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'Ο ’Αθηναίος Έρμης.

Εινε ό τίτλος τον πρώτου περιοοικοϋ συγ
γράμματος οπερ είδε τό φως τής ημέρα; έν 
Λονδίνω κατά τό έτος 1690. Τό σύγγραμμα 
τσϋτο ήτο συντεταγμένου κατ’ ερωταποκρίσεις, 
δηλαδή οί συνδρομητα1. άπηύΟυνον ζητήματα 
καί τά έλυεν ή σύνταξις. '< · κ. Βελγιάμ κατέ
στησε·/ είς ήμας γνωστά μερικά τών ζητημάτων 
εκείνων, χτινα έκίνουν τήν περιέργειαν μερικών 
Λονδινείων έπί Γουλιέλμου τοϋ Γ’. Ιδού αύτά. 
—«Λί βάσανοι τής κολάσεως είσ'ίν άρά γε όρα- 
ταΐ εις τούς έν τώ ούρανώ δίαμένοντχ; άγιους ; 
καί τάνάπαλιν ;--- ΙΙοϋ ήτον ή ψυχή τον Λάζα
ρου κατά τήν τετραήμερον τάσήν τοϋ σώματος 
αύτοΰ : - Έάν υποβέσωμεν οτι ό Λάζαρος είχε 
περιουσίαν.καί διέθετε αύτήν. εϊς ποιον Οά περι- 
ήρχετο αυτή μετά τήν άνάστασιν αϋτοϋ. εις αϋ-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΜλΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

τόν τόν ίδιον ή εϊς τούς κληρονόμους του ;—Τί 
έγένετο τό ΰδωρ μετά τόν κατακλυσμόν ;

'Ο «Αθηναίος Εομής» τό πρώτον έξεδί- 
δετο άνά οκταήμερον. άλλά μετά τόν τρίτον ά- 
οιΟμόν έοέησε νά δημοσιεύηται δϊς τής εβδομά- 
0ος. όπως έπαρκέση είςτά ερωτήματα άτινα ήρ- 
χοντο πανταχόΟεν. ΈδημοσιεύΟη έπί ικανόν 
χρόνον, ίόστε νά σχηματίση συλλογήν είκοσι 
τομών.

Έν έτει 171'1 έξεδόύη μία αληθής έπιΟεώρη- 
σις.7/ ίβίομαίιαία ΓαΜίχη ΐπιθιώρτισιο, ή ό
ποια ήτο πολιτική καί φιλολογική. Έπωλεϊτο 
μίαν δεκάραν, συνέκειτο έξ οκτώ σελίδων, καί 
είχε ένα μόνον συντάκτην τόν Φοά. οστις τήν 
έγοαφεν έκ τοΰ βάθους τής φυλακής του. Ηθι
κολόγος ακλόνητος συνείΟιζε νά παρέχη δαψιλώς 
τήν διδασκαλίαν του εϊς όσους τών αναγνωστών 
άπηυΟύνοντο δι' επιστολής- Ή έργασία του 
αυτή Οαυμασίως εϋδοκίμησε ,ιόστε κατόρθωσε νά 
καταστήση φιλαναγνώστας τούς συμπολίτας του. 
ΊΙ άνάγνωσις είχε καταστή πλέον παρά συνή
θεια. 'Ήτο μία ανάγκη.

Τά βιβλία έφΟασαν έπικαίρως όπως ικανο
ποιήσουν τάς απαιτήσεις τοΰ κοινού. —1 ·■' 
βιβλιοπώλαι ήνοιξαν τά μαγαζεϊά των.

’ Μ|—------ I 4 -· , ,- .
Γ-γ,οχον ακόιχη ηαέρα·. πτωχείας οια τους 

■( * 4 Λ 
δυστυχώς ακόμη τοιαΰται. αλλ' οπωσδήποτε ή 
δυστυχία κατέστη μάλλον ϋπνσερ. ή, καί ή ϋ- 
κένδυτος περιβολή ήρξατο νά μη εξ·;: :-y--·- 
τική. " Υπάρχουσιν έν τούτοι; οί έτι καί σήμε
ρον ποΟοϋντες αύτήν. διότι φρο-.ίΰτ.·.' εύττ *— 
βοηΟεϊ τήν έμπνευσιν' ί 
τοΰ ένδύεσΟαι. καί τά χρέη, άποτελούσι 
άτμόσφαιραν τής ποιήσεώς των. 
δαν έμεινε τό ιδεώδες αυτών. _.. .... . 
βασιλεύς ούτος τών πλανοδίων μουσοληπτών. 
ήτο τοσούτον κατάχρεως. ίόστε ό χασάπης αυ
τού. άποκαμών νά παρουσιάζη ματαίως έπί 
συνεχείς εβδομάδας τόν λογαριασμόν του. έλαβεν 
όπίσω μίαν ημέραν ί'τπ μ οϋτι μιοο-ψ- μίτο 
άπό το μαγειρεΐον. αρκεσΟείς είς αυτήν τήν 
έκδίκησιν, άντϊ πάσης άλλης πληρωμής.

ικανο- 
καί οί 
Παντα- 

χόΟεν ήγγέλλοντο πηγαί πνευματικής εργασίας. 
Ύπήρχον άκόμη ήμέραι πτωχείας διά τούς 
άνδοώπους τών γραμμάτων, και Οά ανατείλωσιν 
δυστυχώς ακόμη τοιαΰται. αλλ' οπωσδήποτε ή 
δυστυχία κατέστη μάλλον ΰποοερτή, καί ή ρα- 

.» ϊ— ..., ε’νε ϋποχρεω-

. διότι φρονούσιν ουτοι. ότι 
ό εκκεντρικός τρόπος 

’---- -ήν
Ό Σέρι-

Τώ οντι ό

"Εν ΊωβιλαΤον.

Υπάρχει έν Λωζάνη γέρων σοφός γνωστός 
άπο όλους τούς ένδιατρίβοντας είς τήν ίστοοιαν 
τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος. Καλείται ουτος 
Αΐμί-.\ονίο6Ιχης-.\ίρμιτιήρ, καί ήούνατο κάλλι- 
στα νά όνομασΟή ό Βενεδικτίνος τού προτεσταν
τισμού. Το έργον του είνε έξ εκείνων τά όποια 
έπαοκοϋν όπως π/.ηρωσουν καί τιμήσουν μίαν αν- 
Ορωπίνην ΰπαρξιν.

ΈγεννήΟη ό Χερμινιαρ έν Βεβα'ι τή 7 
Νοεμβοίου 1817, καί άνέλαβε πρό πεντήκοντα 
ετών νά πεοισυλλέξγ, και δημοσιεύση τά; μεταξύ 
τών μεταρρυθμιστών τής γαλλικής γλιόσσης

API©. 41Β
Έκδίδεται κατά Κύοιακίιν Λ

διαμειρΟείσας «πιστολάς. Έδημοσίευσε μέχρι 
τοΰδε οκτώ τόμους,από τοΰ έτους 1865,ή δημο- 
σίευσις τοϋ έννάτου γεννήσεται προσεχώς. 'Ινα 
συνδυάση τά υλικά τοϋ μεγάλου τούτου έργου ό 
Χερμινιαρ, ήρεύνησεν έπί πεντή κοντά έτη όλας 
τάς βιβλιοΟήκας τής Ευρώπης, αντέγραψε καί 
συνηρμολόγησεν όλα τά κείμενα, τά όποια άνα- 
γινώσκει,ώς ό άριστος τών παλαιογράφων. Δέν 
αρκεί δέ τούτο, αλλά καί έπλούτισε τάς έπιστο- 
λας ταύτας διά σημειώσεων αΐτινες άποτελοΰσιν 
αδιαυελονείκητον τεκμήριου παιδείας στεοεάς 
και βαΟείας κριτικής. "Ενεκα τούτου ή ά.’Ίτι- 
.ίογραφέα rffir μιζαρρνθμί'Πώτ rrji; γα.1.1ι*ΐ}>: 
γΛύπσηκ. άπέβη μία τών σπουδαιότερων πηγών 
τής ιστορίας τού 1ΣΤ ' αίώνος. και έδωκε τό δι
καίωμα εϊς τόν Γκιζώ. νά όνομασα αύτήν πρό 
τριάκοντα περίπου ετών, πλούσιον καί διαρκές 
μνημείου έγεοΟέν είς δόξαν τής ποοτεσταντικής 
ιδέας.

