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Καί επειδή ό λόγο; περί τύχης, άγγέλλομεν
κατά καθήκον οτι ή πρωτεύουσα ήμών θά εύτυχήση. ίσως έφέτος νά έχη καί θέατρον όπωσούν
ύποσεοτόν. Ό κ. Συγγρός μεταρρυθμίζει πρός
τον σκοπόν τούτον μίαν αρχαίαν δωρεάν, προσ
δίδω·? εϊ; αύτήν χαρακτήρα θεατρικοί; ευεργετικώτερον. '() θεός τών θεάτρων δεν απέσσρεψεν
ακόμη παντελώς τό πρόσωπόν του α® ήμών
Μόνον ή καθαειότης οαίνεται όοιστικώς αποφασίσασα νά μα; έγκαταλείπη εϊ; τήν διάθεσιν τών
νοσηρών καί ακαθάρτων στοιχείων. Είναι αληθές οτι πολύς γίνεται κατ' αύτά; λόγο; περί αναζαινίσεω; τού σχεδίου τής πόλεως ύπό έποψιν
αρχιτεκτονικήν, αλλά διά τήν καθαριότητα ; περί
αύτής ϊσω; άλλοτε ! ‘Α; έλπίσωμεν. Τό μέλλον
άλλως τε μας άνήκει’ τούτο μάς έβεβαίωσαν οί
αίσιόδοςο: συντάκται τού εθνικού ανωνύμου εγγράρου τό όποιον έκυκλοφόρησε κατ’ αύτάς,
τούτο μά: υπόσχονται οί πολυπληθείς ύποψήφιοι τού Κράτους πρωθυπουργοί, οί πανταχόθεν
έπιζητούντες τήν συμμαχίαν τή; 'Ελλάδος έτεροεθνεΐς λαοί, και οί άκόμη καί πάντοτε άναμένοντες ευτυχεί; ήμιΰν δανεισταί!

Σπι·<>. Ξύνδας.— Έϊϊόοιιαίϊιαΐα φι

λολογική ίπιΟεώοηιής.

ΣΗΥΡΙΔΙί.Χ ΞΥ.ΧΑΑΣ

··

ΛΗΙΙΧΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Έκ τή; τελευταία; άπογραφής τών κατοίκων
’Αθηνών ζαί ϋεφαιώς πόεπει ν' άφαιρέσωμεν
τέσσαρα; ώς έγγιστα δεκάδας, αί όποΐαι έπνίγησαν. ω; μή ώφειλον. εί; τον προχθεσινόν καταχλυσιαόν. τόν πόώτον έπισυμβήντα. καθ’ όσον
τούλάχιστον ενθυμούνται οί πρεσβϋτεροι τών ήμετέεων άσσων άπό τού Δευκαλίωνος ! Ο προ
φήτης Χοιστογιαννόπουλο; προεϊπε την θεομη
νίαν. πρέπει ν αποδωσωμεν εί; αυτόν την οικαιοσύνην ταύτην’ έν μόνον δεν προεΐδε. τήν άκαοιαίαν άνάπτυξιν τών φιλανθρωπικών αισθη
μάτων. χάρις είς τά όποια τό μέγεθος τής συμ
φοράς Οά έλαττωθή κατά τό εφικτόν. Μέχρι
τής σήμερον κατεβλήθησαν τώ όντι ούχί πολύ
ασήμαντα ποσά διά την περίθαλψιν τών παθόντων. τών όποιων ό αριθμό: κατα δυστυχίαν εί
ναι πολύ μεγάλος. ΊΙ πρώτη συγζινηθεϊσα καρ
δία ύπήρξεν ή τού λαοφιλήτου ήμών Αναζτος.
όστις συνέπεσε νά έπιστοέψη εις τήν πρωτεύου
σαν του ακριβώς τήν προτεραίαν πής φο
βέρας θεομηνίας. Καθ’ όλου δέν συνεκίνησεν ή
μακρά εισαγωγή τού εθνικού προϋπολογισμού, ή
γενομένη ύπο τού ζ. Πρωθυπουργού, ζατά τό
λέγειν τού άνεξαετήτου τύπου, έννοεΐται οτι ή
επίσημος έοημεριδογρασία, απέδειςεν οτι καλ
λίτερος προϋπολογισμός δέν ήδύνατο νά γίνη.
«λ'εοΐς γνώμπις ra?c ανέίρώ.τινοις >ir γωρισμώ; μεγά.ίο;». Μέγας χωρισμός επικρατεί
ζαί είς τάς τάξει; τή; Αντιπσέ ιτεύσεως. ένθα
παλαίουσι στοιχεία αντίθετα, καί πόθο·, ποικίλοι
καιάναριθμητοι ελπίδες αναμένουσιν έν μειδίαμα
τής... τύχης.

Δεν είναι άνάγκη νά ύπομνήσωμεν τά έργα
τού Ξύνδα. οΰτε νά έκτείνωμεν έπικρίσεις ήμών
έπί τού απολύτως έθνικοϋ αυτών χαρακτήρος.
•να ύποδειςωμεν είς τό Ελληνικόν κοινόν όποιας
εχει ηθικά; υποχρεώσεις πρό; τόν κλεινόν Έλ
ληνα μουσουργόν. Οί άκαιροι έπαινοι, ζαί τά συ
νήθη εγκώμια, ούδεμίαν ϊχουσι σημασία» έπί
τού τάφου τοΰ Ξύνδα, διότι εζησεν έζεΐνος καί
άπέθανεν ούχί ώ; άτομον. αλλ' ιό; ένσαρκωσις
θείας δυνάμει·»; έχούσης ώρισμένην εθνικήν απο
στολήν. χχι διήνυσεν ολόκληρον τό επίγειον
αύτού στάδιον ύπό τούς εγνωσμένους εκείνους
όοους, οϊτινες συνήθως δεν είναι ευνοϊκοί είς τούς
προωρισμένους άπό γενετής νά ζήσουν διά τούς
άλλους. 'II τέχνη είς τήν καλλιέργειαν τής ό
ποια; άφωσιώθη, καί έν τή όποια εζησε καί έδοξάσθη, είναι ή μόνη κατάλληλος. όπως έξάρη
τήν γόνιμον καί μεγαλοφυά αυτού δρασιν. αί δέ
έπερχόμεναι γενεαί θά διδαχθώσιν ύπ αύτής ΰπόσην είχεν αξίαν έκεϊνο;. όστις ήτο ανώτερος
πάσης ανθρωπίνου αμοιβή;. Μόνον οί έξυπηρετούντες τά ανθςώπινα έχουν ύποχρέωσιν να επι
διώκουν τοιαύτκς άμοιβάς" έκεΐνοι οί οποίοι
λαμβάνουν τάς εμπνεύσεις αυτιών από ύπεοανθοωπίνων πηγών. βαίνουν ευθυ πρός τήν αθανα
σίαν καί κλείουν τούς οφθαλμούς χωρίς νά έκΦίάσουν παράπονα κατά τής αδιαφορίας τίόν συγ
χρόνων, διότι γινώσκουσιν έκ προοιμίων, ότι οί
άνθεωποι δέν ήδύναντο νά τούς εκτιμήσουν. Έν
αέσω τών εύγενών αύτού έςάρσεων, είτε συνθέ
των ε'τε μέλπων ύπό τόν ήχον τής άγαπητής
του κιθάοας, ό Ξύνδας δέν έβλεπε τόν κόσμον,
καί αίωροϋμενος μέχρι τού ιδανικού ύψους τής
τέχνη; ε/,ησμόνει ότι ήτο θνητός. Οτε οέ κα-

