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Μ | εϊδησις τής είς Γερμανίαν προσεχούς έλεύσεως 
εΡΜΙ! τού «στρατηγού» Γουλιελμου Βούθ, γενικού άρ- 

Ι Ι ϋ Μ  χηγοΰ καί θεμελιωτοΰ τού στρατού τής σωτη
ρίας, ελκύει καί πάλιν Ιδιαζόντως τήν γενικήν προσοχήν 
έπί τού ά|ιοπερίέργου τούτου άνδρός καί έπί τοΰ έργου 
αύτού, όπερ διηνεκώς προοδεύον καί. προκόπτον λαμ
βάνει όσημέραι εύρυτέραν 
διάδοσιν. Α ί όμολογουμέ- 
νως μεγάλαι αυται πρόοδοι 
καί έπιτυχίαι τοΰ «σωτηρίου 
στρατού» . οφείλονται βε
βαίως είς τήν άκατάβλητον 
έπιμονήν καί καρτερίαν, 
μέθ’ ής ό στρατός οότος 
επιχειρεί καί διεξάγει τό 
προσηλυτευτικόν καί όντως 
σωτήριον έργον του, ύπό 

, μηδενός έμποδίου άποθαρ- 
ρυνόμενος καί μηδαμώς 
άποκλίνων άπό τής όδού 
ήν διεχάραϊ,εν έαυτφ πρός 
έπίτευ§ιν τού σκοπού του.
Ή  πρώτη καί θεμελιώδης 
ιδέα,, έφ' ής έδράξ,εται ή 
αΐρεσις αύτη τού - στρατού 
τής σωτηρίας, είνε ότι πάν- 
τες οί άνθρωποι όφείλουσι 
νά  ,ύπακούωσιν είς τάς ά- 
παιτήσεις τού Θεού καί νά 
όποτάσσωνται είς τό- θέ
λημά του* συγχρόνως δέ 
καταπολεμεί ή αΐρεσις αύτη 

ΚΛΕΙΩ. ΤΟΜΟΣ Σ τ.

τάς καθεστώσας έκκλησίας ώς άνικάνους νά  προαγά- 
γωσι τήν πνευματικήν καί τήν υλικήν εύημερίαν τών 
πενήτων ιδία:, τόν δέ κυριώτατον -αύτής σκοπόν, ήτοι 
τήν ψυχικήν σωτηρίαν όσον οίόν τε πλείστων άπορων 
καί δυστυχών άνθρώπων, έπιδιώκει διά ιερουργιών μετά 
ψαλμωδίας καί κηρύγματος, τελουμένων ού μόνον έν

θεάτροις καί άλλοις όμοίοις 
ίδρύμασιν άλλά καί έν  ύ- 
παίθρω, έν  ταϊς όδοΐς καί 
έν  ταίς δημοσίαις πλατείαις. 
Τ ά μέλη τής αίρέσεως άπέ- 
χονται παντός οινοπνευμα
τώδους ποτού, διάγουσι βίον 
άπλούστατον καί λίτότατον, 
άποφεύγουσι πάσαν κοσμι
κήν διασκέδασιν καί ψυχα
γωγίαν, προσπαθούσι δι'
• άπαύστων θρησκευτικών 
ασκήσεων νά  δαμάσωσι καί 
καταπνί|ωσι πδν ψυχοφθό- 
ρον πάθος, καί πρό πάντων 
τήν όργήν, — τό δέ κάλ- 
λιστον καί ύπέρ πάν άλλο 

ά|ιέπαινον, άφοσιοΰνται 
μετά θαυμαστής προθυμίας 
καί αύταπαρνήσεως εις τήν 
περίθαλψιν καί θεραπείαν 
τών πενήτων, είς τήν άνα- 
κούφισιν τών δυστυχών ά
πορων, τών όποιων ή έν
δεια ούδαμού άλλαχού είνε, 
ώς γνωστόν, τοσοΰτον φρι- 
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κώδης όσον έν  αύτφ' τφ Λονδίνψ. — .Ναι μεν ό βέβηλος, 
.ό θορυβώδης και θεατρικός ούτως είπεϊν τρόπος, μεθ’ 
ού έπιδιώκουσι τόν σκοπόν των, ίερουργούντες καί κη- 
ρόττοντες δημοσία έν  ταίς όδοίς καί έν  ταίς πλατείαις, 
έν  τοίς θεάτροις καί έν άλλοις βεβήλοις καταστήμασι, 
καίπερ δικαιολογούμενος ώς μηδέν άλλο σκοπών ή τήν 
προσέλκυσιν. όσον οιόν τε μείζονος πλήθους, δύναται 
όμως νά  κατακριθή εύλόγως καί δικαίως, καί πράγματι 
κι^τεδικάσθη ήδη ύπό πολλών ώς.ήκιστα εύπρεπής, ούχ 
ήττον όμως πάντες άνομολογούσίν ότι έν  Α γγλίψ  ή 
Ισχυρά αύτη θρησκευτική κίνησις τά μέγιστα συνετέλεσεν 
εις τήν ήθικήν καί ύλικήν σωτηρίαν τού άναριθμήτου 
έκείνου πλήθους τών δυστυχών πενήτων, τών όποίων 
ή άθλιότης 1 είνε απερίγραπτος. Τήν όντως σωτήριον 
ταύτην ένέργειαν του «στρατού τής σωτηρίας» οΰδ' αυ
τοί; οί άσπονδότατοι άντίπαλοι τής αίρέσεως ταύτης δύ- 
νανται νά άρνηθώσιν.

Ό  αύτουργός καί θεμελιωτής τού «στρατού τής σω
τηρίας» ό.Γουλιέλμος Βούθ (Wjlliam Booth) έγεννήθη ' 
τφ 1829 έν  Nottingham, έλαβε δέ τήν πρώτην αύτού 
θρησκευτικήν άγωγήν έν τγ καθεστώση έν  Άγγλίη: έκ- 
κλησία, ο^λλ' .ήδη παΐς έτι ών μόλις δεκατετραετής 
έτράπη πρός τήν αίρεσιν τών Μεθοδιστών καί ήρξατο 
άπό . κοινού μετά τινων άλλων νεανίσκων νά συγκαλή 
έν  ταίς πτωχοτάταις .συνοικίαις τού Λονδίνου θρησκευ
τικός συνελεύσεις καί πλήρης ένθουσιασμοΰ νά  κηρύττη 
τόν λόγον τού Θεού έν  ύπαίθρψ, πολλάκις έν  ώρα βρο
χής καί κακοκαιρίας. Έ ν  ήλικία μόλις 17  ¿τών, τφ 
1846, διωρίσθη κοσμικός ίεροκήρυξ, έπτά δέ έτη βραδύ- 
τερον είσήλθεν έπισήμως εις · τήν έκκλησιαστικήν ύπη- 
ρεσίαν .χειροτονηθείς ίερεύς τής «Νέας τών Μεθοδιστ.ών 
κοινότητος» έν  Λονδίνψ. Τό κήρυγμά του έτυγχανε 
τοσοϋτον ένθουσιώδους έπιδοκιμασίας, ώστε τό συμβού- 
λιον των Μεθοδιστών πολλάκις έξαπέστελλεν αύτόν 
ώς Ευαγγελιστήν έν  ιδιαίτερη: άποστολική ύπηρεσίο:, έν 
δέ τφ άξιώματι τούχψ. ό νεαρός ίεροκήρυξ εσχε μεγί- 
στην καί έκτακτον έπιτυχίαν, πρό πάντων έν  ταίς με- 
γάλαις έμπορικαϊς καί βιομηχανικαίς πόλεσι. Βραδύ- 
τερον έχρημάτισεν έπί έν έτος μόνιμος καί σταθερός 
ίεροκήρυξ έν  Halifax καί έπί τριετίαν έν  Gateshead τού 
Derbyshire, ένθα  ένυμφεύθη τήν Αίκατερίναν Mumford, 
ήτις όμοιου τφ συζύγψ θρησκευτικού ζήλου έμπεφορη- 
μένη παρουσιάσθη πολλάκις ώς ίεροκήρυξ εις διαφόρους 
τόπους. ’£ π ί τούτψ δυσαρεστηθέντος τού συμβουλίου 
τών Μεθοδιστών, ό Βούθ παρητήθη τού Αξιώματος του 
καί ήρχισεν Από' τού 1862 νά μεταβαίνη άπό τόπου είς 
τόπον ώς Ανεξάρτητος ίεροκήρυξ, μέχρις οδ τψ 1865 
άφικόμενοζ ε'ις Λονδίνον είσέδυσέν είς τάς μάλλον δυσ- 
φήμους καί έλεεινοτάτας συνοικίας τού Λ-ονδίνου καί

ίδρύων τήν σκηνήν του έν  ταίς όδοΐς καί ταίς πλατείαις 
ήρχισε νά  κηρύττη τό κήρυγμα τής μετανοίας εις τούς 
Απολωλότος καί Απεγνωσμένους. Ταχέως ή πυρετώδης 
αύτού ευγλωττία κατώρθωσε νά  διεγείρη καί έξανάψη 
τά πνεύματα, καί έντός όλίγου χρόνου συνηθροίσθη καί 
συνωθεϊτο περί αύτόν μέγα πλήθος ένθουσιωδών όπα- 
δών, προθυμουμένων νά  συμμετάσχωσι τού έργου καί 
τής Αποστολής του. ’ Εντεύθεν όρμώμενος ό Βούθ έπε* 
σκέφθη καί άλλας μεγάλας πόλεις καί πανταχού εύρεν 
άφ’ ένός μέν δριμυτάτους έπικριτάς Αφ’ έτέρου όμως 
καί θερμοτάτους οπαδούς καί ύπερμάχους τού έργου 
του. Ύ πό τήν διεύθυνσίν του οί νέοι προσήλυτοι ένήρ- 
γουν άκαμάτως τήν σωτηρίαν αύτών ενέργειαν μεταξύ 
τών Απολωλότων καί Απεγνωσμένων, καί οΰτω τό έρ- 
γον. τής Αναότάσεως, προαγόμενον έτι μάλλον τή άκα- 
ταπονήτιρ καί φιλανθρωποτάτη ένεργεία τής εσχάτως 
άποθανούσης συζύγου τού Βούθ, έλάμβανεν όσημέραι 
αύ|ανθμένην προκοπήν καί διάδοσιν. Έ κ  τών μεγάλων 
τούτων έπιτυχιών ένθαρρυνθείς άπεφάσισεν ό Βούθ τψ 
1878 νά διοργάνωση σκοπιμώτερον καί μονιμώτερον τό 
άναρίθμητον πλήθος τών όπαδών τού, μιμούμενος πρός 
τούτο τήν στρατιωτικήν διοργάνωσιν έν  πάσαις αύτής 
ταίς λεπτομερείαις, εκτοτε. δέ ή μέν έταιρεία άπάντων 
τών όπαδών αύτού ώνομάσθη «στρατός τής σωτηρίας» 
(Salvation Army), αύτός δέ ό Βούθ έτέθη έπί κεφαλής 
τού στρατού, περιβληθείς τό Αξίωμα «στρατηγού». Ό  
χρεσβύτατος αύτού υίός, ό Βράμουελλ Βούθ, έγένετο 
Αρχηγός τού γενικού έπιτελείου-"ό δευτερότοκος υίός, 
ό Βάλλιγκτον Βούθ, δστις έλαβε τήν Αρχηγίαν τών έν 
Μαγχεστρίμ όπαδών, ήσχολεΐτο περί τήν-μόρφωσιν Αξιω
ματικών, οΐτινες έχουσι τήν ώρισμένην αύτών στρατιω
τικήν- ιεραρχίαν καί διακρίνονται ώς πρός τούς βαθμούς 
δι' Ιδιαιτέρων σημείων έν  ταίς στολαϊς αύτών. Ωσαύ
τως δέ καί αί θυγατέρες τού Βούθ άφιερώθησαν μετά 
τού αύτού ζήλου είς τήν ύπηρεσίαν τού στρατού τής 
σωτηρίας. Ή  πρεσβυτέρα αύτών, ή Κάτη Βούθ, περι- 
•βεβλημένη τό Αξίωμα «στρατάρχου» έξελέξατο τήν Γαλ
λίαν καί τήν Ελβετίαν ώς έδαφος τής ένεργείας αύτής. 
ή δέ νέωτέρα μετά τού συζύγου αύτής ένεργεί έν  Ίν- 
δίαις πρός διάδοσιν τού στρατού.

Α ί έφημερίδες τού «στρατού τής σωτηρίας», «the 
war cry», «the little soldier» καί «the auxiliary» έκδί- 
δονται καί διαδίδονται είς πολλάς μυριάδας Αντιτύπων, 
ό δέ Αριθμός τών στρατιωτών τής σωτηρίας έν  Ευρώπη, 
Αμερική, Αυστραλία., Ασία καί Αφρική ύπερβαίνει κατά 
πολύ τά δύο έκατομμύρια* τά έτήσια εισοδήματα Ανέρ
χονται είς ίο  έως 12  έκατομμύρια μάρκων, ίση δέ πρός. 
τό ποσόν τούτο υπολογίζεται καί ή Αξία τής Ακινήτου 
ιδιοκτησίας τού στρατού τούτου.

Π Α Ρ Α  Τ Ο Ι Σ  Π Τ Ω Χ Ο Ι Σ  Τ Ο Υ  Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ .

|Ν τφ σωρφ τών έπιστολών, δστις σχηματίζεται 
I καθ’ έκάστην πρωίαν έπί τής τραπέζης μου, εύ- 
! ρίσκω τακτικώς καί πλείστα Αξιοπερίεργα έγγραφα, 

μεταξύ τών όποίων ούχί τήν' τέλευταίαν θέσιν κατέ- 
χουσιν αί παρά τών έπαιτών έπιστολαί. ’Εκ τής' συλ
λογής τών τελευταίων τούτων έχω συναπαρτίση ήδη 
•μικρόν τι μ ο υ σ ε ίο ν  . . .  —

’Ιδού καί άλλο γράμμα διά τό μουσείόν μου, είπόν 
κατ’ έμαυτόν μια τών τελευταίων ήμερών, λαμβάνων 
εις χείρας τό πρώτον έσφραγισμένον έγγραφον έκ το_ύ 
σωρού έκείνου. Τήν φοράν όμως ταύτην ήπατήθην. 
Ή  έπιστολή είχεν ώς έξής: «Έγκλείστως εύρίσκετε 
συνάλλαγμα λιρών στερλινών — (εϊπετο ό Αριθμός τών 
λιρών) —, τάς όποιας έμπιστευομαι είς ύμάς, όπως τάς
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δίανείμήτε είς τούς πτωχούς τών Ανατολικών συνοικιών 
τού Λονδίνου, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος καί έθνι- 
κότητος. Διατελώ κ.τ.λ. Ν. Ν.»

Τό ποσόν ήτο σημαντικόν καί ώς είκός λίαν εύ- 
πρόσδεκτο.ν. Από πολλών ήδη έβδομάδων έβλεπον καί 
ήκουον πολλά περί τών πτωχών κατοίκων τού Ανατο
λικού άκρου τής μεγαλοπόλεως, τών όποίων τήν δυ- 

. στυχίαν καί έλεεινότητα άφορήτως έδείνωσεν ό μάκρος 
καί δριμύτατος χειμών. Έ ν φ  έγώ άνεγίνα-σκον τήν' 
επιστολήν, κάτω έν  τφ προθύρω τής οικίας μου ΐστατο 
πυκνόν πλήθος έπαιτών, άλλοι δέ όμιλοι βοήθειαν ζη
τούνταν περιέμενον έξω έν  τή όδφ, μέχρις ού άνοιχθή 
καί .δι αύτούς ή θύρα.

"Οπως άνταποκριθώ πρός τήν θέλησιν τού γενναίου 
καί φιλανθρώπου δωρητοϋ, έθεώρησα ώς τό καταλλη- 
λότατον μέσον, νά  έπιχειρήσω μετ άλλων όμοφρόνων 
φίλων μου .πορείαν τινά είς τά καλούμενα Σ λ ο ύ μ , 
ϊνα  έπί τόπου καί έξ Ιδίας άντιλήψεως βεβαιούμενος 
περί τών Αναγκών έκαστου έπιληφθώ τής είς τούς πτω
χούς διανομής τών χρημάτων. Αλλά τί είναι τά Σ λ ο ύ μ ; 
Έ ν  τφ .λεξικφ είς μάτην προσπαθώ νά εδρω μετάφρασιν 
τής λέξεως έστω-καί κατά προσέγγισιν άκριβή. Ή  λέ- 
ξις αότη σημαίνει τόν έλεεινότατον καί φρικωδέστατον 
κυκεώνα καλυβών, τρωγλών, στενών καί ρυπαρών δρο- 
μίσκων, ύπαίθρων αύλισμάτων, κτλ., ένθα οί πενέστατοι 
τών πενήτων τού Λονδίνου διάγουσι βίον άβίωτον καί 
ούδενί θηρίψ έπί τής γής έπίφθονον ούδέ ζηλωτόν.