ΙΙρό ήμερών έν Λωζάνη 130 άτομα (μεταξύ 
τών οποίων καί πλεϊσται κυρίαιι έώρτασαν έν 
άδελφική σύμπνοια καί διαχύσει τό ίωβιλαϊον 
τού σεβαστού έπιστήμονος. Καί, δικαίως καθ ’ 
ημάς. Διότι δέν είνε αληθής παρηγοριά κατά 
τόν αιώνα τούτον τής ύλης, νά σκεφΟή τις ότι 
ύπτ,ρξεν άνήρ, όστις μετ’ άφιλοκερδείας άλλου 
αίώνος. άφιέρωσεν ολόκληρον τον ρίον του. εϊς 
έογον τελείας διανοητικής μορφώσεως, καί είς 
έξακολούΟησιν εργασίας και ρεελ.έτης, άνευ ίδιο- 
τελούς σκοπού τούναντίον μάλιστα έπί ποοφανεϊ 
ύλικήζημία. Ό Γαστόν ΓΙαρΐς. καί ό "ΛΒέλ Λε- 
^ράνχαρακτηρίζουν τήν πρύιηνχροτοΑογίατ rijr 
ά.Ι.Ιη.ΙογρΠ'ρίαο rS>r μττηρροθμισίωτ «ώς ύπέο- 
λαμπρον μνημεΐον θετικής καί άμερολήπτου 
επιστήμης».

Ή πάνδημος αύ'τη έκφρασις εύλαβείας καί 
σεβασμού πρός τοιοΰτον αρχαιοδίφην, επιβάλλει 
σιγήν εις τάς αμφιβόλους επιτυχίας, τών άτυχων 
μετριοτήτων, καί διδάσκει εύγλώττως οτι 
ή συνείδησις. ή άγια συνείδήσις. μέ όσα καί άν 
εϊπη τις διέπει τόν κόσμον, καί ό,τι οί άνθρωποι 
Οά τιμήσουν πάντοτε τούς άφιλοκερδεϊς Οερά- 
ποντας τής αλήθειας καί τής επιστήμης.

Ιίοιτικίι ίϋτοοία

τίις ΊταλϊκηΓ άναγεννή<ί«ω<,·

II Ιταλία τ<"»ν 'Ιταλών ύπό Καρόλου 
Τιβαρόνι. είς τόμος συγκείμενος έκ σελίδων 474 
εις δωδέκατον—τύποις , Ί’οϋ-Φρασάτη καί Σα 
έν Τουρίνω.

Διά τοϋ τόμου τούτου ό κ. Μ. Κ. Τιβα- 
ρόνι εξετάζει μίαν τών αάλλον ένδιαφερουσών 
περιόδων τής πολιτικής Ιστορίας τής συγχρό
νου Ιταλίας. Ήττημένη άλλ' οΰχί και τετα- 
πεινωμένη. «στερημένης τού άνθους τής νεό
τητάς της, πεσούτης έπί τού πεδίου τή; μάχης 
κατά τά έτη 1848 καί 1349 ή Ιταλία δεν
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αποθαρρύνεται άλλ’ άσχολεϊται μ,ετά ζέσεως 
είς τό μέγα έργον όπερ προώρ/στα: νά τή 
ασφαλίτη τήν ενότητα καί τήν ανεξαρτησίαν.
II ύψίστη έλπΐ; τοΰ ’’Ιταλικού Λαού είχε 

κατάρρευση είς τό πτωχόν έδαφος τοΰ οίκου τής 
Σαβοΐα;, εις τού; -ρόποδα; τών “Αλπεων. 
Δ: αύιαλείπτου έςγασιας και υπομονής, ώς
αποδεικνύει ό κύριος Τιβαρόνι, ήρέμως, ήσύχω; 
καί δραστηρίως παρεσκευάσΟη ύπό δεξιάς πο
λιτικής μέλλον άνώτερον πάσης προσδοκίας. 
Οϊ θεσμοί. τηρηΟέντες ελεύθεροι, έξησφάλισαν 
την τελείαν ομοφωνίαν μεταξύ του Έθνους καί 
τού Βασιλέως του. Ό Λαμάομορας εδωκεν είς 
τήν χώραν ένα στρατόν ό Κάέούρ ανέπτυξε τήν 
υλικήν ευημερίαν, καί παρεσκεύασε συμμαχία;. 
Συγχρόνως, ανά τήν λοιπήν Ιταλίαν καί είς 
τό πείσμα μεγάλης άντιδράσεως έν ταΐς Δυσϊ 
Σικελίαις. ίκανωτέρα έν 'Ρώμη, έπιτηοειοτέρα 
είς τό Αομβαρδο-Βενετικόν Βασίλειον, έπί τής 
απελευθερώσει·/; διανύει ολόκληρον τής επιτυχίας 
τό στάδιον καί ή Ιταλία θριαμβεύει.

Φρονοΰμεν ότι ή απόλαυσις τοΰ βιβλίου τού
του δύναται πολλά νά διοάξη τούς πολιτικολο- 
γοΰντας καί ώς τοιοΰτο συνιστώμεν αύτό διότι 
πρός τοϊς άλλοις δύναται νά ΟεωρηΟή ώ; γε
νική ζερίληψι; όλο/ν τών μέχρι τοϋδε γινο
μένων μελετών έπί της 'Ιστορίας τή; συγχρό
νου Ιταλίας.

Ί) Ιατρός Λ'άνιίεν.

τούτων θεών, ών ή επιρροή καθίστατο όσημέοαι 
στερεωτέρα.

Άνευρέθη μάλιστα καί ναός τ-ής "Ισιδος έν 
Πομπηία. Προφανή μνημεία τήςςέκκλησιαστι- 
κής τέχνης τών Αιγυπτίων καθ’ όλον τό 'Ρω
μαϊκόν κράτος, άνεκαλύφθησαν επ' εσχάτων καί 
έν Πομπηία. Αλλά πρό πάντων είς τάς σύλλο
γέ; Ιδιωτών ερασιτεχνών δύναται τι; κατά τόν 
Γυνέ νά ϊδη μέχρι τινο; σημείου αί θρησκευτι
κά· εκείνα·. πεποιθήσεις ένέπνευσαν τήν τέχνην. 
Τό ιστορικόν συμπέρασμα τών διακοινώσεων τοΰ 
σοφοΰΓάλλο·/.συνοψίζεται εί; τά έξής. ΌθεόςΣε- 
ράπις ύ-ήρξεν άνακάλυψι; πολιτικο-Ορησκ.ευτικ.ή 
τωνIIτολεμαιών οϊτινες είχον συλλάβει τήν ιδέαν 
νάδημιουργήσωσιν εθνικήν θεότητα. Ίΐ ιδέα αύ’τη 
δύναται να προκαλέσ-η ίσως τήν δυσπιστίαν ήμών’ 
τών νεωτέρων.άλλ’ αΰτη ούδέν είχε τό θαυμα
στό·/ παρά τοϊς Αιγύπτιοι;, ένθα 'αί δυναστ'εϊαι 
ό>; έπί τό πλείστον έγκαθιδρυ-.μεναι ήρέσκοντονά 
φέρωσι καί προσωπικού; θεού;', έπ! αναντίρρητη/ 
ζημία καί βλάβη τών ύπό τών προκατόχων' λα- 
τρευομένων τοιούτων. Ό κ. ' Γυνέ διά τών 
ιστορικών καί αρχαιολογικών τούτων ανακαλύ
ψεων. καί διά τών σπουδαίων αρχαιολογικών 
συλλογών ά; ύπέβαλεν εις τήν κρισΐντών σοοών 
συναοελφων του, έφώτισε σκοτεινά; γωνία; τή; 
ιστορία; ~'~>ν έν τή 'Εσπερία καί
απέδειξε·/ _ ϊσω; ότι ό αιγυπτιακό; πολιτισμό;

τή; ανατολή; του Χριστιανισμού έδέσποσεν 
εις τά; συνειδήσεις των μεγάλων τής Δύσεω; 
έθνών.