τήρχετο μέχρι τού ανθρώπου απεδεχετο τά χει
ροκροτήματα καί τάς παταγώδεις εκφράσεις τού
ενθουσιασμού, ώ;τόσα δώ;α π;οσφε;ομενα δΓ
αύτού εί; τήν τέχνην. 'Αδιάφορο; έν τοϊ; θρίαμ
βοι; ούδέποτε κατεοέχθη νά έννοήση ότι έλησμονήθη. διότι ή υπέοοχο; αύτού φύσις ήσθάνετο χωρίς νά έννοή ότι έξηρκει μόνη αύτή εις
έαυτήν. II σχετική αδιαφορία τών έχόντων εν
τολήν νά έπιδειζνύωσ: τάς έθνικάς δόςας, δέν έζημείωσε βεβαίως τόν δημιουργόν τούέθνικού με
λοδράματος, αλλ’ έταπείνωσε μάλλον τού; μή
έννοήσαντα;, καί μή δυνηθέντα; νά ΰψωθιώσ:
μέχρι; αύτοϋ I "Οπισθεν τού πενιχρού φέρε
τρου. οπερ περιέζλειε τό σκήνωμα αύτού. εϊπετο εύλαβώς ό θαυμασμό; ολοκλήρου τοϋ έθνου;. τόσω τό χειρότερον δΓ εκείνους, οί ό
ποιο: δέν έσχον τήν τιμήν νά συνακο/ουθήσωσι.
Q; συνθέτη; δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν. οτι ύπήςξε
κατ' εξοχήν ’Έλλην δοΰς είς τά; εμπνεύσεις
αύτού γνησίους εθνικούς ήχους. '12; οί μεγάλο:
ποιηταί έξέθαψε τού; θςσαυρού; τή; καρδία; του
καί απεδειξεν οτι ήσανουτοι αγνοί καί αμιγείς
πάστ,ς ετερογενούς επιρροής. Εί; τά τραγουδάκιά του ύπήρξε γλυκύ; κατβρθώνων νά συγζ.λονίζη τά; καρδίας τίών συγχοόνων του. διότι ήντλει τήν τεχνικήν αύτού αρμονίαν έκ τή; συν^ιοήσεω; αυτιών'γενόμενος όκατ’έξοχήν διεου.ηνεύς
τής ελληνική; μουσικής.
Δεν εγραψεν έργα κλασικά, τό είδο; του ητο
απλούστερον,φυσ·.κ<·'ιτερον.ή μουσική του ώμοίαζε
με τά κγειολουλουδα.ε’χε τό άρωμα τού βουνού.
Εί; τόν·· Γποψήφιοννή σύνθεσις έχει πρωτοφανή
καί απροσδόκητου πρωτοτυπίαν.Είνε αναμφισοήτητονότι το εργον αύτό θ’απυτελέση την γραμματιτιζήν τή; μελλούση; έλληνική; μουσική;.
Οί χοροί, ή θαυμαστή έκείνη μονωδία "Παντα
ενθυμούμαι έκεϊνο τό βεάδυ έμπεςιέχουσιν αμίμητον εμπνευσιν καί έξαισίαν τέχνην.
11 τεχνική αναλυσι; τών έργων τοϋ Ξυνδα
δεν είναι βεβαίω; εργον προχείρου ασχολήσεως.
οιότι είσι ταύτα αξίας πολύ μεγαλειτέρα; -χ:
ίχ',ν ϊσω; φαντάζεται τις. "Εν μόνον δυνάμεθα αφόβω; νά ίσχυρισθώμεν. οτι ή Ελλά; κπωλεσεν
έν τώ προσιθπιο αύτου τον πατέρα τής έθνιζή;
Μουσικής.
Ε8ΜΙΜΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΒΡΗΣΙΣ

ΊΙ ?<«»χή

Έχομεν τόσον άοθονον τό ύδωο από τίνος
χρόνου, ώστε δέν αισθανόμεθα τήν άνάγκην νά
προκαλέτιυμεν βροχήν διά τή; τέχνης. Άλλ’
ύπάρχουσιν οί άσχολούμενοι μετ’ ιδιαιτέρας
στοργί,ς είς τήν έξγνίασιν τού μετεωρολο
γικού τούτου Φαινομένου ζαί ούτοι θά ήσαν
λίαν ευτυχεί;, έάν ήδύναντο νά θαυμάσουν έν
σμιζρώ δ.τι ή φύσις παράγει μέγα καί έπιϊλητικόν. Αλλως τε. είς τάς δημοσία; συνδιαλέ
ξεις δέν θά ητο από σκοπού, έάν έδεικνύετο τζ.
βοήθεια τής πειραματικής διά τίνος μηχανισμού
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τό ύδωρ τοϋ ουρανού ρέει κατά τών κεφαλών
μα; μεταβαλλόμενου εϊ; βροχήν. Έν ολίγοι;,
οιατί. κα! πώς βρέχει : ΊΙ γενική έξήγησ·; οέν
είναι δύσκολος. ' Υπάρχει είς τόν αιθέρα ποσότη;
ύορατμοϋ, ήτι; πρό πάντων συμπυκνοϋται.
όταν κρατοϋσιν οί Νότιοι άνεμοι, εκείνο·,
δηλαδή, οί όποιο: πνέουσιν έκ τοϋ Ίσημεοινοϋ.
Εκεϊ κάτω τό θαλάσσιον ύδωρ άδιαλείπτως Οεομαινόμενον μεταβάλλεται τάχιστα εις υδρατμόν,
οστις ένεκα τ-?-; έλαφρότητος αύτοΰ αίρεται εί;
τά υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα. ’< ) αήρ
εν τούτοι; πλήρη; ατμών φέρεται συνέπεια τής
ατμοσφαιρικής κυκλοφορία; από νότον είς βορράν. καί κατερχομενο; βαθμηδόν φθάνει εί; τό
γεωγραφικόν ήμών πλάτος, ένθα επικρατούν ψυ
χρότερα ζαί ΰγρότερα ατμοσφαιρικά στοιχεία.'Ο
λίγον μόνον άρκεί νά έλαττωΟή ή ατμοσφαιρική
πιεσις,οπως μειωθή ή δύναμις.τήν όποιαν έχε: ό
αήρ τοϋ ν απορροφά τόν ατμόν.ζαί τοιουτοτρόπως
ό υδρατμό; συμπυκνοϋται καί πίπτει. Λυτή είναι
ή β?οΖ?ί· I'' ύ'δωρ τοϋ ισημερινού Ωκεανού μας
αποδίδεται.Τά παραποτάμια φέρονται είς τούςποταμούς. κα: ουτοι πάλιν είς τήν θάλασσαν. Ποιος
δε προμηθεύει τό ύδωρ εϊς τά παραποτάμια : ή
βροχή-Λοιπόν ή βροχή πηγαίνει εί; τόν Ωκεα
νόν. ζαί τά ύδατα τοϋ Ωκεανού εξατμιζόμενα
παράγουν τήν βροχήν. Λύτη είναι ή 'συν
εχή, κα: αδιάλειπτος τής φύσεως εργασία, περι
στρεφόμενη διαρκώς είς τόν αύτόν κύκλον.
II έςήγησις τού φαινομένου τούτου είναι προ
σιτή είς πάντας. Άλλ' ό καθηγητής Έρέρα τών
Βρυξελλών δι επιτυχούς λίαν πειράματος κατωρθωσεν έπ εσχάτων νά καταστήση όλας αύ
τά; τάς λεπτομέρειας καταληπτότερα;' εϊς πάσαν
αντίληψιν.Ίοού πώς. '(> Έρέρα λαμβάνει ύάλινον
δοχεΐον εΐκοσιν ώς έγγιστα εκατοστόμετρων
ύψους, έπί δέκα εκατοστόμετρων διαμέτρου,
πληροί οε αύτό κατά τό ήμισυ άπό οίνοπνε:·"*
90* καί τό καλύπτει μέ πώμα έκ ~ορ· ζ.ανη;
εμβάπτιζε: δέ αύτό έντός θερμού
...ο;. διατηρών τήν ιδίαν θερμότατα. λ,Ιετ· ;υϋτο αμέσως
εξάγει τό ύάλινον δον- ' Το'πώμα διά τού ό
ποιου τό βουλώνει κρυώνει βαθμηδόν, άλλ' άρκετα, όπως οί ατυ,ο'ι τοϋ οινοπνεύματος, οϊτινες
εϋρίσζονται αυτόθι εναποθηκευμένοι, συαπυζνωθώσι. .Μετά τινα λεπτά παοατηεείται εις τό ε
σωτερικόν τοϋ δοχείου λεπτή βροχή, άποτελουμένη από μικρά; σταγόνας, αί όποια', ιαρατηρούμεναι διά -οϋ μικροσκοπίου έχουσι διάμετρον
έκ τεσσαράκοντα μέχρι. -εντήχοντα χιλιοστών
■τν, χιλιεκβρήκιι. II βροχή 'αίίτη διαρζεϊ
ήμίσειαν ώραν.
Κατ' άρχάς. ot ατμό: ουτο: ύψοΰνται '7-i7,r'
τοϋ πούματος, Απλή αναπαράστασις τοϋ ότι
συμβαίνει ύπό τον ισημερινόν- ακολουθώ; έ&’
όσον τό άγγεΐον ψύχεται τζ σύννεφα σχημζτίζονται. καί όλο κατέρχονται. Τοϋτ αύτό συμβαί
νει διά τά σύννεφα τά όποια φθάνουν εί; τό γε
ωγραφικόν ήμών πλάτος. Καί' έπ! τέλους εύχε
ται ή βροχή.
.
Εάν αντί νά άφήσωμεν τό πώμα τού δο
χείου θερμόν, άντιζαταστήσωμεν αύτό εις τήν
αρχήν τοΰ, πειράματος δι' ένος πινακίου ψυχρού,
τό θέαμα άλλάσσε: Παρατηροϋμεν τότε ένα ταχύτατον στρόβιλον ατμών.τήν εικόνα καταιγίδος
εν μικρογραφία, συνοδευομένης ύπό κυκλόνων,
τά οποία οφείλονται εις την άνισον ψύξιν τών
τειχωμάτων τοϋ δοχείου.
Εν περιλήψει, διά τοϋ έντεχνου, τούτου καί
εύαρμόστου πειράματος ό κ. Έρέρα παρέχει είς
ήμάς ιδέαν επαρκή τής κυκλοφορίας τών υδρα
τμών είς τήν ατμόσφαιραν. Τό οινόπνευμα τοϋ
ύαλινου οοχειου αντιπροσωπεύει τόν Ωκεανόν
όΟεν ύψοννται οι ατμοί οί συμπυκνονμενο: εϊς ώρισμένον ύψος άφίνοντε; ύπερΟεν αύτών τόν κυανοϋν ουρανόν καί διαλυόμενοι μικρόν καί κατ'
ύλι'γον είς βροχήν.

