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Τά θεμέλια όλων τών πολιτισμένων εθνών ζαταβάλ·
Ιοιισιν οί γεωργοί πρώτοι, οίτινες, πολεμισται ανέκα
θεν, επιλαμβάνονται τοΰ άροτρου, δταν ή επιθυμία
*ρός ήσυχίαν καί ή άνάγκη γίνωσι ζαταφανέστεραι.
Είς τήν ιστορίαν, τήν όδόν ταύτην έλαβον τά έθνη τοϋ
*ρχαίου κόσμου, καί έϊς τόν νέον ωσαύτως έπαναλαμβάνίται τό φαινόμενον τοΰτο καθό φυσικόν, διότι φυλαί
Αγγλο-Σαξώνων χθες άκόμη με τό ξίφος εις χεϊρας συν®πωκίζοντο κ’ έβαφον -μέ τό αίμα τό έδαφος τό όποιον
ε*λεξαν πρός καλλιέργειαν. Αλλά πρός τούτοις δ γεωργ°; διά ν’ άποκρούση τήν έπίθεσιν φιλοδοξών γειτό'<"* ή ν’ άποτείνάξη τόν ζυγόν τυραννικών ηγεμόνων,
^θυμεϊται τήν καταγωγήν του, αρπάζει τά όπλα τών
π«τέρων του καί άρμα πρός τούς κινδύνους τής μάχης,
®πως ύπερασπισθή τήν ιδιοκτησίαν καί τήν ελευθερίαν
του. Βαθμηδόν έκ τή; συναλλαγή; ταύτης τή; εργα

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΗΝ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1849.

σίας καί τοΰ πολέμου μορφοϋται ή έθνικότης· επέρχε
ται τότε νέος τύπος είς τάς ιδέας, τήν αγωγήν καί
τάς επιθυμίας. Ο πολεμιστής δεν μάχεται πλέον
διά τήν περιωρισμένην ιδιοκτησίαν του, άλλά διά τήν
μεγάλην πατρίδα της οποίας είναι πολίτης- ό γεωργός
δέν εργάζεται μόνον διά τήν εύπορίαν τής οίκογενείας
του, άλλά καί μέ τόν σκοπόν νά είσφέρη διά τής άνταλλαγής εις τήν πατρίδα του τά προϊόντα ξένων χω
ρών. Τπό αύτήν δθεν τήν αρχήν τής κοινωνίας ό
πολεμιστής καί ό γεωργός είναι ίσοι, διότι ό μεν χο
ρηγεί τοΰ; υιούς του είς τόν στρατόν, καί δταν έπί
έτη τινά γυμνασθώσιν είς τά δπλα, επανέρχονται
είς τά χωρία των πλουτισμένοι άπό νέας ιδέας τάς
όποιας πραγματοποιούσαν είς περιστάσεις άγαθοτέρας,
ώς δύνανται νά πράξωσι |οΰτο οί επισημότεροι άνδρες.
Εκ τούτου άρα άπαντώμεν έν γένει σχεδόν δτι ό γε
ωργός άγαπα τόν στρατόν οστις περικλείει τας ελπί
δας τής τάξεώς του καί ό στρατιώτης τήν γεωργίαν
ήτις ανέπτυξε τήν νεότητά του καί μέλλει νά τελείω
ση τόν ειρηνικόν αύτίΰ βρν. Αλλά δέν έχει ούτως έν
Αίγύπτφ, δπου πρό πολλών χρόνων δ στρατό; συνέκειτο έκ μισθωτών καί ανδραπόδων συρρευσάντων άφ’
δλας τάς χώρας τής Ανατολής, καί διά τοΰ?ο δχι
μόνον ώφειλον οί κάτοικοι νά ϋπερασπίζωσ'.ν έαυτοΰς
κατά τών τότε τυράννων, άλλά καί ή κυβέρνησίς μό·
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λις πρό ολίγου έπαυσε νά ήναι κτήμα τών ξένων τών
οί οφθαλμοί του πυρώδεις, καί μακράκαί μελανά βλέφα
οποίων ή γενεά δέν ήδυνήβη νά ριζωθή είς τόν τόπον.

ρα παρέχουσιν αύτώ άξιοσημείωτον μελαγχολικήν έκ-.
Αί πολλοί κατακτήσεις είς τάς οποίας ύπέκυψεν ή
φρασιν
τά χείλη του είσί παχέα καί υγρά, οί όδόντες
νεωτέρα Αίγυπτος, καί τό κυβερνητικόν σύστημα τό
ώραϊοι,
ή κατατομή τού προσώπου έχει τι εύγενές·
καταθλίβον αύτήν κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου
τό
πλατύ
αύτοϋ μέτωπον, τά προέχοντα ζυγωματικά
καί ύπο τήν κυριαρχίαν τών τελευταίων αύτής έξουσιαΙόστά του ύποδεικνύουν άνάπτυξιν τινα τής διανοίας· ό
στών, άποδεικνύουσιν ακριβώς τήν έξαίρεσιν ταύτην. I
όξύς καί ολίγον κρεατώδης πώγων επιδεικνύει τήν πο
ϊπό τούς Συρίους συνεπληρώθη ό στρατός τών κατα-|
νηριάν καί τήν ύπεοοχήν τής νοητικής ίκανότητος έπί
κτητών ούχί έν Συρία, καί όταν ό Σελλάχ-έδδίν συνέ
στησε τό τάγμα του έκ Μαμελούκων, περίφημων είς ,τής ύλικής άναπτύξεως. ’Αλλ’ όλα ταύτα ήρεμοϋσιν
τήν ιστορίαν τής Οθωμανικής Αίγύπτου, άνεκαίνισε ύπό τόν τριπλοϋν πέπλον τής άμεριμνίας, τής άμαμόνον έθιμον τό όποιον άνέκαθεν ϊσχυεν ύπό τας θείας καί τής ρυπαρότητος. έμφυτα είναι τά δύω
παρελθούσας κυριαρχίας. 0 οίκίτωρ τής χώρας, άν πρώτα, καί τό τρίτον δέν δύναται νά έμποδισθή άφού
καί τό αύτό γένος είχε μετά τοΰ κατακτητοΰ, άπε- ήστέρησις τής ιδιοκτησίας ματαιώνει πάσαν ώθησιν
κλείσθη όλοτελώς τής τάξεως τών τής χώρας υπερα πρός έργασίαν.
*Αλλά τούλάχιστον ή άναισθησία τοΰ Αιγυπτίου
σπιστών, οίτινες όρμηθέντες πανταχόθεν τής Ασίας,
γεωργού
δέν τόν καθιστά ακίνητον ώς πρός τάς πρώόυνάμει τοΰ κατακτητικού δικαιώματος, κατεκράτητας
τής
ζωής
άνάγκας. Είς τό εικοστόν έτος του θέ
σαν ώς ιδιόκτητον γήν, καί άπό ελευθέρου κατόχου τήςI
λει
νά
νυμφευθή
καί ζητεί πρός τούτο ν’ άποκτήση
γής, μετεβλήθη είς άνδράποδον, είς δημόσιον δούέν
νυμφικόν
δώρον,
όπως άπολαύση σύζυγον. Συνήθως
λον, είς δημόσιον ύποζύγιον ό δέ έξευτελισμός του
αύτό
συνίσταται
είς
όγδοήκοντα ρεάλια, ήτοι περίπου
κατήντησε τοιοϋτος ώστε τών ξένων αί κατακτήσεις
είκοσι
τάλληρα,
όταν
πληρώνεται απλώς είς νόμισμα·
μετέβαλλον τότε τήν τύχην του, οσω καί τών ανα
όταν δέ άντ’ αύτού φέρη ένδύματα ή τά παρόμοια,
κτόρων αί επαναστάσεις. Είς τοιοϋτον βίον εύρεν ό
τότε τά δώρα ταύτα είσί πολύ μικροτέρας αξίας τής
Μεχμέτ-Αλής τούς Φελλάχας,
τοΰ ώρισμένου χρηματικού. Αμα ό Φελλάχης εύρεθη δυ0 Φελλάχης ούδέν άλλο δικαίωμα

έπεφύλαξεν είς έαυτόν, είμή τό προνόμιον τού τρέφειν τούς άγνώμονας αυ
τοί? κυριάρχας. Ζή έπί τεμαχίου γής
τής οποίας τά προϊόντα δέν είναι ίδικά του, καί ή φύτευσις έξαρτάται άπά
τήν άπεριόριστον θέλησιν τού Πασά.
Κατοικεί καλύβην έκ πλίνθων σκιαζομένην ύπό ισχνού φοίνικος· τά κτήμα
τα καί αί απολαύσεις του δέν έκτείνονται πέραν τής καπνοσύριγγος τήν
όποίαν ύπό τάν πυρώδη ή'λιον τής
Αφρικής φέρει πάντοτε είς τό στόμα,
καί τήν όποίαν μήτε οί Σουλτάνοι μήτε
ό Πασάς ήδυνήθησαν νά τώ άποσπάσωσι. Δέν έχει καμμίαν έννοιαν, καμμίαν κρίσιν. Τό παρελθόν δέν τάν
απασχολεί ποσώς ώς καί τό μέλλον
μέ τάς μέριμνας αύτού καί τάς άνάγκας. Τό ένεστώς . . . είναι ή χζπνοσύριγξ αύτή, ή καλύβη, ό ήλιος,
καί ό φοΐνιξ τόν όποιον γονιμοποιεϊ
‘Η ακινησία είναι δι’αύτόν τό μέγιστο*
εύτύχημα, καί μόνον ή πείνα καί ό
φόβος δύνανται νά τόν πειθαναγκάσωσιν είς τήν εργασίαν· άλλ’ όχι, οχι
απλώς ό φόβος τής ποινής έχει τινα
επιρροήν έπ’ αύτού. Πρός έκπλήρωσιν
χρέους, πρός έκτέλεσιν προσαγής προτι
μά νά τόν σύρωσι διά τής βίας, καί ό
πόνος αύτός μόλις δύναται νά καταβάλη τήν άναισθησίαν του.
Καί όμως ό Αραψ γεωργός δέν έχει
ποσώς φυσικάς έλλείψεις· είναι μέγας
καί ισχυρός τούς μυώνας, οί χαρακτήρες!
γου είναι κανονικοί καί μορφής εύγενοϋς, |

νατός είς τήν εκπλήρωσή τού όρου τούτου, όστις τώ
επιβάλλεται ΰπ’ εθίμου ίσχύοντος παρά τοϊς Αραψιν
έξ άμνημονεύτων χρόνων, κτάται άκόπως τήν σύζυγον,
διότι τά οικονομικά αύτού δέν έπιβαρύνονται διά τής
προσλήψεως ταύτης.
Αί σύζυγοι τών Φελλαχών είσίν εύμήκεις, εύζωνοι
καί εύσχημοι· έχουσιν ωραίους μελανούς οφθαλμούς
άλλά τά ποόσωπον αύτών στερείται κ' έκφοάσεως καί
χάριτος. Γόνιμοι κατά τό δωδέκατον ήδη έτος, γί
νονται μητέρες είς τό δέκατον τέταρτον καί είς τό
εικοστόν πέμπτον ό φλογερός ουρανός τής Μεσημβρίας
καί ό εργωδέστατος άθλιος αύτών βίο; έπιφέρουσι
πλέον τό γήρας. Εκπληροϋσιν αύταί όλας τά; οικία
κάς έργασίας καί βΌηθοϋσιν έπίσης είς τήν καλλιέργειαν
τών άγρών, ούδέν δμως άποζημιοΐ αύτάς διά τήν
πληθύν τών έργων, άλλ’ είναι μόνον βαναυσότεραι
δοΰλαι παρά τάς γυναίκας τών άνωτέρων τάξεων. Μό
λις τολμώσι νά ώμιλήσωσιν είς τόν Σίδην (τόν κύριον)
πριν αύτός ταΐς, έπιτρέψη καί όταν φέρουν τόν καφφέν
είς αύτόν περιμένουσιν έν ησυχία, έχουσαι τήν μίαν τών
χειρών έπί τού στήθους εί; ένδειξιν σεβασμού, καί διά
τής έτέρας κρατούσαι τό φιάλιον μέχρι; ού εκείνος
άνυψώση τούς οφθαλμούς καί γνωστοποίηση ούτω ότι
θέλει νά τόν ύπηρετήσωσιν. όταν ό Φελλάχης εξέρχεται
μετά τής συζύγου του, τόν άκολουθεϊ αύτη όπισθεν
καί φέρει δ,τι εκείνος τή δώση καί όταν προσέτι έχη
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ώς κύριον φορτίον τέκνον είς τήν μίαν χεΐρά καί τέκνονάλλο είς τούς μαστούς.
Ράκη τινα εισι συνήθως ή μοναδική ένδυμασία τοΰ
Αιγυπτίου χωρικοΰ. Συχνάκις άπαντά τις είς τάς
κώμας άνδρας οίτινες ούδεν άλλο φοροϋσιν είμή τεμάχιον βαμβακίνου υφάσματος περί τούς ώμους καί άχρεΐόν τι πιλίον έκ σαγακίου, άν δ’ εύοίσκωνται
είς εύπορίαν μεγαλητέραν φοροΰσι τότε περισκελίδας (λίβας) λευκού βαμβα κίνου υφάσματος κ’
έπ αύτών χιτώνων (καμίς) λευκού ή καστανοχρόου
έριούχου ζωσμένον διά σχοινιού καί έπ’ αύτού μανδύαν
(άμπά) τού όποιου τό σχήμα ένίοτε ανακαλεί τούς
μανδύας ους περιβάλλονται οί Ισπανοί. Η στιλπνώς
κεκαρμένη κεφαλή των φέρει κίδαριν (ταϋγεχ) λευκού
βαμβακοϋφάσματος περιεστραμμένην είς πιλιον έρυθρούν έκ μαλλιού χονδρού (έμαέχ ή τουρμπάν). Σχε
δόν ούτως ένδύονται καί αί γυναίκες" φέρουσι δέ μό
νον άντί τής κιδάρεως καί τού φεσίου ύφασμα βαμ
βακιού ή μετάξης τών όποιων οί κροσσοί κρέμανται
έκατέρωθεν. έξερχόμεναι μεταχειρίζονται καί τόν πέ
πλον, μακράν πενθηρόν ύφασμα, ποδήρη ένίοτε, ή άπά
τών οφθαλμών μέχρι τών γονάτων. Καί τήν κόμην
ωσαύτως έπιμελούνται μετά μεγάλης μερίμνης προσκολλώσαι έπ’ αύτής αργυρά νομίσματα ή καί μικρούς
κωδωνίσκους. Συνήθως φέρουσιν ενώτια καί τινας
μικρούς κρίκους είς τήν ρίνα- άλλως βάπτουσι τό
μέτωπον, τά χείλη, τόν πώγωνα καί τό
στήθος διά μελανής χροιάς. Τέλος όλαι τοΰ
όχλου αί γυναίκες βάπτουσι τούς όνυχας τών
δακτύλων κατά τάς έορτάς μέ χένναν ή ρίζαν
άλκάνας (βουγλώσσου).
Τά όλίγα δσα γινώσκομεν περί τής οικια
κής ζωής τών Φελλαχών άρκούν ν’ άποδείξωσι την αθλιότητά των περί ής έκαστος δύδι’ αύτών νά συμπεοάνη. ό βίος τών
έγγάμων άγεται ώς παρ’ όλοις τοϊς λαοϊς
ό Χρις-ιανισμός δέν άνύψωσεν είσέτι τήν
είς τήν μετά τού άνδρός έξίσωotv, άνευ δηλαδή άγάπης καί πίστεως,
είς θλιβεράν μονοτονίαν τυπικήν, καί όταν
αύταί άποκτήσωσι τέκνα, τά άτυχή ταϋτα
μικρά οντα ούδεμίαν φαιδρότητα έπάγουσνν
είς άθλίαν καλύβην, άλλ’ύπόκεινται είς παν
τός είδους θάνατον, κατά τό πρώτον μάλιστα
έτος. Εν τούτοι; ή άνατροφή τών τέκνων τού
γεωργού ολίγον τό βαρύνει· δώτι κατά τό εκτον ήδη έτος φρουροΰσιν οί παϊδες τό ποίμνιον
πατρός. όλίγα έτη ύστερον χωροΰσιν
εις τήν γεωργίαν καί ό πατήρ δύναται νά
J έλπίση ότι θά τόν θρέψωσιν είς τό γήρας του.

Καί μολοντούτο ό Φελλάχης συνεχώς έκ τής
μεγάλης ένδείφ άδυνατεϊ νά ύποφέρη τό βάτής διατροφής των, ώστε πολλάκις όλόοίκογένειαι έλιμοκτονήθησαν βραδέως
μή δυνηθεϊσαι ν’ άπολαύσωσι τό εύτύχημα
τής πωλήσ^ως τών υιών των ώς άντικαταστατών είς τό Στράτευμα έπ όλίγοις νομίσμασιν*
Ούτω ζή ό Αιγύπτιος γεωργός· οί δέ ευ
νοούμενοι τής έξουσίας καταχρώμενοι τής
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κθλιότνιτος καί τοΰ έξευτελισμοϋ του, τόν καθιστώ- δημόσιον, τώ άρπάζονται είς τήν πρώτην παρασιν άθλιέστερον και μηδαμινώτερον.
μικραν πρόφασιν διά τού ραβδισμού υπό τών κατω
Ο Φελλάχης αισθάνεται τό πλεονέκτημα της οικο τέρων ύπαλλήλων, μολονότι ή οικονομία διατελεϊ ύπό
νομίας· άλλ’ δταν άρπάξωσι τήν μερίδα του διαμε- τινα έπιθεώρησιν καί ένιαυσίως γενικός επιθεωρητής
λίζοντες αύτήν είς φόρους, μερίδα ήτις ποτέ δέν τόν περιοδεύει πρός καταδίωζιν τών αδικημάτων καί τών
καθιστά εΰπορον τώ έπιβάλλουσι προσέτι τά δημόσια οποίων καθίστανται ένοχοι οί μουδίραι (έπαρχοι) καί
έργα (αγγαρείαν) αντί τών όποιων πρέπει νά πλη- οί ύπ’ αύτούς υπάλληλοι. 0 άντιβασιλεύς περιβάλλει
ρώνη, άλλά ποτέ δέν πληρώνει, διότι τάς αξιώσεις τόν επιθεωρητήν τούτον μέ μεγάλην ίσχύν άλλ’ οί έ
του καταστρέφει ό νόμος τής αλληλεγγύης, ό δήμος, παρχοι ολίγον μεριμνώσι, ή καθυποχρεώνουν αύτόν διά
ή μάλλον ή κώμη έν ή κατοικεί οφείλει τι είς τό δη δώρων, τόν υπηρετούν παντοιοτρόπως,. ωφελούνται
μόσιον, τό δέ δημόσιον, ώς γνωστόν, δέν είναι άπό τήν εύμένειάν του, κ’ εκείνος πρός τούτους άφίνει
πολύ επιεικής πιστωτής. Λαι/,βάνει τά ημερομίσθια τήν αληθή χρήσιν τής κυβερνητικής ισχύος του, ώστε
δσα πέσωσιν ύπό τούς ονυχάς του χωρίς νά έρωτά ή μέν έπιθεώρησις άποβαίνει καθόλου τυπική, ό δέ άντόν εργάτην άν έςεπλήρωσε πρό πολλοΰ ήδη τάς προ- τιβασιλεύς λαμβάνει πάντοτε τος καλητέρας περί
βωπιζ.άς αΰτοΰ υποχρεώσεις, καί χωοίς νά μεριμνρί αύτής ειδήσεις. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον όλοι εΐσίν εύάν έχη αύτός τήν επαύριον άρτον διά τήν οίκογένειάν χαριστημένοι, έξαιρουμένου τού άθλιου γεωργού, δς-ις
του. Οΐκειωμένος ό Φελλάχης μετά τής ανεκκλήτου ποτέ δέν τολμά νά παραπονεθή κατ’ άνθρώπων τών
αύτής βίας, βαδίζει πιστώς έπί τοϋ παρελθόντος τών οποίων εν μόνον νεύμα άρκεϊ νά προκαλέση τόν μέχρι
πατέρων του, υποφέρει τό έπαχθέστατον φορτίον τών θανάτου ραβδισμόν αύτών. ό Φελλάχης έκ τούτων ούδέν
φόρων και δχι άνευ λόγου διαμαρτύρεται δτι ούδέν ε'χει νά έλπίση, καί άν δ χαρακτήρ καί ή θρησκεία
έχει. Αμα ό εϊσπράκτωρ τών φόρων συλλάβη τόν του δέν τώ ύπέσχοντο τίποτε, θ’ άπέκαμνε καϊ θά έ
Φελλάχην όφείλει αύτός νά πληρώση εις τήν στιγ περίμενε μετά μεγίστης άδιαφορίας τό μέλλον.
μήν. 0 δέ Αραψ δστις ποϋς μικρούς θησαυρούς του
Ηδύνατό τις νά έλπίση ότι ή διοργάνωσις τακτικού
συμποσουμένους εις μικρά χρυσά νομίσματα φέρει πάν στρατού έξ ιθαγενών νεοσυλλέκτων τοΰ Νιζάμ-Σχεδίδ
τοτε ύπό τήν γλώσσαν διαμαρτύρεται δτι δέν δύναται θά καθίστατο διά τόν Αιγύπτιον λαόν λιμήν σωτηρίας.
νά πληρώση κ’ έπικαλεΐται τόν Αλλάχ Μοχαμέτ ώς Αλλά τούτο ε?ν’ άδύνατον, καί όταν ό Σείκης απο
μάρτυρα δτι δέν είναι εις κατάστασιν νά έξαγορασθή σπά ένα τών τοιούτων παριών τής έλεεινής καλύβης
πληρώνων· ό εϊσπράκτωρ μόλις τόν άκούει καί είς έν του, καταντά δυστυχέστερος καί ούδέν μέσον εύρίσκε•ου νεΰμα ό Φελλάχης ρίπτεται κατά γής καί δένεται ται πρός ύπεκφυγήν τού Νιζαμίου. Τούτου ένεκα ς-ρεκατά τούς άστραγάλους ίσχυρώς μέ σχοινίον εις παχύ βλώνουσι τά τέκνα των κόπτοντες αύτοΐς τούς όδόνξύλον κρατούμενον ύπό δύω σκλάβων υψηλά, ένω άλ τας ή άποκόπτοντες τόν δείκτην δάκτυλον ή έκβάλλοι δύο εργάζονται άλληλοδιαδόχως έπί τοΰ ταρσού τες τόν ένα οφθαλμόν των όπως μή παραληφθώσιν εις
τών ποδών του σφαδάζοντος αύτούς διά χονδρού ίμάν- τόν στρατόν, καί οί γονείς των άποβάλλουσι τούς διατος έκ δέρματος ίπποποτάμου δστις επίτηδες δια
τροφεΐς αύτών είς τό γήρας. Καί τά τέκνα ώσαύτως
σχίζεται κατά τήν άκραν. Κατά τήν βάσανον ταύτην άνατραφέντα ύπό τόν φόβον τής δουλείας τής έπαπειτό δυςςυχες θύμα εκπέμπει φυσικώς οδυνηρούς όλολυγ- λουμένης είς τόν στρατόν παραδίδονται άνευ γογγυ
μούς, οί δε γηραώτεροι τού χωρίου παρίστανται σιωσμού, είς τήν στρέβλωσιν ήτις τούς ελευθερώνει άπ’
πώντες, διότι τό πράγμα ενδιαφέρει αύτούς κρατουμέ αύτου.
Ζ
νους ένεκα τής άλληλεγγύης καί ΰποχρεουμένους νά
πληρώσωσιν δ,τι δ βασανιζόμενος δέν πληρώνει. Είς
τών γερόντων τούτων ό νοημονέστερος ή ό συμπαθητικώτερος ρίπτεται τέλος πρό τών ποδών τοϋ εϊσπράκτορος καί δέεται αύτού διά τών παθητικωτέρων λέ
ξεων δπως διακοπώσς τά κτυπήματα, άλλ’ ό υπάλ
0 έξοχος ούτος άνήρ, όστις διά τής πολυμαθείαί
ληλος άπαντά, « Περίμενε ολίγον » καί αίφνης δταν ή καί τών άνακαλύψεών του είς τάς μαθηματικός
καρτερία ή ή δύναμις τοϋ οφειλέτου έξαντληθή άπο- έπιστήμας καί τήν φιλοσοφίαν άπέκτησεν ύπόπτυει αυτός τό χρυσίον του καί αί βάσανοι διακόπτον ληψιν παγκόσμιον, έγεννήθη είς Λειψίαν τό 1646
ται. Ο Αραψ τοιουτοτρόπως διά τής άντιστάσεώς έτος άπό καθηγητήν · τής νομικής. ’Εξαετής έτι ών
του έκέρδησε μόνον πληγάς ίκανάς καί άπειρους έστερήθη τοϋ πατρός του· άλλά, καί τοι ορφανός,
εμπαιγμούς ύπό τών δημίων του. Εν τούτοις έπέδωκε τοσοϋτον εις τάς σπουδάς του ώστε κατέπολλοί άλλοι μιμούνται τό παράδειγμά του καί τό φευγον πρός αύτόν οί οκνηροί συμμαθηταί του, καί
έπόμενον έτος επαναλαμβάνει καί ά ίδιος τό αύτό άπ’ αύτοϋ τού δεκάτου τετάρτου έτους τής ήλικίας
τραγικόν δράμα. Τούτο επικρατεί έξ άμνημονεύτων του συνέταττε τριακοσίους στίχους λατινικούς τήν
χρόνων καί κατα την μαρτυρίαν του Αμμιανοΰ Μαρ- ήμέραν, Μαθητής τοΰ Ιακώβου ©ωμασίου, ένέκυψεν
κελλίνου ζήσαντος τόν τέταρτον Μ. X. αιώνα δέν είς τήν φιλοσοφίαν τοΰ διδασκάλου του καί τά μα
ήδυναντο οί ανθύπατοι τής Αίγύπτου νά είσπράξωσι θηματικά, μελετήσας κατά βάθος τά συγγράμματα
τότε οΰδένα φόρον χωρίς νά καταβάλλωσι προηγουμέ τοϋ Αριστοτέλους καί τοΰ Πλάτωνος· ήτον τότε είνως διά τοϋ ραβδισμού τήν άρνησιν καί τήν πεισμονήν. κοσιν έτών. Αναγορευθείς διδάκτωρ είς τό πανεπιΟταν, τό όποιον συμβαίνει σπανίως, άπομείνωσιν στήμιον τής Αλτδόρφ, έσχετίσθη είς Νούρεμβεργ μετά
είς τόν Φελλάχην χρήματά τινα, άφού έπλήρωσε τό έταιρίας Αλχημιστών, καί έπίστευσεν ότι ήθελον τόν
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έστέρησε τών συνήθων πόρων του* δ πρίγγιψ τοϋ
Βρουνσβίκ Αουνεβούργ τόν έπρόσφερε θέσιν συμβούλου,
καί σύνταξιν, καί έχορήγησεν είς αύτόν συγχρόνως
τήν άδειαν τοΰ νά περιηγηθή. Τότε δ Αειβνίτιος έπβτ
νήλθεν είς Παρισίους, ώς είς τήν αληθή τών σοφών
πατρίδα, καί μετά ταϋτα μετέβη είς όλλανδίαν πα
ρά τώ ευεργέτη του. ‘Ηλικίαν έχων τότε εϊκοσιοκτώ
έτών, ήσθάνετο έαυτόν ικανόν νά φθάση εις τήν άνωτάτην έκείνην περιωπήν τήν όποίαν καθεΐξεν άργότερον.
Εδημοσίευσεν ύπό ξένον όνομα είδος λόγων δικανικών
ύπέρ τών προνομίων τών ήγεμόνων τής γερμανικής
ομοσπονδίας, θεωρήσας κοσμικόν μέν αρχηγόν τόν αύτοκράτορα, εκκλησιαστικόν δέ τόν πάπαν. Διά τοϋ
πονήματος τούτου προσεκτήσατο τήν εύνοιαν τοϋ αύτοκράτορος, δυνάμει τής όποιας έπεσκέφθη τήν μεσημ
βρινήν Γερμανίαν καί τήν Ιταλίαν, δπου εκινδυνευσε
νά ριφθή εις τήν θάλασσαν τής Αδριατικής άπό ναύτας νομίζοντας ότι ό αιρετικός εκείνος οπαδός τόϋ
Λουθήρου ήτον ό αίτιος τής τρικυμίας, είς ήν ΰπέπεσαν. Αλλ’ ό Αειβνίτιος, δς-ις εύτυχώς ένόει τήν ίταλικήν, έλαβεν είς χεϊρας χονδρόν κομβολόγιον, καί τό
θεοσεβές ήθός του άφώπλισε τού; ναύτας. Κατα τήν
περιήγησιν ταύτην συνήθροισε πλήθος έγγράφων διά
τόν φιλοπονηθέντα παρ’αύτοϋ δίτομον Codex juris
gentium diplomatics. Αιά του προοιμίου ανέρχε
ται είς τάς ύψηλοτέρας τοϋ φυσικοϋ καί τοϋ εθνικού
δικαίου άρχάς, αιτινες συνετέλεσαν είς τό νά ίδρυθή ή
νομολογία έπί βάσεων φιλοσοφικών συμφώνων μετά
τών θρησκευτικών. Συνήθροισεν έπίσης τά συγγράμ
ματα τών ιστορικών τοϋ οίκου τοΰ Βρουνσβικοϋ, έςορύξας τά βάθη αύτά τής άρχαιότητος διά νά σπουδάση τάς άρχάς τών λαών, τών κατοικούντων τάς
όχθας τής Ελβης καί τοδ Ούέδερ· τής ιστορίας ταύ
της έμελλε νά προηγηθώσιν έρευναι περί τής πρώτης
καταστάσεως τής Γερμανικής γής καί περί τής τοϋ
κόσμου όλου έν γένει. ’Απόσπασμα του περιέργου
τούτου πονήματος εύρίσκομεν είς τήν Protogoea ή
■τής Πολωνίας·, Αν κ«ί ό πρίγγιψ ούτος δεν εξελεχθη, πρώτην γην του Αείβνιτίου. Διά νεωτέρας πραγμα
τό πόνημα όμως έθαυμάσθη, καί ό συγγραφεύς του τείας Disquisitio de origine Francorum έπιγραφοώνομάσθη σύμβουλος. Περί την εποχην εκείνην δ Λει- μένης διϊσχυρίζεται, επικαλούμενος τήν μαρτυρίαν
βνίτιος συνέλαβε τήν ιδέαν νά μετασκευαση τήν εγ πολλών τοϋ μεσαιώνος συγγραφέων, ότι οί Φράγκοι
κυκλοπαίδειαν τοϋ Αλτέδ έπί τό μεθοδικωτερον, ήλθον άπό τά παράλια τής Βαλτικής* άλλ άντεκρούκατατάσσων ςίυστηματικώτερον όλας τάς ώφελιμους σθη ύπό πολλών συγγραφέων Γάλλων.
Περί τήν αύτήν έποχήν έλαβεν αλληλογραφίαν με
γνώσεις, καί 1 προτιμών τήν καθ’ ύλην τακτοποιησιν
τά
τοϋ Βοσσυετίου, έπί σκοπώ τοϋ νά ένώση τήν
άπό τήν αλ φαβητικήν τάζιν. Είς τόν μέγαν τοΰτον
σκοπόν ήσχ-ολήθη έφ’ όλης του τής ζωής, έπειδή ήθελε θρησκείαν τών Διαμαρτυρουμένων μετά τής τών Καθο
νά κατορθώση νά συμπορευθώσιν oXat αί έπιστήμαι. λικών. Επί τούτω ένέδωκεν εις παραχωρήσεις μεγάλα;·
Δέν άναφέρομεν πολλάς πραγματείας τάς όποιας εδη- άλλ’ ό ιεράρχης τής Γαλλίας έπρότεινε αξιώσεις τομοσίευσε τήν έποχήν έκείνην, άν καί έμεγάλυναν έκτο- σοΰτον απαράδεκτους, ώστε ό Εκλέκτωρ τοΰ Ανοβερ,
τε τήν -γεννωμένην φήμην του. ‘Η Γαλλία, έπί Αοδο- ποοστάτης τοϋ Αειβνιτίού, είδεν ότι δέν ήτον δυνατόν
νά παραδεχθη τάς άξιώσεις ταύτας χωρίς νά δυσαβίκου τοϋ μεγάλου, προσείλκυε τα βλέμματα τής
ρεστήση τούς λαούς του καί νά στερηθή τοϋ θρόνου
Εύρώπ ης, καί δ Αειβνίτιος κατεφλεγετο άπο τήν
τής Αγγλίας. Αί διαπραγματεύσεις λοιπόν διεκόπηέπιθυρΐίαν τοϋ νά θαυμάση έν αύτοΐς τοϊς Παρισίοις
σαν,
άν καί άμφότεροι οί μεγάλοι ούτοι άνδρες ήσαν
τό ά··νθος τών ένδοξων τοϋ αίώνος εκείνου άνδρών. Ευείλικρινώς
διατεθειμένοι πρός έπιτυχίαν. Περί τό 1700
ρηκε’.ν έκεΐ τόν Ούυγκενς έφάμ.ιλλ.ον τοϋ Καρτεσιου,
ό
’
Εκλέκτωρ
τοϋ Βρανδεβούργ, έπιθυμών να λαβή τόν
τών | Πασχάλ καί τοϋ Γαλιλαίου, καί ήθέλησε να άνατίτλον τοΰ βασιλέως τής Πρωσίας, έζήτησε τήν γνώ
πλί ίση τήν αριθμητικήν μηχανήν τοΰ δευτέρου. Επειτα,
μετ^βάς είς Αγγλίαν, έφιλιώθη μετά τοϋ Ροβέρτου μην τοϋ Αείβνιτίου διά νά θεμελιώση άκαδημίοΤν τών
Βαυ'λου καί τοϋ ’Ολδενβούργου’ Ιν τοσούτω, ό έπι- επιστημών έν Βερολίνω. ό Αειβνίτιος κατέθεσεν έπί
«υμ^βάς θάνατος τοϋ έκλέκτορος τής Μαγουντίας τόν τούτω άρχάς τοσοϋτον σοφάς, ώστε ο βασιλεύς τόν

