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(1) ΚάιωΟι τη; εΐζύνο; τού Μαστό
δοντο;. έν τ<ϊ> ΙΟφ τεί’χει. έκ παραδρομή; 
έτέΟη πρό 3,000 έιών ιΐντί πρό 300 έκα- 
το|ΐ. έτών.

Ό πρόγονος τών ίλεόιίντων.—ΊΙ ίξέλιξις <ιι’·- 
τ<5ν« — ΙΙιιλαιοντολογτκά εΰρήιιιιτιι. — Οί 
Ιζίι’κιντες τίίς Σιίπιρϊας mil τίις Έλ?.ά~>ος.

(Συνέχεια καί τέλος)

ΊΙθέσις δετού ζιόου καί τό ότι εί'ρέθησκντά 
ώςτροφή χρησιμεύοντα αιτώ φ ιτά εις τοΐς ό- 
δόντας του ακόμη, συνηγορεί τά μάλα υπέρ τής 
ιδέας, ότι τόζώον τούτο αμέριμνος έβοσκεν, έπι 
τής χλόης καί έξαφνα έ’πεσεν έν ι'πογείω σπη
λαίοι, κατακρημνισθέντος τον Ιδάφου; και κατε- 
καλύφθη υπό πάγων.

Άλλ’ενώ οίτως φαίνεται ύπερέχων 
καί κρατών τά σκήπτρα καί τό μεγα
λείου [ΐεταξύ τών άπολελιθωμένων έλε- 
φάντων ό έλέφας ό πρωτογενής ή ό 
μαμμούίΙ, ιδού έκ τή; μικρά; Ελλάδος 
προβάλλουσι δυο άλλοι συγγενείς αϊτού 
διαμφισβητοΰντες τά πρωτεία, ιός πρό; 
τό μέγεθος και τό ίόρος, καί δί] εις τό
σον μέγα πλήθος εις είδη, ώστε μετά 
πολλής πεποιθ ήσεως νά έκφέρη τήν 
γνώμην ό διαπρεπής Έλλην Καθηγητής 
τής I Ιαλαιοντολογία; κ. Θ. Σκούφος, 
Οτι άπό τής Ελλάδος μετηνάστευσαν 
εις άλλα τής Εύρώπης μέρη, παίΙόντες 
φυσικά αναλόγιο; τών νέων συνθηκών 
τοϋ βίου και τοϋ κλίματος περαιτέρω 
μεταβολήν καί έςέλιςιν εις νέας μορφάς.

Χάρις εις τόν άκάματον καί δεινόν 
καθηγητήν, ένεργήσαντα πολλά; άνα- 
σκαφάς εις διάφορα τής Ελλάδο; 
μέρη, πλεΐστα λείψανα πλείστων ειδών 
ελεφάντων ήλθον εις φώς, άτινα όμως 

εϊσέτι ευρίσκονται δυστυχώς έν τοϊς κιβω- 
τίοις των ακαθάριστα έν τοϊς ύπογείοι; τής Σι- 
ναίας ’Ακαδημίας, καθότι οίτε χρήματα, ούτε 
χώρος πρό; καθαρισμόν και τοποθέτησιν αϊτών 
διατίθενται.

Άς περιορισθώμεν ιός έκ τούτου εις τινας μι
κρά; περιγραφάς τών ’Ελληνικών ελεφάντων δο- 
θείσας υπό τοϋ κ. Σκοΰφ ου κατά τόν έναρκτήριον 
αϊτού.ιός καθηγητοϋ τού Πανεπιστημίου,λόγον.

Τά πρώτα ϊχνη τή; παρουσίας τοϋ έλέφαντος 
άνευρέθησαν τώ Ι.ΜχΒ ϋπό τού κ. Σκούφου, 
•I οιτητοϋ έ’τι όντας, έν ΙΙάριρ παρατάν Άντικέ- 
φαλον, ήσαν δέ ταϋτα τεμάχια χαυλιοδόντων.

Σ'πεζί'υ·,· τον .τούτοι.· Ma/iitoi'lf, erorDirro; >>· —ι[ίι/οό}
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Είτα τφ 1896 ύπό τοΰ αύτοΰ άνευρέθησαν 
δείγματα έλέφαντο; παρά τόν ’Αλφειόν ποταμόν 
και τφ 1901 έν Ιίικερμίφ κατά τά; ύπ’ αύτοΰ 
καί τοΰ ’’Αγγλου παλαιοντολόγου Wood wood, 
δαπάναι; τή; ’Αγγλική; Κυβερνήσει·); γενομέ- 
νας άνασκαφάς. Δυστυχώς όμως τά λείψανα 
ταΰτα ήσαν τοιαΰτα, όίστε νά μή έπιτρέπωσι 
τήν άναγνώρισιν τοΰ είδους, δτε έν τώ λεκανο- 
πεδίω τής Μεγαλουπόλεως, άνασκαφών γενομέ-

Θ. ΣΚΟΥΦΟΣ
ΚαΟηγ. τήί Π«/Μΐοι·τοΙογΐ«; ίν r.;> Ά’ίά·. Πακτ.νιατημΙι·>. 

νων, εύρέθησαν πλείσευι ελέφαντες, μεταξύ τών 
οποίων και ό σκελετό; ενόςγιγαντιαίου τοιούτου, 
ον ό ζ. Σκούφος ώνόμασε μέ τό όνομα Ελέ
η· ας γορτύνιο; Eieplias μ· >rlynius).

'Ο κολοσσό; ούτος έφερε χαυλιόδοντα;, ών 
έκαστος είχε μήκος 20 μ., έν συνοχή μετά τή; 
ζειραλής, ξυγιζούσης περί τά; 4< >0 όκάδα;, ή ρα
χιαία άπόφυσι; τοΰ σπονδύλου ήτο 0,90 τοϋ 
μέτρου μακρά καταλήγουσα εί; ογκώδη ροπα- 
λοειδή προεξοχήν 0,15μ. διαμέτρου, δι' ή; έπε- 
τυγχάνετο ή πρόσφυσι; ισχυρών μυών π;ός συγ
κράτηση· και κίνησιν τή; πελώρια; κεφαλής. 
Διά τής συναρθρώσει»; τών οστών και τή; άνα- 
συστάσεως τοΰ σκελετού, τό ύψος του φθάνει τά 
5 μέτρα, είναι δηλ. τό μέγιστον όλων τών γνω
στών θηλαστικών ζώων τής παλαιοντολογία;.

Έν άντιθέσει πρό; τόν κολοσσιαίοι· τοΰτον 
"Ελληνα αντιπρόσωπον τών προβοσκιδοειδών, 
εύρέθη επίσης έν Μεγαλουπόλει καί έτερος, ού 
όμως ό τραπεζίτης οδού; είναι τό 1 )6 τού τοΰ 
Γοοτυνίου, καί ώ; δύναται έκ τούτου νά έξαχθή 
δέν είχε μέγεθος μεΐζον τοΰ τοΰ θηλάζοντος δνα- 
ρίου, ονομασθείς ύπό τοΰ κ. Σκούφου Έ λ έ- 
φας ό έλάχιστος (Eieplias minimus). 
Μεταξύ δέ τούτων εύρέθη και σειρά όλη διαφό
ρων ειδών καί μεγεθών, δι’ ή; ευκόλως κατα

δεικνύεται ή βαθμιαία μετάβασις από τοϋ Γορ- 
τυνίου είς τόν Έλάχιστον.

