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Έ κ τών ολίγων τούτων παραδειγμάτων άτινα
παρεθέσαμεν μέχρι τούδε, τοϋ εύρώτος. τών δενδροκτόνων μυκήτων καί τών σακχαρομυκήτων,
έγνωρίσαμεν φυτικά; οργανώσεις άτελεστάτας,
αΐτινες ίνάπτυσσόμεναι εντός ετέρων ούσιών ορ
γανικών (κορμών δένδρων, εδεσμάτων, καρπών,
/υμοϋ στ^ουλών, ζύμης κ .τ.λ.) προκαλοϋσιν αλ
λοιώσεις ιορ»μένας, δι’ ών αί ούσίαι αύται ρεταβά.Μονται etc ¿τέρας ή όλως κχταοτρέφονται.
Έ κ τών παραδειγμάτων τούτων είδομεν επίσης
δτι μύκητες τινες καταστρέφουσι περί αύτού;
μόνον όσον άρκεΐ αύτοΐς πρός τροφήν, άφ' ετέρου
δέ ότι ύπάρχουσι καί έτεροι, οϊτινες άποσυνθέτουσι τάς οργανικά; ούσίας είς ποσότητας πολλ ώ μείζοναςτών άπαιτουμένων πρός πλασιν καί
θρέψιν τοϋ ίδιου αύτών σώματος. Επειδή δε
άπό τών πρώτων μέχρι τών δευτέρων ύπάρχουσι
διάφοροι βαθμοί μεταβάσεως, οί δέ πρώτοι διαλύουσι τάς ούσίας, άς άπορροφώσι (ξύλον, φλοιόν
δένδρων, δέρμα εντόμων κ .τ .λ .) δι’ ούσίας τινός,
ήν άπεκαλέσαμεν ψύραρα, εινε δέ γνωστόν ÓTt
καί οί δεύτεροι μύκητες, οί σακχαρομύκητες, οί
ιδίως καλούμενοι ψυραρατιχοί, έκκρίνουσιν ούσίας
τοιαύτκς φυραματώδεις, φαίνεται έκ πρώτης
σκέψεως πιθανόν, οτι καί είς τήν δευτέραν ταύ,
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την περιπτωσιν αι ουσιχι αυται εινε αι Οιασπωσαι τάς περί αϋτάς χημικάς συνθέσεις. Καί οτι
μέν καί τά φυράματα τών σακχαρομυκήτων συντελούσιν είς τήν χημικήν ταυτην δράσιν δέν
είνε οΰτε αδύνατον, οΰτε άπίθανον έκ πολλών
όμως λόγων φυσιολογικών έγένετο καταφανές
ότι αφορμή τών ζυμωτικών διασπάσεων (ζυμώ
σεων) είνε αύτή ή ζωή τών οργανώσεων τούτων,
ή έν άλλαις λέξεσιν αύται αύται αί χημικαί
συνθέσεις καί αποσυνθέσεις, αί τελούμεναι έντος
τών μορίων τοϋ συνιστώντο; το σώμα τών φυταρίων τούτων πρωτοπλάσματος. Ή αναπνοή
δηλ. τών οντων τούτων, τουτέστιν ή έ'νωσις τού
οξυγόνου μετά τών ένδοτάτω καυσίμων μ.ορίων
τής ούσίας τού μυκητώδους σώματος, ήτοι ή
τομος κβ'— 1886
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καλουμένη ρεσοροριος αναπνοή, προκαλεΐ αλ
λοιώσεις καί μετχβολάς, αίτινες δεν μένουσιν
έντός τοϋ πρωτοπλάσματος περιωρισμέναι, άλλά
μεταδίδονται καί πέραν τούτου είς τά περί τούς
μύκητας τούτους σακχαρούχον ύγρόν. Ε πειδή
δέ αί χημικαί δράσεις τελούνται διά κινήσεων
τρομωδών τών ατόμων, κατά τήν αναπνοήν
τών σακχαρομ,υκήτων αί δονήσεις τών μορίων,
ήτοι τών αθροισμάτων τών ατόμων τών συνιστώντων τό πρωτόπλασμα, μεταδίδονται κάί είς
τήν περικυκλούσαν τούτους, επιδεκτικήν δέ άποσυνθέσεως σακχαρώδη ουσίαν· οϋτω δέ τ ά μόρεα
ταύτης δονούμενα νΰν δι’ έτέρων δονήσεων, χ ά νουσι τήν αλληλουχίαν αύτών καί τόν συνειρ
μόν καί διασπώνται οϋτω είς ανθρακικόν όξύ,
οινόπνευμα και άλλας οίασδήποτε ενώσεις.
Η θεωρία αϋτη τού έν Μονάχω καθηγητού τής βοτανικής N a e g e li άνατρέψασα τήν θε
ωρίαν τού P a ste u r, καθ’ ήν άφαιρουμένου τού
οζυγόνου τών θρεπτικών ουσιών έν αίς αναπτύσ
σονται οί μύκητες δια ταράσσεται ή ισορροπία
τών ενώσεων αύτών, κυριαρχεί σήμερον έν τή
φυσιολογία τών φυτών, καί έπαρκεϊ είς εξήγησιν
τών φαινομένων τής ζυμώσεω; καί τής σήψεως.
Τούτων προταχθέντων περί τής ζυμώσεως τών
σακχαρομυκήτων, δέν εινε δυσχερές είς τόν
μετά προσοχής παρακολουθήσαντα ήμχς ανα
γνώστην νά έννοήσΥ) τϊνι τρόπω καί τά βακτή
ρια δρώσιν έπί τών ούσιών έν αίς άφθόνως ανα
πτύσσονται. Είνε καταφανές οτι καί ή σήψις ού
δέν έτερον είνε ή ζύμωσις, τουτέστιν άποσύνθεσις οργανικών ούσιών, ιδίως δέ λευκωματωδών,
ής τά προϊόντα οζουσι κακώς, καί ότι όπως ε χομεν ζυμώσεις διά σακχαρομυκήτων, οΰτως έχομεν καί ζυμώσεις διά σχιστομυκήτων ήτοι
βακτηρίων· είδος δέ τών ζυμώσεων τούτων εινε,
καί ή κυρίως καλουμένη σηπεδονώδης σήψις
ή καταλαμβάνουσα συνήθως μέν τά νεκρά, ε
νίοτε δέ καί τά ζώντα οργανικά σώ μ α τα .
Ή σήψις γίνεται κατάδηλος διά τής κακής
όσμής, ήν άνχδιδουσι τ ά σηπόμενα σώ μ ατα
(πτώμ ατα, ώ χ σεσηπότα κ .λ .)· ύπάρχουσιν Ο
μως καί σήψεις καθ’ άς άνχδιδεται άμμωνιοί2ης τις μόνον όσμή. Αί όσμαί αύται πηγάζουσιν
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άπό των σχηματιζορ,ενων άβριωδών σωμάτων,
νύσσουσσα. Τοιαύτα βακτήρια έν αφθονία πε
άτινα είνε προϊόντα τής άποσυνθίσεως καί ώ ς αέ
ριέχει καί ή ήμετέρα κοπανιστή τής Χίου καί
ρια διαχέονται εις την ατμόσφαιραν. Είνε δέ τα
όδάκνων καί νύσσων τυρός νήσων τινών, οίον τής
σχηματιζόμενα σώματα Stic τής άποσυνθέσεως
Ά νδρου, Τήνου κ .τ.λ. ό έν πηλίνοις πίθοις άπ όπολλά καί πολυώνυμα, ^ευστά καί αέρια, τινά
θετος.
S i τούτων οίον λιπαρά τινα όξεα, άρια σχημαΈτερον είδος ίδιαζούσης δλως ζυμώσεως είνε
τιζόμενα αποσυντίθενται εις πολλώ άπλουστέρας
ή τελευταϊον άνακαλυφθεϊσα άποσύνθεσις άνορενώσεις, άναπτυσσομένων ε’ντος αυτών νέων ει
γάνων ουσιών ΰπό τού βακτηρίου τού όνομαζοδών βακτηρίων, άποτελειούντων τό ε'ργον των
μένου Βεγιατόα ή λευκή, ευρισκομένου δέ έντός
πρώτων, οΰτω Si αί πολύπλοκοι ένώσεις των
τών θειούχων ύδάτων τών ορυκτών πηγών, τών
λευκωματωδών σωμάτων μεταβάλλονται έν τέύδά των τών έργοστασίων, κ .τ .λ . Τ ά βακτήρια
λει εις τάς άπλουστάτας του ανθρακικού όξέος,
τα ύ τα άποσυνθέτοντα τά ανόργανα θειώδη ά τού ύδροθειωμένου αερίου, τού ϋδατος καί τής | λ α τ α τών πηγών, παράγουσι θειικόν νάτρον καί
αμμωνίας.
άφθονον ύδροθειωμένον αέριον.
Τ ά βακτήρια έκτος τής άποσυνθέσεως τών
Τοιαύται είναι συντόμως αί δράσεις τών αο
λευκωματοιδών ουσιών προκαλούσι καί άλλας
ράτων τούτων καί πανισχύρων οργανώσεων έπί
ζυμώσεις όνομαζομένας κ ατά τ ό είδος αυτών St
τών ένοργάνων ουσιών έν γένει, όταν έκλίπγι άπ'
ίδιου ονόματος καί προκαλουμένας St' ίδίου έκάαύτών ή ζω ή , καί έπί τών ανθρωπίνων σιτίων
στης είδους βακτηρίου. 'Ο τα ν π. χ. όζυνίζγ
καί ποτών. Έ κ τ η ς βραχείας δέ ταύτης έπιθεωτό γ ά λ α έντός τών δοχείων, αίτιον είνε τό
ρήσεως τών δράσεων τούτων δέν παρίσταται
βακτήριον,τό ονομαζόμενου Βάκιλλος ό τού γ α 
νομίζομεν ποσώς ανάγκη νά είσέλθωμεν εις λε
λακτικού όξέος (B a cillu s a c id i la c t ic i), οστις
πτομέρειας όπως ΰποδείξωμεν καί τίνι τρόπω τά
αποσυνθέτει τά 3— β °/ο τ°ύ γαλακτοσακχά
όντα ταύτα είσχωρούντα καί έντός τού άναπνέονρου, άτινα περιέχει τό γάλα, καί μ,εταβάλλει αύτά
τος καί κινουμένου ανθρωπίνου σώματος, διεεις γαλακτικόν όξύ καί ανθρακικό ν έκ τών οξέων
γείρουσι τά φαινόμενα τών διαφόρων νόσων.
δέ τούτων πηγάζει καί ή όξύνη αύτού γεύσις. ΒραΈ κ τών μυριάδων βακτηρίων, άτινα διηνεζομένου τού γάλακτος, οί Βάκιλλοι φονεύονται,
κώς κυκλούσι τό ανθρώπινον σώ μα ή κάούτω S i τό γά λα διατηρείται, μέχρι? ού πέθηνται έπ' αύτού ή εισέρχονται διά τής πεπτικής
σωσιν έν αύτω καί άναπτυχθώσι νέα σπέρματα
καί αναπνευστικής αύτού κοιλότητος τά πλεϊστα,
βακτηρίων.
ένόσω δέν αναπτύσσονται κατά πλήθη, είνε δλως
Ενταύθα υπάγεται και τό ζνησ/ια τών ¿ψη
μένων οσπρίων, άτινα περιέχουσιν ελάχιστα ποσά
σακχάρου, πρός S i τούτοις καί αί άσθένειαι τού
οίνου, τού ζύθου καί τών λοιπών οινοπνευματω
δών ποτών. Όξυνίζουσι S i τά ποτά ταύτα
διότι εντός αυτών αναπτύσσονται βακτήρια, τά
βακτήρια τού όξους, άτινα μεταβιβάζοντα τό ο
ξυγόνου τού ατμοσφαιρικού άέρος εις τό οινό
πνευμα, τό περιεχόμενον έντός τού οίνου, μεταβάλλουσιν αυτό εις όξυκόν όξύ. Τ ά βακτήρια
ταύτα, αθροιζόμενα επί τής επιφάνειας, σχημα
τίζουν ζωογλοιώδεις υμένας, κοινώς καλουμένας
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άβλαβή καί ακίνδυνα. Καί εις τό αίμα δέ τού
ανθρώπου είσδύοντα παρασύρονται ύπό τής κυκλο
φορίας καί άποτίθενται έν τινι χώρα τού συίματος
ή αποκρίνονται εις τ ά έξω. Ά λ λ ' έκτος τών α 
βλαβών τούτων βακτηρίων ύπάρχουσι καί σμήνη
δλόκληρα καί λεγεώνες άλλων βακτηρίων έπιβλαβών ή αύτά ταύτα τά κοινά βακτήρια, έ
νεκα αγνώστων λόγων, μ,ετατρέπονται εις έτερα
έπιβλαβή, έχοντα μικράς διαφοράς τής μορφής,
τού μεγέθους κ .τ .λ . Ως τοιαύτα δέ εύρίσκοντα
τό ανθρώπινον σώμα κατάλληλον ε'δαφος άναπτύξεως, πολλαπλασιάζονται έν αύτω, έπιφέροντα τάς διαφόρους νόσους. Τ ά δεύτερα ταύτα
βακτήρια όνομ.άζονται παθογόνα·

Έτερον είδος ζυμώσεως διά βακτηρίων είνε
ή καλουμένη ζύμ.ωσις τού βουτυρικού όξέος, καθ’
Τ ά παθογόνα ταύτα βακτήρια άδυνατούντα
ήν γαλακτοσάκχαρον, γλυκερίνη, άμυλον καί
νά είσδύσωσι διά τού υγιούς έξοιτερικού δέρμα
άλλαι ούσίαι μεταβάλλονται εις τό ταγγήν γεύτος είσβάλλουσιν εις τά έντός τού σώματος διά
σινέχον βουτυρικόν όξύ. Διά τού βακτηρίου Κ λω τών βλεννοϋμένων τών αναπνευστικών ή πεπτι
στριδίου τού βουτυρικού (C lostrid iu m b u ty r iκών οργάνων, διά τετραυματισμένου τυχόν δέρ
c u m ) ταγγίζει τό βούτυρον όταν μένωσιν έπ 'αυ 
ματος, καί είσχωρούντα έντός τών ιστών καί
τού μόρια γάλακτος προσκεκολλημένα. Διά τής
τών οργάνων πολλαπλασιάζονται άφθόνως καί
ζυμ,ώσεως ταύτης σχημ.ατίζονται αέρια ανθρα
διαδίδονται πολλαχού τού σώματος διά τού αί
κικόν όξύ καί ύδρογόνον· ένεκα τούτου δέ έντός
ματος καί τών ιστών. Μη προτιθέμενοι νά π α τυρών τινων, οίον τού έλβετικού, σχηματίζονται
ρακολουθήσωμ-εν ένταύθα τάς αλλοιώσεις άς έκοιλότητες κεναί, τό χρώμα τού τυρού γίνεται i πιφέρουσι τά βακτήρια έντός τού ανθρωπίνου
κίτρινον διαφανές, καί ή γεύσις είνε μικρόν τι
σώματος, άτε ϋπαγομένας εις τάς χώρας τής
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παθολογίας, σημειούμεν μόνον δτι όλα τά απαί
σια ονόματα τής πυαιμίας, τού άνθοακος, τής φυματιώσεως, τού έρυσιπέλατος, τών τύφων, τή ςδ ιφθερίτιδος, τών όξέων έξανθημάτων, τής ΰμενογόνου πνευμονίας, τής οξείας ατροφίας τού ήπατος,τής χολέρας κ.τ.λ. έχουσιν ίδιας όμωνύμους
ώρισμένας μορφάς βακτηρίων, καί δτι δ τρόπος
τής δράσεως αύτών δέν είνε διάφορος τού άνω
περιγραφέντος τώε ζυ μ ω τι^
^
a
κών βακτηρίων έπί τών ζυ5
μωσίμων
ουσιών.
Αύταί
/ ·
j |
αύται αί λειτουργίαι τής
y( :
\
ζωής τών βακτηρίων ύπο'y ‘
στηριζόμεναι πιθανώς ύπό
,
„
_
λ ,
. , . Ειχω ν 8 . Βαχτήρια
της όρασεως των υπ αυτών τ- ; 9„μ„ 1(ι0ί1, ς.
έκκρινομένων
φυραμάτων Μαχροίαχτήρια. D %.
προκαλοΰοιν αλλοιώσεις καί W « · · « * « · · β Κ6χ.
αποσυνθέσεις τών ιστών καί
τού αίματος βαθείας, ή παράγουσιν ούσίας,αϊτινες
δρώσινέπί τών πέριξ ώς δηλητήρια. Ή προκει
μένη εΐκών 8 παριστά τά βακτήρια τής φυμα-

γωγημένων προσκόπων, διευθυνομένων καθ’ όλας
τάς διευθύνσεις καί έξακριβούντοιν τόν άριθμόν,
τά ς θέσεις, τά ς άποστάσεις τού έχθρού καί τ ά
τοιαύτα, έγνώριζον άνά πάσαν στιγμήν διά τ1νο»ν δυνάμεων καί διά τίνων μέσων ν’ άντεπεςέλθωσι κ ατά τού έχθρού. Ούτω καί έν τψ με
γάλο» άγώνι περί ύπάρξεως, όν διηνεκώς αγω 
νίζεται δ άνθρωπος, άνετέθη εις τους φυσιοδίφας ή ύπηρεσία τών προσκόπων. Είσδυοντες ούτοι εις χώρας άγνώστους καί μακράν κειμένας,
λαμβάνουσι πληροφορίας περί πάντων, έξακριβούσι τά ς πηγάς καί συναθροίζουσι γεγονότα
περί τής θέσεως, τής ισχύος ή τής άδυναμίας
τού άπειλούντος τό άτομον έχθρού.»
Σ π . Μηλιλτλκηε.