διδάξει τά μυστήρια τής παγκοσμίου έπιστήμης.
Εθαυμάσθη δέ τοσούτω παο’ αύτών, ώστ’ έξελέχθη
γραμματεύ; τής εταιρίας· ό βαρώνος όμως τοΰ Βουα·
νεβούογ, άοχιγραμματεύς τοϋ Εκλέκτορας τής Μα
γουντίας, τόν παρεκίνησε τό 1667 νά παραιτηθή τών
ματαίων τούτων ερευνών, καί ν’ άσχοληθη είς τήν
νομολογίαν καί τήν ιστορίαν. Τότε συνέταξε τό πρώ
τον σύγγραμμά του περί τής τέχνης τοϋ σπουδάζειν
καί τοϋ διδάσκειν τήν νομολογίαν. Τό 1669, έδημο«ίευσεν άλλο σύγγραμμα ύπέρ τοϋ πρίγγιπος τοΰ Νε■βούργ, συναγωνιζομένου μετ’ άλλων διά τόν θρόνον
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ώνόμασε πρόεδρον τής Ενδόξου δμηγύρεω;, χωρίς νά συνεχώς ώργίζετο άλλ’ Επραΰνετο ταχέως, ίίθελε νά
τάν ύποχρεώση νά διαμε'νη είς Βιρολίνον. ’Αογότερον άναγινώσκη πάντα καί νά μανθάνη πάντα. Πλέον
Πέτρος ά Με'γας, Τσάρος τής Ρωσσίας, διαβαίνων £ιά ισχνός ή παχύς, είχε κράσιν δυνατήν, έτρωγε πολύ
τής Σαξωνίας, συνεβουλεύθη τάν Λειβνίτιον περί τών καί έπινεν όλίγον, Εκοιμάτο άργά, Εγείρετο περί τήν
μεγάλων σχεδίων τοο τών άφορώντων τής εύρυχώρου έβδόμην, ήρχιζε νά Εργάζεται καί δυσκόλως κατεΕπικράτειας τοο τάν πολιτισμόν· τέλος πάντων τό λίμπανε τήν Εργασίαν. Ουτω πως παοήρχοντο Εβδο
1715, όταν άπε'θανεν ά πρώτος τής Πρωσίας βασι μάδες, μήνες ολόκληροι χωρίς νά Εξέλθη τής οικίας,
λεος, μετε'βη εί; Βιένναν διά νά παρακάλεση τάν αό καί έμενε πολλάκις νύκτας δλοκλήρους κατά σειράν
τοκράτορα Κάρολον τάν ΣΤ', νά συστήση ακαδημίαν Επί τοϋ σκίμποδός του Εργαζόμενος.
τών Επιστημών· τά σχέδιόν τοο δέν επέτοχεν, άλλ'ό
Πεντηκοντούτης ων, συνέλαβε τήν ιδέαν τού νά
αύτοκρατωρ εύεργετήσας πολλά τάν Λειβνίτιον, ήθέ έλθη εί; γάμον άλλ’ Επειδή Εκείνη τήν όποιαν Επελησε νά τάν κράτηση πλησίον τοο, όνομάζων αύτόν θυμει νά νυμφευθή, εζήτει καιρόν νά σκεφθή, Εσκέφθη
σύμβουλον καί χορηγών σύνταξιν πλουσίαν· οδτος ό καί αύτάς Επίσης και τήν Ελησμόνησεν. Επειδή εϊχεν
μως προετίμησε νά Επανέλθη είς Ανόβεο, ούτινος ό Εκ- όλίγας άνάγκας καί όλίγας άφορμάς τού δαπανάν,
λέκτωρ είχε πρό μικρού άναβή είς τής Μεγάλη; Βρετα συνήθροισεν άπειρον άργύριον, τά όποιον Επεσώοευσεν
νίας τόν θρόνον.
Εντός μικρού κιβωτίου κειμένου ύπά τήν κλίνην του,
Πρά τής εποχής ταύτης μεταξύ πολλών άλλων δι’ 8 κατεκρίθη ώς φιλάργυρος. Οταν δέ άπεβίωσεν,
άξιων λόγου συγγραμμάτων, έδημοσίεοσε τά περί ή άνεψιά του εύρούσα Εντός τού κιβωτίου τούτου ύπέρ
της άρχής των Λαών δοκίμιό? του. Προσπαθών νά τάς 70 χιλιάδας χρυσών φλωρίων, τοσούτον Εχάρη
άνευρη αύτήν διά τής συγκρίσεως τών γλωσσών άστε άπέθανεν. έρρε'θη ότι δ Αειβνίτιος ήτον άσεκαί τών μεταβολών καί τών συγκράσεών των, διαιρεί βής. Πιθανόν ότι παρημέλει τά θρησκευτικά τής
ταύτας είς δύο κλάσεις, αρκτικήν καί μεσημβρινήν, λατρείας καθήκοντα* ή φιλοσοφία του όμως ολόκλη
δοκιμάζει νά άναβή είς τήν πρωτογενή γλώσσαν τού ρος μαρτυρεί ότι ήτον εύσεβέστατος, τούτο δέ Εξά
άνθρωπίνοο γένους, καί αγωνίζεται νά εύρη τάν λε γεται ού μόνον άπά τά Θεο.ίορικύ? σύστημά του,
πτόν μίτον τάν συσχετίζοντα τάς ιδέας με τά ση άλλά καί άπά τήν κατά τού Πολωνού ούϊσοβίου ύπεμεία τής γλώσσης. Επί τούτω, βυθίζεται είς τά ζο- ράσπισιν τού δόγματος τής Αγίας Τριάδος.
φερότατον χάος τών γλωσσών τών διαφόρων εθνών
Τά είδος τή; ζωής του οίκαυρούντος σχεδόν πάντοτε
τής γής, Ερανιζόμενος τάς παρατηρήσεις τών περιη προσέβαλε τήν υγείαν του· ύπέκυψεν είς προσβολάς
γητών, τών αποστόλων, τών σοφών καί τών περί άρθρίτιδος, καί πληγή άνοιχθεϊσα είς έν τών γονά
τάς άνατολικάς γλώσσας άσχολουμένων. Καί όμως των του, τήν άποίαν ήμέλησε νά θεραπεύση, Επετάπολλάκις άμολογεϊ καί αυτός τά κενόν τοσούτων Ετυ χυνε τάν θάνατόν του. Περιφρονών τά μέσα τής ια
μολογιών, Εκ τών δποίων συνάγονται Ενίοτε καρποί τρικής, μετεχειρίσθη άμέτρως φάρμακον τά όποιον
απροσδόκητοι, ώς συνήχθησαν τοιοΰτοι καί άπά τήν τόν έδωκέ τις τών φίλων του’ εκ τούτου Επήλθε
περί τάς τρεις ταύτας χειμαίρας Ενασχόλησιν, τήν προσβολή άρθρίτιδος λίαν Επωδύνου, ήτις Επέφερε
περί τοϋ φιλοσοφικού, λέγω, λίθου, τήν τοϋ τετραγω θάνατον ήτον τότε, —1716— Εβδομηκοντούτης.
νισμού τοϋ κύκλου καί τήν τής αιώνιας κινήσεως. Τά λείψανόν του Ετάφη πλησίον τών πυλών τού Α,νόΕν τοσούτω, Ενώ δ Αειβνίτιος κατεγίνετο είς τήν βερ, καί άπλούστατον μνημεϊον φέρον μόνας τάς
σπουδήν τοσούτων ξένων γλωσσών, παρημέλησε τήν λέξεις ταύτας· « Ossa Leibnitzii, » Ενθυμίζει ότι
μητρικήν του· έγραφεν όλίγον καί κακώς είς αύτήν, κεΐται Εκεί ά έξοχος Εκείνο; τού άνθρωπίνου γένους δι
προετίμα τήν γαλλικήν ή τήν λατινικήν, συνέταξε δάσκαλος.
μάλιστα καί στίχους είς αύτάς, άλλά δέν ήτον ποιη
τής, ή φαντασία του ήτον ολως φιλοσοφική· τό
αφελές καί εύγενές του ύφος, τά όποιον φθάνει Ενίοτε
είς ύψος άξιον θαυμασμού, στερείται χα'ριτος και
κομψότητος. Τά λατινικά του συγγράμματα Ελλείπουσιν έτι μάλλον τών προτερημάτων τούτων, πλήΚατά τά μέσα τού έτους 1840 έφθασε ' περί τήν 5
θουσιν ιδιωτισμών γαλλικών, τά όποιον άποδεικνύει ώραν τά Εσπέρας είς Παρισίους ό Κύριος Ερνέστης Λαότι Εσκέπτετο είς τήν Γαλλικήν. Γράφων διατηρεί ρόσχης Εκ τής πόλεως Βορδώ διά νά νυμφ'ευθή τήν
πάντοτε Εμβρίθειαν κοσμίαν καί ολως προσηνή, καί θυγατέρα τού Κ. Μωρίνου, πλο.σίου Εργοσταριάρχου,
όταν άκόμη πρόκειται περί αύτών αΰτοΰ τών κατη πρό ολίγων Ετών άπομακρυνθέντος τού Εμπορίου. Ο
γόρων.
Ερνέστης ήτο μονογενής υιός πατράς καταδρομέ'ως νη
0 Αειβνίτιος εϊχεν άνάστημα μέτριον, κόμην με πιόθεν φίλου τού Κ. Μωρίνου, καί τά συνοικέσιον τά
λανήν, κεφαλήν μεγάλην, οφθαλμούς μικρούς, όψιν όποιον έμελλε νά συναφθή εϊχεν άποφασισθή μ εταξύ
άμβλείαν μέν, άξιολόγως όμως διατηρηθεϊσαν μέχρι τών δύο οικογενειών πρά ολίγων μηνών, ό νει'τνίας
τής Εσχάτης του ήλικίας. Οί χαρακτήρες τής γραφής τήν μέν μνηστήν του δέν Εγνώριζε, άλλά δύο πράγμα
του ήσαν λεπτότατοι. Νέος ετι ων εγένετο φαλακρός, τα έγνώριζε καλώς, πρώτον ότι ό πατήρ τής κόρης ?ήτο
Επί δέ τής κεφαλής του εφαίνετο μελικηρίς ή Εξόγ πλούσιος, καί τούτο παρεκίνησε τάν πατέρα αύ&τού
κωσες μεγάλη ώς ώάν περιστεράς· Εβάδιζε κύπτων νά συμφωνήση τά συνοικέσιον, καί δεύτερον, ότι ή χΐόρη
τήν κεφαλήν, καί διά τούτο Ενομίζετο κυφός. Η δεν ήτο ωραία, καί αύτά μάλιστα έπεισε τάν νεανίαν» είς
φυσιογνωμία του ήτον φαιδρά, εϊχεν εύρροιαν λόγου, τά νά συγκατανεύσει, διότι Εφρόνει ώς ό ποιητής, ί ότι
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• Ερωμένη μέτριας καλλονής άγαπά περισσόσερον ή τού πρώτην νύκτα τών γάμων σου. όλ’αύτά τά γνωρίζει δ
λάχιστον ταπεινή ούσα καί δειλή πάσαν προσπάθειαν πατήρ σου, ή σύζυγός μου τού τά έγραψε.
Ητον μέν βέβαιον, ότι αί δύο οίκογένειαι ήσαν ςεκαταβάλλει νά φανή εύάρεστος. Τρυφερά είς τήν άγά
πην της, φοβείται νά κλαύση τήν απουσίαν σου. Πισή νώς συνδεδεμέναι, ώστε δ Κ. Μωρΐνος Εδύνατο νά Επιδέ, έχει ολίγους τούς πολεμοϋντας Εραστάς τήν στα σπεύση τό πράγμα μετά τής οίκειότητος Εκείνης, διό
θερότητά της· τέλος ή διηνεκής εύθυμία, ή φαιδρότης τι καί τό συνοικέσιον αύτά εϊχεν άποφασισθή άρις·ικώς·
καί ή έξις άναπληρούσι τού προσώπου τήν ώραιότητα.» πλήν όλ’ αύτά είς τόν ’Ερνέστην έφαίνετο παράξενα
0 έρνέστης, νέος είκοσιπενταετής καί ήθισμένος είς καί τήν διαγωγήν τοϋ μέλλοντος πενθερού του εύρισκεν
τάς έξεις τού μεγάλου κόσμου Εθεώρει όχι τόσον εύ όπωσοϋν δεσποτικήν πράς αύτόν.
— Λυπούμαι, καλέ μου πενθερέ, τάν είπε λαμβάσχημον το ποόσωπον τό όποιον είς Παρισίους έμελλε
νά παραστήσr. Τμυόντι, εις τά πρόσωπόν αύτού έπρεπε νων τάς χεϊρας τού Κ. Μωρίνου, άλλ είμαι άναγκα«ά θεωρήση τις τό κωμικόν πρόσωπόν τού Δοράντου σμένος ν’άνατρέψω όλίγον τά σχέδιά σας. όεύτυχία
Ερχομένου νά νυμφευθή τήν Σιλβίαν. Τά συνοικέ- μου θελει άναβληθή δι’ όλίγας ήμέρας!
— Καί διατί;
σιον όμως τοϋ Ααρόσχη έμελλε ν’ άσφαλίση τήν τύ
— Διότι, Ερυθριάσας μικρόν άπήντησεν ό ’Ερνέχην του καί νά πλήρωσή τάς εύχάς τοϋ πατρός του.
Είς τό ταχυδρομικόν κατάστημα, μόλις καταβάς τή; στης, δέν έχω τά αναγκαία έγγραφα διά νά Εμφανιάμάξης, ά πρώτος άνθρωπος τάν όποιον άπήντησεν ήτο σθώ είς τά δημαρχείον. ’Εβιάζεαθε νά μέ νυμφεύσετε,
ό Κ. Μωρΐνος. Οχι όλίγον δυσηρέστησεν αύτάν ή Εμ- καί Εγώ έσπευσα ν’ άνταποκριθώ είς τάς καλωσύνας
φάνισις τού μέλλοντος πενθερού του, διότι Επεθύμει σας καί νά τρέξω, άνεχώρησα άνευ αναβολής καί
νά Εκπεζεύση Εν άνέσει καί νά Εκλέξη διαμονήν είς ύ άναγκαιών διά τήν πιστοποίησή τών Εγγράφων μου
ξενοδοχείον, όπου Ελεύθερος είς τάς πράξεις του, νά χρόνος ήτο μακρότερος τής ύπομονής μου ....
άυνηθή νά χαρή άκόμη όλίγας ήμέρας τήν όποιαν έ εντός ολίγου δμως τά περιμένω. Αλλ’Εντούτοις, Επρόσμελλε ν’ άπολέση άνεξαρτησίαν του. Ο Κ. Μωρΐνος θεσεν ό ’Ερνέστης, άπαιτεΐται καί καιρός διά νά αρέ
γέρων μέν, άλλ’έτι τά γοργόν καί δραστικόν της νεό- σω είς τήν θυγατέρα σας, διότι ενδεχόμενον ή Κ.
τητος διασώζων, τόν Επλησίασε καί άμέσως τάν Ρόζα νά μή μ’ εύρη τής άρεσκείας της.
— Η Ρόζα, ή Ρόζα δέν εϊναι τόσον άστόχαστος,
έσφιγξεν είς τάς άγκάλας του πατρικώς, λαβών δέ τά
πράγματά του καί διατάξας νά τά μετακομίσωσιν ώστε νά μέ παρακούση όταν τή παρουσιάζω νέον ώ
είς τήν οικίαν του, έσυρε τάν Λαοόσχην είς τήν άμα ραϊον καί άνδρα τέλειον. Ούτε είς αύτά τά Παρίσια
ξαν του καί διευθύνθη είς τήν όδόν τού Βάλτου. 0 ήδύνατο νά εύρη καλήτερον.
— Η καλωσύνη σας, κύριε, είπεν δ ’Ερνέστης, μέ
Κ. Μωρΐνος, αφού παρήτησε τά Εμπόριον, κατωκει
κολακεύεται. Αλλ’ έγώ δέν Επεθύμουν νά χρεωστώ
κατά τήν Β. Πλατείαν.
— Στοιχιματίζω, είπεν είς τάν Ααρόσχην, ότι άν είς μόνην τήν ύπακοήν τής Κ. Ρόζας, αισθήματα . . .
— Αφησε τα αύτά! ή Ρόζα σέ βεβαιώ, θά σέ λαδέν ήθελον εύρεθή είς τά ταχυδρομεϊον, δέν σ’ Εβλέπομεν σήμερον καί καταβαίνων είς τά ξενοδοχείον, τρεύη, μέ λυπεί μόνον ή βραδύτης τών Εγγράφων.
Μολαταύτα βλέπομεν, μετά τον δεΐπνον θε'λω υπάγει
ήθελες μάς ύβρίσει.
είς
τού Δημάρχου.
— Αγαπητέ μου Κύριε . . .
Εν
τούσοις έφθασαν είς τήν αύλήν τής οικίας τοϋ
— Ονόμασε με πενθερόν σου.
Κ.
Μορίνου
καί προτού άκόμη ούτος καταβή τής άμά
— Δεν σάς τά κρύπτω, άπήντησεν ό Ερνστης, ό
ξης,
υπηρέτης
τις τφ Εγχείρισεν Επιστολήν τήν όποιαν
σκοπός μου, τφόντι ήτο νά μή παρουσιασθώ άπόψε είς
άνοίξας, κατεσπευσμένως κατέβη άπά τήν άμαξαν, καί
υμάς.
έτρεξεν είς μίαν γωνίαν τής αύλής διά νά τήν άνα— Κράξε με πενθερόν σου, Επανέλαβεν ό Μωρΐνος γνώση. έπειτα δέ θέσας αύτήν εϊς τόν κόλπον του,
■— Ναι, πάτερ μου, τά φορέματα τού ταξειδίου,
έστράφη πράς τόν Ερνέστην, μή φερων εις τό πρόσωπόν
ό κόπος καί τά σέβας πράς τήν κυρίαν σύζυγόν σας του τήν παραμικρόν άλλοίωσιν, καί είπεν πρός αύτόν.
καί τήν κυρίαν θυγατέρα σας . . .
— Πραγματικώς, φίλε μου, μέ φαίνεται ότι καλώς
— Μπά! μπά! είπεν ό Μωρΐνος, ή σύζυγός μου
Εσκε'φθης· ή έλλειψις τών Εγγράφων εϊναι πράγμα
ήτον τής μητρός σου φίλη καί σέ είδε γεννώμενον. Η σοβαρόν, καί Εμποδιον ανυπέρβλητον, καί όσον καί άν
ίόζα, τήν οποίαν τιτλοφορείς μέ τά όνομα τής κυ ήναι τις φίλος τού Δημάρχου, αδύνατον είναι νά τόν
ρίας, σέ Ενθυμείται καί σύ βεβαίως δέν τήν Ελησμό- πείση είς τό νά παραβή τόν νόμον ή νά πράξη τι Εναν
νησες, δωδεκαετής ή δεκατριετής ήτον δταν τήν Εχό- τίον τώνδιατυπώσεων, διότι δύναται νά έχη δυσά
ρευες είς τά γόνατά σου. Είναι ώραϊον κοράσιον, δέν ρεστους συνέπειας· άς περιμε'νομεν λοιπόν, φίλε μου.
εϊναι άληθές ;
0 Ερνέστης Εξεπλάγη καί διά τήν Επιμονήν τοϋ
Μωρίνου κατά πρώτον, καί διά τήν άμέσως διαδεχθεί— Μάλιστα, άλλά . . .
— Πρά τριών Εδβομάδων τά δωμάτιόν σου ήτοι- σαν αύτήν υποχώρησή ε^ τήν γνώμην του. Αλλ εντού
μάσθη. Ω! ναι! Δέν έχομεν νά κάμωμεν πολλά προοί τοις οδηγούμενος άπό τον Μωρϊνον είσήλθεν είς τήν αί
μια. Αύριον γίνεται ό γάμος περί τήν 4 είς τά Δη- θουσαν τής υποδοχής, όπου τόν περιέμενον ή κυρία
μαρχείον καί περί τήν 5 είς τήν Εκκλησίαν· ό Δήμαρ Μωρίνου μετά της θυγατρός της, καίτινες φίλοι *προσχος καί ά Εφημέριος είδοποιήθησαν περί τούτου. Τήν ελθόντες διά νά συγχαρώσι τήν άφιξιν τού γαμβρού
5 ώραν Εμβαίνομεν είς τήν άμαξαν καί ύπάγωμεν είς τόν όποιον πρά πολλού άκούοντες περιέμενον ανυπομο
τάν πύργον τής Εξοχής μου, όπου θέλεις περάσμ τήν νώ; νά ίδούν. Είς όλων τά πρόσωπα διέλαμπε χαρά
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χαί ειλικρίνεια. 0 Κ. Μωρίνου ώς υίάν άπό μακρυνήν τόν όποιον ό καιρός μόνος έδύνατο νά ύποθάλψει καί
αποδημίαν έπιστρέφοντα ύπεδέχθη αύτάν καί τήν μη ν’ άναπτύξη.
Μετά τήν έπίσημον τού Εονέστου παρουσίασιν, έλαβε
τέρα του ένθυμηθεΐσα, έχυσε δάκρυα χαράς, λέγουσα
πρός αύτόν, ότι ποτέ της δέν ηύχετο τοσοΰτον ν’ χώραν άμέσως τό δεΐπνον, τό όποιον ήτο καί καλόν
άπολαύση τι, είμή υιόν ώς αύτόν, καί τέλος αί εύχαί καί έπί πολλήν ώραν διάρκεσαν, έπειδή ό Κ. Μορΐνος
της εΐσηαούσθησαν, διότι ε μέλλον νά πραγματοποιη- ήτο άνθρωπος κοιλιόδουλος. Αλλως δέ ήτο ανάγκη νά
θώσιν. 0 ’Ερνέστης εν μόνον βλέμμα έρριψεν έπί τής εύχαριστηθή τής συζύγου του-ή μικρολόγος ματαιότης
Ρόζης καί τό βλέμμα αύτό εφθασε νά τόν πληροφο φιλοτιμουμένης νά κρατήση τούς συνδαιτημόνας έπί
ρήση, ότι άν ή Ρόζα δέν ητον ώραΐα, δέν ήτον όμως πολύ είς τήν τράπεζαν ϊ·α επίδειξη τήν τού μαγεί
καί άσχημος. Η νεάνις ήτο ευειδής, μεγάλου ανα ρου της τέχνην, τό σπάνιον τών οίνων καί τά διάφορα
στήματος καί εύαρμόστου καί άν τό πρόσωπόν της αργυρά σκεύη της κτλ.
δέν εϊχε τι έξαιρετικόν, έφανέρου μολαταύτα τήν άκραν — ή νεάνις, διελεγίζετο καθ’ έαυτόν, δ Ερνέστης, βε
ύγείαν καί τό γλυκύ καί φαιδρόν τοϋ χαρακτήρός * βαίως αξίζει περισσότερον τής μητρός, καί θέλει είναι
ή αφελής δέ φυσιογνωμία της έδείκνυεν ειλικρίνειαν πιστεύω άνωτε'ρα τών τοιούτων μικροπρεπειών τού
καί τά πρός έαυτήν σέβας, τό όποιον είναι τά εχέγ πλούτου καί πάσης έπιδείξεως γελοίας, ήτις έλκύει
τών μέν άνοήτων τόν φθόνον, τόν γέλωτα δέ καί τήν
γυον τής μετά τοϋ πλησίον σχέσεώς μας.
—Βεβαίως εις τάς καρδίας δέν δύναταί τις ν’ άνα- καταφρόνησιν τών φρονίμων.
0 Ερνέστης παρετήρησεν ότι ή Κ. Μωρίνου ήτον καγνώση, είπε καθ’ έαυτόν δ Έρ.έστης, άλλ’ ή άπατεστολισμένη
άπό ώδάμαντας· άδαμάντινα ενώτια,
τώμαι, ή θά είναι ή νεάνις αυτή συμβία ασφαλής
άδαμαντοστόλιστα
περιδαίραια περί τόν τράχηλον,
σύςυγος τιμία καί άφοσιωμένη καί τέλος μήτηρ οΐκογενείας έπιμελής. Καί επειδή ένυμφεύετο νέαν πλου- αδαμάντινα δακτύλια είς τάς χεϊρας, ένω τήν
σιωτέραν αύτοϋ, έχοντος έτι έπαρχιακάς τινας έξεις, Ρόζαν ούτε είς αδάμα; έστόλιζε. Καί ή περίστασις
έσκέφθη ότι ή νεάνις θά ήναι καί καλή οικονόμος, διό αύτή όχι όλιγώτερον συνίτεινεν είς τό ν’ αύξηση τήν
τι ό στολισμός της ήτον απλούς, άλλά καί άμεμπτος. πρός αύτήν ύπόληψιν τού νέου.
Διό, όταν έτελείωσεν ό δεΐπνος, ό Ερνέστης έπληόλαι λοιπόν αί ύποψίαι τού ’Ερνεστου αί διεγερθεϊσαι κατ’ άρχάς διεσκεδάσθησαν καί έξηλήφθη πάσα σίασε πρός τήν κόρην μετά πολλής άφελείας καί χω
κακή έντύπωσις προελθοΰσα έκ τής βίας τού Κ. Μω ρίς παντάπασι νά φροντίση άν τόν άκούωσιν ή όχι,
ρίνου, καί μετενόει διά τό άτοπον τού στρατηγήματός έκβαλών τού δακτύλου του δακτύλιον τι, καί τήν
του, ενώ εϊχεν άνά χεϊρας του τακτικά τ’ απαιτούμε · χεΐρά τής Ρόζης λαβών ήθέλησε νά τό περάση είς
τόν δάκτυλόν της.
να έγγραφα.
— Είναι τής μητρός μου, αύτό τό δακτυλίδιον,
Αλλ’ή Ρόζα έπίσης έξέτασε, φυσικώ τώ λόγω, τόν
ίρνέστην μετά πάσης προσοχής* παΐς έτι ουσα τόν εϊπε πρός τήν Ρόζαν, καί βεβαίως θέλω λάβει τήν
είχεν ΐδεΐ είς Βορδώ, όπου ολίγους μήνας εϊχε δια- εύχαρίστησιν νά σάς προσφέρω ωραιότερα τούτου δώρα,,
τρίψει ή οϊκογένειά της. Ενθυμείτο, άλλ’ άμυδρώς πως, άλλ’ όχι καί πολυτιμ-ώτερα.
‘Η χειρ τής Ρόζης έτρεμεν είς τήν χεϊρα τού Ερνέεν μεγάλον παιδίον, τό όποιον πότε παΐζον αύτήν
έπί τών γονάτων του τήν διεσκέδαζε έπί πολλάς ώρας, στου καί επί τών παρειών αύτής έρύθρημα καί
πότε δέ κατεφρόνει τήν μικράν αύτήν κόρην, δεκαετή ώχρότης διεφάνησαν άλληλοδιαδόχω; καί παρ’ ολίγον
έτι ουσαν καί ερριπτεν έπί τού προσώπου της τήν έλειψε νά λειποθυμήση, άν ή μήτηρ αυτής οπισθέν της
κούκλαν της, τρέχον έπειτα νά εύρη τούς όμή ίσταμένη, χωρίς όμως νά έννοήση τήν ταραχήν της,
λικας του καί νά παραδοθή εϊς τά ζωηρά παιγίδιά των άλλ’ ώς καλόν οιωνόν έκλαβούσα τό μικρόν αύτό περιΟ Ερνέστης έμορφώθη καί έγινε νέος ευειδής, έκ- στατικόν, δέν έσπευδε νά είπή πρός αύτήν.
— Λάβε, κόρη μου, λάβε, τό δακτυλίδιον τούτο
©ραστικήν καί ειλικρινή έχων φυσιωγνωμίαν, καίτοι άε
φέρων ήδη ένδύματα οδοιπορικά καί άτακτα, άλλά θέλει σέ φέρει εύτυχίαν.
— Μάλιστα, έπρόσθεσεν ή έρνέστης, διότι ή μή
διεκρίνετο εις παν μέν κίνημά του διά τό ευφυές καί
εκλεκτόν τών τρόπων του, εις πάσαν δε λέξιν τήν τηρ μου συνεμερίσθη πάντοτε τήν εύτυχίαν τήν όποιαν
όποίαν έπρόφερε, διά τήν έζαίρετον άνατροφήν του. έδωκεν εις τόν πατέρα μου.
‘Η Ρόζα συνήλθεν όπωσούν, καί έρυθριώσα καί χαΑπεκαλύπτετο εις τά χαρακτηριστικά τού προσώ
που του τό αποφασιστικόν καί : ευτολμον, προτερή μηλώνουσα τά όαματα τη·, έλαβε τό δοκτύλιον.
- ίδού έγώ νυμφευμένος, διελονίσθη ό Ερνέστης.
ματα άτινα πάντοτε συνοδεύει ή ειλικρίνεια, ήν τόσον
ήγάπα ή Ρόζα έτεινε λοιπόν οίκοθεν τήν χεΐρά της Ή κόρη έχει τό δακτυλίδιον τής μητρός μου. Είναι
εις τόν Ερνέσττν, όστις έσφιγξεν αύτήν είςτάς ϊδικάς τέλος μνηστή μου* έρυθρίασε, ώχρίασε, ή χείρ της έ
του μετά φιλικής ένδείξεως, ήτις δέν ήτο μέν ΰπό- τρεμε έπί τής έδικής μου* τίποτε άπλούστερον, διότι
σχεσις έρωτος, άλλ’ όμως έχεγγειον άφοσιώσεως καί ό σύνδεσμος τόν όποιον μέλλει νά συνάψη καί τήν
προστασίας. Ο έρνέστης Λαρόσχης είχεν άρκετάν νούν τολμηροτέοαν κόρην ήθελε ταράξει.
ώσε νά κρίνη ότι ό γάμος, δστις έμελλε νά συναφθη δέν —Τί κρίμα νά μήν έχης τά έγγραφά σου, εϊπεν ό Μωήτον γάμος κατά κλίσιν,άλλά κατ’άρέσκειαν οικογενεια ρΐνος, κτυπών έπί τών ώμων τού Ερνεστου* καί σχε
κήν, ότι έμελλε νά σύνδεση έτι μάλλον τήν έκ μέρους δόν ό 'Εονέσττης παρ’ ολίγον έμελλε νά φανερώση τήν
τών δύω οικογενειών άμοιβαίαν ύπόληψιν καί αγάπην, απάτην τήν όποίαν μετεχειρίσθη, άν καί τό πράγμα
καί ότι ήθελεν είναι καταγέλαστος, ύποκρινόμενος ήτο δύσκολον, άλλ’ίκετευτικόν βλέμμα τής Ρόζης τόν
έρωτα αδύνατον έκ πρώτης όψεως νά γεννηθή, καί έσταμάτησεν.

