμ.ιλούμεν περί

| πραγμάτων είς τά όποια δέν είμαι έντριβής... 
άλλά τέλος πάντων καί οί δύο σας εισθε άξιό- 
λογοι νέοι καί άξιέραστοι . . . Τήν άγαπάς ... 
Θά την άγαπήσνις . . . καί δέν θά δυνηθής!..

—  Καί τό χρήμά της, νοννέ μου, τό χρήμα 
της !

—  Καί τί πρός αύτό ! Μήπως διά τό χρήμα 
της σύ τήν ήγάπησες ; τουναντίον μάλιστα. Ή 
συνείδησίς σου, ’Ιωάννη μου, θά είνε κατά τούτο 
ήσυχος, καί τούτο άρκεϊ.

—  "Οχι, δέν άρκεϊ. Δέν άρκεϊ νά έχη τις 
καλήν περί εαυτού γνώμην, πρέπει καί οί άλ
λοι νά την συμ.μερίζωνται.

—  “Ω ! ’Ιωάννη, τίς έκ τών γνωριζόντων σε 
δύναταινάμφιβάλλη !

—  Τίς οίδε ; . . . Καί έπειτα υπάρχει άλλο 
τι ζήτημα πολύ σπουδαιότερον τού χρήματος 
καί σοβαρώτερον. Δέν της πρέπω.

— Καί δέν με λέγεις τίς άλλος είνε καλλί
τερος σου . .

-— Δέν πρόκειται νά έξετάσωμεν τί εΐμπορώ 
νά άξίζω,άλλά τί είν’έκείνη καί τί είμ’έγώ,καί 
ποία θά είνε ή ζωή της καί ποία ή ζωή μου. 
'Ημέραν τινά ό Παύλος— είξεύρετε αύτός τά 
λέγει ορθά κοπτά . . . άλλά διά τού τρόπου 

I τούτου τά πράγματα γίνονται σαφέστερα —  
ήτο ό λόγος περί αύτής. . . Ό Παύλος δέν ειχε 
τήν παραμικράν ιδέαν . . . άλλά καί πάλιν, ε
πειδή είνε καλός νέος,δέν θά ώμίλει ουτω πως. 
Λοιπόν,μ’έλεγε: «Αύτή θέλει άνδρα ό όποιος να



εϊνε ίδικός της, όλος ίδικός της, του οποίου 
μόνη φροντίς νά εϊνε πώς νά καταστήσή την 
ζωήν της καθημερινόν πανηγύρι, άνδρα τέλος 
πάντων ό όποϊος το παν νά θυσιάζή χάριν αυ
τής ένεκα του πλούτου της » . ’Εμέ, νοννέ [/.ου, 
μέ είξεύρετε . . . Τοιοΰτος σύζυγος δέν δύναμαι, 
δέν πρέπει νά είριαι, διότι ειρ.αι στρατιώτης καί 
θέλω στρατιώτης νά μείνω. Έάν ή τύχη του 
έπαγγέλματός μου μέ άποστείλη ποτέ φρουράν 
είς τρύπάν τινα των "Αλπεων ή εις άπώτατον 
χωρίον τής 'Αλγερίας, δύναμαι νά απαιτήσω 
νά με άκολουθήση ; Δύναμαι νά την καταδι
κάσω νά ζή ώς σύζυγος στρατιωτικού, οπερ εϊνε 
περίπου τό αυτό ως έάν ήτο αυτή στρατιώτης! 
Δέν βλέπετε πώς ζή σήμερον, μετά πόσης πο
λυτελείας και ελευθερίας ; . . .

"— Μάλιστα, είπεν δ εφημέριος, τό ζήτημα 
τοΰτο εϊνε πολύ σπουδαιότερου του ζητήματος 
τών χρημάτων.

—  Καί τόσον σπουδαίου, ώστε δέν υπάρχει 
δισταγμός. 'Γάς εικοσιν αΰτάς ημέρας τάς ο
ποίας διήλθον έν τώ στρατοπέδω μόνος, 0λ’ 
αυτά τά έσκέφθην . . . τά έμελέτησα, καί ε
πειδή τήν άγαπώ ώς τήν άγαπώ, πρέπει νά 
εϊνε πολύ ισχυροί οί λόγοι οί όποιοι μοί δει
κνύουν σαφώς τό καθήκον μου. Πρέπει να φύ
γω . . . μακράν, πολύ μακράν, όσον τό δυνατόν 
μακράν. Καί ναι μέν θά υποφέρω πολύ . . . αλ
λά δέν πρέπει νά την έπανίδω πλέον ! δέν πρέ
πει νά την έπανίδω πλέον !

Καί ταϋτα λέγων ό 'Ιωάννης κατέπεσεν έπί 
έδρας πλησίον τής εστίας καί ϊμεινεν έκεϊ κα
ταβεβλημένος,ό δέ γηραιός ίερεύς τόνπαρετήρει.

—  Νά σε βλέπω δυστυχή ! ταλαίπωρου μου 
τέκνου, σύ νά ϋποφέργ,ς τόσον ! . . . εϊνε πολύ 
σκληρόν, εϊνε πολύ άδικον ! . . .

Τήν στιγμήν έκείνην έκρούσθη ελαφρώς ή 
Ούρα.

—  "Α  ! είπεν ό εφημέριος . . . μή φοβείσαι, 
Ιωάννη , . . . κανένα δέν δέχομαι . . .

Καί πορευθεις ανοίγει τήν θύραν. 'Αλλά πα
ρευθύς ύπεχώρησεν ώς έάν είδε φάσμα ενώπι
ον του.

τίλ·;).
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Ο ΚΟΜΗΣ Τ Ο ΐ ΣΑΜΒΩΡ
* *1  ό οίκος ι ώ ν  Βουρδώνων.

Ή τελευταία νόσος του κόμητος τού Σαμ- 
βώρ έγεινεν αφορμή πολλοΰ έν τή δημοσιογρα
φία λόγου δχι μόνον διότι ό κόμης είναι ό 
έσχατος βλαστός του κυριωτάτου κλάδου τών 
Βουρβώνων, όστις σπουδαιότατον έπί αιώνας 
διεόραμάτισε πρόσωπον έν τή καθ’ όλου ιστο
ρία τής Ευρώπης, άλλά καί διότι ό θάνατος 
του  Ερρίκου του  Σαμβώρ, εάν έπήρχετο , θά

είχε πάντως όχι μικράν έπίδρασιν έπί τής ση
μερινής καταστάσεως τών πολιτικών κομμά
των έν Γαλλία καί κατ’ ακολουθίαν έπί του 
μέλλοντος τής μεγάλης έκείνης χώρας.

Ένομίσαμεν λοιπόν ότι δέν θά δυσηρέστει 
τούς άναγνώστας τής 'E n t in e  βραχύτατη τις 
Ιστορική σημείωσις περί του οίκου τών Βουρ
βώνων, τόσω μάλλον, όσω πολλάς ανακρίβειας 
έτυχε νά ίδωμεν έν διαφόροις παρ’ ήμιν δημο- 
σιεύμασι.ν ώς προς τόν οίκον έκεΐνον. Καί οί α
ναγραφόμενοι δέ τά νυν ώς συγγενείς τού κό- 
μητος,οί’Ορλεανίδαι,ό πρώην βασιλεύς τήςΝεα- 
πόλεως, ό πρώην δούξ τής Πάρμας, ό δον Κάρ- 
λος τής 'Ισπανίας, γεννώσι τήν περιέργειαν τών 
περί τήν ιστορίαν άτριβεστέρων του νά μάθω- 
σιν όποΐαί τινες ίστορικαί περιπέτειαι διέσπει- 
ραν τήν βουρβωνικήν δυναστείαν έπί τοσούτων 
Ευρωπαϊκών θρόνων καί διέσχισαν τό. ένιαΐον 
τοΰ ηγεμονικού εκείνου οίκου είς τοσούτους 
κλάδους.

Ή πρώτη δυναστεία, ήτις μετά τήν κατά- 
κτησιν τών Φράγκων καί τήν κατάλυσιν τής 
‘Ρωμ.αϊκής κυριαρχίας έβασίλευσεν έν Γαλλία 
είναι ή τών Μεροβιγγίων ή Μεροβιδών, οϋτω 
κληθεϊσα άπό παλαι,οτάτου τινός βασιλέως Με- 
ροβαίου. Ή δυναστεία αϋτη, ής τάς περιπε- 
τείας, συνδεδεμένας φυσικά πρός αύτήν τήν 
ιστορίαν τής Γαλλίας, δέν είναι τού παρόντος 
νά έξιστορίσωμεν, ήρξεν άπό τού 418 μ. X. 
μέχρι τού 752, οτε καθαιρεθέντος τού Μεροτ 
βίδου Χιλδερίχου τού I” περιήλθεν ό θρόνος είς 
δυναστείαν άλλην, τήν τών Καρλοβιγγίων ή  

Ιναρολιδών, ής έξοχώτατος βλαστός είναι ό 
είς αύτοκράτορα τής Δύσεως προχειρισθείς Κά
ρολος ό μέγας ή Καρλομάγνος, βασιλεύσασαν 
μέχρι τού 987. Ό τελευταίος τών Καρολιδών 
είναι Λουδοβίκος ó Ε’, ό ά ρ γ ί ΐ  (le fainéant) 
έπικληθείς, όστις άπέθανεν έν ηλικία εικοσιν 
έτών άτεκνος, φαρμακευθείς ίσως ύπό τής συ
ζύγου του Λευκής τή είσηγήσει Οϋγου τού Κα- 
πέτου, όστις ών ήδη δούξ τής Γαλλίας καί κό
μης τών Παρισίων άνεδείχθη βασιλεύς, ώρισε 
πρωτεύουσαν αυτού τούς Παρισιού; καί έγένετο 
αρχηγέτη; τής τρίτης δυναστείας, τής τών Κα- 
πετιδών.

Οί Ιναπετίδαι διαιρούνται είς τρεις κλάδους, 
τόν τών κυρίως Ιναπετιδών (987-1328), τόν 

.τών Βαλοά (1328-1589) καί τόν τών Βουρ
βώνων. Άποθανόντος τώ 1589 ατέκνου τού 
τελευταίου τών Βαλοά ’Ερρίκου τού Γ ό γαλ
λικός θρόνος περιήρχετο είς τόν 'Ερρίκον, υίόν 
τού ’Αντωνίου τού Βουρβώνος, δουκάς τής Βαν- 
δώμης καί τής ’Ιωάννας βασιλίσσης τής Ναυ- 
άρρας. Ό 'Ερρίκος ήτο διαμαρτυρόμενο; τό θρή
σκευμα καί είναι γνωστόν ότι πόλεμος έμφύ- 
λιος είχεν έκραγή τότε έν Γάλλιο: καί ότι ό 
βασιλεύς ήναγκάοθη δ ιά  τφ ν  όπλων νά κα τ«·*
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κτήση τό βασίλειόν του καί νά έζομώσή γενό- 
μενος καθολικός. Ό Ερρίκος λοιπόν ούτος ό 
Δ' ό καί μέγας ονομασθείς, ό δημοτίκώτατος 
ίσως πάντων τών βασιλέων οσοι κατέσχον τόν 
γαλλικόν θρόνον, είναι ό πρώτος τών Βουρβώ
νων βασιλέων. Κατήγετο δέ άπό 'Ροβέρτου 
κόμητος τού Κλερμόντου έκτου υιού τού βα- 
σιλέως Λουδοβίκου τού Θ ή "Αγίου Λουδοβί
κου (122G-1270).

