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Η ΣΕΙΡΗΝ.

Αγγλος τις κατέλυσεν εις τό ξενοδοχεϊον τών 
τ^ιύχ χορασίων (delle tre donzelle) έν Καπόνι. 
Οταν έξήλθε τοϋ σχήματός του, ό φανός τον όποϊον 
έκράτει ό ξενοδόχος, έφώτισεν ευειδή τινα νεανίαν 
εικοσαετή. Ητο ξανθός τήν κόμην, εύγενής τήν μορ
φήν, και έμειδία πάντοτε, διά νά μήν δμιλνί, ώς 
ανήκει είς εύπατρίδην (τζεντελμάν) περιοδεύοντα. 
Εζήτησε, λαλών ίταλιστί, ένα κοιτώνα και δεΐπνον. 
Εφαγεν ολίγον καί ευθύς έξήγαγε λεύκωμά τι έκ 
τοϋ κιβωτίου του, έθεσε τό φώς έπί μιας τραπέζης, 
στηριζομένης κατά κεκλεισμένης τίνος θύρας, και 
ήρχισε νά γράφη. Δέν είχεν είσέτι χαράξει ένα στί
χον, καί τό φώς έσβυσεν ά© έαυτοϋ. ΊΓψωσε την κε
φαλήν, παρετηρησε μετ έκπλήξεώς τίνος, ότι κά- 
νέν ρεύμα άέρο; δέν διήρχετο τοϋ δωματίου, καί 

χωρίς νά ζητήση τήν έξήγησιν τοϋ συμβεβηκότος, 
άνήψεν έκ νέου τό φώς του καί έπανέλαβε τήν σε
λίδα του.

Αλλά δέν έλαβε καιρόν νά χαράξη δέκα λέξεις, 
καί τό αύτό περιστατικον έπανελήφθη. Τώ έφάνη 
ώς νά ήσθάνθη πνοήν χλιαράν έγγίσασαν τό κεκυ- 
φώς έπί τοϋ λευκώματος μέτωπόν του. Τότε άνη- 
γέρθη δαιμονισθείς καί φοβηθείς άμα, καί έκραύγα- 
σε μεγαλοφώνως.

— Είς τό οίκημα τοϋτο κατοικεί ό διάβολος !
Εκεϊθεν τής θύρας γέλως κρις·άλλινος, έξ έκείνων οί 

όποιοι μόνον από νεαρόν ς-ήθος δύνανται νά έξέλθω- 
σι καί άπόχςτόμα τρυφερόν, τώ απεκρίθη πάοαυτα.

Διέκοψε τον βίαιον βηματισμόν του διά τοϋ 
δωματίου καί απεκρίθη είς τό γέλοων εκείνο.

— Δέν άγαπώ τούς έμπαιγμούς, είμαι εις τό 
δωμάτιόν μου’ διατί έσβυσες τό φώς μου, διά μέσου 
τοϋ κλείθρου;

—· Διότι τό φώς σου μ έμποδίζει νά κοιμηθώ, 
απεκρίθη τό πνεύμα.
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— ’Αξιολάτρευτου φιλόπατρι! άπήντησεν δ 
Τζέμς μειδιών. Πλήν πόθεν εισθε τόσον εγκρατής 
τής αγγλικής οίκοσημογραφίας ;

— Εκ τής έξεως τοϋ νά βλέπω διερχόμενα έπί 
τών οδών μαςδλατά οχήματα τών όμοτίμων. Διότι, 
οΰαί! ή Ιταλία δέν είναι πλέον είμή τδ πανδοχείου 
τών έθνών, καί μάλιστα τοϋ άγγλικοϋ έθνους. Θλι
βερά άνταλλαγή ! Δανείζομεν είς αύτούς τδν ουρα
νόν μας, καί αυτοί μάς άποδίδουσι -1· —■'-Λ· 
σμόν των.

■— Κακίζετε λοιπόν πολύ τούς 
τάς μου;ρες εις τδ δωμάτων 

μίλίαν μας, ήθελε
—- Μή φοβείσθε,

ή φωνή ήτο γυναικός.
— Συγγνώμην, κυρία, άλλά με_ είναι δυσκολον 

νά μετατοπίσω αύτδ τδ τραπέζι, είναι πολύ βαρύ.
— Αί, τότε καί είς έμέ είναι δύσκολον να με

τατοπίσω αυτήν τήν κλίνην, έπί τής όποιας θέλω 
νά κοιμηθώ. w „

Ο νέος Αγγλος ήρυθρίασε. Γυνή, εύμορφος ίσως, 
καί βεβαίως ιδιότροπος, άνεπαύετο πλησίον του. 
Εκινήθη υπδ περιεργείας καί έκύτταξε δια γνΐς ο- 
πής τοϋ κλείθρου, οθεν ήλθε τδ φύσημα, τοϋ οποίου 
τότε ένθυμήθη τήν ήδύτητα. Το σκοτος ή·® ή 

τής γείτονός του.
— Κυρία,'ειπεν, έάν κάνεις ήκουε τήν συνο- 

τά> φανή δπωσούν παραοο,ος. 
τδ ξενοδοχεΐον είναι έρημον 

δέν υπάρχουν είς τήν Καπύην, παρα αι σκιά, .ών 
αρχαίων Καρχηδονίων διά να μάς άκουωσι.

0 Αγγλος έννόησεν δτι είχε να καμη «ρος 
ναικα λαβοϋσαν άγωγήν τινά, και απηντησε μ-τα 
μείζονος προθυμίας. , Α

— Δέν μάς άκούουν; τόσον καλητερον . ας κα 
μωμεν έκαστος ημών μίαν παραχωρησιν. Δ=.ν α 
νάπτω τδν λύχνον μου, άλλά και υμείς θελετε μ- 
συγχωρήσει νά εξακολουθήσω τήν ομιλίαν.

— Εστω, δέν έχω πλέον ύπνον. , ,
— Γνωρίζετε, κυρία, δτι μέλλω νά διέλθω νυκ.α 

πολύ ποιητικωτέραν παρ δ,τι ηλπι,α ;
— Ω! άληθή παννυχίδα χοροϋ.
— Πολύ καλητέραν, κυρία μου, διότι είμεθα 

μόνοι καί μάς χωρίζει μόνον μια θύρα ,
— Κύριε, άπήντησεν ή γυνή, ζητούσ νά δω- 

ση πλειοτέραν σταθερότητα είς τον τονον τής φω
νής της, μάς χωρίζει τι, τδ όποιον θελετε σεβα- 
σθή περισσότερον άπδ τήν θύραν ταύτην, ή θε- 
λησίς μου καί ή εμπιστοσύνη, ήτις με παρεκινησε 
νά σάς ομιλήσω.

— Μέ τιμά πολύ ή εμπιστοσύνη
Αλλ’ άγνοώ είς τί τήν χρεωστώ.

— Σάς γνωρίζω, κύριε.
— Μέ γνωρίζετε ;
— ’Απδ τά οικόσημά σας. Τά είδα 

ρετρον τοϋ οχήματος σας, ένώ ό Αν<
• ?ίγγε· . ,Υ

— Καί ονομάζομαι ; . . .
— Αόρδος Τζέμς Σούλιβαν.
0 λόρδος έκαμε κίνημα ζωηροτάτης έκπλήξεως.
— Καί δμως δέν εισθε ’Αγγλίς, κυρία;
—- Ο Θεός μέ φυλάξοι !
— Καί διατί ή περιφρόνησις αύτη; έπανέλαβεν 

ό νέος έγγιχθείς κατά τι είς τήν εθνικότητά του.
— Διότι, γεννηθεΐσα είς παράδεισον, δέν είναι 

δυνατόν νά λυπούμαι, δτι δέν έγεννήθην εις τά 
πρόθυρα τοϋ ταρτάρου.

■— Καί σημαίνει τοϋτο; . . .—· Οτι είναι άτελής, δστις δέν έποτίσθη άπδ τήν πρώτην τής γεννήσεώς του ήμέραν τδ φώς τοϋ ήλιου όμοϋ μέ τδ γάλα. 

τδν πληθυ-συμπατριώ-
— Τους κακίζω βέβαια ! άπήντησε θερμότερα. 

Τους κακίζω διά τήν περιέργειαν των, ήτις ουδέποτε 
φθάνει μέχρι τοϋ θαυμασμού' τούς κακίζω, διότι δια- 
πλέοντες τάς θαλάσσας [/.ας, διερχόμενοι τάς πόλεις, 
ριας, τά μουσείά μας, δέν εκβάλλουν ποτέ ούτε μίαν 
κραυγήν ευγνωμοσύνης άπδ τά ψυχρά στήθη των ! 
Είμαι ή άγανακτοϋσα φωνή τών ανδριάντων μας, 
τών εικόνων μας, τών παλατίων μας, τών έρειπίων 
μας καί τών τοποθεσιών μας, όλων τών άγιων αύ- 
τών πραγμάτων, τών οποίων τήν καλλονήν έρχον
ται νά κλέψωσι τά βλέμματα αυτών, r~! -ρ- — 
οποίων διέρχονται άπδ αιώνων, ψυχρότεροι 
μαρμάρου τής Καρρέρας καί τής πνοής 
Αλπεων.

Μας ρίπτουσι τάς γνινέα,ς των, άλλά δέν μάς δίδου- 
σιν ένα παλμδν τής καρδίαςτων ! Τήάληθεία, ύπάρ- 
χουσι μεταξύ αυτών άνδρες,οϊτινες, άφοϋ περιφέρωσι 
τήν υποχονδρίαν των έν μέσω τών άριστουργημάτων 
μας, αυτοχειρίζονται, ώς άφρονες, οϊτινες δέν δύ
νανται νά νοήσωσι πόσον είναι μέγας ό Θεός, 
άφοϋ ή διάνοια αύτοΰ διερμηνεύεται υπδ τοιούτων 
καλλιτεχνών ! Καί τίς ήξεύρει, ίσως εισθε καί σείς 
ένας έξ αυτών, μυλόρδε !

0 Τζέμς ώχρίασεν, ώς εί ήθελέ τις άνασηκώσει 
τδ προκάλυμμα τών διαλογισμών του. Απήντησε 
δέ χαριεντιζόμενος πως.

— Η αυτοχειρία αύτη είναι μάλιστα άποτισις 
σεβασμού. Γνωρίζετε τήν παροιμίαν. Veder Na
poli e poi· . .

— Epoi amar, e ringrazziar Iddio ! προσέ- 
θηκεν ή γυνή, πριν τδν άφήση νά τελείωση τήν πα
ροιμίαν κατά τδ άληθές γράμμα της, β ρθΐ Π1®~ 
rir. (1)

’Εν τούτοις, ό Τζέμς ήρχισεν νά εύρίσκη θελ- 
γητρον εις τήν συνδιάλεξιν ταύτην, τήν άπροσύό 
κητον καί τοσοϋτον παραδόξως άρχίσασαν.

Η φωνή τής νέας ’ΐταλίδος ήτο μουσική, άρκοϋ- 
σα νά .γοητεύση τάς ώρας του. Τδ πνεϋμά της, ό
που διηύγαζεν ενίοτε φλδξ ένθουσιασμοϋ, τώ έφαί- 
νετο τδ πλέον επαγωγόν, άφ δσα ποτέ άπήντησεν. 
Ηθελε στοιχηματίσει δτι ήτο εύμορφος' άλλά δέν 
ήθελε βεβαιώσει μετά τής αύτής πεποιθήσεως ότι(1) Νά ιδώ τήν Νεάπολιν καί άς άποθάνω . . . Νά ίδώ τήν Νεάπολιν καί έπειτα ν άγαπήσ» »<*ι νά ευγνωμονώ.
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δέν ήτο τυχοδιώκτίς τις οδηγούσα εκείνους, ών 
έλάμβανε τήν χεΐρα, ώς αληθής σειρήν, είς άγνωστον 
όλεθρον. Αδιάφορον ! Είχε στέρξει, θά ίδώμεν έ
πειτα διατί, νά δεχθή πάσαν προσφερομένην αυτφ 
δκσκέδασιν. Καί άνησύχει έπί τή ιδέα, δτι αύριον 
έμελλε ν’άφήσνι τήν παράδοξον σύντροφόν του.

— Ringrazziar Iddio ! άπήντησε.
Τοϋτο ήδη τδ έπραξα. 0 θεός κοσμεί δι υ

μών άήν νύκτα μου ταύτην, τήν οποίαν είχα προσ
διορίσει είς τδ νά γράφω θλιβερώς. Πληροί διά 
τής γλυκυτέρας ήχοϋς τής ζωής μου τούς ερήμους 
τοίχους τοϋ ξενοδοχείου τούτου. Αλλ αύριον, Ο
ταν θά φύγετε, δταν θά τείνω είς μάτην τάς χεΐ- 
ράς μου ποδς μίαν οπτασίαν, τήν οποίαν ούτε διεί
δα καν, έστέ βεβαία δτι τδν θεόν, θά τδν έλέγξω, 
κυρία, καί θέλω ασεβήσει έξ αιτίας σας.

— Μιλόρδε, άπήντησεν αυτή μέ τόνον φωνής 
δεικνύοντα, δτι ό λόγος της έξήρχετο άπδ χείλη, 
τά όποια ύπανοίγει τδ μειδίαμα, μή παίζετε τδ 
παίγνιον έρωτος αιφνίδιου. Θά έχω πολύ περισ
σότερα υμών πλεονεκτήματα.

Εγώ σάς είδα, σάς γνωρίζω' άλλά σείς μέ γνω
ρίζετε δσον καί ό αλιεύς γνωρίζει τήν άγραν, τήν 
όποιαν συνέλαβεν είς τδ δίκτυόν του. Επειτα είναι 
δολερόν τδ πράγμα, δταν είναι παίγνιον, καί σκλη
ρόν, δταν είναι άλήθεια! Σάς ύμνύω δτι δέν μέ 
ήλθεν είς τήν ιδέαν ούδέν τοιοϋτο, δταν έπταισα 
πράξασα τδν άθώον αστεϊσμόν μου. Τδ φώς με 
ήνώχλει. Τδ έσβυσα, καί τόσον μόνον. Τώρα μ έρ
χεται ό ύπνος. Οί νυκτερινοί λύχνοι έσβυσαν είς δ- 
λαςτάς εικόνας τής Παναγίας. Καλήν νύκτα, μιλόρδε.

— Δέν όμιλεΐτε σπουδαίως, κυρία μου. Απε- 
διώξετε τδν ύπνον άπδ τά βλέφαρά μου, ώς δ ά
νεμος διώκει τδ νέφος, καί εισθε βεβαία, δτι δέν 
θά κατορθώσω νά κοιμηθώ. Σείς δέ, καί τδ λέγω 
άνευ οίήσεως, έχω τήν πεποίθησιν, δτι καί σείς 
έπίσης δέν θά δυνηθήτε νά κλείσετε μάτι. Αρχί
σετε νά μέ εισθε θελκτικώς οχληρά, θά έξακολου- 
θήσω κ έγώ νά σάς καταδιώκω μέ τάς άπεχθείς 
ερωτήσεις μου' τόσον χειρότερον δι υμάς, ήτις μέ 
ανοίξετε' πρώτη τδν πόλεμον. Καί πρώτον ποϋ υ
πάγετε ;

— Πούποτε!
— Μέ καταδικάζετε λοιπόν νά μένω αιωνίως 

είς τδ ξενοδοχεΐον τών τριών χορασίων; Καί πώς 
δνομάζεσθε ;

— Η έρώτησις είναι ολίγον ζωηρά . . .
— Ω! άπαντήσετε είς αυτήν, κυρία ! Δέν θά ήναι 

ή τελευταία. Εχω σχέδιόν τι.
— Ονομάζομαι Σειρήν.
— θελκτικόν όνομα! όνομα φθάνον μέχρι τοϋ 

ουρανού, μέχρι τών αστέρων, μέχρι τής σελήνης. 
Καί τώρα, δτε είς τά τόσα θέλγητρα προσθέτετε 
καί τοιούτον όνομα, νομίζετε, δτι δέν θά σάς λα
τρεύω, κυρία;

— Α! δά! άπήντησεν ή Σειρήν' βλέπω, δτι 
μ έρωτάτε διαλεκτικώς, διά νά μέ κουράσετε. Προ
τιμώ νά μάθω αμέσως τδ σχέδιόν σας.

■— Εάν δέν μέ συγχωρήσετε διά τοϋτο ;
— Λέγετέ το πάντοτε, καί έπειτα βλέπομεν.
— Ες-ω' τδ σχέδιόν μου είναι νά έλθω ολίγον τι 

πλέον σιμά σας άπδ τοϋδε.
— Λόρδε Σούλιβαν, άπήντησεν ή Σειρήν συγκε- 

κινημένη, έάν δέν ήμαι ευγενής ώς έκ τοϋ γένους 
μου, θά ιδετε, δτι έχω άγωγήν τινα. Δέν υπέθετα, 
δτε έλεγχόμην πρδ μικρού διά τήν παράδοξον ελα
φρότητά μου, δτιένας ευπατρίδης, ώςύμεϊς, ήθελε 
μέ πληρώσει δι ύβρεως.

— Μή παρεξηγήτε τούς σκοπούς μου, κυρία. 
Μετριόφρονα, ώς μέ άνήκει, είχα ελπίδα.

— Καί ποιαν, έπανέλαβεν ή γυνή άγερώχως.
— Τό νά σάς πείσω, (καί πλησιάζει νά φωτίση 

μετά μίαν ώραν), οτι θά συνδιελεγόμεθα καλήτερον 
είς τδ δωμάτιόν μου, καί δτι θά περιώριζα δλην 
μου τήν φιλοδοξίαν νά ίδω διά τών δμμάτων, ο,τι 
ήδη ήκουσα διά τών ωτων μου. Σημειώσατε δτι 
μέ είπατε πώς δέν υπάγετε πούποτε, καί δτι άν δέν 
υπάρχει ώραιότερος τόπος πρδς περιήγησιν άπδ 
τήν επικράτειαν τής Νεαπόλεως, δέν υπάρχει έπί
σης θελκτικώτερον ταξείδιον, παρ’ δταν βλέπη 
τις συχνότερον έντδς τοϋ οχήματος ή έκτδς. 
Σάς λέγω τοϋτο, κυρία, δπως συγχωρήσετε δ,τι σάς 
έφάνη τόσον τολμηρόν είς τήν έλπίδα μου. Τώρα, 
έάν αίσθάνωμαι δτι θά σάς άγαπήσω, αισθάνομαι 
έπίσης δτι εισθε άρκετά ευγενής καί αξιοπρεπής, 
διά νά σεβασθώ πάσαν διαταγήν σας.

— Ο,τι ήρχισεν άπδ μίαν έλαφρότητα, ήμπορεΐ 
νά τελειώση διά τίνος ιδιοτροπίας. Δέχομαι, άλλά 
ύπδ δύο συμφωνίας,άπεκρίθη ή άγνωστος μετά βρα- 
χείαν σιωπήν.

— Τάς συμφωνίας ταύτας μή τάς λέγετε' ύπο- 
γράφω έκ τών προτέρων, χωρίς νά τάς άκούσω.

— Θέλω νά τάς ήξεύρετε, μιλόρδε.
— Δέν άκούω καί σημαίνω τδν κώδωνα διά νά 

ζητήσω 'ίππους.
— Η πρώτη τών συμφωνιών είναι το νά περιη- 

γηθώμεν είς τδ έθνικδν όχημα τοΰ τόπου, τδ χορ- 
ρίχοΛον.

— Τδ κορρίκολον ! έφώνησεν δ λόρδος τρομάξας 
ολίγον τι. Αλλά δέν θά είμεθα είς αύτδ μόνοι !

— Θά είμεθα! Η δευτέρα είναι τδ νά υπάγωμεν 
είς τδ Βεσούβιον.

0 Τζέμς δέν άπήντησε κατ’ άρχάς. Οταν ή Σει
ρήν προσδιώρισε τδ μέρος τοϋτο, ώς τού ταξειδίου 
τδν σκοπόν, τώ έφαίνετο δτι ειμαρμένη τις, τήν ό
ποιαν έζήτει ν άποφύγη άπό τινων ςτγμών, έκυ- 
ρίευσεν αύτδν άδυσωπήτως Ωχρίασε καί έτρεμεν. 
Αλλ’ έπειδή ύπεσχέθη νά μήν όπισθοχωρήση, έπά- 
σχισε νά κατα,στήση εύτονον τήν φωνήν του, και 
άπεκρίθη χωρίς νά δείξη, δτι έταράχθη.

— Είς τδ Βεσούβιον; ές-ω ! καί ψ>τέ;
— Τώρα αμέσως, ώρα ν’ άναχωρίσωμεν. Σάς 

περιμένω.
0 Τζέμς άφήκε τά πράγματά του εις το δωμά

των, λαβών μόνον τδ λεύκωμά του καί τον έπεν-
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δύτην του, και άφοΰ έβεβαιώθη ότι είχε επάνω του 
χρήματα, έζήλθεν.

0 διάδρομος ήτο ολοσκότεινος. Ο Τζέμς έ
καμε βήματά τινα ψηλαφητί, καί ή χειρ του, ψαύ- 
,ουσα τον τοίχον, άπήντησε χεϊοα τρυφεράν, καί έ- 
σθήτα μεταξωτήν.

ΙΙτον ή Σειρήν. Δεν έτόλμησεν άλλο, εϊμή νά έγ- 
γίση τήν χεΐρα ταύτην καί τήν έσθήτα. Αλλ ήτο 
βέβαιος, δτι ή χειρ ήτο λευκή, καί δτι ή έσθής πε- 
ριέγραφεν ανάστημα κομψόν !

Η Σειρήν έλαβε μετ’ εμπιστοσύνης τον βραχίο
να τοϋ Αγγλου, καί τον ώδήγησεν εις τά σκότη 
της κλίμακος. Ολοι έκοιμώντο εις τδ ξενοδοχεϊον. 
Ηνοιξαν έν σιγή τήν πύλην τοϋ οίκου καί έξήλθον 
εις τήν Π.Ιατεΐαν όόότ.

Παντού έπεκράτει ησυχία κατά τήν ώραν ε
κείνην.

Η Σειρήν έσταμάτησεν εμπρός ένδς σταύλου α
νοικτού, φωτιζόμενου ΰπδ λύχνου. Εξύπνησε παϊ- 
δά τινα, δστις έκοιμάτο ένδεουμένος επί τών ά- 
χύρων.

Εντός πέντε λεπτών, ό ίππος έζεύχθη εις δίφρον 
τινα ίδιόρρυθμ.ον. Αλλοι περιηγηταί δεν ύπήρχον. 
Ο Τζέμς καί ή Σειρήν έκάθησαν εις τήν μεσαίαν 
θέσιν τού οχήματος, τδ όποιον ήτο ανοικτόν.

Ο Τζέμς είχεν εύρεθή άκρως αμήχανων’ είδεν 
ότι ή νέα γυνή έφερε τδ ένδυμα τών τού όχλου 
γυναικών τής Νεαπόλεως·

Β’.

Από Καπύης εις Νεάπολιν, ή όδδς είναι ομαλή 
καί πληκτική’ άλλ οΰδεμία γωνία πέριξ μένει 
χωρίς νά έκλάμπη καί νά σκιρτά μέ τήν 
πρώτην έμφάνισιν της αυγής. Πανταχού άνασυρό- 
μενος, ό πέπλος τής νυκτδς ανοίγει ορίζοντα έ- 
ςαίσιον.

At άμπελοι περιπλεκόμενα', εις τά δένδρα, τά 
ποίμνια τά εγειρόμενα από τδ ξηρόν χόρτον, οπού 
είχον κοιμηθή, τδ δημόσια οχήματα καί τά μα- 
κρά υποζύγιά των, τά δώματα πόλεων τινων έπί 
τών όποιων πρωϊναί κόραι έκτένιζον τά χρυσά 
καί έβενώδη μαλλία των’ — ταύτα παρίστα τδ τερ
πνόν τούτο θέαμα. Τδ φώςπρδ πάντων συνίστησι 
τήν ωραιότητα. Αλλ όχι τά θεάματα ταύτα, τά 
όποια άλλως τε έγνώριζεν, έθεώρει ό Αγγλος’ οί ο
φθαλμοί του έβλεπον μόνον τήν Σειρήνα.

Κατ άρχάς ήν αυτή μορφή τις αόριστος’ έμάν- 
τευσε τήν καλλονήν της άπδ τά μύρα τά όποια 
άπέπνεον τά ενδύματα της, καί άπδ τδ ρίγος τδ ο
ποίον διέτρεχε τήν καρδίαν του, οσάκις πήδημά τι 
τής άμάξης τδν έρριπτεν κατ’αυτής. Ταχέως, ώς εις 
λάμψιν μακρυνής τίνος λυχνίας, διείδε μέτωπόν 
ωχρόν καί λευκόν, στεφανούμενον ΰπδ κόμης πυ
κνής καί μελαίνης, οφθαλμούς, οϊτινες διέχεον ώσεί 
αυγήν τινα φωτός, παρειάς δροσεράς ώς τά νέ- 
φαλα τής ήούς, και έπί τέλους λαιμόν, βραχίονας

καί ανάστημα, άτινα ύπερέβαινον,εΐς τήν έλαχίστην 
αυτών κίνησιν, τδ εύκαμπτον καί τήν χάριν τών 
καλάμων, τών ύπδ τής αύρας θωπευομένων. Τδν 
Τζέμς κατέλαβεν ίλυγγος, ΐδόντα τήν άδό- 
κητον ταύτην εντέλειαν’ έπίστευσε πρδς ςπγ- 
μήν, ότι ώνείρωττεν, ότι ήγγισενδν τι παροδικόν, 
πλάσμα τι τής φαντασίας του, έξαφθείσης υπό 
τοϋ συμβάντος. Εκλεισε τάόμματά.του διά νά τδ 
έπανεύρη. Οταν δέ ήνοιξε πάλιναύτά, δ ήλιος έφώ- 
τιζε τήν Σειρήνα, καί ώς θυγατέρα άγαπωμένην 
τήν έκάλυπτε δι όλης τής λάμψεώς του. Κατέτεμνε 
δέ ώς εις άνάγλυφον εντελές καί χαρίεν, τδ λεπτο
φυές ποόσωπον τής ωραίας θυγατρδς τής Παρ- 
θενόπης. . . .

