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ΙΟ Τ Λ ΙΕ Τ ΤΛ  Α Λ Μ Π Ε Ρ  pipáytóv, οπερίιευθύνει ίεξιώτατα γράφουσα άμα
καί τήν εξωτερικήν πολιτικήν.

Ή /αρίίοτάττι - συγγραφευο, ης'Άημοσιεϋομεν ** Κυρία Αίάμ Αυναται νά όρισθημ ώς έξη;:
τήν εικόνα, τω 1836-εν έπκρχί? τής λ Συγγρχιρεύς. πολιτική _ γυνή καί οιλέλλη·;·
Γαλλίας· νεαοωτάτη « ü v ík ú v f l *  υ .ε τά  'ϊατοοϋ ύιότι γρικάς άγαπκ τήν Ελλάδα καί ίιά των'αλλίας· νεαρώτάττ) συνεζεύχθη μετά. Ιατρού 
τίνος, τοϋ La" Messine, άλλ’ h γάμος ούτος οτν 
άπέβη 8 ιόλου ευτυχής. Άποθανόντος τοϋ συζύγου- 
της, μετέβη εις Ιίαρισίους, το κεντρον πάσης έν 
Γαλλία φιλολογικής άξίας καί φιλοδοξίας, όΥ αλ
λεπαλλήλων δέ έργων, μυθιστορημάτων, διηγη- 
ρ.ώτων, περιγραφών, έντυτίώσεων, δέν έβράδυνε ν’ 
απόκτηση όνομα έν τή γαλλική φιλολογία. Τίτο 
δέ θελκτικώτατος τϋπος συγγράφει»; ή περικαλ- 
λεστάτη εκείνη γυνή ή μεστή ευφυΐας καί αγαθό
τητας , ή σκορπίζουσα τήν χάριν περί αυτήν καί 
πρώτιστα πάντων έπί των γραφομ,ένων της, καί 
υπέρ πάντα άλλον γράφοντα έτπκυροϋσα τό γνω
στόν ότι έκ τοϋ ϋφους δικγινώσκεται ό συγγραφεϋς.

Τα σπουδαιότερα των έργων της, άτινα πάντα 
σχεδόν έγραψεν ύπό τό ψευδώνυμον Juliette 
Lamber, έκτος όλιγίστων ύπό τό όνομα J. La- 
Messine είνε »Ή  άσχημος » περιεργότατον μυ
θιστόρημα, «Ίο  χωρίον μου» οπού έν πολλαϊς 
παρατηρήσεσι περί τοϋ έπαρχιακοϋ βίου εγκατα
σπείρει ήδείας αναμνήσεις, «Έπί τών “Αλπεων», 
πλήρες περιγραφικής ποιήσεως έπος, καί τό τε
λευταίου περί Ουγγαρίας έ'ργοντης, τό άρτι έκ- 
δοθέν καί μεγαν έξεγείραν πάταγον. Εις ή μ ας 
τους "Ελληνας ιδιαιτέρως γνωστή είνε διά τήν 
Ε .Ι.Ιη ν ίδ α , ήτις πρό τινων ετών μετεφράσθη έν 
αθηναϊκή έφημ.ερίδι καί τήν «περί νεοελληνικής 
ποιήσεως μελέτην» δημοσιευθεΐσαν το πρώτον 
έν τή S ia  ’ Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η .

Ή Ίουλιέττα .Λαμπέρ έν ΙΙαρισίοις συνεζεύχθη 
υ.ετά τοϋ έγκριτου γάλλ.ου πολίτικου καί μ.έλους 
τής έθνοσυνελεύσεως κατά τό 1870 καί γερου- 
σιαστοϋ είτα Έδμόνδου Άδάμ.

ΊΊ κολοσσιαία περιουσία τοϋ συζύγου κατέστη- 
σεν αυτήν ικανήν νά ίκπληρώση καθ’ όλοκλ,η- 
ρίαν τούς φιλολογικούς καί πολιτικούς πόθους της. 
ΊΊ αίθουσα αυτής έγένετο έν βραχεί περίφημος, 
όπως δ’ άλλοτε ή της κυρίας 'Ρεκαμιέ, άνεδείχθη 
τό εντευκτήριό·; τών μεγίστων συγγραφέων, καλ
λιτεχνών καί πολιτικών άνδρών τής Γαλλίας. Ό  
Pailleron έν τή περιλαλήτω κωμωδία του 
« Le inonde où l'on s’ennuie » στην αίθουσαν 
ταύτην έλαβεν ώς τύπον.

Μετά τό 1870 ιδίως δε μετά τήν πολιτικήν 
κρίσιν τού 1877 οί σπουδαιότατοι τών δημοκρα
τικών ηγουμένου τοϋ Γαμβέττα συνήρχοντο έν 
τω μεγάρω τ-ής Κυρίας Άδάμ, οδτω δέ ή αί
θουσα έγένετο κέντρον πολιτικής ένεργείας τού 
ίσχυροτέρου έν Γαθ.λίχ κόμματος, καί εν αύτή 
έλαβε τήν γένεσίν της ή τή 15 ’Οκτωβρίου 1879 
ίδρυθείσα «  Νέα Έπιθεώρησις », τό γνωστόν ίσο- 
βάθμιον τή 'Ε π ιθεω ρήσει τώ ν  δύο χδσρω ν  πε-

ερμως άγο
έργων.αύτής, καί διά τής. Νέας Έπιθεωρήσεως, 
καί έν παντί ζωηρώς έξεδήλωσε τήν πρός αύτήν 
αγάπην της.- Είδομεν ιδιόγραφον αύτής επιστολήν 
πρός τινα φίλον της ενταύθα, έν ή γράφει ότι 
ύποκάρδιός της πόθος ήτο νά έλθη εις την Ελλά
δα. καί θάήρχετο ήδη είμ.ή ό θάνατος τής μη- 
τρός της άνετρεπε τά σχέδιά της· αλλά θά έλθν, 
λ,ίαν προσεχώς, διότι τό όνειρόν της είνε εις τό 
άρτι έκδοθέν αύτής σύγγραμμα '// π α τρ ίς  τώ ν  
Ο ύ γγρω ν  νά δώση ώς αντίρροπο·; τό '// π α τρ ίς  
τώ ν  Έ ./ .Ιήνω ν.

II ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Ο  ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ ΕΝ ΙΙΑΡ ΙΣ ΙΟ ΙΣ

Λ !  M I I Í P A I  Α Δ Ε Λ Φ Α Ι  Τ Ω Ν  Α Π Ο Ρ Ω Ν  

( Έ κ  τω ν  το ϋ  M in im e  D u C a m p  )

Ά ς ιιε ρ ο υ τα '. τ ω  Οεραπευττ,ρίω .  Ό  Ε υ α γ γ ε λ ισ μ ό ; "

A '. SA IN  SEPBAN.

Περί το 1838 νέο; ίερεύς γεννηθεί; μέν έν Σαίν 
Μαλώ, έκπαιδευθεί; 3έ έν τή ιερατική σχολή τή; 
Ρέννης, ειχε σταλή ώ: έβδομος Βι ■/, ά ρ ι ο ; εις τήν 
ενορίαν τοϋ Σνίν■ Σερί αν. Ήτο τότε 20 ή 27 ετών 
καί ωνομάζετο Le Pailleur. Καταγόμενος έκ τοϋ 
γενναίου εκείνου γένους, τοϋ γεννήσαντος τον Dujjuay- 
Trouin, τον Σατωόριάν, τον Συρκούο, τον Βρουσσαί, 
καί τον Ααμεναί, γένους πείσμ.ονος, περιπαθούς καί 
Ουμοειδοΰ;, έκεκτητο τό κυριώτατον προτέρημα τοϋ 
Βρετανού, τήν επίμονον θέλησε ι. Αυτός ύπήρςεν ή 
ψυχή τοϋ ιδρύματος καί έτακτοποίησεν αυτό. « Κα
θόσον προβαίνω εις τήν ηλικίαν, έγραφε·; ή Γεωργία 
Σάνδ, έπί μάλλον καί μάλλον εκτιμώ τήν αγαθότη
τα, καθότι βλέπω οτι έκ πάντω; τών δώρων τοϋ 
Θεοϋ, είνε τό σπανιώτερον. » Τήν αγαθότητα αύτήν 
« τό δώρο·; τοϋ Θεοϋ », ήν έκέκτητο εις τόν ανώτα
το·; βαθμόν, ό άόόϊς Le Pailleur διέχυσεν εις τήν 
φιλάνθρωπον αύτοϋ επιχείρησε·; μεταδού; αύτή γλυ- 
κύτητα άνεκλάλητον. Κατενόησεν άρά γε, κατά την 
ώραν τών πρώτων αγώνων, καί προείδε τήν μέλλου- 
σαν έκτακτον αΰξησιν τής μικράς κοίνότητος, ής ήτο 
ό ποιμήν, ό ιδρυτή; καί ό αρχηγός ; Είδεν έν τώ μέλ- 
λοντι πάντα τά καταστήματα, τά όποια παρήχθησαν 
εκ τού υπερώου του Σαίν-Σερόάν; ’Αμφιβάλλομε·;. 
Ή  φιλοδοξία του ήτο ταπεινότερα καί ό σκοπός έγ-

1 ο επιζητουμενον ήτο άπλώς το εύποιεΤν μετα μό
νου του άμ,έσου αποτελέσματος τοϋ πραττομένου α
γαθού, της ανακουφιζόμενης πενίας, τής πραϋνομένης 
άλγηοόνος, τοϋ διασωζομένου γήρατος από της επαι
τείας καί τοϋ πλάνητος βίου. Τά επίλοιπα ένεπιστεύ- 
οντο εις τήν θείαν Πρόνοιαν καί κατ’ άρχάς καί νυν 
έτι. Έν τω μικρίρ δωματίω τής Ίωάν/ας Ίουγ«·; 
εζων ήμερα τή ήμερα, ωσαύτως καί τώρα έν ταϊς 
οΐκίαίς των Μικρών Αδελφών ζώσιν ημέρα τή ήμέ-
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ρα. ΓΙώς 0ά οάγωσιν αΰριον; Άγνοοϋσιν. Ό Θεός 
θέλει φροντίσει καί ό Θεός φροντίζει. Τό αξιοθαύ
μαστο-; εν τω ίορύματι, τό όποιον ό άίόάς Le Ρ.ιίΐ- 
Ιοιιγ εθεμελίωσεν, είνε οτι ούτε κληροδοτήματα επε- 
ζήτησεν ούτε προσόδους, άλλα μόνον τήν ελεημοσύ
νην, τήν ήμερηοίαν ελεημοσύνην επίστευσεν εις αύτήν 
καί δεν ήπατήθη. Αύτή έστέγασεν, έθρεψε καί ένε- 
δυσε μυριάδας γερόντων ενδεών, οί’τινες άνευ αύτής 
ήθελον άποθάνει τής πείνης εις τά; γωνίας τών άγυι- 
ών, ή έκ τής μέθη; ύπό τήν τράπεζαν τών κα
πηλειό >ν ■

Ή  έμφοροΰσα αυτόν πίστις ήτο τή άληθεία μεγά
λη. ' II έπί τόν Θεόν πεποίθησίς του δέν ΙκλονήΟη’ 
τό έννοώ. ήτο ίερεύς. Άλλα δέν έκλονήθη ούδ’ ή 
έπί τού; ανθρώπου: πεποίθησίς του, καθότι παρ’ αύ- 
τών έζήτει καθ’ έκάστην ημέραν καί ώραν τά μέσα 
τοϋ Οεραπεύειν άνάγκας ουδέποτε έκλειποόσας, καί 
παρ’ αύτών τά Ιλαβεν. Αύτό είνε τό Οαΰμα. Τό μάν
να τό τρέφον τούς έν τή έρήμω τής ζωή; λιμώττον- 
τας δέν πίπτει έξ ούρανοϋ, πίπτει έκ τής χειρός τών 
ανθρώπων, ή δε πεποίθησίς έπί τήν ανεξάντλητο·; τής 
άνθρωπότητος συμπάθεια-; καί εύσπλαγχνίαν παρέσχε 
τό μέσον πρός άντίληψιν πλείστων δυστυχών.

Εικάζω, οτι ό ά65α; ίο Ρβϊΐίοιιι- πολλάκις ήναγ- 
κάσθη νά παλαίση πρός τούς έν τή εκκλησία προϊ
σταμένους του φοβούμενους τήν τόλμην του καί τήν 
ακαταπόνητο-; εκείνην άσυνεσίαν, ήν ούτε αί δυσχέ
ρεια: κατέβαλλε·; ούτε τή; άπλουστέρα; λογική; α! 
προρρήσει.;. Ή  λογική είχεν άδικον καί ή άσυνεσία 
είχε δίκαιον. Ή  ψυχή τοϋ πτωχοϋ Βικαρίου είχε 
πτερά, άνέπτη δέ εις υψη άνώτερα τής ανθρώπινης 
σοφίας. Ό  άβόας Εβ Ραίΐίβυτ ζή ετι. Λέν τόν γνω
ρίζω. άλλ’ είδον τήν εικόνα του. ’Αξιοσημείωτος είνε 
ή εύμενής τών οφθαλμών καί τών χειλέων του έκ- 
φρασις, τό μ-έτωπόν του εμφαίνει νοημοσύνην, τό δ’ 
επικρατούν έν τή φυσιογνωμία του είνε ή πραότης. 
Έν τή ήρέμω εκείνη μορφή έμβλέπει τις συνδυαζομέ- 
νην τήν ήπιότητα μετά τής επιμόνου καρτερίας τής 
χαρακτηριζούσης τούς άνδρας, οΐτινες ̂  ούοέκοτε έκ- 
Οαρροϋσι, καί κάμπτονται μέν έν ώρα ανάγκη;, αλλά 
δέν ύποχωροϋ-ιν ούτε απέναντι τών άλλων οϋτε α
πέναντι εαυτών.

Ού μόνον δέ ήτο ή ψυχή τοϋ άρτισυστάτου 'δρίμα
τος, άλλά καί ύλικως μετεΐχεν αύτοϋ ζών πενιχρώ; 
οπως θρέψη τού; ενδεείς γέροντας, σπανίω; άνανε- 
ών τά ράσα του καί νηστεύων συχνότερον τοϋ »«κα
νονισμένου. "Οτε άπό τοϋ υπερώου μετώκ/,σαν εις τό 
άρχαΐον καπηλειό·;, Ιλαδον ανάγκην χρημάτων. Τό 
αποταμίευμα τής Φανών Ώδέρ δέν ήρκει- ό άόβας 
έπώλησε τό χρυσοΰν ώρολόγιόν του καί —  όπερ υ
πήρξε·; άληθή; θυσία —  τά άργυρά αύτοϋ ιερά σκεύη 
περιήλθον εις χεΤρας τοϋ μεταπράτου καί συνετελε- 
σαν εις τήν αγοράν στρωμάτων διά τά; κλίνας τών 
γερόντων. Αί τέσσαρες πτωχαί γυναίκες αί επιμελού
μενοι τών υποτρόφων δέν ετρωγον πάντοτε κατά κό
ρον κατά τήν έποχήν εκείνην, πολλάκις δέ κατεκλί- 
Οησαν νήστεις μόνην τροφήν Ιχουσαι τήν προσευχήν. 
Έσπερον τινά χειμερινήν άφοϋ οί πρεσβύται έφαγα·; 
καί κατεκλΐθησαν, αί τέσσαρες υπηρέτρια: τών από
ρων ήθέλησαν νά φάγωσι καί αύταί. Έρευνήσασαι τάς 
σκευοθήκα; άνεκάλυψαν τριάκοντα μόλις δράμια άρ
του καί άοτεϊσθεΐσαι έπί τούτω, ήτοιμάζοντο νά τρα- |

I πώσι πρός τόν ύπν.ν δτε ήκούσαν κρουομένην τήν 
Ούραν. Τρόφιμα έστέλλοντο παρά του εφημερίου καί 
τήν φοράν ταύτην τούλάχιστον έδυνήθησαν να φα- 
γωσιν .

Ή  έν Σαίν-Σερβάν οικία ήτο πλήρης, αί άδελφαί 
έκοιμώντο οπού έδύναντο, ύπό τήν στέγην καί έπι τοϋ 
κλιμακοπέδου. Ό χώρος ε/.ειπε·; οπως παραλάβωσι 
πάντα; τούς ζητοϋντας καταφύγιο·;. Πλησίον τής οι
κίας εϊχον οϊκόπεδον, άλλά πώ: νά κτίσωσι, πώς ν 
άγοράσωσι τό υλικόν καί νά μισθώσωσιν έργάτσς ; Ή  
κοινότης είχεν έν όλοι; 50 λεπτά έν τω ταμ̂ ίω. 
Αί άδελφαί ήρξαντο σκάπτουσαι τήν γήν καί συλλέ- 
γουσαι λίθους εις ττύς άγροϋς ί'να κτίσωσι τά θεμέ
λια τοϋ παραρτήματος, τό όποϊον ήθελον νά προσθέ- 
σωσιν εις τό ασυλόν των. Οί έργάται τοϋ Σαίν-Σερ
βάν συνεκινήθησαν βλέποντες τάς πτωχάς εκείνα; 
γυναίκας μεταχειριζομένα; τήν σκαπάνην καί κάθιδρους 
έκ τοϋ κόπου, καί προσήνεγκον τήν εργασίαν των, ερ
γολάβος δέ τις μετέφερε τό υλικόν. ΠανταχόΟεν συν- 
έρρευσαν αί δωρεαί καί οϋτω; άνηγέρΟη νέα οικία, 
έν ή έδύναντο νά δεχθώσι ΙΟ ετι έ-;δεεΐ;.