Διλτίον τών Όλιιιπίων
φικάς συλλογάς . και τά ολίγα κεφάλαια, τά
όποια άφιερώθησαν εις αύτήν έν ταίς βιονςαφιαις τού διάσημου συζύγου της. Ό κ. Αντώ
νιος Γιλλοά συνέγραψε τήν μονογραφίαν ταύτην
προτιΟέμενος νά προαγάγη είς φώς' την ένδιαφέρουσαν φυσιογνωμίαν τής υπέροχου ταύτη; γυναικος εμπνευσθεις υπο σωρείας συγγραμμάτων
καί ύπό αύύεντικών ανεκδότων εγγράφων. Διαδοχιζώς περιγράφει τήν ευτυχή παιδικήν ήλιζίαν τής Σοφίας δέ Γρουσύ εί; ' τόν πύργον τή;
Β'.λέττης. καί μετ’ αύτήν τόν γάμον τής είς ήΛικιαν είκοσι ουο ετών μετά τοϋ Κονδοοσέ ποε—
σβυτέρου αύτής κατά είκοσι δύο καί πλέον έτη.
Δεικνύει εϊς ήμάς τήν νέαν μαρκησιαν. βασι
λεύουσαν είς τό περιλάλητονσαλόνιον τού μεγάοου
τής οδού τωνΧομισμάτων.ϊνΟα διαπρέπε:' μεταξύ
τών μελών εκλεκτής κοινωνίας, 'άνακινούσης
μετά πάθους καί περιέργου ενδιαφέροντος τά σο
βαρότερα κοινωνικά και φιλολογικά ζητήματα.
Εις τάς συζητήσεις ταύτα;' ή κόρη τοϋ μάρκησίου δέ Γρουσύ άντεπροσώπευεν έπαξίως τάς λε
πτοφυείς χάριτα; καί συγχρόνως τήν βαρύτητα
τής επιστήμης καί τών γνώσεων. "Ερχεται μετά
ταύτα ή αφήγησις των ετών τής δυστυχίας, τών
αποφράδων τής εξορίας καί τοϋ θανάτουτοϋ Κον
δορσέ. τής αμέσως έπακολουθησάσης καταστρο
φή; τής Σόφιας, ήτις ήχθη ύπό άστοργου τύχης
είς τό θλιβερόν σημείον νά πορίζηται τά πρός’τό
ζήν διά τής ζωγραφικής τη; τέχνης, τέλος η κα
ταδρομή τής Λύτοκρατορικής Αστυνομίας καί ό
αφανής θάνατος. Ό δόκιμος τοϋ βιβλίου συγ
γραφέας καταστρέφει οιά λογικωτάτου, ιδεών
ειρμού τάς εσφαλμένα; δοξασίας, αΐτινες έπεκοάτησαν περί αύτής,καί άποδεικνύε: ελαφρώς πόαγματευθέντα; τά ζητήματα, τόν Λαμε'ρ'τϊνον καί
τον Μ-.,-εζε.Παρεχει δε εις ήυ-Χί διά τής ήίωίδος
ζυ θαυμάσιου υπόδειγμα συζυγικής πίστεως,
μητρικής στοργής, καί αδελφική; τρυφερότητος'
I (τι ιδίως άποτελεί ενδελεχή μεοιμν'αν παρά
τ.ϋ συγγράφει, είναι ή ένέργειά. η οιάρκής ένότης τοΰ τόσον σκληρός δοκιμασθέντός τούτου
βιου.^ Λναμφιβόλως, λέγει ούτος. ή φαντασία
και ή καρδια τής Σοφίας δέ Γρουσύ άπεπλανήθησαν εις τάς ουτοπίας καί τά όνειροπωλήματα τοϋ νέου κόσμου· άλλά τά λάθη αύτής
άνευ υστεροβουλίας ούδεν έτερον αποτελούν,
παρζ γενναιόφρονα αισιοδοξίαν καί εύγενή επι
μονήν εις τάς πεποιθήσεις αύτής. κατά τήν
επαύριον άκριδώς τών σκληρότερων δοκιμασιών.
Λπό τής Γπατείας μέχρι τοϋ θανάτου αύτής
συνεμόοφωσε τήν διαγωγήν μετά τών άρχών τη;
και ανέπτυξεν -αξιοπρέπειαν, δι' ής έπεβ'λήθη δι
καίως είς την κοινήν έκτίμησιν.
Ιό ποόβυ.ιΐΗΐι τοί1 Οιινιιτον, ιιϊ όιιντιιότιιια'ι ιιντοΓ- ύ.νιίεκ; κ«Γι ίι Οετικίι έπιότιιικι,
Λοι-οοΙίϊιιοι- ItoroooiΦίν.ικος "Αλών.