Η νέα ένόησεν ότι ή έκπληξις τοϋ Αγγλου ή- 
τον έκστασίς τις μάλλον.

Αλλά δέν ήλαζονεύετο έπί τή καλλονή της' ήθε
λε ν άρέση, άλλα άναπτύσσουσα προτερήματα.

Οταν ό Αγγλος τήν έθεώρησε καί τήνέθαύμα- 
σεν έπί πολύ, ώστε νά φέρη αυτήν εις αμηχανίαν, 
ή Σειρήν έπανέλαβε τήν ομιλίαν αγγλιστί.

— Ας λαλήσωμεν τήν γλώσσάν σας. Δέν είναι 
ανάγκη νά μάς έννοή αυτό τδ παιδίον, άν καί 
δέν έχωμεν, υποθέτω, μεγάλα μυστικά μετα
ξύ μας.

— Κυρία, άπήντησεν ό Τζέμς, περιέμενα νά μέ 
θέλξετε, άλλ όχι καί νά μέ πληρώσετε θαυμασμού, 
μ είναι αδύνατον νά μή σάς τδ είπώ.

— Αφήσατε τούς ύμνους σας, Μιλόρδε’ ή ημέ
ρα θά ήναι πολύ μονότονος καί ατελεύτητος, 
άν προοιμιάζεσθε τοιουτοτρόπως άπδ τήν αύγήν.

— Τπακούω, κυρία μου, έπανέλαβεν ό Αγγλος 
μετά ζοιηρότητος, άλλ έστέ ειλικρινής, όσον είσθε 
καί ωραία. Ο,τι συμβαίνει πρδ δύ&> ωρών δέν είναι 
φυσικόν. Καί πρώτον, δ τρόπος ουτος τού ν άνα- 
γνώσετε τ’ όνομά μου διά τών οικοσήμων τού ο
χήματος μου.

— Θέλετε ώστε τά οικόσημα τών Σούλιβαν νά 
ήναι γνωστά εις μόνον τδ Regent Street.

— II καθαρότης τής Αγγλικής προφοράς σας . ..
— Μεγάλη τέχνη νά μιμήταί τις ό,τι ήκουσεν !
— Τδ διακεκριμένον τών τρόπων σας, καί εύ- 

γένειά τις έκ γεννετής, τήν οποίαν δέν δύνασθε 
νά κρύψετε, όλα, όλα αύτά δέν συμβιβάζονται 
μέ τήν ένδυμασίαν σας.

— Ευρίσκετε ότι δέν μέ υπάγει καλώς, μιλόρδε ;
— Ευρίσκω ότι δέν ύπάρχει θελκτικώτερόν τι, 

άλλ’ ήθελα κάμει όρκον, ότι δέν είναι τδ σύνηθες 
ένδυμά σας.

— Μήν υπερπηδάτε τά φαινόμενα, μιλόρδε ... 
τά φαινόμενα είναι τά εσωτερικά μεθόρια τής αλή
θειας, αλλά ποιον είναι τδ συμπέρασμά σας μετά 
τοσαύτας ύποθέσεις ;

— Οτι είμαι ό εύτυχέστερος τών περιηγητών, 
άλλ’ ότι επίσης ή συνάντησίς μας προεσχεδιάσθη 
παρ’ υμών. Παίζω ένταύθα πρόσωπόν τι έξαίσιον 
μέχρι τής ώρας, πολλά σκληρόν ίσως μετά τι- 
νας ημέρας.

— Μιλόρδε, είπε σοβαρώς ή νέα ίταλίς, σάς
ορκίζομαι ότι είσήλθα άνευ προμελέτης χθές τδ 
εσπέρας εις τδ ξενοδοχείου τού Ανδρέα, άλλά δεν 
αονοΰμαι καί ότι μέ κάμνετε άκουσίως έκδού- 
λευσιν. »

— Εάν ή έκδούλευσις αύτη δέν θά μέ φονεύση 
παρ αφού μέ άφήσετε, ευλογώ έμαυτδν, ότι πράτ
τω ταύτην.

‘— Δέν έχει εάν, μι λόρδε, διότι καί έγώ επί
σης τήν στιγμήν ταύτην, σάς είμαι χρήσιμος ί . .

— Ωστε εδαρεστεΐσθε νά μέ αποδώσετε . . .
•— Ο,τι λαμβάνω παρ υμών.

Καί εντός ήμισείας ώρας έφθασαν εις Βεζέναν.
Τδ ξενοδοχεϊον ένθα ένοικίαζον ίππους διά τδ 

μονίδριον επληθεν άπδ οχήματα. Πολυάριθμος συν- 
οδία είχεν άναχωρήσει ήδη διά τδ όρος.

— Είναι ή οικογένεια Σερβέλλι; ήρώτησεν ή 
Σειρήν εις ιπποκόμον τινα.

— Μάλιστα, έκλαμπροτάτη, άπήντησεν ούτος, 
άφού τήν έθεώρησε προσεκτικώς.

:— Πόσοι είναι ;
— Είναι μαζύ καίοί όκτάβοι καί ό δούξ Νιογό’ 

άνέβησαν πλέον τών είκοσι.
— Καί προγεύονται εις τδ μονίδριον ;
— Μάλιστα, πρι . . .
Η Σειρήν τδν διέκοψε, προβλέπουσα ότι ήθε- 

λεν εϊπεΐ πολλά.
Ο Τζέμς τής έκλεξεν 'ίππον τινά καλόν, έμβή- 

κεν έπί μικρόν εις τδ ξενοδοχεϊον, καί έξήλθε με
τά τίνος δδηγοϋ, δστις έμελλε νά τούς ακολου- 
θήση, φέρων κάνιστρον προμηθειών.

Ημισείαν λεύγαν μακράν προηγείτο αυτών συνο- 
δία εφίππων,· έν οίς ήσαν πολλαί γυναίκες, ών τά 
ποικιλόχροαπεριώμια έκυμάτιζον, ώς σημαϊαι, περί 
το σώμά των.

0 λόρδος καί ή Σειρήν ήλαυνον βραδέως, ή δέ I 
συνδιάλεξίς των ήκολούθει ανωφέρειάν πολύ πλέον 
άπορρώγα παρά τήν σκληράν άνοδον τού όρους. 
Η Σειρήν ώς έκ τής πείρας ίσως, ουδόλως προσέ- 

‘πταισεν, άλλ ό Τζέμς κατέπεσεν όλοσχερώς. II ί
ταλίς, διά τής ώραιότητός της, διά τής γλυκείας, 
αλλά καί περιπεφυλαγμένης οικειότητάς της, διά τών 
πονηρών τρόπων της, τδν είσήξεν αίφνης εις κόσμον 
όλως άγνωστον έντυπώσέων καί Οελγήτρων.

Διατηρούσα τήν άταραξίαν της, έσυρεν έτι εύ- 
κολώτερον τον Τζέμς. Ενίοτε, καθ ήν στιγμήν 
απεκρίνετο διά λέξεως διανοιγουσης όλον ορίζοντα 
ελπίδων, έμάστιζε τδν πτωχόν ίππον τής Βεζένης, 
τον ήλαυνε παρά τά χείλη τού κρημνού, καί όταν 
ό κίνδυνος κατετρόμαζε τδν νεανίαν μέχρι παρα
φροσύνης, έπανέφερεν έπιτηδείως τδν κελήτά της 
καί έφαίνετο ΰπερηδομένη, ότι κατεξουσίαζε το- 
σούτον τής δεδουλωμένης έκείνης καρδίας. Καί 
όμως δέν ώδήγει αύτήν φιλάρεσκος τις ιδιοτροπία. 
Ευκόλως έβλεπε τις εις τήν φυσιογνωμίαν της, ότι 
ύπήκεν εις αίσθημά τι αγαθόν. (άκολ.Ουθΐϊ)

ΕΩΘ1ΧΗ 1ΕΗΣΙΣ-
λ

(Έ.Ι.Ιηνιχη fixut'J.

0 ήλιος άνέτειλε πρδ μικρού, καί ζωή καί κ·- 
νησις καί πτηνών ύμνοι καί φώς παγκόσμιον προα- 
παντώσι τήν ποθεινήν άνατολήν του.

Η κρυερά τού χειμώνας ώρα παρήλθε καί τερ- 
πναί αύραι άνοίξεως ίλαρύνουσι καί ζωογωνούσι 
τήν κτίσιν. Αλλά δέν χαίρουσι τήν γλυκεϊαν ταύ
την ώραν τού έτους οί πλούσιοι καί οί τρυφηλοί’ 
τά παράθυρα τών οικιών των είναι εΐσέτι κλεισμέ
να. Σιωπή καί σκότος βασιλεύει έν τοΐς σκηνώ- 
μασί των.

Διανύσαντες τήν νύκτα εις τρυφάς καί διαχύ
σεις, κατεκλίθησαν όψέ. Η αυγή ουδέποτε, στέλλει 
αύτοΐς τήν δρόσον της καί τάς μαγείας της.

Αλλ έκεϊ, εις τδ άπόκεντρον έκεϊνο μέρος τών 
Αθηνών, εις οδόν μεμονωμένην καί ήσυχον, έγεί— 
ρεται ή οικία οικογένειας εύπορου μέν, άλλά φιλο- 
πόνου.

Ο πατήρ, δστις άμα ήλικιωθείς, μετέσχε τού 
άγώνος, κατά τδ τέλος, δέν άνέμενε νά τύχη πό
ρου ζωής εις θέσεις ή έκ συντάξε&ον. Καταθείς τά 
όπλα, παρεδόθη εις τήν καλλιέργειαν τών ολίγων 
πατρικών κτημάτων του, τά όποια έβελτίωσε βαθμη
δόν, δυνηθείς, διά τώνκόπων καί οικονομιών του, νά 
προσαυξήση ταύτα, χωρίς νά καταπατήση έθνικάς 
γαίας, καί συνεκρότησεν ούτω, εισόδημα, άρκοϋν να 
διαθρέψη· αυτόν τε καί τήν οίκογένειάν του.

Οταν έβελ.τίωσε τήν κτηματικήν κατάστασίν 
του, συνήντησε κόρην έλληνίδα, ούχί τήν ψευδευ
ρωπαϊκήν, άλλ ελληνικήν καί σεμνήν λαβούσαν ά- 
γωγήν, καί πλουσίαν δέ όχι εϊς προίκα, άλλ. εις 
άρετάς καί προτερήματα.

’Εκπαιδευθεϊσα εις παρθεναγωγεϊον, καί διά 
τής έπιμελείας της λαβούσα άρίστας άρχάς τής 
έλληνικής πρδ πάντων, έξήλθε έκκαιδεκαετής τού 
σχολείου. Επανελθούσα δέ εις τούς κόλπους τής 
οικογένειας, δεν κατέτριψε τά ώραϊα έκεϊνα έτη 
της, θηρεύουσα τδν συρμόν καί τάς στολάς, τήν μέν 
ημέραν ολην άναγινώσκουσα μυθιστορίας, τδ δ εσπέ
ρας χορεύουσα καί θεραπευομένη, άλλά διδασ/.ομέ- 
νη παρά τ&,ς έναρέτου καί φρονίμου μ.ητρός της την 
οικιακήν οίκονου.ίαν, τάς οικιακές καί κοινωνικές ά
ρετάς, όπως παρέλαβεν αύτάς παρά τής έαυτής 
μητρός.

Αατρεύων τά ήθη ταύτα τά άγια, τά άφελή καί 
πατροπαραδοτα, ών ήτο καίαύτδς οπαδός, μισών ές 
άνατροφής καί έκ φύσεως τά ελαφρά καί ξενίζοντα 
ήθη, καί μάλιστα τήν δυστυχή έκείνην έξ'.ντώνκο- 
ρασίων καί τών κυριών, όσαι καί μεταξύ των, λα- 
λοϋσιν όχι τήν πάτριον, τήν ίύφωνον, τήν γλυκεϊαν 
ελληνικήν γλώσσαν, άλλά παραφθείρουσι, ψιττα- 
κίζουσαι τήν γαλλικήν, δ Ευγένιος είδε τήν Άσπα-
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σίαν, την έσπούδασε, τήν ήγάπησε και την ένυμ- 
φεύθη.

Εκτοτε τδ ζεύγος τυϋτο διάγει ευτυχές και άγα- 
γαπώμενον. Ποτέ, ούτε ή έλαχίστη δυσαρέσκεια, 
έποϊαι συνήθο/ς συμβαίνουσι μεταξύ άκριτων συζύ
γων, έρχεται νά διαταοάξη τήν γλυκεϊαν αγάπην 
αύτών καί τήν ειρήνην.

Η γυνή, καί τοι ωραία καί νέα είσέτι, δέν ζητεί 
τάς ματαίας, τάς ξενομανεΐς έκείνας δαπάνας και 
επιδείξεις, αΐτινες εις ούδέν μέν ώφελοϋσι, το-

Η ΕΩΘΙΝΗ ΔΕΗΣΙΣ.

δα του καί έπίβλεψιν έμπεπιστευμένων παρά θεοϋ 
όντων.

Τήν εύδαιμονίαν αύτοϋ καί τήν φιλοδοξίαν συγ- 
κεντοόνει είς τήν οικιακήν εύτυχίαν καί άνάπαυ- 
σιν, καί ταύτην φρονεί τήν μόνην εφικτήν καί α
ληθή.

Δέν απελπίζεται περί Ελλάδος καί πιστεύει, δτι 
θέλει έλθει ήμ,έρα καθ ήν όλα τά παρόντα άτοπα 
θέλουν έκλείψει" καθ ήν, έκαστος θέλει μένει έν ώ 
έτάχθη, καί ιδιωτεύει μέν αύτδς, αλλά θέλει Φρον
τίσει, ώστε τά τέκνα αύτοϋ νά συγκροτηθώσι 

σαύτας δέ κατέστρεψαν καί καταστρέφουσιν όση- 
μέραι οικογένειας, δέν τώ ζητεί έσθήτας καί κό
σμους πολυτελείς καί πολυδάπανους και έπιπλα 
υπερφυή καί άμαξας καί πολυσύνθετον θεραπείαν, 
περιορίζεται είς δ,τι άναγκαϊον καί κόσμιον καί 
κομψόν.

0 δέ σύζυγος επίσης δέν είναι ρ.αταιόσπουδος καί 
έπτοημένος, οΰδέ θηρεύει θέσιν βουλευτικήν ή υ
πουργικήν διά τής παντελούς σπατάλης τής περι
ουσίας του, διά τής δυστυχίας τών είς τήν φροντί-

1 δι όλων τών άναγκαιούντων είς τδ πράτειν τά δη- 
ριόσια προσόντων.

0 Τψιστος τώ έχάρισε δύο άγλαόμορφα τέκνα" 
είναι ταϋτα ή μόνη πολυτέλεια, ή μόνη χαρά τών 
γονέων των. Καί τά ύπεραγαπώσι ριέν, αλλά δέν 
τά κακοανατρέφουσι, δέν τά έχουσι γαϊδιιψί>·α. 
Ηοχισαν τήν αγωγήν των έξ αύτών τών απαλών ο
νύχων.

Αμα τή αύγή, ιδού ήγέρθησαν οί γονείς καί προσ- 
ευχηθέντες αύτοί, διότι δέν περιφρονοϋσι τά θεία, 
διότι γνωρίζουσιν δτι τήν εύτυχίαν α^τών χρεω-

ριον. Παρέστην αμέσως, αύτδς δέμ ένεχείρισϊ γραμ
μάτων φέρον τήν επιγραφήν τοϋ Κ. Δυμιέγου 
κατά τήν όδδν αγίας Αικατερίνης. Ανέβην είς όχη
μά τι περιμένον πρδ τής πύλης, καί μετά δέκα 
λεπτά εύρέθην είς έκτεταμένον τινά πρόδομον μιας 
τών ώραιοτέρων τής όδοΰ έκείνης οικιών.

όταν είσήλθον είς τήν αίθουσαν, ευοον αύτοϋ δε
καπέντε άτομα, κινούμενα δαιμονιακώς, χει- 
ρονομοϋντα, τρέχοντα, φωνάζοντα δλα όμοϋ. Αν ό 
άμαξεύς δέν μ έλεγεν, ότι μ? οδηγεί είς οικίαν κτη- 
ματίου, ήθελα υποθέσει, δτι εύρίσκομαι είς παρθε- 
ναγωγείόν τι, έκ τών κειμένων κατά τήν όδδν έ
κείνην, διότι είδον δώδεκα κοράσια, δμοιομόρφως 
ένδεδυμένα καί κτενισμένα, τά όποια ήδυνάμην νά 
έκλάβω τή άληθεία καί ώς δώδεκα άδελφάς, γεν- 
νηθείσας τήν αύτήν όλας ήμέραν, τοσοϋτον ώμοία- 
ζον άπασαι, καί τδ αύτδ σχεδόν είχον ανάστημα!

Οταν τέλος, ή παρουσία μ.ου είς τήν αίθουσαν 
παρετηρήθη, τήν ταραχήν διεδέχθη ησυχία. Ο Κ. 
Δυμιέγος καί ή γυνή του ήλθον πλησίον μ.ου, μ έ- 
λαβον τής χειρδς καί μ. έφεραν ένώπιον άλλης νεά- 
νιδος, ήν δ'έν ήδυνήθην νά ϊδω εύθύς έξ άρχής. Ε- 
κειτο αύτη έπί ανακλίντρου τάς χεΐράς καί τους 
πόδας έχουσα ξηρούς, ώς συμβαίνει έπειτα σφοδρών 
σπασμών. Τδ πρόσωπόν της ήτο πελιδνόν, τδ στό
μα της συνεσταλμένου, τά δμματά της ατενή καί 
άνευ βλέμματος. Εφοβήθην μ.ή έφθασα πάρωρα καί 
δέν ήθελε χρησιμεύσει ή επιστήμη μου. Αλλ όμως 
πρδς ησυχίαν τής συνειδήσεώς μ.ου, ένήργησα άφ
θονου άφαίμαξιν, ήτις πρδς μεγίστην έκπληξίν μου, 
έπέφερεν εύτυχέστατον αποτέλεσμα. Τά μέλη τής 
άσθενοϋς άπαλύνθησαν, αί κηλίδες τοϋ προσώπου 
έξηλείφθησαν έν μέρει καί ό σφιγμός της έγινε 
τακτικώτερος.

— Σπεύσατε, είπα είς τήν μητέρα, θέσετε τδ 
κοράσιον έπί μιας κλίνης, μή τήν σκεπάζετε πο
λύ, καί δόσετε ταχέως χάρτην νά γράψω μίαν 
συνταγήν, ΐπάρχει ίσως άκόμη ελπίς.

— Εξοχώτατε, μέ λέγει ή μήτηρ, νά έχη τάχα 
χολέραν ;

— Βεβαιότατα , δέν τδ ήξεύρετε;
Δέν έτελείωσα ακόμη τήν άπάντησιν ταύτην,. „ ‘ , , ,καί ή Κ. Δυμιέγου ηρχ'.σε ν αφινη τρομερας κραυ- 

γάς, καί νά παραφέρεται ώς λέαινα ώρυομένη.
— Εχει χολέραν ! έχει χολέραν ! ώρύετο. Νά 

τήν ’βγάλουν άπ έδώ. Εξω άπδ τδ σπήτι...........
Κόραι μου, πηγαίνετε είς τδ ύπνωτήριόν σας .... 
Η αϊθουσά είναι μολυσμένη. . . .

Εχει χολέραν ... Η άθλια θά φονεύση τάς θυ
γατέρας μου. . . . Νά τήν βγάλουν ! νά τήν βγά
λουν έξω !. . .

Καίΐώρμησε μετά λύσσης έπί τοϋ θώμιγκος 
τοϋ κωδωχίσκου, καί εΐπεν είς τήν υπηρέτριαν, 
προσδραμοϋσαν,

— ’Βγάλτε την έξω" δέν τήν θέλω περισσότε
ρον είς τδ σπήτι μου. Βγάλ τε την, άκούετε ;Η ύπηρέτρια ήτον έτοιμη νά ύπακούση είς τήν διαταγήν ταύτην, άλλ’ έγώ άντέστην μετ’ ένεργείας.

στοϋσιν είς τήν εύδοκίαν τοϋ ϊψίστου, συνειθίζου- 
σι τά ανήλικα τέκνα των, όπως καί τά αθώα 
αύτών χείλη άναπέριπωσι τάς ευχαριστίας των καί 
τήν δέησίν των πρδς τδν Τψιστον. Ενστάζουσιν, εν 
ένί, ένωρίς είς τήν καρδίαν των τδ θρησκευτικόν 
αϊσθηρια, άνευ τοϋ οποίου σφαλερά τά βήριατά μας 
έν τώ βίω τούτω, άνευ τοϋ οποίου ούδεμία άληθής 
χαρά, καί κενόν τι καί όγκος πιέζει τήν καρδίαν 

μας,
Τδ ριέν νήπιον συνάπτει τάς μικράς χεΐρας του, 

άνατείνει τά όμματά του είς ουρανόν, ή ριήτηρ λέ
γει τήν δέησιν, τήν οποίαν αύτδ έπαναλαβάνει ψελ- 
λίζον, ό δέ ριεγαλήτερος υίδς, δστις προσηυχήθη 
μετά τών γονέων του, νυσταλαΐος είσέτι, στηρί
ζει τήν ώραίαν κεφαλήν του έπί τών μητρικών γο
νάτων, καί ο εύτυχής πατήρ επιβλέπει άνωθεν τήν 
θελκτικήν ταύτην σκηνήν. Ευδαίμων ό τοιοΰτος πα
τήρ! εύδαίριων δέ καί ή ριήτηρ καί εύλογημένα τά 
τέκνα των! Θέλουσι προσευχηθή καί πριν κατα 
κλιθώσι,καί ό Θεός θέλει έπακούσει τήν δέησίν των.

Πόσον άξιομίμ.ητος ή οικογένεια αύτη, άλλα πο- 
σον όλίγοι παρ ήμΐν οί μιμηταί της!

Κ. Π.

Π ΕΣΘHP,
ΗΤΟΙ Η ΘΕΙΑ. ΔΙΚΗ.

0 ιατρός Σββριέρος άγαπα νά διηγήται παντοίας 
ιστορίας, συριβαλλούσας ώς ριέσον ένεργείας έπί τοϋ 
πνεύματος τών άσθενών του.

Εσπέραν τινά εύρέθην ριετά τοϋ ίατροϋ είς τής 
κοριίσσης Π., ήτις προσεκάλεσεν αύτδν νά τήν έπι- 
σκεφθή, πάσχουσαν έκ τίνος νευραλγίας. Η κυ
ρία αύτη είναι κατά πάντα άξιότιμος, άλλ έν τι 
έλάττωρια άριαυροϊ τάς χάριτάς της. Εκ τών τεσ
σάρων τέκνων της τδ έν αγαπά όλιγώτερον τών 
άλλων καί τδ μεταχειρίζεται ένίοτε σκληρότατα, 
άδικώτατα. ό ιατρός έγνώριζε τοϋτο" παρακληθείς 
τήν εσπέραν έκείνην νά είπή Ιστορίαν τινά, διη- 
γήθη τήν έπομένην.

ότε, κατά τδ 1832, ένέσκηψεν είς Παρισίους 
καί έδεκάτιζε τους κατοίκους αύτών ή χολέρα, ήμην 
προσκεκολλημένος είς νοσοκοριεΐόν τι χολεροβλή- 
των. Τοσοϋτος δέ ήν ό αριθμός τών άσθενών, ώστε 
τδ άπέραντον τοϋτο νοσοκομεΐον δέν έξήρκει δι’ ό
λους όσοι μάς ήρχοντο καθεκάστην στιγμήν, καί 
οί προσερχόριενοι ήσαν ήναγκασριένοι νά περιμέ- 
νωσι, ριακράν σχηριατίζοντες σειράν, ώς πρδ τών 
εισόδων τών θεάτρων, έωσοϋ ό θάνατος κενώσει 
καμμίαν κλίνην.

Πρωίαν τινά, δτε είχον τελειώσει τήν επίσκε
ψή τής είς τάς φροντίδας ριου άνατεθειριένης αι
θούσης, συγκείμενης έκ τριάκοντα τριών κλινών, ήκουσα νοσοκόμον τινά ζητοϋντα ιατρόν διαθέσι·.
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-— II νέα δέν είναι εΐ; κατάστασιν νά μεταφερ- 
Οή, τήν εκθέτετε, τοιουτοτρόπως, είς βέβαιον σχε
δόν θάνατον. Πρέπει να την βάλετε άμεσω; εις 
τήν κλίνην της.

— Μά, εξοχότατε, θέλετε λοιπόν νά μά; μο- 
λύνη όλους ;

Εις μάτην έπάσχισα νά τήν όώσω νά ένοήση, 
ότι ή χολέρα δέν ήτο μιασματική, δέν ήκουε τί
ποτε και έκραύγαζεν άκαταπαύστως,

Βγάλτε την ! βγάλ’τετην!θά φονεύση τάς κόρας 
μου !

Τότε τήν ήρώτησα που έπρεπε νά μεταφέρωσι 
τήν ασθενή.

