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m ΝΥΚΤΕΣ θΕΡΙΝΑΙ.
(Συνέχεια, ίδέ φυλ. 3.)

ό Τάστων έξανέστη, περ'χαρής καί εύδιάθετος 
έζ. τοϋ ΰπνου, δστις κατηύνασεν εύεργετικώς τοΰ 
πνεύαατός του τδν σάλον. Κατήλθεν είς τδ πα
ράλιον, καί περιεπάτησεν έπί της ήϊόνος καί τά 
δμματά του έβύθισεν εϊς τδν ορίζοντα. 0 όρίζων 
τώ έφάνη απέραντος. Ησθετο έν έαυτώ τδ θάρ
ρος καί τήν ίσχυν νά μετακινήση ένα κόσμον. Διε- 
λογίζετο τήν ευτυχίαν της Ιωάννης, τήν ιδίαν 
αύτοϋ ευτυχίαν' ήιο ισχυρός, ήτο εύδαίμων, έν τή 
εικοσαετή αύτοϋ ηλικία.

Η Ιωάννα δέν έφάνη είς τήν τακτικήν ώραν. 
0 Τάστων άνέβη εις τδν κοιτώνά της καί δέν εύ- 
ρεν αύτήν. Περιέτρεζε τήν οικίαν, έπέστρεψεν είς 
τδ παράλιον, ήριότησε περί τής Κ. Μαιλλάν. Οΰ- 
δείς έγνώριζε νά ειπή τί έγινεν. Ανήσυχος εισ

έρχεται είς τδν θάλαμον τή; γυναίκας του, ίσως 
άνακαλύψη σηαεΐόν τι δεικνύον τά ’ίχνη της. Παρα
τηρεί έπί τής τραπέζης έπιστολήν, πρδς αύτδν έ- 
πιγεγραμμένην, τήν ανοίγει, ταραττόμενος υπδ 
ολέθριου προαισθήματος. Αναγινώσκει.

« Τάστων, αναχωρώ. Σέ άφίνω, καί όμως ούδέ- 
« ποτέ θά έννοήσης πόσον σέ αγαπώ. Είμαι έμ- 
» πόδιον είς τήν ζωήν σου, κώλυμα είς τήν εύτυ- 
» χίαν σου' συντρίβω τδ στάδιόν σου, μηδενίζω 
» τά σχέδιά σου. — Μή μ’ οργίζεσαι Οτι σέ λυπώ' 
» μίαν ημέραν θά έννοήσης, οτι σ’ έγνώριζα κα
ν λώς. Πολυν χρόνον έδίσταζα νά τδ αποφασίσω, 
» ακόμη αύτήν τήν έδραν, καθ ήν γράφω πλησίον 
» σου, μόλις® αισθάνομαι τήν δύναμιν τοϋ ν άνα- 
» χωρήσω. Μή έλεγχε σεαυτδν διά τδν θάνατόν 
» μου' μόνη έγώ είμαι ένοχος' έπρεπε, νά σ άγα
ν πήσω πολύ περισσότερον, διάνα μή στέρςω νά 
» γένω σύζυγός σου' τάς μόνας ευτυχείς ήμέρας 
» τής ζωής μου, τας χρεωστω εις σε, και αν ο 
» Θεδς εύδοκήση, εις αμοιβήν τών θλίψεων μου,
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» νά μέ άξιώσρ τής παρουσίας του, περί ενός 
» μόνου θέλω τον παρακαλεϊ άπαύστως, περί 
» τής ευτυχίας σου. Μη ζητήσης ν άνακαλύψης 
» τί έγινα’ όταν ανάγνωσης τό γράμμα τοΰτο, έ- 
» παυσα του ζην. Επάνελθε παρά τώ πατρί σου, 
» είναι δ άριστος φίλος σου’ θέλει σέ συγχωρήσει. 
» Μόνος αυτός ήδη έχει την ανάγκην σου, πάσχι- 
» σον νά τόν παρηγόρησης’ σέ τό ζητώ ως τελευ- 
» ταίαν ένδειξιν της προς έμέ αγάπης σου. ’Εκεί 
» μόνον εύρήσεις άνακούφισιν εις τό δυστύχημά 
» σου. Επάνελθε υείς τό διακοπέν στάδιον, και ό- 
» σάζις άναμνησθής έμοΰ, ένθυμήσου ότι σέ ήγά- 
» πησα μέχρι τελευταίας πνοής. — Τήν στιγμήν 
” ταύτην ό λογισμός μου και η καρδία μου όρμώ- 
» σι προς σέ. Τγίαινε.

» ΙΩΑΝΝΑ. »
Αναγινώσκων ταϋτα, ό Γάστων άφίησιν ώρυ- 

γμ.όν άγριον, όρμα εις τό προαύλιον, ζητεί ίπ
πους, άμαξαν, καί ενώ έκτελοΰνται α'ι διαταγαί 
του, άνερευνρι εις μάτην περί τοΰ μέρους, προς 8 
ή Ιωάννα διευθύνθη. Τρέπεται κατ’ άρχάς προς 
τήν Γαλλίαν, άλλ’ εις μάτην. ’Επιστρέφει καί διευ
θύνεται εις Γένουαν, ούδέν τι καί ενταύθα οριστικόν 
πληροφορηθείς.

Επανελθών εις ’Ωνέλιαν, έπεσεν έξησθενημένος 
εις τήν κλίνην του. ’Απεποιήθη τήν βοήθειαν τοΰ 
ίατροΰ, ήθελε καί αύτός ν’ άποθάνη. ’Αλλ’ δ θά
νατος εκλέγει τό θϋμ.ά του. Σκληρός καί φθονερός, 
πατάσσει εν τή ευτυχία’ τούς δυστυχείς καί άπηλ- 
πισμενους, όσοι κράζουσιν αύτόν, τούς λησμονεί, 
ή άπαςιοΐ αυτών. 0 Γάστων έπανέλαβε τήν ύγείαν 
του, καί μετ αυτής άκαταμάχητόν τινα αηδίαν 
~ρος ζωήν. Αί ήμέραι τώ έφαίνοντο αιώνες. 
Είναι μακραί τωόντι αι δυστυχίαι, δσαι έχουσι 
συνοδούς τοΰ συνειδότος τάς τύψεις. Καί αί τύψεις 

’αύταξ κατατήκουσι τήν καρδίαν του. Μόνος αυτός 
είναι ό φονεύς τής ’Ιωάννης. ’Αφού τήν ήνάγκασε 
νά γένή σύζυγός του, τήν έφόνευσε διά τών ά- 
νάνδρων θλίψεων του.

— Ναι! σύ τήν έφόνευσες, έλεγε, Ωνειρεύεσοφι- 
λοόοζιας όνειρα καί έθήρευσες τήν δόξαν, όταν ή 
εύτυχία ήτο δμόστεγός σου. Τήν άπέσπασες άπό 
ζωήν γαλήνιον καί έντιμον, σέ ήγάπα, σέ μόνον 
ήγάπα, αλλά σύ τήν ώθησας μικρόν καί κατ ο
λίγον εις τήν απελπισίαν. Την θυγατέρα εκείνου, 
του όποιου ό πατήρ σου έσωσε τήν ζωήν, σύ τήν 
σφαγιάζεις ανηλεώς. Σ έσυγχώρησε μέν αυτή εις 
τήν υστάτην ώραν της, άλλ έχεις τήν κατάραν τοΰ 
πατρός σου, ύπόμεινον λοιπόν άγογγύςως’ έλεος δέν 
υπάρχει διά σέ.

Τά δίκαια ταΰτα παράπονα ούδεμία παρήγορος 
ιδέα τά ανακουφίζει’ δ Γάστων διάγει τάς ημέρας 
του εις στυγνήν απελπισίαν. ’Αδιάφορος προς πάν
τα, σύρων υπαρζιν άθλίαν, άνευ φιλοδοξίας εις 
τό έςής, άνευ επιθυμιών, άνευ πόθου τών αγα
θών, άτινα πρότερον τόν έδελέαζον, μόλις, όταν 
έπέλθη ή νύξ, άφίνει τήν έρημίαν του. Περιτρέχει 
τούς αϊγιαλούς, τά δάση καί τάς κοιλάδας, ζη

τών πανταχοϋ τήν άγαπωμένην γυναίκα, φωνών 
τό ονομα αυτής κατά τάς πεδιάδας, καί κράζων 
τόν θάνατον έξ όλης ψυχής.

Μετά έξ μήνας, έφημερίς τής Μασσαλίας περι
ήλθε τυχαίως εις χεϊράς του. Η έφημερίς αύτη α
ναγγέλλει ότι πτώμα γυναικός εύρέθη εις το πα
ράλιον, όλίγας ημέρας μετά τήν φυγήν τής Κ. 
Μαιλλάν. Ούδεμία τοΰ λοιπού αμφιβολία. Η ’Ιωάν
να δέν έζη’ ό Γάστων έξηκολούθει νά διάγη κατά 
μόνας, μακράν πάσης τετριμμένης παρηγοριάς, 
καί ύπό μιας μόνης κατεχόαενος ιδέας. Καί όταν, 
μετά παρέλευσιν ενός έτους, γηραιός τις θεράπων 
τής οικογένειας, καί αρχαίος τοΰ μαρκίωνος στρα
τιώτης, είσήλθεν εις τό κατοίκημα τής Ωνελίας, 
εύρε τόν νέον κύριόν του τοσοΰτον τεθλιμμένον, 
τοσοΰτον ωχρόν, ώστε μετά δυσκολίας τόν έγνώρισε.

— Κ. Γάστων, είπεν, ό αρχών πατήρ σας ασθε
νεί βαρέως, ίσως άποθάνει. Μολονότι, πρό τής α
σθένειας του ποτέ δέν έπρόφερε τό ονομά σας, άλλ’ 
ήδη έκφεύγει τοΰτο συνεχώς τών χειλέων του. Δέν 
ζητεί νά σάς ίδή, άλλ εγώ έμαθον άπό τόν ίδιον 
αΰθέντην μετά πολλοΰ κόπου, ότι εισθε εδώ, και 
ήλθα προς υμάς.

Καί δ γηραιός ύπηρέτης διηγήθη τήν θλιβεράν 
ζωήν τοΰ μαρκίωνος, τό σιωπηλόν εκείνο άλ
γος, τό δποϊον αποσπά τά δάκρυα όλων τών άγα- 
πώντων αυτόν ε!ς τόν τόπον. ’Από πέντε ετών δ
πύργος είναι κλεισμένος προς πάντας. Οί πλέον 
επιστήθιοι φίλοι τοΰ μαρκίωνος δέν δύνανται νά 
τόν ίδώσιν. Εγήρασεν, έγινεν κάτισχνος, κεκυφώς, 
ωχρός, ωχρότερος καί άπό τήν ευγενίαν σου, καί 
αί προσταγαί του είναι βραχεΐαι καί σπάνιαι, ώς 
άλλοτε έν τώ στρατώ.

Τότε δή δ Γάστων δέν έδίστασεν’ έκ τών τριών 
δυστυχημάτων, τών προξενηθέντων παρ αύτοΰ, έν 
ήτο ίσως δυνατόν νά θεραπρυθή ακόμη. Εμνήσθη 
τών λέξεων τής ’ΐωάννηςί^έ Επάνελθε παρά τώ πα
τρί σου, αυτός μόνος ήδη έχει άνάγκην σοΰ’ πάσχι- 
σον νά τον παρηγόρησης, αυτή είναι ή τελευταία 
παράκλησίς μου, ή τελευταία ένδειζις τοΰ πρός 
με έρωτός σου. »

Καί άνεχώρησεν.
Οταν δέ έφθασεν εις τόν πύργον, ό μαρκίων έζη 

ακόμη. Ητο νύξ’ λύχνος τις έφώτιζεν άμ,υδρώς τόν 
θάλαμον τοΰ ασθενούς’ ό Γάστων, ίδιον τον πατέ
ρα του, ένόησε πόσου κακοΰ αίτιος έγένετο ή α
πουσία του. Επλ.ησίασεν εις τήν κλίνην τρέμων 
όλος. 0 μαρκίων άνέωξε τούς οφθαλμούς του, καί 
τούς ήτένισεν αορίστους εις τόν υιόν του. 0 Γάστων 
ήθέλησε νά λάβη τήν χεϊρά του, άλλ’ δ γέρων τόν 
άπώθησεν, άποστρέφων τό ποόσωπον. Ο Γάστων έ
πεσε γονυκλής καί έμεινεν ακίνητος παρά τήν κε
φαλήν τής κλίνης.

— Τίέ μου,λέγει αίφνης, έν τώ μέσω τής νυκτός, 
ό Κ. Μαιλλάν.

0 Γάστων προσήλθεν.
— ίδού εγώ, πάτερ μου, έ-;στρέφω πρός σε, 

ιδού δ υιός σου άσπαζόμενος τήν χεϊρά σου 
επικαλούμενος τήν συγχώοησίν σου.

0 μαρκίων έθεώρησε τόν υίόν του μετά προσο
χής ίνα βεβαιωθή, δτι δέν ήτο τής πυρεσσούσης 
κεφαλής του απάτη’ καί όταν ϊδεν, ότι δέν ήτο 
πλάνη ή παρουσία του,

— Ω τέκνον μου, είπε μέ φωνήν άτονον, πώς 
φαίνεσαι, ότι καί σύ επίσης ύπέφερες.

— Ναι, πάτερ μου, «ύπέφερα πολύ, συγχωρη- 
σόν με ! Αφες με τοΰ λοιποΰ νά μένω πλησίον σου, 
καί ζήθι, πάτερ μου, διότι δ υιός σου άπεδόθη 
σοι.

0 γέρων έφαίνετο άποπνέων μετ άγαλλιάσεως 
έκάστην τών λέξεων τοΰ Ι’άστωνος. Ο φίλτατος 
ούτος ήχος τής φωνής άπετέλει μαγικήν έπ αύ- 
τοΰ ενέργειαν. Η καρδία του διεστέλλετο, ή κε
φαλή του έλαφροΰτο. Μειδίαμα έπεφαίνετο επί τών 
άχρώμων χειλέων του. Η συγκίνησις αύτη τόν 
έσωσε’ μέχρι τοΰδε δυσχερώς έπείθετο εις τάς συμ
βουλής τών ιατρών, τώ ήτο τόσον άδ.άφορον τό 
νά ζήση ή ν’ άποθάνη’ τοΰ λοιποΰ δ Γάστων 
τώ προσήνεγκε μετά βλέμματος ίκετηρίου τά δια
τεταγμένα φάρμακα, και ό μαρκίων δεν άντέστη 
πλέον. Μετ’ όλίγας ημέρας ήτο έκτος κινδύνου.

Κατά τήν άνάρρωσιν τοΰ πατρός, δ Γάστων έν 
όλίγαις λέξεσι τώ ιστόρησε πάντα τά κατ’ αύτόν. 
0 μαρκίων έθλιψε τήν χεϊρά τοΰ υίοΰ του, χωρίς 
ν’ άποκριθή. Ουδέποτε τώ άπέτεινεν έρώτησιν 
περί τοΰ αλγεινού εκείνου παρελθόντος, ούδ’ έπρό- 
φερε τό όνομα τής ’Ιωάννης, εύλαβούμενος τήν με- 
γάλην εκείνην συμφοράν. Ηδη δτε ό πατήρ του 
τώ άπεδόθη, δ Γάστων δέν θέλει έχει άλλον δια
λογισμόν έν τώ κόσμω. Η πρός τόν πατέρα του 
στοργή θέλει πληρώσει πάσαν τήν ζωήν του. . . 
Η έλαχίστη επιθυμία τοΰ πατρός έσεται δι αύτόν 
προσταγή’ τήν ευτυχίαν τοΰ μαρκίωνος, όχι τήν 
ΐδικήν του επιζητεί εις τό εξής.

Εάν πιστώς περιεγράψαμεν τόν χαρακτήρα τοΰ 
μαρκίωνος, ό άναγνώς-ης εννοεί βεβαίως τίνες σκέ
ψεις έπήλθον έν τάχει εις τό πνεύμα τοΰ ευπα
τρίδου. Δέν έβράδυνον ν άναγεννηθώσι έν τη καρ
δία του αί εύρεϊαι έλπίδες, αί άλλοτε προσαγο- 
ρευθεΐσαι ύπ’ αυτού’ ό Γάστων ήτο μόλις τριακον- 
τούτης’ υπάρχει εΐσέτι άνοικτόν τό στάδιον εις 
τήν ήλικίαν ταύτην, όταν μάλιστα ύποβοηθή καί 
ή τοΰ γένους εύγένεια. Τό παρελθόν ήτο εύεπανόρ- 
θωτον, καί δ Γάστων ελεύθερος ήδη, ήδύνατο νά 
έπανακτήση τήν τάςιν, άφ ής τόν έμάκρυνε συνοι- 
κέσιον άφρον, καί νά έκπληρώση τά μεγάλα σχέδια 
τοΰ πατρός του. Ούτω λοιπόν ό μαοκίω» έπανέφερε 
βαθμηδόν τόν Γάστωνα εις τά πολιτικά πράγματα 
καί μετά ενιαύσιον διαμονήν εις τήν εξοχήν, έδή- 
λωσε τήν ποόθεσιν τοΰ νά ύπάγη καί διαμείνη τόν 
χειμώνα εις Παρισίους. ό Γάστων συναπήλθε, ίνα 
εύχ^αριστήση τόν πατέρα του.

Επανήλθε δέ εις τόν κόσμον σοβαρός, άθυμος, 
καί σιωπηλός. Η αομψότης του ήτο ψυχρά, άλλ εύ- 
γενής ένταυτώ καί απλή. Δείγματα σεβασμού δι

καίου καί συμπάθειας περιστοίχιζαν τόν μαρ- 
κίωνα. Τά βλέμματα έστράφησαν επίσης επί τοΰ 
υιοΰ του, τοΰ νέου, έπί τό παρελθόν τοΰ δ- 
ποίου μυστηριώδες προκάλυμμα περιέκειτο, καί τόν 
δποϊον είδαν νά γίνγ, αφανής αίφνιδίως καί νά έγ- 
καταλείψη στάδιον, άρχίσαν έντίμως. Τό όνον.α 
αδτοΰ, ή περιουσία, ή ευφυΐα του, μέχρι καί αύ- 
τοΰ τοΰ περιλύπου ήθους του προκατελάμβανον υ
πέρ αύτοΰ. Καίτοι δέ έφαίνετο πρός πάντας ψυ
χρός καί πεφυλαγμένος, έκαστος όμως προσέκλι- 
νεν ενώπιον θλίψεως, άτελώ; μέν γνωριζόμενης, άλλ’ 
ήτις βεβαίως ήτο βαθυτάτη.

Κατώκουν τό κατά τήν οδόν Αγίου Δομίνικου 
ευρύ μέγαρον τοΰ Μαιλλάν, όπερ έγένετο ταχέως 
τό έντευκτήριον όλων τών διάσημων άνδρών, πο
λιτικών,. φιλολόγων και σοφών. 0 Γάστων ή/.ονε 
τάς δμιλίας, χωρίς νά μετέχη αυτών παρά κα
θόσον ήναγκάζετο πρός τοΰτο. Αλλά πλειστάκις, 
ήσθάνθη, τάς διαλέξ εις ταύτας άκούων, άναζω- 
πυρούμενον εντός του τόν σπινθήοα τής άτελώς 
σβεσθείσης φιλοδοξίας. . .

Ο πατήρ αύτοΰ τόν περιήγαγεν εις τούς χορούς, 
εις τά θέατρα, εις τά μουσεία, εις τάς μουσικής 
συμφωνίας, όπως τόν εισαγάγη πάλιν εις τόν βίον 
τών πρό πολλοΰ λησμονηθέντων πραγμάτων. Ε
φερε τόν Γάστωνα εις τήν Αύλήν καί τόν παρου- 
σίασεν εις τόν Βασιλέα. Κάρολος δ ΐ’. διεβεβαίωσε 
τόν μαρκίωνα, ότι ασμένως θέλει ανταμείψει έν τώ 
υίώ τάς άφωσιωμένας καί πραγματικής εκδουλεύ
σεις τοΰ πατρός.

0 Γάστων έπέστρεψεν εις τό μέγαρον, έχων τήν 
κεφαλήν έξημμένην, τήν φαντασίαν διακαή. Αί λέ- 
ςεις τοΰ βασιλέως τόν έγοήτευσαν. Δέν έκοιμήθη, 
καί τήν έπαύριον ότε δ Κ. Μαιλλάν ώδήγησεν αύ
τόν εις τοΰ ύπουργοΰ, έβαινε μέ βλέμμα έμψυχω- 
μένον, μέ μέτωπον ύπερήφανον.

Διατί, διελογίζετο, νά μην πασχίσφ νά έπανα- 
κτήση τήν δποίαν τώ προσέφερον ακόμη θέσιν ; 
ΙΙοϊον σκοπόν άλλον είχε τοΰ λοιποΰ, ή τήν ευ
τυχίαν τοΰ πατρός του ; ή μ.ήπως διά τούτου κα- 
τεπάτει τό θρήσκευμα τών αναμνήσεων του, τήν 
αίωνίαν θλίψιν του ; Καί αύτη ή Ιωάννα, έκ τών 
ουρανών δεν θέλει ένθαρρύνει εις τοΰτο τόν αγα
πητόν της; καί ό Γάστων έπεχείρησε τή έργασία 
μετ άναλλοιώτου έπιμ,ονής. Εν τάχει διωρίσθη γε
νικός γραμματεύς «παρά τώ ΰπουργείω τών έξω- 
τερικών. Διά τών γνώσεών του, τών τρόπων του 
ήδυνήθη ν άνέλθη πανταχοϋ έν τή πρώτη τάξει... 
Αλλ όμως έφερε πάντοτε έπί τοΰ προσώπου του 
καί εις τήν καρδίαν του τό πένθος τής μή ύπαρ- 
χούσης πλέον γυναίκας, καί ούτε αί άσχολίαι, ούτε 
οί θρίαμβοι ήδυνήθησαν νά τήν έξαλείψωσι τής 
μνήμης του.

Απαξ είσελθών εις τά πράγματα, ό Γάστων δέν 
έσταμάτησε πλέον. Κάρολος ό ΐ’. τόν ίίψωσεν εις 
τό άξίωμα τοΰ όμοτίμου. Εν τή Βουλή, ή λέξις 
του ήτο εύγενής, ζωηρά, ραγδαία, καί είχε πολ- 
λήν βαρύτητα εις τήν πλάστιγγα τών ημερησίων
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άποφάσεων. Εϊς τά συμβούλια τοΰ βα,σιλέως είσα- 
γόμενος, έλάλει μετ ανεξαρτησίας καί μετριοφρο
σύνης, άνευ ψευδούς αλαζονείας ώς άνευ κολακείας. 
Τέλος, έλεγον ότι τδ όνομά του έμελλε νά συμπε- 
ριληφθή εις τήν σύνθεσιν τοϋ νέου υπουργείου.

Αλλ αί έργασίαι αύται και αί άγρυπνίαι έβλα
ψαν τήν υγείαν τοΰ Γάστωνος. 0 πατήρ του παρε- 
κίνησεν αυτόν νά ύπάγωσι, κατά τάς διακοπάς τών 
Βουλών, εις Ανζού. Εδώ δέ, δ Κ. Μαιλλάν ήθέλη- 
σεν, ώς άλλοτε, νά έορτάση λαμπρώς τήν εορτήν 
τοΰ Αγίου Λουδοβίκου. Προσεκάλεσε τούς εΰγενεΐς 
τούς διασημοτέρους άνδρας είς πάντα κλάδον. ό 
μαρκίων, άλαζών διά τδν υιόν του, καί δοξολο- 
γών τδν Θεόν οτι τάς πολιάς αύτοϋ τρίχας έπέ- 
7εψε Οιά τής δόξης, ήθέλησε ν απόδειξη είς πάντας 
δτι ό υιός του ούτος, άπολωλώς έπι στιγμήν, έζη 
ακόμη και έζη άξιος τοΰ ονόματος του.

II εορτή αΰτη διήγειρεν εις τήν ψυχήν τοΰ Γά- 
στονος πολλάς αναμνήσεις. Εν τοιαύτη νυκτί, πρδ 
δεκαετίας, μόνος πλησίον τής Ιωάννης, έδέχθη τήν 
ύπόσχεσιν αύτής καί τήν ομολογίαν τοΰ έρωτός 
της. Ανεπόλει τά συαβάντα, δσα άλληλοδιαδόχως 
έν τώ διαστήματι τούτω συνέβησαν, καί βεβαρυ- 
μενος υπό τή; πολυώρου έκείνης έπισήμου συνα
ναστροφής καί αισθανόμενος ανυπέρβλητον άνάγ
κην μονώσεως καί ρεμβασμών, κατέβη εϊς τδ δώ
μα ν άναπνεύση τδν δροσερόν τοΰ ζ.ήπου άνεμον.