Ό  άβόας Εο Ραιΐίβυι- (όρισε τόν σκοπόν τοϋ ιδρύ
ματος καί διέγραψε τήν αποστολήν του, ή; δέν δύνα- 
ται νά παρικκλίνη, περιορίσας αύτήν εις τήν περί- 
Οαλψιν τών άπόροιν γερόντων. Αί πρώται Μικραί 
Άδελφαί πα:=λάμόανον πάντας τούς -άσχοντας, τά 
άπολωλότα παιδία, τά ορφανά και τά ανάπηρα, ώ : 
καί τούς ύπό τοϋγή .ατο: καταβεβλημένους. Ό άβόα; 
ία Ραίΐίουι- περιέστειλε τήν τοιαύτην φιλανθρωπίαν, 
ήτις έκινδύνευε νά έξασθενήση, επ’ άπειρον εξαπλου- 
μένη, τήν έταξινόμησεν, οϋτυις είπε:·;, καί τήν περιω- 
ρισεν εΐ; τό άνώτατον τής εύποιία; σημεϊον ήτοι τήν 
περίθαλψιν τοϋ έσχατου γήρατος. Βεοαίω; κατά τούς 
περιπάτους του μαθητής ώ·;, ό άββάς πολλάκι; συν- 
ήντησεν εις τάς δημοσίας οδούς γέροντας ρακένδυτους, 
οίνοδαρεϊς ή έπαίτας έχοντας βλακώδη τα χείλη και 
έσβεσμένου; τούς οφθαλμού;, φθειριώνια; δέ καί 
παρουσιάζοντας θέαμα τοσοϋτον μάλλον εϊδεχθε;, 
καθόσον ό πρός τό γήρας σεβασμός είνε σχεδόν έμ
φυτο; εις τήν καροιαν τοϋ ανθρώπου. Ο γέρων επαί
της είνε έν γένει μέθυσο; καί αλήτης, παραδίδει εαυ
τόν εις πάσα; τά; κακίας, ούδαμώς φροντίζω·; ν 
απαλλαγή αύτών. Τοιοϋτοι ΰπήρχον πολλοί κατά 
τήν εποχήν εκείνην εν Βρεταννια. Ό  άόβας ώς άν
θρωπο; εύσπλαγχνίσθη τήν δυστυχίαν, ώς ίερεύς έφρι- 
ξεν έπί τή τοιαΰτη διαφθορά. ’Αγαθός ών καί νοήμων 
κατενόησεν οτι ό Οέλων νά σώση τήν ψυχήν δέον νά 
έπιμεληθή προηγουμένως τοϋ σώματος, καί τότε βε
βαίως συνέλαβε τό σχίδιον. έξ ού τοσαϋται προεκυ- 
ψαν άγαθαί πράξεις καί τό όποιον αί πτωχαί γυναί
κες τοϋ Σαίν-Σερβάν ύπό τής -εαυτών μεγαλοψυχίας 
οδηγούμενοι, έφήρμοσαν έν μίσω τών δυσχερείων, ας 
περιεγράψαμεν. . . . .  , . ,

ΊΊ. τών γερόντων περίθαλψις ειλκυσε τους άπορου; 
γέροντας, ή δέ τών νοσοκόμων άφοσιωσι; προσήγαγε 
καί άλλα; νοσοκόμους. Ή  μικρά κοινότης άνεπτύσ- 
σετο. Νεαραί γυναίκες καί έργάτιδες συμμετεσγον
τοϋ έργου. Ό  αριθμός τών έρανιστριών ηύξησε, συγ-
χρόνως δέ ήλαττώθη ό αριθμός τών γερόντων τών 
παρ’ έκαστη; άδελφή; περιθαλπόμενων. Τό ίδρυμα 
έπρόκοπτεν. Άλλ’ ύπάρχουσιν ένδεεΐ; καί άλλαχοϋ. 
Χωρίς νά έξέλθω« τοϋ νόμου δύνανται νά ε'ύρωσι
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δυστυχείς χρίζοντας άντιλήψεως. Έπιχειρητεον και 
τούτο. Ό  άββας Ι̂ β Ι’ηϋΐοπτ έμνήσβη τη; πόλεως 
'Ρέννης, έν ή είχε διδαχθή τά ιερά μαθήματα, καί 
των εν ταϊς όδοΐς αύτής βριθόντων επαιτών καί άπε- 
στειλεν έκεΐ τήν Μαρίαν Αΰγουστίναν, ήν εκάλουν 
ήδη καλήν μητέρα. Τούτο συνέδη τώ 1 δ'ίΟ' έν 
διαστήματι λοιπον εξ μόλις ετών το ίδρυμα ήτο ήδη 
εις θίσιν να επιχείρηση τήν θεμελίωσιν νέων κατα
στημάτων. Ή  Μαρία Αύγβυττίνα μετεδη μόνη εί: 
*Ρέννην, τήν όποιαν δεν Ιγνώριζε. Καί κατά πρώτον 
«φρόντισε να εΰρη πτωχίύς, δεν υπήρχε δέ ελλειψις 
τούτων. Εις τι προάστειον περιέχον πλείονα καπη
λεία ή οικίας σεμνός έμίσθωσεν οίκημα, είδος τι 
αποθήκης, ήν έκ των ένόντων διασκευάσασα, έπλή- 
ρωσε μετ’ ού πολύ πρεσδυτίδων. ΙΙρός χερίθαλψιν 
αυτών μετεκλήθησαν έκ Σά:ν-Σ:ρ6 _ν τέσσαρες άδελ- 
φαί. Το ίδρυμα έκίνησε τό ενδιαφέρον του κοινού, χά
ρις δε εις τά είσρεΰσαντα πλούσια ελέη ήδυνήΟηταν 
νά μετοικήσωοιν εις συνοικίαν ήττον θορυβώδη. Τό
τε συνέδη συγκινητικώτατον γεγονός. Οί στοατιώται, 
οϊ άεργοι, ο! μέθυσοι, ο! συχνάζοντες εις τά καπη
λεία, παρά τά όποια ή Μαρία Αϋγουστίνα είχεν 
ιδρύσει τό πρώτον αύτής άσυλον, ήθέλησαν νά συντε- 
λέσωοιν εις τήν μετοικεσίαν. Μετεκόμισαν δέ τά άχύ- 
ρινα στρώματα, τάς κλίνας, τά μαγειρικά σκεύη, τούς 
γέροντας καί τάς γραίας καί πολλοί έξ αύτών άπο - 
χαιρετίζοντες τάς Μικράς Άδελφάς, εθεσαν εϊς τά; 
χεΤράς των τό πεντόλεπτον, τό προωρισμένον εις τό 
καπηλεΤον.

Τό κατάστημα τής ’Ρέννης έλειτουργεί εΰρίσκον 
εις τά έλεήμονα των Βρεταννών αισθήματα τά μέσα 
του θεραπεύειν τάς μάλλον έπειγούσας άνάγκας. ΤΙ 
Μαρία Αϋγουστίνα μετέδη εις Δινάν, όπου έκάλει 
αυτήν δήμαρχος ευφυής έπιθυμών νά προίκιση τήν 
πόλιν του δι’ ασύλου γερόντων, άνευ δαπάνης. Ούδ’ 
έψεύσθη τοΰ σκοπού του επικαλεσθείς τάς Μικρά; 
Άδελφάς, αίτινες άνευ δισταγμού έδέχθησαν (18-ί6). 
ΤΙ πόλις του Δινάν έπεδείξατο μεγαλοδωρίαν τινά 
παραχωρήσασα αύταίς δωρεάν κτίριον άχρηστον, πα- 
λτιάν τινα φυλακήν, υπό τήν όποιαν διήρχοντο αί 
υπόνομοι, τοσοΰτον δε ύγράν καί νοσηρά/, ώστε έπαυ
σαν καθείργοντες εν αυτή καταδίκους. Αί Μικραί 
Άδελφαί συγκαταδατικώτεραι των κακούργων, ένε- 
κατέστησαν τούς γέροντας εις τό καλλίτερο·; δωμά- 
τιον καί έλαδον δι' έαυτάς τό χείρον, άναμενουσαι 
ήμέρας βελτίονας. Ή  φυλακή κτισθεϊσα διά ποινικού; 
σκοπούς, είχε Ούρας άνοιγούσας έςωθεν καί μή κλειο- 
μένας έσωθεν. Χρήματα δέν είχον πρός τρο-οποίη 
σιν των κλείθρων, έπι πολλάς δε νύκτας καί πολλούς 
μήνα; έκοιμήθησαν με Ούρας ανοικτάς. Έπι εν πε
ρίπου ετος Ιζησαν εις τό δεσμωτήριον εκείνο, άλλ’ 
ή πόλις Δινάν αισχύνην αισθανόμενη έπι τη τοιαύτη 
καταστάσει, έπαυσε τέλος αύτήν δι' άφθονων δωρεών.

’Εκείνοι οίτινες υπό θρησκευτικού παρασυρόμενοι 
ζήλου καί υπό τής πίστεως εμφορούμενοι όρμώσιν 
όλοψύχως πρός αγαθήν τινα πράςιν, μή έςετάζοντες 
έάν δύνανται νά έπιτύχωσιν, άλλ’ όμως έπιτυγχά- 
νουσι, πιστεύουσι βεδαίως οτ: ή θεία Πρόνοια τούς 
προστατεύει, τούς οδηγεί καί εξασφαλίζει τήν επιτυ
χίαν των, τή άληθεία δε δέν Ιχουσιν άδικον’ διότι 
έάν ποτε τό ρητόν « Βοήθει σαυτόν καί ό θεός σέ 
βοηθήσει» έπραγματοποιήθη, τούτο συνέδη εις τό

I ίδρυμα των Μικρών ’Αδελφών τών 'Απόρων, όπου 
έδυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τά πάντα ώς μετέχοντα 
τοΰ θαύματος, έάν δέν εγινώσκομεν τί δύναται νά 

[ κατορθώση ή ύψηλοφροσύνη ύπηρετουμένη υπό Οελή- 
σεω; ακαταπόνητου. Ή  δύναμις άμετατρέπτου τινός 
■δία; είνε αήττητος οσάκις σκοπόν εχει μόνον τό 

! αγαθόν καί περιφρονεϊ τής κοινωνίας τάς μικρολόγο;?
I εθιμοτυπία;. Έν τή ιστορία τής ίδρύσεως τών διαφό

ρων καταστημάτων, έν ο’ς αί Μικραί Άδελφαί τών 
απόρων έφαρμόζουσι τήν μεγάλην χριστιανικήν αρχήν 
« ’Αγαπάτε άλλήλους», υπάρχει γεγονός, τό όποιον 
κάλλιον παντός συλλογισμού άποδεικνύει τήν πίστιν, 
δι’ ής εμφορούνται αί άπλαί εκείναι, άλλ’ έξοχοι γυ- . 
ναΐκες. Τώ 1849 ό άδδδς Ι*β ΡηίΙΙβατ εΰρίσ/.ετο έν 
Νάντη μετά τή; Μαρίας Θηρεσίας, πρώτης βοηθού 
τής γενικής ηγούμενης. Έπρόκειτο νά ίδρύσωσιν άσυ
λον γερόντων έν τή πρωτευούση ταΰτη τού Κάτω- 
Αείγηρος. Ένεκα δυσχερείας τινός ή βραδύτητος τών 
άρχών δέν τοίς έδίδετο ή άδεια, ήν είχον ζητήσει 
πρός ίδρυσιν τού αγαθοεργού καταστήματος. Ό  άδ- 
δάς, μή δυ ιάμενος νά περιμείνη έπι πλέον, ένεχείρ- 
σεν είκοσι φράγκα εις τήν Μαρία« Θηρεσίαν καί τή 
είπε’ «  Τέκνον μου, Οά έπανέλθω μετά τρείς μήνας’ 
επιθυμώ νά ευρω παρά σοί πολλούς γέροντας ». Με
τά παρέλευσιν είκοσι·/ ημερών ή άναμενομίνη άδεια 
ήλθε τέλος, άλλ' ήτο καιρός. Ή  Μαρία θηρεσία 
δεν είχε πλέον εϊμή 4 φράγκα. Καί με αύτά προεδη 
μόνη εις τήν έπιχείρησιν. Τρείς μήνας έπειτα ό άδδας 
L·e Ρείΐΐυιΐι· επανήλθε·/, εΰρε δε δωμάτιον παρασκευα- 
σθεν δι’ αυτόν εντός οικίας, έν ή ή Μαρία θηρεσία 
περιέθαλπε 40 γέροντας. Ό άδδας άντί συγχαρητη
ρίων, τή είπε’ «Πρέπει νά έξακολουθήσης».

ΤΙ ’Ιωάννα Τουγάν, ή πρώτη έρα/ίστρια, απίθανε 
τήν 20 Αύγουστου 1879. Ή πρεσδύτις, ήν πρώτη; 
-αρέλαδεν, έγινε λεγ-ών. Ό άδδά; Κβ ΡπίΙΙβπΓ, προ- 
βεδηκώς μέν τήν ηλικίαν, άλλά διευθύνω·/ πάντοτε 
τό ίδρυμα, τού οποίου είνε ό έν πνεύματι πατήρ, 
άπειρον βεδαίως αισθάνεται ευγνωμοσύνην ενθυμούμε
νος τό έν Σαίν-Σερδάν υπερώον, καί βλέπων τί Ιγει- 
νε τό ίδρυμα, τό όποιον «θεμελίωσε. Τό ίδρυμα τούτο 
έχει τήν σήμερον (1 Ιανουάριου 1883) σχολείο·/ 
προεςασκήσεως, έν φ αί δόκιμοι διδάσκονται νά πε- 
ριθάλπωσι καί ν’ άγα.τώσ: τούς γέροντας, αριθμεί δέ 
έν Γαλλία καί ίν τή αλλοδαπή 217 καταστήματα 
παρεχοντα άσυλον εις πλείονας τών 25,000 ενδεών, 
υπηρέτουμένων υπό 3000 μοναχών.

(Έ ιιετα ι συνεχεία).

| Μετάφρασ:; ΕΛΙΖΗΕ Ζ . Ι ο ϊ ΓΕΟΥ ).

Ό  πλουσιώτατος κάτοικος τής ϋφηλίου εύρίσκεται, 
κατ ’ αγγλικά φύλλα, έπι τής νεωτάτης τών ηπείρων, 
τή; Αυστραλίας, καλείται δέ λόρδος ’Ρουπετσδούδ. 
Ή  περιουσία του υπολογίζεται εις εν δισεκατομμύ
ριο·/ φράγκων, πολλαπλασιάζεται δέ μ.ετά τεραστία; 
ταχύτητος. Παρά του πατρός του έκληρονόμησεν ά- 
περάντους έκτάσεις γής μεθ’ έκατομμυρίων βοών καί 
προδάτων, τό δέ μέγαρόν του έν Μελδούρνη φημί
ζεται ώ; τό μεγαλοπρεπέστατου πάντων τών επί γής, 
Ιχον άςΐαν είκοσιν εκατομμυρίων.
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Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ.
[ Μυβιστορία τ ή ;  Κυρία; H e n ry  G r e v i l l c .

Μετάφρασ:; Π. I. Ψέρμπου ].

Συνέχεια' "δε προηγούμ. φύλλον.

ΚΔ’

II Έρμίνη έπασ/εν έπ'ι τής κλίνης τη; καί 
συνελΟοϋσ* προσεκάλει ίσως τήν Μαρκέλλαν. 
Τοϋτο ίιανοηθεϊσα ή κορασίς ώθησεν ίσχυρώς τήν 
έ'ξω Ούραν καί είσήλΟεν εις τήν οικίαν. ’Έβαλε 
ςύλα εις τήν θερμάστραν τοϋ εστιατορίου, προη- 
τοίμασε θερμόν ϋίωρ καί άστοβλέψασα μετά πό
θου πρός τόίμικρόν τοϋτο δωμάτιον, όπερ έγένετο 
μ.άρτυς τοσούτο/ν ειρηνικών διασκεδάσεων, άνέβη 
[ίραδέο»ς τήν κλίμακα.

Ή ελαφρά προστριβή τής λαβής τής Ούρας j 
τοϋ δωματίου ουδόλως έτάραξε τήν ασθενή, ήτις 
παρελήρει ε'τι ήσ·ύχω; μέν άλλ’ άδιχλείπτως. 
Δέν ε'βλεπε δέ πλέον τόν Μονφόρτ, άλλά τήν 
Τριανταφυλλιάν τοϋτο δέ παρατηρήσασα ή Μαρ
κέλλα ήσΟχνθη μεγίστην άνακούφισιν.

—  Νά μή λησμονήσης τής σκουφέττες μου, έ'- 
λεγεν ή γηραιά κόρη έπεξηγούσα καί διά νευμά
των τούς λόγους της, καί νά 'πας έπειτα 'ς τής 
κυρά Ζαλίνης νά της είπής νά προσεχή1 τά κεν
τητά μαντήλια μου. Καί έπειτα, διά τήν Μαρ
κέλλαν, εΐνε μ.έσα ’ς τό συρτάρι τοϋ χομμοϋ μου 
ένα κουτί άπό χαρτόνι μέ τά έγγραφά της καί 
τό χρηματικόν της, φέρε μού τα έδώ. Έλα, φέρ’ 
τά μου! άνεφώνησεν αγανακτούσα. ’Σ τό δεύτερο 
συρτάρι αριστερά, όπίσω άπό τή; μ.εταξωτές 
κάλτσες... Φέρ' τα, λοιπόν φέρ’ τα ! Μά δέν 
άκοϋς;

Ή τοσοΰτον ήπία ήπείλει τήν Μαρκέλλαν, ήτις 
την παρετήρει μετά πόνου καί οί όφθαλμ,οί της 
κατεκλύζοντο ύπό άδρών δακρύων. Κατά τήν 
τρίτην έπανάληψιν τής προσταγής ή κορασίς διε- 
νοήθη ότι καλόν Οά ήτο νά άποπειραθή νά ύπα- 
κούση, ϊνα καταπραΰνη τήν όργήν τής ασθενούς.