— Οπου θέλουν, ειπεν' είς τό νοσοκομείου !
—· Είς τό νοσοκομ,εϊον ! . . . Καί λοιπόν δέν έ

χει γονείς είς Παρισιού; αύτή ή νέα; Τΐ τήν έχετε;
— Τΐ τήν έχω; μ ειπεν ή Κ. Δυμιέγου, ανε

ξήγητου έμ.φαίνουσα ύποκωφου μίσους εκφρασιν, 
είναι, είναι καί αύτή κόρη μου, πρός δυστυχίαν ό
λων ημών. Σας λέγω, ότι πρέπει νά τήν υπάγουν 
είς τό νοσοκομεϊον, έξ αιτίας της θά μέ πεθάνουν 
όλα μου τά κοράσια.

Εννόησα τότε ότι ή δυστυχής νεάνις θέλει τύχει 
περισσοτέρας φιλανθρωπίας είς νοσοκομεΐόν τι, ή 
πλησίον μητρός τοσοϋτον αισχρά;. Εκραξα νά έλ- 
θωσι δύο φροντισταί μετά φορείου, έπί τοΰ οποίου 
έθεσαν τήν ασθενή. Εκάλυψα αύτήν καλώς εντός 
επικαλυμμάτων, καί καθ ήν στιγμήν έξηοχόμην 
δέν ήδυνηθην νά μή τοξεύσω βλέμμα περιφρονή
σεις; έπι τής Κ. Δυμιέγου; καί νά μή τής ε’ίπω'

— Κυρία, θά σέ τιμ,ωρήση ό Θεός !
Τήν λοιμόβλητον μετέφερα είς τό νοσοκομείου 

παρ ώ διετέλουυ.
0 Κ. Δυμιέγος, άνθρωπος ζών έκ τών εισοδημά

των του, είς τήν απόκεντρου τοϋ Βάΐτου συυοικίαυ, 
ήτο τότε πεντηκοντούτης περίπου, ή δέ γυνή αύτοΰ 
ήτο ηλικίας τεσσαράκοντα καί τεσσάρων έτών. Αμ- 
φότεοοι ήσαν μικρόσωμοι. Η Κ. Δυμιέγου ήτον α
πόλυτος δέσποινα τής οικίας, συνήθισε τόν σύζυ
γόν τη; νά μή έχη εΐ; ούδέυ ιδίαν θέλησιν.

Ο καλός ούτος άνθρωπος ήτο πατήρ δέκα καί 
καί τριών θυγατέρων, τά; όποια; έόωκεν αύτώ ή 
γυνή είς επτά τοκετούς. Αί δώδεκα ξανθαί κόραι, 
περί ών σάς είπον καί αΐτιυε; τοσοϋτον ώμοίαζου 
άλλήλας, έγεννήθησαν κατά ζεύγος, δίδυμοι.

Εν τέκνον τή; Οικογένειας ταύτης ήλθεν είς τήν 
ζωήν χωρίς νά συνοδεύεται υπό διδύμου αδελφής. 
Ητο όέ ή Εσθήρ, ή άσθενήσασα άπό χολέραν, καί 
τήν οποίαν ή μήτηρ έδίωκεν ανηλεώς έκ τής οι
κίας, καθ ήυ στιγμήν ή ασθενής έφαίνετο μέλλου- 
σα νά παραδώση τήν ψυχήν.

Η Εσθήρ ήτο τότε έκκαιδεκαετής. Αντιθέτως 
τών αδελφών τη;, ήτο γενναία ώς Ισπανίς, ή ώ- 
ραιότης τη; ήτο πολλώ ζωηροτέρα τής τών αδελ
φών της, αΐτινε; εϊχον μεμαραμένην τινά λεπτό
τητα. Επειτα,διά τίνος τής φύσεως ιδιοτροπίας, δέν 
έφαίνετο άνήκουσα έΐς τό μικρόσωμον έκεϊνο γέ
νος, ούτινος στέλεχος ήσαν ό Κ. καί ή Κ. Δυμ'.έ-

γου. Τό ανάστημά τη; ήτο λιγηρου καί υψιτενές, 
ώστε υπερείχε τών άόελφών τη; όλην κεφαλήν. Η 
μήτηρ τη; ήσθάνετο πρός αύτήν άκαταμάχητόν τινα 
απέχθειαν. Αντί έσθήτο; έξ ή Εσθήρ έ-
φόρει πενιχρόν τι πανίον φαιόν, σπαυίως άυαυεού- 
μ.ενον' ήτον ή εϋπειθεστάτη ύπηρέτις τών αδελφών 
της, έψήκτριζε τά ένδύματά των, έααπώυιζε τάς 
τραχηλιάς των, έσάρωνε τόν κοιτώνά των, έκαθά- 
ριζε τούς λαμπτήρας, καί εϊχεν, έν ένί, έργον τάς 
μυρία; εκείνα; μικράς υπηρεσίας τής οικίας, τά; ό
ποιας καί αύτοί οί υπηρέται έκτελοΰσ'· μετ άπε- 
χθενας·

Εάν έπρόκειτονά ύπάγωσινείςέπίσκεψίντινα,ή νά 
έξέλθωσιν είς περίπατον, ή είς διασκέδασιν, ή Εσθήρ 
ήναγκάζετο νά μένη οίκοι, καί ή μήτηρ άπεκρίνετο 
εις τούς πυνθανομένους περί τή; άπουσίας τής όι· 
κάτης ιρίτηζ θυγατρός, ότι ή Εσθήρ ήτο βλάξ, κατ 
κή, ρυπαρά, οτι τής έπροξένει καταισχύνην. 0 σύ
ζυγο; έπειράθη μέν ένίοτε νά κάμη παρατηρήσεις 
περί τούτου, άλλά βλέμμα αύστηρόν τή; γυναικός 
του τοϋ έκλειε τό στόμα.

Αί τής μητρό; καί αύτών τών αδελφών τη; κα- 
καϊ μεταχειρίσεις ούτε έν ποτέ παράπονον άπέ- 
σπασεν άπό τής δυστυχούς εκείνης σιαχτοπι'Αης, 
θύματος ύποτεταγμένου, ζητούσης παρά τοϋ ΐ- 
ψίστου παρηγοριάν, ήν δέν εύρισκεν έπί τής γής. 
Εάν φίλοι τινές ήρχοντο νά περάσωσι τήν εσπέραν 
είς τήν οικίαν, ή Εσθήρ δέν έμενεν εις τόν κοι
νόν θάλαμον, άλλ έκλείετο εις τό ύπνωτήριον,δπου 
άνύψου πολύωρους καί ενθέρμους δεήσεις υπέρ τής 
εύτυχίας τής οικογένειας της.

Αί άδελφαί της εϊχον διδασκάλους τής μουσι
κής καί τής ιχνογραφίας, καί ή δυστυχής από
κληρος έλαβε μέν κατ άρχάς μέρος είς τά μα
θήματα, άλλά μετά ένα μήνα, ή Κ. Δυμιέγου, ζη- 
λοτύπως βλέπουσα ότι αί πρόοδοι τής Εσθήρ υ- 
περέβαινον κατά πολύ τάς τών άλλων άδελφών, 
έδήλωσεν ότι θέλει παύσει τοϋ λοιπού νά διδά
σκεται, έπί τή προφάσει ότι ήτο μάταιος καιρός, 
ότι ή κόρη ήτον άδέ ζιος είς τό νά ώφελήται έκ τών 
θυσιών, τάς οποίας ευηρεστεϊτο νά πράττη υπέρ 
αύτής.

Η Εσθήρ έσυγχώρησε τήν μητέρα της, καί διά 
τό άδίκημα τοϋτο, καί επειδή δέν τήν άπηγόρευ- 
σαν νά μένη είς τήν αίθουσαν τής σχολής, τήν ώ
ραν τών διδασκάλων, έδωκεν όλην αύτής τήν 
προσοχήν είς τάς παραδόσεις των, καί άφιέρου τόν 
χρόνον καθ 8ν τήν άοινον μόνην έν τή οικία, εϊςτό 
νά σπουδάζη κατ’ ιδίαν. Ητον προικισμένη διά το
σοϋτον σπανία; ευφυΐας καί διά θελήσεως τοσοϋτον 
επιμόνου, ώστε κατόρθωσε νά ίχνογραφή καλήτε- 
ρα τών άδελφών της, καί νά προοδεύη περισσότε
ρον αύτών εί; το κύμβαλον. Αλλ’ ούδείς έγνώριζε 
τάς θριαμβευτικά; συγκινήσεις, αΐτινε; ΰπεστήρι- 
ζον τήν κόρην είς τό νά ύποφέρη τάς όδύνα; καί 
τάς καταδρομάς τής έπιουσίου ζωής της.

Η κακότροπο; διαγωγή τής Κ. Δυμιέγου μ έ
καμε νά ύποπτέύσω μέρος τών θλιβερών τούτων

αληθειών, καί ήσθάνθην διά τήν ασθενή έτι μείζο- 
να τήν συμπάθειαν. Καί τοι ολίγον έλπίζων νά 
τήν σωσω, άπεφάσισα νά έπαγρυπνώ αύτής, ούδέ 
στιγμήν άποτρέπων άπ’ αυτής τήν προσοχήν μου, 
νά βάλλω είς ένέργειαν όλα τής έπιστήμης καί τής 
πείρας μου ώς πρό; τήν επικρατούσαν επιδημίαν τά 
μέσα" διήλθον νύκτα; ολοκλήρους είς τό προσκε- 
φάλαιόν της, συνεβουλευόμην περί τής καταστά- 
σεώς της έξοχόν τινα μύστην τής έπιστήμης, έπι- 
σκεπτόμενον καθεκάστην τούς άσθενεϊς, καί τέλος 
ηύτύχησα νά ίδώ τήν Εσθήρ άναλαμβάνουσαν τήν 
ζωήν' ταχέω: *— ιϊ’·,-----

Γ ' " 
ήτο φρόνιμον

>; δέ πά; κίνδυνο; έξέλιπεν.
Οταν εύρέθη εϊ; άνάρρωσιν, έσκέφθην, ότι δέν 

,, , * νά τήν άφήσω έκτεθειμένην είς τά
θανατηφόρα μιάσματα τοϋ νοσοκομείου, καί τήν έ- 
πανέφερον μ.όνο; μου εί; τού; γονείς της.

Δύο νεκροκράββατα ΐσταντο είς τήν θύραν τής 
έν όδώ 1 Αγίας Αίχ.ατ((>ί>'ης οικίας.

Είς τήν αίθουσαν εύρομεν μόνον τόν Κ. Δυμιέ- 
γον, περιλύπως καθήμενον έπί χθαμαλής έδρας 
καί τήν κεφαλήν έχοντα νεύουσαν έπί τών γονά
των του. Μάς έρριψε βλέμμα έσβεσμένον, μ.ωρόν 
καί δέν έδήλωσε κάμμίαν χαράν τοϋ ότι έπανέβλε- 
πε τήν θυγατέρα του, κατακαλύπτουσαν αύτόν μέ 
τάς θωπεία; της.

— II μήτηρ μου, αί άδελφαί μου . . 
ναι; ήρώτησεν ή Εσθήρ, τί εύτυχία ότι 
πάλιν νά τά; έναγκαλισθώ.

— Αί άδελφαί σου; άπήντησεν ό πατήρ, καί δέν 
ήξεύρει; ότι δέκα άπέθανον ; δέν τά; έφαρμάκευ- 
σε; σύ, ώ; λέγει ή γυνή μ.ου; δέν είδες όύο νεκρο
κράββατα εις τήν θύραν ;

Χωρίς ν άκούση περισσότερα, ή Εσθήρ ώρμη- 
σεν ώ; παραφρονούσα έξω τής αιθούσης, καί ετρε- 
ξεν εί; τό ύπνωτήριον, όπου τήν ήκολούθησα.

Ενδεκα κλϊναι ήσαν κεναί. Δύω μόνον κατείχον- 
το άπό τά; δύο τελευταία; θυγατέρας, αΐτινε; έ- 
πέζησαν μετά τή; Εσθήρ. ’Η 
ριεΐπεν αύτάς. Η ουστυχή; ! 
έτη γηραιοτέρα , άφ ή; 
δεν εΐ; τήν οικίαν τη;. Εντός

Ί ι

Τ 
πού ει~ 

άςιού[χαι

Τόν Κ. Δυμιέγον έφείσθη ή έπιδημία, άλλ’ ό
ταν ΐδεν εαυτόν μόνον, παντέρημου είς τά εκτε
ταμένα εκείνα οικήματα, τά πρό ολίγου τοσοϋτο 

πλήρη ζωής, προσεβλήθη ύπό είδους 
ό; βλακίας καί έσυρε δύο άκόμη έτών ύπαρξιν

θορυβώδη καί
τινό; 
άθλίαν.

ΓΗ πρόρρησί; μου έξεπληρώθη ταχυτέρα καί τρο- 
μερωτέρα ή όσον έφρόνουν. Ή κακή μήτηρ έτιμω- 
ρήθη σκληρώς.

— Καί ή Εσθήρ ; ήρώτησεν ή κόμισσα έπί τής 
οποίας ή διήγησις αύτη έφαίνετο προξενήσασα βα- 
θυτάτην έντύπωσιν.

— Α! ή Εσθήρ; είναι σήμερον σύζυγός μου.

1,5

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ

ΕΝΟΣ ΑΝΘΟΥΣ.

Κ. Δυμιέγου πε- 
εΐχε γίνει είκοσιν 

ής ημέρας ή χολέρα εΐσήλ-
— ' / - » _ ~ _Τπέντε ή αέρων εϊ-

δε ν’ άποθάνωσι δέκα θυγατέρες της, αΐτινε; ά- 
πήρχοντο, ώς ήλθον, κατά ζεύγος!

Οταν ϊδε τήν Εσθήρ. ώρμησεν έπάνω της ώς ύ
αινα καί τής ένέπηξε τού; ονυχά; τη; εί; τό πρό- 
σωπον, όνομάζουσα αύτήν δήμιον, φονέα τών θυ
γατέρων τη;.

Ελαβα εί; τά; άγκάλα; μου τήν δυστυχή κό- 
; είχε λειποθυμήσει, καί τήν οποίαν άνευ 
μήτηρ έκείνη ήθελε κατασπαράξει. Τήν 

τή; αδελφής μου, οπού έπαθε ■ 
2_

ότε εσχάτως έζητεΐτο τί έμελλε γενέσθαι τδ 
Κρυστάλλινου Παλάτιου, έν τώ ύπό τοϋ Δίκενς έκ- 
διδομένω περιοδικό συγγράμματι Household - 
Words, έγράφη ή ιστορία τοϋ παλατιού τούτου, 
ώς επιτάφιου τι αύτοΰ, άν, ώς ΰπετίθετο τό
τε, έμελλε υά κατεδαφισθή. Ηδη, ώς γνωστού, ήγο- 
ράσθη παρά τίνος εταιρία; καί θέλει έπανοικοδο- 
|Ληθή εί; Σιδενάμ μεταξύ Αονδίνου καί Brigtou. 
Εν αύτώ θέλει συστηθή χειμερινό; κήπο;, θέλουν 
έκτίθεσθαι έργα γλυπτική; καί μεταφερθή θαλάσ
σιον ύδοιρ διά λουτρά, κατά τό θέρος, εντός αύτοΰ 
τοϋ Λονδ ίνου !

Τό τεράστιον παλάτιον χρεωστεϊ τήν γένεσίν 
του είς τεράστιόν τι άνθος, καί έάν τό πρώτον 
συνέστησε τό περιεργότερον κεφάλαιον τής ιστο
ρίας τής τέχνης, τδ δεύτερον παρέστησε τό παρα- 

ΪΛ —. · -
ψαμεν έν δέοντι καιρώ περί τοϋ παλατιού 
του, άλλά χάρον τών άναγνώστων μας, δέν 
ναμεν περιττόν νά έρανισθώμεν καί νέας 
περί αύτοΰ ειδήσεις έκ τοΰ

δοξιότερον έπεισόδιον τής φυσικής ιστορίας. Εγρά-I , Χζ ~__ > _ ~_ Λ_ / . _ >

ρην, ήτι 
έαοΰ ή 
κατέθεσα είς τή; αδελφής μου, οπού έπαθε 
ασθένειαν, τοσοϋτο σχεδόν έπικίνδυνον όσον 
τήν πρώτην, καί διαρκέσασαν δύο μήνας.

Κατά τό διάστημα τοϋτο, ή έπιδημία άνήρπασε 
τήν αύτήν ημέραν καί κατά τήν αύτήν ώραν, τάς 
δύο τελευταίας άδελφάς τής Εσθήρ, καί μετά ο
κτώ ημέρα; άπέθανε καί αύτή ή μήτηρ.

(Φυλλάδιον 1. τόμ. ΣΤ’.)

νεαν
και

τού- 
έκρί- 
τινάς 

•ροειρημένου άρθρου.
Κατά τά; πρώτα; ημέρας τοϋ έτους 1817, πε

ριηγητής τι; άνέπλεε μετά κόπου είς εύθραυστον 
άκάτιον τδν ροΰν τοϋ ποταμού Βερβίκη, είς Δεμε- 
ράρη (τή; Μ. Αμερικής). Φθάς είς τό μέρος, όπου 
ό ποταμός ευρύνεται καί άποτελεϊ δεξαμενήν, ρί
πτει προσεκτικά βλέμματα εί; τήν μεσημβρινήν 
όχθην, ψπου εΐλκυσε τήν περιέργειάν του παρά
δοξόν τΐ άύτικείμενον. Διεύθυνε τό σκάφος του 
πρός τό μέρος έκεϊνο, καί καθόσον έπλησίαζεν, 
ηύξανε καί ή προσοχή του. Καί τΑ σοφός βοτανο- 
λόγος καί γινώσκων όλην τήν φλώραν τής μεσημ
βρινής Αμερικής, άλλ’ ούδέποτε είδε παρόμοιόν τι. 
Ητο δέ τό αντικείμενου — φυτόν τι ένυδρον, ού τό
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τούτων κρί-

άπδ τοϋ ένός 
σοφός περι- 
πάντοτε νά

σχήμα καί τό μέγεθος οΰδέν άλλο γνωστόν άν
θος άνεκάλει.

— ίδού, άντημείφθην διά τούς κόπους μου, ει- 
πεν ό Κ. Ροβέρτος Σχόμβουρκ,καί έλησμονησε τούς 
μόχθους του όλους.

Εν φύλλον, έχον πέντε ή ίξ ποδών διάμετρον, 
επλεεν έπί τοϋ ύδατος' ήτο πλουσίου πορφυρού 
χρώματος, καί αί άκραι αυτού περιέγραφον πλα
τείαν ζώνην ανοικτού πρασίνου χρώματος. Το με- 
γα καί πολύφυλλον άνθος, όπερ παρέστη εις τά 
ομματα τοϋ θαυμάζοντος περιηγητοϋ, ητο κατα 
πάντα άξιον τοϋ φύλλου του. Συνέκειτο έκ μεγά
λου άριθμοϋ πετάλων ροδοχρόων, 
ΐοχρώων ή λευκοτάτων. Η έπιφά- 
νεια δέ τοϋ ύδατος έκαλύπτετο υ
πό τών παοαδόξων
νων.

« Οσάκις μετέβαινον 
εις τό άλλο, λέγει δ 
ηγητής, ε’ιχον νέον τι 
θαυμάσω. »

Ο Σχόμβουρκ δέν συνέλεξε 
μόνον τά άνθη, έξερρίζωσε πολλάς 
ρίζας καί τάς εστειλεν εϊς Αγ
γλίαν, προσθείς καί σπόρους. Η ώ- 
ραία δέ ξένη άμα φθάσα εϊς τό 
βρετανικόν έδαφος ώνομάσθη Vi
toria-regia. Μετά άκάρπους προσ
πάθειας, ή φροντίς τής άνθίσεώς 
του, διά τεχνητής ατμόσφαι
ρας, ένεπιστεύθη εις τδν Κ. Πάξ
των, τδν περιώνυμον κηπουρόν τοϋ 
γνωστού κτήματος τοϋ δουκός 
Δεβονσάϊρ, Τζατσουόρθ.

0 Κ. Πάςτων δέν είναι σοφός 
τις, κατά τηνσυνήθη τής λέξεως 
εκδοχήν, άλλ άνήρ πεφωτισμέ- 
νος, ογις σπουδάζ: Λ 
φύσιν, τήν παρατηρεί 
όσον τό δυνατόν, ■··· 
μυστήριά της. Οταν ή στιγμή τ 
άνθίσεώς έπλησίαζεν, προσεπάθη 

πρότυπόν 
νά νομίση 
υπό τόν π·. 
Αί ρίζαι 
γήν παχεΐαν, τά πυκνά φύλλα 

’ες·
> τόν αναβρασμόν τών έγχω- 

ριων αύταις υδάτων' τέλος τό άνθος ήνοιξεν, έπα- 
νευρισκον τό φλογερόν κλίμα του εις τον υάλινον 
κλωβόν του.

Απο τοϋ υελίνου τούτου κλωβοϋ άρχε 
ή ιστορία μας. Εμιμήθημεν κατά τι τούς 
κους έκείνους βουλευτάς, οίτινές, θέλοντες 
λησωσι περί καταχρήσεώς τίνος υπουργική 
χίζουσιν άπδ τοϋ πταίσματος τών

άζει διηνεκώς την 
ί καί ζητεί, 

νά μυηθή τά
Γή;

;άθησε
του,

ι εαυτό έκ νέου εις τά 
υρίπνουν ήλιον της άγ- 

έφυτεύθησαν μετά πολ-

νά μιμηθή τό 
ώστε τό άνθος 
διαυγή ύδατα και 
γλικής Γουϊάνης. 
λής προσοχής εις 
επλεον επάνω ωραίας δεςαμενής, εις ήν τροχός τις 
διά μηχανισμού απέδιδε

ται και 
ρτ,τορι- 

νά όμι- 
::ήζ, άρ- 

πρωτΟπλάστων

Αοάμ καί Εύας, φέρουσιν ε: 
λαιάν γραφήν καί όλην τ 
Αλλά δέν είναι άξιον νά · 
νειαν,ήτις υπάρχει μεταξύ 
Park καί τής ύαλίνης 
τών άνθέων ;

Εις τό τεχνητόν άνθοκομεΐον ή

μέσον όλην τήν πα- 
■ήν άρχαίαν ιστορίαν, — 
γνωρίζωμεν την συγνέ- 
' τοϋ γίγαντας τοΰ Hyde- 

κατοικίας τοϋ μεγαλητέρου

Εις τό τεχνητόν άνθοκομεΐον ή τό θεοαόστ; 
τοϋ Κ. Πάξτων ή βησΐ-iic Βιχτορία έφυτεύθη 
αύγούστου 1 849 καί ήνθησε τήν 9 νοεμβ; ' 
άνθος της δέ είχε πλέον τοΰ πήχεως 
Μετά ένα μήνα οΐ πρώτοι σπόροι ώρ 
αύτών έκαλλιεφγήθησαν έπιμελώς, 

γον 
■ήν 9 

■ρίου' τό 
περιφέρειαν ! 

ρίμασαν, τινές 
και άνεφάνησαν

Ο Κ. ΠΑΞΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΑΑΤΙΟΝ.

νέοι βλαστοί, εις μεγίστην δοςαν 
’Αλλ’ ή επιτυχία έπέφερεν 

Τό ώραΐον φυτόν έγένετ 
λά αεγά'I ι

και κα-

οΰ Κ. Πάςτων. 
εντούτοις νέας απορίας, 

ο, εντός ένός [Ληνός, πολ- 
λον διά τό οίκημα του (its home). Τούτο 

δε ήν νέον πρόβλημα, όπερ έμελλε νά λύση πάλιν ό 
Κ. Πάξτων.

ΐίοξατο τοΰ έρνου καί κατεσκεύασεν άνθοκο
μεΐον κομψόν νέου σχήματος' είχε δε αυτό 60 
ποδών μήκος καί 4 0 πλάτος. Τό κατεσκεύασμα δέ 
τούτο ώδήγησεν αυτόν εϊς τήν οικοδομήν τού Κρυ
στάλλινου Παλατιού.

Εις συνεδρίασίν τινα δικαστικήν μιας έκ τών έπί 
τώνσιδηροδρόμων επιτροπής, ήδυνήθηό Κ.Πάξτων, 
-ροεδρεύων τοϋ δικαστηρίου, νά σχεδιάσει έπί ένός 

φύλλου χάρτου, τεθειμένου ενώπιον αύτοΰ τδ μέ- 
γα σχέδιόν του, ένώ έρρητόρευον οί δικηγόροι.

Μετά δέκα ημέρας έτελειοποίησε τό έργον του 
τούτο καί ένεβιβάζετο εις ατμάμαξαν όπως με- 
ταβή εϊς Λονόΐνον. Κατ’ ευτυχή συγκυρίαν, συνε- 
ταξείδευεν εις τήν αύτήν άμαξαν δ ενδοξότερος τών 
καθ ημάς μηχανικών, καί προς τούτοις μέλος τής 
έπί τοϋ Κρυστάλλινου Παλατιού έπιτροπής.

— Ποία ευτυχής σύμπτωσις [.έκραύγασεν ό Κ. 
Πάξτων, υπερχαίρω συναντών 
υμάς. Εχω ίσα ίσα έπάνω μου 
σχέδιά τινα, τά δποΐα έπεθύ- 
μουν νά ϊδήτε.

Καί τά σχέδια έξετυλίχθη- 
σαν.

— ίδού αυτά, είπεν δ άύ- 
τοδχέσιος άρχιτέκτων, ίδέτε 
τα καί είπέτε με, έάν δύ- 
νανται νά χρησιμεύσωσι διά 
τδ μέγα κτίριον τοϋ 1852.

— Τί λέγεις ; έκραύγασεν 
ό μηχανικός, μειδιών μετά 
δυσπιστίας.

— όμιλώ σπουδαίως.
— Αλλά φθάνεις πολύ βρα

δέως, τά πάντα άπεφασίσθη-
σαν.