Ταχέως εδρον φίλους τινάς, προθύμους νά συμμε
τάσχωσι τής έκεΐσε πορείας μου, καί ενωρίς τό άπό- 
γευμα περιωδεύομεν άπό κοινού τά μέρη έκείνα, ένθα 
κατά τήν ήμετέραν πεποίθησιν ή βοήθεια ήμών ήτο τά 

.μάλιστα αναγκαία, άλλά καί ή έργασία ήμών βαρυτέρα 
τών ήμετέρων δυνάμεων. Είσεχωρήσαμεν κατά πρώτον 
είς τήν. στενήν άγυιάν, τήν καλουμένην Back Church 
Lane. Ή  όδός αϋτη, καίπερ εμποιούσα χειριστήν έν-· 
τύπώσιν διά τάς έν  αΰτή συσσωρευμένας Ακαθαρσίας, 
τά ελεεινά παλαιοπωλείά της, τά δυσώδη καπηλειά της, 
καί διά τά στίφη τών έν  αΰτή ρυπαρών καί βακενδύτων 
παιδίων, δύναται όμως νά θεωρηθή ώς άριστοκρατική 
έν  συγκρίσει πρός όσα εϊδομεν βραδύτερον, κατά τήν 
περαιτέρω πορείαν μάς. Ή  όδός αϋτη διακλαδούται 
εκατέρωθεν, είς πολλούς στενωτάτους δρομίσκους, τών 
όποίων δέν δύναται νά ύπάρχη θλιβερώτερον καί οίκτρό- 
τερον θέαμα έφ’ όλης τής ύφηλίου. Ή  περιβόητος ομί
χλη τού Λονδίνου σπανιώτατα διασκεδάννυται έκ τών 
γωνιών τούτων. Ή λθομεν είς τήν οδόν Cable Street, 
ήτις ώς συνοικία τών ναυτών ύπό τό όνομα Ratcliff 
Highway έκτήσατο θλιβερωτάτην φήμην,' ένταύθα δέ 
σκοπός ήμών είνε νά συνεννοηθώμεν μετά τών Αρτο- 
πιύλών, κρεωπωλών καί άνθρακοπωλών περί τής· προ
μήθειας τών Αναγκαίων διά τούς πτωχούς έμπορευμάτων 
των. Α λλά πού νά διευθύνωμεν κατά πρώτον τά βή-. 
ματά μας; Ίστάμεθα ύποκάτω μιάς γεφύρας, άνωθεν 
τής όποίας διέρχεται ό σιδηρόδρομος. Έ κ  τού βάθους 
ένός άπεριγράπτώς βυπαροϋ καπηλειού έκπέμπεται Αφό
ρητος δυσωδία ΐππείου κρέατος όπτοΰ. Ή  γειτονία αυτή 
δέν είνε Ακίνδυνος* διότι ύπό τήν πλησιεστάτην γέφυραν 
εύρεθη πρό ένός έτους -τό φρικωδώς ήκρωτηριασμένον 
καί. σηπόμενον πτώμα μνας γυναικός, τής όποίας ή δο- 
λοφόνησις Αδίκως είχεν άποδοθή είς τόν διαβόητον

γυναικοκτόνον Jack the Ripper. Έ ν φ  ήπορούμεν ποίαν 
όδόν νά  τραπώμεν, είδομεν αίφνης πρός ήμάς κατευ- 
θυνομένην γραίάν τινα, .ήτις μεθ’ όλην τήν ήλικίαν της 
είχεν όρθίαν στάσιν, ή δέ ύπό τά καλύπτοντα τήν κε
φαλήν της βάκη προεξέχουσα χιονόλευκος κόμη παρεί- 
χ εν  αυτή σεβασμίαν όψιν_ ΕΙς τούς πόδας έσυρεν ή 
γραία δύο άμορφα πράγματα, τά όποια πρό δέκα ίσως 
έτών ήσαν άνδρικά ύποδήματα- τά λεπτότατα βάκη 
άτινα έκάλυπτον τό κάτισχνον καί κατεσκληκός σώμα 
τού γραϊδίου ήσαν εντελώς άσκοπα καί άχρηστα, ώς 
πρός τό ψύχος. Πλησιάσασα πρός ήμάς έτεινε δειλώς 
τήν χείρα καί είπε μέ φωνήν άσθενεστάτην ·. «Σάς πα -. 
ρακαλώ, δώσατέ μου ένα π έ ν ν υ » . «Καλή μου γραία, 
χρειάζεσθε ίσως περισσότερον άπό ένα πέννυ* όδηγή- 
σατέ μας είς τήν κατοικίαν σας» Απήντησα έγ ώ , καί 
ουδέποτε θά λησμονήσω τήν έκφρασιν ήν προσέλαβε τό 
πρόσωπον τής γραίας, ότε ήκουσε τούς λόγους μου τού
τους. Έκπληξις, χαρά, καί δυσπιστία συγχρόνως έζω- 
γράφούντο’ έπί τού προσώπου·της. «Ακολουθείτε με» 
άπήντησεν έπί τέλους ταχέως καί προηγήθη ήμών μετά 
τοσαύτης σπουδής, όσην έπέτρεπεν αύτή τό γήρας καί 
ή άθλια της ύπόδεσις. Ήκολουθήσαμεν αύτήν κάμπτου-, 
σαν άπό γωνίας είς γω νίαν καί τέλος εϊδομεν αύτήν 
άφανισθείσαν διά τίνος ταπεινής εισόδου, τήν όποιαν 
μόλις καί μετά βίας έδυνάμεθα νά διέλθωμεν κεκυφότες. 
Έφθάσαμεν έπειτα είς μίαν αύλ,ήν, τής όποίας ή 'θέα  
άνέμνησεν ήμάς ζωηρώς τον στίχον έκείνον τής Κολά- 
σεως. τού Δάντου : Lasciate ogni speranza voi ch’entrate.

, Έ δώ  κατοικούν άνθρωποι; Είς αύτάς τάς Απερί
γραπτους τρώ γλας,'ε ίς . αύτήν τήν άτμόσφαιραν, ήτις 
γεννά  δλους τούς πυρετούς, ,κατοικούσιν όντα Ανθρώ
πινα ; Είς αύτά τά σπήλαια, τών όποίων τά παραθυρίδια, 
¿σκεπασμένα μέ χαρτία καί μέ ράκη άντί ύαλων, άπο- 
κλείουσι τό φώς καί τόν Αέρα, άντί νά  χρησιμεύωσι 
πρός φωτισμόν καί Αερισμόν;!

Ή  γηραιά ήμών όδηγός προπορεύεται ποιούσα νεύ
ματα πρός ήμάς, καί Αναβαίνει μίαν κλίμακα, άν  δύ- 
ναται νά όνομασθή κλίμαξ ή άναβάθρα έκείνη* αί συμ- 
βουλαί καί παραινέσεις, τάς όποίας μάς δίδει ή γραία, 
άόρατος ήδη έν  τψ παχυλω σκότει, δέν είναι ά το π ο ι: 
Α ί βαθμίδες τρίζουσι λίαν ύπόπτως ύπό τους πόδας καί 
τάς χείρας ήμών άναρριχωμένων, τό δέ σκότος γίνεται 
όλονέν παχΰτερον. Έ π ί τέλους εύρισκόμεθα είς έν 
έλεεινόν δωμάτιον ύπό τήν στέγην, φοβερά κενόν, ψυ
χρόν καί έρημον, τού όποίου τά μόνα έπιπλα είνε έν 
βυπαρόν στρώμα, τά. έρείπια μιάς τραπέζης, καί μία 
σαθρά καθέκλα. Μία κοιλοπάρηος καί κάτισχνος νεά- 
ν ις, ή θυγάτηρ τής γραίας,, μάς άτενίζέι μέ έπληκτα 
καί έκθάμβα βλέμματα. Τάς λεπτομέρειας έμάθομεν 
ταχέως. Ή  μήτηρ είνε πλέον άνίκανος πρός έργασίαν. 
Ή  θυγάτηρ ράπτει σάκκους καί κερδίζει τέσσαρα σελί
νια τήν έβδομάδα. Έ κ  τούτων πληρώνουσι 2 ‘/j σελίνια 
καθ’ έβδομάδα ένοίκιον διά τήν έλεεινήν ταύτην κα
τοικίαν, μέ τό ύπολειπόμενον δέ ι ι/2 σελίνιον τρέφονται 
αί δύο γυναίκες έπί όλόκληρον έβδομάδα. Φυσικφ τφ 
λόγψ έξέμειναν είς _τήν πληρωμήν τού ένοικίου,. καί 
έπί τής τραπέζης εύρίσκετο ήδη έγγραφος ή άπειλή τής 
προσεχούς έκδιώξεως. Έ γράψ αμεν ταχέως τάς παραγ
γελίας ήμών δι άνθρακας, δι’ άρτον καί διά κρέας, 
καί εύγνώμονα βλέμματα παρηκολούθουν τάς κινήσεις
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τού μολυβδοκονδύλου. Ά λλ' δτε ¿ζήτησα καί τό βιβλίον 
τών. ένοικίων. καί ύπεσχέθην νά  πληρώσω. τά. καθυστε
ρούμε,να, τότε πλέον ή. γραία ύψωσε ν- έν  έκστάσει τά 
βλέμματα προς- τήν οροφήν καί μέ άνατεταμένας τάς 
χεΐρας ; ήρχισε νά  έπικαλήται πάσαν εύλογίαν έπί τάς 
κεφαλάς ήμών·. «Τή άληθείμ τραγικόν θέαμά1.»' είπεν 
είς έκ τώ,ν φίλων μου, δτε μέ κίνδυνον τής ζωής μας 
κατέβημεν πάλιν τήν ελεεινήν κλίμακα. . ·
. . Ί ο  κάτω μέρος τής έλεεινής. ταύτης καλύβης ώμοί- 

αζε μάλλον πρός υπόγειον· πυκνόν σκότος καί πνιγηρά 
δυσώδης' άτμόσφαιρα περιέβαλεν ήμάς. Μέ ύποκλίσεις 
έχαιρέτισεν ήμάς ή κάτοικος τού ύπογείου τούτου χώ
ρου, ίσταμένη παρά τινι κάδω καί πλύνουσα βάκη τινά 
των παιδιών, τά όποια περιέμενον αύτά ήμίγυμνα. «Ό 
άνδρας μου εύρίσκεται πολύν καιρό' χωρίς έργασία, καί 
είμαστε δλοι Χεινασμένοι». Τά πρόσωπα έμαρτύρουν 
τήν-άλήθειαν τών λόγων. . «Τί είν  αύτό;» ήρώτησα,. 
άκούσας ύποκώφους λυγμούς έκ τίνος σκοτεινής γωνίας. 
«Είνε ή μάμμη μου« άπεκρίθη ή γυνή. Καί πράγματι 
πλησιάσας. διέκρινα είς μικράν τινα κλίνην παιδίου, τό 
μόνον σωθέν έκ τού ένεχειροδανειστηρίου έπιπλον, 
πανάρχαιόν τι γραίδιον, τού όποίου τά γόνατα προσήγ- 
γιζον τόν πώγωνα. Μέ άτενεΐς ό'φθαλμούς παρατηρεί 
ήμάς- άσκαρδαμυκτεί καί ψιθυρίζει άκαταλήπτους τινάς 
λέγεις. —; Μεταβαίνομεν είς τό πλησιέστατον οίκημα: 
ή , αύΓή άθλιότης, ή αότή άπερίγραπτος άκαθαρσία. Τρεις 
γραΐαι ένδιαιτώνται έν.τφ.αύτφύπογείφ χώρω, καί άνα- 
μιμνήσκουσιν ήμάς τάς «τρεις μαγίσσας έν  τφ Μάκβεθ». 
Άκούομεν. ήδη αύτάς έριζούσας καί διαπληκτιζομένας, 
ένψ  πρ.ο,σπαθοΰμεν νά  άναρριχηθώμεν είς τό άνω πά
τωμα.;, ’Επ ί, τέλους έφθάσαμεν έπάνω, άλλ’ ή θύρα 
ειγε κλειστή· κρούσαντες αύτήν, άκούομεν έσωθεν εί
δος ,τι,-βρυχηθμρύ. Άνοίγομεν τήν θύραν καί είσερχό- 
μεθα. Πυκνός καπνός, άναπεμπόμενος έ |  ολίγων καιο- 
•μένων άνθράκων, πληροί τό ύπό τήν στέγην εύρισκό- 
μενον τοϋτό δωμάτιον. Ούδέν είνε όρατόν, μόνον δέ 
ό. βρυχηθμός άκούεται έκ τίνος σκοτεινής γωνίας. Ανά- 
πτομεν έν. φώσφορον καί διά μέσου τού πυκνού καπνού 
διακρίνομεν μίαν, μορφήν, πρό τής οποίας άκουσίως όπι- 
σθοχωρούμεν, έντρομοι. Μία γηραλέα γυνή, μέ πολιάν, 
άκτένιστον καί άκατάστατον κόμην καί μέ άτενή, έζη- 
γριωμένα, κτηνώδη βλέμματα, κάθηται ήμίγυμνος έπί 
σωρού παλαιών βακών. :Η πείνα καί ή νόσος φαίνον
ται έζώγραφημεναι έπί τού προσώπου της. Καταβάλλω 
π’άσαν προσπάθειαν δπως τήν πείσω νά  ύπάγη είς τό 
πτωχοκομείον νά θεραπευθή. Είς μάτην! Αφού, μετά 
πολλάς μου προσπάθειας, άφυπνίσθη έκ τής ήλιθιότητος 
καί ¿νόησε τούς λόγους μου, κατελήφθη ύπό σφοδράς 
οργής καί έδήλωσεν δτι προτιμά νά άποθάνη ύπό τής 
πείνης παρά, νά μετακομισθή εις τό πτωχοκομείον των 
έργατών. Έ κ  προτέρων χρόνων διατηρείται είσέτι παρά 
τοίς, πτωχοίς τού.Λονδίνού τό άσπονδον τούτο μίσος 
πρός. τό .Workhouse, εί καί ή άθλία έκείνη κατάσ'τασις 
τών παρελθόντων χρόνων δέν ύφίσταται τώρα πλέον.

, · Τοιουτοτρόπως διεπορευόμεθα τήν χώραν ταύτην 
τής άθλιότητος- μεταβαίνοντες άπό οικίας εις οικίαν καί 
πάσαν γω νίαν έξετάζοντες καί διερευνώντες. Αλλά 

'πώς νά  περιγράψω τήν έλεεινότητα, ήν είδον οί όφθαλ- 
μοί μας; Νέοι καί γέροντες, άνευ γογγυσμού πλέον 

, παραδιδόμενοι εις τόν άπελπισμόν, διότι άπό έβδομάδων

ή καί μηνών ήδη πάσα αύτών προσπάθεια πρός εϋρεσιν 
εργασίας ύπήρζε ματάία· ψυχρά, παγετώδη δωμάτια άνευ 
έπίπλων, πελιδνά καί κάτισχνα πρόσωπα λιμωττόντων, 
βακένδυτα γυμνόποδα παιδία, τραγανίζοντα τεμάχιον 
ζηροΰ ή εϋρωτιώντος άρτου, νεαραί άλλ’ ύπό τών στε
ρήσεων καταβεβλημένοι καί έζησθενωμέναι γυναίκες, 
κρατούσαι είς τάς άγκάλας βρέφη, είς τ.ά όποια δέν 
έχουσι πλέον νά δώσωσι τήν φυσικήν τροφήν, καί πρός 
πάσιτόύτοις ό δριμύς καί παγετώδης άνεμος καί ή βα- 
θεία χιών έξω ’.

Έχρειάσθημεν πολλάς ώρας, διά νά έπισκεφθώμεν 
αότοΰ μόνου τού Σλούμ τάς πτωχάς οικογένειας καί 
φροντίσωμεν, δπως κατ’ αύτήν τούλάχιστον τήν έσπέραν 
μηδείς ένταΰθα κατακλιθή βιγών καί λιμώττων. τΗτο 
ήδη άργά. Ύ πό τό άμυδρόν φώς, δπερ παρείχον οι 
όλίγοι φανοί, ήδυνήθημεν νά  έπισκεφθώμεν καί άλλας 
συνοικίας· Ό  άριθμός τών πτωχών, τούς όποιους ήδυνή
θημεν νά βοηθήσωμεν μέ τά άπολύτως άναγκαία, ήτο 

1 φυσικφ τφ λόγψ έλάχιστος έν  συγκρίσει πρός τό σύνο- 
λον τών ένδεών. Εύτυχώς ύπελείφθησαν ήμίν ίκανά 
μέσα, δπως. έπιχειρήσωμεν καί έτέραν έκδρομήν πρός 
βοήθειαν άλλων πτωχών, κατοικούντων έτι άνατολικού- 
τερον, είς μιλίων τινών άπόστασιν, πλησίων τών μεγά- ’ 
λαν Docks.

Εύθύς άφού κατέβην άπό τής άμάζης τού ίπποσιδηρβ- 
δρόμου, είδον έκατοντάδας έργατών, οϊτινες περιεφέ- 
ροντο παρά τάς εισόδους τών Docks. Ήδύνατό τις έκ 
πρώτης όψεως νά  τούς έκλάβη ώς όκνηρούς καί φυγο
πόνους· καί δμως οί δυστυχείς έρχονται έδώ καθ’ .έκά- 
στην ήμέραν πρωί πρωί καί περιμένουσι, μέ τήν· έλπίδα 
νά εύρωσιν έργασίαν τινά. Α λλ ’ όλίγιστοι είναι ¿κεί
νοι, τών όποιων αί έλπίδες έκπληροϋνται. Ή  πηλίνη 
καπνοσϋριγ|, ήν οί πλεϊστοι κρατούσιν εις τό στόμα, δέν 
πρέπει νά  μάς σκανδαλίζη · διότι εκείνο, τό όποιον κα- 
πνίζουσιν, είνε λ ια ν ο κ ο μ μ έ ν α  ά π ο τ σ ίγ α ρ α  τά όποία 
συλλέγουσιν είς τούς δρόμους, τό δέ κάπνισμα-έχει 
αύτήν τούλάχιστον τήν καλήν ιδιότητα, νά  μετριάζη τήν 
κορκορυ.γήν τού κενού στομάχου. Συνοδευόμενος ύπό 
ένός ια'ρίου, δσης έγίνωσκε καλώς τήν γειτονίαν έκεί- 
νην, εύρέθην έντός ολίγου πάλιν είς τά Σλούμ, τά 
όποια ήσαν. έτι φρικωδέστερα τών προτέρων. Οί κά
τοικοι, ύποπτεύσαντες ίσως τόν σκοπόν, τής έπισκέψεως 
ήμών, μάς περιεκύκλωσαν κατά στίφη, άλλ’ ήμεϊς τούς 
άπεπέμψαμεν είς τάς οικίας των μέ τήν ύπόσχεσιν, δτι 
θά  τούς έπισκεφθώμεν ένα έκαστον χωριστά.. Καί ήδη 
ήρ£ατο έκ νέου ή όδοιπορία ήμών, ή μετάβασις άπό 
τρώγλης είς τρώγλην καί ή κινδυνώδης άναρρίχησις καί 
•ομοιότροπος κατάβασις τών κλιμάκων. Πανταχοΰ εϋ- 
ρομεν τούς κατοίκους, άπό είκοσιτεσσάρων ώρών έντε- 
λώς νήστεις, έ£αιρέσει ολίγων τινών παιδίων, είς τά 
όποία οί γονείς έίχον παραχωρήσει, τό τεμάχιον τού 
ζηρού άρτου, τό όποιον είχον λάβη ώς ελεημοσύνην. 
Πανταχοΰ ή αύτή ίστορία: Ό  πατήρ άπό πολλών μηνών 
ή έβδομάδων δέν εύρίσκει· έργασίαν καί όλα τά έπιπλα 
εύρίσκονται άπό πολλοΰ είς τό ένεχυροδανειστήριον. 
Πανταχοΰ σχεδόν λείψανα άρχάίων στρωμάτων καί 
σωροί σεσηπότων βακών άντικαθιστώσι τάς κλίνας, δπως 

! τά χαρτία καί τά βάκη άντικαθιστώσι τάς ύάλους τών 
παραθύρων. Παράδο|ον καί δμως εύεζήγητον είνε δτι 
πανταχού, όπουδήποτε ήρωτώμεν τί είνε τό μάλιστα

Κ Ο Ρ Η  Φ Ε Λ Λ Α Χ Ο Υ
Είκών ύπύ Ν. Sichel.
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έπιθυμητόν καί εύπρόσδεκτον,' έλαμβάνομεν πάντοτε 
τήν άπόκρισιν: «Τέϊον!». Τό θερμόν τούτο ποτόν είνε 
διά τούς βιγούντος καί πεινώντας τούτους άνθρώπους 
καί ,αύτοΟ τού άρτου ποθέινότερον. Ό  χρόνος δέν μοί 
επιτρέπει νά  είσέλθω εις λεπτομέρειας, πολλά δέ 42, 
όσων είδον, προτιμώ ν ά  παρασιωπήσω. Τούτο όμως πρέ
πει νά  προσθέσω, δτι μεταξύ τώ ν ¡Ρακένδυτων καί τα- 
λαιπώρων τούτων .κατοίκων τών Σλούμ εύρίσκογται καί 
Ι ία ν  εύγενείς ψυχαί. Όύτςυ παραδείγματος χάριν, είς 
έκ τών πτωχών τούτων, είς τόν όποιον προσέφερον τήν 
άναλοχούσαν αύτφ δωρεάν, έξήγαγεν έκ τίνος κιβωτίου 
£ν τεμάχιον ξηρού άρτου καί ένα φλοιόν τυρού καί μ ο ί; 
έιπεν·: ϊκ’ίδού, ;Κύριε,. αύτά έϊναι άρκε.τά'δίά τόν'έαυτόν 
μου, .διότι είμαι μόνος·· άλλ’ ό γείτονάς μου έχει πολλά 
ιιαιδιά καί «ύρίσκέται είς μεγάλην Απελπισίαν · Δώσατε 
έΐς αύτόν περισσότερα.»
: 'Ή ύπ α ρ ξιςτώ ν συνοικιών τούτων, τών Slums, είναι
\

0  Κ Ο Μ Η Σ  Φ
Διήγημα ύπέ

’2·. ■·

• Έ ν τ ιν ι  ¿κ  τών ήσυχωτέρων όδών τής πόλεως κα- 
τψκει τό πρώτον πάτωμα„οίκίας τινός ή χήρα τού ταγμα
τάρχου φόν Έ ούτε μετά τής θυγατρός καί τής ανεψιάς 
της. Α ί κύριοι αύτσχ κάθηνται ήδη εν  τινι αιθούση 
άπλώς μεν άλλά μετά καλαισθησίας ηύτρεπισμένη, ώς 
απαιτεί ό παρών συρμός καί συγχρόνως δπως έπιτρέ- 
πουσι τά οικονομικά μέσα. 'Η  Φλώρα φόν ’ Ρούτε καί 
ή έξαδέλφη αύτής, ή 'Ελένη φόν 'Ρέγκεν., άσχολοϋνται 

• Ρέ εργόχειρα, ένώ ή κυρία, ταγματάρχου φυλλομετρεί 
περιοδικόν τι σύγγραμμα. ’ Α ί  δύο νεάνιδες θά ήδύ- 
ναντο ,νά θεώρώνται ώς Αξιόλογοι καλλοναί, έκάστη 
έίς τό είδός της. Ή  Φλώρα ήτο μελάγχροινή, με μέ- 
λανας όφθαλμούς καί μέλαιναν βοστρυχώδη κόμην, τό 
δέ πρόσωπόν της είχε τόν τύπον μεσημβρινής καλλονής.
: Η έξαδέλφη της μ έ  τά λεπτά καί εΰγενή χαρακτηρι
στικά, .μέ τούς γαλανούς όφθαλμούς καί τήν πυκνήν, 
ξανθήν κόμην παρίστα τόν τύπον τών βορείων καλ
λονών.