—  Δότε μ.ου τά κλειδιά, είπε μετά δειλίας.
Ή κυρία Έρμίνη ήρεύνησεν αυτομάτως ύπό τό

προσκεφάλαιόν της, ένθα συνήθως έθετε τόν πολύ
τιμον όρμαθόν, άλλ' ούδέν εύρε.

—  'Σ τήν τσέπη τού φορέματος μου, είπε.
ΤΙ Μαρκέλλα άναζητήσασα εύρε τά κλειδιά 

καί τα έδωκε πρός τήν γηρχιάν της φίλην, ήτις 
ταχέως καί πυρετωδώς άνευρε τό ζητούμενου 
κλειδίον.

—  "Ανοιξε τόν xojijio ,— αριστερά,— τό κουτί 
τής Μαρκέλλας.

Καί διά τοϋ βλέμματος παρηκολούθει τάς κι
νήσεις τής Μαρκέλλας, ήτις άδεξίως καί περίφοβος 
έχρονοτρίβει καί δέν εϋρισκε τίποτε.

—  Γληγορώτερα, έλεγε μετ' άγανακτήσεως, 
γλήγορα λοιπόν.

Ή  κορασίς άνευρε τέλος τήν χαρτίνην πυξίδα- 
! —  τήν έγνώριζε δέ κάλλιστα. Τδούσα τό χαρ·
I τόνιον τό περιερραμμένον διά πρασίνου χαρτιού 

ήσθάνθη νέα δάκρυα κατακλύζοντα τούς όφθαλ- 
ί μούς της. Πόσαι αναμνήσεις, πόσαι λϋπαι συνε- 

κεντρούντο έν τοίς τεμαχίοις έκείνοις τοϋ χάρ
του ! Ή  πυξίς ε’φάνη εις αύτήν βαρεία, —  άλλ’ 
ούδεμίαν έδωκε προσοχήν καί την έφερε πρός 
τήν εύεργέτριάν της.

Τό πρώτον ήδη άφ' ότου παρελήρει ή κυρία.
| Έρμίνη, διήλθε προ τών οφθαλμών αύτής λάμψις 

λογικού καί είπε πρός τήν Μαρκέλλαν.
—  Φύλαξε το, μ.ικρή μου, εΐνε ’δικό σου. Πρέ

πει νά το κρύψης, άκοϋς; Βάλ’ το ’ς τήν τσέπη 
σου, γλήγορα καί μήν είπής σέ κανένα τίποτε.

ΤΙ Μαρκέλλα ύπακούουσα είσήγαγε μετά δυσ
κολίας εις τό στενόν πως θυλάκιόν της τήν πυ
ξίδα, ήτις μεθ’ όρμής διολισθήσασα κατήλθε 
μέχρι τού πυθμένος τού θυλακίου. II δέ κυρία 
Έρμίνη παρακολουθούσα διά τού βλέμματος τάς 
κινήσεις τής Μαρκέλλας έφαίνετο τά μάλιστα 
εύηρεστημένη.

—  Πολύ καλά, είπεν αυτή εΐνε ή περιουσία 
σου· άλλά ό ’Ροβέρτο; Οά φέρη κάτι άλλο πράγ
μα. Τριανταφυλλιά, είπέ ’ς τόν 'Ροβέρτον νά 
έμβη...

Τά παραληρήματα έπανελήφθησαν, βλέπετε, 
έτι μάλλον.

Ή  Μαρκέλλα άθυμούσα καί δείλιώσα, έκάθη- 
το έπι τής μακράς καθέδρας καί παρετήρει τά 
βραδέως κκταναλισκόμενα ξύλα τής θερμ.άστρχς. 
"Ανευ τινός φόβου είχεν άτενίση εις τήν φοβεράν 
νόσον, τάς αγρυπνίας της, τάς αδιάλειπτους 
φροντίδας καί τούς πόνους καί τούς μόχθους,—  
άλλ’ έν τή ονειροπολήσει ταύτη άντημείβετο 
ύπό τών βλεμμάτων τής ασθενούς, καί έν τή 
ασθενεί εύχαριστία -ήν προέφερον τά τρέμοντα 
χείλη της, ανεύρισκε τήν άμ.οιβήν πασών αύτής 
τών θυσιών....

Άλλ’ όμως ασθενής ουδόλως βλέπων σε, ου
δόλως άκούων σε, έκλαμβάνων σε άλλον άντ’ 
άλλου καί όμως διαλεγόμενος πρός σε,— ή έκ της 
παραφροσύνης φρίκη, ηνωμένη πρός τούς φόβους 
λυπηρού τέλους, τό έπίφοβον, τό άγνωστον, τό 
Οανάσιμον ίσως νόσημα, ταύτα πάντα συνδυα- 
ζόμενα πρός τάς παρακρούσεις πνεύματος παρα- 
φρονοϋντος καί άνχισθητοϋντος .. . , —  ταύτα 
διανοούμενοι τρέμουσι καί οί γενναιότατοι τών αν
θρώπων,— πόσον μάλλον ή Μαρκέλλα, παιδίον 
άπειρον τών έν τω βίφ αγώνων;

Ή νύξ έπήλθε πολύ πρό τής ώρας, ένεκα τοϋ 
νεφελώδους καί χιονώδους ουρανού, ον άπό τής 
πρωίας έφώτιζε φώς υπωχρον. ΤΙ Μαρκέλλα ε’νε- 
ΟυμήΟη τόν γηραιόν ιατρόν όστις ε’μελλε νά έλθη 
καί ήδύνατο νά άποπλανηθή έν τή σκοτεινή είσ- 
όδω τής οικίας. Κατέβη λοιπόν καί άναψασα
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τάς λυχνίας έφερε μίαν εις το δωμάτιον τής 
ασθενούς, καί παλιν έκάθησεν έχουσα τάς χεΐ- 
ρας κρεμαμένας καί τούς οφθαλμούς προσηλωμέ- 
νους επί τής κλίνης της προσελκυούσης ολην αυ
τής την ψυχήν καί φοβιζούσης τον νοΰν της.

Αίφνης αντήχησε τό κωθώνι ον τής κιγκλιδω- 
τής θύρας. Ή  Μαρκέλλα άνεσκίρτησεν εόελπις, 
διότι οίος δήποτε καί άν ήτο δ ερχόμενος, Οά ήτο 
άγκυρα σωτηρίας. Το βαρύ βήμα τοϋ ίατροϋ 
•ήκούσΟη έν τή κλίμζκι, ή κορασίς άνοιγε ι την 
Ούραν καί δ ιατρός εισέρχεται καί τό αγαθόν αυ
τό« πρόσο/πον μειδιά κατά τό σύνηΟες Φλόξ δέ 
μακρά άνήλΟεν εις την καπνοδόχον έκδιωχΟεϊσα 
υπό τοϋ γεύματος τού άερος.

—  ΙΙυρκαϊά! πυρκαιά ! άνεφώνησεν ή κυρία 
Κορώνη, μή άπό τή σκάλα, ¿κάηκε, άπό τό 
παράθυρο, γλήγορα, γλήγορα, είνε £ούχα...

Καί ταϋτα αναφωνούσα ε’πήδησεν άπό τής 
κλίνης. Άλλ’ δ ιατρός λαβών αυτήν τήν έπλα- 
γίασεν ώς μικρόν παιδίον.

—  ’Ελάτε, είπεν, ησυχάσατε, ή πυρκαί'ά έσβυ- 
σε, κάτω είνε οί πυοοσβέσται.

—  ’Αλήθεια; ήρωτησεν ή Έομϊνη έντρομος.
—  Ά φ’ ού σάς το λέγω! Καί που την άρπά- 

ξατε ;
Ή  γηραιά νεάνις ούδέν άπεκρίΟη, έψιΟύριζε 

δέ ταπεινή τή φωνή λόγους άκαταλήπτους.
—  Ό  ιατρός ε’στράφη τότε πρός τήν Μαρ

κέλλαν, ήτις νοήσασα την άφωνον ε’ρώτησίν του 
άπεκρίΟη.

—  Τό πρωί ίίταν εγυρίζαμεν άπό τήν αγοράν, 
ή κυρία είπεν ότι ¿κρύωνε καί όταν ήλΟαμεν εις 
τό σπίτι ήταν καταβρεγμένη καί τά δόντια της 
¿χτυπούσαν ε'πλαγιασεν ευθύς καί την έπήρεν ό 
ύπνος, έπειτα όμως έ'ξχφνα ¿ξύπνησε όπως την 
βλέπετε

Ό ιατρός έκυψε πρός τήν άσΟενή καί την 
¿στηΟοσκόπησεν έπί πολλήν ώραν έπανειλημ- 
ρ/.ένυις.

—  Είσαι μόνη σου; είπεν άμέσως δ ιατρός 
σκεφΟείς μετά πολλής έρι.βριΟείας. Καί πού εινε ή 
Τριανταφυλλιά:

—  ’Σ τήν πατρίδα της μέ τήν κυρα Ζχλί- 
νην, είπεν ή μικρά μετ’ άΟωότητος...

—  Πρέπει νά της τηλεγραφήσωμεν αμέσως. 
ΙΙώ; είνε ή διεύΟυνσίς της;

—  Αέν την ξέρω, είπεν ή Μαρκέλλα.
Ό  ιατρός πχρετήρησε τήν μικράν διά βλέμ

ματος ζωηρού καί όξέος.
—  Καί τις την είξεύρει;
—  ΤΙ κυρία Έρμίνη.
—  Εινε γραμμένη πουθενά ;
—  Όχι, μά δεν πιστεύω.
Λιά κινήσεως δε ορμητικής καί έμ.φαινού- 

ση; οργήν μεγάλη·/, δ ιατρός άνέτρεψε πάντα 
τά χαρτία τά έν τώ βιβλίω τοϋ άπορροφητικοϋ ]

χάρτου καί εντός τών συρταρίο/ν τού γραφείου 
ένθα ή κυρία Έρυ.ίνη έκάδητο δσάκις έγραφε.

Άνέγνωσε τάς επικεφαλίδας πάντων τών χαρ
τιών άτινα έφαίνοντο δυνάμενα νά τον διαφωτί- 
σωσιν, άλλ’ ούδέν έύρεν, ή διεύΟυνσίς ούδαμοϋ 
υπήρχε.

—  II διεύΟυνσίς τής Τριανταφυλλιάς; είπε 
πρός τήν Έρμίνην επιθέτων έπί τής χειρός τής 
γηραιάς νεάνιδος την χείρά του έπιτακτικώς, έν 
ώ ταυτοχρόνως είχεν έπ’ αύτής προσηλωμ,ένον τό 
βλέμμα.

—  Τριανταφυλλιά 1 άπεκρίΟη προσπαθούσα νά 
κατανίκηση τήν 'διατάραξιν τών διανοημ.άτων 
αύτής. Τριανταφυλλιά Πικαρδιυίτου ... έπαρχία 
τοϋ Βορρά...

Οί οφθαλμοί της έπλανή,Οησαν τήδε κάκείσε, 
ε"πειτα δέ ε”κλεισεν αύτούς καί έπανελαβε τήν 
άσυνάρτητον άπεραντολογίαν της.

Ό  ιατρός ϋψώσας τούς ώμους ήρώτησε τήν 
Μαρκέλλαν.

—  Καί τι έκαμες άπό τό πρωί ; Αέν ήλθε 
κανείς ;

_  Ψυχή.
—  Καί ολημέρα ήσουν μόνη σου, χωρίς συν- 

τροφιά ;
—  Έπήγα νά φωνάξω τή μαγείρισσα τής κυ

ρίας Βρεώ, άλλά δεν την εύρηκα· έπειτα έτρε-
Υ » -ςα *7κς.

Ό γηραιός ιατρός ε”σεισε τήν κεφαλήν παρα- 
τηρών μετ’ οίκτου τό παιδίον.

—  Αμαρτίες είχες, παιδάκι μου, είπε συγ- 
κεκινημένος. Άκουσέ μου, δεν πρέπει νά φοβη- 
Οής, δέν είν’ έτσι; ό τι καί άν συμβή...

Ή  κορασίς παρετήρησε τόν ιατρόν μετά βλέμ
ματος εν ώ ή αμηχανία μετεβάλλετο εις αγω
νίαν, άλλ’ ούδέν είπε.

—  Θά σου στείλω ένα άνθρωπον συντροφιά. 
Θά κάμνης ότι σου λίγη, Οά τον ύπακούης; δέν 
είν’ ε’τσι; Φέρε κοντά τή λάμπα νά γράψω με
ρικά γράμματα.

II Μαρκέλλα άπέΟηκε την λυχνίαν έπί τού 
γραφείου, δ δέ ιατρός έγραψε δύο έπιστολάς καί 
τας έσφράγισεν, έπειτα δέ έγραψεν ίατρικάς τινας 
οδηγίας.

—-Αέν 0ά φοβηΟής, τά είπαμε, προσεΟηκεν 
επιθέτων τήν πατρικήν του χεΐρα έπί τής κόμης 
τού παιδιού καί άπομακρύνων αύτήν ϊνα ίδη 
καλλίτερα τό πρόσωπόν του.

.— Μήπως Οά ’πεΟάνη; ήρωτησεν ή μικρά 
μετά φωνής τοσούτον ήσυχου καί λυπηράς, ώστε 
δ ιατρός σφόδρα συνεκινήΟη.

—■ Ελπίζω ότι όχι! είπεν άλλ’ άνευ πεποιΟή- 
σεως. Έγραψα εις συγγενείς της φίλης μας καί 
άναμφιβόλως Οά έλθουν μεΟαύριον, διότι δέν κα
τοικούν μακράν... Νάτα έχης καλά μαζί τους, δέν 
είν’ έτσι; Θά έλθω άπόψε πρά τού μεσονυκτίου.

Ε Σ Τ Ι Α 723

Καί άπήλΟί καταβαίνων τήν κλίμακα ούτως 
ώστε νά τρίζη ύπό τά βήματα του. Ότε δέ τό 
κωδώνιον της κιγκλιδω.τής Ούρας έσήμανεν ότι δ 
ιατρός ΙξήλΟεν, ή Μαρκέλλα έφρικίασεν ύλη, διότι 
ήτο μόνη, καί μόνη πολύ μάλλον ήδη ή πρότε- 
ρον! Θεέ μου! πόσον ήτο ή οικία μεγάλη καί 
αντηχούσα!

Κ Ε  '

Τήν αύτήν ώραν δ Σίμων Μονφόρτ επάτει τόν 
πόδά έπί τής γενεΟλίου γης μετά έννέα ετών α
πουσίαν. Έπανήρχετο κάτοχος μικρά: τίνος πε
ριουσίας μετά υποσχέσεων εργασία;, αί'τινες, συν- 
ενούμενάι μετ’ ¿κείνων ά είχεν. ήδύναντο νά τω 
χορηγήσωσιν ύπάρξιν άνευ τινός πολυτέλειας άλλά 
λίαν έύάρίβτον.’

Έπανήρχετο βαρύνΟ’είς τόν τής ξένης γής άέρα, 
διότι ήτο μόνος έκεΐ κάτω καί διότι έστενοχω- 
ρεϊτο μή άκούων τήν μητρικήν αύτοϋ γλώσσαν.

"Απαξ έγκαταλειφΟείς' μόνος, άπέφασισε νά 
καταπολέμηση καί άποσοβήση ολην τήν κατέ- 
χουσαν άύτόν Ολίψιν καί άγανάκτησιν, έογαζόμε- 
νος έμμανώς, καθ’ όσον διενοείτο ότι ημέραν τινά 
άναμφιβόλως άνέρώτών Οά ανεύρισκε τήν άπι
στον γυναίκα, ήτις φαύλως καί άγενώς φέρομένη, 
τόν άφήκε νά φύγη μόνον εις τήν εξορίαν, ήν 
αύτός έπεζήτησε χάριν αύτής καί μόνης "να τή 
παράσκευάση όλίγην τινά εύζωίαν, AiOTt αύτός 
τί τα ήθελε τά χρήματα; ΤΗτό βέβαιος ότι οπού 
δήποτε μενών, ήδΟνατο νά κερδαίνη 0 τι απαι
τείται πρός συντήρησιν ενός ανθρώπου. Χάριν 
λοιπόν εκείνη; τής άχαρίστου συγκατένευσε νά 
ύποστη τήν εξορίαν, τήν δουλείαν σχεδόν!

Άλλ’ δ Σίμων δέν είνε εκ τών άνΟρώπων οϊ- 
τΐν*·;· 'άποκάμ’νου'ίιν ενθυμούμενοι τήν έκδίκησίν 
των είχεν άπόφασιν στερράν νά Ιχνηλατήση τήν 
γυναίκα του όπου δήποτε, νά ίμφχνισθή ενώπιον 
αυτής μίάν μόνην στιγμήν, νά την κατασυντρί- 
ψη διά τής περιφρονήσεώς του καί νά λάβη τό 
παιδίον.

Τό παιδίον ήτο ’.δικόν του. δ νόμος το ε'διδεν 
εις αύτόν καί αύτός Οά το έλάμβανε, καί τούτο 
Οά ήτο ή τιμωρία τής άστοργου γυναικός, ήτις 
άφήκεν εις τόν πατέρα πάσας τάς θλίψεις καί 
τι.ι έκλεψε τήν μόνην αύτοϋ χαράν.