Ο ΝΑΥΑΓΟΣ Τ Η Σ ΚΥΝΘΙΑΣ
( Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α ’ Ι ο υ λ ί ο υ Βέρν α α ΐ Ά ν ο ρ ε ο υ Λ ω ρ ή )
[M e tip p . Α . Π . ΚουρτΙδου.]

τιώσεως.
[Συνέχεια χα'ι τέλος· ?δε προηγ. φύλλον ]
Καθ’ άπασαν την άνω περιγραφήν τών μικροΉ κυρία Δουρριέν καθ’ δλον τόν μακρόν τής
σκοπικών τούτων οντων παρελείψαμεν ν’ άναφέθλίψεως αύτής χρόνον διεφύλαττεν άμυδράν τινα
ρωμεν τά ένδοξα ονόματα τών έργατών, οϊτινες
έλπίδα οτι δ υιός τη ς ε’ ζη. Έ φ ’ όσον μήτηρ
πλήρεις άφοσιώσεως αφιέρωσαν άπαντα αύτών τόν
τις δέν ίδγι ίδίοις όμμασι νεκρόν τό τέκνον της,
βίον εις σπουδήν τούτων καί μελέτην. Έ ν μέσω
άρνεΐται νά έπικυρώση, ώς είπεϊν, διά τής συγτής πληθύος τών ερευνητών τούτων λάμπουσι τά
καταθέσεώς της, τήν άλήθειαν τού φοβερού καί
ονόματα τού S ch w a n n , P a s le u r, C o h n , N a e άνεπανορθώτου γεγονότος, δπερ καλείται θάνατος.
g e li, B illr o th , Z o p f, οϊτινες ακάματοι καί α
ΙΙαραμυθείται λέγουσα δτι ήπατήθησαν ίσως οί
κατάβλητοι, συνετέλεσαν τ ά μέγιστα πρός διαμάρτυρες,δτι παρεπλάνησαν αύτούς τά φαινόμενα.
λεύκανσιν τού σκοτεινού βίου τών βακτηρίων.
Πιστεύει δτι δυνατόν νά έπιστρέψγ) αίφνης,άναΤ ά βακτήρια συντελούντα εις ά,τοσύνθεσιν τών
μένει S' ώ ς είπεϊν τήν έπιστροφήν έκείνην. Χ ι
τεθνεώτων όντων καί προκαλούντα τόν θάνατον
λιάδες μητέρων στρατιωτών καί ναυτών ύπόδιά τών νόσων, έκαλέσαμεν έν άρχή τής πραγ
κεινται εις τήν έκ στοργής φρεναπάτην ταύτην,
ματείας ημών όντα ευεργετικά. Έν τούτοις δ άν
ή δέ κυρία Δουρριέν, ύπέρ πάσαν άλλην, είχε
θρωπος ώς άτομον ή ώς κοινωνία, εύρισκομένη έν
τό δικαίωμα νά τρέφνι τοιαύτην χιμαιρικήν
μέσω τών όντων τούτων, δέν σκέπτεται οΰτω. Ζη
έλπίδα.
τεί διά παντός τρόπου νά διαφύγγι τάς έπιθέΠράγματι ή τραγική σκηνή τού ναυαγίου
σεις, άς ή φϋσις άδιαλείπτως διεγείρει κατ’ αύ
διέμενε προ τών οφθαλμών της, μετά είκοσι δύο
τού. "Οπως δέ ούτος ένίκησε την φύσιν εις δια
έτη, ζωηρά ώς τήν πρώτην ημέραν τού φοβε
φόρους άλλας περιστάσεις καί κατέστησεν αύτήν
ρού δυστυχήματος. Έ β λ ε π ε τήν Κυνθίαν κυυποχείριον καί δούλην τού πνεύματός του, ούτω
ματόπληκτον καί κινδυνεύουσαν νά καταποντισθή.
ζητεί νά εϋργ) τά μέσα πρός άντίστασιν κατά
Έ βλεπεν έαυτήν προσδέουσαν διά τών ιδίων
τής έπ.θέσεως τών βακτηρίων. Πρός τούτο δέ
της χειρών τό τέκνον της έπί μεγάλου σωσιβίου,
δδηγούσιν αύτόν οί φυσιοδΐφαι. "Ενεκα τούτου
έν ώ έπιβάται καί ναύται είσώρμων, έσωρεύοντο
λίαν έπιτυχώς βακτηριοδίφης τις συγκρίνει τούς
εις τάς ακάτους, εϊτα δέ άπολειφθείσαν όπίσω
μετά τών όντων τούτων ένασχολουμένους έπιστήκαί παρακαλούσαν, καθικετεϋουσαν νά σώσωσι
μονας πρός τούς έν πολεμώ προσκόπους. «Κ α τά
τούλάχιστον τό βρέφος. Ά νθρωπός τις ε'λαβε
τόν τελευταϊον γαλλογερμανικόν πόλεμον,» λέ
τότε άπό τών χειρών της τό σωσίβιον, άλλος δέ
γει ούτος, «οί Γάλλοι εύρισκόμενοι άδιακόπως
τών ναυτών έ'ρριψεν αύτήν εις μίαν τών άκάτων.
έν άγνοια τού άριθμού τών έχθρών καί τής ά Ά λ λ ά ταύτοχρόνως μετά φρίκης άπεριγράπτου
ποστασεως αύτών, έβάδεζον μετ’ άβεβαιότητος
} είδε τό σωσίβιον ώθούμενον εις τήν θαλασσαν,
καί άμφιβολίας, ένώ οί Γερμανοί περιστοίχιζόI άναρπαζόμενον μακράν τού πλοίου ύπό τών κυμενοι ύπό πλέγματος εύφυών καί καλώς π α ιδα -
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μάτων, άτινα έθραύοντο κατά του έπιδεδεμένο» |
— Υιέ μ ο υ ! . . . Είσθε υιός μου I ανέκραξε.
λίκνου. Σπαρακτικήν τότε εξέβαλε κραυγήν, διέ
Χ ωρήσασα δ ’ έν βήμα πρός τόν Έ ρικ·
φυγε τά ς κρατούσα; αυτήν χεϊρας, έβυθίσθη εις
— Ναι, είσαι τό παιδί μου,είπεν. Έ χεις ολα
το τρικυμιώδες πέλαγος όπως σιόση το τέκνον
τά χαρακτηριστικά τού π α τρ ό ςσ ο υ !.. .
τ η ς . . . Ούδ’ ένόησε πώς ό γενναίος ναύτης
Έν ώ δ ’ ό Έρικ κατασπώμενος εις δάκρυα
Τζών Δέμμαν εσωσεν αυτήν, άλλ’ ένεθυμεΐτο έτι
έγονυπέτει ενώπιον τής μητρός του, ή δυστυχής
την όδυνηροτάτην άφύπνισιν αυτή; εις την πραγ
γυνή λαβοϋσα διά τών δύο χειρών τήν προσ
ματικότητα, τήν όξεΐαν απελπισίαν, τάς πυφιλή κεφαλήν τού υιού τ η ; καί άσπαζομένη
ρετώδεις νύκτας, είτα την άκχτάπαυστον οδύνην,
αυτόν επί τού μετώπου κατέπιπτε λιπόθυμος έξ
καί τάςμακράς ανωφελείς έρεύνας ! . . .Ναί,άνεμιύπερβαλλούσης ε υ τ υ χ ία ς !...
μνήσκετο πάντων ή δύστηνος γυνή. Α κριβέ
ΚΒ'
στερου δ ’ είπείν τόσον φοβεράν πληγήν κατήνεγκε κ ατ' αύτής τό δράμα εκείνο, ώστε
ΈπΙ.Ιογος.
διέμεινεν άνιάτως μεμωλωπισμένη. ΕίκοσιπενΜετά.
ένα
μήνα
ή θετή τού Έ ρικ οικογένεια
ταετηρίς σχεδόν είχε παρέλθη από τών γ ε 
προσεκλήθη
εις
οικογενειακήν
εορτήν ύπό τής μ η
γονότων εκείνων, ά λ λ' ή κυρία Δουρριέν έθρήνει
τρός
αύτού
καί
τού
πάππου
εις
τό ήμίσειαν λεύ
έτι τό τέκνον αύτής όπως τήν πριότην ημέραν !
γαν
άπέχον
τής
Βρέστης
κτήμα
αύτών Βαλφεραί.
Έ ν τη κ α τ’ εξοχήν μητρική εκείνη καρδία, έν
Ή
κυρία
Δουρριέν
ήθέλησεν
έξ
εύγενού; ευγνω
μέσω τού πένθους καί τής θλίψεως συνετηρεϊτο
μοσύνης,
νά
καταστήση
κοινωνοος
τής βαθείας,
ακμαία ή άνάμνησις του προσφιλούς οντος ! . . .
τής
άνεκφράστου
χ
‘
αράς
αύτής,
τάς
αφελείς καί
Ενίοτε ονειροπολούσα ϊφαντάζετο τόν υιόν αύ
άγαθάς
έκείνας
υπάρξεις,
αΐτινες
είχον
σώση τόν
τής διερχόμενον τάς αλλεπαλλήλους φάσεις τής
υιόν
της.
Ά
π
ή
τη
σε
δέ
όπως
καί
ή
κυρά
Καπαιδικής ηλικίας, τής ήβης καί τής ανδρικής
τρίνα
καί
ή
Β
άνδκ,
ό
Έρσεβον
καί
ό
“00ων
ε'ληλικίας. "Εκαστον έτος άναπαρίστα αυτόν οίος
θωσιν
έκ
Νορβηγίας
μετά
τού
ιατρού
Σβαρυεγθά ήτο, οίος ήτο ίσως, διότι διεφύλαττε πείσμονά
κρόνα, τής Κ αζας, τού Βρέδεζορδ καί τού Μ α τιναπίστιν ότι έζη είσέτι. Τήν αόριστον εκεί
λαρίου.
νην ελπίδα ούδέν ισχυσε ν’ άποσβέση ούδ’ αί
Έν μέσω τής τραχείας εκείνης τής Β ρεττάμάταιαι ένέργειαι ούδ' αί ανωφελείς έ'ρευναι, ούδ’
νης φύσεως, παρά τήν άγρίαν τής Άρμορικής θά
ό παριλθών χρόνος!
λασσαν, οϊ Νορβηγοί ήσαν ήττον βεβαίως έκτετοΔιά τούτο τήν εσπέραν εκείνην άνέμενε τόν
πισμένοι ή έν τή όδώ Βαρέν τών Παρισίων. Έ —
πατέρα αύτής στερράν έχουσα άπόφασιν νά ζη | πεχείρουν μάκρους εις τ ά δάση περιπάτους, δ ι
τήση ακριβείς περί τών συμβαινόντων πληροφο
ηγούντο πρό; άλλήλους 0,τι ήγνόουν οί μέν περί
ρίας.
τών δέ, συνηρμολόγουν τά μέρη τής αλήθειας ήν
Ό Δουρριέν άφίκετο παρακολουθούμενο; ύπό
εγίνωσκεν έκαστος περί τής μυστηριώδους έκείνης
νέου τινός, δν συνέστησεν αύτή διά τούτων τών ! ιστορίας. Κ α τά μικρόν δέ πλείστα ανεξήγητα
λέξεων :
I αύτής σημεία διηυκοινήθησαν. Φ ώ; έξέθορεν έκ
— Κόρη μου, σού συνιστώ τόν κύριον Έρικ
τής συσχετίσεως τών γεγονότων, τώ ν μακρών
Έρσεβον περί τού όποιου τοσάκις σού ώμίλησα,
διαλέξεων καί συζητήσεων.
καί οστις πρό ολίγου ήλθεν εις ΓΙαρισίους. Ή
Καί πρώτον ποιος ήν άράγε ό Τούδωρ Βράουν :
Γεωγραφική Ε ταιρία θά τ ω άπονείμη τό μέγα
Έ κ ποιου μεγάλου συμφέροντος όρμώμενος παμετάλλιον τής τιμής· μού έκαμε δέ τήν χάριν
ρεκώλυε παντί σθένει τον "Ερικ ν’ άνεύρη την οίνά δεχθή τήν φιλοξενίαν μας.
κογένειάν του ; Μία καί μόνη λέξις τού Πατρι
Έ ν τή άμ άξη είχε συμφωνηθή νά μή άποκίου Όδόνογαν ήρκεσε ν’ άποκαλύψη τούτο· όΤούκκλυφθή αμέσως καί τραχέως ή αλήθεια, άλλ’ [ δωρ Βράουν έκκλεΐτο αληθώς Τ ζώ ν, ύπό τούτο
ό Έ ρικ νά διηγηθή πρώτον τυχαίως δήθεν τήν | δέ τό όνομα μόνον έγίνωσκεν αύτόν ό δυστυχής
ιστορίαν τού έν Νορόη εύρεθέντος παιδιού, καί
’Ιρλανδός. Ά λ λ ’ ό Νώε Τζών ήτο συνέταιρος τού
οϋτω κ ατά μικρόν, χωρίς νά έπενέγκη βίαιου η
πατρός τού Έρικ έν τή έκμεταλλεύσει τής πη
θικόν κλονισμόν εις τήν κυρίαν Δουρριέν νά όμογής τού πετρελαίου, ήν είχεν άνακαλύψη ό νεαλογήση ότι είνε υιός της. Ά λ λ ’ εύρεθείς ενώπιον
αρός μηχανικός έν ΙΙενσυλβανία. Ή άπλή έξατής μητρός αύτού έπελάθετο τών άποφασισθέν- | κρίβωσις τής ταύτότητος τού Αμερικανού ε’ρριτων. Έγένετο ωχρότατος καί ύπέκλινε βαθέως ! πτεν άπαίσιον φώς επί γεγονότων, άτινα έπί μ α
ούδέ λέξιν δυνηθείς ν’ άρθρώση.
κράν διέμειναν μυστηριώδη. Τό ύποπτον της Κν>·Δύτη δέ έγερθείσα τού ανακλίντρου παρετήΘΙας ναυάγιον, ή πτώσι; τού βρέφους εις τήν
ρει αυτόν μ ετ’ άγαθότητος. Ά λ λ ’ αίφνης οί ο
θάλασσαν, ό θάνατος ίσως τού πατρός τού Έρικ
φθαλμοί της διεστάλησαν, τό χεΐλό; της ε’φρι— πάντα ταύτχ φεύ! ώ ς αρχικήν αιτίαν είχ ον
κίασεν,ή χείρ της έτάθη πρός αυτόν:
I τό έταιρικόν συμβολαίου,οπερ ό Δουρριέν άνεύρεν

έν τοίς έγγράφοις του καί οπερ διεσάφισε διά
τινων έπεξηγήσεων.
— Πολλούς μήνας πρό τού γάμου του, είπεν
εις τούς φίλους τού Έρικ, ό γαμβρός μου είχεν
άνακαλύψη πλησίον τού Χαρρεσβούργου πηγήν
πετρελαίου. ’Α λλά στερούμενος τών αναγκαίων
κεφαλαίων όπως άγοράση τήν ιδιοκτησίαν αύτής,
¿κινδύνευε ν’ άπολέση τά μεγάλα κέρδη άτινα
ύπισχνεϊτο ή έπιχείρησις. Τυχαίως ¿γνώρισε τό
τε τόν Νώε Τζών, όστις διισχυρίζετο μέν ότι
ήτο βοέμπορος έκ Φάρ— Ούέστ, ά λ λ ά πράγμα
τι ήτο — ώς βραδύτερον έγνώσθη— δουλέμπορος
είσάγων εις τήν Αμερικήν ανδράποδα έκ τής
Νοτιάς Καρολίνας. Ό Τζών ούτος άνέλαβε νά
κ αταβάλη τό πρός αγοράν τής πηγής B a r d a "
Λίας καί έκμετάλλευσιν αύτής άπαιτούμενον ποσόν, έπεισε δέ τόν Γεώργιον νά ύπογράψη συμβόλαιον έξασφαλίζον εις εαυτόν τό πλεΐστον τού
κέρδους. ’Εγώ ήγνόουν τούς όρους τού συμβολαίου
τούτου, κ ατά τήν στιγμήν τού γάμου τής Ουγατρός μου, κατά πάντα δέ τά φαινόμενα καί ό
Γεώργιος αύτός τούς ήγνόει. Ή τ ο ήκιστα έντριβής περίτά τοιαύτα.Είχε πλείστα άλλα προσόν
τ α , ήτο απαράμιλλος μαθηματικός, φυσικός, μη
χανικός, άλλ’ ¿στερείτο πάσης πείρας τού βίου
δίς ήδη δι’ άπειρίαν περιουσίαν όλην άπολέσας.