— Δέν πειράζει, ίδέτε μόνον 
πώς σας φαίνονται.

Καί ένώ ό Πάξτων ήσθιε 
τδ γεϋμά του, όπερ είχεν ενθέσει εις τδ θυλάκιόν 
του διά νά προφθάση τήν ατμάμαξαν, ό μηχανικός 
έξήταζεν εις άκρον προσεκτικός τά πρδ αυτού 
σχέδια' τέλος συναθροίσας καί θέτων αυτά έπί τής 
άντικειμένης έδρας.

— Είναι θαυμάσια ! έκραύγασεν, οποία δια
φορά πρδς όσα μάς ύπεβλήθησαν μέχρι τοϋδε. 
ΤΙλήν τι δυστυχία νά μήν παρουσιάσετε τά σχέ
δια ταύτα άρχήτερα !

— Θά τά δείξετε τής ’Επιτροπής ;

— Αναμφιβόλως.
0 μηχανικός ούτος ήτο δ Ροβέρτος Στέφενσον . · 
Τήν έπαύρ’-oy, 29 Ιουνίου, τδ σχέδιον παρου- 

σιάσθη εις τήν έπιτροπήν, προεδρευομένην ύπδ τοϋ 
πρίγκιπος Αλβέρτου. Εθαύμασεν αύτδ ό πρίγκιψ, 
έξέφρασεν έπίσης καί ό Ροβέρτος Πήλ τήν ευαρέ
σκειάν του. Φεΰ ! στιγμάς τινας ύστερον, ό μέ- 
γας ούτος άνήρ άπερχόμενος τοϋ Ούεςμίνστερ, έφ
ιππος, χάρον περιπάτου, έπεσεν άπό τοϋ ίππου 
καί μετά τρεις ημέρας δέν εζη πλέον.

Η έπιτοοπή παρεδέχθη λοιπόν όμοφώνως τά 
σχέδια τοϋ Κ. Πάξτων καί ίδού πώς έκτίσθη τδ 
πρωτοφανές εκείνο οικοδόμημα, έχον μήκος 1,851 
πήχ. καί τδ όποιον συνέστησε τή Αγγλία έποχην 
δόξης άνεξάλειπτον.

Καί ταύτα μέν έκ τοϋ άρθρου, προσθέτομε·; δέ

περί τής Βαοι.Ιικής Βικτωρίας, περί τής ονομα
σίας τής όποιας συνεκροτήθη τρομερός πόλεμος 
μεταξύ τών βοτανολόγων, πόλεμος, έν ω, λέγει 
ό ’Αλβέρτος Κάρ, έχύθη πολλή μελάνη, ότι ή καλ
λιέργεια αύτής δέν περιωρίσθη εις μόνον τό κτήμα 
τοϋ βαθυπλούτου Δεβονσάϊρ.

Μετά τήν άνθίσασαν αύτοϋ τήν 8 νοεμβρίου 
1 849, ήνθισε καί άλλη τδ επόμενον έτος εις τοϋ 
δουκός Νορθουμβερλάν. Επειτα τρίτη, ς-αλεΐσα άπδ

ΤΟ ΑΝΘΟΣ.

Τζατσουδρ#, εις τοϋ Κ. Βάν-Ούττ τήν 5 σεπτεμ- 
βρίου 1850. Η δεξαμενή τοϋ νυμφαίου τούτου άν
θους δέον νά έχη πλάτος 8 μέτρων καί 1(2, βά
θος δέ 2 μέτρων, τδ άνθοκομεΐον άπαιτεϊ θερμότη
τα 28 βαθμών έκατομβάθμων, τδ δέ ύδωρ 29 μέ
χρι 33. „

----------- ·~ίίΓΠ»-------------------

Α1ΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΕΙΣ ΣΠΑ (Βέλγιον) 

ί'πό τοΰ Ρώσσου ’/βάκ ΜάτΓ,κ(φ.

’Ανέγνων μετά άπλήστου περιεργείας τάς διη
γήσεις τών αναβάσεων τών ΚΚ. Γαι-Λυσάκου, 
Βλαγχά^δου, καί ιδίως τοΰ δουκός Βρουσβίκ έν 
συνοδείά τοϋ περιωνύμου Γρήν. Αί τολμηραι άπο- 
πειραί των έδελέαζον τδ πνεύμα μου, καί έπιθυ- 
μία τις τού ν’ άκολουθήσω τά ίχνη των, νά φθά- 
σω άπώτερον, ΰψηλότερον αύτών εϊς τά αιθέρια πε- 
λάγη μέ κατεδίωκεν άπαύστως. Ούτε όε αυτοί 
οί συ,νδέοντές με μετά τοΰ επιγείου τούτου κό-
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σμου γλυκύτατοι δεσμοί ϊσχυον νά μ’ άποτρέψωσι 
τοΰ σκοπού μου. Οθεν τήν 5 Ιουνίου 1851 είς τάς 
5 ώρας καί 17 λεπτά τής εσπέρας, έφοδιασθείς 
δι όλων τών αναγκαίων επιστημονικών εργαλείων, 
ανέβην εις τό άερόστατον ό 'Αεεόη, όπερ έμελλε 
νά ύψωθή, κυβερνώντος τοϋ Κ. Γοδάρ. Οί σύμ- 
πλοι μου ήσαν ή Κ. κόμισσα Σ. . . . ό κόμης Αλέ
ξιος Πομερέ καί είς τών φίλων μου.

Ημεθα εύθυμώτατοι άφίνοντες την γην. Ούδείς 
έξ ήμών ήσθάνθη βιαιοτέρους τούς παλμούς τής 
καρόίας του, ούδείς έσυλλογίζετο τον κίνδυνον" καί 
πραγματικώς ή κατάστασις τής ατμόσφαιρας, ή 
στερρεότης τής μηχανής, καί ή εμπειρία τών όδη- 
γών μας ύιεσκέδαζον πάσαν ανησυχίαν. Εμείνααεν 
πολλήν ώραν ύπεράνω τών Παρισίων, θαυμάζοντες 
το μεγαλοπρεπές πανόραμα τής μεγάλης πόλεως 
καί τών περιχώρων της. Επηγκωνισμένοι είς τά 
χείλη τοϋ σκάφους, ώς είς εξώστην, άπελαύομεν εν
τελέστατα τοϋ εξαίσιου τούτου θεάματος, όπερ ού
δέν σύννεφον έπεπρόσθει, καί τά δμματά μας άκο- 
ρέστως προσηλοϋντο έπ’ αύτοϋ. ό υπερφυής εκείνος 
σωρός τών οικιών, τών δένδρων, τών ποικΛοχρόων 
πεδίων όιαρρεομένων υπό ρευμάτων, τεμνοαένων 
υπό οδών, ύπό σιδηροδρόμων έλικοειδών, αί στήλαι 
τοϋ καπνού, ό ήχος τών κωδώνων, οι παμπληθείς 
ανθρώπινοι θορυβοι, οιτινες συνεχέοντο είς έν, είτα 
ή σιγή καί ή αδιάκοπος έπέκτασις τής άπεράντου 
είκόνος, ήτις εκτυλίσσεται καί μεγαλύνεται άκατα- 
τταυστως tcxvtx τχυτχ |/.χγεύου’σι τν,ν opxGiv xai 
βυθίζουσι τήν ψυχήν είς βαθεϊαν όνείρωξιν. Οταν 
βλεπτι τις έκ τοϋ υψους εκείνου τ ανθρώπινα πράγ
ματα, ευρίσκει την ζωήν εύτελεστέραν καί τήν 
φύσιν μεγαλε^οτέραν, αισθάνεται εαυτόν άνακαλού- 
μενον είς τήν γήν διά τοϋ δρμεμφύτου τής διατη- 
ρήσεως, άλλα πολύ ισχυρότερα είναι ή έλξις πρός 
τον ουρανόν.

At εντυπώσεις αυται κατ αρχας ησαν ηττον ζωη- 
ραί. Εν τή περιοδεία, αί πρώται ώραι δέν είναι αί 
ώραι τής είς εαυτόν συναθροίσεως. Οί εύθυμοι λό
γοι, αί άφρονέστεραι επιφωνήσεις ήκούοντο παντα- 
χόθεν. Ανεγνωρίζομεν, ώνομάζομεν περιχαρείς τά 
μέρη έπί τά όποια δίί'πτατο τό άερόστατον. Α
νήκα μεν είσέτι είς τήν γήν. Η γαλήνη τής έρασμίας 
συντρόφου μου άπεδίωκε τάς σοβαράς σκέψεις. Διά 
τή; περιφρονήσεως εκείνης παντός φόβου, φυσικής 
είς τάς γυναίκας, ών τόέζωτερικόν είναι αβρόν καί 
λεπτοφυές, ίσως όέ και έπί τώ σκοπώ τοΰ νά γνω- 
ρίση άν ή φαιδρότηςκαί άμεριμνία ήμών δέν ύπέκρυ- 
πτεν ανησυχίαν τινά κρυφίαν, έτέρπετο έςαφνίζου- 
σά μας διά μυρίων παιδιών έπικινδύνων" άλλοτε 
μέν ό πού; αύτής ό μικρός ώς παιδιού ένετύπου 
εί; τό πλοιάριον αίφνίδιον κλόνον ακολουθούμενου 
ύπό δονήσεων άτάκτων, άλλοτε δέ έκυπτε ύπέρ τό 
χείλος, προκαλουμένη τήν άβυσσον καί διαταράτ- 
τουσα μεγάλως τήν ισορροπίαν μας. Τέλος, ύπο- 
χωροϋσα εις τά; εύσεβάστους παρακλήσεις τοϋ πλη
ρώματος, συγκατένευσε νά παραιτήση τάς δοκιμάς 
της. Εν τούτοι; μεταξύ διαλεγομένους, μάς κατέ-

λαβεν ή πείνα. Εν μι5ί στιγμή διετέθημεν είς τον 
εκ λύγου κοιτωνίσκον μας, μετά τής αύτής άνέσεως 
ως άν ήμεθα είς αίθουσαν τοϋ άρίστου τών Παρι
σίων ξενοδοχείου. Τά πώματα επέταξαν φαιδρώ; 
είς τό κενόν, καί έν τάχει, αύξούση; τής ζωηρό- 
τητο; εν τή συγκρούσει τών ποτηρίων, έκάφος ήρ- 
αήνευεν έλευθέρως τόν προσφιλέστερον διαλογισμόν 
του.

— Είς υγείαν τής Α. Μ. τοΰ Αύτοκράτορο; τή; 
Ρωσσίας! έκραύγασα ό πρώτος.

— Είς υγείαν Ερρίκου τοΰ Ε. άπήντησεν ό Κ. 
Πομερέ. — Είμεθα τόσον πλησίον τών σύννεφων, 
ώστε ή δημοκρατία δεν ήδύνατο νά μάς άκούση 
Αλλως τε είς τας χώρας ταύτα; αΐτινες κείνται έγγυ - 
τάτω τών αστέρων, ή καρδία ανοίγεται είς Ολα; 
τάς έκχύσεις, ή φαντασία" είς όλας τάς έλπίδας. ίέ; 
πρδς έμέ, χάριτι θεία, ούδείς πόθος, ούδείς φόβος 
ήδύνατο ν αναμιχθή είς τούς λόγους μου, καί ή 
πρόποσίς μου ήτον ή ηχώ κραυγή; άμεταβλή- 
του καί ομοφώνου τής έθνική; τοΰ Ρώσσου άνα- 
φωνήσεως.

Η νύξ κατέλαβεν ημάς έν τώ μέσω τών ένασχο- 
λήσεων τούτων. II κίνησις τής σφαίρας ήτο σχε
δόν ανεπαίσθητος, καί πλέον ήρεμος ή πλοίου τρέ
χοντος είς τήν έπιφάνειαν τών ύδάτων. Ούδείς ή- 
αών έπασχε σκοτοδινίαν ή κακουχίαν καί τάς αι
σθήσεις μας έπλήοου γαλήνη έντελής. Επεθύμουν 
άπαντες νά έξακολουθήσωμεν τό ώραίον ταξείδιόν 
μας. Αλλ ή φρόνησις ύπηγόρευε νά εύρεθώμεν πριν 
νυκτώση εί; κατοίκημά τι πλησίον σιδηροδρό
μου. Ηρχισαν λοιπόν τούς ελιγμούς τής καταβά- 
σεως καί έπλησιάσαμεν βραδέως είς τήν γήν. Α
δύνατον νά εξηγήσω τήν άφατον ηδονήν τής στιγ
μής ταύτης. Η γαλήνη τής φύσεως έπλήρου τας 
αισθήσεις μας ύπδ αγνώστου ραστώνης (bieu etre). 
Η σιωπή διεδέχθη τδν ένθουσιασμδν καί τήν ευθυ
μίαν. — Ερεμβάζομεν πλείστον, χωρίς νά όμιλώ- 
μεν, άλλ’ έκαστος ήμών έψαλλεν ένδομύχως το έ
πος αύτοϋ. Καθόσον προσηγγίζομεν τή γή, α'· με_ 
γάλαι γραμμαί τοΰ τοπίου έξηκριβοϋντο βέλτιον, 
καί at λεπτομέρειαι άνεφαίνοντο άλληλοδιαόόχως 
έπί τή; γής καί έν ούρανώ, είς τδ άμυδρδν φώςτή; 
έσπέρας. Διεκρίνομεν βαθμηδόν τού; λόφους, τά 
δάση, τά κωδωνοστάσια, τάς οικίας, ήριθμοϋμεν 
τά φώτα τών χωρίων. Ο θόρυβος ήρχιζε νά γίνε
ται αισθητός είς τάς άκοάς μας" κώδων τις μακρυ- 
νός ηχεί, μία άμαξα έκυλίετο μετά κόπου έπί τών 
πετραδίων, είς ίππος έχρεμέτιζε. Πλησιέστερον α
κόμη, ήκούσαμεν τδν μορμορυτδν ένδς ρυακίου, τέ
λος τδν ήχον τών ανθρωπίνων φωνών : Οί χωρικοί 
μάς έλεγον τδ « καλώς ορίσετε ». Σχοινίον 150 
μέτρων, όπερ έρριψενό Κ. Γοδάρ, τό ήρπασαν γεωρ
γοί, οιτινες μά; έπανέφερον άνευ κλονισμών έν μέ
σω τών άγρών των πλησίον τοΰ χωρίου Eussy-le- 
Long.

Η επιστροφή αύτη είς τήν γήν θέλει μένει ώς 
μία τών γλυκυτέρων καί ποιητικωτέρων αναμνή
σεων τής ζωής μου. Εξετελέσθη έν περιστάσεσι

ην

λίαν ευχάριστοι;, διότι άπείχομεν τή; Σουασώνος 
μίαν μόνον λεύγαν και μάς ήτον ευκολωτατον να 
φθάσωμεν εί; τήν πολιν ταύτην, συρόμενοι δια 
μακρών σχοινιών, όπως σχεδόν ρυμουλκοϋνται at 
λέμβοι έπί τών διωρύγων. Κατέβημεν δια να ευχα- 
ριστήσωμεν τούς έγκατοικους, τρεξαντας^ έν παση 
σπουδή καί προσφέοοντας ήμΐν τάς εκδουλεύσεις 
των. Μετά μίαν όίραν, κατατην οποίαν εχρεωστοϋ- 
μεν ν’ άπαντώμεν είς τας αφελείς ερωτήσεις των, 
είσήβημεν πάλιν εί; το πλοιάριον μας ήτο εντε
λώς νύξ. Δι’ ημάς, περιηγητάς τών αιθέρων, ό ή
λιος έλαμπε πολλήν ώραν, άφοΰ έπαυσε νά φωτι- 
ζη τήν σφαίραν. Χωρικοί τινε; έζευχθησαν είς τα 
σχοινία καί μά; έρυμούλκυσαν μέχρι τών πυλών 
τή; πόλεως, όπου κατέβην εγω τήν Ί 1 ώραν και 
ήμίσειαν. Είσήλθον ε’ί; τινα πρωτοφυλακην. Οι στρα- 
τιώται ούκ ολίγον έξεπλάγησαν επι τή αιτησ-ι μου 
του. νά βλΤίθ’ή είς άαα^οστασιον τι η σφχ’.ρχ [/.ας. 
Μέ εϊπον ν’ άποτανθώ είς τό φρούραρχον διά^ νά 
μέ συγχωρηθή νά είσέλθω [εις τήν πόλιν. 11 άδεια 
αύτη δέν έβράδυνεν. Ετρεξα νά τήν φέρω είς τούς 
συντρόφου; μου, μ.είναντας εις τον σκάφος. Ελαβα 
τδ σχοινίον όπερ εκυμαινετο ες τα εμπρός .ής 
μηχανής μας καί ή σφαίρα δέσμιος είσήλθε θριαμβευ
τικές εις Σοασώνα, διερχομένη άνωθεν των τειχών. 
Ot κάτοικοι έκοιμώντο" άλλ ο θόρυβός ον έπροξε- 
νήσαμεν έγγίζοντες τας καπνοδόχους θα έταρα- 
ξε τούς αγαθούς Σουασωνίους, άσυνειθιστους τών 
τοιούτων έπισκέψεων. Αφοΰ ή σφαίρα εστερεωθη είς 
τήν πλατείαν τοΰ Φρουραρχείου καί παρεόόθη είς 
χεΐρας τοΰ νεωτέρου Κ. Γοδαρ, αφοΰ επληρωθησαν 
δι’ ολίγης δαπάνης at προξενηθείσαι ει; τάς κα
πνοδόχους βλνάβαι, ένιδρύθημεν είς ξενοδοχειον τι, 
άπολαύοντες μετ’ ευτυχίας τής στερεότητας τοΰ έ- 
δάφους καί τής ελευθερίας τών κινήσεων μας.

Εντοσούτω,τδ σχέδιον νέας άναβασεως,προετάθη. 
ΙΙθέλαμεν όλοι νά λάβωμεν μέρος. Αλλ ό Κ. Γο
δάρ έδηλοποίησεν, ότι δεν έδύνατο νά δεχθή ει- 
μ.ή ένα μόνον επιβάτην, διότι ή σφαίρα άπωλεσε 
πολύ έκ τής ανυψωτικής δυνάμεως της, ενεκα τή; 
ύγρασίας τής άτμοσφαίρας. Οι σύνοδοι μου, αφι- 

•νοντές μοι τά δικαιώματα των, έστειλαν εις ζητη- 
σιν οχήματος διά νά τούς φέρη είς τδν σιδηρόδρο
μον, καθ’ον καιρόν έγιο έγραφα τής γυναικος μου εις 
Μόσχαν καί είς τού; φίλους μου εις Παρισιους. Η νέα 
αύτη άνοδος έν τώ μέσω τή; νυκτος δέν ήτο, 
τδ ομολογώ, άμοιρος έπισημότητος. Δεν ήγνοοΰμεν 
τό κινδυνώδες αύτής, καθότι μία λεπτή μηχανη 
ευκόλως χαλάται μετά πολύωρον έργασίαν. Η φρο- 
νησι; λοιπόν μ έλεγε νά έπιστρέψω εί; Παρισιού; 
διά ξηράς. Αλλ όμως καταφλεγόμενο; έκ μόνης 
τής ιδέας τοΰ νά έκτελέσω πράγμα πρωτοφανές, 
καί ένθαρόυνθείς άπδ τδ γαλήνιον ήθος τών δύω 
αεροναυτών μας, ήσπάσθην τούς συνοδοιπόρους μου, 
έλαβον προαηθείας τινάς καί εΐσεπήδησα φαιορώς 
έπί τών νεφών, τήν τρίτην ώραν καί έπτά λεπτά 
τή; πρωία;, διά νά προλάβω τδν ήλιον άνατέλ- 
λοντα. Ιίλήθο; άπειρον έλκυσθεν άπδ τήν πρωινήν 

αγγελίαν τή; παρουσίας μας σΰνωθεΐτο περί τδ 
άερόστατον. ό έπαρχος, αί άρχαί, οί σύντροφοί μου 
τούς οποίους άφινα, συνεκρότουν μετά τοϋ ομίλου 
τών περιέργων, θεατά; συμπαθείς, ών αί εύχαί και 
άνευφημίαι προσηγόρευσαν τήν ανάβασίν μου.

11 σφαίρα ανέβη πολλά βραδέως, έπειτα κατέ 
βη έκ νέου καί ήγγισε τάς στέγας. Ενόμισα ότι έ- 
μέλλομεν νά έπιφέρωμεν τάς ζημίας τής προτε
ραίας, άλλ ίδών τον Κ. Γοδάρ ρίπτοντα άμυ.ον, 
ητις μάς έχρησίμευεν άντί έρματος, έπραξα κ’έγό» 
τδ αύτδ, διά νά ελαφρύνω ταχύτερον τδ πλοιά
ριον. Οί σύνοδοί μου, οί μείναντες εις τήν γήν μέ 
είχον προειπεί, δτι δέν θά μακρυνθώμεν άπδ τδν 
Σουασώνα, — τοσοΰτον τδ άερόστατον στενωθέν, 
έφαίνετο έχον έλλειψιν άερίου. Μ έπερίμενον 'ίσως 
διά νά μέ χλευάσωσιν έπί τή άποτυχία μου, άλ- 
λά χάρις εις τά μέτρα μας, αίφνης δ Aezoc, άξιος 
τέλος πάντων τοϋ ονόματος του, έσχισε τδν αιθέρα 
μέ ταχύτητα βέλους. Υπερήφανος διά τήν εκβασιν 
ταύτην, καί έλεύθερος άπδ πασης ανησυχίας, έφεοα 
τά βλ.έμματά μου πρδς τήν γήν. Πυκνή ομίχλη πε- 
ριεκάλυπτε τήν πόλιν, καί έπί τή; θέσεως δθεν εΐ- 
χομεν ύψωθή, δέν διέκρινα πλέον, είμή σωρόν τινα 
συΥ<4εχυμένον. .. . Αλλά μετ ολίγον έτερόν τι θέα
μα ε'ίλκυσε τά βλέμματά μας. Η ημέρα ήρχιζε 
νά ύποφώσκη, μεγάλη τις λ.άμψις έχύθη άπδ τοϋ 
όρίζοντος, καί ό ήλιος έφάνη. Δέν θέλω πειραθή νά 
περιγράψω τήν ε’κόνα ταύτην. Μόνος μεγάλου ποιη- 
τοϋ ό κάλαμος δύναται νά παρέξτρ ιδέαν είς τούς 
μήποτε ίδόντας τήν άνατολ.ήν τοϋ ήλιου άπδ τοΰ 
ύψους είς ο εύρισκόμην τότε. Τψιστε Θεέ! πόσον 
ήτο θαμάσιον!

Τό πανόραμα ήτο λαμπρόν πρδς μεσημβρίαν. ΙΪ 
άρκτος τουναντίον έκαλόπτετο υπό ομίχλης. Τώρα 
μέν ήτο καύσων άνυπόφορος, τώρα δέ ψϋχος άπδ 
τδ όποιον μόλις μ έπροφύλαττον at μηλωταί 
αου, έν ώ καιρώ ό ήλιΟς κατέκαιε τδ πρόσωπόν 
μου. Είδον τιμωρίαν τοιαύτην είς τδν ''Αόη>· 
τοϋ Δάντου, δστις δέν έφρόνει ότι είκόνιζε 
τόσον καλώς. Τούς αδελφούς Γοδάρ κατετυράννει ε
πίσης τδ ψϋχος, ώστε νά τοίς χορηγήσω πολλά- 
κι; τήν φιλοξενίαν τοϋ άναβολαίου μου (manteau). 
Τδ θερμόμετρου, δπεθ έσημείου κατά τήν άναχώ- 
ρησίν μας 1 0 βαθμούς ύπεράνω τοϋ μηδενικοΰ, κα- 
τέβη ένα βαθμόν κάτωθι αύτοϋ. Επειτα ανέβη πά
λιν μέχρι τών 6, καί όμως ημείς άνηρχόμεθα πάν
τοτε. Η άνερόϊς έσταμάτησε είς τάς 3 ώρας 40 λε
πτά. Ελαέα τότε τήν πυξίδα μου, καί τήν εύρον 
εντελώς ακίνητον. Ενόμισα ότι έβλάβη" τήν πα- 
ρέδωκα είς τδν Κ. Γοδάρ, δστις έξετάσας, έθαύμα- 
σε πολύ ευρών αύτήν σώαν. Αναχωρήσαντες νυκτος 
άπδ Σρυανσώνος καί δλως άσχολούμενοι περί τοϋ 
άεροστάτοϋ, όπερ μάς είχε φανή κατ άρχάς ίλί- 
γιστον διατεθεί μένον είς δευτέραν άνάβασιν, ούτε 
καιρόν εϊχομεν, ούτε έδυνάμεθά ν άκολουθώμεν 
τούς γεωγραφικούς πίνακας, τούς όποιους εϊχομεν 
ένώπιον μας. Προσέτρεξα διά τοϋτο εις τήν πυξίδα, 
όπως γνωρίσω τήν διεύθυνσίν μας. Η απραξία τοΰ
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έργαλείου τούτου θέλε·, βεβαίως εζηγηθή υπο τής 
έπιστήμης. . . .

Συνεζητοϋμεν περί τούτου, δτε ήκούσθη έκπυρ- 
σοκρότησις αιφνίδια. Εϊδαμεν άλλήλους" την εκπυρ
σοκρότησα ταύτην ήκολο ίθησαν μετ ού πολύ πλεί- 
σται άλλαι . . . Ησαν κρότοι τής σφαίρας λίαν 
έπίφοβοι καί δέν έδυ/άμεθα νά έξηγήσωμεν τδ 
φαινόμενον τοϋτο.