Μείζων δμως καί αύτοΰ τοΰ Γοοτυνίου φαί
νεται ών δ’Ελέφας δ Κώος (Eieplias 
Κι ms ούτινο; τραπεζίτην εν Κφ εύρεθέντακα
τέχει νΰντό Παλαιοντολογικόν Μουσεϊον. Δυσ
τυχώς άλλα τούτου μέρη δέν εύρέθησαν, υπάρχει 
όμως κατά τόν κ. Σκούφον έλπίς δι’ άνασκαφών 
νά ελθωσι πλεϊστα μέρη εις φως.

'Επίσης τραπεζίτη; έλέφαντο; εύρέθη καί έν 
τω Ίσθμώ τή; Κορίνθου, άλλα δέ λείψανα έν 
Τριχωνία, Εύβοια, παρά τήν Λάρισσαν, παρά 
τά; όχθα; τοΰ Άλιάκμονος ού μακράν τής Σια- 
τίστης, παρά τόν Ιΐύργον τής ’Ανατολικής Ρω
μυλίας, έν Κρήτη καί έν Κύπρφ.

Καί οϋτω σήμερον ή Ελλάς παρέχει ύπέρ 
πάσαν άλλην χώραν πλεϊστα έκλείψαντα προβο- 
σκοειδή εί; τόν παλαιοντολογικόν επιστημονι
κόν κόσμον. Δεχθεϊσα καί δώσασα έν ΓΙελοπον- 
νήσψ τό πρώτον δφθονον τροφήν ε’ις τούς ελέ
φαντας, ύπεβοήθησε διά τοΰ ευνοϊκού δι’ αυ
τού; κλίματός τη; τήν άνάπιυξιν καί έξέλιξιν αυ
τών, ούτως ώστε διά τών διαφόρων τότε γηΐνων 
συνδέσμων έπορεύθησαν ούτοι πρό; τήν ΙΙάρον, 
Κρήτην, Κώ, Μ. ’Ασίαν. Κύπρον, Σμύρνην, 
Βουλγαρίαν, Εύριόπην Μάλταν καί Ιταλίαν.

’Εννοείται οτι καί τούς δύο τοΰ έλέφαντο; 
προγόνους, έ ριλοςένησεν έπ’ αρκετόν, καθότι 
λείψανα τοΰ Δεινοθηρίου, ώ; καί τοΰ Μαστόδον
το;, εύρέθησαν κατά τήν άνω μείόκαινον, ζήσαντα 
έν Ιίικερμίφ καί αλλαχού.

Ιΐλεϊστα είδη τών γιγαντοειδών τούτων ζώων 
μετ’ άλλων άρπακτικών. ρινοκερώτων, ιπποπό
ταμων, λεόντων κλπ. έζησαν έπ’ αρκετόν καιρόν 
έν Έλλάδι, άχρις ού τών όρων καί τών συνθη
κών τοΰ βίου των μεταβληθεισών καί δ ή έπί τά 
χείρω, άπέθανον, έγκαταλείψαντα εί; διάφορα 
μέρη ώ; πιστά τεκμήρια τή; ύπάρξεώς των τά 
μεγάλα όστα των. "Ισως δέ. ώ; δ κ. Σκούφο; 
εξηγεί, χάρις είς τά παράξενα ταΰτα οστά δφεί- 
λομεν τάς ωραία; περί γιγαντομαχιών καί τερά
των παραδόσεις καί τούς ωραίους μύθους τών 
άρχαίων Ελλήνων. Εύρίσκοντε; ίσως ούτοι λεί
ψανα τοΰ παμμεγέθους αληθώς τέρατος. ελέ- 
φαντός το·5 Κώου, έν Κώ έπλασαν τών 
περί τών οστών τή; Μερόπης τής αυτόχθονος 
μύθον, ότι αΰτη δηλ. ήτο γίγας 11 πήχ. μήκους 
έντό; τή; κεφαλή; τοΰ οποίου δράκων κατφκει.

Καί τούτο έπιβεβαιοϋται ύπό τή; παρατηρή- 
σεως ότι παντού όπου άναφέρονται τοιαΰται 
γιγαντομαχίαι καί τέρατα, εύρέθησαν λείψανα 
τοιούτων υπάρξεων άγνωστων διά τούς τότε κα
τοίκους, οΐτινε; πρό; έξήγησιν προσήρμοζον 
αναλόγιο; καί διάφορον μύθον.

Άνασκοποΰντες τά άνωτέρω παρατηρούμε»· 
ατι τά προβοσκιάοειδή, έμφανισθέντα τό πρώτον

Μάχη άν&ρώπων καί ενός Μαμμοίιΰ εν Ρωσσία, κατά τήν προϊστορικήν εποχήν.

κατά τήν άνω μειόκαινον διά τοΰ γένους Λετ- 
νοΟήριον, έξελίχθησαν είταεί; τό γένος Mas
todon έξ ού προήλθε τό γένος Eieplias. Ον- 
το; καταλλήλου; όρου; ζωή; εύρών, ταχέως έξη- 
πλώθηεΐ; άπασαν τήν ύφήλιον,κατακτήσας κατά 
τήν πλειόκαινου καί τήν διλούβιον διά πλείστων 
ειδών αυτήν. Βραδύτερου όμως τής γήςψ'υχθεί- 
σης. καί τοΰ κλίματος ψυχρότερου καταστάντο; 
είςτά; πολικά; χώρας, ήναγκάσθη δ ελέη α; βαθ
μηδόν νιι ύποχωρήση εί; τά; θερμά; χιόρας.

Δυσκόλου όμως ό'ντο;, ώ; έκ τή; φυσιολο
γική; αύτοΰ κατασκευή;, τοΰ πολλαπλασιασμού 
καί συντελοΰντο; καί τοΰ ανθρώπου, οστις κατε- 
δίωκε καί εξακολουθεί καταδιώκω»· αυτόν, ή 
πληθύς τών ειδών βαθμηδόν περίωρίσθη καί 
τήν σήμερον άπέμειναν δυο μόνον είδη, δ Έ- 
λέφας δ ’Ινδικός καί ό ’Αφρικανικός, καί 
ταΰτα μέ ολίγους μόνον αντιπροσώπους. ’Άλ
λοτε κατ’ άγέλα; πολυαρίθμους έπλανώντο είς 
τήν χώραν τοΰ Ζουλοΰ, εις τό Τρανσβάαλ καί 
αλλαχού, νΰν όμω; κατεστράφησαν ύπό τών συ- 
στηματικώς αυτοί·; καταδιωκόντων κυνηγών.

’Ισως τό γένος τούτο έντό; χρονικού τίνος 
διαστήματος νά έκλειψη πλέον εντελώς τή; ύη ή
λιου, αφού δρμηθέν έκτοι* Δεινοθηρίου έξελίχθη 
διά τοΰ Μαστόδοντο; είς τόν’Ελέφαντα τά μάλα 
είς παλαιόν εποχήν άκμάσαντα. ’Γούτο όμως εί
ναι σημαντικόν,ότι καί έντφμικρώ τούτφ τεμα- 
χίω τοϋ ζωικού βασιλείου βλέπομεν καθαρώςτήν 
έξέλιξιν τών ειδών επιμαρτυρούμενη»·.