! ή έν περιπτώσει θανάτου τού τέκνου ή τών τέ
κνων τού άποθχνόντος συνεταίρου, πρό τής συμπληρώσεως τού εικοστού αύτών έτους,ή κυριότης
ολόκληρος μεταβαίνει εις τόν έπιζώντα συνέται
ρον, άποκλειομένων πάντων τών άλλων κληρονό
μων τού άποθανόντος.

«Σ η μ . Τ ό παρόν άρθρου συνετάχθη ένεκα τής
διαφόρου έθνικότητος τών δύο συνεταίρων καί πρός
άποφυγήν δικαστικών περιπλοκών.»
¡

Τοιούτο ήτο, έξηκολούθησεν ό Δουρριέν,τό συμβόλαιον τό όποιον είχεν ύπογράψη ό μέλλων γαμ
βρός μου, καθ’ ήν έποχήν ούδ’ έφαντάζετο καν
j νά νυμφευθή, καί ότε πάντες. έκτός ίσως τού Νώε
Τ ζώ ν, ήγνόουν τήν μεγίστην άξίαν ήν έμελλε
βραδύτερον ν’ άποκτηση ή πηγή ΒατύαΛία. Ό
Αμερικανός έσκόπει πιθανώς ν’ άπελπίση τόν συ
νέταιρόν του περί τής έπιτυχίας τής έπιχειρήσεως,
έξογκών έπίτηδες τάς δυσχερείας οπω; δι’ έλαχίστης δαπάνης άποκτήση τήν άποκλειστικήν κυ
ριότητα . Ό γάμος τού Γεωργίου μετά τής θυγατρός μου, ή γέννησις τού υιού των, καί ή αι
φνίδια άποκάλυψις τού μεγίστου τής πηγής πλού
του, μετέβαλον άρδην τά πράγματα. Δέν ήτο
! πλέον δυνατόν νά σφετερισθή άντί τεμαχίου άρτου
: τήν προσοδοφόρου έκείνην πηγήν, άλλ’ ήρκει ν’
άποθάνη ό Γεώργιος καί είτα ό μοναδικός αύτού
Ώ ς φαίνεται, καί εις τά ς μετά τού Νώε Τζών I κληρονόμος. "Οθεν μετά. δύο άπό τού γάμου του
διαπραγματεύσεις του ε'δειξε τήν συνήθη του ά- ! έτη, έξ μήνας μετά τήν γέννησιν τού έγγόνου
μεριμνησίαν. Υπέγραψε κλειστοί; όμμασι τόύπο ! μου, ό Γεώργιος εύρέθη νεκρός πλησίον φρέατός
τίνος, δηλητηριασθείς ύπό θανατηφόρων άτμών,
βληθέν αύτώ συμβόλαιον. Ιδού τά κυριώτερα άρ
ώς εΐπον οί ιατροί. Δέν ήμην τότε εις τάς Η νω 
θρα αύτού, κατά μετάφρασιν έκ τής άγγλικής
μένας Πολιτείας, διότι έν τ ώ μεταξύ είχον διοεις ήν ήτο συντεταγμένου.
ρισθή εις τήν ’Ρήγαν, τό δέ ζήτημα τής κληρο
.Ά ρ θ . 3. Ή κυριότης τής πηγής B a r d a.ü ac θά μείνη άδιαίρετος μεταξύ τού ά ν α - νομιάς έκανονίσθη ύπό πληρεξουσίου έπιτρόπου.
Ό Νώε Τζών έφάνη συμβιβαστικώτατος καί ύκχλύψαντος αύτήν κ. Γεωργίου Δουρριέν καί τού
πέγοαψε πάντας τούς ύπό τής θυγατρός μου προετερορρύθμου συνεταίρου κ. Νώε Τζών.
ταθέντας ορούς. Συνεφωνήθη δέ νά ίξακολουθήση
«'Α ρ θρ . 4. Ό κ. Νώε Τ ζώ ν θέλει έχη την διαούτος έκμεταλλευόμενος τήν πηγήν τού πετρε
χείρισιν όλου τού χρηματικού ποσού,οπερ κ α τέ
λαίου διά λογαριασμόν τή ; εταιρίας κ ατα βά λ
βαλε πρός έκμετάλλευσιν τής πηγής. Θά πωλή
λων καθ’ έξαμηνίαν εις τήν Κεντρικήν Τράπεζαν
τά προϊόντα αύτής, θ’ άποταμιεύη τάς εισπρά
τής Νέας Ύόρκης τό άνήκον εις τό παιδίον μέ
ξεις, θά άποτίνη τάς δαπ ά να; ύποχρεούμενος νά
ρος τών καθαρών κερδών. Φεύ I ούτε τήν πρώδικαιολογή αύτάς έκαστον έτος εις τόν συνέ
ταιρόν του καί νά διανέμηται μετ’ αύτού τά κα ! την καν δόσιν έπέπρωτο νά πληρώ ση! . . . Ή
θαρά κέρδη. Ό δέκ. Γεώργιος Δουρριέν θά διευ- ί θυγάτηρ μου άπεφάσισε νά. έλθη πρός έμέ έπιβιβασθεΐσα τής Κννύίας.'ΐο πλοίου τούτο ώς γνω
θύνη τά τεχνικά έργα τής έπιχειρήσεως.
στόν έναυάγησεν, άλ λά ύπό τόσον ύποπτους πε
Ά ρ θ . 5 . Έν ή περιπτώσει εις τών συγκυριών
ριστάσεις ώστε ή άσφαλιστική Εταιρία κατώρέπιθυμήση νά πωλήση τό μερίδιον αύτού ύποθοισε ν’ άπ αλλαγή πάσης εύθύνης.Έν τω ναυαγίφ
χρεοΰται νά παράσχη τό δικαίωμα τής προαγο
1 έκείνω ό μοναδικός κληρονόμος τού Γεωργίου έξηράς εις τόν συνέταιρόν του όστις λαμβάνει τρίμη
φανίσθη, ε”κτοτε δέ ό Νώε Τ ζώ ν έμεινε μόνος κύ
νον προθεσμίαν πρός άπόφασιν, θέλε·, δέ γίνη ά ριος τής πηγής Βαιόα.ΙΙας. άπό τής εποχής έ
πόλυτος κύριος καταβάλλων τό κεφαλαίου πρός
κείνης καρπούμενος έξ α^τής εισόδημα εκατόν όγτρία τοίς εκατόν έπί τών βεβαιωθεισών προσόδων
δοήκοντκ χιλιάδων δολαρίων !
κατά τόν τελευταίου ισολογισμόν.
— Δέν ύπωπτεύθητε ποτέ ότι ό ’Αμερικανός ή Ά ρ θ . 6 . Μόνα τ ά τέκνα έκατέρου τών συνε
ι
το
άναμεμιγμένος εί; τά. άλλεπάλληλα ταύτα
ταίροι κληρονομούσε τ ά δικαιώματα αύτού. Εν
δυστυχήματα
; ήρώτησεν ό Βρέδεζορδ.
ή περιπτώσει ό εις τών συνεταίρων είνε άτεκνος,
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— Τον είχεν ύποπτευθή, ώς ήτο επόμενον, διό I Τζών ήναγκάσθη τότε ν’ άγοράση τήν σιωπήν
τι ή συρροή εκείνη των τυχαίων δήθεν δυστυχήτοϋ άλλοτε μαθητευομένου τής Κυ>θίας . αϋτη
μάτων, τα δ ποια δλα έτεινον εις τον αυτόν σκο
δέ βεβαίως ήτο ή πηγή τών περιοδικών προσό
πόν, ήτο λίαν ύποπτος· άλ λά πώς ν’ άποδείξω
δων τ ο ϋ ’Ιρλανδού δσάκις έπανέκαμπτεν εις Νέαν
βάσιμους τάς ύπονοίας μου,ιδίως 5ε πώς να »5*Γ όρκην.
ρω επαρκή στοιχεία όπως πείσω τήν δικαιοσύνην
— Ό λ α αύτά μοί φαίνονται πιθανώτατα, είνά έπιληφθή ανακρίσεων ; Έστηριζόμην επί υπο
πεν δ Βρέδεζορδ. Προσθέτω δέ δτι ή αλληλουχία
θέσεων μόνον, εϊξευρον δέ έκ πείρας πόσον όλ.ίγας
τών γεγονότων έπικυροϊ πλ.ηρέστατα τήν ύπόθεέλπίδας πρέπη να έχη τις έκ τών δικαστηρίων εις
σιν ταύτην. Αί πρώται γνωστοποιήσεις τοϋ ια 
διεθνείς ιδία διαδικασίας. Έκτος τούτου καθήκον
τρού Σβαρυεγκρόνα έτάραξαν τόν Νώε Τζών.
ειχον νά παρηγορήσω τήν θυγατέρα μου, τοιαύΈνόμισεν απαραίτητον ν’ άπαλλαχθή τοϋ Π α
τη δέ δίκη όχι μόνον θ' άνερρίπιζε τήν οδύνην
τρικίου Όδόνογαν, ά λ λ ’ ήναγκάσθη νά ένεργήση
της άλλα καί θά έφαίνετο ώς έξ απλής φιλοχρη
μέ φρόνησιν ακριβώς διότι δ Ιρλανδός έβεβαίου
ματίας κινηθεϊσα. Έ ν ένί λόγω άπεφάσισα νά
δτι είχε λάβη προφυλακτικά μέτρα. Ήρκέσθη
σιωπήσω. Έ π ρ α ξα κακώς άρά γε ; Δεν τό πι
λοιπόν εις τό νά τόν έκπτοήση, πείσα; αύτόν
στεύω, διότι έχω τήν πεποίθησιν ότι ούδέν θά
δτι έπέκειτο ταχεία παρέμβασις τής ποινικής
κατώρθουν. Ίδέτε , σήμερον έτι, εί καί συνενοϋμεν
δικαιοσύνης. Ταϋτα έξάγονται καί έξ δσων μάς
ολας τάς έντυποίσεις μας, δλα τά γνο>στά εις η
διηγήθη έν Νέα: Ύόρκη δ πανδοχευς τής ' Ερνμάς γεγονότα, πόσον δύσκολον είνε νά καταλή\ θρας Άγχύρας Βόουλες, καί ή σπουδή μεθ’ ής
ξωμεν εις ακριβές τι συμπέρασμα!
I έδραπέτευσεν δ Όδόνογαν. ’Εξάπαντος θά ένό— Ά λ λ ’ εις πάντα ταϋτα πώς εξηγείτε τό ! μισεν δτι έκινδύνευε νά συλληφθή καί διά τούτο
μέρος τό δποΐον διεδραμάτισεν δ Πατρίκιος Ό μετηνάστευσε τόσον μακράν— μέχρι τών Σ αμ οδόνογαν ; προσειπεν δ ιατρός Σβαρυεγκρόνα.
ι γετώ ν— καί ύπό ψευδές όνομα. Ό Νώε Τζών,
δστις τ ώ είχε δώση βεβαίως τήν συμβουλήν έκεί— Έ π ί τού ζητήματος τούτου καί πολλών ά λ
νην,
ένόμισεν δτι ήτο ασφαλέστατος πλέον.Ά λλ’
λων είμεθα ήναγκασμένοι νά προσφύγωμεν εις
αί
ζητούσαι
τόν Πατρίκιον Όδόνογαν γνωστοποι
εικασίας· άλλά νομίζω δτι ή έπομένη είνε ή πιήσεις
ένέβαλον
αύτόν εις δεινήν ανησυχίαν. ΊΙλθε
θανωτέρα. Ό Όδόνογαν ούτος, μαθητευόμενος
λοιπόν εις τήν Στοκόλμην έπίτηδες όπως μάς
ών έπί τής Κυτθίας καί διωρισμένος εις τήν ύβεβαίωση δτι δ Πατρίκιος Όδόνογαν εΐχεν άποπηρεσίαν του πλοιάρχου, εύρίσκετο εις διαρκείς
θάνη, έπίσης δέ όπως ίδίοις όμ.μασιν ΐδη μέχρι
σχέσεις μέ τούς έπιβάτας τής πρώτης θέσεως, οίτίνος είχον προχοιρήση αί έρευναί μας. Τέλος
τινες συνέτρωγον μετά του κυβερνήτου. Έ γνώ έπήλθεν ή έκ τής Βέγας άνταπόκρισις καί δ
ριζε λοιπόν βεβαίως τό όνομα τής θυγατρός μου,
απόπλους τής ’ Α.ίάσχας εις τάς πολικά; θακαί τήν έθνικότητά της καί ήδύνατο εύκόλως νά
λ ά σ σ α ς .Ό Νώε Τζών ή Τούδωρ Βράουν βλέποιν
συντελέση εις άνεύρεσίν της. Άνέθηκεν άρά γε
τότε έπικείμενον τόν κίνδυνον — διότι ή εις τόν
εις αύτόν δ Ν ώε Τ ,ών εγκληματικήν τινα εντο
Πατρίκιον Όδόνογαν έμπιστοσύνη του ήτο ελά
λήν ; Συνήογησε καί ουτος εις τό ύποπτον ναυάχιστη
βεβαίως,— δέν άπώκνησεν οίονδήποτε έγ
γιον τής ΚυνθΙαςά άπλώς μόνον ερρεψε τό παικλημα νά διαπράξη πρός σωτηρίαν του- εύτυγώ;
δίον εις τήν θάλασσαν;— ταϋτα πάντα ουδέ
τά πράγματα άπέληξαν αισίως,άλλά τώρα δυποτε θά μάόωμεν ακριβώς, διότι δ Ιρλανδός ά πέθανεν.'Οπωσδήποτε όμως βέβαιον είνε δτι έγί- 1 νάμεθα νά εϊπωμεν δτι εύθηνά τήν έγλυτώσαμεν
νο)σκε κάλλιστα ποιαν σπουδαιότητα είχε διά
τόν πρώην συνέταιρον τού Γεωργίου «τ ό παιδί
του σωσιβίου» καί δτι τοιοϋτος άνθρωπος, όπως
μάς παριστάνουν τόν Όδόνογαν, μέθυσος καί
οκνηρός, θά ήθέλησεν εξάπαντος νά καρπωθή τό
μυστικόν πρός χρηματισμόν Εϊξευρεν άρά γε δ
Όδόνογαν δτι « τ ό παιδί τοϋ σωσιβίου» ήτο πράγ
ματι ζώ ν ; Τό εσωσεν άρά γε επίτηδες άνελκύσας τής θαλάσσης καί άφείς έπειτα αυτό παρά
τήν Νορόην ή άλλως π ω ς; Καί τούτο είνε δυνατόν.
Ά λ λ ’ εξάπαντος είχε δεαβεβαιώση τόν Νώε
Τζών δτι τό «παιδί τοϋ σωσιβίου» έζη καί μετά τό
ναυάγιον,είχε καυχηθή ότιέγνώριζεποϋ εύρίσκετο·
άναμφιβόλως δέ θά έδήλωσε πρός αύτόν δτι ε'λαβε τά μέτρα του όπως, άν τώ συμβή δυστύ
χημά τι, μάθη τό παιδίον τήν αλήθειαν . Ό Νώε