«_0 νύξ έν τούτοις έπροχώρεΡ ένθυμηθέντες όθεν ότι ό περιδιαβάζοντα έαυτόν είς τούς ωραίους περιπάτους
γαμβρός δ’έτρεξε περί τάς 160 λεύγας καί ότι έπέρασε τού Τουρνί. Ελαμπεν έπί τού στήθους του τό παρά
τοεΐς ήδη ήμέρας έφ’ άμάξης τόν ύπεχρέωσαν νά με σημον τής λεγεώνος τής τιμής. ‘Η Ρύζα, σύζυγός του
ταβή είς τό προετοιμασθέν δι’ αύτόν μέρος καί ν’ ά- ήάη, συνεβάδιζε μετ’αύτού άπό τού βραχίονος του κραναπαυθή. Ο Μωρΐνος συνώδευσεν αύτόν είς τόν κοιτώ τουμένη, καί δύο ώραΐα τέκνα έπαιζον ένώπιόν των.
να του- ό πρώην έμπορος κάμμίαν ύπέρ αύτού μή έχων
Η σκηνή αύτή άλλάσσει* βλέπει ότι εύρίσκεται είς
φιλοτιμίαν, άλλ’ υπέρ τού γαμβρού του, ή μάλλον τό δημαρχικόν κατάστημα φέρων τό τρίχρωον σύμεΐπείν ύπέρ τής θυγατρός του πάντα πράττων, ύπε- βολον καί ότι ήτο Δήμαρχος ή Νομάρχης, ώς τού τό
χρίθη τόσον εύστόχως, ώστε έδειξεν εί; τόν γαμβρό» προεΐπεν ό Κ. Μωρΐνος, καί ότι τάχα ή αμαξά του
του ότι ύπέρ τοΰ συμφέροντος αύτού μ,όνουέφοόντιζεν, τόν περιέμενεν είς τήν αυλήν, διά νά τόν φέρη έκεΐείς τούτο περιστρέφων τήν όμιλίαν του.
θεν είς τού στρατηγού, όπου τόν περιέμενεν ή καλή
— Εως τώρα, τω εϊπεν επομένως, έχαιρες μετρίαν καί γλυκεία Ρόζα.
εύπορίαν, άν καί ανεξάρτητον, ό γάμος σου όμως
Τέλος όλαι αύταί αί κατά φαντασίαν εικόνες διέθέλει σέ κάμει πλούσιον. Αλλ’ εϊς τί θ’ άσχοληθής ; οαινον εζαλειφόμεναι καί ούδέν άλλο ίχνος άφίνουίδου εις τό τί σκε'πτομαι τόσας ήδη ήμέρας έρευνών. oat, είμή βαθύτατον καί ήσυχότατον ύπνον, ότε λάμΣύ έσκέφθης παντάπασι περί τούτου ;
ψις προσέβαλε τό κλεισμένα βλέφαρά του καί ή έπαφή
Ο Ερνέστης ώμολόγησεν ότι παντάπασι τούτο δέν χειρός έπί τών ώμων του έξύπνησεν αύτόν άπό τόν
τού ήλθε κατά νούν μέχρις εκείνης τής ήμέρας καί λήθαργον καί τόν ήνάγκασε ν’ άνοιξη τούς οφθαλ
ότι φιλολογικαί σπουδαί καί διασκεδάσεις νεανικαί ή μούς του.
σαν τό μόνον άντικείμενον τών ασχολιών του.
Εγερθείς ούτως αίφνιδίως άπό τόν βαθυν ύπνον ό
Αλλ ό Κ. Μωρΐνος καταφοονητικώς πως τω είπε* Ερνέστης άνεσηκώθη έπί τοΰ αγκώνος καί ε’κάθισεν.
Ταύτα είναι τρέλλαι τής νεότητος τάς οποίας πάς Αφού δέ οί οφθαλμοί του συνήλθον ολίγον άπό τήν
φρόνιμος άνθρωπος πρέπει ν’ άοήση κατά μέρος. Φίλε προσβολήν τού φωτός καί έδυνήθη νά διακρίνη τά
μου, απαιτείται στάδιον διά σέ καί τό στάδιον αύτό αντικείμενα, ό νοΰς του άκόμη δέν έδύνατο νά πις*εύ«ού τό ανοίγει ή νέα τύχη σου καί σέ χαράττει τήν ση τήν πραγματικότητα τής οπτασίας αύτής, Είχεν
όποίαν οφείλεις νά βαδίσης οδόν. Ακουσον λοιπόν. ήδη χτυπήσει ή τρίτη μετά τό μεσονύκτιον καί όλοι
Η προΐξ τής θυγατρός μου είναι όλη είς μετρητά. Σύ έν τή οικία έκοιμώντο, ή δέ θύρα του ήτο καλώς
έχεις ήδη κτήμ.ατά τινα είς Βορδώ, είς αύτά θέλεις κλεισμένη* άλλ’ έν τούτοις ή Ρόζα ίστατο όρθια είς
προσθέσει καί άλλα π. χ. άγοράζων κτήμά τι είς τού; πόδας τής κλίνης, τόν ίδιον στολισμόν τής έτόν νομόν, καί μίαν οικίαν έντάς τής πόλεως. Totou- σπέρας φέρουσα, λύχνον δέ είς τάς χεϊρας της κρα
τοτρόπω έγγεγραμμένος είς τάν κατάλογον τώ» μάλ τούσα.
λον φορολογούμενων, θέλεις είσέλθει ώς τοιούτος είς
— Θεέ μου! έφώναξεν ό Ερνέστης, βεβαίως, κυρία
τό Δημοτικόν Συμβούλιόν καί έκεϊθεν κατά φυσικόν μου, κάτι άπευκταΐον σάς συνέβη! μήπως ό πατήρ
λόγον εϊς τό επαρχιακόν, καί τότε δέν μένει παρά σας... μήπως ή μ.ήτηρ σας... ποιον δυστύχημα ήκοέν μόνον βήμα άκόμη διά νά έκλεχθης καί Βουλευ λούθησεντής. Γράφεις δύο τρεις διατριβάς ή περί κοινοτικών
— Ολοι κοιμώνται πολλά ήσυχα άπεκρίθη ή Ρόζα
ό&ών, ή περί αμπελουργίας καί τούτο φθάνει διά νά
θέτουσα έπί τής τραπέζης τής νυκτός τόν λύχνον.
«ί άναδείξη βουλευτη'ν. Βουλευτής δέ γενόμενος εύ- Επειτα δέ έκάθισεν έπί τίνος άνακλιντήρος ρίπτουσα
Χάλως γίνεσαι καί Νομάρχης. Εάν λοιπόν Ερνέστη τήν κεφαλήν της εις τάς δύο χεΐράς της.
τό θέλης, έάν αγαπάς τήν σύζυγόν σου, τήν οίκεγέΟ Ερνές-ης ός·ις είς τά όνειρόντου εϊχεν ΐδεΐ τήν Ρόζαν
νειαν καί τά τέκνα τά όποια θέλεις αποκτήσει, άφεύάπό τού βραχίονος αύτού κρατούμενης έαυτόν δέ θαυμάΧτ<ος γίνεσαι, πριν ή παρέλθουν πέντε έτη, καί Βου
ζοντα έρωτικώς πως τά τέκνα τά όποια αύτή τώ
λευτής καί Νομάρχης τής Γιρόνδης ή Δήμαρχος τού
έδωκεν, έδέησε πρώτον ν’άναλάοη καλώς τάς αισθήσεις
Βορδώ. Καθ’ όσον αφορά έμέ, έγώ δέν θέλω τίποτε,
του, διά ν’άπομακρύνη άπ’αύτού τάς φανταστικά; αύτάς
έπρόσθεσεν ό Μωρΐνος. Αλλά τί διάβολο»! εϊς παλαιός
εικόνας, τόσον ζωηρώς έτι είς τήν φαντασίαν του ένέργοστασιάρχης, πενθερός πολιτικού άνδρός, δέν θά
τετυπωμένας. Η Ρόζα έγειρουσα τήν κεφαλήν της καί
λάβη καί αύτός καν έν παράσημον ·,
έκβάλλουσα άπό τόν δάκτυλόν της τό προσφερδέν αύτή
Ταύτα είπών ό Κ. Μωρΐνος άπεσύρθη άφίνων τέλος
τό έσπέρας παρά τού Ερνεστου δακτύλιον, τό πα
πάντων ολίγον ελεύθερον τόν Ερνές·ην,ός*ις άπό τόν κό
ρουσιάζει είς αύτόν χύνουσα δάκρυα θερμά, μέ φωνήν
πον είχε πλέον άπαυδήσει, καί τού όποιου έκλειαν οί οφ
δέ διακεκομμένην καί γοεράν,
θαλμοί άκουσίως. Εϊς μάτην δέ έπροσπάθειβιάζων έαυτόν
— Δέν είμαι, τώ λέγει, κύριέ μου, άξια τοϋ δώρου
είς αγρυπνίαν. Ακουσίους όθεν ύπεχούρησεν είς τόν ύπνον,
τούτου,
τό όποιον προέρχεται άπό τήν μητέρα σου*
Χαί κλείσας τήν θύραν εξεδύθη ε’ν τάχει* σβύσας δέ τό
Λάβε
το*
δέν είμαι αξία νά γενώ σύζυγός σου, είμαι
έρριψεν εαυτόν έπί τής μαλακής κλίνης, ή προνέα
ήτιμασμένη.
5»ρασκευή τής οποίας έτίμα τήν φροντίδα τής Κ.
Τοιαύτα άκούων ό Έρνέσ^τος, άνεσηκώθη καί έπί
Μωρίνου καί ύπνος βαθύς κατέλαβεν αύτόν.
τής
έδρας καθίσας αποβάλλει τό δακτύλιον, τό όποιον
Μόλις όμως έκλεισε τά ομματά του καί παρουσιά
ζονται αύτώ εικόνες, τάς διαφόρους σκηνάς εις άς ή νέα τφ έπέστρεφε καί φιλεΐ τάς χεΐράς της, άφλ
Ίαρευρεθη παριστάνουσαι, καί τάς έλπίδα; αί ά- αύτή πίπτουσα είς τούς πόδας τής κλίνης, χύνει
ποΐαι παρά τοΰ Μωρίνου τώ έδόθησαν. Είδε καθ’υπνον κρουνηδόν δάκρυα* νικήσασα όμως μετ’ ολίγον τήν
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λύπην της, έσηκώθη πάλιν καί έκάθισεν εϊς τούς πόδας, αύτήν δύνασθε άκόμη εύκολώτερον νά γνωοίσητε άπό
τά στενά παράθυρά της καί άπό τήν ξυλίνην κορω
τής κλίνης,