Τό πρό τών οφθαλμών μας έξαίσιον θέαμα εϊχεν 
έλκύσει δλην τήν προσοχήν μας. 0 ήλιος υψοϋτο 
έν όλη τή λαμπρότητι αύτοΰ, άλυσις ήλίσκων (ρί- 
tODs) λαμπρών έξετείνετο είς τά άκρα τοϋ ορίζον- 
τος. Ησαν αί Αλπεις, ό γίγας ούτος ό έκ βράχων 
και παγετών, 8ν ήμιλλώμεθα νά ύπερβώμεν κατά 
το ύψος.

Εθεώμην λοιπόν τδκ/ευκδκ όρος μετ έκστάσεώς 
τίνος. Ην ή πέμπτη ώρα καί 39 λεπτά τής πρωί
ας, δ καύσων πολύς. Εν τούτοις οί επίφοβοι εκεί
νοι κρότοι έξηκολούθουν. Η καρδία μου έπαλλεν, 
ό κίνδυνος έγίνετο μάλλον επικείμενος. Και αύτδς 
ό δδηγός μου, καί τοι έμπειρος, ήγνόει τήν φύ- 
σιν τοϋ κινδύνου τούτου καί τό αέσον δι ού νά τδν 
καταπολέμηση. Εκτοτε έθεώρησα έμαυτδν άπωλο- 
λότα. Κατά τήν ύστάτην ταύτην στιγμήν, ή καρ
δία μου μέ μετέφερεν έν μέσω τής οικογένειας 
μου, πλησίον τών τέκνων μου. Αλλά χάρις είς 
τήν ύπερφυσικήν έκείνην δύναμιν, ήτις κυριεύει 
τδν άνθρωπον εις τούς φρικωδεστέρους κινδύνους, 
ϊνα μεταφέρη τάς ελπίδας του είς τούς πόδας τοϋ 
Πλάστου του, τδ θλιβερόν χοίρε πρός απαντας 
τούς οικείους μου κατεπραυνθη διά τής ζέσεως 
τής πρός τδν Τψιστον οεήσεώς μου. Εκ τής θρη
σκευτικής ταύτης έπικλήσεως, έκ τής παντοδυνα
μίας τής απείρου άγαθότητος, οί φόβοι μου ήλατ- 
τώθησαν καθ ήν στιγμήν ή θέσις μου έγίνετο αλη
θής βάσανος. Αγνοώ πόσην ώραν διήρκεσε τοϋτο, 
όταν δ Κ. Γοδάρδ, παύων τέλος τούς δισταγ
μούς του, έσυρε ζωηρώς τδ σχοινίον τής δι- 
κλείδος, καί αμέσως τδ αέριον έπαυσε νά μας πνί
γη. Εσώθημεν!

Οί φόβοι καί αί άνησυχίαι μου έλησμονήθησαν, 
άμα είδα τδ έσωτερικδν τής σφαίρας νά γίνεται 
πάλιν διαφανές. 0 ήλιος άνέβαινεν είς τδν ορί
ζοντα, ό καύσων ηΰςανε κατ’ ολίγον, τδ αέριον 
διεστάλη καί ή σφαίρα ύψώθη ύπδ τήν φυσικήν 
ταύτην ένεργειαν. Τέλος είς τάς 5 καί 37 λεπτά 
το άερόστατον έπαυσε νά ύψοϋται καί έμεινε στά- 
σιμον στιγμάς τινας, έπειτα άφ’ έαυτοϋ ήρχισε 
νά καταβαίνη. Τδ βαρόμετρον έσημείου τότε 492 
χιλιοστά. Επεράσαμεν έν σύννεφον. Ησθάνθημεν 
παράδοξόν τι, γνωστόν είς έκείνους, όσοι άνέβη- 
σαν είς υψηλά όρη. Είχαμεν βραχή μέχρι τών ο
στών, άν καί δεν ΰπήρχεν ύετός.

Ενώ δέ μόλις έπλησιάζομεν είς τήν γην, λησμο- 
νών ήδη τδν κίνδυνον-, διενοούμην ν άναβώ αμέ
σως καί έκ τρίτου, έάν, ώς ύπέθετον, προσηγγίζο- 
μεν τής γής διάνά γνωρίσωμεν επακριβώς εις ποιον 
τόπον εύρισκόμεθα. Εν μέσω τών δισταγμών τού

των, κατέβημεν έπί άγροϋσιτοσπάοτου,πλησίον τοϋ 
πύργου Μονκορνέ" χωρικοί ειργάζοντο είς αύτον. 
Μάς έδέχθησαν μ’ δλας τάς ένδείξεις τής συμπά
θειας καί μάς έξέτασαν μετ’ έκπλήξεως. Εθαύμα- 
σαν δέ μεγάλως, όταν τοϊς ειπομεν, πόθεν ήρχό- 
μεθα, καί πρδ πάντων, ότι έγώ είμαι ΡώσοΟς. 
Είς Ρώσσος ήτον δι’ αυτούς σχεδόν ώς ένας κά
τοικος τής σελήνης. Συνδιελέχθημεν πολλήν ώραν, 
τούς έζήτησα φυτά τινα διά νά τά φυλάξω είς έν- 
θύμησίν των, καί δταν άνέβημεν είς τδ πλοιάριον, 
όπερ έμελλαν νά ρυμουλκήσωσι μέχρι Μεζιερών, 
άπέσπασαν έσπευσμένως στάχεις τινας καί μέ τούς 
προσέφεραν. "Εκαστος μέ παρακάλει νά δεχθώ 
σήν προσφοράν του. Η μικρά αύτη αγροτική είκών 
δέν έστερείτο ποιήσεως. Τελωνιακοί φύλακες, άν
θρωποι πλέον θετικοί, ήλθον καί αυτοί όμοϋ μέ τον 
δήμαρχον τοΰ πλησιοχώρου δήμου. Οί τελώναι 
δέν ένόμισαν χρέος των νά έπισκεφθώσι τδ πλοιά- 
ριόν μας’ τούς είδα σκεπτομένους καί ή αμηχα
νία των μέ διεσκέδασε πολύ. Οί κανονισμοί πιθα
νώς δέν προεΐδαν ε’ισέτι τδ αεροστατικόν λα- 
θρεμπόριον.

Οταν άνεπαύθημεν δλίγον καί συνελέξαμεν τάς 
πληροφορίας μας, έκάμαμεν συμβούλιου. Επειδή 
ό Λ «τδ<· έμελλε νά ύψωθή πάλιν τήν κυριακήν εις 
Παρισίους καί έμενον μόνον δύο ήμέραι, άπεφα- 
σίσθη νά μεταφερθή ή σφαίρα έπί τίνος άμάξης. 
Ιδού λοιπόν ό ύπερήφανος αύτδς ’Α ετόζ, δ τοσοϋ

τον μεγαλοπρεπής είς τδ άπειρον, κατήντησεν είς 
τδ ταπεινότερον μέσον τής μεταφοράς καί οδοι
πορίας, έπί τροχών, ώς τδ χυδαιότερον δέμα! Φεϋ ! 
ποία δόξα δέν έχει τάς αθλιότητάς της.

Ενώ δέ έγίνοντο αί προετοιμασία·, αύται, ό 
Κ. Γοδάρ είδε τδ δύσκολον τής έπιχειρήσεως, ά- 
παιτούσης καί χρόνον πλειότερον τοϋ δέοντος.

— Θέλετε νά μέ πιστεύσετε ; είπεν, δ άνεμος 
πνέει πρδς τδ Βέλγιο ν' άγωμεν είς Βέλγιο V εκεί 
θέλομεν εύρει ευκόλως σιδηρόδρομον διά νά φθά- 
σωμεν ταχύτερον είς Παρισίους.

— Καί είναι δυνατόν τοϋτο;
— Δυνατώτατον.
— Αγωμεν λοιπόν.
0 καιρός ήτο λαμπρότατος" άλλ’ ή σφοδρότης 

τοϋ ανέμου έμελλε ν αύςήση μέ τήν ύψωσιν τοϋ 
ήλιου υπέρ τδν ορίζοντα, ό Κ. Γοδάρ δέν άμ- 
φίβαλλεν ότι εϊχομεν μεγάλας δυσκολίας νά νική- 
σωμεν διά τήν τρίτην κατάβασίν μας. Αλλ ήμε- 
θα είσέτι κυριευμένοι άπδ τδν ένθουσιασμδν, και ό 
πυρετός τοϋ έκτάκτου μάς κατεβίβρωσκεν. Ανεχω- 
ρήσαμεν λοιπόν τήν 8 ώραν καί I 0 λεπτά. ϊψώθη- 
μεν πολλά ταχέως. Τδ θερμόμετρον έσημείου I 7 
βαθμούς υπεράνω τοϋ Ο. Είδομεν έκ νέου τάς Αλ
πεις, όλιγώτερον λαμπράς ή κατά τήν ανατολήν 
τοϋ ήλιου. Αίφνης παραπέτασμα συννέφων μάς ά- 
πέκρυψε τήν γην" έτρέχομεν είς τήν τύχην, άγνο- 
οϋντες ποϋ μάς ωθεί ό άνεμος. Μέ δλας τάς βε
βαιώσεις τοϋ Κ. Αηυ-άρχου τοϋ Κλερδν, έφερόμεθα 
πρδς τήν Πρωσσίαν.

— Μή παραπονώμεθα διά τήν διεύθυνσιν, τήν · 
οποίαν μάς δίδει ό άνεμος, είπα είς τδν Κ. Γο
δάρ. Η σφαίρά σας θέλει διαπλεύσει τάς εκτάσεις, 
όπου τά ένδοξότερα τών αεροστάτων, οί άξιοι 
πρόγονοι τοϋ ύμετέρου, υπέστησαν εύγενώς τάς κα- 
νονοβολάς τοϋ πυροβολικού τών στρατών τής 
Πριοσσίας καί Αυστρίας.

Διηγήθην τότε εις τδν Κ. Γοδάρ τήν ιστορίαν 
τών, έναεοίων εκστρατειών τοϋ ατρομήτου Κου- 
τελ κλπ.

ίστάυ.εθα ύπεράνω τών νεφών, άτινα έπαιζαν 
ύπδ τούς πόδας μας, ώς σύμπλεγμα βρύων έμψύ- 
χων. Οί άτμώδεις ούτοι όγκοι μάς έφαίνοντο ά- 
γωνιζόμενοι πρδς άλλήλους κατά τήν ταχύτητα 
καί ελαστικότητα. Ενώ έθεώμεθα άπδ τοϋ ύψους 
τοϋ πτερόεντος σκοπέλου μας τά νέφη εκείνα 
τρέχοντα μέ τήν αύτήν μέ ημάς ταχύτητα, 
έτύχομεν κατοπτοισμόν τινα λίαν περίεργον. 
Μεταξύ τοϋ κυανού καί τών συννέφων, είδο
μεν άερόστατον άκολουθοϋν ημάς. Είχε τδ σχήμα 
καί τάς αναλογίας τοϋ ήμετέρου, τοϋ οποίου ήτο 
ή ζοιηοά καί έλαφρά άντανάκλασις. Ριπή ανέμου, 
διώξασα τάς νεφέλας, διέλυσε καί τήν οπτασίαν 
ταύτην καί μάς μετέφερεν υπεράνω τών βελγι
κών συνόρων.

Η τεθελγυ.ένη όψις ήυ.ών περιελάυ.βανε τότε4 1 Τ k I ι
συγχρόνως τάς τρεις δμ,όρους επικράτειας, τήν 
Πρωσσίαν, τήν Γαλλίαν καί τδ Βέλγιον. Τά δμ- 
ματά μας έθεώρουν μετ απληστίας πανόραμα, ού- 
δαμόθεν περιοριζόμενον, καίτά βλέμματά μας δέν 
ήξευρον εις ποιον τών γραφικών θέσεων νά στρα- 
φώσι. — Παρά τούς ποταμούς, έπί τών ύψωμά- 
των, έβλέπομεν πολυαρίθμους πόλεις διανθιζούσας 
διά τής φαιάς χροιάς των τήν συνεχή χλοερότητα τών 
τοπίων. Μακοαί νοαυ.υ,αί εύθείαι ή συντεθλασαέ- 
ναι μάς παρίστων τάς οδούς καί τούς ποταμούς. 
Αί πόλεις καί τά χωρία, τά όποια άρίνομεν έκ δε
ξιών καί ές αριστερών, μάς έπεμπον έκ τοϋ ύ
ψους τών κωδωνοστασίων των βολάς φωτός, αϊτι- 
νες, καί τοι έζησθενημέναι ώς έκ τής άποστάσεως,
μάς έφθανον αρκούντως, ώστε νά διεγείρωσι τήν 
προσοχήν μας. Επερώμεν έκτάσεις άπειρους" τδ 
μεγαλοπρεπές πανόραμα δέν έπαυεν έκτιλύσσον 
είς τά όμματα ημών τά θαυμάσια του" ήκολουθοϋμεν 
πολλά εύκρινώς τάς οχθας τοϋ Μώσα, διεκρίνα- 
μεν τήν πόλιν καί τήν γέφυραν τοϋ Αΐαμούρ, άλλά 
μετ ολίγον ή έποψις έθολώθη" τά ύπ οψ'.ν μας έ- 
πανηλθον εις αόριστόν τι γραμμών καί σχημά
των. Αί ύψικάρηνοι Αλπεις άνεφάνησαν έκ δεξιών 
μας. Εβλέπομεν συγχρόνως τάς Βόσνας (les Vos 
ges), αϊτινες έφαίνοντο συνέχεια τών όρέων τού- 
των τοϋ πάγου. Ανεβαίνομεν πάντοτε. Η βαθμιέα 
άνάλωσις τοϋ αερίου μάς ωθεί έμπρός. Η λοξοδρο
μία όχι μόνον δέν μάς άνησύχει,διότι κατειχόυ.εθα 
όλοι έκ τών θαυμάσιων τής φύσεως, άλλά καί μό
νοι μας έβοηθοΰαεν εις τήν έπίτασιν τής ακατά
σχετου έκείνης ^υνάμεως, ήτις μάς έσυρεν είς τά 
υψηλότερα τοϋ αιθέρος. Ερρίπτομεν υπέρ τδ πλοιά

ριον μέρος τοϋ έρματος, καί τότε ήθέλαμεν άνα- 
βή έτι ύψηλότερον, έάν ή ύπ δψιν μας είκών, έλατ- 
τοϋσα τήν έκτασίν της καί γενομένη μικρογραφι- 
κή, δεν μάς ειδοποιεί, οτι ήτο καιρός νά σταμα
τήσω μ εν.

Εν τάχει μάλιστα μοί έφάνη, ότι ή κατάβασίς 
μας έγινε πρόβλημα" οί κρότοι ο'ίτινες μάς κατέ
λαβαν εις τήν δευτέραν άνοδόν μας έπανελήφθη- 
σαν, ήμεθα δέ τότε είς τδ ύψηλότερον τής υψώ- 
σεώς μας, είς 6,4 30 μέτρα υπεράνω τής γής" ήτο 
ή έννάτηόίρακαί 40 λεπτά, τδδέ θερμόμετρον έδεί- 
κνυε 3 βαθμούς κάτωθεν τοϋ Ο.

Κατέλαβεν όλους μας τότε βαρυκοία τις, τήν ο
ποίαν δέν ήσθάνθη άλλοτε, έλεγεν ό Κ. Γοδάρ. 
Νάρκωσις δέ τις μάς έκυοίευσεν έπίσης, τήν οποίαν 
δυσκόλως ύπερενικώμεν.

Περί τήν δεκάτην ώραν ή σφαίρα ήρχισε νά 
καταβαίνη μετά ταχύτητος, έπειτα έστάθη άφ έ- 
αυτής εις 4 00 αέτρα περίπου, είς τήν έπιφάνειαν 
τών συννέφων. Εδυνήθημεν νά διέλθωμεν καί τδ 
στρώμα τών νεφών καί τέλος εϊδουιεν τήν γην, 
άλλ όχι όσον ύπεθέτομεν πλησίον. Εν τούτοις ή 
πορεία μας ήδύνατο νά παραταθή, άν εϊχομεν έρ
μα, ώστε νά ύπάγωμεν πλέον μακράν καί έπί εδά
φους αρμοδίου είς κάθοδον.

’Αλλ’ ήναγκάσθημεν άκοντες νά ένδώσωμεν είς 
τήν ροπήν τοϋ άεροστάτου, καταβαίνοντος, καί έ- 
βραδύναμεν αυτήν όσον μάς ήτο δυνατόν. 0 νέος 
Κ. Γοδάρ, ήθέλησε νά ρίψη τήν άγκυραν, άλλά τδ 
σχοινίον αντί νά έκτυλιχθή βαθμηδόν, τοϋ έςέφυ- 
γε τάς χείρας καί έπεσεν αιφνίδιους, ένεγκδν τρο
μερόν κλόνον είς τδ πλοιάριον. Εν ένί εύρέθημεν 
είς θέσιν κινδυνώδη.

— Κ. Μάτζνεφ, καταβήτε, άν θέλετε, μέ είπεν 
ό Κ. Γοδάρ μετά συγκινήσεως (άπείχομεν τής 
γής 30 μέτρα) λάβετε, ώς έγώ τδ σχοινίον, καί 
άς άφεθώμεν δ. αύ.οϋ, έάν έχετε πεποίθησιν είς τάς 
δυνάμεις σας.

Οί χωρικοί έλάβοντο τέλος τοϋ σχοινιού, έννοή- 
σαντες μας, διότι δέν έγνώριζον ούτε γαλλικά 
ούτε γερμανικά, ότι έζητοϋμεν νά σταματήσω- 
μεν τδ άερόστατον. Οταν κατέβημεν, όχι άνευ κιν
δύνων καί τρόμου, οί χωρικοί μάς έρώτουν όλοι 
ένταυτώ εις τδ φλαμμανδικδν ιδίωμά των. Αλλά 
μέ ολ.ας τών ποοσελθόντων χουρικών τάς προσπά
θειας δεν ήτο τρόπος νά σταματήση τδ άερόστα
τον, έντδς τοϋ οποίου έμεινεν ό νεότερος Γο
δάρ. Πολλήν ώραν είσέτι έτρεχεν αύτδ, οτε τέλος 
πάντων έκρατήθη.

Απεσκευάσαμεν τήν σφαίραν καί άφήσαντες τα 
συντρίμματα τοϋ πλοιαρίου, ένοικιάσαμεν άμαζαν 
διά νά μάς μεταφέρη μέχρι τοϋ Σπά. Εϊχομεν πε- 
οάσει I 40 λεύγας έπί πτερύγων ανέμων, είς ες 

< _ > , , . 1 . h > - ·■ωρων και ημισείας αεροπορίαν απο της αναχω- 
ρήσεώς μας έκ Παρισίων" έκάμαμεν δε πλέον τών 
τριών ώρών διά νά διέλθωμεν μίαν λεύγαν μέ
χρι Στα6ΐ.1ύτ(>ν. Εφθάσαμεν δέ εις Σπά περί τή.*
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έννάτην τής εσπέρα;, ενώπιον της κρήνη; τής Α
φιερωμένης εις Πέτρον τον Μέγαν.

Την επαύριον ή μην εις Βρυξέλλζ;, την τρίτην 
δέ ημέραν έφθανα εις Παρισίους έπί σιδηροδρό
μου. Μίαν ώραν μετά την άφιξίν μου είδον 
άπδ " του παραθύρου τον J/sror, άναλαμβάνον- 
τα τάς τακτικά; αναβάσεις του. — 0 άνεμος καί 
τά στοιχεία ε’ίησαν αύτώ δεξιά! είπαν τότε, θέλω 
τον ακολουθήσει μετά συμπάθειας εις την άπότολ- 
ιιον πτήσίν του, καί ευχαριστημένος οτι εζετελε- 
σα πράγμα, όπερ ούδείς προ εμοΰ επιχείρησε, και 
ότι εύωδόθη ή τριμερίς άνάβασίς μου, θέλω άνα- 
γνώσει μετά ήσυχοτέρας περιεργείας τάς σημειώ
σεις των διαδόχων μου, και δια μονής της δια- 
νοίας θέλω λάβει μέρος εις τάς επιχειρήσεις ταύ- 
τας τάς πάντοτε τολμηρά; καί επικινδύνους, έκτος 
άν ή μεγαλοφυία του ανθρώπου κατορθώση νά κα
νόνίση τδν έναέριον πλούν.

Τοιαύτη ήτον η σταθερά άπόφασίς μου αυτήν 
εκείνην την ημέραν της εις Παρισιού; επιστροφής 
μου, άλλ’ έπέπρωτο, ώστε τά φρόνιμα ταύτζ σχέ
δια νά μήν άνθέξωσι κατά της πρώτης ευκαιρίας, 
ήτις μ’ ήθελε παρουσιασθη του νά δοκιμάσω νέον 
ταξείδιον μέσον γης καί ούρανοϋ. Μετ ολιγας 
ημέρας έπνεα τον ελεύθερον αέρα εις την εξοχήν 
τού Neuilly. Αίφνης κραυγαί είλκυσαν την προσο
χήν μου.

Εβλεψα καί είδον εν αερόστατου περιδιαβά- 
ζον μεγαλοπρεπώς έκατδν περίπου μέτρα υπέρ τά 
δένδρα της εισόδου. Η καρδία μου καί τα ομματα 
μου άνεγνώρισαν τδν ζϊεεοΓ, καί δέν ήμπόρεσα, τδ 
ομολογώ, νά καταστείλω συγκίνησίν τινα, βλέπων 
αυτόν ερχόμενον πρός με, ως διά τίνος αμοιβαίας 
ολκής. Ηκουσα δέ μετ’ ολίγον φωνήν τινα κράζου- 
σάν με’ ήτον δ Κ. Γοδάρ, δστις αναγνώρισα; με 
ήρχετο νά μέ προσφέρη θέσιν πλησίον του. Εδίτα- 
ζον ν’ απαντήσω, άλλ ό Λ έτος ήλθε καί έπεσε 
βήματά τινα μακράν μου. 0 πειρασμός ή το ισχυ
ρότατος. Πάραυτα ευρέθην καθήμενος επί τοΰ αυ
τού εδωλίου, επί τού οποίου έξετέλεσα τήν πρώ- 
την εκδρομήν μου. ’Ανεχωρήσαμεν άπροσδιορίςως, 
έν αέσω πνιγηράς ατμόσφαιρας, διασχιζομένης ύπδ 
μακρυνών αστραπών.

Η βροχή ήρχισε νά πίπτη ραγδαία, καί ήγγέλ- 
λετο σφοδρά τρικυμία. Τότε, ήσθάνθην τάς ωραίας 
αποφάσεις μου άφιπταμένας, ως κοπάδι πτηνών 
έντρομων.

— 0 ούρανδς, ειπον εις τον εύτολμον ναύκλη
ρον μου, μας παριστα θέαμα, όπερ έλλειπεν άπδ 
τήν πρώτην εκδρομήν μας. Αγωμεν ίνα ΐδώμεν έκ 
τού πλησίον τδν κεραυνόν τδν όποιον άκούομεν.

0 Άεεόη ύψώθη έπικαρσίω; μετά ταχύτητος- 
πυκνή ομίχλη μας περιεκύκλου, δ ύετδς πίπτων 
ποταμηοδν εις τά πλευρά της σφαίρας έπλημμύρη- 
σε τδ πλοιάριον. ’Ενόμισα ότι ήθέλαμεν κατα- 
κλυσθή. Επεράσαμεν εις διάστημά τι, μεΐναν έλεύ- 
θερον μεταξύ τών σύννεφων, καί ή καταιγίς έξη- 
κολούθησεν ύπδ τούς πόδας μας. Δι ανθρώπους οί- 

τινες αψήφησαν τδν κεραυνόν, τδ ύφος μας ήτο 
οϊκτρόν. Ο Κ. Γοδάρ ϊδών τήν κατάστασίν μας 
ήνοιξεν εις τδ αέριον εύρεϊαν έξοδον, καί τδ άε- 
ρόστατον κατέβη διαμιάς.

Επανείδ ομεν τδν Σηκουάναν. ό ήχος φαιδράς 
μουσικής έπληξε τάς άκοάς μου. ΙΙτο ή μουσική 
τού χωρίου της ’ν/σ*·ιερζ/ς. Εζήτησα ν’ άποβιβασθώ 
πλησίον τού πύργου. Επανελθών δέ εις Παρισίους 
άπεφάσισα καί πάλιν νά μή τρέξω έκ νέου εις χώ
ρας αγνώστους, ή τουλάχιστον νά μή διηγηθώ τά 
κατ αύτάς εις τδ δημόσιον.

(llevue de deux Mondes).

ΓΠ1ΙΚΕΣ
Η ΚΤΡΙΑ ΤΑΑΑΙΕΝ.

