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Ό  'Ροβέρτο; έφάνη έπί τού ούδοϋ τής Θύρας, 
δν άμα ίδοϋσα ή Μαρκέλλα, ήσθάνθη όλα τά 
δάκρυα, όσα είχε ποτε χύση, κατακλύζοντα τήν 
καρδίαν της ώς βροχή θερμή. Μέχρι τότε τό 
ευφρόσυνου παρελθόν αύτής, ή προσφιλέστατη 
μορφή τής μακαρίτιδος Έρμίνης ζώσης ή νεκρής, 
ή άνάμησις τών ώρών τής προγυμνάσεως, πάντα 
ταοτα είχον μεινη έν τω όνείοω, έν τω νέφει· άλλ1 
εΐχον άρά γε ύπαρξη ποτέ ταϋτα; Καί δέν ήτο 
παίγνιον ονείρου τινός; Τί ήτο τό αληθές; τό 
μικρόν οίκημα τή; κυρά Ζαλίνης, μεστόν λινοστο
λών, ήπλωμένων έπί τών σχοινιών, ή παρουσία 
τής Τριανταφυλλιάς, τό είς Φαλεμπένον ταξεί- 
διον, ή μάλλον τό κομψότατου μόρρινον δωμάτιόν 
της, αί μετά τού 'Ροβέρτου μελέται καί αί φρι- 
καλέαι ώραι τής αγωνίας τής εύεργέτιδός της; 
Δέν υπήρχε λοιπόν έν τή άτυχή ταύτη μικρά 
ζωή τή τοσοϋτον ήδη τεταλαιπωρημένη, δέν 
ύπήρχέ τι όπερ ήτο δνειρον;

Ή  θέα του 'Ροβέρτου έπανήγαγε τήν Μαρ
κέλλαν είς τήν άληθή τών πραγμάτων γνώσιν. 
Τά πάντα λοιπόν ήσαν άληθή, τά πάντα συνέ- 
βησαν άληθώς. —  Ό  'Ροβέρτο; είχε διατελέση 
διδάσκαλός της, φίλος της, 6 φίλος τής μακα
ρίτιδος Έρμίνης .. . Δέν άπώλοντο λοιπόν τά 
πάντα! Έν τώ νέω βίω, δν έμελλε νά ζήση του 
λοιπού ή νεάνις παρά τώ πατρί της, θά ύπήρχε 
λοιπόν νήμα άγωγόν, συνδέον αύτήν πρός τό πα
ρελθόν : Ταϋτα διανοουμένη ήσθάνθη χαράν με
γάλη ν, τοσοϋτον ζωηράν όσον καί όδυνηράν, 
πληρούσαν τήν ψυχήν της, καί οί οφθαλμοί της 
έπλημμύρησαν ύπό δακρύων.

Ό  'Ροβέρτος ύπεδέξατο τόν τε πατέρα καί 
τήν κόρην βιαίως καταστέλλων τό κατέχον αύτόν 
αίσθημα φιλικών άνακοινώσεων. Έάν η το μόνος 
μετά τής Μαρκέλλας, θά έλάλει πρός αύτήν μετ’ 
ειλικρίνειας έπί ώρας μακράς περί τής άποπτά- 
ση; φίλης των, περί όσων επαθεν ή μικρά, περί
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όσων άύτός είχε πρό μικρού πάθη . . . άλλ’ ή 
παρουσία τού Μονφόρτ καθίστα αύτόν άναυδον. 
Ούδόλως δέ θεωρών αύτόν έχθρικώς δι«κείμενόν, 
ήσθάνετο όμως αύτόν ξένον, άδιάφορον, καί τούτο 
μόνον ήρκει νά εξαφάνιση πάσαν αύτού έπιθυμίαν 
τού νά είπη τι ένώπιον αύτού περί τών μύχιαι- 
τάτων πραγμάτων τής τεθλιμμένης καρδίας του.

—  Καί τί θά την κάμετε τήν Τριανταφυλ» 
λιάν ; ήρώτησε τέλος, καθ’ ήν στιγμήν ή σύνδιά- 
λεξις κατέπιπτε τετάρτην ήδη φοράν μετά μα- 
ταίας προσπάθεια; πρός ύποστήριξιν αύτής.

—  Ελπίζω ότι θά μείνη κοντά μας, είπεν ή 
Μαρκέλλα. Ε, δέν είν’ ε’τσι, πατέρα; Δέν είμ- 
πορεί νά ’πάγη άλλοϋ. Τί θά κάμω εγώ μονά-

Ο Μονφόρτ έγρυξεν είς ένδειξιν ότι συναινεϊ. 
Άλλ’ όμως, αληθώς είπεϊν, δέν ήγάπα πολύ τήν 
Τριανταφυλλιάν. Τό ολίγον όπερ είχεν ϊδη τού 
εύσταθοϋς καί εύτολμου χαρακτήρός της, ένεποίει 
είς αύτόν σφοδράν αντιπάθειαν. Πλήν δέ τούτου 
ήτο καί ζηλότυπος διά τήν πρός αύτήν φιλίαν 
τής Μαρκέλλας· άλλά τούτο όμως δέν ήδύνατο 
νά το είπη αναφανδόν.

—  Κρίμα, είπεν δ 'Ροβέρτος στενάζων, —  
κρίμα γιά 'μάς, όχι γιά σάς . .. εγώ έσκεπτόμην 
άν δέν την εχρειάζεσθε τήν Τριανταφυλλιάν, νά 
την έπαίρναμεν ημείς κοντά μας, νά διευθύνη τό 
σπίτι μας καί θά ήμεθα πολύ εύτυχεϊς μαζί 
της. . . ’Αλλά κρατήσετε την σείς « μέ 'γειά 
σας καί με χαρά σας » ,  άν ήτον άλλοϋ, θά α ε- 
καμνα τά αδύνατα δυνατά », νά την πάρω .. .

Ό Σίμων Μονφόρτ ήνοιξε τό στόμα ί’να είπη 
πρός τόν νεανίαν ότι δέν ήτο χρεία νά φανή το
σοϋτον άβρόφρων πρός αύτόν, καί οτι αί προσπά- 
θειαί του ίνχ τον άποστερήση τήν παρουσίαν τής 
Τριανταφυλλιάς ούδέν τό έπίψογον θά είχον, του
ναντίον μάλιστα. Άλλ’ ή κόρη τού τον είχε προ- 
λάβη καί ή φράσι; ήτο ήδη διαλελυμένη, πριν 
δυνηθή ό Σίμων νά διατύπωση τόν στοχασμόν 
του τούτον.

—  Καί τά μαθήματά σου; είπεν δ ’Ροβέρτος.
Ή  Μαρκέλλα ε’στίναξϊ, διότι τά μαθήματα

άνευ τού καθηγητοϋ έκινδύνευον νϋν νά γίνωσιν 
ήττον επαγωγά ή κατά τό παρελθόν άλλ’ όμως 
δέν ήτο δυνατόν νά ύπεκφύγη τις. Ό  Σίμων ή- 
γέρθη.
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—  Τόσον γλήγορα ; είπεν ό νεανίας. Δέν θέλε· | 
τε να ίδήτε τον πατέρα «.ου ;

  Καί ή μέν Μαρκέλλα έπεθύμει σφόδρχ, I
άλλ’ ό Μονφόρτ φύσει άγριος, έτι δέ μάλλον ά- 
πεσκληρυμένος ένεκα τού βίου όν είχε διαγάγη 
άνευ τινός αισθήματος άγαπης, κζτελήφθη άμα I 
τη προτάσει τού νεανίου ύπό φρίκης τοσοϋτον I 
σφοδρά;, ώστε εξήγησε διά βραχέων καί σαφώς 
τήν ανάγκην τού .να άπέλθωσι παραχρήμα· καί 
ό Ροβέρτος δε ταραχθείς εκ τούτου, δέν ήδυνή- 
θη νά μή είπη: — "Ας είνε, άλλην φοράν.

Ο Σίμων καί ή κόρη του έπανήλθον οΐκαδε.
II προσωρινή δέ αυτη κατοικία των άπε τελείτο 
έκ δύο μικρών δωματίων μετ επίπλων. Συνέ- 
τρωγον δε μετά των δύο φίλων γυναικών τής 
Μαρκέλλας. Τήν ή αέραν ό’ εκείνην τό γεύμα ήτο 
σιωπηλόν, σχεδόν σκυθροεπόν. ΤΙ Μαρκέλλα μετά 
χαράς ήθελε νά διηγηθή εις τήν Τριανταφυλ.λιάν 
τάς ε’ντυπώσεις της, άλλ’ γ,σθάνετο συγκεχυμένως 
πως ότι ό πατήρ της ουδόλως ¿δείκνυε προθυμί
αν τινά καί περιεργίαν. Έάν δε ήθελεν άποτολ- 
μήση, καί αυτή ήθελεν ομολογήση ότι ή άνά- 
μνησις τών συμβάντων της ημέρας εκείνης θά 
ιίΟσηρέστει, ε“στω καί έπ ε’λάχιστον, τόν πατέ
ρα της.

Κατεκλίθη έν τή μεγάλη κλίνη τού δωματί
ου ένθα ούδέν ήτο καθαρόν ούδέ εύάρεστον εις 
τήν όψιν, διανοούμενη ότι αναμφιβόλως ή άνα- 
μνησις τού κομψού μορρίνου κοιτώνός της καθίστα 
τό δωμάτιον εκείνο άηδές καί οχληρόν. Ό  δέ 
πατήρ της εν τιυ παρακειμένω δωμ.κτίω άνεδίφα 
τα χαρτία διατρέχων αυτά βραδέως. Τήν είχεν 
άσπασθή οτε την έκαλονύκτισε, καί όμως ήσθά- 
νετο έαυτήν μάλλον περίλυπον, σχεδόν μάλλον 
άπελπιν ή την εσπέραν καθ’ ήν ήγόρασεν έν τω 
σιδηροδρομικό) σταθμω τό εις Ψαλεμπένον είσι- 
τήριον.

Τί λ.οιπόν ήτο ή αλλόκοτος αύτη λύπη ; Δι- 
ατί ή καρδία της ή ακόρεστος, ή αείποτε αχά
ριστος, ή αείποτε δύσκολος, έπέβαλλεν εις αυτήν 
πόθους καί θλίψεις; Καί όποιους τινάς πόθους; 
Δέν ώφειλε τουναντίον νά. φαΐνηται περιχαρής καί 
ευγνωμονούσα ποός τήν θείαν Πρόνοιαν, ή τις ά- 
πέδωκεν αυτή τόν πατέρα της, ακριβώς τήν 
ώραν καθ’ ήν είχε χρείαν εΐπερ ποτέ καί άλλοτε 
προστασίας καί στηρίγματος; Ή Μαρκέλλα μυ
ριάκις έπέπληξεν έαυτήν, κατηγόρησεν έαυτην 
έπί κάκιστοι; αίσθήμασι καί τέλος ε'κλαυσε χέ- 
ουσα δάκρυα θερμά, βλέπουσα έαυτήν τοσούτον 
κακήν, καί αισθανόμενη, έαυτήν ανίκανον νά σκε- 
φθή άλλως πως. Άπεκοιυ.ήθη δέ έπί τού δακρυ
βρέκτου προσκεφαλαίου της, έν ώ ό πατήρ της 
έξηκολούθει φυλλολογών τά παλαιά έγγραφα.

Δ Α '

— Καί τί νά το κάνω τό κορίτσι: ήρώτα εαυ
τόν ό Σίμων καθ’ ήν ώραν ή κόρη του έςηπλω-

μένη έν τή κλίνη της κατετρύχετο, ώς είδομεν, 
ύπό τής έναγωνίου αϋπνίας. Έγώ δέν είμπορώ 
νά γίνω χ.ονβεργάκτα καί νά το κρατήσω μαζί 
μου, άφ’ ου μάλιστα, άν ήμουν αρκετά πλούσιος 
γιά νά ζήσω μόνος μου με την εργασίαν μου, 
τώρα είμαι παρά πολύ πτωχός γιά νά ζήσωμε 
δύο ψυχές χωρίς καμμιά δουλειά...

Ή Τριανταφυλλιά εΐχε προτείνη εις τόν 
Μονφόρτ νά του; ύπηρετή αμισθί, καί τούτο δι 
αγάπην τής ψυχοκόρης της μακαρίτιδος Έρμίνης, 
νομίζουσα ότι ούτω φερομένη έξηκολούθει τό θεά- 
ρεστον ε'ργον τής κυρίας της. ’Λλλ’ ό Σίμων δέν 
ήθέλησε νά δώση τήν έλαχίστην καν άκρόασιν 
εις τήν πρότασιν ταύτην. Ή φιλύποπτος ψυχή 
του άπεποιείτο τάς άμισθους υπηρεσίας, διατεινο- 
μένη ούχί άνευ λόγου, οτι ό δεχόμενος ό τι δήποτε 
δέν δύναται νά άποδώση, ούδέν άλλο ποιεί ή 
επιβάλλει εις εαυτόν ύποχρέωσιν καί δουλείαν. 
Τό αξίωμα τούτο, άληθεύον έν άλλοις χρόνοι;, 
κατέθλιβε σφόδρα τήν καρδίαν τής Μαρκέλλας. 
Έν τούτοι; διά τών συνεχών αυτής συνδιαλέξεων 
μετά τής Τριανταφυλλιάς, κατά τάς .ώρας καθ’ 
άς ό Σίμων ήτο έξω τής οικίας ένεκα τής ερ
γασίας του, κατώρθωσε νά πείση την πίστην 
θεράπαιναν νά ύποσχεθή οτι αποδέχεται τόν 
μισθόν ον ό Σίμων έπέμενε προσφέρων εις αυτήν. 
"Εμελλε λοιπόν νά έλθη μετ’ αύτών ευθύς ώς 
ήθελεν εύρεθή κατάλληλον οίκημα.

Καί ταύτα μέν είχον καλώς μέχρι τού σημείου 
τούτου· άλλά τά λοιπά εμενον έτι προβλημα
τικά καί αβέβαια. Έσκέπτετο δήλα δή καί 
κατενόει πόσον ελλιπής θά ήτο ή άγωγή τής 
κόρης του... ΙΙοϋ νά αποπεράτωση τάς σπουδάς 
της; Αναμφιβόλως φοιτώσα εις παρθεναγωγεϊον . 
Άναπαύσας τήν ψυχήν του καί ώς πρός τούτο, 
ό Σίμων προέβη εις τήν εϋρεσιν καταλλήλου οί
κημα ̂τοο.

Εύ?ε δέ έν τώ έκτω όρόφω οικίας τινός δ’ύο δω
μάτια βλέπον τα προς την αυλήν, μετά εστιατο
ρίου. καί μαγειρείου. Τό οίκημα τούτο έκοσμήθη 
έν βραχυτάτω χρόνω δι επίπλων ληφθίντων έπ’ 
ένοικίω· διότι ό Σίμων ένεκα τών διαρκών αύτού 
αποδημιών άπεστρεφετο πάν τό όριστικόν καί 
άμετάβολον, καί ή Τριανταφυλλιά έχουσα τά 
απολύτως χρειώδη μαγειρικά σκεύη, έγκαθιδρύθη 
έν τφ πενιχροτάτω καί μικρώ μαγειρείω, όπερ 
είχε πλάτος μιάς όργυιάς καί ήτο έν μέση ήμερα 
σκοτεινόν, καίτοι ήτο έγγύτατα τής στέγης. 
¡Λπ’ΊΙτο δέ ή Τριανταφυλλιά γυνή οικονόμος, ώστε 
ή μικρά οικογένεια ούδέν έδαπάνα πέρα τών καθ’ 
ημέραν αναγκαίων. Έξέλιπον πλέον τά νόστιμα 
εκείνα εδέσματα, έξέλιπον τά γεύματα τά άπλά 
μέν άλλ’ εν πάση τή τελειότητι παρεσκευασμένα. 
Καί ναι μέν εις άποζημίωσιν έγίνωσκεν ή Τριαντα
φυλλιά νά δίδη οψιν πολυτελούς εδέσματος εις το 
πινχκιον τό περιέχον καί έν μόνον ώόν, άλλ
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°ϋχ ήττον ήρχισεν ήδη νά θεωρή προσβαλλομένην I 
την φιλαυτίαν της ώς έπιστήμονος μαγειρίσσης. 
Τά παράπονά της δέ ταύτα διηγείτο εις τήν 
Μαρκέλλαν, ήτις τά ήκουε τετχπεινωμένη, άλλ’ 
εφυλασσετο νά εϊπη τι περί τής επιθυμίας ήν | 
είχεν έκφράση ό 'Ροβέρτος τού νά παραλαβή έν 
τή οικία των την μαγείρισσαν, φοβουμένη μήπως 
ύποβάλη τήν αφελή φίλην της εις ενδόμυχον 
πάλην, καθ’ ής ούτε ό νούς της ούτε τό συμφέρον 
της Οά ησαν ικανά νά την βοηθήσωσι πολύ.

Καί αληθώς, τά πάντα έ'βχινον καλώς, ή | 
μάλλον περίπου καλώς έπί έν δεκαπενθήμερον. ! 
Ή Τριανταφυλλιά ήτο ώπλισμένη διά πλείστης 
οσης υπομονής, απέναντι τού Μονφόρτ, όν έσωτε- 
οικώς άπεκάλει άρκτον, άρχούόα. Ό  στρυφνός 
χαρακτήρ τού άνδρος τούτου ώλίσθαινεν άνευ 
τινός αποτελέσματα; έπί τής λείας επιφάνειας 
τής αδιαφορία; της, ώς ή βροχή ολισθαίνει έπί 
τών ύάλων τών παραθύρων. Ή άγαθή γυνή 
είχεν άποφασίση νά μή προσεχή εις αύτόν ούδ' 
έπ’ έλάχιστον. Άλλ’ ότε όμως ή εύζωία τής 
Μαρκέλλας περιεπλάκη, κατέπεσεν όλη αύτη ή 
φιλοσοφία της ώς διά μαγείας.