— Σύ, κυρία μου, σύ νέα ήτιμχσμένη! Μήν τό πι- νίδα ήτις σκεπάζει τήν πρόοψίν της. Είς τήν οικίαν
στεύης! Τά πρόσωπόν τής νεάνιδο; άνέλαβε τήν συνή αύτήν κατοικεί ό Κ. Κάρολος Δελβέν, καταγόμενος
θη έκφρασιν τ&ΰ γχληνιαίου καί ήσυχου χαρακτήρός διά’τήν δυστυχίαν μου! άπό προπάτορας οί όποιοι κα
της. Η λυπηρά έξομολόγησις καί ή όρθή κρίσις της, τέχουν μέρος εϊς τάς σελίδας τής ιστορίας μας, κατά
έδιδαν είς αύτήν νά εννοήση ότι, καί άν είχε νά προς διαφόρους έποχάς, κατ’ έξαίρεσιν δέ είς τήν έποχήν
θέση τι πρός περισσοτεραν έξήγησιν τού συμβεβηκότος, τής Σφενδόνης, ό Κ. Αελβέν τού οποίου ή οικογένεια
δέν ίδύνατο είμή νά δικαιολογήσωσιν αύτήν ένώπιον ουδέποτε υπήρξε πλουσία, ήδη εύρίσκεται ολως ενδεής,
έκείνου, τόν όποιον ήλθε ζητούσα έν τή σιωπή, πρό πολλού καιρού έχασε καί τήν μητέρα του καί τόν
τής νυκτός διά νά τώ άποζαλύψη τήν έντροπήν της πατέρα του. Ζή δέ μέ γηραιόν τινα υπηρέτην του,
καί ετι μ.άλλον τήν δυστυχίαν της. Εννόει δε ότι τό οστις τόν είδε γεννώμενον καί δστις δέν τόν έγκατέκίνημά της αύτό ήτον έντιμον καί γενναϊον’ άνέλαβε λειψε ποτέ, διότι είχε κλίσιν πρός αύτόν, ή νά εΐπώμεν καλήτερα, πρός τό όνομά του. 0 Κ. Δελβέν είχε
λοιπόν τό θάρρος καί είπε πρός αύτόν.
— Κύριέ μου! γνωρίζω ό'τι με είδες μικοάν, άλ μικρότατον εισόδημα έξαοκοϋν εϊς*τήν διατήρησίν του,
λά τοιαΰτας αναπολήσεις ό καιρός εξαλείφει άπό τήν όσον έχει είς τών υποδεεστέρων υπαλλήλων. Αλλ’έκτάς
μνήμην του άνθρώπου καί πιστεύω ότι τούτο καί είς τού αμφιβόλου τής καταγωγή; του πλεονεκτήματος,
τούς δύο μας συνέβη. Τό βέβαιον είναι ότι μόνον πρό ό Κ. Δελβέν έχει άνάστημα υψηλόν, πρόσωπόν ώραιόμικρού σάς έγνώρισα .... μολαταύτα μόνον τατον καί είναι στολισμένοςμέ δλας τάς χάριτας καί τά
είς υμάς δύναμαι νά έχω τάς ελπίδας μου .... θέλγητρα τής νεότητας. Με πολλά ολίγους έχει σχέσιν
Σεις είσΟε ό μόνος προστάτης μου, ό μόνος φίλος μου. άλλ’ άγαπάται άπ’ όλους σχεόόν εις τόν Βάλτον, όπου
Θεέ μου! τί μέλλω νά γίνω άν ήπατήθην είς τήν περί οί Δελβένοι άπό διακοσίων ήδη έτών κατοικοϋσι. Σάς
ύμών κρίσιν μου; τί θά γίνω άν μού άρνηθήτε τήν λέγω έπίσης άναγκαζομένη νά ομολογήσω τήν αλή
συνδρομήν σας ;
·
θειαν, ότι αυτός άγαπάται καί θεωρείται ώς από
— Κυρία μου, τήν άπεκρίθη ό Ερνέστης, άπό τήν γονος οίκογενείας πάλαι ποτέ ίσχυράς καί διακεκρι
στιγμήν καθ’ ήν σάς είδον άφοσιώθην είς σάς. Σύζυ μένης, άλλά τήν οποίαν ή τύχη δέν ηύνόησε ποτέ. Με
γον, φίλον, προστάτην, δπως θέλετε ονομάσετε με· τόν παραμικρότερον χαιρετισμόν, μέ τό παραμικρόν
πιστεύσατε καί έχετε εις έμέ δλας τάς έλπίδας σας. μειδίαμα έλκύει πρός έαυτόν πάντων τήν εύγνωμοσύ— Τά γνωρίζω, άπεκρίθη ή Ρόζα, με τήν πεποίθη νην καί τής γενικής ταύτης εύνοιας ποτέ δέν έφάνη
ση» έκείνην ήν δύναται νά σχηματίση έν έαυτή γυνή ανάξιος· άν δέ ή εύνοια αύτή περιορίζεται έντός τών
τό διορατικόν έκ τής δυστυχίας πρωίμως λαβούσα. γειτονικών οδών, ούχ ήττον όμως είναι έντιμο»;. ΔύΟ πατήρ μου, έπρόσθεσεν αύτή, είναι δρμητικός, άλλά σκολον ήτο τού νά μή συναντώμεθα συχνά μετά τοϋ
ταυτοχρώνως καί άδυνάτου χαρακτήρός. Με άγαπά νέου τούτου καί μάλιστα πέρισυ είχομεν ούτω πως
τοσούτον, ώστε δέν δύναμαι νά φοβηθώ σπου- διαθέσει τό πράγμα, ώστε νά πολλαπλασίάσωμεν τάς
δαίως τήν οργήν του. Αλλ’ ούτε νά μέ συμβουλεύση, συναντήσεις μας. Εξέρχομαι πάντοτε μετάτής μητρός
ούτε νά μ έκδικήση δύναται. II μήτηρ μου ωσαύτως, μου καί σπανίως πεζή. Αμα δέ ή αμαξά μας έξήρχετο
άν μάθη τήν περίστασίν μου αύτήν, θέλει κάμει τούτο είς τόν δρόμον, ό Αελβέν ήτον είς τήν μίαν^, τήν άλλην
γνωστόν τοΐς πάσιν, όχι μέ σκοπόν νά μέ τιμωρήση, άκραν αύτού. Πληροφορηθείς ότι τός-ρατήγημά του τού
άλλά διότι δέν θέλει δυνηθή νά κρύψη τήν άπελπι- το παρετηρήθη άπά τήν οικογένειαν μου, παρουσιάσθη
σίαν της. Καί πάλιν σάς λέγω, ότι άν δέν έλθετε εις είς τόν πατέρα μου μέ σκοπόν νά μέ ζητήσρ σύζυγόν
βοήθειάν μου έχάθηκα καί άλλο καταφύγεον δέν έχω του. 0 πατήρ μου είναι μεν άνθρωπος τού λαού καί
παρά τόν βίαιον θάνατον!
νεόπλουτος, δέν έχεε όμως καί τάς ελλείψεις τάς
‘Η νεάνις δεν έκλαιε πλέον, ώς άνωτέρω εϊπομεν, όποιας έχουσιν οί συνήθως τοιοΰτοι.
Τήν ευγένειαν μοί φαίνεται ότι έζήλευσε καί αύτός,
ητον ολως ήσυχος καί γαληνιαία, ώμίλει δέ μέ κο
σμιότητα έχουσαν τό αφελές, τό σαφές καί πειστικόν άλλά δέν έχει σκοπόν νά συνάψη καί συγγένειαν μετ
τά όποια έφερον εις έκστασιν τόν ’Ερνέστην, όντα καί αύτής, φρονών ότι αύτή δέν υπάρχει· μή έννοών δέ αύ
αύτόν χαρακτήρός αποφασιστικού καί δείξαντα είς τήν καί ούτε φροντίζων διά τάς αξιώσεις της πιστεύει
πολλάς τοϋ βίου του περιπέτειας έαυτόν ύπέρτερον, καί ότι ούτε δίδει τι ούτε άφαιρεϊ τά λαμπρόν καί εύέπί τών πλέον απεγνωσμένων πράξεων. Απεκρίθη λοι γενοΰς καταγωγής όνομα, δέν έχει δι’ αύτόν μαγικήν
δύναμιν.
πόν εις τήν νέαν αύτήν μέ σιγαλήν φωνήν.
Είς τό άτομον λοιπόν τού Κ. Δελβένου δέν έβλε*
— Κχετε δίκαιον, κυρία μου, είμαι πρόθυμος νά
σάς δουλεύσω.
πεν είμή νέον πτωχόν, άργόν καί άνευ τίνος επιτηδεύ
— Θέλω λοιπόν σάς διηγηθή, έπανέλαβεν ή νεάνις, ματος. Τοιούτον δέ γαμβρόν δέν τόν έκρινε κατάλλη
λυπηράν ιστορίαν, καί άπό τήν σειράν τής διηγήσεώς λον, καί κατά συνέπειαν τόν έκαμε νά τό έννοησφ,
μου θέλετε έννοήσει ότι τήν παρουσίαν μου ενταύθα είπών
— Κύριέ μου, έγώ παραίτησα τά έμπόριόν μου καί
κατά τοιαύτην ώραν μόνη ή τιμιότης ύπηγόρευσεν.
Αύριον δύνασθε νά παρατηρήσητε ότι εις τό τέλος σχεδόν τόν κόσμον· ούτε σχέσεις πλέον έχω, ούτε πίτής ύδοϋ όπου κατοικοϋμεν κεΐται πεπαλαιωμένη τις στιν έμπορικήν δέν ήξεύρω λοιπόν κατά τι δύναμαι
οικία καί καπνισμένη, χρονολογουμένη δέ καθ’ όσον ό- νά σάς φανώ χρήσιμος· βεβαίως είς τήν οικίαν μου δεν
μολογεΐται, άπό τόν δέκατον εκτον αιώνα. Τήν οικίαν έρχεσθε δι’άλλον σκοπόν ςταρά διά νά ζητήσετε τήν θυ·
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γατέρα μου· άλλ’ έάν άπαΐώμαι κατά τούτο, εννοείτε τέρμα τού όποιου εκειτο σκιάς έχουσα θύραν είς δρόμο»
ότι αί έπισκέψεις σας δύνανται νά τήν βλάψωσιν. "Αν τινά έρημον. Τήν νύκτα ήδυνάμην ευκόλως νά ύπάγω
όμως εννόησα τά πράγμα, οφείλω νά σάς ειδοποιήσω,) εϊς τόν τόπον αύτόν λαμβάνουσα είς τήν εξουσίαν αου
ότι διά τήν κόρην μου ίχω σχίδια όχι παντάπασι τό κλειδίον τής θύρας εκείνης. Χωρίς δέ νά ύποσύμφωνα μέ τά έδικά σας, καί ήδη τά περί αύτής κρύψω τήν βαρύτητα τής πράξεως, άπεφάσισα άπεοιάλλως διέθεσα.
σκέπτως ν’ ακολουθήσω τήν κλίσιν τής καρδίας μου
0 Κ. Δελβέν άπήντησε όμολογών τόν διακαή πρός νά υποδεχθώ είς τό άπόκεντρον αΰτό μέρος άνθρωπον
τήν θυγατέρα του έρωτα του- ούτε περί τής εύγενούς άγαπώντά με καί έκθέσαντα τήν ζωήν του διά νά μέ
καταγωγής του, ούτε περί τής ένδειας του λόγον έκα άποσπάση άπά μισητόν γάμον.
Τρέμουσα, πλήρης δέ ταραχής καί συγχίσεως ήνοιμε· περιωρίσθη δέ μόνον νά παραστήσ·»! είς τόν πατέρα
μου ότι ζητών με διά σύζυγον πράττει τούτο καθ’ ξα τήν όλεθρίαν έκείνην θύραν καί έδέχθην εκείνον δΰπαγόρευσιν τού ακαταμάχητου έρωτός του τόν όποιον στις έμελλε νά μέ άτιμάση.
μόνον ό θάνατος δύναται νά έξαλείψρ. .Αλλ’ ό πατήρ
έδώ ή Κ. Ρόζα έσιώπησε καί μ’ όλην τήν έπ’ αύ
μου τόν παρεκάύεσε νά διακόψη τάς έπισκέψεις του, τής ίσχύν της δάκρυα άφθονα κατέβρεξαν τάς παρειάς
καί αύτός ύπήκουσεν. II μήτηρ μου έν τούτοις δέν συν- της καί οί λυγμοί της διέκοψαν τήν ομιλίαν της. ό
εμεοίζετο τού πατρός μου τάς ιδέας καί δέν έδειξεν είς ’Ερνέστης έμενεν .ακίνητος καί μήτε λέξιν δυνάμενος
τόν Δελβέν αποστροφήν, ώς αύτός. Εκ τούναντίου μά νά προφέρη. Η νεάνις άνέλαβε πάλιν τόν λόγον.
λιστα τή έφαίνε,το καταλληλότατος καί διά τήν συγ
— 0 Δελβέν έδειξε πρός εμέ σέβας τοσούτον, όσον
γένειαν. αύτήν ήθελεν ένασμενίζεσθαι θεωρούσα ώ; πρός θεότητάτινα εδύνατο νά προσφέρη. Εκλαυσε τήν
καύχημα τού ν’ άκούϊ) έμέ φέρουσαν τόν τίτλον τής τύχην του θεωρών ταυτοχρόνω; καί δυστυχή έαυτόν
κομήσσης, διότι τοιούτον βαθμόν εύγενείας έφερεν ό Κ. καί εύτυχή διά τόν έρωτα τόν όποιον ήδυνήθη νά
Δελβέν. Αλλά τό πράγμα δέν έμενεν έως έδώ· ο,τι μ’ ε’απνεύση, διότι τού πατρός μου ή σκληρότης έφεσυνέβη είς τήν οικίαν μας διεδόθη εις όλην τήν γει cov αύτόν είς απελπισίαν ήτο πτωχός καί τούτο ήτο
τονίαν. Ο Βάλτος είναι ώς μία μικρά πόλις, καί ό τό μόνον σφάλμα του. Κατηοάτο λοιπόν τόν πλούτον
λοι έλαβον μέρος υπέρ τού έρωτος τού καλού καί μου, επεθύμει νά είμαι ενδεής, αύτός δέ νά έχη τά
αγαθού αύτού νέου, είς δν μόνος ό πλούτος έλειπε πλούτη τοϋ Κοοίσου διά νά τά προσφέρη εϊς τού; πόδας
οιά νά καταστήστ, τά όποια έλαβε πλεονεκτήματα άπό μου. όταν έμαθε ότι άλλος έπροτιμήθη, ό θυμός του,
τήν καταγωγήν του καί τήν ανατροφήν του επωφελή. ή λύσσα του, ή λύπη του δέν είχαν πλέον όρια. Τόν
Κατέκρινον λοιπόν τόν νεόπλουτον πατέρα μου διότι υποψήφιον γαμβρόν ώς άσπονδόν του έχθρόν έθεώρησε,
κατεφρόνει τιμίαν συγγένειαν καί δυναμένην νά κατα τόν έπροκάλεσεν είς μονοααχίαν, άλλά χωρίς πρό;
, νηστι τήν θυγατέρα του ευτυχή, ό Κ. Αελβέν μοί έ τούτο ν’ άναμίξη τό όνομά μου, ξένη» τινά δλως
γραψε, τού πάθους του τήν θ<ομότητα εξομολογούμε τής οίκογενείας μου καί έμού εδρών άφορμήν, καί
νος και όρκιζόμενος, καί τοι τού πατρός μου άρνου- με τά δάκρυα είς τά ομματα ώμολόγει ότι δεν έπίμένου τήν συγκατάθεσή» του, νά μένη πιστός μέχρι στευε ν’ άνταγαπαται τόσον παρ’ εμού, όσον ή δι’έμέ
τάφου. Εζήτει δέ νά μάθη, άν τό αίσθημά του αΰτό ήοωϊκή του ποάξις άπήτεί.
άπήρεσαεν εϊς έμέ.
Τέλος ή ελπίς του ήμην έγώ μόνη καί άπό έμέ
Επραξα τήν άνοησίαν ν’άποκριθώ είς τήν επιστο όχι μόνον ή ευτυχία του έκρέματο, άλλά καί αύτή ή
λήν του· άλλ’ άν τό σφάλμα μου ήτο μόνον ή πράξις ζωή του. Είς τούς λόγους τούτους ύπήρχεν άντίφαμου αύτή, είπεν ή Ρόζα ερυθριάσασα, έπαθον καί έγώ σις, διότι έγώ ήμην ή μοναδική αίτια τοϋ χυθέντος
ό Δελβέν δέν μ’ έλεγεν όλην τήν
ό,τι ή μήτηρ μου, ό,τι οί γείτονες μας, οί όποιοι αίματος καί
έλαβον τόσον μέρος ύπέρ τοϋ Κ. Δελβέν. Κατεγοη- αλήθειαν. Αλλως, πώς ήτο δυνατόν οδτως έξαίφνης
τεύθην κ έγώ, καί ίσως περισσότεοον αύτών. Αλλ’έν νά διαλυθή τό συμφωνηθέν συνοικέσιο·». Αλλ’ ό νέο;
τούτοις ό πατήρ μου επιθυμών τήν άποκατάστασίν αύτό: τοϋ οποίου ή όψις με είχε καταγοητεύσει καμου ήλθεν είς διαπραγματεύσεις διά νά μέ συζεύξη τώοθωσε μέ τήν στομυλίαν του μέ τό μελωδικόν
. με τόν υιόν φίλου του τινός. Η ύπόσχεσις έκατέρω τής φωνής του καί τήν έξιδιασμένην χάριν ήν εϊχεν
θεν έόόθη καί προτού μάλιςα λάβω γνώσιν τοϋ πράγ είς τούς τρόπους του καί τήν όποιαν πρώτη·» φοράν
ματος εϊχεν ήδη υπογραφή καί τό συμβόλαιο·», ό είς αύτόν είδον, κατώρθωσε λέγω νά μή σαγήνευσήΑί συνεντεύξεις μας λοιπόν έπολλαπλασιάσθησαν
εκλεχθείς αύτός παρά τοϋ πατρός μου σύζυγος παρουσιάσθη καί διετάχθην νά τόν υποδεχθώ καλώς, καί ό Δελβέν εδοισκί πάντοτε άφορμήν νά καταστήση
καί ήθελον ίσως μπακούσει μέ όλο·» τόν όποιον πρός αύτά; αναγκαίας, ποτέ μέν άναγγέλλων μοι ότι ειχεν
τόν Δελβέν έτρεφον έρωτα, άν τήν επιούσαν δεν μάς εϊδησιν τινα άναγκαίαν^νά μοί άνακοινώση, ποτέ δε
εφερον τήν εϊδησιν ότι ό νέος ούτος έπληγώθη βαρεως ότι εϊχεν νά μοί προτείνη σχέδια κατάλληλα να καταεί; μονομαχίαν τινα, καί ότι παρητεΐτο της μετ’ πραυνωσι τόν πατέρα μου. Μ’ έφέρετο όμως πάντοτε
έμού συ,εύξεως. ό γάμος λοιπόν αΰτό; διελύθη. Αφί- μέ τό μεγαλήτερον σέβας, ώστε ή επικίνδυνος αύτή
νω όε ύμάς νά έννοήσητε ότι ό προκαλέσας τήν μονο συναναστροφή μεχριξ έκείνου ήτον πλήρης άθωότητος.
μαχίαν αύτήν ήτο ό Δελβέν, δστις μοί έγραψε δικαιο Ούτως (πέρασαν 'τρεις ‘μήνες, ότε συγγενής τις τή;
λογούμενος, καί ϊσχυριζόμενος ότι δέν ήδύνατο νά μητρός μου έζήτησε τήν χεΐρά μ°υ. Τή'1 άπό τό μέρος
■^ράξη τούτο αρκούντως δι’ επιστολής, μ’ έζήτει προ αύτό πρότασιν ή μήτηρ μου έθεώρησε κατάλληλόν, ώς
σωπικήν συνέντευξιν διά νά κατορδωθη &έ τούτο τού επιθυμούσα τά πλούτη τοϋ πατρός μου νά διέλθωσιν
έφαίνετο εΰκολον, καθ όσον ή οικία είχε κήπον είς τό είς χεϊρας συγγενούς της, χωρίς νά ένθυμυθή τήν

όποίαν έως τότε ύπερ τοϋ Δελβέν έδειξε καλήν 8ιί— 0 Κ. Δελβέν, έπρόσθεσεν αύτή, έξήσκησεν έπ*
θεσιν. 0 Δελβέν τόν νέον αύτόν μνηστήρα συναντήσας έμοΰ άμέσως έξουσίαν απόλυτον καί εύκόλως μέ έπειμέ άμετρο* ύψηλοφοοσύνην, καί μεγάλως άπειλήσας, σεν είς τό νά παραδεχθώ σχέδια φυγής, ής ό
έμπόδισεν άπό τοΰ νά σκέπτεται πλέον περί έμ,οΰ, κρότος ήδύνατο ν’ άναγκάση τούς γονείς μου είς τό
ώστε κατέστη πάλιν άναγκαϊον τοΰ ν’ άποποιηθή καί νά μέ νυμφεύσωσι μετ’ αύτοϋ. Ετοιμοι δέ εΐμεθα
αύτός τόν σχεδιασθέντα γάμον. Αλλά τοιαύτη «^α ν’ άναχωρήσωμεν είς μεμακρυσμένην επαρχίαν, δπου
γωγή κατέστρεψε διά παντός τάς ελπίδας τοΰ Δελβέν, εμέλλομεν νά κρύψωμεν τήν εύτυχίαν μας, ώς τήν
τόν όποιον κατ’ εκείνον τόν χρόνον ε’μμανώς ήγάπων. ώνόμαζεν αύτός, ήτο δέ ή χθεσινή πρός έκτέλεσιν τής
Ο πατήρ μου ώμωσε δτι προτιμά ν’ άφήση τήν πα άποφάσεώς μα; προσδιωρισμενη ήμερα, καί ήμεΐς
τρίδα του, παρά νά ίδή τήν θυγατέρα του σύζυγον δέν ήθέλετε εΰρει τήν σύζυγον, ήν τόσον μακράν
τοϋ Δελβέν, και ή μήτηρ μου τούς αύτούς δρκου; έκα- ήλθετε νά ζητήσετε, καί τήν όποίαν, κύριε, δέν θά
με χωρίς ποσώς νά φροντίσωσι νά πληροφορηθώσι νυμφευθήτε, διότι δέν είναι αξία υμών.
περί τών πρός τόν Δελβέν αισθημάτων μου, μή κατα-j
— Χθές λοιπόν είπεν ό ’Ερνέστης.
δεχόμενοι ούτε καν ν’ άκούσωσιν άν έγώ ήγάπων τόν ί
— Χθές, έξηκολούθησεν ή Ρόζα, ό Κ. Δελβέν μοί
άνθρωπον τοΰτον, τόν όποιον εολεπον ότι άπεμάκρυνι έγραψεν δτι μαθών πώς ό πατήρ μου μέ νυμφεύει μέ
τούς μνηστήρας μου καί τοΰ όποιου ό καταδιωγμός τόν υιόν πλουσίου τίνος φίλου του, καί οτι ό νυμφίος
είχεν ήδη διακωδονισθή. Φαίνεται ότι τόσον ό πα 'έφθασεν τήν ήμέραν αύτήν, καί άπαυδήσας έπρόσθετεν
τήρ μου, όσον καί ή μήτηρ μου εις τήν ούσιώδη δήθεν άπό πάλην άτελείωτον, μοί έφανέρωνεν δτι δέν
ταύτην περίστασιν δέν έλάμβανον πρό οφθαλμών τά έπεθύμει νά έμβη είς μίαν οικογένειαν άποβάλλουσαν
αισθήματα του παντελώς, άλλ’ άπήτουν μόνον ξηράν αύτόν αείποτε. Μάλιστα έλεγεν οτι θέλει γράψει πρός
ύπακοήν. Αλλ’ ό έρως τοΰ Αελβέν έν τούτοις ηΰξανε τόν πατέρα μου ειδοποιών αύτόν οτι δέν έχει πλέον
καί ήδη μ’ εκαμνε τολμηράς περί φυγής δήθεν προ νά φοβήται ούδέν πρόσκομμα έκ μέρους αΰτοΰ. Τήν
τάσεις, περί τής άπό τής πατρικής τυραννίας απαλ έπιστολήν αύτήν ό πατήρ μου έλαβε καθ’ ήν στιγμήν
λαγής μου, τής οποίας οί μισητοί υπολογισμοί ούδέ- είσήλθατε είς τήν αύλήν παρά τίνος τών υπηρετών
ποτε θέλουν ισοζυγίσει μέ τά αισθήματα τοΰ έρωτός έγχειρισθεϊσαν αύτώ. *Αν δέ έγνωρίζετε δ,τι τώρα παρ
του. Ταΰτα δέ λέγοντος, δάκρυ* άφθονα έχύνοντο άπό έμοΰ έμάθετε ήθέλετε τότε παρατηρήσει δτι ή άνάτούς οφθαλμούς του, άτινα τόν διέκοπτον, άπεκάλει γνωσις τής έπιστολής αύτής έδωκεν είς τόν πατέρα
εαυτόν τόν δυσιυχέστατσν πάντων τών άνθρώπων, μου άνακούφισίν Ttva, δώτι έφοβεϊτο πολύ τάς όράρτιων έμέ, ώς μή άνταποκρινομένην έξ αναλογίας είς μάς τοϋ Κ. Δελβέν, καί διά τοΰτο προπαρεσκεύασε
τόν έρωτά του. Τότε διεβεβαίωσα αύτόν περί τοΰ τά πάντα τόσον ταχέως ώστε ό γάμος νά μήν άναέρωτός μου καί ή ομολογία μου αύτή έξήρχετο έκ τοΰ βληθή παντάπασιν· έλαβε δέ δλα τά μέτρα, ώστε,
στόματός μου μέ φυσικήν τινα όρμήν.
μετά τήν τελετήν τοΰ γάμου, διά ταχείας άναχω— Αχ! έλεγεν, άπλοι όρκοι δέν δύνανται νά μέ ρήσεως, ν’ άποφύγετε τήν μανίαν του.
πείσουν. Είμαι πτωχός, καί ή πενία μου καί πατέρα
— Ο άνθρωπος αύτός σάς ήγάπησε, κυρία μου;
καί θυγατέρα άπομακρύνουν άπ’ έμοΰ.
είπεν ό ’Ερνέστης.
— »Τότε, είπεν ή Ρόζα, κλαίουσα, έπεσα είς τάς
— Ποτέ! άπήντησεν ή Ρόζα έμφαντικώς. Με άπεάγκάλας του, καί ο,τι δ έρως δεν έδυνήθη νά κατωρθώ- πλάνησε, χωρίς νά μέ άγαπήση! Βλέπων έαυτόν ύπό
ση, μόνος ό έλεγχος τής μικροψυχίας μοΰ άπέσπασεν. τής δυστυχίας περιστοιχούμενον, με έθεώρησεν ώς λείαν
— Τί πρέπει λοιπόν νά κάμω-, είπεν ό Ερνέστης, του, καί ώς μέσον τοΰ ν’ άποκτήση τά πλούτη τά
βλέπων τήν νέαν ύπό τής λύπης καταβεβλημένην, καί όποια τώ έλειπον. ϊδού ή αλήθεια! . · .
μή δυναμένην πλέον νά εξακολούθηση τήν ομιλίαν της.
— Φρονεί λοιπόν ότι ό πατήρ σας όέν έχει πλέον
Πρώτον ν’ άποποιηθώ τόν γάμον, εσω ήσυχος- θέλω κατάστασιν;
πράξει τοΰτο εις τρόπον ώστε ή άπομάκρυνσίς μου νά;
— Οχι, άπεκρίθη ή Ρόζα μετ’ αποστροφής, άλλ’
μή φέρη πλε'ον νέα παράπονα κατά τοΰ Κ. Δελβέν. αύτός ό Δελβέν έγένετο πλούσιος.
Αναδέχομαι ολον τό βάρος τής ύποθέσεως αύτής έπά
— Πλούσιος!
νω μου· θέλω δέ είπεϊ ότι έχω ύπόσχεσιν είς Βορδώ
— Ναί· εμαθον τοΰτο άπό τόν γηραιόν ύπηρέτην
πρός άλλην νέαν καί ότι είναι άδύνατον νά παραβώ του, εις δν μόνον έξεμυστηρεύθην τήν αδυναμίαν μου·
τήν ύπόσχεσιν μου. Επειτα δέ θέλω ομιλήσει ύπέρ τοΰ| είναι πλούσιος, Θειόν του τινά έκληρονόμησε άνελεύτυχοΰς Κ. Δελβέν. Ενόνοντες καί οί τρ?ϊς τάς προσ πίστως, διότι είχεν υιόν αύτός κληρονόμον τών αγα
πάθειας μας, τάς παρακλήσεις μας, τάς . - ·
θών του, καί τοΰ οποίου ό προσυμβάς θάνατος κατέ
— Αχ! άπήντησ&ν ή νεάνις· δέν μέ ένοήσατε καθ’ στησε τόν Δελβέν κληρονόμον μεγάλης καταστάσεως,
ολοκληρίαν. Ο Κ. Δελβέν μέ έγκαταλιμπάνει . · · ένώ πρότερον, ώς προεΐπον, δέν είχε παρά τήν οικίαν
Εν δσω ή νέα ώμίλει περί τοΰ αμοιβαίου έρωτός τήν όποίαν κατεβάρυνε μέ ύποθήκας διά νά διατηρήση
των, περί τών τοΰ ερωμένου της προσπαθειών, τόν έαυτόν. Τώρα πλέον είναι ιδιοκτήτης άπεράντων γαιών
όποιον αύτή είλικρινώς ήγάπα, έγκαρδιόνετο άπό τήν καί πολλών οικιών, τά όποια τώ παρέχουν ση
φιλαυτίαν ήτις ένυπάρχει φυσικώς είς μίαν γυναίκα; μαντικόν εισόδημα.
Πλέον χρείαν τοΰ πατρικού
διηγουμένην τό πάθος τό όποιον ένέπνευσεν. Αλλ’άν μου πλούτου δέν έχει,
ή κατάστασις του τόν
καί τό αίσθημα τής μεγαλοψυχίας άπεπλάνησεν άρκεϊ.
Ρίπτει τό προσωπεϊον καί μέ έγκαταλείαύτήν, ό,τι τήν έμενε νά διηγηθή ήτο δμως τόσον λυ πει μή ύποκρινόμενος έρωτα ψευδή, καί είς ούδέν διαπηρόν, ώστ? παρέλειψε τάς λεπτομέρειας,
λογιζόμενος τήν καταισχύνην μου ήτις θέλει έλθ?ι