Ό οίκο'ς τών Βουρβώνων έλαβε τό όνομα άπό 
τής μικρά; γαλλική; πόλεως Bourbon ΙΆ γ - 
cliambault (ρωμ. Castrum Borboriicnse καί Α- 
quae Borboniae) έν τώ νομώ τού Άλλιέρου, 
ήτις ήτο ή παλαιά έδρα τού οϊκού, ήγεμΟνεύ- 
σαντος τό κατ’ άρχάς τού τόπου έκείνου. Ή 

ικρά εκείνη πόλις ’έχει περί τάς πέντε χιλιά- 
ας κατοίκων καί σώζονται ακόμη έκεΐ τά έ- 

ρείπια τού μεσαιωνικού τών Βουρβώνων πύρ
γου. Ώνομάσθη δέ ,ή πόλις Bourbon l’Ar- 
chambault ΐνα διάκρίθή άπό άλλων γαλλικών 
πίλεων έχουσών τά άύτό όνομα Bourbon, άπό 
τίνος Archambault παλαιού άρχοντος τής χώ
ρας, άλλά καί ολή ή πέρίχωρος έπαρχία, έφ'ής 
είχον εκτείνει οϊ τής Bourbon άρχοντες τήν 
κυριαρχίαν των έκλήθη Βουρβωνική (le Bour
bonnais), ής πρωτεύουσα έγένετο έπειτα ή πό
λις Moulius. Περιελάμβανε Β’ ή Βουρβωνική 
τήν χώραν τού παλαιού γαλλικού λαού τών 
Αίδούων καί τοι πλέον. Τής Βουρβωνική;, άπό 
τού 913 ίδρυθείσης είς χωριστήν ηγεμονίαν, 
ήρξαν τρεις οίκοι συγγενεύοντε; πρός άλλ.ήλους 
έ; αγχιστείας. Ό 'Ροβέρτος, ό υιός τού βασι
λεύς Λουδοβίκου τού Θ', ό αρχηγέτης τών 
μέχρι τοϋδε υπαρχόντων Βουρβώνων, εϊναι καί 
δ πρώτος τού άπό τού 1272 άρξαντος έν τή 
Βουρβωνική τρίτου οίκου. "Ελαβε δέ τήν αρ
χήν ό Καπετίδης έ κείνος ήγεμονόπαις νυμφευ
θείς τήν Βεατρίκην τελευταίαν άπόγονον καί 
κληρονόμον τών κυριαρχικών έπί τής Βουρβω
νικής δικαιωμάτων τού δευτέρου οίκου. Άπό 
τούτου δέ ώς είπομεν τού "Ροβέρτου είλκε τό 
γένος ό πρώτος Βουρβώνος βασιλεύς τής Γαλ- 
λίας ’Ερρίκος ό Δ’ ό μετά τόν θάνατον τού τε- 
λ.ευταίου τών Βαλοά Ερρίκου τού Γ έχων 
πλείονα παντός άλλου δικαιώματα έπί τού 
βασιλικού θρόνου άτε Καπετίδης ών*.

I .  Δ ια λόγ ου; ε ίν ο ή το ν ; παράλιίπομεν τ ις  λεπ το
μέρειας ώς πρδς ια ς  δια χλα όώ σ ε:; τών άρχόντων τής 
Βουρζω νικής, οΓτινε; είχον χα τ’ άρχας τόν άπλοΟν τ ί 
τλον το δ  t i r e ,  ίιτειτα  δε, α τό  τοΟ 1 3 2 7 ,  τόν τοΟ δ ο υ - 
κός καί π ατρικίου. "ΟΟεν οϋτε περί τών Κονδί χάμνο- 
μεν λόγον, ούτε περί τ ή ; π ερα ιτίρω  τόχης τής Βουρ- 
δωνιχής, ήτις τορ 1 5 2 7  ί,νώΟη πρός τΐ,ν γαλλικήν μ ο 
ναρχίαν. Καί περί τών λχδόντων τόν τίτλον τοΟ Ϊουχος 
τοΟ Ό ρλεϊιν πρό τοΟ Φ ιλίπ π ου τοΟ άδελρού τοΟ Αου- 
οοδίχου Ιλ  οίδένα ώ σ α ύ τω ; χάμνομιν λόγον, διότι 
οχοπός ήμών είναι να σχιαγρα^ήοωμεν μόνον τά χατα
τοός Βουρδώνους χαί τοός συγγενείς αύτοΪς’Ορλίανίδαί·

Ό Ερρίκος ό Δ' έσχε υίόν τόν Λουδοβίκον 
ΙΓ', ούτος δέ τόν Λουδοβίκον ΙΔ' καί τόν Φί
λιππον τού Όρλεάν ή τής Αΰρηλίας, αρχηγέ
την τού δευτερότοκου κλάδου τών Βουρβώνων 
ή τών Όρλεανιδών. Ό βασιλεύς Λουδοβίκος 
ΙΔ’ άποθανών τώ 1715 άφήκε διάδοχον τόν 
δισέγγονον αύτόύ Λουδοβίκον τόν ΙΕ’, ού, άνη- 
λίκου οντος, άνεκηρύχθη έπίτροπος ό ύπό τό 
όνομα ’Λντιβασιλεύς (Régent) γνωστότατος 
δούξ τού Όρλεάν, υιός τού Φιλίππου καί ο
μώνυμος καί αυτός πρός τόν πατέρα. Τού Άν- 
τιβάσιλέως δισέγγονος εϊναι ό κατά τήν έπα- 
νάστασιν πολυθρύλητος δούξ τού Όρλεάν,δ κη
ρυχθείς δημοκρατικός, μετονομασθείς Φίλιππος 
Ίσοτης καί έπί τέλους καρατομηθείς.

Ούδε’ι; άγνοέΐ τάς δραματικωτάτας περιπέ
τειας τής Γαλλία; κατά τήν έπανάστασιν. Ό 
τότε βασιλεύων Λουδοβίκος Ι'Τ', ό εγγόνος τού 
Λουδοβίκου ΙΕ’, ό διά τής λαιμητόμου κατα- 
λύσας τόν βίον, άφήκε δύο τέκνα, τόν Λουδο
βίκον έκείνον τόν άΟλίως έν τή ειρκτή άποθα- 
νόντα, όστις καίπε: μή βασιλεύσα; ονομάζεται 
Λουδοβίκος ΙΖ’ καί μίαν θυγατέρα τήν Μαρίαν 
Θηρεσίαν Καρλότταν. Οί δύο αδελφοί τού Λου
δοβίκου Ι'Τ’, ό κόμης τής ΓΙροβιγκίας καί ό 
κόμης τού Άρτοά είχον μετά τού πλήθους τών 
αριστοκρατικών εγκαίρως έξέλθει τής Γαλλίας 
καί έσώθησαν άπό τής έπαναστατικής μαχαί- 
ρας, ήτις τόσας έθέρισε κεφαλάς.

Επέρχεται έπειτα ή κατάλυσι; τής δημο
κρατίας καί ή αυτοκρατορία τού μεγάλου Να- 
πολέυντος (1804), οί δεινοί έκεΐνοι πόλεμοι οί 
μεταμορφώσαντες τό πρόσωπον τής Ευρώπης 
καί τέλος ή ήττα τού αύτοκράτορος έν Βατερ- 
λώ (1815) καί ή είς τήν άγίαν Ελένην αιχμα
λωσία του. Παλινορθωθείσης τότε τής βασι
λείας έν Γαλλία έπανέρχονται οί Βουρβώνοι 
καί καθίσταται βασιλεύς ό κόμης τής Προβιγ- 
κίας ύπό τό όνου.α Λουδοβίκος ό 111’, ον Οα- 
νόντα τώ 1824 διαδέχεται δ άλλος αδελφός, 
κόμη; τού Άρτοά, ό ονομασθείς Κάρολος Γ. 
Ό Κάρολος I’ είχε δύο υιούς, τον δούκα τής 
Άγγουλέμης· τόν καί διάδοχον τού θρόνου ή 
δελφϊνα, οστις εϊχε νυμφευθή τήν έξαδέλφην 
του, θυγατέρα τού καρατομηθέντος βασιλέως, 
Μαρίαν Θηρεσίαν Καρλότταν,καί τόν δούκα τού 
Βερρύ, δολοφονηθέντα τώ 1820, ένώ έξήρχετο 
τού θεάτρου, ύπό τίνος Λουβέρ, όστις, βλέπων 
ότι ό δούξ τής Άγγουλέμης ήτο άτεκνος, ήθέ- 
λησε διά τού φόνου τού δουκός τού Βερρύ μή 
έχοντος μέν άρρεν τέκνον, άλλά νέου έτι όντος, 
νά έξαφανίση τόν πρωτότοκον κλάδον τών 
Βουρβώνων . Άλλ’ ή οούκισσα τού Βερρύ Κα
ρολίνα τής Νεαπόλεως .βραχύν χρόνον μετά τήν 
δολοφονίαν τού συζύγου έτεκε τέκνον όψιγόνον 
τόν ’Ερρίκον , είς δν έδωκαν τότε τόν τίτλον 
τού δουκάς τού Βορδώ ϊνα τιμήσωσι τήν πό-
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λιν. φτις πρώτη /.ατά τήν Παλινόρθωσιν Ανοιξε 
τάς πύλας αύτής εί; τους Βουρβώνους και τήν 
ονομασίαν του Θεοδότου (Dieudoniié). Έπί τή 
γεννήσει του βασιλικού παιδός είχε τότε χαρή 
χαράν ανεκλάλητου ή Γαλλία, ούδείς δ’ αγνοεί 
τάς λαμπρά; στροφάς, δε’ ών τον έχαιρέτισεν 
ö τότε βασιλικός τά φρονήματα Βίκτωρ Ούγ- 
γώ. Δι’έθνικής συνεισφοράς προσήνεγκον οί Γάλ
λοι εις τον νεογέννητον Βουρβωνίδην, οστις 
κατά τήν κοινήν προσδοκίαν έμελλε νά διαιώ
νιση τον πρωτότοκον κλάδον των Βουρβώνων, 
άλλ’ όστις έπέπρωτο αυτός νά είναι ό τελευ
ταίος του κλάδου εκείνου βλαστός, τόν ύπό του 
Φραγκίσκου του Α' τω 1532 θεμελιωθέντα καί 
υπό του Λουδοβίκου ΙΔ' όριστικώς περατωθέν- 
τα λαμπρόν πύργον του Cliambord. Ένεκα τής 
εθνικής έκείνης προσφοράς ό δούξ του Βορδώ, 
ο ύπό τών οπαδών του των λεγομένων νομιμο- 
φρόνων ονομαζόμενος Ερρίκος Ε ’, ώνόμασεν 
έαυτόν κόμητα του Σαμβώρ.