Εσπέραν τινά ή Μαρκέλλα μετά τό φκγητόν 
ηλθε πλησίον τού πατρός της συνεσταλμένη 
άμα καί αίμύλη, ώς παιδίον όπερ γινώσκει μέν 
ότι άγαπάται άλλ’ ούδέν δικαίωυα ε"χει έν τή 
οικία. Τόν τρόπον δέ τούτον τού φέοεσθαι είχε 
μάθη παρά τή κυρία Φαβρού, καθ’ όν έτι χρόνον 
δέν άπέκρουε μέν τάς θωπείας καί τάς περιποιή
σεις άλλά καί ή ηλικία της ήτο τοιαύτη ώστε 
έγίνωσκεν ότι ούδέν δικαίωμα είχε νά άπαιτή 
θωπείας. Παρά τή κυρία Έρμίνη καίτοι ήτο 
έκατοντάκις εύδαιμ.ονεστέρα, ουδέποτε ήδυνήθη 
νά φαντασθή άλλο τι παρά τήν πραγματικό
τητα: οτι δήλα δή ήνχγκάζετο νά την λησμο- 
νήση, ή άνάμνησις τής άφίξεώς της εί; τόν 
ουδόν τής φιλοξένου εκείνης οικίας τήν έπχνέ- 
φερε τάχιστα εις το αίσθημα τής αληθούς χύτης 
καταστάσεως.

—  Πατέρα, είπεν ή Μαρκέλλα έπιβάλλουσα 
τάς χεΐοάς της έπί τού ώμου τού Σίμωνος, ε”λεγα 
νά πάω αύριον, άν είνε μέ την άδειαν σας, νά 
ίδώ τούς φίλους μου Βρεώ.

Ό  Μονφόρτ έστράφη άποτόμως ώς δηχθείς 
αίφνης.

—  Τούς φίλους σου Βρεώ; έπανίλαβε, καί τί 
νά κάνης;

Ό τόνος τής φωνής του ήτο τραχύς, ξηρός, 
τό βλέμρα αυστηρόν. Ή Μαρκέλλα λοιπόν 
κατένευσε την κεφαλήν καί έστήριξε τόν πώγωνα 
έπί τών εσταυρωμένων χειρών της, ελαφρώς έστη- 
ριγμένων έπί τού ώμου τού πατρός της.

—  Τούς έπεθύμησα. Έχω πολυν καιρόν νά 
ίδώ τόν ’Ιούλιον καί αύριον είνε Κυριακή. "Επει
τα ήθελα νά ’ρωτήσω τόν 'Ροβέρτον κάτι τι διά

τά μαθήματα μου. Έδιαβασα ’ς τήν ιστορίαν 
κάτι τ  τό όποιον δέν έννοώ.

—  Λοιπον μελετάς μόνη σου; είπεν ό Σίμο>ν 
ολίγον τ  έκπεπληγμένος.

— Πρέπει, πατέρα... Ακόμα δέν είξεύρω 
όσα πρέπει νά είξεύρω... καί όταν θά έ’λθη καιρός 
νά δώσω έξετάσεις....

—  Εξετάσεις: είπεν άποτόμως ό Μονφόρτ, 
καί τί χρειάζονται έξετάσεις;

—  Χρειάζονται διά νά έχω ά.ργότερα ένα 
πόρον ζωής. όταν μεγαλώσω...

Ό  Μονφόρτ διενοείτο καί τά διανοήματα του 
δέν ησαν εύάοεστα. Ή Μαρκέλλα ε’λεγε περί 
εξετάσεων, ώστε προφανώς είχε προδιαγράψη 
τόν βίον της ή μάλλον άλλοι τον είχον προδια- 
γράψη, ουδόλως φροντίζοντες περί αύτού, ώς 
εάν μή ε'μελλε νά έπανέλθη ποτέ. Καί ναι μέν 
τότοιούτον ήτο λογικόν, ύποτιθέντο; οτι ούδεμία 
πιθανότης υπήρχεν ότι ημέραν τινά έμελλε νά 
έπανέλθη. Άλλά νύν, άφ’ ού ήλθε, προσέκρουεν 
άνά πάν βήμα εις σχέδια άποφασισθέντα άνευ 
τής συμπράξεως αύτού, εις διάταξιν πραγμάτων 
έν οίς αυτό; ούδεμίαν είχε θεσιν. Καί δέν ητο 
μέν άπρεπες τό τοιούτον, άλλ’ομ.ως ήτο εις αύτόν 
δυσζρεστον. "Ελαβε λοιπόν παρευθύς άπόφασίν 
τινα, ήν άπό τίνος έμελέτα.

—  Δέν θά δώσης εξετάσεις, είπε μετ’ εύστα- 
θείας, δέν έχεις ανάγκην νά εύρη; πόρον ζωής. 
Έγώ είμαι πατέρας σου, σέ έχω κοντά μου,—  
άν γίνη ανάγκη, σέ βάζοί εις σχολεΐον έσωτερι- 
κήν νά τελειοποιηθής ακόμη, άλλά μ.όνο γιά εν 
ε’τος. Θά ζήσης μαζί μου, δέν έχεις πλέον ανάγ
κην νά ανήσυχης διά τό μέλλον σου.

Ή  Μαρκέλλα ήκροάτο. Άπέσυρεν ήρεμα τάς 
χεϊράς της άπό τού ώμου, διότι ή λέξις εσω τε
ρ ικ ή  έπάγωσε τά μέλη της.

Πολύ καλά, είπε, πατέρα, άλλά ήθελα 
όμως νά ίδώ τού; κυρίους Βρεώ, άν είνε με τήν 
άδειάν σας.

—  Αργότερα, είπε μετ’ οργής ό Σίμων. Τώρα 
| έχω δουλειά καί μέ χασομεράς. Άσε με ήσυχο.

—  Καληνύχτα, πατέρα μου, είπε μετα γλυ- 
κύτητος ή κόρη, φέρουσα τό μέτοιπον της εις τά 
χείλη τού πατρός τη;· τήν ήσπάσθη έκεΐνος καί

! αύτη άπήλθε σιωπηλή εις τό δωμάτιόν της.
Ό Σίμων έστέναξε στεναγμόν άνακουφίσεως 

άμα καί άγανακτήσεως, καί έπεδόθη έ'πειτα εις 
τήν έρευναν καί άνκδίφησιν τών βιβλίων του. 
Άπό οκτώ ημερών είχεν έργασίαν ε”ν τιν: έργα- 
στηρίω, καί τούτου ένεκα ή μέν υλική αύτού κα- 
τάστασι; εύρίσκετο βεβελτιωμένη, άλλά τό 
πλείστον τής ήμέρκς δέν ανήκε πλέον εί; αύτόν.

Εάν ό Μονφορτ. έγίνωσκε κάλλιον τά προη
γούμενα τής Τριανταφυλλιάς, ήθελεν αίσθανθή 
την ψυχήν του πληρουμένην φρίκης, άκούων τόν
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φοβερόν θόρυβον ΰν ¿ποιούν τ ι μαγειρικά σκεύη 
τριβόμενχ εν τω μαγειρείω. II Τριανταφυλλιά 
ήτο συνήθως επιφυλακτική κατά τήν έξάσκησιν 
των καθηκόντων της, αλλά πάς τις γινώσκει πώς | 
ή μαγείρισσα δύναται νά έξατμίση τήν στενοχω- | 
ρίαν της ψυχής της διά της προστριβής τού με- ' 
τάλλου επί της πέτρας. Την εσπέραν δέ ταύτην | 
τά μαγειρικά σκεύη έθορύβουν φοβερά καί ό θό
ρυβος αύτών ήτο ώς θόρυβος βροντής. Άλλ’ ό 
Σίμων ούδεμίαν έδωκε προσοχήν, διότι έπαυ- 
σε πλέον νά είνε ενήμερος τών πατρίων του 
εθίμων.

Αίφνης ή θϋρα του δωματίου έν ώ & Σίμων είρ- 
γάζετο, ανοίγει καί παρευθύς κλείεται. "Γψώσας 
τούς οφθαλμούς, βλέπει τήν Τριανταφυλλιάν ίστα- 
μ,ένην άνωθέν του ώς γίγαντα, ε’στηριγμένην επί 
τής παραστάδος της Ούρας καί παρατηρούσαν 
αύτόν μετά βλέμματος αύστηροϋ.

—  Τί θέλεις; ήρώτησεν αύτήν κρατών την 
γραφίδα του μ.ετέωρον.

—  Τάς διαταγής τού κυρίου διά τό αύρινόν 
φαγητόν.

Ό  Μονφόρτ άπεστρέφετο τό νά παραγγέλλη τό 
φαγητόν του. Ό συνηθισμένος νά τρώγη έν έστια- 
τορίω παν 5 τι παραθέσωσιν ενώπιον του, αύτός 
νομ.ίζει φοβερόν μαρτύριον τό νά ένθυμήται τά τε 
ονόματα τών φαγητών καί τον τρόπον τής κα
τασκευής των.

  Δεν είμαι μαγείρισσα, είπεν όργίλως. Δέν
είνε δουλειά ’δική μ.ου, είνε δική σου. Θά μου 
κάμης την χάριν νά μ.ή με ζαλίζης άλλη φορά. 
Κάμε ο τι θέλης.

Καί ταύτα είπών έπανέλαβε τήν εργασίαν του 
έλπίζων ότι άπηλλάγη πλέον διά παντός τής αγ
γαρείας ταύτης.

—  Πάει καλά, κύριε, είπεν ή Τριανταφυλλιά 
μετά τής συνήθους αυτή ηρεμίας. Τώρα λοιπόν, 
κύριε, τί θά άποφασίσετε αύριον; θά πάγη ή κυ
ρία Μαρκέλλα ’ς τούς κυρίους Βοεώ.

Ήδη b Σίμων άπέθεσεν επί τού τραπεζίου τήν 
γραφίδα καί έστράφη ολος πρό; τήν Τριαντα
φυλλιάν.

—  Κάμε μου τήν χάριν νά κυττάζης τή δου
λειά σου. "Αν θέλω νά σου παραγγείλω τίποτα, θά 
το κάμω όταν έχω. Αύριον ή κόρη μου θά μείνη 
εδώ νά μου κάμη συντροφιά.

—  ΙΙάει καλά, κύριε, είπεν ή Τριανταφυλ
λιά απαθώς, είσθε νοικοκύρης, δέ θέλει καί ρώ
τημα. ’Αλλά δέν πρέπει νά Οαρρήτε τάχα πώς 
αύτό πού κάνετε είνε γιά τό καλό τής κυρίας 
Μαρκέλλας. Έδώ στενοχωριέται μέσα ’ς αύτοδά 
τό παληόσπιτο—

Ό Μονφόρτ άπέβλεψε πρός αύτήν φοβερός.
—  "Οτι πως είνε πχληόσπιτο τό είπατε καί 

τού λόγου σας όταν το έπιάσατε, καί ή Μαρκέλ
λα ήταν συνηθισμένη νά ζή ς τά άνοιχτα. Πού

I ό άέρας τού πριότου μας σπιτιού ! Θαρρώ πώς θά 
άρρωστηση ή κυρία Μαρκέλλα άν τυχόν καί δέν 
διασκεδάζη καί ’λιγάκι «νά δίνη ό νούς της.»

—  Νά την παίρνης καί νά πηγαίνετε ’ς τό 
Βοτανικό κήπο, έγρυξεν όργίλως δ Σίμων κύ- 
πτων πάλιν επί τού κατάστιχου του.

—  Δέν έχει ανάγκη τό Βοτανικό κήπο ή 
κυρία Μαρκέλλα, έξηκολούθησεν ατάραχο; ή 
Τριανταφυλλιά. Τό κορίτσι έχασε τήν πιό καλή 
φιλενάδα της, είνε καταλυπημένη, καί δέ σάς το 
λέει. Θέλει νά μιλήση γιά τή μακχρίτισσα τήν 
κυρία Έρμίνη μ.’ εκείνους πού την ¿γνώρισαν καί 
έπειτα ό ’Ροβέρτος ήταν ύ δάσκαλός της, καί τί 
καλός δάσκαλος ! λεπτό δέν της έπήρε· τό λοι
πόν άφ’ ου δέν του έδωκε κανείς λεπτά, πρέπει 
νά του χρωστά τό ελάχιστο κάποια χάσε. Άγ- 
καλά καί δέν έχετε ανάγκη νά σάς τα είπώ 
εγώ αυτί τά πράγματα, σείς τά ’ξέρετε καλλί- 
τερά μου. Είστε άνθρωπος σπουδαγμένος καί εγώ 
είμαι μιά ύπερέτρια πού δέν κόβει τό ξερό μου 
από τό ένα ’ς τά δύο.

Καί σιγήσασα έστάθη σιωπηλή, έχουσα απλα
νές τό βλέμμα, κατά τό σύνηθες. Την στιγμήν 
βεβαίως ¿κείνην έβλεπε τήν οικίαν τού Βρεώ, τόν 
’Ροβέρτον περίλυπον καί καταπεπονημένον άντι- 
κρύ τού ασθενούς πατρός του. Ό Σίμων περιστρέ- 
ψας τό κάθισμά του έπί τού ενός τών οπισθίων 
ποδών παρετήρησεν αύτήν άγρίω;

_  Καί τί τάχα ¿νόμισες ότι εγώ θά βάλω ’ς 
τό κεφάλι μου άλλο νοικοκύρη έδώ μέσα; Πή
γαινε ’ς τό μαγειρείο σου καί « νά μήν το κουνί- 
σης » άπό κεϊ

—  Πάει καλά, κύριε, άπεκρίθη ή ατάραχος 
Τριανταφυλλιά. ’Ξέρω πολύ καλά τά χρέη μου. 
κύριε· μ.ά αν ίσως καί θαρρήτε πώς είστε καλός 
πατέρας,εχετέ μεγάλο λάθος, καί νά με σύμπαθάτε.

Καί « έγινεν αστραπή » μετ’ άπιστεύτου τα
χύτητας άναλόγως τού ύψους καί τού πάχους της, 
καί ότε ύ Σίμων παραχρήμα ήγέρθη καί ήθέλησε 
νά άνοιξη τό στόμα νά τη άποκριθή, ούδέν άλλο 
είδεν ένώπιόν του ή τήν θύραν.

Ειπερ ποτέ καί άλλοτε έξωργισμένος, ένδομύ- 
χως πεπεισμένος ότι δέν ήδύνατο δι’ επιχειρη
μάτων νά άντικρούση τήν γηοαιάν θεράπαιναν, 
¿κάθισε πάλιν καί έπανέλαβε τήν εργασίαν του. 
Άλλά τά ψηφία τών αριθμών δέν ήθελον νά πα- 
ραταχθώσιν εις γραμμήν, ¿κηλίδωνε τό κατάστι- 
χον διά τής κατά κόρον έμβεβαπτισμένης γρα- 
φίδο; του, καί τό ξεστήριον ¿ποίει έπί τών καθα
ρών σελίδων τό έργον του, τό τέλειον μέν καί 
οχληρόν ούχ_ ήττον δέ προσβλητικόν. Μετά ήμί- 
σειαν ώραν έπειδή αί μέν κηλίδες έπολλαπλχοι- 
άζοντο, οί δέ άριθμ,οί ίπέμενον μή κχτατχσαόμε- 
νοι έν τώ ο’ικείω αύτών τόπω, ό Σίμων ε’κλεισε τό 
κατάστιχον, έλαβε τόν πίλόν του, καί σβέσας 

I τήν λυχνίαν κατέβη εί; τήν οδόν σκκνδαλίσας
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εις άκρον τήν θυρωρόν, διότι ήτο ήδη ένδεκάτη 
περίπου.

Έχει κάλλιστα τό νά έπανέλθη τις έξ ’Αμερι
κής, τήν καρδίαν έχων μεστήν όργής καί έκδική- 
σεως, νά πέση ώ? έκ θαύματος εΐς τι καπηλεΐον 
τής "Αβρής άναζητών τά δυσεύρετα, νά άνεύρη 
τήν κόρην του καί νά την έπανεύρη ούχί έν τή 
ε’σχάτη ένδεια καί ερημία, άλλά έν έξαιρέτω 
καταστάσει ύλικώς τε καί ηθικώς, νά ίδη ¿αυτόν 
πατέρα, άφ’ ού έπί πολλά έτη έπίστευσεν ότι ού- 
δένα πλέον είχεν έπί γής ένθυμούμενον αύτόν μετά 
στοργής, πάντα ταύτα έχουσι κάλλιστα- άλλ’ 
όμως τοσαύτα άγαθά δεν άπαιτούσιν εις άντάλ- 
λαγμα τήν πλήρωσίν τινων καθηκόντων;

“Αχ! τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα! 
Πόσον τά δύο ταύτα πράγματα είνε άσυμβίβα- 
στα. Άμφότερκ τείνουσι νά συναφθώσι στενότατα 
τά μέν καθήκοντα έντεύθεν, τά δέ δικαιώματα 
έκεϊθεν τά καθήκοντα μέν πρός τό μέρος τών 
άλλων, τά δικαιώματα δέ πρός τό μέρος ημών! 
Ασμένως άναγνωρίζομεν τά πρός ημάς καθήκοντα 
τού πλησίον, άλλ’ ούτος οφείλει νά άποδέχηται 
τά δικαιώματα ημών, —  δικαιώματα ϊεοά, προ- 
τιμώμενα ο’ίου δήποτε άλλου πράγματος, —  άφ’ 
ού είνε ήμέτερα.