I Γατών τήν γήν τής πατρίδος του δ Σίμων 
ήσΟάνΟη πάντα τά νοήματά του συγχεόμενα έν 
αύτω καί τήν πικρίαν πολλαπλασιαζομένην. Έν 
τή πόλε·, εκείνη, τή Άβρη, άνά τά; δδους τής 
όποια; είχε περιπλανηΟή την νύκτα τοϋ απόπλου 
τυυ,-κχτεχόμενος ύπό αισθημάτων τοσούτον διαφό
ρων, τοσούτον σπαρακτικών, ούδεμία ύπήρχεν 
οικία, ούδείς φανός, όστις νά μή τον άνεμίμνη- 
σκεν άνά πάσαν στιγμήν τήν ιστορίαν τού μαρ
τυρίου του.

’Ο Μονφόρτ δέν ήτο άνθρωπος άποφεύγων τού;

κακούς διαλογισμούς. Ούδέποτε μέν έ'πραξέ τι 
κακόν, άλλά καί δέν έφοβεϊτο τήν παρουσίαν τών 
μισητικών αισθημάτων. "ΙΙρκει εις αύτόν τό μι- 
σείν, ίκανοποιουμ.ένης ούτω τής έκδικήσειΰς του. 
Ούδέ διά τού άκρου τού δακτύλου του Οά ήγ- 
γιζε τ-ήν γυναίκα του, —  ούδ’ εις τά δικαστή 
ρια ήθελε ποτε τήν έναγάγη, —  άλλ’ άνευρί- 
σκων άνά τάς ομιχλώδεις καί σκοτεινά; οδούς 
τά εί; αύτόν καί μόνον όρατά ίχνη τής έπί δε
κατρείς ώρας άγωνίας του, άνεπόλει τάς θλίψει; 
του μετά χαράς σκληρά; καί θηριώδους.

Έν τινι όδώ στενή καί Οορυβώδει, ε”ν0α τά 
παροίνια άσματα τών ναυτών έρριπτον έκ δια
λειμμάτων ώ; έπωδόν κραυγήν έρρυΟμον παρα- 
τεταμένην, παρεμφερή πως πρός θρήνον, δ Σίμων 
ώθησε τ-ήν Ούραν καπηλειού τινός, εις δ είχεν 
είσέλΟη πρό εννέα ετών άναζητών πανταχοϋ τήν 
γυναίκα καί τήν κόρην του.

Ό  Σίμων άνεγνώοισε τά πάντα, τήν επιγρα
φήν καί τήν Ούραν, καί τά χονδρά μόρρινα κύ
πελλα έπιδεξίως παρατεταγμένα έπί τών πινα
κίων τοιν. τΓΙτο.τό αύτό καπηλειον, άλλά πως 
(¿εβελτιωμένον· έπί τών τοίχοιν τών άλλοτε κε- 
καλυμ.μένων έξ άπλοϋ επιχρίσματος, κεκαπνισμε- 
νου, δυπαροϋ καί άηδεστάτου, δ νέος κτήτωρ είχεν 
επικόλληση άνωθεν έως κάτω, ίσα, άνάστροφα, 
κατά διαφόρους θέσεις, εφημερίδας πάση; επο
χής, ε’κείνας άναμφιβόλως ιόν είχον φεισΟή πρό 
πολλών έτών οί Οαμώνες.

Καί ή μέν κυρία αίθουσα έφωτίζετο ύπό δύο 
φώτων φωταερίου· τό δέ παρακείμενον δωμάτιο·/, 
ωσαύτως έπεστρωμένον δι’ εφημερίδων, έφο>τίζε- 
το ύπό λύχνου πετρελαίου άντικαστήσαντος τό 

ί παλαιόν καί καπνίζον άλειμματοκήριον έπί χάλ
κινου κηροπηγίου.

Ό  Μονφόρτ είσήλΟεν εις τό δωμάτιον κατάκο
πο; εκ τής δδοιπορίας, βαρυνΟείς ίσως νά σκέ- 
πτηται. ΈκαΟησεν έπί άχυρίνου εδωλίου άναμένων 

1 τό παρασκευαζόμενου κύπελλον καφέ οπερ παρήγ- 
γειλε, καί εμεινεν έπί στιγμήν στηρίζων τήν 
κεφαλήν έπί τής χειρός ώς άνθρωπος αισθανόμε
νος τό φορτίο·/ της ζωής βαρέος πιέζον τού;

! ώμδύς του.
Άνέμεινεν ολίγον, έπειτα δέ κατατρυχόμενος 

ύπό τής άγωνίας τοϋ πνεύματός του, ϊν’ άποσο
βήση τού; διαλογισμούς του, ήγέρΟη καί ¿βάδισε 

ί βήματά τινα έν τω στενώ δωματίιρ.
Ai έπί τού τοίχου έπίκεκολλημένxι εφημερίδες 

: έφείλκυσαν τήν προσοχήν του, καί διεσκέδαζε δια- 
! τρέχων διά τών οφθαλμών τά ιδιότροπα σχέδια 

άτινα έσχημάτιζον τά μικρά τετράγωνα; τών άγ- 
I γέλιων έν τή τετάρτη σελίδι. ̂

Μή δυνάμενος νά άναγνυίση λέξιν τινά ήν έ- 
( βλεπεν ανάστροφα, έλαβε τόν λύχνον καί έπλη- 

σίασε πρός τόν τοίχον.
Έτερόν τι φύλλον έφημερίδος εγγύτατα, ήτο
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όρθιος έπικεκολλημένον, ώστε ήδύνατο νά άνα- 
γνωσθή. Καί άλλοι δέ θαμώνες, βαρυνόμενοι, ώς 
αύτός, να άναμένωσι, θά εΐχον ζητήση τήν αύ
τήν διασκίδασιν, διότι έφαίνοντο ίχνη δακτύλων 
υπό τού; μικρούς στίχους τών διαφόρων ειδήσεων.

Λΐ διάφοροί ειδήσεις είνε πάντοτε ένδιαφέρου- 
σαι όσον καί άν είνε πεπαλκιωμίνκι και τετριμ- 
μέναι· διότι είνε συλλογή ανεκδότων ¡¿άλλον ή 
ήττον αυθεντικών, άς ή έφημεριδογοαφία προσ
φέρει καθ’ έκάστην εις όλον τόν περίεργον κόσμον. 
Καί ό Σίμων λοιπόν ε”χων τόν λύχνον άνά χεϊρας 
ήρχισε νά άναγινώσκ-/) τήν έντυπον στήλην. 
Περί τό μέσον τής στήλης είδε κεφαλαίοις γράμ- 
ρ.ασι τάς λέξεις Π ΑΠΟΛΕΣΘΕΪΣΑ! ύπεοάνω 
μικράς είδήσεως, καί άνέγνω ϊνα ϊδη τις ήτοή 
άπολεσθεΐσα. "Οσον μικρά καί άν ήτο ή είδη- 
σις, θά ήτο όμως ίκανώς περίεργος, ϊνα τόν άπα- 
σχολήση μίαν ε'τι στιγρ-ήν.

« Χθες περί ώραν έβδόμην τής εσπέρας έν τή 
» πλατεία Μονθολόν, νεαρά γυνη είκοσιπέντε μέ- 
» χρι τριάκοντα ετών εύρέθη νεκρά επί τίνος 
»  τών θρανίων τοΰ κήπου, όπου είχεν είσέλθη 'ίνα 
» άναπαυθή. Τό κοράσιόν της τριών ρ.έχρι τεσ- 
» σάρων ετών έπαιζε πλησίον της καί ούδεν ά- 
» σύνηθες παρετήρησε. Τό δϋσμοιοον παιδίον 
» άπομεΐναν αίφνης ορφανόν, ούδεμίαν ήδυνήθη νά 
» δώση πληροφορίαν περί τών γονέων του. Ό  πα- 
» τήρ του, ώς φαίνεται, είχεν άναχο>ρήσϊ) προ 
» του γεύματος «διά τοΰ σιδηροδρόμου ». Τό 
»  παιδίον ονομάζεται Μαρκέλλα. Τά άσπρόρρου- 
» χά της φέρουσι τά αρκτικά στοιχεία Μ. Μ.,
» τά δέ τής μητρός Μ. Π. Εύρέθη επί τής ά- 
» τυχοϋς γυναικός χρηματοθήκη περιέχουσα περί 
» τά πεντήκοντα φράγκα. Έκ τής νεκροψίας 
β γενομένης σήμερον τό πρωί άπεδείχθη ότι άπέ- 
» θανεν έκ συγκοπής. Τό δέ παιδίον, όπερ είνε χα- 
»  ριέστατον καί ώς έκ τούτου έπαυξάνει τό ένδια- 
»  φέρον όπερ εμποιεί ή έρημία του, περιέθαλψε 
» παραλαβούσα γενναιόφρων τις γυνή τοΰ τμή- I 
η ματος έκείνου φαινομένη ότι έχει άπόφασιν νά | 
» το άναθρέψη » .

Ό  Μονφόρτ άνέγνω μέχρι τέλους, αισθανόμε
νος αμφιβολίαν, αγωνίαν τινά τό πρώτον μέν 
άβέβαιον, ε”πειτα δέ θλϊψιν είσδύσασαν ώς σίδη
ρος μαχαιριού εις τήν καρδίαν τευ, ήτις αίφνης 
τω έφάνη τοσούτον στενή, ώστε δέν έχώρει τήν 
έν αύτή λανθάνουσαν φρίκην.

Άπέθηκε τόν λύχνον έπί τής τραπέζης καί 
έφερε τήν χεϊρα εις τούς οφθαλμούς του, έλπίζων 
ότι δέν άνέγνω, οτι ήτο απλώς παράκρουσις τού 
πνεύματός του καταβληθέντος ύπό τών ύπερβο
λικών μόχθων καί τών πικρών διανοημάτων. 
Άλλ’ αίφνης έπανέλαβε τό φώς καί άνεζήτει 
τήν χρονολογίαν τής έφημερίδος.

Αλλ’ οΰδαμοϋ τής τρίτη; ταύτης σελίδος ή
δυνήθη νά εϋρ-β χρονολογίαν.

Έκίνησε τήν κεφαλήν, ίφρικίασεν όλος ώς ίπ
πος μέλλων νά καλπάση καί ε’πειτα έπέπεσεν έπί 

| τού αδρανούς καί άφωνου έκείνου τοίχου, δστις 
| έπέμενεν άποκρύπτων τήν χρονολογίαν, ής άνευ 

ό Σίμων ήσθάνετο οτι ήθελεν άποθάνη έκεί ύπό 
λύσσης.

Άναβάς έπί εδωλίου προσεπάθησε νά ϊδη ύ- 
ψηλότερα έτερόν τε φύλλον, όπερ ήδύνατο νά τον 
πληροφορήση τουλάχιστον κατά προσέγγισιν ... 
διότι αί άλλαι έφημερίδες ήσαν τό πολύ δύο ή 
τριών έτών.

Άποκκμών, καταβληθείς ύπό τής ατυχίας 
ταύτης ήτις έφαίνετο καταδιιόκουσα αυτόν κατά 
παν αύτού διάβημα, κατέβη άπό τού εδωλίου 
κρατών έτι τόν λύχνον, καί αίφνης τό φώς έπε- 
σεν έπί τίνος στίχου έν μικρά τινι γωνία, ήν εί
χεν άμελήσν) νά παρκτηρήση :

* θεά/ιαια  2?  ΛνγονστοΌ  ·.

’Ακριβώς τή 20 Αύγουστου είχεν άπέλθτ) έκ 
Παρισίων.

Δεκάκις άνέγνω έπανειλημμένως τόν μόνον 
τούτον στίχον, ώς ηλίθιος, ώς μωρός, έπαναλαμ- 
βάνων αυτόν γεγωνυία τή φωνή χωρίς νά το αί- 
σθάνηται. Έπειτα λαβών τόν πίλον του άπό 
τής τραπέζης, άνοίγει τήν Ούραν καί άπωθών 
καί συμπαρασύρων άνηλεώς την ύπηρέτριαν ήτις 
έφερε τόν καφέν έπί δίσκου, έξηφανίσθη έν τή 
σκοτεινή όδφ τρέχων πρός τόν σταθμόν τού σι
δηροδρόμου.

Ή άμαξοστοιχία ήτο έτοιμη, άνέβη τρέχων 
ώς παράφρων καί είσδύσας είς τινα γωνίαν άμά- 
ξης μόνος, έστρεψε τά νώτα πρός τό άναπαλλό- 
μενον φώς τού λύχνου τής άμάξης, άπέκρυψε τό 
ήλιοκαές πρόσωπόν του έν τφ κυανφ παραπετά- 
σματι τής Ουρίδος, καί ε'κλαυσε λύζων ώς μικρόν 
παιδίον.

Είχε λοιπόν άποθάνη ή γυνή, νήν αύτός έκα- 
τηγόρει έπί προδοσία, καί κατηράτο έπί έννέα 
όλα έτη, καί ήν προ μιάς ώρας μετά πάσης χα
ράς ήθελε νά βασανίση πρός τιμωρίαν της !

Είχεν άποθάνη συντριβεϊσα ύπό τού καμάτου, 
ύπό τής λύπης, μόνη έπί θρανίου έν ύπαίθριρ χω
ρίς νά ενχη μίαν καν χεϊρα ϊνα σφίγξη τήν χεί- 
ρά της !

Τήν έκόμισαν είς τά νεκροσκοπεϊον, καί αϊ ασε
βείς χεΐρες ιατρών άγνωστων άνηρεύνησαν τήν 
δύσμοιρον καρδίαν της, γυμνώσαντες αύτήν, ϊνα 
τη άποσπάσωσι τό λυπηρόν άπόρρητον τού προώ
ρου θανάτου της,— θανάτου άφηρημένου καί σιω
πηλού ώς ήτο όλος ό βίος τής δύσμοιρου γυ 
ναικός!

"Εθαψαν τό λείψανόν της αίματόφυρτον καί 
( βεβηλωμένον έν τινι γωνία τού κοινού λάκκου,
! καί άπό πολλού χρόνου δέν είχε πλέον σταυρόν 
| έπί τού τάφου της, δέν εΐχον φέρετρον τά όστά
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της· ήδη δέ ούδέν άλλο ήτο, ή σύντριμμα μετα
ξύ συντριμμάτων!

Καί αύτός ό άείποτε άδικος, έπί έτη πολλά 
έβλασφήμει έπί τού τάφου τούτου, έμίσει τήν 
μάρτυρα, ήτις άπέθανεν έχουσα άναμφιβόλως 
τόν νούν της πρός αυτόν άπερχόμενον, καί έλπί- 
ζουσα ότι έμελλε νά τον έπανίδη τήν έπιούσαν.
ΊΙ άτυχής έζήτει ώς χάριν μιάς νυκτό; άνά- 
παυσιν πριν έξακολουθήση τήν -πορείαν της... καί 
ή νύξ τής αιώνιας άναπαύσ-ως άνέμενε τό κατα- 
πεπονημένον σώμα, τήν συντετριμμένην καρδίαν 
ύπό τών πληγών άνοικτίρμονο; ειμαρμένης.

Καί ό εργάτης τής άγριας ταύτης ώμότητος 
ήτο αύτός καί ούδείς άλλος: είχε πολύ βασανίση 
τήν πάσχουσαν ταύτην δύσμοιρον καρδίαν, άδί- 
κως μεμφόμενος αύτήν διά τήν άτελεύτητον κό- 
πωσίν της, τό περίλυπον ήθός της, τάς βραδείας 
καί έπιπόνους χειρονομίας της... Ό  θάνατος πα- 
ρεσκεύαζε τό έργον του καί αύτός τυφλός καί 
βάναυσος τεχνίτης ίβοήθησε τόν δήμιον πάση 
δυνάμει.

Αίφνης ήγέρθη : καί ή κόρη του, τό ορφανόν ; 
’Εκείνη, ήν αί έφημερίδες ύπεδείκνυον ύπό τήν 
έπιγραφήν: Ή  άπολεσθεΐσα, ώ; τι ώρολόγιον, ή 
δακτυλίδιον ή ώς άγαπητόν κυναριον, τί άρά γε 
είχεν άπογίνη άπό έννέα έτών, εύρεθεϊσα έρριμ- 
μένη ώς τι έ'ρμαιον έπιπλέον έπί τής έπιφανείας 
τού πολυσάλου έκείνου ωκεανού τών Πκρισίων;

Καί μετά φρικιάσεως προερχομένης έκ φρίκης 
άμα καί χαρά; διενοήθη ότι ή κόρη του ήτο το
σούτον μικρά τότε, — ώστε καί σήμερον θά ήτο 
παιδίον έτι, καί χάρις τφ Θεφ είχεν άναμφιβό
λως διαφύγη, ένεκα τής μικράς ηλικίας της, κιν
δύνους άλλως πως επίφοβους παρά τήν δυστυχίαν 
καί τήν πείναν.

—  Κόρη μου! άνεφώνησεν άνορθούμενος, κόρη 
μου χαμένη, θά σε ξαναυρώ ! φθάνει μόνον νά εί
σαι άκόμη ζωντανή! . . .

ΊΙ δευτέρα αότη σκέψις τόν έπανέρ̂ ιψεν έπί 
τού καθίσματος του. ’Εάν ή κόρη του ήτο άπο- 
Οαμμένη, αύτός ήτο καταδεδικασμένος. Τφ ήξιζε 
νά ήτο άποθαμμένη, ίνα τιμωρηθή αύτός, διότι 
άμφέβαλλε περί τής μάρτυρο; μητρός! ’Εάν ή 
θεία Πρόνοια ήτο δίκαια, καί τό παιδίον ώφειλε 
νά είνε άποθαμμένον. . .

