
ΦυΛΛάύ. 104. Τόμος, Ε ,

-'fr-a-r-r· -
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Δ1Σ ΤΟΥ* ΜΗΝΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΗΝ 1 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 851.

,-.....ι—....w,nm, ' r.r r ■— — <_> _ .........-,

EMMA
(ύπό Suau de Varennes)

(Συνεχεία tie φυλ. 1 03).

Μήν παρήλθεν δ Κάμιλλος δήλθε κατ’ άρχάς ήμέ
ρας τινάς, χωρίς νά ύπάγη είς τής Έμμας· άχολού 
θως ήρχετο συχνότερα, χαί μετ δλίγον δέν άφισεν 
ούδέ ήμέραν χωρίς νά τήν ίδη. Έν τοσοότω έ έρως 
των έκαμε ταχείας προόδους, έπειδή καθ’ έκάστην ά- 
νεκάλυπτον άμοιόαιως νέα προτερήματα.

Μίαν εσπέραν ήσαν μόνοι- δ 'Αρθούρος έλειπεν, ώ; 
έχων νά έπιστατήση είς τήν γόμνασιν μιας θαυμασίας 
κωμωδίας, πλάσματος τής λαμπρας φαντασίας του. *0 
Κάμιλλος, χαθήμενος πλησίον τής Έμμας, έλαόε 
τήν χεϊρά της, ήν αυτή δέν έφρόντιζε νά άποσύρη- τδ 
βλέμμα του ήτο πλήρες πυρές, ή χαρδία του δρμη- 
τικώς έπαλλεν.

‘Η συγχίνησις τής "Εμμας έτάραττε τδ στήθος της, 

άναπάλλον διά ταχειών κινήσεων, δάκρυα έρωτος υ- 
γραινον τάς βλεφαρίδας της· έμειναν ουτω τινάς στιγ
μές χωρίς νά πρτφέρωσι λόγον, Ό Κάμιλλος πρώ’ος 
διέκοψε τήν κινδυνώδη ταύτην σιωπήν.

— Έμμα . . .
Κατ’ άρχάς δέν ήδ>νήί.η νά είπη περισσότερον. ‘Η 

"Εμμα έτρεμεν ώς φύλλον, επειδή ένόησεν ότι συ 
νέόαινε καί είς έκεΐνον, ο,τι καί είς αύτήν.

— “Εμμα, σέ αγαπώ . .
‘Η Έμμα άντί ν/ άποσύρη τήν χεϊρά της, έθλιψε 

τήν θλιόουσαν τήν ήαυτής χεΐρα· άλλ' όμως δέν εύρε 
λέξιν ν’ άποκριθή. .
F. — Καί σύ, Εμμα ! σύ ;. . .

Άλλ’ ήδη ή ’Εμμα άφησε τήν κεφαλήν νά κλίνη έπί 
τοϋ στήθους της, καί χείμο^ςς δακρύων έ^ευσεν έκ 
τών βλεφάρων της, έπειδή ή μέθη τής ψυχής Εκφράζε
ται καί διά,τών δακρύων έπίσης.

— Ώ I φίλε μου, ειπεν αυτή άνεγείρουσα τήν ώ- 
ραίαν κεφαλήν της, είσαι δ άνθρωπος, ον δνείρευόμην 
τόσον καιρόν. Ώ ! ναι | ναι I σέ άγαπώ! Είπε μοι, δέν 
παρετήρησες ήδη τδν έρωτά μου ; Θεέ μου I έλάμ- 
6ανα τόσην ίλιγην φροντίδα νά τδν κρύψω I

— Ναι, Έμμα, τδ ήξευρα.
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— Έγώ, άφ’ ής ήμέρας σέ ήγάπησα, ήξευρα 8τ( 
μέ ήγάπας.

— Έμμα I Έμμα μου, ίδικός σου πάντοτε 1

— Κτμιλλε, ίδική σου έπΐ ζωής ’
Καί οί ϊύο ίρασταϊ έβρίφθησαν είς τάς άγκάλας δ είς 

τοϋ άλλου καί τόσην μεγάλη» χαράν καί εύτυχίαν 
ήσθάνθησαν ώστε έ-όμισαν οτι μετεφέρθησαν είς τδν 
ουρανόν.

Κατ’ έκείνην τήν στ.γμήν ό Αρθούρος 3ε Βεάρν διέ - 
κοττε τήν λόσιν τής κωμωδίας του, διά νά διηγηθή είς 
ττυ; υποκριτάς, δτι μόνον καί μόνον, διότι ήτο φίλος του, 
δ φίλος του ό βουλευτής ήτο είς μεγάλην,εύνοιαν παρά 
τή Έμμα. Καί άλλαι ήμέραι παρήλθον χωρίς νά ψυ 
χοάνου» ποσώς τήν ένωσι» τών δύω εραστών ό Αρ
θούρος ήρχισε τέλος νά παρατητ.η, ο,τι έγνώριζον ή 
δη πάντες, επειδή ή ’Έμμα, ήτις έρυθρία, έαν 
έγενετο γνωστή ή σχέσις της μεθ' ένδς έξ έκείνων 
τούς όποιους αύτή άπέβαλε πάντοτε, ήτο ύπερήφανος 
τρόπον τινά δ.ά τον έρωτα, τδν όποιον αύ δς τής έ- 
«οινετο τόσον άξιος νά έμπνευση- έπειδή έάν αύ ή 
έως τότε ήτο ένάρετος (καθώς τδ εννοεί ό κόσμος) 
ήτο, διότι έν τή αλαζόνα της ήθελε ν’ άποκτήση τήν 
φήμην εκείνην τής άρετής, ήτις προσπαθεί πνιγουσα 
ολας τάς κλίσεις τής ψυχής, νά ύπακούση είς χρέος 
τεθέν ύπδ τών προλήψεων· ή αρετή τη; ήτο ολη είς 
τήν ψυχήν της, καί ή ψυχή της δέν τή; έλεγε νά μήν 
αγαπά, άλλά ν’ άγαπήση μόνον έκεΐνον, οΰτινος τόν 
χαρακτήρα καί τήν διαγωγήν ήδύνατο νά θαυμάση 
άπαξ εύρεθέντος τοϋ άνθρώπου τούτου, νά τόν ά
γαπήση έμελλε νά ήναι ή εύ-υχια της νά τδν κάμη 
νά τδ καταλάβη τδ χρέος τη. , και νά τδ δμολογή- 
οη άνευ κυνισμού ή υπερηφάνεια η;.

Λοιπόν ό ’Αρθούρος μ' ολην τήν είς τήν αξίαν του 
πλήρη πεποίθησιν του, οέ· ήδύνατο νά ήναι πάλιν τό 
τον τυφλός, ώστε νά μήν παρατηρήση οποίας προόδους 
έκαμε καθ’ έκάστην, «όάγαπητόςτου φί 
λ ο ς » είς τήν καρδίαν τής Έμμας, τής άξιολα- 
τρεύ-.ου ταύτης γυναικδς, ήτις έως τότε, έλεγε, τώ 
είχε δώσει τόσον μεγάλα δείγματα έρωτος. Ματην 
ήθελε νά πιστεύση, δ-ι ένεκ’ σύτού τφ έδείκνυε αύτή 
-.όσην προτίμησιν- τά πράγματα ήσαν προχωρημένα 
παρά πολύ, έξηλειφθη καί αύτή ή βεβαιότητος, καί ολί
γον έλειψε νά μετανοήση πικρώς, διότι παρουσίασε τδν 
Κάμιλλον Ήδύνατο άναμφ.&όλως διά μιας λεξεως 
νά παύση τάς σχέσεις. ’Αλλ’ αυτήν τήν τήν λέξιν έφυ- 
λάττετο πολύ νά προφέρη, έπειδή ποιος περισσότερον 
άπ’ αύτό», πραγματικώς, θά έγένετο Θύμα τοιαύτη; Αγ
γελίας ; αυτή βεβαίως θά έπιπτε? έπ’ αύτοΰ τοϋ ίδιου- 
επειδή ή Έμμα μανθαντυσα ότι τήν ήπάτησε, παρουσιά
ζω? εις αύτήν τδν Καμιλλο» ώ; α/υμφον, θά τοΰ άπηγό- 
ρευεν άναγκαίως τήν οικίαν της, καί αύτδ πρδ πάντων 
ήθελεν αύτδς ν’ άποφύγη. Νά μήν δύναται πλέον νά κά
μη νά ί/νοήσουν οι πολυπληθείς φίλοι του, δ;ι τδν 
ηύνόει ύπέρ ποτέ ή Έμμα, αυτή ή δυστυχία θά τδν 
κατεσπάραπτε, κατασυντριδουσα τήν ματαιότητα του, 
έπειδή ή ματαιότης τοϋ ήτο όλη του ή ζωή. Ηύχα 
ρίστήθη λοιπόν νά ήναι δυσάρεστη μένος κρυφ-ως καί 
νά όμιλή σπανιώτερον περί τής προστασίας, ήν άπέ- 
νειμεν είς τδν φίλον του τδν βουλευτήν, πλησίον τής 
Έμμας. Όλιγώτερον πρδς τούτοις έπροθυμοποιεϊτο 
νά τδν φέρη είς τά δημόσια μέρη- ήτο μία άπόλαυ- 

σις, ήν διετήρει δι’ έαυτδν, ώς έσκέπιετο, ι<α παρηγο· 
ρηθή, δταν τοΰ Αφαίρεση όριστικώ; τήν καρδίαν τής 
"Εμμας- έπειδή τελευταίου, ή άξια του άπήτει νά έ- 
ξέλθη θριαμόεύων τής πάλης ταύτης, καί τότε πόσον 
θά ή to υπερήφανος νά δεικνύη είς τά βλέμματα ό
λων τδν βουλευτήν^ νικητήν μέν είς τδ βήυ-α, νικη- 
θέντα δέ παρ’ αύτοΰ ώς πρδς τδν έρωτα · αυτή ή έλ- 
πΐς τοϋ έδωκε θάρρος- άλλά, θέλων νά φαίνεται ά 
ξιαγάπητος παρά τή Έμνα, κατέστη τόσον ένοχλη- 
τικδς, ώσ-.ε θά ήτο εύτυχεστάιη, έάν ήδύνατό τις νά 
τήν άπαλλάξη άπ αύτδν- άλλως συχνότατα έτάρατ- 
τε τάς κατά μόνας συνεντεύξεις τών έρασιών, τδ ό
ποιον δέν συνεισέφερεν δλίγον νά τδν καταστήση ο
χληρόν, έ-ώ ένόμιζεν δτι ήτο έρασμιώτατος.

Τά πράγματα οΰ;ω διέκειντο έπί πολλούς μήνας· 
μίαν πρωίαν δ Κάμιλλος δε Βερνέίλος υπήγε? είς τδν 
οίκον τής Εμμας του, καθ' ήν ώραν αύτή έπρογυ- 
μνάζετο νέον τι δοαμν δταν είσήλθεν, ό Κάμιλλος 
τήν περιέμενε πρδ πολλοΰ.

— Συγγνώμην, άγαπητέ μου Κάμιλλε. είπεν, έάν 
έπέστρεψχ αργότερα άφ’ δτι σέ είπον έπειδή δέν ή- 
δυνήθην ν απαλλαχθώ ταχύτερο» άπό τινα ο υλικόν 
έξωλέστατον, δστις πρό τίνος καιρού μέ καταδιώκει 
ύπερβολικά· μέ βλέπεις δυσαρεστημένην, ό αύθάίης ου
τος έτόλμησε νά είσέλθη είς τδ θεωρεί;» μου- ήρ- 
χετο να συνηγορήση ύπέρ τοΰ έρωτος ένδς πρίγκι
πες έκ βασιλικού γένουο, δστις, ώς μ’ έβεβαίωνε 
διά τών μεγαλειτέρων διαβεβαιώ
σεων, τρέφει δι έμέ τδν διακαέστερον έρωτα.

‘Ο Κάμιλλος συνέσπασε τάς όφρεϊς του, ήσθάνθη, 
ώ; νά διεπέρα τδ στήθος του σίδηρος.

— Καί άναμφιβόλως, άπεκρίθη, δέν ήδυνήθης ν’ 
άντισταθής είς τά θέλγητρα τόσον λαμπράς κατα- 
κτήσεως ;

— Πόσον εισθαι άδικος, άπεκρίθη ή Έμμα· σύ, 
Κάμιλλε, μοί κάμνεις τοιαύτας έπιπλήξεις, σύ τδν 
όποιον άγαπώ τόσον καί είς δν ήλθον νά ομολογήσω 
είλκρινώς δτι τόσαι άλλαι γυναίκες θά έκρατουν 
μυστικόν ; "Αλλως, κύριε, ό πρίγκιψ έάν είχε περισ
σότερα καί άπδ σέ θέλγητρα, δέν θά άπελάμόανε 
τδν ερωτά μου δέν ήξεύρεις λοιπόν δτι ήναι νυμ
φευμένος; καί έάν τδ ήξευρες, δέν ένθοαεΐσαι λοι
πόν οτι τόσον συχνάκις έπανέλαβεν, δ'Ι θά θεωοή- 
σω έμαυτήν ώς τήν πλέον ένοχον τών γυναικών ό
λων, έάν έδεχόμην εν μόνον βλέμμα έκεΐνον, δστις 
δέν είναι έλευθερος όλοκλήρως νά διάθεση τδν έαυ 
τόν του ,

Ό Κάμιλλος δέν ήσθάνετο τδν εαυτόν του καλά' 
έσπευσε νά δώση άλλην στροφήν είς τήν συνομι
λίαν, άλλ’ ή Έμμα προσεβλήθη εις τδ εύαίσθητι ν 
μέρος, καίέξηκολούθησεν.

— Είσαι ζηλότυπος, Κάμιλλε- έχεις άδικον δέν 
ήξιύρεις λοιπόν δτι πριν άγαπήσω σέ, άντέστην εις 
τάς λαμπροτέρας προτάσεις ; καί τότε ήμην ελεύθερα, 
ήδυνάμην............

Ό Κάμιλλος έσπευσε νά τήν διακόψη.
— Καί, βεβαίως, είχον άδικον, τδ ομολογώ, έ

σω τόσον γενναία, ώστε νά μ.ή μέ όμιλήσης πλέον περί 
τούτου καί νά μέ συγχωρήσης οιά αύτήν τήν υποψίαν, .. 
Ας ίδοΰμεν, μήν δυσαρεστήσαι τόσον πολύ· ούδέν νέ

φος S; μή ταράξη τήν εύτυχίαν μα;, άς παραδοθώ· 

μεν ολως εις τδ» έρωτά μας- σήμερον οί έργασίαι 
μου μέ άφίνςυσιν έλεύθ-.pow θέλεις Ρ·-· Αφιερώσεις 
το έπίλοιπον τής ήμέρας, χαί νά μοί συγχωρήοη; νά 
σέ ουνοδβύσω τά εσζερας εις το θέατρον J

‘Η Έμμα έτεινε τήν χεΐρά της είς τδν Κά
μιλλον, λέγουσα, ήξιύρεις, καλώς φ:λε μου, οτι πράττω 
πάντοτε δ,τι θελεις. . . .

‘Ο Κάμιλλος καλύψας δ.ά φιλημάτων τήν προσφερ 
θβΐσαν αύτω χεϊρα, έξήλθε διά νά ένοικιάση έν θεω 
ρεών. Άπόντος αύτοΰ, ή ’Έμμα κατεγινεν είς τάς 
διαφόρους λεπτομέρειας τής ένδυμασιας της, δλως 
σκεπτομένη είς τήν άληθή εύτυχίαν της, τήν (πλήρη 
θέλγητρων, ή - είρισκεν είς τήν μετά τοϋ Καμιλλου σχέ- 
οιν της- τας γλυκύτατος ταύτας σκέψεις διεκοψεν ή 
θαλαμηπόλος της, δια νά τή δώση έπ.σιολήν, καί νά 
τής είπή δτι τδ γράψαν τήν έπιστολήν ταύτην άτο- 
μον έπερίμενε τήν άπάντησιν κάτω είς τδ όχημα.

‘Η ’Έμμα έσπευσε νά συντρίψη τήν σφραγίδα, καί 
πρώτον έσπούδασε νά ίδή τήν ύπογραφήν, τδ δέ όνομα 
τής Λουίζης δε Βερνείλου προσέβαλε τούς οφθαλμούς 
της. Ωχρά καί τρέμουσα άνέγνωσε τά έπόμενα.

« Κυρία,
« Δι’ όνομα τοϋ Θεού · συγκατανεύσατε νά μοί πα

ραχωρήσετε στιγμάς τινάς άκροάσεως· έχω νά σας 
είπώ σημαντικώτατον πράγμα. Είμαι είς τδ όχημα 
ένθα περιμένω τήν άπάντησιν σας » .

‘Η ’Έμμα δέν έπίστευε τους δφθαλμοός της· πάρε 
τήρησε πολλάκις τήν ύπογραφήν τής έπιστ,-λής ταύ
της, 3ιά νά πεισθή περί τής πραγματικότητες της.

— ‘Η μήτηρ του θα ήναι- έψιθύρισεν- ή μήτηρ 
του βεβαίως θά ήναι, έπειδή δέν είναι δυνατόν νά ή
ναι νυμφευμένος. "Οχι ' όχι · δέν είναι δυνατόν αύ
τδς, δ τόσον εύγενής, δέν είναι δυνατόν νά μέ ήπά- 
τησε τόσον άναξίως. Έν τοσούτω, ή υποψία αυτή 
κατασυντρίβει τήν ψυχήν μου. Ώ άςδιασαφισθή 
Αμέσως.

Είναι γυνή, είναι σύζυγός του - είχε γυναίκα αύτός- 
άλλ’ όχι. όχι, τί τρελλή ποϋ είμαι · τδ επαναλαμβάνω 
ή ή μήτηρ του είναι ή άλλη τις, άλλα δέν είναι ή 
σύζυγό; του. . .

Απευθυνόμενη δέει, τήν υπηρέτριαν, ήτις ήχησε τδν 
κωδωνα, τή είπε.

—-Πήγαινε νά είπης είς τήν κυρίαν, ήτις σοΰ έδωσε τήν 
έπιστολήν ταύτην, οτι είμαι είς τά; διαταγάς της καί 
δτι τδ θεωρώ τιμήν μου νά τήν δεχθώ.

‘Η "Εμμα έξήντλησε τήν δλίγην δύναμιν, ήτις τής 
έμεινε διά νά προφέρη τού; λόγους τούτους, καί έ
πεσε καταβεβλημένη είς θρονίον τι.

Μετά μ·αν στιγμήν, νέα τις γυνή είσήλθεν είς τήν 
αίθουσαν.

— Θεέ μου I πόσον είναι ώραία · έσυ) λογίσθη ή 
’Έμμα, δέν είναι ή μκ,τηρ του.

Μια στιγμή παρήλθε καθ’ ήν ούδεμία δέν έτόλ
μησε »ά ύψώση τά βλέμματά της πρδς τή» άλλην. 
Ί έλος ή ’Έμμα, κατακυριεύουσα τήν συ γκινησιν της, 
ποοσεφερεν έν κάθισμα καϊ προσεκάλεσε τήν νέαν γυ- 
V- ι'κα νά καθήση.

— ‘Η έπίσκεψίς μου, κυρία, φαίνεται δτι σας 
εκπλήττει, είπε» αυ η μέ φωνήν άσθενη καϊ σχεδδν 
θ ήσκουσαν' άλλ' ίσως θά σάς φανήφυσί/ή, δταν γνω- 
f ητε τδ αίτιον, τδ όποιον μέ ώδήγησεν πλησίον 

σας- έ μ ά θ ε τ ε έκ τής υπογραφής τού γραμμα- 
ματίου, καί έ κ α τ α λ ά δ ε τ ε βεβαίως, δτι είμαι 
ή σύζυγος τοΰ Καμιλλου δε Βερνείλου

‘Η Έμμα ώχρίασε τόσον, ώστε ή κυρία δε Βερ- 
νεϊλου, φοβουμένη μή χάση τάς αισθήσεις της, ήχησεν 
ίσχυρώς τδν κώδωνα διά νά ζητήση βοήθειαν.

Μία θαλαμηπόλος ή \θεν, άλλ' ή ’Έμμα τής έ
καμε νεύμα ν’ άπομακρυνθη.

— Κυρία· Ώ · κυ-,:σ, συγχωρήσχτέ μοι, είπε τό
τε ή ’Έμμα διαλυόμενη είς δάκρυα, πιστεΰσατέ μοι 
οτι ήγνόουν. . . .

— ’Ησυχάσετε, διέκοψεν ή κυρία Βερνείλου συγκε
κριμένη καϊ αύτή είς τδν υπέρτατοι βαθμόν. ΙΙλθον 
προς ύμας όχι διά να σάς έπιπληςω, αλλά διά νά 
μοϊ χορηγήσετε μίαν χάριν, τήν : ποιαν έλπιζω εκ 
τή^ γενναιότη-.ός σας. . . Νά τολμήσω νά σάς ζητή
σω δλίγας στιγμάς άκροάσεως.

‘Η ’Έμμα έκαμε νεύμα συγκαταθέσεως, και ή 
κυρία δε Βερνείλου έξηκολούθησεν.

— Είναι δύω ήδη έτη άφ’ δτου όπα-δρεύθην τδν Κ. 
Βερνέϊλον; ό γάμος υπήρξε γάμος έρωτος. Ο πατήρ 
μου, δστις δέν ήδύνατο νά χωρισθή απδ εμε κα: τον 
όποιον ή προβεβηκυία ήλικια του έμποδιζε να έλθη 
νά κατοίκηση είς Παρισιους, άπήτει άπδ τδν σύζυγον 
μου νά μή μέ συμπαραλαμβάνη, οσάκις η’ρχετο εις 
τήν πόλιν ταύτην ένεκα έργασιών· δ κύριος δε Βερνει- 
λος μετά πολλής δυσαρεσ/εώς συγκατετέθη νά χω
ρίζεται ούτως άπ' έμέ... ώστε, οσάκις αί έργασίαι 
του τώ έπέτρεπον, έσπυ δε νά τρεξη πλησίον μσυ 
είς τον πύργον τοϋ πατρός μου, και δέν με άφινε 
πλέον, είμή έν καιρω μεγάλη; άνάγκης· πστέ δεν ε 
μεινον ϊύω μήνας χωρ·.; νά τδν ίδω. Και. ε-ώ έλει
πε, καθ’ έκάστην έβοομάδα έλάμβανον δ ω ή τρεις 
έπισ ιολάς, τήν μίαν τρυ τερωτεραν καί παθητικωτεραν 
τής άλλης. Κρίνατε, κυρία, πόσον ή’υην εύτυχη;, 
έγώ ήτις τδν ήγάπων καϊ: τδν άγαπώ άκόμη μέ δλας 
τάς δυνάμεις τής ψυχής μου 1

Δύω ήδη μήνας δ ουζυγός μου διετριβε» εις του? 
Παρισιους, καϊ είχον αρχίσει ν’ άνησυχώ τιά τήν μα
κράν ταύτην άπουσιαν κατ’ άρχάς δμως δέν άνησύ- 
χουν ποσώς έκ ζη> ;τυπ:ας ήμην τότ :ν β-.δαία 
περί τοϋ έρωτός του. Αλλα μετ δλιγο», αί επιστολαι 
κατήντησαν ψυχρότερα! καί όλιγώτερον συχναί. Ήθέ- 
λησα νά γνωρίσω τά αίτια, τώ έγραψα κατ αρχας 
έπί τούτω τω σκοπώ ίζήτησε συγχώρησιν καί είπεν 
ότι τοΰτο προήρχετο ένεκα τής πληθύος τών υποθε- 
σεών του. Τδ επιστευσα. Πιστεύει τι; τόσον ευκόλως 
ο,τι έλπιζει . Άλλ’ εί; μήν ήδη είχε παρέλθει, καί ό 
Κάμιλλος δέν μοι έγραψε- τότε ή άπελπισία και ή 
ζηλοτυπία ήρχισαν νά μέ κυριεύωσι· τω έγραψα έκ 
νέου διά νά τώ άναγγεί, ω δ-ι, έάν έντδς όκτώ νμερών 
δεν =λ(η πλησίον μου, θά υπάγω νά τον ευ .ω εις 
Παρισιού,. Ώ I τότε, >;ρια μου, ή έπιστο'.η μου ε- 
λαβ. ν άκεσον άπάντη . ■ ’ μέ διεταττε -·ί μείνω, 
μή 0ελω'4 $λεγε, να έγκαταλείψω τον πατέρα 
μου, ουτινος τδ γήρας άπήτει τας φροντίδα; τής κό
ρης του. Ή επιστολή αυτή μ έκαμε νά χάσω το 
λογικόν μου- έκλαιον '-χθήμερδν, ό πατήο μου ευ- 
σπλι χνίσθη τά δάκρυα μου· έπροφασίσθη, ότι ένεκα 
υποθέσεων υπάγει άφεύκτως είς Παρισιού . καί μέ 
διετι ξε νά τόν συνοδεύσω· ούτως άπέφευγον τήν έπι- 
πληξ ν, ότι παρέβην τήν άπαγόρευσι» τοϋ συζύγου μου.
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έπειδή τό αίτιον είς τό όποιον έστηρίζεΐΟ, ήτο ή μό- 
νιβσις, εί; ήν θά έμενεν ό πατήρ μου χατά τήν άπου 
σίαν μου. ’Ω . χυρία μου, έάν ήξεύρητε πόσον ψν- 
χρώς μέ ύπεδέχθη δ κύριος δε-Βερνέϊλος ' ήμην πο
λύ ύπερήφανος, ώστε δέν παρεπονεθην, ύπέφερον δ 
μως τρομερά εύχόλως έπείσθην, δτι έχασα τδν έ
ρωτά του, έπειδή δσον περισσότερον έπροσπάθουν νά 
τόν επαναφέρω πρδς έμέ, τόσον περισσότερον άπε- 
μαχρύνετο. Θέλουσα παντι οθένει ν’ άνακαλύψο τά 
αίτια τής αλλαγής ταύτης, άπεφάσισα νά τδν κατα
σκοπεύσω, χαί δέν ήργησα νά πεισθώ δτι τά πάντα 
έφερεν είς τούς πόδας σας, χαί τούς πόθους του χαί 
τδν έρωτά του- έχτοτε δέν άμφίβαλλον περί τής δυσ 
τυχίας μου, χαί άπελπίσθην ν’ Ανακτήσω χαρδίαν, 
ήτις μέ ήτο τόσον προσφιλής. , . .

— ’Α ! χυρία . . .
— Έπειδή ήξευρουσα δτι εΐσθε τόσον ώραία, τόσον 

χαρίεσσα, προικισμένη μέ τόσα προτερήματα, έτρό 
μαξα διά τδ κράτος, τδ όποιον πρέπει νά έλάβετε 
έπ’ αύτοΰ. Αλλά χθές, συρθεϊσα άκουσίως μου εί; 
τον χορόν, τδν όποιον έδιδεν ό πρέσβυ; τής Ισπα 
νιας, ύπδ τοΰ πατρό; μου, δστις έπροσπαθει καί έζή 
τει όλα; τά; ευκαιρίας νά μέ διασκεδάση. έπλησια- 
σα δμιλον νέων, δπου ήκουσχ προφερόμενον τδ 
ό-ομά σας- βεβαίως δύνασθε νά σκεφθήτε, κυρία 
οτι έβαλα δλην τήν προσοχήν μου εί; δ,τι έκε 
γον περί ύμών. “Ολοι έπήνουν ύμά , εξυμνούν τόσον 
τά προτερήματά σας καί τά; χάριτά; σας, ώστε νά 
ζηλεύση τις. Προσεθετον, δτι τά γενναία σα; αι
σθήματα ύπερέβαινον δλα τ’ άλλα προτερήματά σας. 
Οί έπαινοι ούτοι, τού; οποίου; έκαμνον δι’ ύμάς, αντί 
να μέ λυπήσουν, άνεγέννησαν τήν έλπιδα είς τήν 
χαρδίαν μου, άνέλαβον θάρρος, κατέστην σχεδόν εύ 
τυχής. Θά υπάγω νά βιφθώ είς τούς πόδας της, έ- 
σκεφθην παρευθύς· έπομένως, άν αΰτη είναι τόσον 
γενναία, ώς τήν λέγουν, δέν θά μεινη αναίσθητος είς 
τάς παρακλήσεις μου, ε’ς τά δάκρυα μου- έάν τήν 
παρακαλέσω δέν θά δυνηθή νά μοί άρνηθή τήν άπό* 
δοσιν καρδίας, ήν μοί άφήρεοεν, έπειδή δεν θά θελή 
σΐ) νά πληρώση πικρίας δλην τήν ΰπαρξιν μου, καί 
νά προξενήση ίσως τόν θάνατόν μου. Δί αύτήν τήν 
έλπίδα, κυρία μου, έλαβα τό θάβρο; νά έλθω μέχρι; 
ύμών. Είπήτε μου τώρα, ήλπισα παρά πολύ έπί τής 
γενναιότητάς σας ; . , .