Ή έπανάστασις του ’Ιουλίου του 1830 έκ- 
Ορονίσασα τόν γέροντα Κάρολ,ον Ι ’/.αί έκβαλού- 
σα αυτόν έξόριστον πρώτον μεν ε’ις τήν’Αγγλίαν 
επειτα δέ εις τήν Αυστρίαν, οπου καί άπέθα- 
νεν ( I 830), έφερεν εις τόν θρόνον τόν τέως δού
κα τού Όρλεάν Λουδοβίκον Φίλιππον, υιόν τού 
κατά τήν έπανάστασιν λαβόντος, ώς είπομεν, 
το ονομα Φίλιππο; Ίσότης. Οϋτω λοιπόν άνέ- 
β·/ι εις τόν θρόνον τής Γαλλίας τω 1830 ό δευ
τερότοκος τών Βουρβώνων κλάδος, ό τών Όρ- 
λεανιδών ούδαμώς ληφθείσης πρό οφθαλμών 
τής παραιτήσεως τού γηραιού Καρόλου καί τού 
δελφίνος δουκός τής Άγγουλέμης ύπέρ τού μι
κρού τότε κόμητος τού Σαμβώρ. Ό Λουδοβί
κος Φίλιππος πλ.ήν τών θυγατέρων έσχε πολλά 
ά'ρρενα τέκνα, τόν Φερδινάνδον τού Όρλεάν, 
τόν δούκα τού Νεμούρ, τόν πρίγκηπα τού Ζοεμ- 
βίλ, τόν δούκα τού ’Ωμάλ καί τόν δούκα τού 
Μονπανσιέ. Οί υιοί δ’ ούτοι τού Λουδοβίκου 
Φιλίππου ζώσι πάντες πλήν τού πρωτοτόκου 
Φερδινάνδου τού Όρλεάν, οστις άπέθανε βασι
λεύοντος έτι τού πατρός πεσών άπό τής αμα
θής. Τούτου δ’ ό υίός είναι ό κληρονόμος τών 
δικαιωμάτων τού Λουδοβίκου Φιλίππου κόμνις 
τών Παρισίων καί ό πρό μικρού έπισκεφθείς τάς 
’Αθήνας δούξ τού Σάρτρ. Εις τούς κατέχοντας 
στρατιωτικούς έν Γαλλία βαθμούς έκ τών Όρ- 
λεανιδών τούτων ήγεμονοπαίδων καί τών τέ
κνων αυτών, άπέβλεπον τά επ’ εσχάτων ΰπό 
τής Δημοκρατίας λ.ηφθέντα γνωστά μ,έτρα. Ή 
έπανάστασις τού 1848 ίδρύσασα τήν δευτέραν 
γαλλικήν δημοκρατίαν έφυγάδευσε τόν τε βα
σιλέα Λουδοβίκον Φίλιππον άποθανόντα έν Αγ
γλία καί τούς οίούς αύτού, οΐτινες έμειναν έ- 
ςόριστοι μέχρι τής πτώσεως τού τήν δευτέραν 
δ/,μοκρατίαν καταλύσαντος αύτοκράτορος Να- 
πολέοντος Γ' (1870), ότε οί πρίγκιπες τού
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Όρλεάν έπανήλθον εις τήν προς τήν Γερμανι
κήν εισβολήν παλαίουσαν πατρίδα,υπηρέτησαν 
αυτήν ς-ρατιωτικώς καί ανέκτησαν καί τήν υπό 
τού Ναπολέοντος Γ’ δημευθεϊσαν μεγάλην αυ
τών περιουσίαν.Άπό τούΐ 830 ότε άνέβη εις τόν 
θρόνον ό Λουδοβίκος Φίλιππος κα.ταπατηθέν- 
των τών δικαιωρ.άτων τού πρωτοτόκου κλά
δου, μέχρι τού έτους 18/2 ούδεμία φυσική υ
πήρξε σχέσις μεταξύ τών Όρλεανιδών καί τού 
κάματος τού Σαμβώρ. ’Αλλά τω 1872 τής Ε 
θνικής Συνελεύσεως δεικνυούσης καί άλλως καί 
διά τής απομακρύνσεις τού θιέρσου άπό τής 
άνωτάτης αρχής φανεράς τάσει: πρός παλινόρ- 
θωσιν τής μοναρχίας, οί πρίγκιπες τού Όρλεάν 
θέλοντες νά διευκολύνωσι τήν παλινόρθωσιν 
ταύτην, άνεγνώρισαν έπισήμως τά δικαιώματα 
τού Σαμβώρ μεταβάντες εις Φροσδόρφ (έν Αυ
στρία), οπου ό κόμης διατρίβει. Κατ’ άκολου- 
θίαν δέ τής γενομένης ταύτ/,ς fusion, ώς τήν 
όνομάζουσι, τών δύο κλάδων τού βουρβωνικού 
οίκου, μέλλει, φαίνεται, καί ό κόμης τού Σαμ- 
βώρ νά ορίση τώρα ώς διάδοχον τών δικαιω
μάτων του τόν κόμν,τα τών Παρισίων, όπερ γε
γονός θά έχη ώς άμεσον επακολούθημα τήν εις 
έν συνένωσιν τών δυο έν Γαλλία βασιλικών κομ- · 
μ,άτων, τού τών Όρλεανιστών καί τού τών νο- 
μιμοφρόνων. Ό  κόμνις τού Σαμβώρ θά ήδύνατο 
κατά τό 1872 νά γείνη διά τής βασιλικά φρο
νούσες Εθνικής Συνελ,εύσεως βασιλεύς τής Γαλ
λίας, άλλ’ εις πάντας είναι γνωστόν ότι ή ε
πιμονή του εις τό νά έπαναφέρη τήν παλαιάν 
κρινόστικτον λευκήν σημαίαν τής μοναρχίας 
άντί τής άπό τής έπαναστάσεως δεκτής γενο- 
μέννις τριχρόου, έματαίωσε τούς εγκαρδίους 
πόθους καί τάς ένεργείας τών έν τή Συνελεύσει 
πλειονοψηφούντων βασιλικών. Καί αύται μέν 
είναι έν συνάψει αί περιπέτειαι τών δύο κλά
δων τών έν Γαλλί? Βουρβώνων, ίδωμεν νύν 
διά βραχυτάτων καί τούς συγγενείς κλάδους 
τής Ισπανίας, τής Νεαπόλεως καί τής Πάρμας.

Ένέτει 1700 άποθανόντος ατέκνου καί άνευ 
άλλων πλησιεστέρων συγγενών τού βασιλέως 
τής Ισπανίας, Καρόλου τού Β' άνεκηρύχθη βα- 
σιλεύςτήςΊσπανίας ό δούξ τής Άνδηγαυίας Φί
λιππος, δευτερότοκος υίός τού λεγομένου μ,εγά- 
λου δελφίνος ήτοι διαδόχου τού Λουδοβίκου ΙΔ”, 
οστις διάδοχος όμως είχε προαποθάνει τού πα
τρός. Ό Φίλιππος δ’ ούτος έκηρύχθη βασιλεύς 
τής Ισπανίας ύπό τό όνομα Φίλιππος ό Ε' διά 
διαθήκης τού Καρόλου Β- ώς συγγενής, διότι ό 
Λουδοβίκος ΙΔ όχι μόνον είχε σύζυγον Ισπα
νίδα ίνφάντι δα, άλλ’ ήτο καί υίός ίνφάντιδος" 
ΰθεν, τού πρωτοτόκου υιού τού δελφίνος καί 
τών απογόνων αυτού μή δυναμένων νά δεχθώσι 
τό Ισπανικόν στέμμα ένεκα τών έπί τού γαλ
λικού θρόνου δικαιωμ.άτων των, ήρχετο φυσι- 
κώς ό δευτερότοκο; Φίλιππος ώς πλείονα παν·*
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τός άλλου δικαιώματα έχων. Άλλ’ ό αύτοκρά- 
τωρ τής Γερμανίας Λεοπόλδος Λ’ ό Αυστρια
κός προέβαλε μ.ετ’ ού πολύ όμοίας άξιώσεις 
πρός τάς τού Λουδοβίκου έπί τού ισπανικού 
θρόνου διότι καί αύτός ήτο υίός καί σύζυγος 
ίνφάντιδος, μέ τήν διαφοράν όμως ότι ή μήτηρ 
καί ή σύζυγός τού Λουδοβίκου ήσαν πρεσβύτε- 
ραι τής μ.ητρός καί τής συζύγου τού Λεοπόλδου. 
Όθεν ό έγγονός τού Λουδοβίκου Φίλιππο; καί 
ό υίός τού Λεοπόλδου άρχιδούξ Κάρολος (ό βρα- 
δύτερον, μετά τον θάνατον τού άδελφού του ’Ι
ωσήφ τού Λ' γενόμ.ενος αύτοκράτωρ τής Γερμα
νίας ύπό τό όνομα Κάρολος Τ̂’) ήρισαν πρός άλ- 
λήλους περί τής κατοχής τού θρόνου καί ή δει
νή εκείνη ερις, εις ήν περιεπλέχθη τό πλεΐστον 
τής Ευρώπης ονομάζεται ό περί διαδοχής τού 
ισπανικού θρόνου πόλεμος. Δεν έχομεν έδώ νά 
άφηγηθώμ.εν τά κατά τόν πόλεμον τούτον,όσ- 
τις μεγίστην έχει σπουδαιότητα έν τή νεωτέρα 
τής Εύρώπης ιστορία, λέγομεν μ.όνον ότι έληςε 
διά τών συνθηκών τής Ουτρέχτης καί τής Ρα- 
στάδης (1713-4)δι’ ών πλεΐσται μέν έγένοντο 
μεταβολαί εις τά ευρωπαϊκά πράγματα, άνεγνω- 
ρίσθή δ’ ό Βουρβώνος Φίλιππος ό Ε ώς βασιλεύς 
τής Ισπανίας καί δι’ αύτού άρχεται ό κλάδος 
τών Βουοβώνων τής Ισπανίας. Εξ σύν τώ Φ.ι- 
λίππω Βουρβώνοι έβασίλευσαν έν Ισπανία μ.έ- 
χρι τού 1808, ότε ό τότε πανίσχυρος Ναπολέων 
6 Λ’ έχειροτόνησε καί τής χώρας έκείνης βα
σιλέα τόν αδελφόν του ’Ιωσήφ, άλλά τώ 1813 
έπανέκτησεν ό Βουρβώνος Φερδινάνδος Ζ τόν 
θρόνον κηρύξας διά διαθήκης διάδοχον τήν θυ
γατέρα αύτού ’Ισαβέλλαν Β' ήτις καί άνέβη εις 
τον Οοόνον τώ 1833. Άλλ.’ ό άδελφός τού Φερ- 
δινάνδου δον Κά.ρλος ήρνήθη νά άναγνωρίση 
τό νόμ.ιμον τής ούτω κανονισθείσης διαδοχή: δι- 
ατεινόμενος ότι οί Βουρβώνοι όντες γαλλικής 
δυναστείας βλαστοί ώφειλον νά άποδέχωνται 
τόν έν τή γαλλική μ.οναρχία ισχύοντα σαλικόν 
λεγόμενον νόμον, καθ’ ον άποκλείονται τού θρό
νου αί γυναίκες, οί δέ περί τήν ’Ισαβέλλαν πά
λιν δίίσχυρίζοντο ότι ό έν Ισπανία βασιλεύων 
βουρβωνικός κλάδος έπρεπε νά άποδεχθή τά τής 
ισπανικής μοναρχία; νόμιμα, καθ’ ά έβασίλευον 
έν ελλείψει άρρενος γόνου τά θήλεα τέκνα, οτι 
δ’ άλλως ή διαθήκη τού βασιλέως είχε λύσει ό- 
ρις-ικώς καί άμετακλήτως τό ζήτημα. Έκ τού
του προήλ.θε φοβερός έμφύλιος πόλεμος μεταξύ 
τών οπαδών τής απολύτου μοναρχίας ύποστη- 
ριζόντων τόν δόν Κάρλον καί τών συνταγμα
τικών μαχομ-ένων ΰπέρ τής Ίσαβέλλης, οστις 
έπί έπτά όλα έτη παρετάθη μαστίζων τήν’Ισ- 
πανίαν. Ό  νύν ζών δόν Κάρλος, ον εϊχομεν Γ8η 
καί έν Άθήναις καί οστις ήθέλησε καί αύτός 
εμφύλιον ύποκινήσας πόλεμον νά διεκδίκηση 
πρό τινων έτών τά δικαιώματα του είναι έγγο- 
νος εκείνου τού δόν Κάρλου. Ό κόμης τού Σαμ-
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βώρ ώς ύπέρμαχος τού θείου δικαίου καί τής 
νομιμοφροσύνης έχει κηρυχθή ΰπέρ τού δόνΚάρ- 
λου καί εις ούδεμ.ίαν εύρίσκεται σχέσιν πρός 
τόν έν Μαδρίτη τά νύν βασιλεύοντα υιόν τής 
’ΙσαβέλλαςΆλφόνσον τόν IIV, οστις πρό τινων 
έτών άνέκτησε τόν Ισπανικόν θρόνον έξ ού τώ 
1808 είχεν έκβληθή ή μ.ήτηρ του. Έκ πάντων 
τών θρόνων, έφ’ ών έκάθησαν γόνοι τού περι
κλεούς καί ίστορικωτάτου οίκου τών Βουρβώνων 
μόνος ό Ισπανικός κατέχεται έτι ύπό Βουρβω- 
νίδου, άλλά καί τούτον τόν Βουρβωνίδην θεω
ρεί ώς παρανόμως βασιλεύοντα ό κυρίώτατος 
τού όλου οίκου αρχηγός. Διακλάδωσις τού ι
σπανικού οίκου τώνΒουρβώνων είναι ό οίκος τής 
Νεαπόλεως.Δέν προτιθέμεθα βεβαίως καί ένταύ- 
θα νά έκθέσωμεν τήν κατά τόν παρελθόντα αι
ώνα πολύπλοκου καί περίεργον ιστορίαν τού βα
σιλείου τών δύο Σικελιών. Θέλ.ομεν μόνον νά 
δείξωμεν πώς οί Βουρβώνοι έβασίλευσαν έν Νε- 
απόλει.