Διατί έκατηγόρησεν έπί άνάνδρω έγκαταλείψει 
τήν δύσμοιρον άθώαν γυναίκά του, ήτις τον ήγά- 
πησε μέχρι έσχάτης πνοής;

Άνεμνήσθη πώς έν τφ σιδηροδρομικφ σταθμφ, 
άποχαιρετίζουσα αύτόν, έφαίνετο ότι έπεθύμει νά 
συναπέλθη μετ’ αύτού.... αύτός δέ είχεν άπω- 
θήση αύτήν καί έπιπλήξη διότι πολύ άργά το
άπεφάσισε___

’Αλλά τις οίδεν; Ίσως θά έζη άνευ τής τε
λευταίας ταύτης σκληοότητός του, ήτις συνέτρι- 
ψεν ώς κρυστάλλινου σκεύος τήν καρδίαν έκείνην
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τήν έπί πολύν χρόνον καθ’ ύπερβολήν πληττο- 
μένην.

Ή αμαξοστοιχία έτρεχεν έν τφ μέσω τής 
νυκτός οϊ άγροί ήσαν σκοτεινοί καί σιωπηλοί· αί 
άμαξαι έτριζόν έπί τών σιδηρών έλασμάτων συγ- 
κρουόμεναι έλαφρώς μ.ετά κρότου όξέος καί μονο
τόνου . .. Κατά μικρόν, μ.ετά διάστημ.α χρόνου 
όστις τω έφάνη καί βραχύτατος καί μ.ακοότατο;, 
ό Σίμων Μονφόρτ είδε γρκμ.μήν χρυσήν όπωχρον 
διαγραφομ.ένην έν τφ όρίζοντι, νέφος φαιόν άπε- 
σπάσθη βραδέως άπό τού γαλακτώδους έτι κυα
νού ούρανού, καί άστήρ στίλβων ώς άδάμας κρυ- 
πτόμ.ενος μ.έχρι τής ώρας έκείνης, έπεφάνη έπί 
τού πρωινού ούρανού.

κ ς τ ·

Ή Μαρκέλλα έξυπνήσασα ήσθάνθη φρικίασιν. 
Έν τφ δωματίω τής κυρίας Έρμίνης είχεν άγρυ- 
πνή(Γ(ΐ πολύ, πολύ άφ’ ού ή γηραιά Οεράπαινα 
τού ιατρού είχεν έλθη φέρουσα όλίγην τροφήν είς 
τήν Μαρκέλλαν, πολύ άφ’ ού ό ιατρός, όστις 
την είχεν άντικαταστήση, είχεν ε’λθη κατάκοπος 
ουδόλως δυνηθείς νά έπιτύχη τινά νοσοκόμον 
διότι πάσαι εΐχον άπέλθη, τήν δέ τελευταίαν 
συνήντησεν ύπό τ-ήν θύραν τού άμαξοστασίου 
του. Ή φοβερά καί παγετώδης έκείνη ημέρα 
κατέκλυσε τούς Παρισίους διά τοσούτοιν περιπνευ
μονιών καί λοιπών συγγενών νοσημάτων, οσαι 
ήσαν αϊ νιφάδες τής χιόνος. Τή ύπεσχέθησαν 
νά πέμψωσι πάοαυτα διακόνισσάν τινα, άλλ’ 
ώφειλον νά άποταθώσιν είς τό κεντρικόν κατά
στημα, νά ζητήσωσιν έπικουρίαν, διότι πάσαι αί 
μαχήτριαι ήσαν έν τφ πεδίω τ-ής μάχης . . . 
Τούτο δέ άπήτει δύο ή τρεις ώρας . . . ίσως δέ 
καί όλιγώτερον.

—  Φοβείσαι; είπεν ό γηραιό; ιατρός παρα- 
τηρών τήν Μαρκέλλαν μετά προσοχής· θέλεις νά 
σου στείλω ένα οίον δήποτε νά σου κάμη συντρο
φιά; Είμπορούμεν νά εΰρωμεν ενα οίον δήποτε 
άλλ’ όμως άν κλέψη κανείς τίποτε, σύ θά είσαι 
ύπεύθυνος . . . Δεν με καταλαμβάνεις; Δέν πει
ράζει. Δέν είμ.πορώ νά σου άφήσω τήν ύπηρέ- 
τριάν μου, πρέπει νά είνε ’ς τό σπίτι νά δίδη 
πληροφορίας είς έκείνους οϊ όποιοι ε'ρχονται καί 
με ζητούν . . . ’Απόψε δέν θά πλαγιάσω ’ς τό 
κρεββάτι μου, έχω νά κάμω άκόμη μερικά; έπι- 
σκέψεις . . . Άμέ ή μαγείρισσα τής κυρίας Βρεώ
δέν ήλθεν άκόμη;

Θρηνώδης καί παρκτεταμένη ώρυγή άκουσθεΐ- 
σα έξωθεν άπεκρίθη είς τήν έρώτησιν ταύτην. ΊΙ 
δέ Μαρκέλλα είπε περίλυπος:

—  Όχι, έλησμόνησε και τό σκύλο της καί 
ε"κλ.αιεν όληνύκτα. Είνε μία ώρα πού του έρριξα 
’λιγάκι ψωμί άπό πάν’ άπό τόν τοίχο ...  θά ψο- 
φήση άπό τήν πείνα, τό κκϊμένο τό ζφο . . .

93
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—  1 οϋτο δα μόνον μας ¿"λείπε, ίιενοήθη ό 
ιατρός- αν ίέν Οέλη νά σιωπής ό σκύλος, τό 
κχιμενο το κοριτσάκι Οχ φοβηθη περισσότερον.
ΙΙέ μου την αλήθειαν, Μαρκέλλα, ύπέλαβε, δεν 

φοβείσαι να μείνης έδώ μόνη σου; Μα νά μου 
είπί» την αλήθεια.

—  Λεν είμαι μόνη μου, άφ ού είμαι μαζί με 
τήν κυρίαν Έρμίνην.

 ̂Ο γηραιό; ιατρέ; ούδέν κπεκρίθη· διότι δεν 
ήίύνχτο να είπη οτι ή, κυρία Έρμίνη ίέν Οά 
ύπήρχε πλέον πρό της ά/ατολής τού ήλιου. Λί 
πνευμονικαί συμφορήσεις δεν δίδβυσιν εις τά 
θύματά των καιρόν νά ποιευθώσιν εις τού συρ.- 
οολαιογράφου. Αμα ίέ τή ανατολή τού ήλιου ή 
Μκρκελλα ούδέν κλλοίθά είχεν επί γης, ή οτι έφό- 
ρει καί τήν πυξίδα ήν είχεν έν τφ Ουλακίω της.

Ο ιατρός χπήλθε περίλυπος μή τολμών νά 
ειπη εις την ορφανήν περί τού προσεγγίζοντος 
θανάτου καί μεμφόμενος εαυτόν διότι δέν το εί
πε . .  . ιόν τούτοις εάν ή κυρία Έρμίνη έμελλε 
νά ζήση ώρας τινάς περιπλεον, προτιμ.ότερον 
ητο νά χναμείνωσι τήν ελευσιν τής διακονίσσης· 
τουλάχιστον το παιδίον δέν Οά ίλυπείτο πολύ 
την νύκτα άπομ.ένον μόνον καί έρημον.

ΑπελΟόντο; τού ιατρού ή Μαρκέλλα ε"θηκε 
;υλα επί τού τυρός καί επανήλθε πάλιν εις τήν 
μακράν καθείς αν της. Ή κυρία Έρμίνη έφχίνε- 
'Ο ήσυχος, δέν ίλάλει πλέον, καί μόνον έκίνει 
τά; χεϊράς τη; επί τού σκεπάσματος τη; μετά 
κινήσεως αύτομάτου, σχεδόν ομαλής καί κανονι
κής . . .  II Μαρκέλλα ούδέποτε είχεν ίδη άν
θρωπον άποθνήσκοντα· διό ούδέν νοήσασα, έχάρη 
επί τη μεταβολή ταύτη ήν ένόμιζεν εύάρεστον, 
καί ¿στήριξε τήν κεφαλήν επί τού βραχίονος τής 
καΟέδρας τη; ΐνα άναπαυθή ολίγα λεπτά τής 
ώρας· άλλ’ όμως μετά έν ίευτερόλεπτον ϋπνωτ- 
τεν ήδη.

Άφυπνίσθη αίσθανθεϊσα φρικίασιν. Τό πύρ ήτο 
έσβεσμένον, τό κηοίον είχε καή επί τού κ-ηροπη- 
γίου, το ίωμάτιον ήτο παγερόν, ούδεις κρότος 
ήκούετο, ούό’έ καν ή ελάχιστη πνοή.

Άνεπήδησεν όρθια άμα αίσθανθεϊσα τήν 
καταστασιν ταύτην, καί είραμεν εις τό παρά
θυρου καί άπέσυρε τά παραπετάσματα Ϊνα είσέλ 
Οη το φώς τής ήμέρας, καί έκ παιδικής συνή
θειας ήνοιςε τό παράθυρον ϊνα άναπνεύση ολίγον 
καθαρόν άέρα. ’Απέναντι αυτή; έν τφ φχιφ καί 
ψυχρώ ούρανώ τά πρωινόν άστρον έστιλβεν ώς 
σταγών κρυστάλλου διαπερωμένη ύπό ηλιακής 
άκτίνο; . . .  Η κορασίς προσηγόρευσεν αύτό δι’ 
•ϋγνωμονουντο; βλέμματος, ώς αίσιον οιωνόν, καί 
κλείσασα τό παράθυρον, ήλθε πρός τήν κλίνην...

ΤΙ θύρα ανοίγεται ελαφρά, άθορύβως, καί οί 
οφθαλμοί τής Μαρκέλλας έστράφησαν πρός αυ
τήν· είθε δέ τό λευκόν κάλυμμα τής διακονίσσης 
περί ής είχεν εΐπη ό Ιατρός. Έν ώ δε ή κορασίς

έφερε τό βλέμμα πρός τήν κλίνην, ένθα τό διά 
μιας άδυνατήσαν πρόσοιπον τής φίλη; τη; μόλις 
διεγραφετο έν τή κοιλότητι τού προσκεφαλαίου, 
ύπο το ασθενές φώς τής ύποφωσκούσης ήμέρας, 
— ήσθάνθη τήν έτέραντών χειρών τή; διακονίσ- 
σης τιθεμένην επί τών όφθαλμ.ών της καί τήν ¿τέ
ραν πιέζουσαν έλαφοώς τόν ώμόν της, όπερ έδήλου 
ότι ή Μαρκέλλα ώφειλε νά κλίνη τά γόνατα.

—  Λεήσου, τέκνον μου, είπε μετά φο>νής βα
ρείας, δεήσου ύπέρ χναπαύσεως τής εύεργέτιδό; 
σου, ή όποια αναμφιβόλους είνε τώρα έν τφ πα
ράδεισο).

Ή Μαρκέλλα ύπχκούσχσα κατενόησε τήν 
στιγμήν εκείνην ότι άπό τής εσπέρας τής χθες 
ώφειλε. νά γινώσκη ότι ή κυρία Έρρινη έμελλε 
να άποθάνη.

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΙΙαρά πληθυν παρατηρήσεων περί της-νοημο
σύνης’τών ζώων, Οά προσπαθήσω ν’ αναφέρω νέα 
τινά παραδείγματα.

Οί ίπποι διακρίνονται ιδία έπί νοημοσύνη.
Τφ 1868 ό τατήρ μου ε’πώλησέ μικρόν ίππον, 

ύπ’ αύτοϋ χνχτραφ.Ιντα, καί φέροντκ ώς διακρι
τικόν σημεΐον λευκόν αστέρα έν τφ μέσω τού μ.ε- 
τώπου· επίσης τά κατώτερα άκρα τών τεσσάρων 
αύτού ποίών ήσχν λευκά ώς τό γάλα ένφ 1 τό 
τρίχωμά του ήτο ε’ρυθρόχρουν. Οί σταύλοι τής 
επαύλεως εύρΐσκοντο εντός περιφράγματος άπέχον- 
τος τής αύλής τής οικίας, μεταξύ δ’ -ύπήρχεν 
ακαλλιέργητο; γή εκτάσει»; εκατόν περίπου μέ
τρων. Ό  ίππος τοσοϋτον είχεν ίξο'.κειωθή, άστε, 
άμα ε"φθανε κάτωθεν τής προθυραία; κλίαακος 
τής οικίας, ερριπτον έπί τού τραχήλου' αύτού 
τούς χαλινούς καί τφ ε”λεγον· //ήγσίλλ. Τότε 
έξήρχετο τής αύλοθύρας, διήρχετο ήσύχως τήν 
ακαλλιέργητου γήν καί διηυθύνετο κατ' εύ- 
θεϊαν εις τούς σταύλους, καίτοι· έν τφ αύτφ περι- 
φράγματι ύπήρχον καί έ’τερα παραπήγματα 
προωρισμένα δι' άλλους σκοπούς. Τέλος έπωλήθη 
πρός Ιουδαίον έμπορον, κάτοικον πολίχνης όνομα- 
ζομένη Στεφανέστι, καί κειμένης έπί τούΙΙρούτου, 
τού χωρίζοντας τήν Ρουμανίαν άπό τής Ρεσ- 
σαραβίας. Άλλ' έσπέραν τινά, δύο μήνας μετά 
τήν πώλησιν τού ίππου, βλέπομεν τό δυστυχές 
ζφον κάτισχνου καί πλήρες μωλώπων. ίστάμ.ενον 
κάτωθεν τής προθυραίας κλίμακος τής οικίας 
ημών, καί σύρον μεγαλην φορτηγόν άμαξαν, ής 
έπέβαινον δούδεκα τουλάχιστον άνθρωποι. Ενταύ
θα ό ϊππος κατεκλίθη, καίσιερ δ' ανηλεώς μαστι- 
γούμενος έστέναζε καί δεν -ήθελε νά έγερθη.

Ιδού τί συνέβη. Οί 'Ιουδαίοι μεταβαίνοντε; άπό 
Στεφανέστι εις έτέραν πολίχνην, ώφειλον κατ' 
ανάγκην νά ίιέλθωσι διά τής έπαύλεως, ήν ό
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πατήρ μου ¿καλλιεργεί. Ό  ϊππος, καίπερ τής 
όδοϋ ήν ήκολούθει εύρισκομένη; εις μεγίστην άπό 
τού χωρίου άπόστασιν, άνεγνώρισε την έπαυλιν, 
παρά δέ τούς ραβδισμού; καί τάς προσπάθειας 
τών έν τη άμάξη άπεμακρύνθη τής οδού και 
ε'σύρθη μέχρι τής αύλής τής οικίας, ίνθα καί κατ
εκλίθη. Ό  πατήρ μου τόν ήγόρασε, καίτοι ¿ζή
τησαν παρ' αύτού τιμήν διπλάσιάν εκείνης, εις ην 
τον είχε πωλήσει. Ό ϊππος, αφίθεις ελεύθερος, 
έτρεξε μ-όνος του εις τον σταύλον καί έτοποθετή- 
θη πλησίον τού άλλου ϊππου, τού κατέχοντος 
τήν προτέραν αύτού θέσιν Τό ζφον λοιπον τούτο, 
άνατραφέν έν τή εύπορίη, έπειδή περιήλθεν εις 
άλλου χεϊράς καί ¿κακοποιείτο, διέφυγεν άμα πα- 
ρουσιασθείσης ευκαιρίας, ύπ’ούδενος παρακωλυθεν 
νά πράξη τούτο. Κατακλιθέν δέ κάτωθεν τής 
προθυραίας κλίμακος τής οικίας, καίτοι τό στό
μα αύτού ήτο καθημαγμ.ένον διότι έσυρον ίσχυ- 
ρώς τούς χαλινούς, δεν έλεγε διά τούτου οτι 
ήθελε νά μ.είνη εκεί όπου τό ¿περιποιούντο; διότι 
ό ϊππος ούτος ήτο τό μαμμόθρεπτον τής οικίας- 
τοσούτον εθώπευον αύτόν.

Έκτος τού παραδείγματος τούτου, άποδει- 
κνύοντος ότι τά ζώα τήν ευημερίαν κχτανοοϋντα, 
γινώσκουσι ν’ άπαλλάσσωνται τών κακοποιούν- 
των αύτά, θ’ αναφέρω καί έτερον, έπισυμβάν τφ 
1877, έπί τού ρωσσοτουοκικού πολέμου, καί ού- 
τινος ήρωίς ύπήρξε μία δάμαλ.ις, Τό ζφον τούτο, 
•ηλιαίας δέκα περίπου ετών, άνετράφη εις έπαυλιν 
κειμένην εις ώρα; άπόστασιν άπο τού Βοτοσανίου 
( βόρειας ’Ρουμανίας). ΊΙ δάμαλις, ώραίον έχου- 
σα σώμα, τρις ήγοράσθη ύπό κρεωπωλών, ώς ε; 
αυτής ταύτης τής ώραιότητός της- πάντοτε δέ, 
άμα έφθανε,ν εις τήν πόλιν, -καθίστατο μανιώόης, 
έπήδα άνωθεν τών άρ.αςών, άνετρεπε πάντα τά. 
πρό χύτης, καί ε’σπευδεν είς τήν έπαυλιν ήμών, 
ένθα έκρύπτετο έν τφ μέσω έκχτοστύος δαμ.ά- 
λεων βοσκουσών είς τήν πεδιάδα. Οταν έβλεπε 
ξένον πλησιάζοντα είς τήν αγέλην, άνύψου την 
ώραίαν αύτής κεφαλήν, έντός δέ τών οφθαλμών 
αύτής άνεγίνωσκέ τις ότι έζήτει νά μαντεύση 
μήτοι τήν έζήτουν. Τέλος, ώς ¿κ τών απαιτήσεων 
τού πολέμου, πχρέλχβον αύτήν μεθ’ ετέρων δα- 
μάλεων διά τάς άνάγκας τού στρατού. II δχ- 
ρ.αλις ύπήρξε πειθήνιος, άφήκε δέ μάλιστα καί 
νά Οέσωσιν αύτήν έντός σιδηροδρομικής άμάςης.

