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Ή  Μαρκέλλα ε’ισήλθεν είς παρθεναγωγείου ούχί 
άνευ πικρών /δακρύων, διότι είχεν η δη άρχίση 
νά άγαπα τόν πατέρα της μ.ετά τοϋ σφοδρού 
έκείνου πάθους τοϋ χαρακτηρίζοντας αυτήν. Ό  
Σίμων ΐνατην καταπείση, ύπεκρίθη ότι ήτοχρεία 
νά μεταβή είς Άμ,ερικήν καί νά διχμείνη έκεϊ 
επί πολύν ίσως χρόνον.. . Ή νεανις ϋπήκουσε. 
διότι αείποτε ϋπήκουε φύσει ούσα δραστήρια καί 
ευπειθής. Άλλ' ή εύπείθειά της έγένετο αίτια 
πολλών δακρύων.

Μετά τινας εβδομάδας ό Σίμων, δστις ήρχε- 
το είς τό σχολείον κατά ίΐέμπτην καί τάς Ινυρι- 
ακάς τήν έξήγεν είς περίπατον, έδήλωσεν ότι θά 
άπουσιάση έπί τινα χρόνον, καί Ιπετρεψεν είς την 
Μαρκέλλαν νά έξέρχηται μετά τής Τριανταφυλ
λιάς κατά τάς ημέρας τής έκ τού σχολείου εξό
δου. Άκούσασα τούτο ή Μαρκέλλα, δέν έ'δωκ.ε 
προσοχήν τινα, άλλά μετά τινα σκέψιν παρετή- 
ρησεν ότι μεγάλην παραχώρησιν έποίησεν είς 
αυτήν ό πατήρ της. Καί όντως ή Τριανταφυλ
λιά την ώδήγει είς τούς Βρεώ, ένθα εϋρισκε τούς 
παλαιούς φίλους, καί πρός τούτοις τήν αδελφήν 
τοϋ κυρίου Βρεώ, έλθοϋσαν κατά παράκλησιν τού 
’Ροβέρτου, ?να την έχη συντροφιάν ό γηραιός πα
τήρ του, καί πρός ήν ή Τριανταφυλλιά ήσθάνετο 
μεγίστηυ αγάπην· ώς βλέπετε « τήν έπήρεν άπό 
καλό ’μάτι ».

—  Είνε άπαράλλακτη ή μακαρίτισσα κυρία 
'Ερμίνη I ελεγε μετ’ έμ,φάσεως.

Ή Μαρκέλλα έξεπλάγη ίδούσα πρόσωπον έ- 
πίμηκες, κόμην πλαδαράν, σώμ,α ισχνόν, καί 
ήρώτησεν έαυτην όποιαν τινά όμοιότητα κατώρ- 
Οωσε νά άνευρη ή άγαθή Τριανταφυλλιά μεταξύ 
τής γηραιας εκείνης κόρης τής κατεσκληκυίας 
καί « στραγγισμένης »  καί τοϋ α παχουλού » 
προσώπου τοϋ σχεδόν παιδικού τής μακαρίτιδος 
φίλης της. Άλλά μετ’ ού πολύ παρετήρησεν ότι 
ή ηθική όμοιότης είχεν άπατήση τήν Τριαντα
φυλλιάν καί περί τής εξωτερικής ύμοιότητος. ΤΙ
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κυρία 'Ιουλία δέν ήτο μέν φίλη τών μυθιστοριών, 
καί τό θετικόν αυτής πνεύμ-α δέν έτρέφετο διά 
χιμαιρών, άλλά κατά τήν γλυκύ τη τα όμως καί 
τό έξαίρετον τού χαρακτήρος είχε πλείστας ομοι
ότητας πρός τήν μακαρίτιδα Βωρενών.

—  Είνε άρνάκι! ελεγεν ή Τριανταφυλλιά.
—  ’Αλήθεια, θεία ’Ιουλία, είσθε άρνάκι; ε’λε- 

γεν ό ’Ιούλιος, ού ήτο άνάδοχος καί όστις ένεκα 
τού προνομίου τούτου την έπείραζεν ένίοτε, κινών 
πολλάκις την άγανάκτησίν της.

—  Πρόσεχε! τω άπεκοίνετο εκείνη, τό άρνάκι 
σαν θυμώση γίνεται θεριό.

Οί άθώοι ούτοι άκροβολισμοί προεκάλουν τό 
μειδίαμα τοϋ κ. Βρεώ, άνευρόντος ήδη σκιάν 
τής πάλαι ποτέ εύπαθείας, ήν ε”φερεν έν τω οίκω 
του ή παρουσία γυναικός. Ό 'Ροβέρτος είχεν ήδη 
πλείονα χρό\ον πρός τάς εργασίας του. Ό  δέ ’Ι
ούλιος καί τοι αθυρόστομος, ητο όμως μάλλον εύ- 
άγωγος καί κατά μικρόν έκοσμεΐτο διά τών κα
λών εκείνων τρόπων τοϋ φέρεσθαι, οΰς άποκτα 
τις χειραγωγούμενος ύπό χειρός μ.ητρικής.

—  Έν τώ άνακαινισθέντι οίκιακω τούτω βίω 
ή Μαρκέλλα είσήχθη ύπό της Τριανταφυλλιάς, 
τής γηραιας φίλης της. Καί κατά πρώτον μ.έν 
ήσθάνθη τινά φόβον ίδούσα νέα πρόσωπα, άλλά 
μετ’ ού πολύ συνήθισε τήν κυρίαν ’Ιουλίαν, καί 
κατώρθωσε νά φαίνηται πρός πάντας ώφέλιμ.ος 
τοσοϋτον, ώστε τοϋ λοιπού ελεγον « πότε νά 
ελθη »  ή Κυριακή ΐνα έ'λθη ή Μαρκέλλα έκ τού 
σχολείου.

Ό  Μονφόρτ δέν είχεν έπανέλθη· εμεινεν εργα
ζόμενος έκεΐ πέραν έν τή άλλη άκτή τοϋ ωκεα
νού, καί ε”γραφεν ότι κερδαίνει κέρδη μυθώδη. 
Αί έπιστολαίτου ήσαν φαιδρόταται, διότι ήσθά
νετο ότι οί μόχθοι του θά άνταμειφθώσιν ημέραν 
τινά ύπό τίνος πράγματος πολύ καλλιτέρου τών 
χρημ.άτων, ύπό τής εύδαιμονίας τοϋ προσφίλε- 
στάτου τέκνου του.

Μακράν αύτής ευρισκόμενος έμαθε νά γίνη άλ
λος άνθρωπος χ.άριν αύτής, προσεϊχε πάντοτε είς 
τόν χαρακτήρά του καί έκεΐνοι έκ τών υποδεεστέ
ρων του, οΐτινες έγίνωσκον αύτόν έκ τής πρώτης 
αύτοϋ διαμονής, έξεπλήττοντο βλέποντες αύτόν 
πραον, τούς λόγους του όλιγώτερον σκληρούς, δρα- 
στηριον καί θαρραλέον οσον ούδέποτε άλλοτε, 
άνεκτικώτερον, γενναιότερον, μ.ακροθυμότερθν....
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άλλά δέν έγίνωσκον ότι καθ’ έκαστον καθ’ εαυ
τόν νίκην, ο προϊστάμενος αυτών άπέστελλε προς 
την άπούσαν θυγατέρα του καί αίαν ευχαριστίαν 
καί ευλογίαν.

« — Φθάνει οτι άφησα την μητέρα να άπο- 
θάνη, πρέπει τουλάχιστον τό παιδί να ζήση. ευ
τυχισμένου » : τοϋτο ητο τού λοιποϋ τό σύνθημα 
τού ακαταπόνητου τούτου φιλοπόνου άνδρός, ¿σ
τις άπαξ ετι ϋποστάς τον δεινόν περί τοϋ βίου 
αγώνα καί αναφανείς νικητής, έθαύμαζε καί αυ
τός αισθανόμενος εαυτόν έχοντα πλείονα όρεξιν 
νά άγωνισθή νύν ή οτε ήτονεώτερος καί ζωηρότε
ρος . . . Καί τούτο διότι τότε μεν είργάζετο δι' 
εαυτόν, νυν δέ είργάζετο διά τήν κόρην του, μυ
ριάκις προσφιλεστέραν τής ιδίας αύτού ύπάρξεως.

Μήνες παρήλθον, έτη παρήλθον καί ή Μαρ
κέλλα είχεν ήδη συμπεπληρωμένον τό δέκατου 
έβδομον ε'τος τής ηλικίας της· ό δέ Ιατρός δι’ 
επιστολής εκτενούς έδήλωσεν εις τόν Μονφόρτ 
οτι ητο πλέον καιρός νά άποσύρη την νεάνιζα 
ε’κ τού παρθεναγωγείου. Άλλα απρόοπτόν τι 
συμβάν κατετάραξε τόν οικίαν του κ. Βρεώ.

Εσπέραν τινά τού χειμώνος ή θεία Ιουλία 
λαμβάυουσα έκ τής ιματιοθήκης άσπρόρρουχα, 
παρεπάτησε καί καταπεσούσα ε'θραυσε τόν πή- 
χυν τής χειρός. Καί τό μέν τραύμα καθ’ αύτό 
ητο άσήμαντον, άλλα τί έ'μελλον νά γίνωσι τά 
πολύτιμα κλειδιά, τά αείποτε ήχηρώς κροταλί- 
ζοντα έν ταϊς χερσί τής θείας ’Ιουλίας ; Ή  Τρι
ανταφυλλιά ητο βεβαίως έκεϊ, άλλ' ή Τριαντα
φυλλιά δέν ειχε τούς πόδας οΰς είχεν οτε ήτο 
δεκαπέντε ετών . . .

ΊΙ θεία Ιουλία ένεχείριζεν ασμένως τά ηχη
ρά κλειδιά της εις την Μαρκέλλαν καί την έλε- 
γεν «  ΰπασπιστάκον »  της. Έκαμάρωνε δέ τήν 
ευκίνητον ταύτην νεάνιζα, ήτις ε’πήγαινεν ήρχετο 
εις την κλίμακα, εις τούς διαδρόμους χαρίεσσα 
ώς πτηνόν ιπτάμενον μάλλον ή βαδίζον επί τού 
εδάφους.

—  Τί θά έγίνετο τό σπίτι άν δέν την ειχα- 
μεν ; ειπεν ημέραν τινά ό κ. Βρεώ παρατηρώ·/ 
αυτήν.

Πρωίαν τινά χαρίεσσαν τού Ιουνίου κατά τάς 
διακοπάς τών μαθημάτων, ή Μαρκέλλα κύπτου- 
σα πρός τάς νανοφυείς τριανταφυλλέας τού κήπου, 
άνεστήλωνε τά νεανθή ρόδα τά κεκλιμένα ύπό 
τού άφθονου ποτίσματος, άπέκοπτε τά μεμαραμ- 
μένα άνθη καί ενδιδεν εις την μικράν ταύτην γω
νίαν την εύδαίμονα όψιν μικρού παιδιού, απολαμ
βάνοντας πάσας τάς πρός ευεξίαν του περιποιήσεις.

ΊΙ θεία Ιουλία έστέναξεν έκ βάθους,διότι σι δύο 
ανεψιοί της είχον άπέλθη την προτεραίαν εις τα- 
ξείδιον μακρόν. Ό  ’Ιούλιος έγίνωσκεν ήδη νά πο- 
ρίζηται τά πρός συντήρησιν, κερί αίνων έτησίως 
ικανόν ποσόν, ώστε ο πατήρ των ήδύνατο τού
λοιπο:ιυ να μη πικραινηται αναΛογι,ομενος την

| έκ τού κόσμου τούτου άναχώρησίν του. ’Αλλά 
καθ’ όσον τό πνεύμά του καθησύχαζε, τοσούτον 
μάλλον ηϋξανεν ή άγάπη του πρός την .υεάυιδα 
ήτις έκ διαλειμμάτων ήρχετο εις την οικίαν. 
Μετά πολλής δέ λύπης έ’βλεπεν αύτήυ έπανερ- 

I χομένην εις τό παρθεναγωγείου μετά τήν λήξιν 
τής άδειας τής έςόδου. ’Ασμένως θά την έκράτει 
πλησίον του διά παντός, ώς άνθος, ώς φωτός 

{ ακτίνα.
Εσπέραν τινά όκτώ περίπου ημέρας μετά τήν 

άναχώρησίν τών νέων, ή Τριανταφυλλιά ηλθεν 
έφ’ άμάξης τεταραγμένη καί κατατεθορυβημένη 
εις τό Παρθεναγωγείου τής Μαρκέλλας. Ή  ώρα 
ήτο ακατάλληλος, ή ημέρα δέν ήτο έορτάσιμος, 
άλλ’ έπέτυχεν όμως ούχί άνευ δυσχερείας, νά 
παραλάβη τήν νεάνιδα, καί έν τη άμάξη έξή- 
γησεν εις αύτην τούς φόβους της.

Ό κ. Βρεώ είχμν έκ δευτέρου προσβληθή ύπό 
αποπληξίας, ή δέ θεία Ιουλία « τά είχε χάση».

—  Άλλά τούτο δέν πρέπει νά σου φανή πα
ράξενο, Μαρκέλλα μου, γιατί ή κυρία ’Ιουλία 
α δέν είνε φτειασμένη για τέτοια πράγματα » 
Ό άρρωστος έχει ανάγκην άπο περιποίησι, καί ό 
ιατρός είπε πώς άλλη άπό τή Μαρκέλλα δέυ είνε 
άξια, καί μας έδιάταξε νά σε φωνάξωμε.

Ή Μαρκέλλα κατέλαβε την θέσιν της πα- 
ρευθύς παρά τώ ασθενεί, όστις άνοίξας τούς οφ
θαλμούς καί ίδών αύτην κύπτουσαν άνωθεν αύτού 
έμειδίασε καί είπε;— Κόρη μου!

ΊΊ νεάνις έρυθριάσασα άπέστρεψε τούς οφθαλ
μούς της έξ ών έφαίνετο άναβλύζον δάκρυ. 
Βεβαίως ήγάπα ώς πατέρα τόν γλυκόν εκείνον 
καί πραον γέροντα, όστις ούδέ ποτε είπε πρός 
αύτήν « στραβά έπάτησες ». Αλλά τόν άλλον 
όμως τόν γνήσιον πατέρα της, όστις ήτο εις τήν 
ξένην, καί είργάζετο χ_άριν αύτής, άφ’ ού πλεϊστα 
υπέρ αύτής ύπέμεινεν... έκεϊνον ώφειλε νά τον 
λησμονήση;

ΊΙ καρδία της πάραυτα άπεκρίθη ότι ήδύνα
τό νά συμβιβάση τήν διπλήν ταύτην στοργήν 
άνευ βλάβης τινός. Έπειτα δέ, έπί τού παρόν
τος, τό μάλλον έπεϊγον ήτο νά σώση άπό τού 
κινδύνου έκεϊνον, όν τά τέκνα του δέν ήδύναντο 
νά πεοιποιηθώσι. Τά τηλεγραφήματα ετρεχον 
κατά πόδας τού ’Ιουλίου καί τού Ροβέρτου καί 
δέν ήδύναντο να τους εΰρωσι, καί έπανήρχοντο 
άποστελλόμενα ύπό ξενοδόχων φιλανθρώπο/ν.

Τέλος έσπέραν τινά άρχομένου τού Ιουλίου έν 
τώ σκιόφωτι τού δύοντος ήλιου όστις έπλήρου ετι 
τόν ουρανόν, οί δύο άδελφοί έπανήλθον εις τήν 
πατρικήν οικίαν τεταραγμένοι καί κατατεθλιμ- 
μένοι....

Έν τώ έστιατορίι.) ήρεμος ό κ. Βρεώ καθήμε- 
νος έν τω θρονίω του πλησίον τού παραθύρου, 
τούς οφθαλμούς εχων ήμικλείστους ήκροάτο τής 

,1 Μαρκέλλας άναγινωσκουσης βιβλίον τι. II νεά-
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νις έκυπτε μάλλον μάλλον έπί τού βιβλίου προσ
παθούσα νά διακρίνη τούς χαρακτήρας, οϊτινες 
συνεχέοντο έπί τής δυσδιάκριτου σελίδος. Ή έν· 
δοιάζουσα φωνή της άπήγγειλέ τινας ετι λέξεις.

—  Δίν βλέπω πλέον, είπεν άποθέτουσα τό βι
βλίου. ΊΙάγω νά ζητήσω φώς.

Καί ήγίρθη. Άλλ’ αίφνης άνεσκίρτησεν ίίού- 
σα δύο σκιάς μαύρα; ίσταμένας πρός το βάθος 
τού εστιατορίου.

—  Αγαπητή Μαρκέλλα, άγαπητή άδελφή, 
είπε ταπεινή τή φωνή ό ’Ιούλιος, λαμβάνω·/ τήν 
χεϊρά της, μάς έσωσες τόν πατέρα μας.