«Θαυμάζω, Φλώρα, πώς δέν έρχεται σήμερα ό κυ- 
. ,ριος Ό θω ν» εύτεν ή κυρία ταγματάρχου.

«Ο, θ ά  έλθη δά!» άπήντησεν ή Φλώρά μετ’ άδια- 
φορΐας. · · , ' · ·

«Μά δέν θά  έξηγηθή έπί τέλους μιά φορά;*
. «"Ο, δέν εΐνε καμμία βία, μητέρα.»

Ή  κυρία ταγματάρχου άνεστέναξε. «Ε ίνε πολύ 
πλούσιος, Ένήργησα καί έλαβα πληροφορίας,. "Οταν 
γείνης σύϊ,υγός του, δέν θά έχωμεν άνάγκην νά  |αναγυ · 
ρίξουμε τρεις φορές κάθε λεφτό, πριν τό έξοδεύσωμε.»

«Ναί, άλλά .δέν έχει τήν-άπαιτουμένην διά τήν οι
κογένειαν μας «ύγενή κατάγωγήν.» /
..... - ̂ ^ - ίτ ή χ φ ς ν '^ ν · είνέ“ 'εύγενής;· άλλά"πάντοτε εΐνε' 
ό καλήτερος· άπό' δλους δσοι σε έξήτησαν έως τώρα. . 
Νομίξω, κόρη μου, δτι έπρεπε νά  τόν ένθαρρόνης λι
γάκι περισσότερο.»

αίσχος διά τήν πεπολιτισμένην Α γγλ ία ν , καί ίδίη. διά 
τό Λονδίνον ένθα ύπάρχει τοσαύτη Αφθονία καί σπα-. 
τάλη χρημάτων. Κ α ί άν  πράγματι πολλοί 4κ τών δυ
στυχών τούτων ύπήρξαν .δημιουργοί τής φοβεράς τύχης 
των, ούδέν δμως δύναται νά  δικαιολογήση τήν ΰπαρξιν 
τοιουτων έστιών τής δυστυχίας καί τής άθλιότητος έν 
μέσω τώ Λονδίνψ. Εύτυχώς τό έν  Λονδίνο) County 
Côuncil συνέτεινεν δλας τάς δυνάμεις δπως έξαφανίση· 
τάς άτιμωτικάς ταύτας κηλΐδας τής μεγαλοπόλεως. Τινά 
έκ τών Σλούμ έκλείσθησαν ήδη καί άλλα θά κατεδα- 
φισθώσιν έντός βραχέος χρόνου. Α λλά  μέχρις ,ού τε- 
λειώση ή δλη εργασία, μέχρις ου έκλίπη καί τό τελευ- 
ταίον Σλούμ, πολλά ϋδατα έχει νά κυλίση ό Τάμεσις. 
Δόξα καί τιμή είς τόν φιλάνθρωπον άνδρα, τού όποιου 
ή γενναία  δωρεό, ¿χόρτασε καί έθέρμανε.διά τινα χρό
νον τούλάχιστον τινάς τών δυστυχών τούχων.&νθρώπων. 
Καί ό άνήρ ούτος ήτο ’Ιουδαίος. Vivat sequens!

ΒΕΡΡΗΣ.

Ο Ν  Π Υ Τ Σ Ω Β .
'L. Maurice.

»Αχ, .θεέ μου, άκόμη περισσότερον; Κ α ί δέν ήμουν 
αρκετά φιλοφρονητική έως τώρα;»

«Αυτό μάλιστα· άλλά 'ε ίν ε  πολύ δειλός· πρέπει 
έπί τέλους νά  λάβω εγώ ή ιδία τήν πρωτοβουλίαν.»

. «"Αν τούλάχιστον δέν ήτο τόσον φοβερά πληκτικός.»
«Τί πειράξει’ "Οταν πανδρευθήτε, μπορείς νά  έχης 

συναναστροφάς καί διασκεδάσεις δσας θέλεις. · Δέν 
έσήμανε τό κουδούνι έξω ςτήν έξώθυρα;»

«Πάω νά Ιδώ» έΐπε-ν ή δεσποινίς 'Ελένη φ ό ν 'Ρ έγ 
κεν, ήτις μέχρι τούδε άσχολουμένη περί τό έργόχειρόν 
της έφαίνέτο μηδόλως προσέχουσα είς τήν συνδνάλεξιν, 
καί έσηκώθη άπό τήν θέσιν της.

«Μείνε έδώ, Έλένη> ή ύπηρέτρια μπορεί ν’ άνοιξη.»
Αμέσως μετά τούτο έκρούσθη ή θόρα τής αιθούσης.
«’ Εμπρός!» έφώναξεν ή κυρία ταγματάρχου, καί 

άνοιχθείσης τής θύρας είσήλθεν ό κύριος Ό θω ν Μάϊν- 
χαους άκολουθούμενος ύπό τού φίλου του Δρ. Βύρκνερ.

«ΤΑ! Κύριε Μάίνχαους!» προσεφώνησε τόν είσελ- 
-θόντα ή κυρία ταγματάρχου μέ ύφος φιλοφρονηηκώτο,- 
τον καί ήγέρθη άπό τής θέσεώς της. Τό αύτό έπραξαν 
καί αί δύο νεάνιδες, ή Φλώρα καί ή 'Ελένη.

«Κυρίαι, έχω τήν τιμήν,/νά σάς εύχηθώ καλήν ήμέ- 
ραν,» είπεν ό Ό θω ν, «συγχρόνως δέ λαμβάνω τό θάρ
ρος νά σάς συστήσω τόν μόλις πρό μικρού άφικόμενον 
φίλον μου, κόμητα 'Ροδόλφον φόν Πότσωβ.»

«Μεγάλη εύχαρίστησι» είπεν ή οικοδέσποινα, ρί- 
πτουσα συγχρόνως έταστικόν βλέμμα- έπί τού ξένου. 
«Παρακαλώ, εύαρεστηθήτε νά  καθίσετε.. — Γνωρίξετε 
τήν πόλιν μας άπό πολλοϋ, κύριε κόμης;» είπεν έπειτα 
ή κυρία ταγματάρχου, άρχίξουσα τήν συνδιάλεξιν.

«Ούδαμώς, εύγενεστάτη κυρία. "Ερχομαι τώρα μό
λις κατά πρώτηγ φοράν, καί μάλιστα μόνον καί μόνον
διά νά' έπανίδώ τόν φίλον μόυ'ΜάΓνχάόύςί»'  .............'

. '«Είσθε ήδη άπό πολλοϋ φίλοι;»
«Μάλιστα, κυρία, άπό πολλού.»
«Καί δέν μάς άνεφέρετε ποτέ έως τώρα τό όνομα
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τού φίλου σας, κύριε Μάίνχαους.» είπεν ή κυρία στρα- 
φείσα πρός τόν Ό θωνα, «Πού έγείνετε φίλοι;»

«Είς τήν πόλιν Ο . όπου πρότερον διέμενεν 
ό Ό θω ν» άπήντησε ταχέως ό ψευδοκόμης'. «ΈκεΙ ύπάρ- 
χουν διά τούς πάσχοντας έκ βευματισμών ιαματικά λου
τρά, είς τά όποια κατ' έτος έθεραπεύετο ό μακαρίτης 
πατήρ μου. Μέ έλάμβανε δέ πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ.. 
Πολλάκις έξενιξόμεθα έν  τή πατρική οικία τού Όθω- 
νος, τού όποιου καθ’ δλην τήν έκεί διαμονήν μου ήμην 
άχώριστος φίλος. Κ α ί βραδύτερον δέ, άφοΰ άπέθανεν 
ό πατήρ μου καί έγώ έμεινα κληρονόμος τών κτημά
των του, διετηρήσαμεν συχνήν άλληλογραφίαν, τώρα δέ 
έπεθύμησα νά  τόν έπανίδω προάωπικώς.»

«Καί σκοπεύετε νά  διαμείνετε πολύν. χρόνον έδώ, 
κύριε κόμης;»

«Μάλιστα, κυρία, αύτός εΐνε ό σκοπός μου.»
Ή  κυρία ταγματάρχου άντήλλαξε ταχύ βλέμμα 

μετά τής θυγατρός της, τό όποιον δμως δέν διέφυγε 
τήν προσοχήν τού ψευδούς κόμητος.

«Έλπίξω, κύριε κόμης, δτι κατά τήν ένταύθα δια
μονήν σας θά θεωρήτε. τήν οικίαν μας ώς ίδικήν σας,» 
είπεν ή οικοδέσποινα, «οι φίλοι τών φίλων μας. είναι 
καί ίδικοί μας φίλοι.»

«Σάς είμαι άπείρως εύγνώμων, εύγενεστάτη κυρία.»
Ό  Βύρκνερ έλαβε τήν χείρα τής κυρίας ταγματάρ

χου καί τήν ήσπάσθη. Καθ' δλην τήν διάρκειαν τής 
έπιΰκέψεως ώμίλει μετά ξωηρότητος, μόλις δέ κατώρ- 
θωσεν ό φίλος του νά  προφέρη καί αύτός όλίγας λέ
ξεις. Ή  κυρία ταγματάρχου καί ή θυγάτηρ αύτής ήκρο- 
ώντο μετά αύξανομένης-.προσοχής τήν  ένδιαφέρουσαν 
διάλεξιν τού ξωηροΰ κόμητος, ένώ ή δεσποινίς 'Ελένη, 
φόν 'Ρέγκεν καί ό Ό θω ν Μάίνχαους εμενον μάλλον 
σιωπηλοί.

"Οτε έπί τέλους οί φίλοι έτοιμάσθησαν ν ’ άναχω- 
ρήσωσιν, αί κυρίαι κατενθουσιασμέναι διεβεβαίωσάν δτι 
άπό πολλού δέν διεσκέδασαν τόσον έξαίρετα, καί ή 
κυρία ταγματάρχου πμρεκάλεσεν έπανειλημμένως τόν 
κόμητα νά παρέχη αύταΐς δσον οΐόν τε συχνότατα τήν 
εύχαρίστησιν τής έπισκέψεώς του.

«Θά εΐνε καί ε ις . ύμάς ευχάριστος ή έπίσκεψίς μου, 
εύγενεστάτη δεσποινίς;» ήρώτησεν ό Βύρκνερ τήν 
Φλώραν.

Φλογερόν βλέμμα έξήστραψεν έκ τών βαθυμελά- 
νω ν όφθαλμών τής νεάνιδος.

«’Ελπίξω, ότι θά έρχεσθε συχνά» άπήντησε.
Μετά τούτο άπήλθον οί έπισκέπται. Κ α ί ή δεσποι

νίς φόν 'Ρέγκεν κατέλιπεν ώσαύτως τήν αιΐθουσαν, διότι 
ύπέθεσεν δτι ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ έπεθύμουν κατά 
μόνας νά όμιλήσωσι περί τής έντυπώσεως, ήν κατέλιπεν 
αύταΐς ό κόμης φόν Πότσωβ.

Ή  ύπόθεσις αΰτη τής 'Ελένης ήτο πράγματι όρθή.
«Πώς σού άρέσει;» ήρώτησεν ή κυρία ταγματάρχου 

τήν θυγατέρα, της.
«Τό έξωτερικόν του δέν δεικνύει, δτί εΐνε εύγενής, 

είνε δμως πολύ ενδιαφέρων καί έλκυστικδς άνήρ.»
«Καί πολύ πλούσιος, άναμφιβόλως. Αύτό τούλά

χιστον ήδόνατό τις νά  συμπεράνη έκ τών ύπαινιγμών 
του περί τής έκτάσεως τών κτημάτων του. Συνάμα δέ 
είνε καί Κόμης. Κρίμα, κρίμα!»

Ή  Φλώρα έμειδίασε.

«Εννοείς, .κρίμα, διότι μάς έσυστήθη άκριβώς ύπό 
τού κυρίου Μάίνχαους;»

«Βεβαίως. Πιστεύω δμως .δτι εύκόλως ήδύνα.σο νά 
τόν προσέλκυσης. ’Εγώ  βεβαίως θά έδιδα είς αύτόν 
τήν προτίμησιν. Προκειμένου π ερ ί. κόμητος γαμβρού 
δέν .θά  είχα τήν παραμικράν άμηχανίαν.περί τήν εκλο
γήν μου. Αλλως τε, δέν είσαι καθόλου δεσμευμένη, 
εύτυχώς, άπέναντι τού κυρίου Μάίνχαους· άς περιμέ- 
νωμεν νά  ίδωμεν, ποίαν πορείαν θά  λάβη τό πράγμα.»

* **
Οί δύο φίλοι μόλις είχον έξέλθη είς τήν όδόν, δτε 

ό Ό θω ν Μάίνχαους ήρώτησε τόν Βύρκνερ: «Λοιπόν, 
δέν είνε ώραιοτάτη;»

«Ναί, άλλά ή έξαδέλφη της μού άρέσει περισσότερο.»
«Ή  δεσποινίς φόν ’Ρέγκεν; Α λλ ’ αύτή δέν έπρό- 

φερε ούτε μίαν λέξιν  σχεδόν είς δλο τό διάστημα.»
«Καί μόλον αύτό μού άρέσει περισσότερο.»
«Τότε λοιπόν έμπρός. Ή  κόρη είνε ελεύθερη 

άκόμη, άπ’ δτι ξεύρω.»
Ό  δόκτωρ Βύρκνερ ύψωσε τήν χείρα οίονεί πρός 

άμυναν καί είπε γελώ ν: «Αύτό μού έλειπε τώρα! Πρός 
τό παρόν είμαι εύχαριστημένος πού έχω κομμάτι ψωμί 
γ ιά  τόν έαυτό μου.»

« ·. . . Κ α ί δέν έχω έγώ αρκετά χρήματα, καί γ ιά  
τούς δύο μας;»

«Αύτό δά πού μού λές είνε συμφωνότατον μέ τόν 
χαρακτήρα σου, καί δεν μού φαίνεται καθόλου παρά
δοξον. Έ ν  τούτοις έγώ πρέπει νά  σέ εύχαριστήσω, 
διότι άλλως θά είχες πληρέστατον δικαίωμα νά  μέ συγ- 
κατατάξης μ έ  ¿κείνους τούς παράσιτους, οί' όποιοι ξούν 
άπό τήν τξέππη. σου. ’Όχι φίλτατε. Αισθάνομαι άρ- 
κετή δυναμι μέσα μου, διά ν ά  ξήσω καί νά  προοδεύσω.
’Υστερώτερα έρχεται κ’ ή γυναίκα· όχι ή δεσποινίς φόν 
'.Ρέγκεν, δσον δήποτε καί άν μού ήρεσε, άλλά μία άλλη, 
τήν όποιαν έχω άπό καιρό ςτό μάτι.»

«Αλλά δέν μού λές: πώς εύρίσκεις τήν έκλογή 
μου, τώρα πού έγνώρισες τή Φλώρα; .δέν  είνε έξ- 
αίρετη;»

«Ποιος σέ έσύστήσε είς τάς κυρίας;»
«"Ενας άνθυπολοχαγός φόν Μόρτελ, συγγενής των 

καί συγχρόνως φίλος μου στενός, ό όποιος τώρα μετε- 
τέθη εις τήν έπαρχίαν, μέ έπαρουσίασεν εις αύτήν τήν 
οικογένειαν, κατά παράκλησίν μου. Τ όν είδα μιά φορά 
ςτό' θέατρο μέ τάς κυρίας, καί άμέσως έμεινα καταγοη
τευμένος άπό τήν ώραιότητα τής Φλώρας.»

«Ή  έξωτερική ώραιότης μόνη δέν παρέχει καμμίαν 
έγγύησιν δτι ό γάμος θά είνε εύτυχής· πρός τούτο 
άπαιτεΐται πρό πάντων όμοιότης καλού χαρακτήρος καί 
αισθημάτων. Πρέπει νά  μού άφήσης καιρόν νά  έξετάσω 
καί νά  βεβαιωθώ άν ή έκλεκτή σου έχει αύτά τά προ
σόντα. Κ α ί τώρα πάμε είς ένα ξενοδοχείο νά  γεύμα- 
τίσωμε, διότι πεινάω φοβερά.»

3 ·

Μετά τινας ήμέρας ό ψευδοκόμης παρουσιάσθη μό
νος έν  τή οίκίμ τής κυρίας ταγματάρχου καί εγένετο 
δεκτός μετά πολλής φιλοφροσύνης. Είπεν εις τάς κυ
ρίας .δτι ό φίλος του Μάίνχαους έμποδισθείς ύπό τής 
έπισκέψεώς . κυρίων τινών δέν ήδυνήθη σήμερον, νά  τόν



344 ΚΛΕΙΩ.

συνοδεύση, τούθ’ δπερ άλλως τε ούδεμίαν δυσάμεστον 
έκπληζιν προύζένησεν ούτε είς τήν οικοδέσποιναν ούτε 
είς την -θυγατέρα της.

Μετ’ ού πολύ διεζήγετο ήδη ζωηρά συνδιάλεζις με
ταξύ τών δύο κυριών καί τού ένδιαφέροντος £ένου. Ή  
δεσποινίς φόν 'Ρέγκεν έπωφεληθείσα εύκαιρόν τινα πρό- 
φασιν έζήλθεν έκ τού δωματίου. Είς αύτήν ό κόμης 
δέν ένεποίει εύάρεστον έντύπωσιν. · Ή  οικοδέσποινα 
έπεθύμει ίσως τήν άπομάκρυνσιν τής. άνεψιάς της, διότι 
άμέσώς έδωκεν άλλην τροπήν είς τήν συνδιάλεψν, ήτις 
μέχρι τοϋδε περιεστρέφετο περί γενικώτερα θέματα.

«Ή λθετε άπό τά κτήματά σας έδώ, κύριε κόμης, 
μόνον διά νά  έπανίδετε τόν  φίλον σας;» ήρώτησεν ή 
κυρία μετά προσπεποιημένης άδιάφορίας.

«Α ί τώρα μπαίνεις!« έσκέφθη καθ’ έαυτόν ό Βύρκ- 
νερ, καί προσποιούμενος μικράν τινα άμηχανίαν άπήν- 
τησε διστάζων: «Α ν πρέπη νά όβολογήσω τήν άλήθειαν, 
δέν ήλθα μόνον πρός αυτόν τον σκοπόν.»

