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II γενική αντιπροσωπεία τών α Ο
λυμπίων» άνετέθη εις τον κ. Σπυρ,
Βελιανίτην περιοοεύοντα ανταποκριτήν
μας.
‘II επιστασία τών « Ολύμπι ων »
εινε ανατεθειμένη:
Εν /ίγρεπ'ω είς τόν κ. Δ. ΙΙαπαλάμπρον, βιβλιοπώλην.
Έν Σ'ιίρω είς τόν κ. Βασίλειον Συνοοινόν, βιβλιοπώλην.
Έν Κέρκυρα εις τόν κ. Νικόλαον
Ίωαννίόην, βιβλιοπώλην.
Έν “Τριη εις τόν κ. Βασίλειον
Σινοουκάν.
Έν /ίωι·σΐ«ι·Γΐ>·ον.τό.Ζει εις τούς
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.
Εν ΤΖγιύττω είς τον κ. Σταμάτιον
Βασιλειάδην, βιβλιοπώλην έν Άλε■ανδρεία.
Έν Ηραι-Ια εις τόν κ. Δ. Χαλικιάν
βιβλιοπώλην.
Έν Λωχαπίντί/ι εις τόν κ. Μ.
Γκιών, βιβλιοπώλην.
Εν ΓαΛαζίφ είς τον κ. Μαοϊνον
Γιαυνίκηυ, βιβλιοπώλην.
Έν '/‘ι./ιππου.-ό.ίει. είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.
Έν -1/υει.έί/>·η είς τόν κ. Θεμιστοκλήν Ψύχαν, διπλογράφον.
Εν Qsaaa.lovtxi) είς τόν κ. Σω
τήριον Αστεριάδην.Έν Λίοκαστηρω ό κ. I. Πίλλης,
βιβλιοπώλης.
Εν Σμύρνη είς τον ,κ. Λεωνίδαν
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.
Έν /ίαορω είς τόν κ. Γρηγ. Χει
μωνιού.
Έν βρεβέζΐ] είς τόν Πολύκαρπον
I. Τραχαναν.
Έν Σάμω είς τον'Αρίσταρχον Χρηστόπουλον.
Έν Ί'ρεκκά.ίοις είς τόν Δημήτριον
Μηληγγεώτηυ.
Έν .Ιαρ/σση είς τόν κ. Γεώργιον
Μακρήν, βιβλιοπώλην.
Έν Κερασσούντε εις τόν χ. Ρ. Ε.
Σουρλάγκαν και Σαν.

ΙΙαρακαλοΟνται οί συνδρομηταί τών
επαρχιών καί τοΟ έζωτερικοΟ οπού δέν
έ'χ,ομεν ειδικόν ανταποκριτήν καί μή
Λαταβαλόντες είσέτι τήν συνορομήν
των, ληξάσης ήδη τής πρώτης έςαμηνίας, νά εΰαρεστηΟώσι νά πέμψωσιν
αύτήν τάχιστα, διά νά μή έπέλΟη δια
κοπή τής π ός αύτού: αποστολής τοΟ
φύλ7ωυ.
’Επίσης παρα/.αλούνται οί απαν
ταχού άνταποκριταί μας νά άποστείλωσιν εγκαίρως τόν σχετικόν λογα
ριασμόν των.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ KAI 8ΕΑΤΡ0Ν
Κατ' αΰτά.ς κλείει ή ύπό φίλων τής
■zi-f'ir.·. '.•.Ζγ'^Ί.Ίω^ε'Λΐ. καλλιτεχνική έν
Ζαππείω έκΟεσις, ή π■ρότυπον σχούσα ίδίως τά έν Παρισίοις salons.. Οί πλεϊστοι
τών ζωγράφων εξέθεσαν έ:ργα αυτών, ύλίγιστοι δυστυχώς, δύο ή τρεις τόν άριθμόν, γλύπται καί ούχί :ί άρι· ;τοι, έλαβον
Είς
‘αέοο:.
‘
, τό
, πολύ πλήθος. - ό άδιαφόρω:
,· ·
έ'χον προς ττ,ν καλλιτεχνίαν καί την λο
γοτεχνίαν. ν, έ’κθεσ’.ς αυτή προυζένησεν
έκπληςιν έ'βλεπεν έν αυτή όνοματα καί
έργα ών μέχρι τούδε δέν ύπώπτενε την
ΰπαρξ'.ν. καί διά τούτο ό ένθουσιασμος αυ
τού εξεδηλιόθη καί έμπράκτως, έν τή, άγορά άρκετών γραφικών έργων. Γπο καλ
λιτεχνικήν εποψ’.ν ή έν τώ Ζαππείω
θεσις εινε πλέον ή ατελής- έλαχιστα τά
εύμοιρούντα άριας έργα, τά πλεϊστα εινε
ά.πλζ σχεδιάσματα, άνευ άζιώσεων. Τό
άριστον τών έκτεθέντων έργων
έ
είναι το
Κονσέρτο τού Ί α κωβίδου., τέλειον καί
κατά τό σχέδιον καί ον χρωματισμόν,
άλλά γερμ.ανικζ,ς όλως έμπνεύσεως καί
τέχνης. Ό Λύτρας εκθέτει: μικρούς πίνακα.ς είδογραφικούς, άλλ ’ είς<· ούς φαίνεται
ότι έλειψεν ή ευ.πν«υσις. Ό I‘άλλης,
οστις άσχολεΐται άπό τίνοςς έν σειρά είκόνων είς τήν άναπαράστασιν σκηνών τού
θρησκευτικού ήμών βίου, είς; τό ’>!ντίάωρον συνενοϊ έν δυσαρμονία ϊσως χρωμάτων, ύεπτ-ήν άντίληψ-.ν τού
αγματικού κόσμου ρός έλαφρόν άμα μυστικισμόν.
Είς τήν υδατογραφίαν ύπερέχουσι τά
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έργα τού Κερκυραίου Γιάλλιν&, άποτελούντα Ιδιαιτέραν εκθεσίν. Ό μελιχρές
καί άβρός χρωματισμός, δ συνήθως έκπίπτων είς τόνου: ψευδείς άλλά πάντοτε
εκτάκτως αρμονικούς, οιαλάμπει εις ά
παντα τά έργα αύτού, καί ιδίως είς από
ψεις τινάς τής Βενετίας. Ό Μποκατσιάμπης είς τήν \a.to.htarar του δείκνυται
σχεδόν εφάμιλλος τού Γιαλλινά, έχων ά
πειρον γλυκύτητα είς τόν χρωματισμόν
καί αλήθειαν περισσοτέραν.