|

— Τις οΐδε! ίσως αυτοί ούτοι οί κίνδυνοι συνετέλεσαν εί; τήν έπιτυχίαν τοϋ σκοπού μ α ς !
εΐπεν δ ιατρός . Ά ν δέν έναυαγούμεν εις τήν
Κρύα>· Ξ έp ar, Οά έξηκολουθοϋμεν πιθανώς τόν
πλοϋν μας διά τής Σουεζείου διώρυγος καί θά
έφθάναμεν εις τον Βερίγγειον πορθμόν πολύ άργά
ώστε δέν θά εύρίσκομεν τήν Βέγα >··Είνε δέ πολύ
άμφίβολον δτι θά κατωρθώναμεν νά μάθωμεν
τίποτε άπό τόν Όδόνογαν άν εύρίσκομεν αύτόν
μ ετά τοϋ Τούδωρ Β ράου ν!... Πραγματικώς εί;
τήν έπιτυχίαν τής άποστολής ήμών συνετέλεσαν
| τά κατά τήν αρχήν αύτής τραγικά συμβάντα,
τήν δέ άνεύρεσίν τής οικογένειας τού Έρικ όφείλομεν άποκλειστικώς εις τόν περίπλουν δν έξε1 τέλεσεν ή Ά.Ιάσχα.,'/.αίείς τήν δόξαν τήν δποίαν
ι έκ τούτου άπέκτησεν δ νεαρό; αύτής κυβερνήτης.

τύχη καί ώς νεάνις καί ώς ανεψιά τού ιατρού
— Ναι, είπεν ύπερηφάνως ή κυρία Δουροιέν
ι
Σβαρυεγκρόνα.
θωπεύουσα διά τής χειρός τήν κόμην τοϋ υίοϋ
Ή άγάπη δ ’ αύτού έτράπη έπί τήν Βάνδαν,
της, ή δόξα μού τόν άπέδωκε !
ήτις όντως καθίστατο θελκτικωτέρα δσημέραι,
Ταύτοχρόνως δέ σχεδόν προσεΐπε:
— . . . . Ό π ω ς μοϋ τόν εϊχεν άφαιρίση τό | άπομανθάνουσα ύπό τήν στέγην τής εύγενοϋς
έγκλημα, δπ ω ; μοί τόν διεφύλαξεν ή άγαθότη; \ αύτού μητρός καί εϊτι λείψανον τών χωρικών
όλων σας καί μοϋ τόν έκαμε τοιοϋτον ώστε νά I έξεων ύπελείπετο αύτή. Ή άκρα ά γ α θ ό τη $
ή φυσική χάρις, ή απαράμιλλος άπλότης τής
•υπερήφανεύωμαι 5ι’ α ύ τ ό ν ...
θυγατρός τοϋ Έρσεβον καθίστων αύτήν άγαπ η— Καί δπως ή μιαρότη; τού Νώε Τζών θά
τήν τοίς πάσι. Πριν ε'τι παρέλθωσιν όκτώ ήμέκάμη τόν “Ερικ μας ένα τών πλουσιωτέρων άνραι άπό τής εις Βκλφεραί έλεύσεώς της ή κυρία
δρών τής Αμερικής! άνέκραξεν δ Βρέδεζορδ.
Δουρριέν
διεκήρυττεν δτι δέν ήτο δυνατόν πλέον
ΙΙάντες ήτένισαν έπ’ αύτόν μ ετ’ έκπλήξεως.
νά
άποχωρισθή
αύτής.
— Βεβαίως,άπήντησεν δ περιφανής δικηγόρος.
Ό
Έ
ρικ
έπεισε
τόν Έρσεβον καί τήν κυρά
Ό Έ ρικ δέν είνε δ κληρονόμος τοϋ πατρός του j
Κατρίναν
ν’
άφήσωσι
τήν Βάνδαν έν Γαλλία
εις τήν κ ατά τό ήμισυ κυριότητα καί νομήν τής
ύπό
τόν
^ητόν
δρον
δτι
έκαστον έτος θά μετέπηγής B a r d a .lia c \ . . . Δέν έστερήθη παρανο
βαινε
μ
ετ’
αύτού
εις
Νορόην.
Άπεπειράθη νά
μ ώ ; τών έξ αύτής προσόδων είκοσι δύο δλόκληρα
έτη ; Διά νά διεκδικήση αύτάς άρκεϊ ν’ άπο- j κράτηση έν Βρετάνη άπασαν τήν θετήν αύτού
δείξη δτι είνε υιός τοϋ Γεωργίου Δουρριέν, δύνα- ; οικογένειαν άναλαβών μάλιστα νά μετακόμιση
ται δέ νά πράξη τούτο διά τής μαρτυρίας όλων 1 δλόκληρον, παρά τήν παραλίαν τής Βρέστης, τόν
ξύλινον οίκίσκον, έν ώ διήλθε τήν νεότητά του.
μας, άπό τής μαρτυρίας τοϋ Έρσεβον καί τής
Ά λ λ ά τό σχίδιον έκεϊνο τής άθρόας μεταναστεύκυρά Ινατρίνας μέχρι τοϋ Μαλαρίου καί ήμών
σεως έθεωρήθη άνέφικτον. Ό Έρσεβον καί ή
αυτών. Αν δ Νώε Τζών άφήκε τέκνα, τ ά τέκνα
ταϋτα είνε υπεύθυνα διά τήν ύπέρογκον ταύτην j σύζυγός του δέν ήτο δυνατόν νά μεταβάλωσιν
έν τοιαύτη ηλικία τάς έξεις τού βίου των. Ά φ ή 
καθυστέρησιν, ήτις θ’ άπορροφήση πιθανώς όλον
τό εις αύτά άνήκον μερίδιον τού έτ»ιρικού κεφα- ; κε λοιπόν αύτούς ν’ άπέλθωσι παρασχών τά μέσα
νά διέλθωσιν άνίτως τό ήρεμον γήράς των.
λαίου. Ά ν δ άθλιος έκεΐνος δέν έχη τέκνα, τότε
Ό Έρικ ήθέλησε νά φυλάξη παρ’ αύτφ τον
κατά τούς δρους τού συμ.βολαίου τό δποϊονμάς άνέΌ
θω
να τούλάχιστον. Ά λ λ ά καί ούτος προύτίμα
γνωσεν δ κ. Δουρριέν, δ “Ερικ καθίσταται δ άπο- !
τόν
ορμίσκον
του πάντων τών έπί γής λιμένων
κλειστικός κληρονόμος. Ώ σ τ ε ή οΰτω; ή άλλως
καί
ούδέν
επάγγελμα
προέκρινε τού αλιευτικού.
δ Έρικ έχει έν Πενσυλβανία έκατόν πεντήκοντα
Όμολογητέον δτι ή λινόχρους κόμη καί οί κυα
έως διακοσίων χιλιάδων δολλαρίων έτήσιον εισό
νοί οφθαλμοί τής Ρενίλδ, τής θυγατρός τοϋ ε
δημα ! . . .
πιστάτου τού έν Νορόη εργοστασίου τού Σ β α 
— Αί, α ί ! . . . είπε γελών ό ιατρός Σβαρυεγ
ρυεγκρόνα, δέν ήσαν ξένα πρός τήν άκατανίκηκρόνα, δ μικρός ψαράς τής Νοράης έγεινε,
τον έλξιν ήν τό μικρόν νορβηγικόν χωρίον έξήβλέπω,περίφημος γαμ.βρός... Έβραβεύθη άπό τήν
σκει έπ’ αύτόν. Τούτο τούλάχιστον συνεπέραναν
Γεωγραφικήν έταιρίαν, έξετέλεσε τόν πρώτον
δ Έρικ καί ή Βάνδα δτε έμαθον δτι τά προ
περί τόν πόλον περίπλουν, καί έχει πρόσοδον
σεχή «Γιούλ» (Χριστούγεννα) έμελλε νά νυμδιακοσίων χιλιάδων δ ο λ λ α ρ ίω ν !.. Δέν πιστεύω
φευθή αύτήν.
νά εΰρίσκωνται πολλοί τοιούτοι σύζυγοι έν Σ τοΌ Μαλάριος σκοπεί νά διδάξη καί π αιδα
κόλμη! . . . Τ ί λέγεις καί σύ, Κ ά ζα ;
γώγηση
τά τέκνα αύτών ώς άλλοτε τόν Έρικ
Ή νεάνις έγένετο περιπόρφυρος άκούσασα τήν
καί
τήν
Βάνδαν. Άνέλαβε μετριοφρονώ; τήν
αίφνιδίαν έκείνην έρώτησιν, ής δ θείος αύτής δέν
θέσιν αύτού έν τού σχολείω τού χωρίου, άφ’ οΰ
ύπώπτευε βεβαίως τήν σκληρότητα. Ή Κ άζα
πρό μικρού άκριβώς διενοεΐτο δτι έδείχθη λίαν I μετέσχε τών ύπό τής Γεωγραφικής τής Γ αλλία;
Εταιρίας εις τόν κυβερνήτην τής ’ Λ.Ιάσχας ά άδεξία άπενθαρρύνασα τό πρός αυτήν αίσθημα
πονεμηθεισών
τιμών. Νύν έπιβλέπει τ ά τυ π οτοϋ Έ ρικ, καί δτι έπρεπε τοϋ λοιπού νά μετα| γραφικά δοκίμια τού έξαιρέτου αύτού συγγράμβάλη συμπεριφοράν.
' ματος περί τής Χλωρίδος τών άρκτικών χωρών
Ά λ λ ’ δ Έ ρικ, παραδόξως ούδέν ήσθάνετο
έκδιδόμενον άναλώμασι τή ς Λιναίας Ε ταιρίας.
πλέον πρός αύτήν άφ’ δτου έβλεπεν έαυτόν ύπέοΌ δέ ιατρός Σβαρυεγκρόνα εύρίσκεται περί τό
τερον τής άδικου περιφρονήσεώς της. Είτε διότι
τέλος μεγάλου έπιστημονικού ε”ργου, δπιο θ απαή άπουσία καί οί κατά τάς μακράς νυκτερινά;
θανατίση τό όνομα αύτού παρά τοίς επιγενετετραωρίας διαλογισμοί κατέδειξαν αύτώ τήν
στέροις.
ξηρότητα τής καρδίας τής Κάζας, είτε δι* άλλο
Ό έπιφανής δικηγόρος Βρέδεζορδ είργάσθη άκατι, εις τήν άλαζόνα κόρην έδείκνυε μόνον τήν άπο·
μ
άτω ς δπως άποδείξη τά έπί τής κυριοτητος τής
λύτως άναγκαίαν φιλοφροσύνην, ής εδικαιούτο νά
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πηγής Β α * ό α ·Μ α ς δικαιώματα του Έ ρικ , έκίρ- | πρωθυπουργών, τών εναλλάξ διοικησάντων τήν
δισε δέ την δίκην έν τε τ φ πρωτοδικείφ καί τφ
’Αγγλίαν άπό τοϋ 1868.
έφετείω έπισφρχγίσας διά μεγάλου θριάμβου τό
Έ ν αρχή δ νϋν αρχηγός τών Ούΐγωχ ήτο
ί·ιδ οζον αύτοϋ δικηγορικόν στάδιον.
τόρυς, δ δέ λόρδος Βήκονσφιλδ, δ βραδύτερον
Ό "Ερικ άρια τή νίκγ) ταύτη καί τή έζ αυ
γενόμενος ηγέτης τών τόρεωχ, ήτο φιλελεύθερος.
τής περιελθούσν) αύτφ μεγάλγι περιουσίά ήγόΌ κ. Γλάδστων ε'λεγεν ότι ήτο συντηρητικός,
ρασε την Α.Ιάαχατ, ήν κατέστησε θαλαμηγόν
ά λ λ ’ έψεύδετο πρός έαυτόν. Αί φιλελεύθεροι άραύτοϋ. Μεταβαίνει δέ δι’ αυτής έκαστον ε'τος
χαί ήσαν ή βάσις τού χαρακτήρός του. Εις τά
μετά τής κυρίας Δουρριέν καί τής Βάνδας εις την
πρώτα αυτού συγγράμματα τά πλήρη γενναιοέν Νορόη θετήν αύτοϋ οικογένειαν. Καίτοι δέ
φροσύνης καί ενθουσιασμού ύπερπλεονάζουσιν έν
φέρει σήμερον νομίμως το δνομ.α Αιμίλιος Δουρπάση γραμμή οϊ οιωνοί προσεχούς πολιτικής άλριέν, έξ ευγνωμοσύνης παρήρτησε καί τό τού Έ ρ·
λαξοπιστίας. Ό μετ’ αύτοϋ συνοδοιπορήσας εν
σεβον, οί δέ οικείοι αύτφ διετήρησαν τήν έξιν
’Ιταλία ε'λεγε «Β α θύ τατα άναμφιβόλως είνε
τού καλεΐν αυτόν "Ερικ.
έρριζωμένος δ ριζοσπαστισμός εις τήν νεαράν ταύΉ μήτηρ τού "Ερικ ποθεί ένδομύχως να 'δ η
την κεφαλήν έν άγνοια τη ς.» Ούτως έν τ ώ είρ—
τόν υιόν της συζιυγνύμενον μετά τής Βάνδας,
μφ τής λογικής τοϋ βίου τοϋ άνδρός τούτου ή
ήν αγαπ ά ώς θυγατέρα αύτής· ή δ ’ εύχή αϋτη
μεταβολή τών αρχικών αύτοϋ δοξασιών οΰδέν άλ
σύμφωνος ούσα καί πρός τήν κλίσιν τής ιδίας αύ
λο είνε ή αιφνίδιος άποκάλυψις τής αληθούς αύ
τοϋ καρδίας δέν θά βραδύνω νά πραγματωθήτοϋ δρμεμφύτου κλίσεως.
Έν τούτωή Κ ά ζα μένει άγαμ,ος άνομολογοϋσα
Δύναται νά £ηθή τό αύτό περί τού λόρδου Βή·
καθ’ έαυτήν ότι «δέν τά έβόλεψε κ α λ ά .» Ό ι
κονσφιλδ, άπλώς τότε Δισραέλη καλούμενου ;
ατρός Σβαρυεγκρόνα, δ Βρέδεζορδ καί δ καθηΟύχί, τή άληθεία. Έ ν τή άκμ.ή τή ς έκλογικής
γητλ,ς Χ οστετ έξακολουθούσι παίζοντες ούίστ.
περιόδου βλέπων αίφνης ότι ή ώς φιλελευθέρου
Εσπέραν τινά καθ’ ήν δ ιατρός έφάνη ίταύποψηφιότης αύτοϋ έν τφ διαμέρισμα τι τής Κένμώτερος τού συνήθους έν τφ παιγνίω δ Βρέδε
της έμελλε ν’ άποτύχηπροσέιρερε τολμ-ηρώς έαυ
ζορδ ένόμισε καλόν νά τ φ ύπενθυμίση γεγονός τι
τόν εις τήν διάθεσιν τών συντηρητικών άλλης κο
πρό πολλοϋ λησμονηθέν.
μητείας.Τό διάβημά ήτο όλως αναιδές, άλ.λ'δ αν
— Πότε δ ά σκοπεύετε νά μου στείλετε τόν
τίπαλος τού Γλάδστωνοςούδέποτε ίδίστασενά προΠλ.ίνιόν σας τού "Αλδου Μανουτίου ; είπε κακεν
βή εις τολμηράς πράξεις καί εις απρόοπτα εγχει
τρεχές έπ’ αυτόν άτενίζων. Δέν πιστεύω νά
ρήματα. "Εφερε τότε μακράς παραγναθίδας καί
διισχυρίζεσθε πλέον οτι δ "Ερικ κατάγεται έζ
έστολίζετο
διά παντοίων κοσμημάτων ώς άγαλΙρλανδών.
μάτιον Παναγίας. Εύειδής καί καλλωπιστής τέ
Ό ιατρός έμεινεν επί στιγμήν εμβρόντητος εκ
λειος έγένετο άρεστός εις τήν άριστοκρατίαν διά
τής αιφνίδιας εκείνης έπιθέσεως. Ά λ.λ’ αμέσως
τής κομψοπρεπείας καί τού ίπιτετηδευμένου ήθους
συνελθών:
του, κατέθελξε δέ αύτήν διά τής άξίας του ώς
— Μπ 5.! εις πρώην πρόεδρος τής Γαλ.λικής
μυθιστοριογράφου. Αισθανόμενος κρείττονα τήν
δημοκρατίας κατάγεται έκ βασιλέων τής ’Ιρλαν
θέσιν του έν τφ κύκλω ε'κείνω, όπου εύμενώς έγέ
δίας, είπε μετά πεποιθήσεως. Διόλου παράδοξον
νετο δεκτός καί όπου εΰρισκε συνδρομήν όπως ά νά συμβαίνη τό ίδιον καί διά τήν οικογένειαν
ναδειχθή, δέν έξήλθε πλέον αύτοϋ. Ό κ. Δισραέτών Δουρριέν.
λης άνέμιξε πάντοτε κατόπιν δόσιν τινά άγυρ— " Ω ! βεβαίως, άπήντησεν δ Βρέδεζορδ.
τείας εις τήν πολιτικήν του, ή κάλλιον είπεΐν δό
Είνε μάλιστα τόσον προσάληθες ώστε ίσως πρέ
σιν τινά ρομαντισμού. Είσήγαγε πολλάκις τήν
πει νά σάς στείλω καί τόν Κοϊντιλιανόν μου.
φιλολογίαν έν τή πολιτική περικοσμών χυδαία
-------------------- Θ Ι Ο Ι Ο -------------------πράγματα δι’ εύήχων λέξεων, ένθουσιαζουσών
τούς άνοήτους καί έπαυξανουσών το γόητρόντων.
ΓΛΑΔΣΤΠ Ν
’Ενθυμούνται ολοι τήν πομπώδη φράσιν ήν άπε[Σ υν έχ εια χαΐ τ,ίλος· ίο · προηγούμ. φύλλον.]
κόμισεν έκ τοϋ Συνεδρίου τού Βερολίνου: «Ειρή
Έ ν τή παρούση προσωπογραφία πολλάς ανένη μ ετά τιμής !
φερα εκτιμήσεις καί κρίσεις λίαν τρκχείας δι’
Μέχρι τούδε έν τή άντιπαοαβολή ύπερέχει δ
άνδρα, Ον πολλοί λατρεύουσιν ώς ημίθεον. "Ας
κ. Γλ άδστω ν. Ά λ λ ' άς ε’.σέλθωμεν νϋν εις τά
έπανέλθωμ.εν εις αϋτάς όπως προσπαθήσωμεν δ ι καθήκοντα τοϋ πολιτικού σταδίου τού πρωθυπουρ
υλίζοντες καί κχθαίροντες αύτάς από τής μνηγού καί ας έξετάσωμεν αύτόν έμπράκτως. Ό
σικακίας καί τής κομματικής ζηλοτυπίας ν’ ά πολιτικός αύτοϋ όρίζων φαίνεται περιοριζόμενος
νεύρωμεν τάς πραγματικάς ελλείψεις. Εύκαιρον
έντός τοϋ'Ηνωμένου Βασιλείου. Πέραν τών Βρετεπομένως είνε νά μνημονεύσωμεν ενταύθα τής
τανικών νήσων ούδέν βλέπει. Τό διάσημου δόγ
αλληλοδιαδόχου ίπί τήν αρχήν ανόδου τών δύο
μα τής μή έπεμβάσεως, τό άπασχολού'ν τήν
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Ευρώπην άπό τεσσαρακονταετίας, ούδένα εσχε
ποτέ σθεναρώτερον αύτοϋ συνήγορον, έκτος ίσως
τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου. Ή περιφρόνησές του
πρός τήν εξωτερικήν πολιτικήν τόν έκαμε νά
θυσιάσω εις τό εξωτερικόν τά συμφέροντα τής
πατρίδος του. Δέν είνε θαυμ.αστης τής άποικιακής ισχύος τής 'Αγγλίας- τό λέγει παρρησία εις
πάντας, έτόλμησε δέ καί νά γράψω έν τφ Αεχάτύΐ 'E r a τω Α ίώ η πρό τινων έτών ότι « ή λ θεν ή σειρά τ ή ς ’Αμερικής καί ότι ή Αγγλία ώ φειλεν ύποτασσομένη εις τήν άνάγκην νά ταχθή
έν ίσγι μοίρα μετά τής ’Ο λλανδίας.» Περιττόν
νά προσθέσωμεν ότι ή γνώμη του ούδεμίαν εύρεν
ή χ ώ εις τήν έξεγερθεϊσαν φιλοπατρίαν τών συμ
πολιτών του.
Ή έξωτερική πολιτική του έπί τοιούτων άρχών
θεμελιουμένη ήτο ώς ώφειλε συνεπής, συνοψί
ζεται δέ εις τήν απώλειαν τοϋ Τράνσβαλ καί τού
’Αφγανιστάν,είςτήν δημιουργίαν ψυχρών μετά τής
Εύρώπηςσχέσεων,ής τήν φιλίαν άπεξενώθη καί εις
τήν καταστρεπτικήν εις Αίγυπτον έκστρατείαν.
Ταϋτα πάντα έλέγχουσι μέν βεβαίως πίστιν εις
τό δόγμ.α τής μ.ή έπεμβάσεως, άλ λά καί απει
ρίαν στρατηγικήν έν τφ μεταξύ τών έθ/ών ά γώνι.
Ευτυχέστερος ύπήρξεν δ κ. Γλάδστοιν ώςπρός
τά έσωτερικά. Ήδυνήθη έντίμως καί άμέμπτως
νά συμβιβάσω τάς δημοσίας άνάγκας μ.ετά τής
φορολογίας-κατήργησε τό έπονείδιστον τών στρα
τιωτικών βαθμών έμπόριον τό καθαπτόμενον τής
τιμής τού άγγλικοϋ στρατού- κατεπολέμησε τήν
πρός τήν μέθην ροπήν διά νόμου αύστηρώς έφαρμοζομένου, εί καί άνεπαρκοϋς, ώς πρός τάς ώ ρας καθ’ άς όφείλουσι νά κλείωνται τά πωλοϋντα
πνευματώδη ποτά εργαστήρια* έ"πεμψεν εις 'Ιν
δίας τόν πρίγκιπα τής Ούαλλίας διά νά κ ατα
σιγάσω τήν εύλογον δυσαρέσκειαν καί αναζωπύ
ρωση τήν συμπάθειαν λαού, δν δ λίαν βραδέως
έξεγερθεις οίκτος του άφήκεν έπί πολύ πάσχοντα
τά δεινά φρικτής σιτοδείας.
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τεύσεως- καί είς αύτήν παρατηρούνται πολλά 1
άσυνέπειαι. 'Ως έκ τούτου δέν ήδυνήθη ν’ απο
φυγή πολλάς προτάσεις περί ψήφου μομφής, έξ ής
μόλις καί μετά κόπου έσώθη τό 1875, ότε ή
Βουλή όργισθείσα τόν κατηγόρησεν έπί παρα
βιάσει τών θεσμών καί έπί αύθαιρέτφ προστασία
διά τόν διορισμόν τοϋ σιρ Ροβέρτου Κόλλιερ είς
τήν δικαστικήν έπιτροπήν τοϋ ιδιαιτέρου συμ
βουλίου. Ή αύτή μ.ομφή τ φ άπεδόθη έκ νέου
τόν έπόμενον μήνα ύπό τοϋ Κοινοβουλίου καί τοϋ
Πανεπιστημίου ένεκα της έκλογής τού αίδεσίμου
κ. Έ ρβεϋ ώς πρυτάνεως τού Έ βελμ .
Τινές τών ανακολουθιών αύτοϋ τυγχάνουσι
κατάφωροι. Ούτως’ άφού ζωηρώς άντέστη είς
τήν εισαγωγήν τών ’Ιουδαίων είς τό Κοινοβού
λιο-/, ύπεστήριξεν ολίγους μήνας βραδύτερον μ.ετά
τής αύτής σφοδρότητος τό νομοσχέδιου τού λόρ
δου Ρώσσελ, δι’ ού προετείνετο ή παραδοχή
αύτών. Μικρόν άφού ήγειρε τήν φωνήν έν ά ςιοθαυμαστω άγορεύσει ύπέο τής έλευθερίαςτού λό
γου, έξώρκισε τήν Βουλήν (τήν 17 'Ιουνίου 1880)
ν’ άρνηθή τήν ελευθερίαν ταύτην είς τόν Ο ’Δόννελ
θέλοντα νά έπερωτήση τήν κυβέρνησιν περί τού
νεοιστί δεορισθέντος πρέσβεως τής Γαλλίας Σ α λ λεμέλ-Λακούρ. Ιίοσακις δέ άφού έχαρακτήρισεν
ώς ζή τη μ α έμπιστοσύνης τήν ψήφον τής Βουλής»
ήνέχθη νά μή τύχη αύτής καί παρέμεινεν έν
τή έζουσία !
Μή γινώσκων, ώ ς ό Βίσμαρκ, νά καθυποτάσ
σω τούς άνδρας, ών τήν αξίαν φοβείται ή τούς
ι δυναμένους νά παρεμ.βάλο>σι προσκόμματα είς
| τήν πολιτικήν του, τούς αποκοιμίζει καί τούς
| έξαπ ατα.Ο ϋτω προσηνέχθη πρός τόν σίρ ΜπάρτλΦρέρ, πρός τόν Πάρνελ, πρός τόν Δίλλων, ον
άφού ¿κολάκευσε καί ήλευθέρωσε τόν Όκτοίβριον
τοϋ 1881, έπειδή άνθίστατο είς τάς περί συμ- ,
βιβασμ.ού προτάσεις του, διέταξε νά συλλάβωσι
καί φυλακίσωσιν αύτόν έκ νέου.
Έ ν ταΐς σχέσεσιν αύτού μετά τής βασιλίσσης
προσπαθεί νά έπιβληθή είς τό πνεύμα τής Αύτής
Μεγαλειότητος διά τής έν τή Βουλή πλειονοψη
φίας του. ΙΙλήν ή βασίλισσα αείποτε άμ,εμπτον
συνταγματικήν διαγωγήν τηρούσα δέν μ εταβάλ
λει τάς άτομικάς πεποιθήσεις της κατά τήν
ορεζιν τού τυχόντος.'Αποκρύπτει αδιάσειστος τάς
έντυπώσεις της καί συμπεριφέρεται προς πάντας
τούς ύπουργούς κατά τόν αύτόν τρόπον, δέν πι
στεύω όμ.ο>ς οτι ό «Γουλιέλμος τοϋ λαοϋ» άνταποκρίνεται είς τό ιδιαίτερον αύτής ιδανικόν.