ΊΙ θεοαπεία της ϊΐανώΟ,ης.Εοημοσίευσεν εις τά Ημερήσια Χοονικά 
τήν περιγραφήν τής διερευνήσεω; τοΰ Βορείου 
IIόλου, όπως κατιόρόωσε νά’ κάμη αύτήν έπί 
τού Ί’ράμ εις τόν Βόρειον Ωκεανόν. Γνωρίζομε·/ 
ήδη τάς γενικά; γραμμάς τοΰ θαυμάσιου τούτου 
ταςειοιου.τοϋ τελειότερου ίσως έξ όσιον συνετελέ- 
σΟησαν μέχρι τής σήμερον εις τάς πολικά; Οα- 
λάσσα;.Άλλ’ αί πληροφορία·, τά; οποίας ειχομεν 
είνε ανεπαρκείς ό’πωςουνηΟώμεν νά έκτιμήσωμεν 
έν δικαιω μέτριο τά έπιτευχόέντα αποτελέσματα 
ύπό τών ηρωικών Νορβηγών ύαλασσοδρόμων 
οϊτινες μετέσχον αύτής. Ό αρχηγός αύτών έ- 
φθασεν είς πλάτος 8(>ο I ίάναδειχΰείς υπέρτε
ρος όλων τών διερευνητών τού ’Αρκτικού 
Πόλου καί έν τή τριετεΐ ταύτη εκστρατεία ανέ
πτυξε τοσαύτηνοραστηριό—ητα,καί τοσαύτην επι
μονήν, ώστεάνέτρεψε κατάτό πλείστον τά; ύπαρ- 
χούσα; θεωρία;, και έπλούτισε τήν έπιστήμην 
διά πλήθους επισήμων έγγραφων τά όποια Οά 
συντελίσωσιν εϊς εντελή έκμάΟησιν τή; σφαίρας 
ήμών <

ΊΙ πρόοδος τών Κινέζων

Ποιος θά έπίστευέ ποτέ ότι ή πανώλη θά 
ιατρεύετο, οτι θά κατενικώντο αί μεγάλα·, έκεί- 
ναι επιοημιαι. τών οποίων ή ιστορία αναφέρει 
τάς φοβερά; καταστροφή; : Καί όμως ιραίνεται 
ότι ή νεωτέρα επιστήμη έθριάμβευσεν επί τέ
λους τ-ής άσθενείας. Τό Ινστιτούτου Παστ'ερ 
παρεσκευασεν ορρόν ό όποιος έθαυματούργησεν 
εις τήν Κίναν μέ τά επιστημονικά πειοά- 
ματα τοΰ κ. Γιερσέν. Άπό τή; ένοεκάτης λήξάν- 
τοςΑύγούστου είχε θεραπεύσει νέον προσβλη- 
θεντα ύπό τή; πανιόλη; καί καταδεδικασμένον 
εις θάνατον. Αί ενέσεις τοΰ ορρού έπανελή'ίθη- 

ι λίαν ευχά- 
τ-ής Γαλλίας εΐ; Χόγκ-Χόγκ 
ον υπουργόν, οτι μετά τήν 

κ. Γιερσέν ό κ. Σχός έξηκο- 
άς ενεσεις έπί δύο καθολικών ίεεο- 

ύπό βουβωνικής 
. Ό

σαν καί τά αποτελέσματα υπήρξαν 
ριστα. 'Ο πρόξενος *.............
έκοινοποίησεν είς · 
άναχώρησιν τοΰ 1 
λούΟησε τ: . ' 
σπουδαστών, προσβληθέν τ<·>ν
πανιόλης. Οί μαθηταί είσιν έκτος κινδύνου.
1 ιερσεν μετεβη εν Αμουά έμεινε·/ αύτόθε δέκα 
ήμερα; καΤ άς έπέτυχεν είκοσι·/ ίάσεις έπί 
είκοσι δύο κοουσμάτων.

γώτερον έν τούτοι; άξια·, μελέτης.διότιάποκαΰ,ύ- 
πτουσιν ενδομύχους άρχάς. τά ήθη, τόν τρόπον 
του σκεπτεσθαι. καί τοΰ ύπάρχειν τών μάλλον ή 
ησσον απομεμακρυσμένων πατέρων ήμών. Τό 
βιβλίον ολόκληρον τοΰ κ. Βερανζέ Φερέ αποτε
λεί θαυμασίαν απόδειξιν τής δικαίας ταύτης έκ- 
τιμήσεως. II έκτασι; αύτοΰ δέν επιτρέπει ολι
γόλογο·/ έπίκρισιν. ούχ’ήττον όμως, είναι ανάγ
κη έν ολίγοι; νά καταδειχθή τό εύφυές αύτοΰ 
σχεο·.άγραυ.μα. Οϋτω χάριν λόγου,ερευνών τούς 
Λόγους τών προλήψεων είς ιόρισμένας τάξεις 
αγαθοπίστων, ό κ. Βερανζέ Φερέ περιωρίσθη τό 
πρώτον =■; απλήν άφήγησιν παραδειγμάτων τά 
όποια ήδυνήθη νά σταχυολογήσ-ή έν τή Προ- 
βηγγία γή γενετείρα αύτοΰ γή. Μετά' τούτο 
ετράπη είς όμοίας τοιαύτας έρευνας ύπό άλλου; 
^αρεμφερεϊ; ορίζοντας αναγόμενους κατά τό 
εοικτον εις τό άπομεμ-ακρυσμένον παρελθόν, 
τέλος, επί τή βάσει τοιούτων στοιχείων διετύ- 
πωσε κρίσεις καί έκτιμήσεις, έπεχείρησε νά 
καθορίση τήν αρχικήν αιτίαν πάσης λαϊκής εύ- 
πιστιας, πάσης προλήψεως καί παρακολουθών 
αυτάς από αϊώνος είς αιώνα περιέγραψε τά; δια- 
οοχικα; μεταμορφιόσει; ά; ύπέστηοαν αναλόγως 
τής φύσεω; τών λαώ/ν, τοΰ χρόνου, καί τοΰ 
τοπου. Εύ’κο/,ον είναι άλλως τε νά έννοήση τι; 
τήν ποικιλίαν καί τό πολυάριθμον τών θεμάτων 
τή; υ,ελέτης ταύτης. ήτι; αποτελεί μικρά·/ 
εγκυκ/.οπαιδείαν τή; εύπιστίας μεθ’ ή; παριστά- 
μεθα εί; τήν άνέλιξιν τοΰ ύπερφυσικοΰ. ’Αλλ’ 
είτε έκτίθησ·.·/ ό Φερέ τάς ιδέας του έπί τών 
παγκοσμίων προλήψεων, τών π 
ιδία το ίΐντΰματα, τα Στοιγιτά.
■laxac, είτε ένδιατρίβει περί τήν άνάλυσιν τών 
ευφαντάστων ιδεών τή; ύπάρξεω; δρακόντων, 
οφεων παμμεγΐστιον, σειρήνων, άνακινουμένων 
βράχων καί μυστηριωδώ; σειόντων τάς κεφαλάς 
αγαλμάτων, ό συγγραφευ; έκδηλοϊ αδιάσειστο·/ 
κκί αμετάτρεπτον άπόφασιν ν' άπόσχη πάση; 
θρησκευτική; ή πολιτική; έκτιμήσεως.