Είς τό pastel δ Ματθόπουλος εινε δ κυ
ρίαρχος. Εινε δ νεαρότερος τών έκθετων,
είς ον εύρύ προσμειδιά τό μέλλον. Καί είς
τάς προσωπογραφίας του καί είς την
Χαραυγήν ~ν. χρώματά του παίζουσι. μέ
άπειρον ελαφρότητα καί χάριν τεθειμένα.
Επίσης έκθέτουσιν έργα δ Φωκά:. δ
Χατζόπουλο:. δ Βολωνάκης, ό Ιίροσαλέν*της, ή κ. Γιαλλινά κτλ.
11 έκθεσις αυτή έ'σχε τό καλόν τούτο,
ότι εδωκεν ένθάρρυνσιν είς τούς καλλιτέχνας, οϊτινες μέχρι τούδε έ'ζων άγνωστοι
ώς έπί το πολύ καί προοιωνίζεται τά ά
ριστα ύπέρ τής άναγεννώμένη; ελληνικής
τέχνης.
-WΤήν παρελθούσαν Κυριακήν έδόθη ή ύπέρ
τού κ. ΙΙολέμη φιλολογική έσπερίς. ΙΙλζν
άλλων ποιημάτων άπαγγελθέντων τού αυ
τού ποιητού, παρεστάθη καί το μονόπρα
κτο·' δραμάτιον αυτού 7ο όκειροκ. Τό δρα
μάτιον τούτο, αισθηματικόν καί λυρικόν,
έχει θελκτικούς τινζς στίχου: καί διακρίνει
αυτό, όπως όλα τά στιχουργήματα τοΰ
κ. ΙΙολέμη, ά ονός τις τρυφερότης καί ελλειψις έκφράσεως- άλλά κατορθοί '·. -zvr,τής νά διατύπωνα, ενίοτε ερωτικούς στί
χους γλυκείς, έζ τής καρδίας άπορρέοντας
καί διά τούτο εύγλώττω: άπηχούντας είς
τάς ψυχάς τών ερωτευμένων. Ή ύπόκρισις
τού δραματίου τουτου δέν δύναται νά θε<$ρηθή επιτυχής· ό κ, Δαμασκός μόνον κα
τόρθωσε, πολύ σπανίως δυστυχώς, νά έκφύγα, τής μονοτονίας, ήν προσέδωκεν ιδία
εί: την φωνήν αύτού καί νά εύρη τόνους
αδρούς είς την άπόδοσιν αισθημάτων τινων.
Πολύ καλλίτερα, σχεδόν τελείως, ό κ. Δα
μάσκο: απήγγειλε την Λάμικ τον Μωάμεθ.
ΤΙ ρωσσική γραφική εινε σχεδόν άγνω-
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Δελτίον τών Όλυιιπέων — «Ό (ίνωΦελΰς πλούτος»________

Δελτίον τών Όλυηπίων

στο;. Ήκμασαν εντούτοις καί άζμάζουσι
ζωγράφοι εφάμιλλοι πρό; του; άρίστου;
τών λοιπών
μορφήν "5ύ ζω
- εθνών.
- - · Ττ,ν Γ-ΓΤ-·
γράφου Βασνιτσόφ παρουσιάζει νϋν Γάλλο:
τεχνοκρίτης. Κατ
Κατ' αύτόν ό ρώσσο; καλλιτέχνη; διαπρέπει εί; τού; διακοσμητικού;
πίνακα;, οί άριστοι δέ τοιοϋτοι είνε οί ν.ζσμοϋντε; τόν καθεδρικόν ναόν τοϋ αγίου
Βλαδίμηρου έν Κείβω. Ό Βασνιτσόφ κατώρθωσε νά διατηρήση ολ.ην τήν εθνικήν
αύτοϋ πρωτοτυπίαν, συνηνωμένην προ;
έλάφρον μυστικισμόν.

-Μ-

Οί κάτοικοι τοϋ Chambery πρόκειται
νά άνεγείρωσι μνημεϊον εί; τού; άδελφού;
Mai sire Έξ αύτών ό 'Ιωσήφ Μ a is Ire
διεκρίθη διά τά φιλοσοφικά καί θρησκευτικά
αύτοϋ συγγράμματα, ό δέ νεότερο;, ό
Ξαβέριο; Maistre, οιά τά διηγήματα αύ
τοϋ, τόν . ΙεπροΓ τής 'Λόστης, τήν ΙΊεριήγησιγ έττός τοΰ δωματίου κτλ. άριστουργήματα άφελεία; καί χάριτος.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Ό διάσημο; φιλόσοφο; Άλφρέδο; Φουγε έοημοσίευσε περισπούδαστο·/ πόνημα ύπο
την επιγραφήν « ΤΙ ίδανιστικη κίνησι; καί
ή κατά τοϋ θετικισμού άντίδρασι;», έν. ώ
επιζητεί τ-ήν λ.ύσιν τοϋ ζητήματος τών
παρατηρούμενων πρό; την ιδεολογίαν τά
σεων τη; συγχρόνου έποχή;. 'Επίσης καί
ό ονομ.αστο; κριτικό; Βρονετιέρ έοημοσίευσε
την « Αναγέννησιν τοϋ ιδανισμού», ένθα
κηρύσσεται ενθουσιώδη; αύτοϋ λάτρη;. Έν
γίνει ή κατά τη; επιστήμη; άντίδρασι;
ήρξατο ζωηρά, άν καί δέν έξεδηλώθη·
είσέτι εί; έργα τέχνη; αντάξια.
-WΌ Κάτουλλο; Μενδέ; έξέδωκεν εί; τό
μον ιδιόρρυθμον έ'ργον ύπό την παράδοςον
έπιγραφήν i.Gogo, ποικίλου περιεχομέ
νου. Έν αύτώ δ συγγραφεύ; συνενώνει τήν
άκρα·/ πραγματικότητα προ; την πλέον
άχαλίνωτον φαντασίαν καί μεταφέρει τόν
αναγνώστην διαδοχικώ; άπο τή; ιουδαϊ
κή; έποχή; εί; τό foyer τών παρισινών
θεάτρων.
-αΈξεδόθη το νεώτατον έ'ργον τοϋ Παύλου Βουρζέ «Τό τραγικόν είδύλλιον». ΤΙ
ψυχολογική άνάλυσι; τών χαρακτήρων, ή
μέχρι λεπτολογία; προβαίνουσα, καί τοϋ
ϋφου; το μαγευτικόν άνευρίσκονται καί εί;
το έ'ργον αύτό μετά τή; αύτή; δυνάμεώς.