Πρό τριάκοντα έτών έτεινε διαρκώς χεϊρα φι
λικήν πρός τήν Ιρλανδίαν, ή τις ούχ ήττον δέν
έξετίμησε ποσώς τάς προσπάθειας του καί παρεγνώρισε τήν φιλίαν του, διότι πλέον ή άπαξ έθυσίασεν αύτήν άνωφελώς. 'Οφείλει έν τούτοις εις
αύτόν έν μέτρον δικαιότατον,τήν κατάργησιν τής
ύπό τού Κράτους άνεγνωρισμένης προτεσταντικής
έκκλησίας έν χώρα καθολική.
Μεταξύ τών έπιτυχών μεταρρυθμίσεων τοϋ κ.
II άξια τοϋ Γλάδστωνος δύναται νά όρισθή
Γλάδστισνος καταλέγονται καί οί έκλογικοί νό
ώς έξής : είνε έξαίρετος ύπουργός τών έσωτεριμοι. Έπεκτείνων τό δικαίωμα τής ψήφου καί είς |
κών. πλήν άθλιος ύπουργός τών εξωτερικών.
τά ταπεινότερα στρώματα, στηρίζων δέ αύτό
Ό κ. Γλάδστων δέν αγαπ ά ούτε τό Λονδίέπί τών βάσεων τής φορολογίας καί τής ιδιο
νον,
ούτε τήν μεσημβρινήν 'Αγγλίαν, ένεκα τού
κτησίας, ένέχυσεν αίμα νέον εις τό άναιμικόν
του
δέ
πρώτον φοράν ¿φέτος (1 8 8 5 ) παρετηρήθη
έ/.λογικόν σώμα.
ι
τό
περίεργον
φαινόμενου ύπουργοϋ αποποιούμενου
Ή διοίκησίς του δέν ύπήρξεν άμοιρος ταλαν6ο
τομογ

κ β '. —

1886

458

Ε

Σ

νά παρακαθήσγι εις το γεύμα του λόρδου δημάρ
χου κ ατά τήν ημέραν τής άναρρήσεως αΰτοϋ.
Εις τούς άπορούντας πώς ανέχεται τάς άνά
πάσαν στιγμήν έκτοξευομένας κ ατ' αΰτοϋ έμπαθείς προσβολής, ή άπάντησις είνε εύκολος. Τ ά
πάντα μηχανώνται οί περί αΰτόν όπως τώ άποκρύψωσι παν το κατ’ αΰτοϋ γραφόμενο·/, τόσον
δε καλώς φρουρεΐται καί προστατεύεται καί άπομονοϋται έκ τής έξωθεν έπικρίσεως, ώστε ότε
έσυρίχθη εισερχόμενος εις την Έκθεσιν τής 'Υ 
γιεινής, περιεφέρετο δι' όλης τής νυκτός έμμανής
καί άφρίζων ώς Οηρίον διωκόμενον τής φωλεάς
του. Ή πλήρης βεβαιότης έν ή διετέλει ώς προς
τήν δημοτικότητα τ .υ άποτόμως τ ώ άφηρεΐτο.
Τοσαύτη ητο ή καταβαλλόμενη μέριμνα όπως
άφίνηται μ.ακαρίως ελεύθερος εντός τοϋ νέ·ρους
τής προσποιήσεως καί τής πλάνης, ώστε εις οΰδένα έπετρέπετο νά εξενεγκνι ¿πί παρουσία του
ίδιαν γνώμην. Ό τ ε κυρία τις υψηλής περιωπής
άπετόλμησεν έν τινι γεύματι νά συζητήσφ μετ’
αΰτοϋ. ή κυρία Γλάδστωνος τή έπεμψε πάραυτα
μικρόν χαρτίον διαβιβασθέν άπό χειρός εις χεΐρα
των συνδαιτυμόνων, έν ώ ήσαν γεγραμμέναι αί
έξής λέξεις: Δέν συζητούν μετά τοϋ πρωθυ
πουργού.
Ό κ. Γλάδστω ν, ό ύπαρχηγός ούτος τού
Πάλμερστων, στερείται καί τού ηθικού σθένους
καί τής παγκοσμίου επιρροής τοϋ αρχηγού του.
Εις τούτον πρέπει ν’ άποδοθή,ή τιμή τής δημιουρ
γίας τής νεωτέρας κοινωνίας.
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καί ξενίζει φίλους έν τή έπαύλει τοϋ Χαουάρδεν
νά καταβάλλη έν δένδρον έπί παρουσία των.
Ακάματος δρομεύς δέν πτοεΐται νά διανύση
δρόμ.ον δέκα λευγών καί μέ ΰλον τόν έκ τών δυ
ναμιτιστών κίνδυνον, διατρέχει μόνος καί πεζή
τάς όδούς τοϋ Λονδίνου- πρό μικρού μόλις ολί
γον ι’λειψε νά κατασύντριβα, ύφ’ άμάξης, ένώ έβοήθει τυφλόν θέλοντα νά διάσχισή τό ΙΙικαδιλλυ.
Ή θαλερότης του είνε παροιμιώδης, ή δέ γυναικαρέσκειά του δύναται, ώς λέγουσι. νά τ φ
ύπαγορεύσγι ογκώδη απομνημονεύματα. Αί εφη
μερίδες πρό καιρού διηγήθησαν οτι οί Ίησουϊται
έπιτηδείως ε'ρριψαν εις τάς άγκάλας του ώραιοτάτην ’Ιρλανδήν έχουσαν άποστ/λήν νά προσηλυ
τίσω αυτόν εις τόν καθολικισμόν.
Ίσχυρίσθησαν πάλιν άλλοτε ότι διετέλει εις
σχέσεις μετά τίνος άξιεράστου βεβήλου, τής ευει
δούς Λαύρας Β . . . .ήτις άντιθέτως πρός τήν α γ 
γλικήν συνήθειαν τοϋ νά σπείρω χρυσόν έν Π α ρισίοις, ε”σπειρε χρέη λίαν άξιοσέβαστα, τό μόνον
άλλως τε προερχόμενον έξ αυτής πράγμα όπερ
θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή διά τού ανωτέρω
επιθέτου. Ή σειρήν αϋτη είνε νύν έγγαμος, τήν
δέ ιστορίαν της θά διηγηθώ παρακατίων. Πρό
ολίγων όμως ετών τή, έπήλθεν εις τόν νούν ή ιδέα
νά πέμψη τήν εικόνα της εις τόν παλαιόν της
λατριν. Ή κυρία Γλάδστωνος ήτις μετά μερίμνης ζηλοτύπου περιφρουρεϊ τάς αναμνήσεις καί
τάς άναγεννωμένας έπιθυμίας τού συζύγου της,
λαβοϋσα τήν εικόνα τήν έπέστρεψε πρός τήν ά ποστείλασαν.