Άναμφιβόλως παρά τήν άξιοσέβαστον ταύ
την συλλογήν τών δικαιωμάτων, παραδεχόμ.εθα 
οτι άναγκκϊον είνε νά ύπάρχωσι καί τινα καθή
κοντα, οσα φέρ’ είπεΐν, έκαστος τηρεί ΐνα μη 
διαφέοη τών άλλων, καθήκοντα ούσιωδώς κοσμι
κά καί κοινωνικά. "Οθεν ύ Μονφόρτ είχε διανοηθή 
άπαξ διά παντός ότι ή κόρη του έγκαταλειφθεϊσα 
τυχαίως ύπ’ αύτοϋ, ούδεμίαν έχοντος διά τούτο 
εύθύνην, ούδέν ώφειλε πλέον νά όφείλη εις άλλον 
ή εις αύτόν. Έμελλε νά δαπανήση εις τήν έκ- 
παίδευσιν τής Μαρκέλλας οτι ήτο δέον, καί έτι 
πλέον τού δέοντος, έργαζόμενος πρός άπόκτησιν 
χρημάτων, άκριβώ; τότε οτε είχεν ήδη διανοηθή 
ότε ήδύνατο τού λοιπού νά άναπαυθή καί αύτός.

Άλλ’ όμως εις άντάλλαγμα τής δαπάνης καί 
τών μ-όχθων του, ή εκπαίδευσις τής κόρης του, 
έξ αυτού καί μόνου ώφειλε νά έξαρτάται, αύτού 
μόνου κρίνοντος καί κανονίζοντος τά πάντα.

Τούτου άπαξ τεθέντος, ό Σίμων έκρινεν εύθύς 
έξ άρχής ότι ίκαναί ήσαν αί γνώσεις τής Μαρ
κέλλας, καί δέν ήτο χρεία νά μάθη πλείονα. 
Καί άληθώς έγίνωσκε πολλά πράγματα άνώτερα 
τής ηλικίας της, ύπό τήν επιμελή καί εύφυεστά- 
την έπιτήρησιν τού ’Ροβέρτου.

—  ΊΊ μητέρα της δέν ειξερε τόσα, διενοήθη 
ό Σίμ,ων, καί όμως ήτον πολύ καλή γυναίκα.

Καί ταύτα μέν ήσαν τά συμπεράσματα τών 
διανοημάτων του ώς πρός τήν έκπαίδευσιν τής 
κόρης του. Άλλ’ έν τούτοις είχε τινα άόριστον 
συνείδησιν ότι δέν ήτο δυνατόν νά συζήση 
μετ’ αύτού μόνη, κατά τό διάστημα τών νεανι-

κών έτών, άτινά την άπεχώριζον άπό τής ι'όρας 
καθ’ ήν θά ήδύνατο νά άναλάβη τήν διοίκησιν 
τής πατρικής οικίας καί μάλιστα νά λάβη ποιάν 
τινα άνεξαρτησίαν.

Μάλλον συνηθισμένος εις τά ’Αμερικανικά 
έθιμα ή εις τά τή; πατρίδος του, δ Σίμων « δέν 
έβλεπε τήν ώραν» νά ίδη τήν κόρην του δυνα- 
μένην νά έξέρχηται μόνη άνευ τής συνοδείας τής 
Τριανταφυλλιάς, ήν έμ.ίσει ήδη ίκανώς.

Ή ώρα αότη θά ήρχετο, διότι τά πάντα 
έρχονται, μάλιστα δέ τό γήρας. Άλλά τήν φι
λοσοφίαν τού Μονφόρτ παραδόξω; είχε διατα- 
ράξη ή εισβολή καί έπέμβασις τής Τριανταφυλ
λιάς εις τά ένδόμυχα αύτού αισθήματα. Άλλά 
κυρίως είπείν ή Τριανταφυλλιά ούδέν άλλο έποίει 
ή έπανελάμβανε στεντόρειοι; αύτό τούτο, όπερ ή 
ίδια του συνείδησις πολλάκις ήδη είχε ψιθυρίση 
πρός αύτόν, ότι δήλα δή ή απουσία του συνε- 
τέλεσεν ώστε νά συνάψη ή κόρη του ύποχρεώ- 
σεις μεγάλας πρός άλλους άνθρώπους, καί ότι 
αύτός δέν ήδύνατο τώρα νά απόσβεση τάς ύπο- 
χρεώσεις ταύτα;· ώστε ήτο ήναγκχσμένο; νά 
παραδέχηται έν μ.έρει τήν άνάμιξιν αύτών εί; 
τά περί άποκαστάσεοις τής κόρης σχέδιά του. 
Άλλ' όμως τό έν τή ψυχή τού Μονφορτ έμ.φω- 
λεύον ίσχυρόγνωμον καί δεσποτικόν καί ιδιότρο
που ον, όπερ ούδέποτε ΰπνωττε πολύν χρόνον, 
αίφνης άφυπνισθέν διεμαρτυρήθη μετά παρα
φοράς:

—  Δέ θέλω! άνεφώνησε. Μωρέ δουλειά πού 
μας ηύρε ! Τής έκαμαν καλό ; Έ , καί ποιός δέν 
έκαμε καλό ’ς αύτόν τόν κόσμο; Άν ήτον ή κυρία 
Έρμίνη ζωντανή, ύπομονή ! Άμ.’ οί άλλοι τί τους 
χροιστώ; ”0  τι τής έκαμαν τής Μαρκέλλας τής 
το έκαμαν όχι «γιά τά μαύρά της τά μάτια» 
άλλά γιά τό χατηρι τή; κυρίας Έρμίνης· τί 
ανάγκη λοιπόν έχω εγώ νά τους χρωστώ χάρι;

Τό σόφισμα τούτο άνέπαυσε τελείως τό ήμι- 
συ τού Μονφόρτ, τό δύσκολον καί κακόν. Νύν 
δέ ύπελείπετο τό έτερον ήμισυ άν δήλον οτι ή 
Μαρκέλλα ήγάπα τούς παλαιούς φίλου; της, 
πράγμα φυσικώτατον, δέν θά την έλύπει άπα- 
γορεύων κύτή νά τους βλέπει;

—  Μπά! διενοήθη, ή Μαρκέλλα είνε νί α 
καί σέ ηλικία πού εύκολα κανείς ξεχάνει, καί 
«τό κάτω κάτω τής γραφής» άς ύποφέρη καί 
'λιγάκι! Ή  ζωή μας είνε όλο καί βάσανα καί 
πρέπει κανείς νά συνηθίση άπό μικρός νά τα 
ύποφίρη μέ ύπομονή. Κ’ έπειτα δέν είμαι τάχα 
έγώ έδώ; θά ρίξη τήν άγάπη της ολην απάνω μου, 
καί όλους θά τους ξεχάση· έτσι καί θά γίνη.

Ούδέν εύκολώτερον τού νά φιλοσοφή τις περί 
| τών άλλων —  όθεν καί Μονφόρτ έπανήλθεν 
I οίκαδε κατά πάντα εύηρεστημένος καί αίσθανό- 
| μένος αναψυχήν καί άνακούφισιν μεγίστην έκ τού 

■ | μικρού του περιπάτου.
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Την έπιοΰσχν εύθύς μ.ετά τό πρόγευμα, παρα
λαβών τήν κόρην -ου περιήγαγεν αυτήν εις την 
πόλιν, εγευμάτισε μετ' αυτής εν τινι έστιατορίω, 
καί την έπανήγαγεν είς την οικίαν την εσπέραν 
κχτεχομένην ύπό σφοδρά; ημικρανίας, ένεκα του 
πολλού καμάτου κχί της τροφής είς ήν ό στόμαχός 
της δέν ήτο συνηθισμένο;. Σημειωτέο'/ δέ ότι 
ουδέποτε άλλοτε ή Μαρκέλλα έδήλωσε την επι
θυμίαν του νά έξέλθη είς περίπατον- διότι τό 
πείραμα του το άπέσβεσεν έν έαυτή πάσαν την 
προς διχσκέδασιν όλίγην χύτης προΟυυ.ίαν κχί 
ορεξιν.

Λ Ε ’

ί
Ή δέ Τριανταφυλλιά ούδέν έλεγε. Κχί ο 

μεν γινώσκοντες χύτην, διέβλεπον ε’ν τη σιωπή 
της ταΰτη θύελλας καί θύελλας- άλλ’ ό Σίμο>ν I 
ϊπτχτο άνω τών γήινων νεφών ένθα μυκχτχί ό 
κεραυνός. Ό  τι έκερδαινεν ε’κ τής εργασίας του | 
έπήρκει είς συντήρησιν τής οικογένειας, καί δέν ; 
ήτο αναγκασμένος να έπιβάλη χεϊρα έπί τού μι
κρού κεφαλαίου όπερ είχε κομίση έξ Αμερικής. 
Αφαιρουμ,ένων τών δαπανηθέντων εις τάς πριότας 
άνάγκας καί είς την πρώτην εγκατάστασιν, ύπε- 
λείποντο τω Μονφόρτ τριάκοντα περίπου χιλιάδες 
φράγκων, ή προίξ τ-ής κόρης του.

Αυτόν δέν τον έμελε νά έργάζηται καί μέχρι 
τελευταίας του πνοής . . . αυτός ήγάπα την ερ
γασίαν .

ΤΙ Τριανταφυλλιά είχεν έγχειρίση είς την 
Μαρκέλλαν,μάτην άρνουμ,ένην καί άποποιουμίνην, 
τά περιλάλητα τρισχίλια φράγκα τά διαπεπι- 
στευμένα αύτή υπό τής μακαρίτικος Έρμίνης 
ινα τά φέρη είς τήν τράπεζαν, καί ώς ένθυμεΐσθε, 
δέν έλαβε τόν καιρόν νά έκπληρώστ, την ε’πιθυ- 
μίαν τής κυρίας τ-ης.

—  Είνε δικά σου, κόρη μου, εί/εν είπή επα
νειλημμένος πρός την Μαρκέλλαν μή τα δ όσης 
’ς τόν πατέρα σου, είνε καλό; άνθρωπος άλλά λίγο 
παράξενος· άν τού κατέβη καμμιά μέρα νά γυ- I 
ρίση πάλι :ς τήν ’Αμερική:

ΤΙ δέ Μαρκέλλα σκανίαλιζσμένη έπί τη ύπο- 
νοία ταύτη τής Τριανταφυλλιάς, άντέλεγεν, άλλά 
ή Τριανταφυλλιά ήτο αμετάπειστος, διότι έθεώ- 
ρει τον άποτόμως εύρεθέντα τούτον πατέρα, ώς 
από μηχανής, καί ουδόλως έπίστευεν ότι ή πα
ρουσία του έμελλε νά διαρκέση πολύν χρόνον. 
Συγγνωστός ίσως ήτο ό φόβο; ούτο; γυναικός δια- 
βιωσάσης τριάκοντα καί πέντε συνεχή έτη έν τή 
αυτή οικία- ώστε ή κορασίς ήναγκάσθη διά τής 
¡¿ία; νά κράτηση καί κρύψη μικράν τινα χρημα- 
τοθήκην άσχημοτάτην, περιέχουσαν τρία χιλιό- 
φραγκα τραπεζικά γραμμάτια.

Καίτοι δέ τά επιχειρήματα τής Τριανταφυλ
λιάς ήσαν άκαταμάχητα, ένυπήρχεν όμως έν τω 
μυστηρίω τούτψ πράγμά τι, οπερ ίσχυρώς άπέ-

κρουσεν ή ειλικρινής φύσις τής Μαρκέλλας. ΙΙροσ- 
έτι δέ κατεϊχεν αυτήν έτέρα τι; άμ,φιβολία μετ’ 
οΰ πολύ μεταβληθείσα είς βεβαιότητα· ότι δήλα 
δή είχε καιρόν νά μελετά οτε ήτο μόνη, μόνον 
σύντροφον έχουσα τό ά̂ψιμόν της.

Τέλος ήμ.έραν τινά άποφασίσασχ μεγάλην 
άπόφχσιν, έζήτησε παρά τού πατρός της τήν 
άδειαν νά πορευθή είς τό νεκροταφείο·/ νά στολίση 
δι’ άνθέων τόν τάφον τής μακαρίτιδος Έρμίνης.

Ό Μονφόρτ συνωφρυώθη μέν, άλλ’ έ'δωκε τήν 
άδειαν. ’Απήλθε λοιπόν ή Μαρκέλλα μετά τής 
Τριανταφυλλιάς έν ω ό Σίμ,ων ήτο έν τω έργα- 
στηρίω του, καί ουτω πως έξετέλεσαν άκωλύτοες 
τό ευσεβές αυτών έργον.

Έξελθούσαι τού νεκροταφείου σιωπηλχί κατ-ηυ - 
Ούνθησαν αυτομάτως καί άνευ τίνος προηγουμένης 
άποφάσεως, είς τόν οίκον τού ιατρού. 'Ο ιατρός 
έλειπε ν είς ετιίσκεψίν τινα, ή δέ γηραιά θεράπαι- 
να ΰπεδέ'ατο αύτάς μετά προθυμία; πολλής, 
προσήνεγκεν είς αύτάς «  ένα δακτυλάκι κρασί » 
καί δίπυρον. Έςέστη ίδούσα την Μαρκέλλαν 
τόσον μεγάλην, τόσον σοβχράν, σωστήν γυναίκα 

. . μόνον ολίγον ισχνήν,— άλλά το είχεν ή ηλι
κία της— σκυθρωπότερα παρ’ όσον έπρεπεν είς τά 
δεκατρία τη; έτη, άλλά είνε καί τούτο, ότι ήρ- 
χετο έκ τού νεκροταφείου. Μετ’ όλίγην ώραν ή 
Τριανταφυλλιά καί ή Μαρκέλλα άναθέσασαι 
είς τήν πιστήν Οεράπαιναν μυρίας οσας προσρήσεις 
πρός τόν ιατρόν, άπήλθον.

—  Πηγαίνομε μέ τό λεωφορείο; είπεν ή Τριαν
ταφυλλιά ρίπτουσα πρός τήν Μαρκέλλαν λαθραΐον 
βλέμμα, όπερ έποίει συνήθως οσάκις έμηχκνάτο 
έν έαυτή έκτακτόν τι.

—  Οχι, άπεκρίθη εύθαρσώς ή Μαρκέλλα· Οά 
πάμε τού κυρίου Βρεώ.

Αύτό τούτο ακριβώς ήθελε καί ή Τριανταφυλ
λιά, άλλά δέν το προέτεινεν αύτή πρώτη, προ- 
τιμ,ώσα νά βλεπη τήν κορασίδα έχουσαν αεί
ποτε Την πρωτοβουλίαν.

Ή Μαρκέλλα λοιπόν έκρουσε τόν κώδωνκ 
τή:θύρας, αύτή είσήλθε πρώτη, καί πρώτη έτει
νε τήν χεϊρα πρός τόν · ’Ροβέρτον. Τί Τριαντα
φυλλιά δέν την ά.νεγνώριζε πλέον, καί μετ’ απο
ρία; διενοείτο πόθεν ή τοιαύτη μεταβολή τού 
χχρχκτήρός της.

Μετά τάς πρώτχς αμοιβαίας εγκαρδίους προσ- 
οήσεις, ό νέος είπε:

—  θά σας ’πάγω ’ς τόν πατέρα μου . . .
—  Τώρα άμέσως, άπεκρίθη ή κορασίς. Έχω 

κάτι νά σας είπώ, κύριε Ροβέρτε, νά σας άναθέ
σω κάτι τι.

Καί άνερευνώσα έν τω θυλακίω της, έξήγαγε 
καί άχεθηκεν έπί τής τραπέζης τήν παλαιάν καί 
άσχημον μικράν χρημκτοθήκην την περιέχουσαν 

| τά τρισχίλια φράγκα. Ή Τριανταφυλλιά ε'βλε- 
| πεν έκστατική. νΓτι’-χ ~ ■·
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—  Δέν είνε ’δικά μου, κύριε ’Ροβέρτε, μού 
τα ε'δωκεν ή Τριανταφυλλιά, άλλά καί τής Τρι
ανταφυλλιά; δέν ήτον ’δικά της. Επιθυμώ να 
τα παραδώσω είς τόν ιατρόν νά τα στείλ-η ’ς τούς 
κληρονόμους, άλλά δέν τον εύρήκαμεν, έλειπεν 
είς επισκέψεις, θά μου κάμετε λοιπόν τήν χάριν 
νά τού τα δώσετε όταν τον Ιδήτε;

Καί ό μ.έν ‘Ροβέρτο; τήν παρετήρει έκθαμβος, 
ή δέ Τριανταφυλλιά τεΐνασα τήν χεϊρα άνεφώ- 
νησε :

—  Μ’ αύτά είνε ’δικά σου, κορίτσι μου. Δέν 
’ξέρεις πώς ή μ,ακαρϊτ.σσα ή κυρία Έρμίνη θά σ’ 
έκανε κληρονόμ.α της άν έπρόφταινε ; Γιατί λοι
πόν τώρα θέλεις . . . .

Άλλ’ ή Μαρκέλλα έγερθεϊσα επέθηκε τήν χει- 
ρά της έπί τού ώμου τής γηραιάς.

—  Δέν είνε ’δικά μου, Τριανταφυλλιά, καί το 
ξεύρει; πολύ καλά ! Δέν θέλεις νά τα κράτησης 
σύ, διότι δέν είνε δικά σου. Πώς λοιπόν μού δί
νεις πράγμ,α πού δέν είνε δικό σου; Γίνεται αύτό ;

ΙΊρό τού παιδικού τούτου επιχειρήματος ή Τρι
ανταφυλλιά ούδέν ήδυνήθη νά άντείπη.