-*·
Τοϋ Διονυσίου Σολωμοΰ πρόκειται νά
έορτασθή μεγαλοπρεπώ; ή μετά διετίαν
συμπληρουμένη έκατονταετηρί: άπό τή;
γεννήσεω; αύτοϋ. ΙΙοιηταί, λόγιοι καί δη
μοσιογράφοι συνήλθον καί κατήρτισαν πεν
ταμελή επιτροπήν, εί; ήν άνετεθη ή περί
τοϋ πανηγυρισμού φροντί;. Ό Διονύσιο;
Σολωμό; είναι δ άριστο; τών άπό τή; άναγεννήσεω; τή; Ελλάδος ποιητών, δ πλειότερον παντός άλλου έπιδράσα; καί μόρ
φωσα; ίδιαν ποιητικήν σχολήν, άκμάζουσαν έτι.

Παρεπιδημεί ένταϋθα δ Κερκυραϊος ποι
ητή; Γεράσιμο; Μαρκορα;. δ έπιφανέστατο; τών ζώντων ποιητών. Μετά τοϋ Ιου
λίου Τυπάλδου αποτελεί τήν ποιητικήν
δυάδα, την έμπνευσθεϊσαν έκ τοϋ Διονυσίου
Σολωμοΰ καί διατηρήσασαν τήν σχολήν
αύτοϋ έν Έπταννήσω. Αποσπάσματα
τινα τοϋ μακροϋ επικολυρικού αύτοϋ ποιήματο; τοϋ «Όρκου», «Τό παράπονο ττ,ς
πεθαμμένη;» καί τινα λυρικά ποιήματα,
είνε έκ τών καλλίστων τή; νεοελληνική;
μούση;.
*·
Έξεδόθη πλούσιον εί; ύλην τό'.Αττικόν
ΊΙμερολόγιον τοϋ κ. Ειρηναίου Άσωπίου.
συμπληροϋν είκοσιπενταετηρίδα άπό τή;
έκδόσεω; αύτοϋ. Έκτό; τών διατριβών τοϋ
κ. Άσωπίου, γεγραμμένων μετά τή; χάριτο; έκείνη; καί τή; γλαφυρότητο;, τή;
καθιστώσης αύτόν τόν πρύτανιν τών νϋν
γραφόντων, επιφανείς λόγιοι έχουσι συνεργασθή, κοσμήσαντε; τά; σελίδα; τοϋ 'Η
μερολογίου δι' κληθώ; ώραίων έργων.
-WΌ κουρευς ποιητη; ΓΙανάγος Μελισσιώτη; έξεδωκε τό πολλάκις παρασταθέν καί
έπικροτηθέν δραματικόν αύτοϋ είδύλλιον
«Θυμιοϋλα ή Γαλαξειδιώτισσα».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην δ Βασιλεύ;
μετά τών βασιλοπαίδων Μαρία;. Άνδρέου
καί Χριστοφόρου άπήλθον, έπιβαίνοντες
τή; «Σφακτηρία;», εί; Κέρκυραν, ένθα
θά παραμείνωσιν έπί δέκα ήμερα;. Τόν
Βασιλέα ά.ζολ.ουθοϋσιν δ αύλάρχηςκ. ΙΙαπαρρηγόπσυλο; καί δ ύπασπιστή; κ, Ράίεκ.
— Εί; τον ένταϋθα ναόν τών καθολι
κών έψάλη προχθέ; μνημόσυνου ύπέρ ανα
παύσει»; τή; ψυχή; τοϋ άποβιώσαντο;
κρχιδουκό; Καρόλου, αδελφού τοϋ αυτοκράτοοο; τή; Αύστρια;. Εί; τόν ναόν παρήσαν δ πρωθυπουργό;, οί ύπουργοΐ, τό
διπλωματικόν σώμα ζτλ.
— ΤΙ αύτοκράτειρα Φρειδερίκου απέρ
χεται έξ Αθηνών τήν 23 τρέχ. μηνό; διά
Πατριόν ζαί Βρινδησίου εί; Βερολίνο·/.
— Τό έν Δελφοί; εύρεθέν πρό τινων ή
μερών περίφημο- χαλκού·/ άγαλμα είνε τό
άντικείμενον πολλού λόγίυ εί; τού; αρ
χαιολογικού; κύκλους. Ό ζ. Ώμ.όλ φρο
νεί ότι το άγαλμα τούτο παριστά τόν Ίέρωνα. τύραννον τών Συρακουσών, παριστά
δέ άνδρα φέροντα ποδήρη χιτώνα καί κρα
τούντα ηνία.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΑΜΑΛΙΔΟΚΟΜΕ1ΟΝ
Μετά τή; αξιοπρεπούς έκείνη; καί μετριόφρονσ; ζαί άνεπιδέκτου ηρεμίας, ήτι;
χαρακτηρίζει τά; πράξεις τών άνδρών τή;
έπιστήμης ζαί τοϋ καθήκοντος, ήρξατο
λειτουργούν τέλειον καθ’όλα δαμαλιδοζομεϊον, ίδρυθέν ύπό τού διαπρεπούς στρα
τιωτικού ιατρού ζ. Κ. Μαυράκη απέναντι
τοϋ άνεγειρομένου Έφηβείου, κατά τήν

θαύμασίαν δηλ. ζαί θελκτιζωτάτην νέαν
δδόν, τήν ένοϋσαν τό πεδίο·/ του Άρεως
μετά τών Αμπελοκήπων.
Ό οργανισμός τοϋ νέου τούτου δαμαλιδοκομείου εινε καθ' όλα άρτιο; καί έπί τη
βάσει τών καλλίστων ευρωπαϊκών τοιούτ<··ν. ΊΙ ζαθαριότη;, ή ακρίβεια, ή εύσυνειδησια καί ή αφιλοκέρδεια βα.σιλ.εύουσιν
έν αύτφ.
Ώ; έκ τούτου εύνόητον καθίσταται τό
πόσον εύεργετικώ; θέλει δράση έν τή ήμε
τέρα κοινωνία.
Καί άλλοτε μέν θέλομε·/ άναθέση εί;
ειδικόν συνεργάτην μα: λεπτομερή αύτοϋ
περιγραφήν, ήδη δέ περιοριζόμεθα σημειοϋντε; στοιχειώδη τινά προσόντα τοϋ νέου
τούτου καθιδρύματο; :
1. Ότι ή δαμαλί; συλλέγεται έν σωληνι ρίοι; τά δποία στερεοποιούνται, δηλαδή
καθίστανται άσηπτικά έν τώ κλιβάνω
ΙΙαστέρ.
2. Ότι ή δαμαλί: συλλέγεται δι ’ ορ
γάνου νέου έζ τών φλ.υκταινών, χωρίς νά
εκτίθεται εί; πήν έπίδρασιν τή; ατμόσφαι
ρα; καί άτροστεγώς.