Δέν ήθέλησε νά κρούση πρός ούδεμίαν θρη
σκευτικήν αρχήν, δέν έπέκρινε δόγματα, έξέ- 
θετο μόνον ιδέας απολύτως έπισσημονικοΰ χα- 
ρακτήρος, ή δέ σιόφρων αϋτη έπιφύλαξις προσ- 
τίΰτ^ι·/ ιδιαιτέραν άξίαν εις τούς ' δύο τούτου; 
τομους. οί όποιοι είναι πλουσιωτατοι, οι; είναι 
ευνοητον. είς επαγωγά κεφάλαια, είς έπεισόδια 
οιδακτικά. καί εί; διηγήσεις ενίοτε περιέργους, 
αλλά μεστά; πάντοτε ένδιαφεροντος. έπιστημο- 
νική; μαθήσεως καί φιλοσοφικής παρασηρητικο- 
ρητο;.

Ί) πλούτος
των "Αγγλων καλλιτεννών* * ·»

-χ>αθΕχοα£ν<·>·?
Γ/’ύ; Ζίρνκο-

αιθούσης τής παλαιάς φ"λης του καί έν τώ 
όποίω καθ’ ήμέραν άπεσφράγιζε τήν ογ
κώδη ά/.ληλογραφίαν τών πενήτων.

Τήν ήμ.έραν εκείνην γινώσκων ότι ο κό
μης δέ Κουτρά εύρίσκετο πλησίον της μη- 
τρός του. δέν έβιάζετο, άλ.λ’ έχασομερησεν 
ολίγον εϊς τά γραφεία, είτα άνοίςας τήν 
θύραν τής συγκοινωνίας ήτις ήγεν είς τό 
σπουδαστήριο·/ του, ειτήλθεν εις τά ιδιαι- 

ς κυρίας Μέσλερ. '() ~ί- 
τούς βηματισμούς αύ- 

οπισθεν 
καί φωνή προερχομένη 
4...... —’*·ι προσέβαλε τό

’ . ’ « ,,, [Λΐζραν γε’.τον.ζην αιΟου- 
τοΰ σπουδαστηρίου άπλ.ή 

ί ό υιός τη 
ώμίλουν μετά, ζωηρότητος. καί αί 
λέξεις, άς ήκουσεν ό κ. Έλιφάς. έκίνησαν 
τό ένδιαοε'οον του τόσον σπουδαίως, ώστε

* * , Τετεινε προσεκτικωτατον ους.
— Έν σ-ννόψει. ελεγεν ή κυρία Μέσλερ 

ή έρις αύτη δέν πηγάζει έκ σοβαράς τίνος 
αίτιας.καί ανάγκη πάσα ή ύπόθεσις νά. δι- 
ορθωθή. Δέν θέλ.ω νά έχη αύτη συνέπειας.

—Εΰκολ.ον είναι νά. ομιλ.ή τις ουτω ύπέ
λαβεν ό Βαλεντίνος, τοΰ οποίου ο τονος. 
σ·/νήθως θωπευτικός, αντήχησε·/ οςυς καί 
πείσμων. άλ.λ’ όχι καί νά έφαρμόζη τούς 
λόγους αύτούς. Άλλως δέν πρέπει ν’ άνα- 
μένη τις άπό έμέ τόν προσβλ.ηθέντα τήν 
πρότασιν τής συμ-φιλιώσεως’ άς προτεί·/-/, ο 
κ. Ρέδελ.

σπουδαστήρ 
τέρα δωμάτια τηι 
χύς τάπ-ης ' ’ , , ...
τοΰ ύποκώφους, ή θύρα εκλείσθη 
αύτοΰ άθορύβωι 
έκ τοΰ γειτονικού δωματίου 
ους του. Είς τήν · 
σαν, ήν έχώριζε 
.τορπερα, ή κυρία Μέσλερ και 

.......ζωηρότητος, καί

κυρίας Μέσλερ

'ν·

■ρώτα·.

II έκ Αυι'ον αποστολή πρός μελέτην τήί 
εμπορική; Κίνα; όσημέραι άποδεικνύετα: ασφα
λέστατη. Κατά τού; οημοσιευΟέντα; τελευταίους 
εμπορικού; πίνακας σχετικούς πρός τήν Κίναν, 
μόνον τό αύτοκρατορικόν τελωνείο·/ τοΰ Τσοΰγκ- 
Κιγκ παρουσιάζει σύνολον εργασιών 1:! εκατομ
μυρίων άέλων έν ετεί 1895. Έάν παραδεχΟώ- 
μεν έχοντες πάντοτε ύπ’ ίψεί τήν έπίτήμον 
εκθεσιν τοΰ Τελωνείου, οτι τά εκατομμύρια 
ταϋτα ϊσοουναμοΰσι περίπου πρό; τό δέκατο·/ έν 
γένει τής πραγματικής αιτίας τώνδιαφόρων ειδών 
φθάνομεν εϊς συμπεράσματα λίαν' ευνοϊκά 
ύπέρ τής εμπορική; τών Κινέζων προόδου καί 
δράσει»;.

Ά<>·ν·αιο3.ονικά.V ·« I

Αί σΐοοΛιίόεκ·

< · κ.Μ.Ε.Γυνε έκοινοποίησεν είς τήν ί·/ 11α- 
ρισίοις’Ακαδημίαν τών επιγραφών λίαν ένδιαβε- 
ρούσας ιστορικά; παρατηρήσεις'του έπί τή; παρά 
Ρωμαίοι; λατρείας τών αιγυπτιακών θεών. Κατά 

τήν γνωστοποίησιν ταύτην. ή αποδιδόμενη έν 
Αιγύπτιο λατρεία τής Ίσιδος και τοΰ Σεράπιδος, 
είχε διαδοθεί καί έν αύτή τή Ί’ώμη. π'οιήσασα 
μέγαν αριθμόν προσήλυτων. Κατά την γνώμην 
τοΰ κ. Γυνέ ή Αύτοκρατορία άνθίστατο πάση 
δυνάμει κατά τ-ής επιδρομής τών αιγυπτιακών

Ο ιατροςΒερανζέ-Φαρώ γνωστός είς τόν επι
στημονικόν κόσμονενεκα τών πολυαρίθμων αύτοΰ 
ιατρικών δημοσιευμάτων, κατέχει διακεκριμένη·/ 
θ?σιν μεταξύ τών έν τή ιατρική έπιστήμή δια- 
πρεπόντων. Τά έργα αύτοΰ έπί’τών παραμυθιών 
των παραδόσεων καί τών προλήψεων τοΰ λαού, 
τυγχάνουσι τής γενικής έπίδοκιμασία; τών εΐ- 
Οικω; περί ταϋτα ασχολούμενων. οϊτινες ανευοί- 
σκουσιν εις τού; δύο ογκώδεις αύτοΰ τόμους, 
τήν αύτήν τελείαν μέθοδον, καί τήν αύτήν 
επιστήμην ήν ηδυνήθησαν νά διακρίνωσιν εί; τα 
προγενέστερα σνγγράμματα τοΰ ακαμάτου έπι- 
στήμονο; άνιχνευτοΰ.— Αρχόμενος τοΰ σπου
δαίου τούτου έργου Οπερ συνοψίζει σκέψεις και 
μελετάς τεσσαράκοντα έτών» ό συγγοαςεύ; άνέ- 
λαβε νά εκθέση τά; ιδέα; ύφ’ ιόν διαρκώ/; έφω- 
ταγωγήθη έν τή έκτελέσε·. τ-ής πνευματικής 
αύτοΰ έπιχειρήσεως.