Ως πρδ δέκα έτών, ή νύξ ήτον ευφρόσυνος, οί 
αστέρες φωτοβόλοι, ή πνοή τοΰ ανέμου εύώδης. 
Ο πύργος έλαμπεν έκ τών φώτων, ή μουσική έ- 
προκάλει πάντα εις τον χορόν και τδν έρωτα. Αλλ’ 
ο έρως ήτον έςωστρακισμένος άπδ τήν καρδίαν τοΰ 
1 άστωνος. Ο Κ. Μαιλλάν είδε τδν υιόν του πλη
σίον του. Εστηρίχθη είς τήν βραχίονά ταυ και τόν 
ειλκυσε πρδς τήν λίμνην. Ενθαρρυνθείς έκ τών ά- 
ποτελεσμάτοιν, όσα έπέτυχεν, ό Κ. Μαιλλάν έτρε
φε τελευταίαν τινά καί προσφιλή ελπίδα. Ηθελε 
να μη άπωλεσθή ή γενεά του, νά πείση τδν Γά- 
στωνα εις τδ νά γίνη σύζυγος. Τώ προητοίμασε 
λαμπρόν συνοικεσίου, τδ όποιον μάλιστα πολλάκις 
ανήγγειλαν αί έφημερίδες. Αλλ ό μαρκίων είχε I 
μάθει εκ πείρας, πόσον ήτο δύσκολος ή πραγμα
τοποίησή τοϋ σχεδίου του. Τήν έσπέραν έκείνην, 
ό Κ. Μαιλλάν, είδε μετά μέθη; τίνος τούς προσ* 
φερθεντας είς τδν υιόν του σεβασμούς και άπεφάσισε 
να τον παρακινήση μετά μείζονος επιμονής.

1 ·ε μου, τώ εΐπεν, άποκατέστησας τον πα
τέρα σου τρισευδαίμονα ! τό γήράς του είναι ΰπε- 
ρήφανον και γλυκύ ! σ ευλογεί, καί ό Θεός σ’ εύ- 
Λογει. Επραξας πολύ ύπέρ τοΰ πατρό<σου, καί ό
μως ο πατήρ σου πρέπει νά σ’ άπευθύνη μίαν ά- 
κορ.η τελευταίαν παράκλησιν.

Ο μαρκίων καί ό Τάστων έκάθησαν πλησίον τής 
λίμνης.

Πάτερ μου, εϊπεν ό Τάστων, είμαι έτοιμος 
να σε δώσου τήν ζωήν μου, άλλ’ έάν θέλης νά μέ 
όμιλησης περί συνοικεσίου, άφ$ς με, πάτερ μου, 
σε καθικετεύω, μή απαίτησης παρ’ έμοΰ θυ

σίαν, ήν ουδέποτε θέλω έχει τήν δύναμιν νά κάμω.
— Εννοώ τήν άπάντησίν σου, Τάστων, σέ τιμά. 

Αλλά δέν πρέπει νά ρίψης κάλυμμα έπί παρελ
θόντος, δπερ δέν είναι πλέον σόν; 5 Θεός αύτός, 
όστις σ έδωχε τήν ίσχύν νά υποστήριξής άξίως 
τδ όνομά σου, δέν απαιτεί ώστε νά συμπλήρωσής 
τδ έργον σου ; Εάν άκούσης τήν δέησίν μου, τέ
κνον μου, θέλου άποθάνει ήσυχαίτεοος, Τάστων, 
θέλω άποθάνει ευδαίμων.

0 Μαιλλάν έπέμενεν έπί πολύ.
— Πάτερ μου, εΐπεν ό Τάστων, έάν πρέπη τού

το, θέλω υπακούσει. Πιστεύεις τώρα, πάτερ, ότι ό 
υιός σου σέ αγαπά ! πιστεύεις ότι μετανοεί, διότι 
μίαν ημέραν κατέθλιψε τήν καρδίαν σου !

Τήν αύτήν στιγμήν, κραυγή άντήχησεν είς τδ 
όπισθεν αύτών πύκνωμα’ ό Μαιλλάν καί ό Τάστων 
άπέσυρον τούς κλάδους, έπλησίασαν. Γυνή έκειτο 
έκτάδην καί άκίνητος κατά γής. 0 μαρκίων έκλινε 
νά ίδή.

— Η Ιωάννα! έκραύγασεν, πάλιν αύτή ή γυνή, 
πάντοτε αύτή !

Καθ’ ήν στιγμήν ή Κ. Μαιλλάν έμελλε νά ριφθή 
είς τήν θάλασσαν, ήκουσεν αίφνιδίως κραυγάς κατά 
τήν παραλίαν, α'ίτινες τήν άνεχαίτισαν. Εγνώρι- 
σε τήν φουνήν τής Μάρθας. Ανακληθεΐσα αϊφνις είς 
τήν συναίσθησιν τής πραγματικότητος, άπέβαλε 
τήν γενναιότητά της. Ανίκητος τρόμος κατά τοΰ 
θανάτου έκείνου, όστις έμελλε νά καταλάβη αύτήν 
πλήρη ζωής, έκλόνισε τήν άπόφασίν της. 11 θέα 
τών τεταραγμένων κυμάτων, χαινόντων πρδ 
τών ποδών της, άπέσυρον αύτήν εϊς τά οπίσω έκ 
τοΰ τρόμου’ ή έξαψις, ήτις μέχρις έκείνου συνεΐ- 
χεν αύτήν, έξηφανίσθη διά μιας. Πρδς τί νά κατα- 
φύγη εϊς έγκλημα; είπε καθ έαυτήν. Θέλει νά έ- 
ξαλειφθή άπδ τής ζωής τού Γάστωνος ! Καί δέν δύ
ναται νά κατορθώση τούτο δι αιώνιας άπουσίας 
καί άφίνουσα τδν σύζυγόν της νά φρονή αύτήν τε- 
θνηκυίαν ;

11 Ιωάννα λοιπόν άπεφάσισε νά δεχθή τήνζωήν. 
Ελθοΰσα πρδς τήν Μάρθαν, μετέβη είς Γενούαν 

καί έκεϊθεν άπέπλευσεν αμέσως είς Γαλλίαν. Αύτοϋ 
κατέβη είς χωρίον τι καί ένοικίασεν οικίαν, ήτις 
τή ένεθύμιζε τήν Ωνελίαν. Εζησε μακράς ήμέρας 
έν τή έρημία ταύτη, μέ τάς άναμνήσεις της, καί ά— 
ποφασισμένη σταθερώς ποτέ νά μήν άποκαλύψη τήν 
ΰπαρξίν της. Απέθανε διά τον κόσμον, διά τδ πα
ρελθόν, άπέθανε πρδ πάντων διά τδν Γάστωνα. 
Τπδ τούτον καί μόνον τόν όρον έδέχθη τήν ζωήν. 
Τήν άπελπισίαν της, τάς όδύνας τών πρώτων ημε
ρών διεδέχθη νάρκη τις καί άθυμία βαθύτατη. Επί 
τέλους κατήντησε ν άποκοιμηθή, ν άπολιθωθή 
έν τώ άλγει της, νά πιστεύη καί ή ιδία τδν θά
νατόν της, — συνείθισε τδν τάφον της. Δέν έλάλει, 
δέν παρεπονεϊτο ποτέ. Αί μεγάλαι θλίψεις, όταν 
κλαίωσι, κλαίουσιν άπαξ, άλλά τά δάκρυάτων είναι 
ους θρόμβοι αίματος, αληθή δάκρυα. Αί μικρά! 

θλίψεις φιλαυτίας άποτυχούσης, πείσματος μα- 
ταιότητος ζηλοφθόνου, κλαιουσι κατα θέλησιν, κα- 
θεκάστην, εϊς πάσαν άφορμήν, εϊς πάσαν ώραν. 
Τάς θλίψεις ταύτας, ό Θεός καί ή φιλία δέν τας πα
ρηγορούσε, καί τά δάκρυα αυτών, ατινα δεν έστά- 
λαξαν έκ καρδίας, δέν θέλουν συλλεγή και ΰπο- 
λογισθή έν ημέρα παρηγοριάς και άμοιβών. ,

Διά τήν Κ. Μαιλλάν, τδ ποτήριον τών πικριών 
ήτο ίσοχειλές, τδ έπιε μέχρι πυθμένος. Δεν ή
σαν πλέον αί πυρετώδεις αύπνιαι, η ανελ.πιστος 
πάλη, αί μεγάλαι καί σκληραι μάχαι τοϋ έρω
τος’ δέν ήσαν αί ονειροπολήσεις, τά μελαγχολικα 
παράπονα, άλλ άπόγνωσις διηνεκής, η ατονία και 
ή αηδία πρδς παν ό,τι έφαίνετο ένέργεια, δ θά
νατος έν ένί είς τήν στενήν τοΰ μνήματος πε
ριοχήν. Τά ετη παρήοχοντο λευκαίνοντα τήν κό
μην της. Αλλά τί πρδς αύτήν ή δύσκολος τέχνη 
τοΰ γήραν; ,

Εκ βάθους τής ταλαιπωρίας της, η Ιωαννα,ηρε 
πρδς τδν υψιστον τήν ψυχήν αύτής. Το έπαναλαμβά- 
νομεν, αύτή είναι ή μόνη καταφυγή τών μεγάλων 
θλίψεων. Αί όδύναι αύτής έπλησίασαν αυτήν έτι 
πλέον πρδς τούς ατυχείς. Επεσκεψατο^ τούς δυσ
τυχείς καί πάντες εύλόγουν αυτήν περιξ ώς πρό
νοιαν. Καί ό Θεός είς άμοιβήν ένέπνευσεν αυτή τήν 
ίσχύν τοΰ νά δεχθή την ζωήν την τεθλιμμένην "και 
ξένην πάσης χαράς. ’Αλλ’ ημέραν τινά άνέγνω λό
γον τοΰ Γάστωνος έν τή Βουλή τών όμοτιμων. 11 
πρώτη έντύπωσις τής Κ. Μαιλλαν ήτο σπαραξι
κάρδιος. 0 Γάστων εύρίσκετο είς Ιίαρισιους, τιμώ
μενος, θαυμαζόμενος, εύτυχής. Τα παντα ήδη έλη- 
σμόνησεν. Διά τδν άγαπήσαντα, υπάρχει θλίψις 
σκληροτέρα ίσως παρά τδν χωρισμόν, παρα τήν 
άποδημίαν. Είναι ή ταχέως αποκτώμενη βεβαιο- 
της τοΰ ότι έλάχιστον μέρος έν τή ζωή ημών κα- 
τέχουσιν τά προσφιλέστερα όντα. Χωριζόμεθα με 
καρδίαν έσπαοαγμένην,άνευ έλπίδος, αθυμοι,καλοϋν- 
τες τδν θάνατον. Καί παρέρχονται αί ήμεραι, και ή 
ζωή μάς προσμειδιά, δέν άποθνήσκομεν. Παρέρχον
ται άλλαι ήμέραι, καί μειδιώσι τά χείλη, ως πρότε 
ρον, τδ πνεύμα καθίσταται πάλιν εύθυμον, ή καρ- 
δία δύναται έκ νέου ν άγαπήση. Και βραδυτερον, 
όταν ίδαμεν ότι οί. άσθενεΐς τδν χαρακτήρα ελη- 
σμόνησαν τάχιστα, ότι οί ισχυροί και αύτοι επι 
τέλους λησμονούσε, τότε μάς κυριεύει περιφρόνησες 
κατά τής άθλιας ημών φύσεως, άποδίδομεν είς τδ 
σφαλερόν αύτής τά άνανδρα παραπτώματα μας, 
συγχωροΰμεν έαυτοΐς καί γινόμεθα συγκαταβατι
κοί πρδς τήν αχαριστίαν καί τήν έπιορκίαν.

1ί ’Ιωάννα έφυγαδεύθη, διά νά καταστήση τον 
Γάστωνα εύτυχή, καί, άντίφασις παράδοξος καί αί- 
ωνίως ή αύτή ! δέν δύναται νά προσοικειωθή τήν 
ιδέαν, ότι έπαναβλέπουσα αύτδν, θέλει τδν ευρει ευ
τυχή.

Αλλ ή πρώτη αΰτη έντύπωσις δεν διηρκεσε, και 
πάραυτα σχεδόν ή Κ. Μαιλλάν έδόζασε τον Θεόν, 
ότι εϊσήκουσε τής δεήσεώς της. Εκτοτε παρηκο- 
λούθησε κατά βήμα τδν Γάστωνα είς τδν αγώνα
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φρένες της έξί- 
ή σύζυγός του, 
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ράζη ; τί βούλεται; κ’ ή ιδία τδ αγνοεί, 
τολλούς κόπους φθάνει εις Μαιλλαν. 
εϊς τι χωρίον’ λαρ-βάνει πληροφορίας 

ις διδομένης αύτήν έκείνην την ήμεραν έ- 
δι’ όλης τής ήμέρας τοΰ 

ο κατέλυσε. Δέν είναι πλέον περι- 
τήςκαλλονής τής θλιψεως. 

έσβεσμένα, τδ σώμα της 
έλευκάνθησαν’ φοβείται 

ριέργεια κατορθω

αύτοϋ, καταβιβρώσκουσα μακοόθεν έκάστην λέξιν 
του, παρακαλοϋσα τδν Θεόν ν άναδείξη αύτδν νι
κητήν, εύτυχής ότι ύπηρέτει διά τοϋ μαρτυρίου 
της τά ίερά συμφέροντα, ατινα υπερασπίσθη ό πα
τήρ της. Αλλ όμως, πρέπει νά τδ εϊπωμεν, πολ
λάκις λύπη τις κατένυγε τήν καρδίαν τής ’Ιωάννης, 
καί είς τάς νύκτας αύτής έκραζε πρδς τδν Γάστω
να, έρωτώσα αύτδν διατί τήν έγκατέλιπεν, άλλ 
ήσαν ταΰτα νέφη διαβατικά, σκεδαζόμενα άμα τή 
έγέρσει. Είδε τδν Γάστωνα άλληλοδιαδόχως με- 
γαλυνόμενον, παρευρίσκετο νοερώς είς τούς θριάμ
βους του, έγνώρισε τήν προσεχή άνάβασίν του είς 
τήν υπουργικήν έδραν. Ω ! διατί δέν δύναται ν ά- 
ναχωρήση, νά τδν ίδή έν τώ κρύπτω, ν άκού- 
ση τής φωνής του, ν άναπνεύση τδν αέρα, δν άνα- 
πνέει καί αύτός! Αλλ άν έγνωρίζετο ! Οχι, οί τε- 
θνεώτες δέν πρέπει νά έξέρχωνται τών τάφων 
των. Επειτα, ‘· ήτο βεβαία, ότι αφού τδν έβλεπεν, 
ήδύνατο πλέον νά ζήση χωρίς αύτοϋ, νά έπαναλά- 
βη τήν όδδν τής αίοινίας μονώσεως; Οχι, χρεώ
στε! νά τελέση δλόκληρον τήν θυσίαν της. Θέ
λει νά ζήση ίνα ή μάρτυς τών θριάμβων του, ινα 
συμπράξη αύτώ διά τών εύχών της καί τών πα
ρακλήσεων. Δέν θέλει ν άποθάνη.

Αλλ ένώ ύποτεταγμένη εϊς τδ πεπρωμένου της, 
καταβιβρώσκει καθ’έκάστην τάς σελίδας, όσαι περί 
τοΰ Γάστωνος τή λέγουσιν, αίφνης μανθάνει τον γά
μον τοΰ Κ. Μαιλλάν. Τότε αί 
στανται. Νυμφεύεται! καί αύτή, 
ζή είσέτι! Είναι έγκλημα τούτο, αδύνατον νά γί 
νη. Διατάττει τής Μάρθας νά έτοιμασθή. Τί ύ- 
παγει να

Μετά
Περιμένει 
περί τή: 
ορτής, καί δέν έξέρχεται 
ξενοδοχείου εί 
καλλής,έάν μήδιά μόνης

είναι ί
?7?ς τ-ης 

μολαταύτα μή άδιάκριτός τις τ 
σει νά τήν μαντεύση.

’Αλλ’ δτε ή νύξ έπήλθε, κατευθύνεται υ.όν^ πρδς 
τδν κήπον. Θέλει νά έπανίδη τδν Γάστωνα, νά τον 
έπανίδη τελευταίαν φοράν καί ν’ άποθάνη. Δεν θε- 
λει ζήσει πλειότερον χρόνον, διότι ό Γάστων νυμ
φεύεται. Δέν πιστεύει όμως άκόμη τήν είδησιν 
ταύτην. ’Αδύνατον ό Γάστων νά δώση τήν χεϊρά' 
του καί τήν καρδίαν του εϊς άλλην.

Καθ’ όδδν, σταματά πρδ τής οικίας, ήν κατω- 
κησεν άλλοτε’, τήν θεωρεί, ούδέν έν αύτή μετεβλή- 
θη. ’Εκεί έζησε ’κοράσιον, έκεΐ άπήλθεν ή μτφήΡ 
της είς ούρανούς, έκεΐ έγεννήθη ό πατήρ της. Ω . 
πόσον ήθελαν δοσκολευθή νά τήν γνωδίσωσιν, ο’, 
μακαρίται ούτοι φίλοι τής νηπιότητός της, έαν 
τήν έπανέβλεπον τώρα ! Πόσον δε πίκρα ήθε- 
λον κλαύσει, εύρίσκοντες αύτήν παρηκμακυίαν 
προώρως, ςτερίλυςτον, καί είς τήν βαθείαν ταύτην

τά όμματά τη 
κυρτοϋται, αί ■
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άβυσσον τών δεινών κατακρημνίσθεϊσαν ! ’Επιβαί
νει είς τδν κήπον, πλησιάζει είς τήν λίμνην. Η 
εορτή είναι λαμπρά’ ώς τήν ημέραν, ήν ενθυμείται, 
τδ κϋμα έμενεν «τάραχον, ό ουρανός γλαυκός, ή 
φύσις νέα. Μόνη αύτή έγήρασε, συνετρίβη, είναι 
ετοιμοθάνατος.

Ηροχωρεΐ πρδς τδν πύργον, είς μάτην έλπίζουσα 
νά ίδή τδν Γάστωνα. Περιτρέχει τδν κήπον δλον 
καί επιστρέφει παρά τήν λίμνην, κεκμηκυία έκ 
τοΰ κόπου καί τών συγκινήσεων. Καθίζει έπί τίνος 
εδωλίου, δέν έχει πλέον τήν δύναμιν, ούτε νά σκε- 
φθή, ούτε νά ύποφέρη. θόρυβος φωνών πλησιάζων 
έςάγει αύτήν τοϋ ληθάργου της. Αίρει μετά κόπου 
τήν κεφαλήν .... ’Αναγνωρίζει τδν Κ. Μκιλλάν 
καί τδν υιόν του καί κρύπτεται είς τδ φύλλωαα. 
Ο Τάστων καί ό μαρκίων έρχονται καί καθίζουσιν 
έπί τοϋ εδωλίου, δπερ πρδ ολίγου άφήκεν αύτή. 
Η Ιωάννα ακούει τήν φωνήν έκείνην τήν προσφι
λή’ τείνει τδ ούς. Ο Κ. Μαιλλάν όμιλε! περί συνοι
κεσίου είς τδν υιόν του. Ακούει τάς παρακλήσεις 
τοϋ μαρκίωνος, τήν άπάντησιν τοϋ Γάστωνος, τήν 
άντίστασιν του, τάς αμφιβολίας του. Δέεται παρά 
θεοϋ γενναιότητα, καί στηρίζεται μόλις κατά τίνος 
δένδρου. Αλλ’ δταν ό Τάστων υποχωρεί είς τάς επι
μόνους παρακλήσεις τοϋ πατρός του, δταν υπόσχε
ται νά τδν υπακούση, νά λάβη γυναίκα έάν είναι 
ανάγκη, τότε πυκνόν κάλυμμα κατέρχεται είς τούς 
οφθαλμούς τής Ιωάννης, άφίησι κραυγήν καί πί
πτει κατά γής. Δέν άπώλεσεν δμως πάσαν αϊσθη- 
σιν καί διακρίνει τούς λόγους τοϋ μαρκίωνος. « Πά
λιν αύτή ή γυνή, πάντοτε αύτή.» Αί λέξεις αύται 
αί μεσταί άπογνώσεως καί έπιτιμήσεως, τήν θανα- 
τόνουσι, λειποθυμεί.

Συνελθοϋσα είς έαυτήν, ή Κ. Μαιλλάν εύρέθη 
κατακεκλιμένη είς κοιτώνά τινα τοϋ πύργου βλέ- 
ποντα πρδς τήν αύλήν ... Η Ιωάννα μένει πολ
λήν ώραν χωρίς νά έπαναλάβη τήν παρουσίαν τοϋ 
πνεύματός της. Τδ φώς τοϋ λύχνου ρίπτει είς τδν 
κοιτώνά της λάμψιν άμυδράν. ’Αγωνίζεται ν’ άνα- 
καλέση τάς ένθυμήσεις της. Αί ίδέαι της είναι 
αόριστοι, ή κατάληψίς της συγκεχυμένη. Θεάαατα 
παράδοςα διέρχονται πρδ τών οφθαλμών της. Η μα- 
κρυνή αρμονία τής μουσικής φθάνει έκ διαλειμμά
των εις τάς άκοάς της. Αίφνης έννοεί τά πάντα. 
Τδ παρελθόν, τδ ένεστώς, τδ μέλλον διαφωτίζον
ται υπό απαίσιων λάμψεων. Εννόησεν, ένθυμεΐται. 
Δεν είναι δνειρον ή έλευσίς της είς Μαιλλάν, ή 
οιάβασίς της διά τοΰ κήπου, ό προσεχής γάμος τοϋ 
Γάστωνος, ή λειποθυμία της πλησίον τής λί
μνης. Η μουσική αύτή, ό θόρυβος είναι τής έοο- 
τής, ήτις διαρκε!’ τάς λέξεις ταύτας, τάς οποίας 
άναγινώσκει γεγραμμένας έπι τοϋ τοίχου πυρί- 
νοις γράμμασι « Πάλιν αύτή ή γυνή ! πάντοτε ή 
αύτή ! « ό μαρκίων τάς είπε πρδ μικροϋ.

Η Ιωάννα εγείρεται έπί τής κλίνης της, δεινόν 
τι έχουσα είς τούς οφθαλμούς, ίδρώς ερρεεν άπδ 
τοϋ προσώπου της, τά χείλη της έτρεμον. Επιθέ
τει τήν χεϊρά της είς τήν άτακτον κόμην της, πι

κρόν μειδιώσι τά χείλη της. Είναι παράφρ,ων. 
ίίχρά ώς ό θάνατος, όρμα έξω τής κλίνης, ανοίγει 
τδ παράθυρον καί υπάγει νά ριφθή είς τήν τάφρον 
τοΰ πύργου. Αλλά χειρ ρωμαλαία συνέχει αύτήν.

— Ιωάννα, λέγει αύτή σιγαλώς φωνή τις άγα- 
πωμένη, διατί θέλεις ν άποθάνης, άφοΰ είμαι πλη
σίον σου.

Η Κ. Μαιλλάν βλέπει κατ’ άρχάς τδν Γάστωνα 
χωρίς νά τδν γνωρίση καί είτα κραυγάζει.

— Σύ, σύ έδώ, Τάστων ! ώ! συγγνώμην ! εί
μαι δ κακός δαίμων σου, είμαι κατηραμένη! Πάλιν 
αύτή ή γυνή, πάντοτε αύτή !

Ρίπτεται είς τάς άγκάλας τοϋ Κ. Μαιλλάν, τδν 
θλίβει έπί τοΰ στήθους της, καταφιλεΐ αύτδν.

Καί ένώ δ Τάστων τήν βλέπει, βυθισμένος είς ά- 
φωνον θεωρίαν, καί μετά ανέκφραστου έλέους, αύτή, 
ταχεία ώς άστραπή, όρμα πρδς τδ παράθυρον, καί 
δι ένδς άλματος μανιώδους ρίπτεται κάτω. Καί 
άφοΰ προσέκρουσε δίς έν τη πτώσει αύτής κατά 
τοΰ τοίχου, πίπτει έντδς τής τάφρου, τεθραυσμέ- 
νην έχουσα τήν κεφαλήν, συντετριμμένου καί κα- 
θημαγμένον τδ σώμα.

Αλλ ό Θεός εύσπλαγχνίσθη τδ ατυχές καί πο
λύπαθες τοϋτο πλάσμα. Δέν συνεχώρησεν ώστε ή 
ψυχή αυτή, πλέον δυστυχής ή ένοχος, νά έλθιρ 
πρδς αύτδν φέρουσα έγκλήματος ρύπον. Η Ιωάννα 
πίπτουσα, δέν έφονεύθη. Μεταφερθεϊσα εις τδν 
κοιτώνά της διά κρυπτής τίνος κλίμακος, άνέλαβε 
τάς φρένας της. Επρόφθασε νά μετανοήσ·/), έξηγο— 
ρεύθη τδ αμάρτημά της, καί έτυχεν άφέσεως.

Καί ένώ έν τώ πύργω, έκτος τοΰ μαρκίωνος καί 
τινων πιστών υπηρετών, ούδείς έγνώριζε τδ συμ- 
βαϊνον τήν στιγμήν έκείνην δράμα, ή Κ. Μαιλλάν 
έξέπνευσε τήν αύγήν, έχουσα τήν χεϊρά της εις 
τήν χεϊρά τοϋ Γάστωνος, γαληνιαία καί δεομένη 
τοϋ Θεοϋ νά παραλάβη αύτήν έν τη άτελευτήτω 
εύσπλαγχνία του. Απέθανεν έν μέσω τοΰ θορύβου 
καί τών χορών, οίτινες δέν έπαυον είς τήν παστά
δα τοΰ πύργου.

Διεφώτισε τέλος ή ημέρα, οί τελευταίοι ήχοι t 
τής ορχήστρας έξέπνεον, οί προσκεκλημένοι άφι- 
νον τδν πύργον. II εορτή έτελείονε.