3. Ότι αί δαμάζει; (μοσχίδε;) είναι
ελβετική; καταγωγή;.
4. Ότι οί σταύλοι είναι κατεσκευασμένοι όπιο; έν τοϊ; εύρωπαϊζοϊ; instlints
de vaccination animale
5. Ότι παν έργαλεΐον χρησιμοποιού
μενο·) διά τήν έν λόγω εργασίαν προηγου
μένως άπολυμαίνεται έν τώ κλιβανω ΙΙαστέρ. ώ; καί ή γλυκερίνη καί τό ΰδωρ.
Συνιστώμεν εί; πάντα; νά έπισζεφθώσι
τό λαμπρόν τώάτο κατάστημα, ούτινο; ή
παραγωγή στεφθείσα ύπό πλήρους επιτυ
χία; έχει ήδη διάδοσιν ύπερβζσαν καί τά;
αίσιωτίρα; προσδοκία:.
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ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΙΙΛΙΔΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ τιτλοφορεί ό κ. Ξενώτουλο; μικράν οολλνγήν δριρ.ιτίων xai Βιολόγων
ήν έφιλοτέ/νι,σξ διά τοϋ; αοΟητά; τών σχολείων.
Αλλά τά παιδικά αύτά δρά;χατ« — δράματα
χαβ’ ίλην τήν σημασίαν τή; λ,ξεω; — τόσον αν
δρικά ε·.»α· γοαμμενα, με μίαν ύχόΟεσιν ιϊ; τά
κιβένα τό ον χανονιχά καί όμαλα έξελισσομϊνην, μέ
πλοκήν ή; τό ένδιαφίρον αν;άνει οοω προχωρεί τι;
προ; τήν λόοιν, μέ διαλόγου; τόσον ζωνταν ϋ;, χα;
μ: χαρακτήρα; άκόμη ίΐμποροΰμε νά χοΰμε, ώστε
τά παιδιά μπορούν νά τά διαόάζ υν καί νά παίζουν
Ζ*,07-·· τώ* μεγάλων !
Άι εξαρτη'το; τή; καλλιτεχνική; έρ>ασία; ήν
Χατέδαλλεν ό χ.Ξε,ίπουλ.ο; πρό; παραγωγήν τού μικροχόαμου του αύτοϋ, προσεπάδησεν άμα όπω; και
έκαστον τών μικρών αύτοϋ έργων περιέχει καί άνά
ϊν ηβικόν ο δαγμα, όπερ σπάνω; ήβε'εν άνεύρ ι ό
μαβητή; ει; τά διάφο α έγκεχριμμ να τε χαΐ μή δι
δακτικά βιβλία I Έκτό; τή; προσπάθεια; ταύτη;
ήν ό κ. Ξενόπουλος ίξετέλεεε με ά περισσή; εύσυνειδησίας, διά τών έχδοδέντων έργων του δίδει εί;
τοΰ; μαβητά; καί ιδέαν τή; άκανΟώδου; τέχνη; τού
θεάτρου, ήν Τσω;-Τσω; άγνοοϋν καί αύτοί οί διδά
σκαλοί των, οΐτινε; λ. γ. π ρί Φαίδρα;— έστω
καϊ άν εΐ.αι αΰτη τοϋ Ρακίνα — γνωρίζουν μόνον
ότι εξαιρείται άπό κάποιον κανόνα μαζύ μέ τά
α ϋ ρ σ, λαύρα, σαύρα!
Ν. Ι.Λ.

γήσε·.;, ΰ καλό; ομω; Μέσλερ εί; άπάντησ;ν τώ έ'γραψεν : «Λί εεκβσε χιλιάδες λίpat στερλίναι είνε το μέρος τόόν κερόών
σου. Λί τεσσαράκοντα χιλιάδες φράγκων
τοϋ κεφαλαίου σου μένουν άνέπαφο·. καί
θά φέρωσι καί άλλα κέρδη».
Ό νέο; έκεϊνο; συντικισμό: ηύξήθη εί;
δύο χιλιάδα: ψυχών, μεταξύ τών όποιων
κατηριθμοϋντο καί πολλοί Εύρωπαί·.'., έπικινδυνωδέστεροι τών ιθαγενών, κατά τών
οποίων ώργάνωσαν ειδικήν αστυνομίαν. Ή
οικογένεια Μέσλερ δέν κατεόκει πλέον τήν
πόλιν, είσεχώρησε μακρύτερον, ούσα κά
τοχο; άπεράντων έκτάσεων γα.ών, έζη
δέ έν σχετική εύμαρία καί πλούτω. ΤΙ
καλλιέργεια μετέβαλε τά μέρη εκείνα εί;
άληθή παράδεισον. Καίτοι κάτοχο; με
γάλη; περιουσία;, ήτι; ϋστ,μέραι έπ,ολλαπλασιάζετο. ό Μέσλερ ε\ εινεν ό αύτό;
απλού; καί άπέριττος άνθρωπο:, οιο; ύπηρξεν εί; τά; άρχά: τοϋ σταδίου του.
Ήτο τεσσαράκοντα έξ έτών, άλλ.' έλευκανθη έκ τών περιπετειών κζί τ<7>ν μό
χθων πολυκύμαντου βίου, ένώ έξ ένζντία;
ή κυρία Μέσλερ διετηρεϊτο άκόμη νέα,
λεπτοφυή:, καίτοι ητο τριάκοντα εννέα
έτών καί Τυνεμερίζετο τά; περιπετεία; τοϋ
συζύγου της.
Ο Μέσλερ έλησμόνησε την ελ.λειψιν
τέκνου, άφωσιωμ.ένο; ώ; ήτο εί; τά; κο
λοσσιαία; έπιχειρήσει; του. Είχεν έν πλήρει ένεργεία. είκοσι καμήνους, διά τών τε
λειοποιήσεων δέ τά; όποιας καθ ’ έκάστην
είσήγεν είς τήν όρυχήν καί τό πλυν
τήριο·/, ή παραγωγή τοϋ μεταλλεύματος
ήτο καταπληκτική. Τά κέρδη του ήσαν
ανυπολόγιστα, αύτό; μόνο: έγνώριζε τά
ποσά, τά όποια άπέστελλεν εί; Εύρώπην
διά τών Τραπεζών τή; Πραιτωρίας, τή;
Ναταλία; καί τοϋ 'Ακρωτηρίου. 'Ήδη
ομω; ήρχισέ τι; συναγωνισμός. Τήν χώ
ραν κατέκλ.υσζν πλείστοι όσο·, άν.χνευταί
χρυσοφόρων γαιών, συχνότατα δέ συνέβαινον αίματηραί όήξει; μεταξύ τών όο λ.οφορων τών συνοοευόντων το πολύτιμον
μέτα/.λον καί τών έπιχειρούντων νά άρπάσωσι τούτο εκ τών χειρών των.