’Αλλά μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξις ήμών οτε 
επανεύρομεν αύτήν υ.εταξυ τών ήμετέρων ο αμα- 
λεων μετά τρεις έβδομαδας ! ’ι> ρουμανικό: στρα
τός εύρίσκετο πρός νότον, παρα τά; όχθας του 
Λουνάβεως. ΙΙώς ή δαμαλις ήίυνήθη νά. διαφύ- 
γ-η ; Τό άγνοούμεν. Πώς κατώρθωσε νά φθάση | 
είς τήν έπαυλιν ; Τούτο φαίνεται μοι λίαν ίυσ- 
εξήγητον.

Αναφέρω ήδη τήν ιστορίαν γάτου άνχτρα- 
φέντος έν ΙΙαρισίοις καθ’ δν χρόνον εσπουίαζον,

καί καλουμένου ΑΊ ιά ή . Ό  γάτος ούτος ύπό πολ
λά; επόψεις είνε ενδιαφέρων.

Οότως έγίνωσκε πότε ε'ποαττε κακόν τι, κα
κόν, εννοείται, σχετικώς τής ανατροφής, ήν τω 
έδώκαμεν. Διά τάς φυσικά; αύτού άνάγκας είχεν 
εν πινάκιον μετά στάκτης τεθειμένον είς μίαν 
τού μαγειρείου γωνίαν. 'Οσάκις b γάτο; έξέλεγεν 
άλλον τόπον πρός τούτο, έξυλίζετο. Διά τής ύπο- 
μονής λοιπόν κατωρθώσαμ.εν νά τφ ίώσωμεν νά 
έννοήση, ότι έπρεπε νά μεταχειρίζηται τό πινάκιον.

Πολλάκις ό Κ αόης, κεκλεισμένος ¿ν τφ δω- 
ματίω. καί Ιδίως τήν νύκτα, έμ.ιχούλιζε ποό της 
θύρας ΐνα τφ ανοίξω νά έξέλθη. Συνέβαινεν όμως 
πολλάκις νά μή δύνχτχι νά έξέλθη, είτε διότι 
έκοιαώμην βαθέως, είτε διότι δέν εύρισκομ.ην έν 
τη οικία. Τότε ό Κ α όψ ; έξέλεγεν είτε την έστίαν, 
εϊτε άλλην τινά γωνίαν, ένθα συνήθροιζε τάπ-η- 
τας ή έτερόν τι διά νά άποκρύψη τό έγκλημα 
αύτού, είτα δ' έκρύπτετο καί ό ίδιος. Μοί συνέ
βη έφ’ όίρας νά τόν ζητώ καί νά τόν προσκαλώ 
χωρίς νά κινήται· πάραυτα έννόουνότι είχ ε παρεκ- 
τραπη, τοιουτοτρόπως δ’ έπροδίδετο άφ' εαυτού 
"Οταν τόν έπανεύρεσκον, μετά κόπου τόν άπέσπων 
τής θέσεώς του. Τοσούτω συνεστέλλετο, έζέβαλ- 
λε δέ μιαουλισμόν τοσούτω κλαυθμηρόν, ώστε 
αληθώς τω συνεχώρουν. Τόν έθώπευον, και τοτε 
άνελάμβανε τό μεγαλοπρεπές αυτού βάδισμα. 
Άλλ’ έν τοίς πηδήμασιν αύτού έπλησίαζεν είς 
τό μέρος τού εγκλήματος, οπω: βεβαιωθή άν 
άνε'καλύφθη ή μή. Άν επροσποιούμην δτι εννοούν, 
έκρύπτετο πάραυτα. Άναμφιβόλως λοιπόν, εννοεί 
ότι κακώς έπραξεν.

Έννόει επίσης πότε τόν έθαύμαζον καί επεζή- 
τει νά τόν παρατηρώσιν. “Αν έπαιζε και τω 
έλεγον· Κ ϊίά η , κάθησε ήσυχα! έπήδα περισσότε
ρον, ώς Οά εκαμνεν έν παιδίον, ή έκρύπτετο ύπο 
τούς τάπητας, άπλώ; καί μόνον διά νά τους 
μετακίνηση. Ό  Κ α ό ϊκ  επανερχόμενος μετεκίνει 
τά παντα έκ νέου, έπιμίνων ϊνα Οαυμάσωσιν 
χυτόν.

’Άν έβλεπε τό κλειδοκύμβαλο·/ ανοικτόν, άνε- 
βαινεν έπί τών πλήκτρων, ανύψου την κεφαλήν 
καί τήν ούράν αύτού, καί ειτα, με βήμα βράδυ 
έβάδιζεν αχό τού ένό; μέχρι τού έτερου άκρου, 
οίονεί διασκεδάζων έκ τού θορύβου ον παρήγε, 
καί ούδεμίαν δίδων προσοχήν είς τάς επιπλή-

"Αν τόν κατεβίβαζον καί έκλειον τό κλειδοκυμ.- 
βαλον, έπ-ήδα έπί τής εστίας, ένθα ύπήρχον πλει- 

! στα όστρακα καί αγγεία, καί άνήρχετο έπί του 
ωρολογίου έσοπτριζόμενος. Είτα έλαμβανε στάσιν 
αγάλματος, ούδαμώς προσέχων είς τάς κραυγάς 
μου, καί τούτο έκ προθέσεως.

Ό γάτος ενίοτε έπανελάμβανε καθ’ έκάστην 
τάς αταξίας ταύτας μετά τοσαύτης επιτήδειο

ί τητος, άστε ήγάπη-τα αύτόν.
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Τέ επόμενον δέ παράδειγμα καθίσταται ανε
ξήγητο·/, εκτός άν παραδεχθώμεν ότι τελείται 
έν τώ έγκεφάλω τών ζώων διανοητική εργασία. 
Κατά τέ τρομερόν ψύχος του 1880 οί άνθρακες 
καί τα καυσόξυλα ή σαν άκριβώτατα, καί ήναγ- 
καζόμην νά κάμνω οικονομίας. Μετά τής εστίας 
ή θερμότης δι αρκεί επί τοσοϋτον ί ο  όσον υπάρχει 
πυρ. Καθ’ άπασαν λοιπόν τήν ημέραν έκαΟήμην 
επί μεγάλου κλιντήρος φορών σισύραν, καί είρ- 
γαζόμην τοιουτοτρόπως, του Κ α όή  όντος έξη- 
πλωμένου πρό τών ποδών μου. Πολλάκις μετέ- 
βαινε μέχρι τής θϋρας καί μέ προσεκάλει μιαου- 
λίζων κατά τρόπον διάφορον, όπερ έδήλου ότι 
ήθελε νά τόν άφήσω νά έξέλθη. Τω ήνοιγον την 
Ούραν, άλλ’ έξήρχετο κατά τό ήμισυ μόνον, πα- 
ρατηρών με. Έκλειον τήν Ούραν καί έπανήρχετο 
εις τό δωμάτιο·/, μιαουλίζων καί πάλιν. Τέλος 
έξηρχόμην μετ’ αυτού, τότε δε διηυθύνετο κατ’ 
ευθείαν εις τό μαγειρείο·/, παρατηρών με καί 
προσκαλώ·/ με. "Απαξ έν τω μαγειρείω, διηυθύ- 
νετο εις τό κιβώτιο·/ τών ανθράκων, καί άνεβαι- 
νεν έπ’αϋτοϋ παρατηρών με πάντοτε. "Αν έλάμ- 
βανον άνθρακας, ό Κ α όή ς  μετέβαινεν εις τό 
κιβώτιον τών καυσοξύλων, είτα δ’ έτρεχε, προη
γούμενος έμοϋ, εις την Ούραν τού δωματίου μου. 
Εισερχόμενος εις τό δωμάτιόν μου, διηυθύνετο εις 
τήν εστίαν, πηδών καί κυρτούμενος. ”Ηναπτοντό 
πυρ, ενώ ή γαλή μ’ έθώπευεν. "Αμα τό πυρ ήνα- 
πτεν, δ Κ α όή ς  μ’ ελησμόνει έξαπλούμενος καθ’ 
άπαν αύτοϋ τό μήκος πρό τής εστίας. "Οταν οί 
άνθρακες έκαιον καί ηυξανεν ή θερμότης άπεμα- 
κρύνετο βαθμηδόν όπως πλησιάση καί πάλιν άμα 
ή θερμότης ήλατοϋτο, ή καί έχώνετο έν τή τέ- 
φρ? όταν τό πυρ έσβέννυτο.

Έγινωσκε λοιπόν, ώς καί εγώ, μέ τί άνάπτει 
τις πυρ καί εδείκνυε κάλλιστα τήν ανάγκην τής 
θερμότητας διά τών διηνεκών αύτοϋ προσκλή
σεων ή διά τοϋ βλέμματός του, δι’ ού παοηκο- 
λούθει τά διαβήματα, μ.ου.

Πριν ή μεταβώ εις τούς χ ύ τα ς , μεγα παρέ
χοντας ενδιαφέρον ϋπό τήν έποψιν τής νοημοσύ
νης, θ' αφηγηθώ τ ή τ  π ά .Ιη τ  μ ια ς  ο ίχ ια χής τή σ -  
σης μ ε  θ' έ το ς  ορνιθιού.

Μία γυνή έρριψεν αραβόσιτον εις τά κατοικί
δια αυτής πτηνά. Μία νήσσα ώθησε λίαν ζωη- 
ρώς εν όρνίΟιον, τοϋτο δ1 έάτληξε τήν νήσσαν διά 
τοϋ ράμφους αύτοϋ. Φαίνεται ότι ή πληγή ύπήρ- 
ξεν αρκούντως αλγεινή όπως διεγείρη παρά τή 
νήσση άληθή έκδίκησιν. Αίφνης λοιπόν ή νήσσα 
όρθοϋται έπί τών ποδών αύτής, κινοϋσα τάς πτέ
ρυγας, καί ϊσταται προ τοϋ ορνιθιού. Τοϋτο, άπη- 
σχολημένον έκ τής τροφής μάλλον ή έκ τής απει
λής τού εχθρού, παραμερίζει ολίγον καί έξακολου- 
Οεϊ τρώγον τόν έπί τής γής διεσπαρμένου αρα
βόσιτον. Τό φυσικώτατον τοϋτο τέχνασμα ερεθί
ζει τήν νήσσαν, ήτις, τείνουσα τόν τράχηλον, όρ-

Οουμένη οσω πλειότερον ήδύνατο έπί τών ποδών, 
βοηθουμένη δέ καί ύπό τών πτερύγων αύτής, άρ- 
χεται καταδιώκουσα τό όρνίΟιον. Τοϋτο, έννοήσαν 
τήν οργήν τής νήσσης, όρθοϋται καί πηδιά άνω
θεν αύτής, προσπαθούν νά ύπερασπίση έαυτο 
μάλλον ή νά έπιτεθή. Άλλ’ ή νήσσα, αρκούν
τως δεξιά, αρπάζει τό όρνίΟιον έκ τής μιας πτέ- 
ρυγος καί έπιτίθεται κατ’ αυτού μετά τοσαύτης 
λύσσης, μεθ’ όσης έπιτίθενται ¡/.όνον οί μέχρι θα
νάτου παλαίοντες άνθρο/ποι. II νήσσα μένει μέ 
τά πτερά έπί τοϋ ράμφους, τό δέ όρνίθιον κραυ- 
γάζον φεύγει μεθ’ όσης δύναται ταχύτητος.

Άλλ’ ή νήσσα ούδαμώς ίκανοποιήθη έκ τού
του. ’Απ’ έναντίας άρχεται καταδιώκουσα τό 
όρνίθιον πέριξ τής οικίας, άχρις ού συλλαμβάνει 
καί πάλιν αύτό. Τήν φοράν ταύτην άποσπώσι 
τό όρνίθιον άπό τής νήσσης τό ράμφος, έπί τοϋ 
όποιου καί πάλιν μένουσι πολλά πτερά.

Καί αύτοί οί άνθρωποι παύουσιν όταν τό δεύ
τερον μείνωσι νικηταί· έν τούτοις ή νήσσα, βλέ- 
πουσα τόν έχθρόν αύτής διαφεύγοντα, έρεθίζεται 
ετι μ,άλλον καί πηδά περί τήν γυναίκα ϊνα συλ- 
λάβη τό όρνίθιον. II γυνή έπανειλημμένως αναγ
κάζεται νά στραφή καί νά φωνάξη πρές τήν 
νήσσαν, ήτις μετά τινας απόπειρας αρπάζει τήν 
έσθήτα τής γυναικός καί σύρει αυτήν μεθ’ όσης 
δύναται μεγαλειτέρας δυνάμεως, ώς θά έπραττε 
κυνάριον, μή θέλον ν’ άφήση τεμάχιο·/ κρέατος, 
τό όποιον διαφιλονεικοϋσι πρές αύτό.

Όσον δ’ αφορά τούς κύνας, τό επόμενον παρά
δειγμα συνηγορεί έπί πλέον περί τής νοημοσύνης 
αύτών.

Ό  μεγαλοκτηματίας κ. Β... είχε θηρευτικόν 
κύνα όνομαζόμενον Γ χ α ρ σ ό τ, τοσούτω καλώς γε- 
γυμνασμένον ώστε, οτε ό κύριος αύτοϋ τω έλεγε 
νά προσκαλέση τόν δείνα ύπηρέτην ( καί είχε 
πολλούς) ό κύωνέλάμβανεν όπου ευρισκε τόν ύπη
ρέτην έκ τού ένδύματος καί ώδήγει αύτόν εις τό 
δωμάτιον. Όταν τώ έλεγον «Μή άφήσης αύτον 
τόν κύριον νά έξέλθη», ό κύων ϊστατο πρό τής 
θύοας καί ό κύριος δέν ήδύνατο νά έξέλθη άνευ 
κινδύνου δήγματος. Έπί τής τραπέζης τώ εδι— 
δον έξ όλων τών φαγητών, άν δέ, π. χ., κατά 
τό γεύμα τώ έ’διδον κρέας πρό τής σούπας, δέν 
έτρωγε πριν ή τώ δώσωσι τήν σούπαν. Ά ν ό κύριός 
του τώ έλεγε νά τώ φέοη τά ύποδήματα ή τάς 
παττούφ Λ α ς αύτοϋ, έννόει άμέσως, διότι έφερε 
πάντοτε ό,τι διετάσσετο.

Προφανώς λοιπόν ό κύων έννόει τήν σημασίαν 
τών λεγομένων αύτφ.

Κυνάριον όνομαζόμενον Μ π ιζο ύ , λευκόν καί 
ούλότριχον, άνήκεν εις τινα θείαν μου την Καν 
I I . . . Όταν τώ ελεγον νά κατακλιθή, κατεκλί- 
νετο καί όταν τώ ελεγον νά προσποιηθή τον νε
κρόν, έξηπλοϋτο ύπτιον, άφινε τούς πόδας αύτοϋ 
κρεμαμένους καί τήν ούράν ταπεινωμένην, έστρε
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φε τήν κεφαλήν έκ τοϋ ένός μέρους̂  και έκλειε 
τούς οφθαλμούς. Τό έσυοον έκ τής ουράς χωρίς 
νά κινηθή.' Τώ έλεγον « “Ας τό άναστήσωμεν » 
καί τότε τό κυνάριον έπήδα διά μιάς. Αναμφι- 
βόλως έννόει καλώς ό,τι τώ ε’λεγον.

Προσκαλούμενο·/ νά μιμηθή τόν λύκον έκλινε 
ταχέως τήν κεφαλήν πρός τό μέρος του διατάσ- 
σοντος αύτό, καί έκρουε τούς όδόντας, τούτο δε 
μετά μεγάλης δεξιότητος. Διατασσόμενος ό 
Μ π ιζο ύ  νά σείση τήν έσθήτα κυρίας ή το παν
ταλονιού κυρίου, έλάμβανε μεταξύ τών όδόντων 
του τήν μέν ή τό δέ καί τά έσειε μετά μεγά
λης δυνάμεως, χωρίς όμως νά κάμη εις τό 0φα- 
συ.α τό έλάχιστον σχίσμα.  ̂ ^

“Αν προσεποιεΐτό τις ότι έτυπτε την κυρίαν η 
τόν κύριον αύτοϋ, έπήδα καί ύπερήσπιζεν αύτους, 
μεθ’ ο έζήτει νά τόν λάβωσιν εις τας άγκάλας 
των ϊνα βεβαιωθή ότι ούδέν κακόν έπαθον.

"Οταν ό θεϊός μου Π . . . απεθανε, κατα τάς 
τρείς κεκανονισμένας ημέρας τό κυνάριον έμενε 
πρό τών ποδών του, με τούς οφθαλμούς προση
λωμένους έπί τών τού κυρίου του, οί όποιοι έκλει- 
σθησαν διά παντός. Ό θείός μου έτάφη εις το 
κοιμητήριον, κείμενον ακριβώς απέναντι του 
εξώστου τής οικίας έν ή κατωκούμεν, εις την 
έξοχήν. Τό κυνάριον λοιπόν μετέβαινε τακτικώς 
εις τόν εξώστη,·/ καί λαμβάνον τήν αύτήν στά
σιν, ήτοι καθήμενον έπί τών τεσσάρων αυτου 
ποδών καί έχον ανυψωμένη·/ την κεφαλήν, παρε- 
τήρει ατενώς τό κοιμητήριον. Ά ν τυχαίω: προ- 
σεκάλει τις τόν θείόν μου διά τοϋ όνοματός του, 
(καίτοι δέν έζη πλέον), ό Μ π ιζο ύ  έτρεχε, πα- 
ρετήρει, έζήτει, μετά τοϋτο δ’ έπανήρχετο εις 
τήν θέσιν του.