«Καί έπιτρέπεται νά σάς έρωτήσω, χωρίς νά φανώ 
πολύ άδιάκριτος, περί τού δευτερεύοντος σκοπού;»

«Δηλαδή , . . δέν βλέπω διά ποίον λόγον νά  το 
φυλάττω μυστικόν. Ζητώ νά  νυμφευθώ. Α λλά πρέπει 
νά  σάς όμολογήσω, εύγενεστάτη κυρία, τήν άδυναμίαν 
μου! Έ χ ω  μερικάς ά|ιώσεις. “Εχω ίίιανήν πείραν τού 
κόσμου ώστε νά  είμαι πολύ έκλεκτικός. Θέλω γυναίκα 
φρόνιμον, ή όποία ν ά  μοί καθιστά εύάρεστον καί φροσ- 
φιλή τόν οικογενειακόν βίον, καί αύτό άκριβώς άγνο- 
ούσιγ αί πλεϊσται νεάνιδες τής σήμερον. Παρακαλώ 
όμως νά μή με παρεννοήσετε ύπό τήν έποψιγ ταύτην. 
Δ έν έχω καθόλου περιωρισμένας ιδέας. ’Α π ' έναντίας, 
ή σύζυγός μου θέλω νά  άπολαόη δλας τάς άπολαύσεις 
καί τάς άνέσεις τού πλούτου, μόνον νά  μή παρεκτρέ
πεται τών έπιτετραμμένων ορίων.»

«Σεβασταί καί δικαιόταται άπάιτήσεις,» είπε μετά 
σπουδής ή οικοδέσποινα έπιδοκιμάζουσα τούς λόγους 
του. «Αλλά τοιαύτην γυναίκα, όπως τήν ζητείτε, θ ά  
εύρετε έδώ είς τήν πόλιν μας.»

«’Ελπίζω.»
«Τό λέγετε τόσον μελαγχολικώς! Μήπως αί άλλαι 

σας άπάιτήσεις είναι έκτάκτως μεγάλαΐ;»
«Οϋδαμώς. Ή  μέλλουσα σύζυγός μου άρκεΐ νά 

είνε ώραία, εύφυής, ύγιής, άμεμπτος τά ήθη καί εύγενής 
τήν καταγωγήν. Περιουσίαν δέν άπαιτώ. Έ χ ω  έγώ 
ικανήν.»

«Αλλά ώραίαι, εύφυεϊς, ύγιείς, ήθικαί καί εύγενείς 
νεάνιδες ύπάρχουν έδώ άρκεταί,».

«Δέν άμφιβάλλω καθόλου, άλλ" απαιτείται καί άλλο 
τι, τό οποίον είνε ένπελώς άσχετον πρός πάντα ταύτα.»

«Λοιπόν, κύριε κόμης, δέν θά  μάς το άποκρύψετε.»
«Δέν θά τό άποκρύψω, άλλά σάς παρακαλώ νά  μή 

με περιγελάσετε.»
«Δέν ύπάρχει φόβος, Κύριε κόμης.»
«Λοιπόν — δέν είμπορώ ποτέ είς τήν έκλεκτήν τής 

καρδίας μου νά  κάμω πρότασιν γάμου, πριν ή αύτή ή

ιδία μοί ύποδηλώση κατά τρόπον άνεπίδεκτον άμφιβο- 
λίας δη  προθύμως θ’ άπεδέχετο τήν πρότασιν μου.»

Ή  μήτηρ καί ή θυγάτηρ άντήλλα§αν πάλιν βλέμμα 
ταχύ καί πλήρες συνεννοήσεως.

«Αύτό βεβαίως» άπήντησεν είτα ή μήτηρ, «μοί φαί
νεται δυσεκπλήρωτος άπαίτησις, διότι μία εύγενής καί 
εύάγωγος κόρη μόνον μέχρι τινός όρίού θά ήδύνατο 
ν  άνταποκριθή πρός αύτήν.»

«Βλέπετε λοιπόν;» ε ίπ εν ’ό ψευδοκόμης μετά στε
ναγμού. «Έχετε δίκαιον. Α λλ ά  καί έγώ έχω ισχυ
ρούς λόγους ν ’ άπαιτώ τόν όρον τούτον.· Φαντασθήτε 
λόγου χάριν, άν άπεκρούετο ή πρότασίς μου, άν έτρωγα, 
καθώς λέγουν κοινώς, τή χυλόπητα, ποίον θάρρος θά 
είχα πλέον είς τό έζής νά  μεταβαίνω είς άλλας οικίας, 
καί νά  κρούω άλλας θύρας; Κ αί πόσον εύκολα μπορεί 
κανείς ν ά  φάγη τή χυλόπητα! Έ γ ώ  μάλιστα ώς ζένος 
δέν είμπορώ ν ά  γνωρίζω άκριβώς τήν θέσιν καί τάς 
Ιδέας ταύτης ή έκείνης τής οικογένειας. Αίφνης λοιπόν 
μία νεάνις φέρεται πρός έμέ φιλοφρόνως, τούθ’ δπερ 
έγώ έκλαμβάνων ώς δείγμα Ιδιαιτέρας πρός έμέ συμ
πάθειας παρουσιάζομαι μέ πρότασιν γάμου, ήτις άπο-, 
κρούεται, ή διότι ή νεάνις είνε ήδη μεμνηστευμένη ή 
δι’ οίον δήποτέ άλλον λόγον. Φαντασθήτε τότε τήν 
θέσιν μου. Νομίζω ότι ούδέποτε πλέον θά έτόλμων 
νά έπαναλάβω άλλαχού τοιού.το διάβημα.»

«Άλλοι κύριοι δέν άποθαρρύνονται τόσον» είπεν ή 
Φλώρα γέλώσα, άλλ’ άφού άπαιτείτε παρά τής νέας 
τοσαύτην έ π ιθ ε τ ικ ό τ η τ α , πρέπει, νομίζω, καί σείς 
νά δείξετε πρώτος τήν πρός αύτήν συμπάθειάν σας.»

«Δέν είνε άρκετή άπόοειζις τής πρός αύτήν λατρείας 
.μου, τό ότι πηγαίνω πολύ συχνά νά τήν βλέπω;»

«Βεβαίως» άπήντησεν ή οικοδέσποινα, προλαμβά- 
νουσα τήν θυγατέρα της.

, «’Ελπίζω, κατ’ αύτόν τον τρόπον νά  τύχω καί τού 
σκοπού μου» είπεν ό ψευδοκόμης καί έσηκώθη. «Μπορώ 
νά  σάς έπισκεφθώ καί πάλιν μετ’ όλίγον μόνος, χωρίς 
τόν φίλον μου Μάϊνχαους;» προσέθηκε στραφείς πρός 
τήν Φλώραν καί. ένατενίσας αύτήν έπί μακρόν.

«Θά μάς είνε πάντοτε εύχάριστον, κύριε κόμης,» 
άπήντησεν ή νεάνις έρυθριώσα, ή δέ μήτηρ προσένευε.

Ό  Βύρκνερ ήσπάσθη τήν χεϊρα τής μητρός καί τής 
θυγατρός καί άποχαιρετίσας άπήλθε.

«Τό σχέδιον έπιτυγχάνει» έψιθύρισεν έζελθώ ν είς. 
τήν όδόν.

«Είνε κατερωτευμένος είς έσέ» είπεν ή κυρία ταγ
ματάρχου είς τήν κόρην της, «είζεύρει όμως ότι ό φίλος 
του Μάϊνχαους είνε έπ’ ίσης έρωτευμένος, καί διά τούτο 
δέν τολμή νά σέ ζητήση, πριν ή άποσυρθή ό φίλος του.»

«Κ’ έγώ νομίζω ότι αύτό συμβαίνει» άπεκρίθη ή 
Φλώρα· «τού Μάϊνχαους, πρέπει νά τού δώσωμε τά πα
πούτσια ςτό χέρι.»

«Πρέπει πρώτον νά  ίδωμεν άν ό κόμης θ ά  έρχεται 
συχνά μόνος, χωρίς τόν φίλον του. Αύτό, καθώς είπεν 
ό ίδιος, θά  είνε tô βεβαιότατον γνώρισμα τής λατρείας
TO U .» (" E jre ra i  t ô  ιέ λ ο ς . )
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Π Ρ Ο !

Έ ν  Ά θ ή να ις  τή 8/20 Φεβρουάριου ι8ρ ί.

Αγαπητέ,
Έξαφέτικώς στρυφνός ήλθεν έπί τήν 'Ελλάδα τό 

έτος τούτο ό Χειμών έντός τών πτυχών τού χιονισμένου 
μανδύου του κορίζων ψύχος όπερβόρειον · σπανίως 
κατήλθε τόσον χαμηλά τό θερμόμετρον έν  τή κατ’ έξο- 
χήν χώρμ τού ήλίου δσον τούς μήνας τούτους. ’Εν 
Θεσσαλία, έν  Πελοποννήσφ θυελλώδεις χιονοστρόβιλοι 
κατεκρήμνισαν συνοικίας δλας, κατέχωσαν πολλάς οικο
γένειας ύπό τώ έρείπια · αύτήν τήν: στιγμήν φίλος μου 
έκ τού τηλεγραφείου έλθών μοί άνακοινοϊ όά δεκαέξ 
άνθρωποι διευθυνόμενοι έκ Τριπόλεως τής Αρκαδίας 
είς Κυνουρίαν άπεκλείσθησαν καθ’ οδόν ύπό τών χιό- 
νων καί άπωλέσθησαν. Συγγενείς αύτών σπεύσαντες 
άγωνιωδώς είς τό τηλεγραφεΐον δπως ζητήσωσι πληρο
φορίας έλαβον τήν άπάντησιν ότι ή . τηλεγραφική συγ
κοινωνία διεκόπη άπό. δέκα ήδη ήμερων! . . .

Οί Αθηναίοι αισθάνονται άληθή έκπληξιν μανθά- 
νοντες τά τοιαύτα φοβερά κατορθώματα τής· χιόνος· ή 
άθώα χιών, ή ήμερός χιών, ή τόσον άπαλή, είνε δυνα
τόν νά  είνε άγρία καί άνθρωποκτόνος; αύτή ή δια
κοσμούσα τόσον ώραία, διά· τίνος θαμβής άποχρώσεως, 
τά τοπία,, ή στολίζουσα διά. παλλευκων- τριχάπτων. τάς 
σ τέγα ς ,'ή  τόσον καλλιτεχνική χιών είνε δυνατόν νά 
μετάβάλλήται. είς παραφόρως βίαιον στοιχείον, έξολο- 
θρεύον άπηνώς μετ’1 άπανθρώπου άπαθείας δυνάμεως 
άσυνειδήτου; Μοί διηγήθησαν δτι πρό τινων έτών ή έμ- 
φάνισις τής χιόνος έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς έν  Αθή- 
ναις· έπί δεκαετίαν δλην δέν είχε χιόνίση * καί δτε ή 
κόρη τού Βορρά ήπλωσε τόν λευκόν μανδύαν. της 'έπί 
τού άστεος τής Παλλάδος μεγάλοι καί μικροί έξήλθον 
έίς τάς οδούς , καί έχιονοβολοϋντο μετά φαιδρών άνα- 
κραυγών,. χαριέσταται δέ νεάνιδες έρριπτον άπό τών 
παραθύρων ή τών έξωστών χιονόσφαιρας- κατά τών δια-, 
βατών ήχηρώς γελώσαι άν  τό βλήμά .τω ν ηύστόχει. 
’ ϊδού πώς- προσηγόρευε δημοσιογράφος τις τήν χιόνα. 
«Χιών, γλυκύ'δνειρον τού Αθηναίου, μικρόν φλυζανάκι 
καφέ μετά μακρό,ν καί καλόν γεύμα, άί τελευταίαι εύ
θυμοι λέξεις αί λεγόμεναι έίς τήν θύραν μετά ώραίαν 
καί θερμήν έσπερίδα, αίσθημα περίεργον παρόμοιον πρός 
,τό παραγόμενον έκ, τής διά τηλεσκοπίου θέας μακρυνών 
πραγμάτων . . .  Χιών, όνέιρον γλυκύτερον άλλά καί 
βραχύτερον,' διά τόν Άθηναίόν, θερινής νυκτός. Χιών, 
λευκή χιών, καλώς, ώρισες.» ' . . .

Ή  π ο θ ε ιν ή  χιών ένεθυμήθη καί τάς Αθήνας. Ή  
Πάρνης άπαστράπτει χιονοστεφής* τό .έν .Τ α το ΐψ  άνά-. 
κτορον τού βασιλέως περιεκλείσθη ύπό λευκού φραγ
μού* έλαφόι κατήλθον. μέχρι τών πρόθυρων, τής Κηφι
σιάς, έκ  τών όρέων πνέει όξύς, μέχρι τόύ μυελού τών 
όστών διεισδύων ό παγερός, χ ιο ν ιά ς . Ή  Κάζα, αί πα- 
λαιαί ’Ελευθεραί, ή πατρίς τού μεγάλου ..γλύπτου Μύ- 
ρωνος, έπί τής άπ’' Αθηνών είς Λεβάδειαν όδού, άπε- 
κλείσθη ύπό τών .χιόνών, Α μαξαι, λεωφορεία μετά 
ταχυδρομικών σάκκών, πάντες οί άπό Βοιωτίας είς Αθή
νας οδοιπόροι δέν δύναντάι νά  προχωρήσωσιν ούτε έμ- 
πρός. ούτε όπίσω* τό δέ έκεΐ χ ά ν ι·  δέν έπαρκεί νά 
θρέψη τόσους πολιορκυμένουσ. 'Η.κυβέρνησα άπέστει-

: Α Π Ο Δ Η Μ Ο Υ Ν Τ Α .

λεν έν  σπουδή στρατιωτικόν άπόσπασμα μετά τροφών 
καί μετά τήζ διαταγής νά  διάνοιξη τήν δίοδον τής Κά- 
ζας καί άρη τήν· πολιορκίαν.

Ή ξεύρεις τί σημαίνει ξ ελ υ σ σ α χ τή ς ;
Σημαίνει έμπειρικόν Ιατρόν, γνωρίζοντα τάς μυστη

ριώδεις Ιδιότητας βότανών τινων δι’ ών άξιοί δτι θερα
πεύει τούς λυσσοδήκτους· Ή  φήμη τού ξ ε λ υ σ σ α χ τ ο ύ  
ήτο άλλοτε διαδεδομένη δεκάδας μιλλίων μακράν, τό 
δ’ όνομά του προεφέρετο ύπό τών χωρικών μετά τίνος 
δεισιδαίμονος σεβασμού * τό άπό πατρός είς υιόν δι' 
δρκου μεταβιβάζομενον άπόκρυφον τής θεραπείας, τό 
άπεριγράπτως φοβερόν τού δεινού, ού έπηγγέλλετο τήν 
ίασιν, τό μυστηριώδες ένίοτε τού βίου του οίκοϋντος έν 
ήρειπωμένψ, «στοιχειωμένψ» άνεμομύλψ έξω χωρίου 

. τινός, πάντα ταύτα κατέπληττον τήν φαντασίαν τού 
λαού, αισθανόμενου μίγμα τι σεβασμού καί φόβου, οΐου 
έτύγχανον τόν μεσαίωνα οί μάγοι, οί συλλέγοντες έν 
τοίς άγροίς ύπό τό φώς τής σελήνης τάς θαυματουργούς 
βοτάνας των.

Ενθυμείσαι τήν περί Πανός διήγησιν τόύ Πλουτάρ
χου* έπί τής βασιλείας τού Τιβερίου ναύκληρος τις πα- 

. ραπλέων τήν νήσον Πάξον ήκουσε μυστηριώδη φωνήν 
καλούσαν τόν αίγύπτιον πρωρέα Θαμούς, κάί παραγ- 
γέλλουσαν είς αότόν νά  διακηρύξη πανταχοϋ δτι ό 
μέγας Πάν άπέθανε. Τό παράδοξον τούτο έπεισόδιον 
δπερ καλή τή πίστει διηγείται ό έκ Χαιρωνείας συγγρα- 
φεύς μοί έρχεται είς τόν νούν δταν ουλλογίζωμαι τήν 
δόξαν, τού ξελυσσαχτού ήτις έξηφανίσθη δπως ή Θεότης 
τού.Πανός . . .

Τώρα άν λυσσαλέος κύων δήξη τινά, έϊτε πτωχός 
εϊτε πλούσιος είνε ό δηχθείς. λαμβάνει τήν πρός τούς 
Παρισίους άγουσαν. Κερβάναα όλόκληρα χωρικών μέ 
τήν φουστανέλλαν των ή βοσκών μέ τόν έκ δοράς 
έπενδύτην των διήλθον τάς όδούς τής γαλλικής πρωτευ- 
ούσης έλκύοντες τά περίεργα βλέμματα τών Παρισινών. 
Πρό τίνος έπτά πρόσωπα, άνδρες γυναίκες, παιδία έδήχθη- 
σαν ύπό λυσσώντος κυνός. Οί δύστηνοι διεσκορπίσθησαν 
άνά τήν Ε λ λ ά δ α  ζητοΰντες βοήθειαν. Τινές έν  τή 
άπελπισίμ των, ·άλλόφρονες έπί τή σκέψει δτι ό φοβερός 
Ιός . έδηλητηρίαζε τό αΐμά των έδραμον είς Καλάμας, 
είς τον ξελυσσάχτήν* άλλ* ή ιδιωτική φιλανθριυπία 
συνεκινήθη* συνελέχθησαν έρανοι έν  σπουδή καί οί 
δυστυχείς έστάλησαν είς Παρισίους.