Εί; μίαν τοιαύτην συμπλοκήν μετεφέρθη
ύπο τών μαύρων πληγωμένο; διά σφαίρα:
εί; τόν μηρόν άγνωστό; τις. Έγένετο δε
κτό; ύπο τή; οικογένεια; Μέσλερ, όταν δέ
συνήλθε·/ έκ τή; λιποθυμία;, ούτο; έδήλωσεν αύτή οτι ήτο Γάλλο; καί ώνομάζετο
κόμη; Ιάκωβο; οέ Κουτοά, ότι έσπατάζ.ησε τήν περιουσίαν του ζαί ϊνα μή ζή
βίον άθλιον έν Παρισίοι; συνεταιρίσθη μετά
τινο; Ιρλανδού διά τό εμπόριο·/ τών οινο
πνευμάτων. Ούτο; έφονεύθη αμυνόμενο;
ύπέρ τοϋ έμπορεύματό; του, ένώ αύτο;
έπληγώθη καί έσώθη ύπο τών πιστών του
συνοδών, άλλ. ’ -"μεινεν άνευ πόρων, άνευ
τινό; έλπίδος, καί θά έσώζετο έάν μετεβάλλετο εί; κλέπτην ή άπεφάσιζε νά θραύση
την κεφαλήν διά σφαίρα; πολύκροτου.
'() Μέσλερ τόν ένεκαρδίωσε καί τόν
ε'πιισε·/ ότι διά τή; έργασία; δύναται τι;
νά κεοδήση πετισσότερζ ή διά τή; κλο
πή;. Τώ προσέφερε νά τον προσλάβη είς
τήν ύπηρεσίαν του, άλλ' ό κόμη; Κουτρά
έοήλιοσεν έν πάση ειλικρίνεια, ότι μόνον

καλό; σκοπευτή; καί καλό; ίππεύ; ήτο
καί ότι δι ’ ούδεμίαν άλλην εργασίαν ήτο
ικανός, έδέχθη ομω; την θέσιν έπιθεωρητού
τών έργοστασίων. 'Ενίοτε χάριν τών ερ
γασιών διέτρεχεν έφιππο; είκοσι·/ ένίοτε
καί τριάκοντα λεύγα; μέ το όπλον άνηρτημένον άπό τοϋ ώμου ζζί το πιστόλιον
άνά χεϊρα;. διήρχετο μεταξύ τών μαύρων
δύο καί τρεις ημέρας, ό βίο; δέ αύτό;, ό
σχεδόν τυχοδιωκτικός, τόν ε'θελγεν. Όταν
ή κυρία Μέσλερ έθλίβετο διά τά; κακου
χία; του, ούτο; τή άπήντζ : «Μη θλίβεσθε. Προτιμώ τόν βίον αύτόν τον έλεύθεθερον, ή τήν θέσιν ύπονομάρχου εί; κά
ποιαν τή; Γαλλία; γωνίαν».
Ή μόνη του διασζέδασις ητο το κυνήγιον. Ήτο άριστο; σκοπευτή;, ούδέποτε
άπετυγχανεν. Έξωλ.οθρευσε πζντοία ζώα,
τά όποια έδεκάτιζον τά ποίυ.νια τοϋ Μέ
σλερ, διά τών δερμάτων οέ αυτών είχε
κατασκευάσει μοναδικόν διά την αίθουσαν
τάπητα. Όπόταν συνεδέθη στενώτερον
μετά τή; οικογένεια; Μέσλερ διηγηθη
αύτή τά τοϋ ιδιαιτέρου του βίου. Είχεν
υιόν έν Γαλλία, τόν όποιον απέκτησε
μετά τινο; γυναικός διεζευγμένη;, ήτι: εί
χεν άποθάνει. Ή κυρία Μέσλερ έδειξε
μεγάλη·/ συμπάθειαν διά το έγκαταλελειμμένον αύτο παιδίον, άπέστειλε οέ ικα
νόν χρημ.ατικόν ποσον εί; -.ήν τροφον, ήτι; είχε·/ άναλάβει τήν ανατροφήν του.
Τήν συμπάθειάν τη; ταύτην ϊσω; εϊλκυσεν ή νεότη; καί ή χάρις τοϋ κόμητο;,
ϊσω; δέ καί βαθύτερο·/ τι αίσθημα έγεν
νήθη έ·/ τή καρδία τη; ύπέρ τοϋ ζωηρού
νέου οστι; άπό τή, άφίξεώ; του εεωκε
τόσην ζωήν εί; τήν σχεδόν έρημον έκείνην
κατοικίαν. Ούδείς ήδύνατο νά έμβαθύνη
εί; τήν άγνήν έκείνην ψυχήν, εί; την καρ
διάν τή; σεβαστή; έκείνη; γυναικός, τή;
όποια; τά αισθήματα συνεκράτουν άρχαί
έδραίαι καί αύστηραί. ΤΙ πρό; τόν κόμητα εύνοιά τη; έξωτερικεύε το διά στορ
γή; ολω; μητρική;. Πολλάκις έδείκνυε
σημεία μεγάλη; ανησυχίας διά την βρα
δύτητα τή; έπανόοου τοϋ κόμητο; έκ τινο;
έκδρομής. Ό σύζυγό; τη; δέν έξεπλήσσετο δι' αύτό, βέβαιο; ών περί τή; αύστηρότ-ητο; τών ήθών τη;· πολλάκις ύπε-,
ρέβαινεν αύτήν εί; τά; προς -.ον κόμητα
περιποιήσεις του. Τόν κατέστησε συμμέ„
.
ί: .υ.έοο:
τι τι·>> κερδών του, μετά
πάροδον δέ ολίγων έτών ό κόμη; θά έπανήρχετο πλούσιο: εί; Γαλλίαν. Δυστυχώ;
ή εύτυχία αΰτη δέν έπραγματοποιήθη.
Ό κόμη; προσεβλήθη ύπό κακοήθους πυ
ρετού καί παρά τά; περιποιήσει; τή; κυ
ρία; Μέσλερ καί τοϋ ιατρού έξέπνευσεν
έν πλ.ήρει νεότητι καί όώμη, παρακ.αλών
τού; συντετριμμένου; έκ τή; θλίψεω; φί
λου; του νά μή λ.ησμονήσωσι τόν μικρόν
του Βαλεντίνον.
Άπό τού θανάτου τοϋ κόμητο; ή κυ
ρία Μέσλερ ήρξατο ν’ άποετρέφηται τήν
περαιτέρω έν Τρανσβάλ. διαμονήν της.