— Βεβαίως διά να μονομαχήσης μετ’αύτοΰ, ώχριώκατόπιν τής άποπλανήσεώς μου! Αλλά τί τόν μέλλει;
περί τοϋ έρωτός μου περί τής στάσεως μου, περί τής σα είπεν ή νεάνις.
— Μάλιστα.
ζωής μου; Εγένετο πλούσιος· τοΰτο φθάνει. Χρείαν
— Αφες κατά μέρος τό σχέδιον αύτό· έξιστοροΰσα
δέν έχει πλέον νά ύποκριθή ! Δεν θέλει πλέον νά
τήν δυστυχίαν μου δέν είχον σκοπόν ν’ απαιτήσω έκδίέμβη εις τήν οικογένειαν τοΰ πατρός μου.
κησιν.
ό σκοπός μου δέν ήτον άλλος παρά νά εμπο
ή! δέν θέλω έπιζήσει εις τήν καταισχύνην μου
δίσω
συνοικέσιον, είς τό όποιον τοΰ πατρός μου ή
έξηκολούθησεν ή Ρόζα! Ούτε του πατρός μου τήν
οργήν, ούτε τής μητρός μου τάς κραυγάς φοβούμαι άγνοια σάς έσυρε καί ή χρηστή ύπόληψις ήν δι’ έμέ
δσον τήν ιδίαν μου καταισχύνην!............................ 1 εΐχετε. ό σκοπός μου ήτο νά μήν άπατήσω τίμιον
Αλλοίμονον! όποιον έντιμον καί γλυκύ μέλλον μέ ήτο άνθρωπον, νά μή ψευσθώ ενώπιον τοΰ ίεροΰ βωικοΰ.
προητοιμασμίνον, έάν ήμην όλιγώτερον άδύνατος . . . Σάς έπαναλέγω λοιπόν δτι δεν ζητώ έκδίκησιν.
— Βεβαίως, είπεν ό ’Ερνέστης, νά έκδικηθήτε δέν
Στοχασθήτε, είπςν ή Ρόζα ε’ρυθριάσασα, είς ποιον βα
δύνασθεδέν σάς χρειάζετε έκδίκησις, άλλ’ ικα
θμόν ήθελον είμαι ευτυχής, διότι μόλις σάς είδον
νοποίησες
.... Δυστυχής Ρόζα! σύ πλέον δέν α
καί εύρον τήν τόλμην νά σάς κάμω τήν ταπεινωτικήν
γαπάς
τόν
Δελβέν, δέν τόν υπολήπτεσαι πλέον, καί
Ταύτην έξομολόγησιν! Αλλα μήπως γνωρίζω καί έγώ
μολαταύτα
είσαι
καταδικασμένη νά γενρς σύζυγός του
τί μέ οδηγεί είς τούτο; ’Εσωτερική τις ώθηοις μυ
στηριώδης ή'τις άκουσίως μάς προσκολλά είς τήν ζωήν καί δέν πρέπει λοιπόν ν’ άποθάνρ.
— θεέ μου! άλλ’ άν φονευθρς σύ, έκραύγασεν ή
καί σκέψεις άλλαι, συνενούμεναι είς τόν νοΰν μου, μέ
κρατούν είς τά χείλη τοΰ κρημνού. Εχω άρα τό δι Ρόζα.
— ‘Η άπόφασίς σου τοΰ ν’ άποθάνης, είναι άπόκαίωμα νά διαθέσοι περί τής ζωής μου καί νά ύποπέσω είς διπλοΰν έγκλημα; Αχ! κύριέ μου! ή κεφα φασις δεικνύουσα χαρακτήρα άδύνατον, τό κατόρθωμα
λή μου φλογίζεται, ή καρδία μου πάλλει μέ βίαν, δέν είναι μέγα. Τού.αντίον είναι έργον ηρωικόν ή μεθ’
δέν γνωρίζω ούτε τί κάμνω, ούτε τί πρέπει νά κάμω. υπομονής προσδοκία τών συνεπειών σφάλματός τίνος.
Λάβε ποό οφθαλμών τοΰ λοιπού δτι σέ είναι εύκολώτεΤοΰτο μόνον .γνωρίζω δτι είμαι δυστυχής !
— Εΐμεθα Τώ δντι δυς-υχέστατοι, είπεν ό ’Ερνέςης ρον ν' άποθάνης παρά \ά ζήσης μέ τόν Δελβέν· καϊ
λαμβάνων τήν κατάψυχρον χεϊρα τής Ρόζης. Ανταγα- μολαταύτα ή μετ’ αύτού σύζευξίς σου είναι μία τών
πώμεθα, άλλά σειρά δυστυχών περιστάσεων, άκουσίως εύτυχιών τάς οποίας δύνασαι ν’ άπολαύσης.
0 πατήρ σου είναι γε'ρων. Σύ δέν έχεις άδελφόν.
άπομακρύνει τόν ένα τοΰ άλλου.
— ’Εγώ! σάς αγαπώ! άπεκρίθη ή νεάνις μετά τρό πόϊος λοιπόν θά όμιλήση περί σοΰ, άν έγώ δέν πράξω
τοΰτο, ό μόνος τής οίκογενείας σου φίλος; ’Ερχόμενη
μου.
— Μάλιστα, άπήντησεν λυπηρώς ό ’Ερνέστης, δ τήν νύκτα ένταΰθα δέν ώδηγήθης άπ’ δλους αύτούς
σον ■/.’ έγώ σέ αγαπώ. Ο Θεός είναι μάρτυς δτι άπό τούς στοχασμούς, δέν έλαβες ύπ’ όψιν τόν κίνδυνον
τήν ώραν καθ’ ήν σε είδον έθαψα τό γεννώμενον πάθος εις 3ν μέ έκθέτεις. Είς τοΰτο δέν σέ παρεκίνησεν ή
εις τήν καρδίαν μου άπό φόβον μήπως δέν πιστευθή αιτία τής τιμιότητος, ήτις άλλως σέ ήνάγκασε νά
έάν τό έφανέρουν. Καί καθ’οσον τό πάθος αύτό είσήλ με όμολογήσης τά περί τής στάσεως σου, διότι αύτή
θεν αΐφνιδίως, κατά τοσοϋτον έννόησα δτι σύ μόνη; ή αιτία είναι δευτερεύουσα. Ο,τι σέ έφερεν έδώ ήτον
δύνασαι νά έπιφέρης τήν εύτυχίαν τής ζωής μου. Καί ή άνάγκη τοΰ νά ευρης ψυχήν αδελφήν τής έδικής σου
δταν έφάνης έγείοουσά με τοΰ υπνου, έγώ τήν εικόνα καί νά διάχυσης παρ’ αύτή τάς λύπας σου. Καί πάλιν
σου ώνειρευόμην . . . Αλλά σύ είσαι έξ εκείνων τών σέ τό λέγω, Ρόζα, δ,τι σέ ώδήγησεν ένταΰθα είναι ό
χαρακτήρων οί όποιοι δέν δύνανται ν’ άγαπώσι πλέον αμοιβαίος έρως μας. Μή φοβείσαι παντάπασι δι’ έμέ*
όσους έπαυσαν νά εχωσιν είς ύπόληψιν. Σύ δέν αγα έγώ κατέχω τόν τόπον τοΰ άδελφοΰ, τόν όποιον στε
πάς πλέον τόν Δελβέν.
Η πρός έμέ εμπιστοσύνη σου ρείσαι καί τό δίκαιον θέλει φανή τής προσδοκίας ύδέν είναι άλλο παρά έρως. Αύτή είναι ή αλήθεια, Ρό πέρτερον. Παραχώρησόν μοι τάς όποιας σέ ζητώ
ζα· άλλ’ αύτή ή αλήθεια είναι δνειρον· έξυπνώμεν όκτώ ημέρας καί καθ’ δσον άφορά τά αμοιβαία αι
καί βλέπομεν τό υπαρκτόν. Χαϊρε, λοιπόν σύ, τήν σθήματα μας, ά; κλίνωμεν τήν κεφαλήν μας ύποχωόποίαν τόσον τρυφερά ήθελον αγαπήσει· ού, τήν όποίαν ροΰντες εις τήν άνάγκην.
Καί ταΰτα είπών ό ’Ερνέστης έσβυσε τόν λύχνον,
κατά τυχαΐον καί σκληρόν συμβάν, διεϊδον διά ν’άπω
λέσω έπειτα ανεπιστρεπτί. Χαϊρε, εις τό έξής πλέον δστις έφεγγεν έπί τής τραπέζης. ‘η Ρόζα έντρομος
στερί έμοΰ δέν έχω νά σέ λαλήσω .... άλλά περί είδεν δτι ήδη ήτο ήμερα καί δρομαίο»; τρέξασα είς τό
σοΰ μόνον . . . Θέλεις ν’ άποθάνης . · . . Τό άκρον τοΰ δωματίου, δυά τίνος θύρας κοινής με τοϋ
εννοώ! αύτή είναι ή πρώτη ιδέα γυναικός τόσον άνάν- Λαρόσχη τόν θάλαμον, εγινεν άφαντος. Παρά τώ λύδρως προδοθείβης, άλλά δέν είναι καί ή δικαιότερα.· Η χνφ καιομένω έτι είδεν ό ’Ερνέστης τό δακτυλιδιού
εύτυχία άπώλετο, άπώλετο ή ύπόληψις, ό έρως, ένώ- τής μητρός του, τό όποιον λαβών έβαλλεν είς τό δά
πιον τής έπιβουλή; τοΰ Δελβέν. Αλλά σύ μήτε ν’άπο κτυλόν του βαρέως φέρων τήν λύπην ήν διά τοΰτο
θάνης, μήτε νά ζήσης δύνασαι ήτιμασμενη. ϊδού λοιπόν ήσθάνθη. Μετά δέ έν’τέτ&ρτον τής ώρας έκρουσε τήν
περί τίνος πρέπει νά σκεφθώμεν . . . Σέ ζητώ θύραν τοϋ Κ. Δελβέν.
Πολλά ολίγοι άνθρωποι έχωσι τήν δύναμιν έκείνην
προθεσμίαν οκταήμερον καί μετά τό διάστημα τοΰτο
τής
ψυχής, ήτις είναι αναγκαία εις τήν άπό τής πτω
θέλω σοί δώσει τήν γνώμην μου.
— Καί θέλετε ίδεϊ τόν Δελβέν; ήρώτησεν ή Ρόζα. χείας είς τά μεγάλα πλούτη μετάβασιν. Οί πτωχοί
είναι γλυκείς, καλοί, απλοϊκοί, πλήρης πίστεως καί
- Μάλιστα.
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τιμής, διότι τήν αρετήν αύτήν ει^ον άνάγκην ν’ «- κτα έπιπλα έφανέρουν τήν πτωχείαν είς ήν ό ίδιοπαντώσι καί εϊς τούς άλλους· άλλ’ή αιφνίδιος εύτυχία κτήτης των εζησε μέχρι; εκείνου, καί άφήσας αύτόν
τούς μεθύσζει, τού; θαμβόνει· τούς δίδει νέαν έξουσίαν, υπήγε νά ειδοποίηση τόν Δελβέν, έγερθέντα ήδη
υποχείριον αύτοΐς τόν|μέχρι χθες δεσπότην καθιστώσα, καί δίδοντα άκρόασιν είς τόν ράπτην, είς τόν άμαξομέ λέξεις άλλας τούς μετατοπίζει- καί έν ένί χάνου- πηγόν, εις τόν λινέμπορον, προσελθόντας αύτώ διά
σι καί μνήμην καί κρίσιν. Ούτω καί ό Κ. Δελβεν, γε νά τώ προμηθεύσουν παν τό άναγκαΐον, καί, τών
νόμενος αίφνης πλούσιος, δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη εις οποίων είχε τήν μεγαλητέραν χρείαν, φορέματα διά
την μέθην τής άπροσδοκήτου εύτυχίας του. Ανθρωπος νά ένδυθή. Μετά έν λεπτόν προσήλθεν ό Κ. κόμης
μηδέν κεκτημένος, εύρίσκετο διά μιας κύριος σημαντι ένδεδυμε'νος τόν επενδυτήν του, λαμπρόν, καινόν καϊ
κών κτημάτων, γαιών, εκτεταμένων δασών, καί χω μόλις πρό μικρού άπό τάς χείρ»; τού ράπτου έζελρίς άκόμη νά γνωρίζη ακριβώς όποϊόν τι κτήμα εϊχε, θόντα. Τόν άνθρωπον τούτον βλέπων ό Ερνέστης,
χωρίς κάν νά γνωρίζη τήν πρός αύτά φέρουσαν οδόν, ώραιότατον πραγματικό»; καί είς τό άνθος τής ηλι
άρχισε νά θεωρή εαυτόν ώς άνθρωπον έπίσημον, τοΰ κίας του, εννόησεν ότι ή Ρόζα εύκόλως ήδύνατο νά
όποιου αί αξιώσεις κάνέν πρόσκομμα δέν έπρεπε ν’ ά- πλανηθή καί ότι ήτο άδύνατον νά μή δώση πίστιν
παντώσιν.
είς τού; όρκους άνδρός, εί; τό πρόσωπόν τοΰ
Ο Κ. Δελβέν πλουσιότερος τοϋ Μωρίνου γενόμε όποίου έζωγραφίζετο ή ειλικρίνεια, καί όστις ήτο τόσον
νος, ένθυμήθη τότε τό όνομά του, τήν εύγένειάν του, εύπροσήγορο; καί εύγενής.
'ΤίΧ οποία άπητουν παρ αύτού έντιμον συγγένειαν, και
0 Κ. Δελβέν τόν νούν του έχων δλως προσηοτι έπρεπε ν απομακρυνθώ άπό μιαν οικογένειαν μι- λωμένον είς τούς στολισμούς τούς οποίους έσχεδίαζε
κροπολιτών γελοίων, έναβρυναμένων δέ εϊς μικράς νά κάμη εις τήν οικίαν του, ήρχετο πρός τόν Ερνέστην
χρημάτων καταστάσεις καί ταύτα διά φειδωλίας συ μ’ δλην τήν ελευθερίαν, ήρώτησε δέ αύτόν
ναγμένων. Ητον όμως ειλικρινής είς τάς μετά τής
— Εΐσθε ό άρχμτέκτων τόν όποιον έπεριμενα »
Ρόζας σχεσεις του, δηλαδή ήγάπησεν αύτήν καί έπε— « Οχι, κύριέ μου, » άπεκρίθη ό Ερνέστος.
θυμησε νά τήν νυμφευθή, άλλά τούτο έπραττε έν τή
— Μέ ποιον λοιπόν έχω τήν τιμήν νά ομιλώ. »
πτωχεία του, ότε άνάγκην είχε γυναικός δυναμένης
— ’Ονομάζομαι Ερνέστης Λαρόσχης, άπεκρίθη αύ
νά τάν έζάξη άπό τήν δεινήν θέσιν είς ήν εύρίσκετο, τός. ΟΚ. Δελβέν χαιρετών αύτόν, τώ εδωκε νά κατοεοτε μάλιστα τόν ήρχετο κατά νούν φρικώδης άνάμνη- λάβη διά τίνος άνεπαισθήτου άνανεύσεως, ότι δέν έχε:
σις τοϋ θανάτου ένός τών προπατόρων του άποθανόν- τήν τιμήν νά τόν γνωρίζη.
τος εϊ; τό Νοσοκομεΐον.
Ο Κ. Λαρόσχης έξηκολούθησε.
Αλλ ήδη τά πάντα ήλλαξαν μορφη'ν. Αύτάς έγέ
— Χθες εφθασα άπό Βορδώ διά νά νυμφευθώ τήν
νετο πλούσιος καί έμελλε νά έπανέλθη είς τήν σειράν θυγατέρα τοϋ Κ. Μωρίνου.
τών όμοιων του, χωρίς νά προσφέρη θυσίαν τινά λυπη
— Τήν Κυρίαν Ρόζαν, είπεν ό Δελβέν, ήτις κατοι
ρόν διά τήν άπόλαυσιν αύτοϋ τοϋ πλεονεκτήματος, χω κεί εί; τόν δρόμον τούτον ;
ρίς ν άμαυρώση όι’ άγενούς συγγένειας τό πατοογο— Μάλιστα, κύριέ μου, τήν γνωρίζετε ;
νικον έμβλημα· ήθελε δε γενή καί ή άτυχης θυγάτηρ
— Μάλιστα, κύοιέ μου, έλαβα πολλάκις τήν
τοϋ Μωρίνου συμμέτοχος τή; τοιαύτης ευτυχούς με εύχαρίστησιν νά τήν ΐδώ. Αλλά δεν εννοώ . . .
ταβολής, άν 6 Δελβέν έκληρονόμει τά πλούτη αύτά εξ
— Σας τά λέγω έγώ, κύριέ μου- έζητήσατε ήδη
μήνας βραΰύτερον. Αλλ’ή κόρη τώρα έπρεπε νάύποχω- διά σύζυγόν σας τήν Κυρίαν Ρόζαν.
ρη'ση είς τήν άνάγκην καί νά ύποφέρη τήν δυστυχίαν
— Μάλιστα ! άλλ’ έστάθην όλιγώτερον άπό σάς
της, έπειδή ό κύβος κατ’ αϋτη; έρρίφθη.
εύτυχής. 0 Κ. Μωρΐνος μού ήρνήθη τήν τιμήν ταύτην.
Δύω ήμέρας ήδη δέν έφαντάζετο είμή πώς νά έκ— Τό γνωρίζω- καί ότι τόν πρώτον μνηστήρα
πληρώση τάς οποίας νηπιόθεν ώρέγετο επιθυμίας- έ- έπροκαλέσατε εί; μονομαχίαν καί τόν έπληγώσατε,
ακεπτετο πώς ν άποκτήση κύνας θηρευτικούς, ίππους κπεμακρύνατε δέ τόν δεύτερον μέ τάς άπειλάςσας.
άξιολόγους, καλούς ύπηρέτας, ωραίας άμαξας καί πώς
—ίί ! Κύριέ μου ! Μήν φοβείσαι πλέον παρόμοιον
να καταστήση όιά παντοίων καί πολυτελών στολι πράγμα- ήόη τό άπεφάσισα άφ’ ού πλέον έγνώρισα ότε
σμών επίζηλον τό έξαίρετον τοϋ προσώπου του καί τό ό πατήρ είναι κύριος τής θυγατρός του καί ότι είναι
άμεμπτον τοϋ αναστήματος του. Εστοχάζετο δέ οτι άπρεπον πράγμα νά εμβη τις είς οικογένειαν άκουσίως
•η ώραιότης τοΰ προσώπου του ήθελε καταστήσει αύ- αύτής.
τον εύαρεστον καί άξιεραστον καί ήδη μάλιστα τούς
— 'Εάν, ίσα ίσα, ήρχόμην νά σάς ζητήσω λόγον
οφθαλμούς του ερριψεν είς πλουσίαν τι>α καί εύγενή διά τήν τοιαύτην διαγωγήν Σας ! έάν ήρχόμην νά σάς
χήραν τής όποιας ή συγγένεια ήδύνατο νά έγκαταγή- ζητήσω λόγον διά ποιαν αιτίαν δέν φέρεσθε μέ έμέ
ση αύτόν εν τω άμα είς τήν τάξιν τών εύγενών, τήν ώς* έφέρθητε μέ τούς άλλους, τού; πρά εμού μνη όποίαν προ πολλοΰ χρόνου είχε στερηθή. Περί τού γά στήρα; ; . . .
μου μάλιστα τούτου ήδη τον εϊχον λαλήσει κατά τό
— Σάς επαναλαμβάνω, κύριέ μου, δ,τι σάς είπον,
εσπέρας τής παρελθούσης ήμέρας, καί έδωχε τήν συγ- ή τού Κ. Μωρίνου ίσχυρογνώμων άποποίησις μέ,άποκατάθεσίν του.
σύρει.
♦
Τοιούτου χαρακτήρας ήτον ό άνθρωπος, τόν όποιον
— Είναι πολύ άργά, » είπεν ό ’Ερνέστος, προσηό Λαρόσχης εμελλε ν’ άνταμώση. — ό γηραιός υπη λώσας τούς οφθαλμούς του επί τοΰ Δελβέν.
ρέτης τού Δελβέν είσήγαγε τόν νέον έπαρχιώτην είς
Τό πρόσωπόν τοϋ εύγενοϋς κυρίου έσκυθρώπασε δι
μικρόν τινα θάλαμον, τοϋ όποίου τά σαθρά καί άτα όλίγον- άλλά πάλιν άνέλαβε τήν συνήθη γαλήνην του.

— ’Εάν ή δύναμην νά επιτρέψω εις έμαυτόν τήν είς
τά μυστηριώδη αϊσθήματά σας έπέμβασίν μου, ήθελον
οά; εϊπεΐ, κύριέ μου, » άπήντησεν ό Δελβέν, δτι δέν
εύρίσκω τό κίνημά σας τόσον τακτικόν, διότι, μοί φαί
νεται δτι πρέπει νά ήναι είς ήμάς εύαρεστότερον τού
νά κατασταθήτε εύτυχής, άνευ άντιστάσεως.
Ούτε ίχνος είς τό ύφος τού Δελβέν έφαίνετο ειρω
νείας- άλλ’ ό ’Ερνέστης, ών ήδη έν πληρεστάτη γνώσει
τών πραγμάτων, ήτο δυνατόν νά μήν άποκαλύψη τήν
ειρωνείαν είς τούς λόγους τοΰ Δελβέν·,
— Γνωρίζω τα πάντα, τω άπήντησε.

πολιτείαν, μίαν καί τήν αύτήν πατρίδα, άλλ’ είς πολ
λά χωρίζεται κράτη, ανεξάρτητα άλλήλων, ή διαφορά
τών συμφερόντων, καί τοΰ πολιτεύματος, αί άντιζηλίαι καί αύτή ή φιλοδοξία είναι έπόμενον νά γεννώσι
μεταξύ αύτών διαφωνία; καί πολέμους, πολλάκις κα

ταστρεπτικούς.