Ο δέ ’Ροβέρτος έ’λαβε καί αύτός τήν άλλην 
χεϊρά της, άλλά δέν είπε τίποτε. Μεταξύ τών 
δύο τούτων νέων ή νεάνις έστάθη συγκεχυμένη 
καί τεταραγμένη- άποσπαθεϊσα δέ αύτών άβιά- 
στως, έπανήλθε προς τον άναρρωνύοντα καί τω 
είπε διά τής μελωδικής φωνής της.

—  Κύριε Βρεώ, οί υιοί σας ήλθον.
—  Τί ευτυχία! είπεν ό πατήρ, άναζητών αύ- 

τους διά τών οφθαλμών έν τώ αύξανομίνω σκότει.
ΊΊ Μαρκέλλα έξήλθε μετά σπουίής καί μ.ετ’ 

ολίγον έπανήλθε κρατούσα λυχνίαν. Οί ίύο υιοί 
καθήμενοι πλησίον τού πατρός των έλάλουν πρός 
αυτόν μετά στοργής, μετά σεβασμού, μετά τίνος 
φόβου μήπως συγκινήσωσι καθ’ υπερβολήν τήν 
κλονισθεΐσαν ίσως ίιάνοιαν ύπό τής νέας ταύτης 
προσβολής. ΊΊ Μαρκέλλα παρετήρησεν αυτούς 
μίαν στιγμήν, έμειίίασεν, ήνωσεν ελαφρώς τά 
άκρα τών ίακτύλών της ε"μπροσθέν της καί τους 
κατεβίβασεν έπί τής έσθήτός της. Έπειτα ίέ 
μειίιώσα άπήλθεν εις τό ίιομάτιόν της, ίωμά- 
τιον μικρόν κείμενον πολύ ύψηλά παραπλεύρως 
προς τό τής Τριανταφυλλιάς, καί κλείσασα τήν 
θύραν έστάθη πρό τού παραθύρου, όπερ έφωτίζετο 
ύπο τών τελευταίων λάμψεων τής θνησκούσης 
ημέρας.

—  Λοιπόν, ίιενοήθη, ίέν είμ’ εύχαριστημένη ; 
Έπέστρεψαν, ό πατήρ των έσώθη, αύτοί είνε 
εύτυχεϊς καί έγώ κλαίοι ! ΙΙώς νά έχω τόσον κα
κήν ψυχήν, ώστε νά με κάμνη άνω κάτω ή εύ
τυχία τών άλλων;

Έπίεσε ισχυρότερου τάς χεϊράς της πρός άλ- 
λήλας, μή ίυναμένη νά περιστείλη τόν λυπηρόν 
διαλογισμόν της καί νά τον κατασιγάση.

— Δεν είνε τίποτε ’δικόν μου καί οι’ αύτό ύπο- 
φέρω. Μίαν μόνον φοράν εύρηκα άληθινόν άσυλον, 
όταν ήμην μέ τόν πατέρα μου,— καί τότε πάλιν 
δεν κατώρθωσα νά μείνω ευχαριστημένη καί εύ- 
•τυχής. Τόν έπίκρανα, τόν καϊμένον τόν πατέρα 
μου καί « έπήρε κατά τά ’μάτια του » διότι καί 
αύτός ητο δυστυχής. Τί άχάριστον τέκνου οπού 
ήμουν ! Καί είνε εις τόν κόσμον πράγμα πού νά 
έιξίζη όσον ή άγάπη τών γονέων μας;

Καί έκλαιεν έν σιγή, καί μεθ’ ορμής τά δά
κρυα κατέρρεον έπί τών χειρών της. Ούδέ ήδύ-

I νατό δεινώς μεμφομένη έαυτήν νά κατασιγάση 
[ τήν δυσ-ηρεστημένην καρδίαν της.

—  Τί κακόν πράγμα είνε ή ζήλεια ! διενοήθη 
ή νεάνις. Οί νέοι αύτοί ολίγον ε”λειψε νά χάσουν 
τόν πατέρα των, καί έγώ, ό πατήρ μ.ου είνε κα
λά. Καί ναι μέν είνε μακράν, άλλά τουλάχιστον 
είν’ έξησφαλισμένος ότι θά ζήση πολύ . . .

Καί άνάψασα κηρίον έκάθισε πρό τού μικρού 
| τραπεζίου της καί έγραψεν άπνευστί:

« Αγαπητέ μου πατέρα, ελάτε νά ζήσετε 
μαζί μου. Άλλοτε έφάνην άχάρεστος, άλλά τώρα 
δεν είμπορώ πλέον νά ζήσω χωρίς σάς. Καί έπει
τα τώρα είμαι δεκαεπτά έτών καί έπιθυμώ νά 
φύγω άπό τό παρθεναγωγείου. .. Ποτέ πλέον δέν 
θά σας πικράνω, ελάτε, σάς παρακαλώ πολύ.»

Σφραγίσασα τήν έπιστολήν την έθηκεν εις τό 
θυλάκιό·/ της. "Οτε δέ σβέσασα τό φώς ήτοιμά- 
ζετο νά καταβή,, κρούεται αίφνης ή θύρα ή δέ 
Μαρκέλλα άνοίγει.

—  Μαρκέλλα, είπε φωνή τις έν τώ σκότει, 
τί έγινες; έλα μαζί μας.

ΊΊ νεάνις ήκολούθησε τόν νέον ούίέν είπούσα, 
διότι ή καρδία της ήτο περίλυπος, ώστε δέν ήτο 
δυνατόν νά έκφράση διά τού λόγου τήν θλϊψίν της.

Ό  Ροβέρτος είχε μείνη πλησίον τού πατρός 
του καί οτε ή Μαρκέλλα καί ό ’Ιούλιος είσήλθον, 
άπέστρεψε τούς οφθαλμούς καί πάλιν μετ’ ολίγον 
άπέβλεψε πρός αύτούς. ΊΊ Μαρκέλλα ήτο ώχρα 
καί τά ίχνη τών δακρύων διεφαίνοντο έ’τι έπί 
τών παρειών της. Ό  ’Ιούλιος έφαίνετο φαιδρός, 
εφλυάρει ώς ότε ήτο έν τώ σχολείο/ μαθητής 
αμέριμνος· τοσαύτην εύδαιμονίαν ήσθάνετο, διότι 
έπανελθό/ν εύρε τήν οικίαν τοσούτον εύάρεστον 
άντί τών λυπηρών σκηνών ας ένόμιζεν ότι θά εύρη.

Ο Ροβέρτος τήν έσπέραν έκείνην δέν είπε λέξιν.

Μ '

—  Είνε ή κόρη μου, έπανέλαβε τήν έπιού- 
σαν ό κ. Βρεώ καθ’ ήν στιγμήν ή Μαρκέλλα 
έξήρχετο διά τού κήπου πορευομένη εις τήν άγο- 
ράν καί άκολουθουμένη ύπό τή; Τριανταφυλλιάς.

—  Δέν ζηλεύομεν, πατέρα μου, είπεν ό ’Ιού
λιος έρχόμενος πλησίον του. Ό  κ. Βρεώ μόλις 
καί μετά δυσκολίας κατέβαινε τής κλίνης καί 
όλην τήν ημέραν έκάθητο.

Ό ’Ροβέρτος δέν είπε λέξιν.
—  Πατέρα, είπεν ό ’Ιούλιο; μετά τνα σκέ- 

ψιν, αλήθεια ή Μαρκέλλα φεύγει;
—  Δέν είξεύρω, άπεκρίθη ό άσθενής άποβλέ- 

πων πρός αύτόν μετ’ άμηχανίας. Μήπως θέλει 
νά φύγη;

—  Τώρα δά μού το είπε ή θεία ’Ιουλία, ύπέ- 
λαβεν ό ’Ιούλιος, καί δέν καταλαμβάνω ..

ΊΊ θεία Ιουλία καθημένη έκεϊ που πλησίον 
καί πλέκουσα, άνέστειλε τήν εργασίαν της καί 

| ύψωσε τούς οφθαλμούς.
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—  Δέν είμπορεΐ, παιδί μου, νά μείνη σέ σπίτι 
που είνε δύο νέοι, είπε μετά τίνος άμηχανίας. Καί 
τόσον καλά τό έστοχάσθη καί μόνη τη;, ώστε 
με παρεκάλεσε νά την στείλω εις το σχολεΐόν της 
σήμερον το απόγευμα.

—  Δέν θέλω I είπεν ό κ. Βρεώ άνακινούμενος. 
Θέλω να μείννι. Ροβέρτε, 'πέ της να μείνη.

Ό  'Ροβέρτος ϊστατο άναυδος. '() πατήρ του 
προσεπάΟει να άναγνώση έπί του μετώπου του, 
άλλ’ ή έξημβλυμένη διάνοια του γέροντος δέν 
τον έβοήθει να μαντεύση τι διενοεΐτο ό υιό; του.

—  Λέγε λοιπόν ! είπεν άγανακτών.
—  Λέγω, πατέρα, ότι ή Μαρκέλλα έχει δί

καιον.
Ό κ. Βρεώ ύψωσε τούς ώμους, διότι ούδέν 

ήδύνατο νά τον πείση ότι ή νεάνις έχει δίκαιον 
Οέλουσα να άπέλθη. ’Εν τούτοις ή θεία Ιουλία 
έπεχείρησε νά υποστήριξή την γνώμην της διά 
φράσεων σχοινοτενών καί έπιτε τη δευμένων· άλλ' 
έν τω μεταξύ ό Ιούλιος προβλέπων ότι ό λόγος 
τής θείας του δέν θά είχε τέλος, άπήλθεν εις το 
δωμάτιον του 'Ροβέρτου.

  Αδελφέ μου, είπε πρός αυτόν, τί κρίμα
νά μας φύγη ή Μαρκέλλα· είνε τόσον καλό κορί
τσι, καί θά έπερνούσαμεν αξιόλογα μαζί. Λύτη ό 
τί της είπής το κάμνει, σέ « υπακούει τυφλοϊς 
δμμασι » εις όλα- 'πέ την λοιπόν νά μείνη, ’πέ 
την νά μη λυπήση τόν πατέρα μας καί ημάς...

Ό  'Ροβέρτος δέν άπεκρίθη. Ο δέ ’Ιούλιος έξη— 
κολούθησε:

—  Μά δέν μου λές, τό ένόησα καλά ή έχω 
λάθος ; Μήπως σ την έπήρες άπό κακό 'μάτι »  ; 
'Πέ μου, 'Ροβέρτε.

'Ο 'Ροβέρτος μειδιάσας έσεισε την κεφαλήν.
—  Όχι, είπε, δέν την έπήρα άπό κακό ’μάτι.
—  Τότε λοιπόν ;...
Άλλ’ αίφνης ό ’Ιούλιος έκυψε πρός τόν άδελ- 

φόν του, παρετήρησε μετά προσοχής το πρόσω- 
πόν του, καί άρπάσας τάς χεΐράς του μετά νεύ
ματος χαράς καί έκπλήξεως.

—  Αδελφέ μου, άνεφώνησεν, άδελφέ μου ; 
καλέ, είν’ άλήθεια ;

Ό  'Ροβέρτος δέν έλαβε καιρόν νά άποκριθή, 
ούδέ καν νά προσποιηθή. διότι ’Ιούλιος ήτο ήδη 
έν τώ έστιατορίω, έν ω ή θεία 'Ιουλία έξηκολού- 
θει έτι την άπόδειξίν της, ής τό μόνον άποτέλε- 
σαα ητο ή έπί του προσώπου του άσθενούς έπι- 
κεχυμένη έκφρασις οίκτου προς αυτήν.

—  ΙΙατέρα, είπε μετά θάρρους, έπιμένετε νά 
κρατήσετε κοντά σας την Μαρκέλλαν;

  Ναι, ναι, ναι, είπε ζωηρώς ό γέρων φαι-
νόμενος ήδη ότι έκινδύνευε νά γίνη νευρικός.

—  Λοιπόν, ούδέν εϋκολώτερον τούτου, έξηκο- 
λούθησεν ό νεαρός διπλωμάτης. Ακούσατε μου 
μετά προσοχής καθώς καί σείς, θεία 'Ιουλία...

Μετά πέντε λεπτά τής ώρας έφάνη καί ό Ρο

βέρτος, τό πρόσωπόν του ήτο έξηλλοιωμένον, τό 
ήθος του καταπεπονημένον καί έκθαμβος παρε
τήρησε τούς τρεις συνωμότας, οϊτινες έφαίνοντο 
τοσοϋτον εύηρεστημένοι έκ τής τύχης των, όσον 
αυτός ήτο. ολίγον εΰηρεστημένος έκ τής ίδι- 
κής του.

—  'Ροβέρτε, τω είπεν ό πατήρ του, άποβλέ- 
πων πρός αυτόν ίκετικώς, σέ παρακαλώ νυμφεύ
σου την Μαρκέλλαν.

Ό  νέος έκλονίσθη ώς έάν έλαβε πληγήν εις τό 
στήθος, καί άπέβλεψεν έκ διαδοχής πρός τόν πα
τέρα καί την θείαν, μετ’ άγωνίας άναμένοντας 
την άπόκρισίν του, καί πρός τόν 'Ιούλιον όστις 
ϊστατο βλέπων υψηλά καί φαινόμενος θρι«μ.βεύων.

—  Θέλει αυτή ; είπεν ό ’Ροβέρτος ώς όνει- 
ρώττων.

—  Θέλεις σύ ; είπεν άποτόμως ό 'Ιούλιος όστις, 
ώς φαίνεται, ήθελε τά πράγματα καθαρά.

—  "Αχ! βέβαια ! είπεν ο 'Ροβέρτος κατά τό 
ήμισυ κοιμώμενος. ’Λμ’ εκείνη ;

—  Έρώτησέ την, ύπέλαβεν ό ’Ιούλιος. Νά 
την έρχεται, « κατά φωνή... »

Αληθώς ή Μαρκέλλα ήτο ήδη έν τω κήπω, 
προχωρούσα έλαφρώς κεκλιμένη ύπό τό βάρος 
τού κανίστρου οπερ ένεκα τού πολλού βάρους του 
δεν ήθέλησε ν’ άφήση νά το φέρη ή Τριαντα
φυλλιά ήτις είχεν ικανόν φορτίον.

—  Μαρκέλλα ! άνεφώνησεν ό πονηρός.
ΤΙ νεάνις άκούσασα την φωνήν τού 'Ιουλίου 

άπέβλεψε πρός αυτόν καί προσήλθε ύπό τό πα
ράθυρου έφ’ ού ϊστατο ό νέος.

—  Τόν θέλεις τόν άδελφόν μου άνδρα; τήν 
ήρώτησε πριν προφθάση τις νά τον αναχαίτιση.

Βροχή νωπών οσπρίων, γογγυλίων, καρωτών, 
μικρών κοομμυδίων, κουνουπιδίων κατέρρευσε καί 
κατεκάλυψε τό έ'δαφος. Καί οί εξ οφθαλμοί οί 
έν τώ έστιατορίψ μείναντες έστράφησαν πρός τάς 
χεϊρας τής νεάνιδος, ήτις έκράτει έτι τό κάνιστρόν 
της. Ώστε τής Τριανταφυλλιάς τό κάνιστρόν 
έξέφυγε των χειοών της.

  Μά γιά όνομα τού θεού! άνεφώνησεν ή
γηραιά, έτσι ξαφνίζουν τούς άνθρώπους ; ά, μπά. 
μπά, μπά, μπά, μπά μπά ! μά δέν κάνουν 
έτσι παιδί μου !

—  Μά γιά νά σου είπώ Τριανταφυλλιά, 
« νάχωμε καί τό νού μας η , ύπέλαβεν ό ’Ιούλιος, 
δέν είπαμε γιά σένα πώς σε γυρεύουν γιά ’παν
τρειά- άμ’ τότε κ’ έγώ δέν ’ξέρω τί θά ’γινότανε- 
όχι μόνον το κάνιστρόν σου θά σου ’ξέφευγε, μά, 
θαρρώ καί σύ θά έκατρακυλιόσουν μαζί μ’ αύτά.

—  Έγώ! έγρυξεν ή Τριανταφυλλιά καί έπε- 
δόθη εις τήν περισυναγωγήν των διεσπαρμένων 
οσπρίων της καί λαχανικών.

'II δέ Μαρκέλλα όρθια πρό τού παραθύρου, 
είχεν άποθέση έπί τού έξέχοντος χείλους του τό 
κάνιστρόν τ-ης, καί εσταυρωμένα; έχουσα τάς χεί-
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ρας έστήριζεν αύτάς έπί τού κανίστρου. Ίσταμέ- 
νη δέ ούτω ώς πεπειραμένη οικονόμος, ένευε τούς 
οφθαλμούς πρός τήν γην, αί παρειαί της ήσαν 
ρόδιναι, ή ψυχή της άνω κάτω ύπό στροβίλου 
νέων ιδεών.. .Τί λέγω νέων; "Οχι! παλαιών ήδη, 
άλλά τώρα τα; ήσθάνετο καλώς. Δέν ήσαν νέαι 
ίδέαι αί έμπήγουσαι εις τήν καρδίαν της τήν 
γλυκύπικρον έκείνην λεπτοτάτην αιχμήν.