Κατεβλήθη σωματικώ; καί ψυχικώ; καί
πρό; άνάκτησιν τή; ύγεία; τη; άπεφασίσθη νά έπανέλθη εί; Εύρώπην. Ό σύζυ
γό; τ'α; τήν συνώδευσεν. Ήγόρασε τό ώραϊον εί; τά Ήλύσια μέγαρον, εί; τό ό

ποιον έγκατεστάθησαν -ζαί προέβη εί; τήν
έκκαθαρισιν τή; περιουσία; του, την ό
ποιαν είχε καταθέσει εί; τήν Τράπεζαν
τών ΙΙιλέ καί Βερζέ. Λΰτη άνήρχετο τότε
εί; έβδομήκοντα πέντε έκατομμύρια. έκτος
τών μεγάλων έργοστασίων του, τά όποια
τώ άπέφερον μεγάλα κατ’ έτος κέρδη. Εϊ;
ταϋτα μόνον συνέταιρον είχε τόν φίλον
του Έλιφάς, εί; τόν όποιον αί 40.000
φρ. τοϋ κεφαλαίου του άπέφερον 500 έπί
τοϊ; εκατόν·.
Κατά τήν εποχήν ταύτην ύ Μεσλερ ήτο
έξηκοντούτης, διαβλέπω·/δέ ότι μετ ' ολί
γον αί δυνάμει; ήθελον τόν έγκαταλείψει καί δέν θά ήδύνατο νά διευθύνη τοιαύτα; κολοσσιαία; έπιχειρήσει;, άπεφάσισε νά μεταβάλτ, ταύτα; εί: έταιρίαν
μετοχικήν καί πρό; τούτο συμβουλευθεί;
καί τόν φίλον του Φρειδερίκον Κλεμάν, όστι; τότε διηύθυνε τ-ήν Τράπεζαν ΙΙιλέ καί
Βερζέ, έξέδωκεν έν Λονδίνω τά; άναγκαία; μετοχά; πρό; μίαν λίραν στερλίναν
έκάστην, οπω; οΰτω καί οί πτωχότεροι
γείνωσι κάτοχοι αύτών. Ή έπιτυχία ύπήρξε καταπληκτική. Ό Μέσλερ έκρατησε διά λογαριασμόν του το ήμισυ τών με
τοχών, ένώ διά τοϋ ετέρου ήμίσεω; ε'.σέπραξεν έκατόν είκοσι πέντε έκατομμύρια.
Δι ’ αύτών ήγόρασε·/οικία;, οικόπεδα, μετεσχε διαφόρων βιομηχανικών επιχειρή
σεων, έθεσε δέ οΰτω έδραία; βάσει;
άκλονήτου περιουσίας. Οΰτω δέ διευθετ-ήσας τά; ύποθέσει; του άνεχώρησε διά
Τρανσβάλ, άφού πρότερον έφερε·/ εί; τήν
σ·υζυγόν του τό μικρόν Βαλεντίνο/. Έπεθύμει ήδη νά πλουτίσ-η τού; ομολογιού
χου; του, ώ; είχε πλουτίσει καί αύτός.
Έν Τρανσβάλ. διεμεινεν έπί δύο άκόμη
έτη, κατά τά όποια είργάσθη μετά τής
αύτή; θαυμασία; ζέσεως. Κατά τού; είκοσιτέσσαρα; τούτου; μήνα; έδωκεν εί;
τά; έπιχειρήσει; μεγάλη·/ ώθησιν, ή-.ι;
διά τή; κτηθείση; δυνάμεω; έπί μακρόν θά
καθίστα ταύτα; άκμαία; καί έπιζερδεΐς.
Έπί κεφαλή; έκάστη; εργασία: εταξεν
άνθρώπου: παρ ’ αύτού καταρτισθέντας,
έχοντας συμφέρον εί; την έπιχείρησιν ζαί
τέλο; άποκαμών έπανήλθεν εί; Γαλλίαν,
δηλώσα; ότι δέν θά ζατήρχετο πλέον εί;
Πραιτωρίαν, άλλ ’ ότι μακρόθεν θέλει διευ
θύνει τά συμφέροντα τή; έταιρίας. Έν
τούτοι; φαίνεται ότι ό ζωικό; νόμο; διά
τόν ακαταπόνητο·/ αύτόν έργάτην ητο ή
ένεργητικότη; ζαί ότι εύθύ; ώ; ήθελε παύσει έργαζόμενο; αί δυνάμει; του θά τόν
έγκατέλιπον. Μόλις έγκατεστάθη εί; τό
έν Παρισίοι; πολυτελές του μέγαρο·/, ή
σθάνθη έαυτον άδύνατον,'πάσχοντα. Συνεβουλεύθη τού; καλλιτέρου; ιατρού;, ο’ίτινε; πάντες τόν διεβεβαίωσαν ότι ύπό ούδεμιά; ώρισμένη; νόσου έπασχεν, άλλ. ’ ότι
έν γένει ό οργανισμός του είχεν έξαντληθή. Έπάλαισε πρό: τόν θάνατον, ώ; είχε
παλ.αίσει πρό; τήν ζωήν. Ήνοιξε τά; αΐθούσα; του, εί; τά; όποια; έδωκεν έορτά;, αΐτινε; έθεωρήθησαν μυθώδεις.
ΚατεθάμϊΙωσε τού; Παρισινού; διά τού
πλούτου καί τών άγαθοεργιών του. Ίδρυ
σε νοσοκομείο·/ δι ’ έξακοσίου; ασθενείς καί
έζησφάλ.ισε πλουσίω; τήν συντήρησιν αύ-

Δελτίον τών Όλυιιπίων — Mufl’Otootkn Βιβλιοθήκη
τσϋ. Ένεθάρρυνε την καλλιτεχνίαν δι
άγορών τών καλλίτερων έργων. μέ τά
όποια μετέβαλε τό μέγαρόν του είς άληΟές μουσείο·?. Κατά την έποχήν ταύτην
ή κυρία Μέσλερ ώνομάσθη ύπο τοΰ τύπου
ή βασίλισσα τοΰ χρυσού, χάρις είς .-άς
μεγάλα: γενναιοδωρία; ζαΐ τάς αγαθοερ
γούς πράξεις της. ’() Μέσλερ όμως. ϋ Ακα
τάβλητος εκείνο; έργάτη. όσημέρζι έ’φθινεν. έννοήσα; δέ το έγγίζον τέλος άνέμενε
μετά στωιζότητο; ζαΐ ώ;: αληθή; ήρω:
τον θάνατον. Κατέστησε·? ένήμερον την
σύζυγον τών ύποθεσεών τουι. τ-ήν έδίδαξε
νά δίευθύνη αύτάς, τή:
η; έταξε πλησίον της
τόν έμπιστόν του Έλιφάς ζαΐ εσπέραν
τινά, άτάραχος. ήρεμος. άνοδύνως παρέδωζε τό πνεύμα.