Τήν 25 Αύγούστου 4 834, εορτήν τοϋ αγίου Δου- 
δοβίκου, ίερεύς είσήρχε_το περί τδ εσπέρας είς τόν 
πύργον τοΰ Μαιλλάν. Ητο μόλις τεσσαρακοντού- 
της, άν καί έφαίνετο ών τούλάχιστον πεντηκον
τούτης. Τδ μέτωπόν του ήτο φαλακρόν καί φέρον 
βαθείας ρυτίδας, τδ πρόσωπόν του ώχρδν καί κε- 
κοπιακώς. Ητον ό Τάσεων.

Είς τδν πύργον έπεκράτει πένθιμος σιωπή, ώς 
εί σιωπή τοΰ θανάτου. Ητο παρών τωόντι ό θά
νατος. 0 μαρκίων Μαιλλάν έφαίνετο μόνον τήν έ- 
λευσιν τοϋ υίοϋ του περιμένων ΐνα έκπνεύση. ό 
Γαστων έλαβε τήν τελευταίαν πνοήν ποϋ πατρός 
του, τοΰ έκλεισε τούς οφθαλμούς, καί διενυκτέ- 

ρεύσε γονυπετής καί έν προσευχάϊς, τδν άπέ- 
θεσε ίδίαις χερσίν είς τδ νεκρικόν φέρετρον 
άφοΰ τδν ήσπάσθη είς τδ μέτωπον.

0 μαρκίων έτάφη είς τδ παρεκκλήσιον τοϋ πύρ
γου, είς τήν κηδείαν του συνέρρευσε πλήθος ά
πειρον. 0 Τάστων άνέγνω τήν νεκρόσιμον ακο
λουθίαν, έρριψε πρώτος τδν χοΰν, όστις άντήχη- 
σεν υπόκωφος έπί τοϋ φερέτρου, καί άνατείνας τούς 
οφθαλμούς είς ούοανδν, είπεν έν εή καρδία αύτοϋ.

— ’Ιωάννα, πάτερ μου, βλεπόμεθα έν ούρανοίς !
Τήν έπιοϋσαν, τοΰ ήλιου άνατέλλοντος, έμα- 

κρύνθη άπδ τδ Μαιλλάν, όλος ήδη αφιερωμένος είς 
τά νέα καθήκοντα τής ίεράς διακονίας του.

Συντρίβεις είς τούς έρωτας καί τάς φιλοδοξίας 
του τάς εγκοσμίους, κατέφυγεν έν Κυρίω. Αφοΰ 
πολλά ΰπέφερεν αύτδς, έγινεν ίερεύς ΐνα δύναται 
νά κομίζη παρηγοριάν είς τούς άλλους.

Τπδ Εμμανουήλ De-Leroe.
ΤΕΛΟΣ.

ΠΕΡΙΑΟΞΟΙΓΪ141ΚΕΣ.
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΡΤΕΝΣΙΑ.

καί μ. όλα τ~ V»
είς αύτήν όφείλοντες τήν ζωήν, 
>, περιωρίζοντο είς τδ νά λη- 

τοϋτο’ άλλ δμως αντί τούτου, οί 
ι αύτών μετεβλήθησαν είς τόσους έχθρούς, 

'----  - οίτινες, όπως καταστρέ-
μέν τήν κατηγόρησαν ώς 

’ - χ- . Ουδόλως δμως
■οιαύτη αχαριστία έψύχρανε τδν πρδς το αγα- 

ϊν ζήλον της’ όσον περισσότερον άχαρίστους 
:, τοσοΰτον απείχε τοϋ νά γείνη αύτή άχα- 

Φρονούσα ότι ώφειλεν ευγνωμοσύνην είς 
ρ~ ' ’’ ’ "°’' συμβιβα-

έπεσκέφθη 
Φιλοφρο- 

,ον τών

(Συνέχεια, ίδέ φυλλάδιον 3.)
Σπαραξικάρδιος έν τούτοις έπεφυλάττετο τή όρ- 

τενσία μετ’ ού πολύ θλίψις. όταν ή τύχη κατατρέ- 
ξη άπαξ τινά, άρέσκεται νά έπαναλαμβάνη τούς 
καταδιωγμούς της. Η μ.ήτηρ αύτής έτελεύτησε 
τήν 4 9 Μαίου 4 8 44. Η απώλεια αΰτη έστέρη- 
σεν αυτήν του μονού ετι μενοντος υποστη
ρίγματος, καί ρ. όλα ταΰτα ίσως ή τεθραυσμένη 
αύτής καρδία ήν έτι εύτυχίας τίνος επιδεκτική, 
άν όλοι εκείνοι οί 
τήν έλευθερίαν των. 
σμονήσωσι 
πλείστοι 
εχθρούς αδιαλλάκτους, 
ψωσιν αύτήν, πρώτον 
ί’.τΌπ?0<·, άκολούθως δέ ώς ένοχον, 
ή τοιαύτη αχαριστία έψύχρανε τδν πρδ; 
θοεργείν ζήλον της’ όσον περισσό· 
απήντα.
ριστος.
Λουδοβίκον τδν ΙΙΐύ καθ όσον άπέβλεπί 
σμόν τινα εύνοϊκδν διά τά τέκνα αύτής, 
αύτδν έπισήμως μετά τδ πένθος αύτής. 
νέστατα τήν έδέχθη ό βασιλεύς καί ένώ- 
κυριών τής αυλής τήν έπήνεσε’ καί υποδοχήν μέν 
απλήν ήδύναντο ίσως αύται νά ύπομείνωσιν, ού- 
δόλως δμ.ως ήδύναντο νά συγχωρήσωσι τδν έπαινον 
εκείνον’ κατήγγειλαν άρα τήν δούκισσαν τοϋ Σαιν- 
λεου ώς αύτουργδν τών δυστυχημάτων, τά ό
ποια, βραδύτερου, ή άπδ τής νήσου Ελβης έπάνο- 

δος τοϋ Ναπολέοντος έπροξέύησ'εν, ώσανεί ή ρα
διουργία έργάζεται θαύματα !

Τήν εσπέραν τής 4 9 μαρτίου 4 84 5, κυρία τις 
τής βασιλίσσης έπέστρεψεν είς τδν οίκον κατε
σπευσμένους, καί ένεχείρισεν είς τήν κυρίαν αύ
τής γραμμάτων τι έπιστελλόμενον αύτή παρά τοϋ 
Φουσιέ. II βασίλισσα άποσφραγίζει τδ μυστηριώ
δες τοϋτο έπιστόλιον καί μετά φρίκης άναγινώ- 
σκει, ότι, τήν πρωίαν, άντιδημοκρατικοί τινες είς 
έφιππους ευζώνους τής αύτοκρατορικής φρουράς 
μεταμφιεσθέντες, εϊχον συλλάβει τον σκοπόν νά δο
λοφονήσουν τδν Ναπολέοντα.

— Τψιστε Θεέ! είναι δυνατόν τοϋτο; άνεφώ- 
νησεν αυτή ώς κεραυνόπληκτος. Αλλά πώς νά εί- 
δο ποιήσωμεν τδν αύτοκράταρα ; ποϋ νά εύρωμέν 
τινα είς τοιοϋτον βαθμόν άφωσιοψ.ένον. Διότι όστις 
ήθελε συ/.ληφθή φέρων έπιστολήν τινα είς αύτδν, 
άπόλλωλεν’ έκτδς άν ό Βινκέντιος θελήση νά ρι- 
ψοκινδυνεύση . . .

Ην ήδη όψέ τής ώρας, καί πολλάς προσπά
θειας κατέβαλαν, ΐνα εΰρωσι τδν θαλαμηπόλον 
τούτον τής βασιλίσσης, όστις προθυμότατα άνε- 
δέχθη τήν έντολήν ταύτην, μετά χαράς ρι- 
ψοκινδυνεύων τήν ζωήν αύτοϋ διά τδν αύτοκράτο- 
ρά του.

— Ύπαγε, έντέλλεται αύτω ή όρτενσία, έγχει- 
ρίζουσα είς αύτδν τήν έπιστολήν τοϋ Φουσιέ, λάβε 
ένα τών ίππων μου καί μή χάνης καιρόν.

Καί άνεχώρησε μέν ούτος πάραυτα, άλλά 
κρατηθείς ύπδ τών στρατιωτών τοϋ δουκδς τοϋ 
Βερρύ, ήναγκάσθη ν άναβάλη τήν πορείαν αύτοϋ 
μέχρι τής πρωίας τής έπιούσης’ είς τήν Αύλήν τής 
Γαλλίας άπήντησε τδν Δεσάμπ, καταλυματίαν τοϋ 
αύτοκρατορικοϋ οίκου, οστις τδν έπληροφόρησεν 
ότι ήθελε φθάσει τήν Μεγαλειότητά του- είς Εσ- 
σώνην.

Πανταχόθεν συρρεύσαντος τοϋ λαοϋ καί πλημ- 
μυροϋντος τήν όδδν, ό Βινκέντιος αδυνατεί νά έκ- 
πληρώση τήν έντολήν αύτοϋ όσον ταχέως έπεθύμει. 
Τέλος διακρίνει μακρόθεν, διά νέφους κονιορτοϋ, 
άμαξάν τινα παραπεμπομένην ύπδ τών Πολωνών 
λογχιτών’ προχωρεί καί βλέπει τδν Ναπολέοντα ! 
συνοδευόμενον ύπδ τοϋ στρατάρχου Βερτράν καί 
τοϋ στρατηγού Δρουώτου. Ο Βινκέντιος έκπληροϊ 
τήν αποστολήν του.

— Εκ μέρους τίνος έρχεσαι; ήρώτηαε μετά ζωη- 
ρότητος δ αύτοκράτωρ.

— Εκ μέρους τής Μεγαλειότητας της, τής βα
σιλίσσης τής Ολλανδίας, αποκρίνεται ά Βινκέντιος 
δάκρυα χύνων χαράς.

— α! ά! πώς έχει ή δυστυχής αύτή 'Ορτεν- 
σία, είναι καλά

— Μάλιστα, Με-^λειότατε.
— Καλά λοιπόν ! άς ίδωμεν.
Κατά τήν όγδόην τής εσπέρας ώραν, τή 28 

Μαρτίου 4 84 5, ή Ορτενσία παρεγένετο είς Τουϊ- 
ι λερίας συνοδευο^.ένη ύπδ τής άνδραδέλφης αύτής 
| τής βασιλίσσης Ιουλίας (’ίωσήφ Βοναπάρτου). ό Να-

V,



- 80 — — 81

πολέοον εφθασε τήν έννάτην. Αί δύο βασίλισσα·, έπο- 
ρεύθησαν προς άπάντησίν του έν ταϊς μεγάλαις αί- 
θούσάις, ούχί χωρίς πολλάκις νά διατρέξουν τον κίν
δυνον τοΰ ν άποπνιχθώσιν ένεκα τοΰ πλήθους. 
Φθάσασα μέχρι τοΰ αΰτοκράτορος, ή βασίλισσα έρ- 
ρίφθη εις τά γόνατά του, χωρίς νά δυνηθή νά 
προφέρη λέξιν. 0 Ναπολέων την άνήγειρε φιλο
φρονώ;, τήν ένηγκαλίσθη μετά στοργής, καί τήν 
ήρώτησε ποΰ εύρίσκοντο τά τέκνα αυτής.

— Εις ασφάλειαν, Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ε
κείνη, πνιγου.ένη άπό τά δάκρυα.

— Κυρία, έπανέλαβεν ό Ναπολέων μετ’ είδους 
τίνος ψυχρότητος, καί τοι βαθέως δ ίδιος συγκε- 
κινημένος, έθέσατε τούς ανεψιούς μου εις θέσιν έ- 
πισφαλή μεταξύ τών εχθρών μου. . . . Επί τοΰ α
δελφού υμών Ευγενίου πέποιθα’ φρονώ δτι θά 
έλθη’ τοΰ έγραψα άπό Λυόν.

Την προηγηθείσαν τής επανόδου τοΰ Ναπολέοντος 
νύκτα, οί Βουρβώνοι εφυγον έσπευσμένως έκ Πα- 
ρισιων. Η δουκισσα τοΰ Ορλεάνς, μήτηρ τοΰ 
Λουδοβίκου Φιλίππου, θραύσασα. τήν κνήμην της 
ημέρας τινας προτερον, δέν ήδυνήθη νά τούς ακο
λουθήσει, και εδηλωσεν εις τήν *Ορτενσίαν τήν οδυ- 
νηράν κατάστασιν εις τήν όποιαν εύρίσκετο. Πά- 
ραυτα αυτή έμηνυσεν εις τήν ήγεμονίδα, ότι βα- 
θεως συνησθανετο την εύχαρίστησιν, δτι ήδύνατο νά 
την λαβή υπο την προστασίαν της,καί τήν επιούσαν 
έπιστρεφει είς Τουϊλερίας, μεσιτεύει υπέρ τής ήγε- 
μονιδος και δεν παραιτεϊ τον αύτοκράτορα παρ’ ε
υτυχούσα υπέρ τής δουκίσσης τοΰ Ορλεάνς, τήν 
αδειαν να μεινη είς Παρισίους έφ δσον χρόνον ή
θελε, βέβαια οϋσα, δτι ήθελε τήν μ.εταχειρισθή ώς 
ήρμοζεν εις την κοινωνικήν αυτής θέσιν. Παρό
μοια τις άδεια έχορηγήθη καί είς τήν δούκισσαν 
Βουρβώνην' καί έπειδή ό Ναπολέων ποτέ δέν ά- 
φινε τά πράγματα ημιτελή, ώρισε, διά μέν τήν 
πρωτην , σύνταξιν έκ πεντακοσίων χιλιάδων 
φράγκων, διά όε τήν δευτέραν, χορηγίαν έκ διακο- 
σίων χιλιάδων.

Η ' ' ’
φή; 
σέτι 
τής- 
πολέοντο: 
νίου 1815 
έκτελέσει , k 
κον, έγκατέλι 
πρώτο 
άπεύθυνι 
δστις ώφειλι 
νά δεχθή τήν μόνην

νεα αγγελία τής έν Βατερλόω καταστρο- 
ειχε ηδη φθάσει εις τήν μητρόπολιν καί εί- 
ήμφισοήτουν ένταΰθα περί τής άληθείας αϋ- 
άλλ έπανακάμψαντος είς Παρισίους τοΰ Να- 

...υς, παν προσωπεϊον κατέπεσε. Τή 25 ίου- 
, η θρτενσία, νομίζουσα δτι είχε πλέον 
μέχρι τέλους το θλιβερόν αυτής καθή- 

:ε τήν Μαλμαιζόν, τήν οποίαν έπέ- 
:οτε πλέον νά μην έπανίδη, άφοΰ έντεΰθεν 
προς τον αύτοκράτορα άποχαιρετισαόν 

.ε να ήναι αιώνιος, καί τόν παρεκάλεσε 
... , ' περουσίαν τήν οποίαν ήδυ

νήθη νά διάθεση, περιδέραιου 200,000 φράγκων 
έκτιμηθεν, αύτό έκείνο τοΰ οποίου ό Ναπολέων 
άπό τή; εις Αγίαν Ελένην άφίξεως αύτοΰ ένεπι- 
ετευθη τήν φυλαξιν εϊς τον Κ. Αακάζ, φοβούμε
νος μή τοΰ τό άφαιρέσωσι καί αύτό, ώς τοΰ ει- 
χον ήύη άφαιρέσει τά χρήματα καί τά τιμαλφή 
αύτοΰ πράγματα.

Εν τούτοις τα κατα τής δουκίσσης τοΰ Σαινλέου 
μίση, δεδεσμευμένα μέχρις έκείνου άπέπτυσαν ή
δη πάντα χαλινόν καί ήπείλουν νά φθάσωσι μέχρι 
τής βίας. Μόλις έπανελθοΰσα είς τόν οίκον αυτής, 
έλαβεν αυτή διαταγήν τινα κτηνωδώς συντεταγ- 
μένην καί ύπογεγραμμένην υπό Μούφλιγγ, διοικη- 
τοΰ τών Παρισίων, δι’ ής ένετέλλετο είς αύτήν 
έντός είκοσι τεσσάρων μέν ωρών νά μή εύρίσκε- 
ται έντός τής πρωτευούσης, έντός δέ τριών ημε
ρών νά έξέλθη τών Γαλλικών ορίων. Απαραιτήτου, 
μετά τοσαύτας συγκινήσεις, καταστάσης είς τήν 
βασίλισσαν τής άνάγκης άναπαύσεως, έστρεψε τούς 
οφθαλμούς αυτής πρός τήν Ελβετίαν καί έκεϊ ά- 
πεφάσισε νά προσφυγή. Είς Διζόν, κατάσκοποι ά- 
ποσταλέντες, άγνωστον υπό τίνος, καί ένεδρεύον- 
τες κατά τήν όδόν έπεχείρισαν νά τήν άρπάσωσιν 
δπως τήν αιχμαλωτίσουν. Είς Γενέβην, δέν τή έ- 
πέτρεψαν ούτεέν τή πόλει νά διαμείνη, ούτε δι’ αυ
τής νά διέλθη. ’Ανεμνήσθη τότε τοΰ παρ αυτής είς 
Αΐξ ίδρυθέντος νοσοκομείου’ οί κάτοικοι αυτού δέν 
τήν είχον λησμονήσει’ εκεί λοιπόν περιέμενε τήν 
άπόφασιν τήν οποίαν αί ξέναι δυνάμεις ήθελον εΰα- 
ρεστηθή νά κάμωσι δι αυτήν, δτε αίφνης απε
σταλμένος τοΰ βασιλέως συζύγου της παρουσιάζε
ται έπιφέρων έντολήν δι’ ής διετάσσετο νά χω- 
ρισθή τοΰ πρωτοτόκου αυτής υίοΰ. Εδέησε νά 
ύπακούση. Τέλος τή έχορηγήθη μετά πολλάς 
προσπάθειας διαβατηρίου δι ού τή έπετρέπετο νά 
διέλθη διά τής Ελβετίας καί νά έγκατασταθή παρά 
τάς ό'χθας τής Κωνσταντίας λίμνης, έν ταπεινώ 
τινι άναχωρητηρίω, καλουμένω Αρενεμβέργον.

Αλλ’ ήδη ή θρτενσία είχε καταναλωθή υπό τής 
σκληράς άσθενείας, ήτις έμελλε βαθμηδόν νά τήν 
φέρή είς τόν τάφον. Οταν τά συμβάντα τοΰ 
Στρασβούργου έλαβον χώραν, δέν έπληροφορήθη 
αυτά παρά διά τής δημοσίας όδοΰ. Μόλις έμαθεν ότι 
ό υιός αύτής, Ναπολέων-Λουδοβίκος-Βοναπάρτης, 
σήμερον πρόεδρος τής γαλλικής Δημοκρατίας, είχε 
κρατηθή, έρρίφθη άγνωστος είς άμαξαν ταχυ
δρομικήν καί έφθασε μέχρι τού Βιτρύ, παρά τή 
δουκίσση τής Ραγούσης, φίλη της, δπως διά μέσου 
αύτής έπιτύχη τήν έλευθερίαν τοΰ πρίγκιπας, υιού 
αυτής’ αλλά μόλις έδήλωσε τήν πρόθεσιν αέτής, 
έλαβε δ ιαταγήν ν άναχωρήση πάραυτα. Είς μάτην 
ή κυρία Σαλβάγη δέ Φαβορέλλ, ήτις τήν συνώ- 
δευεν, έξέθεσεν είς τόν Κ. Μολέ, πρόεδρον τοΰ 
συμβουλίου, δτι ή θλίψις, ή άνησυχία καί οί μό
χθοι οδοιπορίας μετά τοσαύτης ταχύτητος γενομέ- 
νης είχον προξενήσει είς τήν βασίλισσαν σφοδράν 
ασθένειαν απαιτούσαν ημερών τινων τουλάχιστον 
άνάπαυσιν καί βοήθειαν άμεσον ιατρού’ άκαμπτοι 
υπήρξαν, καί διέταξαν αύτήν νά έπιταχύνη τήν 
άναχώρησίν της. Τέλος, κατά τούς τελευταίους 
χρόνους, ή ασθένεια τής βασιλίσσης έλαβε τοιούτον 
χαρακτήρα σφοδρότητος, ώστε άντέστη είς δλας 
τάς βοήθειας τής τέχνης, καί τήν 5 ’Οκτωβρίου 
1837, έξέπνευσεν είς τάς άγκάλας τού υιού αύτής.

Απλή πάντοτε διαμείνασα έν μέσω των με

γαλείων, πάντοτε γενναία έν τώ μέσω τής έναν- 
τίας τής τύχης φοράς, πάντοτε αγαθή καί συμ
παθητική, ή όρτενσία ήδυνήθη νά δώση λόγον είς 
τόν θεόν δι’ ευτυχίαν έφήμερον, ής μόνον ύπέρ 
τών άλλων έποιήσατο χρήσιν. Η πατρίς αύτής μό
νη έκίνησε διαρκώς τάς θλίψεις αύτής, καί ή μόνη 
της φιλοδοξία ύπήρξε πάντοτε δτι καί μετά θάνα
τον θέλει διατηρήσει τι καί στέμματος τιμιώτε- 
ρον — φίλους.

• (Εκ τοΰ Γαλ. Π. Γ.)

ΠΘ1ΚΑ1 ΜΕΑΕΤΑΙ
Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ. 

Α. Τό πρωιον Ιργον.

Εν τή αρχή έτι τής νεανικής -ηλικίας, δταν, 
πρωίαν τινά, κατά τήν έγερσιν, εΰρεθή τις απέναντι 

ού χαίνοντος έλλείμματος τοΰ μηνιαίου του 
προϋπολογισμού, καί τό βαλάντιόν του δεν άφίνει 
πλέον τόν γλυκόν αύτοΰ μεταλλικόν ήχον, καί ό 
σύρτης τού γραφείου του δέν περιέχει ειμη επι
στολής πατρικάς κατά τό μάλλον ή ήττον παραι
νετικής, πού δ τοιούτος Ιχοι τήν κεφαλήν κλίναι ;

Πόσοι πρωτόπειροι πρός τό έργον τού ασώτου 
υίοΰ δέν μετανοούν τότε διά τά πλάσματα τών 
χιμαιρών, αϊτινες, πρός τήν φωνήν τοΰ πένητος, 
έμφανίζονται υπό τήν μορφήν κυανού προστατευ 
τικού στρουθίου, ύπό τό σχήμα άνθους κυνοσβα-τίου, 
ού ό κάληξ μεταμορφοϋται είς κέρας τής Άμαλ- 
θείας!

Επί τών ήμερων ήμών δμως, ή Πρόνοια έξε- 
θρόνισε τάς Μοίρας, τά Τελώνια’ είς έαυτήν περιε- 
ποιήσατο τό μονοπώλιον τών γοητειών’ καί αύτήν 
πρέπει νά έπικαλώμεθα έν ώρα θλίψεως καί 
άνεχείας.

Είς τόν δνειροπολούντα πρώτον τι δάνειον 
πρωτόπειρον, παρουσιάζεται αυτή ύπό τήν έπι- 
μήκη φύλλου χαρτοσήμου μορφήν, ή ύπό τούς έτι 
ύλικωτέρους χαρακτήρας γόητος, 8ν οί εισαγγελείς 
ίσχυρογνωμόνως άποκαλοΰσι διά τού ονόματος το- 
χυγΛύφος' καί ό άρχων ούτος κρατεί είς τήν χεϊρά 
συναξάριον, λέξις μυστηριώδης, ίσχυρωτέρα πάντων 
τών καββαλιστικών δρων, γονιμωτέρα όλων τών 
χημικών εργασιών.

—— Νεανίσκε, λέγει δ γόης, τί σού χρειάζονται;
— Αργύρια.
— Θά σού δώσω χρυσίον, φθάνει μόνον νά μού 

πληρώσης τήν καταλλαγήν (κάμπιο.)
— Πληρόνω δ,τι θέλεις. Τί πρέπει νά 

κάμω ;— X ! μικρά πράγματα . .. νά πάρης τό κον- (Φυλλάδιον 4 τόμ. ΣΤλ)

δυλάκι σου καί νά γράψης μίαν λέξιν... μίαν 
χόνην λέξιν.

— Δέχομαι!
— Νά ίσα ίσα καί ή λέξις τήν δποίαν σού 

ζητώ. Αγαπώ τήν τάξιν, νεανίσκε... πρόκειται 
νά βάλης έδώ είς τό πλάγι τόν τύπον ... τίποτε 
άλλο..’.

— Τώρα, λέγει ό πλάνος, άπό τής στιγμής 
ταύτηςδνομαζόμεθα χεγαΛαιοΙχοι έπί τού παρόντος 
θά βάλω τήν γραφήν μου νά κάμη συντροφιάν τής 
έδικής σου.

Καί προστίθησι τούς βαρβάρους έκείνους τύπους, 
τούς οποίους μόνοι οί Σαμπολϊώνοι τού συναλάγ- 
ματος δύνανται νά έξηγήσουν.

Πληρώσετε, με τόκ νόμιμον τόκον, χαι εις τή>· 
διαεαχψζ χιού, τό Ttoaar των....... τάς όπιΑας
έ-Ιάβετε, ό όοΰ-όός σας.

— Τί ευγένεια ! λέγει ό νεανίσκος.
Καί τείνει τόν πίλον του, καί τά χρυσά νομί

σματα χύνονται είς αύτόν μέ τήν αφθονίαν τοΰ 
χετάλλου τό οποίον Ολισθαίνει έκ τής μηχανής τοΰ 
νομισματοκόπου.