Τήν μεγάλην τής Έμμας συγκίνησιν διεδέχθη παν
τελής άθυμία. Ήρώτα έτυτήν έάν δλα ταϋτα δέν 
ήσαν δνειρον- νά ίδη όχι μόνον κατεστραμμένην 
παρευθύς δλην της τήν εύτυχίαν, καί δλα τά δνει- 
ροπολήματά της' άλλ' άκόμη καί νά αισθάνεται έ 
αυτήν ένοχον σφάλματος, τδ όποιον τόσον έπροσπά- 
θησε ν’ αποφυγή I ΩΙ έχρειάζοντο νά τήν κατα- 
στρέψωσιν όλοτελώς.

— Έχετε δίκαιον, κυρία, άπεκρίθη μέ ασθενή 
φωνήν, νά τρέφετε πάσαν έμπ.στοσύνην είς έμέ. Αΰτη 
μέ τιμά πολύ, άλλά πιστεΰσατε καλώς δτι δέν είμαι 
άναξια. Άναμφιβόλως, είμαι ένοχος πρός ύμάς, άλ
λά βεβαιωθείτε καλώς δτι ολως διόλου άκουσίως. 
Ναι, ήγάπων τόν Κ. δε Βερνέίλον, τδν ήγάπων παρά 
πολύ' άλλ’ όποιανδήποτε κλίσιν καί έάν ήσθανόμην 
πρός αύτδν, θά άπέκρουον πάντοτε τόν έρωτά του' 
και ή όμολογία αΰτη, τήν όποιαν μοί έκαμε, θά μέ έ- 
κ.νει είς άγανάκτησιν, έάν ήξευρα δτι δέν είναι έ 

λευθερος νά διάθεση τήν καρδίαν του- ήπατήθην, 
κυρία μου, παρά πολύ άναξίως μάλιστα, έπειδή μοί 
ώμωσε πολλάκις δτι ήτο άνυμφος.

— Πώς 1 κυρία, είναι δυνατόν; . .
— Ά ! έάν ό κύριος δε Βερνέϊλος δέν ήτο σύζυ

γός σας, έπανέλαδεν ή Έμμα, έάν δέν έφοβούμην μή 
σάς προσβάλλω, λέγουσα τί σκέπτομαι περί τή; δια
γωγή; του, θα έβλεπετε τώρα πόσον ήτο καταφρονη- 
τέος είς τούς δφθαλμούς μου.

— Ώ 1 κυρία μου, άφ’ οΰ συγκατατίθεσθε νά μήν 
τόν έπανιδητε πλέον, θά λησμονήσω δλα. Έντοσούτιρ 
έχω μιαν χάριν άκόμη νά σάς ζητήσω, θά μέ τήν 
άρνηθήτε ;

— Λέγετε, κυρία· άν καί άκουσίως έ>οχο; πρδς 
ύμάς, χρεωσ ώ νά πραξω πάν διά νά διορθώσω τδ 
κακόν, τοϋ όποιου τά αίτια ήσαν ό έρως μου καί ή 
απάτη τοϋ συζύγου σας.. .

— Λοιπόν, κρύψατε, σάς παρακαλώ, τήν έπίσκεψιν, 
τήν όποιαν σάς έκαμα. . .

‘Η Έμμα έσκέφθη στιγμάς τινα; πριν άποκριθή.

—" θΧ1, ντυρέοτ. μου, ειπεν άκολοόθως, δέν γίνετα ι 
ουτω, πρέπει ό σύζυγός σας να μάθη δτι ήλθετε ε
δώ· έπειδή, έάν τδν άφήσω νά τδ άγνοή, θά άναγ- 
κασθώ νά τόν άπολύσω χωρίς έξήγησιν. Καί τότε τδ 
έλαφρόν αίσθημα άναμφ δόλως, τό όπσΐον τρέφει δι’ έ
μέ, θα γίνη ίσως βιαιότερου- έπειδή ό έρως αύξά- 
νει δταν άπαντά έμπόδια. Έτεθύμουν καλλίτερα καί 
δι’ ύμάς καί δι' έμέ, διά τρόπου έπιτηδείου νά τδν κά· 
μωμεν νά βιφθή εί; τούς πόδας σας, επικαλούμενος 
τήν συγχώρησίν σας. ’Ισως έπιτύχωμεν, έρεθιζοντες 
τήν ζήλο υπιαν του καί τήν φιλαυτίαν του. Θέλετε νά 
μέ βοηθήσητε νά τοϋ δόσω έν μάθημα γλυκύτατου ώς 
πρδς τό σφάλμα του παραβακλόμενον, χ,αΐ τοϋ όποιου 
τούς καρπού; ύμεΐς θά δρέψ-ιτε ;

— ‘Η εύτυχία μου εύρίσχφται είς τήν εξουσίαν σας, 
χυρία μου, έγκαταλείπομαι όλοκλήρως είς ύμάς.

— Ήσθε χθέ:, είπετε, είς τδν χορόν τοΰ πρέσβεως 
τής Ισπανίας ;

— Μάλιστα.
— Αύτδ θά χρησιμεΰση κάλλιστα είς τδν σκοπόν 

μου.
— Άλλ’ όποιος είναι ;

— Συγχωρήσατε μοι νά σάς τδν διακοινώσω ύ- 
στερώτερου, και ύποσχεθήτέ μοι νά κάμητε ο,τι σάς 
είπω, διά νά μέ βοηθήσετε νά τδν έκτελέσω· δ 
Κ. Βερνέϊλος θα ελθη μετά μίαν στιγμήν, δύναται 
νά σάς ίδη, και τότε θά άπολεσθώσιν δλα· άπομα- 
κρυνθήτε σάς παρακαλώ ταύτης τής αιθούσης καί 
είσέλθετε είς τδν κοιτώνά μου· θά έλθω νά σάς εΰρω 
μετά μίαν στιγμήν· θά άρχίσω τδ μέρος μου, και θά 
μοϋ ήναι ευκολον ήμεΐς αί κωμωδοί μανθάνομεν νά 
έχώμευ τδ μειδίαμα έπί τών χειλέων, ένώ έχομεν 
τδν θάνατον είς τήν ψυχήν. Λοιπόν έχετε έμπιστοσύνην 
είς έμέ ;

— Ώς είς τήν καλλιτέραν μου φίλην. Άλλά πώς 
νά σάς έκφράσω τήν εύγνωμοσύνην μου διά τήν τόσην 
γενναιότητα ;

— Σταθήτε, κυρία μου! έγώ μάλλον θά σάς είμα 
χρεώστης· έπειδή θά μέ δώσετε τήν παρηγοριάν νάδείξω 

διι ή τέχνη, τήν όποιαν ήξεύρω, δέν Αποκλείει μήτε 
τά; άρετάς, μήτε τά; χαλά; πράξεις.

Μείνασα μόνη, ή Έμμα έχρειάσθη δλην τήν ίσχύν 
τής θελήσεώ; της καί τήν δύναμιν τής ψυχής της 
διά νά συνάξη έν έαυτή τήν απελπισίαν της Ποδς 
όλίγον κατετρόμαξε διά τήν τρομεράν ιδέαν, δτι έδέ- 
χθη τούς ασπασμούς ανθρώπου καθ’ ήν στιγμήν, πι
θανώς ή νέα καί θελκτική σύζυγό; του, κατετριδε 
τήν ζωήν τη; έν τώ μέσφ τών λυγμών, καί τότε 
αΰτη έλησμόνησε τόν περιώνυμον βουλευτήν, τδν με
γαλοφυή ανδρα, διά νά έπαναφερη δλας τάς σκέψεις 
της έπί τοϋ έπ ιόρκου συζύγου, έπί τοΰ άπατεώνος 
άνδρός" έπειτα άνετριχίασεν έκ φρ.κης, σκεπτομένη 
δτι δ άνήρ ουτος είχε καθ,ξει τδν έρωτά της- ένώ δ' έ- 
δυθιζετο είς τά; έπιπόνους ταύτας σκέψεις, ή θύρα 
τοΰ θαλάμου ήνοιχθη, καί ό Κάμιλλος έφάνη έχρειά 
σθη δέ νά ζητήση μειδίαμα δια νά μήν ύποπτευθή ού- 
τος τίποτε.

— Φίλη μου, ιδού εισιτήρια διά τδ θέατρον· έξ δλων 
συμπεραίνεται, δτι ή συναθροισις θά ήναι λαμπρά. . . 
’Αλλά τί έχεις ; διατϊ ή τόση μελαγχολία ;

— "Ω 1 δέν έχω τίποτε, παντελώς τίποτε, σέ βε- 
βαιώ' μόνον σφοδρά κεφαλαλγία πρδ δλιγου κα 
τέλαβε. . . Κάμιλλε δέν θά ύπάγω άπόψε εί; τό 
θέατρον φοβούμαι μήπως αύξηση τδ κακόν, έάν έκ- 
τεθώ είς τδν εσπερινόν άέρα.

— Άλλ’ έξεναντία; ό άήρ θά διασκέδαση τήν α
διαθεσίαν σου, ήτις, έπιθυμώ νά τό πιστεύσω, δέν εί
ναι ποσώς επίφοβος.

— ’Όχι, άναμφιβόλως, άλλ’ δμως σέ έπαναλαμ- 
βάνω, δέν θά ύπάγω είς τδ θέατρον,. .

'Άλλως, μία έπίσκεψις, ήν πρδ ολίγου έδέχθην, κα
τά τδ διάστημά τής απουσίας σου, μοι έδοσε τήν ι
δέαν πώς νά περάσωμεν τήν έσπέραν πολύ πλέον 
ευάρεστα.

— Είναι άδιακρισία νά σά; έρωοήσω ποια είναι 
αΰτη ή έπίσκεψις ;

— ’Ω! βεβαίως όχι, ήξεόρεις καλώς, φίλε μου, 
δτι δέν έχομεν τίποτε μυστικόν δ είς διά τδν άλλον· 
είσαι τόσον πλήρη; ειλικρίνειας, άληθειας ώς πρδ; 
έμέ, ώστε θά ήτο έγκλημα έκ μέρους μου νά μή σοΰ 
δεικνύω παρομοιαν έμπιστοσύνην.

‘Ο Κάμιλλος δέν άπεκρίθη, άλλ’ έλαβε τήν χεΐ
ρα τής "Εμμας καί τήν έφερεν είς τά χείλη του· αΰ 
τη άκουσίως έκαμε κίνημα διά νά τήν άποσύρη, καί 
ησθάνθη τδ αίμά της άνσρρέον είς τήν καρδιαν 
της. ‘Ο Κάμιλλος παρετήρησε τήν συγκίνησιν της έκ 
τή; ώχρότητός τη;· καί συγκεκινημένος καί δ ίδιος, 
τήν παρεκάλεσε νά τφ είπη τό αίτιον τόν καθησύ 
χάσε, βεβαιώνουσα αύτδν, δτι ή άλλοιωσις τών χαρα
κτήρων της προήλθεν έξ αδιαθεσίας, ήτις τήν κατέ
λαβαν έκείνην τήν στιγμήν.

— Τότε, έπανέλαδεν δ Κάμιλλος, κάμε μου 
την χάριν νά μέ είπη; όποια είναι ή τερπνοτάτη αυτή 
εσπερα, ήν ύπόσχεσαι, ή καλλίτερου είπε μοι κατ’ 
®ρχάς, ποια είναι ή έπίσκεψις αΰτη, είς τήν όποιαν 
Χρεωστεΐς τήν ιδέαν αύτής.

— ‘Η έπίσκεψις αΰτη, άπεκρίθη ή ’Έμμα,είναι ένδς 
τόν δποΐον θά ύπερευχαριστηθής νά γνωρίσης' είναι νέος

κύριος ‘Ρωσσος, τδν όποιον συχνάκις είδα εί; Οετρού- 

πολιν, οτε εδοσα τας τελευταίας παραβάσεις έχε?., μό
λις πρδ δύο μηνών ήλθεν είς τήν πρωτεύουσαν ματ, άλλ’ 
είναι ήδη ύπερευχαριστημένος δια τήν υποδοχήν, ήν 
πανταχόθεν τώ κάμνουσιν αί γυναίκες, κατ’ έξοχην 
συνεισφέρουσι πολύ είς τδ νά νομιση δτι ή πρωτευου- 
σά μα; είναι ή θελκτικωτέρα διαμονή τοΰ κόσμου. . . 
Έντοσούτφ, φαίνεται δτι χθές νέα τι; γυνή, ήτις 
φέρει τδ όνομά σας, άπέκτησε πολ/ήν φήμην είς 
τδν χορόν τοϋ πρέσβεως τή; ’Ισπανίας- μήπως είναι 
συγγενή σας ;

Ό Κάμιλλος ήλλοιώθη, οί χαρακτήρες εί; τοΰ; 
όπ οιου; ήτο έζωγραφημένη ή εύθυμία. κατέστησαν πα
ρευθύ; ώχρότατοι. ‘Η Έμμα έπροσποιήθη δτι δέν έ- 
πρόσ,ςεν, άλλ εσπευσε να τώ είπη ανυπομονώ;.

— Έ ! λοιπόν άποκρισ υ μοι .
‘Ο Κάμιλλος, άν και ζητών νά καθησυχάση, άπε

κρίθη μέ μ^γιστην αμηχανίαν.
— Άλλά, ναι. . . ή μάλλον, όχι. . . δηλ. είναι 

πιθανώτατα ή χήρα ένδς τών έξαδέλφων μου. άλλά πο
λύ μακρυνοΰ βαθμού.

— Ά I είναι χήρα. . . . συνωδεύετο, λέγουν, ά
πό ένα γέροντα σεβασμιώτατον, τδν όποιον ύπέθετον 
πατέρα της. Λοιπόν βεβαίως δ κύριος ουτος θα ήναι 
έξαδελφός σου τις μακρυνός.

— Φυσικώς.
— Λοιπόν, διά νά έπανέλθωμεν εί; τήν έξαδέλ- 

φην σου, φαίνεται χθές δλοι οίνέοι έσπευσαν τριγύρω 
της δια νά φ λοζεικήσωσιυ εν βλέμμα της.

— Τό όπιΐον αύτή άναμφιβόλως δέν άπενειμεν είς 
κανένα.

— Έξ έναντίας· ήτο πολύ εύα·σθητος είς τάς περι
ποιήσεις τοϋ νέου τούτου Ρώσσσυ, ουτινος έδέχθη τήν 
έπίσκεψιν.

Τδ ξίφος, τοϋ Δαμοκλέους, έάν έφαίνετο παρευθΰ; 
είς τδν νεον βουλευτήν, δέν θα τόν κατέπληττε τόσον, 
δσον ή ειδησις αΰτη. ‘Η Εμμα έφαίνετο πάντοτε 
δτι δέν προσειχε ποσώς, τί διετρεχεν έν αύτώ.

— Δέν είναι δυνατόν 1 άνέκραξεν, δταν άνέλαβεν 
δλίγον άπδ τήν κατάπληξίν του.

— Πώς ; δέν είναι δυνατ όν. . .
— Όχι άναμφιβόλως, βεβαιότατα ήπατήθης. . . .
— Ά 1 αύτό δά είναι πολύ, άπεκρίθη ή ’Έμμα 

ήσυχώτατα. Άλλά κύριε, τί παράδοξο; χαρακτήρ εί
ναι δ ίδιχός σου σήμερον ! σέ εύρίσκω χατά πάντα 
άλλόκοτον 1 ’Ιδού μόνον διά νά μέ δυσαρεστήσης, καί 
χωρι; άλλο συμφέρον άναμφιβόλως, άρνεΐσαι έπιμόνως 
πράγμα, τδ όποιον έγώ δύναμαι νά σέ βεβαιώσω τό
σον θετικώτερον, ιφθ’ δσον έκεΐνος, δστις μέ τδ ειπεν 
είναι ό νέο; έκεΐνος ‘Ρώσσος, μετά τοΰ όποιου ή άξχ- 
δέλφη σου συγκττένευσε νά συναν-ηθή ταύτην τήν 
έσπέραν.

— Τί, ποιος συγκατένευσε ,-τ
— Δέν σοΰ ΐδ είάα ; ή έξαδέλφη σου.
‘Η Απελπισία καϊ ή άμηχανία τοϋ Καμίλλου ηυξα- 

νον είς έκαστον λόγον τής Έμμας· έδέχθη συνέν- 
τευξιν ■ έπανέλαβε πολλάκις.

— Βεβαίως, άλλά μέ φαίνεται δτι σέ συγκινεΐ 
τοϋτο πολύ. .. έπανέλαδεν ή Εμμα' έντοσούτω τί 
σέ ένδιαφέρει ; αΰτη είναι συγγενής σου μόνον μακρύ 
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νή, καθώς μέ ν.τ.ζς, χαί μεταξύ συγγενών τοσον α- 
πεχόντων, δέν είναι ά-αγκαία τοιαύτη φροντις.

— Σέ ζητώ συγγνώμην Έμμα, άλλ’ είναι χρέος μου 
νά εμποδίσω τήν νέαν ταύτην γυναίκα, νά διακινδυνευση 
τήν ύπό/ηψίν της, έρχομενη είς τήν συνάντησιν, θά μέ 
συγχώρηση; λοιπόν νά λειψω όλιγας στίγμα;. . .

— Ώ' θεέ μον ! είναι δλω; διόλου άνωφελές, 
επειδή ή έξαδέλφη σου καί ό νέο; εραστή; τη; μετά 
μίαν στιγμήν ίσως θά ήναι εδώ.

Τούς λόγου; τούτους ΐχούων ό Κάμίλλο; δε Βερ- 
νέίλος, ήναγκάσθη νά στηριχθή διά νά μήν χάμψωσι 
τά γόνατα του, ή δέ Εμμα εξακολουθούσα τό μέρος 
της, έπρόσθεσεν.

— "ίίθελον νά τοΐς προσφέρω έν πρόγευμα. εί; τδ 
όποιον θά πχρευρίσ ■■.εσο ά/αγκαίως- ου:ω; ήλπιζον νά 
περάσωμεν τήν εσπέραν τερπνότατα- πώς σοϋ φαί
νεται ;

‘Η θέσις τοϋ Καμίλλου ήτο άληθώ; κρισιμωτάτη 
"Ηρχισε νά {δοώνη, άν καί δ καιρ'ς ή·.ο πολύ ψυχρός· 
βλέπουσα ή ’Έμμα τδ σώμα του και τήν ψυχήν 
βασανιζόμενα, είπε καθ’έαυτήν. ’Ιδού λοιπόν ή έχδι- 
κησίς μου άρχεται! άλλά παρευθύ; μικρός στεναγμός 
έξήλθε τοϋ στήθους της- έγεννατο έκ τούτη; τή; σχέ 
ψ-ως- πόσον προτιμότερου θά ήτο άν ήδυνάμην νά 
διατηρήσω τόν έρωτά του, παρά νά τδν καταφρονώ 
καί ν’ απαιτώ έκδικησιν.

— Φίλη μου, είπεν δ Κάμιλλος, ζητών νά κρόψη 
τήν συγκίνησίν του ύπδ μορφήν ψυχρά; σ.βαρύτητας, 
τέ tip σκω σήμερον έχ-υσαν ελαφρότητα άκατανόητον. 
Είσαι αύ ή τολμώσ; νά μοΰ προτεινης νά γείνω μάρ- 
-.υς τών ενόχων <r ί/των τοϋ ‘Ρώσσου μετά τή; νέας 
ταύτης γυναικδ;, ή.ις, σέ είπα, είναι συγγενή; 
μου ;

— Ναι, άλλ’ εί; τόσον άπομακρ-υσμένον βαθμόν. ..
— Σύ, άληθώ; ’ ’μμα, ήδυνήθη; νά συγκατανεό- 

νης, ώστε ή οικία σου νά χρησιμεύση ώ; τόπος συναν
τήσεων προ; χάριν μου σκιψου- καί, άντΐ

- χ μέ κρατής, άφησε με να τρεξω πλησίον τή; άφρο
νας ταότη; γυναικό., καί ίσως δυνηθώ, άν ήναι άκό 
μη καιρός, νά τήν .απόδισω άπδ σφα .μα, τδ όποιον 
,ά τήν άπωλεση διά παντός I

Καί δ Κάμιλλος, λίγων ταϋτα, έλαβε τδν πΐλόν 
του δπως ιξ-ιλθη, άλλ’ ή Έμμα τδν έσταμάτησεν, 
δτε έτοιμάζετο νά άνοιξη τήν θύραν τή; αιθούσης.

— Στάσου, κύριε, και συγχώρησαν μοι νά σοΐ έκ- 
φράσω πόσον ευρίσκω απερίσκεπτου, διά νά μήν είπω 
ακατανόητου, ο,τι πρδ ίλίγου μέ τόσην ζέσιν είπες. ‘Η 
έξαδέλφη σου, κυρία Βερνείλου, είναι χήρα, τδ είπε; 
ού δ ίδιος- επομένως είναι, ελεύθερα νά διάθεση τά 
κατ’ αύτήν δπως τής φαίνεται καλόν άγαπα νέον, οσ 
τις κατέχει λάμπροτάτην θέσιν είς τήν κοινωνίαν, 
άνταγαπάται ά/αμφ βόλως, λοιπόν δυναται και πρέ
πει νά ήναι ό γάμο; ακόλουθο; τοΰ σιωπηλού έρω 
το; των. Βλέπεις λ ιπδν καλώς, κύριε, ύπδ ταύτην 

ήν μορφήν, θά ήσαι πολύ ασυλλόγιστος έάν έμποδί 
οη; τήν έξαδέλφην σου νά πράξη έν μέγα σφάλμα, 
αφ’ ού είς τούς δφθαλμού; σου, ό γάμος φαίνεται άξιος 
τοιαύτη; έπωνυμίας

Διά τήν έπιπληξιν δέ, ήν μ’ έκαμες, ώς συγκατα- 
νεύσασαν νά χρησιμεύση ή οικία μοΰ είςαύτδν, ώ; τό
πο; συναντήσεως, όλιγαι λέξεις άρκοΰν πρδς άπόδειξιν

τή; πολλά δλί-;ης σου γενναιότητό; διότι ή δια
γωγή μου είναι κατά πάντα συνεπής... ”Ώ 1 μ’ δλην 
τήι ά-υπομονησίαν σου, θα μ’ άκούσης μέχρι τέλους I.. 
‘Ο νεανίας ούίος, καθώς σέ είπον, έξερχόμενο; τοϋ 
οίκου μου καί όμιλών ακαταπαύστως πεο! τοϋ πρδ; 
τή< έςαδελφην σου ερωτό. του, έλαόε τήν καλωσύνην 
νά μέ είπη, πόσον ή κυρία αύτη ήθελε να μοΰ έκφράση 
τόν διά τά ποοτερήματά μου θαυμασμόν της, καί ι- 
δι.υς πόσον αΰτη έπεθυμει νά μέ γνωρι η στενότε
ρο·'. Καταλαμβάνεις λοιπόν εύκόλως, κύριε, οί, ώς 
καλακευομένη καί εύιυχής, έσπευσα ν’ αποχρ.θώ είς 
τδ/ νέον έρωτόληπτον, δτι ή έπισκεψι; τή; έρωμένης 
του θά μέ π/ηρώση ευτυχίας καί εύχαριστήσεως. 
Έ/.ε’ϊνος δέ, ώς νέο; τρελλδς, ήγέρθη, μέ έγκατέλει- 
ψ ν έσπευσμένως, φωνάζων οτι εις αύιδνμό-<ον άνήκτιή 
τιμή νά τήν παρουσίαση είς έμέ, και δτι θα ύπαγη 
τρέχων νά τήν ζητήοη είς τδ οίκημά της- έχρεώστουν 
νά τδν σταματήσω ; Οχ'., βεβαίως I ήαην υπερευ
χαριστημένη άλλως τε νά κρίνω ή ίδια, άν ή ώραιό- 
της τής γυναικδ; είναι δσον μέ είπε Οαυμασια, καί έν 
καιρω τής άπουσίας του, μ’ ήλθεν ή ιδέα νά τοΐς προσ
φέρω πρόγευμα, εί; τδ όποιον, σέ τδ επαναλαμβά
νω, θά πορευρεθής, έπειδή δέν βλέπω εί; τι δ.αείν- 
δυνεύεις την ύπόληψ-.ν σου, ή τήν αξίαν σου- θα ήσαι 
μεθ’ ενός πολύ διακεκριμένου νέου καί μετά τή; ές- 
αδέλφης σου . . . είναι πολύ σύμφωνον. . . σέ έπα- 
να’-αμόάνω, ο έρως, τδν όποιον τρέφουν ό εί; πρδς τδν 
άλλον, δέν πρέπει ποσώς νά σέ τρσμαξη, μ’ δλην τήν 
αΰσιηοοτητα τών αρχών σου, άφ’ ού, έλεύ’εροι και οί 
δύω, έχουν άναμφιόόλω; σκοπόν νά ενωθ.ϋν.

— Άλλά, ’Έμμα ....
— Εμπρός· βλέπω δτι έπειδή δέν έχ-ι; καλά δι- 

καιολογήματσ, ετοιμάζεσαι νά μεταχείρισής έπιχει- 
ρήματα τοϋ βήματος- σέ ειδοποιώ δτι δέ' τά αγαπώ 
ποσώς. Τήν στιγμήν ταύτην έπιθυμώ μόνον νά υπο- 
ταχθής όλοτελώς εί; τή/ θέλησίν μου.

‘Ο Κάμιλλος έόάδιζεν έπί καρφίων, κτά τήν κοι
νήν έχφρασιν έκτυπα τούς ποδας είς τήν αίθουσαν τής 
’ Εμμα; μέ τήν ανυπομονησίαν νέου τινο, ίππον, ένώ 
ήγγ ζεν δλα τά ελατήρια τοΰ πνεύματός *ου διά νά 
εύρη μέσον ινα έξέλθη τή; αληθώς ύπερ-άτη; άμη- 
χαν ας του. Διά νά τό κατορθώση, ύπεκρ-θη δτι ύπε- 
χώ,.ει εις δλα τά έπι,.ειρήματα τή; ’Έμμ.-.ς, καί δτι 
ένέδιδεν είς δ,τι άπήτει· καί μετ’ όχίγον έγειρόμενο; 
έξαιφνης καί φέρων τήν χεΐρα του έπί τοϋ μετώπου, 
ώ; νά τόν ήλθεν ένθύμησι; τις, άνέκραξε.

— Φίλη μου, πρέπει νά έξέλθω παρευθύς, μία (υ
πόδεσις τήν όποιαν όλοτελώς έλησμόνησα. . · .