Τού λόγου δ’ ένταϋθα όντος περί τής στοργής 
τών ζώων, αναφέρω τό παράδειγμα γαλής /.σι
μωμένης κατά τήν στιγμήν ταύτην ήσυχως παρά 
τή ανεψιά μου, ήτις άνέθρεψεν αυτήν.

Ή  γαλή, τοσοϋτον αγαπά τό κοράσιον, τό 
όποιον νανουρίζει, ένδύει μέ έσθήτας και σπαρ- 
γανόνει ώς βρέφος αύτήν, ένί λόγω την θωπεύει 
καθ’ όλην τήν ημέραν, Λστε όταν το κορασιον 
αεταβή εις τήν έξοχήν ή αλλαχού, ή γαλή δεν 
τρώγει- μόνον δ’ όταν καταβληθή ύπο τής πει- 
νης, αποφασίζει νά έγγίση τό φαγητόν τό όποιον 
τή δίδουν. Έν τώ μεταξύ τούτω ζητεί την μι- 
κράν κυρίαν αύτής πανταχοϋ, εις όλα τά δω
μάτια, εις τόν κήπον, παρά τοϊς γείτοσιν, ειτα 
δ’ έπανέρχεται εις τό δωμάτιο·/ καί μιαουλίζει 
κατά τρόπον έκφραστικόν. Άν πάσαι αί ανα
ζητήσεις αύτηζ εις ούδέν άπολήξωσιν, εύρίσκει 
τέλος έσθήτά τινα η έτερόν τι _ άνήκον εις_ το κο- 
ράσιον καί κατακλίνεται έπ’ αύτοϋ. Το εσπερας 
έξαπλοϋται έπί τής κλίνης του,̂  αί αναζητήσεις 
δ’ αύται έπαναλαμβάνονται καθ έκάστην.  ̂

Γίνεται δ’ όλόκληρος ιστορία όταν το κορασιον

έπανέλθη μετά διήμερον ή τριήμερον απουσίαν. 
ΤΙ γαλή πηδά εις τάς άγκάλας του, καί,—  
δέν μεταχειρίζομαι ύπερβολάς —  φέρει τούς δύο 
εμπρόσθιους αύτής πόδας περί τόν τράχηλόν του, 
παρατηρούσα αύτό εις τούς οφθαλμούς καί μιαου- 
λίζουσα μετά μεγίστης στοργής. Ή  τής γαλής 
στοργή αότη πολλάκις μοί έπροξένησεν έντύ- 
πωσιν.

Πολλάκις συμβαίνει, όταν θέλωμεν νά ίδωμεν 
τι διά τοϋ παραθύρου ή διά μέσου μιάς θύρας, 
νά κτυπήσωμεν έν τή σπουδή ημών έφ’ οίουδή- 
ποτε αντικειμένου καί τότε προσποιούμεθα ότι 
πτύομεν αύτό έκφέροντες σχεδόν πάντοτε βλασ
φημίαν. Νομίζομεν ότι τό άντικείμενον είνε ή 
αίτια· ύβρίζοντες δ’ αύτό ίκανοποιούμεθα.

Τούτου παραπλήσιο·/ παρετήρησα παρά τινι 
τών κυνών μου. Γερμανός χορδιστης έφοβεΐτο 
τόν κύνα τούτον, όταν δ’ εξηρχετο τής οικίας 
μου έπρεπε νά κρατώσι τό ζωον άπο τοϋ δερμά
τινου αύτοϋ περιλαίμιου άχρις ού ό γερμανος 
διέλθη τόν κήπον καί έξέλθη τών κιγκλίδων. Ό  
κύων προσεπάθει νά διαφύγη έκβάλλων θρηνώ
δεις μυκηθμούς, άμα δ’ άφινον αύτον ετρεχε 
ταχύτατα ϊνα έκφοβίση τόν κύριον έκεϊνον. "Α
παξ έν τή σπουδή αύτοϋ ό κύων έπεσε κατα 
γής- τότε ήγέρθη ταχέως καί έδη'ε τό μέρος εις 
ό έπεσε, μεθ’ δ έ'τρεξεν εις τό κιγκλίδωμα. Έγέ- 
λασα ίδών τήν όργήν μεθ ης ήθελε να δαγκά- 
ση τήν γήν, όπερ έκώλυσεν αύτον να φθάση έν 
καιρω εις τάς κνήμας τού φεύγοντος μουσικου.

(Έ χ  τής ■ ’ Επιστημονικής ΈπιΟτωρήσεως · )

Κ .  ΚΟΕΜΟΒΙ ΓΕ

Ο ΛΟΤΣΤΡΟΣ
θ ' αφηγηθώ πρός τούς άναγνώστας τής 

'Εστίας γεγονός ιστορικόν. Περιορίζομαι δέ εις 
απλήν καί ξηράν τών γεγονότων ίκθεσιν, έπάφί- 
νων τά  σχόλια τοϊς άναγνώσταις, καί παρασιω
πώ τά ονόματα τών ενδιαφερομένων, κηδόμενος 
τής μετριοφροσύνης καί τής φιλοτιμίας αύτών.

'Ημέραν' τινά —  δύο ή τρία έτη πρό τοϋ τε
λευταίου ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου — γνωστός έμ
πορος, ό κ. Π ... ϊστατο πρό τής θύρας τοϋ κα
ταστήματος αύτοϋ, έν Κωνσταντινουπόλει. Νεα
νίσκος ηλικίας δεκαπέντε έως δεκαεπτά ετών, 
σχεδόν γυμνόπους καί κακοενδεδυμένος, εις την
εργατικήν ανήκω·/ τάξιν καί καθ’ ολα τά  φαινό
μενα έπαρχιώτης, πλησιάζει μετά συστολής τον 
καταστηματάρχην καί τώ  \έγει·

—  Σάς παρακαλώ, κύριε, μοϋ δίδετε δεκα
παράδες ; _

  Λεν έντρέπεσαι εις αυτήν την ηλικίαν νά
ζητής έλεημοσύνην ; άπαντά ό κύριος Π ... Δια 
τί δέν ζητείς έργασίαν ;
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—  Αλλ’ άπό ποιον νά ζητήσω έργα. οι αν, κύ
ριε; Είμαι ξένος, ήλθα εις τήν Κωνσταντιναύπολιν 
χθες μόλις και κανένα δέν γνωρίζω. Έπειτα, καί 
τους δέκα πικράδες σας τούς ζητώ όχι διά ελεη
μοσύνην άλλα δΓ εργασίαν.

— ; Καί τί εργασίαν Οκ κόμης μέ δέκα πα- 
ράδες; ήρώτησεν ό καταστηματάρχης δυσπί- 
στως μειοιών,'

—  Θά τούς φυλάξω, θά ζητήσω καί άπό άλ
λου; κυρίους το ίδιο ποσόν, καί θά προσπαθήσω 
νά σχηματίσω χεφ ίιΛα ιον διόέ νά κάμω μίαν 
εργασίαν.

—  Κ α ί  τ ί  ερ γα σ ία ν  θ ά  κ ό μ η ς ;

—  Τον Λονστραγ.
—  Καί εις αύτό το διάστημα πώς θά ζήσης: 

τί θά τρώγης; έρωτα ό κύριος II... εύχαριστού- 
μ.ενο; έκ τών άπαντήσεων του νεανίσκου, καί εύ- 
ρεθείς εις διάθεσιν θμιλητικότητος.

—  Έχω άπόοκσιν νά μένω νηστικός όσο νά 
σχηματίσω τό ποσον πού χρειάζομαι.

Ο ήχος τής φωνής του επιδόξου .Ιούστρον  έ- 
νέφαινεν ειλικρίνειαν, τό δέ σεμ.νόν τής συμπερι
φοράς αυτού τιμιότητα. Έφαίνετο οτι τά λεγό- 
μ.ενα αυτού ήσαν αληθή. Ό  κύριος II... έσκε- 
φθη οτι δέν θά διεκινδύνέυε μέγα ποσόν, ίσως ό'έ 
πράγματι θά καθίστα τό έγκαταλελειμ.μένον ε’κεΐ- 
νο πλάσμ.α ευτυχές- διότι τό προσφιλέστερον τού 
νεανίσκου ονειρον, τουλάχιστον κατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν, ή μόνη αύτοϋ φιλοδοξία συνίστατο εις 
τό νά γείνη λούστρο;! Βεβαίως δέ θά ήτο ευτυ
χής, όσον δέδοται εις θνητόν, καθ’ ήν στιγμήν 
θά έλάμβανεν εις την κατοχήν αύτού τά διά τό 
λουστράρισμ.α άναγκαιούντα.

—  Καί πόσα χρήματα θέλεις διά ν’ άγορά- 
σης ο,τι σού χρειάζεται ;

—  Άρώτησα καί μου είπαν ότι φθάνουν δώ
δεκα γρόσια ( δύο καί ήμ.ισυ περίπου φράγκα ).

—  Δεν σού δίδω χρήματα, γιατί φοβούμαι 
μήπως μ.Ι άπατήσης, ε'λα όμως νά σού αγοράσω 
τ’ άπαιτούμ.ενα.

—  Τί είπατε; ..νά έξοδεύσετε τόσα νοήματα 
Οι εμενα χωρίς να μ.ε γνωρίζετε!

—  Ναι, θέλω νά σού άγοράσο) τά εργα
λεία σου.

—  Τότε, σας ευχαριστώ, καί <5εν ευρίσκω λό
γους νά σάς εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου.

—  ΙΙήγαινε, συμφώνησε ο,τι χρειάζεσαι, καί 
φέρε έδώ τόν πωλητήν διά νά τόν πληρώσω.

Ό νεανίσκος άπήλθε περιχαρής, μετ’ ολίγον 
δ' επανήλθε συνοδευόμ.ενος ΰπά Ιουδαίου κρατοϋν- 
τος τ' άναγκαιούντα δ , ι ' ένα λούστρον. Ό  κ. II. .. 
έπλήρωσε τόν ’Ιουδαίον, ό νεανίσκος έλαβε τά 
εργαλεία του, έξέφρασε καί πάλιν την ευγνω
μοσύνην του, καί ήρχισεν αμέσως τήν εργασίαν 
αύτού κχθαρίσας τά υποδήματα τού ευεργέτου 
του. Ο κύριος Π... έζήτησε νά πληρώση πρός

τόν νεοφώτιστον λούστρον τό δικαίωμά του, ού- 
τος ήρνήθη νά δεχθή τήν προσφερθείσαν αύτώ 
δεκάραν, άλλ’ ό καταστηματάρχης έπέμεινεν.

—  Αύτά, είπεν, είνε τά πρώτα χρήματα 
πού κερδίζεις έκ τής εργασίας σου. Φύλαξε τα· 
θά σού φέρουν καλόν.

—  Καί σείς όμως δέχεσθε νά καθαρίζω κάθε 
ημέραν τά υποδήματά σας δωρεάν;

—  Δ έ χ ο μ α ι.

Καί καθ’ έκάστην ό λοϋστρος έκχθάριζε τα- 
κτικώ; τά υποδήματα τού ευεργέτου του, έννοών 
νά. έξοφλήση οϋτω τά πρός αυτόν όφειλόμενα, 
άλλ' έκάστοτε ήναγκάζετο ΰπό τού κυρίου II... 
νά λαμβάνη τήν δεκάραν.

—  Τώρα, τού ε’λεγεν ό κύριος II.. φρόντισε 
νά σχημ.χτίσης ένα μικρό κεφάλαιον, καί όταν 
γίνης πλούσιος, τότε μέ πληρώνεις τά δώδεκα 
μου γρόσια.

Επί τρεις ή τέσσχρας μήνας ό λούστρος έξηκο- 
λούθει νά κχθχρίζη τχ/.τικώς καθ’ έκάστην τά 
υποδήματα τού κυρίου Π ..., πληρονόμενος πάν
τοτε ύπ’ αύτού, ε’πειτχ δέν έφάνη πλέον. Ά δη 
λον τί άπέγεινεν.

*
Πχρήλθου δύο ή τρία ετη, έξερράγη ό ρωσσο- 

τουρκικός πόλεμος, οι Ί ’ώσσοι διέβησαν τόν Δού- 
ναβιν, ¿σταμάτησαν έπ'ι πολύ πρό τής Πλεύνας, 
μετά δέ τήν λύσιν τής πολιορκίας αύτής διέβη
σαν έν μέσω χειμώνι τόν Αίμον, κατέβησαν εί; 
Άδριανούπολιν καί προήλασχν μέχρι τών προ- 
αστείων τής Κωνσταντινουπόλεως. Τέλος άπε- 
σύρθησαν μετά τήν υπογραφήν τής πολυθρυλλή- 
του συνθήκης τού Άγιου Στεφάνου.

Ημέραν τινά ό κύριος Π... ίστατο καί πάλιν 
προς τής Ούρα; τού καταστήματος αύτού, ότε 
νέος, καλοενδεδυμένος, τόν πλησιάζει καί ζητεί 
ν' άσπχσθή τήν χεϊρα αύτού.

Ο καταστηματάρχης, νομίζων ότι ε'χει ένώ- 
πιν αύτού τεχνίτην καί τολμηρόν λωποδύτην, 
καί ότι τό χειροφίλημα ήτο άπλώς ένέδρα κατά 
τού ωρολογίου ή τού βαλαντίου αύτού, επιπλήτ
τει αύστηρώς αύτόν, καί άποσύρεται εντός τού 
καταστήματος του.

Άλλ’ ενταύθα είνε αναγκαία μικρά παρέκβχ 
σι;. Μόνος ό ζήσας έν Κωνστχντινουπόλει γινώ- 
σκει τί σημαίνει γ ία γ χ ισ ιό ζή ς , τουτέστι . Ιω το -  
ι!ΰτί/ς, κατά τήν έν Άθήναις κχθιερωΟεϊρχν 
εκφρκσιν. Ανάγκη απαραίτητος, όταν διέρχησαι 
όδούς τινας τής τουρκικής πρωτευούσης, καθ’ άς 
ή τού πλήθους κυκλοφορία είνε πυκνότερα, νά 
κουμβώσης τό φόρεμά σου καί νά προσέχης τά 
θυλάκιά σου, διότι άλλως μέγκν διατρέχεις κίν
δυνον νά έπχνέλθης οϊκαδε άνευ ωρολογίου ή άνευ 
τού βαλαντίου σου. Ί ’πάρχουσιν ε’ποχαί καθ'ας 
οί τών γιαγΜ<τινζΙ·ό(ι>? άθλοι λαμβάνουν άπι- 
στεύτους διαστάσεις, καί ίλλαι πάλιν καθ’ άς. ού-
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τοι καθίστανται αραιότεροι. Ουδέποτε όμως έκ- 
λείπουσι καθ’ ολοκληρίαν. Ή αΰξησις καί έλάτ- 
τωσις τών άθλιον τούτων σχετίζεται προς την 
αυστηρά-* ή χαλαράν έπιτήρησιν τής τουρκικής 
αστυνομίας. Σημειωτέον επίσης ότι οί γ ια γ χ ισ ι-  
ό ζν δ ες  τής Κωνσταντινουπόλεως πάντοτε σχεδόν 
είσί κόμψώς ένδεδυμενοι, ϊνα μή εμπνέω« δυσπι
στίαν πρός τά θύματα αύτών. ΙΙολλάκις βλέπεις 
εύγενή κύριον, υψηλόν φορούντα πίλον, κομψότα
τα ένδεδυμένον, φέροντα έπίτού στήθους παχείαν 
χρυσήν άλυσονκαί χρυσούν ώρολόγιον.Τον έκλαμ.- 
βάνεις ώς άνθρωπον άνήκοντα εί; τήν ύψηλην 
κοινωνίαν καί όμως είνε άπλούστατα λωποδύ
της. Έπανέλθωμεν ήδη επί τό προκείμενον.

Ό  κ. II. . . έκλαβών τόν νέο'ν ώς λωποδύτην, 
έπέπληξ:ν αύτόν καί είσήλθεν ε’ις τό κατάστημά 
του. Ό  νέος όμως τόν παρακολουθεί καί επιμέ
νει ν’ άσπασθή τήν χείρά του. Μά, τέλος πάν
των, τί με θέλεις; έρωτά μετά θυμού ό καταστη
ματάρχης. Νομίζεις πώς θά ’μπορέσης νά μέ ά- 
πατήσης : Φύγε ¡απ’ έδώ αμέσως, εί δέ μή σέ 
παρχδίδω εις τήν αστυνομίαν.

—  Δέν είμαι, κύριε, γι< ιγχισ ι.3ζψ ;· παρατηρή
σατε με καλά- δέν μέ γνωρίζετε ;

—  “Οχι, δέν σέ γνωρίζω.
—  Έσεΐς είσθε ευεργέτης μου καί ήλθον νά 

σας ευχαριστήσω.
—  ΈγώΙ
—  Ναι, εσείς.
Ό  κ: Π ... παρετήρει μετά προσοχής τόν νέον, 

άλλ’ ήΐο-αδύνατον ν’ άνακαλέση *ΐς τήν μνή
μην αύτόϋ τά χαρακτηριστικά του, άλλοιωθέντα 
άλλως ΰπό τής ευζωίας.