— Νεανίσκε, λέγει δ δανειστής, έντός έννε- 
νήκονταήμερών θά μέ μεταϊδής’ καί,άν δέν τιμήσης 
τό έγγραφον τής έξοίξλήσεως, θά μού δώσης τό 
δικαίωμα νά σέ βάλω ς τό κλουβί.

—— έννοεϊται.
— Τγίαινε λοιπόν, νεανίσκε’ δταν λάβης άνάγ- 

κην χρημάτων,
ΠροσχάΛεσέμε χαι θά Μ)ω ...

καθώς λέγει τό τραγούδι, τό όποϊον ψάλλει ή κόρη 
μου είς τό κύμβαλον τό κατά τόν τρόπον τού 
έράρδου, τό όποϊον θά σού πωλήσω έπί καλή τή 
πίστει, δταν θελήσης.

-—Καί διατί τάχα δχι τώρα αμέσως ;
— Νεανίσκε, πολύ τρέχομεν είς τάς προτά

σεις’ στάσου πρώτον νά πληρώσωμεν τό πρώτον 
χρέος καί έπειτα ή πίστις σου θά ήναι πλέον απε
ριόριστος.

Μόλις ό δανειστής έξέρχεται, καί ιδού δ καλός 
μας Οφειλέτης περιπίπτει είς έκστασιν απέναντι 
τών κεφαλαίων του’ νομίζει δτι είναι Ονειρον ο αι
φνίδιος ούτος πλούτος’ τόν ψηλαφεί, τόν κωδωνίζει, 
τόν άνακυλίει, τόν κερματίζει ακολούθως, τόν 
κλασματίζει, τόν διαιρεί’ χρυσίον είς τούς σύρτας 
του, χρυσίον είς τά θυλάκιά του έκ δεξιών καί έξ 
εύωνύμων’ χρυσίον είς τό βαλάντιόν του, καί, διά 
προνοητικής ιδίας, νομίσματά τινα ρίπτονται 
τυχαίως, καί χωρίς νά μετρηθώσιν, είς τήν τέφραν 
τής έστίας.

Ελεύσεταε ήμαρ καθ’ 8 ό άναλωτής θά λάβη τήν 
εύτυχίαν νά άά ,άνεύρη’ θά διέλθη τήν ώραν του 
είς τήν ζήτησιν αύτών, θά αίσθανθί} έλπίόα τινά, 
έπειτα χαράν διά τήν άνεύρευσιν αυτών, δτι 
απολωλότα ήν καί εύρέθησαν.

όταν δέ τής οφειλής δ Πακτωλός διέλθη δ·.α 
τών διαφόρων Οχετών ους δ νέος ημών διήνοιξεν
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εις αύτδν, ουκ άνευ εύγνωμοσύνη; άναμιμνήσζε- 
ται τής μαγείας τής λέξεως—Λέγομαι.

Εννοεί παν δ,τι δ λακωνικός ούτος τύπος δίδω- 
σι ποιητικόν εϊς την υπαρςιν καί τήν αξίαν τοΰ αν
θρωπίνου γένους.

Μεγάλη ίδέά υπήρξε πραγματιζώς ή έκνομισμά- 
τευσις, ούτως εϊπεϊν, τοϋ ανθρωπίνου σώματος, ζα'ι 
ή ζινήτοποίησις τών μελών αΰτοϋ. Διότι έκτοτε, 
-δστις έχει σώμα είς τδ οποθηκεύσαι αύτδ, είναι τδ 
αύτδ ώσανεί έχει όγκον άκατεργάστου χρυσοΰ καί 
τδν θέτει είς χωνευτήριον. #

Τή άληθεία, απορίας άξιοι είσιν οί μαύροι μη θέ- 
ϋ.δντες νά μείνωσιν άντικείμενον εμπορίας! Αλλά 
τούτο προέρχεται βεβαίως έκ τοϋ δτι δέν έννοοΰν, 
ο·. άφρονες! καλώς τδ ζήτημα.

Δέν έχω τήν έλαχίστην κληρονομιάν νά δώσω 
πρδς ασφάλειαν είς τδν δανειστήν μου, δέν έχω μι
σθόν έκ τοΰ όποιου νά δίδω εϊς αύτδν μέρος πρδς 
έξόφλησιν, δέν έχοι ούτε σπιθαμήν γης νά ύποθη- 
κεύσω, δέν έχω έν ένι λόγω μοίραν είς τδν ήλιον, 
καί ζητώ χρήματα!

— Βάλε ένέχυρον, μοΰ αποκρίνονται, τδ σώαά 
σου, καί έχεις χρήματα. Καί έγώ απαντώ — Δέ
χομαι ! καί ύπογράφω . . . Και ιδού τά αγαθά 
όλα τής γής» καί ιδού δλαι τής ζωής αί χαράί πί 
πτουν έπ έμέ ώς ραγδαία βροχή, Ώ! πού νά ζή
ση είς τούς αιώνας τών σωμάτων η εμπορία! . . . 
11! πού νά ζήσουν οί νομοθέται οί όποιοι επινόη
σαν τάς συναλλαγματικής ! διότι αύτοί έφερον 
τήν ισορροπίαν είς τήν στάθμην τοϋ φυσικού δι
καίου, αύτοί εύρον τήν λύσιν τοϋ π;ριφήμου προ
βλήματος τής απολύτου ισότητος.

Πολλοί άπεφάνθησαν κατά τής τάςεως ταύτης 
τών πραγμάτων. Παραλογισμός ! Η άντιπολίτευ- 
σις αύτη έχει ώς κέντρον τδν Σατανά*, πρδς τον 
όποιον άμιλλάται ό δανειστής, ύ διάβολος φοβεί
ται διά τή* εμπορίαν του, διότι άφοϋ πλέον δύνα- 
σαι νά πώλησης τδ σώμά σου, σπανιώτερον θά λάμ- 
βάνης αφορμήν νά πωλής εϊς αύτδν τή,ν ψυχή* «ίου.

Καί ό νεανίας μας, όστις έχει είς τήν εξουσίαν 
αύτοϋ έννενήκοντα όλας χαρμόσυνους νύκτας νά 
διέλθη μέχρις ου φθάση ή λήξις τής προθεσμίας, 
άφίνει φωνήν χαράς-, καί, τήν αγαπητήν αύτώ τοϋ 
εμπορικού συναλλάγματος τυπικήν λέξιν ύπαινιτ- 
τόμενος, τή,ν συνθηματικήν αύτοϋ έπαναλαμβάνων 
κραυγήν, άποκρίνεται πρδς όλας τάς ήδονάς τής 
ζωής, πρδς όλας τάς προσκλήσεις, τάς διασκεδά
σεις, τά όργια...

— Λέγομαι !..

Β'. Τό νά κατορθώση τις νά π.Ιηρωθή.
Το νά πληρωθη τις παρά τοϋ οφειλέτου του παί

ζω* τό μονιΛή ζυγό, επιχειρών δηλαδή τάς κινδυνώ
δεις τής οικονομίας τύχας, προσκαλών είς συμμάχίάν 
τής εμπορικής θέμιδος τάς δπλοθήκας, είναι τδ άλ- 
φάβητον τής πραγματικής πληρωμής, είναι δ κοινδς 
Ορόμος είςόνδ φρόνιμος δανειστής σπανίως ριψοκιν
δυνεύει- ήξεύρειτίθέλουν νάείποϋν έξοδα οδοιπορίας.

Αλλά τδ νά έπιτύχη έξόφλησιν διά τής ισχύος 
τής πειθοϋς, χωρίς τής συνδρομής τοϋ δικαστικού 
κλητήρος, χωρίς νά διαδραματίση .τγιοσω.πικθζ’χηη 
τηοτν, χωρίς νά καταφύγη εις τάς έρεύνας τού 
δικαστηρίου, είναι νίκη ούχί τών συνήθων, νίκη 
τήν οποίαν μόνον είς τδν εκλεκτόν δανειστήν δέ- 
δοται νά κερδαίνη.

Οί όφειλέται ομοιάζουν τούς ασθενείς- πρέπει 
νά τούς μεταχειρίζεται τις κατά τήν κράσιν των" 
καί ιδού παν τδ μυστήριον τής θεραπείας καί τής 
έξοφλήσεως.

ΐπάρχουν δανεισταί τόσον εσφαλμένα φρονούν- 
τες, ώστε νά διαφιλονεικούν είς τδν οφειλέτην τδ 
δικαίωμα τού νά πίη καμπανίτην οίνον ή νά κιρ- 
όοθη είς θρονίον έν τώ θεάτρω, διά τον λόγων ότι 
τδ άργύριον δι’ ού πληρόνει τδ είσητήριον ή τδ 
ποτήριον τοϋ οίνου ήδύνατο κάλλιον νά δοθή είς 
Λογαριασμοί'.

Διότι είναι άπαίτησις παράλογος βέβαια τδ νά 
θέλης νά στερήσης ηδονής άνθρωπον, όστις ίσα 
ίσα έδανείσθη διά ν’ αυξήση τδν κύκλον τών χα- 
ροκοΛιών είς τάς οποίας άκορέστως σπεύδει νά 
βυθισθή.

Αν βασανίσης τήν χαροκόπον ζωήν του, προσφι- 
λεστέρα γίνεται είς αύτδν, καί, καθ’ ήν στιγμήν 
αύτδς θά πάραίτηθή αύτήν, σύ θά ύπισθοδρομή- 
σης" πρδς τούτο δέ έχω συνωδδν καί τή,ν κυρίαν 
Docile λέγουσαν έν τινι αύτής άσματι.

Ώς ό έρως τδν οποίον θέλει τις νά κατασβύση,
Καί ή κλίσις την οποίαν ποοσπαθεΐ νά έμποδίση,
Αν άντίστασιν εύρίσκη, τόσω γίνεται σκληρά. 

Ο δανειστής λοιπόν χαροκόπου, ούδέν καλήτερο* 
δύναται νά πράξη παρά νά τδν άφήση νά ζή κατ α
ρέσκειαν, παραφυλάττων τινά τών άπδ τής τρα
πέζης εγέρσεων έκείνων, καθ’ άς ή ψυχή ρέπει πρδς 
τή,ν γενναιότητα, καθ άς τδ άργύριον γαργαΛεΐ τδν 
άσωτον, καθ άς δοκιμάζει τήν άνάγκη,ν νά ρίψη 
τδ μεταλλικόν αύτοϋ φορτίου πρδς όφελος τοϋ 
πρώτον έλθόντος .. . τότε, λέγομεν, κύριε δανει
κά, παρουσιάσου έπιτήδείως, σχεδόν ώς άγνωστος, 
ώσανεί ή συνάντησις αύτη ήν δλως τυχαία, καί θά 
λάβης πάραυτα τά χρήματά σου ή μέρος αύτών, 
διάβεβαιόνων ότι δέν ήρχεσο δι αύτό- και άπας 
πληρωθείς θά έχεις τδ δικαίωμα νά εϊπης :

— Κύριε ήτο άά τόση ρια' φράσις στερεό
τυπος πάντων τών βιαιότατων δανειστών.

0 θορυβοποιός όα»·ειστή<, άπ εναντίας ζή είς 
κόσμον ιδεών συχνάκις όλέθριον είς αύτόν. Τδ ε
πίμονον αύτοϋ ά»α6'οκατεβασμα εις τή,ν οικίαν τού 
οφειλέτου ούδέν αποτέλεσμα φέρει, όταν έχη νά 
κάμη μέ οφειλέτην εγκρατή τής λογικής καί τών 
ενθυμημάτων της, έπιστηρίζοντα τή,ν άρντ,σιν αύ- 
τού ούτω"

— Δέν δύναμαι, φίλτατέ μου κύριε, νά σέ πλη
ρώσω χωρίς νά περίπέσω είς τδ τριπλοϋν αμάρ
τημα τής αδικίας, τής ανανδρίας καί τής άνοησίας.

« Καί αδικίας μέν, διότι θά σού δώσω δ,τι δέν 
δίδω είς τούς υπομονητικούς δανειστάς. 

των ότι ό δανειστής πρέπει νά έπιδιώκη περι
στάσεις τοιαύτας- ούδέ προτείνομεν αύτάς ώς 
τελεσφόρον έξοφλήσεως μέσον. 0 τήν όδδν ταύτην 
έπιχειρών ν’ άκολουθήση δανειστής, πολλά ’υπο
δημάτων ζεύγη θά φθείρας ίσως, έως ού εύρη τόσον 
έκφραστική» κατά της τευτονικής προφοράς αν
τιπάθειαν.

Αλλ άποφαινόμεθα ότι ό άξιών νά πληρωθη τά 
χρήματά του δανειστής, πρέπει νά έχη πόδας 
έλάφου, οφθαλμόν μυίας, ακοήν κυπρίνου μήπω 
τηγανισθέντος........ Αν δέ δέν ήνε φρενολόγος, δέν
δύναται δηλαδή, *ά είπη — ό άνθρωπος ούτος φρο
νεί τούτο ή έκεϊνο, — πρέπει νά ήναι τουλάχιστον 
φυσιογνοιμολόγος, νά δύναται, μέ άλλους λόγους, 
νά είπη βλέπων πρόσωτεόν τι:

—Ιδού κεφαλή άνήκουσα εις άνθρωπον πηγαι- 
νοντα είς ζήτησιν κεφαλαίων...

Καί τότε πλέον απαιτούνται πόδες, πόδες 
i ταχείς, ακάματοι, διά ν άκολουθής τον όφειλέτην- 
καί άφαϋ άπαξ τδν καταλάβης είς τδ πρόθυρον 
πύλης τοκιστού ή γλώσσα τότε πλέου έκτελεϊ 
τά λοιπά.

Πρδς βεβαίωσιν δέ τού ότι δ προσέχωυ τοΐς ώσί 
δαυειστής επιτυγχάνει πολλάκις οφέλη ανέλπιστα, 
έστω τδ έξης παράδειγμα.

Τή επαύριον τής λήξεως συναλλάγματός τίνος 
400 δραχμών, τδ όποιο* έλησμόνησεν άναμφιβόλως 
νά έξοφλήση, ό νέος... υίδς γερουσιαστού, είχε 
προσκαλέσει φίλους τού τινας εις πρόγευμα είς τδ 
ζενοόογεΐον τής Ανατολής.

Μετά τδ πιεϊν αυτούς, ό Κ. υίδς τοϋ γερουσιας-ού 
ύπανοίγει τή* θύραν, ζητεί λιγυρα τή φωνή παι
γνιόχαρτα, καί ρίπτει μετά πατάγου είκοσιν έπί 
τής τραπέζης εικοσάδραχμα, έστω καί λίρας.

Η φωνή τού Αμφιτρύονος διαπερα είς προσεχή 
τινα αίθουσαν έν ή δ τραπεζίτης Μ... γεύεται 
μετά τής οικογένειας του- ακούει τδ* ήχον τοϋ 
χρυσίου, άναγνωρίζει τδν συμποσιάρχην.

Η τύχη τδ φέρει ώστε δ τραπεζίτης Μ.,.νά 
ήναι δ κομιστής τού μή έξοφληθέντος γραμματίου 
τής προτεραίας- καί τδ φέρει δ διάβολος^ ώστε νά 
κρατή επάνω του τδ γραμμάτιου αύτό. Εμπνευσίς 
τις λοιπόν τοϋ έρχεται' έγείρεται τής τραπέζης, 
εκβάλλει τά δίοπτρά του, παρακαλεϊ τή,ν γυναίκα 
του νά τοΰ διευθέτηση τήν κόμην του, ώς τήν τοϋ 
υπηρέτου τοϋ ξενοδοχείου, συμβουλεύεται κενόσπου
δων τδ κάτοπτρων, καί κινεί τδ μάκτρον του, καί 
μετασχηματίζεται ούτως είς υπηρέτην. Μεταβάλλει 
δέ καί τήν φωνήν αύτοϋ, βραχεϊαν συνήθως, εις 
φωνήν ύπόρρινον. Καί ούτως ’έχων, διαρήγνυται 
κοάζω» — ιδού, κύριοι ... ίδόοό ... ίδδδού . . . 
ίέδδδού!...' ’

όον.α είς τήν αίθουσαν' δ νεανίσκος X. .. 
πληρόνει τοϋ γεύματος τήν τιμήν.

ό τραπεζίτη; έξέοχεται λάθρα, καί, μετά 
παρέλευσιν στιγμής, ό αληθής ύπηρέτης κομίζει, 
έκ μέρους κυρίου τινδς, όστις ότι καί έξήλθε, 
παλαιόχαρτόν τι, τδ όποιον δ Αμφιτρύων άναγνω- 

« Ανανδρίας δέ, διότι θά νομίσουν ότι έπλτ- 
ρωσα έκ φόβου,

« Ανοησίας τέλος, διότι αυριον ολρι θά οίκειο- 
ποιηθοϋν τδ δικαίωμα νά βουλήσουν τδ σπήτι μου 
μέ τά σύρτα φερτά τω>·.

Α,ρα Λοιπόν ! . . . ό δανειστής απέρχεται κατά 
τδ μάλλον ή, ήττον πεπεισμένος ύπδ τής όντως 
λογικής άλληλουνίας τού σωρείτου τούτου.

Αν σε το επιχείρημα τούτο δεν παραςη το πο- 
θούμενον αποτέλεσμα, ή γειτνιάζουσα φρουρά ύπι- 
στηρίζει τήν άπόδειξιν, καί δι αντιστρόφου τού 
κειμένου τών νόμων εφαρμογής, ό οφειλέτης έμ- 
βιβάζει είς τδ φρέσκο τδν Κ. δανειστήν, καί, τδ 
εσπέρας, ή οικογένεια τού δεσμώτου πίπτει είς 
τούς πόδα; τοΰ δανειστοΰ, όστις προστίθησιν έν 
υστερογράφω είς τήν αναφοράν του πρδς τδν διευ
θυντήν τής Αστυνομίας αΐτησιν χάριτος, όπως ό 
θορυβοποιός δανειστής μή διέλθη τήν νύκτα του 
-εί; τά πτίλα τού δεσμωτηρίου.

Δέν δυνάμεθα όμως ν άρνηθώμεν ότι ένίοτε καί 
ό θορυβοποιός δανειστής κερδίζει τήν νίκην, καί 
ιδού παράδειγμα.

Ημέρα* τινά Γερμανός τις ράπτης καταλαμβάνει 
τινά τών οφειλετών του, προγευόμεναν είς τδ Λενο- 
δογεΐον τής ’ΛγγΛίας' ιδού λοιπόν εισέρχεται καί 
αύτδς, καθίζει είς παρακειμένην τινά τράπεζαν, καί, 
αφού πολλάκις προσήλωσεν αύστηρδν έπί τού πελά
του του βλέμμα,

— Γκύριε, τού λέγει, όνταν γκρέωστει κάίνεις 
έϊς τδν ράμπτην ,ντου μπλήρονει.

Ο έστι μεθερμηνευόμενου.
« Ογαν χρεώστης είς τδν ράπτην σου πρέπει νά 

τδν πληρόνης »
0 οφειλέτης έθεώρη,σεν ορθότερου νά δώση τό

πον τή οργή, καί δέν ηνοιξε τδ στόμα.
0 ράπτης επαναλαμβάνει τήν προσφιλή φράσιν 

του ύψόνων είς έκάστην έπανάληψιν τδν τόνον τής 
φωνής.

Είς τήν πέμπτη* ρητορικωτάτη* όντως τού δα- 
νειστού άποςροφήν, δμοιοπαθής τις τω δανειστή 
ήμώνί, ή,ττον δ αύτού υπομονητικός, έγείρεται, προ
χωρεί πρδς τδν Γερμανόν καί, μιμούμενος τή,ν προ- 
φοοάν αύτού,

— Μπόσα, τού λέγει, σού γκριουστα, φίλε μου ;
— Ντύο κιλίαντες ντράχμαις.
— Πάρ ταις, λέγει ό καλός κάγαθδς ούτος 

άνή,ρ, ανοίγω* τδ χαρτοφυλάκίον του, καί άφησε 
τόν κύριον νά ποογευματίση μέ τήν ήσυχίαν του.

0 οφειλέτης, έν τούτοις, ειχεν έγερ&ή, θέλω* 
νά έαποδίση τήν προσφοράν.

■— Κύριε, λέγ'ει δ ύποχρεωτικδς τοϋ ξενοδοχείου 
φοιτητής, ούτ εύχαρίστησιν καν δέν μοϋ όοείλεις- 
δέν ήμπορώ νά σού εϊπώ πόσον βδελύττομαι τήν 
κατηραμένην .αύτή,’' γερμανικήν προφοράν- μού 
ερεθίζει τά νεύρα σάν διάβολος, καί θεωρώ ώς 

. εύτϋχίαν μου, ότι άπηλλάχθην αύτής μέ τόσω 
μηδαμινόν πράγμα.

Δέν συμπεοαίνομεν δέ διά τώ* προτάσεων τού
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ρίζει ώς τδ γραμμάτιου της προτεραίας, κεκοσμη- 
μένον όμως ήδη τώ τύπω τής έξοφλήσεως.

Τδ συμβεβηκδς τοϋτο άναλογιζόμενοι, οί έχον- 
τες νά κάμνωσιν εξοφλήσεις πρέπει νά λαμβάνωσιν 
υπομονήν.

Δέν δυνάμεθα δέ νά άποσιωπήσωμεν είς τοϋτο 
τοϋ λόνου έλθόντες, καί την περί τά τοιαϋτα έργα 
σοφίαν τοϋ γερω-Χριστοφίρου, ού ένδοξον διετη- 
ρήθη τδ όνομα έν τοΐς χρονικοί; τών τοκιστών.

0 γερω-Χριστοφόρος οϋτος είχε διέλθει τά δύο 
τής ζωής αύτοϋ τρίτα δανείζων, καί τδ τελευταΐον 
τρίτον ήσχολήθη εις τάς εισπράξεις τών δανείων.

Είχεν ούτος αποσκορακίσει παν βίαιον πρδς 
άπότισιν μέσον' ουδέποτε ήπείλεΓ πάντοτε παρε- 
κάλεΓ μέ τά δάκρυα εις τούς οφθαλμούς γτζι, δ 
αγαθός άνήρ .' τδν οφειλέτην τά κεφάλαιά του... 
έπλησίαζεν ούτος τδν οφειλέτην του, ώς έτερός τις 
ήθελε πλησιάσει τδν δανειστήν του

— Φίλε μου, σοϋ έλεγε, γνωρίζω τήν καρδίαν 
σου, καί έρχομαι νά σοϋ ζητήσω μίαν χάριν ... 
δός μου μερικά χρήματα.

— Πώς, κύριε Χριστόφορε, αΰτδ δέν είναι χάρις, 
είναι χρέος.

— Εγώ θέλω νά λησμονήσω δτι είσαι οφειλέτης 
μου, φθάνει μόνον νά μή τδ λησμονήσης σύ... 
Πίστευσέ με, φίλε μου, δέν είμαι πλούσιος.

Καί ό Κ. Χριστόφορος ήρχιζε καί σοϋ έξετύλισσεν 
ίλιάδα δλην δυστυχημάτων, τά όποια έπήλθον έπί 
τε τήν οικογένειαν του καί κατά τής κεφαλής 
του.

όταν δ κύρ Χριστόφορος εύρισκεν ακατάστα
του τινα όφειλέτην, κατέφευγεν είς έτερον ούχ 
ήττον έπιτήδειον μέσον' κατώρθου νά έλκύσνι έπί 
τής υποτιθεμένης δυστυχίας του τήν συμπάθειαν 
τών γειτόνων, τών υπηρετών, τής θυρωροϋ, τοΰ 
διά τάς έξωτερικάς υπηρεσίας υπηρέτου' καί τδ 
εσπέρας, δταν δ οφειλέτης έπέστρεφεν, ή θυρωρός 
τδν άντίκρυζε πρώτη βλέπουσα αύτδν μετά συγκι- 
νήσεως.

— Ηλθε δά αλήθεια και ό γερω-Χριστόφοφβς.*... 
δέν είναι ευτυχής, δ καϋμένος αυτός ό Κύρ Χριστό
φορος.

Μόλις άπαλλαττόμενος τής γλώσσης τής θυρω
ροϋ, ό Κ. οφειλέτης μας ένέπιπτεν είς τήν γλώσσαν 
τής οικονόμου.

— Θεέ μου ! πόσον άξιοσέβαστος είναι δ καλός 
αυτός Κ. Χριστόφορος... Ελησμόνησα δά νά σάς 
τδ είπώ, ήλθε χθες . .. έλεγεν δτι πολύ θά ευχα
ριστείτο, άν δ κύριος ήδύνατο νά τδν ένθυμηθή, ώς 
αύτδς ένθυμείται τδν κύριον, και νά τοϋ άποδώση 
μικρότατου τι πράγμα.

όταν δ οφειλέτης έδιδεν έπιστολήν τινα είς τδν 
υπηρέτην, ούτος ή ρώτα άν ήτο διά τδν Κύρ Χρι
στόφορον καί έλεγε.

— Αξίζει όσον βαρεϊ, δ καϋμένος αύτδς ό Κύρ 
Χριστόφορος. Ηλθε δά χθές ... είναι άζιοδάκρυτος 
τή άληθεία...