II ιδέα τοϋ θανάτου είναι έξ εκείνων, αί ό7·^ύ'7Ζδλησαν καί έβασάνισαν ύπέρ πάσαν
άλλην, ήθελε τις ειπη, το ανθρώπινον πνεύμα.
Προς τας απορίας, τάς όποιας έγειρε·, τό επίφο
βου τέλος πολλαχώς ζαί πολύτροποι; άπήντησαν
αί διάφορο: θρησκεία·, καί τά ποικίλα φιλοσοφικά
συστήματα, τά οποία ηθέλησαν οϋτιος είπειν. νά
δεσπόσωσι τοΰ βίου, έρμηνεύοντα τόν τελευταίου
αύτοΰ σταθμόν. Δέν ηδυνήθησαν όμως; 'j'- ~=ζ·.
τά τοιαΰτα άσχοληθέντε παρα' νά’ 'διατυπωσωσιν
απλώς δόγματα πίστεως ή_ γ·'ώμας
, .............
καί νά πείσουν άνευ αποδείξεων, γενόμενοι ουτω ύποβολεϊς
τής βεβαιότητος τοϋ άγνιόστου.
Υπολείπεται νά έξετασθή τό πρόβλημα ύπό
εποψιν επιστημονικήν, γνωστού όντος, οτι πού
πρό πολλοϋ ή επιστήμη άπέσχε τής άμέσου έπεμβάσεως έπ: τοϋ έδάφους τή; συζητήσεως.
Σκοπός τής μελέτης ταύτη; είναι νά έκτεθώσιν α·. πεποιθήσεις πρός τήν μέλλουσαν ζωήν, νά
Ή Μαοκικίίιι δε Κονδόοόέ, (1704-18221
έξετασθώσι τά τεκμήρια, νά γίνη διάκρισις τών
ύπό ’Αντώνιο»· Γιλλοά.
συνθηκών τής αληθούς βεβαιότατος, και νά ποοκύψωσιν έκ τής μελέτης ταύτη; αί ηθικά· συνέΕϊς την καλήν καί. εύπαίδευτον Σοφίαν δέ πειαι πρός διακανόνισιν τοϋ παρόντος βίου. Μό
1 ρουσυ. μαρκησιαν δέ Κονδορσέ. οφείλει ή σύγ νος δέ ό συγγραφεύς τής έξοχου'μελέτης έπ'ι τής
χρονος κριτική εύρυτέραν μνείαν τής ήδη γενο- θεωρίας rffir ^,σΓημ',γ ήτο ό κατάλληλος,
μενης υπό τύπον σημειώσεων είς τάς βιβλιογοα- όπως παράσχγ, εις ήμας τοιαύτην άμερόληπτον

Δελτίου τών '<·λυ·ιπι.ο\

έκθεσιν, τοιαύτην κριτικήν καί εύσυνείδητον άμα
έπιθεώρησιν τών έκτεθεισών μέχρι τής τημεοον
γνωμών, ύπό τών φιλοσόφων πάσ-ης έποχής.
Οσοι τών επιστημόνων ή φιλοσόφων ή θεολό
γων θέλουν άπό τοϋδε νά βασανίσουν τό πρό
βλημα τοϋ θανατου. πρέπει νά ανατρέξουν εϊς
το βιβλιον του κ. Λουδοβίκου Βουοδώ.
.Χέον ίογον έξέθηκεν ό ζωγράφος κ.Ί.Οικο
νόμου. εικόνα παριστώσαν κόφινον. έξ ού έσκοοπίσθησαν φρούτα καί ό ζ. Μαντζάζος τόν >Γαραν. Έκ τών γλυπτών, ό κ. Φιλιππότης ήρξατο
έπεξεργαζό'χενος έπί μαρμάρου τό άριστουργ-ημα
του. τον Ξυλοθραύστην», ό κ. Μπονάνος τήν
■· Νανάν», ό δέ κ. Βρούτος άπεπεράτωσε τόν
« Ερωτα».

II ?.ογί<ι ιιι οία Σωτηοία 'ΑΛίΗπίοτιι
άγγέλλει τήν έκδοσιν νέου βιβλίου τη;.πϊριέχοντος πολυτίμου; βιογραφικά; σημειώσεις τών έν
τοϊς γράμμασι. τή τέχνη, τή οικογένεια κα’· έπί
πατριωτισμό, διαπρεψασών Ελληνίδων. II κ.'Λλιμπέρτη είνε ή πρώτα, σχοϋσα τήν ιδέαν, ή ε
γνωσμένη δ αύτή; ίζανότης έγγυάται ήμίν ότι
τό έργον της θά εινε ώ; οίόν τε τέλειον. Μετά
τής κ. Λλιμπέρτη Οά συνεργασθοϋν ζαί άλλα:
κυρία·..
ΊΙ oi*t->:t<id<i τών Αθηνών

Μεγαλοπρεπώ; παρεστάθη έξάζις μέχρι τοϋδε
ή Δούκισσα τών Λθηνών» τοϋ ζ. Κλέωνος
Ι’αγκαβή. Τό έργον ανάγεται είς τήν εποχήν
τής Φραγκοκρατία; τής ΙΓ ' καί άρχάς τής ΙΔ '
έκατονταετηρίδος. πλέκεται δέ περί τό ιδανικόν
πρόσώπον τοϋ Λασκάρει··;. Τό έργον έχε: ελλεί
ψει;. αλλ' έν συνόλω είνε πολλοϋ λόγου ίξιον
καί είς προσεχές φύλλον Οέλομεν γράψει έκτενώς
περί αύτού.
ΙΙνενιιατιι-.ΐι ιιιιϋ.ϋ.ιίογεια καί Σχολεϊιιν

υπο τού δόκτορο; Λλεξάνδοου Βερνίκ. Καιτο:
τό έργον τούτο συνετάχθη είδιζώς διά τά Γερ
μανικά σχολεία, φρονο-ϋμεν οτι δύναται νά ώφελήσ-η πολύ, έάν καλώ; έφαρμοσθή και τήν μαθητιώσαν Ελληνικήν νεολαίαν. Τώ οντ: τό ζή
τημα τής δευτερευούσης παιδείας έν ταίς σχέσεσιν αυτού πρό; τήν αγωγήν, θίγει τόσον απ'
ευθείας τό γενικόν συμφέρον, ώστε δέν φρονούμεν αλυσιτελή ποιαν τινα μελέτην άπό τή; άπόψεως υπό τήν όποιαν έξεταζουσιν αύτό οί σοφοί
άλλοεθνεϊς.
Σιλέι; in τίιι Νιιντικός ’Ιιίτοοΐας.

‘Λνατν,τίωΙΉιία, ϊ ι; τών «ΔιιμοιΓιε ΓΟεων»
τον έπί τών Ναυτικών ι·πούργεί»ι.·.ϊξιδόΟιι
ι·ί<; κοιιήον τεϋχο'ς τριακοντ'αιίέλιόιίς μεέ.έτιι. ί'.πίι τόν ι'ινουτίρω τίτλον, ϋπι'ι τοΰ
καΐΐτιγητοΰ τΰι- Ναυτΐκι'κ; Ίατομίαι· έν τό
Σχολή τώιν Δοκίμων ι;αί Έφιίοον τ<·ν Ί<ίτ<ρικοί” Εθνολογικού ΜουιΙνίον. όμετέρον οϊ·
• ίννεογάτον. κ. Κ. Ν. Ι’ιίδοι·. ΊΙ μελέτα
ιιντιι ποαγματενεται περί τών ίλλϊινικών
καταδρομπιών. ών έί-ιιίοεται ά τόλμα καί ά
οεξιοτοι·. λεπτομερών όέ περιγο<ί<|·ονται αί
(Ιανμαιίταί περιπέτι ιαι. ΊI'ίϊφ'ϊιγίιΒΤι; τών
γεγονότων' γίνεται έν ιίννεχιϊ παράβολά
πρός τα έργα τών ει’-όριίμων τον ανθενωτι
κού πολέμου, αποτελεί οϊ· μελέτην εΐόικύν.
καί είναι εί<; πάντας προιάτιιν άνιίγνι-αίμα
τόιίον διά τό εϋάρειίτον την θέματος καί <ΐιά
τήν γνωιίτι'ιν όαφιίνειαν καί γλαΦνοότατα
τοΰ ΰφονς τ··ν κ.Ι’άύου.
Ί Υ II Ο Γ Ι· Λ <Ι> Ε I Ο Ν

Ν <» >| | κ || ν

Όδίις Μιλ.τηιδον-Λεονάροι-ς 27.
Το τνπογοαφεΐον τοΰτο πλοντιόΟέν διίι
• ιτος'-είων αοίιίτων καί καινονργών έκ τοΰ
έν ΙΙαρκϋοκ; παγκοόμίον καταιίτιίματος
Beaudoir άνηδέχετμι πάοαν δργαιίίαν τνά
πογραφίκάν. έπί. ορονς ευνοϊκούς καί οναΦέροντας.
Λουκάς Βεργιανιτης.