—  Λοιπόν, Μαρκέλλα, δέν άποκρίνεσαι; ήρώ- 
τησεν ό Ιούλιος άγο>νιών σχεδόν έπί τη σιωπή 
τής νεάνιδος. Τόν θέλεις ναι ή όχι;

—  Δέν είξεύρω! άπεκρίθη ή νεάνι; ύψοϋσα 
πρός αυτόν τούς τεταραγμένους οφθαλμού; της. 
Τάχα έκεινος...θέλει ;

Καγχασμός μέγας άπεκρίθη εις τήν έρώτη- 
σιν ταύτην τής Μαρκέλλας, καί ό ’Ιούλιος πη- 
δήσας άπό τού παραθύρου εΐλκυσεν εις τήν οικίαν 
—  άλλά διά τής θύρας όμως— τήν Μαρκέλλαν 
ούδέν πλέον νοούσαν. II θεία ’Ιουλία εΐλκυσεν 
έλαφρώς τό έπί τού παραθύρου κάνιστρόν, όπερ 
άπολέσαν τό στήριγμά του διέτρεχε δεινόν κίν
δυνον, καί το άπέθηκεν έπί τής τραπέζης, καθ’ 
ήν στιγμήν οί δύο νέοι ένεφανίζοντο.

—  Λοιπόν! θέλει; ήρώτησεν ό κ. Βρεώ έκπε- 
πληγμένος πως έπί τοΐς γινομένοις. Ό 'Ροβέρτος 
ϊστατο ώχρότατο; καί ούδέν λέγων.

—  Ναι, είπεν ή Μαρκέλλα, άλλά τοσούτον 
έλαφρά, ώστε τό ναι τούτο ήτο πνοή μάλλον 
ή λέξις.

Ό Ροβέρτος άνεπνευσεν άνακουφισθείς, καί 
έτεινε πρός αυτήν τάς χεϊρας:

—  "Αχ ! μικρή μου μαθήτρια ! είπε, είχες μο
ναδικόν διδάσκαλον.

—  Καί καλόν οδηγόν ! είπεν ή Μαρκέλλα, ό 
όποιος ελπίζω ότι θά μείνη καί εις τό έξης οδη
γός μου.

ΙΙά/τες έχάρησαν καί πάντες ήσπάζοντο άλ- 
λήλους- αίφνης δέ ή νεάνις άποσπωμένη τών άγ- 
καλών τής θείας Ιουλίας είπεν:

—  Ά μ ’ ό πατέρας ; άν τυχόν καί δέν θελήση ;
ΙΙάντες προσεΐδον άλλήλους καταπεπληγμέ-

νοι, διότι ό Σίμων δέν ήτο εξ έκείνων τών συμβι
βαστικών άνθρώπων περί ών δύναταί τις νά ε"χη 
βεβαιότητά τινα. ΊΙτο ικανός νά μ.ή συναινέση 
είτε έκ πείσματος είτε δι’ οΐον δήποτε άλλον 
λόγον.

—  Μού ήλθε μία ιδέα, καί τότε θά έχω σή
μερον δύο, καί δέν είνε τόσον άσχημον- διότι ύ- 
πάρχουν άνθρωποι εις τούς όποιους έρχεται καί 
μία ιδέα καθ’ έβδομάδα καί άκόμη όλιγώτερον! 
Εγώ τον είξεύρω τόν κύριον Μονφόρτ, πρέπει νά 
τον προκαταλάβωμεν. Τώρα άμεσοι; θά ίδήτε !

—  θά του γράψω, είπεν ή Μαρκέλλα διστά- 
ζουσα, άλλά καί σεις θά ήτο καλόν νά του έ- 
γράφετε . ..

—  Όλοι μας; είπεν ό ’Ιούλιος γελών νά του

γράψωμεν όλοι έν γράμμα, μίαν οικογενειακήν 
έγκύκλιον. Άλλά καί αυτό δέν βλάπτει ! Έγώ 
όμως δέν την παραιτώ τήν ιδέαν μου.

—  Δέν θά 'πάγη ή Μαρκέλλα εις τό σχολεΐ- 
ον ; είπεν αίφνης ό κ. Βρεώ.

—  Βέβαια μέχρι νεωτέρας άποφάσεως, είπεν ή 
θεία Ιουλία μετ' άκρας άξιοπρεπείας.

—  ΙΙώς, τώρα ;
—  Τώρα ίσα ίσα ! ΙΙώς θέλετε μία κόρη νά...
Καί επανέλαβε τήν συνήθη άγόρευσίν της- ή

θελε δέ έξακολουθήση, έάν μή ό ’Ιούλιος άνέκραζε 
συνάψας τάς χεϊρας καί κλίνας τά γόνατα ένώ- 
πιόν της:

—  Έν ονόματι πασών τών άρετών, πάντων 
τών καθηκόντων, έν όνόματι όποιου δήποτε θέ- 
λετε, μη έπιμένετε, χρυσή μου θεία, νά φύγη 
σήμερον. Αΰριον ναι, άλλά όχι όμως σήμερα!

II πρότασις αϋτη άντέκειτο προς πάσας τάς 
περί ηθικής άρχάς τής θείας, άλλ’ όμως έπειδή 
δέν ήθελέ ποτε νά δυσαρεστή τούς άλλους, συγ- 
κατένευσε.

ΙΙαρευθύς δέ δ ’Ιούλιος όρμήσας ε”λαβε τόν πί
λον του.

—  Καί πού πηγαίνεις; ήριύτησεν ή θεία.
Ό ’Ιούλιος άντί πάσης άπαντήσεως έξέτεινε 

καί έκίνησε τάς χεΐράς του ώς τηλέγραφος ένα- 
έριος, εθηκε τά δάκτυλα έπί τών χειλέων του 
καί άπήλθε τρέχων, ώς φοβούμενος μήπως διαφύ- 
γη τό μυστικόν του.

— ΙΙού πηγαίνεις; ήρώτησεν ή Τριανταφυλλιά 
έμφανιζομένη αίφνης έπί τού ουδού τής θύρας.

Ή  θεία Ιουλία ενευσεν άμηχανοδσα καί ά- 
πελπις, άλλ’ ή άξιόλογος θεράπαινα δέν την ε"- 
βλεπε πλέον. Είχε τό βλέμμα προσηλωμένον επί 
τού νεαρού ζεύγους οπερ ϊστατο όρθιον πρό τού 
παραθύρου. Κάί ή μέν Μαρκέλλα έστήριζε τήν 
μίαν τών χειρών της έπί τού χείλους τού παρα
θύρου, ό δέ 'Ροβέρτος παρά τό θρονίον τού πα- 
τρός του προσέβλεπε πρός αυτήν μετά τοσαύτη; 
άγάπης καί σιωπηλής ευφροσύνης, ώστε ήσαν 
μία χαρά νά τους βλέπη τις.

—  Λοιπόν, είπεν ή Τριανταφυλλιά, τί κάνο- 
μεν έδώ ; Παντρευόμαστε ή δέν παντρευόμαστε;

—  Παντρευόμαστε, είπεν ό κ. Βρεώ μετά σκι
άς τινο; τής πάλαι ποτέ ζωηρότητάς του, καί 
ελπίζω, Τριανταφυλλιά, ότι θά μας κάμης περί
φημο νυφιάτικο τραπέζι.

—  Ά !  « ώς έδώ καί μή παρέκει » αύτά δέν 
τα άκούει ή Τριανταφυλλιά· τό τραπέζι τώρα τό 
κάνουν 'ς τό ξενοδοχείο, προσέθηκε μετά περι- 
φρονήσεως άνεκφράστου. Καί ξενοδοχεία «άλλο 
τίποτα ».

Καί ύψώσασα τούς ώμους έπραύνθη πως καί 
ήρώτησε τόν 'Ροβέρτον.

—  Καί πότε «νάχωμε καλό ’ρώτημα»;
—  Τίποτε άκόμη δέν είξεύρομεν, Τριανταφυλ
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λιά μου, άπεκρίθη δ νέο; μειδιών. ΙΙρέπεινάπε- 
ριμείνωμεν κα'ι τήν άδειαν του κυρίου Μονφόρτ.

—  Καλέ ξημέρωμα ! ύπέλαβεν ή Τριαντα
φυλλιά έξαφθεΐσα.

—  Καί άν είπή όχι; προσέθηκεν -ή Μαρκέλλα 
ής το χαριέστατον πρόσωπον αίφνης ώχρίασεν.

Ή Τριανταφυλλιά ύψωσε την δεξιάν της χεί- 
ρα ρέχρι του ύψους των οφθαλμών της. Τούτο 
δέ ήτο 5είγρα σφοδράς άγανακτήσεως.

—  Νά είπή όχι ; Ά ρ ’ άύτό δά θέλω καί ε'γώ, 
για νά σου τον στρώσω ’μπροστά, καί « νά του 
δείξω έγώ πόσ’ απίδια βάζ’ δ σάκκος ». Δεν ξέ
ρει άκόρα « τΐ ράμματα έχω γιά τη γούνα του »!

—  Τριανταφυλλιά ! είπεν ή Μαρκέλλα ϊκετευ- 
τικώς, συλλογίσου πώς είνε πατέρας ρου, καί 
ρ’ αγαπά ..  .

—  Βρέ παιδάκι ρου, δέ λέγω όχι, είπεν ή 
μαγείρισσα πραϋνθεϊσα διά ριάς, ρά τι τη θέλω 
τέτοια αγάπη, νά ρή σ’ άφίνη νά /αρής τήν α
γάπη σου οπως τέ θελ’ ή ορεξί σου.

II θεία ’Ιουλία έφριξεν ένδομύχως έπί ενδε
χόμενη συγκρούσει του Μονφόρτ καί της φοβέρας 
Οεραπαίνης, άλλά δέν απέδειξε τίποτε

Ό  ’Ιούλιος επανήλθε την στιγμήν καθ’ ήν βα- 
ρυνθέντες νά τον περιμένωσιν, ήτοιράζοντο νά κα- 
Οίσωσιν εις την τράπεζαν.

—  Έτσι θά τα κάνης όληρέρα νά κατασκο
τώνεσαι καί νά τρέχης άπάνω κάτω; ε”γρυξεν 
ή Τριανταφυλλιά αγριωπή ετι έκ της εριδος ήν 
συνήψε κατά φαντασίαν ρ-ετά τού Μονφόρτ έν 
τω μζγειρείφ.

 "Οχι, καλή ρου Τριανταφυλλιά, εξαιρετι-
κώς το έκαμα, άπεκρίθη δ 'Ιούλιος ρετ' ασυνήθους 
γλυκύτητος.

Έν τούτΟις πάντε; άπέβλεπον πρός τόν νέον 
ερωτώντες αυτόν διά τών βλερ.μάτων. Άλλ’ ε
κείνος ήτο απαθής.

Άποκορισθέντων τών επιτραπέζιων σκευών 
μετά τό φαγητόν, πάσαι αί κεφαλαί ήσαν κε- 
κλιρ,έναι έπί τής τραπέζης. προσηλωρ.έναι εις 
τήν άπό κοινού σύνταξιν επιστολής συγκινητικής 
ρελλφύσης νά καταπείση τόν Μονφόρτ, αναιρούσα 
πάσα; τάς πιθανάς ενστάσεις του καί τάς ράλλον 
απροόπτους. ΊΙ θεία’Ιουλία είχε τήν γραφίδα,—  
ευτυχώς είχε θραύσει τήν άριστεράν χεΐρα, πλήν 
δέ τούτου ήσθάνετο ρόνον έλαφράν τινα νάρκω- 
σιν — καί ύπό τήν έρπνευσιν αυτής αί ρητορικαί 
φράσεις άλεπάλληλοι διέτρεχον έπί τού χάρτου 
ρετά τοσαύτης ταχύτητος καί αφθονία;, ώστε 
ήρίσεια δωδεκάς φύλλων κατεκαλύφθη ρ.ετ’ ού 
πολύ.

—  Δέν θα τα διαβάση αύτά, έπανελάρ.βανε 
σκωπτικώς δ 'Ιούλιος. Θά ρου επιτρέψετε, σεβα
στή ρ.ου θεία, νά σας παρατηρήσω ο τι αν άρχί- 
σωρεν νά τον ζαλίσωρεν, θά ρας στείλη ολους 
ρ.ας καί ε’γώ δέν εϊξεύρω πού. Δέν θά τα δια-

βάση ολα, καί επειδή τό προοίυ.ιόν σας είνε πολυ 
ρεγαλήτερον άπό τόν επίλογον.. .

—  'Ιούλιε! είπεν ή θεία ρ.ετ’ αυστηρότητας, 
άλλ’ ό ανιψιός της «δέν τα ήκουεν αύτά», καί είς 
άπάντησιν διέστρεψε τό πρόσωπόν του ρετά πολ- 
λού ρέν σεβασρού καί αγάπης άλλά δεικνύων 
ότι « δέν ίδρωνε ταύτί του »  . ίίάντες δέ ίδόν- 
τες τόν ρορφασρόν του τούτον άνεκάγχασαν.

—  Γράψε σύ τό λοιπόν, είπεν ή θεία ρετά 
ρεγαλοπρεπείας, προσπαθούσα νά άναλάβη τήν 
σοβαρότητά της. Κόπιασε νά ίδούρε τήν προκο
πή σου, σύ πού ’ξέρει; νά έπικρίνης τούς άλλους.

 Έγώ; είπεν ύ ’Ιούλιος ρετ’ άθωότητος, έγώ
είρ.αι άνθρωπος τών ρικρών περιόδων, τών συν- 
τόρων φράσεων . . .  Έγώ δέν εϊρ.αι άξιος. Άλλά 
άς δοκιράσωρεν.

Έπανέλαβον αύθι; τήν έργασίαν καί ολίγον 
πρό τής περπτης ώρας ή έπιστολή άπήλθε προ- 
περπορένη ύπό τών ευχών όλης τής οικογένειας 
καί τών στεναγμών τής Μαρκέλλας ήτις ήθελε 
νά άναγκάση έαυτήν νά ρή έλπίζη άλλ' ή καρ- 
δία της έπέρενεν όρως θέλουσα νά πετάξη είς 
τόν ουρανόν ώς κορυδαλλός.

Ή  έσπέρα παρήλθε καί έπειτα ή νύξ Τήν δ’ 
ε’πιούσαν, λίαν πρωί ή Μαρκέλλα κατέβη είς τόν 
ψοδώνά της καί ρετά πέντε λεπτά τής ώρας ύ 
'Ροβέρτος εύρέθη παρ’ αυτή κρατών τό κλαδευτή
ρων καί τό κάνιστρον,ΐνα παραλάβη τά ρεραραρ- 
ρένα άνθη. Μετά τόν ροδώνα ήλθον είς τάς δια
φόρους συστάδας, καί διά τού σιδηρού κτενιού 
έκαθάρισεν τό χώρα ούτως ώστε ουδέποτε άλλο
τε είχον Ιδη τοιαύτην περιποίησιν. 5Ηλθεν έπειτα 
ή ώρα τού ταχυδρορείου, ή άνάγνωσις τών έφη- 
ρερίδων καί τέλος τό πρόγευρα.

Ό  ’Ιούλιος άπό προηας ένεφανίζετο καί πάλιν 
έξηφανίζετο ρετ' άγωνίας. Προδήλως ήτο εμφρον· 
τις καί δέν ήδύνατο νά ρείνη πολύ έν τω αύτω 
τόπω. Έκάθισεν ορως είς τήν τράπεζαν ρετά 
τών άλλων. Άλλ’ αίφνης άντηχήσαντος τού κω- 
δωνίου τής θύρας ήγερθη καί έπήδησεν άπό τού 
παραθύρου ρετά τοσαύτης δρμής, ι'ύστε ή θεία ’Ι 
ουλία άπέρεινεν ώς άπολιθωθέίσα.

Μετά δ ύο δευτερόλεπτα έπανήλθεν ό Ιούλιο; 
είς τό έστιατόριον διά τής καταλλήλου καί εύ- 
πρεπού; οδού, κρατών τερά/ιον χάρτου κυανού, 
καί είπε !

—  Έγώ καλά σάς το είπα, οτι άγαπώ τάς 
συντόρους φράσεις, άλλά βέβαια δέν έπεριρένα- 
τέ ποτέ σας οτι είραι καί τόσον πολύ λακωνικός. 
Ώ  δύναρις τού ηλεκτρισμού ! ώ ύπεροχή τής ι
δέας ρου! ’Ακούσατε ρίαν στιγρήν, ώ θνητοί, 
την άνάγνωσιν τών επισήμων τούτων ιστορικών 
εγγράφων καί σπουδαιοτάτων οσον ούδέν άλλο 
έγγραφον! :

« ΙΙαρίσιοι, 5 ’Ιουλίου, ρεσηρβρία. Σ ίμ ω τ  
Μο>·φύρτ, Ν έα κ  ' Γόρχηκ. Εγκρίνετε σύζυγον
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Μαρκέλλας Ροβέρτον Βρεώ; Επείγον. ’Απάν
τησες προκατεβλήθη. »

« Νέα Ί ’όρκη, 6 Ιουλίου, ώρα 6 π. ρ. Ί ο υ -  
.Ι ί (,) Βρεώ. Εγκρίνω,-έρχομαι, περιρένετε . »

Ό  Ροβέρτος άνατινάξας τό χειρόρακτρόν του 
ώρρησε πρός τόν άδελφόν του καί τον κατη- 
σπάσθη.