— Άναμφιόόλω;, θέλεις ν’ άστειευθή;, διέκοψεν ή 
Εμμα, μειδιώσα είρωνικώς* δέν θά έγελοΰσες παρά 

πολύ διά τήν ανοησίαν μου, έάν σ’ έπίστευον, χαΐ ιδί
ως έάν σέ άφινα νά έξέλθη; ;

— Αλλ’ Έμμα, οέ ομνύω δτι πρέπει άφείκτως. . .
Η Έμμα, ήτις παρ τήρει ολα τά κινήματα τοΰ 

Καμίλλου, ώρμησε πρδς τέν θύραν, καί, θέτο^σα τήν 
χειρά της έπί τών κλείθρων, τοΰ είπε μέ οταθεράν 
φωνήν. . .

— Καί έγώ σε δμνόω, κύριε, δτι δέν θα έξέλθης.
Ό Κάμιλλος κατέστη σχεδόν μανιώδη,· έάν δέν 

άνεχαιτιζετο, θά συνέτο βε .τήν χεϊρα, ήτις έχρατοΰσε 
τήν κλειδωνιάν. ‘Η ”Ε-.μα έσυρε τδν κώ ιωνά.

— Τί κάμνεις; άνέ/ραξεν ό Κάμιλλος, τοΰ όποιου 

ή φρίκη κατέσιη τοιαύτη, ώστε δέν είχε τήν δύναμιν 
νά τής σταματήση τδν βραχιωνα.

— θέλω νά εμποδίσω τδ αποτέλεσμα τών ιδιο
τροπιών σου, κύριε, άπεκρίθη ή Εμμα μέ τήν πλέον έ 
πιτετηδευμένην ήσυχίαν.

Παρευθύ; εί; ύπηρέτη; έφάνη- ή Έμμα τοϋ είπε 
νά υπάγη έκ μέρους της νά δώση τήν διαταγήν εί; 
τδν θυρωρόν νά κλείση τήν πύλην τοϋ μεγάρου, μή 
άφίνων μήτε νά έξελθη,μήτε νά είσέλθη κανείς ά.ευ τής 
αθεΐα; της

Ό Κάμιλλος, έκ-όο εαυτού, ήθέλησε νά σταματή 
ση τδν υπηρέτην δ.ά νά έμποδ ση τήν έκτέλεσ-.ν τοι- 
αυτης διατο^ής- και έπειδή ούτος έφαινετο διστάζων, 
ή Έμμα άναλαμόχνουσα δλην τήν μεγαλοπρέπειάν 
της, έβρ ψιν αυστηρόν βλέμμα έπί τοϋ υπηρέτου της 
χαί τδν διέταξε νά τή ύπαχούιη παρευθύ; καί να 
ένθυμηθή δ:ι διαταγές έ'χει να Λαμόά.η μό>ον άπ’ 
αυτήν. Γότε δ υπηρέτης έκλινε καί έξήλθεν.

Ό πτωχός Κ τμιλλος ήτο άξιος εΰσπλαγχνίας- 
ολίγον έλε’.Φεν ή ’Έμμχ νά παραι-ήοη τήν έκδι- 
κησιν της, βλέπ-.σα αύ.’δν ύποφέροντα τόσον τρο
μερά. Άλλ’ ένθυμηθεΐσα τήν ύπόσχεσίν τη; πρδς τήν 
κυρίαν δε Βερνείλου, κατεξουσιασεν εύχόλω; τήν πρόσ
καιρο-/ ταύτην συμπάθειαν της, στρ.φ μενη δέ τότε 
πρδ; τδν Καμιλλον, τω λέγει.

— Τώρα, κύρ.ε, συγχώρησέ με νά σέ έκφάσω τήν 
έκπληξιν μου καί τήν λύπην μου διά τήν διαγωγήν 
σου. Ιδού λοιπόν τδ αποτέλεσμα τών πρδ; έμέ δια- 
όςόαιώσεών σου,δτι θά ύπόκεισαι είς δ*α; τάς επιθυμίας 
μου, δτι θά υποτάσσεσαι είς δλα; μου τάς θελήσεις; Σέ 
έκρινα πολύ κακώς, κύριε, επειδή σ’ επιστευσα ανί
κανο·/ ν’ άρνηθή; μέ ίσχυρογνωμοσύνην ά/ηθώ; ά- 
χατάληπτον, και μέ τά; γελοιωδέστερα; προφάσεις, 
ήδονή-/, ή·ις άνευ τής παρουσίας σου, θά ήτο δι’έμέ 
άνευ θέλγητρων δθεν είμαι άγανακτισμένη, μανιώδης- 
χαί σέ δμνυω, κύριε, δτι δέν θά έξέλθη; τοΰ μεγάρου 
τούτου, εκτός έαν λάόη; τήν άδειαν τής ίδιας 
μικρά; σου έξαΟελφης. Ώ[ λαδ-ο ύπομο 
νήν, άναμφόόλω; δέν θά περιμεί η; πολύ, έπειδή 
με ’δλίγα; σ ιγμάς ή κυρία θά ήναι έόώ.

Καί ταϋτα είπούσα, ή Εμμα έξήλθεν, ώ; νά έφο 
ίι-.θη τάχα, δτι δέν θά δυνηθή ν’ ά/τισταθη εί; τήν 
άγχνάκιησίν της.

Μείνας μόνος ό Κάμιλλος, ήλλοίωμενος, συγχισμέ 
νος, έρρίφθη έπί ανακλίντρου καί τήν κεφαλήν έχων 
έπί τών δύο χειρών του έστηριγμένην, ήρώτησεν 
εαυτόν έάν σύζυγο; εύοεθη πο έ εις τοιαυτην κρίσιμον 
θέσιν.

Ή Έμμα τοϋ έπρότεινε πραγαατικώς μοναδικήν 
ηδονήν, έν γεύμα μετά τής γυναικό; του καί τοΰ έ- 
ραστοϋ τη; ! έπειτα ήυχισεν άλληλοδιαδόχως νά 
καταρά χι τδν καταχθόνιον ‘Ρώσσον, νά πλατ η σχέ
δια έκϊικήσεω; κατ’ αύτοΰ, καί νά συλλογίζ .ται τήν 
χαταφρόνησιν καί τδν έμπαιγμδν, όταν ή Εμμα έμελλε 
νά μαθη, οτι ή υποτιθέμενη αυιη έξαδέλφη του ήτο 
η ίδια του σύζυγος- ή ιδέα ουτη άνήγειρεν έξαίφ.ης 
το καταόείληαένον λογικόν του, ήθέλησε νά έπ-χει 
Ρητη τελευταία-/ έφοδον ήχησε τδν κώδωνα. Εΐ; ύ 
πηρέτη; έφάνη.

— Άναμφιόόλω;, τοϋ λ-γ-ι αμα έφάνη, ή δέ 
οποινά σας άνήρεσε τήν διαταγή» τσ νά μήν έξέλθη κα 
>ΐί? ; , „

— Εξ έναντίαο, ή κυρία ύπήγεν ή ίδια νά βεβαιω

θώ δτε ή πύλη τοΰ μεγάρου είναι καλά κλεισμένη, καί 
διέιαξεν πάλιν ν’ άφήσωσιν έλευθέραν τήν είσοδον μόνον 
εί; μίαν γυναίκα συνωδευμένην ύφ’ ένδ; κυρίου.

— ’Ιδού βεβαίως, έσκέφθη ό Κάμιλλος, ή σύζυ
γό; μου κα! ό άτιμος ούτος 'Ρώσσος I —Φίλε μου, 
τω είπεν ακολούθως, παρουσιάζων είς αύτόν βαλάν- 
τιον πλήρες χρυσοΰ, σέ .τδ δίδω, έάν δυνηθής νά μέ 
έκδάλλης έντεϋθεν.

— Φεΰ 1 άπεκρίθη ό ύπηρέτη;, απομακρυνόμενος, 
άν διά τοΰτο μόνον ό κύριος μ’ έκραξε-/, άποσύρομαι, 
έπειδή δεν θά δυνηθώ νά κάμω δ,τι μέ ζητεί, κ-<ί άν 
μέ δώτη δλον τδν χρυσόν τής Καλλιφορνίας

Ό Κάμιλλος έπιστευσε τότε είς τήν ειμαρμένην, ε
πειδή έσυλληγίζετο, — είς χιλίους ύπηρέτα; μίλι; δύ
ναται νά ΰπάρξη εις, οστις νά μή διαφθαρή ύπδ τοϋ 
χρυσοΰ, καί έ'τυχε νά πέδη άκριβώς είς αύτόν I Κατ’ 
έκείνην .τήν στιγμήν ήκουσε θόρυβον.

— Θεέ μου, έάν ήναι ή σύζυγό; μου I
Και χωρίς νά περιμείνη περισσότερον, θέλω·/ νά 

φύγη ή νά κρυφθή τουλάχιστον, έ’τρ-ξεν εΐς ο/.ας τάς 
θύρας τοϋ δωματίου ένθα ήτο κεκλεισμέ/ος- άύ-λ' ο- 
λαι ήσαν κλεισται, έκτδς εκείνη; δι' ής έξ άνάγκης 
θά είσήρχετο ή σύζυγό; του.

— Τετέλεσται I έφοράθην I έσκέφθη' καί δλιγον έ- 
λειψε νά λειποθυμήση, τόσον ισχυρά ήτο ή συγκι ησις 
του, δταν εύτυχώς παρετήρησεν έν σπουδαστήριον τοΰ 
όποιου ή θύρα ήτο ανοικτή, κατέφυγεν έκεΐ καί πα
ρευθύ; είσήλθεν ή σύζυγός του, συνοδευομένη ύπδ νεα- 
νίου τινδς, οστις τήν έβλεπεν ίρωτικώς, κρατών τάς 
χεΐράς της. ‘Ο νέος ούτος ήτο ή ’Έμμα· άραιά γενειάς 
κα! έλαφρδς μύσταξ τεθειμένος ίντέχνως έπί τοϋ άνω 
χείλους, τήν καθίστων έντελώς άγνώριστον- άλλως, ήτο 
σχεδόν νύξ κα! ήτο αδύνατον εί; τδν Κάμιλλον νά τήν
γνωρίση.

Ή Εμμα, άφ’ού περιέφερε τά βλέμματά της πέ- 
ριξ τοϋ δωματίου, είπε χαμηλή τή φωνή εί; την κυ
ρίαν δε-Βερνιίλου' εί; τδ σπουδαστήριο-/ τοΰτο έξ ανάγ
κης θά είναι- προσοχή ' · νά υποκριθώμεά καλ,ά 
τά μέρη μας- έπειτα ύψόνουσα τήν φωνήν της- τήν οποί
αν έπροσπάθει νά καταστήση βαρυτέραν κα! ν’ άλλάξη, 
διδουσα αύτή ξένον τόνον, έξηκολούθησε.

— Φίλη μου, μόλις δύναμαι νά συλλάβω τό μέ
γεθος τή; εύτυχίας μου · ιδού λοιπόν ήλθεν ή στιγμή, 
εί; τήν όποιαν άπέβλεπον μέ τόσην ζεσιν · Ώ ! ή ή
μερα αυ τη είναι ή ώραιοτερα τής ζωή; μου.

‘Ο Κάμιλλος έξέβαλλεν ένα σεναγμδν, σκεπτέμενο; 
οτι δέν ήδύνατο νά είπη τδ αύτό.

‘Η Έμμα έξηκολούθησε.
— Δέν είναι διόλου όνειρον, οτι κατεδέχθητε τέλος 

νά συγκατανεύσετε είς τάς εΰχάς μου, είς τόν έρω
τά μου;

— Φεΰ · έσκέφθη έκ νέου ό Κάμιλλος, οστις ήκουεν 
ολα, είναι πολύ άληθές οτι είναι πραγματικόν · καί 
σχεδόν παρευθύς άνηρεύνησε ποϋ εΐχεν ήδη άκούσει τήν 
φωνήν ταύτην, ^τις^δέν τοΰ έφαινετο ξένη.

‘Η κυρία δε- Βερνείλλοο καταβιβασμένους τού; .3- 
φθαλμούς έχουσα, δέν άπεκρίνετο.

— Τί λοιπόν; τής είπεν ή Εμμϊ, μοΰ φαίνεσθε 
μελαγχολική . Ώ ■ σάς παρακαλώ, έμπιστευθήτέ μοι 
τδ μυστικόν τής λύπη; σας. θάρβος, προσέθεσε μέ χα
μηλήν φωνήν, σκεφθήτ® δϊ! μόλις ήρχισε τδ μέρος σας.
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Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι έβοήθησαν τήν κυρίαν δε- 
Βιρνείλλου νά ύπερβή τήν ίύναμιν τή; συγκινήσεώς 
της, καί άπεκρίθη μέ ίρκετά σταθεράν φωνήν.

— Σάς όμνύω, φίλε μου, ότι δέν έχω καμμίαν λύ
πην, απολαύω μάλιστα μεγιστην εύχαρίστησιν ουσα 
μαζό σας.

— Μέ άπατατε, έπανέλαδεν ή Έμμα, κάτι τι σας 
ανησυχεί, έχω πεποίθησιν έμπρός, όμολογήσατέ μοι 
είλικρινώ.-, αισθάνεστε έλεγχόν τινα, διότι δέν φυλάτ- 
τετε τδν όρκον τής πίστεως, τδν όπτΐον ώμώσατε εις 
τδν σύζυγόν σας ; Ώ ! <ρ·λη μου, πιστεύσατέ μοι, ά- 
πομακρύνατε αύτδν τδν έλεγχον έπειδή άνθρω
πος, δστις δέν ήξεύρει νά έκτιμα τδν θησαυρόν, τδν 
όποιον έχει, δστις σάς άπατα κα! σας παραμελεί δι’ 
ωραιότητα τινα βεβαίως κατωτέραν τής ϊδικής σας, δέν 
είναι άξιος νά σάς έμπνευση έλεγχον.

‘Η κυρία δε-Β=ρνείλλου ανεστέναξε βαθέως.
— Μήν αναστενάζετε ου ως, έςηκολούθησεν ή Εμ

μα· και, ή γυνή χρεωστεΐ ν’ άγαπα τδν άνδρα της. 
καί έχει δίκα'ον νά τφ ήναι πιστή, έν δσιρ καί αύτός 
τήν άγαπα, καί όλη του ή ζωή κάμνει τοϋτο καταφανές. 
’Αλλά ν’ άγαπα ένα έπιορκον; Ώ I θά ήναι πολύ 
καταγέλαστος.

Ό Κάμιλλος είπε κατά μέρος, ότι δ νέος ‘Ρώσ 
σος θά έλάλει πολύ διαφόρως, έάν ποτέ έ<υμφεύε- 
το. . .

— Μάλιστα, έξηκολούθησεν ή Έαμα, ής ή φωνή 
βαθμηδόν άνυψΛτο, δταν ή γυνή αΰτη άπαντήση άν
θρωπον πρδς τδν δποΐον ή ψυχή της ήδύνατο νά συλ- 
λάδη συμπάθειαν, άνθρωπον, δστις θά τής διατηρήση at 
ώνιον έρωτα, και δστις θά θεωρή εαυτόν πανευτυχή, έάν 
δυνηθή νά τής άφιερώση δλην τήν ΰπαρξιν του.

‘Ο Κάμιλλος έκαμεν κίνημα τής κεφαλής, προξε 
νηθέν άπδ ταύτην τήν σκέψ'.ν δτι έάν τοϋτο έξηρ 
τατο άπ' αύτδν, ή υπαρξ·ς τοΰ τοιούτου δέν θά ήτο πολύ 
μακρά.

‘Η κυρία δε-Βεονείλλου άπεκρίθη είς τήν Έμμαν.
— Είμαι εύαισθητος πρδς τδν έρωτά σας, άλλά σάς 

δμολογώ, φίλε μου, ότι θά ήαην εύτυχεστέρα, έάν διε 
τηρούν τδν τοϋ συζύγου μου- και, έάν σήμερον υποχωρώ 
είς τάς επιθυμίας σας, υποχωρώ, διότι ή ψυχρότης 
του καί ή άδιαφορία του δέν μέ άφίνουν καμμιαν έλ- 
πιδα.

Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι έδωσαν ζωήν τινα εί; 
τδν Κάμιλλον, τούλάχιστον, έσκέφθη, δέν προεχώρη- 
σαν όσον έφοβούμην.

‘Η Έμμα έπανελαδε. Σας παρακαλώ θελκτικωτά- 
τη μου κυρία, άς μήν συλλογιζώμεθα πλέον τδν σύ- 
ζ.γόν σας, δέν αξίζει τδν κόπον, σάς τδ έπαναλαμ- 
έάνω- ά; σκεπτώμεθα μόνον διά τήν εύτυχίαν τοΰ ότι 
συνηνώθημεν. Μ’ άγαπάτε λοιπόν πραγματικώς;

— Δεν σάς τδ είπον ήδη ;
— Λοιπόν, δόσατέ μου έν δείγμα' άναμφιβόλως ή 

Έμμα είναι είς τδ κοσμητήρών της· κάμετέ μου τήν 
χάριν νά υπάγετε πλησίον της, παρακαλοϋσα αύτήν νά 
ταχύν τδ γεύμα, και άκολούθω; νά παραδοθώμεν δ-· 

λως είς τδν έρωτά μας- έντοσούτφ, σταθήτε νά σάς' 
άσπασθώ. Ποτέ φίλημα ούσσάρου δέν ύπήρξεν ήχηρώ- 
τερον τοϋ φιλήματος τής Έμμας έπί τοϋ ωραίου με
τώπου τής κυρίας δε Βερνελλου' δθεν καί είσέδυσε 
μέχρι τοΰ βάθους τής καρδίας τοΰ Καμίλλου, δσ ι 
ήσθανθη τού; πόδας του κλονουμένους.

*Η Έμμα άπομακρυνθείσης τής γυναικδς τοϋ Κα
μίλλου, μεινασα μόνη, περιεπατει ίπποτικώ; κατά μή
κος κ»ί πλάτος τοΰ δωματίου, καί τριβουσα τάς χεΐ- 
ρας ώς κύριος τι: δστις χαίρει διά καλήν τύχην.

— Τί αξ'.ολά ρεντος γυνή · έψιθύριζεν αρκετά δυ
νατά διά νά τά ά»ο η δ Κάμιλλος- δ σύζυγό, της α
ληθώς είναι ή τυφλές ή τρελλδς, άφοϋ την αμελή συ 
τω Πόσον έρωτα, πόσην μέθην θά εΰρω πλησίον τής 
γυναικός του, ένώ αύ-τδς άναμφ:6όλως είναι είς τού; πό
δας τής έρωμένης του ! Ώ ! τδν εύχαριστώ πολύ εί- 
λικρινώς, έπειδή ή διαγωγή του πρδς τήν γυναίκα του 
με λυτρώνει τών έλέγχων, συ; θά έδοκιμαζον, και έν 
μέσω άκόμη τής εύτυχία; μου, άν έτέραττα τήν ειρή 
νην ένδς άξιου άνθρώπου.

Οί τ.λ ευταΐοι ούτοι λόγοι παρώξυναν είς τδν ύπέρ- 
τατον βαθμών τήν μανίαν τοϋ Καμιλλ.υ' μή δυνάμενος 
πλέον νά υποφερη, έξήλθεν έσπευσμένως τοϋ σπουδαστη
ρίου καί δευθύνθη πρδς τήν ^μμαν, ήτις ύποκρυνομέ- 
νη θαυμασίως έκπληξιν, τδν ήρώτησε μέ θυμόν ποιος 
ήτο, καί τίνι τρόπω εύρισκετο εί; τδ δωματιον ε
κείνο.

— Τί σέ ένδιαφέρει ; άπεκρίθη δ Κάμιλλος, δογιζό- 
μενος έπί μάλλον καί μάλλον σέ άρκει νά ήξεύρςη 
δτι είμαι φίλος τοϋ κυρίου Βερνειλου, κατά τοΰ ό
ποιου έξέφρασες τάς βαναυσοτέρας ύβρεις καί άπαιτώ 
νά μέ δώσης λόγον.

— Δέν μέ άναγνωριζει · είπε καθ’ έαυτήν ή Έμ
μα· λοιπόν υπάγει καλά.

Πραγματικώς, καί ή μεταμφίεσις έάν δέν κατέ- 
αταινεν αύτήν έντελώς άγνώριστον, τδ σκότος τδ δ
ποΐον έπεκράτει είς τδ δωμάτιον ήρκει, ώστε νά μήν 
γνωρισθή.

— Κύριε, άπεκρίθη αΰτη, άν καίδέν καταλαμβάνω 
το διά τδν Κάμιλλον συμφέρον σας, δ δποΐος δέν τδ 
άξ ζει, συμφωνώ νά σάς δώσω δποιανδήποτε ίκανοποίη- 
σιν θέλετε, άλλ’ αυρίον μόνον καί όχι σήμερον.

— Κύριε, άπαιτώ άμέσως.
— Όχι, κύριε, δέν δύναμαι ποσώς.
— Μή μέ υποχρεώνετε νά σας άναγκάσω είς 

αυτό.
— Είσδε ελεύθερος, κύριε, άλλά σάς δμνύω οτι δέν 

θά χτυπηθώ μέ σάς. ειμή μετά τήν συνάντησιν μου μετά 
τής θελκτικωτάτης έρωμένης μου.

‘Ο Κάμιλλος έκαμεν έν πήδημα, τοιοΰτον ώστε ή 
κεφαλή του ήγγισε τήν δροφήν.

— Μά τήν ψυχήν μου. αύτδ πρδ πάντων θέλω νά 
έμποδισω.

— Μά τήν ψυχήν μου · αύτδ είναι τδ όποιον δέν θά 
έμποδίσετε · άπεκρίθη ή Έμμα, προσπαθούσα νά λαμ- 
βάνη τδν αύτδν τόνον τοΰ Καμίλλου, τοΰ όποιου ή 
μανία ηΰξανεν έπαισθητώς.

— Άθλιε ‘Ρώσσε 1 φοβοΰ τήν μανίαν μου 1
— Γάλλε αύθαδη, τρέμε τόν θυμόν μου I
— Είσθ' άτιμο; γυναικοπλάνος.
— Είσαι άπαταιών.
— Έάν δέν κατεφρόνουν τήν άδυναμίαν σου, θά σέ 

συνέτριβον.
— Ά · παραλογίζεσθε.
— Λοιπόν, συγκατάνευσον νά κτυπηθής.
— Ά. ναι. συγκατανεύω, καί πριν μιας ώρας θά 

εχω τήν ζωήν σας ή θά έχετε^τήν έδικήν μου· έν τού
τοι; σάς χαιρετώ και τρέχω νά ζητήσω μάρτυρας και 
όπλα.

Είς τί θά καταντήσουν όλα ταϋτα; έσκέφθη δ 
Κά'Λίλλος δταν έμεινε μόνος- και φοβισμένος άπδ 
τήν θέσιν του, Βιενοειτο νά εΰρη μέσον τι ν άποσυρθή. 
Άλλά μεταξύ όλων του τών σκέψεων αιτινες τόν έ- 
πολιόρκουν μία ύπερίσχυεν όλων ή έκπληξις ήν τοΰ 
έπροξένει ή διαγωγή τής γυναικός του. Ούτως 
ci άνδρες εύρίσκουν φυσικώτατον νά θυσιάζωσι διά 
μίαν ιδιοτροπίαν των τήν ήσυχίαν, τήν εύτυχίαν μιας 
γυναικδς, και άπαιτοΰσιν έπειτα ή γυνή αύτή νά τούς 
διατηρήάη και τήν πίστιν κοί τδν έρωτά της. Άλλ’ 
δ Κάμιλλος, δστις μ’ όλα ταϋτα ήτο υγιοδς κρίσεως, 
έννόησε παρευθύς ότι δλα ταϋτα προήρχοντο έκ τοΰ 
σφάλματός του, καί δτι δέν είχε δίκαιον νά πσραπο- 
νήται, καί τότε ή μετάνοια καί ή τύψις τοΰ συνει- 
δότος έκυρίευσαν τήν ψυχήν του· καί έσκέπτετο δτι 
έπρεπε, διά νέων φροντίδων ν' άνακτήση καρδίαν, τήν 
δποίαν έμελλε ν’ άπολέση, άντί νά έπιπλήξη τήν δια
γωγήν τής συζύγου του, νά ζητήση παρ’ αύτής συγ
γνώμην τής ίδιας αύτοΰ διαγωγής άνεπαισθήτως δ 
πρδς αύτήν έρως του άνηγέρθη ίσχυρώτερα παράποτε* 
ή Έμμα ένόησεν εύστόχω; δτι εις τοιούτους δργανι- 
σμούς ή ζήλεια έπαναφέρει τδν έρωτα.

Άλλ’ ήδη έσκέρθη παρευθύς δ Κάμιλλος, πρόκει
ται νά προμηθευθώ δπλα καί μάρτυρας, διά νά 
τιμωρήσω τήν αύθάδειαν τοϋ άνοήτου τούτου ξένου' τί 
νά πράξω διά νά έξέλθω άπ’ αύτδ τδ μέγαρον ;

Άλλ’ ένταυ-.ω τά δύω φύλλα τής θύρας ήνοίχθησαν 
μέ μέγαν κρότον, καί δ Αρθούρος δε-Βεάρν έβριφθη 
βιαίως είς τήν αίθουσαν, Ακολουθούμενος άπδ υπη
ρέτην φέροντα κηρία άναμένα, τά όποια άπέθεσεν 
έπί τής έστίας.

— Τί σημαίνει τούτο ; άνέκραξεν δ Αρθούρος διευ- 
θυνδμενος πρδς τδν Κάμιλλον θά δυνηθής νά μέ τδ 
έξηγήση , ήρνήθησαν νά μ’ άνοίξουν τήν πόλιν τοΰ 
μεγάρου. Κτυπώ μίαν φοράν, δύω τρεις, τίποτε- 
κανείς δέν αποκρίνεται' κτυπώ τετάρτην, τίποτε ά
κόμη· καί έν τοσούτω διά τίνος έπί τής όδοϋ παραθύρου, 
βλέπω τδ καταχθόνιον πρόσωπον τού θυρωρού, οστις 
μ’ έβλεπε καί αυτός. Διατ'ι λοιπόν δέν μ’ άνοίγης ; έ- 
φώναξτ, ήδη άρκετά δεσηρεστημένος. — Έχω διατα 
γήν νά μήν άνοιξω είς κάνένα, μ’ άπεκρίθη χωρίς νά 
μετακινηθή. ‘Η διαταγή αΰτη δέν άφορα βεβαίως έμέ ; 
τοΰ είπον. Είναι έδώ ή κυρία σου; — Ναι κύριε — 
Λοιπόν πήγαινε να τής είπήο, ότι ήλθον νά τής άνα- 
γνώσω έν μέρος, τδ δποΐον έσύνθεσα δι’ αύτήν, τδ 
δποΐον βεβαιότατα θά τριπλασιάση τήν φήμην της. — 
Αδύνατον, άπεκρίθη, καί τδ ζώον μοΰ στρέφει τά 
νώτα. Τότε γίνομαι έκτδ; έαυτοΰ, καί άναβάς διά 
κλίμακος καί διαρρήξας τδ παράθυρον εισέρχομαι είς 
τδ οίκημα’ Αναποδογυρίζω δι’ έ'δς κτύπου τδν θυρωρόν, 
οστις ήθελε νά μ’ έμποδίση ν’ άναβώ καί έν τώ μέσω 
τών κραυγών έφθασα έως έδώ, μέ άπόφασιν νά ζητή
σω έξήγησιν τών αιτίων τής τόσον παραδόξου πρδς έ
μέ διαγωγής· έπειδή δέ σ’ ιύρίσκω, άπδ σέ θά λάβωαύ- 
τάς τάς έξηγήσεις· ίσως θά δυνηθής νά μοι τάς δώσης 
καλλίτερον παντδς άλλου

Πριν άποκριθή, δ Κάμιλλος έσκέφθη κατ’ άρχάς 
πώς θά έξέλθη άπδ τής νέας ταύτης άμηχανιας· έπειδή 
μυριων ένεκα λόγων δέν ήθελε νά δμολογήση είς τδν 
φίλον του τήν άληθή θέσιν του.