Μετά τό τέλος τού πολέμ.ου τού . περί ,διαδιο- 
χής τού θρόνου ή Ισπανία διά τών γενομένων 
συνθηκών άπώλεσε τό τέως εις αύτήν άνήκον 
βασιλείαν τής Νεαπόλεως ή τών ί>ύο Σικελιών 
καί ή μέν Νεάπολις έδόθη εις τήν Αύστρίαν,. ή 
δέ Σικελ.ία εις τόν δούκα τής Σαβοΐας, άλλά 
κατά τό έτος όμως 1735 άνέκτησε καί πάλιν 
τό βασίλ.ειον εκείνο ό ισπανικός οικος καί βασι
λεύς τής Νεαπόλεως άνηγορεύθη εις έκ τών 
υιών τού Βουρβωνίδου Φιλίππου Ε βασιλέως 
τής Ισπανίας, ό Κάρολος ή δόν Κάρλος Δ', 
άλλ’ άποθανόντος άτέκνου τώ 1759 έν Ισπα
νία τού άδελφού τού Καρόλου Φερδινάνδου τού 
'Τ , έπορεύθη ό Κάρολος εις τήν Ισπανίαν, έ- 
γένετο βασιλεύς τής χώρας έκείνης ύπό τό ό
νομα Κάρολος Γ (έν ώ έν Νεαπόλει ήτο Δ ) 
/.αί άφήκεν έν Νεαπόλει ώς βασιλέα τόν οκτα
ετή τρίτον υιόν του Φερδινάνδον καί αύτόν κα- 
λούμενον. Ό Φερδινάνδος ούτος Φερδινάνδος 
Δ' καλούμενος ώς, βασιλεύς τής Νεαπόλεως καί 
Φερδινάνδος Λ’ ώς βασιλεύς τών δύο Σικελιών, 
όστις είναι κυρίως ό πρώτος τών Βουρβώνων 
τής Νεαπόλεως,άπώλεσε τφ 1806 τήν Νεάπο- 
λιν άρπαγεΐσαν ύπό τού Ναπολέοντος καί παρ' 
αύτού δοθεΐσαν πρώτον μέν εις τόν άδελφόν του 
Ιωσήφ, έπειτα δέ εις τόν Μυράτην καί περιω- 
ρίσθη εις μόνην τήν Σικελίαν. Τώ 1815 άνέ
κτησε τήν Νεάπολιν ό Φερδινάνδος Λ’, άπο- 
θανών δέ τω 1825 άφήκε διάδοχον τόν Φραγ
κίσκον Λ', ον πάλιν διεδέχθη τώ 1830 ό Φερ- 
δινάνδος Β' ό στιγματισθείς διά τού όνόμ.ατος 
βασιλεύς Βόμβας. Ό νεαρός τού Βόμβα υίός 
Φραγκίσκος ό Β ’ άναβάς εις τόν θρόνον τώ 
1859 είναι ό τελευταίος Βουρβώνος βασιλεύς 
τής Νεαπόλεως. Κυριευθέντος τού Κράτους 
του ύπό τού Γαριβάλδη καί τών δυνάμεων τού 
Βίκτωρος Εμμανουήλ , ο'ίτινες έξεπροσώπουν
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τήν έθνικήν έν ’Ιταλία θέλησιν, κατέφυγεν ό 
Φραγκίσκος είς τήν Γαέταν σ.ετά τή; συμπα
θούς αύτού συζύγου Μαρία; της Βαυαρικής 
καί άντέταζεν εκεί άντίστασιν ύπέρ του; τρεϊ; 
μήνα; ηρωικήν, κινήσασαν σχεδόν τήν συυ.πά- 
θειαν ολοκλήρου τη; Ευρώπη; και τουλάχι
στον έντίμω; καί ένδόξω; θέσασαν τέρμα εί; 
τήν πλήρη Αμαρτημάτων κυβέρνηβιν τών Βουρ
βώνων τής Νεαπόλεω;. Τή 13 Φεβρουάριου 
1861 κατέλιπε τήν Γαέταν ό βασιλεύς, ή δέ 
Νεάπολις καί ή Σικελία ήνώθησαν προ; τήν 
λοιπήν ’Ιταλίαν υπό τό σκήπτοον του Βίκτω- 
ρος ’Εμμανουήλ. Ό  κόμη; του Σαμβώρ ευμε
νέστατα διάκειται πρός τόν έκπτωτον βασι
λέα τής Νεαπόλεω;,οστι; καταλέγεται μεταξύ 
τών έπισκεφθέντων αΰτόν εί; Φροσδόρφ κατά 
τήν έπελθούσαν αύτώ βαρεϊαν ασθένειαν.

Καί ό κλάδος δε τών Βουρβώνων τής ΙΙα’ρ- 
υ.ας παρήχθη έκ ~οϋ ισπανικού. Άφ’ οΰ δηλα
δή έξέλιπον οί άρρενε; γόνοι τού οίκου τών 
Φαρνέσων δουκών τής Πάρμα;, ή κληρονομιά 
τού δουκάτου περιήλθεν εί; τήν Ελισάβετ τήν 
έκ Φαρνέσων δευτέραν σύζυγον τού πρώτου τών 
έν ’Ισπανία Βουρβώνων Φιλίππου τού Ε', ήτις 
παοεχώρησεν αυτό εί; τόν υιόν τη; Κάρολον, 
τούτου δέ λαβόντος (1735) τό στέμμα τών 
δύο Σικελιών,ώ; είπομεν ανωτέρω,παρεχωρή6η 
τό δουκάτο·/ εις τόν αύτοκράτορα τής Γερμα- 
νίας. Άλλά διά τής συνθήκης τού Άκυϊσγρά- 
νου (1748), δι’ ής έτέ6η τέρμα είς τόν περί 
τής διαδοχή; τού αυστριακού θρόνου πόλεμον, 
τό δουκάτον τη; Πάρμα; έδόΟη είς τόν δεύτε
ρον υιόν Φιλίππου τού Ε ' καί ’Ελισάβετ τής έκ 
Φαρνέσων, τόν ινφάντην δόν Φίλιππον. Οί από
γονοι τούτου τού Φιλίππου ηγεμόνευσαν τής 
Πάρμα; μέχρι τών χρόνων τής πρώτη; γαλλι
κής δημοκρατίας καί τού Ναπολέοντος, στε- 
ρηθέντε; δέ τότε τήν τής Πάρμα; αρχήν ένεκα 
ποικίλων πολιτικών περιπετειών, καί λαβόντε; 
άπο τού 1801 μέχρι τού 1808 τόν τίτλον βα- 
σιλέως τής Έτρουρίας, ανέκτησαν πάλιν τώ 
1847 μετά τόν θάνατον τής Μαρίας Λουίζης 
συζύγου τού μεγάλου Ναπολέοντος, εί; ήν τώ 
1815 είχε δοθή τό δουκάτον, τόν θρόνον τής 
Πάρμας, Sv καί διετήρησαν έω; ου καί τό δου
κάτον εκείνο ήνώθη πρός τό λοιπόν βασίλειον 
τής ’Ιταλίας. Οϋτω λοιπόν καί ό νύν φέρων 
τόν τίτλον τού δουκό; τή; Πάρμα; καταλέγε- 
ται μεταξύ τών εκπτώτων Βουρβωνιδών.
- Τοιούτο; είναι ώς έν βραχύτατη σκιαγρα

φία ύ βίος τού περικλεούς τούτου οίκου, βίος 
οστι; πλέον παρά ποίσης άλλης ήγεμονικής δυ
ναστείας συνδέεται στενώτατα πρός αυτήν τήν 
ιστορίαν τής νεωτέρας Ευρώπης.
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Ο ΚΤΩΝ TOT ΛΟΧΟΥ.

«Μέ είχαν ρίξει χάμου, σέ μίαν άκρη, ’πίσω 
άπό κάτι χαμόκλαδα δεμένον χεροπόδαρα. 01 
Άράπηδε; σάν έφαγαν τό χ^υαχοιχ  των έξα-, 
πλώθηκαν έπάνω ’;  τόν άμμο, έτυλίχθηκαν 
μέ τά βουρνούζιά των καί . . . καλήν νύκτα!

Εστερα άπό ένα τέταρτο όλοι του; ροχάλιζαν. 
Δυό σκοποί περπατούσαν έπάνω κάτω σέ κάθε 
άκρη τού στρατοπέδου.

• Καλά ! είπα μέ τόν νού μου, αύριο τά λέμε. 
Οά σά; τ ΐ  χάψω .Ιά σχη , μιά χαρά . —  Είχα 
μιά θέρμη που μέ δαιμόνιζε. — Να τώξεραν καν 
τα παιδιά τού Λόχου πού είμαι, έλεγα μέ τόν 
νούν μου, θάρχονταν νά μέ γλυτώσουν άπό τά 
νύχια αυτών τών Βεδουίνων. Μά πώς διάβολο 
θέλει; νά τό ξέρουν; εγώ εΰγήκα σ ε ρ γ ιά η  έξω 
άπ’ τό στρατόπεδο- τσούπ ! νά σου καί πέφτω 
ς’ ένα καρτέρι- μ’ άρπάζουν οί Άράπηδε;’ ποιό; 

έ είδε ποιός μέ ξέρει.Τά συντρόφια θά νόμισαν 
ίχω; άλλο πώ; έκατρακύλησα άπό κανένα 

γκρεμνό:
»Ξάφνου νοιώθω μιά δροσιά ; ’ τό πρόσωπό 

μου" γυρνώ καί τί νά ίδώ ; δυό μάτια λαμπερά 
μ’ έτήραγαν ήσυχα ήσυχα. Μωρέ κύττα ’κεΐ ! 
ό σκύλος τού Λόχου, είπα μέσα μου. Είχε καιρό 
πού τόν είχαμε μαζί μας, καί άμα έβαζα τήν 
σάλπιγγα ; ’ τό στόμα μου καί έφώναζα T a p a  
τα  τά  νά σου καί μοΰπερνε τό κατόπι καί περ
πατούσε μυρίζοντας τά χνάρια μου.

»Ό σκύλος, τό λοιπόν, μ’ έκύτταε κουνών
τας τήν ούρά του. Δίχως άλλο θάχε κάτι ’;  τό 
νού του. Κ’ έγώ είχα κάτι ’;  τό νού μου. "Ι
σως είχαμε καί οί δυό τό ίδιο.

»—  Στάσου, τού λέγω. Μέ τά δόντια μου 
τραβώ ένα κομμάτι άπ’ τόν μανδύα μου- κράκ ! 
τό ξεσχίζω οσο νά πή; δυό καί τό βάζω μέσα 
τά δόντια τού Μαραφέτη'άνοίγει τό ς·όμα του, 
τό χάφτει, μά βλέπει πώ; δέν τρώγεται καί 
τό μασσά έτσι γιά τόν τύπο.

»—  "Ακούσε,τού λέγω, καί τόν έτήραγα ’; 
τά μάτια, νά τό πάς ίσα’ ; τόν Λόχο" καϋμέ- 
νε, κύττα καλά ! νά τό πάς.

• Τεντόνει τά πόδια του, κουνάει τ’ αυτιά 
του καί έξαφνα σάν νάννοιωσε τί τού είπα, τό 
ρίχνει ’;  τήν τρεχάλα.Ό σκοπός τόν βλέπει,καί 
δέν τόν άφίνει νά περάσή. «Στάσου νάίδή;», 
λέγει, κι’ ό κατεργάρης αρχίζει νά κουτσαίνγ, 
μά τόσο πολύ, πού ή μούρη του άκουμβά κάτω 
’;  τόν άμμο- κ’ έτσι περνά εμπρός άπό τόν Ά - 
άπη. Αύτός πού τόν βλέπει έτσι άρρωστο τού 
ίνει μιά μονάχα μέ τό κοντάκι τού τουφεκιού 

του καί τόν πέτα πενήντα βήματα μακρυά.
»Τότε ό Μαραφέτης σηκόνεται έπάνω μ’ένα 

πήδημα- τό βάζει ’ς τά πόδια,κι’ άν τόν πιά- 
σγ,ς."Υστερα άπό λίγαι; ώραις τό μέρος έπάρ- 
Οηκε άπ’ τούς ’δικού; μα; κ’ έγώ έγύρισα ;’ τό

στρατόπεδο μαζί τους καί μέ τό Μαραφέτη 
πού μέ πήρε πάλιν τό κατόπι . »

*

* *

Καί ό σαλπιγκτής περατώσα; τήν άφήγησιν 
αυτού έκλινε πρός τό ήμίσβεστον πύρ περί τό 
όποιον συνώκλαζον δέκα δώδεκα στρατιώται.