Εκ τον Τυπογραφείου Νομικής.

— «’< > ·ϊ νωΊαλίιι; πλοϋτοί··.
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Αύτήν τήν στιγμήν ακριβώς, ή αυ- γέρων, εισερχόμενος είς τό εστιατόριον :
νέος θά ζήση. Ολαι αύταί αί δυστυχία·,
— Πάει έ'φυγεν. «πεταςεν χ περιστερά
του.
καί
τί
σημαίλ.όθυρα
τοΰ μεγάρου άνεπετάσθη καί ή ά
Αντάλλαγμα τής ζωής
τε: τοΰτο : ή θυσία είναι μικρά όχι : Λυτό μαξα τής κ. Μέσλερ είσήλ.θεν όρμητικώς. άφ' ού πρότερον κατέθεσε κλαδον ελαία;
Ε·.'
— οίκον
*·'..... ! είπεν
ό άνοιθέλετε κυρία’ έστω’ έχετέ το ύπ’ ευθύνην Ό Βαλεντίνος έπλησίασε πρός τό παράθυ είς τόν πατρικόν της
ζωχτόκαρόος
Μετημβρινός
μετά
γελ.ωτος
ρου,
καί
ανέκραξε.
σας !
ηροΰ. Μετέβη είς έπίσκεψιν φίλης, ό παΕδώ σας θέά.ω ! ή μητέρ
ε —Έλιοάς μέ βασανίζεις.'Αλλ' ό πατήρ
τήρ της ά--αθ ίπιστος. ούτε έσκέφθη νά
του άποθνήσκων μοϋ τόν συνέστησεν. Ο "Αλλο πάλιν λιμάρισμα. Ιίαιδιά
τήν ένοχλήτη :ό παράπαν.. "Οσον αφορά
πατήρ του. άχ! ό πατήρ του.
άπό τ,ήν μικρή σκάλα—και βγαινο
έπ:
τόν I ’αβί αύτός ε/άλασε τον
τ κόσαον
►ί-—Ό πατήρ του κυρία άπέθανε,διότι ήθέ- τόν σταϋλο.
•
ος
πάντων
αύλησε να μείνη τίμιος άνθρωπος. Ούτε θά
Έκοουσε τον κώδωνα, και είπε προς ικαταίω. Τί άλλο θέλει τέλο
ήθελε ν' άναγνωρίσ-ς, τον υιόν του. κυλιό- τόν θαλαμηπόλον •ου οστις έπαρουσιασθη. τός ό γεννάδας : Αμέσως μετά τήν άφι«ενον εις τόν βόρβορον.
— Έγώ
Ε·I ·ώ —ηγαίνω Ιάκωβε,λέγε ς αν με ξίν του είς Νέαν Γόρκην. θά τοΰ άνοί1 —Έλιοάς μή με εγκατάλειψης ! Είσαι ό ζητήσουν, ότι ανεχωρησα προ μιάν ώρας, ξουν έ'να άδαμαντοπωλεϊον. καί άκόμη δέν
Εονος φίλος μου. ό μόνος συμβουλάτωρ !..
Καί άνεχώρησεν. Είς •ήν μεγάλην =·σ- είναι εύχαρ'.στημένος, άλλά θελ.ει καί νά
πώς κάνε:
Τί πρέπει νά κάμω, τί νά μή κάμω ;
οδον ή κυρία ΑΙε'σλερ παρήγγειλε να είδο σταυρώσ-η τήν μικράν; Θαρρώ
r?
/ — Κυρία μου. σάς τό είπον. κρατήσατε τΟ’.ηθή ό Βαλεντίνοςς, ότι έπεθυμε: νά τήν ένα γάμον, τούλάχιστον λέγεται αύτό, ένα
τών ε
ζ.κ. όΈΛγγλος
θαλαμηπόλος !άκωβος μέ κορίτσι ποΰ έζητοϋσε γαμβρόν δια τι
δη«, κα!
'Λτόν υιόν σας πλησίον σας.... Εάν κατορθώ vu
νετε νά τόν κρατήσετε, τούτο σημαίνει ότι φλέγμα ειρωνικόν, άπήντα ότι ο κ. κόμης φημερίδων, καθώς είς τήν στήληντών γα
ή Πρόνοια άπεφάσισε νά ήττηθή ή τιμιό- είχεν’ έξελθει πρό μιας ώρα; περίπου. Πρός μήλιων άγ"(·ελιών. απλώς έγράφετο ότι
τήν κυρίαν Μέσλερ έρώτώ'τχν που μετεζη : αύτή ή νέα έζήτε: άίνδρα διά νά καλύψη
της, και νά θριαμβεϋση ή κακοήθεια.
— (,)ϊμο: ! δέν δύναμαι νά τόν άφήσω πού ήδύνατό τις νά την εύρη : ο ίϋπηρέ- έλαφρόν ολίσθημα.
Μή θάρρη πώς θά τοϋ δώσωμεν γυναίκα
έκτεθειυΔνον είς τούς κινδύνους ούς δ'.ατρέ- ττ,ς αναλλοίωτος έβεβαίου ότι ο κύρ:ιός του
όλοκαίνουργη
μέ 2(10 χιλ. φράγκων :
είχε
καί όι
Λ
χει χωρίς νά έπέμβω. Θά προ σπαθήσω νά ούδευ.ίαν
1
/. δώσει όδη-.-ίαν
·
έγελασε παταγωδώς,
—
Ο
Βουκαρέ
άπό
οίουδήτόν σώσω, νά τόν έςασφαλίσω
νόει τί έν.ελέτα νά κάμη τό εσπέρας
καταγοητευμένος
έκ
τής -ύγλωττίας του !
Κατ
εκείνην
τήν
στιγμήν
ή
κυρία
Μέσ