II πρώτη σκέψι; ήτις γεννάται, μάς λέγε·., 
όταν ακούωαεν νά γίνεται λόγος περί ποο/.ή- 
ψεων και ευπιστία; τοΰ λαού, δέν είνε βεβαίως 
ότι οί τοιαύτας τρέφοντες ιδέα; είσίν άνθρωποι 
εύφυεΐς. Καί όμως, όταν συλλογισθή τις ολίγον, 
φθάνει είς τό συμπέρασμα, ότι όσον και άν φαί- 
νωνται άτοπο·, αί σκέψεις αύται. είναι ούχϊ όλι-

Ο τελευταίο; πρόεδρο; τή; Βασιλικής 'Ακα
δημία;. σίρ Ιωάννης Μιλλέ κατέλιπεν είς τού; 
κληρονόμου; τουί,50(1.11(1(1 περίπου φράγκα'τοι- 

τ'··άλάχιστον είναι τό ποσον.έπί τοΰ οποίου 
επληρωσαν ούτοι τά κληρονομικά δικαιώματα. 
'(> αμέσως προκάτοχος τοΰ Μιλλέ. λόρδος Λέΐ- 

των ήτο ολιγιότερον πλούσιος’ μόλις είχεν έξοι- 
κονομήση I .?5(ϊ,(|(|() φράγκων. Πτωχότερος 
όλων ήτο ό πρόεδρο; τή; Βασιλική; Ακαδημία; 
ό σίρ Θωμά; Αώοενς. Εί; τόν θάνατόν του εύρέθη 
κάτοχο; μόνον ιΙΚΙ,ΟΙΚΙ φράγκων, άτινα υ.όλις 
έπήρκεσαν οπω; καλυψουν τά χρέη του.' Καί 
όμω; ή ζωγραφική έν ’Αγγλία είναι έργον έπι- 
κερδέ; πολλάκις. έάν κρίνη τι; αύτό έκ τών επο
μένων αριθμών, τού; όποιους εοημοσίευσεν έ- 
σχάτως αγγλική έφημερί;. '(> χωρόγράφος Τόρ- 
νερ κατελιπε .1../(ΜΙ.(1(10 φράγκων, ό .Χανδνερ. 
όστι; έζωγράφιζε μόνον ζώα κατέλιπε ί εκατομ
μύρια. Πρό τινων δέ μηνών άπέθανεν ό Έ- 
οουάρδο; Άρμιτάζ, όστις δύναται νά Οεωοηθή 
>■>; ό Κροϊσος τών άγγλων ζωγράφων. Ή περιουλ 
σια κυτου ητο πολλώ μάλλον άξιοσημείιοτο; άα- 
φοτερων όμοΰ τής τοΰ Αανδνερ καί Τόρνε; -ηνω
μένων. διότι άνήρχετο αΰτη εις οκτώ εκατομ
μύρια. Δυνάμεθα νά άναφέρωμεν καί τόν Εδ- 
δγ'/ϊν Αόγκ. οΰτινος οί κληρονόμοι διενεμήθη- 
σαν εν ετει 1891 δύο. ώ; έγγιστα εκατομμύρια.

— Σύ έπρ’ωτάρχισες ύπέλαβε ζωηρώς 
ή κυρία Μέσλερ... γινώσκω τοΰτο καλώς.

— Ποιος σοί τό είπε :
Απειλή συγχίσεως διετρανώθη είς τό 

ύφος τής κ. Μέσλερ.
— Μήπω; 

πουν τοιοϋτον τι ; Άγνοεϊι 
λοΰ είμαι ένήμ.ερος τών π| 
θρικών σου διαθέσεων ! 
χρονολογείται άπό τους 
πάντοτε έκρινα ύπό λίαν 
τήν έχθροπάθειάν 
πον, ον άγαπώ ; 
είναι φίλη μ.ου.

— Μήπως έγώ 
του ! ή μ.ήτηρ 
τούτου ανθρώπου 
της ύποθέσεως ήμών. 
κάνω παρά. μετά, τοΰ 
λόγος επαρκής, όπως μ.ή 

ής προσβληθείτης

ς ειχον ανάγκην νά. μοί εϊ- 
τι : Ά—/οεϊς. ότι προ πολ

φός τόν Ρε'δεΛ έχ- 
Λύσή ή ιστορία 

; Σοβινύ... Άλ.λά. 
δυσμενές πνεύμα 

■ρός άνΟρω- 
ιοίου ή μήτηρ

κατάστασιν νά γνωμ.οδοτήσωσιν επι ζη.η- 
μάτων τιμής.

— ΊΙ οωνή τής Κυρίας Μέσλερ ά- 
πε'βη σοβαρά.

— Είσαι βέβαιος, οτι έν πή περιπτώ- 
σει ταύτη. ήτις σέ αφορά πρόκειται περί 
τιμής.

— Τί εννοείς μέ τοΰτο :
— Αύτό σημαίνει.ότι ή τιμή δι’έσέ έ

πρεπε πρό πάντων νά συνίσταται είς τό 
έξής’ νά έπανορθώτης δήλα δή το κακόν 
τό όποιον έκαμ.ες. άντΐ νά κινδυνεύτης νά 
τό έπιβαρύνης. Τούτο σημαίνει ότι είς τήν 
διένεξίν σου μετά, τοΰ Ρέδελ σύ ήσο ό ένο
χος. Γούτο σημαίνει ότι σε 
ένταΰθα ούχί ϊνα σοί ζητήσω 
συνδιαλλαγής, άλλά. διά νά. 
τούτο, διότι αύτή είναι ή

— Ό Βαλεντίνος ήρχ'τε νά γ
— Αύτό είναι νόστιμο·/, ε’ 

αλήθειαν. Μέ διατάσσεις νά. 
νώπιον αύτού τού κυρίου, 
τεύεται την γυναίκα μ.ου. 
ίσως καί έραστής της.

— Ψεύδεσαι κα 
ψεύδεσαι !

— ΊΙ φωνή τού Βαλεντίνου έτρεμε·/ 
ύπό οργής.

— Νομίζω ότι είσαι πολύ αυστηρα μέ 
έσ.έ μ.ητέρα μ.ου. Τό σέβας τό οποίον τρέφω 
πρός σέ είναι μέγα. άλλά τό ύποβάλλεις 
είς μ.εγίστην δοκιμασίαν.

— Έάν μ.έ έσέβεσο, θά μ.οι τό άπε- 
τράκτως. Τί άξίαν έχουσιν οί 
Δέν με έξαπατα πλέον ή ύπο-

1 αύτών γλυκύτης. Σέ ήγάπησα 
άλλά σύ έπροσπάθησες διά. παντός 

, ν’ άποξενώσης τήν καρδίαν μ.ου. 
άτησες πολλάκις. άλλά. δέν 

θά υ.ε άπατήση; άκόμη κκί τήμερον. Ίσχυ-

προσεκάλεσα. 
ώς χάριν νά. 
σοΰ έπ·.ί/Ζ/.ω
Οε~λησϊς μου. 

’ γε/.?..I · ,
ιπε μά. Την 

υποχωρήσω έ- 
ό όποιος έρω- 
ό όποιος είναι

το γ·.·/ώσκ=·.ς ό·

< σου
καί

ταυσην
τοΰ ό-

ίζω τήν μητέρα 
εσσαρακονταετοΰς 

κοινόν υ,ετά 
Έγώ δεν εχω νά 
Ι’ε'δε/.. Δέν είναι δέ 

ζητήσου ίκανοποί- 
ησιν τής προσ^ληΟείτης φιλοτιμίας μου. ή 
περίπτωσις ότι εχει ακόμη τήν μ,ητέρατου.· 

— ΙΙοία ϋβρις τέλος πάντων !
— Μέ προσέβαλε διά τών προσβ/.ητι- 

κωτέρων φράσεων. Τί θέλετε- ύπάρχουσιν 
είς τάς εκφράσεις του λόγοι δικαιολο- 
γοΰντες τόν φόνον δέκα ανθρώπων. Καί θέ
λετε νά οπισθοχωρήσω : Δεν =·ναι δυνατόν.