Εν τούτοις ό πτωχός κβφαΛαιοΰχος έτελεύτησε 

καταλιπών μόνον εϊκοσι-πέντε χιλιάδων δραχμών 
εισόδημα !... πριν δμως ή δώση λογαριασμόν είς 
τδν ούρανδν, είχε τήν έπιτηδειότητα νά κανονίσζ) 
δλους όσους είχε μετά τής γης' είχεν έφαρμόσει 
είς τάς εξοφλήσεις τδ αξίωμα μύθου τίνος τοϋ Αί
σωπου, μεθερμηνευόμενου είς παροιμίαν δημώδη.

« Μέ τδ καλό τρώγεται πλε’ότερο ψωμί, παρά 
μέ τήν κακίαν. »

(Κατά τδ Γαλλικόν) Π. Γ.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝΗΣ.

Περί τάς άρχάς τοϋ παρόντος αίώνος, δτε είσέτι 
οί πατέρες μας . . . (άλλ όχι, οί πατέρες μας έφό- 
ρουν τότε άναξυρίδας καί τιάρας περσικάς (καλπά- 
κια) κκί δλην έκείνην τήν δουλικήν πεφιβολήν), δτε 
είσέτι έν Εύρώπη ένδύοντο τά δαντέλλινα έπιστή- 
θια (jabots), τά κολλητά πακτα./ώ-ια, τά ψαλιδω
τά φράκα καί τάς φαινάκας, υποκριτής τις, άγνω
στος δλως περιέμενεν είς τδν άντιθάλαμον τοϋ διευ- 
θυντοϋ τοϋ πρωτίστου θεάτρου τοϋ Λονδίνου.

όταν έφθασεν ή σειρά του νά είσέλθρ είς τοϋ 
διευθυντοϋ, όχι ώς παρ’ ήμϊν εισέρχονται έπί αίτή- 
σεσιν, είς ύπουργοϋ τίνος εύθύ είς τήν αίθουσαν 
καί άπαξάπαντες, άλλ άφοϋ περιέμενεν ώ
ρας είς τδν άντιθάλαμον, ό άλαζών θεατρώνης, 
κρίνων αύτδν έκ τοϋ εξωτερικού του, τδν έδέχθη 
όρθιου καί ήκροάσθη αύτοϋ χωρίς νά τδν άκούση, 
καθ §ν χρόνον ό κωμμοτής έβοστρίχιζε τήν κόμην 
του, καί ό ύπηρέτης έκοπτε τούς τίλους τών' 
ποδών του.

— Τίςεί; τοϋ λέγει, ποϋ ήγωνίσθης ; τί βούλη;
— Είμαι δ Μάθιους, έπαιξα είς έπαρχιακάς 

πόλεις, καί επιθυμώ νά παραστήσω είς Λονδίνου.
— Τί πρόσωπα;
— Τά κωμικά . . .
Καί κωμική έφάνη ή άπάντησις είς τδν έκλαμ- 

πρότατον διευθυντήν, διότι δ πτωχός υποκριτής τά 
είχε χάσει ώς έκ τής αύθαδείας αύτοϋ, καί έψιθύρι- 
σε τάς τελευταίας λέξεις του μέ ύφος τόσον κλαυ- 
θμηρδν, στρέφων καί άναστρέφων τδν γύρου τοϋ 
πίλου του, ώστε ό διευθυντής, δ υπηρέτης καί δ κωμ
μοτής συγχρόνως άνεκάγχασαν μέγα.

— Διάβολε ! έκραύγασεν ό πρώτος, σύ είσαι 
κωμικότερος παρ ότι φαντάζεσαι. Αλλ ή συνο- 
δία τών υποκριτών μου είναι πλήρης, φίλτατε, 
καί δέν δύναμαι νά πράξω τι υπέρ σοϋ.

Καί άποπεμφθείς ούτως, ώς έπαίτης, ό υποκρι
τής έφυγε, περίλυπος μέχρι θανάτου, ένώ ό διευ
θυντής έτελείωνε τδν καλλωπισμόν του τραγουδών.

Μολαταύτα δ Μάθιους, μεταγνούς είς τδ πρόθυ
ρου, άνεφάνη πάλιν πρδ τής εισόδου τοϋ θαλάμου. 

Πληροφορείται τήν έσπέραν δτι οί δύο τεχνΐ- 
ται άνήκουσιν είς έταιρίαν τινά περιφορητήν φθά- 
σαν έκ Σκωτίας καί ήτις περιέχει καί άλλους 
άξιολόχους ύποκριτάς.

— Ας έλθουν νά μέ εύρουν τδ πρωί, λέγει' άν 
άξίζουν δσον οί συντρόφοι των, τούς προσλαβάνω 
καί αύτούς.

Τήν έπιοϋσαν, τφ δντι, τρίτος τις υποκριτής 
έμβα νει είς τοϋ θεατρώνου.

Ητον ουτος ζώσα άντίθεσις τών προκατόχων 
του. όσον έκείνοι ήσαν λειπόσαρκοι, λεπτοί και 
έξηρθρωμένοι, ώς οι τής κάτω Βουλής μας, τοσοϋ- 
τον δ νεωστί έλθών ήτο παχύς, σοβαρός καί ε
πίσημος, ώς οί τής Ανω. Η κοιλία του προηγεί
το αύτοϋ όργυιάν δλην' τδ εύρύ ένδυμά του κυματεΐ 
έπί τών ισχίων του, ώς φάλαρον έπί τής ράχεως 
έλέφαντος. Λευκόν λαιμοδέτιον καί όαμπό πομ
πώδες έκόσμει τδν λαιμόν αύτοϋ καί τδ στήθος. 
Η κάρα του ύψοϋτο μεγαλόπρεπός, περιστεφομένη 
υπδ τριχών πολιών. Εκράτει πΐ ον, πλατόσχημον, 
πλατυταίνιον καί έχοντα έτι πλατύτερου τον γϋρον.

— ό Κ. Ούΐγγινς, δ Κ. Ούΐγγινς, σάρκα καί 
οστά φορών! κραυγάζει ό έκλαμπρότατος διευθυν
τής, βλέπων άπδ κορυφής μέχρι ποδών τδν πε
ριώνυμον τύπον τοϋ τώ δνόματι τούτω γνωστού γε
λοίου προσώπου.

— Σάρκα, πρδ πάντων, άπαντα, ό ύποκριτής 
χαιρετών μέ τδν πλέον κωμικώς αξιοπρεπή τρόπον’.

Καί άρχίζει άταράχως ν άπαγγείλη όλα τά μέ
ρη τά σοβαρώς γελοιαστικά τού προσώπου του.

Τούτου δέ άνήκοντος είς τήν ύψηλήν κωμωδίαν, 
δ ύποκριτής ήτο πλέον άπαιτητικδς παρά τδνχα- 
τί.αϊ6άτι>Γ καί τδν ιπποκόμον.

Δέν έδέχετο τήν πρότασιν παρά έπί διπλασίω 
μισθώ, έπί 4 200 δηλ. δραχμαίς κατά μήνα,

0 διρέκτωρ έδίσταζεν, άλλ οί φίλοι του, αύτό- 
πται τής σκηνής είπόντες αύτώ είς τδ ους δτι δέν 
υπάρχει άλλος κωμικός τοσοΰτον έπιτήδειος, τοΰ δέ 
Κ. Ούΐγγινς έπιστέψαντος τήν παράστασίν του διά 
μιάς περιδινήσεως (pirouette), ήτις άφίκετο είς τδ 
έπακρον τοΰ κωμικού.

— Δέχομαι τάς 4 0 λίτρας στερλίνας 1 είπεν δ 
θεατρώνης, καί έθεσε κάτωθι τού συμβολαίου τήν 
υπογραφήν του.

0 υποκριτής έλαβεν αύτό, τδ έδίπλωσε άξιοπρε- 
πώς, καί άπήλθε, ποιήσας τρεις υποκλίσεις, αΐ- 
τινες άνενέωσαν τούς μέχρι δακρύων γέλωτας τών 
παρεστώτων.

— Η σκωτική αύτη συνοδία είναι παράδοξος, 
είπε καθ’ έαυτδν δ διρέκτωρ. Ποϋ διάβολον πηγαί
νει νά χωθή ή ,ςύφυΐα ;

Καί δμως δέν Αίχεν ίδεΐ είσέτι τδν λαμπρό
τερου πάντων, τδν φοίνικα, ούτως είπείν, τής συν- 
οδίας, δστις ένεφανίσθη ένώπιόν του μετά παρέ- 
λευσιν ώρών τινων.

ό! ήν φοράν ταύτηνήτο τδ πρόσωπόν τού Food 
Barney, είς τήν κωμωδίαν Jork-Race Course.

Τδ πρόσωπόν ήτο έντελέστατον. Είχε τήν κό-

— Αφησε με, αύθέντα, είπεν ίκετεύων, νά κάμω 
αρχήν, άνευ συμφωνίας καί νά παραστησω αμισθί.

— Τοϋτο δέν θά σέ δώση ψωμί, έπανέλαβεν ό 
διευθυντής' προτιμώ νά σέ δωσω ολίγα χρήματα 
■διά τά έξοδά σου, έως ού έπιςρέψείς είς τήν επαρ
χίαν σου.

Καί έτεινεν είς τδν τεχνήτην ελεημοσύνην, τήν 
όποιαν οδτος άπέρ^ιψε. μετά περιφρονησεως.

ό Μάθιδυς έξήλθε τότε όριστικώς.
Ητο δ’ έτοιμος έκ τ ,, απελπισίας νά ριφθή 

είς τδν Τάμεσιν, έάν ό περ'.μένων αύτδν έν τή όδώ 
φίλος, δέν τώ έδιδε αγαθήν τινα συμβουλήν.

Τήν έπαύριον τδ κωμικώτερον πρόσωπόν έκοπτε 
τήν θύραν τοϋ διευθυντοϋ. Ητον ο άνθρωπος ού
τος είδος βλακδς, φορών συρτάς έμβάδας, έπεν- 
■δύτην παιδδς έχων-δ λαιμοδέτιον λυμένον καί μα-: 
χτρον συνεστραμμένου περί τήν κεφαλήν, κρατών δε 
τή χειρί μυίαν έκ πτερού καί σύρματος, ήν περιέ
στρεφε μετ ύφους τόσον σκαιοϋ, ώστε ή οικία όλη 
έπήγε καί ήλθε άπδ τά γέλοια.

Είς μάτην τώ είπον, ότι δ αρχών διευθυντής 
δέν έδέχετο’ προσποιείται τδν κωφόν καί εισδύει 
είς τά δωμάτια.

0 θεατρώνης έμβρόντητος,άναγνωρίζει τδν τύπον 
τών τοϋ λαού κωμωδιών, τδν βρεταννικδν Χα- 
ϊζαϊβάτι/Γ ή Γtparixor είς τήν έντελεστέραν αύτοϋ 
απλοϊκότητα.

Ακούει καί βλέπει τά παιζόμ,ενα υπδ τοϋ ά- 
γνώστου . . . Οικογένεια, φίλοι, ύπηρέται, άπαν- 
τες τρέχουν νά ίδοϋν τδ αιφνίδιου τοϋτο θέαμα... 
ό βλάξ, οίστρηλατούμενος, καταντά θαυμάσιος, με
γίστη ή έκπληξις πάντων' έκπληττόμενοι δέ θαυμά- 
ζουσι, θαυμάζοντες δέ ένθουσιώσιν, ένθουσιώντες δέ 
διαρρήγνυνται ύπδ σπασμωδικοϋ γέλωτος.

Εν ένί, δ διευθυντής έξω έαυτοϋ προσκαλεϊ τδν 
υποκριτήν νά τώ χαρίση τδ όνομα του.

— Τζδν Μίτζελλ, άπαντά ό κωμικός, μεταβάλ- 
λων μορφήν ώς διά μαγείας. Είμαι είς τήν διάθε- 
σίν σου, άν αί έκδουλεύσεις μου σέ κάμνουν.

Καί· ό διευθυντής, σπεύδων ύπογράφει συμβό- 
λαιον δι ού δίδονται είς τδν υποκριτήν είκοσι λί- 
ραι στερλίνα·. (600 δραχμ.) κατά μήνα.

Μετά παρέλευσιν μιάς ώρας, ένφ είσέτι άπαν- 
τες έν τή οικία ήσαν άνάστατοι έκ τοϋ συμβάν
τος, νέον τι πρόσωπόν έμφανίζεται, ιπποκόμος τις 
ήδη, ένδεδυμένος τά τοϋ έπαγγέλματός του, μέ 
τήν ς-λεγγίδα καί τδ μαστίγιόν του, έχων τά μαλλία 
σκόρπια, τήν μορφήν γελόεσσαν και φαιδράν, τήν 
γλώσσαν απύλωτου. . .

0 διευθυντής άναγνωρίζει τδ κωμικώτερον πρό- 
σωπον τής κωμικωτέρας κωμωδίας τοΰ Αγγλικού 
θεάτρου - Killing no murder (φόνος άνευ σκοτο- 
μοϋ).

Εύλογεϊ τδν αστέρα του, τδν άποστέλλοντα αύ- 
τώ δύο άρίστους υποκριτάς έν μια ήμέρα, καί συμ
φωνεί τδν ιπποκόμον έπί τώ αΰτώ μισθώ τού Γι· 
fwrlxov.
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σ.τιν τόσον τήν κεφαλήν τόσον
έμπεπηγμένην είς τούς ώμους, τό στόμα συνε- 
στέλλετο μετά ύφους τοσοΰτον ζωοόώς ματαίου, 
οί οφθαλμοί του, ήμικεκλεισμένοι, έρριπτον βλέμ
μα κρυπτόν τοσοΰτον αϋτάρεσκον, ώστε πας τις 
ένόμισεν οτι βλέπει την προσωποποίησιν, είς ενα 
καί τόν αυτόν άνθρωπον, όλων τών γελοίων καί 
όλων τών κινημάτων τών ηρώων τής ιπποδρομίας, 
τοΰ τούρφου δηλ. καί τοΰ σπύρτον (turf, sport).

Η παντομίμη καί ή απαγγελία ΰπερέβησαν την 
ένδυιζ,ασίαν καί την φυσιογνωμίαν. Ο διευθυντής 
είς τό έπακρον τοΰ ενθουσιασμού του, προσεκαλεσε 
τών γειτόνο/ν του τινά, μέγαν ιπποβάτην, ού ή- 
θέλησε νά συμβουλευθή τήν αρμοδιότητα. Τότε δή 
ή σκηνή παρ’ ολίγον νά μετατραπή εις τραγικήν 
καθότι ό σπΰρτ/iar έγνώρισεν εαυτόν τόσον εντε
λώς έν τώ υποκριτή, ώστε ΰπέλαβε τήν παράστα- 
σίν του ώς ύβριν καί τώ έζήτησεν ίκανοποίησιν....

Εννοείται οίκοθεν, δτι ήν τοΰτο ό μεγαλύτερος 
θρίαμβος τοΰ τεχνίτου .. . Εσυμφώνησεν άντί 40 
λίρ. στερ. ώς δ Κ. Ούΐγγ-νς; . .

Ημέρας τινας μετά ταΰτα, δ διευθυντής περιέ
μενε τούς τέσσαρας νέους ύποκριτάς του, είς έν- 
τευςίν τινα, ίνα διανείμη αυτοί ς τά πρόσωπά των, 
οτε ίδε άναφαινόμενον τον πτωχόν εκείνον Μά- 
θιους, 8ν τοσοΰτον άποτόμως είχεν άποπέμψει. Ο 
πρωτόπειρος υποκριτής προσαγόμενος ύπό τοΰ πρ»σ- 
τατεύοντος αυτόν συναδέλφου του, προσεποιεϊτο 
ήθος τι έτι μάλλον δειλόν καί άδέξιον ή τήν πρώ- 
την ημέραν . . .

— Τί ήλθες νά κάμης εδώ! τοΰ λέγει ό θεα
τρώνης μετά πλείονος παρά ποτέ περιφρονήσεως.

— Αύθέντα, αποκρίνεται δ υποκριτής, έρχομαι 
νά εκπληρώσω τάς συμφωνίας μου καί ν αρχίσω 
τά χρέη μου. . .

— Γνωρίζεις κάλλιστα, δτι δέν δύναμαι νά 
σέ προσλάβω, καί δτι ή υπηρεσία σου μ είναι ά
χρηστος . . . Περιμένω ενταύθα τέσσαρας πρωτα
γωνιστής τών οποίων ούτε τό νύχι αξίζεις . . .

— ii ! αύθέντα, μή έχης έννοιαν! τώ ύπέλαβεν 
ό Μάθιους. Δέν ζητώ καλήτερον, παρά νά κερ- 
δήζο> τάς 120 λίρας στερλίνας μου κατά μήνα χω
ρίς νά κάμω τίποτε. Εύαρεστηθήτε μόνον νά μέ 
προκαταβάλλετε τό πρώτον μ,ηνιαϊον. . .

Καί εμφανίζει τά τέσσαρα συμβόλαια, τό τοΰ 
Γερονίκου, τοΰ Ιπποκόμου, τοΰ Κ. Ούί'γγινς καί τοΰ 
Φονδ-Βάρνεη, συμβόλαια τά όποια ύπέγραψ&ν ό 
διευθυντής είς αυτόν τόν Κ. Μάθιους, δστις έλα- 
βεν άλληλοδιαδόχως τάς τέσσαρας ταύτας μορφάς, 
ιν αποόεις-ρ τι εδυνατο να πράξη.

Τις μένει εμβρόντητος είς τήν άποκάλυψιν ταύ
την ; — ό θεατρώνης μας.

— Σύ ήσο, σύ! εκφωνεί οπισθοδρομώ'/ τρίά βή
ματα καί θεωρών τόν θαυματουργόν υποκριτήν !

— Εγώ αυτός, κύριε, αποκρίνεται δ Μάθιους.
Καί άφαιρεΐ πάσαν αμφιβολίαν, έπαναλέγων μέ

ρος έξ έκάστου προσώπου, μετά τής αύτής τών 
προηγηθεισών ήμερων έντελείας.

—Ομολογήσετε,είπεν ό θεατρώνης είς τούς παρε- 
στώτας δτι ποτέ κανείς δέν μ,ετε'ποιήθη έπί τό γε- 
λοΐον ουδέ μετεμορφώθη τόσον άγνωρίστως !

Ο Μάθιους, καί ώς άνθρωπος άπολαύων ύπολη- 
ψεως καί ώς ύποκριτής θαυμαζόμενος, απέκτησε 
οΰχί εύκαταφρόνητον περιουσίαν. Ενώ, πεντηκον
τούτης άπέβαλε τόν ένα πόδα, παρίστα είσέτι καί 
άπέσπα μανιώδεις χειροκροτήσεις.

0 Μάθιους έδημοσίευσε πριν τοΰ θανάτου του, 
πολλούς τόμους περιέργων απομνημονευμάτων.

( κατά τό γαλλικόν ).

Η ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΡΖ.

Η γυνή αύτη, ής ή δίκη συνεκίνησεν άλλοτε ο>- 
λην τήν Ευρώπην άπεβίωσε τόν παρελθόντα μήνα 
έν Γαλλία. Θυγάτηρ συνταγματάρχου τής Αυτο
κρατορίας, ή Κ. Λαφάρζ, ούσα είσέτι Μαρία Καπέλ- 
λη, έζησεν ορφανή μητρός. Εχουσα γόνιμον τό πνεΰ- 
μα είς ραδιουργίας καί τήν φύσιν ρωμαντικήν, 
καθίστα τήν φύλαξιν αύτής δυσχερή, ΐπάνδρευ- 
σαν λοιπόν αύτήν μετά τίνος έργοστασιάρχου, ό- 
νόματι Λαφάρζ (Lafarge), μέσον προξενείας. Τοι- 
αύτη ένωσις καί εις τοιαύτας περιστάσεις, ήν’ ε
πόμενον νά φέρη τούς καρπούς της. Μετά Ιν έτος 
εσωτερικής πάλης, αντεγκλήσεων καί βίου ταρα
χώδους, ό Λαφάρζ αποθνήσκει. Η κοινή φήμη ά- 
πέδωκε τόν θάνατόν του είς δηλητηρίασιν. Εγένε- 
το έπομένως αυτοψία καί έκ χειμικής άναλύσεως, 
εύρέθη είς τά σπλάγχνα του ή παρουσία αρσενικού. 
Ερέθη δτι τό δηλητήριον έδόθη έντός πλακουντίων, 
καί επειδή δέν ένήογησε τοΰτο έπί τής ίσχυράς 
κράσεως τοΰ Λαφάρζ, έρρίφθη έπανειλημμένως τό 
φάρμακον είς τά ποτά αύτοΰ. Η Κ. Ααφάρζ συνε- 
λήφθη καί έφυλακίσθη. Δευτέρα δέ τις δίκη προσ- 
ετέθη εις τήν κυρίαν. Κατηγορήθη ή γυνή ώς ά- 
φαιρέσασα άδάμαντας ανήκοντας είς τήν οικογέ
νειαν Δεοτώ. Περίπτωσις δέ τις ρωμαντική έπηύ- 
ξησε τάς περιέργους ήδη περιπετείας τής δίκης. 
Εφωράθη αλληλογραφία τις καί σχέσις μεθ’ ενός 
νέου όνομαζομένου Κλαβώ. Οταν έζήτησαν νά τόν 
προσκαλέσωσι μάρτυρα, δέν τόν εΰρον- είχεν ανα
χωρήσει είς Αμερικήν.

Η ηλικία τής κατηγορουμένης, ή θέσις αύτής, 
ή έξοχος ώραιότης της, τό σπάνιον πνεϋμά της, 
τά μυστηριώδη περιστατικά τοΰ εγκλήματος, αί 
αντιφάσεις τών μαρτύρων, οί ένδοιασμοί τών χη
μικών, ή έλευσις τοΰ Κ. Ορφιλά και ό άνταγω- 
νισμός τοΰ ·Κ. Ρασπαίλ, ώς καί αϋ.τή. ή περι
γραφή τοΰ πύργου Γλανδιέ, όπου έπράχθη τό κα
κούργημα, πάντα ταΰτα συνέτρεξαν είς τό. νά δώ- 
σωσιν είς τήν δίκην ταύτην υπερφυσικήν τινα 

■δώιν. Η Ευρώπη προσήλωσε τήν προσοχήν αυτής. 
Αί εκθέσεις τών δικαστικών .εφημερίδων άνεγι- 
νώσκοντο μετ απληστίας είς τάς όδούς, είς τάς 
αίθούσας, είς τά υπερώα, είς τά έργοστάσια. Ούδέν 

άλλο ήσχόλει τά πνεύματα. as,» υ,.ηρχον πλέον ούτε 
συΐΐηρητικυί ούτε αντιπολιτευόμενοι, ούτε πολιτι
κοί, ούτε φιλολόγοι, ούτε τέχναι, ούτε έπιστήμαι, 
ούτε βιομηχανία, ούτε καταλλαγή, ούτε έμπόριον 
αλλά μόνον καπι.ίΛισταί κιι'ι άκτικαπεΛ.ίιαταί' 
ώς παρ’ ήμϊν κατά τινα θεατρικήν εποχήν δεν 
ήσαν είοιή βαποισταί χαι άιτιϋασσισταί, ή ιιαρ- 
κεΓ.ιησταΐ καί άι τιααρκιζιηοται. Η ήρωίς τοΰ 
Γλανδιέ, ως ώνόμαζον τήν Κ. Λαφάρζ, άπερρόφησε 
τήν προσοχήν δλοκλήοου τοΰ κόσμου.

Τεμάχια έπιστολών της, άναγνωσθέντα έν ταϊς 
συνεδριάσέσιν, έφερον είς τό έπακρον τόν ένθου- 
σιασμόν τών υπέρ αύτής φανατικών. Αλλά μ ολην 
τήν άνάπτυξιν ταύτην τής συμπάθειας, ή Κ. Λα
φάρζ κατεδικάσθη είς κάθειρξιν διά βίου. Μετά 
τήν άπόφασιν ταύτην, ή έφήμερος αύτής φήμη έ- 
λητμονήθη ύπό πάντων. Εξέδωκε μ///yiura, 
τα όποια δέν ήσαν όποια άνεμένοντο.

Τπέστη δέ τοΰ εξιλασμού της τά έτη έν τή έρ- 
γασία, έν σιγή καί έν δάκρυσι, φερομένη άπό ειρ
κτής είς ειρκτήν.

Ελευθερωθεΐσα άπό τινων έτών, διήγε, τής ειρ
κτής έξελθοΰσα, βίον σιωπηλόν καί άπόδημον. 
Μαρανθεισα πριν τής ίήλικίας, κύπτουσα ύπό τήν 
θλίψιν, τάς λύπας, τόν κάματον καί ίσως τάς τύ
ψεις τοΰ συνειδότος, έτελεύτησε τόν βίον, πλή
ρης θρησκευτικού αισθήματος καί μετανοίας.

Ζώσα έπησχόλησε τήν Γαλλίαν διά τοΰ εγκλή
ματος της, άποθανούσης δέ θαυμάζονται ήδη πάνθ’ 
όσα έγραψε καί έμενον μέχρι Ίοΰδε άνέκδοτα. 
θαυμάζεται δέ πρό πάντων έπιστολή τις αύτής 
γραφεϊσα πρός τόν κουρέα ποιητήν Zaapsr, τόν 
όποιον εσχάτως ύπερεπήνεσεν ή Γαλλική ακαδη
μία. Τής έπιστολής ταύτης, ήτις κρίνεται ώς αρι
στούργημα κριτικής καί γλώσσης, πειρό μέθα νά 
μεταφράσωμεν καί ημείς ένταΰθα τεμάχιά τινα, 
χάριν τών άναγνωστριών μας, εις άπόδειςιν οτι 
τό ώραϊον φΰλον όχι αόνον το τοςον καί τά βέλη 
τοΰ έρωτος, άλλά καί τόν γραφικόν κάλαμον έξαι- 
σίως δύναται νά κρατήση είς χεΐρας.