’Εξέλιξη·! λέξη·, ήν τό πρώτον δ μέγα; τοΰ

I larwill νοΰ; έφαντάσθη, έμελέτησε ν.αθώ- 
ρισε. καί έστερέωσε τόσον, όσον αΰτη σήμερον 
νά είναι τό στήριγμα παντός φυσιοδίφου ! Έπ’ 
αύτή; στηριζόμενο; ούτο; κατορθοϊ νά άποσύρη 
μέρος τοΰ παραπετάσματος τοΰ άποκρύπτοντο; 
τό παρελθόν, νά ανατρέξη άκουσίω; είς τήν εΰ- 
ρεσιν τής αρχή; καί τοΰ τέλους τοϋ οργανικού 
κόσμου, νά διατρέξη δηλ. τήν άληθώς μακράν 
οδόν από τών πρωτόζωων μέχρι τών θηλαστικών, 
μέχρι τοΰ ανθρωπίνου όντος, τοΰ πάντων εξέ
χοντας πλειότερον έν τή τάξει τή; ζωής. Ύπ’ 
αύτή; βοηθούμενος πζρακολουθεϊ τά; μορφάς 
ζώων παρελθουσών εποχών και τά; τύχα; αύτών 
διά μέσου τούτων, καθ’ όσον τούλάχιστον τά 
απολιθώματα τώ έπιτρέπουσι νά άνεγείρη τόν 
πέπλον. ΙΙρό τών οφθαλμών του εξελίσσεται 
εικών διαρκώ; άλλάσσουσα, άκαταπαύστω; κι
νούμενη. δτέ βραδέως καί σχεδόν άνεπαισθήτως 
ότέ άποτόμω; καί ταραχωδώς, ώ; όταν εν κύμα 
διαδέχεται τό άλλο. Καί ό,τι ήτο χθες είναι καί 
σήμερον, καί ομοίως θά είναι αύριο»·. Διαρκώς 
μεταβολή κυριαρχεί, καί ό περικυκλών ημάς 
ξωϊκό; κόσμο; τή; σήμερον είς απώτεροι· μέλλον 
άλλ)]ν θά έχη όψιν. Εϊδη έτι σήμερον άκμά- 
ξοντα, θά δπισθοχωρήσωσι καί θά άποσβεσ- 
θώσιν, είς δέ τήν θέσιν των άλλα θά άναπτυχ- 
θώσιν άιρθόνω;, ά’τινα σήμερον βλέπομεν είς 
τιήν αρχήν των. Ή έξέλιξις προχωρεί καί θά 
προχωρή καί δή ούχι κατά πρόοδον κατιοΰσαν, 
άλλιι τουναντίον, ακολουθούσα ανιούσαν πο
ρείαν. πρός έν τέρμα πλέον υψηλόν, τείνουσα
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προς τήν τελειότητα. Τό παν, λέγει, ό Flam- 
marion, είναι, ιιετάβασις, μεταμόφω- 
σ ι ς, έ ξ έ λ ι ξ ι ς.

Δ? Γ. Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 
Ίϋπιν.ε/.ητί- 'Ορυκτολογίας καί Γεωλογίας 

έν τώ Μ. ΙΙολοτεχνειω

Η ΜΑΣΣΑΛΙΑ
(ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ)

Κατά τό πρώτον έτος τή; 45 η; Όλυμπιά- 
δος (599 π. χ.) στολίσκο; έλληνικό; έκ τοΰ 7.ι- 
μένος τής Μικρζσιάτιδο; πόλεως Φωκζίας, μιζ; 
τών δώδεκα Ιωνικών πόλεων, ύπο τον Εύμένη 
ή ΙΙρώτιδζ, κζταπλεύσα; εί; τόν μικρόν φυσικόν 
όρμον εκζμεν άπόβζσιν έκεϊ, όπου ίδρύΟη κατό
πιν ή Μασσαλία.

Ή πρώτη των έλ7.ήνων φυγάδων φροντί; ύ- 
πήρξεν, ώ; ί,το επόμενον, νά τεΟώσιν ύπο τήν 
προστασίαν τής φυλής τών Σηγοβριγών. προ; 
τοϋτο δέ άπέστειλαν πρεσβείαν πρό; τόν βασι
λέα αυτών Σένζνον, έδρεύοντζ έν Άρελάτω,πό- 
λει τή; Ναρβωνική; Γαλλία;, ού μακράν τή; 
είτζ ίδρυΟείσης Μασσαλίας.

Κατ’ εύτυχή τινα σύμπτωσιν ή πρεσβεία ζ- 
φίκετο εί; τόν πρό: ον όρον τήν ζ,μέραν καθ’ ήν 
ό βασιλεύ; εκείνο; είχε συναθροίσει έν τή ιδία 
τραπέζη τού; πρώτου; μζχητάς τής ουλής 
αύτοΰ. ζητών οΰτω νά έκλέξη σύζυγον διά την 
θυγατέρα του. καλουμένην Γυπτίδα. Εί; δέ τό 
περί ου ό λόγος γεύμα προσεκλήΟη ό Εύμένης 
και οί συνζκολουΟούντε; αύτφ "Ελληνες.

Άλλ’ ή γλυκύτη: τοΰ προσώπου. ή χάρις 
των αεί διζφερόντων ελληνικών τρόπων, ή ευ
γένεια κζί ή κοσμιότης τοΰ καλού νεζνίου. εύ- 
ρίσκοντο εις άκρζν ζντιΟεσιν πρό: τά πρόσωπα 
των αρειμάνιων εκείνων Σηροβριγείων. II ω
ραία βζσιλόπαι; τοΰ Ροδανού ποταμού, ελεύ
θερα έν τή έκλογή τοΰ ίδιου ζνδρός. των πάν
των περιφρονήσζσζ, έσπευσε νά προσφέργ, ζύτώ. 
ό»; ήν έθος. συμβολικόν κύπελλον της μελλού- 
ση; μνηστείας, ούδζμώς δίδουσζ προσοχήν εί; 
τού; ψιθυρισμούς των προσίληΟέντων ιθαγενών. 
Ό δέ νεαρός "Ελλην μετ'εύχζριστήσεως δεξά- 
μενο; αύτό τό προσάρμοσε·/ εις τό στόμα, ώ; ση- 
μεϊον συγκατανεύσεως καί ή αγάπη έκτοτε συ
νάρμοσε τά: δύο ζύτάς ψυχάς, τό πρώτον άλ- 
λήλκς ΐδούσκς.

'Εντεύθεν έσχε τήν αρχήν ή νέα ελληνική α
ποικία. διότι τό παράδειγμα τη: βζσιλόπζιδος 
Γυπτίδος μιμηΟεϊσζι κζί κί φίλζι ζύτή; συγκζ- 
τήλΟον μετ' άλλων Ελλήνων εί; τήν νέζν 
συμπζγεϊσζν πόλιν. ,Ί'ό όνομα Μασσαλία κατ' 
άλλου; μέν πζράγετζι έκ τοΰ μζσσζι=δήσζι 
κζί άλιεω; τόπος έν ω προσδένουσι τάς ζλι-

ευτικά; λέμβου:’·, κατ’ άλλου; δέ έκ τοΰ Κελ
τικού Μζς=κατοικίζ κζί τού σελκερν, ρίζη; 
λιγυρική;.)