— Σέ βεβαιώ, τοΰ άπεκρίθη Ακολούθως οτι δέν 
έγνώριζον ποσώς τήν διαταγήν ταύ .ην . . . Άλλά σέ 
παρακαλώ, μή μέ ζητής:άλλας εξηγήσεις. . . .

TOM Ε'. (Φολλάδ;ον 104.)

— Κάμιλλε, διέκοψεν δ ’Αρθούρος, θέλω νά έξηγη- 
θής είλικρινώς. Λοιπόν, έγώ σέ κατηγορώ φανερά ότι 
σύ διέταξες νά μοΰ κλείσουν τήν πύλην τοΰ μεγάρου, 
έπειδή ή διαταγή αΰτη απόβλεπε μόνον έμέ, είμαι βέ
βαιος.

— Άλλά, σέ δμνύω . .
— Άφησε νά τελειώσω, καί θά ΐδης δτι δέν είμαι 

παίγνιόν σου. ’Ιδού τί συνέβη· έμπιστευόμενος είς τήν 
τιμήν σου, πιστεύων οέ ανίκανον ν’ άπατήσης φίλον, 
σέ παρουσιάζω είς θελκτικήν τινα γυναίκα, τήν δποίαν 
λατρεύω, καί ήτις μέ λατρεύει έπίσης· πρδς τοϋτο 
πράττω έν ψεύδος, καί ένταυτφ μίαν απροσεξίαν, σέ τδ 
δμολογώ, άλλά τά μόνα τά όποια έπραξ* έπί ζωής 
μου. Σέ παρουσιάζω ώς άνυμφον, έπειδή έάν σέ ίπα 
ρουσίαζα ώς ΰπανδρον θ* άπεδιώκεσο άτίμως· μετ δλί- 
γον ώρελούμενος σύ έκ τοΰ ότι δέν ήδυνάμην νά άπο- 
καλύψω τήν άληθή θέσιν σου χωρίς νά φοβηθώ μήπως 
χάσω τάς χάριτας έκείνης, ήν άκόμη αγαπώ, συλλαμ
βάνεις τδν θηριώδη σκοπόν νά μοί άραιρέσης τήν έρω- 
μένην μου. Δέν ήμην ποτέ τόσον τυφλός ώστε νά μήν 
ίδω ότι ή συχνή διαμονή σου πλησίον της δέν ειχεν 
άλλον σκοπόν. Άλλ’ έν τοσούτω ή άξια μου έγέννησε 
τόσον βαθείας ρίζας είς τήν καρδίαν τής Έμμας, ώστε 
δέν ήδύνασο ν’ άγνοής οτι ένόσφ εύρισκόμην πλησίον 
της σοί ήτο αδύνατον νά έπιτύχης. Έκτοτε, μέ τήν 
πολλήν έπιδεξιότητα καί βαδιοοργίαν, άναμφιβόλως κα
τόρθωσες νά διατάξη αύτή νά κλείσουν τήν πύλην δι’ 
έμέ. Άλλά δέν είναι ευκολον ν’ άπατήση τις άνθρω
πον ώς έμέ άγχίνουν, ώστε παρετήρησα ολα. Τώρα 
ήλθον νά σέ ζητήσω λόγον τής διαγωγής σου, τήν δ
ποίαν φοβούμαι νά χαρακτηρίσω ώς ατιμον . . .

— Άρθυΰρε σέ έπαναλαμβάνωο2τι άπατάσαι . .
— Λοιπόν! θέλω άκόμη νά πιστεύσω είς τήν τιμήν 

σου. και νά έμπιστευθώ είς τδν λόγον σου· άποκρίσου 
εις έμέ είλικρινώς, έζήτησες, ναι ή όχι νά μοί άφαιρέ- 
σης τήν καρδίαν τής Έμμας ;

— Όχι, διότι δέν πιστεύω ή Έμμα νά είχε ποτέ 
δι' έσέ έρωτα.

Οί λόγοι ούτοι ήρκεσαν νά έξάψωσι περισσότερον 
τδν θυμόν τού ’Αρθούρου.

— Άρκιϊ, έφώναξεν, ιδού νέα ΰβρις, τήν δποίαν δέν 
θά δυνηθώ νά ύποφέρω περισσότερον καιρόν μοΰ χρειά
ζεται τδ αίμά σου δ.ά νά τήν έκπλύνω.

— Άλλά φίλε μου . . .
— Δέν είμαι πλέον φίλος σου, με ήπατησες ανα- 

ξίως· πρέπει νά κτυπηθώμεν, βλέπεις, πρέπει άφεύ- 
κτως, καί θέλω έγώ ταύτην τήν στιγμήν.

Ό Κάμιλλος ματαίως έζήσησε να καθησυχάση τδν 
Αρθούρον. Βλέπων ότι δέν δύναται νά τδ κατωρθώση 
τοϋ είπον ότι δι’ αίτια, τά δποΐα αύτδς δέν ήδύνατο νά 
τοΰ έξηγήση, προσεκάλεσεν δ ίδιος εί; μονομαχίαν πρδ 
δλίγων στιγκών, ένα ξένον καί οτι αύτδς θά έπιστρέψη 
μετ’ έ» τέταρτον τή; ώρα; μέ δπλα καί μάρτυρας. 
Προσέθεσεν ότι ή Έμμα, διάλογου; Ανεξαρτήτου; τής 
μονομαχίας, άπηγόρευσεν είς τδν θυρωρόν νά τδν άφή- 
ση νά έξέλθη, σ»αί ότι τδν παρεκάλει νά ύπάγη παρευ
θύς νά τοϋ ζητήση δπλα καί νά τοϋ χρησιμεύση ώς 
μάρτυς· καϊ ότι άκολούθως, έάν εύτυχώς δέν ,έπληγό- 
νετο ή δέν έφονεύετο, θά ή1*0' Αδιάθετος νά τοϋ δώση 
πάσαν ίκανοποίησιν, ήν ένδμιζεν ότι εχει, τδ δικαίω
μα ν’ Απαίτηση. Τοΰ ειπεν ώ^αύτως, ένφ αύτδς θά λί
πη διά νά προμηθευθή όπλα, οτι θά προσπαθήστε νά
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τ άναιρέσωσιν έκουσίως ή διά της βίας διαταγήν, ήτις 
αύτδν Απέβλεπε μόνον, καί έξ απάτης βεβαίως έπεχ- 
τάνθη χαί είς τούς άλλους.

‘Ο ’Αρθούρος δλίγον έννοησεν δλα ταΰτα· άλλά 
συγκατένευσεν είς δ,τι δ Κάμιλλος τοΰ έζήτει, χωρίς 
ν’ άπαιτήση -ελλάς έξηγήσεις αιτινες, θά έβράδυνον τήν 
στιγμήν τής έκδικήσεώς του.

Μόλις δ’ έξήλθε, χαΐ ή χυρία δε-Βερνείλου έφάνη είς 
τήν αίθουσαν.

— Ώ ούρανέ I ό σύζυγός μου έδώ ! άνέκραξεν ύπο- 
κρινομένη τρόμον χαϊ έκπληξιν.
• Ό Κάμιλλος, συγκεκινημένος είς τδν ύπέρτατον 
βαθμόν, έτρεξε πρδς αύτήν νά τήν υποστήριξή, δτε αύτή 
επεσεν έφ’ ένάς άνακλίντρου, καί δίδων είς τήν φωνήν 
του έκφρασιν τρυφερότητος, ήνήξευρε τόσον χαλά νά 
μεταχειρίζηται, τή είπε.

— Έγκαρδιώθητι, φίλη μου, τά ήξείρω δλα , . ’Αλ
λά δέν θά σέ έπιπλήξω διά τήν διαγωγήν σου, ή έδική 
μου ώς πρδς σέ ήτο πολύ πλέον ένοχος, ώστε δέν 
μέ δίδει τοΰτο τδ δικαίωμα· έγώ πρέπει νά σοΰ ζητήσω 
συγχώρησιν, χαί σύ έσω τόσον γενναία ώστε νά μέ συγ
χωρήσης.

‘Η καρδία τής κυρίας Βερνείλου έπαλλεν ίσχυρώς, 
τόσην σύγχυσιν τής έπροξένουν οί λόγοι τοϋ συζύ
γου της.

— Ναι ! Έλίζα, έξηκολούθησεν δ Κάμιλλος, έγώ εί
χον άδικον· σέ τόσον νέαν, τόσον ώραίαν, σέ δλως έρω
τα, δλως άφοσίωσιν πρδς έμέ, έπρεπε νά σέ έγκατα- 
λείψω ούτως ; Άλλά πίστευσέ το καλώς, Έλίζα, δέν 
έπαυσα ούδεμίαν ήμέραν νά σέ άγαπώ. καί ταύτην τήν 
στιγμήν μάλιστα αισθάνομαι πλέον παράποτε πόσον μέ 
είσαι αγαπητή.

‘Η Κυρία δε- Βερνείλου υπήρξε τόσον εύτυχής, ώ
στε λησμονούσα τδ μέρος της έ^ρίφθη είς τάς άγκά
λας τού συζύγου της, φωνάζιυσα. Τί; μ’άγαπας ά
κόμη ; Ώ I φίλε μοο, μοί άπέδωκες τήν ζωήν.

Δέν είναι δυνατόν νά έκφράσωμεν τήν έκπληξιν τού 
Καμιλλου είς τά δείγματα ταΰτα τής φιλοστοργίας 
τής γυναικός του, τής δποίας τήν καρδίαν ένόμιζε τό 
σον πεπλανημενην.

— Έλίζα, μ’ άγαπας λοιπόν άκόμη ; είπε θλίδων 
αύτήν έπί τής καρδίας του.

— Περισσότερον άπδ τήν ζωήν μου, άπεκρίθη ή 
νεάνις· και ποτέ δ πρδς σέ έρως μου δέν ήλαττώθη 
ούδαμώς.

Κατ’ άρχάς δ Κάμιλλος έπίστευσεν οτι ήτο παί- 
γνιον δνείρου, μή δυνάμενος νά έξηγήση τήν σκηνήν 
ταύτην, άφ’ δσα είδε καί ήκουσεν. Ή ένθύμησις τών δύο 
τούτων μονομαχιών τοϋ έπανήλθεν είς τήν μνήμην 
δτε ή Έμμα, ή τις ήτο κεκρυμμένη όπισθεν τής θύρας 
τής αιθούσης, ήνοιξε τά δύω φύλλα της καί έφάνη 
αίφνιδίως, πάντοτε μεταμφιεσμένη, άλλ’ Ασκεπής τήν 
κεφαλήν, χαί άνευ μύστακος χαΐ γενείων.

— Λοιπόν, κύριε, είσθε έτοιμος νά κτυπηθώμεν; 
είπεν ύπομειδιώσα καί άποιεινομένη είς τδν Κάμιλ- 
λον.

— Ουρανέ! τί βλέπω! ή Έμμα! άνέκραξιν 
ούτος πίπτων άπδ έκπλήξεως είς έκπληξιν.

— Μαντεύετε έξαίρετα, κύριε- άπεκρίθη ή ’Έμμα, 
‘Ο Κάμιλλος άρχίζων ‘νά καταλαμδάνη, έδάγκασε 

τά χείλη του. Ή συνάντησις αύτη . . . τδ δειπνον .. . 
είπεν.

— Ήσαν, άπεκρίθη ή Έμμα, κωμωδία συμφω- 
νημένη μεταξύ έμοΰ καί τής κυρίας διά νά σάς τι- 
μωρήσωμεν διά τό σφάλμα σας, καί περισσότερον διά 
τήν άπιστίαν σας.

‘Ο Κάμιλλος άνέπνευσε και τοΰ έφάνη μετά τινα 
σκέψιν δτι πολύ προτιμότερον ήτο τοΰτο, διόιι ήτο 
κωμωδία, παρ’ άν ήτο άληθής σκηνή.

— Λοιπόν, έπανέλαβεν ή Έμμα, δέν μάς έπι- 
δαψιλεύετε έπαίνους διά τήν δεξιότητα δι’ ής 
παραστήσαμεν τά μέρη μας ;

‘Ο Κάμιλλος δέν έλαδε καιρόν ν’ άποκριθή, έπει- 
δή τήν ιδίαν στιγμήν τά δύο φύλλα τής θύρας ήνοί- 
χθησαν πάλιν καί είσήλθεν έσπευσμένος ό Αρθού
ρος, μέ ήθος ώργισμένου, κρατών είς τάς χεΐράς 
του δύω ξίφη καί έν ζεύγος πιστολίων. Άλλά βλέ
πων τήν κυρίαν Βερνέϊλου καί τήν Έμμαν μεταμφιε- 
σμένην, έσταμάτησε παρευθύς, ώς νά άπελιθώθη. ’Α
νίκανος νά προφέρη λέξιν, μετεχειρίσθη τά βλέμ
ματά του δ.ά νά έρωτήση τί έσήμαινον δλα ταΰτα.

Ή ’Έμμα ήγνόει τήν συμδάσαν σκηνήν μεταξύ 
τών δύω φίλων πιστεύουσα οτι ό Αρθούρος ήσχετο 
όντως ώπλισμένος διά νά χρησιμεύση μάρτυς είς τον 
Κάμιλλον, τοΰ λέγει.

— Κύριε Αρθούρε, τά δπλα ταΰτα τώρα κατέστη
σαν Ανωφελή· έντοσούιω δύνασθε πάντοτε νά χρη
σιμεύσετε ώ; μάρτυς είς τδν φίλον σας, όχι πρδς μο
νομαχίαν, άλλά πρδς γάμον- έπειδή δ κύριος δε-Βερ- 
νέϊλος νυμφεύεται τήν κυρίαν, χήραν τοΰ δευτέρου 
του έξαδέλφου.

Χωρίς ν’ άποκριθή λέξιν δ Αρθούρος, έπλησίασε 
τδν Κάμιλλον φίλε μου, τω είπε χαμηλή τή φωνή, 
φαίνεται δτι άλλοι έλαθον τήν φροντίδα νά μέ έκδι- 
κηθοΰν· μοί ήτο άδύνατον νά φερθώ καλλίτερα, ώστε 
δμολογώ έμαυτδν έντελώς ίκανοποιημένον.

— Μέ ήπατήσατε, έξηκολούθησεν ή Έμμα άπευ- 
θυνομένη πρδς τδν Κάμιλλον, άλλ’ έλαδον κάλλιστα 
τήν άνταπόδοσιν, ήδη άς άποχωρισθώμεν. Καί λα
βών τήν χεϊρα τής Κ. Βερνείλου. προσέθεσε- Καί εις 
ύμας κυρία μοο, νά τολμήσω νά άπευθύνω τήν παρά· 
κλησιν τδ νά μοί άπονείμετε τήν φιλίαν σας;

—- Κυρία μου, έπανέλαβεν ή νέα γυνή, σφίγγουσα 
τήν ’Έμμαν είς τάς άγκάλας της, ή θαυμασία δια
γωγή σας άπέκτησεν είς αύτήν δικαιώματα αιώνια.

Ό Κάμιλλος δέν ήξευρε πώς νά φερθή- έθεώρει ό
μως έαυτδν πολύ εύτυχή. δτι δλα έτελείωσαν ουτω πως.

— Είς ύμάς, κύριε, τού είπεν ή Έμμα, έπιθυμ ώ 
πολύ ν’ Αποδώσω τήν φιλίαν μου καί νά σάς ύπολή- 
πτομαι πάντοτε- άλλ’ ύπδ τδν δρον νά ένθυμήσθε 
διά παντδς δτι ή κυρία είναι ή μόνη, ή έχουσα δικαιώ
ματα έπί τού έρωτός σας.

■— Κα: είς έμέ, τ: θ’ άπονείμετε ; άνέκραξεν δ 
Αρθούρος πλήρης έλπίδος, μ.ήν άμφιβάλλων δτι είς 

τδ έξης, μή ύπάρχοντος ούδενδς κωλύοντος τήν Α
ξίαν του, δπως φέρη δλον τδ Αποτέλεσμά της, θά βα- 
σιλεύση μόνος είς τήν καρδίαν τής θαυμασίας ύπο- 
χριτρίας.

— Έν ύγίαινε, τώ άπεκρίθη ή Έμμα- έπειδή 
αύριον άφίνω τούς Παρισίους Ανεπιστρεπτί.

Μετά δεκαπέντε ήμέρας ή Έμμα άφησε τδ θέα
τρον· άφιερώνουσα δέ δλην της τήν ΰπαρξιν είς έλεη-

ροσύνας, κατέστη θαυμασιώτερα διά τής αφοσιώσεις 
της είς τάς Ανθρωπίνους δυστυχίας, παρ’ όσον ήτο 
διά τών χαρίτων της, τής ώραιότητος καί τών προ
τερημάτων της.

Έκ τοϋ Γαλλικού ύπδ Β. Σ.

01 ΑΓΩ ΑΔΕΛΦΟΙ-
ΔΙΗΓΗΜΑ..
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δχθών

δέ έκτοτε πολύς χρό- 
εύθυμότερος τοΰ συ-

ci χαλκογράφο ι, διά- 
είναι έγκεχαραγμένη

Έ

Ό έκ ζύθου άμφορεύς Αντικατέστη κατ’ έκείνην τήν 
ήμέραν διά καλής έσφραγισμένης φιάλης. Εννοείται 
δέ δτι οι δύω γείτονες προσεκλήθησαν νά υπάγωσι 
νά γευματισωσι τήν επαύριον παρά τφ γέροντι χρυ- 
σοχόφ.

Ουτοι δέ προθυμώτατα διχθέντες τήν πρόσκλησιν 
καί ένδυθέντες τάς έορτασίμους έσθήτας των, έφθασαν 
περί δύσιν ήλιου είς τήν οικίαν τοΰ γέροντος φίλου 
των καί σχεδδν πάραυτα έκάθησαν είς τήν τράπε
ζαν. Μόλις δέ δ Θωμάς Έγερμάν, πρδς ένδειξιν 
τής καλής διαθέσεώς του έκτύπησεν έπί τής τραπέζης 
είς τοιοϋτον τρόπον ώστε νά θραύση τά ποτήρια, καί 
πάραυτα ήλθεν ή νέα κόρη μέ βήμα δειλόν καί μέ 
τούς βραχίωνας συνεσταλμένους έπι τού σώματός της 
νά καθίση, έρυθριώσα, μεταξύ τών δύω νέων. Μ’ δ- 
λας δέ τάς προσπάθειας τοϋ χρυσοχόου τδ γεύμα ύ- 
πήρξε σιωπηλόν, καί αύτδς δέ δ ίδιος, έξήντλησε 
τήν εύχαρίστησιν τοϋ νά θεωρή τήν θυγατέρα του μει- 
διών, οι τεχνηταί έφύλαξαν ήθος ψυχρόν καί δέν ήλ- 
λαξαν μεταξύ των μήτε έν βλέμμα. Τδ εσπέρας δέ, 
δτε είσήλθον εις τήν οικίαν των, κατεκλίθησαν χω
ρίς νά είπωσι λέξιν, παρά τήν συνήθειάν των, ήτις 
ήτο νά δμιλώσι περί "ίών συμβάντων ή τής έργασίας 
τής ήμέρας, και μάλιστα έπειδή κατεκλίνοντο είς τύ 
αύτδ δωμάτιον, περέτεινον τήν συνδιάλεξή* των έως 
οΰ έπροχώρει πολύ ή νύξ.

Οι δύω αδελφοί Βαμποΰκοι ήγαπώντο τρυφερώς, 
τούς έβλεπε τις παντού δμοϋ,. είς τδν περίπατον, είς 
τάς έορτάς, είς τήν Θήραν, ήν ύπερηγάπουν, είχον 
δέ τήν αύτήν έπιδεξιόιητα, καί τδ έργον τοΰ ένδς, 
ύπεγράφετο ένίοτε παρά τοϋ άλλου. Άλλως τε ήθελε 
τις είπεΐ δτι τδ πρόσωπόν τοΰ δευτέρου ήτο έκτυπον 
γεγλυμμένον καθ’ δμοίωσιν έπί τδ τοΰ άδελφοΰ του- πο
τέ ώραιοτέρα ένωσις δέν έφάνη έπί τής γής. Ήτο 
λοιπόν καταπληκτικά» τατον τδ νδ φαίνωνται άποφεύ- 
γοντες τδ νά δμιλώσι, καί μάλιστα τδ νά θεωρώνται· 
ή τοιαύτη διαγωγή των έθλιβε τδν καλόν γείτονά των. 
Αί νύκται των δέ διήρχοντο ούτως ώστε δ είς νά 
δύναται νά παρατηρή, δτι δ ειερός δέν έκοιματο- ή 
Σελήνη έφώτιζε τδ δωμάτιόν των χαί κατά πάσαν 
στιγμήν ήκούοντο στενάζοντες, ήτο δέ προφανές δτι 
άμφότεροι έδέχθησαν ταυτοχρόνως ισχυρόν τι βέλος, 
ήγάπων τήν Βιλγελμινην.

‘Ολόκληρος έβδομάς παρήλθε χωρίς νά θλίψωσι 
τάς χεΐράς των, σιωπή δέ διαρκής έβασίλευε έπί τοΰ 
έργοστασίου των. Έκαστος δέ έγκύπτων έπ! τής 
χάλκινης πλακός του, δέν έστρεφεν ούδέ στιγμήν τήν 
κεφαλήν.

Τήν τελευταίαν ήμέραν τής θλιβερας ταύτης έόδο- 
μάδος, ένώ b γέρων Έγερμάν έκάθητο έπί τής ει
σόδου τής θύρας του, άπέναννι τής θυγατρός του, εί
πεν ή Βιλγελμίνη. , σ ,

— Δέν μού είπατε αγαπητέ μου πάτερ, οτι θά 
βλέπωμεν καθ’ έσπέραν τούς δύω Βαμπουκους ;

— Φεΰ 1 άπεκρίθη δ χρυσοχόος, είναι άληθές ό
τι δέν έφάνησαν ένταΰθα πρδ δ*τώ ήμερών, και τούτο 
είναι μονασικώφατον.

— Μήπως είμαι έγώ αίτια τούτου ; διότι άπδ τής 
άφίξεώς μου έπαυσαν τού νά έρχωνται.

Μετά τούς λόγους τούτους προφερθέντας άφ#.ώς, δ 
γέρων κύψας τήν κεφαλήν, έμεινεν έπί πολύ σιωπηλός.

— Ώ κόρη μσυ I ώ μου έκραύγασε
τέλος, θλίψας είς τήν γηραιάν χεΐρά του, τήν

Είς Γερμανικήν τινα πόλιν, ού μακράν τών 
τού ‘Ρήνου, έζων οί δύω αδελφοί Βαμποΰκοι, φημιζό
μενοι δικαίως ώς δύω έπιτήδειοι χαλκογράφοι.

Ούτοι έσυνειθιζον νά συχνάζωσι σχεδδν καθ’ έσπέ
ραν μετά τδ δειπνον είς τήν οικίαν γέροντός τίνος 
χρυσοχόου, γείτονός των. ‘Ο καλός ούτος άνθρωπος, 
Θωμάς Έγερμάν καλούμενος, τούς έϊέχετο είς τδν 
οπισθόδομον τού εργαστηρίου του, παρά τή έσιίφ του, 
κρατών τήν μακράν καπνοσύριγκά του είς τδ στόμα. 
Αί μεταξύ τών τριών αύτών μόνων νυκτερινά! συ- 
ναναστροφαί δέν διήρχοντο πολύ ζωηρά·., έπειδή οι 
μέν δύω άδελφοι ήσαν μελαγχολικώτατοι, δ δέ 
χρυσοχόος, άν καί είχε ζωηρόν τδ βλέμμα, ήτον όμως 
σπάνιον οί κέποι, είς ου; παρεδιδετο ήμέραν και νύ
κτα, νά μήν τδν παρηνόχλουν τόσον, ώστε νά καθί
σταται σχεδδν ρεμβώδης, ή, τούλάχιστον, ήκιστα λά. 
λος. Έν τούτοις συνεφώνουν, άγαπώμενοι έτι μάλλον 
ένεκα τής ταυτότητος τοϋ ήθους των. Ήτο δέ σπα- 
νιώτατον νά διέλθη τις πρδ τοΰ έργαστηρίου τοϋ Έ - 
γερμάν τδ εσπέρας, χωρίς νά παρατηρήση διά τών 
ύέλων, τας κεφαλάς τών τριών φίλων παρά τινι λυ
χνία, καί συνεχέστερον παρά τινι μεγάλω άμφορεΐ 
ζύθου.

Εσπέραν τινά, (δέν παρήλθε 
νος), δ γέρων Έγερμάν έφάνη 
νήθους.

— Τί έχεις ; τδν ήρώτησαν 
βολέ ! έπΐ τοΰ προσώπου σου 
δλως νεανική χαρά.

— Τέκνα μου, άπήντησεν ό καλός χρυσοχόος, αύ
ριον έξέρχεται ή θυγάτηρ μου τής Μονής, άποπερα- 
τωθείσης τής έκπαιδεύσεώς της, αισθάνομαι δέ, ώ ά 
ξιοί μου φίλοι καί άγαπητοί μου γείτονες, τοιαύτην χα- 
ράν, ώστε έπεθύμουν νά χορεύσω έπί τής τραπέζης.

Πρέπει νά παρατηρήσωμεν, ότι δ έντιμος Έγερ
μάν ήγάπησε πάντοτε τού; έκκλησιαστικούς, δσον καί 
τήν πανώλην. Άλλά, γραία τις άδελφή, πλούσια 
καί ευλαβής, άπήτησε νά είσαχθή είς μονήν ή ά 
νεψιά της, δ δέ φρόνιμος χρυσοχόος συγκατετέθη μέν, 
άλλά μετά θλ.ψεως, είς τούτο

— Ναι, τέκνα μου, θά τήν ίδήτε, ώ ! πόσον είμαι 
ανυπόμονος νά φιλήσω τάς παρειάς της.

Οί χαλκογράφοι τού έθλιψαν τήν χεϊρα μετ’ ά- 
φοσιώσεως· τδ έπίλοιπον δέ τής εσπέρας διήλθον δμι- 
λούντες περί τής Βιλγελμίνης και τής προσδοκώ - 
μόνης ώραιότητος 1
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εύσαρκο» χαί ανθηρά» χεΐρα τοϋ τέκνου του. 11 μο
νάχα! άναμφιβολως σ’ έδίδοξα» να μισής τόν έρω
τα, άλλά σέ έδιδαξαν χαί πώς ν* άντι σταθής είς 
αυτόν ;

Ή Βιλγεμίνη άντ! πάσης άπαντήσεως, έσεισε τήν 
κεφαλήν μειδιώσα.

— Τό μειδίαμά σου είναι γλυκύτατον, μικρέ μου 
άγγελε, είναι γλυκύ υπέρ τδ μέλι, είθε δ Θεδς νά 
μήν τδ μετατρέψη *'ί δάκρυα I

— Φεΰ 1 πάτερ μου. μή διότι μέ νομίζετε τόσον 
ώραίαν, δφείλω δια τούτο νά μείνω χαί δυστυχής ;

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν οί δύω τεχνΐται παρέ
στησαν ενώπιον των. Ή Βιλγελμίνη άπεσύρθη εΰσχήμως 
χατά τήν προσέλευσί» των.

— ’ίδομεν τήν θυγατέρα σου, Έγερμάν, χαί άμ 
φότεροι άπωλέσαμεν τδν ύπνον, αί δέ Ονειροπολήσεις 
άμφοτέρων ήμών μάς έπρόδωσαν άμοιβαίως. Όμίλη- 
σόν μας είλικρίνώς, θέλεις τδν ένα έξ ήμών διά γαμ- 
ιδρόν σου ; Έρώτησον δέ τήν θυγατέρα σου, ποιον προ- 
πιμ.2, χαί οστις χαί άν ήναι, θά χατασταθή δ νόμιμος 
σύζυγός της. Τά έργοστάσιά μας γέμουσιν εργατών 
έπίσης πολυαρίθμων ώς τά ύμέτερα, ή πελατεία μας 
είναι όχι όλίγη· άς ίδωμεν th θ’ άποφασίσης.