» Ελαβον φίλε τήν έπιστολήν σου καί τάς θαυ
μάσιους ποιήσεις σου, καί άπό δύο ήμερών ζώ κατά 
μόνας μετά τής μούσης σου.

« Τί λοιπόν! έζήτουν ίνα πληρώσω τήν Βοη
μίαν μου, τούς μεγάλους άνδρας τών παρελθου- 
σών γενεών, μεγάλους ποιητάς ξένους, . . . Συγ
γνώμην! ενώ σύ έθρήνεις έπί τοΐς παθήμασί μου, 
εγοο δέν προσέκλινον ενώπιον τής μεγαλοφυίας 
σου . . . Αλλά, νά σ ομολογήσω παν τό άδικόν μου; 
Εφρόνουν οτι ή μοΰσά σου .έψαλλεν είς γλώσσαν 
ξένην δι’ έμέ. ’Αλλ’ άνοίγουσα τό βιβλίον, άμα 
σή πρώτη στροφή, κατέμαθον τήν άπάτην μου. Σ έ- 
νόουν, σ έθαύμαζον, έκλαιον, δταν έκλαιες, καί 
έμειδίων, δταν έμειδίας ! όποϊον θαυμάσιον έ- 
λεγεΐον ή Μά.ΙτροΊ όποϊον βουκολικόν ποίημα ή 
-46οΐ·γ.{ο. Εν τή πρώτη άφικνεϊσαι εις τό ύψος 
τοΰ έρωτος, χωρίς νά κρούσης ούτε μίαν τών χορ
δών τοΰ άκρατήτου πάθους. Οποία άγνότης, καί 

δμ,ως όποια νωχέλεια, όποια τρυφέρότης! δέν εί
ναι έκφρασις τοΰ πυρός τής καρδίας, άλλ’ αύτή ή 
ζωή, ή θρησκεία, ή άρετή- ή τάλαινα έκείνη 
άθώα δέν ζή διά ν’ άγαπά, άλλ’ άγαπα όιά ra Cr/.

« Αφίνεις αύτήν άπαίδευτον καί ταπεινήν, άλλ’ 
έπειδη έποίησες αύτήν άγαθηχ^ τήν εύρίσκομεν 
ζογον. Δεν έχει τό πνεύμα έκεϊνο, όπεο ό κόσμος 

ιόει εις τας κόρας του, ως δώρον λαμπρόν, άλ
λά ψευδες κ·αί μάτάίον. Γυνή, έπροικίσθη καί αύ
τη ώς πάσαι αί γυναίκες, τό nreHfia τ&κ αίσθη - 
μάτωχ της. ό έρως της είναι ώς τό άρωμα τών άν- 
θέων. Αί άρεταί της περιλαμπρύνουσιν αύτήν διά 
τοΰ φω ιερού έκείνου άοράτου κύκλου, δστις είναι 

'ής ψυχής, ήτις θέλγει τάς καρ- 
αύτάς, φεύγει

ή καλλονή 
δίας καί 
ματα τών

■ροσέλκει αύτάς, δέ τά ομ- 
δσοι δέν έχουσι βλέμμα πατρός, ποιη- 

τοΰ ή έραστοΰ. Γράφουσα τήν Μά.Ιτρυ, ή μοΰσά 
σου έγένετο παρθένος καί χριστιανή, ποιοΰσα δέ 
τήν Αβούγ.Ιη έστολίσθη φιλαρέσκως μέ τούς έξ 
ες ίων καί ρόδων στεφάνους, οιτινες έκόσ^αουν άλ
λοτε τόν Τίβουλον, τόν Ανακρέοντα, τόν ’Οράτιον.

( Ενταύθα ή Κ. Ααφάρζ αναλύει τήν διάλεκτον 
(patois) τοΰ ποιητοΰ, ώς ήθελεν είπεϊ ό παρ’ήμϊν 
λόγιος, δημοτικήν γλώσσαν, __ 2____
τό οιραϊον ώς τό φως, εισδύει είς τά πάντα 
πανταχοϋ διασώζει τά θεϊα δικακόματά του. 
επί τοΰ άργίλλου άποτυπούμενον, τό ώραϊον 
ταβά) λει αύτόν είς χρυσίον.»

καί άποδεικνύει ότι 
καί 
Καί 
με

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΑΡΧΙΔΙΚΑΣΤΗΣ ΧΟΑΤ.

Κατά τά τελευταία έτη τοΰ 1 7ου αίώνος, γυνή 
τις έςηκοντοΰτις ένεφανίσθη ένώπιον τών Συνέδρων 
τοΰ Οςφορδ κατηγορουμένη έπί μαγεία. Εφερε δέ ή 
πράςις τής κατηγορίας ουτω, ότι τ,ν χάτογος ενός 
βασκανίου(amiilettejxai τοΰτοτή έδιδετήνύπερφυά 
δύναμιν τοΰ νά θεραπεύη ή νά φέρη είς άσθένειαν 
κατ αρέσκειαν τά κερασφόρα ζώα καί τούς άνθρώ- 
πους.Πάμπολλοι δέ μάρτυρες κατέθετον μεθ όρκου 
ότι είχον γίνει θύματα τής μαγείας της.

Οί ένορκοι παρωργισμένοι άνυπομόνουν, έωσοΰ 
κηρύξωσιν αυτήν ένοχον, καί ούδείς δικηγόρος 
ϋψονε τήν φωνήν ύπέρ τής δυστυχούς έκείνης γυ- 
ναικός, ήτις τεταραγμένη άπό τήν μεγαλοπρέπειαν 
τοΰ δικαστηρίου, καί έκ τοΰ τρόμου ημιθανής, δέν 
ύπερασπίζετο είμή^μέ άρνητικάς φράσεις διακο- 
πτομένας άπό λυγμούς καί δάκρυα. Σιωπή βαθεϊα 
έπεκράτει είς τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων, δτε 
ό Πρόεδρος έλαβε τόν λόγον ϊν’ άρχίση τήν συζή- 
τησιν.

— Ας μοί δίίθή,,είπεν ούτος, τό βασκάνιον τό 
εύρεθέν είς τήν κατηγορουμένη-/.

Καί υπάλληλός τις τοΰ δικαστηρίου ύ^ήκουσε. 
Μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξις καί ή άποστροφή τών 
περιεστώτων. Ηπόρησαν πώς εις άρχιδικαστής έ- 
τόλμα νά έγγίση ένώπιον τών δικαστών καί τού 
πολυπληθούς ακροατηρίου έν άντικείμενον άνήκον
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είς τού; δαίμονας. Το αντικείμενου δέ τοϋτο ητον 
θυλάκιόν τι έκ πανίου, ρερυπωμένον ένεκα τής 
πολλής χρήσεως’ ό πρόεδρος έσχισε μέ μαχαιρίδιον 
τά βρωμερόν έκεϊνο περικάλυμμα και εύρεν έντός 
τοϋ θυλακίου τεμάχιον αρχαία; περγαμηνής έν 
μέσω τή; όποιας ήν έπιγεγραμμένον άρχαϊον ελ
ληνικόν γνωμικόν.

Πάντων οί οφθαλμοί ΐσταντο προσηλωμένοι εις 
αυτόν καί δ θαυμασμός καί ή γενική περιέργεια 
ηΰξησεν, δτε εις την θέαν τών διαβολευμένων καί 
καταχθονίων λέξεων, άκτίς χαράς έλαμψεν έπί τοϋ 
προσώπου τοϋ προέδρου, οστις ύψών προς ου
ρανόν τούς οφθαλμούς του, έσπόγγισε μέ τρέμου- 
σαν χεϊρά δύω δάκρυα έπί τών παρειών του 
ρεύσαντα.

— Κύριοι ένορκοι, είπεν έπί τέλους μέ φωνήν 
συγκεκινημένην. Ας εύχαριστήσωμεν άπαντες τήν 
θείαν πρόνοιαν, ήτις μάς έσωσεν άπδ τήν αισχύνην 
καί τήν τύψιν μιάς αδίκου άποφάσεως’ ή γυνή αΰτη 
είναι αθώα τοϋ εγκλήματος τό όποϊον τή προσά
πτεται, καί δλίγαι λέξεις πρός έξήνησιν θέλουσιν 
έξαρκέσει όπως σάς πείσωσιν.

Είς τάς λέξεις ταύτας ή προσοχή έγεινεν έτι 
μεγαλητέρα’ καί αύτή ή κατηγορουμένη άναλαμ- 
βάνουσα έκ τής ταραχής της έφερε τήν χεϊρά έπί 
τοϋ μετώπου της, ώς ν άνακαλέση παλαιάς ανα
μνήσεις καί "στατο άκροαζομένη.

— Προ τεσσαράκοντα και έπέκεινα ετών, έξη- 
κολοόθησε μέ ήθος σοβαρόν, νέοι τινές σπουδασταί 
τοϋ όξφορδ έφυγον ημέραν τινά έκ τοϋ Πανεπιστη
μίου δπως καταναλώσιοσι εις μωράς εύωχίας, τά 
όλίγα χρήματα τά όποϊα εΐχον. Αφοΰ κατεξό- 
δευσαν ταΰτα, άπεχωρίσθησαν δμόσαντες μεταξύ 
αύτών τήν πονηράν άπόφασιν, τοϋ νά εξακολου
θήσω έκαστος τήν άκόλαστον ταύτην ζωήν δι’ έ- 
ξόδ ιον τοϋ πρώτου τον όποϊον ήθελεν απαντήσει.

« Το εσπέρας τοϋ χωρισμού των, είς τών νέων 
έκείνων έφθασεν εις το ξενοδοχεϊον μικρού χωρι- 
δίου, καί μολονότι δέν ήτο κύριο; ενός λεπτοϋ, 
έλαβε μολοντούτο τήν άναίδειαν νά συστήση τον 
ίππον του είς τον υπηρέτην τοϋ σταύλου καί νά 
ζητήση δείπνου καλόν, καί κλίνην αναπαυτικήν. 
Ενώ ούτος έμηχανεύετο νά εύρη τον τρόπον δι’ ού 
ν άπαλλαχθή τής πληρωμής τών εξόδων, είδε 
νεάνιδα μαζευμένην παρά τήν πυράν τής έστίας. 
Ητον αΰτη ή κόρη τοϋ ξενοδόχου, ήτις κατ’ έκείνην 
τήν στιγμήν είχε καταληφθώ άπό σφοδρόν παρα- 
ξυσμδν πυρετοϋ. Ερωτήσας έμαθε δτι πρό ένός 
έτους έτυραννεϊτο άπο τήν σκληοάν ταύτην νόσον 
καί δτι όλα τών Ιατρών τά θεραπευτικά δέν είχον 
επιφέρει είς αύτήν ούδεμίαν βελτίωσιν, ένώ οί 
γονείς αύτής μάτην έξώδευον άπειρα χρήματα εί; 
συμβούλια καί φάρμακα.

Τοιαύτη διήγησις ένέπνευσεν είς τόν νέον σπου
δαστήν τοϋ Οξφορδ τήν ιδέαν τοϋ νά ώφεληθή τής 
εϋπιστίας και δυστυχίας τών άγαθών έκείνων αν
θρώπων, καί νά έξέλθη τοϋ λάκκου τόν όποϊον διά 
τών χειρών του άνώρυξε.

— Σάς υπόσχομαι νά θεραπεύσω τήν κόρην σας, 
τοΐς είπε, και σχίσα; έκ τίνος βιβλίου, λωρίδα 
περγαμηνής έσυρεν έπ αύτής λέξεις τινας, άνέρρα- 
ψε μετά τοϋτο τό φυλακτήριον έκεϊνο εις πανίον 
και παρηγγειλε τήν ασθενή νά φέρη αύτό εις τόν 
κολπον της, μεχρισοϋ ίαθή. Εν τούτοις ή έκ πε- 
ριστασεως, ή διότι τό τοιοΰτον έπενήογησε είς 
τήν φαντασίαν τής νεάνιδος, διαρκούσης τής έ- 
βόομάδος καθ ήν ό νέος έμεινεν είς τό ξενοδο- 
χεΐον, ό στορετός δέν κατέλαβεν πλέον αύτήν’ δτε 
δέ ούτος ήθέλησε ν άναχωρίση έζήτησε μετά τόλ
μη; τόν λογαριασμόν τοϋ χρέους του’ άλλ οί ξε
νοδόχοι του άπεποιήθησαν νά δεχθώσί τι παρ αύ- 
τοΰ, μάλιστα εύχαριστοΰντες αύτον, τόν έζήτησαν 
και συγγνώμην δτι δήθεν δέν ήσαν εύποροι διά νά 
δωσωσι πρός αύτον μικρόν δείγμα τής εύγνωμο- 
σύνης των.

« Κύριοι ένορκοι, τδ Ουλάκιον έκεϊνο τδ όποϊον 
ό μαθητής τοΰ όξφορδ έδωκε καθ’ 8ν είπον τρόπον 
πρδ τεσσαράκοντα έτών είς τήν ασθενή νέαν, είναι 
τοϋτο τδ φυλακτήριον διά τήν κατοχήν τοΰ όποιου 
κατηγορεΐται ή γυνή αΰτη, καί είς τδ όποϊον οί 
μάρτυρες άποδίδουσι δύναμιν υπεράνθρωπου, ή 
νέα εκείνη είναι αύτή ή ιδία κατηγορουμένη, καί 
ο μαθητή; τοΰ όξφορδ οστις κατεχράσθη τής εύπι- 
στίας της είμ’ έγώ. »

Μετά τήν δμολογίαν ταύτην, άπελύθη άνευ άπο
φάσεως ή γυνή, καί έκτοτε οί Σύνεδροι τής Κομη
τείας τοΰ όξφορδ δέν έδίκασαν πλέον ούδένα 
έπί μαγεία.

(μετάφρασις) A. Β. Β.

------------------■»—ar->-- ------------------------------

ΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ.

Ω σ έ /θυμούμαι! κύκλω σου 
0 κόσμος έμειδία, 
ότε, νερά προσπλέουσα 
Γαλήνια καί λεϊα, 
Αλλην ώς σέ δέν έβλεπες 

Εύδαί μονά θνητήν.

Είς άνθη τότε ρόδινα 
Εκρύπτετο τδ μέλλον,
Καί, κτήμα τής αγκάλης σου, 
Τδ ζεΰγος τών άγγέλων 
Χαράν είς τήν καρδίανσου, 

Ενέχεε διττήν.

Τ’ άθώα! δεξιούμενα 
Εζύγονον τά χείλη 
Είς συναφήν, καί άγγελος 

j Τδν άγγελον έφίλει,
Κ έκάλλυνε τδ σύμπλεγμα 

Η χάρις τ ούρανοΰ.

Ενώ τά παριέβαλλες
Είς τήν θερμήν άγκάλην . . . 
fl ! τίς νά είπη δύναται 
Τοΰ στήθους σου τήν πάλην, 
Τών οφθαλμών τήν έκφρασιν, 

Τδ σκίρτημα τοΰ νοΰ ;

Καί τότε, ώς μεθύουσα, 
Ούράνιζες τδ βλέμμα, 
Καί λόγους κατανύξεως 
Απήγγελλε; ήρεμα’ 
0 νοΰς πετών συνώδευε

Τήν φλόγα τής ευχής.
(Φυλλ.άδιον 4 τόμ. ΣΤ’.)

Τής γης δέν ήσο κάτοικος,
Ούδέ θνητής όμοια, 
δτε τήν νύκτα μέριμνα
Σ’ έξύπνιζε γλυκεία, 
Κ ήτένιζες τά τέκνα σου" 

Είς έκστασιν ψυχής.

Ω δυστυχή! σ’ έλάνθανεν 
Η μοίρα τοΰ άνθρώπου, 
Ητις, ώσάν είς ένεδραν, 
Κρύπτει τδν όφιν, δπου 
Μοσχοβολούν τ’ άρώματα 

Λειμώνων ανθηρών.
Φεΰ! ζοφερά τδν οίκόν σου 

Ετύλιξε σκοτία, 
Κ έσκόρπισε τοΰ μέλλοντος 
Τά ρόδα τρικυμία, 
Εμπρός σου έξελίσσουσα 

Απαίσιου παρόν.

Εμπρός σου μαύρος κ’ έρημος 
0 κόσμος έπεφάνη !
Εχώρισε τδ ζεΰγός σου 
Τής Μοίρας ή δρεπάνη,
Καί τώρα; . . . τώρα δάκρυα 

Καί θρήνοι φλογεροί!
0 γέλως τώρα τρέπεται 

Είς αλγεινήν οδύνην, 
0 ΰπνος φεύγει, δύστηνε, 
Τήν άχαρίν σου κλίνην, 
Ενθα, ψυχή; μαρτύριον, 

0 πόνος γρηγορεϊ.
Γ. X. ΖΑΑΟΚΩΣΤΑΣ.

ΟΤΪΑΛΙΑΜ ΒΟΡΔΣΒΟΡΘ. Π-/
Λύ-Ινώς ποιητές τής Ά γγΛίας.

Τδν περίφημου Σούθεΰ ποιητήν Αγγλον διεδέξατο 
ό Ούίλλιαμ Βορδσβδρθ, γεννηθείς τδ 1770 είς Κο- 
κερμουθ τής Κυβερλάνδης’ διεξελθών έν τάχει 
τάς φιλολογικά; σπουδάς του, περιήλθε νέος έτι, 
τήν Ιταλίαν, τήν Γαλλίαν, τήν Ελουητίαν καί τήν 
Γερμανίαν, περί ών έδημοσίευσεν επομένως τοπι- 
κάς περιγραφάς.

0 ποιητής ούτος είν’ έκ τών διασημοτέρων Αγ
γλων, καί έργα του άριθμοϋνται τά επόμενα desci ι- 
ptive sketches in verse, 1793 ( Ποιητικαί περι- 

; γραφαί ) An evening Walk 1793 (Εσπερινός 
[περίπατος. διάφοροι ποιήσεις 1798. Εςακο- 
λούθησις τοΰ πολέμου έπι τής Πυρρηναϊκής χερσο
νήσου 1809. The excursion (ή εκδρομή) άπό- 
σπασμα ποιήματος έπιγραφομένου The Recluse

Λίάφοροι 
τοΰ πολέμου έπί

.. ποιήματος έπιγραφομένου 1 he Recluse 
(ή μοναχή)1 1814. The white Doc. Kyi-
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ΟΤΪΛΛΙΑΜ ΒΟΔΣΒΟΡΘ.
stone 1815. Peter Belle και The Wagonez 
1S19 κα1. άλλα ποικίλα άσμάτια.

At ποιήσεις τοϋ Βορδσβδρθ έπιδεικνύουσι πνεύ
μα πλούσιον, φαντασίαν δημιουργόν, καί αίσθημα 
βαθύ’ εξοκέλλει δ’ ένίοτε μέχρις ευτραπελίας τίνος 
παιδικής εϊς τήν τάσιν του πρός τήν αφέλειαν 
τής έκφράσεως, καί ιδίως εϊ; τό διηγηματικόν ύ
φος' επειδή δέ αύτός και δ Κολερίτζ συχνάκις εις 
τάς ποιήσεις των περιγράφουσι τάς λίμνας τής 
Κομητείας Βεστμορελάνδ, ώνομάσθησαν υπό τών 
άλλων διά τούτο Lake-poetes (λίμνης ποιηταί') 
ή ποιηταί τής λιμναίας σχολής.

Ο πρωθυπουργός Ροβέρτος Πήλ έτίμησε τόν 
ποιητήν τούτον και τόν κατέστησε διάδοχον τού 
Σούθεϋ παρά τή αύλή.

Άπεβίωσε δε κατα τό παρελθόν έτος.

1. Γ.
------------ 8J--------------------------------------------

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.

’Οχτώβριις.

Τρεϊς μήνας ό αγαπητός ήμών Βασιλεύς άπεδή- 
μει τής Ελλάδος. Απεδήαει δέ χάριν τής πασχού- 
σης υγείας του, τής οποίας βελτιωθείσης αι
σίως, έπανήλθεν άπό τής 21, έν τώ μέσω τού πο- 
θούντος αύτόν λαού του.

ΙΪ Α. Μ. περιεμ,ένετο άπό τής παρασκευής. Από 
τής ήμέρας έκείνης τά πάντα προητοιμάσθησαν 
πρός υποδοχήν του. Καί ή κυβέρνησις, καί οί δή

μοι των Αθηνών καί τού Πειραιώς έσπευσαν νά 
ύποδεχθώσι προσηκόντως τόν Ανακτα, έπιστρέφον- 
τα εις τούς κόλπους τού έθνους του. Αψίδες λαμ.- 
πραι ήγέρθησαν είς Πειραια καί Αθήνας, πυροτε
χνήματα, πυρά ήτοιμάσθησαν εϊς εορτήν τής επα
νόδου του. Τήν τρίτην τέλος, περί τήν 8 ώραν 
τής εσπέρας κροτεί τό πρώτον κανόνιον' « ό Βα
σιλεύς ! ό Βασιλεύς μας έρχεται » ήκούσθη- 
σαν κραυγαί πανταχόθεν, καί αμέσως ή Βασιλι
κή άμαςα, φέροεσα τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν ή- 
λασε διά τής οδού τού Ερμου, σπεύδουσα είς Πει
ραιά. Ολη ή πόλις τών Αθηνών ήγέρθη χαί έτρε- 
ξεν έν άκαρεί ίνα υποδεχθή τόν Βασιλέα επανερ
χόμενου.

Εν Πειραιεί έφωτίσθη ό λιμήν καί τά πολε
μικά πλοία, εθνικά τε καί ξένα, έσημαιοστολίσθη- 
σαν, έφωτολαμπρύνθησαν καί διά κανονοβολών 
καί πυροτεχνημάτων έχαιρέτων τήν έλευσιν τού 
Βασιλέως, καί δτε δέ άπέβη εις τήν παραλίαν, έν
θα ύπεδέχθησαν Αύτόν υπουργοί, πολϊται, αί έπι- 
τροπαί τών Βουλών, ζητωκραυγαί ένθουσιώδεις έ- 
πλήρωσαν τδν άέρα. ΜΑ. Μ. μετά τής Βασιλίσσης έ- 

' φθασαν είς Αθήνας περί τήν 11 καί 1 [2 ώραν τής 
νυκτός, συνοδευόμενοι μέχρι τών ανακτόρων των 
ύπό άτελευτήτων ζητωκραυγών, ύπό πυρών καί 
πυροτεχνημάτων.

Ούτω λοπόν, ή Ελλάς, ποθούσα άδιαλείπτως 
τδν Βασιλέα αύτής, είδε περιχαρής έπανακάμπτον- 
τα είς τούς κόλπους της τδν πεφιλμένον αύτής 
Ανακτα, τού όποιου καί τήν καρδίαν και τάς 
άρετάς έξετίμησε καί ήγάπησε πάντοτε.

Ω! τού ωραίου, άλλά καί άστατου κλίματος τής 
Αττικής, ΐδού διατί άστατοι ήσαν καί οί προ
πάτορες ήμών Αθηναίοι, διατί είσιν άστατοι καί 
οί νύν ! Οί δύω μετοπωρινοί μήνες ήσαν χαρά 
Θεού ! Οί καύσωνες τών τελευταίων ημερών τοΰ 
Ιουλίου επανήλθαν, καί έάν έπέβλεψε κρυερδν καί 
ύετώδες ό χειμών, άλλ ήτο τδ βλέμμα του πα
ροδικόν. Ημέραι πάλιν εύορόσυνοι άνέτειλον, έ- 
μειδίων δέ, ώς εις πρώτην άνοιξιν, οί άγροί, έ- 
μειόία ό ούρανδς, ή βλάστησις . . -

Αίφνης, καθ’ εσπέραν τινά τού καλού Οκτω
βρίου εσπέραν τρίτης (ήτο 14 τού μηνδς) νέφη 
σκιάζουσι τδν ορίζοντα, έπαπειλεΐται ύετός, καί, 
ένώ τού ούρανού οί καταράκται άνοίγωσιν, ενσκή
πτει αίφνης, κεραυνού δίκην, λαίλαψ τρομερά κα1. 
μανιώδης καί άνακυκά θάλασσαν καί ανατρέπει παν 
τδ έμποδών.