—  Καί πότε σι ευεργέτησα;
—  Είνε τώρα τρία ετη. Ένθυμεΐσθε μίαν ή- 

μέραν πού ήγορασατε εις ένα νέον τά εργαλεία 
διά νά γείνη λούστρος;

—  Ναι, τό ενθυμούμαι.
—  Λοιπόν, ό λούστρος εκείνο; ήμουν εγώ. Τά 

χρήματά σας πρχγματικώς μοί έφεραν καλόν.
  Καί πώς τούτο ;
—  Εις διάστημα δύο περίπου χρόνων πού έ

τρωγα ξηρόν ψωμί μόνον καί έκο-.μώμουν μεσα 
εις μίαν εκκλησίαν έκέρδησα πενήντα λίραις 
τουρκικοί;· όταν οϊ ’Ρώσσοι ε”φθασαν ’ς την Ά - 
δριανούπολιν, μέ τά χρήματά μου αγόρασα διά
φορά ποτά, τά οποία μετέφερα ς’ τήν Αδρια- 
νούπολιν καί τά ε’πώλησα εις τόν ρωσσικόν στρα
τόν. ΊΙ πρώτη δοκιμή μου επέτυχε λαμπρά, 
¿μεγάλωσα τη ν  εργασίαν μου, έκέρδησα πολλά, 
καί σήμερον, δόξα τω Θεω, είμαι πλούσιος. Τά 
πλούτη πού απέκτησα τά χρεωστώ εις τά δώ
δεκα γρόσια, πού μοί ¿¡δανείσατε. Τήν̂  περιου
σίαν πού σήμερον έχω τήν χρεωστώ εις εσάς και 
θά σάς είμαι αιωνίως ευγνώμων.

« —  Δέν είμπορούσα, μοί ελεγεν ό ταύτα διη- |

γούμενος κύριος II . . . νά κρατήσω τήν συγκί- 
νησίν μου· χαράς δάκρυα μ.ού ήλθαν εις τούς 
οφθαλμού;· ήσπάσθην τόν καλόν νέον, καί υ,ετά 
δυσκολίας ε'πεισα αύτόν νά ε”λθη μαζύ μου καί 
νά τού προσφέρω τό πρόγευμα εις τό ξενοδο- 
χεϊον ».

—  Καί τώρα, τι σκοπεύεις νά κόμης; ΤΙρώ- 
τησεν ό κύριος Π . . . τόν άπό λούστρου μετα- 
τραπέντα εις προμηθευτήν τού ίωσσιόόΰ στρατού.

—  ίΐηγαίνω ’ς τά παραδουνάβια μέρη τής 
Βλαχίας, ε'κεϊ θά σκεφθώ τί θά κάμω. Ισως 
δοκιμάσω τό έμπόριον τών σιτηρών. Άναχωρω 
σήμερα.

Ό  νέος ηύχαρίστησε καί πάλιν τόν κύριον I ) 
τόν άπεχαιρέτησε καί άνεχώρησεν. Εκτοτε ού- 
δεμ.ία έλήφθη είδησις περί αύτού.

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕ ΙΣ

Ό  σοφός ερευνητής τού ιταλικού μ εσα ιώνοςκκ ί συγ- 
γραφεύς τώ ν  περί Κ έρκυρα ; καί 'Α Ο η να ίίο ς  π ρ α γ 
ματειών Γρηγορόόιό.;, Ιν  προσοάτω  άςηγήσει έν .ορ ;- 

! μής εις Σ ά ρ ϊε ις  τή ς  Λυόιας, παρενείρει τά ς  έ ξή ;
σκέψεις' «  Τ ό  έκ π ληκ τικώ τα τον  μεγάλοόργημα  τώ ν  

, Ε λ λ ή ν ω ν  ύπήρςεν ό έςελληνισμός τή ς  Α ν α τ ο λ ή ς .  
Ή  γλώ σσα  αυτών καί ό πολιτισμός έπεκράτουν ά λλο 
τ ε  έφ ' όλης τή ς  δυσμική; Ά σ ία ς  άπό τού Π όντου  
μέχρι τώ ν  καταρρακτών τοδ Ν είλου . Π άσα ι αύται αί 
χώρα-, άπετέλεσαν όμοϋ τό  παγκόσμιον έλληνικόν 
κράτος τοΰ 'Α λεξά νδρου . Ο !  'ΡωμαΤοι το  ¿κληρονό
μησαν, μ ίγ ισ το ν  δέ κατόρθωμα αύτών ύπήρςεν ή ένω- 

οις τή ς  Δ ΰ σεω ς  καί τή ς  ελλην.κής Α ν α τ ο λ ή ς  εις κο
σμοπολίτικο·) κράτος, ου έφάμιλλον δεν αναφέρει ή 
ιστορία. Βραδύτερο·) τό  ανθηρόν ίδρυμα έίιχοτομήΟη. 
καί τό  ανατολικόν ή αλεξανδρινόν αύτοΰ τμ ήμ α  ·/ .*- 

τεκτήθη επ ί τέλους ύπό Ά ρ ά ό ω ν  καί Τ ού ρκ ω ν, έπι 
3έ τώ ν  ερειπ ίων του άνιδρύΟη τό  κράτήσαν έπί τινα  
χρόνον τού κόσμου κρά τος τώ ν  Μ ωαμεθανών. ' Ο ,τι δέν 
κατώρθωσαν οί Π έρσαι τοΰ Δαρείου κα ί Ξ έρ ξου  κα- 

τώρΟωσαν οί Τούρκοι. Γενόμενοι κύριοι τή ς  Ε λ λ ά 
δος, είσώρμησαν εις Ευρώπην. "Ε κ το τε  έ ν ’Α να τολή , 
τώ  κ α λλ ίσ τφ  άποκτήματι τοΰ ρωμαϊκού κόσμου, ή 
σφαίρα τοΰ εύρ υπαϊκοΰ πολιτισμού έσμικρύνΟη. Κ α τά  

τά ς  σταυροφορίας ή Ευρώπη άπεπειράθη πάλιν ν 
άποκαταστήση τή ν  άρχαίαν συνάφειαν πρός τή ν  έλλη - 

νορρωμαϊκήν Ά σ ία ν ,  αί άπόπειραι δ’  αύται έξηκο- 
λούθησαν άπό τή ς  π τώ σεω ς  τή ς  Κ ω νσταντινουπόλεω ς 

κατά  τούς μακρδύς τουρκικού; πολέμους. Σ ή μ ερον  τό  
μωαμεθανικόν κράτος καταρρέει τμηματηδόν καί αυτή 
ή άνάκτησις τή ς  Κ ω νσ ταντινουπ όλεω ς εινε ζήτημα 
χρόνου καί ευρωπαϊκής π ολ ιτικ ή :. Ά λ λ ’ ή Κ ω νσ τα ν 
τινούπολή  α π ο τελε ί τίχ ) κ λείδα  τή ς  Μ ικ ρά ; Ά σ ία ς .  
Ή κ ο υ σ α  ανθρώπου; όνειρευομενους ότι ή  Μ ικρά Α 
σία προώρισται ν ’ άποικισθή ύπό Γερμανώ ν. Ά λ λ ’ 
οί πολιτικο ί ούτοι τοΰ μ έλλοντος  λησμονοϋσιν ό τι αί 
ά κ τα ί τή ς  Μ ικρας Ά σ ία ς  κατοικοΰνται να ι νυν ύπό 
Λ ίο λ έω ν  καί Ίώ ν ω ν ,  έμειναν δ’  άπό τώ ν  ημερών τοΰ 
’Αλεξάνδρου , τώ ν  Σ ελ ευ κ ιδώ ν , τώ ν  Ά τ τ α λ ιδ ώ ν  καί
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των Βυζαντινών έλληνικαί. Έχε? προώρισται ίσως 
ν’ άνακτήση ό πανταχοΰ ένισχυόμενος έκ νέου έλλη- 
νισμδς τήν κοσμοπολίτικων του σημασίαν » .

Γάλλο; τι; ¿στοιχημάτισε·» ότι ήδύνατο να μ.εί- 
νη έπί δυο ώρα; εν τη άγορα ενώπιον μικρας 
τραπέζης πωλών άργυρα πεντόφραγκα άντί ενός 
φράγκου, χωρίς νά κατορθώση vi πωλήση τδ εμ
πόρευμά του. Μεταβάς πράγματι εις τδ όρισθέν μέ
ρος ήρξατο φωνάζων: «Πάρετε, κύριοι, πεντόφραγκα 
ασημένια καλά και καινούργια ένα φράγ/.ον τδ 
έ'να . . . »  καί ¿δείκνυε τα ¿πί τής τραπέζης του πεν
τόφραγκα. Οΰδείς των διαβατών προσήλθεν ¡να άγο- 
ράση, διότι πάντε; τα ¿νόμιζαν κίβδηλα. Έπί τέλους 
εις προσελθών, άφοΰ ¿πί μακρδν έξήτασεν εν των 
πωλουμένων πενταφράγκων, ήγόραιεν αύτδ καί με- 
ταδά; εϊς τίνος χρυσοχόου τδ έπέδειςεν εις αΰτόν. 
Του χρυσοχόου εϊπάντος δτ: τδ πεντόφραγκον δέν ήτο 
κίβδηλον, Ιδραμεν όπυ/ς άγοράση καί τα έπί τής τρα
πέζης άπολειφθίντα, άλλ’ ή ώρα του στοιχήματος 
είχε παρέλΟει καί ό έμπορος των πεντόφραγκων εί
χε γείνει άφαντος, κερδήσας τδ στοίχημα διά τής θυ
σίας τεσσάρων μόνον φράγκων.

Τα εξής ¿πιστέλλει τις εις τήν «  Επιστημονικήν 
Έπιθεώρηοιν » ώς παράδειγμα τής νοημοσύνης των 
μικρών πτηνών.

« Είχον δύο κανάρια, άρρεν καί θήλυ, έντδς κλω
βού, εις τδ έτωτερικίν του οποίου είχα κρεμάσει μι
κρόν στρογγυλόν κάτοπτρον Παρετήρησα τότε δτι τά 
περί ών ό λόγο.; πτηνά έρράμφιζον τδ κάτοπτρον καί 
παρετήρουν έν αύτώ, άλλοτε μέν ταπεινοΰντα τήν 
κεφαλήν, άλλοτε δέ προοπηδώντα έπ’ αύτοΰ, πολλά- 
κις κατ’ έπανάληψιν. Λαμβάνω μετά ταΰτα τδ κά
τοπτρον καί τδ τοποθετώ έξωθεν έπί των κιγκλίδων 
τοΰ κλωβίου’ πάραυτα βλέπω τά δύο κανάρια ερχό
μενα νά σταθώσιν απέναντι τοϋ καθρέπτου, καί ποι- 
οϋντα τά αύτά καί πρό τίνος σχήματα. Καλύψας τδν 
καθρεπτην διά φύλλου χάρτου, παρετήρησα ότι τά 
πτηνά ¿κινούντο άνησύχως έν τω κλωβώ' ¿γείρω τότε 
τδ κάλυμμα, καί τδ άντικαθιστώ διά φύλλου κεκομμέ- 
νου εις τρόπον ώστε νά καλύπτεται τδ κεντρικόν 
μ.ερος του κατόπτρου, καί νά μένη έλευθέρα ή περι
φέρεια' προς μεγάλην Ικπληξίν μου παρατηρώ τότε 
οτι το άρρεν, προβάλλον τδ ράμφος του ίιά τών κιγκλί
δων, ά-ήγειρε τδ χάρτινο·/ κάλυμμα, ίνα έπαναλάβ r, 
τάς οίονεί αύταρέσκους κινήσεις του. Τδ παράδοξον 
τοΰτο γεγονός δεικνύει οτι τά πτηνά, —  τουλάχιστον 
τδ περί οά πρόκειται είδος —  άναγνωρίζουσι τήν ει
κόνα των, καί οτι ταύτην δίν άποδίδουσιν εί; πραγμα
τικήν παρουσίαν δευτέρου άτόμου, καθ' όσον τά δύο 
μου κανάρια ούδεμίαν ανησυχίαν έπεδείκνυον προ τής 
εικόνος των. »

Ό  Ghamberlanii, είς τών συνεργατών τοΰ T'asteur, 
εσχε τήν ευτυχή έπίνοιαν νά έφαρμόση είς τήν χρή- 
σιν τοΰ καθ' ημέραν βίου τδ διυλιστήριον, ούτινος γί
νεται χρήσις έν τώ έργαστηρίφ τοΰ μεγάλου χημι
κού, προς άπαλλαγήν τοΰ ΰδατος απδ τών μικροβίων, 
άτινα περιέχει. Ή  συσκευή συνίσταται έκ πορώδους 
σωλήνος έκ πορσελάνης, εχοντος μήκος 20 έκατο-

στομέτρων έπί διαμέτρου 25 χιλιοστών. Δύναται νά 
έφαρμοσθη ακριβώς έπί ύδραγωγοΰ σωλήνος, όπως 
ένεργήση διά τοΰ άποτελέσματος τής πιέσεως τής 
ύπαρχούσης είς τούς σωλήνας τούτους. Ύπό πίεσιν 
δύο άτμ.οσ:α·.ρών έν μόνον διυλιστήριον τοΰ είδους 
τούτου παρέχει καθ’ έκάστην 20 λιτρας καθαρισμέ
νου ΰδατος. Τδ οργανον τοΰτο θέλει παράσχει με- 
γάλας υπηρεσίας εϊς τήν δημοσίαν υγιεινήν.

Πόσον άπιστεύτως φαρμακεΤά τινα κερδοσκοποΰσιν 
έπί τής τιμής τών φαρμάκων δύναται έκαστος νά 
κρίνη έκ τοΰ επομένου άπλοΰ παραδείγματος.

Εισέρχεται τις εις εν τοιοΰτον κατάστημα, ζητεί 
έν φάρμακο/ άςίας 1 δρ. καί 10 λεπτών, πληρώνει 
αύτό, καί αναχωρεί αμέσως. Ό φαρμακοποιός λαμβά
νει τά χρήματα, άλλ’ ένώ ετοιμάζεται νά τά ρίψη 
είς τό συρτάριον, παρατηρεί ότι τδν ¿πλήρωσαν μέ 
νόμισμα κίβδηλον. Τδ δεκάλεπτο·/ εινε καλόν, αλλά 
τδ άργυροΰν φράγ/.ον εινε φανερά κίβδηλον. Όθεν 
πλήρης οργής βάλλει κραυγήν άγανακτήσεως.

—  Νά τρέςω νά τδν πιάσω, κύριε; λέγει είς υ
πάλληλος τοΰ φαρμακείου.

Ό φαρμακοποιός προχωρεί μέχρι τής Ούρας, καί 
ρίπτει τδ βλέμμα πρδς τήν οδόν, ήν ήκολούθησεν ό 
πελάτης.

—  Τώρα δέν ώφελεί πλέον, αποκρίνεται, δέν θά 
'μπ:ρίση; νά τδν πιάσης' ό αχρείος ίγεινεν άφαντος. 
Έπειτα, προσέθηκε χαμηλοφώνως, καί πάλι έχω 
κέρδος πέντε λεπτών.

Ό  Ερρίκος "Αίνε ευρισκόμενος ημέραν τινα είς 
περίπατον μετά τοΰ άϊελφοΰ του Μαςιμιλιανοϋ παρε- 
τήρησε μεγάλην αράχνην, ήτις είχε συλλάδει μυίαν 
ίίο τδ δίκτυό·/ της, καί άφοΰ τής έρρόφησε τδ αίμα 
άπέρρ'.ψεν αύτήν. Ύψώσας δέ τδν δάκτυλον καί δει 
κνύων αύτήν πρδς τδν αδελφόν του:

— Παρατήρησε, ειπεν' έδώ συμβαίνει ο,τικαί εις τούς 
άνοήτους άνθρώπους έν τω κόσμω. Ή  αράχνη εινε 
ή κοινωνία' τδ δίκτυο·/ αύτής εινε οί γλυκείς λόγοι, 
οι οποίοι μας προσελκύουν καί μάς φέρουν είς τήν 
παγίδα' άλλ’ δ φρόνιμος καί ισχυρός τον χαρακτήρα 
άνήρ γνωρίζει νά διεκφύγη κατ' αύτον τον τρόπον:

Καί δ·.' ενός τής ράβδου του κτυπήματος κατέρριψε 
τδν ιστόν τής άρ άχνης είς τούς πόδας του. Ό  άδελ- 
φός του προύχώρησε διά νά καταπατήση τήν αράχνην. 
Άλλ’ ό 'Ερρίκος, έμποδίσας αύτόν,

—  ’Άφησέ την νά ζήση, είπεν. ’Αρκετόν μόνον εινε 
νά καταστρέψη; τδ Ιργον τοΰ έχθροΰ σου. Έν-
ν»είί! · ■ __ ________

— Δενμοΰ λές, Πέτρο, ¿κείνοι οί δύο που έρχον
ται άπδ ’κεί κάτω εινε άδελφοί;

Πέτρος. —  Γρά τδν ενα τό ξέρω καλά, γρά τδν 
άλλο όμως δέν είμαι τόσφ βέβαιος.

Ό  κ ύ ρ ι ο ς. —  Τί θέλεις, Μαρία;
'Γ  πηρέτρια. — Ήρθα νά σας ’πώ, άφεντικό, 

πώς ή κυρία δέν παύει νά μαλώνη μαζύ μου άπ’ τδ 
πρωί ώς τδ βράδυ. Δέν ’μπορώ πλέον νά υποφέρω 
καί θά πάω νά τής πώ πώς θά φύγω.

Ό  κύριος. —  'Αχ, καλότυχο κορίτσι, νά ’μπο
ρούσα νά τής ’πώ κί έγώ τό ίδιο!
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