Οΰτω; ίδρύΟη ή Μασσαλία. κτισΟεισών οι
κιών τινών, ναού καί μικρού περιβόλου, όστις 
έμελλε νά προφυλάττη κύτήν έκ τών ξενικών 
έπιδρομ.ών.

Ί1 πόλι; ήρξζτο εύδοκιμοΰσζ, ζλλ’ οί Σηγο- 
βρίγζι, ενθυμούμενοι τήν προσβολήν ήν ύπέσ- 
τησζν κζτά τό γεύμα ύπο τη; [ίασιλόπαιδος, 
ζπεφάσισζν νά ' ' 
κύτοΐς ΰβριν.

’Επί τούτω 
ρίδος. είσήλΟον 
πόλιν, ζφ’ ού 
σαγάγει όπλα, 
. Άλα’ ό έρως ό γενόμενο;

έκδικηΟώσι τήν προσγενομένην

δέ κζτά τινα εορτήν τής Χλω- 
έν σώματι πολλοί εί; τήν νέαν 
προηγουμένως είχον κρύφζ εί- 

ΐνα κζτζστρέψωσιν αυτήν.
; αίτιο; εί; τήν 

ϊδρυσιν τζύτης. συνετέλεσε καί εί; τήν σωτη
ρίαν κύτη;.

Γυνή τι: έξ Άρελάτου άπεκάλυψε τοϊς Μζσ- 
σζλιώτζ.ι: τήν με/.ετωμένην συνωμοσίαν, οίτι- 
νε; ζνευρόντε: τά. κεκρυμμένα όπλα των συνο- 
μωτών. έφόνευσζν αύτούς. έδρζιώσζντε; οΰτω 
τήν διά πζντό; χρόνου έγκζτάστζσιν αύτών 
επί τή; Λιγυρική: ακτής.

Έκ των ανωτέρω λοιπόν φαίνεται ότι ή 
Μασσαλία είνε μία των αρχαιότερων πόλεων 
τη: Εύρώπης.

Κεϊτζι εί: τόν μυχόν τού ομωνύμου κόλπου.
Δεξιά, δέ τω είσπλέοντι εί; τόν λιμένα εκ

τείνεται μικρόν ακρωτήριο·/ ΰπερΟεν τού οποίου 
ύψοΰτζ.ι λόφο; Ι'ιίΐμ. έφ’ ού σήμερον ό ναό: 
τή; Notre Gaine de la Garde, παρ’ αΰ- 
τώ δέ κεΐντζι 3 νησίδες. At νήσοι αύται κζτά 
ΙΙλίνιον έκαλοΰντο Φοινίκη. Φίλα καί Ίτούριον 
καί προδιετύπουν τρόπον τινα. τήν ύπό των 
τριών αρχαίων εθνών των Φοινίκων. των Ελ
λήνων καί των Ρωμαίων κατοχήν της πόλεως.

II σημερινή Μασσαλία έχει περίπου ΙΐΟΟ. 
(100 κατοίκων, έξ ών περί τάς 100000 ξένων 
εθνικοτήτων.

Λί κυριώτεραι βιομηχζνίζι ζύτή; αποτε
λούνται άπο 90 σαπωνοποιεία. '19 έλζιοποι- 
εΐζ. 3 διυλιστήρια ζζ.κχάρεως. 9(> άτμομύλους, 
■29 βυρσοδεψεία κτλ.

Εκείνο τό όποιον προξενεί έντύπωσιν περισ
σότερον εί: τον ξένον, ό’στι; μεταβαίνει έκεϊ διά 
πρώτην φοράν, είνε πρώτον ή μεγάλη εμπορική 
κζί κοινωνική κίνησι; τών κεντρικών οδών τη; 
πόλεως. κζί δεύτερον ή προφορά, ήτι; πζρκσύ- 
ρεται. οΰτω: εΐπεΐν. επί τή; τελευταία; 
συλλαβής.

Μ. I. Μ.

Τό άγιλαι τοΰ Σολωαοϋ ηοό τοΰ Θεάτρου

Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΝ ΩΡΑ, ΘΕΡΟΥΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγ. καί τέλος)
— "Λ; βρκδύνομεν, άπέναντι τού ωραίου. 

Κζί κζτήλΟομεν τήν κατωφέρειαν, Οαυμάζοντε; 
τήν ιορζιότητα τής έπζύλεω: τζύτης, ό'τε ποιή- 
σαντες τήν στροφήν. ήλΟομεν εί: τήν έν τω 
μέσω τού κτήματος Ούραν. όπόταν ό θυρωρό: 
προσήλΟε κζί μάς ήνοιξε. Οΰτω είσήλΟομεν μετά 
τή: ζμζξη:. έπροχωροΰμεν διά. μέσου αμπέλων 
κζί δένδρων μέχρι τοΰ κέντρου, ότε προσελΟόν- 
τες οί έπιστζτκι μας πζρέλζί'ον κζί ό/δήγησαν 
πεζή πρός τήν κατοικίαν, πρό τής οποίας διπλή 
λιθόκτιστος κλίμζ.ξ εκατέρωθεν οδηγεί πρό: έκ- 
τετζμένον εξώστην, ένθα ό κ. Λούντζης συμπα
θής κζί γελαστό: μζς ζνέμενε μετά τής οικο
γένειας του.

— Καλώς ορίσατε, πάντοτε νεάζων κζί 
ζωηρός, κ. ΙΙρίντεζη. 'Ορίστε, ορίστε, μάς λέγει, 
χζ.ρίεις ό κ. Λούντζης καί μετά τά; τυπικά; 
συστάσεις. είσή/.Οομεν αμέσως έντός μεγάλη; 
εύρυτάτης αιθούση;, εί; τό μέσον τή; όποίζ: 
στρογγύλη τράπεζα μετά ωραίων μεγάλων χρυ
σόδετων γερμανικών συγγραμμάτων επ' ζύτή: 
υπήρχε.

I ΙζρεκάΟησζ πλησίον ζύτή: καί τοΰ κόμητο; 
ένω ζί γυναίκες ήρξζντο ομιλούσα·, περαιτέρω.