—  Καλά, Μαρκέλλα, είπεν ό Ροβέρτο; διά 
τής βαρεία; φωνής του, θά τα έγχειρίσω είς τόν 
ιατρόν. Έκαμες πολύ καλά, παιδί μου, σέ έ- 
παινώ.

—  Ά χ  ! έστέναξεν ήρεμα ή Μαρκέλλα, εγώ 
τό εϊξευρα οτι θά εύχαριστηθήτε !

Καί έσίγησε κάτω νεϋουσχ τού; οφθαλμούς καί 
τό πρόσεοπόν της ένέφαινεν εύδαιμονίαν απαρά
μιλλο·/. Ή δέ Τριανταφυλλιά σιωπώσα καί αύτή 
έσπόγγιζε τού; οφθαλμούς της.

—  ’Πάμε νά ίδούμεν τόν πατέρα, είπεν ό Ρο
βέρτος δεικνύω·/ πρός αύτάς τήν οδόν.

Ό  κύριος Βοεώ καταγοητευθείς, πάρετήρησεν 
έπί πολλήν ώραν τήν Μαρκέλλαν. Τό νεαρόν 
έκεϊνο πρόσωπον ήτο ώς ηλιακή άκτίς έν τω 
σκυθρωπω δωμχτίω τού άσθενούς καί ώς έπί τό 
πλείστον έρημο·/μένον, καίτοι μεγίστη ήτο ή πρός 
αύτόν στοργή τού υιού του. Έν ω δέ διά ποι
κίλων ερωτήσεων προεκάλει τήν στωμυλίαν τής 
κορασίδος, ό Ροβέρτος ή ρώτησε, τήν Τριαντα
φυλλιάν ταπεινή τή φωνή.

—  Περνά καλά;
Ή γηραιά άνένευσε κιν-ήσασα ταυτοχρόνω; 

καί τήν χεϊρα μ.ετά τοσαύτης ζωηρό τη τος, ϊύστε 
προσείλκυσε τήν προσοχήν τής κορασίδος- άλλά 
παρευθύς καταστείλασα ύπό τής φρονήσεο/ς τήν 
άγανάκτησίν της, τ/νεπλήρωσε ταπεινή τή φωνή 
τό κεφάλαιον τών βασανιστηρίων του Σίμωνος. 
Τοσαύτην δέ εύγλιυττίαν είχεν, ώστε ούδέποτε 
θα τη έπήρχετο σρεξις νά σταθή, έάν μή τό ώρο- 
λόγιον, σημαίνον \ μ. μ., ένεθύμιζεν αύτή ότι 
ήτο χρεία νά παρασκευάση τό φχγ.ητό.ν τού 
άναπόδου εκείνου άνθρώπου.

—  «θά μου δώση τά παπούτσια», συνεπέρα-

νε λέγουσαή Τριανταφυλλιά, έλκουσα τά δέματα 
τού σκούφου της ώ; έάν ήσαν τά ώτα τού 
Μονφόρτ

—  Μή λησμονήσης ότι τό σπίτι μας είνε πάν 
τοτε ανοικτό διά σέ... καί δε’ εκείνην, προσέ- 
θηκε διστάζων.

—  Γίύχαριστώ, κύριε Ροβέρτε, είπεν ή γηραιά 
άνορθουμένη ώς δρύς ύψηλή καί στενκξασα έξ 
άνακουφίσεως, δέ θά το ξεχάσωμεν. "Ελα, Μαρ
κέλλα, ’πάμε.

Ή Μαρκέλλα ύπ-ήκουσε παρευθύς. Ό κ. Ιίρεώ 
εϊλκυσεν αύτην πρός εαυτόν καί την ήσπάσθη 
τό μέτωπο·/ μετά στοργής, διότι καθ’ όλον τόν 
βίον του έπόθησε νά έχ_η θυγατέρα, τήν μ,εγίστην 
ταύτην παραμυθίαν τών χηρευόντων πατέρων. 
Εύθύς δέ ώς ή Ούρα έκλείσθη καί ή ηλιακή άκτίς 
έξηφχνίσθη:

—  Ά χ ! είπεν ύ γηραιός περίλυπος, καί νά 
ήτο δυνατόν νά την έκρατούσαμεν έδώμαζίμ,ας. 
Τί δυστυχία νά εύρεθή ό πατήρ της!

Ό ’Ροβέρτος δέν ήδυνήθη νά μή γελάση 
άκούσας τό εγκώμιο-/ τούτο τού Μονφόρτ* άλλ’ 
ένδομύχως τήν αύτήν είχε καί αύτό; γνώμην.

(*8(1(11 σννί/«ι» |

UN BALLO IN  Μ ASCH Elt A

Τό γνωστόν είς πάντα; μελόδραμα τού Κέρδη 
«Un bailo il! maschera» ε’χει ύπόθεσιν είλημμέ- 
νην έξ όμοιου μελοδράματος μελοποιηθέντος μέν 
ύπό τού Auber, συνταχθεντος δέ ύπό τού περιι»- 
νύμου Scribe καί έπιγοαφομένου Gustave III 
ή le Bal masqué. Τό μελόδραμα τού Scribe 
έδιδάχθη τό πρώτον έν ΙΙαρισίοις έν έτει 1833. 
Τό ιταλικόν μελόδραμά είνε ώς πρός τήν ύπόθε- 
σιν πιστή άντιγοαφ-ή τού μελοδράματος τού 
Seribe, τά όνόμαΐα μ.όνον τών δρώντων προσώ
πων καί ό τόπος τής δράσεως μετεβλ-ήθησαν, καί 
ή μουσική τού Βέρδη αντικατέστησε τήν τού 
Auber. Άλλ’ ό Scribe άν καί ώνόμχζε τό με- 
λόδραμά του «ιστορικόν μ.ελόδραμα», δέν ε'μ.ει- 
νεν όμως πιστός εις τήν ιστορικήν αλήθειαν είνε 
δέ τούτο τόσον μάλλον παράδοξον, όσον τεσσαρά
κοντα μόνον έτη είχόν παρέλθει άπό τού θανάτου 
τού βασιλέως, τού όποιου τόν θάνατον κατέστησε 

I θέμα τού συνθέματος του ό συγγραφεύς, μέχρι τής 
1 ημέρας, καθ’ ήν έδιδάχθη έν ΙΙαρισίοις τό μελό

δραμα. ’Επειδή τό πολιτικόν στοιχεϊον δέν άρκεϊ 
είς θεμελίωσιν καλού δραματικού ποιήματος, ήθέ- 
λησεν ο Scribe νά μεταμορφώση τόν δολοφο’/η- 
θέντα βασιλέα είςήοωα ερωτική; μυθιστορίας λίαν 
ρωμχντικής, εις ήν αναμιγνύονται ποικίλαι τα
χεία-. άμα καί συγκινητικότατα: περιπέτεια-.. 

I Κατ’ αύτόν ό Γουστ.χϋ-Γς ό 1” ήγάπα έμμανώ; 
I τήν γυναίκα τού πιστοτάτου φίλου του Άγκαρ- 
ί στρεμ καί ήγαπάτο ύπ’ αυτής. Ό  σύζυγος, καθ'
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ήν στιγμήν ώς εκ θαύματος σώζει τόν βασιλέα, 
του οποίου ή ζωή ήπειλεΐτο ύπό συνωμοτών δο
λοφόνων, ανακαλύπτει τόν απόχρυφον έκεΐνον ε- 
ρωτ*. Βλέπων δε τήν ρ/.έν φιλίαν του προδοθεΐ- 
σχν καί χτίμως ύβρισθεΐσαν τήν τιμήν του, απο
φασίζει αμέσως να λάβη μέρος καί αυτός εις 
συνωμοσίαν, της όποιας σκοπός ήτο του βασι- 
λέως δ θάνατος. 'Ρίπτουσιν οί συνωμότχι κλή- 
ρον περί του τις νά πλήξη τόν Γουσταϋον καί δ 
κλήρος πίπτει εις τόν ύβρισθέντχ Άγκαρστρεμ. 
Πορεύεται ούτος εις τά ανάκτορα καθ’ ήν εσπέ
ραν έδίδετο έκεΐ χορός μετημφιεσμένων, πλησιά
ζει τόν βασιλέα καί πλήττει αύτόν θανασίμως 
διά τού εγχειριδίου του. Μετ’ όλίγας στιγμάς δ 
Γουσταϋος δ 1” εκπνέει.

Καί οϋτω μεν έπλεξε τήν ύπόθεσιν δ Scribe, 
άλλα δέν έχει οϋτω καί ή ιστορική αλήθεια, ήν 
θά άφηγηθώμεν εν τοϊς έξης.

* *

Ό  Γουσταϋος δ Γ ' ήτο μέν έρωτόληπτος, 
άλλ’ ούδεμίαν έσχον σχέσιν οϊ έρωτές του πρός 
τόν τραγικόν του θάνατον. Πολύ πριν ή θανασί
μως πληγή είχον επιδιώξει τόν θάνατόν του 
πολυειδεΐς συνωμόται, καί μόνη ή τύχη κατ’ έπα- 
νάληψιν τόν έσωσεν άπό τού σκοτίου ξίφους των 
εχθρών του, ών οϊ πλείστοι άνήκον εις τόν στρα
τόν καί εις τήν τάξιν τών εύγενών. Ό λαός καί 
ή μ.έση τάξις τόν ήγάπα διότι ήτο γενναίος, εύ- 
φυής καί ελευθέριος, άλλ’ έν ταύτώ καί επιθετι
κός, ασταθής καί θεατρικός. Μεγάλα συνελάμβα- 
νε σχέδια, άλλά δεν κατώρθωνεν ούδέ μικράς 
μεταρρυθμίσεις νά φέρη εις αίσιον πέρας· ήθελε 
νά πλουτίση τόν τόπον του, καί με τάς άνοή- 
τους σπατάλας του τόν κατε'στρεφεν. Αϊ ποικίλαι 
περιπέτειαι, ή αταξία, αί επιχειρήσεις αί τολ- 
μηραί ήρεσκον καθ’ ύπερβολήν εις τό άνήσυχον 
πνεύμα του. Ήτο είκοσι πέντε ετών όταν ανήλ- 
θεν εις τόν θρόνον τής Σουηδίας· είχε δέ κατα
λάβει ευθύς δι’ ενός πραξικοπήματος άμ,έριστον 
τήν ΰλην σχεδόν εξουσίαν, κατά δε τά λοιπά 
είκοσιν ε’τη τής βασιλείας του πασά του ενέργεια 
σκοπον ειχε κύριον νά συγκέντρωση εις τάς χεΐ- 
ράς του καί τήν ύπολειπομένην ακόμη με
ρίδα. Εύθύς άπ’ άρχής τής βασιλείας του 
τό πλεΐστον μέρος τών εύγενών είχον κκτα- 
λίπει τήν αϋλήν διά παντός· προτιμότερον θά 
ήτο διά τόν βασιλέα νά είχε τόν λαόν εναντίον , 
του, διότι δ λαός ύπομένει, γογγύζει, φωνάζει, 
άλλά μόνον οί μεγιστάνες ήξεύρουν νά εξυφαίνουν 
συνωμοσίας.

* *
Κατά τάς άρχάς τού έτους 1792 δ Γουσταϋος 

δ Γ έπανήρχετο άπο το Άκυϊσγρανον, όπου, τή 
είσηγήσει αύτοϋ κυρίως, τού καθ’ ολοκληρίαν 
άφωσιωμένου εις τάς άρχάς τής άπολύτου μ,οναο-

χίας, είχε συνελθεί μικρόν τι συνέδριον ήγεμόνων 
καί είχεν άποφασίσει νά γείνη ενέργεια πρός άνα- 
στολήν τής προόδου τής γαλλικής έπαναστάσεως 
καί πρός στερέωσιν τού Λουδοβίκου Ιζ' έπί τού 
θρόνου του. Ο Γουσταϋος έπανελθων είς το βασίλει- 
όν του συνεκάλεσε τήν σουηδικήν Δίαιταν εις Γε- 
φλέην ί'να λάβη παρ' αυτής πιστώσεις διότι 
εύρίσκετο εις μεγάλας οίκονομικάς δυσχερείας. Ό 
χειμών ήτο δριμύτατος καί ή Δίαιτα συνήδρευεν 
εις τόπον άπομεμακρυσμένον άπό τής πρωτευούσης 
επίτηδες, ί'να συνέρχωνται όσον τό δυνατόν όλι- 
γώτεροι άντιπρόσωποι καί πληρώνται κατά τόν 
τρόπον τούτον εύχερέστερον αί έπιθυμίαι τής 
Αύτοΰ Μεγαλειότοτος. "Ο,τι δ βασιλεύς έζήτησεν 
επεψηφίσθη.

Έπανελθών εις Στοκχόλμην, δ Γουσταϋος δ 
Γ’, δστις ήγάπα τάς διασκεδάσεις καί τά θεά
ματα, άπεφάσισε νά δοθή χορός μετημφιεσμένων 
έν τω θεάτρω της Αυλής, τήν παρασκευήν 9 
μαρτίου, άλλά τόσον είχεν έπιταθή τό ψύχος, 
ώστε άνεβλήθη δ χορός διά τήν παρασκευήν, 16 
τού αυτού μ-ηνός.

Την πρωίαν τής ημέρας εκείνης έπανήρχετο 
άπό τήν "Αγαν, εξοχήν κειμένην εις μιας λεύγας 
άπόστασιν άπό τήν Στοκχόλμην καί εις τήν 
δποίαν κατ’ εξοχήν ήγάπα νά διατριβή. Ήτο 
ε’φιππος καί μόνον ολίγοι έκ τών πιστών 
άκολούθων του τόν συνώδευον. Καθ’ ήν δέ|στι- 
γμήν έπρόκειτο νά εισχώρηση έντός μικρού δάσους 
τό δποίον διασχίζει ή δδός, μία γυνή έκεΐ παρα- 
τυχούσα έρρίφθη μέ όρμήνζ πρό του.'ίππου του.

—  Στάσου, βασιλεύ, έφώνησεν, δ θάνατος 
ιππεύει πλησίον σου.

—  Όπίσω, τρελλή, άπεκρίθη δ βασιλεύς. 
Καί διήλθε.

Ή  γυνή έχάθη έντός τού δάσους.
Εύθύς άμα έπέστρεψαν εις τό παλάτιον, έπε- 

δόθη εις τόν Γουσταύον έπιστολή, ήν άγνωστός 
τις είχε φέρει καί είχεν άμέσως άπέλθει. Ή έπι- 
στολη περιείχε περίπου ταύτα·

«Δέν άγαπώ ούτε ύμας ούτε τάς πράξεις σας, 
άλλ’ ή συνείδησίς μου δέν μοϋ έπιτρέπει νά άπο- 
κρύψω τόν κίνδυνον, τόν δποίον διατρέχετε. Εις 
πολλάς περιστάσεις έσώθητε άπό τού φόνου, 
άλλ’ έάν υπάγετε τήν έσπέραν ταύτην εις τόν 
χορόν θά φονευθήτε».

Ό  βασιλεύς έπεδειξε τό γράμμα εις τόν ύπα- 
σπιστήντου κόμητατού Έσσεν, δστις κατά τύχην 
εύρέθη πλησίον του. Ό  κόμης, δ δποίος πολύ 
ήγάπα τόν βασιλέα, ώχρίασε καί μετ’ έπιμονής 
προσεπάθει νά άποτρέψη τόν βασιλέα άπό τού 
νά παρευρεθή εις τόν χορόν, άλλ’ δ Γουσταϋος 
ήρχ'.σε νά γελά λεγων «Μήπως έκατοντάκις 
δέν έλαβον δμοια ανώνυμα γράμματα καί εύγε— 
νέστερα μάλιστα— προσέθηκεν άστεϊζόμενος— .
Επειτα άν θέλουν νά μέ φονεύσουν, μήπως δέν
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ήμποροϋν νά μέ φονεύσουν εις τόν δρόμον, εις την 
εκκλησίαν, έδώ; Άλλά δέν τολμούν.

Καί δ Καίσαρ έλεγε παρόμοιον λόγον, λόγον 
ά.λαζονικόν καί προκλητικόν, δστις έστοίχισε την 
ζωήν εις δχι ολίγους ήγεμόνας άπό τού Καίσαρος 
έως τώρα.

* *

Τήν έσπέραν δ βασιλεύς παρέστη εις τήν διδα
σκαλίαν γαλλικής κωμωδίας έν τφθεάτρψ τής Αυ
λής, δπου έμελλε νά γείνη καί δ χορός. Έδείπνησε 
κατά τήν συνήθειάν του εις μίαν μικράν αίθουσαν, 
ή δποία συνείχετο πρός τό θέατρον, έπειτα εφο- 
ρεσε δόμινον καί προσωπείον καί έπορεύθη εις το 
θεωρείόν του, δπου έμεινεν όρθιος πλέον τού ένος 
τετάρτου τής ώρας παρκτηρών τούς μετημφιε- 
σμένους, οιτινες εισήρχοντο εις τήν αίθουσαν.

Ούδείς έκ τών τής βασιλικής οικογένειας 
παρευρίσκετο εις τόν χορόν· δ βασιλεύς ήτο μονος 
μέ τόν κόμητα τού Έσσεν, δ δποίος έρριπτε 
κύκλω βλέμματα άνήσυχα.

—  Ησύχασε, κόμη, λέγει πρός αύτόν δ βασι
λεύς, άν ήθελον νά μέ φονεύσωσιν, ή ύπόθεσις 
θά ήτο ήδη τελειωμένη.