ποτέ η όθενδήποτε προερχόμενου δι' αυτόν
ότι ο κ. Έλιφάς ΐΠαρατηρήσας
όμως
λερ
έπείσθη
φρικωδώς
και
άναντιρρήτως
κινδύνου.
ότι τό κακόν ήτο άνεπανόρθιυτον. Ησθάνθη στατο ένώπιον αύτοΰ ffrrrorc χίϊ σιωπη,Ιί'<:
— Προσπ άθησε.
Έν τή πυρετωδει αύτής έξάψει ή έπί τής κεφαλής της βαρύνουσαν όλην αυ ^έταράχθη αίφνης καί έδυσανασχέτησε.
— Τί συμβαίνει, αγαπητέ μου κύριε
ην
-Λ ·- ·”
·· *είχεν
......
κυρία Μέσλ. ερ έκρουσε τον κώδωνα, ένεφα- τήν τήν δύναμιν τοϋπεπρ ων.ενου.
συγχρόνως έννό- Ελιφάς; τόν ήρώτησε" θά έλεγέ τις ότι αί
:
νίσθη ό ΰπηρέτης πρός τόν όποιον είπε. έπικαλεσθή ό Έλιφάς κα:
— Τήν άμαξαν άμέσως.
ησεν ότι πάσα έκ μέρουις της άντίστασις ϊνα ύποθέσεις δεν —ηγαίνουν σύμφωνα μέ τας
— Τό κουπέ τής κυρίας είναι έτοιμον τήν έννοήσ·η,ϊνα άντιστϊή πρός αύτήν καί τή προσδοκίας σας. Μήν έχουμε πάλι κάνέν
■ό Οΰμά
της, άπέβαινε περιτ 'μπέρδεμα :
άποσπάσει ..
.
είς τήν αύλή,ν.
— Κάτι συμβαίνε·..
λοιπόν,
-κυρία
είπεν
ό
γέ-τ,. Εύρέθη ένώ τόν τοϋ σκοτεινού καί ά— Χαίρετε
—
Τίποτε σοβαρόν :
τινος
δυσθυμίας,
διότι
δέν
θά
έα-.·νωστου.
Καταβεβλημένη,
άπειλητικοΰ άτ.έ
ρων [θετά τ"
—
Σοβαρώτατον.
,εν.
έάν
έπιτύχητε
έγώ
δέν
θά
οϋσα
ναέςιχνιάση
πλέον
παναιδωθώμι
φωνος, ούτε έπιχει.............
Ζ_
— Ανάθεμα τόν διάβολον! ΙΛΤ,
μήπως άπέ- .J 'jT7O
_ __
θελήσω νά σας ς,αναίδω. διότι δ =υ θά σάς τά συμβαίνοντα. Κατειλ.ημμένη
συγχωρήσω ποτέ, εάν άπο ύχετε,δέ θα εί- εδραίας πεποιθήσεω>ς ότι ούδεμία ισχύς ή- τυχεν ο συνδυασμός σας :
— Μάλιστα τοιοϋτόν τ: συμβαίνει.
να·. βεβαίως δυνατόν νά μέ ϊδητε χω- δύνατο πλέον ν' άντιταχθή κατά τής μυ
Ο Βουκαρές ώχρίασε και έκαθησε κα
ρίς νά σάς εμπνέω ορίκην.
στηρ ώδους και τρομεράς άποφάσεως τής
Ακολούθως ρίψας έταστικόν
Ύπεκλίθη καί έξήλθεν. '(Ιπισθε’ν του ή ειμαρμένης,. κατήλθεν αύτη τας βαθμίδας τάκοπος .
τήν κλί τής άρχοντι■κής κλίμακος. άνέβη καί πά- βλέμμα πρός τον γέροντα.
κυρία Μέσλερ κατήλθε μεθ' ορμής
ό
— Κύριε Έλιφάς προσοχή, φθάνουν
άμαξαν, καί έπέστρεψεν είς
μακα καί ριφθείσα εντός τής άμάξης. ε ν> λιν είς τήν
'
πλέον αί άνοησίαι ! Δέν γνωρίζεις τούς γεί
τήν οικίαν τη'ί·
εις τόν λακκέ της.
— Λεωοόρον Φρίδενλανδ όσον τό δυ
Έν τώ ρ^ταξύ τούτω ό κ. Έλιφάς έ- τονας έδώ- άν ύποχρεωθοϋν νά. όμι/.ήσουν
νατόν ταχύτερον.
πορεύετο πρός την τ^νοικιαν Μονμάρτρ. παίζομεν τό τομάρι μας. σύ καί έγώ’νά τό
Ό Βαλεντίνος έν τούτο :ς εμενεν
ΊΙτο ό κ. Έλιφάς άνθρωπος άκριβής καί μυρισθοΰν μόνον ότι άπετύχομεν.
— Κύριε Βουκαρές είπε ·αετά ψυχρό
μεθοδικός, καί συνείθιζε νά κάμη α πράγ•τό καπνιστή;ιόν του κ=κλε·.σμϊνος
τών αρχαίων άχωρ ιστών φΩ.ων του.
ματα του όπω 'έπρεπε ταύτα νά γίνουν, τατος ο λειτουργός τής ελεημοσύνης, τό
Κροά-Μεσνίλ καί τοϋ ΙΙιοχέο. ΙΙρ·
Είχεν ύποσχεθή εί τήν νέαν Ματθΐλδην κατ έμέ δεν φοβούμαι ούτε περιστάσε:'*5·
ούτε άνθρώπους !
καλά, άπαιτείται φρόνησι ς! Μ’αύτχΐς
ότι θά. έπήγαινε νά δώσν
— Καί διά τον νέον κόμητα: ήρώτησεν
της εις τόν κ. Βουκαρέ
δουλειαίς τρέμει τό χέρι . καί τό μάτι
ό
Μεσημβρ/νός
είσαι έξησφαλισμένος ;
νει τήν ευθυβολία.
ρας. είς τάς πέντε καί
1Ξ0ΟΞΤΞ
—
'<)
κόμης
είναι ασφαλής.
σεν
είς'τήν
οδόν
'Ραμέ
— Γ)ύ·ςε να γίνεται
— Ό Βουκαρές άνεπήδησε καί μετά
τί έστί Ματθίλ.δη Σοβινύ, θά καταλαβάμ- βρόχιον ύπό μάλης. Ή φυσιογνωμία του
νετε ότι ίζίζε·. τόν -/λ-ζί ίι' . ριψοκινδυ ήτο γαλ.ηνιαία. ούδένα δέ προέδιδε χαρα σφοδρότητος.
Ασοαλής· αυτός έχει ορίσει ώραν πρός
νεύει τις κάτι δ·.’ αύτήν—είναι τό θαυμα- κτήρα τιμωροϋ. Άνήλθε τήν δυσώδη καί
σιώτερον είδος τών τριόδων — Τό ιδεώδες ρυπαράν κλίμακα, ής οί τοίχοι άποσβεστω- συνάντησιν κατά τήν ένδεκάτςν <·>ραν τής
κάλλος τής Χάριτος καί ή ιδιότροπος ά- μένοι άφίδρωνον κρουνούς ύδατος. Λφικό- εσπέρας ταύτης μέ τό παιδί.
— Θά εχη καί σύντροφον !
σχημία ενός χαμινιού τών προαστείων. — μενος έπί τοϋ έμβαδοϋ τού πέμπτου πα
Ό Βουκ.αρές ητένισε πρός τόν κύριον
Ρζ 'Εδώ σάς θελ.ω νά καταλάβητε τί φόρεμα τώματος. έκρουσε τόν κώδωνα τής κατοι
Έλιφάς
μετά σοβαρότητος άμα καί προ
κίας
τοϋ
Βουκαρές.
καί
είτε
άσθμαινων
έ