—  "Ετσι, δέν είνε, τ’ άδέρφι ;Χάσμημα άπε- 
κρίνατο αύτώ, κύων δέ μέτριος τό άνάστημα, 
μέλας, τραχύ έχων καί έν αταξία τό τρίχωμα 
έγερθεί; έκαθέσθη έπί τών νώτων αύτού; ήδυ- 
παθώ; τανυσθείς.

Αίφνης ήνωρθώθη, τεταμένην έχων την ου
ράν, τεταμένον τόν τράχηλον, καί θορυβωδώς 
γρύζων άπεμακρύνθη τριποδίζων.

—  Τί έχει; ήρώτησε τών περικαθημένων τις.
Ό σαλπιγκτή; ύπετονθορισε' «έτσι μού φαί

νεται πώ; οί Πρώσσοι δέν είνε μακρυά. »
— Μή χάνεσαι ! είπεν ό λοχίας. Σήμερα 

τό πρωι έγεινε μάχη' δέν ε’ιμπορεί νά ςαναρχί- 
σγ τό βράδυ. Κ'έπειτα. οί αρχηγοί θά τώξεραν.

Μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρα; ό κύων έπα- 
νήλθε κεκαλυμμένος ύπό πηλού, καταπεπτω- ; 
κυϊαν έχων τήν ουράν, παρατηρών έπιμόνως, 
καί άνησύχω; τά δάση υπέρ τά όποια νέφη 
πυκνά ήωρούντο έν τή νυκτί.

—- Κ' έγώ σάς λέγω πώ; οί Πρώσσοι δέν 
είνε μακρυά, είπε καί πάλιν ό σαλπιγκτή; πε- 
ρίφροντις παρατηρών τόν κύνα.

—  Μή χάνεσαι ! έπανέλαβεν ό λοχίας,οστι; 
περιτυλιχθεί; διά τής κάππας του δέν έβράδυνε 
ν’ άποκοιμηθή, ώ; καί οί συστρατιώτα*, αυτού, 
έν ώ ό κύων προτεταμένον έχων τό ρόγχος καί 
τεταμένον τό ού; έφαίνετο άκροώμενο; πράγ
ματός τινο; μακράν όντος.

*
* 9

"Αμα τή άνατολή τού ήλιου, λευκαίνοντας 
καί φαιδρύνοντο,ς διά τών άκτίνων του τό χω- 
ρίδιον Βωμόν, οί στρατιώται έκαθάριζον τά 
όπλα αυτών.

Τήν προτεραίαν είχε συναφθή μάχη έν Βου- 
λοβοά, ώς είχεν είπει ό λοχίας" σήμερον άνε- 
παύοντο. Οί αξιωματικοί έπεθεώρουν τούς άν- 
δρας αυτών, έν ω οί στρατηγοί προεγευμάτι- 
ζον. ’Απαράλλακτα όπως έν τώ στρατώνι.

"Εξαφνα, εί; τό μέσον τού στρατοπέδου πί
πτει μία όβίς. Έκπληκτοι πάντες θεωρούσιν 
άλλήλους. Πόθεν ήλθεν ; Ούδείς γινώσκει. Έ - 
γένετο ρήγμα έν τώ μέσφ ένό; τάγματος.

Τό στρατόπεδον τώρα ομοιάζει πρός μυρ- ' 
μηκιάν ύπό οπλής ϊππου λεηλατηθεΐσαν οί 
στρατιώται τρέχουσιν έδώ, εκεί, αγωνιώδεις, 
περίτρομοι- συντάσσονται έν τάχει, άτάκτω;, 
καί έπί τού δάσους, ό'που χθές τήν εσπέραν ό 
κύων έθεώρει συμπυκνουμένας τά; νεφέλας τής 
νυκτός, καπνός ανέρχεται, καλύπτων τά κυα-
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νούν τού ουρανού διά τών έκσφενδονουμένων, 
καί συριζόντων μυδραλλίων.

Περί τό στρατόπεδον συνάπτεται μάχη.
— Ό Μαραφέτης τό είχε νοιώσει πώ; ήταν 

οί Πρώσσοι ! έψιθύριζεν ό σαλπιγκτής.»
*

* *

Ό  ήλιος δύει ¿πίσω τών δασών καί ή μά
χη έξακολουθεϊ. Τί κάμνουν ; Ούδείς είξεύρει. 
Πυροβολούν έν άταξίγ ύπό τήν χάλαζαν τών 
εχθρικών σφαιρών καί οβίδων. Πού πηγαίνουν; 
Ούδείς είξεύρει. Κάμπτονται, όπισΟοχωρούσι, 
διασκορπίζονται. Ό δυνάμενος σωθήτω. Ί Ιτ- 
τήθησαν, έτράπησαν είς φυγήν.

Το χωρίον είνε ερυθρόν τόρα; ερυθρά τά α
λώνια ύπό τής λάμψεω; τού δύοντο; ήλάου' 
έρυθραί αί οδοί έκ τής»φύρδην μίγδην παρό
δου τών έρυθρών περισκελ.ίδων τών πρζών έ
ρυθραί αί οΐκίαι ύπό τών πυρών τή; ,μάχη; 
έμπρησθεΐσαι. -  , Χ

*
* *

Όπίσω συστάδο; δένδρων τέσσαρες «τρατι- 
ώται, μελανήν έκ τής πυρίτιδος καί διεσχι- 
σμένην έχοντε; τήν στολήν, ήκροώντο τών έπί 
τή; κορυφής τού λόφου αραιών πυροβολισμών.

—  Τελείωσε, είπεν ό λοχίας διά βραγχνής 
οωνής, άπομάσσων μέ τόν λαιμοδέτην αύτού 
τό διά τής χειρίδο; τού έπενδύτου του διαρ- 
ρέον αίμα. Τά χέρι μου έσπασε.

—  Θαρρώ πώς έχω μιά σφαίρα ’ς τή ράχη 
μου.έψιθύρισε στρατιώτης τις, περιδέων διά 
τού μανδυλίου αύτού τήν κεφαλήν συστρατιώ
του, ούτινος ό ανοικτός χιτών έφερε κηλίδας 
αιματηρά;.

—  Τί θά κάμωμε ; ήρώτησεν ούτος θεωρών 
τόν λ.οχίαν.

—  Θά φύγωμε. Άφ’ ού έτσι κ’ έτσι εί'μα- 
σθε χαμένοι, καλ.λίτερα νά τά πάμε ’ς τούς 'δι
κούς μας τά κουφάρια μας παρά ’ς τούς Πρώσ- 
σους· θά ίδούνε καν πώς πολεμήσαμε.

—  Τό λοιπόν κανείς δέν είδε τόν Μαρα-

? έ τ ’ν  ,Τήν έρώτησιν ταύτην άπέτεινεν ό σαλ,πιγ- 
κτής όκλαδόν καθήμενος ύπό δένδρον παί κα- 
θαρίζων τό ό’πλον του.

Ό δεκανεύς έσκέφθη πρός στιγμήν.
—  Κι’· ό'μως θαρρώ νά τόν άκουσα κάπου.
Σιγή έπήλθεν, είτά δ’ αίφνης'
—  Καί ή σημαία ;
— Τήν έκρατούσεν ό ύπολοχαγός Φουρνιέ, 

είπεν ό πρώτος στρατιώτης" έσκοτώθηκε" τόν 
είδα μέ τά μάτια μου’ τότε τήν άρπαξεν ένας 
λοχαγός. Έσκοτώθηκε κι’ αύτός. Τότε ένας 
στρατιώτης τού έκτου λόχου τήν έξέσχισε, 
τήν έκαμε κουβάρι καί τήν έκρυψε κάτω άπό 
τό άμπέχονόν του. Ένα τάγμα Πρώσσων είχε
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στρυμώξει αύτόν καί άλλους δώδεκα εις έναν 
τοίχο. Ό  στρατιώτης ¿λιγοθύμησε- είχε πά
ρει μια σπαθιά ’ς τό πρόσωπο- καί τόν είδα 
που σήκονε τα χέρια του 'ς τούς άλλους στρα- 
τιώτας καί τους έδινε τήν σημαία. Ύστερα 
πειά δεν ’ξεύρω τ ί  άπέγεινε.

—  Ποιος λες νά τήν πήρε ;
—  Κανένας Πρώσσος.
Βλασφημία άγανακτήσεως εξετέμφθη.
Ό  σαλπιγκτές ήγέρθη r «Πάμε νά ίδοϋμέ;»
Ό  λοχίας ύψωσε τούς ώμους καί δεικνύων 

τήν μέχρι των προπόδων του λόφου, καταλη- 
φθέντος υπό τής σκοτίας τής νυκτός, περιε- 
λισσομ-ένην ατραπόν :

—  Δρόμο-! είπεν.

Ή  οδός έςετείνετο, φαιά ΰπό τής βροχές, 
μεταζύ των άγρών καί τών τάφρων, έν αίς αί 
σταγόνες κατέπιπτον πλαταγούσαι. Οΰδείς έ- 
φαίνετο. Κύων τις ¡¿όνον καταλασπωμένος, ει
δεχθές τό τρίχωμα,τεταπεινωμένην εχων τέν 
ουράν έτρεχε παρά το χείλος τής τάφρου, ά- 
φίνον κατόπιν του επί του πηλού θρόμ.βους αί
ματος, οΰς έξήλειφεν ή βροχή.

Δεξιά, όπισθεν τών άγρών, υπόκωφος ήκού- 
ετο κρότος, ώς κυλίνδησις κιβωτίων βλημάτων 
καί τηλεβόλων ίσως. Ό  κύων έστη’ ράκος τι 
έκρέματο άπό τού στόματός του συρόριενον έν 
τώ  πηλώ. Συνενλκυσε διά τών όδόντων τό συ- 
ρόμενον του ράκους άκρον καί έξηκολούθησε 
τρέχων.

Σκεπαστόν άμ.άξιον ύπό φαιάς φερόμ,ενονφορ- 
βάδος έφάνη ώς σημεΐον εις του δρόμου τό ά
κρον.Γραίά τις εις τό βάθος αύτοϋ, πτήσσουσα 
ΰπό ερυθρόν άλεξιβρόχιον καί σφίγγουσα εις τό 
στήθος αυτής παιδίον εξαετές, έκλαιε.

Ό  ήνιοχών έμάστιζε τόν ίππον. ’Εκεί όπου 
ή όδός έγίνετο άνωφερής,τό άμ.άξιον συνηντήθη 
μετά του κυνός. Ό  ίππος ¿σταμάτησε κεκμη- 
κώς ών. Ό  ήνιοχών έβλασφήμησε καί ίδών τόν 
κύνα παρά τούς τροχούς διαβαίνοντα έμά- 
στισεν αυτόν σφοδρώς.

Ό  κύωγ έξέβαλ.εν ώρυγήν άλγους.
—  Κύτταξε ’αεί, μπαμπά, τ ί  έχει ’ς τό 

στόμα του ; είπε τό παιδίον.
—  'Ένα κόκκαλο, είπεν ό ήνιοχών καί τό 

άμάξιον άντιπαρήλθεν. Ό  δέ κύων χωλαίνων 
ήρξατο τρέχων αύθις έν τριποδισμ.ώ.

"Εν τινι καμπή τής όδοϋ είδε προσερχόμενα 
δύο κοράσια, κεκαλυμμένην εχοντα τήν κεφα
λήν των, όπως προφυλάττωσιν αυτήν άπό τής 
βροχής, διά τής βαμβακ?ράς αΰταίν έσθήτος. 
Ό  κύων άπεμακούνθη.

—  "Ω ! ένας σκύλος ! είπε τό μικρότερον 
π είναν τήν χ ε ίρ α  «ύτοϋ.