Έ ν .  τών πράκτικωτάτων ιδρυμάτων τών Αθηνών 
είνε άναντιρρήτως ή Σ χ ο λ ή  τ ώ ν  Α π ό ρ ω ν  Π α ίδ ω ν  
τού Συλλόγου Παρνασσού* Ή  Ιδέα τής ίδρύσεως τοιαύ- 
της σχολής άνήκεί εις τόν άείμνηστον ποιητήν τών Α τ 
τ ικ ώ ν  Ν υ κ τ ώ ν  Σπ. Βασιλειάδην* έν  τών τελευταίων 
ποιημάτων του, τό σ χ ο λ ε ίο ν  τού χ ω ρ ίο υ  μαρτυρεί, 
τί ήσθάνετο διά τά πτωχά τέκνα τού λαού, τί ώνειρο- 
πόλει καί τί ήλπιζεν* άλλ' δ,τι δ ιε ν ο ή θ η  έν  τώ ποιή- 
ματι, έ π ρ α ξ ε ν  έν  τφ Παρνασσφ* Βεβαίως ή σχολή 
αΰτη είχε κατ’ άρχάς άόριστόν τινα κοινωνικόν χαρα
κτήρα, διδάσκουσα δι’ άναγνωσμάτων είς τούς άνυπο- 
δήτους καί άναλφαβήτους άγυιόπαιδας τά δικαιώματα 
τού έλληνος πολίτου* άλλά τί πράγμα γεννάταμτέλειον; 

_κατά_ μικρόν ο.ί νεφελοπορρύντες έπάτησαν τό έδαφος
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τής πραγματικότητος, καί έθεσαν τάς βάσεις τού έργου 
δπερ τιμά ού μόνον τόν Σύλλογον Παρνασσόν άλλά 
τήν 'Ελλάδα* όί παντοίας προελεύσεως άγυιόπαιδες, 
ο'ίπνες ψυχήν καί σώμα διαφθειρόμενοι θά  καθίσταντο 
έγκληματίαι καί κακούργοι μορφούνται κατά μικρόν είς 
τιμίους, φιλοπόνους πολίτας* τήν ήμέραν είνε πωληταί 
έφημερίδων, ύποδηματοσμήκται, όψοκομισταίς τήν έσπέ- 
ραν ύπό έκλεκτών διδασκάλων διδάσκονται γράμματα, 
παιδαγωγοϋνται, ή έπίδρασις τού σχολείου παρακολουθεί 
αύτούς καί μακράν αυτού* τούς έξημερόνει* κατ’ ολίγον 
καί έπίπόνως τά παιδιά τών δρόμων μεταβάλλει είς παι
διά οικογενειών* δ,τι εύγενές ύπάρχει έν  τή ψυχή των 
έκκολάπτεται ύπό τήν θερμότητα τής παιδαγωγούσης 
διδασκαλίας* δ,τι τραχύ άποξέεται καί έκρίπτεται. Ίδρύθη 
καί Ταμιευτήριον έν  τφ Συλλόγψ* έχει δέ τούτο καί 
ήθικήν καί πρακτικήν σημασίαν Ανυπολόγιστον* έν  πρώ- 
τοις παρορμά τά παιδία είς οικονομίαν, έγείρει τήν 
άμιλλαν, καί οΰτω συνάγονται βαθμηδόν έφ' δσον κερ- 
δαίνονται, δεκάδες, εκατοντάδες δραχμών* άλλά τό 
κυριώτερον εινε ή διά τού Ταμιευτηρίου μόρφωσις τού 
χαρακτήρος* εινε σπουδαιότατ.ον ν ά  έθισθή τις έκ νεα- 
ράς ήλικίας νά  συμμορφοϋται πρός κανόνας, ούς προ-1 
διέγραψεν είς εα υτό ν  ή ,έξοικονόμησις ικανών δεκα- 
λέπτων κατορθουμένη καθ’ έκάστην, συνδεόμενη πολ- 
λάκις μέν μετά νίκης κατά τού πειρασμού τής λαιμαρ
γίας ή άλλης όρέξεως τής ήλικίας ταύτης, πάντοτε δέ 
'μετά τής άναμνήσεως τής έν  τφ χωρίψ πτωχής μητρός, 
συνήθως χήρας, ή τών μικρών άδελφίων, τά όποία 
πλήν άύτού δέν έχουν κανένα προστάτην είς τόν κόσ

μον, ή τοιαύτη έξοικονόμησις πλάττει κατά μικρόν όχι 
μόνον κεφάλαια, άλλά καί χαρακτήρας.

“Ηδη νέα εύεργετική μεταρρύθμισις άγγέλλεται* ό 
πλούσιος ομογενής κ. Μαρασλής, δήμαρχος τής ’Οδησ
σού, προέτεινεν είς τόν Παρνασσόν τήν ΐδρυσιν οικονο
μικών μαγειρείων χάριν τών Απόρων Παίδων κατά τό 
πρότυπον τών ύπ’ αύτόύ ίδίαις δαπάναις έν  Όδησσφ 
ίδρυθέντων καί εύεργετικώς λειτουργούντων.

'Η  πρότασις παρεπέμφθη είς έπιτροπήν ήτις θά  με- 
λετήση τά κατά τήν λυσιτελεστέραν διοργάνωσιν τών 
συσσιτίων τούτων.

Τ ά γεγονότα ταύτα μαρτυρούντα πρόοδον, ζωήν, 
άνακουφίζουσι καί παρηγορούσι άπό τήν άπογοήτευσιν 
τήν όποιαν έμπνέει ένίοτε ή θέα τών πολιτικών άγώ- 
νών* Βλέπων έκ τού σύνεγγυς τά τής πολιτικής ένθυ- 
μούμαι κάποτε τόν ύπό τού Κάρρ όρισμόν τής έύτυχίας. 
Μακρόθεν εύμορφον, χαριτωμένο σπιτάκι*, έπλησίασες, 
έμβήκες μέσα, οίκτρά διάψευσις τής προσδοκίας σου, 
κραυγή: «αύτό ήτανε δλο;» τό αύτό περίπου,συμβαίνει 
καί είς έμέ. Μακρόθεγ άνέπλαττον τόσον Ιδεώδη τήν 
άγαπητήν Ε λλάδα  μας, έφανταζόμην δλα τέλεια, άλλ' 
δταν ¿πλησίασα, είδα δτι ή μηχανή ήτις καλείται έλλη- 
νισμός κινείται ούχί σπανίως ύπό μικρών ελατηρίων. 
Λ έγουν δτι ό Σολωμός, ό ποιητής τού "Υμνου τής Ε λ ε υ 
θερίας, δέν ήθέλησε νά  έπισκεφθή τάς Αθήνας έκ φόβου 
μή ή πραγματικότης καταστρέψη τό ιδεώδες, τό όποιον 
είχε πλάση ή φαντασία του. ΕΙχέι δίκαιον ό ποιητής.

Σέ άσπάζομαι 
Π α ρεπ ίδημ ος .

Η Τ Υ Φ Λ Η  Μ Α Ρ Τ Υ Σ .
Διήγημα γεγονότος.

Έ ηικρα ϊεί παρά τοίς πολλοίς παράδοξός τις ηρόληψις εναντίον 
τώ ν « γ ε ρ ο ν τ ο κ ο ρ ώ ν » ,  καί αύτή δέ ή όνομαοία «γεροντοκόρη» 
δχει τι τό χλεοαοτικόν, ϊν α  μή είπωμεν τό ^περιφρονητικόν. Πας 
μορφωμένος δνδριοπος έπρεπε, νομίζομεν, νά  ε ίνε  άπηλλαγμένοςι 
τής προλήψεως τάύτης, διά  τόν ώπλούστατον λόγον δτι αί γυναίκες 
έκείνα ι, δ«αι δέν ηύτύχηοαν ν ά  άποκαταοταόώαιν, είτε διότι δέν 
έ^ητήόηβαν είς γάμον είτε δι* οΐας δήποτε άλλας δυοτυχείς περιοτά- 
οεις, ε ίνα ι ά |ια ι «υμπαδείας μάλλον ή χλεύης, άκόμη καί ά ν  δι’ 
ϊδιόν τι πταίσμα έμειναν άγαμοε

Εότυχώς έν τή μικρά έπαρχιακτ] πόλει Μ. . . ή δεοποινις Σι- 
δωνία Μύλλερ άπετέλει έξαίρεσιν τού γενικού κανόνος, τοότ’ ίο  τι, 
εΐ καί ήτο «γεροντοκόρη», έχαιρεν όμως γεν ικ ή ν  ύπόληψιν καί οε- 
βαομόν καί ούδείς έτόλμα ούτε κάν νά  ύπαινιχόή τήν δυστυχίαν της.

Τ ή ν  γεν ικήν ταύτην ύπόληψιν έκτήοατο ή Σιδωνία διά τών 
πολλών άρετών της, πρό πάντω ν δέ διά τής ουνετής άμα καί φιλ· 
ανάρώπου χρήσεως, ή ν  έποιεϊτο, τής μεγάλης αύτής περιουοίας. *Εκέ· 
κτητό όχι μόνον τήν ώραιοτάτην καί μεγίοτην οΙκίαν έν  τή πόλει 
ά λλά  καί πολλά κτήματα έν τή έ|όχή, «ών όποΐων αί πρόσοδοι ήσαν 
πολύ άνώτεραι τώ ν πρός ουντήρησίν της δαπανών. ’Α λλ ’ άντί νά 
άποταμιεύη τά περισσεύματα, διά νά  τά  καταλίπη μετά δάνατον εις 
χ α ί ρ ο ν τ α ς  κληρονόμους, έδαπάνα αύτά, ζώσα Ιτι, είς ευεργετικούς 
σκοπούς, διά τούς πτωχούς καί τούς άρρώστους. Έ ν  τφ νοσοκομείφ 
διετήρει διαρκώς μ ία ν  κ λ ίν η ν , τοΰτ’ έστιν,, έπλήρωνε κατ’ τό 
άπαιτούμενον .πρός συντήρησιν καί θεραπείαν ένός άσθενοΰς χρημα
τικόν ποσόν. Συνεισέφερεν ώσαότιυς είς τό τυφλοκομείον τής πό· 
λεως ίκανά χρήματα, έβοήδει δέ καί τούς κατ' Ιδίαν πένητας όσους 
έγίνω σκεν άξιους ύποστηρίξεως . . .

’Ο λίγοι μόνον μεμυημένοι έγίνωσκον τήν αίτίαν, δι' ή ν  ή Σι- 
δω νία Ιμεινεν  άγαμος. Ή  αιτία αύτη ήτο δυστυχής έρως. - "Οτε 
έξων είσέτι ο ί γονείς τής Σιδω νίας, νεανίας τις, έμπορος, όνόματι

'Ροδόλφος Βερνέρτος, είχε προσελκύση τήν συμπάθειαν τής. κόρης. 
Έ λέγετο  μάλιστα δτι ή Σιδωνία ήτο μετά τού νέου τούτου κρυφίως 
μεμνηστευμένη. Α λ λ ’ οί γονείς δέν ήθελον ν ά  δώσωσι τήν μονο
γενή  θυγατέρα τω ν είς τόν άπορον έμποροϋπάλληλον, καί ούτω ό 
έρως τώ ν δύο νέω ν έξηκολούθησεν έν άγνοίφ τώ ν γονέω ν. Αίφνης 
όμως, ήμέραν τινά  ό 'Ροδόλφος Βερνέρτος έγεινεν  άφαντος·, είχε 
καταχρασθή τήν έμπιστοσύνην τού προϊσταμένου του καί έφυγεν 
αίφνης κρυφίως έκ τής πόλεως, πριν ή άνακαλυφθώσιν αί κλοπαί 
του. Ό  προϊστάμενος, όοτις κατά τάλλα ήγάπα τόν νέον, έσχε τήν 
γενναιότητα νά  μή τόν καταδίωξη, έκ τούτου δέ ούδαμώς έξημιώθη, 
διότι μετά έν  έτος περί που έλαβεν έξ Αμερικής παρά τού 'Ροδόλφου 
μικρόν τι χρηματικόν ποσόν καί έπιστολήν, δι' ής ό νέος ύπέσχετο 
νά  πληρώση τά ύπεξαιρεθέντα χρήματα καί τούς τόκους αύτών μέχρι 
λεπτού. Δέν έγνωστοποίησεν όμως τήν διαμονήν καί τήν διεύθυνσίν 
του, φοβούμενος ίσως μήπως καταδιωχθή. Πράγματι, έντός όλίγω ν 
έτών ό 'Ροδόλφος έστειλε τόσα χρήματα, ώστε ό προϊστάμενός του 
δέν μετενόησε καθόλου διά τήν γενναιότητα ήν .έδειξε πρός τόν 
καταχραστήν τής έμπιστοσύνης του.

Έ κτοτε ούδεμία· πλέον είδησις έλήφθη περί τού'Ροδόλφου Βερ- 
νέρτου καί πάντες έλησμόνησαν αύτόν έν  τή πόλει. Μόνη ή Σιδω· 
ν ία  δέν ήδύνατο ν ά  τόν λησμονήση· ένφ δ έ , καί ξώ ντω ν έτι τών 
γονέω ν της καί μετά τόν θάνατον αύτώ ν, έξητήθη ύπό πολλών 
μνηστήρων, άπέκρουσεν όμως πάντας, διότι ή .καρδία της έμενε πάν
τοτε πιστή πρός τόν άφανή έραστήν ιης.

Ά π ό  πολλοό ήδη είχε συγχωρήση τό πταίσμά του, άλλά μα- 
ταίως ήλπιξε νά  λάβη παρ’ αύτού έπιστολήν. Ό  'Ροδόλφος πρό 
τής φυγής «ου είχε καταλίπη είς αύτήν τήν τελευταίαν πρός άπο- 
χαιρετισμόν έπιστολήν του, έν  ή τή £γρ<χφεν, δτι μεταβαίνει πέραν 
τού ώκεανοδ δπως κρύψη έκεΐ τήν  αίσχύνην του καί δτι θά  προσπα- 
θήση έκ παντός- τρόπου νά  λησμονήση αύτήν, τήν Σ ιδω νία ν, άφοδ
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πλέον έφάνη άνάξιοξ τού Ιρωτό; της. Πόθον προθύμως ή Σιδωνία 
θα  τφ ιτροαέφερε τήν  βοήθειάν της καί θά  τφ έδβίκνυε τά Αναλ
λοίωτα αΐβθήματά της, ά ν  ήδάνατο ν ά μ ά θ η  τον τόπον της δια
μονής τόυΓΕ ίχον έλθη γράμματα «Ις τόν πρώην προϊστάμενόν του 
έκ Χικάγου, έκ Νέας Ύόρκης έκ τού 'Αγίου Φραγκίσκου, και έκ δια
φόρων μικροτέρων πόλεων τής ’Αμερικής· άλλ ' οΰδεμία σταθερά 
διαμονή ούδέ.άκριβεβτέρα διεύθονσις έφαίνετο έν  ταίς έπιστολαΐς του.

Μετά τόν θάνατον τώ ν γονέω ν της ή Σιδωνία έζήτηβε παν- 
τοιοτρόπως, δ ιά .τω ν αμερικανικών έφημερίδων, διά  τω ν έν  ταΐς με- 
γάλαις πόλεσι τής ’ Αμερικής γερμανικών προξενείων, δπως Ανακα- 
λύψη τήν. διαμονήν τοΰ έρωμένου της, άλλά πάσαι αυτής αΐ έρευναι 
Απέβηβαν μάταιαι.

Ά π ό  τής φυγής τοΰ 'Ροδόλφου είχον ήδη παρέλθη δώδεκα έτη. 
Ή  Σιδωνία ήτο ήδη δπερτριακοντοότης τήν ήλικίαν, άλλ ’ 'είσέτι διε- 
τήρει τήν  ωραιότητα καί τό νεανικόν της σφρίγος. Κατά τινα  έαρι- 
ν ή ν  ήμέραν ύκάθητο παρά τδ παράθυρον καί παρετήρει με βεμβώδη 
βλέμματα τόν Ανθηρόν καί πρασινίξοντα κήκον τής οικίας της, δτε 
αίφνης ή γηραιά όπηρέτρια είσελθοΰσα διέκοψε τάς όνειροπολήσεις 
της καί ένεχείρισεν αύτή μ ία ν  έπιστο- 
λήν, ήτις έφερεν Αμερικανικόν γραμμα- 
τόσημον.

Ή  Σιδωνία έσχισε μέ τρεμούσας 
χεϊρας τό περικάλυμμα τής έπιστολής 
καί έκότταξεν άμέσως τήν υπογραφήν.
Μεθ’ δλην της τήν προσπάθειαν δπως 
μετριάση τήν συγκίνησίν Της, δέν ήδι> 
νήθη ν ά  καταστείλη όξείαν κραυγήν 
χαράς κα ί έκπλήξεως. Ή  ύπογραφή ήτο 
τοΰ 'Ροδόλφου Βερνέρτου. Ή  δέ έπι- 
στολή είχεν ώς έξης:

«Άγαφητή μου Σιδωνία.
Δώδεκα έτη τής δοκιμασίας παρήλ- 

θο ν  δι’ έμέ, καί πιστεύω δτι έξήγνισα 
ήδη έντελώς τό πταίσμά μου. Δώδεκα 
έτη, πλήρη έργασίας, στενοχώριας, κό
πων καί μόχθω ν, πείρας, άλλά καί 
άμοιβής έπί τέλους καί έπιτυχίας. Φαί
νεται δτι καί ό Θεδς ¿συγχώρησε τό 
παράπτωμά μου. Διά τής πολυετούς, έρ
γασίας μου έχω ήδη άποκτήση Ικανήν 
περιουσίαν. ’Α λλ ’ δ πλοΰτός μου όό- 
δεμίαν χαράν θά  μοί παρείχεν, ά ν  δέν 
ήδυνάμην ν,ά τύχω ύψηλοτέρου καί εό- 
γενεστέρου σκοπού.

Σήμερον παρουσιάζομαι ώς Ανε
ξάρτητος καί αύτεξούσιος, συγχρόνως 
δέ καί ώς πολύπειρος άνήρ, άλλά κα
θαρός τήν συνείδησιν, ένώπιόν σου, καί
σέ έρωτώ, ά ν  μέ άγαπφς άκόμη, ά ν  μέ ¿συγχώρησες, καί ά ν  έπιθυ- 
μεΐς νά, γείνης σύζυγός μου. Άπάντησέ μου μ ία ν  μόνην λ έξ ιν  καί 
θ ά  μέ καταστήσης τόν εύτυχέστερον άνθρωπον τού κόσμου.

Εις τήν πατρίδα βεβαίως δέν είμπορώ ν ά · έπιστρέψω, άλλ' άν 
συγκατετίθεσο σύ νά  έλθης έδώ. είς τήν ’Αμερικήν, δέν θά  τό με- 
τενόεις ποτέ. Σήμερον είμαι ε!ς θέσιν ν ά  σέ καταστήσω άληθώς 
εύτυχή· διά δέ τήν  έκ'τής πατρίδος άπομάκρυνσιν θ ά  εύρης παρη- 
γορίαν καί άνακόύφισιν έν  τή άπείρφ Αγάπη μου. Κ αθ ' δσον γνώ- 
ρίζω, δέν έχεις κανένα συγγενή, δστις νά .σ έ  έμποδίση, ή χάριν  τοΰ 
όποιου, νά  μή Αποφασίσης τό ταξείδιον. "Οτι μετρώ τάς ώρας καί 
τάς στιγμάς^.μέχρις οδ' λάβω άπάντησίν σου, ε ίν ε ' περιττόν ν ά  σου 
τό είπω. Έ ά ν  Ιχης άκόμη πρός έμέ ένα  σπινθήρα τής παλαιάς 
άγάπης, άποφάσισε ταχέως καί δέν θ ά  μετανοήσης. Σέ περιμένω 
πλήρης πόθου καί Ανυπομονησίας. Ό  σός ’Ρ ο δ ό λ φ ο ς  Β έ ρ ν ε ρ τ .  
Νέφ Ύ όρκη, εΐραηίοη-,βίΓβσί, Νο. φδο.”

Τάς τελευταίας λέξεις μόλις καί μετά βίας ήδυνήθή ν ά  Ανά
γνωση ή Σ ιδω νία : 0 1  όφθαλμοί της ήσαν πλήρεις δακρύων, άφοΰ δέ 
άνέγνω σε μέχρι τέλους τήν έπιστρλήν έξερράγη είς λυγμούςύπό τής 
ϋπερμέτρου χαράς. Έκάλεσε τήν γηραιάν υπηρέτριαν, τήν ένηγκα- 
λίσθη καί τή άνεκοίνωσε τήν χαρμόσονον εϊδησιν μετ’ άκρατήτου 
χαράς. .Α νευ τής έλαχίστης έπιφυλάξρως ώμολόγησεν είς τήν γραίαν

ν ά  λάβη είδησιν παρ’ αύτοΰ. Τώρα οί πόθοι της έξεπληρώθησαν. 
Ούδέ έπί στιγμήν ήδύνατο πλέον ή Σιδωνία ν ά  ΑναβΑλη τήν Από- 
φασίν της, άλλ ’ έσπευσεν άμέσως νά  άπαντήση.. Ή  γηραιά υπηρέ
τρια διεβεβαίου τήν κυρίαν της ότι δέν δ ύ να τα ϊν ά  τήν έγκαταλείψη' 
καί δτι είνε πρόθυμος ν ά  τήν άκολουθήση είς τά ¡πέρατα τοΰ κόσμου.