—  Νά τί άξίζει νά έ’χη κανείς ολίγον άποθε- 
ρατικόν κεφάλαιον διά τάς άνάγκας του, καί ρά 
τήν αλήθειαν δέν είνε καί ακριβά άναλόγω; τής 
εύχαριστήσεως τήν οποίαν ρας έπροξένησε. Τό ύ- 
περωκεάνιον καλφδιον είνε λαρπροτάτη έφεύρεσις.

Ούδείς βεβαίως έφάνη εναντίας γνώρης.
*

Ό Μονφόρτ ήλθε καί ή έλευσις αυτού ε’νεποί- 
ησεν είς πάντας χαράν ρεγάλην. Άλλά καί αυ
τό; είχεν ύποφέρη πολλά έν τή ξενητεία. Διότι 
άλλοτε οτε ένόριζεν οτι είνε ρόνος καί έρηρος έπί 
γής, ή ροναξία δέν τον έβάρυνε, δέν τον έπίεζεν· 
άλλά ήδη ρετά τών άλλων εύγενών αίσθηρά- 
των είχεν είσδύση είς τήν ψυχήν του καί ή ανάγ
κη τού νά αίσθάνηται εαυτόν άγαπώρενον, καί 
διά τούτο ή δευτέρα αϋτη εξορία του έφάνη είς 
αυτόν πικροτέρα καί αφόρητος.

Ή ήρερος χαρά τού τέκνου του, ή φιλόξενος 
ύποδ εςίοισι; τής οικογένειας Βρεώ ένεστάλαξαν 
είς τήν καρδίαν του βάλσαρον, ού ή παραρυθη- 
τική ενέργεια έγένετο έπαισθητή καθ' ολον αύ- 
τού τόν ρετ' έπειτα βίον.

Ό  κ. Βρεώ καί δ Σίρων έξ άπαντος θά έζή- 
λευον άλλήλους καί θά ήριλλώντο τις πρώτος νά 
περιποιήται καί θωπεύη τά τεκνία τής Μαρκέλ
λας· τούτο δέ θά ήτο τό ρόνον νέφος τής ρακα- 
ρίας αυτών ύπάρξεως. Άλλ' ορως δ Θεός τών 
οίκτιρρών άπεστειλε δύο άρρενα, καί έκάτερο; 
τών πάππων άρπάσας έν, άριλλαται ήδη νά το 
διαφθείρη διά τών θωπειών, νά το κάρη ραρ- 
ρόθρεπτον ή, ράλλον είπεΐν, παππόθρεπτον, τρ ε .Ι- 
Λ οχαδεμένον-

Ευτυχώς δ ’Ιούλιος είνε εκεί, καί χρείας τυχού- 
σης, τούς κάρνει τάς δεούσας παρατηρήσεις.

Ή Τριανταφυλλιά ε"χει κατάλευκον τήν κό
ρην, άλλά θά ζήση εκατόν έτη καί επέκεινα 
ΊΙ δέ κυρά Ζαλίνη είνε ή έπίσηρος παιδαγωγός 
τών τεκνίων τής Μαρκέλλας.

Τ  Ε Λ Ο Σ

Άδάραντες έπί άσχήρου κεφαλής δροιάζουσι 
πρός φάρον έπί σκοπέλου : καθιστώσι καταφανές 
τό κακόν ρέρος, έφ’ ού είσι τεθειμένοι.

Πανταχου όπου ακούεις νά τραγφδούσιν είρ- 
πορείς νά σταρατήσης άφόβως. Οί κακοί δέν ϊ -  
χουσιν άσματα.

Η Φ ΥΣΙΟ ΓΝ ΩΜ ΙΑ  ΚΑΙ ΤΑ  ΑΙΣΘ1ΙΜΑΤΑ

Ύπό τόν τίτλον τούτον δ διάσηρος ’Ιταλός 
φυσιολόγος Μαντεγάτζας έξέδωκεν εσχάτως σύγ- 
γραρρα περιεργότατον καί τά μάλα ενδιαφέρον. 
Χάριν τών άναγνωστών τής Ε σ τ ία ς  θέλορεν 
σταχυολογήσει έκ διαφόρων κεφαλαίων αυτού 
τήδε κάκεϊσε τά κυριώτατα καί ράλλον προσιτά 
τοϊς πολλοϊς ρέρη. Άρχόρεθα δέ σήρερον διά Τού 
κεφαλαίου δ’περ επιγράφεται:

ΤΑ’ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΤ IΙΡΟΣΩ1ΙΟΓ

Τ ο  μ,έτωπον.

Μετά τόν όφθαλρόν τό ρέτωπον εινε ύ πιστό
τερος διερρηνεύς τής νοηροσύνης· άνέκαθεν δ’ ή 
εύρύτης καί ύψηλότης αύτού έθεωρήθη ώς εν τών 
συστατικών τής τελείας καλλονής. ΤΊνδέ σύρφιυ- 
νος καί πρός τήν φύσιν ή έκτίρησις αΰτη, καθό
σον ίδιον τών άγχινουστέρών φυλών ήτο τό εΰρύ 
καί ύψηλόν ρέτωπον, ενώ τών πνευρατικώς ύπο- 
δεεσ -έρων χαρακτηριστικωτάτη ήτο πάλιν ή τού 
ρετώπου στενότης.

«
Λίαν σχετική πρός τό ρέτωπον είνε ή τών 

όφρύων καρπυλότης. Απαντα δ’ αϋτη καθ' υπερ
βολήν ρεγάλη παρά ταίς ταπεινοτέραις τών φυ
λών συνδυαζορένη πρός ρέτωπον στενόν καί 
πεπιεσρένον

•
II καρπυλότης τών οφρύων θεωρείται ώς έν 

τών διακριτικών σημείων τού ανδρικού φύλου. Λί 
γυναίκες έχουσι τάς όφρύς ήκιστα ή ούδόλως 
καρπύλας, τό δέ ρέτωπον στενόν καί ανεπτυγμέ
να; τάς προεξοχάς αύτού, δπως καί τά παιδία.

★

Υπάρχει γεωμετρική τις ταξινόμησις τών με- 
τοίπων είς τρεις κατηγορίας άναλόγως τού σχή
ματος αύτών: είς μέτωπα όμ α .Ιά ,χνρ τα  καί χο ΐ- 
.1α. 'Αποδίδονται δέ καί διάφοροι ιδιότητες 
αμφιβόλου ακρίβειας είς τούς κεκτηρένου; διάφο
ρον σχήμα ρετώπου. Οί εχοντες δραλόν τό ρέ
τωπον λέγονται αγαθοί την φύσιν, οί κυρτομέ- 
τωποι ισχυροί την ψυχήν, ήκιστα δ' αξιοζήλευ
τοι θεωρούνται οί ίδιοκτήται κοίλου ρετώπου.

Ο ε οφ θαλμοί.

Τά ρ.αλλον άξιοοημείωτα συστατικά τών ο
φθαλμών είνε ή έκφρασις, τό σχήμα, ή θέσις, τό 
χρώμα, ε”τι δέ αί όφρύς καί αί έπισκιάζουσαι αύ- 
τούς βλεφαρίδες.

*
’Οφθαλμός μέγα; ρή προεξέχων τής κόγχης 

| έγγίζει πρός τήν ιδανικήν τελειότητα όφθαλ-
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μού. Έν γένει δέ μεταξύ τών διαφόρων λαών 
οί Άριοι, οί Σημίται καί πλεΐστοι τών Μαύρων 
τής ’Αφρικής είνε μεγαλόφθαλμοι, ένω οί Μογ- 
γόλοι καί οί πλεΐστοι τών Μαλαισίων έχουσι 
μικρούς οφθαλμούς.

«

Ώς πρός το σχήμα ΰπάρχουσιν οφθαλμοί στρογ- 
γύλοι, προεξεχοντες, αμυγδαλωτοί, όριζόντειοι ή 
διευθυνόμενοι λοξώς προς ττ,ν ϊ̂να ή προς τούς 
κροτάφους. Παρά ταϊς Άρίαις φυλαις καί ταϊς 
Σημιτικαΐς ώς καί παρά τοϊς λευκοϊς τής Πολυ
νησίας εύρίσκομεν αμυγδαλωτούς οφθαλμούς. Είνε 
δ’ ούτοι μετά τής πλούσιας στεφάνης μακρών 
βλεφαρίδων εν τών χαρακτηριστικών τής καλ
λονής τών ’Ανδαλουσιών. Το χαρακτηριστικόν S i 
τούτο δεν παρέλειψεν ό A. Musset εις την 
'A rd a .lo v a ia r  του :

V r a i  D ie u !  L o r s q u e  s o n  o e il 
S o u s  la  f r a n g e  d e s e s  r e s e a u x . . .

*

’Οφθαλμοί λοξώς επικλινείς πρός την ρίνα είνε 
ίδιοι τών Μογγόλων καί τινων φυλών τής ’Αμε
ρικής. Παρ’ ήμϊν συμβαίνει ενίοτε τό εναντίον- 
ή εξωτερική άκρα τού οφθαλμού είνε χαμηλότε
ρα τής εσωτερικής. Τοιούτοι είνε οί τόσον πρω- 
τοτύπως καί παραδόξως ωραίοι οφθαλμοί τής 
πρώην αύτοκρατείρας τών Γάλλων Ευγενίας.

*
Οί οφθαλμοί λίαν προσεγγίζοντες ή απομακρυ

νόμενοι άλλήλων καθίστανται δυσειδείς. Ίδια 
δ’ έν τή πριότη περιπτώσει ή φυσιογνωμία προσ
λαμβάνει τι τό ζωώδες. "Αν S i προεξέχωσι τής 
κόγχης ή είνε βαθέως κεχιοσμένοι έν αυτή,, τό 
βλέμμα αυτών καθίσταται βλοσυρόν, θηριώδες 
ή θλιβερόν.

*

Οί οφθαλμοί ποικίλλουσιν άπείρως κατά τό 
χρώμα τής κόρης, καθόσον ή ίρις συνίσταται έκ 
δύο ζωνών διαφόρου χρώματος, συγκιρνώνται δ’ 
έν αϋταίς συνήθως αί ραβδώσεις τρίτου τινός 
χρωματισμού. Ώς έκ τού συνδυασμού τών χρω
μάτων τούτων δύσκολον είνε να περιλάβή τις πάν- 
τας τούς οφθαλμούς εις ώρισμένας κατηγορίας.

*
Συνήθως λέγουσι μαύρους τούς οφθαλμούς 

εκείνους όσοι έχουσι την κόρην βαθέος καστανού 
χρώματος, άλλα πράγματι ούδέ είς οφθαλμός 
μαύρος υπάρχει έπί τής γής.

*
Δύναται τις να διαίρεση τούς οφθαλμούς είς 

τεφροχρόους, κυανούς, πρασίνους καί φαιούς. Καί 
οί μέν τεφρόχροοι, πράσινοι καί κυανοί οφθαλμοί 
εύρίσκονται συνήθως μετά τού χρωματισμού τής 
μορφής καί τής κόμης τού ξανθού τύπου, οί δέ 
φαιοί άπαντώσι πάντοτε σχεδόν παρά τώ με-

λαγχρινώ τύπφ. Συμβαίνει ένίοτε τό έναντίον 
κατά παοάβασιν τού συνήθους καί ή άντίθεσις 
αϋτη άρέσκει, καθόσον ή σπανιότης έξασκεί με- 
γάλην έπίδρασιν επί τών καλαισθητικών κρίσεων 
ήμών.

*
’Αποδίδονται συνήθως είς τά διάφορα χρώ

ματα τών οφθαλμών καί διάφορα προσόντα· οΰτω 
οί βαθύχροοι οφθαλμοί θεωρούνται μάλλον κατάλ
ληλοι πρός ε”κφρασιν πάθους καί ήδυπαθείας, 
ένώ οί διαυγείς τό χρώμα άποπνέουσι γλυκύ- 
τητα καί καλοσύνην.

*

Έν γένει προτιμότεραι φαίνονται αί μάλλον 
έντονοι αποχρώσεις τών οφθαλμών, καί διά τούτο 
εύρίσκομεν ώραιοτέρους τούς μέχρι μελανότητος 
φαιούς οφθαλμούς ή τούς έχοντας τό διαυγέστε- 
ρον γαλανόν χρώμα, καί δέν άξιοΰμεν προσοχής 
πολλής τούς τεφροχρόους, τούς πρασινωπούς καί 
τούς έχοντας α χ ρ ω μ ά τισ το »· χ ρ ώ μ α , κατά τινα 
εύφυά έκφρασιν.

*
Οί οφθαλμοί ποικίλλουσι κατά τήν λάμψιν, 

ή τις μεγάλως παραλλάσσει τήν έκφρασιν. Ό  ο
φθαλμός ανθρώπου, οστις γελά, όμιλεΐ, σκέπτεται 
μετ’ ένεργητικότητος φωτοβολεί, δ οφθαλμός 
βλακός ή ασθενούς σχεδόν δέν έχει λάμψιν.

*

Αί όφρύς, τά βλέφαρα, αί βλεφαρίδες είνε 
δευτερεύοντα, άλλά συντείνουσι μεγάλως είς τήν 
όλην έκφρασιν τής φυσιογνωμίας. Αί όφρύς δυ
νατόν νά είνε πυκναί, δασύταται ή σπάνιαι 
μέχρις άφανείας. Έν γένει θεωρούνται έντελεΐς αί 
μετρίως πυκναί, τοξοειδείς, καλώς διαγεγραμ- 
μέναι, έχουσαι ομαλόν τό τρίχωμα, είς τόν άνδρα 
πλατύτεραι, είς τήν γυναίκα μάλλον λεπταί. 
Συνενούμεναι διά μικρού τριχώματος προσθέτουσιν 
είς την φυσιογνωμίαν έκφρασιν τινά ένεργείας, 
ή τις δύναται νά φθάση ένίοτε καί μέχρι τραχύ- 
τητος καί θηριωδίας. Μόλις δ’ όραταί καθιστά- 
μεναι ώς έκ τού σπανίου τριχώματος άφαιρούσι 
πολύ άπό τήν έκφρασιν τού οφθαλμού καί άποτε- 
λούσι κυριώτατον στοιχείον άσχημίας.

*

Τά βλέφαρα δυνατόν νά είνε βραχέα ή μικρά, 
πλατέα, σαρκώδη, καθ’ ύπερβολήν άνεωγμένα 
κλπ. Αί δέ βλεφαρίδες μικραί, άτακτοι, ή 
τουναντίον μακραί, δμαλαί καί τέλος ακανθώδεις. 
Ώραϊαι θεωρούνται αί μακραί καί δμαλαί βλε
φαρίδες έλαφρώς έπισκιάζουσαι τάς παρειάς.

Ή
Δύο γεωμετρικοί κανόνες περί τελειότητος τής 

ϊινος τού διασήμου φυσιογνωμιστού Τοπινάρδου: 
α') Το μήκος αύτής πρέπει νά είνε οσον καί 

I τό τού μετώπου.
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€’) Τό κάτω μέρος αύτής νά είνε οσον τό τρί
τον τού μήκους της.

*
Άσχημοι ρίνες θεωρούνται ιδίως αί ομοιάζου- 

σαι προς τας τών πιθήκων, αί σιμαί, αί τεθλα
σμένα! ή αί λίαν μικραί καί μ ή έχουσαι παραλ
λήλους τούς μυκτήρας.

*

"Αν πρόκηται νά θυσιάσν) τις τούς γεωμετρι
κούς κανόνας τού Τοπινάρδου, προτιμά όμως τάς 
ρίνας, αϊτινες ύπερβαίνουσι τά μέτρα αύτού μάλ
λον ή τάς έλλιπεϊς. Ένω δέν παύομεν θεωρούν- 
τες ώραίαν γυναίκα, έστω καί έχουσαν μεγάλην 
τήν ρίνα, δέν δυνάμεθα όμως νά φαντασθώμεν 
καλλονήν μετά σιμής ή τεθλασμένης ρινός. Κοι
νώς μάλιστα καλούσιν αριστοκρατικής τάς με- 
γάλας, ιδίως τάς άετώδεις £>ΐνας.

*

Ή άετώδης ρίς δύναται νά έ'χτ, ένα ή δύο 
ύβους, ή μικρά όίς δύναται νά έχη ήνωοθωμένην 
τήν άκραν, όπερ παρέχει είς τήν μορφήν έκφρα- 
σίν τινα ιδιόρρυθμον καί προπετή. Ή τοιαύτη 
ρίς άπαντα ιδίως έν Γαλλία.