— Κζί σεΐ; κ. Λούντζη τω άπηντησζ, στέ
κεστε πο/.ύ καλά ζπό τριετίας οπού σας είδον. 
I Ιάντοτε κζί σείς ζωηροί κζί νεάζοντες. Ί1 κζλή 
κζρδίζ κζί ή άδιζφορίζ πρός τήν ματαιότητα 
τών κοσμικών δέν ζλλοιούσιν εύκόλω: τό εύ έχειν. 
ΙΙιστεύω δέ ότι δέν έπειράχΟητε ηθικώς ζπό 
τήν τελευταίως έπελύοΰσζν ήμΐν έπίΟεσιν έκ 
μέρους τών φυγοδίκων άλλως τε. ώ: έμζΟον. δέν 
σά: έκζκοποίησζν. Έτζρζ-χΟητε έκ τούτου :

— Ούχί. ποσώς δΓ έμέ κ. ΙΙρίντεζη. τού- 
νζ.ντίον προσεφέρΟην νά τού; εύχζριστήσω κζί 
εί; χρήμα κζί είς φζγητόν. Ήσζν δύο κζί με 
έκζιροφυλάκτησζν ακριβώς εί; τήν ζύλήν έξωΟι 
έκεϊ τής οικία; μου, όπου μέ ήπείλησζν κζί δια 
τού τρόπου των μέ ύβρισαν. Είμαι άγζΟώτζτο; 
πρό; πάντα;, κύτους δέ ό/: φυγοδίκους συνεβού- 
λευσζ. ζλλά τοΐ; έκζκοφάνη καί ένόμισζ.ν ότι 

Οά έπτοούμην κζί Οζ τούς προσετζιριζόμην. ’Ε
κείνο όμως οπερ μ' έλύπησεν. είνε τό θράσος 
τών τοιούτων ανθρώπων κζί ή ανοχή τής πολι- 
-'·α-ής·

— ΙΙζντού τά ίδια κζί δέν αξίζει νά όμι- 
λώμεν περισσότερον περί τούτου, διότι ή άνζ- 
μνησις φέρει κακήν ζπογοήτευσιν.

Ιΐζρατηρών δέ τά έπί τής τρζπέζη; βιβλία.
— Κζί γνωρίζετε κζί τήν γερμανικήν κ. 

Λούντζη. ήρώτησζ. είνε αξιόλογα τά συγγράμ
ματα τζύτζ. ΙΙοΰ έσπουδάσκτε. παρακαλώ:

Κζί ζφοΰ όιμιλήσζμεν ολίγον τήν γερμανικήν 
κζί είδο/ οτι έπιστζμένως γινώσκει ταύτην :

— Βεβαίως. Έσπούδζσκ εί; τήν Γερμα
νίαν τό Νομικόν δίκαιον μοί λέγει. ήλΟον εν
ταύθα κζί έπολιτεύΟην. χρημζτίσα: βου/.ευτή;. 
καί εσχάτως έπί δύο περιόδους δήμαρχος.

— Χαίρω πολύ κζί σζ; συγχαίρω ώ; κζί διά 
τοιαύτην έ'πζυλιν. Οζυμζσίζν όντως κζί διά τάς 
μ.ελέτζς κζί συγγραφής.

— Ακριβώς ό μακαρίτη; πατήρ μου, ούτι- 
νο; τήν εικόνα βλέπετε έκεϊ, κζτέγινε πολύ 
ενταύθα μελετών κζί συγγράφω·/. ΊΙρέσκετο 
πολύ διζ.μένων εί; τό ώρζΐον τούτο μέρο;. Ήτο 
δέ εί; τό ζκρον φιλόλογο: κ. ΙΙρίντεζη. κζί δέν 
έχανε τον καιρόν του έπί μζτζίω.

— ΙΙώς ώνόμάζετο κζί τί συνέγραψεν:
— Ώνο/.ά.ζετο Ίύρμάνο; Άναστ. Λούντζη:. 

Συνέγρζψε κζί έξέδωκε τω 1858 τήν 'Ιστο
ρία.·/ τής Έπτζνήσου εί; τρεις τόμους, από τής 
Ένετοκρζτίζ; μέχρι τή; Γαλλική: Κατοχή; 
συμπεριλζμβζνομένη; καί μέχρι τή; Αγγλική; 
Κατοχή;. 'Επίσης συνέγρζψε. κ. ΙΙρίντεζη, κζί 
άλλα φιλολογικά έργα, άλλα είς τήν 'Ιταλικήν 
πάντοτε γλώσσαν, διότι ή Ίταλιζ.ή τότε ώμι- 
λεΐτο πολύ έδώ.

— Όποια τά άλλζ έργα του :
— Διάφορα μυθιστορήματα..
Έγραψε καί τήν Δημοκρατίαν τής Έπτζ

νήσου.
Τό περίεργον, είνε. ότιήρχισε τήν'Ιστορίζν τής 

Έπτζνήσου Ελληνιστί κζί είτζ τήν μετέτρε- 
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ψεν εΐς τό Ιταλικόν, διότι ώς σκς εϊπον, ολίγο·, 
ώμίλουν τήν Ελληνικήν είς τήν Έπτάννη σον. 
"Εγραψεν ομοίως ό μακαρίτης πατήρ μου και 
περί τής Καταγωγής τοΰ Χριστιανισμού.

— Είς τήν πολιτικήν δέν άνεμίχθη ποσώς : 
-Πώς όχι: Έχρημάτισε κζί βουλευτής. 

Όπόταν ένεφκνίσθη ό Λομοάρδος, τον είχε συν
έταιρον καί είς τόν συνδυασμόν μετά. τοΰ πζτρός 
μου ένισχύθη ό Λομβαρδοί. Τότε ακριβώς έγρζ- 
ψεν. ενθυμούμαι, περί τής Δημ. Έκπαιδεύσεως.

Περί τούτου πολλάκις έκαμε μνείαν είς τόν 
Παρνασσόν ό ζ. Δεβιάζης, ό γνωστός, ώς γνωρί
ζετε, παρ' ήμϊν λογογράφος.

— Χαίρω, χαίρω πολύ. διότι άξιόλογον, ώς 
βλέπω, πατέρα, εϊχετε, κύριε Λούντζη. κζί 
αντάξιον κτήτορα τοιαύτης λκμπράς έπζύλεως 
ήν έγνώριζε νζ χρησιμοποιή καί είς φιλολογικάς 
κζί πνευματικά: ασχολίας.

— Σκς εύχαριστώ. "Ηδη άν αί δεσποινίδες 
εύχαριστοΰντζι δύνανται νά. περιπατήσουν μετά 
τής κυρίας εΐς τόν κήπον ή νά λάβωσι μέρος είς 
τό κροκέ όπου παίζουν τά παιδιά κζί ήμεΐς ζν 
θέλετε πηγζίνωμεν είς τό γραφεϊον μου κκί 
τήν βιβλιοθήκην μου...

— Εύχαρίστως κκί τοΰτο κάλλιστον.
— Κύριε ΙΙρίντεζη. σζς εκτιμώ, καί ανευ 

δυσκολίας κζί διατυπώσεων ή έπζυλίς μου είνε 
είς τήν διάθεσίν σκς κζί δύνασθε νζ μείνετε 
απόψε νζ συνδειπνήσωμεν όλοι μζζύ κζί νζ διέλ- 
θετε τήν νύκτα ένταΰθα. Θά μας εύχαριστή- 
σητε πολύ.

— Σας εύχαριστοΰμεν πολύ. κ. Λούντζη εί
σΟε λίαν περιποιητικός κζί καλός, άλλά Οά σζς 
παρζκκλέσω νά μήν επιμένετε είς τοΰτο. καθό
σον πρεπει νά έπιστρέψωμ.εν απόψε είς τήν πόλιν.

— Δέν επιμενω, μολονότι είνε επιθυμία μου 
νζ σάς είχον περισσότερον πλησίον μου. Έν 
τούτοις ορίστε είς τό γραφεϊον μου κζί κατόπιν 
μεταβαίνωμεν νζ έπισκεφθώμεν τά. διάφορα δια
μερίσματα τής έπζύλεως μας.