Τώρα πλέον δέν ήτο μόνον έξαί έν  τφ κήπφ ή άνοιξις άλλά 
καί έν  τή καρδίφ τής Σιδωνίας. Μ όνον έκείνη, ήτις ε ίχεν ήδη άπο- 
βάλη πάσαν έλπίδα τής εδτυχίας της κ α ί τώρα αίφνης βλέπει τό 
παλαιόν της δνειρον έκπληρούμενον καί τδν μέχρι τοόδε άνέφικτον 
σκοπόν της πραγματοποιούμενον, δύναται ν ά  φαντασθή τήν χαράν 
καί τήν άγαλλίασιν τής Σιδωνίας.

Ά πήντησε λοιπόν άμέσως, μέ συντομίαν ά λλά  μέ άπειρον Αγά
πην καί έγκαρδιότητα. Έ γρ α ψ εν  δτι οόδεμία μεγαλητέρα εύτυχία 
ύπάρχει δι’ αύτήν ε ί μή ν ά  ένωθή μετ’ έκείνου, είς τόν όποίον ή 
καρδία της ουδέποτε έπαυσε ν ά  μένη πιστή, .εί καί άνευ έλπίδος. 
Περιέγραψε δέ ζωηρότατα τήν προθυμίαν της, νά  έπιχειρήση τδ τα
ξείδιον δσον τό δυνατόν ταχύτερον.

’Α λλά  μόλις μετά ένα  μήνα έλαβεν άπήντησνν παρά τοΰ ’Ρο
δόλφου έκ Νέας Ύόρκης. Έ ν  τή Απαν
τήσει ταύτη έλεγεν ό 'Ροδόλφος, πό
σον εύτυχή κατέστησεν αύτόν ή έπι- 
στολή τής Σιδωνίας καί μετά πόσης Αν- 
υπομονησίας περιμένει τήν είς ’Αμερι
κήν άφιξίν της. Τ ό  τέλος τής έπιστο
λής ε ίχεν ώς έξης:

«Υ ποθέτω  δτι δέν είσαι πτωχή, 
καί πρέπει ν ά  ένδιαφέρωμαι διά  τήν 
περιουσίαν σου, πρδς τδ ϊδ ιόν σου συμ
φέρον. "Οτι οόδεμίαν άξίωσιν έχω έπί 
τής περιουσίας σου, έννοεΐται οίκοθεν.
' Η περιουσία, τήν όποιαν Απέκτησα κατά 
τά  τελευταία ταΰτα έτη, ε ίνε  πολύ με
γάλη, ώστε δέν δύναται πρός αυτήν νά 
συγκριθή ή ίδική σου. Ό πως δήποτε- 
δμως πιστεύω δτι δέν θ ά  θελήσης νά  
τήν άφήσης έν Γερμανία- ’Α λλά  δέν 
σέ συμβουλεύω πάλιν ν ά  πωλήσης τά 
κτήματά σου δπως δπως, έν  βίφ. Διά 
νά  μή έπέλθη οδτε καμμία ζημία είς 
τά συμφέροντά σου, ούτε καμμία βρα- 
δύτης καί άναβολή τοΰ ταξειδίου, έχεις 
ά νάγκην ένδς Ανθρώπου ίκανοΰ καί 
άξιοπίστοο, καί τοιοΰτον άνθρωπον 
είμπορώ ν ά  σού συστήσω. Ε λ π ίζω  ότι 
ζή  άκόμη είς αύτήν τήν πόλιν ό μεσί
της καί τσιγαροπώλης Κ ά λμ α ν, ά ν
θρωπος τιμιώτατος καί φίλος μου πι
στός, Είς τόν Κ ά λμα ν έχω άπειρον 

έμπιστοσύνην, διότι είς αύτόν όφείλω τά πάντα. Ό τε  ήναγκάσθην 
νά  φύγω είς τήν ’Αμερικήν, αύτός ύπήρξεν ό σωτήρ μου· αύτός 
έλαβε τήν γενναιότητα ν ά  μοΰ δώση δλα του τά χρήματα, χωρίς 
ν ά  έχη τήν παραμικρόν έ.γγύησιν δτι θ ά  τά λάβη όπίσω. Μόλις 
μετά τινα  έτη κατώρθωσα ν ά  τοΰ τα άποδώσω. Ά ν  ζή  Ακόμη, πή
γα ινε  Αμέσως πρός αύτόν καί δείξέ του αύτήν τήν έπιστολήν. Έ χω  
Ακράδαντόν πεποίθησιν ότι θ ά  σου φανή ύπό πάσαν έποψιν ώφέλι- 
μος. Χρήματα μή πάρης μαζή σου ’ςτό ταξεϊδι, άλλά παράδωσέ τα 
δλα είς.τόν Κ άλμαν, διά ν ά  τά μεταφέβη. είς τόν έν  Νέα Ύόρκη 
τραπεζίτην μου διά μέσου μιάς γερμανικής τραπέζης. Μόλις φθάσης 
έδώ, τά χρήματά σου θ ά  εύρίσκωνται πάλιν είς τήν διάθεσίν οου. 
Είς τό πλοίον λάβε μάζή σου μόνον τά Απολύτως άναγκαία χρή
ματα, ά λλά  μή πάρης ούτε Ο ιεελ ούτε συναλλάγματα, διότι είς τά 
πλοία ύπάρχουν πάντοτε κλέπται καί βαήαντιοτόμοι. Γράψε μου 
δέ άμέσως, πότε Αναχωρείς διά  ν ά  γνω ρίζω  Ακριβώς τήν ήμέραν καί 
τήν ώραν τής άφίξεώς σόυ. Σέ περιμένω μέ άκραν Ανυπομονησίαν. 
Έπε^θύμουν, εί δυνατόν, έντός είκοσιτεσσάρων ώρών ν ά  είσαι έδώ: 
Σπεΰσε, δσον τό δυνατόν, ταχύτερον ν ά  έλθης. Έ ντός δεκαπέντε 
ήμερών είμπορείς, τή βοηθεία τοΰ πιστού μου φίλου, νά  τελείωσης ύλας 
σου τάς ύποθέσεις, καί ά ν  έπωφεληθής τό προσεχέστατον άτμόπλοιον, 
έλπίζω δ η  έντός ένδς μηνός θά  είμεθα διά  παντός ήνωμένοι καί εύ·.

. δαιμονέστατοο Γράψε μου λοιπόν άμέσως πότε Αναχωρείς καί μή 
λησμονής ότι έν  έκαστον δευτερόλεπτο/ μέχρι τής Αφίξεώς σου. άνομε-

τό μυστικόν τής καρδίας της. Ούδέποτε έπαυσε νά  άγαπφ .τόν 'Ρο
δόλφον, ουδέποτε ήδύνατο ν ά  τόγ λησμονήση, πάντοτε ιό ν  είχεν
είς τόν νοόγ της καί. είς τήν καρδίαν της, Αλλά δέν ήλπιζε πλέον ¡{ τρεί μετ’ άκρας Ανυπομονησίας δ  πιστός σου ’ . Ρ ο δ ό λ φ ο ς  Β ε ρ ν έ ρ τ ο ς . »

ΜΕΣΣΟΝΙΕ.
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Ή  Σιδω νία ήτο έκτός έαυτής έκ τής πολλής χαράς· ήτο είς 
άκρον συγκεκινημένη διά τήν έπιμέλειαν, μέ τήν όποίαν ό πιστός 
της 'Ροδόλφος έφρόντιζε καί διά  τά έλάχιστα πράγματα δπως διευ- 
κολύνη καί έπισπεόση τό ταξείδιόν της, διαφλεγόμενος ύπό του πόθου 
νά  γείνη  δσον τάχιστα σύζυγός της. Αμέσως έκάθισε καί έγραψεν 
όλίγας γραμμάς πρός τόν μεσίτην Κ ά λμ α ν, παρακαλοΰσα αύτόν ν ά  
τήν έπισκεφθη εί δυνατόν άμέσως. Έ στειλε τήν ύπηρέτριαν με τήν 
έπιστολήν, διά νά  λάβη πάραυτα προφορικήν άπάντησίν. Ό  Κ άλμ α ν 
άπήντησεν δτι τώρα έχει φοβερά πολλάς έργασίας καί μόλις αύριαν 
τό πρωί θά  εύκαιρήση νά  λάβη τήν τιμήν καί τήν εύχαρίστησιν νά  
έπισκεφθη τήν δεσποινίδα.

Τ ή ν  Ακόλουθον πρωίαν ήλθε πραγματικώς είς τήν οίκίαν τής 
Σιδω νίας, καί αύτη τ ψ . ώμολόγησεν έρυθριώσα γή ν  πρός τόν 'Ρο
δόλφον σχέσιν της καί τφ άνεκοίνωσε τήν ύπόθεσιν, περί ής πρό
κειται, συγχρόνως δέ παρέδωκεν είς αύτόν τήν έπιστολήν τοΰ 'Ρο
δόλφου. Ό  μεσίτης Αφού άνέγνωσε τήν έπιστολήν μέχρι τέλους, 
συνεχάρη θερμότατα τήν Σιδω νίαν καί έξέφρασε τήν  προθυμίαν του 
δπως φανή χρήσιμος είς αύτήν καί είς τόν φίλον του. ·Ό  Βερνέρτος

ήτο ό μόνος Αληθινός φίλος μου» είπεν «ό πιστός, ό ειλικρινής φί
λος μου, καί εύχαριστώ τόν Θεόν δτι είμπόρεσα νά  του κάμω μίαν 
μικράν εόκολίαν, ή όποία συνετέλεσε είς τήν ευτυχίαν του· άλλως 

- Τ 6  δέν έπρεπε ν ά  σάς κάμη λόγον περί τής μικρός αύτής χάριτος, τήν  
όποίαν μοί άνταπέδωκε πρό πολλοδ ά ν  καί δέν ήτο καμμία Ανάγκη. 
’Ε ννοείτα ι δτι είμαι προθυμότατος ν ά  σάς παράσχω όλος μου τάς 
ύπηρεσίας, ά ν  είμπορώ καί πάλιν ν ά  τφ φανώ χρήσιμος.»

Ή  Σιδω νία τφ  άνεκοίνωσε μετά ταΰτα ότι ή είς μετρητά χρή
ματα περιουσία της συμποσοόται είς τεσσαράκοντα χιλιάδας μάρκων, 
κατατεθειμένων παρά τινι τραπεζίτη· πλήν τούτων δέ έχει τήν με- 
χάλην ο ίκ ίαν, ή όποία φέρει καλά είσοδήματα, προσέτι δέ έχει καί 
πολλά οίκόπεδα πλησίον τής πόλεως, τώ ν όποίων ή άξία  όοημέραι 
αύξάνει, διότι όλονέν πληθύνονται αί έκεί πλησίον οίκοδομαί. 
Προσέθηκε δέ δτι δσω ταχύτερον πωληθώσι τά οίκόπεδα έκεϊνα, 
τόσφ καλήτερον είνε δ ι’ αύτήν, διότι έπιθυμε! ν ' Αναχώρηση εί δυ
νατόν άμέσως διά  τήν Νέαν Ύόρκην.

(Έ πετα ι τδ τέλος.)

ι .  ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΒΟΥΘ, |προΰιυπογραφία ρ ε ιά  βιογρα
φίας (έν 6ελ. 337)·

2. ΚΟ ΡΗ ΦΕΛΛΑΧΟΥ. Εϊκών ύπό Ν . Sichel. (έν σελ.
3 4 1)· ' · ■ _

Λ έγεται δτι ή νεότης είνε .πάντοτε ςΰραία· καί ύπό 
πολλάς έπόψεις είνε άλιγθές · ό διαυγής καί άότράπτων 
όφθάλμός, ,τό ύπό ύγείας καί ¡ζωής σφριγών- σώμα, τά 
ρόδινα χείλη, ή πλουσία κόμη, ή καθαρά καί εύώδης 
πνοή, ή άγνεία καί ή άθωότης, πάντα ταϋτα είναι προ
τερήματα τής νεότητος, τά όποία πάντοτε έϊ,ασκοΰσι τήν 
δυναμίν των έπί τοΰ θεωμενου. Ά λλ ’ .δμως είνε πολύ 
διάφορόν, όταν ό καλλιτέχνης παρουσιάί,η εις τά δμ- 
ματα ήμών νεαρών τινα μορφήν.' Τό βλέμμα του έχει 
τήν ικανότητα, ν’ άνακαλύπτη τήν άληθινήν, τήν γνη- 
σίαν καλλονήν, καί νά  έ|αίρη δλην τήν μαγευτικήν 
αύτής δύναμιν, παραλείπων πάσαν ένδεχομένην άτέ- 
λειαν καί παρουσίασών ήμίν. πάσας τάς τελειότητας έν 
θαυμαστή άρμονίφ, καί ύπό δλωζ διάφορον φώς ή έν 
τή πραγματικότητι. Ή  έν  τή ήμετέρα, είκόνι παριστω- 
μένη αίγυπτία χωρική νε&νις δέν είνε γέννημα τής 
καλλιτεχνικής φαντασίας τοΰ σ^γράφου, άλλ’ είνε άλη-, 
θινή, ζώσα καλλονή, σωΥΡαΦη^εϊσα έπί,τόπου, έκ τής 
πραγματικότητος. Άμφιβάλλομεν δμως, &ν έν  τή πρα- 
γματικότητι θά  ένεποίει ήμίν τήν αύτήν έντύπωόιν, ήν 
έμποιεϊ έν  τή είκόνι, ύπό τήν έξωραϊστικήν καί έ^ιδα- 
νικευτικήν παράστασιν τού καλλιτέχνου. Ν- Β.

3· ΔΙΑ  ΧΙΟΝΩΝ κ α ι  ΠΑ ΓΟΝ, κ α τ ά  τ ή ν  έ λ α ι ο γ ρ α φ ί α ν  

τ ο ΰ  Jerosiav Besin ( έ ν  σ ε λ .  345)·
Ό  παγερός Χειμών έν  ταίς βορείοις χώραις εις άλ

λους μέν παρέχει τέρψεις καί ψυχαγωγίας, είς άλλους 
δέ άνηκέστους συμφοράς. ’Επί τοΰ λείου καί στίλβοντος

δρά καί άμέριμνος νεολαία, άλλοι δέ πάλιν όμιλοι εύ- 
θυμούντών διελαύνουσι τάς χιονοσκεπάστους όδούς 
όχούμενοι έν  έλκήθροις · ένφ άλλοι δυστυχείς, έν  έρή- 
μοις τόποίς, μακράν πάσης βοήθειας, ύποκύπτοντες είς 
τούς μόχθους τής μακράς οδοιπορίας διά μέσου τής βα- 
θείας χιόνος, άπόλλυνται ύπό τοΰ παγετώδους ψύχους, 
ύπό τών κακουχιών, ύπό τής πείνης, ή κατασπαράσσον- 
ται καί καταβροχθίζονται ύπό τών πειναλέων λύκων. 
Κατά τόν χειμώνα, περισσότερον ή έν  πάση άλλη ώρα 
τού ένιαυτοΰ, παρουσιάζονται παραλλήλως αί άποτομώ- 
ταται άντιθέσεις τοΰ άνθρωπίνου βίου. — Παράδειγμα 
τούτου παρέχει καί ή ήμετέρα είκών. "Ολοι οί δρόμοι 
είναι άφανεΐς ύπό τήν βαθείαν χιόνα. Ούδέν ίχνος 
φαίνεται, δυνάμενον νά  χρησιμεύση ώς γνώρισμα άσφα- 
λοΰς έδάφους. Α ί έσπεριναί σκιαί άμαυροΰσιν έτι μάλ
λον τούς ύπό τούς ψύχους θολωμένους οφθαλμούς. 
Έ ν  τώ σαθρφ έλκήθρψ τοΰ χώρικοΰ γελώσιν εύθυμα 
καί παίίουσι τά άνύποχτα παιδία, ένφ διατρέχουσι τόν 
έσχατον κίνδυνον. Οί ίπποι έμπίπτουσιν αίφνης έν  τή 
ύπό χιόνων κεκαλυμμένη τάφρψ τοΰ ύδρομύλου καί 
διαρρηγνύουσι τήν κρυσταλλώδη σκεπήν, ήτις ένεκα τής 
κινήσεως τοΰ ύδατος έσχηματίσθη λεπτή. Έντρομος 
παρατηρεί τόν κίνδυνον έγκαίρως ό έλκηθρηλάτης καί 
δι ίσχυράς όλκής άναχαιτίσει τούς έ^αγρκοθέντας ίππους. 
Ό  κίνδυνος άπεσοβήθη, άλλά Κύριος οίδε πόσους άλ
λους κινδύνους μέλλει νά  ύποστή είσέτι ό δυστυχής 
χωρικός μέχρι δτου φθάση είς τήν πενιχράν καλύβην 
του έν  τφ.μεμακρυσμένψ είσέτι χωρίψ!. Ν. Β.

4. Μ ΕΣΣΟ Ν ΙΕ, π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ία ,  ίδε Ε π ι σ τ ή μ η  κ α ί  

κ α λ λ ι τ ε χ ν ί α  ( έ ν  σ ε λ .  3 4 ^ )·  ; . . .'
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Μ ή έ χ ε τ ε  π ά ρ α  π ο λ ύ  σ τ ε ν ή ν  φ ι λ ί α ν  κ α ί  ο ί κ β ι ό τ η τ α  
μ έ  τ ο ύ ς  σ κ ύ λ ο υ ς .  — Elve άληθές δ η  έζ δλων τώ ν κατοικίδιων 
'ζώων τό μάλιστα έξψκειωμένον πρδς τον άνθρωπον καί τό μάλιστα 
άζιαγάπητον διά τήν π ίσ ην, τήν άφοοίωοιν καί τάς άλλας αύτοΰ 
άρετάς' είνε δ κύων. Ά λ λ ’ ή άγάπη ήμώ ν πρός τούς κύνας δέν 
πρέπει ποτέ νά  προβαίνη μέχρι στενωτάτης οίκειότητος καί συναφείας 
μετά τώ ν ζώων τούτων, διότι τότε δύναται εύκόλως ν ά  καταστή 
λ ία ν  έπικίνδυνος είς ήμάς αύτούς. Εκτός τώ ν ύπό διαφόρων παρα
σίτων προζενουμένων νοσημάτων τού δέρματος, ύφ’ ώ ν προσβάλ- 
λοντα« οί πλείστοι κάνες' καί τά όποια δύναντφι πολύ ευκόλως νά 
μεταδοθώσιν είς τδν άνθρωπον, οπάρχουσι καί άλλα έοωτερικά, ήτοι 
έντός τού βώματος. τώ ν κονών ένδιαιτώμενα ζωύφια, Ιδίψ δέ ταινίαι, 
πολύ κινδυνωδέστερα τώ ν έζωτερικών παρασίτων. Τ ά  έσωτβρικά 
ταδτα ζωύφια δόνανται πολύ εύκόλως νά  είσδύσωσιν είς τδν ά ν
θρωπον, όταν οδτο; έπιτρέπη είς τδν κύνα ν ά  λείχη αύτφ τάς χεϊ- 
ρας, ή τδ πρόσωπον, ή τά πινάκια έκ τώ ν όποιων τρώγει κτλ. Οί 
τρέφοντες κύνας πρέπει, πρδς άποφυγήν παντός τοιούτου κινδύνου, 
ού μόνον περί τής εξωτερικής καθαριότητος .τών Α ν ώ ν  ν ά  φροντί- 
ζωσι, πλόνοντες αύτούς εί δυνατόν άπαξ τουλάχιστον τής Ιβδομάδος 
μέ θερμόν ύδωρ καί μέ βάπωνα, άλλά καί περί τής τροφής τών 
ζώων τούτων: Πρό παντός άλλου πρέπει νά  προσέχωσι, ν ά  μή δ ί- 
δ ω β ι  π ο τ έ  ώ μ ό ν  κ ρ έ α ς  είς τούς κύνας. Έ ν  πάση περιπτώβει 
άποφευκτέα ε ίν ε .ή  πάρα πολύ.στενή οίκειότης καί συνάφεια μετά 
τώ ν κυνών. Μή άφίνετε ποτέ τούς κύνας ν ά  σάς λείχωσι, μή λαμ
βάνετε αύτούς έπί τώ ν γονάτω ν, πολύ δέ όλιγώτερον εις τήν κλί
νην. Πρό πάντων δέ τά παιδία πρέπει ν '  άποτρέπωμεν πάντοτε 
άπό πάοης μετά τώ ν κυνών στενής συγκοινωνίας καί οικειότητας, 
ϊ ό  άσφαλέστατον γνώρισμα τής υγείας καί έύεξίας τού κυνδς είνε 
ή ψυχρότης καί ύγρασία τής βινός αότοδ. "Οταν ή βίς τού κυνός 
είνε ξηρά (στεγνή) καί θερμή, δυνάμεθα νά  εϊμεθα βέβαιοι ότι ό 
κύων πάσχει, όταν μάλιστα έχει καί άνορεξίαν. Κ α ί ή έλαχίοτη 
κακοδιαθεσία τού ζώου τούτου έπιφέρει τήν άποξήρανσιν καί θερμό
τητα τής βινός. "Α ν ή κατάστασις αδτη έξακολουθήση έπί μακρόν 
χρόνον, ύπάρχει πολύ όλίγη έλπίς άναρρώσεως τοΰ -ζώου. Πολύ 
ολίγοι κύνές άντέχουσιν είς σοβαράς άσθενείας. Οί τραυματισμοί 
παρά τοίς κυσί θεραπεύονται ταχέως, πολλάκίς μάλιστα άνευ βοη- 
θείας τού. κτηνιάτρου, άλλ’ α ί έσωτερικαί νόσοι τώ ν ζώων τούτων 
ε ίνα ι δυσθεράπευτοι καί έπιφέρουσιν ώς έπί τό πλείστον ταχέως τόν 
θάνατόν.