Οί πιστεύοντες τού Προφητάνακτος τδ ρήμα,δτι 
Κύριος έστιν ό έπιβλέπων έπί τήν γήν καί ποιών 
τρέαειν αύτήν, πιστεύουσι δίκαια. Τά στοιχεία 
μόνα, δσον καί άν μαίνωνται, δέν έχουσιν ίσχύν 
τοιαύτην, ώστε άνατρέψαι καί καταστρέψαι τά 
πάντα, έάν μή άπολύση αύτά χειρ Κυρίου έπί 
τήν παοανομούσαν καί άνοηταίνουσαν ανθρωπό
τητα.Κατά τήν φρικώδη έκείνην στιγμήν τής λαίλα- 

πος (ήν όρθώς κατ’ έννοιαν, άν δχι καί κατά γραμ
ματικήν, έγραψαν άρσενικώς αί εφημερίδες, διότι 
συμφοράς τοιαύτας δχι τδ θήλυ, τδ γλυκύ καί 
■ήμερον, άλλά τδ άρρεν γένος δύναται μόνον νά 
διαπράξη) κατά τήν φρικώδη λοιπόν έκείνην στιγ
μήν, τρόμος κατέλαβε πάντας καί έπίστευσαν πολ
λοί δτι ήλθεν ή συντέλεια τού αϊώνος καί έτοί- 
μην βλέποντες τήν άπώλειάν των « μ-νήσθητί μ.ου 
Κύριε » άνεβόων. ’Επί. τέσσαρας ώρας έβόϊζε μα- 
νιωδώς ό άνεμος καί έσείετο γή καί στερέωμα. Ού- 
δέποτε μνημονεύεται συμβασα εϊς Αθήνας κα- 
ταιγίς τοιαύτη. Οτε δέ, τήν αυγήν, διεγέλασεν 
ιλαρά καί γαλήνιος ή ημέρα, έγένετο καταφανής 
πάσα ή προξενηθεϊσα καταστροφή. Πλείσται οίκίαι 
έβλάβησαν, στέγαι ναών έκ μολίβδου άνάρπαστοι 
έγένοντο, καί πρόρριζα κατέπεσον δλα τά αρχαιό
τερα καί τά υψηλότερα δένδρα, ών αί κορυφαί, 
νόσω διήρκει ή καταιγίς, έκρότουν καί συνεκρού- 

οντο καί έκυπτον μέχρι γής.
0 Πειραιεύς παρέστησε θέαμα οίκτρότατον. Η 

ακτή άπασα έκαλύπτετο άπδ συντρίμματα λέμ
βων καί πλοιαρίων, ώς άν τήν ύστεραίαν κατακλυ
σμού τίνος παγκοσμίου. Εφείσθη όμως τών είς τδ 
Ildrdeor δένδρων, πρεσβείαις καί ίκεσίαις . . . τής 
Δημοτικής άρχής τού Πειραιώς. Δέν λέγομεν δέ 
περί τών μεγάλων πλοίων, δσα συνετρίβησαν, καί 
τών άπωλεσθέντων άνθρώπων, ούδέ περί τού ναυα
γίου τής κορβέτας Ju.aJ.iac, τήν όποιαν ή καται
γίς έξώθησε κατά τής σαλαμινίας άκρας. Εναυά- 
γησε δέ ή χαρίεσσα ημιολία, διότι μεταγαγούσα 
πρδ μικρού είς Ναυπλίαν έρασμίαν τινά νεάνιδα, 
δέν ήθέλησε μετά τδ γλυκύτατον έκείνο φορτίον νά 
δεχθή φορτίον άλλο' ευτυχώς έξώκειλεν έπί άμμου 
καί αί συμπλέουσαι οικογένεια! καί τδ πλήρωμα, 
παρεκτδς δύο δυστυχών, έσώθησαν" κατεποντίσθη- 
σαν δέ τά κομιζόμενα έκ Ναυπλίου πυροτεχνήματα 
περί ών διέλαβον τά Χρονιχά.

Τήν εσπέραν δέ τής ύστεραίας, λαμπροτάτη, ώς 
ουδέποτε, σελήνη άνέτειλεν εϊς ούρανούς .... Ε- 
μειδία τδ πρόσωπον αύτής ιλαρόν, ώς νά έφώτι- 
ζεν έρωτας καί υμεναίους καί δχι καταστροφάς καί 
ναυάγια ! Καταγελά ό ούρανδς πάντοτε, δ σκληρός, 
είς τά παθήματα τών άνθρώπων !

Αλλά τις ό γίγας, τίςό Τιτάν ούτος,δστις εκεί, 
κατά τδν Ιλυσσδν, κείται μέγας μεγαλωστί ; Μή 
ό Ζευς έκεραύνωσεν αύτδν άπδ τού Ολύμπου, καί 
ό Πατήρ άνδρών τε θεών τε έπάταξε τήν αυθάδειαν 
καί τδ άγέρωχον αύτού ;

Μία τών στηλών τού μεγαλοπρεπούς έκείνου ναού 
του, μία τών στηλών, ήτις, ώς αί άδελφαί αύτής, 
έγένετο μάρτυς συμβάντων είκοσιδύο καί επέκεινα 
αιώνων, μάρτυς τής δουλώσεως τών Αθηνών καί τής 
έλευθερώσεως αύτών, καί τήν όποιαν έσεβάσθησαν 
όλοι ορτοι οι αιώνες καί πάσαι αί έπί τής Ελλά
δος διελθούσαι καί έκλείψασαι φυλαί' ήτις διεσώθη 
άπδ τδ δρέπανον τού πανδαμ,άτορος Χρόνου, άπδ 
σεισμούς, πολέμους καί καταστροφάς, πέπτωκεν 
εν μ·.$ νυκτί, καταρριφθεϊσκ ύπδ τής σφοδρής έκεί

νης πνοής τής καταιγίδος. Τήν αύγήν, αί δεκαπέν
τε άλλαι άδελφαί αύτής έστράφησαν καί έζητησα* 
αύτήν, καί οϋχεύρον.

ί 2! άν έδύνατο, λαμβάνουσα αίφνης ψυχήν καί 
λαλιάν άνθρωπίνην νά έγερθή ή προαιώνιος αύτη 
στήλη καί ν άφηγηθή, πάνθ’ δσων έγένετο μάρτυς 
καί τούς παλμούς,όσους άλλοτε έπαλλε τδ πέτρινου 
στήθός της, καί τά δάκρυα, οσα έχυσεν άπδ τών 
λίθινων βλεφάρων της, (διότιδχι μόνον τών άνδρών, 
άλλά καί τών μνημείων δ βίος είναι βίος δακρύων) 
έποποι'ίαν ήθελε ραψωδήσει μεγάλην καί φοβε- 
ράν. Γενεαί άνθρώπων, έθνη δλα ήλθασι καί πα- 
ρήλθον, άλλ αύτή έμεινεν ασάλευτος καί ύψαύχην 
έπί τής βάσεώς της, καί τοσοϋτον ή ζωή τού πα
ρελθόντος μετουσιώθη έν αύτή, ώστε πεπτωκυία 
ήόη, φαίνεται άληθώς ώς σώμα ανθρώπου τίνος νε
κρού, δπερ άταφον κείται. Αλλ , ώς ή Ελλάς, μεγά
λη είσαι πεσούσα, ώς ήσο μεγάλη καί έγειρομένη.

Εκ δεκαοκτώ σπονδύλων συνέκειτο ή στήλη 
καί αί μέν δύο τής βάσεως έκλιναν μ,όνον, αί δέ 
δεκαέξ έπεσον ή μία παρά τήν άλλην καί συνεχό
μενα! άλλήλαις, ώς — καί μετά θάνατον μή θέλου- 
σαι νά χωρισθώσιν, αφού δισχίλια έτη συνέζησαν, 
συνεδάκρυσαν καί συνανέπνευσαν όμού. Ερασμία ς-α- 
θερότης, ήν μόνον εϊς πέτρας καί μάρμαρα, δχι δέ 
είς καρδίαν άνδρών καί . . . γυναικών δύναται τις * 
ν άπαντήση!

Παράδοξος δέ σύμπτωσις! Λέγεται δτι ύπδ 
τήν στήλην ταύτην, πρό τινων άκόμη μηνών, μία 
τών χαριεστέρων κυριών μας έκάθητο έν κύκλω 
καί άλλιον καί τής εσπέρας έπνεε τήν δροσεραν 
αύραν. Μεταξύ δέ λόγων, '

— Πόσον ώραίον θά ήτο νά έπιπτεν ή στήλη 
αύτη, καί νά τήν ϊδή τις πεπτω-κυίαν . . .» έπέφε- 
ρεν ή κυρία.

Κα'. ιδού πέπτωκας, ώ στήλη' μή είσήκουσας 
τής εύχής ταύτης, καί προσέφερες αύτή είς ολοκαύ
τωμα τήν δισχιλιετή ύπαρξίν σου ; διότι τή γυ- 
ναικί καί στήλαι καί άκροπόλεις καί ορη καί δαι
μόνια ύποτάσσοντα.' ή τίνος ένεκεν άλλου εκλινας 
τήν ύψηλήν κεφαλήν σου έπί τήν γήν, ώς ό μαχητής, 
δστις φέρων τραύμα βαθύ έπί τού στήθουςτου, απο
σύρεται τού πεδίου τής καί κατακλίνεί τό
σώμα του εϊς παράμερου τινα γωνίαν τής οδού ;

Πεσούσαν δέ σ’ έθρήνησαν πολλοί οφθαλμοί με
λάνες καί γλαυκοί, δτι ούδέ σύ, καίτοι στήλη ούσα, 
ουκ άντέσχες είς τοέν ετών τάς προσβολάς! Στήλη 
εύδαίμων, ότι έχύθησαν έπί σέ δάκρυα τρυφερότη- 
τος καί κατανύξεως, όποια δέν καταλείβονται έπί 
τδν νεκρόν έμψύχου σών.ατος ! . . .

Ο ναός τού Ολυμπίου Διδς ήρχισε κτιζόμενος 
έπί Πεισιστράτου, 330 έτη περίπου π. X. Αρχι
τέκτονες αύτοϋ ήσαν Αντιστάτης, Κάλλαισχρος, Αν- 
τιμαχίδης καί Πύρινος" οί Πεισιστρατίδαι έίπιμιλή- 
θησαν επίσης τής οϊκοδομ.ής αύτοϋ, άλ.λά μετά τα 
μηδικά, δλίνον ποοώδευσε τδ κτίριον. Τδ έτος 
174 π. X. Αντίοχος ό Επιφανής επιφόρτισε τον 
1’ωυ.αίον άρχικέκτονα Κοσσούτιον νά εξακολούθηση
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τήν οικοδομήν, άλλά μετά τον θάνατον τοΰ βασι- 
λέως τούτου αύθις διεκόπη ή εργασία, έπαναλη- 
φθεΐσα έπειτα έπί Αύγουστου Καίσαρος, καί πάλιν 
διακοπεΐσα. Μόνον δέ έπί Αδριανοΰ έπεραιώθη 
όίστε ή οικοδομή τοΰ ναοΰ τούτου μετά επτά πε
ρίπου αιώνας άπότήςύπό τοΰΠεισιςφάτουίδρύσεως 
αύτοΰ έπεραιώθη. Επεραιώθη δέ έν ήμέραις δουλι- 
καίς. Ιδού δέτί περί τοΰ ναοΰ αναφέρει ό Παυσανίας. 
(Αττικ. κεφ. ιή.) «■ Πριν δέ είς ιερόν ίέναι τοΰ Διδς 
» τοΰ Ολυμπίου, Αδριανός δ Ροιμαίων βασιλεύςτόν 
» τεναόν άνέθηκε καί θέας άξιον ανδριάντα ού μεγέ- 
» θει μέν (ώς μή Ρωμαίοις καί Ροδίοις είσίνοί κο- 
» λοσσοί, τά λοιπά αγάλματα δμοίως άποδείκνυτα') 
» πεποίηται δέ έκ τε #’./f'y>arr<>c καί γρνσίου καί 
» έχει τέχνης ευ προς το μέγεθος όρώσιν. »

ό ναός όλος συνέκειτο ές 120 στηλών κορινθια
κές τάξεως, ών έκάστη είχε διάμετρον μέν 6 πο
δών, ύψος, δέ πλέον τών 60. Το μήκος τοΰ ναοΰ 
ήτο ποδών 339 καί τδ πλάτος ποδών273, ώστε 
μ.ετά τόν έν Εφέσω έπιφανή ναόν τής Αρτέμιδος, 
οστις κατά τήν μ.αρτυρίαν τοΰ Πλινίου είχε μή
κος μέν 425 ποδών, πλάτος δέ 220, τό Ολυμ- 
πεϊον ήτο ό μεγαλήτερος ώς καί *ό μεγαλοπρεπέ
στερος τών Ελληνικών ναών, ή Αγία Σοφία τής 
Εθνικής Ελλάδος. Η περιφέρειά του άπασα ήτο τεσ- 
σάοων περίπου σταδίων- έδαπανήθγσαν δέ πρός 
εντελή άνέγερσίν του πλέον τών 7,000 ταλάντων 
ή'.οι 5 περίπου έκατοααύοια δραχαών. Καί ατε
λή δέ έθα γκαζόν οί αρχαίοι αύτόν τοσοΰτον, ώστε 
ό Γ. Λίβιος ονομάζει αύτόν μ.οναδικόν έπί τής 
γης « Jovis Olympii templnm Alhenis unum 
in terris incohatuni magnitudine Dei.

Η άνωθι εικονογραφία παριστά τήν πύλην 
τοΰ αύτοΰ Αδριανοΰ, δστις εύηργέτησεν αληθώς τάς 
’Αθήνας, έφ’ ής δέ έπιγέγραπται τά θρηλλούμενα 
ταΰτα, βορειοδυτικώς μέν

ΑΙΔΕΙΣΑΘΗΝΑΙΘΗΣΕΩΣΗΠΡΙΝΠΟΛΙΣ 
εις δέ τό πρός τόν Ιλυσσον πρόσωπον, 

ΑΙΔΕΙΣΑΔΡΙΑΝΟΤΚΑΙΟΤΧΙΘΠΣΕΩΣΠΟΛΙΣ. 
Πέραν δέ αύτής έγείρονται αί στήλαι τοΰ ’θλυα- 
πείου. Βλέπετε δέ τάς τρεις, τάς μεμονωμένας έ- 
κείνας στήλας; ή πεπτωκυία είναι ή έν τώ μέσω. 
Μέχρι τοΰ έτους 1760 έσώζετο καί δεκάτη έβδο
μη στήλη, άνήκουσα είς τήν δυτικήν μετώπην 
τοΰ ναοΰ. Ταύτην συνέτριψαν, κατά διαταγήν βοε- 
βοδα τίνος Οθωιιανοΰ, είς οικοδομήν τζαμιού. 
Ολιγώτερον βέβαια κακόν έπροξένησεν ό Οθω
μανός ούτος βοεβόδας παρά τόν έξευγενισαένον Κε- 
νιγσμάρκην καί τον Λόρδον Ελγιν, τούς συντρί- 
ψαντας τόν Παρθενώνα. Κατά ποιαν δέ εποχήν δ 
περίβλεπτος ναός ούτος έξηφαν'.σθη άγνωστον.

Εκ τής καταιγίδας έκείνης, ήν λέγουσί τινες ά- 
πιθάνως συνωδευθείσαν καί ύπό σεισμών, κατέπεσαν 
καί δύο στήλαι τοΰ Ερεχθείου έν τή Ακροπόλει.

Φίλος μας τις ποιητής έπέγραψεν έπί ένός τών 
σπονδύλων τής πεσούσης στήλης τούς εξής στίχους, 
ώς επιτάφιόν τινα έπιγραφήν·.

Εκε-νώθη άπειράκις ή Κλεψύδρα τών αιώνων, 
Αλλά σύ τής ειμαρμένης τής αρχαίας Μαυσωλείον, 
Περιέπαιξασ τάς τόσας καταιγίδας τών χειμώνων, 
Κ έπεσες άποκαμοΰσα είς τόν άσημόν σου βίον. 
Τό άρχαϊον μεγαλείου- πεπτωκός μέ λύπην είδες, 
Ως έκΐϊνο, καί· σέ τώρα έρριψαν αί καταιγίδες . . . 

0 Λαμαρτίνος έν τούτοις, περί ού έπροφήτευσε 
τοσαΰτα ή βασιλίς τής Παλμύρας, ή Αέδυ Στανόπ, 
βασιλεύει ήδη είς τάς έπιφυλλίδας τής έφημερίδος 
le Pays, δημοσιεύων ξηράν τινα άφήγησιν τής Ελ
ληνικής, ώς φαίνεται, έπαναστάσεως, un recit as- 
sez sec des luttes des Ottomans et des Grecs 
ii y a quelque trente ans, ώς λέγει ό ήμερο- 
γράφος τής Βελγικής Ανεξαρτησίας. « ’Εν τή πρώ
τη αύτοΰ έπιφυλλίδι, παρατηρεί ό αύτός συνάδελ
φος ήμών, δ ένδοξος ποιητής άρχεται άντίκρυς 
συνιστών τάς γαίας αύτοΰ, τάς έν Σμύρνη . . .

’Από τά λυρικά έκείνα ύψη καί τήν υψηλήν κυ- 
βερνήτορίανέξέπεσε, λέγει, ό ποιητής ε’’ς πολλά 
ταπεινήν καί χαμαιπετη σφαίραν. Επρεπε ν άρ- 
κεσθή, δ Κ. Λαμαρτίν μέ τό έν τή έφημερίδι 
Τι’πω Πασαλίκιον αύτοΰ. Πωλεϊ τόν πεζόν λόγον 
του αντί 2 φρ. καί 1 [2 τήν γραμμήν, συγκειμένην 
έκ 35 στοιχείων, ήτοι 1 0 περίπου λεπτών τό ςΌΐ- 
χείον! ώστε έκάστη ήμερησία έπιφυλλίς τώ· άποφέ- 
ρει 1000 φράγκα! Τό σύγγραμμα θέλει καθέξει 
εκατόν έπιφυλλίδας, ώστε έχει ό ποιητής καθαρόν 
κέρδος 1 00,000 φράγκων.

Ηδη γράφει περιήγησιν κατά τήν Ανατολήν, 
δημοσιευομένην έν τώ Τύπω, καί ό Κ. Θεόφιλος· 
Γωτιέ, περιήγησιν έπίσης ξηράν, ό'χι δέ καί κατά 
ςηράν, ώς συμπεραίνομεν τούλάχιστον έξόσων άνέ- 
γνώμεν- ό άνήρ θαυμάζει καί άποκαλεί βάρβαρον ότι 
δέν είδεν έν Σύρω. γυναίκας περιφερομένας είς τάς ό
δούς ή ποολούσας έντοίς έμπορείοις. Ο Σαριΰαρ'ιτ.λ- 
ρώδησε πνευματωδέστατα τήν περιήγησιν ταύτην.

Παρ’ ήμίν δέ ή φιλολογία υπνώττει νήδυμον 
ύπνον, (δέν άναφέρομεντό ΦαρμακΙόου 'ΑίτιόOTcr'j 

ολην αύτής τήν ένέργειαν (πράγμα έπαινετόν) 
άπορροφώσι τά διδακτικά βιβλία, τά οποία έξέρ- 
χονται καθεκάστην άπό τά ακάματα πιεστήρια 
τοΰ Κ. Α. Κορόμηλά. Τοιαδτά είσιν, ή δευτέρα έκ- 
δοσις τής Φνσικήΐ καί Μαβηματ. Γιωγμαγιας τοΰ· 
Κ. Χορτάκη, συγγράμματος τωόντι ώφελίμου, καί 
τής Μί,οης Ιστορίας τοΰ Κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, 
περί ής θέύ,ομεν δμιλήσει ακολούθως. Εν δέ μόνον 
σύγγραμμα ιστορικόν καί λίαν σπουδαίαν πραγ- 
ματευόμενον ύλην μάς επεμψεν ή άδελφή Κέρκυ
ρα, τά Αημοτικά ασματα τής 'Έ^.ϊάόος, μιτά μί- 
Μτης ιστορικής ςιτρΐ Λ1icaiwrixov 'ί.1Αη>Ίσμνϋ 
υπό Σπυρ. Ζαμπελίου Λευκαδίου.

Η συλλογή των Ατιμοτικύΐ άσμάτωτ είναι άξιό- 
λογόν τι καίέθνικόν εργον- ξένοι μέχρι τοΰδε έ- 
ξέδιδον ταΰτα, 4) δέ συλλογή τοΰ Κ. Ζαμπελίου 
περιέχει καί πολλά δλ.ως άνέκδοτα καί τά μάλλον 
λαμπρά, όποια sivat, ο Α^νχαιριτισμος τον K-liy- 
του^ ή ΚΑι^τοπονΑα, Παράπονα πον.Ιιον κλπ. Η 
δέ Μι^έτη τοΰ Κ. Ζαμπελίου είναι προϊόν ψυχής 
διάπυρον πνεούσης έλύ.ηνισμόν- είναι έργον άξιον 
τωόντι Ελληνος καί σπουδαιότατου. 0 συγγρα- 
φεύς εισδύει είς αύτά τοΰ Ελληνικού Μίσαίώνος τά 
σπλάγχνα καί έξάγει λαμπρότατα καί καΐ'οφα- 
νή, άλλά δυστυχώς, ΰπερβολικά πολλάκις συμπε
ράσματα. Ο εθνισμός καί τό χριστιανικόν φρόνημα

Αί λαίλαπες καί αί καταιγίδες δέν έκώλυσαν τάςι 
Βουλάς τοΰ έπιδείξαι δραστηριότητα μεγίστηνκατά ! 
τόν ’Οκτώβριον- έξ έναντίας συνέτειυου μάλιστα 
είς τοΰτο. Δηγούσης τής συνόδου των, ήθέλησαν νά 
στήσωσι νέα νομοθετικά τρόπαια, καί, ώς άλεί ύ 
καλός μΰλος παν δ,τι τώ ριφθή, ήρχισαν άλήθου- 
σαι παν υποβαλλόμ.ευου αύτάϊς νομοσχέδιον, — 
ώφελιμώτατα όμως άπαντα.

Τπάρχουσι δέ καί τινα άλλα σπουδαία έν τή 
πολιτική σφαίρα, αλλά σιωπώσι περί τούτων τά 
’'Δζρχα καί αί Ύ/μ/ραι, άτινα φεύγουσι τάς με- 
στάς άκανθών καί τριβόλων χώρας τής πολιτικής, 
καί τέρπονται είς τούς εύθαλέϊς παραδείσους τών 
έρασμίων διατριβών καί τών άθώων ανεκδότων.

Καί ιδού, ήθέλαμεν διηγηθή ανέκδοτόν τι, ά- 
φορών περιπετείας συζυγικάς καί πολιτικάς, όπερ 
μάς ένεπιστεύθησαν ύπό τήν σφραγίδα τής πλέον 
απολύτου μυστικότητος, άν δέν προσήλουν τήν 
προσοχήν ημών συμβάντα τινά ευρωπαϊκά. Οί ή- 
μερογράφοι είναι, ώς ή αφελής εκείνη γυνή τοΰ 
μύθου, πρός ήν μυστικόν τι άπίθανον έμπιστευθείς 
ό σύζυγός της, ΐνα δοκιμάση αύτήν, (τή έσύστησε δέ 
άκραν εχεμύθειαν), ήκουσεν αύτό τήν ύστεραίαν έν 
τή αγορά, προσηυςημένον καί κεκαλλωπισμένον. 
Αδυναμία κοινή είς τάς γυναίκας καί τούς ήμερο- 
γράφους!

Η βασιλική μέχρι τής 24 Φεβρουάριου 1848, ή 
δημοκρατική έπί τινας μόνον μήνας Γαλλία, γί
νεται προσεχώς Αύτοκρατορική. Ούτε πόλις, ούτε 
πολίχνιον, ούτε άρχή, ούτε ιδιώτης έμειναν έν 
Γαλλία, ούμή εύχηθέντες τήν αυτοκρατορίαν, ούμή 
προσαγορεύσαντες τός Λουδοβίκον Ναπολέοντα Αύ- 
τοκράτορα, κατά τήν τελευταίαν περιοδείαν του.

Επανερχόμενος δέ είς Παρισίους, δπου ήγέρθησαν 
κατά τήν διάβασίν του είκοσι καί τρεις θριαμβευ
τικά! αψίδες, προσηγόρευσαν αύτόν καί τις δήμαρ
χος καί ό νομάρχης Αύτοκράτορα, ταπεινώς δεό
μενοι αύτοΰ ίνα είσακούση τής πάγκοινου ευχής. 
Αναμένεται ήδη μόνον τό δόγμα τής Γερουσίας, 

έπί τοΰ οποίου θέλει έρωτηθή ό λαός. Τά κρίματα 
τοΰ Κυρίου άβυσσος ! Η τοΰ Ναπολέοντος δυναστεία 
άνεγείρεται θαυμασίως καί παραδόξως, καί άνε- 
γείρεται κατά τόν πλέον παράδοςον τρόπον ! Τον 
γαλλικόν λαόν δυνάμεθα άρά γε νά παραβάλλω- 
μεν πρός τούς αρχαίους Αθηναίους, οΧτινες, νικητήν 
μέν έθεοποίησαν Δημήτριον τόν Πολιορκητήν, νι- 
κηθέντος δέ κατέρριψαν έν μια ημέρα τούς 300 
αύτοΰ ανδριάντας; άλλ’ οί ’Αθηναίοι είχον έκπέσει, 
είχον έξαχρειωθή τότε, καθό άποβαλόντες τήν έ- 
λευθερ ίαν των, οί Γάλλοι δέ καί αυτόνομοι καί 
ισχυροί καί έλεύθεροι ύπάρχουσι.