Περί τό μεσονύκτιον, δ βασιλεύς κκτέβη άπό 
τό θεωρείόν του καί δούς τόν βραχίονα εις τόν 
κόρ.ητα τού Έσσεν ήρχισε νά περιπατή εις τήν 
αίθουσαν. Ό  κόσμος, ένεκα τού ψύχους, τό δποίον 
ήτο δριμύ, δέν ήτο πολύς· έξακόσιοι άνθρωποι 
περίπου. 'Ολίγα λεπτά είχον παρέλθει, άφ’ δτου 
δ βασιλεύς είχεν άρχίσει νά περιπατή, δτε αύτός 
τε καί δ κόμης παρετήρησαν δτι ήκολουθοϋντο 
κατά πόδας ύπό δύο προσώπων μετημφιεσμένων 
μέ μαϋρον δόμ.'.νον, οιτινες έβάδιζον μέ συμπεπλεγ- 
μένους τούς βραχίονας. Κατά τήν αύτήν δέ στιγ
μήν, καθ’ ήν είχον παρατηρήσει τούς δύο μεταμ
φιεσμένους, τρίτος τις μέ μαϋρον έπίσης δόμινον, 
σταθείς ενώπιον τού βασιλέως, τέρ έΌηκε τήν χεΐ- 
ρα έπί τού ώμου λεγων·

—  Χαίρε, ώραΐέ μου μεταμφιεσμένε.
Άμέσως ήκούσθη έλχφρός κρότος πιστολιού, δ

δέ βασιλεύς άποβαλών τό προσωπείον, έφώνησε·
 .Μέ έκτύπησαν.. . . ένας ύψηλός μέ μαϋρον

προσωπείον . . . .
Ό  δμιλος δ περιστοιχίζων τόν βασιλέα διελύ- 

θη εις τήν στιγμήν, καί τόσον μεγάλη έ’γεινεν ή 
ταραχή, ώστε εύκόλως οί συνωμόται έχάθησαν 
άνκμέσον τού πλήθους. Αλλ’ εις έκ τών άξιωμα- 
τικών τής βασιλικής ακολουθίας προσέταξε νά 
κλείσωσιν αύθωρεί τάς θύρας καί οϋτω; ούδείς ή- 
δυνήθη νά έξέλθη.

Μετήνεγκον τόν βασιλέα εις τά ιδιαιτέρά του 
δωμάτια καί εύρον εις τόν τόπον, όπου είχε κτυ- 
πηθή, τό πιστόλιον, δι ου ετελέσθη το κακούρ
γημα, έν μικρόν έγχειρίδιον καί έν άλλο πιστόλι- 
ον γεμάτον μέ δύο σφαίρας, ών ή μία τετραγω
νική . . :  Ό  βασιλεύς είχε τραυματισθή κάτω τού
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αριστερού Ισχίου, ή δέ βολή είσχωρήσασα εις το 
σώμα είχε συμπαρασύρει εις τήν πληγην μέρος 
τής μετάξης καί τού έριούχου τών ενδυμάτων του.

Ή πληγή δέν έγεινε δυνατόν νά έξερευνηθή 
παρά πολλάς ώρας μετά τήν εις τό παλάτιον 
μεταφοράν του, δέν έχασε δέ τάς αισθήσεις του 
ούδ' έπί στιγμήν δ Γουσταϋος, ή δέ αταραξία καί 
ή εύστάθειά του έδιδον άδιαλείπτως θάρρος εις 
τούς περί αύτόν.

* *
Έν τή αιθούση τού χορού δ μέγας μάγιστρος 

τής άστυνομίας προσέταξε νά παρελάσωσιν ενώ
πιον του πάντες οϊ παρευρισκόμενοι, έλαβε δέ 
σημ.είωσιν τού ονόματος καί τής κοινωνικής θέσε- 
ως ένός έκαστου έξ αύτών. Οί συνωμόται ύφιστά- 
μενοι καί αύτοί τήν ρηθείσαν δοκιμ-ασίαν άναμίξ 
μετά τού λοιπού πλήθους, δέν χάνουσι καθ’ όλου 
τό θάρρος των καί μένουσιν άδιάγνωστοι.

Άλλ’ έν ώ δ μέγας μάγιστρος ένήργει τήν μα
κράν έκείνην καί λεπτομερή έξέτασιν, είχεν ήδη 
δώσει μυστικώς προσταγήν νά άχθώσι καί νά 
κλεισθώσιν ε'ις τόν οίκόν του πάντες οί οπλοποιοί 
τής Στοκχόλμης. Καί μόλις έτελείωσε τήν έν 
τω θεάτρω τής Αύλής έπιθεώρησιν, έπορεύθη εις 
τήν κατοικίαν του καί άνέκρινεν έκαστον τών δ- 
πλοποιών κατ’ ίδιαν. Εις δέ έξ αύτών μόλις είδε 
τά δύο πιστόλια τά εύρεθέντα εις τήν αίθουσαν 
τού χορού, διεκήρυξεν ότι αύτος προ ολίγου χρο- 
νου τά είχεν επισκευάσει καί τά είχε καθαρίσει, 
καί ότι πρός τούτο τά είχε δώσει πρός αύτόν δ 
7.οχαγός Άγκαρστρεμ . . . .

Ό Άγκαρστρεμ ούτος, οστις κατώκει εις τα
πεινήν οικίαν όχι μακράν τών ανακτόρων, ειχεν 
επανελθεί εις τόν οίκόν του περί τήν έκτην πρωι
νήν ώραν έπειτα, μετά μικρόν, είχε πάλιν έξέλ- 
θει καί είχεν άνκμιχθή πρός τό πλήθος, όπερ προ 
τού παλατιού συνεζήτει περί τού τραγικού συμ.- 
βάντος τής παρελθούσης νυκτός. Ό  μέγας μά
γιστρος, πορευθείς έκεΐ καί αυ-.ος, τον ανεγνώ— 
ρισε, προσήλθε πρός αύτόν καί λαβών αύτον άπο 
τού βραχίονας τω λέγει-

—  Χαίρω πολύ ότι σάς άπήντησα, κάτι σάς 
ήθελον.

Καί τόν απήγαγεν οϋτω χωρίς νά νοήση τις 
τίποτε.

Άναγκασθείς νά ενλθη δ Άγκαρστρεμ εις άν- 
τιπκοάστχσιν πρός τόν δπλοποιον τον επισκευα- 
σαντα τά πιστόλια ε”δειξε προφανώς σημεία τα
ραχής καί ανέκραξεν

—  Ή  μην πολύ ανόητος νά  σοϋ εϊπω τ ο  Ονο

μ ά  μου !
Ό  Άγκαρστρεμ, πρώην σημαιοφόρος εις τό 

σύνταγμα τών κυανών σωματοφυλάκων, είχεν 
ήδη καί ποότερον άνκμιχθή εις κακούργους από
πειρας κατά τού βασιλέως, εις τού όποιου την 
άφρόντιδα μεγαλοψυχίαν ώφειλε τό ότι δεν είχε
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κατχδικασθή εις θάνατον. ΤΗτο τριάκοντα δύο 
ετών. Τα σγουρά του μαλλί* καί τό μ.αύρόν του 
καί πυκνόν γένειον έδιδον ε;.ς ~ήν φυσιογνωμίαν 
του αέρα αγριότητας, την οποίαν έπηύξανον ε'τι 
μάλλον τά σκληρά καί εκδικητικά αισθήματα, 
ύφ' ών ένεπνεετο. Ήτο έγγαμος καί πατήρ δύο 
θυγατέρων, ή δε οικογένεια του δέν εΰρίσκετο 
τότε εις τήν Στοκχόλμην.

Διεκήρυξεν ότι μόνος είχε συλλάβει τό σχέδιον 
νά φονεύση τόν βασιλέα, καί παρεκάλεσε νά τόν 
δικάσουν καί νά τόν θανατώσουν ταχέως.

Την αυτήν ημέραν άνεκαλύφθη ότι τόν ανώ
νυμον επιστολήν είχε γράψει ό ταγματάρχης των 
σωματοφυλάκων Λίλλιεγχορν. "Εμεινεν έκπλη- 
κτος μαθών τούτο ό Γουστα'ύος καί προσίταςε νά 
μη τόν συλλάβωσι. Τόν Λίλλιεγχορν είχεν έμ- 
πλήσει ό βασιλεύς παντοίων ευεργετημάτων καί 
ιό; αδελφόν τόν ήγάπα, καί όμως συμμετέσχε 
καί αύτός τής κατά τού ευεργέτου του συνω
μοσίας καί μόνον οτι δέν έσχε τό θάρρος μέχρι 
τέλους νά έπιμείνη, ώς είδομεν, εις τό κακούρ
γημά του.

ΙΙλεΐστοι μετ' ού πολύ έγνώσθησαν συνένοχοι. 
Γο συμβούλιον της Άντιβασιλείας, τό όποιον ! 
αμέσως συνεκρότησεν ό βασιλεύς, πλείστους συνέ- | 
λαβεν ϊνα ποολάβη τάς συνέπειας, τάς όποιας θά 
είχε τό σχέδιον των συνωμοτών, άλλά ταχέως | 
άνεγνώρισεν ότι ή συνωμοσία ήτο τόσον πολύ δια- I 
δεδομένη καί τόσους είχε τούς μεμυημένους, | 
ιόςτε ή σύλληψις πάντων απέβαινεν αδύνατος.

Συνελήφθηταν οί κομήτες τού Χόρν και τού ί 
'Ρίββιγγ, οί προσωπικώς μετασχόντες τής δολο- | 
φονιάς, ό βαρών ΙΙέκλιν, ό λοχαγός Έρενσβοδ, ό 
αδελφός τού εν Ισπανία πρεσβευτού τής Σουη
δίας, ό κ. δέ Στάελ, αδελφό; τού εν Γαλλία 
πρεσβευτού, πολλοί άλλοι αξιωματικοί, πλεΐστοι 
δε άλλοι έτέθησαν ύπό αστυνομικήν επιτήρησιν.

Ήθέλησαν νά συλλάβωσι καί τόν βαρών* τού 
Βεϊκ.ε, σημαντικόν πρόσωπον, τού όποιου ήτο γνω
στόν τόπρός τόν Γουσταύον μίσος. Από τού 1772 
δέν είχε πατήσει εις τήν Αυλήν, καί ίδιωτεύων { 
δε έθεω ρεΐτο ιός ή ψυχή τής συνωμοσίας. Άλλ' | 
όταν έποοεύθησαν εις τόν οίκόντου διά νά τον 
συλλάβωσι, τόν εύραν νεκρόν είχε καταπιεί ίσχυ- 
ράν δόσιν δηλητηρίου καί έξέπνευσε μέ φοβερούς 
πόνους χωρίς νά κάμη ούδεμίαν περί των συνω
μοτών άποκάλυψιν.

* *

Ό  βασιλεύς έξηκολούθει νά ζή, τής καταστά- 
σεώς του λαμβανούσης ποικίλας διαδοχικώς φά
σεις. Τό τραύμά του κατ' άρχά; μεν εθεωρήθη 
(¿αρύτατον, άλλ" έπειτα ένόμισαν ότι ήτο έλα- 
φρότερον. Οί ιατροί όμως ένεκα τής πολυσαρκίας 
αυτού δέν ήδύναντο νά βεβαιωθώσιν ακριβώς 
περί τού μέρους όπου είχεν είσδύσει ή σφαίρα. Διά 
τούτο δέν έτόλμων νά κάμωσιν εις τά τυφλά ]

έγχείρισιν πρός εξαγωγήν αυτής, καί ένόμισαν 
καλλίτερου νά άνχμείνωσιν έως ού ή πύησις ήθε
λε συμ.παρασύοει μ.έρος των είσχωρησάντων εις 
τήν πληγήν τεμαχίων τής ενδυμασίας ή τής 
βολής.

Δυστυχώς ό βασιλεύς δέν προεφυλάσσετο όσον 
άπήτει ή κατάστασίς του· έτρωγε πολύ, έδέχετο 
καί ώμ.ίλει όλην τήν ημέραν. Ή διάθεσίς του δέν 
είχε μεταβληθή, ήτο ζωηρός καί ήσχολεϊτο περί 
τά; ύποθέσεις τού βασιλείου του καί περί τά μέ
τρα, τά όποια έμελλαν νά έξασφαλίσωσι τήν ησυ
χίαν τού διαδόχου του.

Πολλάς νύκτας έκοιμάτο ατάραχος επί έξ ή 
έπτά ώρας. Άλλ' ομω; από τής 25 μ αρτίου κχ- 
τελήφθη ύπό βηχός, τόν όποιον άπέδωκαν οί Ια
τροί κατ’ άρχάς εις κρυολόγημα —  διότι μέ ολον 
τό επικρατούν ψύχος μετά βίας έπέτρεπε νά Οερ- 
μ.αίνωσιν ενίοτε τό δωμάτιόν του, —  άλλά μετ' 
ολίγον διεκήρυξαν ώς λίαν έπίφοβον. Έφοβήθη- 
σαν μέν ότι προήρχετο έκ πνευμονίας, άλλ’ ένεκα 
τής άλλης αΰτού κατ*στάσεως δέν ήτο δυνατόν 
νά έμποδίσώσι τήν χρήσιν τού κρέατος καί τού 
οίνου, ούδ αύτών τών παγωτών.

Τή 27 έφάνη βελτίωσί; τις. "Αν καί ύπέφερεν 
όχι ολίγον, συνωμίλησεν επί πολλήν ώραν μ.έ τόν 
διάδοχον, τω έ’δωκε δέ πατρικά; καί πολιτικά; 
συμβουλάς, αποτελούσα; τρόπον τινά τήν διαθή
κην του καί τάς όποιας μετά λυγμών καί δα
κρύων ήκουεν ό βασιλόπαις.

Τή 28 οί Ιατροί καί χειρουργοί ε'ν συμβουλίω 
εκήρυξαν ότι ήτο λίαν κρίσιμος ή κατάστασίς 
τού βασίλειο;. Τή δέ επομένη ήμέοα, 29 μαρ- 
τίου, δεκατρείς ημέρας μετά τό τραγικόν συμβάν, 
ό Γουσταύος έπνεε τά λοίσθια. “Εδειξε θάρρος 
μέγα καί υπομονήν κατά τάς τελευταίας του 
στιγμάς, έν ώ δέ ό ίερεύς ό άναγινώσκων τάς 
εύχάς καί τούς ψχλμούς διεκόπτετο άνά πάσαν 
στιγμήν, ό βασιλεύς τω έλεγε-

— Μή ταράττεσθε, πχτερ μου- μ.ήπως είχετε 
νομίσει ότι δέν είμαι θνητός;

Τήν ένδεκάτην ίόραν τής πρωίας ό Γουσταύος 
ό Γ' έξέπνευσεν. Ήτο τεσσαράκοντα έξ ετών.

Ότε ή νεκροτομή έπέτρεψε νά λάβωσιν οί 
'ιατροί πλήρη έννοιαν τής πραγμ.ατικής κατα- 
στάσεως τή; πληγής τού βασιλέως, έμειναν εκ
στατικοί ίδόντες όφθαλμοφανώς όποιους πόνους 
πρέπει νά ύπέφερε μέ αληθώς άδιάσειστον εύ- 
στάθειαν. ΉΙτο δέ τω δντι φοβερόν τό τραύμα- 
εν όστούν είχε συντριβή, τό ήπαρ είχε προσβληθή, 
τό μ.ικρόν δέρμα τή; βολής είχε διασταλή καί 
είχεν εντελώς προσπαγή εις τά μέρη, πρός ά 
έβλήθη. Ή εξαγωγή τών κομματίων τής βολής 
θά ήτο αδύνατος, ή δέ πρός τούτο προσπάθεια 
ήθελεν επιφέρει αμέσως τόν θάνατον τού βχσι- 
λέως.

Τά σώμα τού Γουσταύου έξετέθη έπί μεγάλο-
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πρεπούς κλίνης, τή δέ 13 άπριλίου έτελέσθη ή 1 
κηδεία- μετά έ'να μήνα έγεινεν δ επίσημος εντα
φιασμός.

Ό  βασιλεύς ούτος, οστις τόσον ήγάπα το I 
θέχτρον, εντός τού θεάτρου είχεν άνακηρυχθή 
καί έφονεύθη πάλιν εντός τού θεάτρου.

* *
Ό  Άγκαρστρεμ κατεδικάσθη τή 17 άπρι

λίου εις έπάνειλημμενην μαστίγωσιν, εις αποκο
πήν τής δεξιάς χειοός καί μετά έν τέταρτον τής 
ώρας εις αποκοπήν τής κεφαλής. Μετά δέ τόν 
θάνατόν του ώρίσΟη τά μέν έντόσθια νά έξαχθώσιν 
έκ τού σώματος, αυτό δέ τό σώμα νά κοπή εις 
τέσσαρα μέρη . Ή φοβερά άπόφασις έξετελέσθη 
κατά γράμμα· ή μόνη χάρις, ή όποια τω έγεινεν, 
είνε ότι ή κεφαλή του συναπεκόπη μετά τής 
χειρόςκ Εύθύς δέ μ.ετά τήν αποκοπήν έτέθη ή j 

κεφαλή επί ύψηλοϋ πασσάλου μέ τήν επιγραφήν j 
do.loyiorot; του  β α σ ι.H oc , κάτωθεν δέ έκαρφώθη 
ή δεξιά χειρ. Τά έντόσθια ε’ρρίφθησαν εντός 
λάκκου, τά δέ τέσσαρα μέρη του κοπέντος σώ
ματος προσεπάγησαν εις τάς τέσσαρα; γωνίας 
τού ικριώματος.

Οί άλλοι συνωμότχι ταχέως ησύχασαν. Τό 
συμβούλιον τής 'Αντιβασιλείας, δίδον εύρυτάτην 
έκτέλεσιν εί; τά περί επιείκεια; τελευταία πα
ραγγέλματα τού έτοιμοθχνάτου βασιλέως, έ'δειξε 
πρός αυτούς άπίστευτον π ρ α ό τη τα , έξ ής έγεν- 
νήθησαν παράξενοι.αληθώς υποθέσεις.