Άφοΰ πζρεμείνζμεν έπ' αρκετόν έν τω γρα
φείο» του κκί τή βιβλιοθήκη του κκί μοί έπέδειξε 
διάφορα συγγράμματα, ώς καί τά έργα τοΰ πζ
τρός του κκί διαφόρους εικόνας κτλ. είτζ έξήλ- 
Οομεν έκ τής αντιθέτου πλευράς τής οικίας του. 
οπού ώρζϊζ έπιμήζ.ης κζί άρκετά εύρύχωρος υ
πάρχει ζύλή μετά ώρζίου ναού. στζ.ύλου κζί 
άλλων διαμερισμάτων καί είς τό βάθος λαμπρός 
κήπος. Πάν τζ ταΰτα προσέδιδον τή έπαύλει 
τζυτη πλήρες έπζυλια.κόν αρχοντικόν σύστημα 
διά διαμονήν έν τή έξοχή, μέ όλα τζ χρειώδη 
και ζπζιτούμενζ ύιά πζσζν ευκολίαν ευμάρειαν 
κζί εύχκριστον διαβίωσιν εύδαίμονος διακεκρι
μένου προύχοντας.

Τζ τέκνα τοΰ ζ. Λούντζη έπζιζον ένταΰθα 
τό τένις είς ο είχε λάβει μέρος κζί ή Ισμήνη, ζί 
άλλκι δε τάς παρετήρουν συνομιλούσα·.. κζί πζ- 
ρζκολουθοΰσζ.ι τό πζίγνιον- μετ'ολίγον δέ πάν

τες έπεσκεφΟημ.εν τόν ώραΐον ναόν, όπου οικο
γενειακός τάφος μέ πολλά πολύτιμα στέφανζ 
τοΰ προ τινων έτών άποβιώσζντος προσφιλούς 
αδελφού έν τή ξένη μετά λαμπρότατων εικό
νων. κζί είτζ τόν κήπον κζί τά λοιπά διαμερί
σματα. κκί ηύχζριστήΟημεν πολύ έκ τής ώραίας 
ταύτης έπισκέψεως, τήςλκμπράςκαθ' ολζέπαύ- 
λεως. ώς κκί τών μζγευτικωτάτων φυσικών καλ
λονών τοΰ τόπου εκείνου. ούτινος εύτυχής όντως 
είνε ό δυνάμενος νά ζπολζμβάνη τών αγαθών 
του. Επανειλημμένος δέ έξεφράζομεν τόν θαυ
μασμόν κζί τήν εύαρέσκειάν μζς. οτε ό εύγενέ- 
στζ.τος καθ' όλα κζί άγκθώτκτος κ. Λούντζης 
μας έπανελάμβζνε :

— Μείνατε, μείνατε, ίσον θέλετε. Κύριε 
Πρίντεζη. θά εύχαριστηθήτε πολύ ενταύθα, θά 
ίδήτε πολλά ώοκιότεοζ ποάγν.κτζ.

— Τό πιστεύομεν, πλήν λυπούμεθζ πολύ 
κ. Δούντζη. είναι αδύνατον.

— Τούλάχιστον απόψε κζί φεύγετε τό πρωί. 
Κζί ό αμαξάς σζς δύνζτζι νά μείνη, έχομεν 
σταύλους.

— Τό πιστεύομεν. έδώ είναι ή ευτυχία, άλλά 
χαρήτε την ίλην κ. Λούντζη, δι’ έμέ κρκοΰν 
όσα είδον κζί ζπήλζυσζ. Ισως ζν μείνω πε
ρισσότερον. ζπωλέσω τήν λζμπράν ιδέαν κζί 
τάς ώραίας εντυπώσεις άς συνέλαβον κζί απο
κομίζω. ΊΙ εύτυχία δέν είναι έν τή δικρκείζ 
άλλ' έν τή στιγμή. Δέν αμφιβάλλω δέ, οτι 
έκεϊνο τό όποιον αισθάνομαι αυτήν τήν στιγμήν, 
σείς δέν τό άντιλαμ,βάνεσθε όπως έγώ. Θέλω νζ 
εϊπω. οτι σείς έκορέσθητε έξ όλων αύτών τών 
ώραίων ψυχικών απολαύσεων κκί ήδη δέν σας 
προξενούν τόσην έντύπωσιν. Ίσως δέ κκί νά γε
λάτε δια τόν θαυμασμόν μκς αύτόν.

Καί είς ζπάντησιν ό κ. Λούντζης σφιγγών 
μου τήν χεΐρζ, διότι μέ έννόει φιλοσοφοΰντα ίσως 
7.7.-.' Ϊ7.ν.'>ί,Ί τήν στιγμήν ειπεν :

— Ω! δέν γελώ κ. ΙΙρίντεζη. σας εννοώ 
κάλλιστζ κκί δέν φαντάζεσθε πόσον έπεθύμουν 
νζ μείνετε τούλάχιστον άπόψε. νζ όμιλήσωμεν 
και περί τοΰ πνευματισμού τον όποιον δέν πι
στεύω όμως.

— Πόσον άδικον έχετε. Δυστυχώς δέν δύνα
μαι νζ μείνω, διά νζ σάς πείσω. άλλα σζς συμ
βουλεύω νζ μελετάτε αύτόν.

— 'Αμφιβάλλω κύριε Πρίντεζη· σείς είλικρι- 
νώς πιστεύετε :

'Ακραδζντως. όπως σζς βλέπω. Κζτεγινζ 
ζρκετζ κζί εΐς συγγρζφάς κζί μελέτζς- άλλως 
τε ό πνευματισμός δέν είναι τι νέον.

Κζί ό κ. Λούντζη: γελών :
Δεν πιστεύω νζ πεισθώ ποτέ.

— Είσθε λοιπόν υπέρ τής ύλης : "Ολη κύτή 
ή φυσική θέα κζί ή έξέλιξις τής ζωής δέν σζς 
έπεισαν περί τής άοοάτου ύπζοξεως : Ένυκτώ- 

\ ' Ζ ' * ·' » f-'»- ·σζ;/.£ν ζ. Λϋυντ,·/·. ζζ·. ζ: ζ·/ζοκ/.ω·Λεν τχν πε- 
ρζιτερω ομιλίαν ταύτην δι' άλλοτε, κζί διότι 

βλέπω τήν άμαξαν έτοιαον κζί αί γυναίκες περι
μένουν ήδη νά φύγωμεν.

— Τέλος πάντων, άφοΰ επιμένετε δέν δύ
ναμαι νά σάς κρατήσω περισσότερον, άφοΰ, ως 
βλέπετε, ή έπιθυμία μου είναι νά σάς έχω όσον 
τό δυνατόν περισσότερον πλησίον μου.

— Εύχαριστοΰμεν, εύχαριστοΰμεν πολύ.
Κκί άποχαιρετήσζντες τόν άληθέστατον κκί 

εΐλικρινέστζτον αύτόν άνθρωπον μετά τής εύγε- 
νεστάτης κυρίας του καί τοΰ καλλίστου επι
στάτου. οστις έπροθυμοποιεΐτο πάντοτε να 
ν.κς εύχαριστή κκί περιποιείται, έπέβημεν τής 
έν τή α'ύλή του άναμενούσης άμάξης μκς καί 
αετά πολλούς φιλοφρονητικούς χαιρετισμούς 
εκατέρωθεν, απήλθομεν τής ώραίας έπκύλεως.