Αλλ’ ή Ελλάς ήλθεν είς γενικήν ρήξιν κυρίως άπό
τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου καί αί μεταξύ τών
διαφόρων πόλεων άντιζηλίαι καί διχόνοιαι έκορυφώθησαν, άφ’ής ό Φίλιππος ύπέκκαυσεν αύτάς πρός τούς
κατακτητικού; σκοπούς του. ‘Η Ιταλία δμως, μόλις
άπεσπάσθη τής κυριαρχίας τών Βυζαντινών Αύτοκρα— Δεν σάς εννοώ, κύριέ μου !
— Η θυγάτηρ τοΰ Μωρίνου μοί τά ώμολόγησεν ολα. τόρων, μόλις άπηλλάγη τών βαρβάρων, κ’ ήδυνήθη νά
0 Κ. Δελβεν εγεινε σοβαρός καί πλησιάσας τόν σχηματισθή εις δημοκρατίας ανεξαρτήτους, δεν έπαυσε
’Ερνέστην, τω είπεν.
διχονοοΰσα, άλληλοσφαζομένη καί ε’πικαλουμένη καθε—Αγνοώ, κύριέ μου, δ,τι ή νέα αύτή σάς έξεμυςη- κάστην τήν βοήθειαν τών ξένων, Γερμανών, Ισπανών
ρεύθη. Αλλ’ οίανδήποτε έξομολόγησινκαίάν σάς εκαμεν καί Γάλλων. . · ·
έγώ τί επεμβαίνω; γνωρίζετε οτι έγώ είμαι ξένος. Αλλ’
Περί τάς άρχάς τοΰ IB' αίώνος έλαβεν άρχήν τό
ά» ύπάρχη τι,ι τό όποιον σάς άποτρέπει τού συνοικεσίου τρομερόν έκεϊνο πολιτικόν σχίσμα τών Ούελφων ή
τούτου, είς υμάς άπόκειται νά λάβετε όποίαν νομίζε Γουέλφων καί Γιβελίνων, δπερ έμελλε νά συνταράξη
τε κατάλληλον άπόφαοιν . , . όλίγον μοί μέλλει . . . έπί τοσοΰτον τήν Ιταλίαν καί νά γενή πρόξενον χύσεως
—Δίκαιον έχετε! τοϋ άπεκρίθη ό Έρνέσ:ης, δέν έχω πολλοΰ αίματος. ΤέΓπαραδοξότερον δμως είναι, δτι
νά παραπονεθώ, άν καί έμαθον τούτο, άπό άλ ή μεγάλη αύτη διαίρεσις τών Ιταλών δέν είχεν εθνι
λον, καί δ/1 άπό ύμάς. Αλλ’ ιδού τί άφορά ύμάς άτο- κήν τινα άρχήν, άλλά ξένην. Οί Γιβελΐνοι ήσαν οί
μικώς, κύριέ μου ! ’Εγώ δέν είμαι μόνον μνηστήρ όπαδοί τοΰΑΰτοκοατορικοΰ οίκου τής Φραγκωνίας, γνω
τής θυγατρός τοΰ Μωρίνου- άλ\’ είμαι καί φίλος της, στού ύπό τό ονομα Gueihelinga ή Waiblinga, ώς
καί φίλος τής οικογένειας της. Τέλος είμαι άνθρωπος, ώνομάζετο τό έν Αύγούστη φρούριον αύτών, οί δέ
είς δν αύτή ανέθεσε τήν φροντίδα τού νά σάς ζητήση Ούέλφοι, τής οικίας τής Σουάβης, έν ή πολλοί έφερον
λόγον διά τήν πρός αύτήν διαγωγήν σας. Είμαι ό τό ονομα Guelfe ή Welf, καί οί μέν Γιβελΐνοι ήσαν
άδελφός της καί σάς έπαναλαμβάνω άκόμη μίαν φο πολέμιοι τών Παπών, οί δέ Ούέλφοι όπαδοί αύτών καί
τών Γερμανών πολέμιοι. Κατόπιν, τάδύω περιώνυμα
ράν, δτι γνωρίζω τά πάντα.
Ο Δελβέν έλαβε καιρόν νά έτοιμάση τήν άπάντησιν ταΰτα κόμματα μετήλλαζαν πολλάκις σημαίας, άλλ’
ή πάλη των υπήρξε πάντοτε τρομερά καί κατας-ρεπτιτου, τήν όποίαν καί εκαμεν ουδόλως αμήχανων.
— Ολα τά γνωρίζετε, κύριέ μου; καί πρέπει ή νέα αύτή κή πρός τήν Ιταλίαν.
όλαι αί πόλεις ήσαν διηοημέναι ύπό τών δύω τού
νά έχη τφόνπ τά πειστά πρός ύμάς, διά νά σάς έκτων ξενικών,, δυνάμεθα νά ειπωμεν, κομμάτων, τά
μυστηρευθή τοιαύτα πράγματα.
— Παντελώς, κύριέ μου, άπήντησεν, ό Έρνέστης, όποια έπολεμοΰντο άκαταπαύστω;, καί τό θριαμβεΰον
δέν είναι ή πίστις τήν όποίαν εμπνέω είς αύτήν, ήτις έπέπιπτε κατά τοΰ έτέρου μέ μανίαν καί μέχρι έξοντής ήνοιξε τό στόμα, άλλ’ ή τιμιότης και ή επιθυμία τώσεως. Τώ δντι, τό μέρος τούτο τής ιστορίας τής
τοϋ νά λάβη δν στήριγμα, ίσως δέ καί ένα εκδικητήν! άνθρωπότητος είναι άξιον πολλής μελέτης. Ούδαμοΰ
— Ενα εκδικητήν ! είπεν ό Δελβέν καί μέ ποιον δύνανται νά διδαχθώσι τά έθνη πόσον αί διχόνοιαι
καί αί εμφύλιοι διαιρέσεις είσίν αύτοΐς όλέθριαι καί
δικαίωμα.
— Σάς τό είπον, ώς οικογενειακόν φίλον !
καταστρεπτικαί.
Πολλάκις κυβέρνησις ισχυρά ήδυνήθη νά διατηρή— Πολύ καλά, αγαπητέ μου Κύριε Ααρόσχη . . .
ση εϊς τινας τών δημοκρατιών τούτων τήν ειρήνην,
Δεν όνομάζεσθε νομίζω, ουτω; ;
άλλ' ή έλαχίση αφορμή διήγ-ειρε τά κομματικά πάθη
— Μάλιστα, Κύριέ μου ! —
— Πολύ καλά, είπε με αφέλειαν ό Δελβέν τό καί έγίνετο πρόξενος πολυχρονίων έμφυλίων σπαραγ
παραδέχομαι. Σάς λαμβάνω ώς κριτήν μου καί θέλω μών. Καί τοιαύτα μέν παραδείγματα άπαντώμεν είς
σάς έξηγηθή τούς λόγους μου. Σάς θεωρώ δέ ώς άν δλας σχεδόν τάς Ιταλικά; δημοκρατίας τοϋ Μεσαιώνος, άλλά τό τρομερώτερον τούτων παράδειγμα μάς
θρωπον νουνεχή, δστις θέλει παραδεχθή αυτούς.
παριστά ή Φλωρεντία, ή'τις άλλως είχε τό φρονιμώ— ©ά ίδωμεν, είπε ψυχρώς ό Έρνέστης.
(ακολουθεί.) τερον πολίτευμα.
Τό συμβάν τούτο διηγείται ό Μακκιαβέλλης.
Μεταζύ τών άλλων ισχυρών οικογενειών, ύπήρχον
ΟΙ ΟΥΕΑΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΒΕΑ1Ν0Ι.
έν Φλωρεντία αί οϊκογένειαι τών Βουονδελμόντή καί
ρίετά. τούτους δε οι Αμιδέοι καί οί
Πολλοί ήθέλησαν νά κατηγορήσωσι τήν άρχαίαν τών ΟύβέρτηΔυνατοί.
Είς
τήν
τελευταίαν ταύτην οίκογένειανύπήρχε
έλλάδα ώς διχονοούσαν καί τάς διαφόρους αύτής
θυγάτηρ
έξαισίου
ώραιότητος,
τήν όποίαν ή μήτηρ αύτής
πόλεις είς άκατάπαυστον εόρισκομένας πόλεμον πρός
άλλήλας, καί εντεύθεν τήν ύποδούλωσίν της παρασκευά- ώς χήρα καί πλούσια, διελογίζετο νά μνηςτύοή πρός ίνα
σασαν.
Βεβαίως, όσάκις έθνος τι δέν άποτελεΐ μίαν Βουονδελμόντή, αρχηγόν τής οίκογενείας ταύτης, άλλ’
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έπειδή ή κόρη ητον είσέτι πολλά νέα, ή μήτηρ (ολιγώ
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ.
ρησε νά κοινοποίηση τόν σκοπόν της αύτόν, χαί, ό
{Γερμαηχή παράδοσις)
νέος Βουονδελμόντη; ήρόαβωνίσθη μίαν άπό τάς θυγα
τέρας τών Αμιδέη. ‘Η χήρα Δονάτι έλυπήθη άχρως
Πρό χρόνων άμνημονεύτων, δτε είσέτι ό χριστια
είς τό άκουσμα τούτο, άλλ’ έλπίζουσα πάντοτε, δτι νισμός μόλις άνέπλασε τήν γήν διά τών ιερών αύτού
ή έξοχος καλλονή τής θυγατρός της ήδύνατο νά έμ- διδαγμάτων, είς επαρχίαν τινά τής άρχαίας Γερμα
ποδίσρ τό συνοικέσιον εκείνο, μια ημέρα, έξήλθε μετ’ νίας, έφάνησαν αίφνης δύω άγνωστοι ίππόται, τούς
«ύτής κατά τήν πόλιν, καθ’ ήν στιγμήν ό Βουονδελ- όποιους οΰδείς μέν εϊχεν ϊδεΐ έν Γερμανία πρότερον,
μόντης έπλησίαζεν εις τόν οΐκόν της.
άλλ’ οίτινες ώμίλουν άριστα τήν γλώσσαν τού τόπου.
Οταν δέ ήλθε πλησίον του, τώ είπε·
01 ίπποι αύτών ήσαν μαύροι καί χρυσοπέταλοι, ή δέ
— Σέ συγχαίρω διά τήν ύπανδρείαν σου, άλλά σέ ιπποσκευή των πλουσία καί μεγαλοπρεπέστατη.
ήτοίμαζον σύζυγόν σου τήν κόρην μου, τήν οποίαν
Αμφότεροι έδείκνυον άγοντες τήν αύτήν ηλικίαν
βλέπεις.
καί έφαίνοντο πεντηκοντούτεις, καθότι τά μέτωπα αύ
0 νέος ίδών τήν σπανίαν καλλονήν τής κόρης, τών έκάλυπτον ρυτίδες καί ό πώγων των ήοχιζε νά
καί σκεπτόμενος, οτι ή οίκογένειά της δέν ήτο κατώ λεύκαινε rat.
τερα τής οίκογενείας τής μνηστής του, έτρώθη τοσοϋΚατά τήν έποχήν ταύτην, ή Γερμανία ύπέφερεν άπό
τον, ώστε ουδόλως συλλογιζόμενος τόν δοθε’ντα λόγον, μεγίστην σιτοδείαν, ώστε οί πτωχοί έ'πασχον μεγά
τήν ΰβριν ήν έμελλε νά προξενήση έκ τής παραβάσεως λως καί ή δυστυχία ήμερα τή ήμερα έγίνετο τρό
τής όποσχέσεώς του καί τά προκύψοντα δυς·υχήματα, με ρωτέρα.
άπεκρίθη·
’Εν τούτοις, είς τά ξενοδοχείον είς 8 κατέλυσαν οί
— ’.Επειδή, κυρία, έφυλάξετε αύτήν δι’ ε’μέ, καί ίππόται, έπροσπάθησαν πάντες νά είσδύσωσιν είς τά
είναι άκόμη καιρός, θά είμαι άγνωμων, αποποιούμε σχέδιά των, άλλ’ είς μάτην, διότι είς πάσαν έρώτησιν
νος τήν τιμήν ταύτην·
άπεκρίνοντο πάντοτε τήν αύτήν άπόκρισιν, δτι δηλ.
Είπε, καί χωρίς νά βραδύνη έώρτασε τόν γάμον του. μόνον σκοπόν τής έλεύσεώς των είς τόν τόπον εϊχον
Αλλ’ αμα οί Αμιδέοι καί οί συγγενείς αύτών εμαθον τήν επιθυμίαν τού νά κάμωσι τό καλάν καί νά ίδωσιν
τήν εϊδησιν ταύτην, ήγανάκτησαν τόσον σφοδρώς, ώςε άναγεννωμένην έν αύτώ τήν αφθονίαν καί τήν χαράν.
ώρκίσθησαν νά πλύνωσι τήν ΰβριν είς τό αίμα τού
Καί ενόσω διέμενον είς τό ξενοδοχείον, δέν έπαυον
Βουονδελμόντη.
μετρούντες καί άναμετροΰντες σάκους χρυσού, ούτινος
’Επιφορτίζουσι λοιπόν Μόσκα τινα Λαμπέρτην, τόν ή λάμψις διεφαίνετο άπό τών παραθύρων τής οικίας.
Λαμ.πέρτην Αμιδέϊ καί δύω άλλους νά δολοφονήσωσι
Βλέπουσα τούτο ή ξενοδόχος, μια ημέρά,τοΐς λέγει.
τάν νέον. Τήν ημέραν δέ τοϋ Πάσχα, κρυβέντες ούτοι
— Αρχοντές μου πόθεν προέρχεται δτι ένφ εϊσθε
είς τήν οικίαν τών Αμιδέϊ, καθ’ήν στιγμήν ό δυςωχής τόσον πλούσιοι καί ήλθετε εις τόν τόπον νά πράξεΐε
νέος διέβαινεν επί λευκού ίππου τήν γέφυραν τού Αγ. τό καλόν, δέν σπεύδετε είς βοήθειαν τών δυστυχών ;
Στεφάνου, έπιπίπτουσι κατ’ αύτού καί τόν φονεύουσιν.
— Ωραία ξενοδόχος, άπεκριθησαν ούτοι, δέν ήθεΑμα τού φόνου τούτου γνωσθέντος έν Φλωρεντία, δ- λήσαμεν νά βοηθήσωμεν έντιμους δυστυχείς, φοβούμε
λαι αί τών εύγενών οίκογένειαι ένόμισαν χρέος των νοι μή άπατηθώμεν ύπό προσποιητών δυστυχιών.
νά κηρυχθώσιν ύπέρ ή κατά τών φονέων, καί ν’ άσπα- Αλλ’ άν οί θλιβόμενοι κρούσωσι τήν θύραν μας άνοίσθώσι συγχρόνως έν έκ τών δύω κομμάτων, άτινα γήσεται αύτοΐς, άν ό στερημένος έμφανισθή έν τή γυδιήρουν τήν Ιταλίαν, καί τά όποια είσέτι δέν είχον μνητεία του, λήψεται τόν άρτον αύτού καί τόν οίνον,
πολιτογραφή έν Φλωρεντία. Τεσσαράκοντα δύω οίκο- στέγην νά προφυλαχθή άπό τάν καύσονα τής ήμέρας,
γένειαι έκηρύχΟησαν ύπέρ τών Βουονδελμόντη, καί καί κλίνην ν’άναπαυθή τάς νύκτας του.— Τά δώρα
συγχρόνως ύπέρ τού κόμματος τών Οϋέλφων , ήμών εϊναι δι’ έκείνου; δσοι δέν θέλουσιν αμφιβάλλει
είκοσι τέσσαρες δέ έγένοντο Γιβελΐνοι μετά τών περί τής ισχύος μας καί τής διαθεσεώς μας.
Ούβέρτη. Μάχαι καθήμαξαν συνεχώς τήν πόλιν καί
Καί τήν έπιούσαν, δταν έγνώσθη, δτι ύπήρχον δύω
έκάστη οικογένεια έκλείσθη είς τήν οικίαν της τήν βαθύπλουτοι άρχοντες, πρόθυμοι νά δαψιλεύσωσιν είς
όποιαν ώχύρωσε δίκην φρουρίου. Εν τούτοις τριάκον τούς ένδεεΐς τό χρυσίον, ή κατοικία των έπληρώθη
τα τρία έτη διήρκεσεν ή πάλη αύτη, χωρίς νά νική- πλήθους, έπικαλουμένου τήν έλεημοσύνην των, άλλά
σγ, τό έν κόμμα τό άλλο, καί χωρίς νά είρηνεύσωσιν τά ήθος τών έξερχομένων έκ τής κατοικίας τών ιπ
ούτε πρός στιγμήν.
ποτών ήτο πολύ διάφορον, διότι άλλοι μέν αύτών
Τέλος, τό 1248, κατά τήν νύκτα τής Παναγίας, εϊχον ύπερηφάνειαν εί; τό βλέμμα, άλλοι δέ έφερον
οί Γιβελΐνοι, ήτοι οί οπαδοί τού Ούβέρτη, έχοντες έπί τού μετώπου των τήν καταισχύνην.
τήν ύποστήριζιν τού Αύτοκράτορος Φριδερίκου τού
Οί δύο ίππόται ήγόραζον ψυχάς ύπέρ τοϋ διαβόλου.
Ξανθοπώγωνος, ένίκησαν κατά τών αντιπάλων των Η ψυχή ένός γέροντος έτιμάτο 20 χρυσών φλωρίων,
νίκην άποφασιστικήν καί τούς έδιωξαν τής πόλεως·
ούτε οβολόν περισσότερον, διότι ό δαίμων έπρόλαβε
Τοιαύτας ολέθριους συνεπείας καί τοιούτον τέλος έ- νά βάλλη έπ’ αύτής υποθήκην. Η ψυχή μιας συζύγου
σχεν ή άσήμαντος έκείνη καί έρωτική απλώς άρχή, ήξιζεν, ευμόρφου μέν 50 χρυσά, άσχημου δέ 100. Η
ήτις έκίνησε συμπολίτας κατά συυμπολιτών καί οχι όέ ψυχή τή; νεάνιδος έπληρώνετο είς υπέρμετρους τι
τουλάχιστον τήν Ευρώπην κατά τής’Ασίας, ώς επί μάς. Τά ωραιότερα καί αγνότερα άνθη εϊναι καί τά
τών προπατόρων μας, διά τήν αρπαγήν τής Ελένης. μάλλον σπάνια . . .
Κατ’ εκείνον τόν χρόνον, εζη είς τήν πόλιν γυνή
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■Ης ΐξαιβίου καλλονής, ή κόμισσα Φριδερίκη. Ιίτο τό όνυχες των εξετάνθησαν ύπό τάς χαλύβδινους χειρίδας
είδωλον τοϋ λαού καί ή προστάτις τών πενήτων, των καί ήστραποβόλησαν τά ψαρά δμματά των.
0 άγνή, ή άσπιλος, ή παρθενική ψυχή τής Φρεκαί «μ« έπληροφορήθη δτι άπιστοί τινες ωφελούμενοι
τής κοινής δυστυχίας, άπηλλοτρίουν τάς καρδίας
)ίκης! τά άπόκτημα ήτον άνεκτίμητον !
— Εύμορφη κυρά, ήοώτησαν ούτοι, πόσα λοιπόν
άπ» τόν Θεόν, έκραξε τόν επιστάτην της, καί,
— Φράντζ, τώ είπε, πόσα χρυσά φλωρία έχω είς ζτίτεΐς ·,
— Εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας φλωρία.
τά κιβώτιά μου ;
—
ή! <5 !
*— Εκατόν χιλιάδας, άπήντησεν 6 επιστάτης.
— Αν σας αρισκει.
»— Πόσα άδαμαντικά j
— Εκατόν χιλιάδας εϊναι καλοπληρωμένη, διότι
— Δι’ άλλα το'σα χρήματα
μέ δλην σου τήν αρετήν, ή παιδική αύτη ψυχή σου
— Πόσους πύργους, δάση καί γαίας ·,
ίσως ήμάρτησεν άπό ύπερβολήν φιλελιημοσύνης ....
— Διπλάσια τής ποσότητος ταύτης.
— Πώλησε λοιπόν, Φράτζ, δσα δέν είναι εις με
— Δεν έχω ανάγκην νά σά; έπαινέσω τό εμπόρευ
τρητά καί φέρεμε τό ισότιμόν των. Δέν θέλω νά φυ μα, τόσω μόνον σάς λέγω, ναι ή οχι.
— Ας εϊναι λοιπόν, είπον οί ίππόται. Καί παρου
λάξω διά τόν έαυτόν μου είμή τόν πύργον τούτον καί
σίασαν εις τήν Φρεδερίκην πάπυρον φέροντα μελανήν
τόν άγρόν δστις τόν περικυκλοΐ.
Μετά δύω ήμέρας αί διαταγαί της έλεη'μονος Φρε- σφραγίδα, τόν όποιον ύπέγραψεν αύτή τρέμουσα.
Τά ποσόν τής έμετρήθη καί άμα έπανήλθεν εις
δερίκης έξεπληρώθησαν καί τό άργύριον διενεμήθη είς
τούς πτωχούς, βαθμηδόν καί άναλόγως τών αναγ τήν οικίαν της, έκραξε τόν επιστάτην.
— Ιδού, λάβε, τού είπε, διένειμε αύτά . . ·, Με
κών των. Αλλά τούτο δέν έσύμφερε παντάπασιν εϊς
τούς αποστόλους τοϋ διαβόλου. Βοηθούμενοι άπό αι αύτήν τήν ποσότητα οί πτωχοί θε'λουν δυνηθή νά
σχρού τίνος καί απίστου ύπηρέτου, οί ίππόται εΐσέδυ περιμένωσι τάς δκτώ άκόμη ήμέρας, καί κάμμία αύτών
σαν είς τήν κατοικίαν τής εύγενούς κυρίας καί έκλε ψυχή δέν θέλει παραδοθή είς τόν δαίμονα.
Επειτα έκλείσθη εϊς τό δωμάτιόν της καί διέταζε
ψαν τόν θησαυρόν της . . . τής άφήρεσαν ουτω πάν
μέσον τού νά έξαγοράζή τάς ψυχάς τών δυστυχούντων. νά μή τήν ένοχλήσωσι.
Τρεις ήμέραι παρήλθον, χωρίς νά κράξη τινα, χωρίς
Τότε οί πτωχοί είς μάτην έπεκαλοϋντο τήν βοή
θειαν τής Φρεδερίκης, ή δυστυχής δέν ήδύνατο νά τούς νά έξελθ-ρ . . .
δταν δέ ήνοιξαν, τήν εύρον κειμένην άπνουν καί
άνακουφίσ·ρ, ώστε ή πείνα ήνάγκασεν αύτούς νά
καταφύγωσιν είς τού; φριχτούς έκείνου; εμπόρους νέκραν. Απέθανεν ή τάλαινα έκ τής λύπης.
Αλλ’ ή πώλησις τής φιλελεήμονος εκείνης ψυχή;
τού αδου.
Εν τούτοις έμενον οκτώ μόνον ήμέραι μεχρισοΰ έκηρύχθη άκυρος παρά τοϋ Κυρίου, διότι έσωσε τούς
έλθει έκ τής Ανατολής έν αφθονία δ σίτος καί άλλοι συμπολίτας της άπό τόν αιώνιον θάνατον, καί ωφέ
δημητριακοί καρποί. Αλλ’ οκτώ ήμέραι είς τήν δεινήν λησε τούς δυστυχείς, τούς όποιους ά Χριστός ώνόμαέκείνην περίστασίν ήσαν οκτώ αιώνες καί οί πτωχοί ή σεν αδελφούς του.
Παοελθούση; τής έβδομάδος, πλοία πολυάριθμα
άπέθνησκον εϊς τάς όδύνας τής πείνης, ή έπώλουν
έντί εύτελών τιμών τήν ψυχήν αύτών είς τΟν δαί έφερον άπειρα ζωάρκεια καί ή σιτοδεία κατέπαυσεν.
Οί δέ ίππόται, έγένοντο άφαντοι έκ τού ξενοδο
μονα.
Η Φριδερίκη πωλήσασα ύπέρ αυτών καί τόν πϋρ- χείου των χωρίς νά γνωρίζη τις πού ύπήγον .. . Αλλ
άν έρωτήσετε τού; ποιμένας τής Γερμανίας, Θέλουν σάς
γόν της, δέν εϊχε πλέον ούτε οβολόν.
Δώδεκα ώρας κατέσχιζε τήν ώραίαν κόμην της, τό είπεΐ, δτι αύτοί κεΐνται άλλυσόδετοι εϊς ύπόγειον
στήθος της, τά λευκότερον κρίνου, κλαίουσα καί όδυ- τινά ειρκτήν, κατά διαταγήν τού Εωσφόρου, {χέχρι τής
ρωμένη· έπειτα άνηγέρθη έχουσα έσχηματισμίνην άπό στιγμής καθ’ ήν θέλουν δυνηθή νά παραδώσωσι τήν
αγίαν ψυχήν τής Φρεδερίκης, ήτι; έδραπέτευσεν άπό
ψασιν καί έμψυχουμένη ύπό τής απελπισίας.
τάς χεΐρά; των.
Μετέβη είς τού; εμπόρους τών ψυχών.
(Εκ τού Γαλλικού)
— Τί ζητείς1·, εϊπον οί δαίμονες.
— Αγοράζετε ψυχάς ;
— Ναι, καί ίσως όλίγον είς τό πεϊσμά σου, γυνή
άγία μέ ομματα σαπφείρου, είπον οί δαίμονες μέ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΓΔΑΤ.
ψωνήν πλήρη ειρωνείας.
Αλλ’ ή γενναιόψυχος γυνή ατάραχος έξηκολούθησεν
(Τής άρχαίας^ΒαβυΛώνος.')
-—έρχομαι σήμερον νά σάς προτείνω μίαν συμφω»ίαν.
0 ιδρυτής τής άρχαίας ταύτης πρωτευουσης του
—- Ποίαν- εϊπον οί δαίμονες.
Ισλαμισμού
εϊναι ό Καλίφης Αμποΰ-Δζαφάρ-άλ-Μαν—- έχω διά πώλησιν μίαν ψυχήν, άλλ εϊναι
σούρ, δστις βαρυνθείς τήν διαμονήν του είς Αχεμιαν,
έστειλε πανταχόσε ιατρούς καί σοφούς διά νά έκλέξω— Τί πειράζει, άρκεϊ νά ήναι πολύτιμος. Η ψυχή,
otv ύγειεινόν τι καί έπιτήδειον μέρο; πρός οίκοδο,ώς ό άδάμας, έκτιμάται έπί τής λιυκότητός της.
— Η ψυχή αύτή εϊναι ή ίδική μου, έπανέλαβεν ή μήν νέας πρωτιυούσης. ’Εγένετο πρός τούτο ή έκλογή πεδιάδος κείμενης κατ’ άνατολάς τού κυριωτέ♦ρεδερίκη.
ρου κλάδου τού Τίγρεως καί διά τέφρας έσημαδεύθη ή
Οί δύω απόστολοι τοϋ Σατανά άνεσκίρτησαν Οί
Φνλλάδων 56, Τόμ. Γ'.
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περιοχή τής νέας πόλεως. ό Χαλίφης συνεβουλεύθη λίθου. Οί κορμοί τών δένδρων, άτινα έβλάςανονπαρά τάς
τούς Αστρολόγους έν έτει 145 τής’Εγίρας (765 μ.Χ.) όχθας έκαλύφθησαν ύπό πολυτίμων μεταξών, καί πω
καί διέταξε νά θέσωσι, χαθ’ήν ώραν υπέδειξαν ούτοι ώς λυειδή πτηνά έκελάδουν τήδε κάκεΐσε. ’£ν τψ παλαάρμοδίαν, τά θεμέλια τής πόλεως ταύτης, « ήτις δεν τίω, τά υδατα ερρεο/έπί εδάφους, έκκρυς-άλλων μυριοέμελλε ποτέ νά χαταστραφή.» Αί έργασίχι της έπεραιώ- χρώμων, τά δένδρα καί τά φύλλα των έκαλύπτοντο
ύπό καθαρωτάτου χρυσού, καί έφερον άντί καρπών
θησαν έν έτει 149.
Περί τής ονομασίας Βαγδάτ διαφωνούσιν οί ιστορι μαργαρίτας καί άδάμαντας. Ησαν ραντισμένα διά
κοί, διότι άλλοι μέν παράγουσιν αύτήν έκ τού ονόμα παντοδαπών αρωμάτων και τού ανέμου ή πνοή διετος παρακείμενης τίνος μονής Βάγ καλούμενης καί τί σκόοπιζε πανταχού ήδυτάτας ευωδίας, ό Αλ-Μανσούρ
νος έν αύτή μοναχού Αάδ’ άλλοι δέ λέγουσιν οτι τό περιεβλήθη τήν μέλαινα χλαμύδα του, διακριτικόν
Βάγ ήτο τό όνομα είόώλου τίνος λατρευομένου εις σημεϊον τών ’Αβασσιδών, περιεζώσθη τό ξίφος του,
τό μέρος τοΰτο καί ότι τό όνομα Αάδ είναι Περσική σύμβολον τής εξουσίας, καί περιέμενε τούς πρέσβεις,
λέξις σημαίνουσα δωρητός οίονεί βάγδωρος. Μόλον οϊτινες δέν έπίστευον πλέρν, βλέποντες τοσαύτα θαυ
τοΰτο τό όνομα τής πόλεως ταύτης εύοηται γραφό μάσια, ότι έπανήρχοντο είς τήν αύτήν πόλιν.
Αί οίκοδομαί αί κτισθιΐσαι κατά διαταγήν τοϋ
μενου πολλαχώς· Βαγδάζ, Βαγδάδ, Βαγδάν,Μαγδάν.
Μανσούρ
κα-εΐχον περιφέρειαν δύω μιλίων καί επέκει
— Η ύλη έλήφθη έν μέρει έκ τών έρειπίων τής πόλεως
να·
τό
μεταξύ
έκάστης πύλης διάστημα ήτον ένός
τοΰ Χοσρόου, καί μετεφερον έκ τού Βσίτ τάς χάλκι
μιλίου.
Τά
τείχη
είχον πάχος όκτώ πήχεων έπί τριά
νους πύλας.
0 Αοαψ ιστορικός Μοχαμέδ-έλ-ΔερΙ, είς τό σύγ κοντα ύψους. Μεταξύ έκάστης πύλης ύψοΰντο εί/οσιογραμμα αύτού έπιγραφόμενον, Τά καθαράν pvaxior κτώ πύργοι άπέχοντες άπ’ άλλήλων έκατόν πήχεις.
τοΰ ά/αζοΰς ’Ωκεακοδ, άπαριθμών, κατα τινα άλλον Είς έκάστην πύλην είς επιστάτης Εμίρης έκάθητο έπί
ιστορικόν, τά περίεργα καί τά θαυμάσια τού Βαγδάτ, θρόνου έλεφαντίνου, έχων ύπό τάς διαταγάς του θυ
τά τείχη αύτού, ώκοδομημένα τεχνηέντως, τάς ρωρούς κρατούντας χρυσάς ράβδους.
Λέγεται οτι εις τήν πόλιν ταύτην ύπήρχον 24,000
έπτά περιοχάς τού παλατιού, κειμένου έν τω μέσω
συνοικιών,
έκάστη τών οποίων είχεν έν τζαμίον μέ
τής πόλεως, διηγείται ότι δύω πρέσβεις Βυζαντινοί,
τάν
μιναρέν
του καί απέναντι έν λουτρόν. Πλέον τών
άποσταλέντες ύπό τού Αύτοκράτορος τής Κωνσταντι
νουπόλεως ήλθον είς Βαγδάδ. ϊπεδέχθησαν αύτούς μέ 150 γεφυρών ήσαν έζευγμέναι έπί τών διαφόρων όιωολας τάς άνηκούσας είς τόν χαρακτήρα των τιμάς· άλ ρύγων, ύφ’ ών περιεβρέχετυ ή πόλις, καί αιτινες έκίλά κατά τήν έθιμοταξίαν, έπρεπε νά περιμείνωσιν ένα νουν 400 μύλους, έχοντας έκαστον τρεις μυλοπέτρας.
μήνα μεχρισού δοθή αύτοΐς άκρόασις ύπό τού Χαλίφη. Εξω τών τειχών ύπήρχον 30,000 πηλοποιεΐα, 4,000
Τήν ήμέραν δε τής εισαγωγής των ή αϋλή τοΰ παλα ύελουονεια καί 4000 σιδηρουργεία. Χαθεκάστην ήαέτιού έπληρώθη ύπό φυλάκων καί θυρωρών. Εϊς τήν ραν τά μαγειρεία τού παλατιού κατηνάλισκον 1,000
πρώτην έβλέποντο έκατόν λέοντες άλυσόδετοι, είς τήν βόας εκλεκτούς, 3,000 πρόβατα θρεπτά, μή λογιζομεδευτέραν έκατόν καμηλοπάρδαλεις, είς τήν τρίτην νων τών ορνίθων καί άλλων κρεών. ’Αδιακόπως έζεον
έκατόν ελέφαντες καί είς τήν τετάρτην πεντακόσιοι με 4000 λέβητες. 500 κηνυγοί καί τοσούτοι άλιεΐς
γαλοπρεπέστατοι ίπποι μετά τών ιπποκόμων των· ή ήσαν έπιφορτισμένοι νά προμηθεύωσι τά τής τραπέ
πέμπτη ήτο πλήρης όρνέων σαρκοβόρων καί κυνηγετι ζης. Εκ τών 30,000 κλιβάνων τής πόλεως οί 7000
κών, καί αναρίθμητων άλλων σπανίων καί χρυσοπτε- ήσαν διά τήν ΰπηρεσίαν τού παλατιού. Τά περίχωρα
ρίγων πτηνών είς τήν έ'κτην ϊσταντο οί Βεζύραι καί αύτού, εϊς ικανήν άπόστασιν, έκαλλιεργοΰντο ύπο α
οί γραμματείς, ένδεδυμένοι έκαστος κατά τόν βαθμόν πείρου αριθμού κηπουρών. Επί τοΰ Καλίφου Αλ-Μαν
του, πλούσια μεταξωτά ίμάτια, πολυτίμους λίθους σούρ, ή πόλις, άνευ τών προαστείων της, κατεΐχεν έκκαί όπλα εκλεκτά· τέλος, είς τήν έβδόμην ήτον ό τασιν γής πλε'ον τών 4000 πλέθρων, είχε 60,000
θρόνος τού Χαλίφη περί τόν όποιον ϊσταντο έπτά νέοι λουτρών καί τοσαύτα τζαμία πεντάπυλα.
θαλαμηπόλοι, έξοχου καλ,λονής, κρατούντες επί τών
κεφαλών των λιχνοστάτας λάμποντας ώς ό ήλιος. Οί
ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ Ν.
πρέσβεις διελθόντες μετά θαυμασμού όλας αύτάς τάς
Συνέβη, πολλάκις, αί μεγάλαι έφευρέσεις νά γεννηαύλάς, έφθαοαν τέλος είς τήν τελευταίαν, όπου έγείρετο
ό θρόνος τού Χαλίφη καί προσπεσόντες πρηνείς καί θώσιν έκ περιστάσεων άσημάντων. Ως έκ τούτου πολ
τό έδαφος άσπασάμενφ, παρουσίασαν τάς έπιστολάς λοί συμπεραίνουσι συνήθως, ότι αί ανακαλύψεις ώφεί·
τοΰ Αύτοκράτορός των. Ο έξάρχων τωχ πρέσβεων έπή- λονται απλώς είς τυχαιόντι συμβάν. Ούτω, λέγουσιν
νεσε τά παλάτια, τά τείχη, τό κυκλοειδες σχήμα περί Νεύτωνος, ότι αναπαυόμενος ποτέ ύπό τι δένδρον
τής πόλεως, άλλ’ ήπόρει πώς τά υδατα τοΰ ποτα αν δεν έβλεπε νά πέση) έξ αύτού έν μήλον, δέν ηθελεν
μού δέν συνέτρεχον είς τόν στολισμόν πόλεως τοσού- ανακαλύψει ποτέ τό συςςημα του παντός ; Τοΰτο μ£*
τον μεγαλοπρεπούς.
δυνατόν νά είναι άληθες, άλλά πρό αΰτοΰ καί μετ αυ
‘Η παρατήρησις αυτή έχομεν έντύπωσιν εις τόν Κα- τόν πόσοι άνθρωποι δέν είδον πίπτοντας άπό τών
λίφην, όστις παυήγγείλε νά φιλοξενήσωσιν έπί ένα μή δένδρων τούς καρπούς ; Εις τόν μεγαλοφυή μόνον άν
να εΐσέτι τούς πρέσβεις έκτός τής πόλεως, καί κατά τό θρωπον έδόθη *« φθάσφ, έ*τίνος τυχαίου φαινομένου,
διάστημα τοΰτο διέταξε ν’ άνοίξωσι διώρυγ'α δι’ ής είς άλλα; ύψηλοτέρας άληθείας, αιτινες έκ πρώτης
νά μετα^ετεύωνται τά υδατα τοΰ Τίγρεως είς τήν πό όψεως φαίνονται ούδεμίαν έχουσαι σχέσιν πρός άλλιν περικλετσμένα μεταξύ πλατέων τοίχων έκ λευκού λήλας.