Ό  λαός ό αγαπών τόν Βασιλέα δέν ήδυνήθη 
νά εξήγηση την τόσην επιείκειαν μάλισ-ίχ προς 
τούς μετασχόντχ; τή; δολοφονίας κόμη τα ς τού 
Χόρν καί τού Ρέββιγγ. Διότι ό Χόρν ήτο ό 
όποιο; κατά τόν χορόν Ιθηκε τήν χείρα έπί τού 
ώμου τού Γουσταύου καί έκαμεν ώστε νά τον 
αναγνώριση ό Άγκαρστρεμ, ό δέ 'Ρέββιγγ έδιδε 
τόν βραχίονα είς τόν Άγκαρστρεμ, καθ ήν στιγ
μήν ούτος έτέλεσε τό κακούργημα. Άμφότερόι 
δέ έξωρίσθησαν μόνον έκ τού βασιλείου.

Ό  στρατηγός ΙΙέρκλιν περιωρίσθη έντός φρου
ρίου, ό δέ Λίλλιεγχορν, εις δν πολύ έλογίσθη τό 
πλεονέκτημα της σταλείσης επιστολής, ήδυνήθη 
ήσύχως νά διαγάγη τόν βίον καί νά απόλαυση τού 
πλούτου, τόν όποιον ώφειλεν εις τόν ευεργετικόν 
βασιλέα.

Σ.

Ρανίς μελάνη; δύναται νά συνταράξη κόσμον 
ολόκληρον.

Ό  πικρός αστεϊσμός είνε δηλητήριον τής φιλίας.

Καθώς τόν ήλιον έπισκοτίζουσι τά νέφη, ούτω 
τόν λογισμόν τά πάθη.

ΓΙΑΙΛΙΚΟΝ ΤΑ3ΚΙΔ10Ν

Ό  φίλος έβάδιζε πλησίον μου έχων τά βλέμ- 
ματα ¿στηριγμένα έπί τού εδάφους, σιωπηλός, 
περίσκεπτος- σημεϊον ότι διωργάνιζεν έναντίον 
μου μακράν τινα αισθηματικήν άνακοίνωσιν, ί '  
εκείνων άς είχον ήδη τοσάκις ύποστή- είμαι δι' 
αύτόν τό λεύκωμα, έν ώ συνειθίζει νά τηρή τάς 
σκέψεις καί τάς εντυπώσεις του, τά; χαράς καί 
τάς θλίψεις του, μίαν πτερωτήν παραδοξολογίαν, 
εν άτάκτως σΟνυφασμένον διήγημα, έν ποίημα 

! χωρίς μέτρων καί όμοιοκκτχληξιών. Καί όταν 
' πολλάκις τω λέγω « μά γιατί δέν τά γράφεις 

αύτά ; »  μου άπαντά σοβαρώς:
—  Τό δύσκολον είνε εις ήμχς εδώ όχι πώς 

νά γράφη κανείς, αλλά πώ; νά μή γράφη .
Έξηκολούθει ή άσκοπος ημών περιπλάνησις, 

οτε τόν βλέπω αίφνης κύπτοντα έπί τού πεζο
δρομίου καί λαμβάνοντχ έκεΐθεν κάτι τι- εν δί- 
φραγκον.
' —  Έκαμες τήν τύχη σου, τω λέγω μειδιών.

Άλλ’ εκείνος, δίχως ν’ άπαντήση, ϊσταται 
ακίνητος παρατηρών μετά τόσης τρυφερότητος 
επί τής παλάμης του τό εύρημα, ώστε δέν ήδυ- 
ν-ήθην νά κρατήσω τόν γέλωτα- μόνον ό ΙΙετράρ- 

' χης ήδύνατο τοιουτοτρόπως νά προσβλέψη τό 
χειρόκτιο·/ τής Λαύρας, όταν ή τύχη τό εορι- 
πτε πρό τής όδού του- ή τόση δέ ποιητικότη; 
τού φίλου μου έκινδύνευε καί πρό τών ομμάτων 
μου νά μ.ετατραπή είς ακραιφνή κωμικότητα. 
ΊΙδυνάμην νά δικαιώσω την συγκίνησίν του, α- 
ποδίδ'ων αύτήν είς πραγματικώτεοα αίτια · αλλ 
έγίνωσκον ότι κατά πάσαν ώραν τού έτους εν
τός τών θυλακίων, του ε'θαλλεν έαρ αείποτε . . . 
άργυρούν.

Ό  φίλος μου χνχκύψάς ένόησε τάς σκέψεις μου, 
καί μέ τήν συνήθη χύτω συνοφρύωσιν, εν η εκ- 
δηλούται τό μελχγχολικώς ρεμβώδες τής φύ- 
σεώς του, καί μέ τήν ήσυχον φωνήν του, έν ή 
άποτυπούται ή ήρέμία τού χαρακτήρός του, μου 
είπε : «Νά ήξευρες, καϋμένε, τί μού ενθυμίζει αύ- 
τότό δίφραγκον, τί μ.ού έφεοεν έτσι έ’ςαφνα ’μ.προ- 
στά μου, πώς μέ ¿τράβηξε δώδεκα χρόνου; όπίσω, 
τί καλοκαίρι μού παρουσίασε μέσα είς αυτόν τον 
χειμώνα, δε’ θά μέ ’γελούσες ίσως. Σημείωσε 
ότι αύτό είνε τό δεύτερον πράγμα πού ευρίσκω, 
καί μού ενθυμίζει τόρχ τό πρώτον μου εύρημα —  
άλλά στάσου πρώτον νά τό αποδώσω καί αύτό 
είς εκείνον, είς τόν οποίον, άν δέν άνήκη, άλλ’ ει- 
νε δίκαιον νά άνήκη». Καί λέγων άπέθηκε τό 
δίφραγκον επί τής ήνεωγμενης χειρός τυφλής 
γραίας, έπαιτούσης έν άκρα τινί τής όδού, έξ ής 
διηρχόμεθα τότε.

—  Δέν ήαουν περισσότερον, εξηκολούθησε μετ' 
ολίγον, άπό δεκατεσσάρων έτών παιδί- ακόμη 

| δέν είχα έβγει ε“ξω άπό τήν πατρίδα μου, δέν
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ήξερα τί θά 'πή ταξεΐδι · ή μόνη θάλασσα, μέ I 
τήν όποιαν άφοβα είχα να κάμω, ήταν εκείνη | 
που ¿τριγύριζε το ακρογιάλι μας- κάθε ’μέρκ | 
σχεδόν εύρισκόμουν μέ μ.ία βάρκα μ.έσα εις αύ- \ 
τη, καί ¿πήγαινα μαζή μ.έ άλλα παιδιά επάνω 
εις ενα μεγάλο μεγάλο καΐκι, παληό, χωρίς κα
τάρτια, θλιβερό σαν μνήμα, αραγμένο άπό χρό- | 
νια ώς δέκα λεπτά μ.ακράν. ΤΙΙταν αυτό τό μό- ί 
νο ταξεΐδι που είχα επιχειρήσει ώς τότε· καί | 
όμως όταν ήκουα νά γίνεται λόγος εις τό σπίτι ; 
δι’ εκείνους, οί όποιοι υποφέρουν πολύ άπό την [ 
ναυτίαν εις τά τχξείδια, εγώ απαντούσα ύπερη- 
φάνως, ώς νά είχα περάσει τον ωκεανόν : « ’Εμέ ί 
ποτέ δέ’ μ.έ πιάνει ή θάλασσα!» Καί όμως τό 
γλυκύτερον άπό τά όνειρά μου ήτο νά ταξειδεύ- 
σω. "Οταν κάθε Σεπτέμβριον έσυνοδεύαμεν όλη 
ή οικογένεια έπάνω εις τό άτμόπλοιον τόν μεγα- 
λείτερον αδελφόν μου, που έφευγε διά τάς ’Αθή
νας, ¿γύριζα εις τήν πόλιν γεμάτος άπό ανέκ
φραστου μελαγχολίαν ή θέα του πλοίου, όπως 
ήτον ύψηλό καί πλατύ, ό καπνός του φουγάρου 
του , οί κρότοι που έβγαιναν άπό τά βάθη του, 
ό θόρυβος που έκαμναν σιμά του βκρκάριδες καί 
ναϋτάι, ό φόβο: που έπιανε τούς έπιβάτας, ή 
θάλασσα που έφριζεν ώσάν θυμωμένη τριγύρω 
του, μ’ έξίππαζαν καί μ’ ¿γοήτευαν δ αδελφός 
μου έφευγε διά τάς ’Αθήνας, δηλαδή διά τόν πα
ράδεισον, οστις ήρχιζεν άφ’ δ'του έβανε τό πόδι 
του εις τό βαπόρι. ΙΙώς ¿ζήλευα τούς μικρούς 
συντρόφους μου, τούς όποιους τό καλοκαίρι έσπερ
ναν μαζή των οί γονείς εις τά ταξείδια. Διά 
τούτο επέταξα άπό τήν χαράν μου καί δεν έτόλ- 
μησα νά τό πιστεύσω άμέσως, όταν έμαθα ότι 
ό θεΐός ρ.ου θά μέ πάρη μαζή του εις Ιν ώραΐον 
ταξειδάκι πού έπρόκειτο νά κάμη έως τήν Κε
φαλληνίαν διά νά ίδωμεν ένα άγνωστον συγ
γενή μας.

Τό ταξεΐδι μας έπραγματοποιήθη- μέχρι τής 
ημέρας εκείνης είχα πυρετόν, τόν πυρετόν τής προσ
δοκίας· άπό τής ημέρας εκείνης μ.ού έφάνη ότι 
έμβήκα εις νέαν περίοδον βίου· μού έφάνη ότι άρ
χισα νά μ.εγαλώνω εγώ προ τού νά μεγαλώσουν 
τά χρόνια μου. ’Αλλά δεν πρόκειται τόρα νά 
σου περιγράφω τάς πρώτας όδοιπορικάς συγκινή
σεις μου, καί τήν ζωήν μου μέσα εις τά χαρι
τωμένα εκείνα χωριά τής Λειβαθοϋς, όπου έπέ- 
ρασα δύο μήνας, γεμάτους καλωσύνη, δροσιά, 
πρασινάδα, σάν καναρίνι μέσα εις τά χέρια τής 
ώραιοτέρας καί περιποιητικωτέρας κόρης. Οί δύο 
εκείνοι μήνες άνάμεσα εις τήν φύσιν καί τήν απλό
τητα μέ έκαμαν νά αισθανθώ καί νά γνωρίσω περισ- 1 
σότερα άφ’ οσα εις ολόκληρα έτη θά μ.’ έμάθαι- I 
ναν τά σχολεία καί τά βιβλία μας. Αιώνια θά I 
ενθυμούμαι ταίς σκιεραίς καί μεγάλαις έλιαίς, [ 
εκατό χρονών πού ήσαν, τούς περιπάτους πού | 
έχύνονταν εις αυτούς κάθε δειλινόν ήεύωδίαιςτών |

γιασεμιών άπό τά περιβόλια, καί τούς ¿στόλιζαν 
τά κορίτσια, τά όποια μέ τήν άφέλειαν τής εξοχής 
αντάμωναν τήν αρχοντιάν τής πόλεως· κ’ εκείνα 
πάλιν τά περίεργα καί ζωηρά πανηγύρια των 
δέν θά τά ξεχάσω- ούτε έκείνας τάς θαλασσινάς 
ιστορίας, γεμάτας άπό συμβάντα καί κινδύνους, 
τάς όποιας ήκουα κάθε βράδυ εμπρός εις τήν θύ- 
ραν ή γύρω εις τό τραπέζι μ.ετά τήν πρέφαν, 
νά διηγούνται όί γέροντες ναυτικοί, παλαιοί 
καπετάνιοι, απόμαχοι τής θαλάσσης, έν ω ή σε
λήνη μάς ¿φώτιζε πλέον γλύκειά, σάν νά ήταν 
σέ κ ορν ίζα , ρ.έσ’ άπό τούς κλάδους των δέν
δρων καί άναβεν ή φαντασία μου καί έτρεχε ν εις 
τά παράλια τού Εύξείνου καί τά κύματα τής 
Άζοφικής μέ τάς διηγήσεις των.

Άλλ’ έν τφ μεταξύ έφευγαν αί ήμ.έραι, τό 
καλοκαίρι εύρίσκετο εις τήν δύσιν του, καί ό 
Σεπτέμβριος ¿συμμάζευε τούς μικρούς μαθητάς 
άπό τάς Οερινάς αναπαύσεις εις τά σχολειά των. 
Έπρεπε κι’ εγώ νά φύγω διά τήν πατρίδα- ό 
πατέρας έγραφεν έπανειλημμένως εις τόν θεΐόν 
μου νά μή άναβάλλη τήν άναχώρησίν μου. Άλλ’ 
ό θεΐός μου ήτο ήναγκασμένος έπί πολύν καιρόν 
άκόμη νά μένη εκεί· μέ ποιον νά μέ στείλη ; ή 
συγκοινωνία μεταξύ Κεφαλληνίας καί τής πα- 
τρίδος μας δέν ήτο τόσον πυκνή, ώστε νά εύρη 
εύκολα ένα γνώριμον εις τόν όποιον νά μ.’ έμπι- 
στευθή- καί έπρεπε πρό πολλού νά εύρίσκωμαι εις 
τό σπίτι. Ό  μόνος τρόπος, όστις ύπελείπετο, ήτο 
νά μέ στείλη μοναχόν. Καί λοιπόν έν δειλινόν, 
έν ω ¿γυρίζαμε·/ άπό μίαν μ.ακράν, άλλά ώραίαν 
εκδρομήν, μού αναγγέλλει ό θεΐός μου δτι αΰριον 
τό πρωί θά άνεχώρουν μ.όνος.

—  Μή'σέ μέλει, παιδί μου· έγώ θά σού βγά
λω τό εισιτήριο· πρυίτη θέσι μ,άλιστα· θά είσαι 
μέσα εις τόν καλλίτερο κόσμο· θά σέ όδηγήσω 
επάνω εις τό β α π ό ρ ι καί θά σέ συστήσω εις τόν 
καμαρω τόν . Ό πατέρας θά έρθη νά σέ πάρη 
άπό τό β α π ό ρ ι. Δέν είσαι πλιά μικρός· πρέπει 
νά μάθης άπό τόρα νά ταξειδεύης.

Ένόμιζα ότι κανείς δέν θά είχε τόσην σκλη
ρότητα νά διακόψη τό είδύλλιόν μ.ου. Είχα 
πιστεύσει μέ τήν παιδικήν μ.ου απλότητα ότι, 
άφού τόσον καλά μ.’ έδέχθη έκεΐνος ό τόπος, καί 
τόσον έγώ τον ήγάπησα, τού λοιπού θά άνήκω- 
μεν άμ,οιβαίως ό εις εις τόν άλλον. Εις άλλην 
περίστασιν τό άκουσμα τής άναχωρήσεως θά ήτο 
άφορμή δακρύων καί άπελπισίας. Άλλά τότε 
ύστερον άπό τούς λόγους τού θείου μου, συγκα- 
τένευσα χωρίς νά είπω τίποτε. Ή  σκέψις ότι θά 
άνεχώρουν μόνος, ή ύπεοήφανος συναίσθησις ότι 
θά κχτώρθωνα κάτι τι, ώς νά ήμουν μ εγά .Ιος  
Κύριος, τήν έκαμ.ε γλυκειά γλυκειά, σχεδόν ευ
χαρίστησε, τή θλΐψί μου. Ναι! θά άφινα υγείαν 
εις τούς ώραίους τόπους όπου χωρίς νά θέλω είχα
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άσει όλαις ταίς εμορφιαίς τής φύσεως καί 
τάς ώραίας γεροντικάς ιστορίας, άλλ’ όταν 

¿γύριζα εις τήν πατρίδα, θά είχα τόσα νά 
έύμαι εις τούς φίλους μου, κι’ έκεΐνοι θά μέ 
}ουν καί θά προσέχουν καί θά τά χάνουν,
. μαλιστα όταν φθάνω εις τό ρ.εγάλον έκεΐνο 
-λαιον των διηγήσεών μ,ου, εις τήν έπιστροφήν 
¡-άπό τό θαυμαστόν ταξεΐδι. Σημείωσε δέ 
•επασχα τότε φοβερά άπό τήν μ εγ α .Ιομ α ν ία ν  
ί παιδιών ποτέ δέν έπικραινόμην τόσον όσον 
χν ήκουον νά μ.έ φωνάζουν «ό μικρός». Καί 
ίνεται ότι ή φύσις, ώς τιμ.ωρίαν διά τό άνόη- 
ι έκεΐνο πάθος μας, μ.άς ε'πιφυλάττει, όταν γι- 
ίιεθα μεγάλοι, νά λαχταρώμ.εν τόν θησαυρόν 
•παιδικής ηλικίας, χωρίς νά δυνάμεθα πλέον 
τόν ¿πανεύρωμεν.