*

Κατά τινα ταξινόμον φυσιογνωμιστήν αί τέ- 
λειαι βενες διαιρούνται εις ίσχνάς, μακράς, αγ
κιστροειδείς, πλατείας καί σαρκώδεις.

*

Τά κινητήρια νεύρα τής ρινός διατελούσι σχε
δόν έν ατροφία παρά τω άνθρώπω. Όθεν σπανί- 
ως άνακινείται ή ρίς καί λίαν άσθενώς, μάλλον 
δ' εύκίνητά είσι τά πτερύγια έν ώρα όργής ή 
άπολαύσεως. Φαίνεται δτι αί κινήσεις αύται είνε 
μάλλον συνήθεις είς τάς ταπεινοτέρας φυλάς καί 
είς τούς μάλλον φιλήδονους ανθρώπους.

*
Άξιοπαοατήρητον καί τό έξης : δτι ή άκρα 

τής ρινός είνε πάντοτε σχεδόν ολίγον προσκλινής 
πρός τά δεξιά. Μήπως διότι συνήθως άπομυτ- 
τόμεθα διά τής δεξιάς χειρός έλκοντες έλαφρώς 
αυτήν πρός έκεί/ην τήν οιεύθυνσιν, ή ύπάρχει 
άγνωστός τις φυσιολογική αίτια ;

Χ ο  βτόμα.

"Αν δ οφθαλμός είνε τό έκφραστικώτατον μέ
ρος τής μορφής, άλλά τό στόμα είνε τό μάλλον 
συμπαθητικόν, καθόσον έν αύτώ συγκεντροΰται 
ήέκδήλωσις τού αισθήματος καί τήςήδυπαθείας. 

*
Δέν είνε δύσκολον νά συγκρίνη τις τήν δύναμιν 

τού οφθαλμού καί τού στόματος, καί δέν θά 
διστάση τότε νά δώση τήν υπεροχήν είς τό στό
μα. ’Απέναντι δύο ωραίων γυναικείων οφθαλ
μών δύναται ν’ άπομείνη τις έκθαμβος, θαυμά-

τοΜοε ιη '.  — 1884

ζων, άλλ’ άπέναντι ώραίου στόματος θ’ άπομεί- 
νη .. . έρωτευμένος. Ό  άκροβολισμός άνήκει είς 
τόν οφθαλμόν, άλλ’ ή άποφασιστική μάχη ά- 
νήκει είς τό στόμα.

*
Ό οφθαλμός είνε τό στερέωμα τού ουρανού, 

πρός τά όποιον ούδείς δύναται νά φθάση- τό στό
μα είνε ή γή ή πλήρης άρωμάτων, πλήρης εύ- 
χύμων καί ηδυπαθών καρπών.

*

Έν γένει αί μάλλον ύπέροχοι φυλαί εχουσι 
στόμα μέτριου μεγέθους, χείλη μάλλον λεπτά 
καί έλαφρώς τοξοειδή.

*
“Λσχημον θεωρείται τό στόμα όταν είνε πολυ 

μεγάλον, ή άπέχη τής ρινός πλέον τού συνήθους, 
καί όταν έχη σαρκώδη καί παχέα τά χείλη. 
Τό τελευταϊον δέ τούτο θεωρείται καί ώς χαρα
κτηριστικόν ήδυπαθείας.

*
Καί πάλιν ύπάρχουσιν οί ταζινομούντες τά 

στόματα ώς έκ τού σχήματος τών χειλέων είς 
τρεις κατηγορίας, καί νομίζοντες ότι διακρίνουσιν 
άγαθότητα είς τά στόματα, ών προεξέχει το άνω 
χείλος, άτινα καλού σι καί σ τό μ α τα  αισθηματικό., 
τιμιότητα καί ειλικρίνειαν είς τά έχοντα ές ίσου 
προτεταμένα τά χείλη, άτινα πάλιν καλούσι 
σ τό μ α τα  ε ίΛ ιχ ρ ίγ η , χαρακτήρα εύεοέθιστον είς 
τά έχοντα έλαφρώς έκκρεμές τό κάτω χείλος, ά- 
τενα τέλος όνομάζουσι σ τό μ α τα  ευερέθιστα .

Τ ό  πηγούνιον.

Εύμορφον θεωρείται π η γ ο ύ η ο ν  στρογγυλούμε- 
νονή ώοειδές μάλλον προεξέχον παρά τώ άνδρί ή 
παρά τή γυναικί. Τά άγκιστροειδή η η γ ο ύ η α  
μεταδίδουσιν είς τήν όλην φυσιογνωμίαν τραχυ- 
τητά τινα άπέχουσαν τής χάριτος καί τής αγα
θότατος.

*
Κατά τινα παρατηρητήν τό προεξέχον π η -  

γ ο ύ η ο ν  είνε χαρακτηριστικόν θετικού άνθρώπου, 
τοιούτο δ' έν γένει είνε τό π η γ ο ύ η ο Υ  τού κατ’ 
έςοχήν θετικού λαού, τού Βρετανικού, τουναν
τίον δέ Χ ηγούτιοΥ  πεπιεσμένον δηλοί επιπολαιό
τητα. Οί πρόγονοί μας ένόμιζον ότι δηλωτικώ- 
τατον πανουργίας χαρακτηριστικόν ητο το οςυ
καί μυτηρόν πηγούηοΥ - 

*

Όσοι άγαπώσι τά έχοντα μικρόν λακκίσκον 
.τη γού τια , άς μάθωσιν ότι κατά τινα φυσιογνω
μιστήν ό λακκίσκος έκεϊνος σημαίνει μείζονα 
χάριν έν τω σώματι ή έν "τή ψυχή.

Α λ ηαρειαί.

Αί παρειαί δέν προεξέχουσι μεγάλως παρά 
τοϊς λευκοϊς καί τοϊς μαύροις· αί προεςέχουσαι
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παρειαί είνε κυρκύτατον χαρακτηριστικόν τής 
μ.ογγολικής φυλής. ΙΙαρ’ ήμ.ιν θεωρείτο« άσχημος 
ή προεξοχή αυτών (καί τό πολύ πεπιεσμ.ένον 
ούχ ήττον.)

Τ α  ύ ια .

Τά ώτα είνε τό ήκιστα εκφραστικόν μ.έρος 
τής φυσιογνωμίας και τό μάλλον άκινητούν. Καί 
ως εκ τής θέσεως 'V αυτών τής σχεδόν κεκρυμ- 
μένη; παίζουσιν όλως δευτερεύον πρόσοοπον ε'ν 
τή έκφράσει τής φυσιογνωμίας. Οΰδέν ήττον 
πάντες όμολογούσιν ότι τελείας κατασκευής ώτα 
συμπληρούσι τήν καλλονήν του προσώπου.

*

Δυσειδή ώτα είνε τα μεγάλα καί πρός τά 
πλάγια εξέχοντα, εύμορφα δέ τά μικρά, ώόειδή, 
καλώς προσκεκολλημένα κατά μήκος τού κρα
νίου και εντελή εν τω σχηματισμό» τών πτυχών 
και όιπλώσεων.

Ο ί  ό«5όντες-

Έν οσω το στόμα μένει κεκλεισμένον, οί 
όδόντες δέν φαίνονται, άλλ’ ευθύς ό»ς άνοιχθή, 
οί όδόντες άναλαμβάνουσι σπουδαιότατον μέρος 
έν τή φυσιογνωμία, προστιθέμενοι είς αυτήν ιός 
στοιχεΐον θαυμασμού ή τρόμου, συμπάθειας ή 
αποστροφής. Οί ωραιότεροι όδόντες δέν δύνανται 
νά καταστήσωσιν ένα άνθρωπον ώραίον, άλλ’ 
όδόντες αχρείοι άρκοϋσιν ϊνα καταστρέψωσι τήν 
καλλονήν καί αυτής τή; Αφροδίτη; τής Μήλου.

*

’Ως πρός τήν ποιότητα τών όδόντων πάντες 
συμφωνούσιν οτι ώραϊοι εϊνε οί μικροί, κανονικοί, 
πυκνοί, μη προεξέχοντες, εχοντε; χρώμα λευκόν 
ή άποκλϊνον ελαφρώς πρός κυανήν τινα άπό- 
χρωσιν.

* \
Οί άσχημοι όδόντες διά τήν καλλονήν είνε 

ο,τι αί κηλΐδες διά τόν ήλιον. Καί επειδή ή τών 
όδόντων υγιεινή είνε ταύτοχρόνως καί υγιεινή 
τής καλλονής, οί όδοντοϊατροί είνε άξιοι πάσης 
τιμής ιός κυριώτατοι εύεργέται τής άνθρωπότητος.

Δ ·

II δημοτικότης οϊα τήν σήμερον υπάρχει δέν 
είνε πρόληψις ύπέρ τού έ'χοντο; αυτήν, άλλά κατ’ I 
αυτού. "Οταν ή δημοτικότης αποκτάται διά τής I 
κολακείας τού δήμου, διά τή; εξυπηρετήσει·»; 
τών ταπεινοτέρο»ν τού πλήθους όρέζεων, τότε πρέ
πει νά είνε βδελυκτή είς πάντα έντιμον άνθρω
πον. Οί έχοντες καθαρόν χαρακτήρα ε”χουσι τό 
θάρρος νά λέγωσι τήν αλήθειαν καί όταν αότη 
είνε άντιίηαοτική.

Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ

Έγεννήθην έν Βαυαρία, παρά τόν ’Ρήνον ό 
πατήρ μου, βαρόνος άνευ βαρονείας, όπερ συνηθέ· 
στατον έν Γερμανία., ένυμφεύθη ε’ς έρωτος παρή- 
λιξ ήδη, καί άψηφών τάς προλήψεις τής εύγενείας, 
τήν θυγατέρα ένός έμπορου, μεθ’ ής έζησεν ευ
τυχής. ΊΙ μήτηρ μου ή το ωραία, αξιέραστος και 
άγαθή.

’  ·  T i l X  'Μονος κχρπος  του γαρ,ου τούτον, ουτινος την 
γαλήνην ούδέν νέφος διετάραξεν έπί δωδεκαετίαν, 
ή μην έγώ. Ό πατήρ μου άπέθανε, τό τραύμα 
υπήρξε διά τήν μητέρα μου σκληρότατον· άλλ 
εΰρε παραμυθίαν έν τή ανατροφή μου, εις ήν άφω- 
σιώθη καθ’ ολοκληρίαν.

’Εσπούδασα τήν ιατρικήν έν Έίδελβέργη, έδω- 
κα τάς έξετάσει; μ.ου, έλαβα τό δίπλωμά μου, 
ή δέ μήτηρ μ,ου, ή όποια οτε εξηταζόμην ηλθε 
παρ’ ίμοί όπως μ.’ ένθαρρύνη, άπο την χαράν της 
έξέβαλε τά πένθιμα αυτής ενδύματα, καί έπα- 
νήλθομ-εν περιχαρείς είς τήν μικράν πόλιν μας 
καί τήν προσφιλή μας οικίαν. Πρωίαν τινάή μή
τηρ μου είσελθούτα είς τό όωμάτιόν μου μ.οί 
παρέδωκεν όλην τήν χρηματικήν αϋτής περιου
σίαν. ΊΙρνούμην νά τήν δεχθώ, διατεΐνόμενος ότι 
τή άνήκε, καί οτι ώφειλε νά τήν διαχειρίζηται 
ή ιό ία, άλλ’ ή μήτηρ μου έπέμενε καί έπί τέλους 
έδέχθην. “Αλλως ούδαμώς προέβλεπον τότε ότι 
αύτή ή περιουσία θά διεκινδύνευεν είς χεϊρά; μου!

Έθεσα έπί τής θύοας τής οικίας μας όρειχαλ- 
κίνην πλάκα, έφ’ ής ήτο κεχαραγμένον τό όνομά 
μου καί περιέμενον πελάτας, άλλ’ ολίγιστοι ηλ- 
θον. Μετά έν έ'τος ήρχισα νά ευρίσκω άδικον την 
πρός με περιφρόνησιν τών συμπατριωτών μ.ου, λη- 
σμονών οτι έλαχίστην δύναται νά έμπνευση έμ.πι- 
στοσύνην ώς ιατρός νέος είκοσι πέντε ετών. Αίφ
νης άνέγνων έν τινι έφημερίδι ότι ό μέγας όουξ 
γειτονικού Κράτους έθετεν είς διαγωνισμόν την 
θέσιν βοηθού τού νοσοκομείου τής πρωτευούσης 
του. Τή συγκατανεύσει τής μητρός μου μετέβην 
είς τήν πόλιν εκείνην, μετεσχον τού διαγωνισμού 
καί έλαβον τήν χηρεύουσαν θέσιν.

Έγκατέλειψα άνευ λύπης πόλιν, φανεϊσάν μοι 
τόσω άχάριστον καί μετέβην μ.ετά τής μητρός 
μου είς τήν νέαν θέσιν μου. Ηύχαριστήθημ.εν έκ 
τής νέας ήμ.ών διαμονής- έγώ έλάμβανον κατά 
μήνα έκατόν φλωοίνια, ή δέ μήτηρ μου, καλή καί 
ευπροσήγορος, συνήψε πάραυτα .αρκετά; σχέσεις

Μεταβαίνω ήδη είς σοβαρά τού βίου μου γε
γονότα, έξ ών δύναται τις νά έξαγάγη ώφέλιμ.ον 
μάθημα. ’ Γπήρχεν έν τή πόλει εκείνη δημόσιον 
χαρτοπαικτείον, ούτινος τό εισόδημα ήτο είς τών 
κυριωτέρων πόρων τού Μεγάλου Δουκός. Πολλάς 
ε’πραξα τρέλλας κατά τήν νεότητά μου, άλλ’ ου
δέποτε έπαιξα. Εΐδον λοιπόν μετά συγκινήσεως 
τήν οικίαν ¿κείνην, τήν καταβροχθίσασαν τοσαύ-
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τας περιουσίας, τοσαύτη ό’ ήτο ή πρός αύτήν άπο- 
στροφή μου ι’ύστε έπί οκτώ μ.ήνας ούτε έπάτησα 
είς αυτήν.

Είς συμμαθητής μου, έλθών χάριν διασκεδά- 
σεως είς τήν πόλιν έκείνην, ήθέλησε νά όοκιμάση 
τήν τύχην του είς τό χαρτοπαίγνιον και μέ πα
ρέλαβε μεθ’ εαυτού. Είσήλθον είς τό πανδαιμό- 
νιον εκείνο φρικιών, καί μόλις κατώρΟωσα νά 
επανεύρώ τήν αταραξίαν μου. Έν τούτοι; άνάγ- 
κη νά όμολογήσω ότι οϋτε ή οικία ούτε οί θαμ.ώ- 
νες αυτής είχόν τι τό άπαίσιον. Τά δωμάτια 
ήσαν πολύτελώς όιεσκευασμένα καί λαμπρώς φω- 
ταγωγημ,ένα, οϊ θαμώνες άνήκοντες, ιό; έπί τό 
πολύ, είς τήν καλήν τάξιν, περιεφέροντο είς τάς 
αίθουσας, ή ϊσταντο περί τάς τραπέζας τού χαρ
τοπαιγνίου, έξαίρετος ορχήστρα άνέκρουε τά έκ- 
λεκτότερα μουσικά τεμάχια, τό δέ άρωμα τών 
άνθέων τού Μαι'ου καί Ιουνίου είσήοχετο μετά 
τής νυκτερινής δρόσου διά τών ανοικτών παρα
θύρων.

Άλλ’ ό συρμός καί ή πολυτέλεια μάτην άνέ- 
πτυσσον τά θέλγητρα αύτών. Είς απάντων τά 
πρόσωπα άπεικονίζετο μεγάλη άπασχόλησις· οί 
οφθαλμοί κατά στιγμάς τινας έξηκόντιζον άστρα- 
πάς, τά όέ χείλη συνεστέλλοντο ή έόάκνοντο, έξ 
ού κατεφαίνετο τό ύποπτον τού μέρους· τέλος, ό 
έπί τών τραπεζών έκτεθειμένος χρυσός, καί ή 
ύπό σπασμωόικών χειρών σύμπτυξις τών τρα
πεζικών γραμματίο»ν κατήγγιλλε τό χαρτοπαί- 
γνιον. ’Ο φίλος μου έπαιξεν έπί τινα καιρόν, ότέ 
μέν χάνων καί άλλοτε κερόίζων, άλλά τέλος ή 
τύχη ηύνόησεν αύτόν. “Επαιξα καί έγώ ακολου
θών τά όιαβήματά του, καί έκέρόισα· τό κέρόος 
όεν ήτο σημαντικόν, άλλά τό κακόν έγένετο· 
μέ κατέλαβεν ή μανία τού χαρτοπαιγνίου.