Τό αυτό συνέβη καί ώς πρός τό τηλεσκόπιον. δψος καί εκτασιν, διηνεκώς αύξουσι καί άντιθέτ»ί
Διηγούνται, ότι ό παΐς τεχνίτου τίνος τοΰ Μιδελβούργ όλων τών άλλων οντων τής τών ζώων καί φυτών
είς Ζελανδίαν (ΐωάννου Λιππεριχέϊμ,) θέσας, παιδιά; ζωής, φαίνεται ότι είναι έξηρημένα τής κοινής φθοράς.
χάριν, δύω αύξηντικούς ύέλους τάν ένα έπί τού άλλου
Εκαστο; κλάδος τοϋ δένδρου τούτου ρίπτει ιδίας
παοετήρησε μετ’ έκπλήξεως, ότι τά βλεπόμενα δι αυ ρίζας, πρώτον είς μικράς τρυφερά; ένας, πήχεις τινας
τών αντικείμενα έφαίνοντο π.Ιησιέστατα καί άΐατε- άνωθεν τής γής, αιτινες προϊόντος τοϋ χρόνου λαμ■τρα,ρψικα.' καί οτι διακοινώσας τήν άνακάλυψιν του βάνουσαι όγκον μεχρισού φθάσωσιν είς τήν έπιφάνειαν,
ταύτην είς τόν πατέρα του, ούτος εύκόλως κατεσκεύασε είσδύουσιν έντό; τής γής, άναδίδουσι νέα στελέχη
τά Τηλεσκόπιον, προσαρμωσας δύω φαχονς ύελίων διά καί γίνονται συγγενή δένδρα παραφύοντα νέους κλώτίνος σωλήνος. Η άνακάλυψις διεφημίσθη ! 0 Γα νας, οί όποιοι καί αύτοί ακολούθως ρίπτουσι τάς ιδίας
λιλαίος Γαλιλέης μαθηματικός καί φυσικό; τής Φλω των ρίζας καί γεννώσι νέους κορμούς. Τούτο δέ εξα
ρεντίας, μανθάνει, οτι έφευρέθη μηχανή δι’ ής βλέπει κολουθεί, έκτεινομένου πάντοτε τοΰ δένδρου, ενόσω
τις τά πόρόω αντικείμενα πλησιέστατα, μαντεύει ότι ύπα'ρχει γή έπιτηδεία νά τρέφη αύτό.
-ό αποτέλεσμα τούτο κατορθούται διά τοΰ συνδυασα,ού
Οί Ινδοί περιποιούνται ιδιαζόντως τήν Βανανέανφακών κοίλου καί κυρτού ύέλου,καί κατασκευάζει Τηλε θεωρούσιν αυτήν ώς έμβλημα τής θεότητος. ώς έκ
σκοπίαν πολλώ έντελές-ερον τών τής Ολλανδίας. Μή ευ τής πολυχρονίου διαρκείας της, τών εκτεταμένων κλόχαριστούμενος δέ είς τούτο μόνον, διευθύνει τό όργανό νων τη; καί τή; έκ τού σκιερού αύτής εύ-ργεσίας, διό
του πρός τόν οθρανόν, καί τότε πληθύς ανακαλύψεων άποδίδουσιν αύτή θείας σχεδόν τιμάς. Αί όνομαστόθαυμάσιων μεταβάλλουσι τό παίγνιον ένός παιδός τεραι παγόδαι (ναοί) συνήθως εγείρονται πλησίον τών
είς θησαυρόν διά τήν Αστρονομίαν, ό Γαλιλαίος κα δένδρων τούτων ύπό τήν σκιάν αύτών οί Βραχμάνοι
τά πρώτην φοράν ανακαλύπτει, μετά ύπεοτάτου θαυ διημερεύουσι, ζώντες έν θρησκευτική μοναξία,καί δλων
μασμοΰ, τάς έν τω ήλίω κηλίδας, τήν στροφήν αύτού τών φυλών καί τάξεων οί άνθρωποι άγαπώσι ν’ άναπερί τόν άξονα του, τάς φάσεις τή; Αφροδίτης κτλ. παύωνται ύπό τό δροσερόν άσυλον, τάς ωραίας άλωάς,
Βλέπει περιστρεφομένους τούς πλανήτας καί όό’ηγού- καί τήν τερπνήν πρόοψιν τού σκιερού τούτου δώματος,
μενο; πάντοτε ύπό τής μεγαλοφυΐας του, συμπεραίνει τοϋ άδιαβάτου είς τάς πλέον φλογέράς άκτΐνας τοΰ
εύτόλμως, οτι ή γή δέν είναι, ό,τι φαίνεται, ότι είναι τροπικού ήλιου.
σφαίρα στρεφόμενη περί τόν άςονά της, οστις καί αυ
λ,ξιοσημείωτόν τι δένδρον έκ τοϋ είδους τούτου γνω
τός στρέφεται περί τόν ήλιον. Θαυμασία άνακάλυψις, ρίζεται ύπό τό όνομα Κονριπερ δίπούρ, δοθέν αύτώ
προετοιμάσασα τάς τού Κεπλέρου καί Νεύτωνος.
πρός τιμήν διάσημου τινός αγίου Ινδού. Αλλοτε τό
Τό Τηλεσκόπιον, μετά τόν Γαλιλαίον, βεβαίως δένδρον τούτο ήτο πολύ πλέον εύμέγεθες, άλλά καί
έτελειοποιήθη. Συνέτεινον είς τούτο καί ό Νεύτων νύν ή περιφέρεια αύτοϋ είναι 2000 ποδών, μετρουμένη
καί ό Αλλεη καί δ Ερσχ-'λος καί εσχάτως ήδη ό Ρός, πέριξτώνκυριωτέρων κορμών του. Οί έπικεκραμένοι κλώ
άλλά τά θαυμάσια αύτών αποτελέσματα χρεωστούνται νοι, οί μή έμπηγέντες εΐσέτι είς τήνγήν, καλύπτουσιν«ίς μόνην τήν μεγαλοφυΐαν τοϋ Γαλιλαίου.
έτι πλείονα εκτασιν, οί κυριώτεροι κορμοί αυτού, ύπερβαίνοντες πολύ κατά τό μέγεθος τάς πύτεις καί τάς
δρύς τής Αγγλίας, άριθμούνται περί τούς 350, οί δέ
μικρότεροι, οϊτινες είναι έπίσης ογκώδεις είναι πλέον
τών τρισχιλίων, καί έκαστος αύτών άναδίδει νέους
κλώνας καί κρεμά ρίζας, αιτινες θέλουσιν ακολούθως
γίνη κορμοί καί γεννήτορες μελλόντων δένδρων. Τό
Η ΒΛΝΛΝΕΛ Η II ΙΝΔΟΣΥΚΗ
δένδρον Κουμπέρ-Μπουρ είναι πολυώνυμον εί; τάς
Τό δένδρον τής Βανανέα; έπιχωριάζει είς πολλούς Ινδίας διά τό μέγεθος του καί τήν καλλονήν του. Οί
τόπους τών Α,νατολικώυ Ινδιών· έχει κορμόν παχύν καί ινδικοί στρατοί συνήθως στρατοπεδεύουσι κύκλω αύιύμήκη, παοαιρύοντα πληθύν κλάδων, έξαπλουμένων του και καθ’ώρισμένας ε’ποχάς· όλαι αί επίσημοι
έπί μεγάλης έκτάσεως. Τό δένδρον τούτο περιγράφει έορταί τών Ινδών πανηγυρίζονται ύπο τό δένδρον τούτο,
δι’ ωραίων στίχων ό ποιητής Μίλτων εϊς τόν άπολε- οπού παραγίνονται χιλιάδες προσκυνητών. Λέγεται ότι
οθέντα αύτού Παράδεισον. (Βιβλ. Θ').
7,000 άνθρώπων εύρίσκουσιν άνέτως τόπον ϊν’ άνα«... Η Βανανέα έκτείνει τούς πυκνού; κλάδους παυθώσιν ύπό τήν σκιάν του. Οί Αγγλοι συνήθως, έκεΐ
• της, τούς τόσον εύμεγέθεις καί μακοούς, ώστε αί κάμνουσι τάς θηρευτικά; διασκεδάσεις των καί δια• κλίνουσαι κατά γής παραφυάδες των άναδίδουσι μένουσιν δλοκλήρους έβδομάδας ύπό τήν ώραίαν ταύ
• ρίζας, καί ώς θυγατέρες αύξάνουσι κύκλω τής μη-' την σκιάδα, πάντοτε Σχεδόν πλήρη άγριων καί
• τρός των. Οί κλάδοι ούτοι οχηματίζουσι θολωτήν ημέρων περιστερών, ταόνων καί παντοδαπών άλλων
• σκιάδα, έν μέσω πυκνών καί έκπεταμένων κλώνων. πτηνών καί κατοικουμένην ύπό πληθύος πιθήκων καί
• ϊπό τήν σκιάν αύτίον πολλάκις, στέκεται, τόν καύ- νυκτερίδων·
Τό ώραΐον τούτο δ^νδρ^ν παρέχει οΰ μόνον ασυλον
• σωνα φεύγων τής ημέρας ό Ινδός βοσκός, φυλάττων
άλλά καί τροφήν εί; όλους τού; κατοίκους αύτοϋ, κα
• “ά βόσκοντα ποίμνιά του. ■>
Καί τωόντι, ή Βανανέα είναι τό ώοαιότερον φυσι λυπτόμενου, μεταξύ τοΰ λαμπρού φυλλώματος του,
κόν προϊόν τοΰ έςαισίου εκείνου κλίματος, όπου ή φύσις διά μικρών σύκων, ωραίου πορφυρού χρώματος. '
(Εκ τού Αγγλικού).
‘γ-Υυή-ίσσεται μετά τοσαύτης δαψιλείας καί ποικιλίας.
Ενεαε τών δένδρων τούτων έχουσιν εκπληκτικόν τωόντι
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πάντα είς τήν διάβασίν των· καί οί κλυπεΐς (herengs)
ΕΝΪΤΙΓΜΑΤΑ T«W ΖβϋΝ, φαίνονται
είς τάς θαλάσσας τοΰ βορρά είς στίφη τόσον

πολυάριθμα, ώστε καθίστανται άντικείμενον σημαν
τικής αλιείας· άπαντώνται δέ πυκνώς μεταξύ των
(Συνέχεια, ΐ'οε φυλλ. 55.)
διακείμενοι καί σχνιμμτίςοντες ούτως υφάλους, έχούΠολλά ταζειδευτικά ζώα συναθροίζονται ωσαύτως σας πολλάκις πολλάς εκατοντάδας ποδών πάχος καί
κατά τόν αύτόν τρόπον διά νά ταξειδεύσωσιν όμού, καλυπτούσας τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης ε(ς διά
καί διασκορπίζονται όταν φθάσουν εις τό προσδιορι στημα πολλών λευγών.
σμένου μέρος, αί συνενώσεις όμως αύται γίνονται μέ
Είς άλλας συναθροίσεις πρόσκαιρους συναποτελουτρόπον σταθερώτερον καί τακτικότερου άπό τάς άνω- μένας ύπό τών πτηνών, οί δεσμοί οί ένόνοντες τά
ειρημένας. Παραδείγματα τοιαύτα είδομεν ήδη όταν μέλη τών κοινωνιών, φαίνονται όντες απλώς ή εύχαπερί χελιδόνων ώμιλήσαμεν* παρά τούτο όμως, αί ρίστησις τήν όποίαν ευρίσκουν διασκεδάζοντα κοινή.
■παροδικάI ή άποδημητικαί περιστερά! αίτινες κατοι Ούτως είς τά πλησιόχωρα τού άκρωτηρίου τής Καλής
κούν την βόρειον Αμερικήν είναι έτι πλέον αξιοπαρατή Ελπίδος ά περιτγητής Λεβαιλάν έβλεπε καθ’ έκαστη^
ρητοι. Τά πτηνά ταύτα διατρέχουν άτάητως τήν έκ- εσπέραν τήν αύτήν ώραν, νέφη ιδιαιτέρου τίνος είδους
τεταμένην ταύτην ήπειρον, καί φαίνονται ένίοτε είς ψιττακών (τοϋ κμέιδωΓοϋ ψιττακοί) Psittacus inστίφη τοσούτον πολυάριθμα, ώστε ό αριθμός των fuscatus) νά συνενώνται μετά πολλοΰ θορύβου, καί νά
ύπερβαίνει πάν ό,τι δύναταί τις νά φαντασθή· παρα διευθύνωνται άκολούθως πρός -Ίνα πηγήν ύδατος
τηρούνται δ’ ένίοτε ιπτάμενα κατά σειράν τινα πυ καθαρού διά νά λουσθώσιν έκεΐ δέ τά περίεργα ταύκνήν, εχουσαν. πλάτος μέν ύπέρ τό εν χιλιόμετρου, τα ζώα συνέπαιζον συνωθοΰμενα άμοιβαίως έν τω
μήκος δέ ύπέρ τά 10 ή 12 χιλιόμετρα· καί φυσιολό ύδατι καί κυλιόμενα έπί τής όχθης, ακολούθως έπαγος τις περιώνυμος τών ήνωμένων Επικρατειών, όΟύίλ- νήρχοντο έπί τών δένδρων όπου κατά πρώτον μέν
σων, έξετίμησε 2,000,000,000 και έπέκεινα τόν άνταμόνοντο καί έδιόρθωνον τά πτερά των, τού στο
αριθμόν τών ατόμων, έξ ών συνέκειτο στΐφός τι τό λισμού των δε περαιωθέντος διεσκορπίζοντο διά νά
όποιον είδεν διερχόμενον τά πλησιόχωρα τής ϊνδιάνης. εύρωσιν έκαστον τό καταφύγιόν του καί νά περάσωσς
Ετερός τις συγγραφεύς, άξιος πάσης πίστεως, ό Αύδύ- τήν νύκτα.
βων, αναφέρει οτι ήμέραν τινα φθινοπώρου, έξήλθε τής
‘Η ανάγκη τής μετά τών όμοιων συγκοινωνίας φαί
οικίας του είς Ενδερσων έπί τών όχθών τού όίου, καί νεται ωσαύτως ή αιτία πού σχηματισμού τών διαρκών
ότι διερχόμενος τάς ακαλλιέργητους γαίας πλησίον έκείνων άποικιών τάς οποίας μάς παρουσιάζουν οι ήΑροδενσβούργης, εϊδεν έκ τών τοιούτων περιστερών, μέτεροι οίκόσιτοι κόνικλοι, τών όποιων αί τρώγλαι
είς μεγαλήτέρον άπό τό σύνηθες αριθμόν, νά διευθύ- κοινωνούν πρός άλλήλας· ό λειμώνιος κύων τής Αμε
νωνται άπό τό βορειοδυτικόν πρός τό μεσημβρινοανα- ρικής (1), τού όποίου αί κατοικίαι ήνωμέναι είς συμ
τολικόν μέρος· καθόσον δέ έζηκολούθει τόν δρόμον του πλέγματα καλούνται υπό ^τών θηρευτών χωρία; και
πρός τήν Λουδοβικόπολιν, τό ταξειδευτικόν στίφος τό κατέχουν εκτασιν πολλών χιλιομέτρων· τά εφήμερα
όποιον διέβαινεν ύπεράνω τής κεφαλής του, έγένετο καί άλλα πολλά έντομα.
έπί μάλλον καί μάλλον πολυάριθμον. « ό άήρ, λέγει,
Αλλά τό ένστιγμα τού κοινωνισμού δεικνύεται έν
ήτο τοσοΰτον γεμάτος άπό τά πτηνά ταΰτα, ώστε τό όλη τή αναπτύξει αύτού εις εκείνα; τάς κοινότητας
ηλιακόν φώς τής μεσημβρίας εϊχε σκοτισθή, ώς δι’έκ- όσαι έχουν άντικείμενον τήν έκτέλεσιν κοινών έργον,
λείψεως, ή δέ κόπρος κατέπιπτε δίκην χιόνος* πρό
Ο Κάστωρ τού Καναδά, είναι έξ όλων τών μαστο
τής δύσεως τού ήλιου εφθασα εϊς Λουδοβικόπολιν, κει- φόρων, τό άξιοπεριεργότερον διά τήν κοινωνησιμότητα
μένην 55 μίλλια μακράν, αί περιστεραί διέβαινον πάν καί τήν ένστιγματικήν αύτού τέχνην· κατά τό θέρος,
τοτε κατά σειράς έπίσης πυκνάς· ή παοάλλαξις τής ζή μονήρης έντός τρωγλών τάς όποιας άνασκάπτει
άπειρου ταύτης στήλης διήρκεσε τρεις ετι ήμέρας, καί έπί τής όχθης τών λιμνών καί τών ποταμών· όταν
κατά τόν καιρόν τούτον όλοι τού τόπου οί κάτοικοι όμως ή ώρα τών χιόνων πλησιάζη, εγκαταλείπει τό
ήσαν ώπλισμένοι,καί κατεγίνοντο νά θηρεύωσιν αύτάς.» άσυλον τούτο καί ένούται μετά τών όμοιων του διά
Τά πτηνά ταύτα διημερεύουσιν εις τά δάση* καί τότε νά κατασκευάση κοινή μετ’ αύτών τήν χειμερινήν αύτού
εν μόνον στίφος καταλαμβάνει όλόκληρον δάσος, είς κατοικίαν. Οί κάστορες αναπτύσσουν όλον τό περί
τό όποιον έάν έπί τινα χρόνον μείνωσιν, ή κόπρος των τήν αρχιτεκτονικήν αύτών ένστιγμα, πολλάκις δια
άποτελεΐ έπί τού έδάφους στρώμα πολλών ΰφεκατομέ- κόσιοι ή τριακόσιοι τόν άριθμαν άνά στίφη etc τού;
τρων πάχους· είς διάστημα πολλών χιλιάδων πλέθρων, έρημικωτέρους τόπους τής βορείου ’Αμερικής. Πρός
τά δένδρα είσίν άπογυμνωμένα καί μάλιστα καθ’ ολο κατασκευήν τής νέας αύτών κατοικίας, εκλέγουν λί
κληρίαν κατεστραμμένα, τά δ’ ίχνη τής διημερεύσεώς μνην τινα ή ποταμόν αρκετά βαθύν, ώστε νά μή πήτων μόλις μετά πολυετίαν έξαλείφονται,
γνυται μέχρι τού βυθού, καί προτιμούν εν γένει τρέ
Οί ιχθύς καί τά έντομα παρέχουσιν ήμϊν παρα χοντα ύδατα, διά νά ώφελώνται εί; τήν μεταφοράν
δείγματα τών άπειρων τούτων συναθροίσεων ούχ ήττον τού αναγκαίου πρός πάς οικοδομάς των υλικού. Διά νά
άξιοπαρατήρητα. Οί άττακοί (locustes), έντομα δμοιά- διατηρούν δέ ύδωρ εϊς τό αύτό πάντοτε ύψος, σχηζόντα μέ τάς άκρίδας, είναι πρό πολλοΰ περίφημοι
διά τήν καταστροφήν τήν όποίαν επιφέρουν, όσάκις,

(1) Τό ουτω ύπό τών κατοίκων τής βορείου ’Αμερική?

ήνωμένοι είς στίφη άναρίθμητα, διαβαίνουν χώρας καλοόμενον ζώον δέν εϊναι καθαυτό κύων, άλλ’ εϊδός τι μυωφίνας τής Αφρικής ή τής Ασίας, κατατρώγοντες τά ;οϋ ή έλειοδ έκ τοϋ γένους Άρκτομυς.

ματίζουν έν πρώτοις κατωφερές τι πρόχωμα είς 3 δί λον τούτο εϊδός τι στρουθοΰ τόν Δημοκράτην (Loxii
δουν πάντοτε σχήμα καμπυλον, διευθύνοντες τό κυρ socia) όστις ζή εις πολυάριθμα στίφη είς τά πέριξ
τόν μέρος κατά τού ρεύματος, τό κατασκευάζουν δ τοΰ άκρωτηρίου τής Καλής έλπίδος, καί κατασκευά
από κλάδους συμπλεκομένους πρός άλλήλους, τών ό ζει τήν φωλεάν του ύπό εϊδός τι στεγάσματος κοινού
ποιων τά διαστήματα πληροΰνται άπό λίθους καί ίλύν, όλης τής αποικίας. Αλλ’ είς τήν δμοταςίαν τών εν
χαί τό έπαλείφουν έξωτερικώς μέ επίχρισμά τι παχύ τόμων παρατηροΰμεν τά άξιοπεριεργότερα παραδείγ
καί στερεόν. Τό πρόχωμα ή ή προκυμαία αύτη, ή'τις ματα τού είδους τούτου τού ένστίγματος, καί αϊ κοιεϊναι συνήθως πλατεία είς τήν βάσιν της ένδεκα εως ναϊ οίκοδομαί αίτινες πηγάζουν έξ αύτού παρέχουν
δώδεκα πόδας, καί ή'τις ένισχόεται κατ’έτος διά νέας τήν μεγαλητέραν ένδιαφοράν. Αί φωλεαί τών σφηκών
έπεξεργασίας, έπικαλύπτεται συχνάκις άπό δυνατήν είσί κατά τούτον τόν τρόπον κατεσκευασμέναι, καί
φυτείαν καί τελευτά μεταβαλλόμενη είς εϊδός τι φρα μάς προξενούν θαυμασμόν διά τήν κανονικότητα καί
γμού. Τής προκυμαίας περαιωθείσης, ή τού ύδατος 0ν- τήν έντέλειαν αύτών· διά νά κτίσουν δ’ αύτάς τά έν
τος άκινήτου καί τού προμαχώνος τούτου έπομένως τομα ταύτα αποσπούν μέ τάς σιογόνας των, τεμάχια
μή άναγκαιοΰντος, οί κάφορες χωρίζονται είς αριθμόν παλαιού ξύλου τά όποια μεταβάλλουν είς εϊδός τι ζύ
τινα οικογενειών, καί καταγίνονται είς τήν κατα μης όμοιας μέ τήν τού χαρτονιού, μετά ταύτα μετα
σκευήν τών φωλεών, τάς οποίας πρέπει νά κατοιχή- χειρίζονται τήν ύλην ταύτην διά νά σχηματίσωσι
σωσιν, ή είς έπιδιόρθωσιν έκείνων, αίτινες τοϊς εϊχον σειράς έξαγόνων κυττάρων αί κυρήθραι ή αϊ μελικηχρησιμεύσει καί τό προλαβόν έτος. Αί καλύβαι αύται ρίδες αύται κεϊνται παραλλήλως μεταξύ των εϊς ώριάνεγείρονται έπί τής πλευράς τού προχώματος ή έπί σμένην άπόστασιν, καί συνενούνται άπό διάστημα είς
τής όχθη; τού ύδατος καί έχουν σχήμα περίπου ώοει- διάστημα διά μικρών στηλών διά τών όποιων καί
δές, ή ε’σωτερική αυτών διάμετρος εϊναι άπά εξ έως άναρτώνται· έπί τέλους τό όλον κεΐται, ότε μεν εϊς
|πτά ποδών, καί αί παρειαί των, κατεσκευασμέναι τόν άέρα, ότέ δέ είς κούφωμά τι δένδρου, ή καί εϊς
ώς καί ή προκυμαία με κλάδους δένδρων περικαλύ τήν γήν, καί εύρίσκεται κατά τά είδη, γυμνόν ?ι περιπτονται έξ άμφοτέρων τών μερών μέ ίλυώδές τι επί κεκλεισμένοι έντός κοινού περικαλύμματος,
Ο συνεταιρισμός είς τάς έργασίας άποτελεΐ έν έκ
χρισμα. Εν έκάστη τούτων εύρίσκονται δύω πατώ
ματα- τό άνωτερον, στεγνόν, εϊναι προσδιωρισμένον τών ούσιωδεστέρων μερών τών ηθών των μελισσών*
διά τήν κατοικίαν τών καστόρων τό κατώτερον, ύπό άλλά τά έντομα ταύτα έκτός τούτου μάς παρουσιά
τό ύδωρ, χρησιμεύει ώς αποθήκη διά τά; έκ φλοιών ζουν καί παράδειγμα έτέρου τινός είδους ένστίγματος
προμήθεια;· τέλος άμφότερα κοινωνούν μέ τά έκτός τό όποιον επιφέρει πράξεις ούχ ήττον άξίας παρατηρήδι’ ένός μόνου πόρου κειμένου ύπό τό ύδωρ. Ενόμισάν σεως καί ύπαγομένας ωσαύτως είς τήν τάξιν τών φαι
Τίνες ότι ή ωοειδής ούρά τών καστόρων τοϊς έχρησί- νομένων τά όποια ήδη μάς έπασχολοΰν, τοΰτ’ έστι,
μευεν άντί μιστρίου πρός κτίσιμον τών κατοικιών τό ένστιγμα τό κανόνιζαν τάς μεταξύ τών έργατίδων
τούτων φαίνεται όμως ότι δέν μεταχειρίζονται πρός καί τής βασιλίσσης αύτών σχέσεις.
Αί κατοικίδιοι ήμών μέλισσαι αίτινες φαίνονται
τούτο είμή τούς όόόντας καί τούς προσθίους αύτών
ούσαι
εγχώριοι τής Ελλάδος, καί αίτινες μετεφέρπόδας. Μέ τούς ισχυρούς των κοπτήρας κόπτουν τούς
χλάδους καί αύτούς τού; κορμού; τών δένδρων τών Οησαν ύπό τού ανθρώπου εις όλην τήν Εύρώπην, καθώς
όποιων έχουν άνάγκην, καί τό υλικόν τούτο τό μετα καί εϊς όλον τό βόρειον τής Αφρικής καί είς τήν με
κομίζουν μέ τούς όδόντας ή μέ τούς προσθίους πόδας σημβρινήν Αμερικήν, ζώσιν είς άγέλας έξ ών έκάστη
των. Οταν άποκαταστμίνωνται έπί τών όχθών τρέχον σύγκειται άπό δέκα έως τριάκοντα χιλιάδας ΐργάτας
τος ύδατος, κόπτουν τό ξύλον άνωθεν τού μέρους είς άπό έξακοσίους έως όκτακοσίους άρρένας ή ψευδοχηφήτό όποιον θέλουν νά κατασκευάσουν τήν κατοικίαν rar, (καλούμενους έσφαλμένως ύπό τών άγροτών κη~
των, τό ρίπτουν είς τό ύδωρ καί ωφελούμενοι άπό τό φηγας], καί συνήθως άπό μίαν μόνην θήλεεαν, ήτις
ρεύμα τό διευθύνον όπου πρέπει νά φθάση· έπίσης δέ φαίνεται βασιλεύουσα μεταξύ τών άλλων, διά τό
μέ τούς πόδας των σκάπτουν έπί τής όχθης ή είς τόν όποιον ώνομάσθη καί βασί.Ιισσα.' καθιδρύουσιν αύται
βυθόν τού ύπατος τόν όποιον μεταχειρίζονται χοϋν. τήν κατοικίαν των εν τινι κοιλώματι, καθώς είς όπήν
Α,λλως τε αί έργασίαι αύται αίτινες έκτελούνται μετά παλαιού τίνος δένδρου, ή είς τά είδη έκεΐνα τών κα
μεγίστης ταχύτητος, γίνονται μόνον τήν νύκτα, όταν λυβών-τάς όποίας παρασκευάζουσιν οί άγρόται καί τάς
ή γειτνίασις τού ανθρώπου έμποδίζη τούς κάστορας όποιας κυψέλας όνομάζουσι, αί δ’ έργάτιδες μέλισσαι
νά πολλαπλασιασθώσιν έπί τοσούτον ώστε νά σχημα- έκτελούν όλας τάς πρός τήν ύπαρξιν καί πρός τήν
τίζωσι παρόμοιας κοινωνίας, καί νά έχουν τήν ησυχίαν ευημερίαν τής κοινότητος αναγκαίας έργασίας. Αί μεν,
τής οποίας ήθελον έχει άνάγκην πρός έκτέλεσιν τών καλούμεναι κη^οπο<οί| είσίν έπιφορτισμέναι τήν συςίρημένων έργασιών δέν κτίζουν φωλεούς· άλλά τό ναξιν τών τροφών καί τών πρός οικοδομήν ύλών,
ένστιγμα τής οικοδομής διατηρείται ούχ ήττον, καί καθώς χαί τήν ά'έγερσιν κτιρίων· άλλαι δέ όνομαζόεϊδον έν τι έκ τών ζώων τούτων, τό όποιον συνελή- μεναι ώς έκ τών έργων μήτραι, καταγίνονται σχεδόν
φθη, νά πέρνη όλα τά τεμάχια τών ξύλων όσα εύρι- άποκλειστικώς είς έσωτερικάς φροντίδας άποβλεπούσας
σκε κατά γής καί ν’ άρχίζη οικοδομάς, άν καί αί πε
ριστάσεις ύπό τάς όποίας εύρίσκετο καθίςανρν εϊς αύτό
ανωφελή τά τοιαύτα έργα.
Αί εντελείς κοινωνίαι εϊναι σπανιώτεραι μεταζύ τών
φτηνών ή μεταξύ Τών μαστοφόρων* γνωρίζομεν μ’ο-

τήν οικιακήν οίκόόομίμν καί τήν άνατροφήν τών
νεογνών.
Διά νά κάμη τήν συγκομιδήν της ή κηροπο^ός μέ
λισσα, εισέρχεται έντός καλώς άνεωγμένου άνθους,

σ}ύ όποίου οί στήμονες νά χίναι φορτωμένοι μέ τήν
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κόνιν τήν καλούμενη» ύπά τών βοτανολόγων γνριτ.
Η κόνις αύτη προσκολλάται εις τάς κλαδώδεις τρίχας
με τάς δποίας τό σώμά της καλύπτεται, καί τριβομένη μέ τάς όποιας είς τούς ταρσούς της φέρει ψήκτρας
τήν συνάζει είς σφαίρας, τάς όποιας στοιβάζει είς τά
κατά τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τών οπισθίων σκελών
της διεσκαμμένα κάνιστρα ή πυξία. Αί έργάτιδες
αποχωρίζουν ωσαύτως διά τών σιαγόνων των έκ τής
έπιφανείας τών φυτών ρητινώνω τινα δλην, καλούμε
νων πρόχοΛιϊ καί έξ αύτής πληροϋσι τά κάνιστρα των.·
Ουτω χορτωμέναι αί μέλισσαι αύται έπανέρχονται εϊς