Τήν άλλην ημέραν πρωί πρωί μέν έφερεν ό 
ιός μ.ου εις τό βαπόρι, καί μ.έ ώδήγησεν εις τήν 
ικέτην μ.ου, άφ’ οΰ μ.’ έσύστησεν εις τάς φρον- 
!ας τού καμαρώτου. Άλλά μόλις μ.’ έφίλησε, 
ί έμβήκεν εις τή βάρκα του, καί τό βαπόρι 
ιλε ατμό, ήρχισα νά κινούμαι άνω καί κάτω, 
εξετάζω τά πάντα, καί νά επιδεικνύω μέσα 

: τό πλήθος τών επιβατών πού έπεριπατούσαν 
τό κατάστρωμα τό σπιθαμ.ιαΐον άνάστημά 

η μέ ανδρικήν σοβαρότητα. Άλλοτε έμενα κα- 
σμένος εις τόν καναπέν τής πρώτης θέσεως, άλ- 
πε ¿στεκόμουν 'σάν νά ήμην βαθειά συλλογι- 
ιένος, πότε ¿περιπατούσα εις τό κατάστρωμ.α,
« πότε έλησμ,ονούσα τον εαυτόν μου μ.έ τους 
ιεπιβάτας μου. Ή ποωΐα ήτον καθαρωτάτη, ό 
ίιος ολόχρυσος έχύνετο έπάνω εις τά κύμ.ατα,
:ί ¿φώτιζε τήν άνθηοοτάτην σειράν τών βουνών 
ίς'Κεφαλληνίας. Οί έπιβάται άπολαύουσι τόν 
ραΐον καιρόν, θορυβούσι, περιπατούν, συνδιαλε- 
νται, γελούν, καπνίζουν. Άλλ' έξ όλων τήν 
«δικήν προσοχήν μ.ου έν ζεύγος προσελκύει: ένας 
•ηύής αξιοπρεπέστατος Κύριος μέ λευκά γένεια, 
ρχοντικά φορέματα καί επιβλητικούς τρόπους, 
χθήται πλησίον εις μίαν κόρην, ήτις μ.όλις θά είνε 
ίκαέξ έτών, κόρη του ίσως, λιγερή και όλόδροση, 
έ αγάλματος ανάστημα, καί δύο μάγουλα χνου- 
ωτά καί χρωματισμένα ’σάν ροδάκινα καί ο- 
9'άλμούς σκιερούς όμού καί λάμ.ποντας, ιός ή ώρα 
ίςδύσεως. Φαίνονται ώς νά μή έννοούν τί γίνε- 
χι τριγύρω τους, καί εινε συμ.μαζευμενοι ό ένας 

τήν άγάπην τού άλλου. Δέν άσωτεύουν εδώ 
’ ε’κεΐ τά βλέμματά των, πότε ήσύχως συνομι- 
Λν, καί πότε μαζί παρατηρούν τάς σελίδας 
«ζ εικονογραφημένου βιβλίου. Δέν ήξεύρω γιατί 
•έν ήμπορούσα, άφ’ ού τούς έκύτταξα μ.ία φορά, 
1 γυρίσω άλλού τά μάτια μου· μού έφαίνοντο 
ρ.ν δύο μεγάλαις θαυμασταίς ζωγραφιαίς, ό σε
ιστός γέρων μ.έ την λευκήν γενειάδα καί ή 
“Ραία νέα μετά ξανθά μαλλιά, τά όποια, καθώς 
^νειθίζετο τότε, έπεφταν εις δύο μ.ακράς πλε

ξίδας ¿πάνω εις τήν πλάτην, πού θά μού ένθύμΓ 
ζαν τόρα τούς στίχους ¿κείνου;:

Εις ιούς ά γ γ έ -lo v r . τ α  π τ ε ρ ά  ¿ χ ά ρ ι σ ε  σ τ ο λ ή ν

Κ ι ' e tc  zac y v ra ix a c  S θεοο εάώ ρησε τη ν  κ όμ η ν .

Τό απόγευμα ¿βγήκαν άπό τά καμαράκια 
των, όπου τό μεσημέρι είχαν άποσυρθή, καί έκά- 
θησαν εις τήν αίθουσαν. Άντικρύ των κι’ εγώ 
παρηκολούθουν προσεκτικώτατα όλα τά καμώμα
τά των, γεμάτα άπό σεβασμ.όν καί άπό στοργήν, 
καί μ,έσα εις εκείνην την προσήλωσιν έν μ.όνον 
παράπονον έκρύπτετο : ή ώραία κόρη, ή μ.εγάλη 
¿κείνη κυρία, δέν κατεδέχθη ούτε μ.ίαν φοράν νά 
γυρίση πρός ¿μέ τά βλέμ.ματά της· τούτο μ.’ ¿λυ
πούσε κατάκαρδα· είχα τήν άπαίτησιν νά μή μ.έ 
βλέπουν πλέον 'σάνπαιδί, άφ’ ότου μάλιστα ε’τα- 
ξείδευα μονάχος μου· καί άφ’ ού έγώ είχα τόσον 
λησμ.ονηθή ενώπιον της, διατί κι' εκείνη νά μή 
προσέξη ολίγον εις ¿μ.έ ;

Μετ’ ολίγον έσηκώθησαν διά ν’ άναβούν εί; τό 
κατάστρωμα- ό κύριος λαμ.βάνει τό ¿πανωφόρι 
του άπό εν κάθισμα, όπου τό είχε βίψει. Άφ’ ού 
έμεινα μ.όνος κάτω, έκρινα κάλόν ν’ άναβώ κι’ 
έγώ' άλλ’ έν ω ¿περνούσα τήν αίθουσαν, δια
κρίνω σιμά εις τό κάθισμα πού είχεν ό γέρος τό 
ένδυμά του, κάτι τι πού έλαμ,πε· το πέρνω, καί 
παρατηρώ ότι είνε χρηματοφυλάκιον άπό ρωσικόν 
δέρμα μέ άργυρα θηλυκώματα· ήμιανοιγμένον, 
παρουσιάζει εις τούς οφθαλμούς μ.ου παχεΐαν δέ
σμην άπό χαρτονομίσματα· βέβαια θά είνε ίδικά 
τους· τό κλείω άσφαλώς, καί τρέχω εις τό κατά
στρωμα :

—  Κύριε, κύριε !
Ό  κύριος στρέφεται πρός ¿μέ βαρύς βαρύς, 

καί ¿κείνη μέ παρατηρεί έκπεπληγμένη ώς νά 
μ.’ έβλεπε τότε πρώτον.

— ’Δικό σας είνε, μ.ού φαίνεται, αύτό;
—  Ά  ! τό πορτοφόλι μου ! ανακράζει ό Κύριος, 

άπλώνων μ.έ όρμ.ήν τό χέρι προς αύτό.
—  Σάς είχε πέσει κάτου εις τήν αίθουσαν, προσ

θέτω, καί απομακρύνομαι άξιοπρεπώς, άφ' ού 
εϋσεβάστως ¿χαιρέτισα, καί τήν είδα νά στρέψη 
πρός εμέ μέ φιλικώτατον χκμ.όγελον, μέ βλέμ-μα 
ολον ευγνωμοσύνη, καί τήν ήκουα νά λέγη:

—  Γιά φαντάσου, πατέρα, νά ε'πεφταν εις 
ά?.λα χέρπε. . καί είνε σχεδόν όλη ή περιουσία μας 
μέσα----

Τά λόγια της μ’ έξέπληξαν έτρεχαν κίνδυνον 
τά χρήματά των «αν έπεφταν εις άλλα χέρια!» 
Δέν ήμπορούσα νά καταλάβω τότε ότι υπήρχαν 
άνθρωποι οΐτινες θά έπροτίμ.ων νά κερδίσουν τό 
χρηματοφυλάκιον, καί νά χάσουν καί τό βλέμ.μ.α 
καί τό χαμόγελον μ.ιάς κόρης, ώς·έκείνη. Άλλά 
ποτέ δέν ήμ,ουν τόσον ύπερήφανος όσον τότε διά 
τήν μικράν υπηρεσίαν τήν όποιαν άπέδωκα. Κι’ 
έχρεωστούσα χάριν είς τό ταξεΐδι μ.ου, ταξεΐδι
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μεγάλου κυρίου. Μόλις εύρέθην μόνος καί ελεύ
θερος, ιδού πώς έγεινα αμέσως ωφέλιμος εις τού; 
όμοιους μου. Καί τό γλυκύτερου, ύστερον άπό την 
στιγμήν εκείνην, άφού έπαυσα, κατά την ιδέαν μου, 
νά είμαι παιδί δι’ αυτούς, έπαυσε κι’εκείνη να είνε 
δι’ εμέ ή ακατάδεκτος μεγάλη κυρία, τού τόσον 
μ’ έπίκραινεν. Άπό την στιγμήν εκείνην τά ιλά
τια της ¿σταμ,ατούσαν επάνω αου ιύς να είμεθά 
παλαιοί φίλοι. Μίαν φοράν μ' έπροσκάλ.εσε σιμ.ά 
της, μ.’ ¿ρώτησε πολλά πολλά, καί ητον όλη 
προσοχή καί χααόγελον. Καί οταν έτελείοισε τό 
ταξεΐδί αου, —  τό '.δικόν των εξακολουθούσε ακό
μη, —  καί ήμουν ετοιρ.ος νά έμβω εις βάρκα, μ.ού 
έσφιγξε τό χέρι μ.έσα εις τό ελαφρό καί άπαλό 
χεράκι της· τό χέρι εκείνο έδιδε την ευτυχίαν 
εις μικρούς καί μεγάλους, καί οταν άκόμα την 
έχρεωστοϋσαν εις εν πορ τόρόΜ .

Άλλοι κρατούν φυλαγμένα; εις τά βάθη της 
καρδίας των τάς παλαιάς γνωριμίας, ώς άνθη 
ξηρά εις τά βάθη τού συρταριού των, μέ τά όποια 
είχαν στολ.ίσει άλλοτε τά στήθη, τά μαλλιά των, 
τά είχαν κρατήσει εις τά χεριά των, καί ¿χόρ
τασαν τή μυρωδιά τους. Άλλ’ ή κόρη εκείνη, 
την όποιαν ουδέποτε πλ.έον είδα, μένει εις την 
ε'νθύμησίν μου ώς διαμάντι, τό όποιον είχα άντι- 
κρύσει όπίσω άπό τά κρύσταλλα ένό; χρυσοπω- 
λείου, καί δεν ήμποροΰσα ούτε νά τό έγγίσω, ούτε 
νά τό αγοράσω. Τό δίφραγκου πού εύρέθη εμπρός 
μου μού ενθύμισεν έξαφνα ολην αύτην τήν ιστο
ρίαν, καί οταν έσύ ¿νόμιζες ότι κυττάζω τό εύ
ρημα, εγώ έβλεπα τό διαμάντι πού ακτινοβο
λούσε ...

—  "Ισο)ς προσέθηκα. Αλλά τό δίφραγκου 
αύτό, οταν τό έδιδες εις την πτωχήν ε’κείνην, 
δέν ήξιζεν όλ.ιγυίτερον άπό τό πορτοφό.Ιι, οταν 
τό απέδιδες εις τόν κύριόν του. "Ισως μάλιστα 
βαρύνουσι περισσότερον άπό την ευγνωμοσύνην 
μιάς ωραίας αί εύλογίαι μιας δυστυχισμένης.

Π.

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

Ό  άτμός, ό ηλεκτρισμός, καί, έν συντόμω, πάν
τα τά μέσα δι' ών επιταχύνεται ή συγκοινωνία 
είσήγαγον εις τάς συναλλαγάς καί τάς πρό; 
άλλήλους σχέσεις τών λαών βαθείας τροποποιή
σεις, περί τών όποιων δέν έχομεν άρκούντως σο
βά ράν ιδέαν.

Έν Γαλλία π. χ. διά τήν εμπορικήν αλλη
λογραφίαν ύπάρχουσιν ακόμη έν χρήσει οί ατε
λεύτητοι τόποι. II συνήθεια τών επιστολικών 
δελταρίων μάς ¿βελτίωσε κατά τι, καί άρχίζο- 
μεν νά καταργώμεν τάς σχοινοτενείς καί ανω
φελείς έκείνας φιλοφρονήσεις, αίτνες έν τή εργα
σία είνε άπώλεια χρόνου. «  Ό  χρόνος είνε χρή

μα ο είνε τό σύμβολου τών ’Αμερικανών ώς » 
τών Άγγλων. Ό  'Αμερικανός υπηρετείται ■}} 
έν τή αλληλογραφία του ύπό στενογράφου. Τ| 
πρωίαν, άμα τή άφίξει του ταχυδρομείου, ¿η 
γει τάς ¿πιστολάς έπί παρουσία τού στενογ̂  
φου του, πλησίον τού όποιου είνε τεθειμένή γρ| 
φική μηχανή, καί έν τω άμα τω ύπαγορεύει ή 
άπάντησιν. Διά τού τρόπου τούτου διπλώ; ώς 
λείται· έν πρώτοι; οίκονομεΐ πολύτιμον χρόνι 
τόν όποΐον άμέσως μ.ετ’ ολίγον άφιεροί χρη 
μώτερον εις τάς ύποθέσεις του, καί δεύτερον 
σκέψεις του αποδίδονται πιστότερου, ή όσον 
διηρμ-ήνευε ταύτας τακτικός γραμματιύς.

Καί οχι μόνον οί μ.εγάλοι βιομήχανοι, οί διι 
θυνταί σπουδαίων εργοστασίων, προσφεύγουσιν 
την συνδρομήν τής στενογραφίας, άλλά καί ρ 
κρέμποροι, πωληταί πορσελάνης, ύάλων, σπό] 
γιον, κ. λ , έχουσι τόν ιδιαίτερον αυτών στεν 
γράφον. Μόλις ούτος σημειώσγι τό νόημα π 
πάτρωνός του, τοποθετείται πρό τής γραφιχί 
μηχανής, έκεΐ δ' ε'χων πρό οφθαλμών τό χειρ) 
γραφόν του, θέτει τάς χεϊρας έπί τής συσκευή] 
καί ή αλληλογραφία έτελείωσεν. Κατά τόν αν 
τόν δέ χρόνον ό πάτριον, έάν είνε πολυάσχολο 
κάθηται πρό τού γραφείου του, έπί τού άναϊ 
γιου τού όποιου ύπάρχουσιν έφηρμοσμέναι δ, 
τηλεφωνικαί συσκευαί· αί συσκευαί αύται δέν τ 
θενται άπωτέρω πρός τό βάθος τού δώματά 
διότ ε'πρεπε τότε, διά νά ύπάγη πρός αύτάς, ι 
κάμη τρία ή τέσσαρα βήματα, καί άλλ,α τόσ 
διά νά έπιστρέψή, εξ ή όκτώ βημάτων έν σ·/ι 
λω άνωφελή άπώλειαν.

'Ημέραν τινά, έν Νέα Ύ'όρκνι, έπορεύθήν π«| 
έπίσκεψιν ένός έμπορικού πράκτοοος, πρός τόν Ιί 
ποιον ήμην συστημ.ένος. Ό  πράκτωρ ούτος κατ* 
κει εις τό ε”ννατον πάτωμα. Άλλ’ ύπήρχον ί 
τή οικία τρεις ανελκυστήρες έν συνεχεί κινήδί 
'<) πράκτωρ τηλεφωνικώς έκοινώνει μ.ετά τού π; 
λεγραφικού γραφείου, δι' ού εύρίσκετο εις άντιι 
πόκρισιν με0’ όλου τού κόσμου. Έν Ευρώπη 
έξαιρέσει προνομιούχων τινών, ούδαμού είνε δ'« 
νατόν διά τηλεφώνου νά διατάσση τις τηλεγρ») 
φικόν γραφείου, όπως άποστείλη έν τηλεγράφημά 
Ημείς δέν γινώσκομεν έτι νά μ.εταχειρισθώμ 
τό τηλέφωνον, ή μάλλον δέν μ.άς έπιτρέπετι 
ακόμη νά τό μεταχειρισθώμ.εν, ώς 0’ άπήτοΊ 
αί άνάγκαι.

ΓΙαρ' ήμΐν, όταν τις έ'χη άνάγκην νά δώί 
παραγγελίαν τινά, πρέπει νά άπευθυνθή πρός σι 
παραγγελιοδόχον τής όδού. καί τις οίδε πόβι 
καιρός άπόλλ.υται, εκτός τού άπολεσθέντος πρί 
εύρεσιν τού όδοθεράποντος καί συννενόησιν μ'-! 
αυτού. Άλλ’ έν ’Αμερική, δέν έχει τις ή νά κ»’ 
λίσ-η τούς messenger boys ; είνε ούτοι παΐδί 
14 μ-έχρι 15 έτών, λίαν άγχίνοες, άποτελούν« 
εταιρίαν, καί διανεμόμενοι μεταξύ πολλών γρ*
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φ-ίων. Τά γραφεία ταύτα είσί συνδεδεμένα διά 
τηλεγραφικών γραμμ-ών, πρός τά ξενοδοχεία, τά ¡ 
δημόσια μνημεία, καί πρός οικίας ιδιωτικά; ε"π. j 
Έχετε άνάγκην ένό; τών νεαρών αύτών δρομέων: ι 
κινείτε τόν ηλεκτρικόν κώδωνα, προστρέχει ούτος, ' 
λαμβάνει τήν παραγγελίαν, άναχωρεί μετά. σπου- ¡
δής, καί έπιστρέφει ομοίως διά τά περαιτέρω 1
Πόσον; —  Τόσον. Πληρώνετε, καί τελειώνει ή 
ύπόθεσις. Ό  ταχυδρόμος αύτός σάς κοστίζει I 
δραχμήν καί ήμίσειαν τήν ώραν.