ΙΙερί τό μεσονύκτιον άπεσύρθημεν, ό μέν φί
λος μου ευχαριστημένος όιότι έκέρόισε τριακόσια 
ή τετρακόσια φλωρίνια, τά έ'ξοόα τού ταξειόίου 
του, έγώ όε πολύ μελαγχολικός. Έπανελθών είς 
τήν οικίαν μου όέν ήόυνήθην νά κοιμηθώ καί 
ώρκίσθην ποτέ πλέον νά μή παίξω. Δυστυχώς 
όέν ¿τήρησα τόν όρκον μου. Μετά τινας ημέρας, 
ύπό άκαταμαχήτου όυνάμεως ωθούμενος, έπανήλ- 
θον καί πάλιν, καί έπί τέλους έγενόμην τέλειο; 
χαρτοπαίκτης.

Ή  πτώσίς μου ύπήρξεν εντελής καί ταχεία- 
παραόοθείς είς πάθος τού όποιου έγίνωσκον τόν 
κίνόυνον, άλλά όεν ύπώπτευον τήν ίσχύν, κατώρ- 
Οωσα ούχ ήττον νά τό κρατήσω μυστικόν από 
τήν μητέρα μου. Άλλ’είθε νά τό έμάνθανε, όιότι 
όιά τών παρακλήσεων καί τών θωπειών αύτής Οά 
κατώρθου νά μέ θεραπεύση. Έπεόόθην λοιπόν είς 
τό χαρτοπαίγνιον, αί <ϊέ πρώται άπόπειραί μου 
έστέφθησαν ύπό επιτυχίας, ώς συμβαίνει πάντοτε- 
άλλά κατόπιν έπήλθε τό έναντίον ηϋξησα τάς 
καταθέσεις μου, έχασα καί πάλιν, μικρόν ίέ κατά

μικρόν άπώλεσα όλας τάς οικονομίας μου- βρα- 
(ϊύτερον συνήψα χρέη- είτα προεξώφλησα καί 
άπώλεσα ένός έτους μισθούς, ημέραν S i τινα, 
ημέραν άπαισίαν, ήναγκάσθην νά φορολογήσο» 
τήν παρά τω συμβολαιογράφε κατατεθειμένη-» 
περιουσίαν τής μητρός μου.

Είκοσάκις άπεφάσισα νά όμολογήσω τά πάντα 
πρός τήν μητέρα μου, καί νά τήν παρακαλέσω 
νά μέ σώση άναλαμβάνουσα ταχέως τήν περιου
σίαν, την όποιαν άπερισκέπτως μοί εί/εν έμπι- 
στευθή, άλλά παρεκωλύθην ύπό κακώς έννοουμέ- 
νης εντροπής καί έκ τής παρ’ άπασι τοίς παί- 
κταις κοινής έλπί'ϊο; ότι ίσως θά έκέρίιζον όσα 
ίγ  ασα.

Επανήλθαν είς τήν αίθουσαν τού χαρτοπαι
γνίου μετά νέων χρημάτων, μετά ποσού σημαν
τικού, τό όποιον έχασα εντός ίύο ήμερων. IΙα— 
ράφρων έκ λύσσης καί λύπης παρέλαβον νέα 
χρήματα, έχασα καί αύτά- έπανέλαβον τό πεί
ραμα καί άπώλεσα όλην τήν περιουσίαν τής 
μ.ητρός μου.

Κατά τήν τελευταία-» ταύτην συμφοράν ένόη- 
σα όλην τήν φρίκην τού εγκλήματος μου. Εγε- 
νόμην ώσεί ηλίθιος- ή μήτηρ μου τό παρετήρη- 
σεν, ύποθέσασα S i ότι ή μην έρωτευμένο; ήρχισε 
νά μέ θωπεύη, άλλ’ αί Οι.»πεϊαι αύτής μ.οί ήσαν 
αφόρητοι, οί S i γλυκείς αύτής λόγοι, Sι’ ών μέ 
παρεκάλει νά τή εξηγηθώ, ήσαν τόσαι πληγαί 
εγχειριδίου διαπερώσαι τήν καρδίαν μου. «  II 
» μήτηρ σου κατεστράφη ! μοί έπανελάμβανε δι
ό ηνεκώς ή συνείδησίς μου- έξ αιτίας σου, άθλιε, 
» θ’ άναγκασθή νά παραιτηθή όλων τών έξεων, 
» αί όποΐαι άποτελούσι τό θέλγητρο·» καί τήν 
» παρηγοριάν τής ζο>ής. Οϋτε υπηρέτριαν θά 
» δύναται πλέον νά έ'χη, ούτε αναπαυτικήν οί- 
» κίαν, οϋτε άνθη είς τό δωμάτιόν της, ούτε 
» θεωρείο·» είς τό θέατρον !»» Μέ άπήλπιζεν ίδιο»; 
ή ανάγκη είς ήν εύρισκόμην νά τή όμ.ολογήσο) 
τήν αλήθειαν.

Ή απελπισία μ.ου μ.οί ένέπνευσεν ϋπερτάτην 
απόφασιν χύτη μ.έ καθίστχ μάλλον ένοχον άλλ’ 
ήδύνατο καί τά πάντα νά έπανορθώστρ. Έμ.ενεν 
είς τήν μητέρα μου ή εν τή γενεθλίφ μου πόλει 
οικία, τήν όποιαν δέν ήθελε νά πωλήση, άλλ’ 
έγώ τήν κατέπεισα. Ή τιμή τής οικίας ώρίσθη 
είς τετρακισχίλιχ φλωρίνιχ, τά όποια μοί παρε- 
δόθησαν πάραυτα. Ή  θέα τών χρημάτων τούτων 
απέδωκεν εις τό όλέθοιον πάθος μου όλην τήν 
δύναυ.ιν αυτού.

Έσκέφθην έπί τινας ημέρας, έσπέραν δέ τινα 
έξήλθον πεπεισμένο; ότι Οά έκέρδιζον εν τω χαρ- 
τοπχιγνίω οσα άπώλεσα. -Διηυθύνθην λοιπον είς 
τήν αίθουσαν τού χαρτοπαιγνίου, άλλ όποια 
διαφορά μεταξύ τής νυκτός ταύτης καί εκείνης 
καθ’ ήν είσήλθον διά πρώτον φοράν. Τότε ητον 
άνοιξις, πλούσιοι ξένοι ήρχοντο πανταχόθεν μέ
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βαλάντια πλήρη, ό δ' ενοικιαστής απέναντι ού- 
δεμιάς δαπάνης ώπισθοχώρει· άλλ’ ήδη πάντες 
οϊ πλούσιοι ξένοι είχον φύγει και ούτε άνθη ύπήρ- 
χον πλέον, ούτε πολυτελώς ένδεδυμένοι κύριοι, 
ούτε μουσική- το  χαρτοπαίγνιον άνελαβεν ολην 
αύτού την άσχημίαν.

Ήτο ψυχροτάτη καί μελαγχολική νύζ τού 
Νοεμβρίου· έπνεε παγετώδης καί σφοδρός άνεμος, 
ή δέ κατά τήν εποχήν των λουτρών τοσούτψ 
ζωηρά καί θορυβώδης πόλις τήν έσπέραν εκείνην 
ήτο κατηφής καί έρημος. Έβάδιζον ταχέως, διότι 
ή μήτηρ μου άπεσύρθη βραδύτερον τού συνήθους 
καί ήτον ήδη περίπου μεσονύκτιον. ΙΙρό τής ει
σόδου τού χαρτοπαικτείου επί τής λίθινης αύτού 
κλίμακος έκάθητο γυνή άθλίως ένδεδυμένη καί 
τείνουσα τήν χεΐρα ώσεί έζήτει ελεημοσύνην. 
Έκπλαγείς εκ τής ακινησίας καί τής σιγής αυ
τής έκυψα όπως τήν παρατηρήσω έκ τού πλη- f 
σίον, άλλ’ έκοιμάτο. Ή  καλύπτρα αυτής άπέ- 
κρυπτε μέρος τού προσώπου της, άλλ’ έμάντευέ 
τις ότι ήτο νέα καί ώραία. Ή δυστυχής μετέ- 
βη έκεϊ νά έπαιτήση, άλλα μικρόν κατά μικρόν 
άποναρκωθεϊσα έκ τού κόπου καί τού ψύχους άπε- 
κοιμήθη τείνουσα μηχανικώς τήν χεΐρα.

Έπειγόμην βεβαίως νά είσέλθω ΐνα ρίψω τόν 
περί των όλων κύβον, άλλ' οΰχ ήττον ε”στην συγ- 
κεκινημένος καί γοητευθείς έκ τής στάσεως καί 
τής καλλονής τής δυστυχούς νέας. ΤΙ οδός ήτο 
σκοτεινή, μεμακρυσμένος δέ φανός έρριπτε μόλις 
άμυδρόν φώς· ή νέα, διά κινήματος τό όποιον έ- 
καμεν ένώ έκοιμάτο άπεμάκρυνε τήν καλύπτραν 
άπό τού προσώπου της καί ήδυνήθην νά έξετά- 
σω αύτό. Είχεν ώραίαν ξανθήν κόμην, οί δέ ο
φθαλμοί της. καίτο: κλειστοί, έφαίνοντο μεγάλοι, 
ήδύνατο δέ τις νά μαντεύση ότι ήσαν θελκτικοί. 
Αληθές ότι τό πρόσωπον αύτής έν γένει ένέ- 
φαινε στερήσεις καί ταλαιπωρίας. Είχεν ηλικίαν 
δεκαέξ ϊως δεκαεπτά ετών, τά δέ παλαιά άλ
λα καθαρά ενδύματα αύτής έτήρουν ε”τι τά ίχνη 
εύτυχεστέρου παρελθόντος.

Τό χαρτοπαίγνιου δέν είχεν ετι καταπνίξει 
έν τή ψυχή μου παν γενναΐον αίσθημα. Έδά- 
κουσχ ίδών τήν καλλονήν, τήν άθωότητα καί 
τήν δυστυχίαν εκείνην. Αίφνης ή νέα έκινήθη 
καί ήκροάσθην «Διά τήν μητέρα μου! διά τήν 
μητέρα μου! a έλεγεν ένώ έκοιμάτο. Εςαγα- 
γών των θυλακίων μου εν χρυσούν νόμισμα το 
έ’θηκα εις τήν μικράν χείρά της καί είσήλθον όρ- 
μητικώς εις τήν οικίαν.

Είσήλθον εις τήν αίθουσαν τής ρο .Ιίνα ς  καί 
ήρχισα παίζων. Κατ' άρχάς έκέρδιζον, εΐτα έχα- 
νον. Έχασα, έχασα καί πάλιν, μετά δέ μίαν 
ώραν εΐχον χάσει καί τάς τέσσαρας χιλιάδας 
φλωρίνια.

ΤΙγέρθην γαλήνιος καί άτάραχος κατά τό 
φαινόμενου, άλλ' έκλονούμην διευθυνόμενος εις

τήν θύραν. Κατέβην τήν κλίμακα σκοντάπτων 
εις πάσαν βαθμίδα, άλλά δέν έφοβούμην πλέον 
ν' άποθάνω έκ κεραυνοβόλου άποπληξίας, διότι 
ό ψυχρός άήρ, προσβαλών τό μέτωπόν μου άπέ- 
δωκε τήν κυκλοφορίαν εις τό αίμά μου. Έςέβα- 
λον άράς άπελπισίας καί λύσσης, ή δέ ιδέα τής 
αυτοκτονίας διήλθε διά τού εγκεφάλου μου ώς 
άπαισία άστραπή, καί παρεδέχθην αύτήν κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν. Ό  ποταμός εύρίσκετο έγγύς, 
καί άπεφάσισα νά £>ιφθώ εις αυτόν. ’Εσκεπτόμην 
ήδη τούτο ότε ό πούς μου προσέκρουσεν επί τής 
πτωχής νέας ήν είχον ελεήσει. Έκοιμάτο πάν
τοτε καί δέν είχε μεταβάλει στάσιν. 'Εντός τής 
ισχνής καί λεπτής αύτής χειρός ήκτινοβόλει έτι 
τό χρυσούν νόμισμα τό όποιον τή είχον δώσει.

Έστην πρός στιγμήν άφικόμην εις τήν χει- 
ροτέραν πράξιν τής ζωής μου- ή ομολογία αύτής 
μοί είνε οδυνηρά, άλλ’ έπεχείρησα την άφήγησιν 
ταύτην άκριβώς πρός καταισχύνην μου. Χαρτο
παίγνιου! πάθος βδελυρόν! εις όποιας άτιμίας 
ώφειλες νά μέ ρίψης ! Είχον κλέψει την μητέρα 
μου, ΰπερ ήτο πολύ κακόν έκλεψα καί την δυσ
τυχή νέαν ή όποια έκοιμάτο έκεΐ, πρό τών 
οφθαλμών μου. Πράγματι τήν έκλεψα. Τή άφή- 
ρεσα τό χρυσούν νόμισμα, τό όποιον τή ειχον 
δώσει.

’Π δυστυχής ούτε τ-ήν ελεημοσύνην είχε πα
ρατηρήσει ούτε τ-ήν κλοπήν. «  Διά τήν μητέρα 
μου! διά τ-ήν μητέρα μου!» είπε καί πάλιν, ένώ 
οί δάκτυλοί μου έθιγον έλαφοώς τ-ήν χεΐρά της. 
Άνέβην ήσύχως τ-ήν κλίμακα, φοβούμενος μη την 
έξυπνήσω, έν πλήοει δέ συναισθήσει τής άτιμου 
πράξεώς μου είσήλθον εις τ-ήν αίθουσαν τού χαρ
τοπαιγνίου.

"Οταν έφθασα πλησίον τής p o .lira c  ό ύπάλ- 
ληλος έφώναζε· « Κύριοι, τό παιγνίδι άρχίζει!» 
Έρριψα τυχαίως τό χρυσούν νόμισμά μου, καί 
κατέπεσεν έπί τού άριθμού 36. Έκέρδισα 36 
χρυσά νομίσματα. Έθηκα καί τά 36 έπί τού 
ερυθρού, καί τό χρώμα τούτο έκέρδισεν. Έθηκα 
όλην τήν κερδηθεΐσαν ποσότητα έφ’ ένός άριθμού 
καί πάλιν έκέρδισα. Έτρεμον, νέφος διήλθε πρό 
τών οφθαλμών μου, τά ωτά μου έβόμβουν, έπαι
ξα ώς οϊνοβαρής, ώς φρενητιώδης, καί έκέρδισα. 
Κατά παν νέον κέρδος ήκουον άμυδρώς πέριξ μου 
γέλωτα;, επιφωνήσεις, ψιθυρισμούς, άλλ’ εγώ ού- 
δαμώς εί; ταύτα προσέχων έπαιζον ώς πκράφρων, 
καί ¿κέρδιζα, ¿κέρδιζα πάντοτε. At χεΐρες καί 
τά θυλάκιά μου ήσαν πλήρη -χρυσού καί τραπε
ζικών γραμματίων. «Κερδίζει περισσότερα άπό 
εκατόν χιλιάδες φλωρίνια, » είπέ τις όπισθέν μου. 
Οί λόγοι ούτοι μέ κατέστησαν πάραυτα άταρα- 
χον. Εκατόν χιλιάδες φλωρίνια ! ήσαν περισσό
τερα τών όσων είχα χάσει ! Άπεχαιρέτισκ τού; 
συμπαίκτας μου καί άνεχώρησα.

Καταβαίνων τήν κλίμακα ένεθυμήθην τήν
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έπαίτιδα. Έσκέφθην νά τή έπιστρέψω τό νόμι
σμα συνοδεύων αύτό μετά πολλών άλλων άλλ’ 
είχεν αναχωρήσει. Μάτην τήν έζήτησα εις άπά- 
σας τάς πέριξ όδούς- διέποαξα μάλιστα τήν απε
ρισκεψίαν νά έπιστρέψω εις τό χαρτοπαικτεΐον 
καί νά ¿ρωτήσω τόν θυρωρόν αν τήν ¿γνώριζε. 
Δέν την είχεν ιδεί, ούδ’ ένεθυμεΐτο τοιούτον πρό
σωπον όποιον τώ περιέγραψα. Καταβεβλημένος 
ύπό τής συγκινήσεως έπανήλθον εις τήν οικίαν 
μου, τοαούτω δ’ ήμην κατάκοπος ώστε πάραυτα 
άπεκοιμήθην.

Την έπιούσαν καίπερ έχων ύπηρεσίαν έν τώ 
νοσοκομείψ, ¿ξύπνησα λίαν άργά καί μετέβην εις 
τό δωμάτιον τής μητρός μου.

—  Τί τρέχει ; είπε παρατηρούσα με· δέν 
ύπήγε; άκόμη εις τό νοσοκομείου; μήπως είσαι 
άσθενής ;

Έγονυπέτησα ένώπιόν της.
—  Οχι, τή είπον, δέν είμαι άσθενής, άλλ' άν 

τό έπιτρέπης, θά δώσω τήν παραίτησίν μου καί 
θά έπιστρέψωμεν εις τήν πατρίδα μας.