j είναι αύτό- κάτι τι άγνωστον.μοχθηρό έλΗ κυστικό. Τελ.ος πάντων τί τα θελ.ετε ρίχνο- νεκα τοϋ καμάτου τής άνόδου είτε αισθα σοχής καί.
—Χωρατεύομε·?, τέλος πάντων, είπε, τί
νόμενος σφοδρήν εσωτερικήν συγκίνησιν. έ
Γ μαι
έκεϊ όπως είς τή φωτιά.
»
■ —Όπου σέ παρασύρουν αί φυσικά· όρμαί βηξε μετά δυνάμεως. Έμβαδες ήκούσθη- παιγνίδι είναι αύτό: Έάν δέν σάς έγνώριJI δέν χωρούν λόγια φιλτάτη μου·
μου—Δέν είναι σαν έσωθεν συρό;«νκι. ή θύρα τής εισό ζον φίλτατ· z*a! αξιότιμε κύριε, θά έπίστευον ότι άπεοάσισες νά /ρονρχίσιμ; τούς
| δέ καί τόσον κοινά· αί εύχά
εύχάριστοι έντυ- δου ήνεώχθη και έφάνη ό μηχανικός.
ριφρονήσωμεν — Λϊ !
—Ώ! κύριε Έλιφάς. Είσθε ύμεΐς! Σάς άπειλοϋντα: τόν κύριον δέ Κουτρά... ΣκέΕ πώσεις διά νά τά
άνέμενον!'Π μικρά μέ είχε προειδοποιήσει. φθητι ότι δέν είναι πλέον καιρός διά νά
Γ πηγαίνομ^ν
— Είναι είς τήν οικίαν : ήρώτησεν ό παίξωμεν....... Ο: γείτονες περιμένουν τα
— Έμ: ος. ας τΓη··αίνωμεν.
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χρήματά των.
(Ίσον διά τζ χρήματα άς τούς κάμνουν
ενα σταυεό’ ηθέλτ.σαν νά. μάς κάμουν νά
χορεύσωμεν·—έ! τώρα, όπως πολύ ορθώς
είπες πρό ολίγων λεπτών, άς πάν' νά λένε.
— Μία. δύο. τρεις είναι αποφασισμένοήρώτησεν ό Βουκαρέ μέ φωνήν προδίδουσαν άμεσον έκρηξιν όργίς.
— Αποφασισμένο.
Ο Μεσημβρινός μετέβαλε στάσιν. Ιΐαν
ίχνος άγαΟόπζ,τος έξηλείφθη άπ’αύτοϋ καί
μέ γλώσσαν αύθαδώς άκατέργαστον είπεν.
— I ερω-πζμπόνηρε. συ εμπόδισες πήν
κυρίαν Μέσλερ νά δωσν, χρήματα. Καί τί
σε ενοχλεί έάν μας δώσμ κ’ έμζς λίγο
ψωμί: Μήπως τά πέρνει άπ' πή τσέπη
σου: Νά μιά φορά κλέφπζ,ς! Αδειασέ υ.ου
πζ,ν γωνιά. Εγώ Οά σού έςηγησω τί έστι
πρόλτ,ψις καί αρετή. Εμπρός όξω άπ' δώ.
Ό νέος σου Οά λχβτ, ειδήσεις μας.
Ό κύριος Έλ’.φάς έσεισε πήν κεφαλήν,
ώς εάν ήθελε ν’χνχτινάξτ, όλζς τάς ύβριστικζς ταύτας αποστροφής, χϊτινες έρρίφθησαν έπ’αύτοϋ. Χωρίς ούτε καν ν άπαντήση
έτράπη πρόςπήν θύραν κα: έξήλθεν. Είς πήν
κλίμακα πζρηκολούΟουν αύτόν χι ύβρεις τοϋ
Βουσκαρέ. Τω έφάνη μάλιστα. μετά τινας
στιγμάς. ότ: δύο ζλλαι ισχυρότατα: καί
βιαιότατα: φωναί άνεμιγνυοντο μετ έκεί
να,ς τοϋ Μεσημβρινού κχί ενομισεν ότ: ήσαν
οί κκ. Σαβενιοΰ καί Ραβέ. οϊτινες έξέφραζον πζ,ν δυσαρέσκειαν των.
1
Θ συνταγματάρχης Ρέδελ. καθήμενος
ενώπιον μικράς τραπέζης. είς το σπουδα
στήριό'/ του. έτελείωνε μιαν επιστολήν.
Ήτο ή ώρα εννέα, είχε δέ μόλις έπιστρέψει έκ πζ,ς στρατιωτικής λέσχης. ένθα είχε
συμφάγει μετά τοϋ συμμαθητοϋ του. τοϋ
ταγματάρχου Βελλιέρ, όστις τοϋ έχοτ,σίμευσεν ώς μάρτυς μετά τοϋ Φρειδερίκου
Κλέμζν. ότε ό ήχος κωδωνίσκου έτάραξε
πζ,ν γαλήνην ττ,ς κατοικίας. Ήγέρθη έπέρασε είς το σαλόνι καί ήνοιξε μόνος του πήν
θύραν. Έπι τοϋ άσθενώς φωτιζόμενου ύπό
τοϋ αεριόφωτος έμβαδοϋ. περιέμενε μία
γυνή φορούσα ευρύχωρο·/ πέπλον αγνώρι
στου είς πάντα άλλον, γνωσπζ, δέ μόνον είς
αύτόν. Έπί πζ, θέα ττ,ς ζφήκε κραυγήν
κα: τείνω·/ τάς χείράς του’
— Σείς κυρία ένταϋθα: είπε, κυμαινό
μενος μεταξύ ανησυχίας καί χαράς.
Αύπζ, δέν τοϋ άπήνπζ,σε·/· είσήλθε μόνον
κα: βαίνουσα πρός τό φωτεινόν δωμάτιον
διά τοϋ διαδρόμου κχί ττ,ς σκοτεινής αι
θούσης. εφ&ασεν είς τό σπουδαστηρίου τοϋ
Ρέδελ. έκεϊ δέ χποβαλοϋσα το έπανωφόριόν της καί τόν πέπλον πζ,ς. έφχνέρωσε τό
εύγενές καί μελαγχολικόν πρόσωπόν πζ,ς
κυρίας δέ Κούτρα. '< > Ρέδελ πήν είχε πα
ρακολουθήσει, καί έκτόςέζυτοϋ άπό ττ,ν
συγκίντ,σιν. ϊστχτο ενώπιον πζ,ς. κζτατρώγων αύπήν διά τών οφθαλμών, άμφιβάλλων διά τήν παρουσίαν πζ,ς. τρελλός έκ
ττ,ς άπροσδοκτ,του εύτυχίας. Τω έτεινε πζ,ν
χεϊρα κα: διά φωνής επιβλητικής.
— Δέν ήθέλησα νά λάβα, χώοζν τ, μο
νομαχία αύπζ, χωρίς νά έπζναίύωθώμεν.
Καί επειδή δέν ηδύνασθε σείς νζ έπανέλθητε εϊς πζ,ν οικίαν μου. άπεφάσ'-σχ νά

έλθω έγώ είς πζ,ν ίδιζ.ήν σας.
— Αλλά δεν φοβείσθε μή σας παρα
κολούθησε τις. μή σας άνεγνώρισε: Έάν
χάριν εμού διετρέχατε τόν ελάχιστου κίν
δυνον Οά μέ άπήλπιζε τούτο.
II περί πζ,ς ασφαλείας πζ,ς μέριμνα,
προηγείτο παρ'ζύτω πάσης άλλης σκεψεως
καί τ, Ερριέτα ήσθάνθη τοσούτον βαθέως
τούτο, ώστε οί οφθαλμοί ττ,ς έπληρώθησαν
δακρύων.
— Μή ασχολούμεθα περί έμοϋ, ειπεν
αύπζ,. Αλλως τε ποιος σκέπτεται νά μάθη
τί κάμνω έγώ: Δέν είμαι ή γυνή ή πλέον
έγκχτζλελε’.μμένη : ΙΙρόκειται περί σοϋ τοϋ
ειλικρινούς κζί αγαπητού φίλου, περί σοϋ
όστις ριψοκινδυνεύεις τοσούτον απερίσκε
πτος πήν ΰπαρξιν σου, καί τόν όποιον θέλω
νά ύπερασπίω εναντίον τών άλλων, εναν
τίον αύτού τοϋ ίδιου.
— Σε παρακαλώ, άνέκραξεν ό 'Ρέδελ,
μή μας έπασχολήσζ, πλέον ή ατυχής αύπζ,
ύπόθεσις.ζς μή ταράσσωμεν τόπαρόντοσοϋτον δι ’ έμέ πολύτιμον, μέ ματαίας συζη
τήσεις· έπίτρεψόν μοι νά λησμονήσω, πάν
ο.τι δέν άποτελεϊ πήν εύτυχίαν πζ,ς παρου
σίας σου. 11 ρός τί μοι ό;ζ:λεΐτε περί ττ,ς
ζωτ,ς υ.ου : Θά πζ,ν έδιδα έκατοντάκις. διά
νά λάβω ώς άντάλλζγυ.ζτοϋοτι χΐσθάνο'ζαι
κατ αυπζ,ν πζ,ν στί-'υ.τ,ν.
ιέ4
— Φίλε υ.ου. πρέπει νά σκεφΟώυ.εν ολί
γον. άφ’ ού είσαι άποφασισυ,ένος νά έπιιζείντ,ς είς τούς παρχλογισ;ζούς σου—ΊΙλΟον
ιζέ τον σκοπόν νά έπ:χε·.ρήσω;ζεν ύστάπζ,ν
άπόπειραν. διά νά έ;ζποδίσωυ.=ν αύτήν τήν
συνάνπζ.σιν.
— ‘Αλλά, πώς είναι τούτο δυνατόν, ήρώτζ,σεν ο Ρέδελ γενόυ.ενος αίφνιδίως λίαν
σοβαρός.
— Άρκεί [ζόνον νά ;ζέ βοχΟήσης ολί
γον, καί τοΰτο κατορθοϋται εύκολώτατα.
— Εαν έγνώριζες τί υ.άς χώριζα,. τόν
κόυ,τ,τα καί έυ,έ, δεν Οά χ.οι άπα,ύΟυνες παρου,όίαν έρώτζ,σιν.
— Γνωρίζι·» τά διατρέςαντα.
— I Ιοίος σοϋ τά είπε:
— Ό σύζυγός [ζου πρώτον, καί ύστερον
ή κυρία Φρειδερίκου.
— ΙΙώς: ύπ-ζ,ρξε τοσούτον ζτ:;ζος: Υ
πήρξε τοσούτον ασύνετος:
— Εκείνος ύπήρξεν άτιυ.ος. βεβαιότα
τα. Έκείνη ύπήρξεν ασύνετος.
— Έξ αιτίας ;ζου, έξ αιτίας [ζόνης
έ;ζοϋ. ειυ.αι βέβαιος.
— Ναί’ άπτ,λπισχ.ένη έκ τών κινδύνων,
οϊτινες σε ήπειλουν,έσκέφΟτ,ν ύπέρ πάν άλλο
νά σε ύπερασπίσω καί υ.ή γινώσκουσα έάν
έπρεπε νά εκτεθώ ή νά σε έγκαταλείψω,δέν
έδιστασα ούδέ πρός στιγμήν καί εξετέθην.
— Γενναία καρδία ! 'Αλλά πρός ποιον
ώ;ζ·λησες:
— II ρός πήν κυρίαν Μέσλερ.
— Γνώριζε: λοιπόν ή άτυχής γυνή πήν
οίκτράν διαγωγήν τοϋ υίοϋ πζ,ς !
— Τήν γνωρίζει.
— Και τί επραξε :
— Ίΰκάλεσε τόν κόυ.τ,τχ παρ αύπζ,, τόν
παρεκζλεσε, τοϋ έξήπζ,σε τζ πάντα, τόν ήπειλησεν, άλλά δέν έπέπυχε τίποτε. Μοί
άπηύΟυνε τότε δύο λέξεις, διά νά ;ζ= είδοποιτ,σζ, ότ: άπέτυχε. παρακαλοΰσά υ.ε νά