'Ο χρυσοχόος τοΐς έ-.εινε τήν χεΐράν του
— Σάς ζητώ, τρεις ήμέρας τοΐς είπε, άλλά μή 

είναι πολλά! είς έρώντας νέους ;
— Είναι άληθές, άπεχρίθησαν οί τεχνΐται, άγαπώ- 

μεν τήν θυγατέρα σου, χαί δέν πρέπει νά μάς άφίνης 
ν’ άγαπώμεν αυτήν άνευ ίλπίδος ίάσεως.

Την έσπέραν μόλις ή νέα έτόλμησε νά ύψωση τούς 
Οφθαλμούς- ήξευρεν δτι ώφειλεν νά έχλέξη. Τής ίπι- 
ούσης δέ τήν πρωίαν δ Έγερμάν έπεμψεν έπιστολήν 
περιέχτυσαν τά εξής·

« ·Η θυγάτηρ μου σάς είδεν άμφοτέρους, θέλει δέ 
αγαπήσει τδν Τριστάν ώς σύζυγον χαί τον Έρριχον 
ως Αδελφόν. Είθε ή δμολογία της αυτή, ήν τής άπέ 
σπασα μετά χόπου, νά ΰποδεχθή άφ’ ήμών ευτυχώς. 
Ο γηραιός φίλος σας, σάς περιμένει διά νά περίπτυξη 
είς τούς βραχίονας του δλόχληρον τήν οικογένειαν του».

Αί εύγενεΐς αΰται χαρδίαι σννεφώνησαν μετοξύ των 
ότι, τοϋ ένδς προτιμωμένου, δ έτερος νά σιωπήση διά 
παντός, Φεΰ I είς τοιαύτσς υποβάλλεται συνθήχας δ άν
θρωπος πριν ή γνωρίση τήν τύχην του.

Ο Ερρίκος δστις έλαβε τήν έπιστολήν τοΰ χρυ- 
οοχοου διά νά τήν άναγνώση, δεν ήδυνήθη νά τήν τε- 
λειώαη, άλλά τήν έθεσεν έπί τής τραπέζης χαί ώχρδς 
ώς νεκρός, έπεσεν έπί τοϋ δίφρου του.

Εν τούτοις οί δύο αδελφοί έξηχολούθησαν ζώντες 
εύγενώς, συχνάζοντες χαθ’ έσπέραν κατά τδ σύνηθες, 
είς τήν οικίαν τοϋ χρυσοχόου. Ό εδτυχής μνηστήρ 
περιεποιεϊτο τήν μνηστήν του- καί αύτδς δέ δ ’Ενι
κός έπειθεν εαυτόν τδ νά φαίνεται εύθυμος, μόνη 
δ ή ωχροτης του έψευδε τήν ήρεμίαν, ήν προσβποιεΐτο.

‘Ημέραν τινα καθ’ ήν οί δύο Αδελφοί, έξήλθον πρδς 
Οήραν, έστάθησαν πρός τι άδενδρον μέρος τοϋ *δά 
σους ένθα άπηυδημένοι έχ τής πορείας των, χατε- 
κλιθησαν έπί τής χλόης.

— Τριστάν, είπεν ό ’Εββΐχος, πρδ πολλοϋ σιωπώ· 
πρεπει ήδη νά σοϋ άνοίξω τήν καρδίαν μου, είναι άδύ 
νατον νά σο! άφήσω νά νυμφευθής τήν κόρην τοϋ χρυ
σοχόου.

— ’Αδελφέ μου, άπαερίθη δ Τριστάν, ούτως ένθυ- 
μείσαι ςά καθήκοντα της τιμής ;

— Ήξεύρω ότι τά παραβαίνω, τδ έσκέφθην έπί 
πολύ, πριν σοϋ δμιλήσω, άλλά θεώρησόν με, δέν ζώ 
πλέον, αισθάνομαι εαυτόν φθειρόμενον, χαΐ μ’ δλον 
τούτο, τδ ολίγον αίμα, οπερ είσέτι αισθάνομαι ρέον είς 
τάς φλέβας μου, με καταναλίσκει ώς πϋρ.

— Τδ βλέπω, άπεκρίθη δ Τριστάν, νομίζεις δτι δέν 
αισθάνομαι μεγάλην θλίψιν διά τήν κατάστασίν σου ; 
Φεϋ I τούτο μοι άφαιρεΐ πάοαν χαράν, άλλά τις ή 
θεραπεία ;

—Οΰϊεμία άδελφέ μου-’ιδέν άπαιτώ άπ’ εσέ είμή, καί 
σέ παρακαλώ νά μήν μοΰ τδ άρνηβής, νά μή νυμ- 
φιυθής τήν νέαν ταύτην πρδ τοϋ θανάτου μου.

— Τοϋ θανάτου σου έκραύγασεν δ έτερος.
— Να! αγαπητέ μου Τριστάν, είναι Αναγκαίος, σέ 

έξορκίζω νά μοί δώοης τδν λόγον σου, έπειδή άν 
δεήση νά ύπογράψω τδ συμβόλαιόν σου. . .

— "Οχι, άδελφί μου, είναι άδύνατον ν’ άποθάνής 
ούτως έκ τής Απελπισίας σου, θέλεις νά σοϋ ύποσχε- 
θώ άλλο τι, άι καί θλιβερώτατον είς έμέ.

Ταϋτα λέγων δ Τριστάν, έθεώρησε τδν Αδελφόν 
του, καί είδε τήν ώχρότητα τοΰ θανάτου έπί τών χει- 
λέων του.

— ’Αγαπητέ μου Έρβΐκε, έφώναξε παρά νά φθεί- 
ρέσαι οδτω, θά σοϋ παραχωρήσω τδ δικαίωμά μου. 
Νυμφεύσου την συ, σέ παρακαλώ, έγώ δέ θά υπάγω 
είς τάς Όμοσπδνδους ’Επαρχίας.

— Νά τήννυμφευθώ; έφώναξεν δ έτερος, μοί με
ταβιβάζεις κα! τδν έρωτά της, μεταβιβάζων μοι τδ 
δικαίωμά σου ; ’Ανάγκη έν τούτοις είς έκ τών δύω ή
μών ν’ άποθάνη, έπρόσθεσε μετά φωνής μελαγχολικής, 
ή δέ χ«ΐρ του συνεκρούετο έπί τής λαβίδος τής θη
ρευτικής μαχαίρας του.

— Ναι, άπεκρίθη δ Τριστάν.
Έσηχώθησαν δέ μηχανικώς άμφότεροι.
— Δέν βλέπω είμή αύτδ τδ μέσον, είπεν δ Έρ- 

βΐκος.
’Αμοδτεροι δέ έσυρον τά έγχειρίδιά τών κα! έτέθη- 

σαν είς προφύλαξιν, άλλά συνειθισμένοι νά έξασκών- 
ται δμοΰ χα! γνωριζοντες όλα τά χτυπήματα των, 
δέν ήδύνατο νά καταβάλη δ είς τδν άλλον· έπί μίαν 
δλόχληρον ώραν έφερον κατ’ άλλήλων μανιώδη κτυ
πήματα, άπδ καιρόν δ' είς καιρόν άνεπαύοντο βεβα- 
ρυμένοι έκ τοϋ κόπου, κα! τάς πλευράς έχοντες κα- 
θημαγμένας έκ τών πληγών.

Εν τω μεταξύ δε μιας τών διακοπών τούτων η
χούσαν τά τύμπανα είδοποιοΰντα τούς κατοίκους νά 
είσέλθωσιν είς τήν πόλιν- ήτον ή ώρα καθ’ ήν τοσά
κις είχον έπανέλθει δμοϋ, κρατούμενοι έκ τοϋ βραχίο- 
νος, μιλαγχολικοί ή εύθυμοι, μέ τούς πόδας κεκαλυμ- 
μένους έκ τοΰ κονιορτοϋ, συνδιαλεγόμενοι περί τών 
πλέον άποκρύφων στοχασμών των · όλη των ή 
νεότης ένεφανίσθη ένώπιόν των και’ έχε.νην τήν στιγ
μήν.

Ο ήλιος έπλησίαζε περί τήν δήσίν του. αί δέ 
τελευταΐαί του άκτΐνες διήρχοντο διά τών καταξήρων 
έλατών, έπί τής άπδ ξηρά φύλλα κεκαλυμμένης πε- 
διάδος· ή δρόσος τής έσπέρας έκαμπτε τά χόρτα κα! 
τά πτηνά έχαιρέτων τήν νύκτα.

Ό Τριστάν έστρεψε τήν κεφαλήν, είδεν είς τήν 
κοιλάδα τά κωδονοστάσια τής γενεθλίου γής του, έξερ- 
χόμινα τής έμίχλης κα! τδν ποταμόν ίκτεινόμενον 
έπί τής πεδιάδος, ώσε! λευκός τις δφις έπτήόί χλόης, 
τυνεχίνήθη, έκαμε» έν βήμβΜ-ρδς τδν Αδελφόν του, κα!

ι

τοϋ έιεινο τήν χεΐρα. Άλλά θανατηφόρος χαυνό ης τδν 
κατέλαβε, τώ έβραξε τή» χεΐρα, έστηρίχθη έπί τίνος 
δένδρου, οί ωμοί τοσ ώλίσθησα» έπί τού τραχέως φλοιού 

καί επεσε». ,
Ό ’Ερρίκος έθεώρει μετά φρίκης τας τελευταίας 

προσπάθειας τοϋ αδελφού του δπως άναλάβη τήν ζωή», 
ήθέλησε νά βιδίση πρδς αυτό», άλλ' cult αύτός ή
δύνατο νά μετακινηθή- πνιγμένος έκ τοϋ οίματος, 
όρθιος κα! ακίνητος, έκλονιζετο ώς άνθρωπος πάροινος.

Άμφότεροι οί ατυχείς ούτοι είχον μητέρα, ήτις 
τούς ήγάπα τρυφερός. Έκ τοϋ βάθους τής πεδιάδος, είς τό 
λυκαυγές τής έσπέρας, σχήμά τι αόριστον έφαινετο ά- 
ποσπώμενον κα! προχωρούν πρδς αυτούς. Ανέβαινε βρα
δέως τδν λόφον, χαικαθ'όσον έπλησίαζεν οί υίο! άνεγνώ 
ριζον τήν μητέρα των. Καθ’ήν στιγμήν έφάνη τδ φά 
σμα ολως δρατδν καί εύδιάγνωστον, δ όρθιος ίστάμε 
νος 8ιά τελευταίας τινδς προσπάθειας έγκατέλιπε τήν 
θέσιν είς ήν ήτο κεκυρτωμένος, καί υπήγε νά βιφύή 
είς τάς άγκάλας τοΰ αδελφού του, δστις έσπάραττεν 
έτι έπί τής γής' ούτως άμφότεροι κεκαλυμμένοι άπδ 
αίμα καί δάκρυα έξεπνευσαν, δόντες καί λαδόντες τδν 
τελευταίο» Ασπασμόν.

(Μετάφρασις) Ε. Π.

ΣΜΥΡΝΑΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'.
Πρδς τδν φΙΛον μου Π * * * εις 4 θήνας. 

Άπό τής βαθμίδος τοΰ αποχωρισμού χαί μετά 
τοϋ τελευταίου άσπασμοΰ σου με παρεκάλιις, Απερ
χόμενον τών Άθηνώ» είς Σμύρνη», καί συνίστας μοι 
έπάνειλημμένωί, ί»α, αμ’ άφιχθείς ένταΰθα, σοί πέμ- 
ψω σημειώσεις τι»άς περ! τής χαταστάσεως τής πό- 
λεως ταύτης, τής πόλεως, ένθα διήλθον, ούαί! ανεπι
στρεπτί, αί γλυκύτεροι τής παιδικής ημών ήλικιας 
στιγμαί, καί τόν αέρα τής όποιας άνεπνεύσαμε» ύπό 
τούς συνηριφεΐς καί δασύφυλλους πορτοκαλλώνας της, 
καί τά πρώτα έψελλίσαμε» αισθήματα, υπο τά κα-
τάσκια τών χωρίων αυτής δάση καί τούς κατάφυτους 
καί ζωγραφικούς λόφους της.

Πρωίαν λοιπόν τινά τοΰ παρελθόντος Ιουλίου 
είσερχόμεθα έ» τω λιμένι τής Σμύρνης, διά τοϋ, ώς 
έπί τό πολύ τεναγώδους Σμυρ»αϊκοΰ κόλπου, δριζο- 
μένου ίκατέρωθεν ύπό όρέω», ύπό κολονών και λό
φων καταφύτων, καί ύπο παιδιαδων και αγρών ζω· 
γραφικωτάτην έχόντων τήν έποψι». Ενίοτε είς τάς 
ποικίλας τών παι'διάδων τούτων εικόνας, συνε»οϋ»το 
οί έκ τών άμμωδών σύρτεων καί τών άλιτενών ά
κρων Αποτελούμενοι τής θαλάσσης χρωματισμοί, 
καί πένας δελφΐνες Αποπεπλανημένοι καί τά άφρίζοντα 
τοΰ πυριπνόου ήμών δράκοντος ίχνη μετά ζήλου 
άκολουθοΰντες, συνεπλήρουν τήν ποιητικήν σκηνογρα
φίαν εκείνη». ‘Η Σμύ^^ήρξατο ήδη μακρόθεν νά

διαφαίνεται κα'. ή ομίχλη, ή κατά τήν πρωίαν τόν 
ορίζοντα αυτής κατακαλύπτουσα ώς τις πέπλος βαρύ;, 
παρίσια αυτήν εις τούς όφθαλμούς ήμών εναέριόν τι 
όραμα, φιρόμενον έπί νεφελών. Ώ ! ή πατρίς !. . . 
Πόσον ή καρδία παντός νοστούντος πάλιι, αίσθανο- 
μένου ότι μετά μικρόν ^ίπτεται έν τω μέεω τοΰ μό
νου τών ονειρώξεων καί τών ιμέρων αύτοΰ Αντικει
μένων, καί ότι μετ’ όλίγον θά ίδη τά προσφιλέστατα 
τής καρδίας αύτοΰ αντικείμενα, μετά μακρόν καί ε
ναγώνιο» άπ’.αυτών Αποχωρισμόν!.. Νομίζει ό ι 
τό σκάφος έκεΐνο, ου τίνος πρδ μικρού έτι έθαύμαζε 
τήν καταπληκτικήν ταχύτητα, αίσθόμενον τά ποι
κίλα αισθήματα, δσα ή είς τό τέρμα, τής όδοϋ αυ
τού προσπέλασις θέλει γεννήεει έν ταΐς καρδίαις τών 
επιβατών, άποδειλεια, ώ, όντως είπεΐν, κα! ισταται 
αντί νά βαδίζη, ταντάλιιον ουτω αγωνίαν περιποι- 
οδν εις τόν επιβάτην, βλέποντα πό^ρωθεν τή» πα
τρίδα αυτού κα! μή δυνάμενον νά προσπέλαση αΰιήν.

‘Η καρδία μου έγεμε συγκινήσεων άλλεπαλλή- 
λως ήδέων κιί θλιβερών. Έβλεπα τάς πορά τό φρού
ριο» τού στομίου τοΰ λιμένος ίκταινομέ-ας άκτάς, 
κα! τάς χθαμαλάς έχιίνας παιδιάδας καί άνεμιμνη- 
σκόμη» μετά δακρύων τά εϋδαιμονα έτη τής νεό
τητάς μου. ΙΙόσας δ χρόνος δέν έπιφέρει είς τάς τύ- 
χας τών Ανθρώπων καί τών έθνών μεταβολάς ! Ά
πό τής εύτυχοΰς ήμών ύπάρξεως κα! τών ωραίων 
στιγμών τού βίου ήμών δέν έναπολείπονται είς τή» 
καρδ.αν, τό» πυθμένα τοΰτον, είς ον τά πα'θη πάντα 
κααασταλάζουσί, δέ» έναπολείπονται, λέγω, είμή α
ναμνήσεις τινές τερψικάρδιοι, παρηγοροΰεαι τουλά
χιστο» πρός στιγμήν ημάς διά τήν ταχιίαν τών εύ- 
δαιμόνων εκείνων στιγμών πάροδον. . .

Τό πυρόσκαφον ήυών διήλθε διά τοΰ παρά τό στό- 
μιον τοΰ σμυρναϊκού λιμένος μικρόν φρούριο». Μετ’ 
όλίγο» μηκυθμο! κα) νέφος χαπ-οΰ άπό τών κατα
χθονίων ούτοΰ μυχτήρων έξερρευγόμΐΌ», ώσεί χρε- 
ματισμοί ίππου είς τόν σταϋλον εισερχομένου, καί 
οί φωναί τών περί τό άτμόπλουν έλθουσών λέμ
βων, μ’ άπίσπασαν τώ» ^εμβασμώ» μου. Ήγειρα 
τούς όφναλμούς . .. καί δύω άγκαλαι μέ πιριέπτυ- 
ξαν τρυφερώτατα, κα. ήσθάνθην τούς όφθαλμούς μου 
ύγραινομέ»ους ύπό τά διακαή τού αδελφού μου φι
λήματα !..

Άπωθι» χατοπτευομέυη, ή Σμύρνη ούδεμία» παρέ
χει εύχάριστον θέαν. Μάλιστα δέ τδ ακατάστατου 
τών προκυμαιών, τά παρά τήν παραθαλασσίων έσπαρ- 
μέ»α ξύλινα καφενεία, καί α! άπό της Αγγλικής 
προκυμαίας μέχρι τοΰ Άλιπέβου (πούντα) πινιχραι 
καί άτάκτως έχτισμέναι oixtat, ζημιοΰσι πολύ τήν ζω
γραφικήν αυτής θέσι» κα! τά πλεονεκτήματα- διό
τι έάν ή πόλις αύτη είχε προκυμαίαν τινά εκτενή 
καί εύρεΐαν, ού^εμία» ή ολίγη» ήθελε παρέχιι δια
φοράν παραθολλομένη, ώ; προς τή» εξωτερικήν αυ
τής θέαν, μετά τών άξιο/.ογωτέρων τής Ευρώπης 
έμπορικών πόλεων. Τή» σήμερον όμως είς τ«ΰς άπό 
τής Ευρώπης πρεσερχομένεεε; ή Σμύρνη φαίνεται 
έξωθεν ώς άπιίχασμα μ άς τών Ανατολικών έκείνων 
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πόλεων, τών ύπό σωρών άρρυθμων χαί βαρβάρων οικοδομημάτων καταχεκλυσμένω», διό τι άέ» βλίπου- σι πρό «ύτών, ειμή καλύβας τινάς κακοζήλους καί φύχη καί οικοδομάς καί προκυμαίας ξυλίνας.Είναι άληθές οτι πρό τινων έτών ή πρός τον ιύρωπαΐσμό» μανιώδης τών έγχα τοίχων τάσις, πρός δέ καί οί Αλληλοδιάδοχοι πυρκαϊαί, αί'ιινις Έριν- νύων δίκην έπέπισαν κατά της δυστήνου ταυ της πόλε- ως, άποτεφρώσασαι τας παλαιός έχτι'νας χαί ύπό κακοζήλου άρχιτεχτονιχής έχτισμένας οικίας, περιε- ποίησαν είς τήν κυβέρνησιν τήν τΰχολίαν τό νά βελτίωση τάς οδούς καί νά έμποδ.ση τήν κατασκευή* τών πελωρίων εκείνων εξωστών, οότινες πολλάκις έσκίαζον τοσοΰτον τάς οδούς, ώστε ούδ έ- χαιρέτω» ποτέ αύτάς αί ήλιακαί ακτίνες, καϊ οί άνθρωποι, πιθήκων δίκην, ήδύναντο νά πηδώσι διά τών παραθύρων, άπό τής μιας είς τήν άλλην οικίαν. Χάρις λοιπόν είς τάς περιστάσεις ταύτας, ή πόλις τήν σήμερον ίχτήσατο καί οδούς κατά τό μάλλον ή ήτ- τον εύδείας, οία ή Φραγκική σννοιχία λεγομένη, καϊ πολλά! ό5ο! τών Αρμενικών συνοικιών, καί περιπάτους κατά τι οζοντάς πως τοΰ ευρωπαϊσμού εκείνου, περί ου πολλά λίξω σοι κατωτέρω, ‘Η Φραγκική μάλιστα οδός αυτή πυρποληθιϊσα πρό τινων έτών ύπό τής καταστριώχσης υπέρ τό ήμισυ τής πό- λεως μεγάλης πυρκαϊάς έκείνης, καϊ άνακτισθιΐσα μετά φιλοκαλίας εύρωπαϊκήί, πσρεμφέρει πολύ, καί κατά τάς οικοδομάς, μετά τών πλείστων οδών τών Ευρωπαϊκών πόλεων, Τάς έορτάς μάλιστα,’όταν οί δυτικοί τής πόλεως κάτοικοι, έξερχόμενοι των εκκλησιών των, πληροΰσι τήν οδόν ταύτην, κα! δταν τό σαρίκιον Όδωμανοΰ τίνος ή τό άηδές τοϋ ’Ιουδαίου κάλυμμα δέν αναμιγνύεται μετά τοΰ Ευρωπαϊκού πίλου καί τών γυναικείων καπελίνων, τότε ή οδός αυιη έχει τι τό εΰρωπαΐον, όπερ άπατα έκ πρώτης όψιως τούς οφθαλμούς. ‘Η δδός αΰτη μή εύσα πάντη εΰδεΐα, ώς δλαι σχεδόν αί όδοι τής Σμύρνης, έχει σχήμα όμοιον τοΰ Λατινικού S' καϊ περιλαμβάνει τά καλήτερα καί κομψότερα εμπορικά καταστήματα, ά'ίνα συντελο'σι τά μέγιστα, διά τής κομψότητος, αύτών εϊς τήν εύπρέπειαν και καλλονήν τής όδοϋ.Περιπάτους δέ έ,ει τήν σήμερον ή Σμύρνη ό- λιγίστους, καί τούτους κακοζήλους, μολονότι ή θέ- σις τής πόλεως, αί περί αύτήν χαλλοναί καί τό πλήθος τών κατοίκων ήΐύναντο νά παρέξωσιν είς τήν Σμύρνην άξιοζηλεύτους διασκεδάσεων δέσεις. Ως τοιούτους δέ σοϊ αναφέρω τήν Αγγλικήν προκυμαίαν, περιστοιχιζομένην υπό τριών ή τεσσάρων καφενείων μαλιστα εύρωπ/ιζόντω», και ένθα παιανίζει μουσική μέτρια. Τό καφενεΐιν τής Τερψιδέας (Bella VI- Sta), καί τήν άπό ταύτης μέχρι τοΰ Άλιπεδου όδόν. ’Αλλ’ ό ωραιότερος, ποιητικότερος καί φυσικότερος τής πόλεως περίπατος είναι δ τής γέφυρας λεγό μένος, παρά τά τών ’Οθωμανών κοιμητήρια, ή; τοσάκις είδομεν τάς είκόντς είς Γερμανών καί Γάλλων δ.άφορα περιοδικά. Ή θέσις αυτή έχει τι ώραΐαν 

καί αρχαϊκόν υψηλόν, καί μεγαλοπρεπές. Φαντάσθητι γέφυράν τινκ ‘Ενετικής στεριάς κατασκευής, υφ’ ήν διέρχεται, σιγαλέος καί μελαγχολικός, δ γηροιός Μέ- λης οστις πορευόμενος υπ’ αύτήν μέχρι τινδς, πίπτει έπειτα έν είδει μιχροΰ καταρράκτου άπό τινων προτειχισμάτων ξύλινων, έργον βεβα'ω; τών ’Οθωμανών, οίεινες τοσαύτην έχουσι περί τάς χαλλονάς τής φύσεως φιλοκαλίαν καί λεπτότητα, ώστε πολλάκις προάγουαιν αύτάς δ.ά τής έπιτηδειότη ός των μέχρι τοΰ ίδανικοΰ. Δεξιόθε» τοΰ ποταμού έκτεί»ον- ται αί αιωνόβιοι καί μελαγχολιχαί τών τουρκικών πολυανδριών κυπάριασοι, γείτονες ειρηνικοί τών παρά τήν έτέραν όχθην πεφυτευμένων άρχαίων καί μεγαλοπρεπών πλατάνων καί ιτεών , αιτινες καθι- στώσι τήν θέσιν έτι μάλλον συνηρεφή καί ποιητικήν. 'Εάν δ’ έκτος τσύτων φαντασθής καί τινας λεύκάς ώς{ τήν χιόνα νήσσας, έπιπλεούσας τόν ποταμόν μετ’ άβρότητος καί χάριτος άπεριγράπτου, καί τόν μελαγχολικό* ήχον τών κωδωνίσκων τών διά τής γέφυρας διτρχομένων καμήλων ή άλλων αχθοφόρων ζώων, θέλεις ίσως δυνηθή νά σχηματίσης ιδέαν τινά εντελή τής μεγαλοπρεπείας, τής καλλονής καί τής άξίας τής θέσεως ταύτης, ήτις όμως δυστυχώς παραμελεϊται τήν σήμερον υπό πάντων, είτε διά τήν άπό τής πόλεως μακράν αύτής άπόστασιν είτε διότι προτιαώσι τόν ζύθον τόν ευρωπαϊκό», πι- νόμενον ύπό τάς Εμπνεύσεις τής μουσικής, παρά τάς 
σγυ.Ιασζιχάς έκείνας τής φύσεως χαλλονάς.1 νωριςων, φίλε μου, την περί τας πίζας περιγρα- φάς άποστροφήν σου, έπεθύμουν νά παραιτηθώ πολλών άλλων περί τής πόλεως σημειώσεων, καί, ά- ποθέμενος πασαν βιωτικήν μέριμναν καί φροντίδα, νά ρ φθώ μετά σοΰ είς τάς παρά τήν Σμύρνην έξοχάς, καί νά σοϊ περιγράψω τάς άφάτους συγκινήσεις, α; αισθάνεται ή ψυχή, περιπλανωμένη περί τάς αρχαίας καί συ'ηριφιΐς ταύτας έξοχάς, καί μάλι
στα τήν υπό τόν Πάγον μελητείαν κοιλάδα. Πλήν φίλε μου, αί πιριγρσφαί αυται, αί άναμνήσεις περί Μέλητος, 'Ομήρου καί τής άρχαιότητος, κατήντησαν τοσοΰτον τετριμμένα:, τοσοΰτον χ.Ιασιχα'ι, ώ; έπος είπεΐν, καί τοσάκις έπανελήφθησαν ύπό τής εύγενοΰς τών ήμετέρων ποιητών χορείας, περ! ή; κατωτέρω, ώστε νομίζω προτιμώτερον, παραιτών τάς ανωφελείς και φαντασιώδεις έκείνας περιγραφάς, νά σοϊ δώσω ιδέα» τινά] τής ηθικής καί πολιτικής τών κατοίκων τής πόλεως ταύΐης καταστάσεως· διότι ένδιαφερόμεθα πρός αύτήν, ώς πρός πατρίδα, καί εύημερτα της εύημερία ήμών, ή δέ δυστυχία καί παρακμή της ήμε- τέρα παρακμή καί δυστυχία έσεται.Τήν σήμερον ότε τό ’Οθωμανικόν κράτος βαίνει όσημέραι εϊς πρόοδον καί εις βελτιώσεις, ότε αί πύ- λαι τών υπουργημάτων καί τών στρατιωτικών βαθμών ήνεώχθησαν είς τήν έτερόδοξον εύφυίαν καί δραστηριότητα, καί ή ’Οθωμανική κυβέρνησις άσμένως προβιβάζει είς δημοσίας θέσεις όσους έξ ήμών διο- ρα άξιους καί πεπαιδευμένους, τήν σήμερον λέγο- μιν, είπερ ποτέ καί άλλοΗ^ έπρεπε δρατόμενοι τών 