—  Πώς ! τί σημαίνει τούτο ;
Τότε, χωρίς ν’ άφήσω τήν ικετευτικήν Οέσιν 

μου, τή ώμολόγησα τά πάντα.
Ψιλτάτη μήτηρ! Καθ’ όλην τήν όδυνηράν 

ταύτην έξομολόγησιν τήν παρετήρουν, καί έν τού- 
τοις ή φυσιογνωμία αύτής ούτε άνησυχίαν ούτε 
οργήν έξέφρασεν άλλά στοργήν καί οίκτον. Κατε- 
βλήθην έκτής καλοκάγαθίας ταύτης,ήτις δι’ έμέ 
ήτο σκληρότερα τών σφοδροτέρων επιπλήξεων, 
ή δέ φωνή μου κατεπνίγη ύπό τών λυγμών καί 
τών δακρύων.

—  ’’Ας άφήσωμεν πλέον αύτά, μοί ειπεν ή 
μήτηρ μου έναγκαλιζομένη με- αμαρτία έξωμο- 
λογημένη δέν λέγεται αμαρτία. "Οσον δέ άφορα 
τήν παραίτησίν σου συμμερίζομαι τήν γνώμην 
σου- πρέπει νά τήν δώσεις- όχι διότι ύπάρχει διά 
σέ φόβο; διά τό χαρτοπαίγνιου, διότι είμαι βέ
βαια ότι διωρθώθης, καί ότι ποτέ πλέον δέν θά 
πατήσεις εις αύτό, άλλά διότι 0’ απέκτησες εις 
τήν πόλιν φήυ.ην χαρτοπαίκτου καί δυσκόλως θ 
αποκτήση,; την εμπιστοσύνην τού κόσμου- προτι
μότερου λοιπον νά φύγωμεν.

—  Άλλά πριν άναχωρήσωμεν θά μέ βοηθή
σεις νά έπανεύρω τήν πτωχήν εκείνην νέαν, χω
ρίς τής όποιας θά εΐμεθα ήδη κατεστραμμένοι;

—  “Ω ! ναι, ναι! πρέπει νά τ-ήν άνταμείψωμεν 
γενναίως, καί θά προσπαθήσω νά τήν κνακαλύψω.

Αυθημερόν μεταβάς εις τήν αστυνομίαν έδωκα 
τά χαρακτηριστικά τής έπαίτιδος, χωρίς νά εξη
γήσω τό παρακινούν με ένδιαφέρον, καί ¿φιλοδώ
ρησα γενναίως τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους 
όπως έργασθώσι μετά ζήλου.

Παρήλθον δύο εβδομάδες άνευ άποτελέσματος 
καί ήμην περίλυπος.

—  ΊΙ δυστυχής νέα, εσκεπτόμην, υπήρξε τό

ί παθητικόν όργανον, τό όποιον δ Θεός μετεχειρί- 
σθη διά τήν σωτηρίαν μου, διότι άνευ αύτής, 
άνευ τού χρυσού νομίσματος τό όποιον έσχον τήν 
ιδέαν νά δώσω καί ν’ άφαιρέσω άπ’ αύτής, ήμην 
κατεστραμμένος. Θά έφονευόμην, ό άθλιος, 0ά 
έφονευόμην ιός έγω'ίστής καί άνανδρος, ή δέ μή
τηρ μου στερουμένη ταυτοχρόνως τής περιουσία; 
καί τού υιού της τί θά έγίνετο ! . . . 'Οφείλω 
λοιπόν εις αυτήν τήν δυστυχή τήν περιουσίαν μου, 
τήν ζωήν μου, καί τό πάντων πολυτιμότερου, 
τήν σωτηρίαν τής μητρός μου. Καί δέν θά τή 
άποδείξ ω τήν εύγνωμοσύνην μου, άλλά θά έξα- 

| κολουθή πενομενη καί πάσχουσα ; Συνωμολόγησα 
πρός αύτήν ιερόν χρέος καί αδύνατον νά ήμαι ευ
τυχής έφ’ όσον δέν πληρώσω τό χρέος τούτο !

Ούτως εσκεπτόμην περί τής έπαίτιδος, ίσως 
δέ εις τήν έπιθυμίαν τού νά τήν έπανεύρο» δέν 
ήτο ξένη ή άνάμνησις τής καλλονής καί τής παι
δικής αύτής χάριτος.

Τέλος ημέραν τινά, καθ’ ήν έπανήλθον οϊκαδε 
άσθμαίνων καί άποτεθαρρηκώς έκ τού ανωφελούς 
τών διαβημάτων μου, ή μήτηρ μου σπεύσασα 
πρός συνάντησίν μου μοί είπεν·

—  Παιδί μου, νομίζω ότι ηύρα έκείνην, τήν 
όποιαν ζητούμεν.

Καί χωρίς νά έξηγηθή, πλειότερον, ένευσε πρός 
μίαν ύπηρέτριαν κρατούσαν κάνιστρον πλήρες ζο»ο- 
τροφιών νά μάς άκολουθήση. Καθ’ όδόν μοί διη- 
γήθη τά τής άνακαλύψεώς της. Μετεβαίνομεν 
παρά τή χήρα ύπαξιωματικού τίνος, άποθανόν- 
τος πρό μικρού. II νέα ήτο μονογενής τού ύπα- 
ξιωματικού θυγάτηρ. Αί δύο γυναίκες ¿στερούντο 
πόρων, ώς έκ τής ένδειας δέ, τών στερήσεων καί 
τών θλίψεων ή μήτηρ ήσθένησεν έπικινδύνως- ή 
θυγάτηρ έ'ρραπτε νυχθημερόν, άλλά τό προϊόν 
τής έργασίας ταύτης δέν έξήρκει πρός ίκανοποίη- 
σιν τών αναγκών αύτών. Οί γείτονες, δυστυχώς 
καί αυτοί, ύπερεπήνουν τήν άρετήν καί τήν 
ιΰραιότητα τής νέας.

ΕφΟάσαμεν εις έν προάστειον τής πόλεως καί 
έστ/ιμεν ένώπιον άθλιας οικίας- είσήλθομεν εις σκο
τεινόν διάδρομον, ανήλθομεν σκοτεινοτέραν κλί
μακα καί έφθάσκμεν εις τό δεύτερον πάτωμα, 
καί τελευταΐον έκεΐ εντός δωματίου, άνευ παρα
πετασμάτων, άνευ επίπλων, άνευ πυοός, πλησίον 
άθλιας κλίνης έφ’ ής έκειτο γυνή ετοιμοθάνατος, 
είδον καί άνεγνώρισα πάραυτα τήν έπαίτιδα. Γο
νυπετής παρά τό προσκεφάλαιον τής μητρός της 

ι τής εδεδε ποτόν τι.
—  Δέν είνε αύτή; μοί είπεν ή μήτηρ μου 

κύπτουσα εις τό ούς μου.
—  Ναι, ναι, μητέρα .
—  Ά ,  τόσω τό καλλίτερου!
Έπλησιάσαμεν εις τή·» κλίνην. Ή νέα, καθ’

1 ον χρόνον έξήταζον τήν μητέρα της, μέ παρετήρει, 
I ζητούσα ν' άναγνώση εις τούς οφθαλμούς μου



τήν περί της άσθενοϋς γνώμην μου· τό τρωτόν 
¿νόμισα οτι ή ασθενής δέν διέτρεχε κίνδυνον θα
νάτου, καί έσπευσα νά δηλώσω τούτο, άλλ’ ή 
χήρα, σειούσα τήν κεφαλήν:

—  Κύριε ιατρέ, είπε, Οά η το δυνατόν νά σωθώ 
πρό δεκαπέντε ήμερων, άλλ' ε'πρεπε νά έχωμεν 
ολίγα χρήματα διά ν’ άγοράσωμεν Ιατρικά, καί 
ημείς μόλις είχαμεν ν'άγοράζωμεν ψωμί. “Εστει
λα τρεις νύκτας τήν θυγατέρα υ.ου να ζητήση 
ελεημοσύνην, άλλ’ οϊ άνθρωποι είνε σκληροί καί | 
τίποτε δέν τής έδωκαν· τέλος ό Θεός σας έστειλε 
πρός ήμάς, άλλα σάς παρακαλώ νά φροντίσετε 
διά την δυστυχή θυγατέρα μου, ή όποια Οά μείνη 
όλως διόλου ορφανή εις τον κόσμον. Δι’ εμέ είνε 
πολύ άργά. Δέν είνε πλέον καιρός νά μέ σώσετε.

Οί λόγοι ούτοι, καθιστώντές με τοσούτω άμέ- 
σως ύπεύθυνον τού θανάτου τής δυστυχούς εκεί
νης, έσπάοαξαν τήν ψυχήν μου.

—  θάρρος, τή είπον, ή κατάστασίς σας δέν 
είνε τόσον σοβαρά όσον νομίζετε.

Άντί άπαντήσεως έμειδίασεν είρηνικώς, μετά \ 
δέ στιγμιαίαν σιγήν είπεν·

—  Δέν χρειάζομαι πλέον ιατρόν άλλά ιερέα: σάς 
παρακαλώ λοιπόν νά τόν προσκαλέσητε αμέσως.

’Λνάμνησις φρικαλέα! εξιλασμός μεγαλείτερος 
τοϋ σφάλματος! Ή  δυστυχής είπεν άλήθειαν 
ή άσθένειά της τοσοϋτον είχε προοδεύσει, ώστε 
ητο άδύνατον πλέον νά θεραπευθή. ’Λπέθανεν 
ευχαριστούσα καί εΰλογοϋσά με, ενώ ώφειλε, είχε 
μάλιστα καί δικαίωμα νά μέ καταοάται.

II μήτηρ μου παρέλαβε τήν όοφανήν, τήν ι 
παρηγόρησε, τήν ένεθάρρυνεν εγώ ε’δωκα τήν . 
παραίτησίν μου καί ήτοιμάσθημεν νά έπανέλθωμεν | 
εις τήν πατρίδα μας παραλαμβάνοντες καί τήν 1 
1’ερτρούδην (οϋτως ώ·/ομάζετο ή έπαϊτις.) Καί | 
έπραΰνθη πως ή πρώτη αύτής λύπη. άλλά παρά 
τάς φροντίδας καί τάς προσπάθειας ήμών όπως 
τήν καταστήσωμεν εύτυχή ήτο πάντοτε μελαγ
χολική. Ή  ώχρότη; αύτής ηύξανεν έκάστοτε, 
επειδή δέ πρός τοϋτο ούδείς ύπήρχε φυσικός ■ 
λόγος, ή μήτηρ μου, ύποθέσασα ότι ε'πασχενήθι- | 
κώς τήν παρεκάλεσε νά τή έξηγηθή. II Γεο- 
τρούδη τότε πιεσθεισα ώμολόγησε τό μυστι
κόν της.

"Οταν ε”ζη άκόμη ό πατήρ της, έσχετίσθη 
μεθ’ ενός νέου, οστις ήθελε νά τήν νυμφευθή, 
άλλ’ οί γονείς του, ε’χοντες περιουσίαν τινά, ήρ- 
νήθησαν ένεκα τής πτωχείας τής Γερτρούδης.
Μετά μικρόν οί γονείς τής νέας άνεχώρησαν μετοι- 
κήσαντες εις τήν πόλιν εις ήν καί άπέθανον, οί 
δέ δύο έρασταί δέν είδον πλέον άλλήλους, άλλ’ 
αί καρδίαι των έμειναν πισταί, ώς άπεδείκνυον 
τουλάχιστον αί πρός τήν Γερτρούδην έπιστολαί 
τοϋ νέου. Άλλά παρά τάς έπιστολάς ταύτας ή 
νέα δέν ήλπιζε νά συγκατανεύσωσί ποτέ οί γονείς 
τοϋ έραστοϋ αυτής εις τόν γάμον τούτον.

—  Διατί νά μή μου είπής τοϋτο ταχύτερα; 
ειπεν ή μήτηρ μου έναγκαλιζομένη αυτήν.

Καί χωρίς ούδέν νά μοι είπη έγραψε πρός 
τού; γονείς τού νέου ότι ε’κ καθήκοντος εύγνωμο- 
σύνης ήναγκάζετο ν' άσχολήθή περί τοϋ μέλλον
τος τής Γερτρούδης. άν δ’ ό υιός των τήν ήγά- 
πα πάντοτε, τήν έπροίκιζε μέ είκοσακισχίλια
φλωρίνια.

Ή  άπάντησις υπήρξε καταφατική, ή δέ μήτηρ 
μου άνέγνωσε τήν επιστολήν πρός τήν Γερτρού
δην, ήτις μή δυναμένη νά πιστεύση εις τόσην 
ευτυχίαν ήρνήθη νά δεχθή τόσω μεγάλην ευεργε
σίαν· όταν ή μήτ/)ρ μου μοί έγνωστοποίησε τούτο, 
τήν ήκουσα ώχριών καί χωρίς οΰδέ λόγον νά είπω.

—  Αλλά τι ε’χεις λοιπόν; μοί είπε. Δέν μοϋ 
έπανέλαβε; είκοσάκις οτι συνωμολογήσαμεν πρός 
τήν Γερτρούδην ιερόν χρέος καί ότι δέν θά ήσαι 
εντελώς ευτυχής πριν ή έ ξ ο φ λ ή σ ω μ ε ν  τό χρέος 
τούτο ;

—  Ναι, ναί, μητέρα, εΐνε άλήθεια.
—  Λοιπόν, ή νέα υπανδρεύεται σύμφωνα μέ 

τήν κλίσιν τής καρδίας της. Δέν τής χρεωστοϋ- 
μεν πλέον τίποτα. "Εσο εύτυχής!

Δέν άπήντησα. Έστήριξα τήν κεφαλήν επί 
τής χειρός μου καί έβυθίσθην εις Ρεμβασμόν, 
άλλ’ όταν ή μήτηρ μου έξήλθε δέν ήδυνήθην 
νά κρατήσω τήν λύπην μου καί έκλαυσα· ό οίκτος 
καί ή πρός τήν Γερτρούδην ευγνωμοσύνη μετε- 
τράπησαν μικρόν κατά μικρόν εις βαθύτερο-/ 
αίσθημα· καθ ήν δέ στιγμήν ή μήτηρ μου τήν 
έδιδεν εις άλλον ¿νόησα ότι τήν ήγάπων.

(Μετάφρασις.) Ο ι .  Ι . ι ι Ι ο ι ι ΐ .

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ Μ Α Κ Α ΡΤ

Εις τών δοκιμωτέρων Γερμανών λογογράφων 
I διηγείται τό έπόμενον άνέκδοτον περί τού πρό 

τίνος έν Βιένν/·, άποθανόντο; μεγάλου καλλιτέχνου 
Χάνς Μάκαρτ έν τώ βερολιναίω εικονογραφημένο) 
3ο1ιθΓβι·’8 Εαηιίϋβι^ΙαΙΙ :

« "Οτε πρό δύω ετών ό ήδη άπό τής ζωή; 
μεταστάς α ρ ισ το τέχ ν η ς  τοϋ  γυμ,νοϋ ένυμφεύετο 
τό δεύτερον, άπετόλμησα τήν αστειότητα νά 
σκιαγραφήσω μεθυγραφικώς τόν τρόπον, καθ' ον 
ό μέγας σιωπηλός —  διότι τοιούτος ήν ό Μά
καρτ— έμνηστεύσατο τήν Βέρθαν Λίνδα. Άφη- 
γήθην λοιπόν τάδε:

Πρό τριών έτών έν τινι καλλιτεχνική πανηγύ- 
ρει τής Βιέννης ό Μάκαρτ παρεκάθητο τή τότε 
άκόμη ώς πρώτη όρχηστρίδι τού βιενναίου αύλι- 
κού μελοδράματος θαυμαζομένη Βέρθα Λίνδα.
Περί τό μεσονύκτιον ή δεσποινίς Λίνδα ένόμισεν, 
ότι συνέλαβε λέξεις τινάς άπό τού στόματος τοϋ 
Μάκαρτ. Ήκροάσθη πρός τά έκεί ε'κπληκτος, 
άλλά τό παν ήν ήρεμον. Ό  περίφημος βραχύλο
γος καλλιτέχνης έκέντα δι' άργυροϋ πτυαρίου έπί
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'Αριάδνης τινός έκ παγωτού βανίλλιας έσχημα- 
τισμένης, καί έγεύετο σιωπηλός τών ψυχρών 
θελγήτρων τής μ.υθολογικής γυναικός.

Έγένετο I '/, μετά τό μεσονύκτιον. Οί πλεί- 
στοι ήδη παρεσκευάζοντο πρός άναχώρησιν, οτε 
ή Βέρθα Λίνδα, ένώ έφλυάρει μετά τοϋ φιλοτέ
χνου κόμητος Δ*, είδεν αίφνης πρό αύτής τόν Μά
καρτ μή δυνάμενον νά κρύψη είδός τι έξάψεως. 
Τήν έθεώρησεν έμφαντικώς καί τά χείλη του 
ήνοίχθησαν:

—  Χεϊρα I είπεν.
Ή όρχηστρίς ήτένισε τόν σπάνιον μικοόσωμον 

άνδρα έκπεπληγμένη.
—  Χεΐρα! έπανέλαβε·/ ό Μάκαρτ καί εις τόν 

τόνον δΓ οΰ έλεγε τοϋτο ένυπήρχεν ελαφρό; χρω
ματισμός άγανακτήσεως.