.«’Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή  σ υ ν α υ λ ί α » ,  έλαβε χώ ραν έσχάτως έν 
Λ ονδίνψ. Έ ν  Αίγύπτφ άνευρέθη ύπό τοΰ "Αγγλου Hinders Petri 
έν  τιν ι γυναικείιυ τάφφ άρχαϊος αιγυπτιακός αόλός. "Αγγλος τις 
μουσικός έπαιξεν ένώπιον προσκεκλημένου ακροατηρίου διάφορα 
μουσικά τεμάχια διά Τοΰ αύλοΰ τούτου, δστις είνε τούλάχιστον τριών 
χιλιάδω ν έτών. Ό  ήχος αύτοΰ δέν όμοιάζει πρός τόν τώ ν σημε
ρ ινώ ν αύλώ ν, άλλά  προσεγγίζει μάλλον πρός τόν ήχον τών έν 
’Π αλία ύπό τό όνομα zampogna γνωστών όργάνων.

Π ο λ ύ  ά σ τ ε ί ο ς  κ λ έ π τ η ς  καί άνθρωπος τοΰ κόσμου ήτο άναμ- 
φισβητήτως έκείνος, δστις έν  έτει 1834 έκλεψεν έν Παρισίοις τό πολύ
τιμον ώρολόγιον τοΰ Λαμαρτίνου. Ό  Λαμαρτίνος, δστις τότε ώς 
Grandseigneur .είχε λαμπροτάτην έπαυλιν, άμάξας, λακέδες, πολύτιμα 
κειμήλια κτλ., είχε μόλις έξέλθη έκ τής μεγαλοπρεπούς κατοικίας 
του, δτε Κύριός τις κομψότατα ένδεδυμένος καί φέρων τήν τα ινίαν 
τής λεγεώνος τής τιμής έν  τή κομβιοδόχη τού φράκου του, ήλθε νά 
έπισκεφθή τό ν  περίφημον ποιητήν. Ό τε ό ύπηρέτης είπεν ότι ό 
κύριός του έξήλθε καί δέν θ ά  έπιστρέψη Ισως πρό τής έσπέρας, ό 
ξένος είσήλθε μέ δλον τδ θάρρος καί τήν έπισημότητα είς τό σπου-

δαστήριον τΟΰ Λαμαρτίνου, χωρίς καθόλου νά  ζητήση τήν άδειαν, 
καί έκάθισε παρά τό γραφεξον, λέγω ν δ η  θέλει νά  γράψη όλίγας 
λέξεις. Ά φ οΰ έγραψεν όλίγας γραμμάς, έζήτησε παρά τοΰ ύπηρέτου 
έ ν  ποτήριον ύδατος, καί έξηκολούθησβ τήν έργασίαν του. Ό τε  ό 
ύπηρέτης έπανήλθβ φέρων το ποτήριον, ό ξένος ένεχείρισεν αύτφ 
τήν έπιστολήν έσφραγισμένην, έπιβ τό ύδωρ καί άπήθε. — Τό έσπέρας 
έπανελθών ό Λαμαρτΐνοξ άνέγνωσε τήν έξής έπιστολήν: «Τό χρυσό 
καί άδαμαντοκόλλητο ώρολόγι σάς, τό όποιον αφήσατε σήμερον τό 
πρωί έπί τής θερμάστρας, δέν ε ίνε  ανάγκη ν ά  «ό ζητήσετε, διότι 
αυτήν τήν σηγμ ήν εύρίσκεται είς τήν τσέπην μου, τήν όποιαν δέν 
θ ά  είμπορέσετε νά  εύρετε τόσον εύκολα. Ό  ύπηρέτης σας δέν είνε 
κλέπτης, είνε δμως πολύ βλάξ, καί σάς συμβουλεύω νά  τόν διώξετε- 
Αύτήν τήν συμβουλήν σάς δίδω πρός άποζημίωσιν διά τό δώρον, τό 
όποιον έκαμα δι’ έξόδων σας είς τόν έαυτόν μου. Ό  φίλος σας 
Τρεχαγύρευε.»

Ύ ά λ ι ν α  ύ φ ά σ μ α τ α .  Έ ν  ταίς Ή νω μέναις Πολιτείαις τής 
Βορείου ’Αμερικής εύρίσκεται έπί τοΰ παρόντος έν  μ όνον έργοοτά- 
σιον, ένθ α  τεχνουργείται Ιδιαίτερόν τι ύφασμα έ§ ύαλίνω ν νημάτων. 
Τό ύφασμα τούτο λέγεται ότι είνε μαλακόν καί έλαστίκόν ώς με- 
τάξινον, έπειδή δέ είνε άφλόγιστον, τοΰτ’ έστι, έχει τήν Ιδιότητα νά 
μή καίεται, είνε πρό πάντων χρήσιμον είς τούς έργαζομένους πλη
σίον τοΰ πυρός.

’Α γ γ λ ι κ ή  έ μ β ρ ί θ ε ι α .  Ό  γνωστός ζωγράφος, Ιδίψ δέ το- 
πειογράφος, Σίρμερ (άποθ. 1 866) διέτριβεν έν  ’ Ρώμη κατά τό έτος 
1830. Έ ν  τψ έκεί έργαστηρίφ του έπεδείκνυεν ήμέραν τινά  είς τι- 
νας φίλους του μ ίαν εικόνα, ήης παρίστα τόν πρώτον καταρράκτην 
τού Νείλον- Είς έκ τώ ν θεατώ ν Ισχυρίοθη ότι ή είκών δέν παριατψ 
πιστώς καί μετά πόσης άκριβείας τ ή ν ' φυσικήν θέα ν  τοΰ τοπείου. 
Ά λ λ ’ ό ζωγράφος άντέτεινε, λέγω ν δ δέν ε ίνε  δυνατόν νά  ήπατήθη. 
«Θή ίδοΰμε ποιος έχει δίκηο» άνεφώνησε νεανίας τις "Α γγλος, μα
θητής τοΰ ζωγράφου, καί έξήλθεν έκ τού δωματίου.

Οί παριστάμενοι περιέμενον έπί τινα  χρόνον, νομίζοντες δ η  
ό νεανίας θ ά  έπανέλθη φέρων βιβλίον τι, περιέχον τήν περιγραφήν 
τού καταρράκτου έκείνου. Ά λ λ ’ αί ώραι παρήρχοντο ή μία  μετά 
τήν άλλην καί ό Ά γγ λ ο ς , δέν έφαίνετο. Μετά περέλευσιν δύο ή 
τριών ήμερων ό Σίρμερ διενήργησεν έρεύνας πρός άνεύρεσιν τοΰ μα
θητου του άλλ’ είς μάτην. "Ηρχιοαν πάντες ν ά  φοβούνται δτι δυ
στύχημά η  θά  συνέβη εις τδν Ά γ γ λ ο ν .

Έ π ί τέλους, μετά τρεις μήνας, εισέρχεται ό μαθητής όλως 
άπροσδοκήτως είς τό έργαστήριον τοΰ διδασκάλου, άναφωνών «Ιδού, 
Μαέστρο! Σάς φέρω μίαν Ιχνογραφίαν τοΰ καταρράκτου τοΰ Νείλου. 
Ε ίνε  πιστή, διότι τήν  ιχνογράφησα έπί τόπου, Πραγματικώς είχετε 
δίκαιον!» Ό  Σίρμερ έγέλασε καί ένηγκαλίσθη τόν καλόν μαθητήν, 
δσπς έπεχείρησε τόσον μακρόν ταζείδιον, δπως δικαιώοη τόν δι
δάσκαλόν του.

Α π ά θ ε ι α .  Ό  περίφημος άστρονόμος Arago είχε τό ώραιό- 
τατον καί πολυτιμότατον βαρόμετρον του κόσμου, τό όποιον είχε 
λάβη ώς δώρον παρά τοΰ Sir Humprey Davy,  καί τό όποιον έστοί- 
χ ιζε  περισσότερον τώ ν 2οο γυινεώ ν. ’Η μέραν τινά  ό γηραιός ύπη- 
ρέτης τοΰ άστρονόμου ένώ  Ικαθάριζεν άπό τού κονιορτοΰ τά έπιπλα 
μεθ’ υπερβολικής σπουδής, έρριψεν έζ άπροσεζίας τό πολύτιμον τούτο 
έργαλεϊον άπό τής τραπέζης, τό όποιον καί κατασυνετρίβη. Ό  ύπη- 
ρέτης ήτο άπηλπισμένος καί έκτός έαυτοΰ διά  τήν άπροσεξίαν τόυ, 
άλλ’ ό άστρονόμος, «Δέν πειράζει» τψ είπε «ήσόχασε τώρα. Ώ ς 
φαίνεται θά  έχουμε δυνατή βροχή, διότι τό βαρόμετρό μου ποτέ δέν 
έπεσε τόσο χαμηλά, δσο σήμερα.»

- Ό  Μ ε σ σ ο ν ι έ ,  Είς τώ ν μεγίστων καλλιτεχνώ ν τού. καθ’ ήμάς 
αίώνος, ό  περίφημος Γάλλος ζωγράφος Μεσσονιέ (Jean Louis Ernest 
Meissonier), τοΰ όποιου τήν προσωπογραφίαν παρέχομεν. σήμερον έν 
σελ. 348, άπέθανε τή τελευταία ήμέρα.τοΰ Ιανουάριου τ. έ. έν  Πα- 
ρισίοις. "Οπως ό Γερμάνός ζωγράφος Μ έντσελ, τόν όποιον ό Μεσ- 
σονιέ τά μέγιστα έζετίμα καί έθαύμαζεν έζ δλω ν τώ ν Γερμανών 
ζωγράφων, ούτω καί αύτός ό Μεσσονιέ έτεμε νέας.όδούς καί ένε- 
καίνισε νέα ν  έποχήν είς τήν ζωγραφικήν, «έκ μηδεμιάς σχολής* 
προελθών, άλλά διά τής Ιδίας αύτοΰ εύφυΤας καί έπιμελείας άνα* 
δειχθείς άριστοτέχνης. .  Ή  διηνεκής τάσις πρός τήν άλήθειαν καί 
φυσικότητα, ή άκάματος προσπάθεια πρδς δσον οίόν τε πιστοτάτην 
άπομίμησιν τής φύσεως καί πρός. δσον οίόν τε άκριβεστάτην έκτέ- 
λεαιν καί τώ ν έλαχίστων λεπτομερειών έκάστου άντικειμένου, είναι 
τά Ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, εις ά δ περίφημος Γάλλος ζωγράφος 
όφείλει κατά μ έγα  μέρος τό μεγαλείόν του. — Ό  Μεσσονιέ έγεν- 
νήθη τψ ι 8 ΐ3 έν  Λυώνι. Ή  εόφυία.αύτοΰ πρός. τήν ζωγραφικήν 
ήτο άνέκαθεν καταφανής, άλλ ’ οί γονείς ούδεμίαν είχον άγάπην 
πρός ,τό καλλιτεχνικόν στάδιον, καί άπέτρεπον άπ· αύτοΰ τόν παίδα 
έπιμόνως. Έ ν  τφ  διηνεκεί ά γώ νι πρός τήν άντίστασιν ταύτην τών 
γονέω ν άνέπτυξε καί έκραταίωσεν ό Μεσσονιέ εύθύς έκ νεαρός ήλι- 
κίας τήν Ισχύν τής θελήσεώς του καί τήν άκαμψίαν τού χαρακτήρός 
του. ’Επειδή δέν ήδύνατο νά  μεταπείση τό ν  πατέρα καί ν ά  κάμψη 
τήν θέληοίν του, έφυγεν έκ του πατρικού οίκου, δπως ζητήση μόνος, 
έν άνεξαρτησίψ, τήν τύχην του καί έπιτύχη άνευ ξένης βοήθειας 
τοΰ σκοπού, δ ν  προέθετο καί Ιπεδίωκεν άνενδότως. Μετέβη εις Παρι- 
σίους, ένθα  έσπούδασεν έπί όλίγον χρόνον έν  τώ έργαστηρίφ τοΰ 
Léon Boignet. Ά λλ ’ άσυγκρίτως περισσότερα ή παρά τοΰ ζωγράφου 
τούτου έμά νθανεν  ό νεανίας έκ τής άμέσου θεωρίας αυτής τής φύ
σεως καί έκ τής έπισταμένης μελέτης τώ ν έν  τή Πινακοθήκη τοΰ 
Λούβρου άριστοτεχνημάτων τής άρχαίας φλανδρικής, τής τοΰ van 
Eyk, καί τής μεταγενεστέρας όλλανδικής σχολής. Τ ό  ύπό τοΰ Jean 
van E yk  έζωγραφημένον. εικόνισμα τής Π αναγίας έν  τφ Λούβρφ, τό 
θαυμασιώτατον τούτο δημιούργημα τής μεγαλοφυϊας·, τής έπιμελείας, 
τής υπομονής καί μιας άκατανοήτου τεχνικής δεινότητος, καηύρθωσεν 
ό νεαρός τότε Μεσσονιέ νά  άντιζωγραφήση μετά τοσαύτης άκριβείας 
καί τελειότητος, ώστε τό άπομίμημά-του τοΰτο διήγειρε τόν θαυ
μασμόν καί τήν έκπληζιν πάντων τώ ν καλλιτεχνώ ν καί τώ ν τεχνο
κριτών. Τ ά  πρός συντήρησίν του άναγκαία άπελάμβανε κατ’ άρχάς 
ό νεαρός καλλιτέχνης δι’ Ιχνογραφιών, α ίηνες έζυλογράφούντο 
κατόπιν δ ι’ είκονογραφικά βιβλία, ο ίον διά- τήν  Γραφήν, τήν Γενικήν 
Ιστορίαν τοΰ Βοσσουέτου, τόν «Orlando furioso» τοΰ Άριόστου, τά 
«-Κατά Π αύλον καί Β ιργινίαν» τοΰ Bernardin’ de St. Pierre, κ. α. 
Κ α ί έ ν  ταίς έργασίαις ταύταις, δι’ ώ ν ήτο ήναγκασμένος ν ά  κερδίζη 
τόν έπιούσιον άρτον, συνεκέντρου ό εύσυνείδητος.καλλιτέχνης δλάς 
του τάς δυνά μ εις,. καί ούδέ τήν έλαχίστην ιχνογραφίαν παρέδιδε, 
πριν ή έπεζεργασθή αύτήν μεθ’. δλης τής δυνατής άκριβείας καί τε
λειότητος. Ούτω λ . χ. διά τάς εικονογραφίας τού τελευταίου μνη- 
μονευθέντος έργου «Paul et Virginie» έποιήσατο ό Μεσσονιέ έμβρι- 
θεστάτας μελέτας έν  τψ Βοτανικψ κήπψ (Jardin des Plantes), ίνα  
άπομιμηθή μετά πάσης άκριβείας τήν Χλωρίδα τώ ν Δυτικών ’ Ινδιώ ν 
καί παράσχη είς τάς μικρός Ιχνογραφίας του τόν άρμόζοντα έγχώ- 
ριον χαρακτήρα. — Τάς πρώτας πρωτοτύπους ζωγραφίας του παρόυ- 
σίασεν εις τό δημόσιον ό Μεσσονιέ κατά τό εικοστόν τρίτον έτος τής 
ήλικίας του. Ε ίχον δέ πάσαι μικρόν μέγεθος καί παρίστων μ ία ν  ή 
όλίγας μόνον μορφάς έν  ήρέμφ στάσει· άλλά καί έν  τοίς νεανικοίς 
τούτοις καλλιτεχνήμασι, (τφ ζατρικιστή, τψ παρηγοροΰνη μοναχφ, 
τφ "Αγγλψ Ιατρφ κτλ.) καταφαίνεται ή μεγάλη φυσικότης καί άλή- 
θε ια , ή τελειότης τής ίχνογραφήσεως, καί ή ζωγραφική έκτέλεσις 
δλω ν τώ ν μερών μέχρι τής έλαχίστης .λεπτομερείας, διό, μεθ όλην 
τήν μικρότητα τού σχήματός τω ν αί εικόνες αδτάι διήγειραν εύθύς