•έπωφιλών τούτων περιστάσεων, νά περιποιηθώμεν όπως δήποτε τή» παιδείαν καί τήν άνάπτυξιν τής νεότητος, ίν’ ούτως δυνηθώμεν, αναπτυσσόμενοι κα! προαγόμενοι, νά φανώμεν ότι ζώμεν καταγινόμενοι καϊ πρός ίδιαν ήμών βελτιωσιν, καί συντελοΰντες είς τήν έκτέλεσιν τών άγαθών βουλευμάτων τοΰ με- ταρόυθμιστοΰ. ’Αλλά τό Γένος δυστυχώς, ένταΰθα ώς χαί είς Κωνσταντινούπολή αντίστροφόν τινα βαίνει όδόν, ’Επιμελείτο τής παιδείας, ήτο φιλότιμον, τάς λοιπά; φυλάς, βαθύ σκότος άμαδείας έπεσκίαζε ένώ όλιγωρεΐ δέ αύτής καί όνειδος έγένετο τοΐς γείτοσιν αύτοΰ, ότι πάντες οί άλλοι είς μόνην ά- πεβλέπουσι τήν πρόοδόν των.Δέν ίνδιατρίβω είς λεπτομέρειας, διηγούμενος τά παθήματα καί τ-»ς περιπέτειας τής δυστήνου Εΰαγ- 
γελιχής Σχολής. Τοϋτο δέ μόνον σημειώ, ότι ένώ πρό ενός χαί ήμίσεως αίώνος, είς έποχήν δηλ. σκότους καί άμαθείας τής πόλεως ταύτης, εις καί μόνος πολίτης, ό Παντολέων Σεβαστόπωλος, ήδυνήθη χα! σχολήν έκ τοΰ μηδενό; ν’ άνεγείρη καί β βλιοδήχης καί άλλων άναγκαίων νά τήν προικίση, σήμερον, κατά τόν όεχατον εννατον αιώνα, ότε εί Σμυρναΐοι καί πολλαπλάσιοι είναι καί προήχθησαν είς παιδείαν καί φιλοκαλίαν, τήν σήμερον λέγομεν, ή σχολή έκείνη, ήτις χατακαιΐσα, άνεκτίσθη πολύ τής προτέρας λαμ- προιέρα, είναι οίκτρόν τής άμαθείας ορμαιον.Ή μέχρι τοΰδε παραλυσία τών σχολείων ήμών έγένετο άφνρμή τής παραλυσίας καί άβελτηρίας, ήτις ήρξατο δυστυχώς νά έπιπολάζη έπί τής Σμυρναικής νεολαίας. Είναι αληθές ότι τινές τών νέων τής Σμύρνης εΐσίν άμεμπτου καί ζηλωτής διαγωγής· οί πλεΐ- στοι δμως αύτών ολίγα δίδουσι έχέγγυα οτι χρηστοί έσονται ήμε'ραν τινά πολΐται. ‘Η παιδική τών τέκνων ηλικία διέρχεται ώς έπί τό πλεΐστον είς τάς οδούς, ή δέ νεανική εύρι'σχουσα αυτούς άμοιρους πάσης ήθικής άρχής καί πάσης άνεπιτηδεύτου καί χρηστής άνατρο- φής, τούς παρασύρει άκρατήτως είς τόν χείμορρσν τών παθών, τών έπιθυμιών καί τών ιμέρων αύτής. Καθ’ ήμαο, μία άλλη άφορμή τής άποπλανήσεως ταύτης τής νεολαίας ήμών είναι ή μετά τών δυτικών 
■Λεβαντίνων λεγομένων συναναστροφή αύτής. Οί άνθρωποι ούτοι ύπό τώ» ένταΰθα Ιησουιτών διδασκόμενοι, καί ύπό μητέρων είς τούς ιερείς τούτους ψυχή τε καί σώματι άφοσιωμένοι άνατρεφόμενοι, καθίζονται μισαλλόδοξοι, μικροπρεπείς, μισέλληνες κα! δει- σιδαίμονες είς τό έπακρον. Μόνη διασκίδασις καί μόνον έντρύφημα νομίζεται παρ’ αύτοί; ή περί τό καλ- λωπίζεσθαι χαί τό» εύρωπαϊσμόν πιθηχιζειν ένασχό- λησις, πρός δέ καί ό έρως, i παντοδύναμος ούτος τής Κοπρίδος υίός, δστις κατεχάλυύεν ό πονηρός διά τών δύω μικρών αύτοΰ πτερύγων τήν μιγαλόπολιν Σμύρνην.Τούς Λεβαντίνους .... τούς γνωρίζεις· φυλή πλέον μισέλλην ταύτης δέν έδόθη. Μολονότι δέ μεταξύ αυτών ύπάρχουσι πολλαί αξιότιμοι έξαιρέσεις, άλλά τοϋτο δέν έμποδίζει, ώστε ή ολομέλεια νά ήναι σιγε- 
μιχζι'ν τι καί άποφώλεον^έραν, φύραμα Ενετών, 

Γενουηνσίων, νησιωτών τοΰ Αιγαίου, Αρμενίων και άλλων τινών Ασιατικών έθνών άποπλανηθέντων τής πατρώας αυτών θρησκείας, υπό τών τήν ’Ανατολήν χα- τακλυσάντων ’Ιησουιτών, τών έπαγγελλομένων τόν προσηλυτισμόν, χα! παντί σθένει καταγινομένων είς τήν αύξησιν τής χατά τήν ’Ανατολήν έπιρρσής των. Εντεύθεν παρατηρείς ο’ΐ οί λεβαντίνοι ουτοι άμοι- ροΰσι χα! θρησκείας χαί πατρίδος καί γλώσσης ιδίας, (α) ό έστι στερούνται όλων τώ» προσόντων έχείνων, έφ ών έναυρίνονται τά έθνη, χαί μεγαλουργούσιν υπό πστριωτισμοΰ έλαυνόμενα. Πίστευσόν με δέ ότι δέν γνωρίζω ούδένα λαόν τών πέντε μεγάλων ήπεί- ρων τής ύφηλίου ήμών, στερούμενον τών τριών αχώριστων άπό παν έθνος προσόντων, τής θρησκείας, τής πατρίδος χαι της εθνικής γλώσσης.Λυπούμαι ότι ούτε ό χρόνος, ουιε ό τόπος μοί συγ- χωροΰσι νά προσθέσω είς τήν παρούσαν τί περιπλέον περί Σμύρνης. Προσεχώς θέλω σοϊ γράψει ίχανά περ! τής πόλεως, τών κατοίκων αύτής, καϊ μάλιστα τών Χίω», περί τών λεσχών, περί τών έξαχών και τών χωρίων αύτής, περί τώ» έν αύτή λογίων καί τών έργων αύτών."Ηδη δέ ύγίαινε καί ιύδαιμόνιι Τ.
ΠΕΤΙ ΑΡΑΒΩΝ

Ίϊέαγενική έπικρατεΐ, οτι δ χαρακτήρ τών άνατολι- 
κών, είναι γαλήνιος, άπαθής, κα! πρός πάντα άδιόφορος. 
’ΐδόντες καί γνωρίσαντες έπιπολαίως τούς Τούρκους, 
συνεπεράναμεν, ότι τό ήθος τούτων φυσικω τφ λόγω 
πρέπει νά ήναι κο ινόν καί είς τάς λοιπός μωαμεθανι
κός φυλάς, ά λλά τοϋτο είναι πλάνη καί πλάνη με
γίστη.

Είν αι αληθές οτι οί Τούρκοι έχουσι μεγαλοπρεπή 
τινα άπάθειαν, οί'αν δ Όράτιος νομίζει εϊς δίκαιον 
άνδρα πρέπουσαν. Καί δ ούρανός έάν σαλεόση, δέν θέ- 
λουσι διά τοϋτο ταχύτερο» χωρίσει τούς εσταυρωμένους 
πόδας των· ούδέ μετά όλιγωτέρας ακηδίας καί ήδυπα- 
θείας θέλουσιν άποπνεύσει τόν καπνόν τοϋ τ σ η μ π ο υ - 
κ ί ο υ των. Καί τοϋτο όχι μόνον διότι πιστεύουσιν είς 
τό πεπρωμένον άποκλειστικώς, άλλά καί διότι οσμίζε
ται παρ’ αύτοΐς συρμός, τρόπον τινά, έθνικός ή έπίση- 
μος αΰτη θέσις, το σοβαρόν τοϋτο καί σκυθρωπόν ή
θος. Μ’ ολον ότι ή τουρκική φυλή έδυνήθη νά μεταδώ- 
ση τόν χαρακτήρα της είς ολους τούς ύπ’ αύτήν έξου- 
σιαζομενους λαούς, είναι μ’ όλο» τοϋτο ευκολον ν’ ά-

(α) ‘Ο έλληνϊσμός αύτών μάλιστα είναι άξιος γέ
λωτος, καί αί έ φη με ρ ί δε;ς τής Σμύρνης, δσον 
καϊ άν προσπαθώσι δέν θέλουν δυνηθή νά τούς διορθώσωσι. 
Λέγουσι π. χ^ σ ο φ ρ ί ρ ω, π α τ ί ρ ω, ν τ 16 ε ρ τ ί ρ ω, 
σ α κ ρ ι φ ί κΛ ρω, ίμμολάρω, πρετεντέρω, 
κτλ. κτλ., ρήματα δλα έκ ταυτοσήμων ιταλικών ρη 
μάτων μετενεχθέντα. ’Εκτός δέ τούτου (έχουσι τόσον 
άχρείαν, τήν προφοράν λέξεων τινων προφέρουσι 
π. χ. μαγιά άντι μαλλί α, σκογιό άντί σ χο
λ εΐον, καί άλλας πληγές τρομερά; κατά τής δυστή
νου ήμών γλώσσης καταφερουσιν.
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ναχαλύψωμεν οχι ή μετάδοσις αΰιη έγένετώ ύπδ βιβίας, 
άλλά στιγμιαίας έπιβροής- διότι τίς ήθελε τολμήσει 
καν νά γελάση μέ ανθρώπους, οιιινες αενάως είναι σο
βαροί. Ούδέν λοιπόν παράδοξον, άν οί ύπδ τοιαΰτα 
ήθη διαιτώμενοι ύπήκοοί των, άπέκτησαν ήθος σοβα- 
ρώτερον· τό περίεργον είναι δτι δ χαρακτήρ των καί ή 
ίδιάζουσα εόφυΐα, έχει τοσαύτην, ούτως εϊπεΐν, έλασιι 
κότητα, ώστε έκαστη τών φυλών έπανορθοϋται, λαμ- 
βάνουσα τήν πρωτότυπον χαΐ φυσικήν μορφήν της καθ’ 
δσον δέν έπηρεάζεται άπδ βάναυσόν τινα κατάθλιψιν

Διά ταΰτα οί δπ' αύτούς “Ελληνες, ούδέ κεραίαν ά- 
πώλεσαν τής έθνικής ευφυΐας των χαΐ τής εύπροσηγό- 
ρου φαιδρόιητός των, ατινα άποτελοϋσιν αύτούς έν 
τών μάλ*.ον αξιοπαρατήρητων έθνών.

’Αφ’ δτου δέ ή Γαλλία κατέκτησε τήν ’Αλγερίαν, οί 
πρδ τόσου χρόνοωύπδ τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν ύπεί- 
κοντές λαοί, άνίλαβον τδ φυσικόν αύτών ήθος, καί Ακ
τές τινών γερόντων Μαύρων, οΐιΐνες πιστεύουσιν δτι, 
άν φαιδροί φανώσι, περιεπεσαν είς κίνδυνόν τινα, δύνα- 
ταί τις νά παρατηρήση τήν μεγάλην δμοιότητα, τήν μυ
στικήν συγγένειαν, τήν ένυπάρχουσαν είς τήν εύφυίχν, 
τδν χαρακτήρα, τά ήθη, καί τδ πνεύμα τών δυο φυ
λών. 01’Αραβες έν γένει είναι εις άκρον εύθυμοι, α
γαπούν τά άσματα, τά γυμνάσια, τάς ιπποδρομίας· ε? 
ναι εύερέθιστοι είς έντυπώσεις, ζωηροί καί έμπαθεΐς, 
καί περί τούτου δύναται τις νά πεισθή παρατηρών αύ
τούς είς τούς αγρούς των και είς τά σκηνώματα των.

Αί συνδιαλέξεις των είναι ζωηραί, θορυβώδεις, 
πνευματώδεις καί έπρεπε νά παρευρίσκεσθε είς 
τάς ομάδας των, ινα λάβητε πλήρει ιδέαν τσϋ ήθους 
αύτών, τδ όποιον ώνομάσαμεν άνατολικήν σοβαρότητα. 
Λατρεύουσι τήν πολυτέλειαν, καϊ δύνανται νά πετά 
ξωσι τά χρήματα, χάριν τών γυναικών των καί τών 
ίππων.

Γυνή τις εύρωπαία δύναται χαι κομψώς νά ένϊυθή 
καί καθαρίως, χωρίς δμως νά έχη πολλήν έπίδειξίν. 
Τά παντοειδή ήμών ύφάσματα καί τά κοσμήματα κα 
τήνιησαν τόσον εύθηνά, ώσιε ό χαριεις καί ίπιτετηδευ- 
μενος στολισμός έγενετο προσητδς είς πάσαν σχεδόν 
κυρίαν. Παρά τοΐς Άνατολ.κοΐς δέν συνέβη είσετι τδ 
τοιοϋτον αί γυναίκες δέν έχουσι τήν άξίωσιν νά έπίτη- 
δεΰωνται τήν κομψότητα, ούδέ, (τδ οποίον δέν πρέπει 
• ά σιωπήσωμεν) τήν καθαριό ητα· τά πλούτη μόνον, οί 
άδάμαντες, τά βαρέα καί άφιλόκαλα περικοσμήματα, 
οί κεγχροι (τρέμουσαι). τά χρυσά ύφάσματα, τά περι
δέραια, τά πολυτελή ψέλια κτλ καταμαγεύουσι τήν 
φαντασίαν των καί τας αισθήσεις. Οί ’Αραβες σωρεύου 
σιν ουτω σημαντικήν περιουσίαν είς τά κιβώτια τών 
γυναικών των, τών όποιων δυσκόλως δύναται τις νά 
εννοήση τδ πρδς τά καλλωπίσματα ταΰτα πάθος, βλέ
πων οεύτάς κεκαλυμμένσς διά τοΰ φ ε ρ ε τ ζ έ καί ού 
δεν άλλο άφινούσας νά λάμψη έκ τοϋ μυστηριώδους αύ- 
■τοϋ θησαυρού, είμή δύο όφθαλμ ύς μελαινας καί διά
πυρους. ’βάν δέ οί γυναίκες τής ’Ανατολής δέν έχουσι 
θέατρα, περιπάτους, εσπερινός διασκεδάσεις, κατά τάς 
όποιας δύνανται νά κάμωσ.ν έπίδειξίν τής ωραιότητάς 
των καί τοΰ πλούτου, έχουσι τούλάχιστον τόπον τινά 
κοινής συναναστροφής, έξισουμενον μέ τούς ήμετέρους, 
έορτήν, ήτις συγχεφαλαιοϊ άπάσας τάς ήμε τέρας *0 
τόπος ουτος είναι τδ λουτρόν των ένταΰθα συναντών- 
ται, συνδιαλέγονται· ένταΰθα έπιδεικνύουσι πασαν αύ
τών τήν ποΰ υτέλειαν καί τόν πλούτον. Μκΰραι κόραι 

τάς άχολουθοΰσι, φε'ρουσαι τάπητας καί πασαν αϊτών 
τήν ίματοθήκην, δΓ ήν θαυμάζονται, και δΓ ής άναγεί- 
ρονται ζηλοτυπίαι κατά τδ μάλλον χαί ήττον δμοιαι 
τών παρά τοϊς Εύρωπαίοις. Άλλ’ έκτδς τούτου, αί γυ
ναίκες αυται έπισκέπτονται άλλήλας, καί ούδέν άλλο 
άντικειμενον τής δμιλίας των έχουσιν, είμή τδν στολι-, 
σμόν. Δεχόμενη έπίσκεψιν τινα είς ούδέν άλλο σπεύδεε 
είμή ν’ άνοιξη τά κιβώιια αύτής, τάς κόστας και τά 
συρτάρια και νά έξάξη ένώπιον τής ξένης της όλους 
τού; στολισμούς της "Αλλως τε περί τίνος άλλου θάσυν- 
διαλεχθή γυνή ξένη παντός εξωτερικού βίου καί άνίδεος 
εις ύπέρτατον βαθμό·, μή γνωρίζουσαι ούτε ν’ άνάγινώ- 
σκουν ούδέ νά γράφουν, και πολλάκις ούδέ νά κρατήτήν 
βελόνην.Ύπάρχει τελετή|τις δυναμένη νά παρέξη αιτίαν 
είς τδ νά δειξωσιν δλον τόν στολισμόν των. Ή τελετή 
αΰτη είναι δ γάμος. "Εκαστος έννοεϊ βεβαίως δτι δ γά
μος πρέπει νά ήναι δι’ αύτάς μεγάλη καί έπίσημος πρά- 
ξις, συμβάν μεγίστης σημασίας, διά τάς γυναίκας 
ταότας, ών δ βιος είναι μονότονος. Ορότασις συνοι
κεσίου τάς ταράττεί, δ/τως δρίζωι τής ύπάρξεώς των 
νέος άνοίγεται, δστις τάς έπχσχολεΐ δλοκλήρους καί 
πρδς άπόλαυσιν τοΰ όποιου σπεύδουσιν μετά πάσης 
προθυμίας. 'Επρεπε νά παρευρίσκεταί τις είς τήν τε
λετήν ταύ·ην διά νά ίδη τήν άφαντον χαράν αύτών, 
ήτις υπάρχει άγνωστος, ή, ίσως γνωστή μέν ούχί δμως 
μετ’ ίσου ένθουσιασμοϋ είς τάς νεανιδας τής παρ’ ήμΐν 
έργατικής τάξεως. Διά τοΰτο δλαι αί γυναίκες τής Ά- 
νανολής είσί νεάνιδες, ή, τδ όποιον δέν είναι υπερβολή, 
παιδιά.

ΓΥΝΗ ΑΡΑΨ.

Άλλ’ ίσως άδικον θά ήτο, άν όμιλώμεν μόνον περί 
τής ματαιότητός των καί τής άγνοιας. Είναι έν γένει, 
γυν-ΐκες άγαθαι, πλήρεις καρδίας καϊ εύαιοθησιας. 
Υιοθετήσεις ορφανών γίνονται συχνότατα. Μαυριτανή 
τις κυρία υίοθετήσασχ ένα^χνίσκον και έν κοράσιον , 

είχε πρδς τά δύο ταϋ·.« πχτδια τήν μεγαλητέραν στορ
γήν κ»ί φ οντιδα. Το κσράσιον ΛΪτσα καλουμενον, τό 
κοινότερου όνομα παρά τοι, Αροψιν, ήτο πλήρες ευγέ
νειας καί ζωηρότητος αξιολάτρευτου- η υίοθετήσασα 
αύτά μήτηρ είχε σκοπόν να τά σ. ζεύξη μίαν ήμέραν Ό 
σύζυγος άν-τχώρησεν είς προσκύνησιν τής Μέκκας, ή 
δέ υίοθετηθεΐσα κόρη έγενετο κατά τινα τρόπον ή κλείς 
τής τοσοΰτον φ λοξένου καί περιποιητικής οικίας. Ό 
νεανίας ή 10 χαρακτήρος ζςλοτύπου, βιαί-.u, δρμητικοϋ 
καί ήναγκασε τήν μητέρα χαίτην αδελφήν νά μή δε- 
χθώσιν έπίσκεψιν τι α, συνεχώς μάλιστα τάς έμπόδιζε 
νά πηγαίνωσιν είς τδν λουτρόν, καί έπροτιμα νά μενη 
νήστις.

Ή δύσ ηνος αύτη γυνή απηλπίζετο' κα! μ’ δλον δτι 
μέ μίαν μόνην λέξιν ήδύνατο νά δίωξη τόν αχάριστου 
τούτον, δστις τή έχρεώστει τήν ύπαρξ·ν άλλ έπροτι 
μησε νά ύποφέρη τας ιδιοτροπίας του, τάς άδικους ά 
πιστιας του Ο σύζυγος δεν επανήλθε* άπο την προσ- 
χίνησιν, άποθανών είς Αίγυπτον. Η πτωχή γυνή, έπα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Η ΚΥΡΙΑ ΣΕΒ1Ν1Ε

Η Ευτέρπη, διδουοα σειράν βιογροφ ών τών έπι- 
βημοτέρων άνδρών, προς διδασκαλίαν ακα κ»ί τέρ 
ψιν τών φιλομούσων άναγνωστριών τη;, δέν έκρινεν 
ά·.ωΓελέ; νά δηκοτιεύη έίίοτε καί βιογραφίας τών 

10Μ. Ε’ (Φυλλάδιο/ 104)

ρους πρδς τήν ειμαρμένην 
τώνται παρά ταΐς κυρίαις

νελθοϋσα είς τήν άθλιότητα, ούδέν άλλο υπέστη. ε’μή 
τήν βάναυσου δοκιμασίαν τού θετού υιού της,δστις υιτέπε 
σεν ήμέραν τινά είς κινδυνώδη ασθένειαν. ‘Η μήτηρ 
έπώλησε τά κοσμήματά της, τά ένδύματά της, ινα πε .ι 
ποιηθήτό παιδιού τοΰτο, τό όποιον ήγάπα μετά μητρικής 
στοργής, καί καταβεβαρυμένη άπό τούς κόπους καί οδό- 
νας, έκοιμήθη τόν αιώνιον ύπνον ή τελευταία λέξις της 
ήτο ευλογία πρδς τά δύο τέκνα της, τά όποϊχ έγκατέ- 
λειπε διά παντδς καί ή τελευταία δέησις ύπέρ τής 
εύτυχίας τής πτωχής Αίσσάς.

Τά παραδείγματα ταΰτα τής μεθ’ δπ/μονής καίθάρ’ 
υποταγής συχνότατα άπαν 
τής 'Ανατολής.

(Έκ τοδ Γαλλικού)

γυναικών έκείνων, όσαι διαπρέψασαι έπί μαθη®-ΐ> μεΥ« · 
λοφυια και άρεταΐς συνηγοροϋσι τοσοΰτον υτερ τοΰ ω
ραίου φύλου, -ρυτινος ιδιότητας καί άρετάς τινας το 
άνδρικόν, φΰλον οίδέποτε θέλει άναπτύξει.

Σήμερον διδομεν τήν βιογραφίαν μιας τών λαμ
πρότερων γυναικών δυναμένης νά σι/)·καταριθμι - 
θή μετά τής Κ Στάελ, τήν βιογραφίαν λιγομεν 
τής Κ. Σεβινιέ. Αί έπιστολαί τη; αιτινες μετά των 
Απομνημονευμάτων τοΰ Δουκός Σαιν Σιμών είναι ί 
πιστότεροι καί πνευματωδέστερο αντιπρόσωπό: τής 
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γλώσσης, τών ηθών, τών κυριωτέρων συμβάντων, τών 
μυχαιτάτων προαπασχολειών τοΰ μεγάλου έκείνου αίώ- 
νος.

Ζήτημα μέγα διηγίρθη, άν ή κυρία Σεβινιέ είχε γρά
ψει τάς έπιστολάς της, φρονούσα δτι θέλουν δημοσίευ
σή. Δέν τά πιστεύομεν- άλλά είναι πρόδηλον δτι γρά- 
φβυσα ταύτας, άπέβλεπε καί εις ήν έμελλον νά 
προξενήσωσιν έντύπωσιν έκτός τοΰ χυχλου τής οίκιό - 
τητος, εις τήν όποιαν άπετείνοντο. « Είναι δυνατόν, 
» (λέγει otcu αΰιη), αί έπιστολαί μου νά σας είναι 
» ευάρεστοι, χαθά μοί λέγετε; Δέν τάς ευρον ούδόλως 
» τοιαύτας,.έξελθούσας τών χειρών μου* πιστεύω δτι 
» έγειναν τοιαϋται, διελθοΰσαι τάς ύμετέρας. Τέλος, ει- 
» ναι μέγα εύτύχημα δτι τάς έκτιματε, διότι σας βαρύ 
» νω τοσοϋτον δι’αύτών, ώστε ήθέλετε είσθαι άξιο- 
>' λύπητος έάν δέν ήτον ούτως. Ό Κ. δέΚουλάνζ 
» πασχίζει πολΰ νά μάθη ποια τών 
«κυριών σαςεύρεν εύχαρίστησιν είς 
» αύτάς· εύρίσκομεν δέ δτι τοΰτο είναι χαλάν ση· 
» μεχον δι’ αύτήν, καθότι τά ύφος μου είναι τόσον ή- 
» μελημένον, ώστε πρέπει νά έχη τις φυσικόν πνεϋ- 
ι> μα και εξιν τοϋ κόσμου διά νά δυνηθή νά τάς ί 
> ρέση »

Άλλαχοϋ δέ πάλιν « Γνωρίζετ δτι ό χαραχτήρ μου 
» είναι άπλοϋς,αί δέ έπις-ολαί μου είς άκρον ανεπιτήδευτοι, 
» άλλ’ αυτό είναι τό ύφος μου, καί ίσως θέλει προξενήσει 
» τήν αυτήν έντύπωσιν, οποίαν καί έτερόν τι μάλλον έ- 
» πεξειργασμένον. Αί έπιστολαί μου γράφονται αύτοσχέ- 
« διοι· ήξεύρετε δτι έσάκις τάς έπιθεωρώ, τάς κάμνω 
» χειροτέρας . . . Έάν εΰρετε χίλια σφάλματα είς 
» τήν έπιστολήν ταύτην, παραβλέψατε αύτά, διότι δέν 
» πείθομαι νά τήν άναγνώσω έχ νέου. »

Αί έξομολογήσεις αΰται, καί δλη αΰτη ή μετριοφρο
σύνη της άρχοϋσι νά δείξωσιν, δτι ή κυρία Σεβινιέ, γρά 
φουσα τάς έπιστολάς της, προησθανετο το άποτέλε 
σμά των, τό όποιον δέν άφαιρεΐ τά έξοχον θέλγητρον 
τής Χ»ριτός των, τής ζωηρότητος, τής φυσιχότητος· ή 
τέχνη δέν βλάπτει ποτέ . ..