Γό έτερον ποοσείλκυσε τήν άδελοήν του 
πρός έαυτό περιδεές.

—  Σώπα, κ’ είνε λ.υσσασιχένος !

Τό άριάξιον, πρός δυσμ.άς έλαϋνον, συνηντή- 
Οη καθ’ όδόν μετά τών τεσσάρων στρατιωτών, 
βαδιζόν των ΰπό τήν βροχής έρρακώμένην καί 
διάβροχον έχόντων τήν στολήν, άνευ σάκκου. 
Ο πρώτος ύπεστήριζε τόν δεύτερον, συρόμενου 

πελιδνόν, τήν κεφαλήν δεδεμένην έχοντα διά 
μανδυλίου, καί αίματόστικτον τόν υπενδύτην. 
Ό  λοχίας ήγείτο, κρατών διά τής αριστερής 
χειρός του τόν δεξιόν αυτού βραχίονα έξελ- 
θόντα του άιχπεχόνου, ούτινος ή χειοίς έκρέ- 
¡χατο άχρι τού εδάφους. Ό  τέταρτος εκτός 
τής σάλπιγγος, έφερε καί τών συστρατιωτών 
αΰτοϋ τά όπλα.

Πλησιάσαντος του άμαξίου, ό δεκανεύς έ- 
κάλεσε τόν ήνιοχοϋντα :

—  Πού εϊμ.ασθε ’ δώ;
—  Εις τό δρόμο τής Μεζιέρης.

- —  Πού ’πάγει άπ’ εδώ ;
—  Εις τό Δόντσερη,κ’ϋστερα εις τό  Σεδάν.
—  Είνε ’ς αυτό τό μέρος Γάλλοι στρατιώ- 

ται ;
—  Ναι, είνε εις ολους τούς δρόμους, σκόρ

πιοι καί φεύγουν- άπ’ εδώ (¿δείκνυε δέ τήν ε
νώπιον αΰτοϋ κοιλάδα) είνε οι Πρώσσοι.

Καί οί στρατιώται στραφέντες διέκριναν 
πραγμά τι άνερχόμενον τήν κοιλάδα καί σχη- 
ματίζον μ.ακράν ταινίαν μέλαιναν εις τόν ορί
ζοντα.

Ό  τραυματίας έλιποθύμησεν έπί τού συ
στρατιώτου του.

—  Αύτός δέν θά ’πάγη πολύ ακόμα, είπεν 
ό ήνιοχών.

—  Γ ι’αύτό νά τόν πάρνις επάνω ’ ς τό άμάςι 
σου, είπεν ό δεκανεύς. Ημείς θαρχόμασθε κα
τόπιν.“Ελα ! εμπρός ! καί τράβα γιά τό Σεδάν.

Ό  ήνιοχών ήνωρθώθη όργίλως μυκτηρίζων.
—  Νά γυρίσω ’ ς τούς Γάλλους, πού νική

θηκαν; κι’ άς νά μή ! εγώ θά ’πάγω ’ς τούς 
Γερμανούς πού τούς νίκησαν καί είν’ εδώ πί
σω, δέν τάχασα, νά πάγω ’ ς τούς Γάλλους- 
τέτοια χωρατά δέν τά κάνω. "Ελα, εμπρός, 
δρόμο, Σταχτερή !

Ό  δεκανεύς ώρμησε ν’ άρπάση άπό τής κε
φαλής τήν φορβάδα.

—  Πίσω ! άνέκραξεν ό ήνιοχών μανιωδώς 
■μαστίσας τήν ίππον.

—  Σκύλε ! άνέκραξεν ό δεκανεύς.
Βήματά τινα προσωτέρω αυνήντησαν τά

δύς κοοάσια.
—- ’Απ’ έδώ ’πάγει ’ς τό Σεδάν, μικρή;
—  Ναί.
•—  Είνε μακρυά άκόμα ;
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■—  "Οχι πολύ μακρυά- εμείς άπό κεϊ έρχό- 
μασθε.

—  Είνε στρατιώται ’ ς τό Σεδάν ;
—  Ώ  ! πολλοί.
—  Γάλλοι ;
—  Ναί- είνε κι’ ό αύτοκράτωρ.
—  Α ! καλά,εύχαριστώ. Προσιδών δέ τούς 

άλλους : Είνε κι’ ό αύτοκράτωρ ! είπε.
Τό πρεσβύτερον τών κορασίων έστράφη :
—  Προσέξετε, είπεν- είνε ένας σκύλος λυσ

σασμένος ’ς τόν δρόμο.
—  Δέ ‘μπορώ νά σταθώ ’ς τά  πόδια μου 

πειά, είπεν ό τραυματίας.
—  Δέν βλάπτει- άνέβα ’ς τή ράχι μου. . . 

προέτεινε δ’ αύτψ τούς ώμους του ό πρώτος 
στρατιώτης.

Αίφνης ή ριπή τοϋ άνέμου έφερε μέχρις αύ- 
τών άσθενές, έκ τής άποστάσεως, σάλπισμα. 
Ή το  ήχος γαλλικών σαλπίγγων.

—  Τέλος πάντων ! ειπεν ό φέρων τά όπλα, 
καί ένθείς εις τό στόμα αΰτοϋ τήν σάλπιγγα 
ήρξατο σημαίνων σθεναρώς "Τα ρα τα τά !..»

Μέλας όγκος έξηπλωμένος έπί τού χείλους 
τής τάφρου ύπανηγέρθη άμα τώ  ήχω τής 
σάλπιγγος, κάί προσείδεν ερχομένους τούς 
στρατιώτας. Ητο ό κύων. Οτε έπλησίασαν, 
ό σαλπιγκτής ίδών τόν μέλανα τούτον όγκον 
εκυψεν-

—  Ό  Μαραφέτης ! Μά τό θεό, παιδιά, 4 
Μαραφέτης !

Καί έρριψε χαμαί τά όπλα όπως θωπεύσ·/) 
τόν κύνα. Ό  κύων είχε πέσει πάλιν έκτάδην 
καί έθεώρει τούς στρατιώτας σείων τήν ούράν 
αΰτοϋ.

—  Είν’ άρρωστος, είπεν ό δεκανεύς.
— Ό χ ι, είνε λαβωμένος είπεν ό σαλπιγκτής

μετά λύπης.
Καί άπέμασσε διά τού δακτύλου αΰτοϋ τό 

άπό τής πλευράς τοϋ κυνός έκρέον αίμα.
Είδε τότε τό δέμα τοϋ ράκους, όπερ ό κύων 

έκράτει διά τών όδόντων αύτοϋ, καί τό έ- 
λαβεν.

—  Ά  ! κατεργάρη, άπό τούς Πρώσσους 
τάρπαξες αί ; Ά λ λ ’ αίφνης ήνωρθώθη κλονού- 
μενος, ώς νά έκενώθη κατ’ αύτοϋ ολόκληρος 
ηλεκτρική συσκευή, καί διά φωνής κεραυνοβό- 
,λου άνασείων ύπέρ τήν κεφαλήν του τό ράκος: |

—  Ή  σημαία, άνέκραξεν, έσωσε τήν ση
μαία !

Καί οί στρατιώται όρθοί περί τόν κύνα ήρ- 
ςαντο κλαίοντες.

—  ’Εμπρός! είττε μετά στιγμάς τινας ό 
λοχίας δεικνύων τό έτερον άκρον τής όδοϋ. 
Τό μέλαν κϋμα προσήγγιζεν ήκούετο ό ΰπό- 
κωφος καί έρρυθμος κρότος τών βημάτων. Ό  
σαλπιγκτής άνήγειρε τόν κύνα. «Δέν θά τόν | 
άφήσωμε νά ψοφήση έδώ έμπρός ’ς τούς Πρώσ-

, σους», είπε. Καί οί τέσσαρες ¿θεώρησαν άλ- 
λήλους.

Ό  τραυματίας είπεν- "Άφήστέ με μένα, 
πάρτε τό σκύλο».

Ό  λοχίας ύψωσε τούς ώμους. ΙΙαρετήρησε 
τόν βραχίονά του, καί προσεπάθησε ν’ άφήεη 
αύτόν κρεμάμενον, άλλα τό άλγος άπέσπασεν 
άπ’ αύτοϋ ΰπόκωφον κραυγήν.

—  ’Εμπρός ! είπεν εις τόν σαλπιγκτήν, ά- 
ναλαβόντα τά όπλα.

—  Γιά νά τόν πάρω πρέπει ν’ άφήσω τά 
όπλα. . . είπεν ούτος.

—  Ν ’ άφήσωμε γαλλικά όπλα ’ς αυτούς 
τούς! . . . είπεν ό λοχίας βαρεΐαν έκστομίσας 
ϋβριν.

—  'Ο/γ-, δέν πρέπει, καλά λές,είπεν ό σαλ
πιγκτής.

Ό  έρρυθμος τών βημάτων κρότος προσήγ-

ϊ ι γ6· · . ;  .

Ό  λοχίας έκυψε καί θωπεύσας τόν κυνα α-
γωνιωδώς άναπνέοντα :

—  Σύ δέν θά τάφινες τά  όπλα, δέν είν’έτσι; 
Είσαι γενναίος. ’Γειά σου.

—  ’Γειά σου, Μαραφέτη ! είσαι γενναίος ! 
είπον οί στοατιώται καί έπανέλαβον τήν πο
ρείαν αΰτών.

Τελευταίος έμεινε ό σαλπιγκτής- ¿φίλησε 
τόν κύνα όλολύζων ώς βρέφος.

—  Θά τό ’πώ ’ς τό στρατηγείο, καί θά σέ 
βάλουν ’ς τήν διαταγήν τής ημέρας 1 ή άλ- 
λοιώς θά ’πή πώς δέν ξέρομε πειά τί θά ’πή 
παληκαριά.

Καί άπεμακρύνθη βραδέως.

♦ *

Μετά μίαν ώραν, ό γερμανικός στρατός παρ- 
ήλαυνε, τό όπλον έπί βραχίονας, πρό τής τά
φρου, τό δ’έδαφος ετρεμεν ύπό τά  βήμα·ςα αυ
τών. Μακράν ό γάλλος σαλπιγκτής έξέπεμ.πε 
τό ήχηρόν σάλπισμά του, ο δέ κύων τοϋ λό
χου κεκλιμένος έν τώ  πηλω, προσήλου είσέτι 
τούς μή βλέποντας πλέον οφθαλμούς του πρός 
τήν οδόν ρπου έξηφανίσθησαν οί στρατιώται. 

[Jean Nicolai| A. Π. Κ.

Α Ι ΚΟΙΝΩΝΙΑI ΤΩΝ ΜΓΡΜΗΚΩΝ

Έν προηγουμένω τής «Εστίας» φύλλω ά- 
νηγγείλαμεν τήν έκδοσιν τοϋ συγγράμματος τοϋ 
διασήμου "Αγγλου φυσιοδίφου Lubbock περί 
μυρμήκων, μελισσών καί σφηκών.Τό σύγγραμμα 
τούτο περιέχει περιεργοτάτας όντως άποκαλύ- 
ψεις περί τών ηθών τών ύμενοπτέρων έντόμων, 
άς διά μ.ακρών καί επιμόνων παρατηρήσεων καί 
πειραμάτων ήδυνήθη νά ¿πιτύχρ ό "Αγγλος 
έπιστήμων.