— 11 ρό πάντων ’πές ότι δέν θέλ.εις νά. 
όπισθοχωρήτης.

— Βεβαίως δέν θέλ.ω. Τί θά. έσκέ- 
π-.οντο οί μάρτυρες μου :

— ΙΙροτιμάς τήν γνώμ.ην των άπό τήν 
ϊδικήν μ.ου :

— ΊΙ ίδική σου δέν είναι πεφωτι
σμένη. ’Αγνοείς περί τίνος πρόκειται. Έκ
τος δέ τούτου, αί γυναίκες δέν είναι εις

γνωρ 
Όϋ 
δέν ί/ι

δείκνυες έμ: 
λόγοι σου : 
κριτική 
πολύ. : 
τρόπου 
Πρόσεχε, μ.έ ή

ρίζεσαι ότι δέν είμαι καλά, πληροφορημένη, 
•ρίζω όλ,α τά κρυοά τής α

ς ύποθέσεως. μ.οί υπέδειξαν όλα 
„...ικά αύτής ελατήρια.καί επειδή δέν 

> καμμίαν άμ.φιβολίαν ότι παίζεις κακό
■ άποφασισμένη νά. μ.ή σου έπι- 
τόν παίξης.

— "Ακούσε λοιπόν πολύ περίεργος δέν 
είμαι, άλλά θά έπεθύμουν πολύ νά μάθω 
Τώς θά. τό καταφέρης.

— Θά τό μάθης. Σοΰ δίδο> τόν λόγον 
μου.καί ξεύρεις ότι ουδέποτε ήθέτησαν αύ
τόν’έάν δέδέν σεβασθής τήν θέλ.ησίν μ.ου καί 
ποοβής χωρίς έγώ νά σοΰ τό επιτρέψω, 
δέν θά σέ ξαναϊδώ έφ’ όρου ζωής.

Ό Βαλεντίνος έκτύτησε δυνατά τόν 
πόδα καί μ.έ τόνον αύθάδους ειρωνείας.

— Νά μή με έπανίδης ! Τότε εύχήθη- 
τε νά μ.ε φονεύτη ό Ρέδελ. θά ήνε 

τό πράγμα.
— Θά ήτο άπλούστερον καί 

τερον ! Άλλά δέν θά. συνέβαινε 
αυτό. Κατά μοιραία·/ σύμπτωσιν 
νει συνήθως ώττε οί κακούργοι 
σύ. νά φονεύουσι τους τίμιους 
όπως είναι εκείνος. Καί δι’ αυτό 
δέν θε'λω νά μονομαχήτητε. Όχ 
σοΰ άπηγορεύω νά μονομαχήσ-ης, 
σοΰ έπιβάλλω νά έκλειψης επί εν 
στον έτος.

άλλ’ έγώ -"/ωρί: 
θλίας ταύτη 
τά. μυστ 
?χω τ.
οόλο. είμαι 
τρέψω νχ τ·

Σοΰ

άπ'λού-

δικαιώ- 
βεδαίως 
συμβαί- 

οπως είσαι 
ανθρώπους

ακριβώς
·. υ.όνον 

ά/,λ.ά. καί 
τού/.άχι-

— Καί ποϋ νά πάω—είς τό μονα
στήρι :

—.Όχι θά πας είςτήν θαλαμηγόν σου. 
μακράν πολύ, μεταξύ ούρανοϋ καί θαλάσ
σης. διά. νά. συμμαζευθής, νά. μ.ετανοήσης 
καί πρό πάντων δε διά νά άφήτης νά άνα- 
π·/εύσωσι έλευθέρως τά θύματα τά όποια 
τυρανεϊς έδώ—τήν γυναϊκά σου καί .... 
τήν άλλην.

— Τήν άλλην :
— Ναι. την δυστυχή έκείνην ήν διαρ

κώς πολιορκείς μ.έ τά.ς ένοικείους ένοχλή- 
σεις σου. τήν όποιαν μ.έ είχες ύποσχεθή ότι 
θά. άφινες :r.<Tr/vi καί τήν όποιαν έπιμένεις 
νά καταδιώκης.

—Ό Βαλεντίνος ύπέ/.αβε μ.ετά. θυ- 
μ.ού :

— Καταδιώκω : . . . Τί ξεύρεις έσύ 
περί αύτοΰ :

— Αύτή ή ίδια μ.οΰ τό’είπεν, ή ίδια 
αύτή έδω, τώρα, πρό ενός λεπτού. Ήλθε 
μέ τήν γυναίκα σου καί μ.έ ειδοποίησε μ.οί 
«όμολό—ήσε τό παν. μέπαρεκάλεσε . . .

Είς αύτάς τάς λέξεις, νέφος έπε- 
σκότισε τούς όφθαλμ.ούς τοϋ κ. Έλιφάς. 
ΊΙ λογομαχια αΰτη είχε λάβει τοσοΰτον 
ταχεία·/ καί όρμ.ητικήν άνάπτυξιν. ώστε ό 
νερών είχε μείνει όρθιος έν μέσω τού σπου
δαστηρίου. ακίνητος, καί άκούων κατ’ άρ
χάς μ.έν μετ' άποστροφής. είτα μ.ετά θάμ.- 
βους. τάς διαμ.ειφθείσας έξηγήσεις μετά 
τού Βαλεντίνου καί τής κυρίας Μέσλερ. 
Κατά, την <ορα.ν έκείνην <όχρός, μ.ε όφθαλ
μ.ούς τεθολουμένους. μ.έ τρεμούσας χείρας. 
δέν ήκουε πλέον, διετέλε; ύπό τό βάρος 
τής τελευταίας ταύτης φράσεως «.I όη/ 7/.ι'- 
Bfifr μί τήν γνναΐχτί m<v χαι μί τΐΛιηιιίη- 
»σι. μοί ώμ< .Ιάγητττ τα ,τάχτα.μτ τταμτχτϊ- 
η.Ιίσί». ΊΙ κόμ.ησσα δέ Κουτρά.. κα: ή 
κυρία Κλεμάν έφθαναν πρώτα: . . . Λοι
πόν ή «ά/,/.η» τό θύμα τού Βαλεντίνου ήτο 
ή νύμφη του. ήτο ή Σελίν. Καί ό άθλιος 
αύτός, ό κακούργος εκείνος,τόν όποιον πε- 
ριεφρόνε: τον οποίον έμίσε·.. ήτο έκεί παρόν 
καί αύθαδίαζε πρός τήν κυρίαν Μέσλερ. 
τήν εύεργέτιδά του. έμενε·/ ακλόνητος εις 
τούς σκλ.ηρά σχέδιά του, καί ώμίλει ύπερο- 
πτικώς άντΐ νά. δ·.ατ>πώνηταπεινής αιτιο
λογίας. Ό κύριος Έλιφάς έφερε τάς ψυ- 
χράς αύτοϋ χ/ϊρας έπί τού μετώπου, ό'περ 
έκαιε καί ένέπεμ.ψε στεναγμόν. Συγχρόνως 
ήκουσε τόν Βαλεντίνον νά. λέγη.

— Τ-ήν άγαπώ. τήν θέλω. Τίποτε δέν 
θά μέ έμ.ποδίση νά τήν άπολαύσω.

— Ό γέρων τότε άνηγέρθη μετ’ ακα
ριαίας ταχύτητος ! Έπροχο/ρησε μέ βήμα 
βαρύ: έσήκωσε τήν πορτιέρα, καί προβαλών 
πρόσωπον πελιδνόν ένώπιον τής κυρίας 
Μέσλερ καί τοΰ κόμητος οϊτινες έτρό- 
μαξαν.