μέχρίς Αύγούστου, καί έπεκτείνεταί' χαί είς αύτούς'
τών ψευδοκηφήνων τούς σκώληκας καί τάς νύμφας.
Επίσης δέ και ή θήλεια μένει ξένη είς τήν ένεργητικήν ζωήν τών έργατίδων, έπειδήί δμως έκ τής γονιμότητος αύτής έξαρταται ή ευτυχία τοΰ σμήνους,
λαμβάνει πάντοτε περιποιήσεις έξ έκείνων. Αφ’ ής
αρχίσει νά τίκτη ώά, άποκαθίσταται Si’ δλην τήν·
άποιχίαν άντικείμενον σεβασμού, καί δέν υποφέρει είςτήν κατοικίαν της ούδεμίαν αντίζηλον έάν δέ άπαντήση τοιαύτην τινα, πάραυτα συνάπτεται μάχη μέχριθανάτου, καί μία μόνη βασίλισσα φαίνεται πάντοτε

χρήσιν τών ηδη συναχθεισών. Αί έργασίαι τοϋ έσωτε- δέν τίκτει ώά· άλλ’έάν δ καιρός ήναι καλός, έξέρχε-

άκολούθως καταγίνονται είς τήν κατασκευήν τών με καταθέτει άνά εν είς τάς πρός τήν χρήσιν ταύτην
ΛιχηρίΛωχ τών προσόιωρισμένων νά χρησιμεύσωσιν ώ; προητοιμασμένας κυψέλας. Κατά τήν διάρκειαν τού
φωλεαί τών νεογνών, καί ώς άποθήκαι διά τάς προ πρώτου θέρους, ό τοκετός ούτος δέν είναι πολυαριθμηθείας τής κοινότητας. Αί μελικηρίδες αύται είσί μότατος καί σύγκειται μόνον άπό τά ώά τών έργακατεσκευασμέναι μέ κημόζ, ύλη εύρισκομένη έπί δια τίδων τόν χειμώνα κάμνει παϋσιν άμα δμως άρχίση
φόρων φυτών, καί διακρινομένη όπό τών μελισσών νά έπανέρχηται τό έαρ, ή γονιμότης τής αύτής μεέντός ιδιαιτέρων οργάνων, κειμένων ύπό τούς δακτυ λίσσης καθίσταται υπερβολική, διότι εις τό διάστημα
λίους τής κοιλίας των. Σύγκεινται δ’ αύται έκ δύω τριών εβδομάδων γεννόέ έν γένει ύπέρ τάς δώδεκα
στρωμάτων κυψελών έξαγώνων, έχουσών βάσιν πυρα χιλιάδας ώά. Μόνον κατά τόν ένδέκατον τής ύπάρμιδοειδή, έπ’ άλλήλων κειμένων, καί κρεμαμένων ξεώς της μήνα άρχίζει νά δίδ-ρ ώά άρρένων τε καί έρκαθέτως διά τίνος έκ τών κόψεων των. Εν γένει στη γατίδων ένταυτώ· βραδύτερον δέ όλίγον έρχονται καί
ρίζονται είς τόν θόλον τού σίμβλου καί κεΐνται παραλ- εκείνα έξ ών θέλουν γεννηθή αί θήλειαι. Τρεις ή τέσ
λήλως ούτως, ώστε ν’ άφίνωσιν έν τώ μεταξύ δια σαρας ήμέρας μετά τόν τοκετόν, τά ώά έκλεπέζονται
στήματα κενά, έντός τών δποίων αί μέλισσαι δύ- καί έξ αύτών έξέρχεται μικρός τις σκώληξ ύπολεύκου
νανται νά περιςρέφωνται. Αί κυψέλαι, καθώς βλέπομεν χρώματος, δστις καθό στερημένος ποδών δέν δύναταιδιάκεινται επομένως όριζοντίως καί εϊσίν άνεωγμέναι νά έξέλθρ τής φωλεάς καί νά ζητήση τήν τροφήν αύέκ τού ένός άκρου αύτών. Αί έργάτιδες κατασκευάζου- τοϋ· άλλ’ αί έογάτιδες προβλέπουν άφθόνως διά τήν
σιν αύτάς μέ τάς σιαγόνας των· κόπτουσι δέ τά ανάγκην ταύτην, παρουσιάζουσαι είς αύτόν είδος τι
πλευρώματα άνά τμήματα, και εχουσι περί τήν κατα πολφού, τοϋ όποιου αί ποιότητες διαφέρουν κατά τήν
σκευήν των θαυμαστήν ακρίβειαν. Τά πλειότερα τών ηλικίαν καί τό γένος τού ατόμου διά τό όποιον είναι
ιδρυμάτων τούτων έχουν άκριβώς τάς αύτάς διαστά προσδιωρισμένος, καί δταν ή στιγμή τής είς νύμφην
σεις καί χρησιμεύουν ώς κατοικητήρια τών συνήθων μεταμορφώσεως αύτού έγγίζη, κλείουσιν αύτόν έντός
η κοινών σκωλήκων, ή κατασταίνονται άποθήκαι. Τινες τού ιδιαιτέρου του κατοικητηρίου είς τό όποιον εφαρ
δμως, προσδιωρισμέναι νά στεγάζωσι θήλει; σκώλη- μόζουν κήρινόν τι έπιπωμα. Πέντε ήμέρας μετά τήν
κας, καί καλούμενα·, διά τούτο βασι.ΙικΊΪ χνψέ.1αι, γέννησιν σκώληκός τίνος εργάτου, αί μήτραί του κλείουν
είναι πολύ μεγαλήτεραι Καί έχουν σχήμα σχεδόν κυ κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν κυψέλην του. Αύτός δέ
λινδρικόν. Οταν αί μέλισσαι κάμουν άφθονον συγκο τότε περιβάλλει τό σώμα τού μέ μεταξινόν βομβύκιον,
μιδήν γύρεως καί μέλιτος, καταθέτουσι τό περισσόν καί είς διάστημα τριών ημερών μεταβάλλεται είς νύμ
είς τινας έκ τών κοινών κυψελών, διά νά χρησιμεύση φην τέλος, άφ’ ού μείνη υπό ταύτην τήν μορφήν έπί
είτε είς τήν ήμερησίαν κατανάλωσή, είτε είς τάς επτά καί ήαίσειαν ήμέρας ύφίσταται τήν τελευ ταίαν
μελλούσας αύτών άνάγκας. Προβλέπουν δέ καί νά του μεταφόρφωσιν. Οί άρρενες δέν φθάνουν τήν τελείαν
έμφράττουν μέ κήρινόν τι έπέπωμα, τάς τό άποθεμα- ηλικίαν είμή τήν εικοστήν πρώτην ήμέραν άπό τής
τικάν μέλι έμπεριεχοόσας κυψέλας, καί έάν, συμβε- γεννήσεως τοϋ σκώληκός, έν ω αί θήλειαι πεοαιόνουν
βηκός τι ήθελεν έπαπειλήσει νά ύποσκαφώσιν αί οι- τήν τελευταίαν των μεταμόρφωσιν τής δεκάτην τρίτην
κοδομαί των, έξεύρουν νά ύψόνουν στήλας καί αντη ήμέραν. ‘Η έπιρόοή τήν όποιαν έξασκεϊ έπί τήν άνάρίδας, διά νά έμποδίσουν τήν πτώσιν τών μελικηρί- πτυξιν τών μελισσών ή ποιότης τών τροφών έξ ών αί
δων των. Οί άρρενες, καθώς ήδη εϊπομεν, δέν έργάτιδες διατρέφουσι τούς σκώληκας, είναι έκ τών
λαμβάνουν μέρος είς ταύτας τάς έργασίας, καί δταν μάλλον αξιοπαρατήρητων· διότι μεταβάλλουσαι τόν
δέν χρησιμεύουν πλέον είς τήν κοινότητα, αί έργάτι πολφόν τδν όποιον δίδουσιν είς τούς παιδαγωγούμε ·
δες τούς θανατόνουσι, διατρυπώσαι αύτούς μέ τά κέννους των, αί περίεργοι αύται μήτραι ή τροφοί προάπςα τωγ< Η σφαγή αυτή συμβαίνει άπό τάν Ιούνιον γουσι κατ' αρέσκειαν έργάτιδας ή βασίλισσας. Τούτο

μαίνεται χαθαρώταπα είς σμήνος άπολέσαν τήν βασί
λισσαν αύτού, ενώ δέν υπάρχει είς μελικηρίδας τού
■σίμβλου κυψέλη βασιλική έμπεριέχουσα θήλυν σκώληΟ ΝΑΠΟΛΕίϊΝ ΚΑΙ Ο ΑΜΑΞΗΛΑΤΗΣ.
κα· πότε αί μέλισσαι σπεύδουν νά χρημνίσουν πολλάς
0
Κ.
Μάρκος Σαιντ ϊλαίρ εϊς τι περί τοϋ Ναπολέονέργατίδων κυψέλας, διά νά δώσουν είς αύτάς σχήμα
τος
σύγγραμά
του, μεταξύ άλλων, αναφέρει καί τό έξής
βασιλικής κυψέλης, καί παρέχουν έν άφθονία είς τόν
όποιον έκεϊσε άφίνουν σκώληκα τήν τροφήν έξ ής δια- περίεργον ανέκδοτον.
0 Ναπολέων θελη'σας ποτέ νά όδηγήση μίαν άμα
τοέφουσι τάς θηλαίας· διά τούτου δέ μόνου τού πράγ
ματος, δ σκώληξ άντί νά γίνη μέλισσα έργάτις καθώς ξαν του τέθριππον, άνέβη είς τήν έδραν τού ήνιόχομ
ήθελε συμβή έάν έξηκολούθει ν’ άνατρέφηται κατά τδν του Καίσαρος, καί λαβών τούς χαλινούς έδίωκε τούς
συνήθη τρόπον, καθίσταται βασίλισσα, όταν νέα τις ίππους. ’Εντός τού οχήματος έκάθηντο ό Καμ
βασίλισσα αποπεράτωση τάς μεταμορφώσεις καί κατα πασερές, ό Μόνγης καί ό Ράππ. Κατά δυστυχίαν οί
φάγη τάς δχθας τοϋ έπιπώματος τής κυψέλης της, ίπποι ούτοι, τούς όποιους πρό ολίγου είχε προσφέρει
διά νά εξέλθη τής φωλεάς της, παρατηρήται έκφαινο- είς τόν Αΰτοκράτορα ή πόλις τής Αμβέρσης, άν καί
μένη έν δλη τή αποικία μεγάλη τις ταραχή. Αφ’ ενός ωραίοι, δέν ήσαν δμως είσέτι έντελώς δεδιδαγμένοι.
μέν αί έργάτιδες έμφράττουσι μέ νέας ποσότητος χηροΰ Καί αύτός δ Καίσαρ, μέ δλην του τήν πείραν, εϊχε»
τάς όπάς δσας κάμνει, καί τήν κρατούν φυλακισμένην άνάγκην πολλής έπιτηδειότητος διά νά τούς δωιχή.
έν τφ κατοικητηρίφ αύτής, άφ’ έτέρου δέ, ή γραία βα Νέοι καί θυμοειδείς οί ίπποι άμα ένόησαν άλλην χεΐρα
σίλισσα ζητεί νά τήν πλησιάση, διά νά διατρυπήση αύ παρά τήν τού ηνιόχου, ώρμησαν καλπάζοντες μετά
τήν μέ τό κέντροντης καί νά έλευθερωθή ούτως άπό έπι- πολλής ταχύτητο;, κατ’ εύθεϊαν γραμμήν πρός τόν
κίνδυνον αντίζηλον· φάλαγγες δμως έργατίδων έμβαί- αίγιαλόν. ό Καίσαρ, δστις ίστατο όπισθεν τής άμά
νουσαι είς τό μέσον τήν εμποδίζουν. Εν τω μέσω τοϋ θο ξης, βλέπων τήν έπικίνδυνον διεύθυνσιν τήν όποιαν
ρύβου δςις πηγάζει έξδλων τούτων, ή γηραιά βασίλισσα έλάμβανον, έφώνει πρός τάν Αΰτοκράτορα·
— Μεγαλειότατε, άριστερά τραβήξετε, πρός τά
εξέρχεται τού σίμβλου δλως ώργισμένη, καί παρακοάριστερά,
άφίσετε έλευθέρους τάς ήνίας τού γρςβοϋ.
λουθουμένη άπά μέγα μέρος τής κοινωνίας τών άρρένων
—
Εννοια
σου, έννοια σου, Καίσαρ, γνωρίζω τό
καί τών έργατίδων, τής όποιας ύπήρξεν ό μόνος αρχη
γός. At νέαι μέλισσαι πολλά ασθενείς διά ν’ άποδη- έργον μου, τώ άπεκρίθη ό Αύτοκράτωρ, δστις δέν ήτο
μήσωσι κατ’ αύτόν τάν τρόπον, μένουν έν τω σίμβλφ πλέον κύριος τών ίππων, οϊτινες εϊχον αφηνιάσει.
— Α! θεέ μου! Μεγαλειότατε, πού υπάγετε; έκραύκαί έντός ολίγου δ αριθμός των αύξάνει μέ τήν έμφάνισιν έκείνων δσαι εύρίσχοντο άκόμη είς κατάστασή γασεν ό Καμπασερές, δστις ωχρός ών πάντοτε, εγένετο
σκωλήκων ή νυμφών κα·εά τήν διάρκειαν δέ τής τα ήδη κίτρινος ώς κηρίον.
— Σείς, Καμπασερές, σείς πάντοτε φοβεισθε· ή
ραχής ταύτης αί νέαι έλευθεροΰνται άπό τάς κυψέλας
ξεύρω
τί πράττω· σάς ό δηγώ άριστα.
των. Έάν υπάρχουν πολλαί τοαύται, κτυπούνται
—
Βεβαίως, υψηλότατε, ειπεν ό Ράππ, δστις ό
μεταξύ των, καί δποία μετά τήν μάχην εύρεθή μόνη,
λίγον
έφρόντιζε
νά καθησυχάση τόν άρχικαγγελάριον.
γίνεται ή βασίλισσα τής νέας κοινωνίας. Τό σμήνος
τό όποιον κατ αυτόν τόν τρόπον άφησε τήν κατοικίαν Η Α. Μ. δ Αΰτοκράτωρ αύτήν τήν φοράν μάς όδηγεΐ
του μετά τής γραίας βασιλίσσης δέν διασκορπίζεται, κατ’ εύθεϊαν είς Αγγλίαν. Αύτό δέν έπιθυμούμεν καί
άλλά προχωρεί είς άπόσπασίν τινα, νά κατασταθή α ημείς πρό τοσούτου χρόνου;
— Μεγαλειότατε! φθάνει! σταματήσετε, έξηκολού
γεληδόν καί νά θεμ.ελιώση νέαν αποικίαν, ήτις αρχί
θησεν
ό Καμπασερές μέ θρηνώδη φωνήν, βλέπων τόν
ζει έκ νέου δλας τάς έργασίας δσας άναφέραμεν, και
Αύτοχράτορα,
δστις πεισμωθείς έκτύπα δυνατώτερον
ήτις πάλιν, μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος παρέχει
διά
τής
μάστιγος
τούς ίππους.
δεύτερον σμήνος, τοϋ όποιου ή έξοδος έπάγεται ύπό
0 δέ Μόνγης, έχων τήν κεφαλήν έσκυμμένην κάτω
τών αύτών αιτίων, τά όποια είδομεν προξενήσαντα
τήν άποδήμησιν τοϋ πρώτου. Εκαστο; σίμβλο; δίδει καί τού; οφθαλμούς κεκλεισμένους, έκαμνε τάς σκέψεις
ενίοτε τρεϊέ ή τέσσαρας εσμούς άνά πάσαν ώραν· άλλά του, χαμηλή τή φωνή, πιανόμενο; άπό μίαν τών θυ
τά τελευταία είσί πάντοτε ασθενή, ό θάνατος τή; ρίδων τής άμάξης, καί καθ’ήν ς-ιγμήν έλεγε περίλυπος
ο Εξέχει είς τό όδηγεϊν τά άρμα έν σταδίω. »
βασιλίσσης, ή αδυναμία τής αποικίας χαί αί προσβολαί
οί
τροχοί προσέπαισαν έπί μεγάλου τίνος λίθου, καί
τών εχθρών της, καταντούν ενίοτε τάς μέλισσας νά
ή
άμαξπ
άνετράπη. Οί ίπποι έσταμάτησαν πάραυτα.
διασπαρώσιν αί φυγάδες πηγαίνουν τότε νά ζητή
σουν «συλον είς σίμβλον εύτυχέστερον, άλλ’αποβάλ 0 Αΰτοκράτωρ ριφθείς δέκα βήματα μακράν τού οχή
λοντας ανηλεώς διά κεντρισμάτων ύπό τών ιδιοκτη ματος έλειποθύμησεν^ 0 Καμπασερές έκτύπησεν είς τό
τών τής κατοικίας είς ήν ήθελον νά λάβωσι μέρος· μετωπον, έπί τού οποίου άνεφύει μεγάλον οίδημα· τού
διότι ούδεμία ξένη μέλισσα ούδέ καί μεμονωμένη άν Μόνγη 6 πίλος έμβήχε μέχ;ρι πώγωνος, ό δέ
0 Ράππ έπήδησεν ελαφρώς
ή είναι δεκτή εϊς σίμβλον είς τόν όποιον δέν έγεννή- Καίσαρ έμεινεν όπίσω.
κατά
γής
καί
έτ^ιεξε
νά
βοηθήση τόν Αΰτοκράτορα,
θη. ’Ενίοτε προσέτι ολόκληρος άποικία προσβάλλει
δστις
δέν
συνήλθε·»
είμή
άφού
τώ εκτύπησαν πολλάκις
έτέραν διά νά διαρπάση τάς άποθήκας της, και έάν
είς
τάς
χεϊρας.
όλοι
εκτός
τοϋ
Ράππ, τήν εϊχον πάθει,
αί προσβάλλουσαι ύπερισχύσουν, καταστρέφουν καθ’ ό
λοκληρίαν τήν νικηθεϊσαν πολιτείαν χαί άρπαζουσιν μολαταύτα δέν ήδυνήθησαν νά κρατήσωσι τόγγέλωτα,
δλον τό μέλι τών θυμάτων των διά νά χαταθέσωσιν δταν ό Αύτοκράτωο, άποδίδων είς τόν ήνιόχον του,
τήν μάστιγα είπε μετά μεγίστης σοβαρότητος,
αΰτό είς τόν έαυτών σίμβλον.
(ακολουθεί.)

ΠΟΙΚΙΛΑ.

— 768
»Τά τοΰ Καίσαρός τω Καίσαρε. λρ*οΰ* πλε'ον τά τούτον μοναχής έκπειίτώκυίας τύπον ιδιαίτερον, έν*
θυμήθη δτι ήν
τρεξίματά μας. Δίδω τάιν παραίτησίν μου.»
ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ.

Πάλαι ποτέ τοϋ ουρανού
Κόρη, νϋν δε τοϋ αδου.

ώς λέγει τό μελόδραμα, καί παρέστησε τό μέρος της
Ανθρωπός τις μετέβαινεν είς Συρίαν, όδηγών τήν
μετά τίνος έρωτοτροπίας ένταύτώ καί μεταμελείας,
Χαμηλόν του άπό τοΰ άγωγέως (καπίστρι). Αίφνης έρωτος καί συστολής αδυνάτων νά περιγραφώσιν.
τό ζώον καταλαμβάνεται ύπό πανικού φόβου, Εγείρε
ή Ταλιόνη κατεΐχεν οίκημα εκλεκτόν είς τήν ' Αν~
ται βιαίως, αφρίζει καί αναπηδά τόσον τρομερά, ώς·»
τίνιον odor (Chaasses d’Antin). Τό πρωί, είς τάς
δ κύριός του τό εγκαταλείπει έντρομος καί φεύγει τέσσαρας ώρας, ή Σίλφις ε’ξύπνα καί έσήμαινε τόν κωΕϊς άπόστασίν τινα τής όδού παρατηρεί πηγήν βαθεΐαν
δωνίσκον της, πάραυτα δέ ήρχετο ή θαλαμηπόλος της
χαί άκούων πάντοτε τόν φρικώδη χοεμετισμόν τής εύσαρκος καί βαρεία κόρη τής Σαβαυδίας, όνόματι
χαμήλου, ζητεί καταφύγιου καί πίπτει εντός τοϋ ύδα
Κλαυδιέτα, ήτις τάν νυκτικόν μόνον φορούσα χιτωτος* άλλ’ έπρόφθχσε νά άντιληφθ/j θάμνου τίνος· στη
νίσκον της, έφερε πολυάριθμα φώτα, έξ ών έπληροΰτο
ρίζεται έπ’ αύτού δλαις δυνάμεσι καί στρέφει πανταλάμψεως ό θάλαμος τής δεσποίνης της καί κατεκλίχόθεν τά βλέμματά του μετ’ άνησυχίας. Ανωθεν
νετο έπί τίνος προσκεφαλαίου, τό όποιον έρριπτεν έπί
αύτοϋ ΐσταται ή τρομερά κάμηλος, ή'τις τόν παραφυ- τοϋ τάπητας.
λάττει. Είς τήν άβυσσον κεϊται δράκων, δστις ανοίγει
Τότε ή Σίλφις έλάμβανε τό βιβλίον καί έμελέτα
τό φρικώδες χάσμα του καί φαίνεται περιμένων αύτόν τό μέρος τά όποιον έμελλε νά παραστήση είς νέον τινα
διά νά τόν καταφάγρ. Πλησίον του βλέπει δύω μϋς,
χορόν (ballet). Τούτο διήρκει μέχρι τής έκτης ώρας
τάν μέν λευκόν, τόν δέ μέλαινα, οϊτινες άλληλοδιαδό τής πρωίας, δτε έγείρετο ένεδόετο άπλήν έφεστηρίδα
χως κατατρώγουσι τήν ρίζαν τοΰ δενδρυλλίου ε’ζ ού έκ μουσελίνης, άνοικτήν καί άνευ στηθοδέσμης, καί
κρατείται. Ο δυστυχής βλέπει μετά φρίκης έπικειμέ- άφίνουσα τήν Κλαυδιέταν νά κοιμάται νήδυμον ύπνον,
νην τήν άπώλειάν του, διότι ούδέν τώ παρουσιάζεται μετέβαινεν είς τήν χορογραφικήν αίθουσαν.
μέσον σωτηρίας. Αίφνης ε’πί τών κλάδων τοΰ δένδρου
Η αίθουσα αύτη είχε τό πάτωμα κατωφερές καί
άνακαλύπτει οπώρας τινας καί διά μιας παύει ό τρό τά σανίδωμά της ήτο ήλειμμένον ύπό κιμωλίας, καί
μος του καί έκτείνων τήν χεΐρά του πρός τούς καρ έκεΐ, έν τώ μέσω τής νυκτερινής σιγής, ή Σίλφις
πούς, κόπτει αύτούς καί γευόμενος λησμονεί καί τόν έσπούδαζε τάς στάσεις της έκείνας τάς εύγενεϊς καί
φόβον του καί τόν κίνδυνόν του.
χαριεστάτας. Από τό έξής ανέκδοτον θέλομεν ένο/σει
έρωτας, τίς είναι ό άφρων ούτος άνθρωπος, οστις
πόσον θαυμασία καί απαραδειγμάτιστος ήτον ή έλαΑλησμόνησε τόσον ταχέως τόν θανατηφόρου κίνδυνον.
φοότης τής αιθέριας αύτής κόρης.
Μάθε, λοιπόν, φίλε, δτι ό άνθρωπος ούτος είσαι σύ.
όταν ό Ταλιόνης έκτισε τήν πρός χορόν ταύτην
0 δράκων τής πηγής είναι ή πάντοτε άνειργμένη ά
αίθουσαν, Αγγλος τις πλούσιος, τού οποίου ή κατοικία
βυσσος τού θανάτου. ‘Η κάμηλος είναι τού βίου αί
εϋρίσκετο κάτωθεν τής αιθούσης, έμύνησεν εϊς αύτόν
φροντίδες. Κρατείσαι εϊς τόν θάμνον τού κόσμου μετα
οτι δέν ένοστιμεύετο νά τόν έξυπνώσιν οί χοροί του
ξύ ζωής καί θανάτου καί οί δύο μύς, οί κατατρώγονέν τω μέσω τής νυκτός.
τες τήν ρίζαν τού δένδρου είναι ή ήμερα καί ή νύζ·
0 Κ. Ταλιόνης τού έγραψε*
καί ένώ είς τοιαύτην εύρίσκεσαι θέσιν, σέ έλκύουν αί
• έάν άκούσης τήν θυγατέρα μου δταν χορεύγ, τήν
δπώραι τών ηδονών, λησμονείς καί τής ζωής τάς
• καταρώμαι, διότι τότε ήθελα άπ-λπισθή. Εγώ, ό
βασάνους καί τοϋ θανάτου τάς άπειλάς, καί τήν τα
» πατη'ρ της δέν τήν ήκουσα ποτέ. »
χεϊαν τοϋ χρόνου παρέλευίιν διά νά ζητής τό φυτόν
Καί τωόντι δλαι αύται αϊ γυμνάσεις έγίνοντο μετά
τών άπολαύσεων εις τά χείλη τοϋ τάφου.
τοσαύτης έλαφρότητος, καί τόσον άθορύβως, ώστε δέν
έσύγχιζε κάνένα.
0 Αγγλος θαυμάζων άπέστειλε πρός τήν Ταλιόνην
τό
έξής τετράστιχον
Η Ταλιόνη, ώς είναι γνωστόν, δεεκρίνετο έζόχως
« Τώρα θέλω ν’ άκροώμαι
διά τό σεμνόν καί κόσμιον τής όοχήσεώς της, ’Αλλ’άνΤών βημάτων σου τόν κρότον(
θρωπός τις διετάραξε ποτέ τήν μέθοδόν της ταύτην
Καϊ ποτέ άς μή κοιμώμαι
πρός ιδίαν έπιτυχίαν.
"Αγγελε ώ! σύ Ερώτων. »
ί) γνωστός μουσουργός Μεϋρβέργ έλθών μια ήμερα
Πλήν ό Αγγλος έμεινε μέ τούς φραγκο-αγγλικούς
πρός τήν χορεύτριαν.
στίχους του, διότι μετ’ ολίγον τόν παρεκάλεσαν νά
— Υπάρχει, τή είπεν εις τόν 1 Ροβέρτον τύν Αιά.- έκκενώση τά δωμάτιά του.
βο.Ιον (μελόδραμα τού μουσικοδιδασκάλου τούτου
’Αλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν Ταλιόνην. Εχόρει
πρόσωπόν μοναχής άσωτου καί πειραστικής, καί μόνη μέχρι τής όγδόης ώρας, ήρχετο ή Κλαυδιέτα τής ερσύ δύνασαι νά τό ύποκριθν,ς.
ριπτεν εις τούς ώμους ένα μανδύαν καί τήν μετεφερεν
Η Μαρία άπεποιήθη κατ’ άρχάς έπιμόνως, άλλ’ έν- είς τήν κλίνην της, δπου ή αιθέρια αύτη κόρη, ώς νά
δοϋσα έπί τέλους είς τάς παραινέσεις τοϋ θεατρώνου ήτον άπλή θνητός έπερνε ολίγον ζωμόν καί έπειτα
καί τών φίλων της έχόρευσεν Ενώπιον τού τραγωδι- άπεκοιμάτο μέχρι τής μεσημβρίας.
«τοΰ Νουρή τήν σκηνήν τοΰ πειρασμού είς τήν τρίτην
Τήν μεσημβρίαν έξόπνα καί έδέχετο εύρισκομένη είς
πράξιν. Α,παν τό θέατρον έχειοοκρότησεν αύτήν ένθον- τήν κλίνην της καί τραγωδούς, ή θεατρώνας καί τρα
σιωδώς, διότι κατώρθωσε νά δώση είς τόν χαρακτήρα γικού; καί έπισημοτέρους άλλους φίλους της.
Η ΣΙΑΦΙΣ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΙΑΚΩ ΒΙΩ.