Κατερχόμ.ενος είς τήν πόλιν, τή συμβουλή τοΰ 
κ. Λούντζη, ό αμαξηλάτης μας έλκβεν έτέραν 
διεύθυνσιν μέσω κήπων.έπκύλεων κζί κκτζφύτων 
μερών κκί δια καλλίτερου καί θεαματικωτερου 
κύκλου ήλθομεν περί τήν ένάτην ώραν είς τήν πό
λιν, λίαν ευχαριστημένοι κζί περιχαρείς έκ τής 
ώραίας εκδρομής κζί τών λαμπρών εντυπώσεων 
μκς. Σημειωτέον δέ, ότι κατά τήν έκ τής δευ- 
τέρζς ταύτης οδού επιστροφήν μκς, πολύ όμκλω- 
τέρκς, κζλλιτέρκς κκί άνκπαυτικωτέρκς εϊ- 
δομεν έτερζ πολύ έπίσης ώρκϊα καί θαυμάσια 
τοπεΐκ. κατάφυτα κκί έπιμεμελημένζ, αμπελώ
νας καί ελαιώνας, αγρούς καί εκτάσεις κάλλιστκ 
κκλλιεργημένζς. έξοχικάς λκμπράς οικίας χω
ρία εύχάριστκ μέ χάριν καί φυσικήν καλλονήν 
κζί απλότητα, προδίδοντζ. καί τοΰ πλουσίου τήν 
χλιδήν κζί εύμάρειζν κζί τοΰ πτωχού τήν φειδώ 
•ζζζί λιτότητα. 'Ενταύθα έξαιρετικήν έντύπωσιν 
αισθάνεται τις κζτκνοών μίαν περίεργον δημο
κρατικήν, ούτως εΐπεϊν, άλληλεγγύην μεταξύ 
πλουσίου καί πένητος, άριστοκράτου κζί άγρό- 
του, τιτλούχου κκί άσήμου. ήτις δεσπόζει ανέ
καθεν τοϋ πνεύματος άμφοτέρων. κζί άδελφο- 
ποιεΐ τούτους π'.στώς. Ζώσιν έν άδιαπτωτω 
άδελοότητι. ανευ διακρίσεως βαθμού κκί τίτλων 
κζί ένώ ό μικρός φέρεται εύπρεπώς, άποκζλών 
τόν μεγάλον Σιόρ Κοντέ καί ’Αφέντην, ούτος 
άφ' ετέρου κγαπκ κκί περιποιείται έκεϊνον. 
θεωεών πάντοτε τόν μικρόν ώς ίδικόν του άνα- 
ποσπζστον μέλος, συμπολίτην κζί συνάμα φί
λον, ον εύχαρίστως κζί κολζκευτικώς, ίσως όε 
κζί έξ άνζ.ποδράστου άνάγκης μετονομάζει δια 
κολακευτικών κζί ύποκοριτικών επωνύμων Χιόνιο 
μου. ΝΊονάκη μου. Γιακουμάκη μου κτλ. Οί 
Ζζ.κύνθιοι τέλος εννοούν όπου κζί άν εύρίσκοντζι 
ν' άποκζλώντζι έξ αγάπης κζί πατριωτικής 
εύνοίκς άδελφοί καί όντως τοιοΰτοι είναι, τέκνα 
ένδοξου καί άγαπητής πζτρίδος.

Οί Ζζ.κύνθιοι τής σήμερον άδιζκρίτως κατα
γωγής είσί πάντες ϊσοι καί δικαίως ό αοίδιμος 
Λομβάρδος. ούτωσεί θέλων νζ δικζ.ιολογήση τήν 
δημοκρζτικήν τζύτην κατάστζσιν τοΰ τόπου 
του. άπό του βήματος τής Βουλής είπε τήν χα

ρακτηριστικήν έκείνην φράσιν : «Πάντες οί Έλ
ληνες είμεθα δημοκράται.»

Ή Ζάκυνθος εκτός τών φυσικών αύτής χαρι
σμάτων καί καλλονών, τών λαμπρών καί μαγευ
τικών, τοπείων της, τής ώραίας κπόψεώς της, 
τοΰ γλυκυτάτου κλίματος της. τής εξαίσιας το
ποθεσίας της καί οπωσδήποτε τοϋ εύφορου αύ
τής εδάφους άποκζλεϊτζι κζί ΙΐόΓΓ <1ί Ijt’Villl- 
ί(·, παρήγαγε δέ κζί διακεκριμένους ανδρας. μέ 
ίδιάζουσζν ιδιοφυίαν, οΐτινες άνεδείχθησζν έν τή 
πολιτική, τζΐς έπιστήμζις, τζ γράμματα καί 
τή τέχν·/;.

"Ηδη ό τόπος, όπως όλα·, σχεδόν αί πόλεις 
τής Ελλάδος, πάσχει έμπορικώς, βιομηχανικώς 
κζί παραγωγικώς, ελλείψει ίκζνοποιητικής έρ- 
γζσιζ.ς. πζρζ την κζ/.ην θε/.ησιν των π/.ουσιων 
κζί κορυφζίων τοΰ τόπου, οΐτινες όμολογουμέ
νως παντί σθένει προσπζθοΰσι νζ τή προσύω- 
σωσι μεγαλειτέραν εμπορικήν κζί πζρζγωγικην 
κίνησιν κζί ώθησωσι τήν άνάπτυξιν αύτής, ώς 
τή προσήκει.

Αί διασκεδάσεις των ένθεν τής πόλεως σχε
τικώς είναι μικραί, τό δέ θέρος οί μεν πρόκριτοι 
διέρχονται αύτό ήσύχως έν τζΐς έξοχικκΐς αύ
τών έπαύλεσι καί τοϊς κτήμζσιν, όπου έπιβλε- 
πουσι τήν καλλιέργειαν καί συγκομιδήν, οί δέ 
μένοντες έν τή πόλε·, καταφεύγουσιν είς τήν παρά 
τήν παραλίαν μεγάλην πλατείαν κζί τήν όντως 
ώραίαν έκτετζμένην προκυμαίαν των. όπως άπο- 
λζ.ύσωσιν ευχάριστου δρόσον, ζκροζσθώσιν ολί
γης μουσικής κζί ϊδωσι κινηματογραφικας τινζς 
σκηνας. τοϋ τόσον τήν σήμερον κυριαρχοϋντος 
παντού κινηματογράφου.

<Ι·. II.

ΑΓΑΠΑΤΕ

Τώρα π’ανθίζει Πασχαλιά 
καί ί) άνοιζι χαμογελάει 

ζητούν τά χείλη μου φιλιά 
ιϋά.η καρδιά ποΰ ν' άγαπάη.

Θέλουν τά νιάτα σέ αγκάλη 
σέ χρυσά νά ζοΰν παλάτια

σέ πλάσι νάνε πΐό μεγάλη 
απ’ τ’ ουρανού δλα τά πλάτχα

>■

Αγνή καρδιά καί χίλιοι πόθοι 
οποίος κρύβει μέσ’ τά στήίίεια 

μονάχ’ αυτός άγάπΐ] νοιώθει: 
τή μεγαλείτερί] αλήθεια!