— Καί έγώ. είπε, σέ βεβαιώνω ότι 
δέν θά τήν έχης !

— Έλιφάς. άνέκραξεν ή κυρία Μέσ
λερ. έδώ ήσο :

— Ναι.κυρία, ναι! ήμουν έκεί.
— Κάθησαι λοιπόν καί άκοΰς σταίς 

θύραιςτώρα : είπεν ό Βαλεντίνος, μ.έ ύφος 
είοωνικόν :» ;

— Ό κ. Έλιφάς, ώρμησε πρός τόν κο- 
μητα τοσοΰτον άποτόμ.ως,οιστε ή κυρίαΜε- 
σλερ ,έτέθη μ.εταξύ αύτών αλλ’ ό γέρων δέν



Δελτίον τών 'Ολυμπίων — ΜνΟιιττοριυ.ίι Βιβλιοθήκη

άπώλεσε τήν ψυχραιμίαν του ζαίμειδιασας 
μετά φυνρότητος.

— Ναι. κύριε κόμη’ κρυφακούω, διά 
νχ μάθω τάς ατιμίας σου ζχί σι ίμ.πζ- 
δίσω νά έζτελέσης αύτάς.

— Έτεινε προς τον κύριον δέ Κούτρα 
απειλητικόν βραχίονα, ζχί άτενίζων προ: 
αύτόν μετά σκυθρωπότητος ά'μ.χ ζχί έ- 
νεργέίας.

— Δεν θχ μονομαχήσατε μετά τοΰ 
συνταγματάρχου Ρεδέλ, έγώ σάς διαβε- 
βαιώ, ζαί Οχ έζλείψετε.

— Δια πολύν χρόνον, ήρώτησεν ειρω
νικός ό κόμης ;

— Διχ πάντοτε

ζαί τής ίδιζής σου ζαί τής ίδιζής μου. 
Όταν είσήλθον ενταύθα ή τύχη μου τόν εί- 
χεν ήδη πχρχδώσει εις τήν εξουσίαν μου. 
Ήδυνάμην ζατά προαίρεσιν νά τόν σώσω ή 
νά τόν καταστρέψω. ΊΙ ταπεινοφροσύνη 
του. ή αγνωμοσύνη, ή σζληρότη, του μοί 
έπέβχλον τήν άπόφασίν μου ζαί τόν ζατε-
δίκασα.

— Σύ : άνέζρ 
περίφοβος. Συ Έλι 
ίπποτιζώτερος ζχί 
θρώπων : Σύ, ό 
ζωής :

— Ναι. έγώ!
— Καί έάν σέ

της

—■ Ό Βαλεντίνος ήσθάνθη κρυε^όν 
τρόμον εϊσδύοντα μέχρις όστέων, Άλλ ητο 
γενναίος. ΊΙθέλησε νχ τηρήση ύπερήφανον 
στάσιν.

—- Μητέρα μου. έσο ήσυχη τώρα. 
Ιδού ό κύριος Έλιφάς, όστις Οχ σέ άπαλ- 

λάξη άπό τό οχληρόν πρόσωπόν μου. 
Χχίρε μήτερ μου. Κύριε σας προσκυνώ.

— Ό κύριος Έλιφάς δέν χπήντησε 
παρά μόνον

— Υγιαίνετε.
— Βαλεντίνε, Οά έπανέλθη. άνέζραξεν 

ή κυρία Μέσλερ. Ελπίζω άκόμη ότι Οά 
συνέλθης καί Οά διορθωθής.

— Διατί νά λάβετε τόν κόπον. Αφού 
ό κύριος Έλιφάς σας έγγυχτχι περί έμοΰ, 
είπεν ο ζόμης ιταμός. Έχετε εμπιστοσύ
νην εις την υπεροχήν του.

— ΤπεζλίΟη ειρωνικότατα καί γελά- 
σας σζρδων.ζόν γέλωτα. έξήλθε.

— Ό κύριος Έλιφάς ζχί ή κυρία 
Μέσλερ έμειναν μόνοι, έπ! εν λεπτόν τής 
ώρας σιωποϋντες ζχί παρατηρούμενο: ά- 
μοιβαίως. Ό γέρων έπεσεν επί πολΟρόνας. 
μέ έσζημμένην κεφαλήν, μέ τούς βραχίονας 
παραλυμένους, έφαίνετο καταβεβλημένος.

— Τέλος ή μήτηρ τοΰ Βαλεντίνου έ
λαβε τήν χείρα τοΰ άφωσιωμε'νου φίλου της 
ζαί ήρώτησεν.

— "Ηζουσες τί μου είπε :
— Όλα.
— Μ ή νομίζης ότι ήΣελίν...
— Περιττή πάσα έξήγησις. διέζ.οψεν 

ό κύριος Έλιφάς. Γνωρίζω ότι ήλθεν η 
ιδία, ζαί έζήτησε προστασίαν εναντίον τοΰ 
αθλίου αύτοΰ... Τούτο σημαίνει ότι τόν 
άπεχθάνετχ: ζαί εννοεί νά χωρίση. Δέν δύ
ναμαι νά αισθανθώ δΓ χύτην παρά οίκτον 
ζαί εύσπλαγχνίαν... Είναι γυνή τίμια. α
γαθή αήτηρ ζαί θά την εκδικηθώ.

— Πώς j
Δέν ηζουσες τί ειπον : ό κύριος δε 

Κουτρά δέν θά μονομαχήση ζχί θά φύγη.
ΤΙ κυρία Μέσλερ ώχρίασε.
— Θά ϋπαζούση άρά γε εις εσέ πράτ- 

των έζεϊνο, τό όποιον ήρνήθη εις εμέ :
'<) κύριος Έλιφάς ήγέρθη. Δέν ήτο 

πλέον καταβεβλημένος, ούτε σκυθρωπός, 
άλλ’ επιβλητικός ζαί τρομερός. ΊΙ-.ένισε 
την κυρίαν Μέσλερ μέ οφθαλμούς, ένθα ου- 
δεμίχ πλέον ύπηρχεν έκφρασις. Καί. διά 
φωνής, ήτις έδόνισε τάς χορδάς τής καρ- 
δία; τής γηραιχς φίλης του.

— Κατά τήν ώραν ταύτην. είπε δεν 
είναι πλέον κύριος τής θελήσεώς του. Δια
τελεί ύ.πό τό κράτος χειρος ισχυροτέρας

παρεζάλουν 
πρός αυτόν ευμενέστερος ;

— Θά σοί τό άποποιηθώ. 
προφυλάξω από μεγαλητέρας όδύνας, άπό 
βαρυτέρας τύψεις συνειδότος.

— ’Αλλά δύναμαι νά τόν προειδο
ποιήσω. νά τόν καταστήσω προσεκτικόν: 
Νά τόν ύπεοασπίσω.*,

— Φεύ οποία άγχθότης. αιώνια απάτη. 
Γνωρίζεις τήν έζτασιν τών παραπτωμά
των εις τά όποίχ περιέπεσεν ό κακούργος 
ούτος. ζαί μέ όλα τούτα, τρέμεις άζό^κη 
δΓ αυτόν. Τώρα εδώ δε σέ ήπείλει. ήσο 
ζαταγαναζτημ.ένη. ζαί επειδή βλέπεις ότι 
ή τιμωρία έπικρέμαται τής ζεφαλής του. 
ονειρεύεσαι νά τόν προστατεύσης. Δέν α
γνοείς ότι, εάν σωθή. θά ήναι διά τήν δυ
στυχίαν τών άλλων ζαί τήν ΐδιζήν σου. 
Καί έν τούτοις. έν τω πυρετό τής άφοσι- 
ώσεως, λησμονείς 
ύπ’όψει 
θης. 
εσέ’ 
ρε·.ς

νά

διά

φανή

τω πυρετό τής άφοσι- 
•ό παν. μή λαμβάνουσα 

τό ζαζόν τό όποιον θά πά- 
θά είμαι σταθερότερος άπό 
τίμιος άνθρωπος, σύ εΐξεύ— 

ζαλά. δέν ηδίζησα ποτέ 
έδιδον τήν περιουσίαν μου

άνευ δισταγμού συνθηκο
λογώ με τήν συνείδησίν μου. ζχί αποφα
σίζω νά καταστρέψω τό τέρας τούτο.