Μη θαυμάζωμεν. Εβαρύνθησαν τάς θεωρίας τών 
ποιητών καί τών φιλοσόφων, οϊτινες έφαντάσθησαν 
πρός σιγμήν νά κυβερνήσωσιν αύτούς, καί άποδει- 
κνύεται άλλην μίαν φοράν έκ τούτου, ότι καί αύτοί οί 
πλέον προηγμένοι λαοί, (οϊτινες όμως έσονται 
πάντοτε νήπια) δέν κυβερνώνται διά θεωριών, αλλά 
διά τής ράβδου καί τών πομπωδών επιδείξεων.
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αποπλανά; έν πολλοί; αύτδν, ώ; παρασύρει αύτδν εί; 
λάθη γλωσσηνιατικά καταφανέστατα ή έφεσις αύ
τοϋ εΐ; τδ καινοτομεϊν περί την γλώσσαν, την ο
ποίαν άλλω; γράφει νευρώδη, εικονικήν, άλλά δι’ 
δν είπομεν λόγον άκανόνιστον. Ούτω; ή λέξι; Mt- 
σαιωηχδς καί Μεσαιωνισμός δέν είναι επιτυχή;, 
ένώ τδ προσηγορικόν ’/στοριοκο/ιία, κεκαινοτόμηται 
τωόντι έλληνικώτατα και επιτυχέστατα. Εύχή; έρ- 
γον ητο ό Κ. Ζαμπέλιο; νά έκδώση εί; φώ; τδ 
σύγγραμμά του εΐ; δευτέραν έκδοσιν, εί; ήν είμε- 
θα βέβαιοι, θέλει διορθώσει καί βελτιώσει αύτδ κα
τά πολλά, καί καταστήσει άληθώ; τδ πρώτον νεώ- 
τερον έ.Ι.Ιηνιχον σύγγραμμα.

Εΐ; πολλά βεβαίω;, τδ λόγιον μέρος τών Ελλή
νων δέν είναι σύμφωνον μετά τοϋ νέου συγγραφέως, 
άλλ’ ιδίως εί; τήν γνώμην του, οτι ή ποίησι; δέν 
έχει μέλλον έν Ελλάδι. 0 άρνούμενο; τδ μέλλον 
τή; Ελληνική; ποιήσεως, άρνείται καί τδ παρελθόν 
τοϋ έθνου; καί τδ μέλλον. Η πολυθεϊκή Ελλά; εί
χε τήν ποίησίν τη;, είχε τήν ποίησίν τη; ή Ελλά; 
τή; δουλεία;, ίκαί ή Ελλά; τοϋ Χριστιανισμού, ή 
Ελλά; τή; Ελευθερία; καί τοϋ Μέλλοντος δέν θέ
λει έχει καί αύτή τήν θεόπνευστον Μοϋσάν τη;; ...

Κατ’ αύτά; έθλιψαν τήν κοινωνίαν μα; λυπηροί 
τινες θάνατοι.

Μειράκιου, τή; σπανία; αγωγή; καί σπανίων 
άοετών, διότι άνετρέφετο παρά τών αγαθών γονέ
ων του έν φόβω Θεοϋ καί έν αγάπη τοϋ πλησίον, 
(ά; παρατηρήσωμεν δυστυχώ;, ότι αμελείται μεγά- 
λω; κατά τοϋτο ή αγωγή τή; νέα;, τή; άρτιβλα- 
τοϋ; γενεάς), μετά βοαχείαν ασθένειαν άνέβη ό άγ
γελο; εί; τήν άληθή πατρίδα του — τά ουράνια.

0 Αλέξανδρο; ήτο μονογενή; υίδ; τή; πολυδά
κρυτου οικογένεια;, ήτις είχεν είσέτι νεάζον έν τή 
καρδία τδ πένθο; τή; πρδ τριετία; άποθανούση; πο
λυθέλγητρου θυγατρό; των. Εχουσα τήν θρησκείαν 
τής καρδία; καί τή; στοργής, ή αγαθή μήτηρ δέν 
κατέπνιξε τήν θλίψ'.ν τη; εί; τά; έγκοσμίου; δια
σκεδάσει;, τά έπιζώντα τέκνα, δ σύζυγο;, οί συγ
γενείς δέν έπαρηγόρησαν τήν ορφανήν τοϋ ένδ; τών 
τέκνων αύτή; καρδίαν τη; . Ω ! τήν όρφανίαν ταύ
την ούδεμία χαρά επίγειος παρηγορεϊ ! . . . Επι- 
σκέπτετο τήν κόνιν τή; κεκοιμημένης καθ έκά- 
στην εβδομάδα, έπί τοϋ ψυχροϋ μαρμάρου τοϋ 
τάφου’ καί ή ψυχή τής παιδδς, ορφανή; καί εΐ; αύ
τά τά ούράνια, κατήρχετο έπί τών λευκών πτερύ
γων τη; καί έδέχετο τον ασπασμόν τών μητρικών 
χειλέων, ατινα δέν είχε νά φιλή εΐ; τήν ουράνιον 
αύτή; κατοικίαν . . .

Πρό τινων μηνών ήλθεν οικογενειακό»; έν Ελλάδι, 
άνήρ βαθύπλουτος, θέλων τά πλούτη αύτοϋ νά κα- 
ταστήση χρήσιμα τη κοινή πατρίδι. 0 Ν. Στουρνά- 
ρης δ έξ Ηπείρου, τής γή; ταύτης τών εύεργετών 
,τοϋ έθνους, δέν ηύτύχησε νά ϊδη τήν ώραίαν αύτοϋ 
εφεσιν πραγματοποιουμένην . . . Απεβίωσεν αίφνι- 
δίω; καί μακράν τών αγκαλών τής οικογένειας του. 
Δυστυχή; Ελλά;! Εν σοί ούδέν καλόν νά στεοεωθή

δύναται. Σύ μέν δεν πταίει; εί; τδν θάναϊΌν τοϋ 
φιλογενοϋ; άνδρδ;, διότι
«Μοίραν ουτινα φημί πεφυγμένον έμμεναι άνδρών» 
άλλ άπέθανε πρδ; δυσμοιρίαν σου !

Εί; τών άγωνιστών, οΐτινες άφήκαν πατρίδα, 
οίκον, πλούτη καί δόξαν, χάριν τή; φιλτάτη; Ελλά
δος, ό ’Ιωάννη; Σούτσος, Νομάρχη; Πατρών, άπε- 
βίωσε καί ούτος έσχάτως, άφείς λύπην είς πάντα; 
όσοι έγνώρισαν αύτόν.

Νέον όνομα άγωνιστοϋ άνηρτήθη έν τώ περιβό- 
λω τοϋ βουλευτηρίου έν συνοδία όλων τών εύκλεών 
εκείνων ονομάτων τών τή; πατρίδο; φωστήρων 
καί προμάχων.

Προ τινων μόλις μηνών άνεγράφετο άνωθεν τοϋ 
προεδρικού βήματος όνομά τι τών διασημοτέοων 
άνδρών τή; Αναγεννηθείση; Ελλάδος, τδ τοϋ .ΐ/α- 
ζάρυυ Κουντουριώτου* προσετέθη ειτα τδ όνομα 
άνδρδ; πολλά θυσιάσαντο; καί παθόντο; ύπέρ τοϋ 
έθνους, δημοσία δέ δαπάνη ταφέντος, διότι δέν 
τώ ευρέθη ούδ όβολό;, τοϋ Μανουήί Βενάρίον.

Κατά δέ τδν όκτώβριον μετέστησεν έν σκη- 
ναΐ; δικαίων καί ό γερουσιαστή; Ν. Πονηρόπουλο;, 
εί; τών άρχαιοτέρων καί ώφελιμωτέρων άγωνιστών, 
διότι έχρημάτισε μέλο; τή; πρώτη; έκείνη; έθνι- 
κή; Συνελεύσεως, τή; έν Καλτετζαΐς, μητρδς, ού
τως είπεΐν, πασών τών μετά ταΰτα. 0 μακαρίτη;, 
καί ζών έμερίμνα υπέρ τή; πατρίδο;, (άρετή άξια 
νά μνημονευθη, διότι κατέστη σπανία) καί άποθνή- 
σκων ήθέλησε νά μή γίνη αύτή έπιζήμιο;, άπαγο- 
ρεύσας τοϋ νά ταφή δαπάνη τοϋ έθνους . . . Πιστός 
δέ μέχρι τελευταίας πνοής είς τδ φρόνημα καί ’τήν 
φιλίαν αύτοϋ (πράγμα καί τοϋτο σπάνιον τήν σή
μερον) παρήγγειλε νά τδν ένταφιάσωσι παρά 
τδν Κωλέττην. Αγαθός οιωνός! ό Πελοποννήσιος 
αγωνιστή; ζητεί τήν αίωνίαν αύτοϋ κλίνην παρά 
τήν κλίνην άγωνιστοϋ έτερόχθονο;. Τδ σχίσμα, δ
περ σώζει είσέτι μικρά ίχνη μεταξύ τών ζώντων, 
έξηλείφθη άπδ μέσου τών νεκρών.

Διό, ένώ άναρτώνται νέα ονόματα εί; τήν αίθου
σαν τοϋ βουλευτηρίου, δέν έπρεπε νά έκλείπωσιν 
άλλα άρχαία, άνδρών θυσιασθέντων ύπέρ πατρίδο;. 
Τοιοϋτον είναι τδ όνομα τοϋ Αριστείδοι·, πρώτου 
πεσόντο; μάρτυρο; τή; έλευθερία; έν Αδριανου- 
πόλει, κατά τά; άρχά; τοϋ έτους 1820, δτε έστέλ.- 
λετο παρά τοϋ άειμνήστου Τψηλάντου άπόστολο; 
έπαναστάσεως είς Σερβίαν. 0 Αριστείδης συλλη- 
φθείς, καταστρέφει τά όποια έφερεν επικίνδυνα 
γράμματα τοϋ ί’ψηλάντου, ειτα δέ βασανιζόμενος 
ίνα μαρτυρήση, άποκόπτει τήν γλώσσάν του, μή 
αίφνης έκ τών άλγηδόνων δμολογήση τι άκων. Τδν 
δέ ’Αριστείδην τοϋτον, θετταλδν τήν καταγωγήν, 
καί οί γνωρίσαντε; αύτδν καί τδ περί ΦιΛιχΐις 
'"Εταιρίας Λοχίμιον 'Ιστοριχόν τοϋ Κ. I. Φιλήμο- 
νο; (σελ. 299) καί τά Ιστορικά ’ Απομνημσχ εύ·* 
ματα τοϋ Κ. Ν. Σπηλιάδου (σελ. 33) όνομάζουσιν 
ζ/ρ>ιστίίδη>' /7ω.τ. I ΟΡΙΙΑΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ
«Μ

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ. —Μεσοϋντο; 
τοϋ Σεπτεμβρίου, άνθρωπό; Tt; άνήρχετο είς τού; 
άέρας, καθήμενο; είς τά άκρα άτμοκινήτου μηχα
νής, ήν άνεϊλκε σφαίρα έχουσα σχήμα παμμεγέ- 
θου; φαλαίνης, —πλοΐον έναέριον, έχον ίστδν χρη- 
σιμεύοντα άντί τρόπιδος καί ίστίον χρησιμεϋον 
αντί πηδαλίου, ό Φούλτων ουτος τοϋ έναερίου πλοΰ 
ονομάζεται Ερρίκος Γίφαρ (Giffard).

Η άνοδό; του έγένετο έκ τοϋ Ιπποδρόμου.
Ητο δέ ώραϊον καί δραματικόν τδ θέαμα έκεϊνο 

τοϋ στρατιώτου τή; ιδέας, άψηφοϋντο; μετά τή; 
εύτολμίας έκείνης, ήν ή έπινόησι; χορηγεί εί; τδν 
εφευρέτην, τδν κίνδυνον, τδν θάνατον ίσως . . .

0 τολμηρός αεροναύτη; κατήλθεν εύτυχώς, αφού 
άνέβη διά τής μηχανής του, είς ΰψο; 1800 μέ- 
τ/ων, καί έγραψε έπιστολήν, δι ής περιγράφει τδν 
μηχανισμόν τοϋ καινοφανούς καί θαυμάσιου άερο- 
στάτου του καί τά κατά τήν άεροβασίαν αύτοϋ, 
καθ ήν έδυνήθη νά κυβερνήση τήν σφαΐράν του, κα
τά θέλησιν.

Τδ πρώτον λοιπόν τοϋτο πείραμα έπέτυχε, καί 
αν ή αύτή έπιτυχία έπιστέψη τήν έπανάληψίν του, 
ιδού τότε λελυμένον τδ σπουδαιότατου τών νεω- 
τέρων τή; έπιστήμη; ζητημάτων, ή διεύθυνσι; τών 
αεροστάτων, όποια δέ τότε πάλιν άνατροπή είς τά 
μέσα τή; συγκοινωνίας, όποια δέ μεταβολή καί 
εί; τήν πολεμικήν κατάστασιν έθνών πρδς έθνη ;

Προσεκτικοί είς τά γινόμενα, θέλομεν σπεύσει 
να διακοινώσωμεν είς τού; άναγνώστας ημών δ,τι 
νεωτερον περί τή; έφευρέσεως ταύτης πληροφο- 
ρηθώμεν.

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ. — Τδ έξή; 
φρικώδε; συμβάν διηγούνται αί έφημερίδες τών 
Παρισίων.

Πρδ έν{|ς καί ήμίσεω; έτους δύο Αγγλοι, δ Κ. 
Μόρτον, άνταποκριτή; τή; έν Λονδίνω έκδιδομένη; 
έφημερίδο; Daily News, καί ό Κ. Μπόουερ, 
ανταποκριτή; τού; Morning advertiser, ήλθον είς 
Παρισίους' ό τελευταίος έκατοίκει μετά τής μητρός 
του, καί τής νέας συζύγου του, τήν οποίαν έλά- 
Τρευε' τήν είχε νυμφευθή πρδ μικρού.

0 Κ. Μόρτον, οστις ώς έκ τής φύσεως τών 
ασχολιών του, είχεν άφορμάς νά επισκέπτεται 
συνεχώς τδν συνάδελφόν καί φίλον του, ήοάσθη 
τΐς γυναικδς τούτου καί έθεράπευεν αύτήν μετ 
επιμονής.

Η γυνή άπέκρουσε τά; έξομολογήσεις τοϋ Μόρ- 
τ°ν, άλλ έσφαλε μή γνως-οποιοϋσα τοϋτο είς τδν 
σύζυγόν της. Αλλ’ δταν ούτος άπήλθεν έπί τινα 
Ζρόνον είς Αγγλίαν, κατά τά συμβάντα τοϋ 
«εκεμβρίου, ό Μόρτον εύρεθείς μόνος μετά τή; 
■(υναικό; τήν όποιαν ήγάπα, έγινε τολμηρότερος. 
* κυρία απωθεί πάντοτε αύτόν’ άλλ’ ούτος ωφε

ληθείς έκ τοϋ τρομου καί τών συγκινήσεων, τά; 
οποίας έπροξένουν είς τήν γυναίκα αί θορυβώδεις 
έκείναι ήμέραι, κατόρθωσε ν’ άποπλανήση αυτήν, 
μια γϊ(/·ερρι, δτε ή στάσις έκυρίευε τών Παρισίων 
καί οΰτω ή δυστυχή; γυνή νά λησμονήση τά; 
αποφάσεις τη; καί τά καθήκοντά της.

Αλλά, γυνή ένάρετος, ήσθάνθη πάραυτα έλέγχου; 
τοϋ συνειδότο; καί φοβουμένη τδ αύστηρδν τή; 
άγγλικανής θρησκείας, ώς μή έλπίζουσα νά εύρη 
έν αύτή τάς παρηγοριάς, ών έδείτο, ήθέλησε νά 
ζητήση αύτάς παρά τής θρησκεία; τών δυτικών, 
συγχωρούσης τά παραπτώματα τών μετανοούντων. 
Επιστρέψαντο; τοϋ συζύγ'ου της έκ Λονδίνου, τω 
διεκοίνωσε τήν έπιθυμίαν της.

ό Μπόουερ έθαύμασε τδ αίφνίδιον τής άποφά
σεως ταύτης, άλλά, χάριν τή; πρδ; τήν σύζυγόν 
του άγάπη; αύτοϋ, τή έδωκε τήν ζητουμένην 
άδειαν.

Μετά παρέλευσιν δέ χρόνου, ή Κ. Μπόουερ 
έδήλωσεν είς τδν σύζυγόν της, δτι έγκυμόνει. 
Η αγγελία αΰτη έχαροποίησεν άκρως τδν αγαθόν 
σύζυγον, καταστάντα έτι πλέον περιποιητικόν 
πρδς τήν γυναίκά του. Αλλ αύτδ τούτο ηΰξου τά 
βάσανα καί τάς τύψεις τής δυστυχούς γυναικός. 
Αί φρένε; της δέν άντέσχον είς τοσαύτας προσβολά; 
καί έδειξε σημεία παραφροσύνης. Κατά τδν τοκετόν 
της, ή Κ. Μπόουερ έτρεξε κίνδυνον θανάτου, άλλ’ 
δμως έσώθη καί αύτή καί τδ τέκνον της, δπερ 
ήτο άρρεν. Αλλά παρελθουσών τών τοϋ σώματος 
άλγηδόνων, ή παραφροσύνη έπανήλθε φοβερά.

Εσχάτως είχεν έξέλθει πρωίαν τινά δ σύζυγό; 
της καί άναστρέψας, εύρε τόν Μόρτον πλησίον τής 
γυναικός του, ήτις κατελήφθη ύπδ σφοδράς περιό
δου μανίας. 0 σύζυγος παρεκάλεσε τδν φίλον του 
νά τρέξη είς ζήτησιν ιατρού, καί άμα ούτος έ- 
ξήλθεν, ή παράφρων έφάνη ήσυχος, ό Μπόουερ ώ- 
φελήθη τή; στιγμής ταύτης τής γαλήνη; διά νά 
έπάρη εί; τάς άγκάλας του τδ τέκνον του τδ δποΐον 
είχεν έξυπνήσει καί έμειδία έν τή κοιτίδι του. Ενώ 
δέ τδ κατεθώπευεν, ή γυνή του, ήτις έφάνη αίφνης 
άνευροϋσα τάς φρένα; της, « Μή φιλή; αύτδ τδ 
παιδί, έκραύγασε, δένείναι ίδικόν σου,είναι τοΰΜόρ
τον! Καί συγχρόνως τώ διηγήθη τίνι τρόπω άπεπλα- 
νήθη ύπδ τού φίλου του. Ακούσας τήν τρομεράν 
ταύτην διήγησιν, δ σύζυγος έμεινε κατ άρχά; ώς 
άπόπληκτος, ειτα, ήγέρθη αίφνης, ήρπασε μάχαιραν 
ήτις εκειτο έπί τής τραπέζης καί έμελλε νά φο- 
νεύση τδ τέκνον, « Αφού τδ παιδί αύτδ είναι καρ
πό; άτιμίας, ά; άποθάνη. » Καί ένώ ήν έτοιμο; 
νά κτυπήση, ή Θύ^α άνοίγει καί δ Μόρτον εισέρ
χεται. Τότε μεταβάλλει γνώμην καί στρέφει τδ 
οπλον κατά τοϋ μοιχού, τδν οποίον καί φίπτει 
κάτω νεκρόν. Επρόφθασε δέ νά φύγη καί ή α
στυνομία δέν είχεν είσέτι συλλάβει αύτόν. Η δέ δυσ
τυχή; γυνή, ή; ή μανία ηΰξησεν έτι πλέον, μετε- 
φέρθη εί; τι φρενοκομείου.
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ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΗΣ (κουφοξυλιάς)
(κατά Κρούμαχερ).

Κυνηγό; και δ υιό; του περιέτρεχον δάσος τι, 
διεχώριζε δέ αύτούς βαθύς ρύαξ. 0 υίδς ήθέλησε 
νά προσέλθη είς-τδν πατέρα του, και επειδή ό 
ρύαξ ήτο πολλά πλατύς, ώστε νά τδν πέραση ά
νευ βοηθήματος, έκοψε τον κλάδον δένδρου τίνος, 
έστήριξε τήν μίαν άκραν εϊς τήν έκ χαλίκων κλίνην 
τοΰ ρύακος, και έπήδησε κρατών τήν έτέραν, μετά 
ρωμαλαίας ορμής. ’Αλλ δ κλάδος ήτο κουφοξυλιάς, 
συνετρίβη έκ τοΰ βάρος τοΰ παιδος, δστις καί έ- 
γινεν άφαντο; υπό το ύδωρ.

Ποιμήν είδε τά πάντα άπδ μακράν' έφώνησε 
και προσέδραμεν έντρομος. Οταν δ έφθασεν, δ παϊ; 
άνήλθεν έπί τήν επιφάνειαν και λαμβάνων τήν 
αναπνοήν του, έπεραιοΰτο γελών καί κολυμβητί εϊς 
τήν άλλην όχθην, οπού δ πατήρ αύτοϋ τδν πε- 
ριέμενεν.

6 ποιμήν λέγει τότε πρδ; τδν κυνηγόν.
— Εδίδαξα; καλώ; τδν υιόν σου, άλλά τών 

δσα έπρεπε νά γνοιρίστ) πραγμάτων έλησμόνησες 
έν, — τδ νά έξετάζιρ καλώς τδ εσωτερικόν πριν 
ή εμπιστεύεται είς τι. Εάν έξέταζε τδν μυελόν 
τής κουφοξυλιάς, δέν ήθελε πιστευθή είς τδν άπα- 
τηλδν φλοιόν της.

— Φίλε, άπήντησεν δ κυνηγός, άκόνισα τήν 
δρασίν του και έγύμνασα τήν δύναμιν του. Αρκεί 
τοΰτο ινα τδν παραδώσω άφόβως εϊς τά μαθήματα 
τής πείρας' οί άνθρωποι θέλουσι ταχέως τδν δι
δάξει νά δύσπιστή.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Η φύσις πα
ράγουσα τδ χρυσίον, φαίνεται δτι δέν έδυνήθη νά 
προειδοποιήσω άρκούντως τούς μέλλοντα; «γα- 
πήσαι αύτδ, περί τής αθλιότητάς των. Διότι έποίη- 
σεν ούτως, ώστε είς τάς γαίας, δπου γίνεται ό χρυ
σός, νά μή φύωνται ούτε χόρτος, ούτε άνθη, ούτε 
άλλο τι τών χρησίμων, ώς έπι τώ άναγγεϊλαι δτι 
εΐ; τάς καρδίας, δπου ή έπιθυμία τοΰ μετάλλου 
τούτου ήθελε γεννηθή, δέν θέλει μείνει ούτε σπιν- 
θήο τιμή; καί άρετής.

(Γνωμικδν τοΰ Charron).

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
( Εχ των ήδιχών δογμάτων τοϋ 

Ιτα.Ιοϋ Τωμα,ζέουλ
Οί άνδρε; αύτοχειρίζονται έξ έρωτος' αί γυναί

κες άποθνήσκουσι. Μακροτέρα καί καρτερικωτέρα 
καί εύσεβεστέρα θυσία ή τών γυναικών.

Η γυνή βλέπει κάλλιον τά έλαττώματα τοΰ 
ερωμένου, ή ούτος τής γυναικός. Καί μολοντούτο 
ή γυνή αγαπά περισσότερον.

Η γυνή έν τή ζηλοτυπία της, είναι οξυδερκέ
στερα τοΰ άνδρός.

Η γυνή είναι προ; τδν άνδρα δ,τι τδ μηδενι
κόν πρδς τούς άριθμούς' αύξει και έλαττόνει τήν α
ξίαν του.

Η γυνή έρώσα, έπικαλεϊται συχνότερον τοΰ άν- 
δρδ; τά; αοράτου; δυνάμεις. Αύτη, ήτις γνωρίζει 
κάλλιον νά αγαπά, κάλλιον γνωρίζει και τδ μυ
στήριον τής άγάπης.

Εϊς τδν άνδρα, ό έρως είναι άνακούφησις, εϊς τήν 
γυναίκα, θυσία.

Ερως άγνδ; είς αγνήν ψυχήν, είναι ώς άστήρ 
φαεινός, εις ούρανδν γαλήνιον.

Είς τινας ό έρως μεταβαίνει έκ τοΰ σώματος 
εΐ; τήν ψυχήν, είς άλλου; έκ τής ψυχή; είς τδ 
σώμα.

Αί άγνότεραι τοΰ έρωτος ήδοναϊ μένουσιν άκρι- 
βέστερον καί λεπτομ-ερέστερον έντετυπωμέναι είς 
τήν μνήμην. Διότι ό νοΰς ατάραχος δέχεται αύτάς 
καί τάς διατηρεί άμεταβλήτους.

Διατί ή Παρθένος ζωγραφίζεται πάντοτε μέ 
πρόσωπον καϊ ήθος νεανικόν ! διότι ή άγνότης τών 
αισθημάτων είναι νεότης διηνεκής τής ψυχής.

ως είναι ιατρός τών άλλων' άλλ’ ένίοτε 
εαυτού.

καί0 έρ 
δήμιος

0 άνήρ δστις νομίζει δτι αγαπά γυναίκα παρθε-
νικής ψυχής, καί ευρίσκει 
περιηγητής δστις, νομίζων 
σκιερού δάσους, έξαίφνης 
σήμα ξενοδοχείου.

τούναντίον, είναι ώς δ 
δτι περιεπλανήθη έντδς 

ανακαλύπτει τά τεχνό-

Εκεϊναι τών γυναικών είναι ποιητικαί, δσαι έ- 
χουσιν έπιθυμίας αορίστους' αί όρίζουσαι αύτάς 
ύπήχθησαν ήδη είς τδ κράτος τής ύλης.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
Είς τδ άρθρον ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ σελ. 65φυλ. 3· 

άνάγνωθι ήδείων άντί ήδέων, ύπτφρίσση αντί ν· 
πορίσσρ καί μιχχνλον αντί μεχαϋ^ον..
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