προσέχω τόν Βαλεντίνον, κζί έάν έπιστρέψη
νά τόν έχ.ποδίσω νά έξελ.Ον άπόψε. Δέν
ηλθεν όυ.ως διά τό γεϋυ.α. Ήτο δέκα ή
ώρα όταν έςήλΟεν. Θά έπιστρέφτ, άργά
κατά πάσαν πιΟανόπζ,τα. "Ωστε περιττόν
ν' ασχοληθώ πλέον περί αυτού, άλλως τε
έκεϊνο τό όποιον Οά σου εϊπω είναι φοβε
ρόν δέν σκέπτοχ.α: παρά είς σέ.
— Εννοείς πολύ καλά ότι δέν δύναυ.α:
παρά νά έπγζείνω είς πήν άπόφασίν ;ζου.
άφοϋ κζί εκείνος έυ.αένει σταθερός.
— Καί έάν σε φονεύπη :
— 'ΑπεκρίΟτ, τ,ρέιζως.
— Έσυνείθ’.σα ν' αντιμετωπίζω τόν
θάνατον. Σέ βεβαιώ ότι δέν φοβούμαι. Με
γνωρίζει καλά, έχου.εν παλαιάν οικειόπζτα.
ΔΓ ένα στρατιώπζ,ν. όστις διήνυσε τόν
βίον του έν μέσω τών πυροβόλων, δεν είναι
τίποτε τό νά άφήσ-ζ, οίονδήποτε έχΟρόν
του. έστω καί λίαν επιτήδειον νά σκοπεύσ-ζ,
κατ’ χύτου κζί νά πυροβόλησή. Δέν Οά ;ζε
φονεύστ, εύκόλως. βεβαιότατα. Δέν συλϋ.ογίζεσαι πόσον ό άνθρωπος άπατάτα:.
— Έ'ζενεν άναυδος ενώπιον του. καταβεβαρυμένη ύπό τής βεβαίας κατα
στροφής. Εκείνος, διά νά τήν ζποσπάπζ,
από τάς σκοτεινζς σκέψεις πζ,ς, έςηκολούΟησε νά όυ.ιλ.ή. διηγούμενος είς αύπζ,ν ιστο
ρίας. καθώς έάν ήτο παιδίον.
— Νά- ακούσε έδώ’ ένΰυυ.ούχ.αι είς πήν
πολιορκίαν πζ,ς Τοσγιέν-Κάν, ότε εϊυ.εΟχ
κλεισμένο: άπό Ολα τα μέρη. ;ζέ τόν ταγ
ματάρχην Δου.'.νέ. άπό χιλιάδας Κινέζων,
κάθε πρω’ι ένας δ'.αβολο-Τάρταρος τ,ρχ="θ
καί ιζάς προσέβαλλεν,είς άπόστασιν π-νπήκοντα βη-ζάτων τών θέσεων ;ζας, όλως δι
όλου ενώπιον τών χαρακωμάτων ;ζας. Εϊχου.εν αύσπζ.ράν διαταγήν νά υ.ή πυροβολώυ-εν, διότι τά πολε;ζοφόδ·.α ήρχιζαν νά
λείπουν. Ό παλζ,άνθρωπος έΟρασύνετο,
καί έ διπλάσιαζε τάς έ-ρκαυχήσεις του.
Τήν ήμέραν καθ’ ήν τό πυροβόλον τοϋ Γιοβαννελ.η μάς ανήγγειλε πήν άφις-.ν τών ήμετέρων κζί πήν ζπελευΟέρωσιν ήυ,ών. ό ήυ.έτερος ύβρισπής λυσσών πλέον. ;ζέ πρόσωπον ειδεχθές, κζ: μέ κρζυγάς οξείας, έτάρζσσεν ενώπιον ήμών μίαν κιτρίνην σ-ζ,υ.ζίαν έπί πής όποιας ύπήρχε κενττ,μένη
κεφαλή τίγρεως. ΊΙ ύπομονή τών ήμετέρων πυροβολητών έξηντλήΟη, ζαί σμήνος
σφαιρών έρρίφΟη πρός τόν Κινέζον. Δέν έ
πεσε κζί ήρχιζε να φωνάζζ, δυνζτώτερα,
χορεύων, όλολύζων ώς τρελλός. Νέα έκπυρσοκρόπζ,σις εναντίον του. ζπέτυχεν. Εςηκολούδησε νά ύβρίζτ, καί νά συνταράσσεται.
Τότε δέ έπαυσε τό πϋρ καί ήσυχος ο άν
θρωπός μου άπεσύρθη' πενπζ,κοντά καί
πλέον βολζί έσφενδονίσύησαν εναντίον τού
στήθους του. καί ούτε μία τόν ήγγιξε. Ώς
βλέπεις δέν κατορθώνει τις πάντοτε να τοποΟεπήστ, μίαν σφαίραν όπως Οέλ.η.
Ήτο ήπ^χος κζί έμειδία. διηγού
μενος τό έπεισόδιον τούτο είς τήν κόμησσαν, καϊ αύπζ, τόν άνενέωσεν εις πην
φαντασίαν της διηγούμενου άφελώς έν
μέσω τών φίλ.ων του τας λεπτομέρειας μά
χης τινός. έν πνεύμζτι γαλην.ζίω κζί ήρέμω. Γήν καρδίαν πζ,ς συνέσφιγξεν άρρη
τον άλγος. Ένόμισεν ότι ήκουε διά τελευ
ταία·/ φοράν πήν φωνήν του. θέρμην ισχύ-