Ενώπιον καί μόνου τού ονόματος τούτου διε- 
γείρονται άπασαι αί περί καλλονής ϊδέαι, τάς οποίας 
ή φαντασία ονειροπολεί, έν τοϊς γλυκυτέροις αύτής 
περί γυναικών όνειροπολήμασί. Γεννηθεΐσα ύπδ τδν 
ήλιον τής Ισπανίας, έκ το ύ γάμου τού κόμητος Καβά- 
ρου μετά τής ωραίας νεάνιδος Καλαβέρτου, γαλλικής 
καταγωγής, ή νέα αύτη μετέφερεν έλθούσα εις Γαλ
λίαν, παθών τινα ορμήν, τήν όποιαν φαίνεται συ
νήθως άποκρούον τδ εκεί κλίμα. Βεβαίως ήν αξία 
πολλής συγχωρήσει·);, διότι ήγάπησε πολύ' Παι- 
διόθεν ή Θηρεσία Καβάρου έδειξε τήν μεγαλητέραν 
προς τάς ωραίας τέχνας κλίσιν. Μέγας καί πολύς 
καί τά μάλιστα δυνάμενος παρά Καοόλω τώ Γ. 
βασιλεϊ τής Ισπανίας, ό πατήρ αυτής είχεν απο
κτήσει περιουσίαν ούχί τών κοινών, καί έλογίζετο 
ώ; ό δεινότερος τής εποχής αυτού οικονομολόγος. 
ΙΙτο δ’ απόγονος ενός τών στρατηγών εκείνων, 
οίτινες έδοσαν τ ονομάτων εις τήν χώραν τού 
Καβάρου. Πολλάκις έλαβεν αφορμήν νά έλθ ρ εί; Πα- 
ρισίομς, πρός τε διασκέδασιν καί πρδς έκπλήρωσιν 
διαφόρων παρά τή γαλλική κυβερνήσει αποστολών, 
καί δή κατά τινα τών έν Γαλλία έλεύσεών του 
τούτων, ό μαρκήσιος Φοντεναί, σύμβουλος παρά τή 
συγκλήτω τών Παρισίων, άπήντησεν, έν κύκλω 
τινί, τήν νέαν Ισπανίδα, ήτις έμελλέ ποτέ τοσαύ- 
την έπί τού μέλλοντος τής Γαλλίας νά έςασκήση 
έπιρροήν, καί σφοδρόν δι αυτήν συνέλαβεν έρωτα. 
Μόλις ήδη ήγεν αύτη τδ δέκατον έκτον έτος τής 
ηλικίας της. Ο μαρκήσιος ηύτήχησϊ νά έπιτύχϊ) 
τήν χεϊρά της.

Η νέα καί θελκτική μαρκησία Φοντεναί έγένετο 
μετ’ ού πολύ τής ύψηλοτέρας κοινωνίας τών Παρι
σίων ό στολισμός. Πλησίον αυτής ίστάμενος ό 
μαρκήσιος, ό σύζυγός της, έδέχετο έν τή αιθούση 
αυτού πάντας, όσους ή μητρόπολις αυτή ήρίθμει 
τιτλοφόρου;. Καί όμως πρώτη τις δυστυχία δέν 

έβράδυνε νά μεταβάλη εις δάκρυα τήν χαράν τή; 
νεάνιδος’ ό πατήρ αυτή; είχεν ύποστή τής τύχης 
τάς ασπασίας. Τελευτήσαντος Καρόλου τού 1Λ, 
εύρεν εϊς τδν νέον ύπουργδν Λερένα, έχθρδν άδιάλ- 

ήρόσταγή; τού όποιου συνελήφθη κατά 
τδν ’Ιούνιον μήνα τού 17.90 καί έφυλακίσθη μετ’ 
άκρας τραχύτητας.

-—Αότε μοι τούς έθνοφύλακάς σας, διά νά ύπάγω 
νά ελευθερώσω τδν πατέρα μου! έλεγεν ή Θηρεσία 
εϊς τδν Ααφαγίέτ έν στιγμή ορμής.

Ευτυχώς όμως δέν έλαβεν ανάγκην τής πραγμα
τοποιήσιμος τής παρακλήσεως ταύτης- διότι, τού 
κόμητος δ’ όβράνδα διαδεχθέντος τδν Λερένα, ό 
Καβάρος άνεκτήσατο τήν εύνοιαν τού Βασιλέως. 
Αλλ’ όμως δ μετά τού μαρκησίου γάμος αυτής δέν 
ύπήρξεν ευτυχής, καθότι δ τελευταίος ούτος κατεσ- 
πατάλησε τήν πλουσίαν προίκα τής γυναικός του, 
καί δ καιρός είχεν έλθει καθ όν ή Γαλλία κατέστη 
διά τούς μαρκησίους καί τούς τούτοις όμοιους, 
διαμονή ούχί πολύ εύάρεστος. Ο Κ. Φοντεναί 
υ.ετενάστευσεν άρα, ώς οί πλείστοι τών εύγενών, 
ιφού πρότερον συνήνεσεν, έκ συμφώνου μετ αύτής, 
νά διαζευχθή τήν γυναϊκά του.

Η Θηρεσία Φοντεναί, άντικειμένη πρδς τδν σύ
ζυγον αύτής, ούδόλως συνεμερίζετο τάς περί α
ριστοκρατίας ιδέας, τάς οποίας αυτός ανέκαθεν 
έπρέσβευσεν- ή νεανική αύτής θερμότης, έτοιμη εις 
τδ νά δεχθή τήν γοητείαν παντός, δ,τι μεγεθύνει 
τάς ιδέας, είχε στραφή πρδς τδ θαυμάσιον συμ
βάν όπερ είχεν άποσείσει τοΰ λαού τδν ζυγόν, 
καί πρδς τήν άπροσδόκητον καθίδρυσιν τής βασι
λεία; "τούτου. Ουδέ είδε μετ ολίγον πλέον, είμή 
άρετάς άστυκάς, άμοιβάς πατριωτικά;, στεφάνους 
δρυΐνους άπονεμομένους εϊς όντινα δήποτε ήθελε 
κατασταθή άξιος τής πατρίδος, είτε άνήρ ήν ού
τος, είτε γυνή. Τά περί ελευθερίας καί ϊσότητος 
αισθήματα είχον Αναπληρώσει παρ αύτή πάντα 
τά άλλα, ϊδού λοιπόν αίφνης, καί ώς διά μαγικής 
δημοκρατικής ράβδου, ή πρώην ωραία Μαρκησία, 
ή νέα αύτη τών συναναστροφών βασιλίς καί μή ο
νειροπολούσα παρά τέρψεις καί συρμούς καί έ- 
βοτάς, μεταμορφοθείσα εϊς πολίτιδα άστήν, δλως 
άφωσιωμένη εις τήν υπηρεσίαν τής έθνοσυνελεύ- 
σεως, καί τούφο εις ηλικίαν εικοσαετή καί έν όλη 
τή λαμπρότητι ώραιότητος άπεριγράπτου. Η Θη
ρεσία ήνώθη μετά τών Γιρονδίνων, καί μόνον δέ 
μετά τήν έντελή αύτών συμφοράν, καί αύτή εύρεθείσα 
εις κίνδυνον, έγκατέλιπε τούς Παρισίους καί ύπήγεν 
εϊς Βορδώ, έπί σκοπώ τού νά μεταβή έκείθεν πρδς 
τδν πατέρα της, άναλαβόντα ήδη έν Ισπανία ά- 
πασαν τήν ίσχύν αυτού, καί ύπερπεπληρωμένον 
τιμών- άλλα, τών έγγράφων αύτής μή δντων έν 
τάξει, έκρατήθη εϊς Βορδώ, καί έρρίφθη εϊς ©υ
λακήν.

Η πόλις αύτη ήν κατ έκείνην τήν έποχήν τδ 
θέατρον τών σκληροτήτων τών Ορεινών, οίτινες 
έμμανώς κατεδίωκον τά λείψανα τής φατρίας τού 
γιρονδινώου, καταφυγούσης έντδς τών τειχών της. 

(Φυλλάδιον 1. τόμ. ΣΤ'.)

Ενταύθα ήρχεν εκείνος, δστις, έκ τών πρώτων, είχε 
διευθύνει τδν κεραυνόν κατά τής κεφαλής τών 
δυστυχών Γιρονδίνων, ό Ανθύπατος Ταλλίέν. Κατώ- 
κει ούτος έπί τής αύτής πλατείας, όπου ή υψωμένη 
λαιμητόμος παρουσίαζε καθεκάστην εις τούς ο
φθαλμούς του τδ θέαμα τών αιματηρών εκτελέσεων, 
άς αύτος τήν προτεραίαν είχε διατάξει. Εϊς τούτον 
λοιπον ήλθεν ιδέα εις τήν Θηρεσίαν νά γράψη, όπως 
έλκύση τήν συμπάθειαν του, καί έπιτύχη τήν 
έλευθερίαν της. 0 Ταλλίέν πολλάκις τήν είχεν ίδε'ΐ 
εις Παρισίους^ παρά τή κυρία Αλεξανδρινά Λαμέτ. 
ό Ταλλίεν ήν ανηρ ευειδεστατος, είκοσιπενταετής 
περίπου, και είχε τήν καρδίαν σιδηράν καί βρύουσαν 
ευγλωττίας. Επορεύθη λοιπόν πρδς έπίσκεψιν τής 
ουραίας δεσμωτιδος, και την φοράν ταύτην δέν είχε 
τις πλέον προ οφθαλμών τήν οργήν τής Αρμίδης 
τήν όποιαν ή θέα τοΰ Ρονάλδου ήρκει εϊς τδ νά 
μαλαζτι, άλλα την τού θηριώδους έταστοΰ, τδν 
όποιον έν μονον βλέμμα τής θελκτικής ενόχου 
την όυναμιν να δέσμευση. Τδ μαγικόν τούτο βλέμ
μα μετέβαλε τήν καρδίαν τού Ταλλ’έν καί άκολού- 
λως την οψιν ολόκληρον τή; έπαναστάσεως. Η Θη
ρεσία ήλευθεροόθη, καί έκτοτε ή ορμή τών προγρα
φών επαυσεν εϊς Βορδώ, καί τήν τοσαύτην βαρβα
ρότητα δίαιτα διεδέχθη έπιεικείας. Καθεκάστην ή 
ωραία ίκέτις έπετύγχανε νέαν χάριν παρ’ εκείνου 
έπί τού οποίου τά θέλγητρά της είχον λάβει επιρ
ροήν παντοδύναμον. Ημέραν τινα προσποιείται αύτη 
ότι επεθύμει ν άποκτήση τήν εικόνα τού Ταλλίέν, 
καί πρδς τούτο προσκαλείται ό έπιτηδειότερος 
τεχνίτης- αΐ έργασίαι παρατείνονται, καί διά τού 
εύφυούς τούτου στρατηγήματος κατορθόνει νά τδν 
διασκεδάση καί νά κυριεύση αύτού εις τόιοϋτον 
βαθμόν, ώστε νά τδν κάμν) νά λησμονήση τής 
εντολής του τδ άντικείμενον.

0 Ταλλ’έν έν τούτοις, κατηγορηθείς, προσεκλήθη 
εις Παρισίους- ή Κυρία δέ Φοντεναί δέν έβοάδυνε 
νά τδν άκολουθήση έκεϊ, αλλά έχαρακτηρίσθη ώς ή 
πρωταίτιος τού συστήματος τής μετριοπάθειας, 
οπερ είχε παραλύσει, εις Βορδώ, τδ τόσον έπιτυχώς 
άρξάμενον έπαναστατικδν κίνημα, καί οι δορυφόροι 
ιδίως τού Ροβεσπιέρου έπέστησαν έπ’ αυτής σύν
τονον την προσοχήν αύτών, καί, άμα φθάσασαν 
εις τήν πρωτεύουσαν, τήν συνέλαβον. Ακολούθως 
έρρίφθη εις τήν ειρκτήν τής Αγίας Πελαγίας, 
μεταβληθείσης εις ειρκτήν έθνικήν, όπου σωρός 
άχύρων τη έχρησίμευεν ώς κλίνη, καί όπου ύπέφερε 
τήν στέρησιν τοΰ φωτός καί αύτής σχεδόν τής 
τροφής, περιμένουσα άπδ στιγμής εϊς στιγμήν ότι 
ήθελεν υποκύψει εϊς τήν Απειλούσαν αύτήν τύχην, 
δηλαδή εις τδν διά τής λαιμητόμου θάνατον. Οί 
υπέρ τή: ^ωτηρίας αύτής αγώνες τοΰ Ταλλίέν, 
ούδόλως «οφελούντες αύτήν, συνήργουν, άπ’ εναντίας, 
εϊς τδ νά συσφίζωσιν έτι μάλλον f τά δεσμά της. 
Εις μάτην τήν απαιτεί, διακηρύττων ότι είναι 
σύζυγός του, ούδέν έπιτυγχάνει. Εγγύς ήν τότε 
η εποχή τής 9 Θερμερεώνος. II κυρία δέ Βωαρναί, 
ήτις ακολούθως έγένετο ή αυτοκρατόρισσα ΐωσεφίνα,
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ειχεν έν τή αυτή οικία επίσης φυλακισθή’ αί δύο 
δεσμώτιδες πολλάκις εΐχον επιτύχει της ευκαιρίας 
τού νά ϊδωσ-.ν άλλήλας- εντεύθεν άρα συνέδεσαν 
μεταξύ των φιλίαν, ήτις, ακολούθως, κατέστη επί 
μάλλον και μάλλον εγκάρδιος.

Τέλος, τήν 7 Θερμερεώνος, ή κυρία δέ Φοντεναι 
έπιστέλλει τώ Ταλλΐέν την ακόλουθον βραχείαν 
επιστολήν.

« Τήν στιγμήν ταύτην ό διευθυντής τής αστυ
νομίας εξέρχεται εντεύθεν. Ηλθε νά μ ειδοποίηση 
ότι αυριον θ άναβώ εις τδ δικαστήριον, δηλαδή εις 
τήν λαιμ.ητόμον. Τούτο δέ ήκιστα ομοιάζει προς 
τδ όνειοον τδ όποιον είδον τήν νύκτα ταύτην. 0 
Ροβεσπιέρος δεν υπήρχε πλέον, καί τά δεσμωτήρια 
εΐχον άνοιχθή!... Χάρις όμως εις τήν άπερίγρα- 
πτον υμών ανανδρίαν, ούδείς μετ ολίγον πλέον 
δέν θά εύρεθή έν Γαλλία ικανός νά πραγματοποίηση 
το δνειρόν μου. »

Η δραστική αύτη αγγελία έσχε τδ αποτέλεσμα 
αύτής. ύ Ταλλΐέν άπεκρίθη.

« Εστε, κυρία, τόσον συνετή, όσην γενναιότητα 
θέλω έχει εγώ, προ πάντων δέ καθησυχάσατε τήν 
κεφαλήν σας. »

Καί έφύλαξε τον λόγον του' ειχεν ήδη έξυφάνει, 
μετά πολλών αυτού συναδέλφων, τήν περίφημον 
συνωμοσίαν ήτις έσκόπει τήν πτώσιν τού Ροβ.σπιέ- 
ρου. Τήν 9 Θερμερεώνος παρουσιάζεται εις τδ 
δικαστήριον, έγκαλεί τον τύραννον, ύψόνει τδ 
έγχειρίδ'.ον, θριαμβεύει, καί ό Ροβεσπιέρος δεν 
υπάρχει πλέον.

Εις τά θέλγητρα λοιπόν καί τήν γενναιότητα 
τής άξιολατρεύτου ταύτης γυναικδς οφείλεται έν 
μέρει ή μία των μάλλον κρίσιμων ημών επαναστά
σεων. Διότι, άνευ τού σφοδρού έρωτος οστις τον 
ένέπνεεν, ό Ταλλΐέν δέν Θά έδείκνυε τήν δραστη
ριότητα ταύτην. Ετυχε λοιπόν τής ανταμοιβής του, 
καί ή ώραία κυρία δέ Φοντεναι έγένετο σύζυγός του 
τήν 20 Δεκεμβρίου 1794.

Η τών συζύ γων συνήθης διαμονή ήν εις Σαλλίώ. 
Αί νέαι τής κυρίας Ταλλΐέν συναναστροφαί δέν 
έβράδυναν νά κατασταθώσιν ώνομασταί. Εις τάς 
αϊθούσας αυτής συνήρχοντο πάντες οί αρχηγοί τής 
τότε κυβερνήσεως, καί εις εκείνην ήτις προέδρευεν 
αύτών άπέδωκαν κοινή τδ όνομα τής 11 α> αγίας 
της Κα.Ιής Βοήθειας, ως άπέδωκαν ακολούθως εις 
τήν κυρίαν δέ Βωαρναί, μείνασαν φίλην της, τδ 
τής Παναγίας τών Νικών, καί εις τήν κυρίαν δέ 
Ρεκαμίέρ, περίφημον καί αύτήν επίσης, τόσον κατά 
τδ πνεύμα όσον καί κατά τήν ωραιότητα, τδ τής 
Παναγίας των Χαρίτων.

Μετ ού πολύ όμως δ Ταλλΐέν έφάνη έπαναπί- 
πτων εις τάς αρχαίας αυτού πράξεις, καί τδ κράτος 
τού τρόμου έφάνη άναγεννώμενον. Εντεύθεν δέ 
προέκυψεν ή διχόνοια μεταξύ τών νέων συζύγων. 
Η κυρία Ταλλΐέν είχε αποφασίσει ν άνακαλέση εις 
ΙΙαρισίους τήν κομψότητα καί τήν περί τούς τρό
πους χάριν,τα όποια ή τραχύτης τών δημοκρατικών 
ηθών ειχεν, ούτως ειπείν, εξορίσει. Τΐάσαι δ αί

γυναίκες, αΐτινες εΐχον διέλθει τον τελευταίον χει-- 
μώνα έν τή θλίψει καί τώ φόβω, έπροθυμοποιούντο 
ώσαύτως νά ιλαρύνω σι τόν παρόντα διά χορών, 
εορτών, μουσικών συμφωνιών, καί νά κάμωσιν 
ώστε ή λαμπρότης τών στολισμών νά διαδεχθή 
τό ατημέλητου, οπερ έπεδείκνοον διαρκοΰντος 
τού κράτους τού τρόμου. Αί γυναίκες παρεδέχθησαν 
λοιπόν τήν άρχαίαν ελληνικήν ενδυμασίαν" έβάδιζον 
γυμνόποδες, μόνον υπόδημα φέρουσαι κοθόρνους, 
μέ άδάμαντας εις τών ποδών τούς δακτύλους. 
Απλούς χιτών περιερραμμένος κατά τόν άρχαΐον 
τρόπον, διέγραφε τού σώματος αυτών τό σχήμα. 
Εν ένί λόγω ο συρμός ειχεν άναλάβει τό κράτος του. 
Ούδ’ ή· νεολαία δέ έμενεν όπίσω" διότι έπλεκον τήν 
κόμην εις βοστρύχους καί λαιμοδέτας περιεδένοντο 
όπερμεγέθεις, κατά τδ έθος τών Βεδέων καί τών 
άντιδημοκρατικών, ώς διά νά δείξωσι τήν μετά 
τών τελευταίων τούτων συγγενειών των, καί περι- 
σκελίδας έφερον μέχρι μασχάλης άναβαινούσας. 
Ούτως έσφηνωμένοι πλειοτέραν τήν ομοιότητα προς 
στρουθούς ε’ιχον ή πρός ανθρώπους. Πλείστην όσην 
δέ κατέβαλλον πι 
λαλούντες τό ρ, 
παράδοξοι' άλλοι εΐχον κόψει τήν κόμην κατά τόν 
τρόπον του θύματος, έχαιρέτων προσκλίνοντες τήν 
κεφαλήν μέ τρόπον ζωηρόν καί απότομον, ώς όταν 
αύτη πίπτη, κακοζήλως τήν διά τής λαιμητόμου 
τιμωρίαν ύπαινιττόμενοι.

11 κυρία Ταλλΐέν είχε κατασταθή ή ψυχή τών 
συναναστροφών- εις τάς μουσικάς συμφωνίας τού 
περιφήμου ψάλτου Γαράτου, έθαυμάζετο πρώτον 
μέν διά τήν ωραιότητά της, έπειτα δε διά τού 
στολισμού αύτής τήν λαμπρότητα. Τό τόσον γοη
τευτικόν 
βοήθειαν,

συρμός ειχεν άναλάβει τό κράτος του.

προσοχήν εις τό νά μή προφέρωσι 
, έξ ου καί έσχον τόν χαρακτηρισμόν,

αυτής μειδίαμα μεγάλην τή παρείχε 
όταν χάριν τινά έζήτει παρά τίνος τών 

μελών τής κυβερνήσεως. Εφρόντιζε πάντοτε νά 
περιστοιχίζεται υπό γυναικών άξιεράστων καί 
ωραίων, αϊτινες τήν έβοήθουν εις τά περί μεταρ
ρυθμίσεων σχέδιά της, μεταξύ τών όποιων έξεϊχε 
κατά πρώτον λόγον -η φίλη αύτής, ή κυρία δε 
Βωαρναί. Σώζεται μάλιστα έπιστολή τις τής τε- 
τελευταίας ταύτης πρός τήν κυρίαν Ταλλΐέν, δι 
ής τήν δίδει συνέντευξιν έν τώ ξενοδοχειω Θελου- 
σόν, εις άφεσπερίδα λαμπράν, καί τήν προτρέπει 
νάπαρευρεθή εις αύτήν μέ τήν έσθήτάτης χρώματος 
άνθους ροδακινέας.— « Πρέπει, τή έλεγεν, ο: στο
λισμοί ήμών νά ώσιν οί αυτοί- όσον δι έμε, θά 
φέρω ως κεφαλόδεσμον άπλοΰν μανδήλιον ερυθρόν 
δεοεμένον κατά τόν άρχαΐον τρόπον, μέ τρία πλε- 
ξίδια έφ’ έκατέρου τών κροτάφων. Η κόμμωσις 
αύτη έσεται πολύ τολμηρά ίσως δι έμ.ε, ίσταμένην 
πλησίον σου, νεωτέρας εμού" αλλά, συλλογίσου το 
καλά, φιλτάτη μου, τήν φοράν ταύτην πρόκειται 
νά ταπεινώσωμεν και άπελπίσωμεν τους αντιπά
λους ημών- είναι κτύπημα κρίσιμου τούτο. »

Εκείνοι τούς οποίους ούδέν είχε δυνηθή νά μετα- 
πείση, καί οί όποιοι πιστοί εΐχον διαμείνει εις τήν 
έπανάστασιν, καθεκάστην έβόων έν ταΐς πολίτικα’.; 

αυτών συνεδριάσεσι κατά της Καβάρης και τον 
π.Ιήθους τών ραδιούργων και εργυΛάβονν τους ο
ποίους κατόπιν της εσυρεν, Εν τοταύτη δέ περι- 
πτώσει ούδείς πρέπει νά θαυμάση διά τήν μετα
ξύ τού Ταλλΐέν καί τής γυναικός του έκραγείσαν 
διαφωνίαν.

Τού Διευθυντηρίου διαδεχθέντος τήν Εθνοσυνέ
λευσή, ό κύκλος τής κυρίας Ταλλΐέν είχε λάβει 
πλειοτέραν παρά ποτέ φήμην. Ούδέν ήδύνατο νά 
όμοιάση τήν πολυτέλειαν τών οικημάτων αύτής. 
Εν αύτοΐς ό Βαρράς ένεθρονίζετο καί μεγαλητέραν 
ή αυτός ό Ταλλΐέν έξήσκει κυριότητα- ούτος δέ ήν 
αείποτε εκτεθειμένος εις μίση καί επιπλήξεις- ούτε 
έν τώ κοινώ εύρισκεν ησυχίαν, ούτε έν τή κα
τοικία αυτού άνάπαυσιν. Η άπληξος τών ηδονών 
δίψα είχε τοσούτον κυριεύσει τήν κοινωνίαν, ώστε 
ούδείς έφρόντιζε κμν νά τήν χαλιναγωγήση. Τε
θλιμμένος καί σκυθρωπός καί υπό μεριμνών κατα- 
βιβρωσκόμενος, ό Ταλλΐέν έπέστρεφεν εις τόν οί
κον του. Πανταχόθεν άποκρουόμενος, πάσης δυσα
ρέσκειας ποτιζόμενος, ούδεμίαν εύρίσκων άποζη- 
μίωσιν έν τή τρυφερότητι τής γυναικός αυτού, ή- 
τις ειχεν ίσως λησμονήσει πολύ ταχέως τάς δι’ 
αύτήν θυσίας του, έκρινεν ότι τό καλήτερον έξ 
όσων ήδύνατο νά πράξη ήν τό νά άκολουθήση τήν 
σημαίαν ήτις, ύπό τάς διαταγάς τού νέου Βονα- 
πάρτου, έκυμάτιζε πρός τήν Ανατολήν, καί δι’ 
άκαταλήπτου τής τύχης φοράς, κατέστη προστα- 
τευόμενος έκείνου, οΰτινος ειχεν υπάρξει προστά
της. Αλλ όμως ό αρχιστράτηγος τού στρατού 
τής Αίγύπτου μικροπρεπή, τό κατ αύτόν, έποι- 
ήσατο ταύτης τής περιστάσεως χρήσιν, ένόμισε δέ 
εαυτόν έξωφλημένον τών πρός τόν Ταλλΐέν υπο
χρεώσεων αύτού, παραχωρών αύτώ ύποδεεστέραν 
τινά έν τή διοικήσει τού στρατεύματος θέσιν. 
ιδού τά διά τόν άνδρα. Οσον δέ διά τήν γυναίκα, 
ούδεμίαν ό Βοναπάρτης ειχεν ησυχίαν έπί τής οι- 
κειότητος ήτις έπεκράτει μεταξύ αύτής καί τής 
ϊωσεφίνης, ώστε εσπέραν τινά, εις Κάϊρον ευρι
σκόμενος καί τήν εις Γαλλίαν έπάνοδον αύτού με
λετών, εΐπεν εις τον πλησίον αύτού ευρισκόμενον 
'Βουριέννον.

— Φίλε μου, τί νομίζεις ότι κάμνει τήν ώραν 
αύτήν ή σύζυγός μου εις ΙΙαρισίους;

— Στρατηγέ, άπεκρίνατο εκείνος, υποθέτω ότι 
μελαγχολεί καί κλαίει.

— Ακριβέ μ,ου Βουριέννε, άπήντησεν ό Βονα
πάρτης σύρων τό ούς τού έξ απορρήτων αύτού γραμ- 
ματέως, ώς έσυνείθιζε νά κάμνη, είσαι κέπφος- ή 
σύζυγός μου τήν στιγμήν αύτήν πρέπει νά ήναι 
εις τό δάσος τής Βουλονίας, ίππον λευκόν άναβαί- 
νουσα, παρά τό πλευρόν τής κυρίας Ταλλ’έν, δη
λαδή έν κακή συνοδία.