τόν γ-ενικόν θαυμασμόν.. Ή  φήμη καί ή δόζα τοΰ Μεσσονιέ ηΰζανεν 
έκτοτε μετά μεγάλης ταχύτητος. Αναρίθμητα είναι τά όλίγφ  ύστε
ρον έζελθόντα έκ τοΰ. έργαστηρίου του άριστοτεχνήματα, ώ ν τά 
πλείοτα παριστώσι πρόσωπα κα ί σκηνάς έκ τώ ν παρελθόντων αιώ
νω ν, Ιδία δέ τού έκκαιδεκάτου, έπτακαιδεκάτου, καί όκτακαιδεκάτου 
αίώ νος· άπίστεύτοι δέ είναι καί οί κόποι καί αί δαπάναι εις άς ύπε- 
βάλλετο δπως μελετήση καί άπομιμηθή διά τοΰ χρωστήρος μετά θαυ-, 
μαστής άκριβείας καί φυσικότητος τάς έζωτερικάς δψεις του βίου, τά 
ήθη καί έθιμα, τούς.τύπους, τούς χαρακτήρας, τάς στολάς, τάς άρχι- 
τεκτονικάς, τάς κατοικίας, τά  έπιπλα τώ ν έποχών έκείνων. Τώ ν 
Ιστορικών τούτων έργων ούδέ τούς τίτλους έπιτρέπει ήμΐν ό χώρος 
ν ’ άναφέρωμεν έντα&θα Απαράμιλλον άριστοτέχνημα έκ τώ ν χρό
ν ω ν  έκείνων ε ίνε  καί ή «διακοπείσα μονομαχία», περίφημον ύπό 
τ ό ν ’ τίτλον «le rixe» (έν τή κατοχή τής Βασιλίσσης τής Α γγλίας). 
Διά τής είκόνος ταότης ήθέλησεν ό Μεσσονιέ ν ά  δείζη δτι ήπατώντο 
οί νομίζοντες αύτδν. άνίκανον ν ά  ζωγραφήση άλλο τι ή ήρέμους 
σκηνάς· καί πράγματι έδημιούργησε τήν «Μ ονομαχίαν», τής'όποίας 
τά πρόσωπα έκφράζουσι τήν ύψίστην ιταραχήν, μ α νία ν, λύσσαν, μί
σος, όργήν, φόβον καί τρόμον μετά τοσούτψ θαυμαστής φυσικότητος 
καί ζωντανής άληθείας, Οΐαν ούδείς ίσως καλλιτέχνης ήδυνήθη ποτέ 
ν ά  παραστήση διά  τού χρωστήρος. Κατ' έντολήν τού αύτοκράτορός 
Ναπολέοντος Γ ’ . ήκολούθησεν ό Μεσσονιέ τόν γαλλικόν στρατόν 
τφ 1859 εί? τόν Ιταλικόν πόλεμον, δπως ζωγραφήση τάς νίκας του. 
Ό  λαμπρότατος καρπός τώ ν παρατηρήσεων καί μελετών τοΰ ζωγρά
φου έν  τφ πολέμψ τούτφ ήτο ή ν ΰ ν  έν  τή Πινακοθήκη τοΰ Λουξεμ
βούργου άποκειμένη άπαράμιλλος είκών, ή παριστώσα: τόν αότο- 
κράτορα καί τό έπιτελεϊόν του κατά τήν καταπυροβόλησιν καί άλω- 
σιν τής κυριωτάτης τώ ν Αύστριακών θέσεως έν  τή έν  Σολφερίνφ 
μάχη. Έ ν  έτει 1863 έζετέθη κατά πρώτον ή είκών αύτη έν  τή ’Εκ
θέσει τώ ν Παρισίων. Ό  τέως ζωγράφος τώ ν «petits bonhommes» 
άνεδείχθη αίφνης διά τής είκόνος ταύτης ό πρύτανις τής νεωτέρας 
Ιστορικής ζωγραφικής. "Εκτοτε ό Μεσσονιέ ¿λάμπρυνε διά πλείστων 
άριστοτεχνημάτων τούς ήρωας καί τά πολεμικά κατορθώματα τής 
πατρίδος.του, πρό πάντων έκ τώ ν χρόνων τοΰ πρώτου Ναπολέοντος. 
Ή  τελευταία καί άρίστη έκ τώ ν είκόνων τούτων είνε ή παριστώσα 
τόν μ έγα ν Ναπολέοντα μέ τό έπιτελεϊόν του κατά τήν έκ Μόσχας 
ύποχώρησιν, καί φέρουσα ώς τίτλον τό έτος « ι8 ΐ4 ». Περί τής εί
κόνος ταύτης έγράψαμεν έκτενέστερον έν τφ 6 άριθμφ τής Κλειρύς 
σελ. 95· <-) Μεσσονιέ άπήλαυσέ παγκοσμίου δόζής καί πάντων τών
άγαθώ ν τής τύχης, ή ν  αύτός έαυτφ έδημιούργησεν. Ε ίχε δέ μέχρι 
βαθέο.ς γήρως νεανικόν σφρίγος ού μ όνον πνευματικόν άλλά καί 
σωμαηκόν. Ή  άγάπη του πρός τάς σωματικάς άσκήσεις, Ιδίψ δέ 
πρός τήν Ιππασίαν ής ήτο θερμότατος λάτρις, συνετέλεσε μεγάλως 
πρός τήν διατήρησιν τώ ν σωματικών καί πνευματικών του δυνάμεων. 
Μεταξύ τώ ν ζώ ντω ν κορυφαίων ζωγράφων έν Γαλλία  ύπάρχουσι 
πολυάριθμοι μαθηταί καί μιμηταί τοΰ Μεσσονιέ, άλλ ’ ούδείς είνε 
Ικανός ν ' άναπληρώση τό κενόν, δπερ κατέλιπεν άποθανών ό πρύ- 
τανις ούτος τώ ν άπανταχοΰ συγχρόνων ζωγράφων.

Ν έ α  θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή  μ έ θ ο δ ο ς  τής φ θ ί σ ε ω ς .  Ό  έν Παρι- 
σίοις ιατρός Bemheim έκτελεί πειράματα πρός θεραπείαν τώ ν φθι- 
αικών διά τής εις τάς φλέγας αυτών μεταγγίσεως νέου αίματος, ήτοι 
δ ι ά. τής  καλούμενης Transfusion. Τό ζώ ον δπερ χρησιμεύει πρός 
τοΰτο έίνε ή αΐζ. Έ κ  τώ ν φλεβών τής αίγός μετοχετεύεται τό αίμα 
άπ’ ευθείας είς τάς φλέβας τώ ν φθισικών άνθρώπω ν, παρέχσν είς 
αύτούς νέα ν  ζωήν καί δύναμιν. Τ ά  άποτελέσματα τής μεθόδου 
ταύτης είνε είσέτι άγνωστα, γνω στόν όμως είνε δ η  δ νόμος έν  Γαλ- 
λύ? άπαγορεύει τήν μ ε τ ά γ . γ ι σ ι ν ,  καίπερ άποδειχθείσαν ωφέλιμον 
εις αιμορραγίας καί δηλητηριάσεις.
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Υ Π Ο Σ Χ Ε Σ Ι Σ  Γ Α Μ Ο Υ  ( Κ 0 I Ν δ Ν I Κ Ο Ν Σ Κ I Α  Γ  Ρ Α  Φ  Η Μ Α) .

Οΰ μ όνον ή κατά ιούς Αρραβώνας έπισήμως γινομένη καί διά τής 
Ανταλλαγής τώ ν δακτυλίων ώς συμβόλου της πίατειυς έμπεδουμένη 
ύπόσχεσις γάμου έθεωρήθη άνέκαθεν παρά πάσι τοίς λαοίς ώς Ιερά 
καί Απαράβατος, άλλά καί ή άπλώς, άνευ έπισημότητος, δοθείσα τοι- 
αύτη ύπόσχεσις θεωρείται σήμερον παρά τοίς όπωσοδν πεπολίτισμέ· 
νΟις λαοίς ώς ούχ ήττον ίερά συνθήκη καί δμολογία, τής δποΐας ή 
παράβΟαις συνεπάγεται πολλάκις λ ίαν άλγεινάς τφ παραβάτη ποινάς. 
Ί ν α  τά  .άλλα' παραλίπωμεν, κατ’ αύτόν έτι τόν μεσαίωνα έλογίξετο 
άτιμος ό.παραβάτης τής τοιςιύτης ύποσχέσεώς του: ‘ Η ύπόσχεσις αδτη 
¿θεωρείτο ώς κτητόν δικαίωμα, ώς κτήμα μεγάλης άξίας, παρά τοδ 
λαβόντος αύτήν · πόοον έξετιμάτο τό δικαίωμα τούτο, άποδεικνόει 
πρδς πλείατοις δλλοις καί <ό γεγονός, δτι ö jagello, ό δούξ τού L i·' 
thanen, δτε τφ 1345 έξήςησεν εις γά μ ο ν  τήν μετά τοδ δουκδς.τής 
Αύστρίάς Γουλιέλμου μεμνηοτευμένην βασίλισσαν τής Πολωνίας Hed
wig, μετ’ . Ιδιαιτέρας 'έμφάβεως έδήλωδεν δτι ήτο πρόθυμος ν ά  πλη- 
ρώβη τό. διά τούς χρόνους'έκείνους κολοβιαίον ποαόν τω ν εοο,οοο 
φιορινίών ώς άποξημίωσιν εις τόν δοδκα Γόυλιέλμον, ά ν  ο&τος συγ- 
κατετίθετο ν ά  παραιτηθή τώ ν έπί τής μνηστής αύτοΰ άξιώσεων. 
Πόβους 6έ πικροτάτους καί προββλητικωτάτους λόγους ήναγκάοθη 

. ν ά  άνεχθή ό αύτοκράτωρ Φρειδερίκος ό τέταρτος ό έκ τοδ οίκου 
τώ ν Ά ψ βούργω ν παρά τοδ βαβιλέως τής Νεαπόλεως Άλ'ρόνοΟυ, 
διότι έδίβταξέ πως ν ά  νυμφευθή τήν άναψιάν αύτοΰ, τήν πριγκί- 
πισσαν Έ λεονώ ραν τής Πορτογαλλίας, μεθ ’ ής ήτο μεμνηοτευμένος! 
Κ α ί ό τρίτος Ναπολέων περιήλθεν εις δεινήν Αμηχανίαν ένεκα όπο- 
σχέσεως γά μου, δοθείοης ύπ" αύτοΰ καί μή έκπληρωθείσης. Είχε 
συνάψη δηλαδή, πρόεδρος έτι ώ ν, λ ίαν τρυφεράς οχέοεις πρός τήν 
πλουβίαν δεσποινίδα Howard, ήτις μάλιστα λαβοΰβα παρ’ αότοδ τήν 
ύπόσχεσιν ότι ώς σύξυγός του έμελλε ν ά  ύψωθή έπί τόν θρόνον 
τής Γαλλίας παρέβχε προθόμως εις τόν Ναπολέοντα τά διά τό πρα- 
ξικόμημα τοδ 1 851 Αναγκαία χρήματα, συμποβούμενα είς πολλά.εκα
τομμύρια. Ό  Ναπολέων όμως βραδότερον άποφασίσας ν ά  νυμφευθή 
τήν κόμηοοαν Ευγενίαν Montijo, κατώρθωβε διά δολίων μέοων νά  
άπομακρόνη τήν Miss Howard έκ Παριβίων. Α λλ’ αδτη έπέοτρεψε 
μετ' οό πολύ εις Παριβίους μέ' τήν άπόφαοιν νά  έκθέβη τόν αύτο- 
κράτορα δημοοιεύουοα τάς έπιβτολάς τόυ. Έ ν  τούτοις ή άοτυνομία 
τοδ Ναπολέοντος «έθηκεν εις Ασφάλειαν» τάς έπιβτολάς τάύτας, καί 
ή δεινώς διαψευσθείσα. κυρία ήναγκάοθη ν ά  άρκεσθή εις τόν έν πφ 
μεταξύ παρά τοδ Ναπολέοντος δοθέντα αύτη τίτλον βκομήσσης de 
Beauregard» καί εις τό δωρηθέν αύτη όμώνυμον μέγαρον. Πλήν 
τούτων έλαβε όλίγον κατ’ όλίγον παρά τοδ Ναπολέοντος ς ,Μ ί,000 
φράγκων, τά  όποϊα δμως οόδαμώς ίκανοποίοον αδτήν. ; '

’Εννοείται οίκοθεν ότι οΰ μόνον διά τούς άρχοντας καί τούζ  
βαβιλείς τής γής άλλά  καί διά  τούς κοινούς βροτούς ή ύπόοχεοις 
γάμου έχει τήν αύτήν οπουδαιότητα. Οδτω λ . χ . έσχάτως κατεδι- 
κάβθη νεανίας τις ύπό τοδ δικαστηρίου τής Φραγκφούρτης έπί πάρα- 
βάβει τής ύποβχέβεώς του εις τήν ποινήν, ή νά  νυμφευθή τήν νεά- 
νιδα  ή ν ά  πληρώβη αδτή άποξημίωσιν 20,000 μάρκων. Έ ν  Άγγλίφ, 
ώ ς.γνω στόν, τοιαδται δ ίκα ι, έν αΐς ή έγκαταλειφθείοα νεάνις άπαι· 
τεί παρά τοδ άπίοτου μνηστήρος ή έραβτόδ χρηματικήν άποξημίωσιν, 
ε ίνα ι βυνηθέβταται καί σχεδόν καθημερινοί. Διεξάγονται δέ πάβάι 
α ί δίκαι αδται έν  τφ δικαβτηρίφ Queens-Bench καί.λήγβρσι συνήθως 
μέ τήν καταδίκην τοδ έναγομένου εις πληρωμήν της άπβχτουμένης 
άποξημιώσεως. ·Τ ό  μέγεθος τής χρηματικής ,άποξημιώσεως ε ίνε  κατά 
τάς διαφόρους περιστάσεις πολύ διάφορον, Οδτω λ. χ. Γερμανίς τις

παιδαγωγός, έναγαγοΰσα συμπολίτην αότής τ ινα  έπί παραβάσει τής 
ύποσχέσεώς του, έλαβε παρ' αύτού δικαστικώς άποξημίωσιν εοοο λ ι
ρών στερλινώ ν, ένφ άλλη τις κυρία διά τήν αύτήν αιτίαν έλαβεν 
ώς άποξημίωσιν έν  μόνον φ α ρ ά ί ν ι ο ν ,  Ισον πρός τρία περίπου 
λεπτά. ' Η  κυρία αδτη, γνωρισθείσα τυχαίως μετά τίνος βάπτου όνό- 
ματι Cohem, ένέπλεξεν αύτόν άμέσως άπό τής πρώτης. στιγμής είς 
τινα  περί γάμου συνδιάλεξιν, καί σχεδόν διά  τής βίας προσείλκυσ&ν 
αύτόν είς τινα  κατά μόνας συνέντευξιν, καθ’ ήν έξέφυγεν έκ τού 
θύματος ή ύπόσχεσις. Ό τε  δμως ό ράπτης άπεμακρύνθη καί εύρί- 
σκετο πλέον «έκτός βολής·, δέν έσυλλογίσθη πλέον καθόλου τήν 
δπόσχεσίν του. Ό  δικαστής έπεδίκασε τή έν  λόγψ  κυρίμ τήν άπο- 
ξημίωσιν τοδ'ένόζ φαρδινίου, μ όνον ίν α  τηρήση τόν ν ό μ ο ν , δστις 
πάσαν όπως δήποτε δοθείσαν δπόσχεσίν γάμου θεωρεί ώς έκπληρω- 
τέαν, καί τόν παραβάτην αότής άναγκάξει είς πληρωμήν άποξημιώ
σεως, έάν δπάρχωσιν, έννοείται οίκοθεν, αί άναγκαίαι αποδείξεις. 
Α ί .Αποδείξεις συνίστάνται ώς έπί τό πλείστον, ώς εύνόητον, είς έρω- 
τικάς έπιστολάς . . . — Ό ύ μόνον δέ γυναίκες, άλλά καί άνδρες 
ένίοτε ένάγουσι τάς άπιστους μνηστάς ή έρωμένας τω ν καί άπαιτοδ- 

■ οιν άποξημίωσιν παρ’ αύτών, ώς παραβασών τήν δπόσχεσίν των. 
Πρό τίνος χρόνου X  χ . ό  κύριος Valentine, γέρων 55ετής καί άγα
μος, διεβεβαίου μετά δακρύων τόν δικαστήν τού Queens-Bench δτι 
άπώλεσε πάσαν χαράν καί ήδονήν τοδ βίου, άφ’ δτου ή δεσποινίς 
Powel,' ή 40ετής οίκονόμος καί ταμίη τού νεωστί άποθανόντος θείου 
του, έδήλωσεν αδτφ δ η  δέν θέλει νά  τηρήση τήν δοθείσαν δπόσχεσίν 
της περί συνοικεσίου. Ή  δεσποινίς Powel δέν ήρνείτο μ έν δτι δπε- 
σχέθη. ένόμιξεν δμως ότι ό  κύριος Valentine ήδύνατο ν ά  ίκανοποιηθή 
μέ άποξημίωσιν 2ο σελινίων. Α λ λ ’ ό δικαστής, είχε καλητέραν 
Ιδέαν περί τής Αξίας τής προσωπικότητος αύτής, καί έπεδίκασε τφ 
γηραλέψ έραστή άποξημίωσιν 25 λιρών στερλινών διά  τήν  άπώλειαν 
τής εύτυχίας του· τό ποσόν τοδτο έπλήρωσεν ή Α γγλ ίς γεροντοκόρη 
τοσοδτιρ προθυμότερον, καθ’ όσον παρά τοδ άνωτέρω μνημονέυθέν- 
τος θείου έκληρονόμησεν, έκτός πολλών άκινήτων κτημάτων μεγά
λης άξίας, καί π,οοο λιρών στερλινώ ν είς μετρητά. Έ κ  τούτου δέ 
καθίσταται συγχρόνως λ ία ν  εόνόητον καί εύεξήγητον τό άπειρον 
άλγος τοδ δυστυχούς έραστοΰ.

Έ ντα δθα  όμως παρουσιάξεται καί ή σκοτεινοτέρα, ή ά ν ά π ο δ η ,  
ή β ι ο μ η χ α ν ι κ ή  δψις τοδ πράγματος. Ή  αύστηρότης, μεθ ’ ής ό 
νόμος έν  Α γγλ ία  καί έτι μ άλλον έν  Α μερική τιμωρεί τούς παρα- 
βάτας τώ ν περί γάμου δποσχέσεών τω ν, έγέννησε καί έξέθρεψε νέον 
βιομηχανικόν κλάδον, άνθούντα καί άκμάξοντα διά  τής έπί τοιού- 
τω ν δποσχέσεών κερδοσκοπίας. Γυναίκες κερδοσκόποι, τυχοδιώκτριαι, 
τρέχουσι ,διηνεκώς είς άναξήτησιν πλουσίων θυμάτω ν, καί άλλοι- 
μΟνον είς τούς πλουσίους νέους ή γέροντας, τούς έμπεσόντας εις 
τούς όνυχας τώ ν έπικίνδύνων τούτων κα λλονώ ν, αΐτινες δι’ υπο
χθονίω ν μηχανημάτων κατορθώνουσιν άμέσως ν ’ άρπάσωσι τό «τε· 
ρόεν έπος τής ύποσχέσεώς. Είς πόσους πλουσίους τό άπερισκέπτως 
προφερόμενον «Ναί» έβτοίχισε μυριάδας καί δεκάδας μυριάδων! 
Αλλως τε τά βαδιοΰργα ταδτα γύναια  κατορθόνουσιν ένίοτε τόν 
σκοπόν των, καί άνευ βητής ύποσχέσεώς έκ μέρους τού θύματος. Ό  
δέ κλάδος ούτος προήγαγεν είς θαυμασίαν άκμήν καί έτερον ε ί δ ι -  
κ ό ν  έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν  κλάδον, τόν τώ ν δικηγόρων, τώ ν άσχολου- 
μ ένω ν άποκλειστικώς μέ τήν διεξαγω γήν τοιούτων δικών. Ε ν ν ο 
είται δ έ  δτι ή ’Αμερική δέν έμεινεν όπίσω, άλλ’ έσπευσε καί έν 
τούτφ νά. ύπερακοντίση. τήν άντίξηλον αύτής Α γγλ ία ν. Ρ. Μ.

κ. Γ. Κ. είς Πάτρας. Έλάβομεν ύπό ση- 
μείωσιν καί σάς εδχαριοτούμεν. — κ. Κ. Π. 
είς Σουλινά. Έλήφθησαν. — κ. Σ. Μ. είς

Κορύτόά. Θά φροντίσωμεν. — κ. Ζ . είς I σάλ. Έλήφθησαν. — κ. Δ . Σλ. είς Φιλιπττού- 
Μοναατήρών. Σας εύχαριστούμεν διά τήν εό- 1 noXtv. Έλάβομεν ύπό σημείωσιν καί θ ά  φρον- 
γενή φροντίδα. —  κ. Ε. Σ. είς Minet-el-Βασ- 1 τίσωμεν διά τά περαιτέρω.

Έ*έ«Γ)ϊ< Π, Δ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ. —  Έ τ  τον πιποχρα^οέη· καί το9 βηιχβηχντηρίη έιπ τάς Ανατολικά; γλάτσα; Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν AwiWtf
Χ άρτας f a  T ? ;-N e u e  P a p ie r m a n á fa c íu r  h  Στρασβούργε.