Ή δεσποινίς Λίνδα δέν τόν ένόει. ίίαρετή- 
ρησε τάς χεϊρά; της, άλλ' ούδέν άξιοπαρατήρη- 
τον είχον. Ό Μάκαρτ άπεχώρησεν άγανακτών.

Παρήλθον δύω ε'τ/-,. Εις τόν λαμπρόν χορόν 
τού αύλικοϋ μελοδράματος συνηντήθησαν καί 
πάλιν ό Μακαρτ καί ή Βέρθα Λίνδα. ΊΙτον ή 
πρώτη φορά άπό τής νυκτός εκείνης, καθ' ήν 
έβλέποντοείς καλλιτεχνικόν ενδιαίτημα. Ό περί- 
πυστος ζωγράφος δέν άπεμακρύνθη πλέον κατά 
τήν χορευτικήν ταύτην εσπερίδα άπό τό πλευρόν 
τή; ώραίας όρχηστρίδος, ήτις τό καθ έαυτήν 
είχε λησμονήσει τό προηγούμενου συμβάν. Νύν 
ή περίστασι; τη έπανήρχετο εις τήν μνήμην, 
καθόσον δέν είχεν έτι πλησιάσει πρός αύτήν ό 
Μάκαρτ διά βωβής ύποκλίσεως, καί πάλιν ¿ξε
στόμισε καθαρώς τό αινιγματώδες εκείνο χ ε ϊρ α  !  
Ίΐτο μεσονύκτιον σχεδόν. Ή  δεσποινίς Λίνδα 
καί πάλιν δέν ένόησεν τί ήθελεν, ώστε ή υπομονή 
τοϋ καλλιτέχνου έξηντλήθη. ΙΙερί τήν 3 παρά */, 
τής πρωίας έπανέλαβε :

—  Χεΐρα ! καί προσέθηκε, νά κάμης εύτυχή!
Ή  δεσποινίς Λίνδα άνέπνευσεν.
—  'Ομιλήσατε μέ τήν μητέρα μου, είπεν.
Ό μ ι . Ιή σ α τ ε  Ή  άξίωσις αΰτη κατετάραξε

τόν καλλιτέχνην. Έστρεψε τά νώτα τή όρχη
στρίδι καί φίλοι στενοί διεβεβαίουν, ότι έκ τών 
άλλοκότων τρόπων τοϋ Μακαρτ καί τών παντο- 
μιμικών του υπαινιγμών ήδυνήθησαν νά έννοήσω- 
σιν, οτι ό ζωγράφο; μετά τά παρεμβληθέντα 
αύτώ άνυπέοβλητα έμπόδια, παρητήθη πάσης 
σκέψεως περί γάμου. Ή όρχηστρίς, ήτις πρό πολ- 
λοϋ ώνειοοπόλει τόν πλήρη ένδιαφέροντος καλ
λιτέχνην, ήτον άπαρηγόρητος. Οϊ κοινοί άμφοτέ- 
ρων φίλοι συνεσκέπτοντο περι τοϋ πρακτέου καί 
έπί τέλους εις συνέλαβεν εύτυχή τινα ιδέαν.

—  Γράψε, τω είπε.
Καί ο Μάκαρτ διά κινήσεως τής κεφαλής 

πλήρους έννοιας, ε'δειξε τήν χαροποιάν συγκατά- 
Οεσίν του. Άλλο; φίλος συνέταξε τό γράμμα, δι’ 
ού ό καλλιτέχνης έζήτει τήν χεΐρα τής άγαπη- ,

τής του. Ό  Μάκαρτ ύπέγραψεν αύτό, καί όκτώ 
ημέρας βραδύτερου ό έφημέριος τής εκκλησίας 
έν ή έμελλε νά τελεσθή ό γάμο; ε“λαβε τήν εξής 
αύτόγραφον τοϋ καλλιτέχνου έπιστολήν :

α Σχετικώ; πρός τόν μεθαύριον τελούμενου 
» γάμον μου μετά τής δεσποινίδος Βέρθας Λίν- 
»  δα, σάς παρακαλώ νά θεωρήσητε τό να ΐ 
» μου ώς δοθέν, καθόσον δέν είμαι φίλος τής 
» πολυλογίας.

Χ ά η ;  Μ ά χ α ρ τ  ».

Οότως έτελέσθη ή μνηστεία τοϋ μεγάλου σιω 
πηλού ! »

Μετά έν τρίμηνον άφ’ ό του έγραψα τ’ άνω- 
τέρω, άνατυπωθέντα ύπο τών βιενναίων φύλλων, 
συνάδελφό; τις έν Βιέννη μ’ ¿γνώριζε μετά τοϋ 
περίφημου ζωγράφου έν τώ καφενείο) τώ έπί τής 
γωνίας της όδοϋ ΚϋΐΊηβΓ. Ή  συνδιάλεξις ήτο 
μονομερής. Ό Μακαρτ άνέφερεν, ότι πρό δύω 
έτών προσεκλήθη έπειγόντως εις Βερολίνου, οπω; 
ζωγραφίση κυρίαν τινά τής βερολιναίας άοιστο- 
κρατίας, άλλ’ ότι ούδεμίαν νο σ τα .Ιγ Ια ν  ήσθά- 
νετο διά τό Βερολίνου. Πολλάκις έν τούτοι; μέ 
ήρώτησεν άν ή έν λόγω κυρία ήτο ώραία, οπερ 
έγώ ¿νόμισα ότι ώφειλον νά θεολογήσω πρός τόν 
ε'ξοχον γνώστην τής γυναικείας καλλονής.

Ένω συνωμιλούμεν, ό φίλος μου μοί παρέσχε 
τήν κακήν έκδούλευσιν νά ύπομνήση τήν μονο
σύλλαβον μνηστείαν καί νά μέ καταγγείλη ώς 
τόν συγγραφέα. ’Επειδή δέ ό Μάκαρτ κατά τήν 
συνήθειάν του έμενε λίαν σοβαρό; εις ταϋτα, 
ήσθάνθην έμαυτόν δυσφοροϋντα καί έπωφελή- 
θην τής προσωπικής ταύτης συναντήσεως, όπως 
¿ρωτήσω τόν σπάνιον άνδρα, άν δυσηρεστήθη 
διά τήν άκακον ¿κείνην άστειότητά μου. 11 τα
ραχή μου πρέπει νά ήτο λίαν ευδιάκριτος, διότι 

ι ό καλλιτέχνης μέ διεβεβαίωσε διά τού Οετικω- 
τέρου τρόπου, οτι καί αύτός ό ίδιος ¿γέλασε διά 
τήν χαριτολογίαν.

Ό κοινός φίλος, οστις πρός τόν Μάκαρτ ήτο 
σχεδόν έμπιστος, άπετελείωσεν έν τούτοι; τήν 
προδοσίαν, άνακοινών τώ άριστοτέχνη, οτι έγώ 
τήν έπιοϋσαν έπέστρεφον εις Βερολίνου καί θά 

. ή μην εύτυχής έάν ήδυνάμην νά συναποφέρω 
οικαδε μικρόν καλλιτεχνικόν αύτόγραφον έκ τής 
χειρός του.

—  Άλλά πού νά τό κάμω;
—  Εδώ άμέσως, είπεν ό φίλος.
Τή στιγμή έκείνη ήρχετο πρός ημάς όδοθε- 

ράπων, οστις ώφειλε νά μάς φέρη άπάντησίν 
τινα. Ήγέρθημεν καί άπεμακρύνθημεν όλίγα 
βήματα, όπως όμιλήσωμεν μετ’ αύτού καί τώ 
δώσωμεν νέαν έντολήν. Οταν έλάβομεν καί 
πάλεν θέσιν περί την τράπεζαν, ό Μάκαρτ ενα
ποθέτω-/ έν μολυβδοκόνδυλου εις τό θυλάκιό-/ 
του, είπεν:

—  "Ετσι, τώρα είνε έτοιμον!



Έπί του μχρμάρου τής τρχπέζης ύπαρχε 
μικρόν γελοιογραφικόν σχεδιογράφησα, παρι- 
στών τόν Μάκσ.ρτ ώς I Ια,παγένον με κλεΐθρον 
είς το στόμα παρα τού' πόδας νεαρας γυναικός 
μέ τά γνωστό- χαρακτηριστική της Λίνδας. Το 
βάδος χρώμα τι αθίν διά καθιζημάτων του καφέ 
ένεποίει πολλην έντύπωσιν.

—  Άλλα πως νά το πάρω; ανέκραξα ενώ 
άπεπειρώμην ν' ανεγείρω την στερεώς καΟη- 
λωμένην μαρμαρίνην πλάκα.

—  Με συμπάΟειο, κύριε καΟηγητά, είπεν 
αίφνης ό διαβαίνων υπηρέτης του καφενείου 
βλέπων^υπαρά; κηλίδας καί σταγόνας καφέ επί 
του μαρμάρου.

Καί πριν η άποτελεκύση τόν λόγον άπέμαξε 
διά του ύπά μάλης μάκτρου τό μόλις λαβόν 
ϋπαρξιν σχεδιογράφημα.

Άφήκα κραυγήν οδύνης!
Τό πάν είχεν έξαφανισθη, ένώ εγώ ήμην 

έτοιμο: να ταζειδεύσω μέ όλην εκείνην την 
μαρμαρίνην πλάκα εις Βερολϊνον.

Οί άλλοι δύο ε'γελων ένώ εγώ διερρηγνυόμην 
ές οργής.

Ούτως άπώλεσα έν πολύτιμον αυτόγραφον 
από της χειρός του Μάκαρτ.

Ρ.
 — ---------

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ή  έπί τή; διατρήσεως τοΰ Παναμά εταιρία έδημο- 
σίευσεν Ικθεσιν, καθ’ ήν μέχρι μηνός 'Ιουλίου είχεν 
άποτελεσθή μόνον τ: εβδομηκοστόν μέρος τών εργα
σιών, έν ω συγχρόνως έδαπανήθη το Ικτον μέρος τοϋ 
κατ' άρχάς προϋπολελογισμένου κεφαλαίου προς 
αγοράν μηχανών καί παντοειδών εργαλείων. Έν 
Σουέζ διωρύχθησαν έν συνόλω 77,000,000 κυβικών 
μέτρων, έν Παναμά πρέπει νά διορυχθώσι περί τά 
1 10,000,000. Έν Σουέζ διήρκεσαν αί έργασίαι δέ
κα έτη, άλλα περί μεν τά τέλη τοΰ όγδοου είχε τε- 
λειωθή μόλις τδ τρίτον τών εργασιών, τά οέ «λλα 
δύο τριτημόρια συνετελέσΟησαν εν μια διετία. Η 
δλη δαπάνη έν Παναμά Οά άναβή εις 120,000,000 
δολλαρίων" θά έγκαιν-.οΟή δε έπισήμως ή διώρυς τή 
πρώτη Ίανουρίου 1890. Είκοσακισχίλιοι έργάται εκ 
τών νήσων Καριββή έκτισαν άπδ τοΰοε πόλιν ιδίαν, 
άπολαμδάνουσ: δε έκαστος δύο δολλάρια της ημέρας.

Παράδοξος διεθνής συνέντευξις έγένετο έσχάτως, 
λέγει γ·ερμανική έφημερίς, έπί τίνος σημείου ένθα συν- 
άπτονται τά γερμανικά, ελβετικά καί γαλλικά 
σύνορα. Μεταξύ τοΰ άλσατικοΰ χωρίου Ιίφεττεραχά- 
ουζεν, το3 ελβετικού Βεουρνεβερσίν καί τοΰ γαλλικού 
"Ρεχεζύ υπάρχει έπί υψώματος λίθος, οστις χρησι
μεύει ώς σημεΐον έν ώ συναντώνται τά τρία σύνορα. 
ΈνταΰΟα οί διδάσκαλοι τών τριών έκείνων γειτονικών 
χωρίων έχοντες μεθ’ εαυτών καί τάς γυναΤκάς των 
συνήλθον εις συμπόσιον. Έπί τοΰ ρηθέντος λίθου έτο- 
ποθετήθη τρίπους τράπεζα, έφ’ ής παρετέθη άςθονον 
γεΰμα, παρά δε τήν τράπεζαν Ιλαβε θέσιν έκαστος

διδάσκαλος μετά τής συζύγου του καθήμενος εις
τρόπον, ώστε νά μεν η έπί τοϋ εδάφους τής πατρίδος 
του. Εις τό συμπόσιον οί δαιτυμόνες έφερον έκαστος 

I οίνον τής ίδιας πατρίδος, έν τω μέσψ δε τής τραπέζης 
υπήρχε μικρός στύλος μετά τής επιγραφής Διεθνής 
σύλλογος διδασκάλων. Ούτω Ιπιον έκαστος 
ύπερ ευημερίας τής πατρίδος του, παρέμειναν είρηνικώς 
διαοκεδάζοντες μέχρις εσπέρας, καί άπεχωρίσθησαν 
χωρίς ό είς νά πατήση έπί τοΰ έδάφους τοϋ γείτονος

Γάλλος τις ζήσας έν Αλγερία, διεβεβαίου έσχάτως 
ότι ειδεν έξημερωμένου λέοντα έξ έκείνων, τούς 
όποιους συνήντα τις άλλοτε πλησίον πολλών ’Αράβων 
αρχηγών, τοσοΰτον ζηλοτύπως μεριμνώντα περί τοϋ 
τέκνου του κυρίου του, ώστε ούδείς διεκινδύνευε νά 
τό πλησιάση, οσάκις έκοιματο ΰπό τήνπροστασίαν 
το3 θηρίου.

Ό θαλάσσιος ά ή ρ έ ν τ ω ο ί'κ ω. Ό  άνωτέρω 
τίτλος φαίνεται λίαν περίεργος, καί όμως δύναταί τις 
άπλούστατα νά κατασκευάση έν τω δωματίω του, 
ύποθέτομεν, άτμοσφαίραν οί’αν αναπνέει έπί τής θα
λάσσης, διά τής έξής συνταγής: Λαμβάνομεν 10 
όγκους οξειδωμένου όδατος, περιέχοντος εν εκατοστόν 
αίθέρος πλήρους όζωνίου, κεκορεσμένου ιωδίου καί 
περιέχοντος δύο καί ήμισυ τοΤς εκατόν μαγειρικού 
άλατος. Άφίνομεν νά διαχυθή ή διάλυσις αδτη είτε διά 
μέσου ατμών υδατος, είτε εις λεπτάς σταγόνας πρός 
126 γραμμάρια περίπου τήν ώραν. Οϋτως άποκτζ 
τις θαλάσσιον αέρα λίαν εύάρεστον καί ύγιεινότατον, 
άποδιώκοντα τά μολύσματα, ούτ’.νος ή χρήσι; έσται 
πολύτιμος είς τά ξενοδοχεία.

Παιδική λογική:
—  Μαμά, γιατί έχεις άσπραις τρίχες;
—-Έξ αιτίας σου, παιδί μου" γιατί κάθε ’μέρα 

μέ στενοχωρεΐς καί με λυπείς.
—  Μά τότε, μαμά, καί ή γιαγιά ποΰ έχει κάτα

σπρα μαλλιά;... Πόσο θά τήν έλυποΰσε; καί σύ 
όταν ήσουν μικρή, αί!

—  Σας φέρνω τό σκυλί που έχάσατε.
—  Ά , τό ηϊίρατε σείς;... ευχαριστώ.
— ( Μετά μικράν σιωπήν).Τώρατά'ΐρεθήκιά μου...
— ΙΙώς; ’βρεθήκια γιά αύτό τό σκυλί; Τότε 

δόστε ’σι μένα καλλίτερα τά 'βρεθήκια καί κρατήστε 
σείς τό σκυλί.

Δύναμις τής συνήθειας.
Ό  κύριος Μ. ιατρός, τρώγει σχεδόν καθ’ έκάστην 

εσπέραν αύγά τηγανίτα εις 'μάτια. Έπί τέλους α’η- 
διάαας λέγει μίαν ημέραν είς τήν σύζυγόν του νά 
μαγειρεύση άλλο τι, διότι έβαρέθηκε κάθε βράδυ 
αυγά.

Τήν έπομένην εσπέραν έπιστρέψας οίκαδε:
—  Τίθά φάμε άπόψε, Φανή; έρωτα τήν σύζυγον.
—  Αυγά τηγανίτα, άπαντα έκεινη.
—  Πώς; Αύγά τηγανίτα πάλι; Μά αύτό δέν ύπο- 

φέρεται. Καί άρπάσας τόν πίλον του όρμα είς τό 
πρώτον καλόν ξενοδοχείον.

—  Τί άγαπα ό Κύριος; λέγει ό υπηρέτης παρου- 
σιάζων αύτω τόν κατάλογον.

— Δόσε μου σό παρακαλώ αύγά τηγανιτά, ’μάτια.

Έν Άβήναις ί* τοΰ τυπογραφείου Άνδρέου Κορόμηλα 1884 — Β', 942