Εις Φρέγους άποβιβασθείς, καί άμα εις τήν πρω
τεύουσαν άφικόμενος, ό Βοναπάρτης πορεύεται πρός 
τόν οίκον τής κυρίας Ταλλΐέν, ήτις δι’ ένός μόνου 
βλέμματος διαπερά πάσας τάς προκαταλήψεις 
αύτού εναντίον τής φίλης της. Αναλαμβάνει νά 

έγκωμιάση εις αύτόν τήν άξιόλογον τής ϊωσε- 
φίνης διαγωγήν καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής μα- 
κράς αύτού απουσίας, συνηγορεί υπέρ αύτής μετά 
τοσαύτης ζέσεως καί εύγλωττίας, ώστε τού νέου 
στρατηγού αί ύποψίαι διασκεδάζονται, καί πά- 
ραυτα τρέχει νά εύρη τήν σύζυγόν του, πρός ήν 
όμως επιβάλλει συγχρόνως τήν συμφωνίαν νά 
παύση εις τό εξής τού νά βλέπη τήν κυρίαν Ταλλΐέν.

Μετά τήν 1 8 Ομιχλώδους (brumaire), ότε εΐχεν 
ήδη συγκροτήσή είδος αύλής, ό Βοναπάρτης ήρνήθη 
νά δεχθή τήν κυρίαν Ταλλΐέν εις τάς Τουϊλερίας, 
μ δλας τάς επιμόνους τής Ϊωσεφίνης ενστάσεις. 
Και αργοτερον δε, αύτοκράτορος αύτού γενομένου, 
αί θύραι τών ανακτόρων διέμειναν πάντοτε κε- 
κλεισμέναι διά τήν κυρίαν Ταλλΐέν, ήτις, έπανελ- 
θοντα εκ τής Αίγύπτου, τόν σύζυγον αύτής ύπεδέ- 
χθη δια συναλλάγματος διαζυγίου, τό οποίον κα- 
τώρθωσε νά έπιτύχη. Διότι, κατά τό διάστηαα 
τής απουσίας αύτού, έπί τριετίαν παραταθείσης, 
ή σύζυγός του ειχεν αποκτήσει δύο τέκνα, έν 
άρρεν καί έν θήλυ, τά όποια ήκολούθησεν έτερον, 
κατά τήν διεξαγωγήν τής περί διαζεύξεως δίκης 
γεννηθέν. Καί τά τρία δέ ταύτα ένεγράφησαν εις 
τά ληξιαρχικά τού δήμου βιβλία απλώς ύπό τό ό
νομα τής μ,ητρός των, ήτις, ζώντων έτι των δύο 
πρώτων αύτής άνδρών, συνήλθεν εις τρίτον γάμον 
μετά τού κόμητος Καραμάνου τή 18 Ιουλίου 1 805. 
0 τελευταίος δέ ούτος γάμος δέν έβράδυνε νά ά- 
σφαλίση εις τήν εύτυχή κυρίαν Καραμάνου τόν τί
τλον τής πριγγιπίσσης τής Χιμάης, διότι τό αύτό 
έτος ο πρίγγιψ τής Χιμάης, τού οποίου μόνος κλη
ρονόμος ήν ό κόμης Καραμάνος, άπέθανεν έν Φλω
ρεντία καταλιπών αΰτώ καί τά πλούτη καί τούςί 
βαθμούς του.

Οί δύο σύζυγοι άρα έπορεύθησαν εις Τοσκάνην 
όπως παραλάβωσι τήν, περί ής ό λόγος, κληρονο
μιάν, καί ή κυρία Καραμάνου έπεθύμησε νά πα- 
ρουσιασθή εις τήν Βασιλίδα τής Ετρουρίας. Εξε- 
θείασαν ενώπιον τής νέας βασιλίσσης τάς επισή
μους έκδουλεύσεις, άς ή κυρία αύτη είχε παοέξει 
εις τήν έπανάστασιν, καί τά πολυάριθμα θύματα, 
τά όποια είχε λυτρώσει τού θανάτου. Επέτυχε 
λοιπόν νά παρουσιασθή εις τήν αύλήν, καί μέγαν 
έκαμε κρότον, όχι μόνον διά τής ώραιότητος αύ
τής, ήτις είχε φθάσει τόν ύψιστον αύτής βαθμόν, 
άλλ ετι καί διά τού κομψού αύτής στολισμού,· αλη
θώς θαυμαστού. Τήν πολύκοοτον ταύτην έν Φλω
ρεντία ύποόοχήν αύτής μαθών, Ιωσήφ ό Βοναπάρ
της, βασιλεύς τότε τών Δύο Σικελιών, ούδέν ήττον 
τήν ύπεδέχθη καί αύτός μεγαλόπρεπα» ς, καίτοι 
ούδόλως άγνοών τάς κατ’ αύτής προκαταλήψεις 
τού άδείφο^ αύτού Ναπολέοντος.

Η κυρία Καραμάνου έν τούτοις, ήτις, άπό τής 
μεγάλης αύτής εύτυχίας, έφαίνε^ο οτι δέν ήθελε 
πλέον ν άναμίγνυται παρά μέ ηγεμόνας, τά ειχεν 
όχι τόσον καλά μετά τής αύλής τής Ρώμης, ένεκα 
τών δύο αύτής διαζεύξεων. Κατά τό 181 4 λοιπόν 
ήθέλησε ν αναγνωρισθή παρ αύτής ώς νόμιμος
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τοΰ Καραμάνου γυνή. Αλλ’ δμως, ζώντος έτι τοΰ 
πρώτου αύτής συζύγου, οΣ περί τον Πάπαν άπε- 
φάνθησαν δτι, εις τά όμματα τής έκκλησίας, δεν 
ήδύνατο νά θεωρηθή παρά ώς κυρία δέ Φοντεναί. 
0 θάνατός δμως τοΰ τελευταίου τούτου, λαβών 
χώραν κατά τδ < 8 < 5, ήγειρε τδ πρόσκομμα τού
το' δσον δε διά τδν μετά τοΰ Ταλλίεν γάμον αυ
τής, ούδεμίαν ούτος παρείχε δυσκολίαν, προς επι
τυχίαν τοΰ ποθουμένου, διά τδν λόγον δτι, μή συν- 
αφθέντος τούτου παρ’ απλώς και μόνον πολιτικώς 
και άνευ ευλογίας εκκλησιαστικής, ή Εκκλησία δεν 
άνεγνώριζε την κυρίαν Ταλλίεν ώς τοιαύτην.

Επί τής έπανορθώσεως έπανελθοΰσα εις Παρι
σιού; ή κυρία Καραμάνου ήνοιξε την ώραίαν αυτής 
κατά τήν ©δδν τής Βαβυλώνας οικίαν, και αί«©εσπε
ρίδες της κατέστησαν τοΰ συραού’ οί μάλλον διακε
κριμένοι ξένοι καί αί περιφανέ-εραι γυναίκες σύνέρ- 
ρεον εις αυτά;" και δμ,ως ούδένα τών εύγενών κα
τοίκων τοΰ προαστείου τοΰ Αγίου Γερμανού εύρισκέ 
τις έκεί. Αλλ’ δ μως νέφη τινά ήλθον, κατ’ εκείνην 
τήν εποχήν, νά σκοτίσουν ολίγον ορίζοντα τοσούτω 
λαμπρόν. Η πριγγίπισσα τής Χιμάης έμαθεν δτι 
ήθελον τινες νά δημοσιεύσωσιν απομνημονεύματα 
τής ζωής της. Τδ έπληροφορήθ», δέ τούτο άπδ τδν 
υιόν της, καί μεγάλα άνεμένοντο σκάνδαλα εις τήν 
περίστασήν ταύτην. ϊίδη ό Κ. Ερρίκος Λελατουσ 
είχε συγγράψει τδ μυθιστόρημα τής Φραγο.Ιέττης. 
Επί τών συμβάντων δέ τούτων, ή κυρία τής Χι
μάης έπεστείλατο εις τδν υιόν αυτής έκ Βρυξελλών 
επιστολήν βραδύτερον δημοσιευθεϊσαν, έν ή ή δί
καια αυτής άγανάκτησις έξεφράζετο διά λέξεων ά- 
ποπνεουσών εύσχημοσύνης καί αξιοπρέπειας’ μεταξύ 
δε τών άλλων έλεγε καί τά έξής.

« Σ ευχαριστώ έκ βάθους καρδίας, αγαπητόν 
» μου τέκνου, διότι ήθέλησες νά έμποδίσής τήν 
» δημοσίευσιν τών απομνημονευμάτων, ύφ’ <·>ν ή- 

izzikifhrK Οταν τις ήνε τοσοΰτον αγενής καί το- 
» σοΰτον ουτιδανός ώστε νά μελετά σκάνδαλα καί 
» νά προσβάλλη γυναίκα, μητέρα οικογένειας, ού- 
>> δενδς αισθήματος, ουδενδς φόβου είν επιδεκτικός, 
» καί πρέπει τδ θύμα νά ύπομένη. όχι μόνον δέ δεν 
» έγραψα απομνημονεύματα, τδ γνωρίζεις καλώς, 
» άλλ’ ούτε ποτέ θέλω γράψει. Μέχρι τής σή- 
» μερον έζησα χωρίς ούτ’ έν δάκρυ νά χυθή έξ αί- 
» τίας μου, χωρίς ποτέ νά δοκιμάσω αίσθημα μί- 
» gvj; ή επιθυμίας τοΰ νά εκδικηθώ διά τά κακά 
» τά όποια μοί έπροξένησαν, καί θέλω, ώς έζησα, 
» ν’ άποθάνω. Ουδόλως άνέγνων τήν Φρα,γοΛέττητ. 
» Αφίνομαι νά μέ συκοφαντούν άγογγύστως, οΣ- 
» αιδήποτε δέ καί άν ώσιν αί προσβολαί, οϋδέν 
» άλλο θά επιτύχουν παρά περιφρόνησιν έκ μέρους 
» μ.ου, ώς καί έκ μέρους τών τιμίων ανθρώπων. »

Τδ καθ’ ημάς, εις παντελή εύρισκόμεθα άγνοιαν 
περί τοΰ άν ποτέ έξεδόθησαν τά περί ών δ λόγος 
απομνημονεύματα.

Τδ υπόλοιπον έν τούτοις τοΰ βίου τής κυρίας 
Ταλλίεν διήλθεν έν γλυκεία γαλήνη. Εκδουλεύσεις 
προς τήν πατρίδα, δυστυχίαι άνακουφισθεΐσαι, τδ 

αίσθημα τέλος τοΰ άγαθοεργείν, δπερ τοσοΰτον 
τιμόί τήν ανθρωπότητα, συνεκάλυψαν, παρά τη 
κυρία Ταλλίεν, τάς αδυναμίας τάς οποίας, έκτα
κτος άφ ένδς καλλονή, ά© ετέρου δέ καρδία τρυ
φερά καί τοΰ καιρού τά δυστυχήματα κατέστησαν 
εις αυτήν άναποφεύκτους. όδυνηοά ασθένεια συνέ- 
τεμε τά τελευταία αυτής έτη, μόνη δ ή θρησκεία 
τήν παρεμύθησεν έν ταίς μακραίς αυτής άλγηδό- 
ναις. Απέθανεν εις Χιμάην τήν 15 ϊαννουαρίου 
<835, μέχρι τής τελευταίας στιγμής διατηρήσασα 
τήν έξοχον ώραιότητα, ήτις κατέθετο τήν κρηπίδα 
τής δόξης αυτής. Τοιοΰτος υπήοξεν ό βίος γυναι- 
κδς ένδοξου, ήν ή ιστορία τής αύτοκρατορίας συμ- 
περιέλαβεν εϊς τάς δέλτους αυτής, ουχί υπδ τδν 
επιδεικτικόν τίτλον τής μαρκησίας δέ Φοντεναί, 
ούδ’ ΰπ αυτόν τδν τής πριγγιπίσης τής Χιμάης, 
άλλ άπ εναντίας ΰπδ τδ πολύ έθνικότερον όνομα 
τής κυρίας Ταλλίεν, ού ή οικογένεια ούδέποτε θέ
λει εξαλείψει τήν άνεξάλειπτον δημοτικότητα.

(Έκ τοΰ Γαλλ. II. Γ.)
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Η φύσις δέν μέ έπλασε ποιητήν, οπώς άνυψώσω 
έπί πτερύγων Πηγάσου τήν άκμαίαν φαντασίαν 
σου, φίλε άναγνώστα, μέχρι τοΰ συνεδρίου τών Ε- 
λικωνιάδων, έκείθεν δε μεταφέρω αυτήν, διά τοΰ 
άπεράντου πέλαγους καί τοΰ ωκεανού εϊς τά χρυ
σωρυχεία τής εύδαίμονος Καλλιφορνίας, καί σοί 
παρέξω καν άφθονον χρυσίου συγκομιδήν, ουτινος 
μάλιστα στερείσαι σήμερον, έν τή άνεχεία τοΰ τά- 
μ.είου μας τοΰ δημοσίου. Συγχώρησαν μοι διά τήν 
ακούσιον ταύτην αδυναμίαν μου, αλλά πρδς τέρ- 
ψιν σου καί ποικιλίαν τής Ευτέρπης ταύτης, άπε- 
φάσισα, άπαξ τοΰ μηνδς, όταν σιγώσι τά έρχα καί 
al 'Ήμ έραινα. σέ διηγούμαι πεζώτατα, συμβάντα 
τής κοινωνίας εις τήν οποίαν ζώμεν, ανέκδοτα 
άλλων μερών.

Δέν αγνοείς βεβαίως δτι άπασα ή Ευρώπη εύ- 
ρίσκεται εϊς τδ αύτδ σημείον (Stalo quo)' περί
πλοκα! τινες άνεφάνησαν τελευταίου εις τδ όθω- 
μανικδν κράτος, αλλά καί αύται διασκε'δάσθησαν. 
Τδ γαλλικόν έθνος μέ στόμα κεχηνδς περιμένει 
τήν Αυτοκρατορίαν, καταδικασθέν νά μήν άνα- 
γινώσκτ) εϊς τάς πολιτικάς έφημερίδας είμή τάς 
έπισήμους διαταγάς τοΰ Ναπολέοντος. Εν Αγγλία 
οί Λόρδοι παρεξετράπησαν εις τάς τελευταίας 
έκλογάς, ό δέ Νέστωρ τής διπλωματίας περιμένει 
τήν έναρξιν τοΰ κοινοβουλίου, διά νά ϊδη τήν τύχην 
του. Η Ισπανία καί Πορτογαλία ήρεμοΰσ.ν. Η Σαρ
δηνία προοδεύει, ή Αύστρία δι υλικής άναπτύξεως 
ζητεί ν αντικαταστήσει τάς ελευθερίας τών ήττη- 
θέντων έθνών, ή Αμερική εύδαιμονεί καί πλουτεί 
ύπδ τδ πολίτευμα τής δημοκρατίας, τέλος ή Ελλάς,

πολιτικώς τε οικονομικώς καί ηθικώς έγγίζει εις 
κατάστασιν χρεωκοπίας.

Κατά τδ θέρος τοΰ 1 852 ό γενόμενος ΰπερβολικδς 
καύσων, έχαλάρωσε τούς κατοίκους άπάσης τής 
Ευρώπης' εις Γαλλίαν, Αγγλίαν καί Ιταλίαν τδ θερ- 
μόμετρον τοΰ Ρεομύρου έφθασε μέχρι τών 35 βαθ
μών' εις τήν τελευταίαν ταύτην χώραν, οί άνθρω- 
ποι κατέφυγον εις δεήσεις καί λιτανιας, επικαλού
μενοι τήν έξ ύψους δρόσον. Εν Ελλάδι επίσης ό 
καύσων ήτο σφοδρός, αί οϊκογένειαι τής πρωτευ- 
ούσης αί τήν επιδερμίδα άπαλωτέραν τών άλλων 
έχουσαι, ύπέφερον καί αύταί' καί ώς έκ τούτου διε- 
σκορπίσθησαν αί μέν ώς αμφίβιοι εϊς Πειραιά, 
αί δέ ώς πτερόεσσαι εις τάς έξοχά;' περιστερά: 
δέ μόνον τινες έμειναν εις τήν πόλιν, καί ταύτας 
έδρόσιζε καθ’ εσπέραν ό τών Πατησίων ζέφυρος καί 
τών αισθηματικών βλεμμάτων ή άντιλαμπή. Αι Α- 
θήναι λοιπόν έμειναν σχεδόν έρημοι εις τήν από
λυτον κυριότητα τών έρχοέάδω,·, έκείνων δηλάδη 
οϊτινες περιτρέχουσι τάς άγυιάς μετροΰντες, βήμα 
πρδς βήμα, τάς αποστάσεις, δπως άξιωθώσι τδ 
δίπλω εα τοΰ γεωμέτρου' δυσανασχετείς ίσως, φίλε 
άναγνώστα, μή έννοών τήν σημασίαν τής λέζεως ερ- 
νο./άόος·, καθ’ δσον μάλιστά δέν εύρίσκεται εϊς τα 
λεξικά τοΰ Γαζή, τοΰ Βυζαντίου καί τοΰ Βαρίνου, 
καί μ’ δλον τούτο είναι έν χρήσεΓ ό άεροβατών, 
ό πλάττων διά τής φαντασίας του πυργοποι'ί'ας, ο
νομάζεται ερχο./άόοΓ. Εις τήν κατηγορίαν δέ ταύ- 
την υπάγονται νέο: καί γέροντες, παιδάρια καί 
κοράσια, πολιτικοί καί στρατιωτικοί, έν ένί λόγω, 
μέγα μέρος τών λογικών όντών, διότι εις τδν μά
ταιου τούτον κόσμον, άπαξάπαντες άεροβατοΰσιν 
άπδ τοΰ πρώτου κόμητος μέχρι τοΰ τελευταίου κα- 
πνοπώλου' αλλά μεταξύ πασών τών πόλεων τής Ελ
λάδος τά πρωτεία ώς πρδς τήν έξάσκησιν τοΰ ε
πιτηδεύματος τούτου, φέρει άναμφισβητήτως ή πό
λις τοΰ Ερμοΰ. Εκεί τα πάντα ένεργοΰνται συστη- 
ματικώς, ακριβώς καί ώς έν χρήματηστηρίω δίδον
ται αί υποσχέσεις . . . ή δέ έργολαβία είναι ό έ- 
πιούσιος άρτος τής νεολαίας, ή διασκέδασις τών 
κορασίων, τδ άριστον τών γερόντων, τδ εργόχει
ρου τών κυριών, ή βάσανος τών ύπάνδρων.

όστις έπεσκέφθη καί άπαξ μόνον τήν Ερμούπο- 
λιν, γνωρίζει τδν μονότονον περίπατόν της τον/Ι.ι- 
.πώ>«ι ό>ο[ΐαΐ,ύμενο>\ δντινα όμως ή φιλοκαλία τών 
δημοτών άπεκατέστησεν ούχί εύκαταφρόνητον.

Εν μιμ θερινή έσπέρα, ή χρυσή νεολαία αίφνης 
άπασα έφάνη έκεί μέ ύφος σκυθρωπόν, μέ βήμα 
βραδύ καί ώς έκ συνθήματος έπενθιφόρει ... ή πε
ριέργεια τών ανθρώπων ύπήρξε μεγίστη' οί μέν έ- 
λεγον δτι θέλει αύτη να έκφραση τήν δυστυχίαν 
τοΰ εμπορίου, άλλοι πάλιν δτι δεικνύει τήν δυσ- 
σαρέσκειάν τη; διά τήν έπέμβασιν τής έξουσίας εϊς 
τάς δημοτικά; έκλογά;, ή Αστυνομία ήοχισε νά 
έπαγρυπνή έπί τής ασφαλείας, μόνον δέ τά γρα'ί- 
δια τή; πόλεως έμάντευσαν τήν αληθή αιτίαν' ΐ- 
με,Ι.Ιε νά. στερηθί] όιά -αττόζ ή reo.laia θε.Ι- 
χτιχι'ΐν τινα περιστερά.·, άλλ’, ώ τοΰ θαύματος! τά
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πάντα ήλλαξαν αίφνης μορφήν διά μιας έξηγήσεως 
ούχί ρωμαντικωτάτης, δι’ ένδς τελευταίου άσπα- 
σμοΰ . . . Ούτως, οί άριστοι καί ήθικοί τών νέων 
δεν άπώλεσαν τήν έλπίδα.

Μία τών τερπνοτέρων νήσων τοΰ Αιγαίου πε- 
λάγους, ή Τήνος, ήτις διακρίνεται διά τδ φιλόξενου 
τών κατοίκων της καί τήν ώραιότητα τών γυναι
κών, πανηγυρίζει τήν 1 5 Αύγούστου έκάστου έτους 
τήν εορτήν τής έκκλησίας τής Ευαγγελίστριας' τδ 
Ελληνικόν άτμόπλουν ό Οθων έπλευσεν έκεί τήν Ί 3 
δπως μεταφέρη τούς προσκυνητάς' βουλευταί, γεροΰ- 
σιασταί, άνδρες, παιδάρια, γέροντες, άπαντες έ- 
δραμον διά νά έπικαλεσθώσι τήν θείαν άντίληψιν! 
όποια εύλάβεια εϊς τδν 19 αιώνα! τδ φΰλον, τό 
τε ώραίον καί δύσμοοφον, έδραμε καί αυτό φέρον 
πολύτιμα δώρα' άλλ ό Ποσειδών, δστις, ώς φαίνε
ται, είχεν έλθει εις έριδας μετά τοΰ Αρεως, ΐνα δεί- 
ζ·ρ τήν υπεροχήν του, έξήγειρε τοιαύτην τρικυμίαν 
κατά τδν πλοΰν, ώστε γενικός κλαυθμός καί όδυρ- 
μδς διεδέχθη τάς πρώτας έκχύσεις τών αισθημά
των' πάντες έκλινον γόνυ, δπως έξιλεώσωσι τδν ά- 
τέραμνον Ποσειδώνα, άλλά ματαίως, τδ άτμόπλοιον 
μειναν έξ ολοκλήρους ημέρας εϊς τήν πόλιν τοΰ 
Ερμοΰ, έπέστρεψε φέρον τήν ώς έκ ναυαγίου σω- 
θείσαν χορίαν τών στρατιωτικών, πολιτικών, τών 
άνδρών καί γυναικών, ών πολλοί έπλησίασαν 
μόνον τήν Τήνον.

0 Ελλην δ στις φύσει γενναται πολιτικός τε, δι
πλωμάτης καί οικονομολόγος, τά δέ μεγαλήτερα ζη
τήματα έσωτεοικά καί εξωτερικά λύει αύτο- 
σχεδίως, έπιθυμεϊ βεβαίως νά μάθη τί πράττει ή 
έςαμ.ελής υπουργική οικογένεια ... τά πάντα έπί 
τά κρείττω ρυθμίζουσα, νυχθημερόν έν συμβουλίω 
σκέπτεται πώς νά άνακαλύψη χρυσόν, ώς τής Αυ
στραλίας· ή αρμονία έν αύτη βασιλεύει, καί άν, 8 μή 
γένοιτο, συμβή μικρά σύγκρουσις, χάρις εϊς τδν 
διορατικόν νοΰν καί τήν ευφυΐαν ένδς τών μελών 
αυτής, ή θεραπεία υπάρχει πρόχειρος' έν συμποσίου, 
οΐυος καμπανίτης — καί τά μαύρα νέφη τά ε- 
πισκιάζοντα τδν ορίζοντα διεσκεδάσθησαν.

Εις νεανίας ευφυής καί κατά μίμησιν τοΰ πρό 
τίνος καιρού διά σολοικισμού Ελληνιστί όμιλοΰντος, 
ίδών Κυρίαν τινά λίαν εύαίοθητον, μέ τδ φώς τής 
σελήνης, εις τδν έξώστην περιδιαβάζουσαν, άπέ- 
τεινε τδν λόγον πρδς αυτήν ούτω' Κνρία /<ι>ν, 
έν ώηαι'α εσπέρα σε^ηνιάί,εσΰε' καί χωρίς νά πε- 
ριμείνη άπάντησιν, ένθουσιωδώς έπεφώνησε' χαί 
έ)ώ χάθε εσπέραν σ^εάόν τυ αύτό πράττω. Ο: πα- 
ρεστώτες ήρχ'.σαν νά γελώσιν, ο εις τδν ήρώτα άν 
θά έκδώση λεξικόν, ό έτερος τδν έσυμβούλευε νά 
έπισκεφθή δσον ούπω τδν ιατρόν, διά νά τδν άπαλ- 
λάξη το% πάθους του' δ νέος άνεχώρησε έντραπείς, 
καί ιόαωσε, ώς ό σχολαστικός, άφασθαΐ ϋόατυτ., 
εάν μή ράβρ πρώτον χοίνιιβάν. t

Περί νομοθετικών σωμάτων πρέπει νά ομιλήσω' 
μέγα μέρος τών πατέρων τού έθνους ευρίσκονται 
εις περιοδείαν' μετέβησαν ούτοι εις τάς έπαρχίας 
των διά νά κηούξωσιν εϊς τού; λαούς, οϊτινες πώ- 
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-ποτέ iiz'/ τού; έκλεξαν, οτι έξεπλήρωσαν μέ αρκε
τήν δόσιν συνειδήσεως τά σοβαρά καθήκοντα των, 
άνακεφαλαιούμενα εϊς εν ΝΑΙ και έν ΟΧΙ, και εϊς 
τήν τακτικήν πολιορκείαν τοΰ γενικού ταμείου’ τά 
γερόντια και αυτά μέ τάς βακτηρία; εις τάς χεϊ- 
ρας άναβαίνουσι καί καταβαίνουσι τάς βαθμίδας 
τών ύπουργείων, πάντοτε διά το καλόν τοΰ έθνους, 
συνιστώντα τούς γαμβρούς των οι άλαταποθηκα- 
ρίους, τούς ανεψιούς των διά Ο. Εφόρους, τούς έ- 
ζαδέλφους των διά Ταμίας, τούς γυναικαδέλφου; 
των δι’ Επαρχους, τούς υιού; των διά Προξένους, καί 
τούς υπηρέτας των διά διδασκάλους. — Η Κυβέρ
να,σις περί πολλοΰ ποιούμενη τήν διασκέδασιν τών 
πολιτών, έπροίκισε το θέατρον τών Ιταλικών με
λοδραμάτων μέ δρ. 30,000' δ Κ. Φ. . . . ένδυθείς 
λοξοειδώς τδν μανδύαν τοΰ εργολάβου, άνεχώ- 
ρησε ποδ ενός μηνος εϊς Ιταλίαν όπως φέρη εται
ρίαν μελωδών’ τήν δευτέραν λοιπόν Νοεμβρίου θέ
λει δοθή ή πρώτη παράστασις. II νεολαία άς πα
νηγυρίση τήν ημέραν ταύτην, αί κυρίαι άς θέσω- 
σιν εις δοκιμασίαν τά τρυφερά αϊσθήματά των, 
τά κοράσια άς συμβουλεύωνται τδν καθρέπτην, και 
σύ, φίλε άναγνώστα, περίμενε τήν περιγραφήν τών 
συμβάντων.

ΕΤΘΤΒΟΥΛΟΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΤθ ΑΟΜΜΑΤΩΝ.

Κατά μήκος τών δενδροστοιχιώντών’Ηλυσίων Πε
δίων ύπάρχσυσι τρεις ή τέσσαρες αόμματοι, οίτινες 
παίζουσιν εϊς τούς βαρυήχους αυλούς των τδν αϋτδν 
σκοπόν άπδ τριάκοντα ή τεσσαράκοντα ετών. Ο 
εϊς αύτών, ό αρχαιότερο;, δέν έμεινεν ούτε μίαν η
μέραν, είτε θέρους, είτε χειμώνο;, χωρίς νά έλθη, 
συνοδευόμενο; ύπδχαριέσση; τίνος παιδίσκη; δεκα- 
πενταετοΰ;, τήν οποίαν υιοθέτησε, καί ένδ; λευκοΰ 
κυνδς, πάντοτε καλοκτενισμένου, νά παίςη ή μάλ
λον νά διαστρέψη ήχον τινα εθνικόν, ον επανα
λάμβανε’. κατά κόρον ολοκλήρους ώρας. Κατά τήν 
διάρκειαν τήςμελωδία; ταύτης, ή μέν κόρη έζή- 
τευε, τδ δέ κυνάριον εντελώς μεμαθημένον, άφινεν 
υλακάς θωπευτικά;, αΐτινες είλκυον άφεύκτω; τήν 
προσοχήν τών διαβατών.

Ο αόμματο; ούτο; ώνομάζετο Κριχ-Τούσζ. 
Είχε φίλον έκ τή; παιδικής ηλικία;, άόμματον επί
σης καί παίζοντα τδν αύλδν, άλλ αντί τών Ηλυ- 
σίων Πεδίων,έκλεζεν ούτος, ώς θέατρόντου, τήν γέ
φυραν des Tournelles. Τεσσαράκοτα τρία έτη 
κατά συνέχειαν καί άνευ διακοπής, νό Γαλιμάρ, 
οϋτω ώνομάζετο, προσέμειεν εις τήν γέφυραν ταύ- 

την, είχεν έπί τοΰ μετώπου του μέγα τι προκα- 
λυπτήριον (abat jour) πράσινον, καί έμπροσθεν του 
έν κελάδιστρον, όπερ τώ έχρησίμευε καί ώ; κιβώ- 
τιον. 0 Γαλιμάρ είδε διερχομένας τέσσαρας επα
ναστάσεις, χωρίς νά διανοηθή τις νά τδν μετατό
πιση. Ωδηγεϊτο ΰπδ παιδδς δεκαετούς, τδ όποιον 
παρήτει άμα ή ηλικία τή; νοήσεως ήρχετο εις τδ 
ασθενές τούτο πλάσμα. Ο Γαλιμάρ έπέστρεφε 
καθ εσπέραν εις τδ καταφύγιου του, όπερ ήτο απλώς 
ευτελής τις καλύβη, κειμένη εϊς τδ ισόγειον μιας 
ποταπή; οικίας, κατά τήν οδόν Αγίου ’Ιακώβου.

Αλλ ό θάνατος, οστις ούδένα φείδεται, ήλθε 
καί έκρουσε τήν θύραν τοΰ επαίτου. Αισθανόμενος 
έαυτδν πλησιάζοντα εις τον .τάφον, ήθέλησε νά 
συμβουλευθή ένα συμβολαιογράφον. 0 Γαλιμάρ 
έκαμε τήν διαθήκην του καί μετά δύο ημέρας πα- 
ρεδωκε τδ πνεύμα.

Τρεις ημέρας μετά ταϋτα, περί τδ εσπέρας, άνήρ 
τι', ολόμαυρα ένδεδυμένος, έστάθη πρδ τοΰ Κρίκ- 
Τουσς, τοΰ άλλου άομμάτου, καί διακόπτων αυ
τόν, μεταξύ αυλίζοντα, τώ ώμίλησε τοιουτο
τρόπως.

— Κύριε, όνομάζεσθε Κρίκ-Τούσς;
— Μάλιστα, κύριε, εις τούς ορισμούς σας.
— Είσαι επαίτης;
— Μάλιστα, Κύριε.
— Καί τυφλός;
— Μάλιστα, κύριε.
— Εχεις μίαν θετήν θυγατέρα ;
— Μάλιστα, κύριε.
— Καί ενα σκύλο άσπρο ;
— Μάλιστα, κύριε.
— Είχες ένα φίλον εις τήν Γέφυραν Τουρνέλλ.
— Ονομάζεται Γαλιμάρ.
— Ωνομάζετο...........άπεκρίθη ό μελανείμων

άνθρωπος. Ιδού τρεις ήμέραι είναι, όπου κεϊται εις 
τδ κοιμητηρίου.

0 αόμματος άφήκεν βοήν μεγάλην, ειτα διερ- 
ράγει ολολύζων.

— Τωόντι, είσαι αυτός αΰτότατο; ό Κρίκ-Τούσς. 
Ο Γαλιμάρ σέ κατέστησε καθολ κδν κληρονόμον του 
διάτής παρούσης διαθήκηςτου. Σέ άφίνει ένκιβώτιον, 
τδ όποιον έχει κρυμμένον εις τήν γήν, τδ κελ,άδιςφόν 
του, τδν αυλόν του, έν ένί λόγω, παν δ,τι είχε. Τδ 
κιβώτιου λοιπού περί ού ό λόγος, περιέχει 80 χιλ. 
φράγκων.

Ο Κρίκ-Τούσς κατεπλάγη τοσούτον, ώστε αί 
συνημμένα ’, βλεφαρίδες του διεσπάσθησαν καί δ 
τυφλός έφάνη εις τδν συμβολαιογράφον έχων 
υγιέστατα ομματα. Ο άόμαατος ήσπάσθη τον 
κυνα του κχι την κόρην του, ανεοη αετ αυτών 
έφ άμάξης καί μετέβη εις τό οίκημα τοΰ άποθα- 
νόντος.

Αί 80 χιλ. φράγκων εϊς παντός είδους νομίσματα, 
εύρέθησαν εις τδ μέρος, όπερ υπέδειξεν ό Γαλιμαρ 
εί; τήν διαθήκην του, καί επί τοΰ κιβωτίου ύπήο- 
χεν ή εξής επιγραφή.

« Γηραιέ μου Κρίκ-Τούσς, έάν ό βεδς κλείση τά 

Αίμ, Ώζ,έ. Ύϋν ούτος βιβλιοθηκάριος είς Μασσαλίατα 
όταν άπεφάσ σε νά μεταβή είς Παρισίους διά νά διδα- 
χθή ή τραγωδία του. Έχων θειον πλουσιώτα 
τον υπήγε κατά χρέος νά τδν άποχαιρε ή η. Ό 
θείος, ώς όλοι οί πλούσιοι, ήτον εϊς α*ρον φιλάργυ
ρος' αλλά συμπερανεν, ότι ό άνεψός του, καθδ ποιη
τής δέν θά είχε άφθονα τά μέσα, όπως παρατεϊνη, 
άναγκη; τυχοοσης, τήν εις Παρισιού; διαμονήν του. 
Εύσπλαγχνισθεις δέ,τώ έδωκε συναλλαγματικήν 2,000 
φράγκων επί τοΰ εϊς Παρισίους τραπεζίτου του.

— Βού, λάβε, λέγει, αύτήν την συναλλαγματικήν 
καί κάμε χρήσιν αύτής τότε μόνον, όταν λαβή; α
νάγκην απόλυτον καί ύπαγε είς τήν εύχήν μου.

Ό άνιψ δς προσεκύνησε εΰγνωμόνω; και άπήλθε. 
Όταν ό ποιητής μας έφθασεν είς Παρισίους 

έξερόαγη ή έ πανάστασις τοΰ Φεβρουάριου, ώστε, 
ά» καί έπηνέθη ή τραγφδία του, άλλα δέν τώ έφερε 
τάς προσδοκωμένας αποϋναυάς. Επιστρέφει λοιπόν 
εϊς Μασσαλίαν αθυμών, αλλά παρουσιάζεται εϊς τδν 
θειον του και τώ απόδιδε: τήν συναλλαγματικήν, λε- 
γων,

— Δεν έλαβα ανάγκην, άγαπητέ θειε, άλλ’ ευ
γνωμονώ ώ; να έκαμα χρήσιν αύτής.

Ο φιλοχρήμα ος θειος έμεινεν εμβρόντητος καί 
έξεσ.ηχώ; ότι ή ο δυνατόν νά έχη τις είς τήν 
διαθεσιν του 2,000 φράγκων, και νά μή τά έςοδεύση, 
•ή νά τά κατακράτηση, έπί δποιαδήποτε προφάσει. 
Εκ τής στιγμής εκείνης έγραψε τήν διαθήκην του, 

καί /κατέστησε τδν ανεψιόν του γενικόν κληρονόμον 
όλης του τής περιουσίας, (60, χιλ. φράγκων εισο
δήματος).

Ως η ατυχία οΰ·.ω καί ή ευτυχία δέν έρχεται μόνη. 
Καί κατά τήν αμετάβλητον ταύτην αρχήν, δ Μασσα- 
λιώτης ποιητής ένυμφεύθη εσχάτως πνευματοδεστάτην 
καί πκουσιωτατην τινά χήραν — έχων ήδη 100 000 
φράγκων ετήσιον εισόδημα,και γινόμενος ουτω; δ πλου- 
σιώτερος ού μόνον τών τής Γαλλίας αλλά καί τής ‘Ελ
λάδος καί πάντων τών άπ' αϊώνος ποιητών. Και έπειτα 
λέγουσιν οτι δ παρών αιών δέν είναι τών ποιητών !

ΣΚΥΛΩΝ ΑΓΧ1ΝΟ1Ι. Γνωστή υπάρχει ή έσχάτως 
γενομενη tv Γαλλ α καταδρομή τών σκύλων. Ή πε- 
ριστασις αΰτη εγενετο αφορμή ού μικρών συζητήσεων 
περί τής χρήσιμο ητος τοϋ εύγενοΰς τούτου ζώου καί 
διάφορα έξηλθον εϊς μέσον ανέκδοτα περί αύτών.

Επορευετο σωφός τις έκτου Ινστιτούτου, άφηρη · 
μένος καί περισπώμενος τόν νούν είς τινα τών Πα- 
ρισιων λεωφόρον. Αίφνης συνελθών παρατηρεί, στι ό 
κυων του δεν τδν ακόλουθε? και ίσου πάλλει ή καρ- 
δία του, μή έγένετο θύμα τοϋ δημίου. Συριζιι λοιπόν 
τδν κράζει, έπιστρέφιι δπισω καί τέλος τδν βλέ
πει καθήμέθον καί συνεσταλμένον είς τινα γωνίαν τής 
όδοϋ. 'Απορεί, οτι δέν προσέρχεται είς τήν φωνήν του 
καί πλησιάζει ’Εγείρεται τότε ό κύων καί ό έκθαμ
βος σοφός βλέπιι, δ:ι έκαθητο έπί τού χαρτοφυλα
κίου του,, οπερ τοϋ έπεσε χωρίς νά τδ έννοήση καί 
όπερ πίριειχε σπουδαία τινα έγγραφα καί 2,000 
φράγκων είς τραπεζικά γραμμάτια. ’Εννοείται βτι ό 
κύων έμεινε διά νά τδ φυλάξη. (

"Ετερος σκύλος ώδήγει καθ’ εσπέραν τδν μέθυσον 
κύριόν του, βαδιζόντα εί; τδ παρόχθιου τοΰ ποταμού.

Ό μέθυσος φυσικώ τώ λόγω, δέν εϊχε στερεόν τδ 
βάδ σμα καί ήτον έτοιμος είς έκχσιον βήμ» να πόση

» δμματά μου πριν τών ίδικών σου, σέ άφίνω τά 
» χρήματα ταύτα, προίκισε τήν Μαριάνναν. Δέν 
» θέλω νά πάρω’μαζή μου παρά τήν κλαρινέ- 
» ταν μου, θάψε την μέ εμέ. Εάν άποθάνης, πριν 
» εμού, εις τήν Μαριάνναν πάλιν άφίνω ότι έχω’ 
» ένθυμού κάποτε τδν τυφλόν τής γεφύρας τών 
» Fournelles. »

Οί δύο έπαίται ούδέποτε ήσαν τυφλοί.
Η,δέ καλή Μαριάννα υπανδρεύθη σοφόν τινα κα

θηγητήν, πλούσιον μέν τάς γνώσεις, αλλά πτωχόν 
. . . τώ πνύματι.

ΜΙΑ ΒΙΣΕΚΤΟΣ ΤΑΒΑΚΟΘΗΚΗ. Κατά τάς άρχάς 
τοΰ ένεσιώτος έτους έπωλήθησαν εις τι μέγαρον τών 
Παρισίων, πληθύ; ταβακοθηκών, αΐτινες άνήκον ολαι 
εις έ·< καί τδ αΰτδ άτομον. Έλεγετο δέ ότι ό αριθμός 
αυτών άνεβαινεν εις 3,000. — Ενταύθα ο άριθμδς 
φαίνεται δπωσοΰν υπερβολικός καί αναγκη να έκπαι- 
σθή έν μηδενικόν καί τόν νά περιωρισωμεν είς 300 
μονον.

Αλλ’ ό περιώνυμος μελωδδς Lablache εχει βε» 
βαιότατα 366 ταβακοθήκας. Λέγομεν δέ 366 και 
ιδοΰ πώς.

Τώ 1841 δ Ααβλάσ εύρίσκετο είς Λονδίνου, οπού 
κατεθελγ» όλους τού; φοίτητάς τοΰ llay-Marcket. Ή 
Βασιλ-.σσα^ήτις έτιμα δι δλως ιδιαιτέρας εύνοιας τδν καλ
λιτέχνην τούτον, τώ έχάοισε ταβακοθήκην περικεκο 
σμημένην μέ άνθρακας (rubis) παρακαλοϋσα αυτόν 
νά τή ύποσχεθή οτι θέλει τήν μεταχειριζεσθαι μιαν 
ημέραν τοΰ ένιαυ τοΰ.

— Ζητώ συγγνώμην άπδ τήν Υ. Μ. άπεκρίθη ό 
μελωδός, άλλα δέν δύναμαι να ύποσχεθώ τούτο. Εί
ναι πιασμίναι 2λαι μου αί ήμέραι, έχω 365 τα
βακοθήκας.

— Τότε, έπανέλαβεν ή Βασίλισσα, μετά θελκτικω 
τάτου μειδιάματος, ή ιδική μου θελει χρησιμεύει κατά 
τα βισεκτα έτη.

Ό Λαβλας σννεμορφώθη θρησκευτικά; μέ τήν δια 
ταγήν τής Βασλισσης και έκτοτε, ή οι από τοΰ 1841 
τής βσσιλικής ταύτης ταβικοθήκης έγένετο τρις χρή 
σις Ή τελευταία φορά ήτο τήν 29 Φεβρ.υαριου τοΰ 
παρόντος έτους.

EYTYXIU ΠΟΙΗΤΩΝ. Παρεκτδς τοΰ 'Αλφρέδου 
Μοοσε, παλαίοτερου πο ητοϋ, οστις τέλος πάντων έ 
γένετο δεκτός ώς μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας 
καί μεγάλα; λαμβάνει ήδη περιποιήσεις παρα τοΰ σο 
φοϋ τούτου σώματος, το όποιον άλλοτε δέν κατε 
δέχθη νά τδν ε’σάξη εϊς τόν περίβολόν του, υπάρχουν 
έτεροι τρεις έκ τών νεωτέοων ποιητών, άνήκοντες 
ώ; λέγουν εις Γαλλίαν, είς τήν σχολήν τής λο 
γικής (du bon sens). Εισι δέ ού οι, πρώτος ο 11 ο ν- 
σ ά ρ γνωσιος διά τάς έπί τδ κλασικώτερον τραγω
δίας του, τήν Λουκρητίαν καί εσχάτως ήδη 
τόν Ό δ υ σσ έ α, οπού δ Όμηρος έδολοφονήθη, δ Ι
ωσήφ Ώ τ ρ α ν, ποιητής τραγωδία; έπιγραφομένης 
ή θυγατηρ τοΰ Αισχύλου καί ό Αιμί
λιος Ώ ζ ι έ, τής τραγωδίας ή Γ α β ρ ι ή λ η.

Έκ τούτων, ό Πονσδρ κατώρθωσεν έπικερδέστα- 
τςν συνοικέσιον, άλλ’ ό τυχηρότερος πάντων είναι ό
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ε?ς τόν ποταμόν άλλα τό άγχίνουν ζώο» έπαγρυπνει 
εις τά βήματά του καί άπώθει αύτόν όσάκις έπλησια 
ζεν εις τό χείλος, μεχρισοϋ τόν έφερεν είς τή» 
κατοικίαν του, τήν οποίαν βεβαίως, ανεο τοΰ άλογου 
τούτου όδηγοΰ του, ό λογικός άνθρωπος δέν ήθελεν ί- 
πανεύρει.

ΤΟ ΣΤΕΡΒΟΣΚΟΠΙΟΝ. — Ή θαυμασία αυτή έ 
πινόησις χρεωστειιαι εις τόν μηχανικόν Κ' Wheal
stone, τόν έφευρέτην τής ηλεκτρικής τηλεγραφίας. 
Χρησιμεύει δέ τό στερεοσκοπίαν εις τήν διά τής φω
τογραφίας έξεικόνισιν τών άντικειμένων, δπως βλέ 
πονται ταΰτα δι’ άμφοτέρων τών δφθαλμών, δπως ύ- 
πάρχουσιν έν έαυτοΐς μετά τών τριών αποστάσεων 
των, τών έξοχών των, τοΰ κύκλου αύτών, έν ένί, πα- 
ριστα ταΰτα έν εϊϊει στερεών.

Επειδή δέ ή έξήγησις, τού θαυμάσιου τούτου άπο 
τελέσματο.-, στηριζομένου έπί τής θεωρίας τής δι’ έ 
κάτέρων τών δφθαλμών όράσεως, άπαιτεΐ πολλήν λε
πτομέρειαν δπως γίνη καταληπτόν, θέλομεν έπανέλ- 
θει εις τά τής έφευρέσεως ταύτης. Λέγομεν δέ ήδη 
μόνον, δτι διά τοΰ στερεοσκοπίου τά αντικείμενα άπο- 
τυποΰνται εις διπλας εικόνας, καί δτι ή φωτογραφία, 
τελειοποιηθεΐσα διά τοΰ στερεοσκοπίου, τοσοϋτον είναι 
έαυτής ανώτερα, ώστε έλεύσεται μετ’ ού πολύ ήμε
ρα, καθ' ήν δλα τά φωτογραφικά έκμαγεϊα, οίον τοπία, 
μνημεία, εικόνες προσώπων κτλ. θέλουν συνάπτεσθα: 
άνά δύο διά ν’ άπεικονιζωσιν έν δλη τή άληθε α αύτών, 
έν δλη τή καλλονή αύτών, τήν υλικήν καί τήν ζώσαν 
φύσι··.

e>CxSa

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚθΕΣΙΣ.

Σ υγγραρεΐσα ΰ.τύ Σ. θ. ΞΕΝΟΥ

Έν Λονδίνω 1 852.

Ή Ελλάς, ώς γνωρίζιμεν, δέν έφάνη μέ έν
δυμα γάμου εις τά ’Ολύμπια τής παγκοσμίου 
βιομηχανίας. Πολλά τινα συνέτρεξαν εις τούτο. Άλλ’ έ 
τυχεν εύτυχώς έν Λονδίνω, κατά τήν έποχήν έκεί· 
νην, νέος τις Έλλην, εύφυής καί φ'.λόπατρις, ό Κ. 
2. θ Ξέωυ, δστις αύθορμήτως καί παρετήρησε καί 
συνέγραψε περί τής έκθέσεως ταύτης, καθ’ δ/ καιρόν 
αί κυβερνήσεις τών άλλων εθνών έπεμπον επίτηδες 
άνδρας ειδικούς διά νά πράξωσι τούτο, Τήν περιγρα 
φήν καί τάς παρατηρήσεις έδημοσίευσε τότε ό συγγρα
φείς εΐς έφημερίδας, αλλά μετατυπώσας ήδη αύτάς, 
εις ιδιαίτερον τεύχος, πλουτισμένον διά τετρακοσιων 
εικονογραφιών, c Κ, Ξένος έπραςεν έργον καί διά 
τό έθνος ωφέλιμον καί εις εαυτόν περιποιοϋν τιμήν. 
Ο Κ. Ξένος προέβη καί εις γενναιοτεραν πραςιν" 

έδωοήσατο εις τήν κυβέρνησιν, διά τού φιλογενούς Κ. 
Λ. Ράλλη, 500 αντίτυπα διά νά διατεθώσι υπέρ τών 
•δημοτικών σχολείων καί έργοστασιαρχών καί τε
χνιτών. Επίσης προσδιόρισε t 00 σώματα διά τήν 'Ε 
πτάνησον, καί 100 δ ά τά έν Τουρκία ομόθρησκα σχο

λεία. Περιττόν νά εϊπωμΐν πόσον άξιέπαινος και αξιο
μίμητος είιαι ή πραξις αυτή.

Βεβαίως, έγένοντο περιγραφα; έπιστημάνϊκώτεοαι 
τής Ελληνικής ταύτης, άλλα λέγομεν θαρραλαίως, 
δτι ή τοΰ Κ· Ξένου υπερτερεί τάς λοιπάς κατα τούτο, 
δτι άνέδραμε εις τήν άρχαιότητα· ιστόρησε φή-, 
Ελληνικήν βιομηχανίαν, καί τρόπον τινά έκαλυψε τήν 
ένεστώσαν μικρέτητά μας διά τού παρελθόντος μεγα
λείου μας ! Σοφός τις καθηγητής, ί ίερεύς Κάρολος 
Στρόγκ αποτεινόμενος πρός τήν Ελλάδα « Είσαι, εί· 
πεν, ή μήτηρ δλου τοΰ άπειρου τούτου κόσμου » καί 
ό Κ. Ξένος διά τής περιγραφής του έδικαίωσε θαυμα- 
σίως τούς ωραίους τούτους λόγους τοΰ φιλέλληνος "Αγ
γλου Συνιστώμεν ιδίως είς τήν άνάγνωσιν παντός, τό 
περί ‘Ελλάδος κεφάλαιο» καί τό περί Γεωρ
γίας.

ΑΙΝΙΓΜΑ,

Σύγχειμαι έχ όεχαεννέα γραμμάτων.

Τό 1, 19, 13, 17, 6. ητοζ ό ιτγώτοι? τώ»· 'Ε
βραίων Νομοθέτης χαι όύηγός.

Τό6, 2, 4, 14,2. Τό ΰνομα μιας Αρχαίας 
'Εορτής.

Τό 13, 19, 4, 3, 2, 7, 17, 6. Ό ^α-δήτερος 
ΙΊΘιχός τών 'Εθνικών.

To I, 5, 14, 8, 6 II Μεμβράνη ήτιη εμπο
δίζει τά ρεύματα. τοΰ άέρος.

Τό 16, 19, 2, 10, ει>αί τι τό όποιον μερικοί 
Λαοί χαίουσι.

7 ο 6, 2, 18, 15, 9, 10, 2, είναι τό ρνομα 
μιας Κόρης.

Τό 1, 2, 3, 11, 12, 13, ήτθ>· εις περΐφηιιος 
Στρατηγός Ρωμανός.

Τό ο.Ιον μου ήτο διάσημός τις χαι εΰγ.Ιωτττς 
άνήρ τής 'Ρώμης.

'Εν Ζακύνθω τή 13 Αύγοίστου 1852.
Είς Ζαχύνθ ιος.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Η Σειρήν. — Εωθινή δέησις. — Η Εσθήρ. 
— Ιστορία ενός παλατιού καί ενός άνθους. — 
Εναέριον ταζείδιον. — Περίδοξοι γυναίκες. — 
Χοονικά. — Ποικίλα. — Αίνιγμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ό ί’ποκόμης τής Βραζελόνης, 
ΕΙΚ.ΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ. ‘Ελληνική είκών. — ό ΓΙάε- 

των καί τό παλάτιον. — Τό άνθος Βικτωρία.