Ή κυρία Μέσλερ έζλαυσε τόν σύζυγόν
της. τόν όποϊον έλάτρευε καί έθαυμζζε
καί Απαρηγόρητος έζ της έπελθούση; συμ
φοράς έκλεισε τόν οΐζόν της, άπεσύρθη εις
τήν εξοχήν Ζχ·. χφιερωσε τάς ήμερα; της
εί; την ανατροφήν του τέκνου εκείνου, τόν
όποϊον ήνάπησεν
έν ονείοω.
•
* ·

II.
Ό δεζαπενταετή; ούτος νεανίσκος έτοποθετήθη είς τό λύκειον Λουδοβίκου τοΰ
Μεγάλου, ζχτά ρητην θέλησιν τού Μέσ
λερ. όστις τυχών μέτρια: μορφώσεως. έθεώρει τήν έζπαίδευσιν ώς τό μέγιστον τών
άγαθών. ΊΙ ζυρία Μέσλερ έκάστην πέμ
πτη·? έπισζέπτετο είς τό λύκειον τόν Βα
λεντίνον. όστις τά; κυριαζά: διήρχετο
παρ ' αύτή. Δέν τόν έθώπευε πολύ, έξ
εναντία: τον συνεβουλευε πάντοτε μετά
σοβαρότητος, πράγμα τό όποιον δυσηρέστει ύπερβχλ.όντω; τόν νεανίαν. Ήτο
ξανθό; ώς ό πατήρ του. μέ γλυκύτα
του; οφθαλμούς, ύφηλο; ζαΐ λεπτοουής,
μέ χαρακτήρα αποφασιστικόν ζαΐ μή χρεσζομενον εΐ: τάς άστειολογιας. Ημέ
ραν τινά ό συμμαθητής του Γολσμίτ,
όστις ήρχετο είς το λύκειον επιβαίνω·? τε
θρίππου άμαξα; έν συνοδεία ύπηρέτου έν
οΐκοστολή, ήθέλησε κατά το μετά τό μά
θημα τή: ιστορίας διάλειμμα, είς τό ό
ποϊον ό καθηγητής έδίδαξε τά τής βασι
λεία: Ερρίκου τού Δ'. ·?ά εύφυολογήση
είς βάρος τοϋ Βαλεντίνου :
— Λοιπόν την μάχην τού Κούτρα,
τοΰ όποιου φέρεις το όνομα, τήν 'κέρδισαν
οί πρόγονοί σου ;
— “Οχι, ένιζησεν ό βασιλεύς, άπήντη
σεν άτχράχω; ό Βαλεντίνος- άλλ’ επειδή
ό πρόγονος μου έζυρίευσε τήν πόλίν. ό βα
σιλεύς τώ είπεν ;·« Έκυρίευσε; τήν πολιν,
είνε ίδική σου, σοΰ τή·? δίδω λ. “Εκτοτε
εχομεν το Ονομα Κούτρα.
— Άλλά προηγουμένως δέν είργάσθη
εί; τά μ.αγειρεΐα τοΰ βασιλέως ;
Τό ερώτημα τοΰτο «προξένησε γέλωτα
εί; τόν περικυκλοϋντα χύτου; Ομιλον τών
μαθητών. Ό νεαρός κόμης κατέστη πε
λιδνός, χωρίς λέξιν νά προφέρη ϋφωσε τήν
χεϊρα καί ταχύς κατέφερε βαρύ ράπισμα
έπί της παρειάς τοΰ αύθάδου;, όστις ζατησχυμένος περιεμάζευσε τά διασκορπισθέντα βιβλία του ζαΐ άπήλθεν έκ φόβου

μήπως καί δεύτερον δεχθή ράπισμα.
μετέβη παρά τώ διευθυντή, όστις τήν έδέΟί γονείς τοΰ αύθάδου: μχθητοϋ δέν ή- χθη ίστάμενος, ώ; έάν τή ελεγεν ότι ή
νέχθησαν τήν π.-οσβολήν, ζαΐ έπειδή ή- παρουσία τη; τον ήνόχλει.
σα·? πρόσωπα ίσχύοντα κατώρθωσαν ώστε
— Διατί κύριε, είπεν ή κυρία Μέσλερ.
ό διευθυντής του Λυκείου νά τιμωρήση πα μοί έδώσατε αναληθείς πληροφορία: περί
ραδειγματικά»; τόν Βαλεντίνον έγκλείσα; τών λόγων τή; τιμωρία; τοϋ Βαλεντίνου :
αύτόν έν τή φυλακή τοΰ σχολείου, ένθα
Γνωρίζω τά πζντα, ό νέο; είχε δίκαιον ...
τήν πέμπτη·? εύρεν αύτον ή ζυρία Μέ
Εΐ; ταύτζ ό διευθυντή; άπήντησε κά
σλερ ύπό τήν φύλαξιν άποστράτου χωρο- πως άποτόμω;.
ούλαζος. Ό νεκρός ζόμ.η; οέν έθλίβετο
— Πρέπει νά πιστεύετε του; ά-.ωτέρου;
διά την τιμωρίαν του πεπεισμένο; ότι έ- του. ζυρία ...
ξεπλήρωσε τό καθήκον του Καίτοι μετ’
— "Επειτα τόν 'φυλακίσατε εΐ: δωμά
αηδίας έν τούτοι: άνευ τινο; μεμψιμοιρίας τιο·? θερμόν, ύπο την στέγην, βρω;Λερόν...
αντέγραφε·? έζατόν στίχους χαθ ’ ώραν έζ φρονώ ότι θά διατάξητε νά έξέλθη ...
τινο; κειμένου, ποινήν τήν όποιαν προσ
— Αδύνατον, ζυρία, πρέπει νά ύποθέτω: τώ ειχεν επιβάλλει θ διευθυντής.
στή την τιμωρίαν του ...
Ό δεσμοφύλαξ του άπό καιρού είς καιρόν
ΊΙ ζυρία Μέσλερ δέν έδωζε προσοχήν
ε’.σήγε την κεφαλήν του διά τής θυρίδοο,
είς τού; λόγου; τού διευθυντού. "Ηρχισε·?
ήτι: έφώτιζε τήν φυλακήν ζαΐ μέ ύφος άπό τοϋ παραθύρου νά εξετάζη τό άπηραπότομον τώ έλεγε;
χαιωμένον καί σεσάθρωμένον σχεδόν κτί
— Γιατί δέν εργάζεσαι Κουτρά ; Εμ ριο·? καί άποτει·?:μένη πρό; τόν διευθυντήν
πρός στήν δουλειά σου !