— ’Αλλά σύ όμιλεϊς καθώς έάν είχες 
εις τήν διαθεσίν σου μυστικήν τινα δύνα- 

,αθώς έάν μία έζ μέρους σου διαταγή 
όπως άποφασισθή περί τής ζωής ζαί 

τού θανάτου ενός ανθρώπου.
— Διαθέτω.άπό μίαν ώραν, τοιαύτην 

τινα ίσχύν. Όταν είσηλθεν εις τήν οικίαν 
σου. δέν ειχον παρά νά προφέρω δύο λέ
ξεις ζαί ό ζ. Κουτρά έσώζετο. Έγένετο ό 
ίδιος πρόξενος τής καταστροφής του. Τούς 
λόγους όμως τούτους δέν θά .ούς είπω.

— Τό ζαταπεπονημένον πρψσωπον τής 
ζυρίας Μέσλερ συνήλθεν ολίγον, 
ότι έβλεπε .πλέον φώς εις τό ; 
τούτο.

Έπρόζειτο άρά γε περί - 
θέσεως. περί τής όποιας ώμίλει 
Βουζαρέ έν τή επιστολή αύτοΰ τής πρωίας: 
Διέτρεχεν ίσως ζίνδυνον ή τιμή ή ή ζωή : 
είπέ μου τό έμάντευσα : Άποζρίθητι. σέ 
παρακαλώ’ πληροφόοησόν με. Μοί οφείλ.εις 
τούτο’ το μυστήριον αύτό μού ανήκει’ 
σκέπτεσαι λοιπόν νά ζαταχρασθής εμέ τήν 
ίδιαν :

Ί Ιρχιζε νά έξάπτέτα: άλλ’ό Έλιφάς 
παρετήρησεν αύτήν ρ^τχ ψυχραιμίας ζαί 
άμα ζαί ήρέμου όρ··ής.

Δέν θά μάθ-η,ς τίποτε.

παρά
Αλλα ' 
είμαι τ 
τούτο 

κανένα, θά 
ολόκληρον διά νά σώσω αθώα πλάσματα. 
Καί έν τούτοις !

άοά

Ένόμισεν 
μυστήριον

— Οϋτω λοιπόν. Άλλ’ έγώ θά τόν 
εϋρω αύτόν τόν άνθρωπον. Θά τόν κάμω 
νά όμιλήσν·,. Θχ ματχιώσω ό/.α σου τχ 
σχέδια.

— Δέν θά εχης κχιρόν.
Ή κυρία Μέσλερ άντεφάνη ύπερτέρχ 

έχυτής ζαί.
— Διά τήν ζωήν τοΰ τέκνου μου. 

είπε, θέλω πληρώση ότι ή ανάγκη μού 
επιβάλλει.

— ΙΙοϋ : πρός ποιον : "Οχι ! αύτός ό 
πλούτος σου θά ήνε ανεπαρκής. Ό ακατα
μάχητος χρυσούς μοχλός σου. δέν θά σοΰ
χ ρησιμεύστ,.

— ’Αλλά ποιος θά προσβολή τόν Βα
λεντίνον : κνέκρχξεν ή κυρία Μέσλερ έζτός 
έαυτής, ενεζα τής άπέλπιδος έπιμονής τοΰ 
Έλιφάς : Ποιος λοιπόν : Μήπως είσαι σύ 
ό ίδιος :

— Όχι ζυρία μ.ου, ούτε έγώ, ούτε ό 
υιός μου, ούτε τις τών γνωστών σας. τόν 
όποιον νχ έχη βλάψη, Εις χρωστος, "εν 
πτωχόν πλάσμα επίσης άνήθιζον όπως ζαί 
αύτός, άλλα ρ.άλλον δεδ*.ζα·.ολογημ.ένον, ώς 
όλιγώτερον εύτυχισμένον. θέλει έζτελέσει 
τήν άπα-β-ελθεϊσαν άπόφασίν. 'Αγνοεί ό 
ίδιος τί τεζταίνεται. δέν Οά μέ ϊδη, δέν 
θά τοΰ εϊπω τίποτε. Σκοτεινός παράγων 
τής ειμαρμένης, θχ φονεύτη,. διότι ποέπει 
νά φονεύση. Σύ θά λυ—ηθής έγζχρδίως, 
έγώ δέν θά έχω τύψιν συνειδότος. II εί- 
μχρμένη θά προνοήση περί τών ύποθέ- 
σεών μου.

— Άλλα δύνασθε άκόμη νά άπονεί- 
υ.ητε χάριν. Τώρα δά τό έλεγες. Έλιφάς. 
σέ ίζε-.εύω. φείσθητι τού Βαλεντίνου. Μή 
λ-ησμονής ότι τόν είδες νχ μεγχλώσ·(, υπό 
τά βλέμματά σου, ότι τόν έθώπευσας μι
κρόν πχιδίον. ότι ό Μέσλερ τόν ήγάπα, 
ζαί ότι τόν έχω ρ.ονάζριβον ! Συγχώρησε' 
τον. θχ διορθωθή. Θχ τοΰ ίϊπω τί έκαμες 
δΓ αύτόν. Θά σού είναι εύγνώμων ! Καί 
θχ τόν έπαναφέρωμεν εις τήν οδόν τοΰ Κυ
ρίου ! ‘Ι’εΰ ! ή μετάνοιά του ! τί ώραία 
προσφορά εις τόν Θεόν ! Έλιφάς μόνος ό 
Θεός δικαιούται νά πλήξη.'Μέ τί δικαίωμα, 
τόν άντικαθιστάς :

— Έγώ, δέν ζάμνω τίποτε περισσό
τερον παρά νά άφήσω τήν οργήν αυτού νά 
πλήξη. Έάν εύδοκήτη, νά σώσ-η, τόν υιόν 
σας. ζαί τούτο δύναται νά ζάμη. θά ζλίνω 
τήν κεφαλήν μου ενώπιον της θελήσεώς του!

— Άλλ' έγώ άνέζραξεν ή κυρία Μέ
σλερ κινούσα άπελπιστιζώς τάς χείρας. Θά 
είμαι λοιπόν έν γνώσει τού κινδύνου, χωρίς 
νά δυνηθώ νά πράξω τι όπως τόν προλάβω.

— 'Ορίστε, σού παραχωρώ τό τελευ
ταίο χαρτί’ σοΰ π 
θανότητα κέρδους. Προσπάθησε 
τήσ-(,ς πλησίον σου τόν υιόν σου 
πρωί 
ζατά πάσαν πιθανότητα 
μένος αύριον βράδυ, 
φύ-γη, τις οι

προσφέρω μίαν άζόμη πί
να ζρα- 

εως το 
ό Έέδελ 
άποθχμ-

Εάν ζχτορθώτη,ς τούτο, 
θά ήνε
Σελιν θχ ζατα- 

ί’δε εις ποιον έπίφοβον μέτρον, 
προ,ωρισμένον νά διαζυβεύση χίσθητώς την 
εύτυχίχν τοΰ υιού 
Κουτρά θά διάγη 
αύτή κινδυνεύεις νά έν 
αίσχη τά οποία δεν 
καλός ό επαγωγός,

η

δέ 
συ 
τά 

ό

σου, ή ζόμησσα 
οίζτράν ϋπαρξιν, 

■ροπιασθής άπό 
*;ν προβλέπεις, άλλ' 

ό πολύτιμος αύτός