4 7 4 Ε  Ζ Ί  I A

Φαίνεται δέ οτι έκ. τών έντόμων οI μύρμηκες 
υπήρξαν Ιδίως τό αντικείμενου τών πειραμάτων 
τού Sir Lubbock, άτινα κατά τούτο διαφέρ'ουσι 
τών έπιχειρηθέντων ύπό άλλων επιστημόνων, 
οτι έγένοντο μετά μεγίστης προσοχές επί ώρι- 
σμ,ένων εντόμων, τά  όποια προηγουμένως ¿ση
μείωσε διά διακριτικού τινο; γνωρίσματος, καί 
επί τών αυτών φωλεών, άς έπί μακράς περιό
δους έτήρει χάριν παρατηρήσεων. Ό  Sir Lub
bock πιστεύει ότι οί μύρμηκες είσί μάλλον κα
τάλληλοι πρός παρατηρήσεις, ευρίσκει οτι έ- 
χουσι την νόησιν μάλλον άνεπτυγμένην καί λε- 
πτοτέραν, την δε φύσιν ήμερωτέραν καί ήττον 
εύερέθ ιστόν;

Διά τά  πειράματα αυτού κατεσκεύαζε μυρμη- 
κιάς τεχνητά; ώς εξής. Έλάμβανε δύο ΰαλίνας 
πλάκας έχούσας μέγεθος ώς έγγιστα 10 τετρα
γωνικών δακτύλων καί κατεσκεύαζε δι’ αύτών 
μικρόν κιβώτιον διαφανές κλειόμενου δέ έκ του 
ενός μέρους διά τεμαχίου ξύλου κινητού μικράν 
έχοντος θύραν τό ΰάλινον τούτο κλωβίον έτήρει 
κεκαλυμμένον πάντοτε, πλήν μόνον κατά τόν 
χρόνον,καθ’ δν έκαμνετά; παρατηρήσεις αυτού' 
τούτο δε διότι οί μύρμηκες δεν άγαπώόι τό φώς 
έν ταϊς φωλεαϊς αύτών.

Τούτου γενομένου ό Lubbock έσημείου διά 
μικράς χρωματιστής κηλϊδος έπί τών νώτων 
τούς μύομηκας, ούς ήθελε νά ΰποβάλν) εις πα
ρατηρήσεις.

Ό  βίος τού μύρμηκος έχει τέσσαρας περιό
δους. ΙΙρώτη περίοδος είνεεκείνη, καθ’ ήν εύρί- 
σκεται έν καταστάσει εμβρύου έν τώ ώώ, είτα 
λαμβάνει μορφήν σκώληκος, κατόπιν γίνεται 
χρυσαλίς καί τελευταΐον έντομον τέλειον.

Είνε αδύνατον νά εύρεθώσι δύο είδη μυρμή- 
κων έχοντα τάς αΰτάς εξεις, δέν είνε δέ πάν
τοτε εύκολον διά πολλούς λόγους νά έξακριβω- 
θώσι καλώς τά  ήθη αύτών.Καί πρώτον τό πλεΐ- 
στον τού βίου αύτών διέρχονται ύπό την γήν, 
τών δέ νέων ή ανατροφή γίνεται πάντοτε έν 
τώ  σκότει' έπειτα οί μύρμηκες είσίν ιδιαζόν
τως κοινωνικά ζώα καί επομένως δύσκολου 
καθίσταται νά διατηρήσν) τις χωριστά έν ά- 
ποκεκλεισμένω μέρει μικρόν μόνον αριθμόν αύ
τών' δυνατόν μάλιστα έν τοιαύτη περιπτώσει 
νά μεταβληθώσιν έντελώς αί έξεις αύτών.Έάν 
δέ πάλιν έζήτει τις νά διατηρήσγ ολόκληρον 
τήν κοινότητα, ό μ.έγας τών έντόμων αριθμός 
ήθελεν έπιφέρει μεγάλην δυσκολίαν καί σύγ- 
χυσιν είς τάς παρατηρήσεις' επιπλέον δε πα- 
ρετηρήθη οτι τά  άτομα ένός καί τού αύτού 
είδους διαφέρουσι τόν χαρακτήρα, τό αύτό δέ 
άτομον δύναται νά άλλάξη διαγωγήν, μετα- 
βαλλομένων τών περιστάσεων.

Έπαγωγότατον ανάγνωσμα άποτελούσι τά 
κεφάλαια, όσα ό Lubbock άφιεροΐ είς περι
γραφήν τών φωλεών, τής άρχής καί όργανώ-

σεως αύτών, τής διανομής τής εργασίας, τής 
τροφής, καί άποταμ.ιεύσεως έπιτηδείων, τών 
πολέμων τών έντόμων τούτων καί τών αιχμα
λωσιών, είς άς άγουσιν οί μέν τούς δέ. Ώς 
πρός τό ζήτημα δέ τών ηθικών καί κοινωνι
κών αισθημάτων τών μυρμήκων βέβαιον δύ- 
ναται νά θεωρηθή, οτι ή νευρική αύτών κατά- 
στασις είνε λίαν ανεπτυγμένη, οπερ δηλοϊ ότι 
έχουσιν επιθυμίας καί πάθη λίαν ζωηρά.

Αϊ κοινότητες αύτών είνε ενίοτε τοσούτον 
πολυάριθμοι, ώστε δύνανται νά παραβληθώσι 
πρός τάς μεγάλας τής γής πρωτευούσας, τούς 
Παρισίους, τά Λονδίνου, τό ΙΙεκΐνον. Ά λ λ ’ ό 
αριθμός δέν είνε τό σπουδαιότερον' τό μάλλον 
σημειώσεως άξιον είνε ή διοργάνωσις τής κοι- 
νότητος, έν ή πάντα τά  μέλη έργάζονται έν 
πλήρει άρμονία. Ενταύθα δέ ό Sir Lubbock 
έπικοίνει καί άνασκευάζει τάς παρατηρήσεις 
προηγουμένων αυτού επιστημόνων, διαμφισβη- 
τών τήν ορθότητα άύτών περί τής άγαθότη- 
τος,. τής αμοιβαίας συμπάθειας, άς είχον α
ποδώσει είς τούς μύρμηκάς,διατεινόμενος μά
λιστα δτι παρά τοΐς παραδόξοις τοόΓτοις έν- 
τόμοις τό μίσος είνε πάθος ισχυρότερου τής 
αγάπης.

’Ισχυρότατου δ’ ωσαύτως έχουσι καί τό αί
σθημα τής κοινότητος αύτών, καί τόσον, ώστε 
ουδέποτε είνε ανεκτός μύρμηξ είς κοινότητα έν 
ή είνε ξένος. Έκ τούτου δ' επεται άναγκαίως 
οτι οί μύρμηκες τής αύτής κοινότητος δύναν- 
ται εύκόλως νά. άναγνωρίσωσιν άλλήλους, οπερ 
είνε λίαν θαυμαστόν, έάν ληφθή ΰπ’ δψιν ή βρα- 
χύτης τού βίου καί τό απειράριθμον αύτών. '(_) 
είς κοινότητά τινα παρεισόύσας ξένος μύρμης 
προσβάλλεται αμέσως, διώκεται ή φονεύεται. 
Περίεργον δ’ είνε δτι οι μύρμηκες άναγνωρί- 
ζουσιν άλλήλους καί μετά μακρόν έτι χωρισμόν 
μηνών ολοκλήρων.

Έπί τού θέματος τούτου ό Sir Lubbock έ- 
πεχείρησε πειράματα, ών παρέχει λεπτομερή ά- 
φήγησιν. « Βεβαιότατου φαίνεται, λέγει, οτι 
παοά τοις μύρμηξιν ή άναγνώρισις άλλήλων δέν 
είνε προσωπική, ή δε άρμονία αύτών δέν οφεί
λεται είς τό οτι έκας-ος αναγνωρίζει άτομικώς 
ολα τά  άλλα τής Κοινότητος μέλη. Πρός τού- 
τοις τό γεγονός ότι δύνανται νά άναγνωρίσωσι 
τούς οίλους των. καί άν ετι τεχνητώς μεθυσ- 
θώσιν, ώς καί τούς έν τή φωλεά αύτών γεννη- 
θέντας νεοσσούς, άλλ’ ύπό ζένων μυρμήκων ά- 
νατραφέντας, φαίνεται καταδεικνύον οτι ή ά- 
ναγνώρισι; δέν γίνεται διά σημείου τινός ιδιαι
τέρου ή συνθήματος».

Έξαιοέτως ανεπτυγμένη είς τούς μύομηκας 
είνε ή αίσθησις τής όσφρήσεως' σχεδόν είς τόν 
δρόμον αύτών δεν οδηγούνται ύπό τών οφθαλ
μών άλλ’ άπλώς κάμνουσιν έπιβοηθητικήν αύ-
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τών χρήστν, πολύ δμως μικροτέραν ή δσην θά 
έκάμνομεν ήμεΤς έν όμοίαις περιστάσεσιν.

Τέλος περιεργόταται είνε αί ανακοινώσεις 
περί τάς ευκολία; τών μυρμήκων είς νόησιν τής 
εωμετρικής διευθόνσεως καί είς εϋρεσιν τή ; 6- 
ού αύτών, περί τού τρόπου τού εύρισκειν τά 

ίχνη άλλήλων, ώς καί περί τής εύκολίας τής 
συνεννοήσεως αύτών.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΙΙΝΕΤΜΑ

Ό  βουλευτής Δ* παρουσιάζει είς τόν υπουρ
γόν Τ* ένα νεοφώτιστον τού κόμματος,, υψηλόν 
τό ανάστημα, οστις δμως κατά τήν συνδιάλε- 
ξιν έπέδειξε πλειοτέραν ζωηρότητα καί έλα- 
φρότητα ή έμβρίθειαν κρίσεως καί εύφυίαν.Τήν 
έπιούσαν ό βουλευτής έρωτά τόν υπουργόν πώς 
τού έφάνη ό νέος φίλος τού κόμματος.

—  Είνε άνθρωπος ϋψηλόσωμο; καί καλοκα
μωμένος, άπαντά ό υπουργός.

—  Για τό κεφάλι 'πέτε μου, λέγει ό βουλευ
τής. Πώς σάς έφάνη τό πνεύμα του ;

—  Νά σοϋ 'πώ, φίλε μου. Οί άνθρωποι πού 
έχουν υψηλόν ανάστημα ομοιάζουν κάποτε μέ 
τά σπήτία πού έχουν πολλά πατώματα' τό ε
πάνω - ’πάνω είνε πάντοτε τό χειρότερα σιγυ- 
ρισμένον.

*
*  ¥

Ενίοτε ή φιλαργυρία είνε κληρονομική ώ; 
ασθένεια οργανική.

Ό  γνωστός φιλάργυρος Π. εισέρχεται είς τό 
ΣολωνΒΙον με τόν επταετή υιόν του.

 Διάλεξε, τώ λέγει πλησιάζω·/ πρός τά
εκτεθειμένα γλυκίσματα.

Ό  υιός σκέπτεται έπί μακρόν.
—  Έδιάλεξες ; επαναλαμβάνει ό πατήρ.
—  Μάλιστα, άπαντά ό υιός, θέλω νά μού 

δώσουν ένα άπο έκεϊνα εκεί τά . . . ασημένια 
κουταλάκια.

*

¥ ¥

Ό  Άγαθόπουλος προσέρχεται είς τόν δεξι- 
ώτεοον οίΐοντοϊατρόν τή ; πρωτευούσης όπως 
έκριζώση άλγούντα οδόντα.

Ό  ιατρός είς μίαν στιγμήν, πριν προφθάσγ 
νά φωνάξη κάν ό Αγαθόπουλος, έκριζοϊ τόν 
οδόντα.

— Τί σάς χρεωστώ, γιατρέ ; έρωτά ό ’Α 
γαθόπουλος ένθουσιασμένος έκ τής ταχύ- 
"ητος.

—  Πέντε φράγκα, άπαντά ό οδοντοϊατρός.
—  Πέντε φράγκα ! Ά μ  έγώ έπήγα πέρυσιν 

είς ένα ιιηΛ{φηέ{ΐη καί έπήρε μ̂ ά τανάλια μία 
πήχη, καί μού έτραβούσε τό δόντι μισή ώρα, 
καί μέ έφερε γύρω στήν κάμαρη τρεις φοραίς

άπό τό τράβηγμα καί μού πήρε μόνον ένα 
φράγκο,καί θά πληρώσω ’ ; έσάς γιά μικ στιγ- 
μούλα πέντε ;

ΑΛΗΘΕΙΛΙ

Ό  φιλόδοξος δι’ ένα μόνον λόγον άγαπά 
τήν πατρίδα του : διά νά κυβερνήσγ αύτήν.

"Οταν οί λαοί θά παύσωσι πιστεύοντε; είς 
σωτήρας, τότε μόνον θέλουσι σωθή.

Τών μικρών ή άρετή στηρίζεται συνήθως 
έπί τής αρετής τών μεγάλων άνήρών, ώ; τά 
λεπτά έκεΐνα φυτά, άτινα άναρριχώνται είς 
τόν κορμόν δρυός, '¿να μή καταπατηθώσιν.