Άναντιρρήτως ό νύν πρωθυπουργός δ έν έπλά*
σθη όπως συχνάζτ, εις τά ς αίθούσας τής έκλε
κτής κοινωνίας καί δένδιαπρέπει εις αύτάς ώς ΰ
Δέν δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω ότι αί σχέ
λόρδος Γράμ,βιλ, ό λόρδος Σπένσερ, άλλως τε
σεις τοϋ μεγά./ου πρεσβύτου μετά τής κυρίας
καί δέν επιμελείται πολύ τού συρμού. Ά λ λ ' εΪ4 Λάγκτρυ ϋπερέβησαν τά όρια αθώας έρωτολογίας
τόν οικιακόν βίον, θελκτική είνε ή μετ’ αυτού συν
κακοβούλως ύπό τοϋ πλήθους σχολιασθείσης. Δύ
διάλεξες. Ά κροάται μετά προσήνειας, λαλεΐ δέ
ναμαι όμως νά σάς διαβεβαιώσω οτι δέν έπαυσε
μετά διακρίσεως· καί οσάκις δύναται μ ετά κύ
προσφέρων τόν φόρον τής έρωτοτροπίας του πρός
ρους νά όμιλήση επί -σοβαρού τίνος ζητήματος,
τάς γυναίκας.
πράττει τούτο άνευ φορτικής έπιδείξεως σοφίας.
Κ ατέχεται ύπό τής μανίας τοϋ άποστέλλειν
Είνε εύθυμος καί άδει ακόμη άν παρουσιασθή ί περιπαθέστατα γραμμάτια- ή καρδία του φλέ
περίστασις τόν 'Εφημέριον τοϋ Βραίη, παλαιόν
γεται καί αγαπά νά σκορπίζω τό πύρ της. Καί
άσμα, ένώ παρίσταται ό αγαθός εφημέριος προ- j έξ αΰτοϋ έτι τού θρανίου του έντός τού Βουλευθυμός ν’ άνταλλάξτ, τήν θρησκείαν του άνευ πολ
τηρίου συχνάκις αποστέλλει δολοφόνον επιστολήν
λών ενδοιασμών, ύπό τόν ορον νά μή στερηθή
πρός τινα τών παρευρισκομένων εις τήν συνεδρίατοϋ μισθού του. Οί κακεντρεχείς πολλάκις άνέσιν ώραίων δεσποινών. [Ιλήν ού μακράν τοϋ ύτρεξαν ε’ις τόν 'Εφημέριον ' τοϋ Βραίη θέλοντες
πουργικού θρανίου, έντός τοϋ προωρισμένου διά
νά ύπαινιχθώσι τάς θρησκευτικά; πεποιθήσεις τοϋ
τήν σύζυγον τού πρωθυπουργού θεωρείου, ΐσταται,
πρωθυπουργού. "Αλλοτε ήρέσκετο ν' ί δ η τ' ά- j ώς αί κακαί γλώσσαι διαβεβαιοϋσιν, ή κυρία
σμ,άτα των Μαύρων, ούδεμίαν έξ αυτών στροφήν
Γλάδστωνος σφραγιδοφύλαξ τής οικιακής ειρή
παραλείπων- προύτίμα ιδίως τό G am p D ow n
νης, ήτις έξωπλισμένη δι’ ισχυρών διόπτρων πα
races.
ρακολουθεί διά τού βλέμματος πάντα τά γεν
Ό έβδομήκοντα καί όκτώ ετών πρεσβύτης ού- | νήματα τής γραφίδος τοϋ συζύγου της, ότε δέ ή
τος χειρίζεται ακόμη τόν πελεκυν τοϋ υλοτόμου,
πολιτική υποχωρεί εις τόν έρωτα, οί εχέμυθοι
μία δέ τών μικρών αύτού κενοδοξιών, περί ής 1 αγγελιοφόροι τοϋ κυρίου παραδίδουσιν είς τούς
πολλάκις εγένετο λόγος, είνε όσάκις υποδέχεται
οΰχ ήττον έχεμύθους αγγελιοφόρους τής κυρίας
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νεωστί έκκολαφθέντας έρωτικούς νεοσσούς, ους ή
σύζυγος στραγγαλίζει, διά νά μή προκαλέσωσιν
άπάντησιν είς τήν φωνήν τού άλέκτορος.
Ώ ς φίλος τής κυρίας Ν. έχω όπωςδήποτε τό
δικαίωμα νά τήν ύπερασπίσω, διακηρύσσω δέ
ώς δλως πεπλανημίνας τάς περί αΰτής συλληφθείσας ύπονοίας. Δέν δύναμαι νά βεβαιώσω οτι
γυνή άνεπτυγμ.ένη ώς ή κ. Ο. Κ. δέν κολακεύε
ται έκ τών αισθημάτων άτινα έμπνέει είς τόν
κ. Γλάδστωνα- άρνούμαι όμως διαρρήδην ότι
άνταπεκρίθη είς αύτά έστω καί έξ απλής φιλαρεσκειας.

| πεπληγμένους, άεικινήτους, σπινθηρίζοντας έκ
φαιδρότητος μάλλον ή έξ άγχινοίας.
Φαίνεται γοητευμένος έν ταυτφ καί έκπλη
κτος διότι είνε υιός τοϋ πατρός του. "Αν καί
| ύπερέβη τό τριακοστόν πρώτον έτος τής ηλικίας
| του, φαίνεται νέος τις έκ τών συνήθων. Οϋτε
έλαττω μά τι έχει, οΰδ’ αρετήν, οΰδέ τάλαντόν
τ ι έφ’ ώ νά διακρίνηται. Κέκτηται τά συστα| τικά στοιχεία νά γείνη άξιολογος έμπορος δυνάI μένος νά ύπηρετή τόν πελάτην του, όμ.ιλ.ών ένI ταυτώ περί τής βροχής καί τού καλού καιρού.
[ ’Α λλά διά νά έχω Οέσιν μάλλον άνετον τόν έξε—
' σφενδόνησαν είς τό βουλευτήριον ώς αντιπρόσωπον.

Λέγεται ότι είνε κάτοχος μακράς αλληλογρα
φίας λίαν ένθουσιώδους, περιποιούσης τιμήν είς
τήν ευαισθησίαν τού κ. Γλάδστωνος. Τό άγνοώ,
διότι οΰδέποτε ήρώτησα περί τούτου τήν κυρίαν Ν.
Αναγνωρίζω όμως ευχαρίστως καί είμαι εΰγνώ- ,
μωνπρός τήν συμπατριώτιδάμου, διότι έπί πολ- '
λά έτη ¿χρησιμοποίησε τήν έπιρροήν της, γρά—
ψΟ;σα καί διαλεγομένη όπως διατηρήσω άγαθάς ,
σχέσεις μεταξύ ’Αγγλίας καί 'Ρωσσίας.

Συνετός καί άτολμος ών, ταξειδεύει πάντοτε
είς Ιρλανδίαν ύπό πλαστόν όνομ.α. ’Ολίγον έλειψεν ημέραν τινά ν' άνακαλυφθή έν Κόρκ ύπό τίνος
παιδίσκης τοϋ ξενοδοχείου,ήτις άνέγνι. σε τό όνομά
του έπί τοϋ νυκτικοϋ υποκαμίσου— ο’ία /.έξις δι
επιστολήν πραγματευομένην περί τής αγγλικής
κοινωνίας ! — Ό Έρβέρτος αόλις έπρόφθασε νά
φύγω έκ τής πόλεως πριν διαδοθή καί προκαλέσή
θόρυβον ή ειδησις περί τής παρουσίας τού υιού
Είς τήν δηκτικήν καί φιλοσκώμμονα κοινωνίαν ί
τού πρωθυπουργού. Φαντάσθητε είς τήν χώραν
ό μεγας άνήρ υποδεικνύεται δι’ επωνύμου, όπερ
ένεκα φωνητικής όμοιότητος έπεκτείνεται είς τήν I τοϋ Δίλλων καί τού ΙΊάρνελλ!
Οΰχί σπανίως έκστομίζει λόγους άπεοισκέσύζυγόν του καί τόν υιόν του : H o p e le ss , S o a - '
πτους
ή μάλλον είπεϊν υπέρ τό δέον απλοϊκούς
p le ss, H o p e fu l, H o p e le ss (άπελπις) καλείται ,
πρός
μεγάλην
τών συμπολιτών του τέρψιν. 'Γοό πατήρ, H op efu l (πλήρης έλπίδος) ό υιός, ι
σούτον
δυσαρεστεϊται
έπί τούτω ό πατήρ του,
S o a p le ss δέ (άνευ σάπωνος) ή μήτηρ. Ό λίαν |
ώστε έσκέφθη ποτέ νά τόν άποκλείση έκ τού δη 
κακεντρεχής ύπαινιγμός ούτος άναφέρεται είς
μοσίου βίου. Έ ν Λονδίνω ευρισκόμενος είπε περί
τήν όλίγην φροντίδα ήν καταβάλλει ή κυρία
τού Λονδίνου ότι ήτο ή μ.άλιστα διεφθαρμένη
Γλάδστωνος περί τόν καλλωπισμόν της. ’Οφείλει
πόλ.ις τοϋ κόσμου. Διό έν τή πρωτευούση εινε
βεβαίως ιός σύζυγος τοϋ πρωθυπουργού νά πληήκιστα ά γ α π η τός!
ρώση τόν φόρον της ε’ ς τήν κακοβουλίαν· δέν
αναφέρω όμως τά περί αΰτής διαδιδόμενα αστεία
ανέκδοτα καί εύφυολογίας, άν καί είνε χαριέσ τα ται, Τό βέβαιον καί άναμφισβήτητον είνε
ότι είνε αξιόλογος καί έντιμοτάτη κυρία, ής τό
μεγαλ.είτερον έλάττω μ α είνε OTt στερείται τής
ορθής άντιλήψεως καί ακριβούς έκτιμήσεως τών

Μέχρι τούδε τό ώραϊον φϋλον, ιός πρός τό
ζήτημα τοϋ γάμου τοΰλάχιστον, έδείχθη πρός
αΰτόν λίαν αΰστηρόν.
X.

πραγμάτων.
Οΰδαμώς ποιούμαι λόγον περί τοϋ Στεφάνου
Γλ.άδστωνος κλ.ηρικοΰ έν Χαουάρδεν, συγγενούς
έξ αγχιστείας άπό τής πρώτης συζύγου του μ.ετά
τής οικογένειας τοϋ δουκός Σώθερλανδ. Ωσαύ
τως οΰδέν θά είπω περί τής θυγατρός τού πρωΟυπουργού Ελένης, ήτις δέν έδίστασε τό 1880
νά είσέλθη ώ ς διδάσκαλος είς τό έκπαιδευτήριον
τοϋΝιούχαμ. 1 Ιλήν οφείλω κάτι νά είπω περί
τού υιού του Έρβέρτου,τόν όποϊον δέν πρέπει τις
νά συγχέη μετά τοϋ δμωνύμου υιού τοϋ Γερμανού
αρχίγραμμα τέως.
Ό Έρβέρτος Γλάδστων έχει ήθος νέου -ηθο
ποιού ύποκρινομένου πρόσωπον έραστού έν ταίς
κωμωδία·.;. Φέρει δακτυλήθραν έν σχήματι πίλου
έπί τής άφθονου,ξανθής καί οϋληςκόμης-έχει σκιάν
τινα μύστακος καί δύο μεγάλους οφθαλμούς έκ-

ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ ΡΟΔΟΝ
Οί άνδρες δημιουργοϋσι τό μέλλον αύτών, έν
ώ αί γυναίκες άναμένουσιν αυτό. Είς τό άξίωμα
. τούτο δέν δίδομεν άπόλυτον έννοιαν, διότι είνε
δυνατόν νά καταπολεμηθή διά πλείστων έξαιρέσεων. ’ Α λλως τε τό άπόλυτον δέν ΰφίσταται
! έν τώ κόσμω τούτω.
Ά λ λ ’ εϊδομεν πολλούς άνδρας διατάσσοντας
I
| τά καθ’ αύτούς ώς πεσσούς ζατρικίου καί πολλάς γυναίκας παθητικώς έγκαρτερούσας είς τό ν
άναμένωσι τάς κινήσεις αΰτώνεϊδομεν πάντοτε
; τούς άνδρας ύπολογίζοντας καί τά ς γυναίκας ο
1 νειροπολούσα;, διά τούτο δέν λαμβάνομεν ύπ’ όψιν τάς έξαιρέσεις.
Ευτυχώς ή Πρόνοια προσέρχεται άρωγός είς
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τάς άξίας τής μερίμνης αυτής γυναίκας, παρασκευάζουσα, διά μυστηριωδών μέσων, μέλλον
όπερ άδυνατούσιν αύται να δημιουργήσωσιν.
II Κλαίρη Ζοφρέν δωδεκαέτις είσήχθη ε’ις τό
έν Βερσαλλίαις παρθεναγωγεϊον.
Ο έσωτερικός κανονισμός του εκπαιδευτηρίου
τούτου έχει —αραλάοη πολλά άρθρα έκ τών ρ.οναστικών, διό αί οίκότροφοι μαθήτριαι διαιτώνται σχεδόν ώς εν μοναστηρίω. ’Εν τούτο'.ς δέν
παραμελούνται οϋτε ή μουσική, οϋτε ή ζωγρα
φική, οϋτε ή ώδική.
Η μ.ικρά Κλαίρη ήτο περίλυπος τήν έσπέραν τής εις τό παρθεναγωγείο·/ εισόδου της, καί
άπήντητε διά 5ακρύων εις τάς φιλοφρονήσεις
τών συμμαθητριών της, αι'τινες πάσαι ήθελον
νά γίνουν φίλαι της πριν μαθωσιν ε“τι τό ονομά
της. Μετά τήν προσευχήν βοηθός τις σοβαρά,
καίτοι νεωτάτη, ώδήγησε τήν Ιίλαίρην εις τόν
μικρόν μοναστικόν της θάλαμον, καί τή είπε:
— Δεσποινίς, ή άδελφή σας Λαύρα εκλαιεν
επίσης οταν ήλθεν, άλλα τήν επαύριον έπαρηγορήθη. Καί σεις θά παοηγορηθήτε.
Η Κλαίρη διά νεύματος διέψευσε τήν ποόρρησιν εκείνην.
Ή πρώτη εκείνη νύξ πράγματι δεν έφάνη δτι
παρεσκεύαζε μειδιάματα διά τήν επαύριον.
Η Κλαίρη υπνωσεν ολίγον άλλ’ έκλαυσε πολύ.
Ό τ ε αί πρώται ακτίνες του ήλιου τής εικο
στής τετάρτη; Απριλίου έφθασεν εις τό παραπίτασυ.α του παραθύρου της, ήνοίξε τούς οφθαλ
μούς καί εΐδεν έλαφράν σκιάν κινουμενην επί του
λευκού τοίχου τού δοψ.ατίου της.
Οί φόβοι τής νυκτός διασκεδάννυνται ϋπό τού
άνατέλλοντος ήλιου. Ί Ι Κλαίρη είδε τήν κυμαινομένην εκείνην σκιάν μετά παραδόξου ένδιαφέροντος, επειδή δέ πάσα σκιά προϋποτίθησι σώ μά τι, άνηγέοθη, ένεδύθη, καί ήνοιξε τό παράθυρον δπως άνεύρη τό σώμα τής σκιάς εκείνης.
Ή τοιαύτη ψυχαγωγία
φαίνεται βεβαίως
λίαν ασθενής εις τούς ώριμους τήν ήλικίαν, άλλ’
ήρκεσεν όπως κινήση τό ενδιαφέρον μικοάς κόρης,
νά καταπαύση τά δάκρυά της.
Ή Κλαίρη είδεν ώραΐον λευκόν όόδον, κά
λυκα τής προτεραίας, οπερ απομακρυνόμενου τής
άνερπούσης όοδωνιάς έταλαντάτο κατά τάς ιδιο
τροπίας τής εωθινής αύρας.
Τά μικρά φύλλα τού ρόδου εκείνου μετ’ εντε
λούς συμμετρίας διατεταγμένα είχον εις τό άκρον αύτών δυσδιάκριτου ρόδινον χρώμα.
Τό περικαλλές άνθος έταλαντάτο χαριέντως
έν τή γωνία τού τοίχου, κινούν τόν επ’ αύτού
τελευταίου τής δρόσου μαργαρίτην· Ιφαίνετο ευ
τυχές ώς άνθος μέλλον νά ζήση αιωνίως.
II Κλαίρη ήσθάνθη αμέσως αγάπην πρός
τό £όδον εκείνο τού οικοτροφείου, οπερ άφυπνίσθη
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πρά τού ήλιου δπως προσαγορεύση αυτήν τόσον
θελκτικώς, δπως ύποκλιθή πρό αυτής τόσον έπι"
χαρίτως !
Ταΰτοχρόνως δ ’ έπήλθεν εις τό κοράσιον ή
ιδέα νά δοέψη τό ρόδον εκείνο, δπως κοσμήση τό
στήθός τη ; διά τού ανθηρού εκείνου κοσμήμα
τος- άλλ’ οί μικροί δάκτυλοι οϊτινες ¿"μέλλον νά
διαπράξωσι τήν σκληράν εκείνην πράξιν έμειναν
αίφνης ακίνητοι· δ κώδων ήχησεν έν τ ώ ΰπνωτηρίω καί ή βοηθός είσήλθεν.
— Ά π ό τώρα έσηκώθητε ! είπε· πολύ καλά·
αύτό άποδεικνύει δτι έχετε μεγάλην όρεξιν νά
| έργασθήτε. Μετά. δέκα λεπτά καταβήτε εις
τό παρεκκλήσιον διά τήν προσευχήν. "Εως τότε
άναγνώσατε αυτόν τόν κανονισμόν.
Καί ή βοηθός έδειξε διά. τού δακτύλου της
μικρόν πίνακα διά μαύρου πλαισίου περιβεβλημένον καί άνηρτημένον εις τόν τοίχον.
Απελθούσης τής δίδασκαλίσσης ή Κλαίρη ά νέγνω τόν κανονισμόν, έν δέ μ.όνον άρθρου ε’φείλκυσε τήν προσοχήν της :

'Απαγορεύεται, το κ ό π τ ε ι άνθη εκ την κήπου.
— Έ γ ώ νομ-ίζω, είπε τό κοράσιον, δτι τά
άνθη εινε καμωμένα διά νά τά κόπτωμεν. Ό 
ταν ήμην εις τό σπίτι μας, εκοπτα κάθε ήμέραν
άπό τόν κήπόν μας. Θ ά είπώ εις τήν μητέρα
νά μέ βάλη εις εν άλλο παρθεναγωγείον. Είνε
φρικτός περιοριορισμός εδώ μέσα.
Δυστυχώς ή ευτυχώς διά τήν Κλαίρην παρά
τήν επιεική μητέρα της εύρίσκετο δ πατήρ της,
δστις ε’κόλαζε τήν ύπερβολικήν αυτής φιλοστορ
γίαν πρός τό συμφέρον τής εύτυχίας τής θυγατρός της, καί δστις εΐπεν εις τήν Κλαίρην, τήν
στιγμήν τού αποχαιρετισμού :
— Κόρη μου, άν σέ ήγάπων όλιγώτερον,
θά σ' έκράτουν εις τό σπίτι. Θά σού έπαιρνα δι~
δασκαλίσσας τού κλειδοκύμβαλού, αί δποΐαι
τήν ¿/ραν τού μαθήματος θά συνωμίλουν μέ τήν
μητέρα σου, καί δέν θά σέ έδίδασκον τίποτε
πρός δέκα φράγκα τό μάθημ.α.
Σέ θέτω εσωτερικήν εις έν παρθεναγωγείου,
δπου ή άμιλλα παρακινεί τάς μαθήτριας νά έργάζωνται, δπου κάθε ημέρα φέρει τήν έργασίαν
της, δπου τίποτε δέν άπομακρύνει τό πνεύμα
άπό την σπουδήν, τίποτε, ούτε αύταί αί θωπείαι τής μητρός. Ή κοινωνική τάξις εις ήν θά
ζήσης άπαιτεϊ πολλά σήμερον παρά τής γυναικός· ή καλή άγωγή είνε ή μόνη ευγένεια τών
ημερών μας.
Έκεΐ θά διδαχθής πρώτον τά θρησκευτικά
σου καθήκοντα, τά όποια περιλαμ,βάνουν τ ά κα
θήκοντα τής μητρός καί οίκοδεσποίνης, καί κα
τόπιν άπό τάς ψυχαγωγικά; τέχνας, τήν μουσι
κήν καί τόν χορόν, θά μάθης καί οσας θέλγουν
τήν πλήξιν,άπό τήν όποιαν είνε γεμάτη ή ζωή.
’Α γαπητή μου κόρη, πρόσεξε καλά εις τούτο·
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χωρίς τά χαρίσματα τά δποϊα μάς δίδει ή | Ή τ ο άδιάκοπον πύρ έρωτήσεω νκαί άπαντήσεων,
παρατηρήσεων, έπαίνων, επικρίσεων.
καλή άνατροφή, καί αυτός δ πλούτος επιφέρει
Αί μαθήτριαι ε"λεγον έν χορω :
πλήξιν, ή δέ πλήξις δδηγεΐ εις τό κακόν, δπως
— Τήν λέγουν Κλαίρην Ζοφρέν.
ή αδελφή της άργία.
— Είνε άπό τό Σεδάν.
Ά ν καί πολύ μικρά, είσαι ομ.ως άρκετά έξυ — Ό πατέρας της είνε έμπορος :
πνος ύ/στε νά τά έννοής δλα αύτά. Ψύύ.αξέ τα ,
— Δέν πρέπει 5ά νά ύπερηφανεύεταιδι’ αύτό.
καλά εις τήν μνήμην σου καί ένθυμού τόν πατέ- |
— Έ γ ώ τήν ένόμιζα άπό μεγάλη οικογένεια.
ρα σου, δ όποιος σέ εξορίζει δυό μακρά έτη άπό
— Είνε κόρη ένός πού πωλεΐ τσόχες.
τήν άγκάλην του διά νά σέ κάμ.η ευτυχή δλην
— Χονδρικώς.
σου τήν ζωήν. Ύ γίαινε, Κλαίρη μου, ύγίαινε !
— Τ ό περασμένο έτος είχαμε έδώ τήν άδελΔύω λέξεις μόνον άν άφηρούντο έκ τού π α - !
ραίνετικού πρός τήν Κλαίρην λόγου τού πατρός | φή της— ~ Α ! είνε άδελφή τής Λ α ύ ρ α ς!
της, αί λέξεις : όύο ετη, ή ίξ αύτού έντύπωσις |
_ Ν α ι!
θά ήτο πολλω ήττον οδυνηρά εις την μικοάν I
— Ή Λαύρα ήτο εύμορφη.
κόρην διότι αί λέξεις αύται έν τή ηλικία τής I
— Καί τούτη έδώ είνε άσχημη.
Κλαίρη; ίσοδυναμ.ούσι πρός τήν αιωνιότητα. Μό— Τό πρόσωπόν της δέν μού άρέσει διόλου.
νον μ.ετά τό εικοστόν έτος τά δύο έτη φαίνον- !
— Ούτε έμ.ένα.
ται έχοντα τήν ταχύτητα δύο ιδρών.
— "Ω ! μή λέτε οτι είνε άσχημη.
Τ ά όύο ετη λοιπόνέκείνα ήσαν ή άφορμή τών
— Αυτή είνε ή ίδική μας γνώμη.
άφθόνως χυθέντων άπό τής χθές δακρύων.
— Έ χ ε τ ε άδικον· είνε λυπημένη· άν ¿γε
Τήν πρώτην τού διαλείμματος ώραν αί μ α 
λούσε θά ήτο εϋμ.ορφη σάν άγγελος.
θήτρια·. άπέφυγον τήν Κλαίρην, διότι έμνησικά- |
— Τι λόγος 1
κουν κ α τ’ αύτής διά τήν διαγωγήν ήν είχε δεί— Έ χ ει ώραία χαρακτηριστικά, μάτια γλυ
ξη τήν προτεραίαν είχε φανή ψυχρά εις τάς φι
κά, στόμ.α χαριτωμένο.. .
λοφρονήσεις τών κορασίων εκείνων, άτινα προσέΉ ε’ικών αυτή έξήγειρε θύελλαν έν τ ώ δμίλω
δραμον νά τήν ύποδεχθώσι καί τήν παρηγοέκείνω τών κορασίων. Ή Κλαίρη μ.ετά ταύτα ήρήσωσιν.
κουσε συγκεχυμένα; πλέον κραυγάς άναμιχθείσας
Ένόμισαν αυτήν ύπερήφανον καί άλαζόνα.
πρός τόν ήχον τού καλούντο; εις το μάθημα κώ
Τ ά παιδία ώς καί οί μεγάλοι έχουσι τήν μ.αδωνος.
νίαν τού κρίνειν έν σπουδή, πολλάκις δέ διατηΉ Κλαίρη ήγέρθη τής θέσεώς της βαθίως
ρούσι τήν πρώτην αύτών γνώμην, εϊ καί βρασυγκεκινημένη· τότε τό πρώτον ήκουε νά γίνε
δύτερον άπεδείχθη άδικος.
ται περί αύτής λόγος καί ή καρδιά της ήμασσε.
Ή Κλαίρη έδέχθη προθύμο/ς τήν μόνωσιν έΓλυκύς τις λόγος έν τούτοι; κατεπράύνε
κείνην, ήτις άφινεν αυτήν έλευθέραν. Ό χαρατήν λύπην της, καί πολύ έπεθύμει νά γνωρίση
κτήρ αύτής άπέστεργε τάς έκ τού προχείρου φιτήν μαθήτριαν ήτις ύπερήσπισεν αυτήν κατά
λίας·τήν άπέφευγον αί συμ,μαθήτριαί τη ς,τά ς άπ ασώ ν άλλ’ έκ τής σκιάδος ήκουε μόνον άδυπέφευγε καί αυτή.
νατούσα νά ΐδχι.
Πάντα άλλως τά κοράσια έκεϊνα ησαν λίαν
— Τέλος πάντων, ¿τελείωσε, είπεν, δέν θά
φαιδρά, ιοστε δέν ήδύναντο νά έννοήσουν την
έχω φίλην έδώ μάσα.
θλΐψίν της.
Ά λ λ ’ άνυψώσασα τού; οφθαλμού; τη ; εις τήν
Προτιμότερο·/ ήτο νά κλαίη μόνη· τά έν μ.ο- | πρόσοψιν τής οικίας έρρίγησεν εύαρέστως ίδούσα
ναξία δάκρυα έχουσι γλυκύτητάτινα δμοιάζουσαν
' τό λευκόν όόδον έπιχαρίτως κινούμενον πρό τού
πρός άνακούφισιν καί άπαλλάττουσαν τής πα
παραθύρου', καί ύποκλίνον ώς νά τήν ¿χαιρέτιζε.
ραμυθίας τών άλλων.
Κ αλό μου τριαντάφυλλο ! είπε καθ’ έαυ Ή μικρά έτι Κλαίρη δέν ήδύνατο ν’ άναλύση | τήν ή Κλαίρη, εσέ θά έχω φίλην, έσέ πού μού
ταύτα πάντα, άλ λ' έν ταΐς έκλεκταΐς καρδίαις
έδωκες μίαν στιγμήν εύτυχίας άφ’ ότου έφυγα
τό αίσθημα έρχεται πρό τής άναλύσεως, ή σκέάπό τήν άγκάλην τής μητέρας.
ψις πρό τής λέξεως.
Ή βοηθός όδηγήσασα τήν Κλαίρην εις τήν
Μικρόν τι κατά τό διάύ.ειμμα έπεισόδιον επεαίθουσαν τής παραδόσεως έλάλησε πρός αύτην
δρασεν ε“τι μάλλον επί τής άποφάσεως τής
φιλοφρονώ;, έξ ού ή νέηλυς μαθήτρια ένθαρρυνΚλαίρης.
θεΐσα ήρώτησε τήν διδοςσκάλισσαν·
Καθημένη εντός σκιάδος ήκουσεν, άθέατος,
— Διατί άπαγορεύεται νά κόπτουν άνθη;
συνδιάλεξίν τινα τών μαθητριών, εις ακρον κι— Διότι ήθέλησαν νά επιβάλουν μίαν στένήσασαν τό ενδιαφέρον αύτής. Ή συνδιάλεξις
ρησιν
περί πλέον, άπεκρίθη ή βοηθός ξηρώς.
εκείνη ήτο θελκτική φλυαρία δέκα κορασίων,
*ΓΛ ΙίνΗΐΜ
ταύτοχρόνως όμιλούντων, ώς πτηνά έν κλωβίω.
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προσεκλινεν ώσεί εΐχεν έννοήση αΰτό εντελέστατα.
Η πρώτη εκείνη τών μαθημάτων ήμερα, ήτις
ε'μελλε νά έπχνχλαμβχνεται μονοτόνως καί α
μεταβλήτους επί μακράν, δεν έφάνη τόσον ανι
αρά όσον ϋπέθετεν· αί διδασκάλισσαι τή; φωνη
τικής ρ.ουσικής καί του κλειδοκύμβαλού τή ενέ
πνευσαν αμέσως αγάπην, έπειδή δ ’ ήγάπ α πολύ
την μουσικήν διεϊδεν εν τή σπουδή αυτή; διαρ
κή ψυχαγωγίαν, άποζημιοϋσαν αΰτήν διά την
γεωγραφίαν, την ιστορίαν, τά μαθηματικά, καί
τού; κακεντρεχείς λόγους, οϋς ή ζηλοτυπία έξηοεύγετο κ α τ’ αυτής έν τ ώ κήπφ έν τ α ϊ; ώραις
τού διαλείμματος.
Την επαύριον ή αυτή άκτίς άφύπνισεν αΰ τή ν
είδε την αΰτήν ταλαντωμένην έπί τού τοίχου
σκιάν, καί το πρώτον δν δπερ έσκέφθη ήτο τό
λευκόν εκείνο όόδον του Απριλίου, όπερ ύπέκλινεν
έπί τού παραθύρου ώς πρωινή έπισκε'πτις.
— Διατί λέγουν, είπε καθ’ έαυτήν, ότι τά
τριαντάφυλλα ζοϋν μόνον ένα π ρ ω ί; Αυτό είνε
λάθος, τό όποιον έκαμαν άνθρωποι πού δεν έμβήκαν εσωτερικοί εις παρθεναγωγείου. Αΰτό τό
τριαντάφυλλο ζή δύο ημέρας τώ ρα, καί θά ζήση
καί ολην τήν εβδομ άδα. Θά παρακαλέσω τόυ
θεόν εις τήν προσευχήν μου νά τ ' άφήση νά ζήση
ένα μήνα τό όλιγώτερο !
Π ράγματι τό ρόδον έφαίνετο εύεκτοϋν οΰδέν
σΰμ.πτωμα αγωνίας έφαίνετο έπί τών λευκών του
πετάλων- ΊΙ Κλαίρη έχάρη πολύ ίδοϋσα αΰτό
άνθηρον καί άκμαΐον, έφίλησεν αΰτό μετ’ άκρα;
προσοχής, εκ φόβου μή τό μαράνη, καί τό όόδον
άνεγερθέν ύπό τής αϋρας συνήντησε μικοάν πλε
ξίδα μαύρης κόμης καί έπαιξε φαιδρώς μ,ετ’ αύτής, ώσεί όπως τή εΰχαριστήση διά τό αγγελι
κόν φίλημα όπερ ε“λαβεν.
Έν τή παιδική ηλικία, ότε ή φαντασία είνε
ζωηρά, τά πάντα προσωποποιοϋνται.
II Κλαίρη διά τής μουσική; καί τού λευκού
ρόδου ήρξατο προσοικειουμένη τόν έν τω παρθε
ναγωγεία βίον.
Λέν άνησύχει πλέον άκούουσα ενίοτε κακεν
τρεχείς λόγους έν τώ κήπιρ· έδείκνυε ψύχραν
τινα φιλοφροσύνην πρός πασας τάς μαθήτριας
μετ οΰδεμιας στενότερον συνδεόμενη. "Αν τ ά
λευκά ^όδα ε”ζων δύο έτη, ή Κλαίρη θά ΰφίστατο λίαν άνωδύνως τήν άπό τής πατρικής οι
κίας εξορίαν.
Δυστυχώς όμως τό λευκόν ρόδον ε’δειξεν ήδη
τά πρώτα τ ή ; παρακμής σημεία καί μεθ’ όλα;
τ ά ; μέριμνας άς δύναται νά κ αταβάλη κορη πρό;
αδελφήν άν .άτω ; ασθενούσαν, τό δυστυχές ρόδον
απώλεσε τό ώρχίον χρώμά του, έφυλλορροησε,
καί έξέπνευσεν εις δακρύβρεκτον τής Κλαίρη;
φίλημα.
Τοτε ή Κλαίρη δέν ένόμισεν ότι παρέβαενε
τόν κανονισμόν τού παρθεναγωγείου άν ε'κοπτε τό
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στέλεχος όπερ έβάσταζε τά λείψανα τού άνθους,
καί έφύλαξεν αΰτό εί; κιβωτίδιόν τι.
Έ * τή ; συνεχείας τής ιστορίας ταύτης θέλομ.εν ίδη ό'τι τά μέλλον καί ή τύχη τής Κλαίρης
ήσαν έν τώ κιβωτιδίω έκείνω.
[ Έ π ε τ α ι τό τέλος-Ι