είπε σοβαρώς :
Ό δέ Βαλεντίνος έσκυμμένο: έπί τού
— Λύτο τό κτιριον είνε φριζώοε; .. βε
βαίως είνε ανθυγιεινόν, και είς εποχήν έπιχάρτου, τω άπήντα:
— Ξεφορτώσου με γέρω ! Τί θά μού οημιζή; τινο; νόσου οί αχθηταί θά πάκάμουν περισσότερο : I Ιήγαινε άπ ’ έδώ !
θωσι ... Σκέπτομαι νά τό αγοράσω, νά τό
— Δέν θά τά πας καλά Κουτρά ! Ούτε κατεδαφίσω ζαΐ ·?ά ανεγείρω νέο·? ...
τού: γέρου; σέβεσαι πλέον.
Ό διευθυντής έμεινε ζεχηεώς εΐ: τή·?
— Καί <τύ δέν θά τά πζ: καλά γέρο.
πρότασιν ταύτην τή; κυρία: Μέσλερ. Με
Γι’ αύ-ό θά μείνη; πάντα χωροφύλακας. τά σεβασμού δέ είπεν :
Έσύ γιατί δεν σέβεσαι τού; φυλακισμέ
— Άλλά, κυρία, αύτό ανήκει εΐ; τό
κράτος ... 1 νωρι',ετε οε οτι το σημοσιον
νου: ;
Κατά τόν διάλογον τούτον άφίκετο οέν πωλεϊ τά κτήματά του ...
πρό τής φυλακή: ή ζυρία Μέσλερ. Ό χω— Φρονώ όμως, ότι έάν προσφέρω δύο
ροφύλαξ ίίστις τήν έξέλαβεν έκ τή: απλής έζχτομμύρια θά δεχθή νά κρημνίσω τήν
τη; ενδυμασία: ώ: παιδαγωγό·? τινα τήν φωλεάν χύτην τών ποντικών καί νά ανοι
ήρώτησε μέ τρόπον ήκιστα εύγενή:
κοδομήσω νέον μεγαλοπρεπές κτίριο·?...
— Τί θέλετε ;
’Εν τούτοι: ό Βχλεντϊνος δέ Κουτρά δέν
— Νά ίδω τόν κ. Βαλεντίνον Κούτρα.. δύναται νά μείνη έπί πλέον ένταΰθα ...
— Σά; έστειλε·? ή οικογένεια του ι...
Σας παρακαλώ κχλέσατέ τον, περιμένω
νά τον χαίρεται...
αύτόν έντό; τής άμάξης μου.
ΊΙ βασίλισσα τού χρυσού παρετήρησε
Άπεχαιρέτισε διά νεύματος τον ".ευψυχρώ; τον ζπόστρατον χωροφύλακα, τώ θυντήν καί έξήλθε τοϋ γραφείου του άένεχείρισε την άδειαν τοϋ διευθυντού, και φήσασα αύτόν ένεόν.
μέ ήθος τό όποιον δέ·? έπεδέχετο άντίρΤήν έπομένην ό Βαλεντίνος έτοποθετήθη
ρησιν.
ώ: εξωτερικό; μαθητη; είς το λύκειο·?
— Γρήγορα, δέν έχω καιρόν νά χάνω.
Κονδορσέ και οέν έγκατέλιπε πλέον την
ΙΙάραυτκ ήνοιξε τήν θυρ-ζν ένώ ό Βα κυρίαν Μέσλερ. Άπό τής ήμέρας ταύτης
λεντίνο: έρίπτετο μετά χαρά; εΐ; τήν αγ
άπέζτησεν επ’ αύτή: άπόλυτον επιρροήν,
κάλην τή; θετής αύτοϋ μητρός,
καίτοι ή άστάθειχ τού χαρακτήρός του
— Τί έκαμες λοιπόν παιδί μου. διά νά τήν ένέβαλλε πολλάκις εί; ανησυχία:.
σέ τιμωρήσουν τόσον αυστηρά ;
Ή κυρία Μέσλερ ουδέ·? τω ήρνείτο. τά
— Τίποτε. Έρράπισα ενα συμμαθη πάντα παρεχώρει αύτώ καί συνεοέθη στε
τήν μου όστι; ύβρισε τόν πατέρα μου.
νώ: πρό; αύτόν, ιδίως ένεκα τού έλαφροϋ
— Καί δ’ αύτό σέ έχουν έδώ ; Ό του χκραζτήρος, εί: τόν όποιον οεν έλ.ειδιευθυντή; σου μού είπίν ότι είσαι χύθά- πεν ή καρδία. Ήτο χαριτωμένος, εύφυή:
καί ζατέκτα πάντα ον έπ/.ησίαζεν, ώμ-.ίαδη; προς τού: διδασκάλους σου. .
— Ό συμμαθητή; μου αύτό; παρε- ζε κατά πολύ τον πατέρα του, τον όποϊον
πονέθη είς τόν πατέοα του, όστις τά έ ούδέποτε είχε ’/ησμονήσει ή κυρία Μέσλερ.
χει καλά μέ τζ.ν κυβέρνησιν. και ό διευ
Ό Βαλεντίνο; έδείκνυεν άοιαφορίκν
θυντή; δέν ήθέλησε νά τού χχλάσγ, τό πρό; τό χρήκα, πράγμα τό όποιον ζατεχατήρι.
γοήτευε τήν κυρίαν Μέσλερ καί ένεκα
Ή κυρία Μέσλερ ήλλαξεν ομιλίαν,
τούτου τόν ήγάπησε περισσότερον. "Οταν
άλλ’ ή φυσιογνωμία τη; μετεβλήθη ζαΐ ένηλιζιώθη, τον έκάλεσε παρ ’ αύτή και
οί λόγοι τη; δυσζόλως έξήρχοντο τού στό διά τωνή; θωπευτική; τώ είπεν :
ματός τη;. Τό άδικον τήν έξώργιζε ζαΐ ή
— Αγαπητόν μου παιδί, είσαι πλέον
τιμωρία τοϋ Βαλεντίνου περισσότερον έπι- ενήλικος- σε προσεζάλεσα οέ όπως ζανοβληθείσα διά πράξιν ήτι: κατά τήν πεποί- νίσωμεν έφεξή; την μεταξύ μας θεσιν.
θησίν της ήτο δίκαια καί νόμιμος. Μετ' Μέχρι τοΰδε ε'ζησες πλησίον μου ώς έάν
όλίγον ήγέρθη. έγκατέλιπε τόν νεανίαν καί ήσο υιό; μου, έν τούτοι; τίποτε δέν σέ