Ή Μαρία δέ 'Ραμπουτέν-Σαντάλ, μαρκεσίά δέ Σιβι- 
νιέ, έγεννήθη τήν 5 Φεβρουάριου 4 627 είς Βουργώνίαν. 
Άπολέσασα τήν μητέρα της εν τή τρυφερότερα ήλικ’α, 
άνετράφη ύπό τοϋ Άββα δέ Κόυλάνζ, ου τίνος αυτή τφ 
όνομα άπεθανάτισε διά τοϋ τίτλου τοΰ Bien Bon ό 
Λ ί α ν Κ α λ ό ς. Τά πρώτα έ«ή τής δίήλθεν εις ά- 
πόστασιν τεσσάρων λευγών άπό των Πάρισιών, είς τό 
είφρόσυνον χβ,ρίςν 2-0 u σ υ. ’Ό Μενάγιος καί Σαπε-: 
λαΐνος, οίτινες έσύχνα'ζδν είς τόΟ παπου τής, δ Κουλάνζ 
ό οικονομολόγος, έκαλλιέργουν τά πνεύμα τής. Είχε δέ 
ανάστημα χαρίεν, κόμην ξανθήν, νεαρότητα χατα- 
θέλγουσαν, έκφρασιν προσώπου ζωηράν καί πνεύμα 
τώδη. Μόλις δεχαοκταετής γενομένη. ύπανδρεύθη τήν 
•Ιην λϋγοόστου 4 644, τόν Έβρΐχον δέ Σεβιντέ, υπο
στράτηγον. Ό Μαρχέσιος όλίγον έζη μετά τής γ«· 
ναικός του, παρεδόθη είς άνοήτους δαπάνας χαί άσω 
τιας χαί τά 4 651 έφονεύθη εις μονομαχίαν. Χηρεύσασα 
είς ήλιχίαν τοσοϋτον νεαράν, δέν ήθέλησε νά έλθη εί; 
δεύτερον γάμον, άφιερωθεΐσα δλόκληρος είς τήν ά 
γωγήν τοϋ υίοϋ της καί τής θυγατρός της. Τό 4 654, 
τακτοποιήσασα τάς υποθέσεις της, έφάνη είς τόν κό
σμον, χαί ητο τό κόσμημα τοϋ μεγάρου τοϋ‘Ραμ- 

βουλτέ, (hdtel de Rambouillet), τό όποιον διά 
τοϋ λεπτού πνεύματός της, άπήλλαξεν άπό τά άφι- 
λόκαλον καί γελοΐον. *Η κυρία Σεβινιέ έσχε πολ
λούς καί έπισήμους άνδρας, άξιοϋντας είς τόν έρωτά 
της· άλλά δέν έζήτει είμή φίλους, καί τοιούτους είχε 
πολλούς. Έσχετίσθη δέ μετά τοϋ Φουκέ, τά οι
κονομικά έπιτετραμμένου, καί έσχε τήν δόξαν νά συμ- 
μερισθή μετά τοΰ Λαφονταίν καί Πελισσάν τήν γεν
ναιότητα νά μείνη σταθερά πρός ένα φίλον, είς τά 
πείσμα τής κατ' αύτοΰ δυσμένειας Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ*. 
Τής κυρίας Σεβινιέ ή άκρα άγάπη καί στοργή άφιε- 
ροΰτο πρός τήν θυγατέρα της Κ Γρινιάν, είς τήν 
άπομάκρυνσιν τής όποιας άπό τής μητρός της, χρεω- 
στοΰμεν τά πλεϊστον μέρος τών ίπιστολών έκείνων, τών 
τοσούτων άφελών κα! πνευματωδών, τών τοσούτών ά- 
νεπιτηδεύτων καί πρωτοτύπων. Ό υιός της ήτον ανά
ξιος τοιαό-.ης μητρός,,διά τήν κουφότηττα καί τήν ά- 
ταξίαν τοϋ βίου του. Συνεχώς έμέμφθησαν τήν Κ. 
Σεβινιέ δτι έπιτηδεύεται είς τήν έκφρασιν τών πρός 
τήν θυγατέρα της αισθημάτων κατήντησαν μάλιστα 
καί νά άμφιβάλλωσι περί αύτών. ‘Ο θάνατος τής 
κυρίας Σεβινιέ είναι ή καλλιτέρα άπάντηαις είς τήν ά
δικον ταύτην υπόνοιαν. Περί τά τέλη τοϋ Μαίου 
4 694 έκαμε τήν τελευταίαν αύτής περιοδείαν εις 
Γρινιάν έν Προβεγχία Τόν ββριον τοΰ 4 695, ή Κ. 
Γρινιάν, προσεβλήθη ύπό βαρείας νόσου- ή μή ηρ της, 
ήτις διέμενεν άκόμη πλησίον της, έλυπήθη τά μέγι
στα, καί τήν περιεΧοιήθη διά τών συντονωτέρων καί 
τρυφερότερων φροντίδων και τήν νύχτα αύτήν έγεί- 
ρετο διά νά ίδη άν ή κόρη της έχοιματο- έλησμόνει, 
ούτως είπεΐν, έαυτήν σχεπτομένη μόνον περί τής κα- 
ταστάσεως τής Κυρίας Γρινιάν. Καταβληθεΐσα τέλος 
πάντων ύπό τοϋ καμάτου, ήσθένησε τήν 6 ’Απριλίου 
4 696, ύπό διαρκούς πυρετού, έξ’ού άπέθανε τήν δε- 
κάτην τετάρτην ήμέράν, είς ήλικίαν έβδομήκοντα έ· 
τών καί δύο μηνών.

Έτελεύτησε δέ γαλήνιος και ύπομονητική· είς τόν 
ιδιωτικόν β.ον της ύπήρξεν άνεπιτήδευτος καί άγαθή, 
φυσική καί ύποχρεωτιχή- συνέζησε δέ μετά τών μάλ
λον διακεκριμένων προσώπων τοΰ αίώνος τοϋ ΙΔ'. Λου
δοβίκου· έμέμφθησαν τήν Κ. Σεβινιέ, δτι δέν ήγάπα 
τάν_ ‘Ραχίναν, έπλασαν μάλιστα χαί φρασιν τινα ύπ’ 
αύτής λεγομίνην. «‘Ο‘Ραπ ένας θέλει π α- 
Ρ έ λ θ ε ι ώς δ καφφές. (Racine passera comme 
le cafe) Η κυρία Σεβινιέ ουδέποτε έγραψε τήν κρίσιν 
ταύτην, ει’ς τύδεμίάν τών έπιστολών της υπάρχει. Τά 
469'6, αί περίφημοι αΰται έπιστολαί ήρχισαν νά γι'- 

νωνται γνωστά! διά τής έκδόσεως τών άπομνημονευμά- 
των τοϋ Βουσσύ ‘Ράμπουτέν, τοϋ έξαδέλφου της, δσ- 
τις είχε δημοσιεύσει έξ αύιών πολλάς. Άλληλοδια- 
δόχως δέ, δλοι δσοι είχον τοιαύτας τάς έδημοσίευαν.

, Ή έντελε στέρα δέ έκδοσις καί ή πιστοσέρα, ήτις πε
ριέχει αύτό τά κείμενον τής Κ. Σεβινιέ, έφάνη το 
1818, ύπό τού Κ. Μομμερκέ.

(Magasin Pitoresque)

■ι··· iBtanri— „

*

ΤΑΦΟΣ ΕΝ Til. ΕΡΙΙΜδ,

Τό μνημείου τοΰτο κιΐται προς δυσμάς τοΰ φρουρίου τοΰ κειμένου υπέρ τό Κάιρου, είς το» μυχόν ποιλάδος τινός άμμώδους, έκτεινομένης ύπό τό δυτικόν πλάγιον τοΰ Μοματτάμ, καί οΰ μακράν της γνωστής νεκροπόλεως· οπό τό ί'ομα Τάφοι τών 
Κα.Ιιφών. ’Αρχίζει δέ να γίνεται είς τούς οφθαλμούς ορατόν, δταν δ παρατηρητής έξέλθη έκ Μπαμπ- 
ιΛ-Νάσρ (Πύλη τής Νίκης)- ένω μόλις διακρίνον- ται άκόμη αί κορυφαί τών μιναρέδων, τών διασκορπισμένων έν τή έρήμω. Ό τάφος ουτος, τετράγωνος το σχήμα, καί είς τροΰλλον άπολήγων, είναι εις τά ένδον κεκαλυμμένος δι’ έγγραφων έκ χρυσών στοιχείων, ήμιιξηλειμμένων· είς τάς μικρές ταύτας αναλογίας έμφαίνεται καθ’ δλην αυτής τήν πλου- σιότητα ή άραδική τέχνη. ‘Ο τροΰλλος είναι έστολι- σμένος διά χαριέσσης τινός ζωγραφιάς, λεπτότατα έξειργασμίνης. Κατά τινας δέ στίχους, οίδότας τήν ιστορίαν τής πατρίδος των, συμπεραίνετε δτι ό τάφος ουτος είναι του Μαλέκ-’Αδέλ, άδιλφοΰ τοϋ με
γάλου Σαλαδίνου.
• - *

Η ΝΥΜΦΗ TftN ΡΟΜΝ.

διήγημα ύιά τοι>ς παώας.

Κατά τινα ώραίαν έσπέραν, ή χαρίεσσα Έβελίνα πε- 
ριεπάτει είς τόν κήπον τοϋ πατρός της, μεγάλου καί 
κραταιοϋ βαρώνου, μεσαίας ήλιχίας, ήτο δέ μόλις 
επταετής κα! μικροτάτη μεταξύ όλων τών άνθεων 
καί δενδρυλλίων τού ώραίου έκείνου παραδείσου. Οί 
όφθαλμοί της ήσαν γλαυκοί ώς δ ουρανός, δ δέ ήδυς 
τής εσπέρας άνεμος, άποβροφών τους έκ τών παιδι
κών χειλέων της έξερχομένους λόγους, έφαινετο έρώ- 
μενος τής φωνής της.

Καθ’ ήν στιγμήν ή άηδών κοιμαιαι είς τόν κόλπον 
τών κλάδων, καί ή μέλισσα άφίνει τό δένδρον έξ ού 
έκμυγοΐ τόν χυμόν, ή Έβελίνα παρετήρει προσεκτι
κή έν βόδον, δπερ κλεΐον χαύνως τά έκλελυμέ- 
να φύλλα του, έφαινετο εύωδέστερον καί ήδύτερον είς 
αυτήν τήν κατάστασή τής φυσικής του έξασθενήσεως· 
οί δέ χρυσοί μαργαρΐται τών φύλλων του, διεσκορπί- 
ζοντο ώς δάκρυα έπί’τής γής.

— Θεέ μου I έφώναξεν ή Έβελίνα, είναι άράγε 
άληθές, δτι ύπάρχουσιν έναέριοι άγαθοεργοί Νύμ- 
φαι, προστατεύουσαι παν άδύνατον καί έράσμιον όν I 
διατ! τό ρόδον τοΰτο νά μήν ήναι αιώνιον, διατί νά 
μαρανθή μετά τινας ήμέρας ;

’Αλλά μόλις είχε προφέρει τους λόγους τούτους, 
καί έν τώ μέσω τών άργυροχρόων άκτίνων τής σε
λήνης, τών υακίνθων και τών λευκακανθών, ένεφανί- 
σθη λευκή τις καί ευειδής μορφή. Δύω κινητοί σπιν
θήρες έσχημάτιζον τούς όφθαλμούς της, οΐτινες ήσαν 
λευκοί ώς τά φύλλα τοϋ λευκανθήμου, τά χείλη της 
ήσαν ζηλωτά καί είς αύτήν τήν βασίλισσαν τών 
άνθέων, είς δέ τήν στίλβουσαν κόμην της, έφαίνοντο 
ήνωμένα είς στέφανον άπαντα τής δημιουργίας τά 
φυτά. Άπέπνεε περί έαυτήν εύωδίαν τόσον εϋάρεστον, 
ώς έάν ήτο συντεθειμένη έξ δλων τών άρωμάτων, τά 
δέ βήματά της ήσαν τόσον έλαφρά, ώστε είς έκα
στον χόρτον άφινε τόν ύπό τής δρόσου σχηματιζό- 
μενον κονιορτόν.

— Τέκνου, είπεν εί; τήν Έβελίναν, είμαι ή Νύμ
φη τών άνθέων, γνωρίζω τήν υπαρξίν των, τάς 
διαθέσεις των, καί τάς έπιθυμίας των. Πνεύμα έπι- 
φορτισμένον ύπό τοΰ Παντοδυνάμου νά τά προστα
τεύω άπό πασαν προσβολήν, θέλω νά σέ κάμω νά 
κρίνης περί τοϋ άτοπου τής έπιθυμίας σου- άλλ’ 1· 
πειδή τό ζητείς, θέλω νά τό έκτελέσω πρός χάριν σου. 
Έκλεξον μεταξύ τών ρόδων τοΰ κήπου τούτου έ- 
κεΐνο, τοϋ όποιου θέλεις προσδιορίσει τό προνόμιον 
τής άθανασίας.

‘Η Έβελίνα, διιλιάσασα μεγάλως, ενώπιον τοΰ 
Πνεύματος, τό όποιον τόσον χαριένιω; άπεκρίθη είς 
τήν πρόσκλησίν της, έδειξε διά τοΰ κομψού δακτύ
λου της έν μεγαλοπρεπές πολύφυλλον ρόδον, τοϋ ό
ποιου ήνοιγον βαθμηδόν την καλυκα οί άνεμοι καί 
ή *ύξ.

— Άνθος ώραιότητος, είπεν ή Νίμφη, έπειδή 
ή χαρίεσσα προστάτις σου νομίζει οτι συντελεί ούτως 
είς τήν εύδαιικονίαν σου, έσο αθάνατον, κα! ένώ ci 

| σύντροφοί σου θέλουν μαραίνεσθα: καθ’ έκάστην, μεΐ- 

ί 
ί
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νο.ν είς τδν μισχόν σου, καθ’ δλην σου τήν λαμ
πρότητα.

Μόλις δ’ έπρόφερε ταϋτα, καί ήκούσθη ψιθυρισμός 
τις είς τά φύλλα, ή δέ Νύμφη έγινεν άφαντος με
ταξύ δύω κινητών νεφών.

Μετά δκτώ ήμέρας, ή παΐς έδείκνυεν ύπερηφάνως 
τδ γαλήνιον άνθος, τδ δποΐον δέν ειχεν άπολέσει 
παντάπαοι τδ ζωηρόν έρυθροϋν χρώμά του.

— Βλέπετε, έ’λεγεν είς τδν πάππον της, δέν εί- 
χον δίκαιον νά φωτίσω τήν κρίσιν τής Νύμφης, έ
πί τοΰ άγαπητοΰ τούτου φυτού; διότι τά νά ήναι τι 
αιωνίως ώραΐον, δέν είναι, έπί τής γης ταύτης, ή ύ- 
περτάτη εύδαιμονία ;

‘Η μάμμη στηριζομένη έπί τής ράβδου της, ευχα- 
ριστήθη νά σείση, είς σημεΐον αμφιβολίας, τήν υπό 
λευκών τριχών κεκαλυμμένην ώραίαν κεφαλήν της.

Κατ’ έκείνην τήν έποχήν έγίνοντο μεγάλοι ίππο 
τικοΐ αγώνες καί ιπποδρομίας έπί Καρόλου τοϋ ΣΤ’, 
τής Γαλλίας. ‘Η Έόελίνα έμεινε πολλούς μήνας 
είς τήν ώραίαν έκείνην πόλιν τών Παρισίων, έν ή οί 
άδάμαντες είναι δλιγώτερον σπάνιοι άπό τά άνθη· 
είχε λησμονήσει τδ ρόδον της, καί έξεπλάγη ίδοΰσα 
αύτό δταν έπέστρεψε. Τοϋ φυτού τού-.ου ή ζωή π:σώς 
δέν προσεβ'-ή'Ιη Αί άκανθαι και τά φύλλα του ήσαν 
ακμαία, άλλ’ ή κόνις τών οδών, ή ένέργεια τοϋ άέ- 
ρος, καϊ αί διάπυροι προσβολαί τοΰ ήλιου, εϊχον κη
λιδώσει την λαμπρόν του έοθήτα. Είχε γίνει ρυπαρόν, 
καί άηδές, διότι ή ευωδία του είχε διαφθαρή ύπδ 
τής υγρασίας.

— Πτωχόν ρόδον, είπε, παρά νά σέ βλέπω πα
λαιόν ουτω κατά τών ύβρεων τοϋ καιρού, καλλίτε
ρα νά Ιπιπτον τά φύλλα σου

Μόλις δ’ είχε προφέρει τούς λόγους τούτους, καί 
τδ άνθος έχασεν έν πρδς έν ολα τά μέλη τοΰ ωραίου 
του σώματος, δταν δέ τδ τελευταΐον φύκλον ήγγισε 
τήν γήν, ή Νύμφη τών άνθέων έςήλθε, φέρουσα ρά
βδον είς τήν χεΐρα.

— Τέκνον, είπε, βλέπεις δτι δ Θεός έκαμε τά 
πάντα θαυμάσια, πρέπει τδ ρόδον νά διαρκή δλίγον, 
διά ν’ άποθάνη έν καιρώ, καί νά γεννηθή εις τήν 
ώρισμένην έποχήν. Μή έπιθυμής λοιπόν τ.οιέ, διά τε 
τούς άνθρώπους καί διά τά άνθη, ΰπαρξιν άντιβαίνου- 
σαν είς τούς νόμους τής φύσεως. Έάν ήσο αύονία, ή 
θελες μείνει ώς λείψανον έστερημένον τής δξΰτητος 
τοΰ πνεύματος, έν μ4σω τών ερειπίων τού παρελ
θόντος, ενώπιον αίώνος, δστις δέν είναι έδ κός σου. 
Πιστευσον, οτι τό τέλος τής ζωής δέν είναι δ θά
νατος, διότι τά πάντα άναγεννώνται, τόσον αί νεά- 
ν’.δες, ώς κα! τά ρόδα ύπδ τά βλέμματα τοΰ Ύ- 
ψίστου.

(Μετάφρασις) Δ. Μ.

ΠΟΙΚΙΛΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

ΑΚΟΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.

Ού μακράν τοΰ Μιλάνου εγείρεται αρχαία ε- παυλις φεουδαλική, ιδιοκτησία κληρονομική τοΰ βα- 

ρωνου Ζ. . . , άλλαζόνος βλαστού μεγάλης τινδς οικογένειας, έχοντος δέ θυγαιε'ρα τήν Λιωεόραν, νπάνεδαε όκτοκαιδεκαετή, ώραιότητος δέ αξιοσημείωτου, καί τής οποίας ή αγωγή κνί ή έππήρησις ειχεν άνατεθή είς δύο συγγενείς τοΰ Βαρόνου, α’ιινις μετά τινων υπηρετών, άπετέλουν αιταν τδ προσωπικόν τοΰ πύργου τοΰ Ζ. . . .Πρό τριών πιρίπου μηνών εις τδν πύργον πάντες ήσαν εύθυμοι’ έπρόκειτο νά υποδεχθώσι τδν μνηστήρα τής Λεωνόρας. Διαπραγμάτευσις έγένετο μεταξύ τοΰ Βαρόνου καί γηραιού τίνος ευπατρίδου έκ Πεδε- μοντίου, άπω, έ«ωσωσι τους οίκους των διά συνοικεσίου. Αί διαπραγματεύσεις «τελείωσαν κατά τά παλαιό έθιμα καί σί νέοι ίγειναν μιηστήρες χωρίς νά ίδωσιν δ είς τδν άλλον. Άνηγγέλθη δέ δτι δ μελλόνυμφός Κ. Φ. . , νέος αξιωματικός-τοΰ Πιεδεμον- τικοΰ στρατού, ήρχετο νά κάμη τήν πρώιην αύτοΰ έπίσκεψιν ε>’ς τήν οικίαν έκείνης, μεθ’ ή; ήθελεν έ- -ωθ?, καί δτι έμελλε νά οθάση τήν μεσημβρίαν.Βω δέ τον έπροσμενον είς τόν πύργον, ό δυστυχή, ν»α»ίας έ' τιπτε θύμα φόνου.Καθ’ δδδν είχε συναντήσει αξιωματικόν τινα τοΰ τάγματός του, δνομαζόμενον Λουίζην Κ. . . , τόν γιναιοτερον στρατιώτην τοΰ στρατού" πρδς τδ αύτδ μέρος διευθυνόμενος άνέβη εις τήν αύτήν ταχυδρομικήν άμαξαν. Καθ’ δ$δν οί δύο συστρατιωτικοϊ διηγήθησαν τά συμβάντα των, καί ό κύριος Φ. . . . δέν παρέλειψε καί τδν γάμον του μετά τής Λεω- νόρας, ήν ουδέποτε είδε», άλλά περί τών θελγή- τρων τής οποίας είχε λάβει τάς έπαγωγικωτίρας περιγραφάς.Διερχομενοι δέ στένωμά τι δασώδες, αίφνης ιδον το όχημά των νά σταματήση, καί ληστάς οί’τινες τούς συνελαβον οί δύο αξιωματικοί, καλώς ώπλισμέναι, ύπερασπίσθησαν γενναίως καί πολλούς τών ληστών έφόνευσαν, μέχρις ού δ Κ. Φ. . . έπληγώθη θανα- σιμως ύπδ σφαίρας. Έμελλε δέ νά πέση αίματό- φυρτος εις τας χιϊράς των, δτε ή έμφάνισις λόχου τ.νο, οτλοφιρων, έ'Χυσθέντων ένιαΰθζ έκ τοΰ θο- ούβου τής μάγηι, έ'ρεύιν εις φυγήν τούς ληστάς. Εσπευσαν περί τον πληγωθέντα, πλήν πάσα πιρί- πυ.ηοις άπεοη α.ωφίΛή,. Εξέπνιυσεν είς τι ξενοδοχείου πλησιόχωρο», ένθα τδν μετέφερον διά νά τόν περιποιηθώσιν οσω τό δυνατόν.Ολίγας δέ σιιγμάς πριν ή μεταβή εις τήν αιωνιότητα δ Κ. Φ. . . αισθανόμενος τδν θάνατον πλη- σιαζοντα, παρεκάλεσε τδν Λουίζην νά ύπάγη είς τόν πύργον τοΰ Ζ. . . καί νά έξηγήση τήν αιτίαν τής βραδυνσεό; του. Ουτος δέ δούς τόν τελευταίου ασπασμόν είς τόν δυστυχή σύντροφόν του, ήρχιζε νά δίευη σκεπτόμενος δποίαν δυσάρεστο» παραγγελίαν είχε νά έκτελέση" ή αποστολή του έμελλε νά με- ταβάλη είς θλίψιν τάς αγαλλιάσεις τών κατοίκων τής αρχαίας έκείνης έπαύλεως.Ήν ή έννάτη ώρα τής εσπέρας, ότε δ Λουίζης παρουσιάσθη εϊς τό δρύφρακτον τοΰ πύργου" μόλις δ έλαβε τόν θώμιγκα τςμ κώδωνος ί»α τόν κρούση 

καί πάραυια πλεΐσται φωναΐ άνίβόησαν’ · Ηλθεν, ήλθεν ! ·Μετά τινας στίγμα;, δ βτρώιος έεπιυσε προς έν- τάμωσίν του αυτοπροσώπως, υπερπληρωσας αυτόν διά τών φιλοφρονήσεων του. Ό Λουιζη; είδεν δτι τδν έξελάμβανον άντί τοΰ Φ . . , καί μή έχων θάρρος νά είπη τό συμβάν, άφέθη νά τδν είσαξωσιν εις τήν αίθουσαν, δπου ήτον ή Λεω-όρα.Τήν παρετήρησε στιγμιαίως ... ‘Η ψυχή του δ- λόκληρος άνεφλέχθη έν τή παρατηρήσει ταύτη καί οί δφθαλμοί του έσταμά^ησαν έπί τής θιλκτικής νεάνιδος. Αυτή δέ ΰψώσασα τούς κυανούς καί υγρούς αύτής δφθαλμούς πρός »δ» ιππότην, άφησε νά έπανθήση έλαφρόν μειδίαμα έπί τών χειλέων της, ώστε διά τοΰ τρόπου τούτου ίδειξεν εις αύτδ», πι- στεύουσα αύτδν μνηστήρα της, ότι ή θεα του δέν τή ήτο διόλου δυσάρεστος.‘Ο Λουίζης έσκέφθη δτι δέν έπρεπε πλειότιρον νά κατκχρασθή τής άπατης τοΰ βαρόνου, καί μή γνωρζων τίνα τρόπον νά μεταχιιρισθή ί»α έξέλθη τής ψευδοΰς θέσεως του, άπεφάσισε νά περιμείνη ευνοϊκήν περίστασιν δπως φύγη κρυφίως. Μεγαλοπρεπές δεΐπνον ήτοιμάσθη, μετά τό δποΐον εις τών συνδαιτυμόνων ήρχισε νά διηγήται μΰθόν τινα φαντασιώδη, μεγάλη» έντύπωσιν προξενήσαντα είς τή» δμήγυριν.‘Ο Λουίζης κατόρθωσε νά γίνη άφαντος, χωρίς νά διεγείρη τινδς τήν προσοχήν.Μεσονύκτιον έσήμαινεν είς τδ ωρολόγιο» τοΰ πύργου, δτε δ θυρωρός είσήλθεν είς τήν αίθουσαν καί έδωκεν έντρομος είς τδν βαρώνον έγ-ραφόν τι, τδ δποΐον, κατά τδ λέγειν του, τοΰ τδ είχε δόσει δ Λουί ζης·Ό βαρώνος άνέγνωσε τάς λέξεις ταύτας, γεγοαμ- μένας δια μολιβδίδος :« Άπέθανον φονευθείς ύπδ ληστών ».Ή φρίκη διεδόθη είς τόν πΰργον, υπήρξε δέ έτι πλέον μεγαλητέρα, δταν τήν έπαύριον έμαθον έπι- σήμως τόν τραγικόν θάνατον τοϋ Κ. Φ. . .πρδ πάντων έθλίβη τά μέγιστα, δν ήδη έπρεπε νά έκλάβη . ώς φά-του, καί δ Λουίζης έθέλχθη είς άκρο» έκ τής ώραιότητος τής νεάνιδος, »·αί ρετ ότιγον τήν έκαμε νά έννοήση τήν άλήθε α». Οί όυο νέοι συν- ηντήθησαν λαθραίως καί συνεννοήθησαν τόσον καλώς, ώστε, τέλος, πρωίαν τινά εύρίθη καινός δ θάλαμος τής Λεωνόρας.Παντοΰ δ λόγος διεδόθη, δτι ή Λεωνόρα έγένετο θΰμα τοΰ φάσματος.Τέλος πάντων, πρό τινων ήμερων, κομψός τις αξιωματικός, ός-ις ήν αύτδς δ Λουίζης, άπεκάλυψεν όλον τά μυστήριον είς τδν βαρώνον καί έζήτησεν εις γάμον τήν κόρην του, ήν άφήρπασε διά νά μή τοΰ τήν άποποιηθή.Πρδς τιμήν τής οικογένειας του, δ γέρων βαρώνος

ώφιιλε νά συγκατατεθή καί έτελέσθη ό γάμος έν τή μητροπόλει τοΰ Μιλάνου, μεταξύ τής νεάνιδος Λεω- νόρας Ζ. . . κοί τοΰ Λουίζη Κ. . .
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ·

Νεανίας τις, δ Εύγένειος Β. . . υπάλληλος έκα- τοντάφραγκος παρά τι»ι πλουσίω έμπόρω τών Πμρι- σίων, έκληρονόμησε πρό ολίγου, δλως άπροσδόκητον τινά κληρονομιάν καί δι’ άρκετά περίεργον αιτίαν.Ό Εύγένειος Β............. μεταβοίνων καθ’ έκάστηνπρωίαν, τήν έννάτην ωρα», είς τό γραφείο» του, όδευε πάντοτε σχεδδν τήν αύτήν όδόν" δθεν συνήντα συνήθως εις το αύτό μέρος γέροντά τινα έπαίτην, ού τίνος ή σεβάσμια θεα τω έπροξένει έντύπωσιν, καί τω ε’καμι καθ’ εβδομάδα μικράν τινα έλεημο- βύνην. Ούτως, ό έπαίτης και δ νεανίας, χωρίς νά συν- ομιλήοωσι ποτέ, έγνωρίζοντο πρό πολλοΰ. ’Ημέραν τινα τοΰ παρελθόντος χειμώνος, περί τά τέλη τοΰ μηνδς, τούτέστι, δτε τό βαλάντιον τοΰ Εύγενείου Β. . .. έπρεπε νά ή·αι κενόν, άφοΰ εδοσε τδν τιλιυ- ταΐόν του οβολόν είς τδν γέροντα, παρετήρησε συγχρόνως καί πτωχή» τι»α γυναίκα, κρατοΰσα τέκνον 
είς τάς άγκάλας της, καί τείνουσαν πρδς αύτδν τήνΤδ πρώτον του κίνημα ή·ο νά έρευνήση εις τδν I κόλπον του, πλήν δέν ηδρε τίποτε. Νά τήν άφήση, τω | έφανη σκληρόν, πρό πάντων μετά τήν έλπίδα ήν έ- | όοσε τή γυναικί το κίνημα του. 0 Εύγένειος Β. . . εςηγαγε τότε έκ τοΰ κολπου του τδ πρόγευμα, τδ δποΐον εσυνιΐ'θιζε νά φέρη,.καί τδ έδωσεν είς τήν έπαί- τιδσ, έπειτα άπιμακρύνθη χωρ’ς νά σκεφθή καν, δτι διά τής πρσξεώς του ταύτης έμελλε νά κερδίση 800 φράγ'ω» έτήσιον εισόδημα.Ό γέρων επαίτης *ΐχ*ν άποθάνει πρδ δλιγου, άφϊ ων παρακατατεθειμένα είς τινα συμβολαιογράφον 15,000 φράγκα περίπου, συνοδευόμενα μετά τίνος διαθήκης, δι’ ής άφινε γενικόν κληρονόμον του τδν Εύγένειον Β. . . ‘Υπήρχε δέ ημερομηνία είς τήν διαθήκην, φέρουσα τήν ήμέραν καθ’ ή» ουτος είχε δό- σει τδ πρόγευμά του είς τήν πτωχήν γυναίκα.‘Ο γέρων Ιωνόμάζετο Ιερώνυμος Σ. . . δστις δέν είχε πλέον κανένα συγγενή κα! άπέθανεν εις τό νοσοκομεϊον.

ΖΗΛΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΣ1Σ.

Ή ώφαία κοιλάς τής (Chamounix) έγένετο πρδ Αλόγου τδ θέατρο» τραγικού τίνος συμβάντος, αιτία του δποίου ύπ’ρξε γυναικός τίνος ζηλοτυπία, τήν δ- 



— 190 — — 191ποιαν, μόνον φιλέκδικου τι τεχνον τής Κορσικής ήθι- λ· φαν? Ικανόν νά πράξη.Τρυφερά τις χαϊ ωραία νεάνις, ή Άϊελαίς Ζουέρ- τη, ήρατο στρο πολλών έτών τοΰ Καρόλου Βινιέρου (Karl-Bigner), έπιτηδείβυ χαί Ακούραστου κυνηγού ιώ» αιγάγρων. Είχε δέ ουτος δρχιοθή είς την Ά- διλαίδα οτι εις ώρισμίνον τινά χρόνον έμελλε νά τήν νυμφευθή* ατλίι» δ χρόνος παρήλθε χωρίς η ύπό- σχισις νά έκπληρωθή, χαΐ δ Κάρολος εΰρισχε πάντοτε πρόφασίν τινα, του ν’ άναβάλη την υπόσχεσίν του. Αί ύπόνοιαι τής ’Αδαλαίδος ήγέρθησαν ίγεινι δύσπιστο; χα! ζηλότυπος, χαί πάραυτα, παραμο- ντύουσα όλα τά διαδήματα τοΰ δρωμένου της, έδυ- νήβη νά άναχαλύψη τό μυστικόν χαΐ νά μάθη τήν σχληράν άλήθεια», ότι έ τέρα «ς έλαβε τήν θέσιν της έν tfi χαρδια τοΰ Καρόλου, χαί προφανώς δέν έπε- ρίμονιν άλλο τι, είμή ευνοϊκήν περίστασιν διά νά συγ- χρουσθή μιτ’ αύτής.Άπεφάσισε δέ νά έχδιχηβή χαί ιδού τό σχέδιό» της, δπτρ έφαντάσθη διά τδν σχτπόν της.’Αγαπωμένη περιπαθώς ύπό τίνος φαρμαχοποιοΰ, δστις τήν είχε πολύν χρόνον Αναζητήσει άνευ Αποτελέσματος χαΐ μιτά χαρτιρίας άξίας χαλητιρας τύχης, ιΐχον ίδτΐ είς τάς χοΐροίς του βαμβαχοπυ- 
ρίτιύα, κατά πάντα δμοιαν τό φαινόμινον μέ βή
ταν. Ό Κάρολος έκάπνιζε συνεχέστατα χαί πολ- λάχις σπινθήρες τινές τής χαπνοσύριγχός του ίχαμαν πολυαρίθμους δ πας είς εύρύ τι περιλαίμιον (echar- pe) έχ μαλλιού, διά τοΰ όποιου συνήθιζε νά πε- ριδένη τόν λαιμόν , όταν έπήγαινε νά χυνηγήση είς τάς παγωμένας πεδιάδας ή είς τάς αιωνίους χιόνας.Έπλεξε λοιπόν μαχρδν λαιμοδέτην έχ μαλλιού μέ άυμάτια (πούντους) πλατέα καί ιίσήγαγε μεταξύ τω» δύο προσώπων, ώς είς θήχην, μεγάλην ποσότητα βαμβαχοπυρίτιϊος. Μαντεύει δί έκαστος ήδη ότι τήν πυρίτιδα ταύτην έπρομηθεύθη παρά τοΰ φαρμακοποιού, δστις τίποτε δίν ήδύνατο νά τής άπο- ποιηθή, ούδέ ήδύνατο χάν νά φαντασθή τό άποτρο- παιον αύτής σχίδιον.Ό λαιμοδέτης, ουτω προητοιμασμένος έν είδει καταχθονίου μηχανής, έδόθη μέ τάς μεγαλητέρας ενδείξεις τρυφερότητο; είς τόν άστατου εραστήν, ιίς ανταλλαγή» τοΰ παλαιοΰ του, τόν όποιον έζήτει ώς ένθύμησιν.Έπί τινα χρόνον ή τύχη ύπήρξεν εύνοϊκή είς τόν Κάρολον, άλλ’ έσπέραν τινά, δέν έπέστρεψεν εί; τήν χατοιχίαν του χαί τήν επαύριον οί συγγενείς και φίλοι του, άνήσυχοι χαί έκπεπληγμένοι, έτριξαν είς τά όρη, όπου μετά μακροχρόνιον χαί Ανωφελή ζή· τησιν,τόν ιύρον, φεΰ! κείμενον άπνουν και κεκαλυμμένον άπό φρικώδη καύσιμα τα.Πλεΐστα δείγματα περί τό πτώμα Ανήγγειλαν ότι δ θάνατός του υπήρξε βραδύς, καί δτι έν μέσω άγριας έρημίας, δ πτωχός Κάρολος, άνευ βοήθειας «ύ- ρεθείς, είχε πολύν χρόνον άγωνισθή κατά τοΰ πόνου καί τής αγωνίας.

Μετά τοιαύτην έκδίκησιν ή Άδολα I; Ζουέρτη έπρεπε βεβαίως νά συναισθανθή τήν φωνήν τοΰ, ώς αύτη αδιαλλάκτου συνειδότος της, διότι παρεδόθη παραντα είς χεΐρας τής δικαιοσύνης καί έγνωστοποίησεν αύτή, τάς δποίας έ&ηγήθημεν λεπτομέρειας.
ΠΡΟΤΛΣ1Σ ΑΓΓΑΟϊ.

Κατά τό 1838, έν έτος πρό τής στέψεως τής 
Α. Μ. τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας, παρίστανεν έν 
Λονδίνω είς τό θέατρον τοΰ Drury Lane μία εται
ρία γάλλων υποκριτών. Μεταξύ αυτών ήταν καί 
πολλαι ύποκρίτριαι, ή πλέον χαρίεσσα τών όποιων ή
το ή Κ. Η . .. νέα ιέρεια τή; θαλείας, ώς ήθελεν εί- 
πεΐ τις τών κλασσικών ποιητών μας, άν έζη, ήτις I- 
βλεπεν άνατέλλουσαν τήν φήμην τοϋ δνόματό; της, και 
τήν αύγήν τής καλλονής της. Τό θέατρον ήτο αείποτε 
πλήρες άνθρώπων, είς έν δέ θεωρείου έπί τοϋ προ
σκηνίου έφαίνετο Ακριβώς καί τακτιχώς, ώς ή ήμέρα 
καί ή νύξ, εις νέος λόρδος, έχων πάντοτε τούς ό- 
φθαλμούς του προσηλωμένους έπί τής Κ. Η . . . ’Α
πό περιέργειαν λοιπόν ήρχετο πάντοτε είς τό θέα
τρον, δσάκις παρίστανεν ή Κ. Η .. . διότι όταν είς 
τό πρόγραμμα δέν άνεγινώσκετο τυπωμένου τό όνομά 
της, τό θεωρειον τοΰ νέου λόρδου έμενε καί αύτό 
έστερημένον τής παρουσίας τοΰ κυρίου του.

‘Ο λόρδος ούτος, τοΰ όποιου θέλομεν αποσιωπή
σει τό όνομα, δια νά μή προσβάλλω μεν τούς τρεις 
υιούς, οΰς προτιθεται ν’ Αποκτήση, είχε πολλάς 
γαιας είς τό ‘Υορκσχίρ, καί ίσον Αριθμόν τίτλων πρό 
τοΰ όνόματός του. Ήτο πρός τοΐς άλλοι; μέλος τής 
άνω βουλή; καί κληρονόμος μεγάλου οίκου, καί τό 
μέν Ανάστημά του ήτο υψηλόν, δσον ή βουλή, ό 
δέ πλοΰτός του μέγας, δσον ό οίκός του.

Ποια κυρία δέν ήθελε δεχθή εύμενώς τόν έρωτά 
του ; *Η Κ. Η . . . τόν παρετήρησεν, άλλά καί τοι 
λαμδάνουσα άπειρα έρωτικά γραμμάτια, συνοδευόμε- 
να συνήθως άπό άλλα πολυτιμώτερα, τά όποια δ
μως, ά; τό ειπωμεν πρός τιμήν της, δέν έδέχετο, 
μολοντούτο ή νέα ύποκρίτρια δέν έδλεπε μεταξύ αύ
τών κάνέν καί έκ μέρους τοΰ λόρδου.

— Ό έρως του είναι διακαής, άλλά σιωπηλός, έ- 
συλλογίζετο ή Κ. .11. ..

Μόλον τοΰτο μίαν έσπέραν, μεταξύ ένδεκάτης ώ
ρας και μεσονυκτίου, καιρόν προσδιωρισμένον διά τάς 
επισκέψεις παρά τοΐς πέραν τής Μάγχης, αμαξά 
τις έσταμάτησεν ένώπιον τή; οικίας, είς ήν κατωκει 
ή κωμωδός, μετ’ όλιγον δέ έσήμανον εί; τήν θΰραν 
τοϋ θαλάμου της, καί μία θαλαμηπόλος Ανήγγειλε 
τόν λόρδον. Όιε ουτος είσήλθεν, έσηκώθη καί τόν έ- 
χαιρέτησε.

— Δύναμαι νά λάβω τήν τιμήν νά συνομιλήσω 
μεθ’ ύμών στιγμάς τινας κατά μόνα; ; είπεν δ λόρ
δος.

Ή Κ. Η - . . έκαμε νεύμα· ή θαλαμηπόλος έξήλ
θε, καί δύο φώτα έμενον οί μόνοι μάρτυρες τοΰ δια
λόγου των.

— Κυρία, έπανέλαβεν δ "Αγγλος, παρευρίσκομαι 
καθ’ έσπεοας εί; τάς Γαλλικά; παραστάσεις.

— Τό ήξεύρω.
—- Σάς είδα . .. μέ ήρέσατε . . . σάς άγαπώ . . .
— Είς έκάστην τών ερωτικών τούτων φράσεων, 

ή κυρία Η . - - άπεκρίνετο δι’ ένδς τό ήξεύρω, 
διαποικιλλομένου τόσον διά τών χειρονομιών, δσον 
καί διά τής έκφράσεως τής φωνής.

— ’Αφοΰ έχη οΰιω, κυρία, άλλο δέν μέ μένει, 
είμή νά σάς κοινοποιήσω τού; σκοπούς, τούς όποιους 
κατ’ ίδιαν έσχημάτισα, καί οιιινες εύχομαι νά σάς 
αρέσουν.

— Λέγετε, κύριε.
— Έπεθύμουν άείποτε, χωρίς νά τό κατορθώσω 

ποτέ, νά γίνω πατήρ τριών τέκνων έχω, κυρία, είς τό 
Υίορκσχίρ έν κτήμα, τό δποϊον Αξίζει έν έκατομμυ- 
ριον. Σάς τό δίδω, έπί τή ΰποσχέσει δτι θα τό κα- 
τοικήσητε έπί τρία έιη, βλέπουσά με άπαξ μόνον κατ’ 
έτος.

—Ά!
— Δέν θέλω δμως νά μείνη εί; βάρος σας δ τρι

πλού; τής τοιαύτη; φιλοξενίας καρπός, έκαστον τέ- 
κνον άμα γεννηθέν, θέλει λάβει εκατόν χιλιάδας λίρας 
στερλίνας είς γραμμάτια τραπεζικά, θά κάμω τό πρώ
τον κόμητα, τό δεύτερον ύποκόμητα, καί τό τρί
τον βαρώνον.

— Κα! δταν θά γίνουν τρεις ;
— "Οταν θά γίνουν τρεις, θά σά; νυμφευθώ.
— Κάλλιστα ! Άν δμως δέν γίνουν τρεις ;
— θά έχετε πάντοτε τό κτήμα, τό δποϊον αξίζει 

έν έκατομμόριον, πλήν δέν θά σάς νυμφευθώ. Δέχε- 
οθε I

— Σάς ζητώ έξ ώρών σκέψιν, δύο δι’ έκαστον τών 
καρπών τού; όποιου; μέ ζητείτε* ή νύξ είναι σύμβουλο;.

‘Ο λόρδος άπεσύρθη. Ή Κ. Η . . . έπλάγιασε 
καί άπεκοιμήθη, χωρίς νά συλλογισθή μήτε πολύ 
μήτε ολίγον τήν παράδοξον έκείνην πρότασιν· τήν δέ 
επαύριον άπήντησεν εί; τόν Άγγλον αρνητικώς.

Βύγέ σου Κυρία Η ... I
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Η ΝΗΠΙΟΤΗΣ ΚΑ.Ι Π ΝΕΟΤΗΣ
L ΤΗΣ ΓΓΝΑΙΚΟΣ.
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Λ! ‘Η νηΛιότης.

Ώ γόναι J χαριέστατον φΰλον, τέρψις τής άν- 
θρωπότητος, είς σέ προσφωνώ τούς ρεμβασμούς μου, 
επίτρεψαν ε{; Ασεβή ν’ Ανασύρη τόν πέπλον τόν περι- 
καλύπτοντα τήν άξιοθαύμαστον έντέλείάν σου. Κα 
θορώ έπ! τών χειλέων σου δυσπιστία; μειδίαμα- δ 
ήπιο; I τί Αποτολμώ I νά μυσταγωγηθώ είς τόν ίε 
ρόν τοΰτον ναόν, εί; ον ούδέποτε είσήλθεν δ άνθρωπος, 
νά κατασκοπεύσω τάς βουλές τής ψ»χης σου, νά ψη

λαφήσω τους παλμούς τής καρδία; σου, ν’ άνιχνεύσω 
δλόκληρον βίον είς ένα στεναγμόν σου, είς έν βλέμ
μα σου I

Ναί 1 τοιούτος είναι δ σκοπό; μου· πλανώμενος 
είς τό μυστηριώδες τοΰτο άσυλον, ελπίζω νά διδά
ξω τούς θνητούς νά σ’ έκτιμήσωσι δικαιότερον, τοϋ 
χαρακτήρός σου ν’ αναπτύξω τίς ποικιλίας, καί νά 
δρίσω σέ τό Αριστούργημα τή; πλάσεως, θέλγομαι 
νά σέ βλέπω κειμένην είς τήν κοιτίδα σου, άβράν, αγ
νήν καϊ ώραίαν· ή πρώτη δρμή, ήτις Αναφαίνεται είς 
σέ, είναι τοΰ έρωτος ή δρμή· άνεφάνη αυ.η κατά τήν 
γέννησίν σου κα! θά έκλείψει μετά τή; τελευταίας 
πνοής σου. ‘Ο έρως είναι δ μοχλός τής ύπάρξεώς σου. 
Παιδα έτι σέ βλέπω πασχιζουσαν νά θωπεύση; έκείνην, 
ήτις, γρηγοροϋσα πλησίον σου, σέ κοιμίζει έπί τών 
γονάτων της, ήίδουσα ινα σέ θελξη ύπνώττουσαν . . , 
άλλά αί μέν θωπεϊαί σου έμφωλεύουσιν είς τού; ο
φθαλμού; σου, τά δέ φιλήματά σου είσίν ή έπΐ τοΰ προ
σώπου τής μητρός σου θλίψις· ή δρμέμφυτος αΰτη διά- 
χυσις συμπεριλαμβάνει έν έαυτή τό σύ,ολον τών αι
σθημάτων, άπερ δ χρόνος θέλει Αναπτύξει· αί χεϊρες 
σου τήν θλίβουσι μέ δρμήν, είσαι εύτυχή; βλέπουσα 
τήν μητέρα σου ένασχολουμένην περ! τή; φιλτάτη; θυ
γατρός της . . . άπό τοΰδε συνησθάνθη τήν Αξίαν τής 
μελλούσης πρός σε λατρείας, λατρείας, ήτις θέλει εί- 
σθαι τό λαμπρότερου τρόπαιόν σου.

Περισπούδαστου δν I πόσον ευκόλως διακρίνεις με
ταξύ τών γυναικών έκείνην, ήτις σέ λέγει; Παιδί 
μου... δταν τήν βλέπης, ή καρδία σου πάλλει άπό 
χαράν, επειδή άν παραπονήσαι, άν κλαίης, αυτή εί
ναι έκεϊ πλησίον σου, ώς παραστάτης άγγελος . . t ■ 
σταται έκεϊ άκροωμένη τήν πνοήν σου, έμβλέπουσα 
τήν οδύνην. Μήτηρ! ώ νέαι γυναίκες I έάν έχετε 
ιδέαν τών Απολαύσεων, αιτινες χορηγούνται είς τήν 
τιθανεύουσαν τόνκαρπόν τοΰ έρωτός της. έάν έγνωρί- 
ζετε τήν Ανέκφραστου εύτυχίαν, ή» συναισθάνεται ό
ταν τό τέκνου της θλιβη παραφόρως τόν κόλπον, δ- 
στις τώ μεταδίδει κα! αυθις τήν ζωήν, δταν συναι
σθάνεται τήν μικράν ταύτην καρδία» πάλλουσαν έπι 
τή; ίδικής της, ήθέλετε, ώ I βεβαίως ήθέλετε έγκατα- 
λειψει τάς άπατηλάς έκείνα; ήδονάς, τών όποιων τό 
πρίσμα σάς θαμβώνει κα! πολλάκις μετανοία; μόνον 
σά; δωρεΐ.

Σ’ άκούω ψελλίζουσαν πρόσταγμά τι* σχετικώς 
ένδυναμοϋται ή φαντασία σου καί ποθεί παίγνια καθ’ ώ» 
έκθυμαίνει ή χαριεστάτη όργή σου. "Οτε πατρική έ- 
πίπληξι; οτιγμιαίω; σέ καθυποτάσση, έναγκαλίζεσαι 
μετά πείσματος τόν τράχηλον τή; καλή; μητρός σου 
κα! έκεΐ έπΐ τών παρειών τη; ευρίσκεις άσυλον έκεϊ 
δεν φοβείσαι τήν έπιπλητικήν φωνήν κα! στρέφουσα μέ 
τολμηρόν βλέμμα, άνθιστασαι θαρβαλέως εί; τόν κίν
δυνον ούτως και διά τόν άρμενίσαντα ναύτην, δ κλυ- 
δων μάτην βοίζει· ή ψυχή του δέν θορυβείται πλέον, 
καί δ βόμβος ούτος και τοι δι’ αύτόν .καταπληκτικός, 
είναι ένταυτίρ καί αρμονικός.

Οί μήνες'παρήλθον, βαίνεις άσφαλέστερον, ισχυρό- 
ποιήσαι κατά τή; Αδυναμίας τών μελών σου, προσπα
θεί; νά δρθοποδήσης, καί τοι δέ ύποστηριζομένη ύπί 
Ανήσυχου μερίμνης, ύπερηφανεύεσαι διά τάς προόδου; 
σου. Εκφέρει; άναρθρου; φωνάς . . . λαλιά είς σέ 
μόνον άγνωστο; σέ ταλανίζει καί ταχύ ή κατεπεί- 
γουσα Ανάγκη τής ομιλίας γεννάται.

ω
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ΑΙ ήμέραι παρέρχονται, ό κομψός πλαγγών (κούκλα) 
είναι ή κυριωτέρα ένασχόλησίς σου, αί Ανεργοί χεΐρες 
σου καταστολίζουσι φιλοκάλως τό παίγνίον τών δια
σκεδάσεων σου, τω δίδει; συμόουλάς, α; σοι εδοσαν, 
τό Ακροάζεσαι καί άπαντα; πάντοτε άντ’ αυτοϋ, ή 
σ:γή του τω έπισύρουσιν έναλλάξ τάς άπειλάς καί 
τά; θωπείας σου, τότε τά θέτεις έπί τών εσταυρωμένων 
χειρών σου και τώ λέγεις: Άλλοτε μήν άτακτήσης, 
άλλως ή μάννα σου δέν θά σ άγαπαί.

*0 χρόνος δρέψας τινά έτη σου, ώ; ό κηπουρός δρέ
πει τάς παραφυάδας νεοφύτου δένδρου, Ανέπτυξε τά 

χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου σου, τάς μορφάς τοΰ 
σώματός σου, καί τάς άρετάς τής καρδίας σου. Αύ- 
ξάνεις ύπό τήν σκιάν τών άρετών τής μ-ητρός σου, 
σπεύδεις νά τήν συμόοηθήτης εις τήν οικιακήν διοί 
κησιν, έγινες νουνεχής, φιλόφρων, αγαθοεργός πρός 
σε- ό δυστυχής έπαίτης ούδεποτε άπεμακρύνθη τή; 
οικίας σου, μή παραλαβών τόν άσφαλίζοντα τόν έπιού- 
σ·.ον άρτον, δόολόν καί δταν προσεύχεσαι προς τόν 
"Γψιστον, τόν έπικαλείσαι νά μή παρεισρεύση ή δυ
στυχία είς τόν κόσμον.

Μείνε είς τήν αθωότητα τή; νεότητος, φύλαττε ά- 
κριόώς τήν κοσμούσαν σε ταύτην σεμνότητα, έπειδή 
είναι τά ώραιότερον τών θέλγητρων σου. Ή μεμολυ 
σμένη πνοή τών ανθρώπων θ’ άμαυρώση τήν στιλπνήν 
χροιάν σου· εντός ολίγου δεν θά ήσαι ή αΰιή ώς ό 
μεταξοσκώληξ, θά περιδληθή; νέον περικάλυμμα· ή 
δχληρά έθιμοταξία θά σέ αναγκάσει νά ύποκρύπτης 
τά αίσθήματά σου, ή διάχυσις τών αισθημάτων ήτις 
θέλγει τάς εδαισθήτους ψϋχάς θά θεωρηθή ώ; έγκλη
μα, καί θά νομίσης δτι διά ψύχρας συμπεριφοράς θά 
διαφυγής τήν παντοδυναμίαν τής φυσεως ... ώ ! πό 
σον άπατασαι I ούδέποτε τά δικαιώματα ταύτης Α- 
παλλοτριοΰνται· καί ίσως δταν ό κόσμος θά σέ δο 
ξάζει διά τήν παραδειγματικήν διαγωγήν σου, έάν έ 
ξετάσης τήν συνείδησίν σου, προσπαθούσα ν’ άπολαύ- 
ση; τήν μετ’ αυτής τελείαν ειρήνην. . . ναι ! . . ίσως 
έρέθριάση; ένεκα τής ψευδούς αρετή; σου . . . έπει- 
δή είς βιον γυναικό; ένυπάρχουν πάντοτε απόκρυφα, 
ατινα ούχί μόνον δεν τολμά νά κατοπτεύση, άλλά ε
πιθυμεί εί δυνατόν και αύτήν τήν άνάμ·ησίν των νά 
έξαλείψη.

(Έκ τοϋ Γαλλικοί)
(Ακολουθεί).

ΑΙΝΙΓΜΑ
— Κ’ έσύ τί είσαι πάλιν ;
— Κ έγω ει; τών φίλων σου,
— Είσαι λοιπόν άνθρωπος ;
— Είμαι ον άψυχον, άλλ’ δταν θέληο, παρι-

στάνω καί άνθρωπον καί ζώον καί είτε έι-ρον έν τή 
κτήσει.

— Τοιοΰτον λοιπόν Αφού είσαι, πως είναι δυνατόν 
νά ήσαι φίλος μου ; είσαι τέρας δ’ΐμόνισν |

— Έγώ; ίδέ τόν έαυ-όν σου καί θέλεις μ'εΰρει.
— Είσ’ έπάνω μου, είς τόν κόλπον μου, είς τά; 

χεΐράς μου ; ποΰ ;
— Είς οΰδέν τούτων, άλλά δύναμαι νά σέ περιλά- 

όω όλόκληρον.
— "Υπαγε δπίσω μου, Σατανά I . . . .

‘H λύσις είς τά έπόμενον φυλλάδιον.
Π Η.

ΛΕΞΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.

ΣυντεθΙχ μεχ ϋ.το Σ. κ/. τοϋ Βυζαντίου, χαι π.Ιυν- 
τισθίχ όιαφόροισ πίυαζι ττψισματοΛογιχοϊι, 
χτ.1. ν.τ.Κ, οίς προσετίΰη Ι.τι τίΛους νίιζ.κίν 
ίπίτομοχ τύκ εχ τοΐς Έ.ί.Ιηνιχοΐς συγγράριια- 
σεν άπαχτωιιίπύχ χυρίων ύχοιιάτων' έχΰοΰεχ <?έ 
στερεοτύπων ύπό 'Arfyiov Κορομη.Ια.

— ο —
Τρεις χιλιάδες καί επέκεινα λέξεων υεωετί προστε- 

ΟεΐσαΓ δλαι σχεδόν αί τής πρώτη; εκδόσεως ή δτορ- 
θωθεΐσαι, ή άναπτυχθειται, ή διά καταλληλότερε»1' 
καί πλειοτέρων παραδειγμάτων σαφηνισδεΐσαι· ή πο·?σ- 
δήκη τών πινάκωγ τών οποίων τήν δηαοσίευσιν §ε'υ 
μοί έπέτρεψαν είς τήν πρώτη* έκδοσίν άνεξυοτητοι άπό 
τής θιλήσεώ; μου περιστάσεις' Λεξικόν τών κυ;·ω< 
Ονομάτων, πλουτισδέν μέ τριακόσια καί επέκεινα δώ
ματα ίκ τής νεωτάτη; έκδόσεω; του Λεξικού τοϋ 
Pape' ή λαμπρότη; έπί πασι του τύπου καί τον 
χαρτιού, καί ή περί τήν Ιλλειύιν τυπογραφικών σφαλ
μάτων καταβληύεισα μεγίστη προσπάθεια : ιδού τά 
πλεονεκτήματα τή; δευτε'ρας ταύιη; έκδόσιω; τοΰ 
Λεξικού τοΰ Κυρίου Σ. Δ. Βυζαντίου, του όποιου 
τήν έπί πάντων τών παρ’ ήμΐν άχρι τουδ«. έκδεδοαι- 
νων άναμφισβήτητον υπεροχήν άνέγνώρισεν ή η κρό 
δώδεκα ετών όλος ό φιλολογικό; ήμών Κόσμο;.

Έλπ ζω άρκ δτι καί τοΰ Κοινοΰ ή περί αυτό απο
δοχή Θέλεε είναι ανάλογος μέ τού; τιτραε ττϊ; κόπους, 
τού; όποιους, παρεκτό; τής υπέρογκου δαπά/ης, ά- 
πήιησιν ή εντέλεια, είς ήν έφιλοτιμήδην νά τό οέοω 
δια τής στερεότυπά;.

Άνδοέας Κορομηϋα;