'Π ασθένεια τού χαρακτήρος είνε πολύ χει
ρότερον κακόν ή ή ίσχυρογνωμ.οσόνη· δύναταί 
τ ι; νά έκτιμά τόν ίσχυρογνώμονα, ούχί όμως 
καί τόν ασθενούς χαρακτήρος άνθρωπον.

"Ο,τι ή χ ιχ τη ιι^ η  τα χύτη; εν τή φυσική, 
τούτο έν τή ηθική ή έξις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

'// π ίσ τ ις  τον  χννϋζ. Πρό τινων ημερών ό 
μηχανικός σιδηροδρομικής τίνος άμαξοστοιχίας 
τής Άγγλίκς διέκρινε σώμα ανθρώπινον έκτά- 
δην κείμενον.ΙΙαρ’ αύτώ δ’ειδε μεγαλόσωμον κύ 
να κρατούντα διά τών οδόντων αύτού τό έπα- 
νωφόριον τού νεκρού, καί απελπιστικού; κατα- 
βάλλόντα αγώνας δπως έλκόσγ, αύτό έξω τών 
τροχιών τού σιδηροδρόμου. Πριν ό μηχανικός 
προφθάσν) νά σταματήσγ, τήν αμαξοστοιχίαν 
αϋτη προύχώρησε μέχρι τού σώματος,άλλά τό 
πρός άπομάκρυνσιν τών πετρών χρησιμεύον μη- 
χάνημα έσφενδόνησε δέκα. βήματα μακράν τόν 
κύνα, συγχρόνως δέ καί τόν άνθρωπον, διότι 
στερρώς άπό τών ενδυμάτων έκράτει αύτόν ό 
κύων, Σταματησάσης τής άμαξοστοιχίας α
στυνομικός τις υπάλληλος καί πολλοί περίεργοι 
κατέοησαν δπως ϊδωσι τό σώμα, άλλ’άδύνατον 
ύπήρξεν είς αύτούς νά πλησιάσωσι τόν νεκρόν, 
διότι ό κύων κατεκλίθη παρ’ αύτόν ωρυόμενος 
καί άπειλητικώ; δεικνύων τούς όδόντας αύτού. 
Έν τούτοι; ό άνθρωπος άνεγνωρίοθη οτι ήτό 
τ ι ;  όνόματι Γεώργιος Νεβόε,‘ κάτοικος τής πα- 
οακειμένης πόλεως, καί δτι ό κύων εκείνος ήτο 
ίδικός του. Ύπετέθη δτι ό Νεβόε διαβαίνων έ- 
κεϊθεν κατέπεσε,καί κτυπήσας έπί τής σιδηράς 
έπί τροχιάς τήν κεφαλήν έξέπνευσε. Ό  άστυνο-
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μ»κός ύπάλληλσς ματαίως προσπαθήσας ν' ά- 
πομακρύντ, τον κύνα έπυροβόλησε κκτ' Λυτόν. 
Το γενναίον ζώον έπληγη διά σφαίρα.; τήν κε
φαλήν άλλα δεν έγκατέλιπε τήν Οέσιν τον, ν.ό
νον δε δεν τέρα έν τή κεφαλή σφαίρα ήνάγκα- 
σεν αυτό ν' άπέλθ/j. ’ Απήλθε δέ βραδέως,σφαλ- 
λόμενον ώς μ.εθύον, και τότε [/.όνον ό άστυνομι- 
κός υπάλληλος καί οί άλλοι έπλησίασαν εις τό 
σώμα. Παρευθύς κλητήρ εστάλη νά μ.ηνύσγ εις 
την σύζυγον αυτού τό δυστύχημα. Ά λλ ' αν τη 
έκαραδόκει ήδη έναγωνίως τοιούτό τ ι  θλιβε
ρόν άγγελμα, διότι προέμήνυσεν αυτή τούτο ό 
κνων, ό'στις άφίκετο εις τόν οίκον καθγ,μαγμέ- 
νος καί χωλαίνων,καί περιεφέρετο περί την δέ
σποιναν αύτού θρηνώδεις έκβάλλων ώρυγάς, ά- 
πέχων τροφές καί πόσεως.Ό ταλαίπωρος κνων 
τόσον φρικωδώς είχε τοαυμ.ατισθή, ώστε ές οί
κτου δι’ άλλης σφαίρας αποτελείωσαν αυτόν !

V»»

Οΰδαυ.οϋ άλλοθι έχει ή βασιλική εξουσία 
πλείόυς ενοχλήσεις ή έν Αφρική. Ό  τής ηπεί
ρου ταύτης περιβόητος Γάλλος περιηγητής 
Παύλος Σολελιέ, έπελθών τό βασιλείαν Κάφα 
έν τ·/5 ανατολική Αφρική, έπέστειλεν έξ Ά γκ ι- 
βάρ εις Παρισιού- . άλλα ανέκδοτα καί τάδε: 
«Ονδενί τρόπω ήδννήθην νά ϊδω τόν βασιλέα 
καί τήν βασίλισσαν του Κάφα' ή χώρα αϋτη 
είνε ή πατρίς των υ.υστηρίων. Ονδείς των υπη
κόων ε’ιμπορεΐ νά ίδη τόν βασιλέα τον. Προσ
καλούμενοι εις άκρόασιν οί υπουργοί καί μεγι
στάνες εισέρχονται εις τήν αίθουσαν όπισθοβα- 
τικώς, έχοντες τής κεφαλήν περικεκαλνμ.μένην 
εις σάκον έκ Οηρείων πελλών. Ό  μονάρχης κρύ
πτεται δπισθεν αυλαίας· εάν όέ ποτε οντος 
βουλενθ'7ί νά έζέλθγ των ανακτόρων, τόν περι
καλύπτει ή βασίλισσα εις σάκον, είτα δε τον 
άναβιβάζει επί τόν παλαιότατον καί ήμ.ερώτα- 
τον των βασιλείων ϊππων’ τέσσαρες αυλικοί κρα- 
τούσι τά ήνία,πάμπολλοι δέ ευνούχοι άπωθοϋσι 
τούς περιέργους διά μαστίγων καί ροπάλων.Ό 
σεμ.νυνόμενος, ότι είδε τό πρόσωπυν του βασι- 
λέως,κινδυνεύει νά καταδικασθγ εις θάνατον».
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Μεταξύ των αντικειμένων, διά τά  οποία οί 
φιλάρχαιοι ασμένως πληρώνουν ύπερβολικάς 
τιμάς, είνε καί τά  μουσικά όργανα πρό πάν
των δταν προέρχωνται έξ έργας-ηρίων γνωστών 
όργανοποιών, ή υπήρξαν άλλοτε κτήμα διάση
μου τινός προσώπου μουσικού ή μ.ή. Ούτως έ- 
πωλήθη εσχάτως έν ’Αγγλία έπί δημοπρα
σίας έν βιολίον, έργον τού ’Αντωνίου Στραδι- 
ουαρίου κατασκευασθέν τφ I 687 άντί πεντα- 
κοσίων λιρών στερλινών. Τό όργανον τούτο είνε 
γνωστόν ύπό τό όνομά »Ό  Ισπανός Στραδι- 
ουάριος» καί έκομίσθη εις ’Αγγλίαν ύπό τού 
"Ολ Βούλλ. "Εν έτερον βιολίον, έργον τού Ίω -

σήφ Γουερνερίου κατασκευασθέν τι7> 1738 έπω- 
λήθη άντί λιοών διακοσίων ένενήκοντα. "Εν έ
τερον ύπό τού αυτού ποιηθέν τώ I 73!) άντί 
λιρών 24 5 . ’Ενώ έν βιολονσέλον έργον τού 
Φραγκίσκου Ρουγερίου καί κτήμα άλλοτε τού 
βασιλέως τής ’Αγγλίας Γεωργίου έπωλήθη άντί 
330 λιρών στερλινών.
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’Εάν θέσωμεν τό προϊόν τής εργασίας ίσον 
τφ 100, ή διαρ.οίρασις αυτού μεταξύ τού έρ- 
γάτου τού μ.ισθούντος αυτόν κεφαλαιούχου καί 
τής φορολογούσης κυβερνήσεως γίνεται ώς ε
ξής: 'Εν 'Αγγλία 56 τοϊς εκατόν λαμβάνει ό 
εργάτης, 21 ό κεφαλαιούχος, καί 23 ή κυβέρ- 
νησις. Έν Γαλλία ό εργάτης λαμβάνει 47,ό 
κεφαλαιούχος 36, ή δε κυβέρνησις 17. Έ ν  ταϊς 
Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις, ό εργάτης λαμβάνει 
72, ό κεφαλαιούχος 23 καί μόνον 3 ή κυβέρνη- 
σις. Ούτως έν Γαλλία μέν ωφελείται τά μέγι
στα ό κεφαλαιούχος, έν ’Αμερικήί δέ ό έργά- 
της, ένφ έν 'Αγγλία ή κυβέρνησις λαμβάνει 
τόσα όσα ό κεφαλαιούχος έν ’Αμ.ερικήι. .

\VV

Κ α τά  τ ά ;  τελ ευ τα ία ς  έπισήμους πληροφο
ρίας ό καθαρισμός τώ ν  οδών τώ ν  ΙΙαρ ισ ίω ν σ το ι
χ ίζε ι  ε ί ;  τή ν  πάλιν τα ύ τη ν  5,243,000 φρ. 
κ α τ ’ έτος. Το  έργον είνε ανατεθειμένου εις 3, 
016 ά τομ α , ών 820 είνε τα κ τικ ο ί σαρω τα ί, 
2,010 έκ τα κ το ι καί 186 ά μ α ςη λά τα ι ή κα- 
ρα γω γεΐς , ώς τούς σνομάζομεν ένταύθα . Ο ί 
τα κ τ ικ ο ί σαρω τα ί λαμβάνουν 100 φρ. κατά 
μ.ή να ' οί έκ τα κ το ι πληρώνοντα ι 30 λ επ τά  τήν 
ώραν. Ή  όλη δαπάνη τή ς  δια τηρήσεως τού 
καθαρισυ.οϋ καί τή ς  έπιδιυρΟώαεω; τώ ν  μέν ο
δών είνε 8,502,000, τώ ν  δέ πεζοδρομ ίων καί 
παρόδων 1,265,000, ή έν ,ό’λ ω  9,767,000
φράγκων κ α τ ' έτος.
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Σ ιη κ η  π α ρά Λ ονκ . —  Φιλόσοφος περιεπάτει 
ημέραν τ ιν ά  εν τ ιν ι  νεκροταφείο/, μ ε τά  μ.ελαγ- 
χολίας προσβλέπων τούς πολλούς έν α ύ τφ  τ ά 
φους. Α ίφνης διακρίνει ώχράν καί λευχείμ.ονα 
( τ ό  λευκόν χρώμα έν Κ ίνα  χρησιμεύει εις έν- 
δε ιξ ϊν  πένθους) νεαράν γυνα ίκα, γονυπετή  έπί 
νωπού μνήμ.ατος καί κινούσαν μ ε τά  Ολίψεως τό  
ριπίδιον αυτής έπ’ αυτού. Π λησ ιά ζε ι ήρέμ.α 
πράς τή ν  πενθούσαν κα ί τή ν  έρω τά  :

—  Τόν σύζυγόν σας θρηνείτε ;
—  Τόν σύζυγόν μου, αποκρίνεται αύ τη .
—  Ά λ .λ ά  δ ια τ ί ,  έρω τά  ό φιλόσοφος, κ ινείτε  

τ ό  ριπίδιόν σας έπί τού  τάφου του  ;
—  ”Α ! είπεν ή νεαρά χήρα, δ ιό τ ι  τή ν  τε 

λευταία·/ σ τιγμ ή ν  τ φ  ώρκίσθην νά μήν ύπαν- 
δρευθώ εφόσον ό τάφος του  δέν ξηοανθή ’ έρ
χομαι δέ καθ’ ημέραν καί τό ν  άερι^ω δ ιά  νά 
περάσνι τό  ταχύτερο·/ ή υγρασία !
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