ΑΙ ΠΡΟΣΦΠΝΗΣΕΙΣ
i n i

τ α ϊ ; έ ξ ε τ ά σ ε σ ι τ ο υ Λ ια οόχονι.

ΙΙαραλαμβάνομεν έκ τής « Ώ ρ α ς » τάς προσ
φωνήσεις τού βασιλέω; ήμών καί τού πρωθυ
πουργού κ. X . Τρικούπη κατά τό δοθέν γεύμα έπί
τα ϊ; έξετάσεσι τού Διαδόχου.
Τό αίσιον γεγονός τής συμπληρώσει»; τής ε’κπαιδεΰσεως τού Διαδόχου τού έλληνικού θρόνου,
έκπαιδεύσεω; τοσόδτον λαμπρώς συντελεσθείση;,
ώ ; διετράνωσαν αί εξετάσει; τού βχσιλόπαιδος,
πληροί τούς μυχίους πόθου; σύμπαντο; τού έλληνικού έθνους, δπερ μετ’ εΰφροσύνης βεβαίως θά
άναγνώση τάς προσφωνήσει; τού βασίλειο; καί
τού πρωθυπουργού κ. Τρικούπη. Αί πατριωτικαί
λέξεις τού βασίλέως θά εϋρωσιν ηχώ εις πάσαν
ελληνικήν καρδίκν, έξεγείρουσαι παλμού; εύλο
γου συγκινήσεω;· ή εύγλωττος δέ καί εμβριθή;
προσλαλιά τού κ. Τρικούπη θά άναγνωσθή ώς ή
άνταςία άπήχησις τών αισθημάτων δλοκλήρου
τού ε”θνους. τού εντός καί πέραν τών όρίων τού
[ βασιλείου. Ό μεν βασιλεύς είπε τά επόμενα :
|
«Συγχαίρουν σήμερον τόν υιόν μου καί έμέ αΰτόν διά τά λαμπρά καί έΰχάριστα αποτελέσμα
τα τών έφετασεών του, οφείλω κατά καθήκον έν
πρώτοι; νά έκφράσω πρός σάς, κύριε Αύδερ;, τάς
Οερμάς καί εγκαρδίους ευχαριστίας μου διά τήν
ικανότητα, ήν έπεδείξατε, καί διά την άφοσίωσιν
μεθ’ ή; συνετελέσατε τήν έκπαίδευσιν τού υιού
μου. Εύχαοιστώ επίσης πάντας ϋμάς, κύριοι κχθηγηταί, διά την άοκνον επιμέλειαν, μεθ’ ής
έξετελέσατε τά κχθήκοντά σας. Εις ϋμάς πάν
τας όφείλομεν το ευάρεστου αποτέλεσμα τών ση
μερινών έφετάσεων. Προσηνέγκχτε ού'τω εις την
φίλην πατρίδα καί εις τό Ελληνικόν Έθνος
σπουδαίχν υπηρεσίαν, νά ήσθε δέ όλοι πεπεισμέ
νοι, δτι δ υιός μου θέλει πάντοτε έκτελεΐ τά κα
θήκον του· προς τήν πατρίδα καί τό έ'θνο; μ ετ’
αγάπης καί πιστεους.»
Ό δέ πρωθυπουργό; κ. Χαρίλαος Τρικούπη;
είπε τ ά εξής :
«Επιτρέψατε, Μεγχλειότχτε, εις ημάς τούς
| χφιωθέντας τής τιμής ϊνχ πχρχστχθώμεν εί; την
άρτι λήςχσαν τριήμερον δοκιμασίαν τού διαδό
χου, όπως άπηχήσωμεν την έκφρασιν τής χαράς
ήμών έπί τω άποτελέσματι τής δοκιμασίας
ταύτη ς.
«Έ ξήλθεν δ διάδοχος τού άγώνος, φέρουν πρός
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εκείνους, οίτινες έχουσι τό δικαίωμ-α νά τ ώ ζ η τήσωσι λόγον τού βίου αύτού, προς τούς επί τού
θρόνου καθημένους γονείς αύτού καί προς τό έθνος,
τήν άπόδειξιν δτι είργάσθη έν πλήρει τή συνειδήσει τών έπιβαλλομ,ένων υποχρεώσεων εί; Έ λ 
ληνα βασιλόπαιδα καί διάδοχον τού έλληνικού
θρόνου.
«Άντελήφθημεν π άντε; τών δώρων, δ ι’ ών
δαψιλώς έπροίκισεν ή φύσις τόν διάδοχον, καί τής
καλλιέργειας τών δώρων τούτων ύπό τού διευθυντού τής αγωγής αύτού καί τών καθηγητών. Αντελήφθημεν τής ασφαλούς κρίσεως, τής εύρεία;
μνήμης, τής διαύγειας τών ιδεών καί τού εύστο
χου τής έκφράσεως αύτών έντε τή, ιδία γλώσση
καί έν ξέναις γλώσσαις. Άντελήφθημεν τής εις
τά στρατιωτικά έφέσεως καί τής εις ταύτα έπιδόσεως, ώς άπεκδέχεται τό ε'θνος παρά τού ίσταμένου εις τάς βαθμίδας τού θρόνου. Ιδίω ς Ομως
άγαλλόμ.εθα έφ’ ή ήρύσθημεν έκ τών εξετάσεων
αύτού πεποιθήσει, δτι γινώσκει τί οφείλει προ;
έαυτόν, τί οφείλει πρός τούς γονείς, τί οφείλει
πρός τό έθνος, καί έχει τήν Οέλησιν καί τήν δύναμιν ν’ άναδειχθή άξιος τών προσδοκιών τού
έλληνικού.
«Α ϊ γνώσεις καί ή μόρφωσις, ών ύπήρξαμεν
μάρτυρες, δέν ήδύναντο νά παραχθώσιν έκ μόνης
τής συνήθους φιλοπονία; επιμελούς μαθητου. Τήν
έξήγησιν τοιούτων φαινομένων άνευρίσκομεν μόνον
εις αίτια ηθικά, εις βαθείαν συναίσθησιν ίεράς α 
ποστολής.
«Άπένειμ.εν δ βασιλεύς ένθερμα, δσον καί
δίκαια, ευχαριστήρια πρό; τόν διευθυντήν τής
αγωγής καί πρός τούς καθηγητάς τού διαδόχου,
αλλά καθήκον επιβάλλεται καί εις ήμάς τούς
παρασταθεντας εις τάς εξετάσεις, ινα διερμηνεύσωμεν τήν όφειλομένην τ ώ βασιλεϊ ευγνωμοσύνην
τού έθνους έπί τή, έπιτελέσει ύψίστου βασιλικού
καθήκοντος διά τής μερίμνη;, ήν έπεδείξατο,έποπτεύων διά τοιούτου διευθυντού τά τής αγωγής
τού διαδόχου καί διά τοιούτων καθηγητών τά
τ ή ; παρασκευής αύτού πρός ήν κέκληται εθνικήν
λειτουργίαν.
«Μεταβαίνων ήδη b διάδοχος εις νέον στάδιον
βίου, καθ’ ο άρχεται τής έπιτελέσεως τής λει
τουργίας ταύτης, συνδυάζων προς τάς τέως άποκλειστικώ; θεωρητικά; σπουδάς τήν εφαρμο
γήν. θά ε“χν, έν τούτου άμεσον άντιλήπτορα καί
όδηγόν τόν Βασιλέα, μυούμενος άπό τούδε εί; ήν
οφείλει νά παρένη αύτώ ώ ; διάδοχος τού θρόνου
τελεσιουργόν συνδρομήν. Συμπράττων μετά τού
βασίλέως. θά διδάσκηται έκ τής παρά τού π α τρός έκπληρώσεω; τών συνταγματικών καί εθνι
κών τού θρόνου υποχρεώσεων, δτι ή ειλικρινής
τού συντάγματος έφαρμογή έπαγίωσε τά θεμέλια
τού θρόνου, διά τής πληρώσεως δέ τών εθνικών
υποχρεώσεων κατέκτησεν ή βασιλεία πην συνεί-

Ι Α

463

δησιν τού έλληνικού λαού. Συνεχίζων b ήγεμών
τά ; εθνικά; ένεργείας τών μεταβαλλόμενων κυ
βερνήσεων καί παρέχων έαυτόν εί; τόν κχτεσπαρμένον έλληνισμ.όν ώ ; κέντρον τής ένότητος αύτού,
έκπληροϊ διπλήν λειτουργίαν, τήν τού συνταγ
ματικού βασιλέω;, ού τίνος ή άρχη επεκτείνεται
δσον καί τό κράτος, καί τήν τού έλληνος βασιλέως, διέποντο; τάς πύχας τών πέραν τών συνό
ρων, δσοι αύτόν άναγνωρίζουσιν εθνικόν άρχοντα,
άνευ νομίμου ύποχρεώσεως, άλλ’ εξ ύποχρεώσεων
τής καρδίας.
«Εύελπιζόμεθα δτι τοιαύτης ένεργείας έπί μα κρόν έσται συμπράκτωρ ό διάδοχος, παρασκευάζων έαυτόν πρός τό μ-έλλον καί παρέχων τ ώ πατρί άνχκούφισιν.
«Έ ν τή, έλπίδι ταύτγ, προπίνω υπέρ τής ύγείας
καί τής ευημερίας τού βασίλέως, προπίνω ύπέρ
τής ύγείας καί τής εύημερίας τής βασιλίσση;,
παρούσης νοερώς κατά τήν οικογενειακήν τ α ύ την καί εθνικήν τελετήν, και εύχομαι ϊνα, έξακολουθών ό βασιλεύς στερρώ τ φ ποδί τήν συνταγ
ματικήν καί ελληνικήν αύτού πορείαν, καί πα
ράπλευρον έν ταύτγι έχουν τόν διάδοχον, κατευο
δώσω τό έθνος εις τήν πλήρωσιν τών ύπέρ αύτού
βουλών τής θείας πρόνοιας.»
------------ « 8 I 0-1 <=»----- -----------

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
’Αφορμήν λαμδάνβυσαέκ τοϋ θανάτου του βασιλέω;
τή; Βαυαρίας Λουδοβίκου τοϋ Β ’, ίταύ.ική τιςέφημερίς
αναφέρει τά ονόματα παραορόνων βασιλέων τώνχαρε).θόντων χρόνων. Τοιοΰτοι δ ήσαν ό ΝαδουχοΒονόσωρ, ό
βασιλεύς τής Βαίυλώνος, οστις έπί έτη έπτά έκοιωχθείς άπό τώ / ανθρώπων ήσθιε χόρτον ώ ; βοΰς, καί
αί τρίχες αύτού ώς λεόντων έμεγαλύνθησαν, καί οί
όνυχες αύτοϋ ώς ορνέων’ ό Καλιγούλας δ αηρύςας
έαυτ’ον Δία καί τον ί’.τπον του άναγορεύσας ύπατον’
ό βασιλεύς τής Γαλλίας Κάρολος ό Σ Τ , ό άνχγκαοθείς νά παραιτηθή του θρόνου έν Ιτει 1393, ού προς
διασκέδαοιν έπενόησεν ή βασίλισσα σύζυγός του τό
χαρτοπαίγνιον. Παράφρων ήτο καί ό βασιλεύς τής
Γαλλίας Λουδοβίκος ό ΙΑ καί ή βασίλισσα ’Ιωάννα
τής Καστιλίας. Ό σουλτάνο; Μουσταφας ό Α ' έςεθρονίσθη έν έτει 1617 διά παραφροσύνην. Ό βασι
λεύς τής Ισπανίας Φεροινάνδο; ό Σ Τ ’ Ινόσει ανία
τον μελαγχολίαν’ ό τής Δανίας Χριστιανός ό Z‘ έζησεν έγκεκλεισμένος επί έτη 24 άπό του 1784 καί
έοεξής έν τώπύργιρ 'Ρενδεδούργω παράφρων, ομοίως
καί ό τής ’Αγγλίας βασιλεύς Γεώργιος ό Γ' έν τοΤς
άνακτόροι; του ΟύίνΒσωρ. Ά λ λ ’ ό κατάλογος ούτος
τής ιταλικής έφημερίδος είναι άτελής καί ελλιπέστα
τος, καί όντως δυσχερής είναι ή άπχρίθμησις πάντων
τών μαινομένων, οσοι έκαθησαν έπί τοϋ θρόνου καί
έκυδέρνησαν λαούς.
Ένεκρίθη ύπό τής ειδικής έπιτροπής, ήν διώρ·σεν δ υπουργός τοϋ έμπσρίου τή; Γαλλίας, τό σχέ-
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