Ηέλετε τούναντίον νά κάμετε ό ίδιος τόν δρό
μον; Έχετε εις ττ,ν διάθεσίν σας τόν σιδηρόδρο- 
μον τής μητροπόλεως. μετά τεσσάρων ιδιαιτέρων ! 
γραμμών, χωρουσών μέχρι τών εσχατιών τής πό- \ 

λεως. Τπάρχουσι τρα ίνα  διερχόμ.ενα κάθε δύο , 
λεπτά. Φθάνετε λοιπόν εις τόν προσήκοντα τό- ! 
πον, άνέρχεσθε έπί τού διςρχομένΰυ τραίνου, ανα
χωρείτε πάοαυτα, έπί τιμή 25 λεπτών μόνον, oía- I 
δήποτε άν είνε ή άπόστασις. Ό  Παρισινός θά ¡ 
σάς εϊπη ότι έχει τά λεωφορεία- άλλ’ύπολογίσατε 
πόσην άπώλειαν χρόνου προξενεί ή υποχρέωσες 
νά είσέλθητε εις γραφεϊον, νά λάβητε έκεί άριθ- 
μόν, καί νά άναμ.ένητε νά εϋρήτε Οέσιν.

Καθυστερούμεν τών Αμερικανών τουλάχιστον 
ενα αιώνα* όταν οί πολΐται τών Ηνωμένων Πο
λιτειών ε'ρχωνται εί; Γαλλίαν, νομίζουσιν ότι 
μετηνέχθησαν εις τόπον άλλης εποχής. "Οπως 
έξομοιωθώμεν πρός αυτούς, πρέπει απολύτως νά 
είσαχθή παρ' ήμίν πάν μ.έσον ανθρώπινης δρα- 
στηριόνητος. καί πάσα ευκολία εις το ήμέτερον 
έμπόριον, έξ εκείνην αίτινες τού λ.οιπού τώ 
άναγκαιοϋσιν όπως παλαίση δι’ ίσων όπλων.

Μ . L.ourtlelc-1

ΙΙΡΩΤΟΤΠΙΟΣ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑ
Ή  Αμερική είνε ή χώρα τής προόδου, τής 

ταχύτητος καί της ρεχ.ΐάμαι;. ’( Ισάκις πρόκει
ται ή περί νέου τίνος προϊόντος ή περί εκλογικής 
ύποψηφιότητος, πάντα τά μέσα είσίν έκεΐ πρόσφο- ( 
ρα, όπως προκαλέσωσι τήν επιτυχίαν τού προϊόν
τος ή τού ύποψηφίου καί έκβιάσωσι τήν προσο
χήν τού κοινού.

Οότως έν Νέα "ϊ’όρκη, έπικειμένων τών τε
λευταίων προεδρικών εκλογών, έγένετο κατά τήν 
έσπέραν τής 31 "Οκτωβρίου ύπό τής μερίδο; ένός 
τών υποψηφίων προέδρων μεγάλη άνά τάς οδού; 
διαδήλωσις δι’ ήλεκτρικών φώτων, παρουσιάζουσα 
πρωτοφανές καί μοναδικόν θέαμα έν τή ιστορία 
τών μ.έχρι τούδε φωταψιών καί λαμπαδοδρομ ιών, 
τών τόσω συνήθων καί τόσω πρωτοτύπων εις 
τοιαύτας περιστάσεις έν Αμερική. Ή διαδήλω- I 
σις παρεσκευάσθη ύπό τής μεγάλης ηλεκτρικής | 
"Εταιρίας Έδισον, δαπάνη τών Ιδίων αύτής με
λών, άνηκόντων εις τό κόμ.μα τού ύποψηφίου ύπέρ

ούαϋτη ¿τελείτο, άποδείξασα είςτίνα βαθμόν τε- 
λειότητος άνήλθε σήμερον ή ηλεκτρική επιστήμη.

Έπί τών έμπροσθίων μιάς μεγάλης άμάξης 
έτέθη ηλεκτρική μηχανή, όπισθεν δέ τής άμά
ξης έτέρα άτμομηχανή, συνδεόμενη καί μ.εταδί- 
δουσα την κίνησιν αύτής εις τήν πρώτην. Ό  
άτμός παρήγετο ύπό λέβήτος πυροσβεστικής άτμο- 
κινήτου ύδραντλίας, προσηρτημένου έπί τών όπι
σθεν τής άμάξης, καί συνδεόμενου πρός τήν μη
χανήν ύπό δύο σωλήνων, τού μέν διά τήν είσοδον, 
τού δέ διά τήν έξοδον τού άτμού. Ό  λέβης συνε- 
κοινιύνει πρός δύο άχήμ.ατα φέροντα καδίσκους 
περιέχοντας ϋδωρ, κοινωνούντας πρός τόν λέ
βητα καί πρός δύο έτι οχήματα φέροντα τού; 
άνθρακας. Πάντας ούτοι οί μ.ηχανισμοί έσύροντο 
ύπό εξ ΐππων, οδηγούμενων άπλώς ύφ’ ένός ήνι-

Ά,πό τή; άμ-αξης, έφ’ ής υπήρχεν ή έστία τού 
ηλεκτρικού φωτός, άνεχώρουν τέσσαρες άγωγοί, 
δύο μεν άπό τού ένός μέρους τής άμάξης, καί 
δύο άπό τού έτέρου, συνδεόμενοι πρός σχοινίον 
400 μέτρων έκτάσεως, περιστοιχούν τόν όμιλον 
τόν άποτελούντα τήν διαδήλωσιν, σχηματίζοντα 
έν τω κεντρί.) κενόν τετράγωνον, όπερ έπλήρουν 
τά οχήματα. Έπί τού σχοινιού, κατ’ ϊσας άπο- 
στάσεις πέντε ποδών, ήνοίγετο καταλλήλως εί
δος τι ρεύματος, έξ ού έπήγαζον δύο λεπτά σύρ- 

, ματα, <Γ>ν τά άκρα συνεδέοντο πρός λυχνίαν 
ϋπερκειμένην τού πίλου έκάστου τών διαδηλω
τών, διακοσίων πεντήκοντα τόν αριθμόν. Τά 
ζεύγμ-ατα τών ίππων όμ.οίως ¿κοσμούντο ύπό λυ
χνιών, ιύς καί ή άμαξα, ή φέρουσα τάς μηχα- 
νάς. Ό  διευθύνων τήν διαδήλωσιν ηγείτο έφιπ
πος, φέρων υπερμεγέθη λυχνίαν έπι τής αιχμής 
δόρατος.

Τό θέαμα ήτο μαγευτικόν καί επιβλητικώ- 
τατον. Καθ’ όλην σγεδόν τήν πορείαν τού καινο

ί φανούς ηλεκτρικού περιπάτου, πάντα τά μέρη 
| τής μεγάλης αύτής περιπατητικής φωταψία;
! άπροσκόπτως ¿λειτούργησαν δι άμειιύτου καί 

μεγαλοπρεπούς φωτός, έν άφθονία καταυγάζοντος 
πάσαν γωνίαν τών όδών, δι’ ών διήοχοντο. Άλλ 
έν τώ μέσω τής πορείας σ·υνέβη αϊφ·/ης όλικη 
εκλειψις τού φωτός συνεπεία άποφράξεως ένός τών 

ι σωλήνων. Τό κώλυμα ήρθη άμΙσως, καί ή συνο- 
| δεία έπανέλαβε τόν θριαμβευτικόν δρόμον της,
| περατωθέντα μετά δύο ώρας ύπό τάς έκπλη- 
! κτικά; αναφωνήσεις καί τάς επευφημίας τών
, θεωμένων.

Αύτός ό Έδισον διηύθυνε τό ώραίον πείραμα. 
άφ ένός τών άκολουθούντων τάς μηχανάς οχη
μάτων Τό πλήθος διά χειροκροτημάτων ¿χαιρέ
τιζε δι ερχόμενον τόν έξοχο» εφευρέτην, ούτινο; τό 
όνομα δικαίως κατέστη δημοτικόν έν άμ.φοτέροι; 
τοϊς Κόσμοι;.



ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕ ΙΣ
Ή  διεθνής im~.pZT.iix τών μίτρι,>ν καί σταθ

μών, ή άντιπροσωπβύουσα τάς διά της συμβάσεως του 
νέου μετρικού συστήματος συμβλη&βίόας χώρας, έδέ- 
ξατο τήν προσχώρησιν τη; Μεγάλη; Βρετανας ήτις 
μέχρι τοϊίδε δεν μετείχε τής συμβάσεως Καί ήδη a: 
χώραι αί παραδεχθεϊσαι τήν σύμβασιν άποτελοϋσιν 
ολικόν πληθυσμόν 421,440,396 κατοίκων, εϊσϊ οέ 
αύται' ή Γερμανία, 'Αγγλία, Αυστρία, Ουγγαρία, 
Βελγική, 'Αργεντινή δημοκρατία, Δανία, ’Ισπανία, 
Ήνωμίναι I ΙολιτεΤαι, Γαλλία. Ιταλία. I Ιερού, Πορ- 
τογαλλία, 'Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία. Νορβηγία, 
'Ελβετία, Τουρκία καί Βενεζουέλα. Μόνον εν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις, τη Σουηδία καί τη Τουρκία 
είνε αύτοπροαίρετον το νέον μετρικόν σύστημα' εις 
πάντα τά άνω μνημ.ονευΟέντα κράτη είνε υποχρε
ωτικόν.

Νέα καταδυτική συσκευή κατεσκευάσθη έν 'Αγγλία 
ώρισμένη να καταμετρη τό εσωτερικόν τής θαλάσσης 
μέχρι βάθους 280 μέτρων, διάστημα εις όπερ δεν 
είχον δυνηθή μέχρι τουδε νά κατέλθωσιν ο! του ωκε
ανού έςερευνηταί.

'Η λικ ία  τών μοναρχών τής Ε ύ ρ οι π η ς. 
Ό  γηραιότερος όλων τών ήγεμόνων τής Ευρώπης είνε 
ό αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Γουλιέλμος, όστις γεν
νηθεί; τη 22 Μαρτίου 1797, έχει νυν συμπεπληρω- 
μένον τό 87 έτος τής ήλικίας. Μετ’ αυτόν επονται 
κατά σειράν ό πάπα; Λέων ΙΓ' ετών 73, ό βασιλεύς 
τής Δανίας έτών 66, ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας ετών 
65, ό βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης ετών 61, ό βασι
λεύς τής Σαξονίας ετών 56, ό βασιλεύς τής Σουη
δίας καί Νορβηγία; ετών 55, ό αύτοκράτωρ τής Αυ
στρία; ετών 54, i βασιλεύς τοΟ Βελγίου έτών 49, 
ό βασιλεύς τής Πορτογαλλίας έτών 45, 5 βασιλεύς 
τής 'Ρουμανίας έτών 44, ό Σουλτάνος έτών 41, ό 
βασιλεύς τής ’Ιταλίας έτών 40, ό αύτοκράτωρ τής 
'Ρωσσίας έτών 39, ό βασιλεύς τής Βα,αρία; έτών 
39. ό βασιλεύς τής Ελλάδος έτώ/ 38, à τής Σερβί
ας 29 καί ό τής Ισπανίας 26.

Περί τής διαδόσεως τοϋ χριστιανισμοί! έν ’Ιαπω
νία ρωσσική έοημερίς δημοσιεύει τα επόμενα : Κατά 
τα τελευταία έτη προσήλθον εις τήν ορθόδοξον 
πίστιν βαπτισθέντες 1662 Ιάπωνες, ώστε νυν ό α
ριθμός τών χριστιανών έν Ιαπωνία συ.εποσώθη εις 
9,981. Υπάρχει έν ’Ιαπωνία καί ιεροσπουδαστήριον 
αριθμούν 86 μαθητές, εκκλησίαι δε ορθόδοξοι είσίν 
110. Πρό ολίγου δέ έτέθη ύπό τοϋ Ίάπωνος ορθο
δόξου επισκόπου Νικολάου ό θεμέλιος λίθος πρός ά- 
νέγερσιν μητροπόλεως. Μεγάλως θέλει διευκολυνθή 
τό Ιργον τής διαδόσεως τοϋ χριστιανισμού άπό τοϋδε, 
διότι ό Μικάδος αφήρεσεν άζό τούς ίερεΤς τής κρα- 
τοΰσης ’Ιαπωνικής θρησκείας τό δικαίωμα δ είχον να 
καταδιώκωσι πάντα αλλόθρησκον ώς άθεον τό μέτρον 
τούτο επληξεν ίσχυρώς τήν επίσημον του τόπου θρη
σκείαν. Πολλοί τών ανεπτυγμένων ’Ιαπώνων βαρέως 
γέροντες τον φανατισμόν του λαοΰ προσέρχονται εις

Ή  έτησία χορηγία ήν λαμβάνει παρά του έθνους 
ή βασίλισσα Βικτωρία συμποσοΰται εις 385,000 λι
ρών ήτοι δέκα περίπου εκατομμύρια φράγκων. ΙΙλήν 
όμως τής βασιλίσσης καί έκαστον τής βασιλικής οι
κογένειας μέλος έχει τό ετήσιον αΰτοΰ επίδομα έκ 
του προϋπολογισμού. Ούτως ό πρίγκηψ τής Οΰαλ- 
λίας λαμβάνει έν έκατομμύριον φράγκων, προς δε 
τούτοι; καρποΰται καί τό εισόδημα του δουκάτου τής 
Κορνουάλλης, άνερχόμενον εΐ; 1,600,000 έτησίως. 
ΤΙ σύζυγός του πριγκίπισσα τής Ούαλλίας λαμβά
νει έτησίως 250,000 φράγκων' ό δού; του ’Εδιμ
βούργου καί δ δού; τού Κοννάουτ, εκάτερος 625,000 
φρ. Ό  πρίγκιψ Λεοπόλδος 375,000, ό δούξ τοϋ 
ΚαΤμπριτζ, θεΤος τής βασιλίσσης, 300,000, καί πρός 
τούτοι; ίδιον μισθόν ώς αρχιστράτηγος του βρετα
νικού στρατού. Ή  σύζυγος τού αύτοκρατορικοΰ πρίγ- 
κιπος τής Πρωσσίας θυγάτηρ τής Βικτωρίας 200, 
000 φρ. Ή  πριγκίπισσα ’Ελένη του Σλέσίιγ-Όλ- 
στά'ιν, ή πριγκίπισσα Λουίζα καί ή δούκισσα του 
ΚαΤμπριτζ άνά 150,000, τέλος δέ ή πριγκίπισσα 
Μαίρυ 125,000.

Τά διάφορα ταυτα ποσά συμποσούμενα εις 4,000, 
000 περίπου άναβιβάζουσι τήν παρά τοϋ έθνους δι- 
δομένην χορηγίαν εις τήν βασιλικήν οικογένειαν τής 
’Αγγλίας εις 14 περίπου εκατομμύρια φράγκων. 'Εάν 
δέ εις τά 14 ταύτα εκατομμύρια προστεθή καί ό τό
κος τοΰ κεφαλαίου, δ άντιπροσωπεύουσι τά διάφορα 
βασιλικά μέγαρα, καί ό μισθός ό πληρονόμενος εις 
τά στρατεύματα τά χρησιμεύονται ώς σωματοφυλακή 
τού βασιλεύοντος προσώπου (7.620 άνδρες), εύρί- 
σκομεν ότι ή βασιλική άρχή στοιχίζει εις τό βρετα
νικόν έθνος όχι όλιγώτερον τών 50,000,000 φράγ
κων έτησίως, ήτοι όσον είνε τό σύνηθες εισόδημα έκ 
κεφαλαίου ενός δισεκατομμυρίου.

Αισθήματα καί σκέψεις χωρικών !
Εις χωρικός έχει τήν ατυχίαν νά χάση τήν γυναΤ- 

κά του. 'Ο καλό; άνθρωπος τήν οδηγεί εις τό νεκρο- 
ταφεΤον, καί εις τήν επιστροφήν κάθηται εις τήν τρά
πεζαν, τρώγει καλά, κατακλίνετα; καί κοιμάται καλ
λίτερα, άπό δέ τής επαύριον επαναλαμβάνει τά έργα 
του, ώς εάν ούοέν είχε συμβή τό έκτακτον.

Μετά τινας ημέρας αποθνήσκει ή άγελάς του.
Τότε ή σκηνή άλλάσσει! Ό  χωρικός τραβά τά 

μαλλχά του , κλαίει καί ολοφύρεται, έπί διάστημα δέ 
τριών καί πλέον εβδομάδων άναμιμνήσκεται πάντοτε 
μετά πόθου καί συγκινήσεως τοΰ πτωχού ζώου.

—  Νά σοΰ 'πώ, Μαθιέ, τώ λέγει ημέραν τινά ό 
εφημέριος τού χωρίου, σκανδαλισθείς έκ τού τρόπο; 
καθ’ ον έξελάμβανε τά πράγματα ό χωρικός, αύτό σου 
τό φέρσιμο δεν είνε διόλου σωστό. Εσένα σοΰ άπέ- 
Οανεν ή γνναΐκά σου, καί δεν τήν εκλαυσε; περισσό
τερον άπό μιαν ήμέραν, καί τώρα είνε ένας μήνα; 
ποΰ θρηνεΤς τήν αγελάδα σου.

_  Καί δέν τό ’βρίσκεις σωστό αύτό, δέσποτά μου; 
Μέ συμπαθά ή άγιωσύνη σου' είνε, καί πολύ μάλι
στα. Γιατί άφ’ οτου μοϋ ’πέθανεν ή μα/.αρίτισσα ή 
γυναΤκά μου δέκα φίλοι ώς τώρα μοϋ έπρότειναν νά 
μού δώσουν μια·/ άλλην, έν ω άφ’ ότου έχασα τήν 
αγελάδα μου ούτε ένας δέν εύρεθη νά μοϋ προσφέρη 
μιάν άλλη.

τον χριστιανισμόν, καί ευχαριστοΰσ·, τώ αύτοκ.ράτορι 
οτι διά τών μέτρων α έλαβεν επάταξεν ίσχυρώς τήν 
ειδωλολατρίαν. __

Έν Άϋήναις £» τοϋ τυπογραφείον Άνορέου Κορόμηλα 1884 — Β', 940·