ΜΙΛΤαΝ ΒΙΤΑΛΗΧ
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ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΣΝΟΒΙΣΜΟΣ
ΊΙ νέκ ζύτζ, λέςις είνε βεβαίως άγνω

στος διά τους πολλούς κοινούς Ονζ,τούς. 
γνωστότατα, όμως πζρκ τοΐς ζυκνοκίμοις. 
Ήλέξις «Σνοβιστζς» αγγλιστί δέ Silo]), 
ζν άπζΟκνκτισεν ό "Αγγλος συγγραφείς 
Tliaclierii y. αποδίδεται είς τά άτομα 

τά ασχολούμενα είδικώς μέ τάς θηλυ
πρεπείς κομψότζ,τας, προσποιζτώς δέ κζί 
βλζκωδώς μιυ.ούυ.ενζ παν ο.τι μάτζιον 
καί ζνόζ,τον.

"Αν δ' ό έ'οως. ώς ψάλλουν είς τζ,ν 
Κάομεν, ούδέποτε, ούδεποτε ζνεγνώρισε 
νόμους, δέν συμβαίνει όμως τό ζύτό κζί 
•λε τόν σνοβισμόν, οστις έχει τούς νομούς 
του. αύστζροτάτους μάλιστα. άγνωστον 
πόΟεν προελΟόντζς. κζί περιβλζΟέντζς 
επιτακτικήν δύναυ.ιν, ζκοιβώς λόγω τζ:,. < ’ > - . · 
αυστζριωδους κζτζγωγζς του.

Έπί πζοζδεί-·αζτι: Το αόνον οοοτίον 
Ν. ’ . “ , Τ * Ζ- .* ‘ rοπερ δυνζ.τζ.ι νζ φεργ εις σνοοιστζς εινε εις... 

πέπων !...
Κατά τήν κατάλλζλον έποχήν τών ν,δυγεύ- 

στων αύτών κολοκυνΟοειδών.πζς εύγενής« έ'χει 
τό δικαίωμα νά φορτωΟγ δι’ ένός πέπονο: «γυ
μνού» δζ,λαδή χωρίς νζ τόν τυλίξη εντός χάρ
του. Ούτω, κύριος ζμεμπτως ένδεδυμένος κζί ύ- 
περζφάνως κρατών ένζ πέπονζ δέν έχει νά έρυ- 
Οριζσζ καθόλου ένεκα τοΰ εύγενοΰς αύτοΰ φορ
τίου ! Εύγενοΰς. διότι κάποτε είς πρίγκζ,ψ. θεω
ρούμενος ώς πρό τύπον εύγενείζς κζί κ-,μψοτζ,τος. 
έ'σχε τζ,ν ιδιοτροπίαν νζ είσέλΟγ είς ένζ έαπο- 
:ον καί ποοαζΟευίζ έν έκ τών εύνεύστων. αλλά

Δ/'Ο,,ΙΟΓη· ιΐ'>ι· .lihji-.~n· nijxi'jrovr r<c :rartU'."riil 
tw, διότι... [ΐρέχιι ιΊς t·· .lor<$i>’or·

0 —rofiiotfa δύναται >■« noarji εις χεΐοας τοι· ε>·α ιτέχονα. 

χονδροειδών αύτών καρπών καί τόν θέρη μό
νος του είς τό άνάκτορον του. "Εκτοτε λοιπόν 
πζς σνοβιστζς. οστις δεν έΟεώρει απρεπές νά 
κρζτη έστω κζί μίαν κομφετοΟζ,κζν ·?, τρικ τρι
αντάφυλλα, ζύζ απαλλάσσει τοΰ: ύπζρέτας του 
τζς φροντίδας διά τζ,ν αγοράν πεπόνων.

Όρίζομεν ακριβώς: Ό σνοβισμός είνε ζ γε
λοιογραφία τοΰ κομψευομένου. ένώ ζ, κομψότζς 
δέν έχει τίποτε τό κοινόν μέ τόν σνοβισμόν. Είς 
τον σνοβισμόν δέ οφείλεται ζ, άρχζ ένίων μοδών. 
Ού’τω οί λζιμοδετζι τοΰ 1830. οί δενόμενοι μέ 
τρεις κόμβους. έπανζλΟον χάρις είς τζ,ν κολζ- 
ζ.είζν ένός ζ,Οοποιοΰ προς τινκ συγγραφέα δ'.ά- 
σζ,μον. Ό συγγραφεύς οΰτος προσβεβλζμένος είς 
τόν λαιμόν κζί μζ δυνζμενος νά φορέσζ, περι
λαίμιο·/. τό ζντικατέστζ,σε διά μεγάλου υ.ετα- 
Ξίνου μανδζ,λίου, δεδεμ.ένου μετά περισσζς φιλο
καλίας. οΏ ! είνε Οζυμάσιον» αναφωνεί ό ηθο
ποιός. <·>ς ζνεύρισκετο έπί τζς σκζνζ,ς- Ό συγ- 
γρζφεύς δεν έξζ,γεΐτζι,ό δε κωμικός μεγαλοποιεί 
περισσότερον τζ,ν νέζν αυτήν μόδζν κζί εμφα
νίζεται έπί τζ,ς σκζ,νζς υ.έ πζρόυ.οιον, ώς τοΰ 
συγγρζφεως λζιμοδετζ,ν. Μετά τινκς ζ,μέοας ολοι 
οί Παρισινοί τούς έμιμοϋντο. Έπίσζς είς ένα 
σπυράκι τζς πριγκιπίσσζ,ς τού Ουαλίας, ύπό 
τζ,ν μασχάλζ,ν τζ,ς, οφείλεται ζ, γελοία συνή
θεια των σνοβιστών νά χαιρετώσι διά χειραψίας, 
μζ, κζτερχομένζ,ς τού ύψους τοΰ οίκου των. ’Ο 
νΰν βασιλεύς τζς Αγγλίας, οτε ζ,το ζκομζ "?ίγ- 
κζ,ψ τζς ·’ύζλίζς, έΟεάΟζ ζ,μέραν τινκ μέ ανοι
κτόν το τελευτζϊον κομβίον τοΰ γελέκου του κζί 
τοϋτο διότι ήτο προγκστωρ. Αλλ' οί σνοβιστζί 
κζί οσοι ζκόμζ, ζ,σζν αδύνατοι ώς ό Δόν Κιχώτζ,ς, 
έμ.ιμζ,Οζ,σζν τό παράδειγμα τοϋτο κζί δέν έβλεπέ 
τις παρά τοΐς κομψευομένοις είμζ γιλέκα μέ 

ανοικτόν τό τελευτζϊον κοαβίον. Έπίσζ.ς ό βασι
λεύς τζς Άγγλίζς φορέσζς κκστοριον φζιόχρουν 
αέ αζύρζ.ν κορδέλαν, έγινεν αίτιος νζ έαφζνι- 
σΟοΰν πλεΐστοι τοιοΰτοι πίλοι. "Ας έξζγοΰαεΟζ

'll χειραψία τιΰν —rojiiyiottbi· γίνεται ονιιο, χάρις εις tra 
οχνράκι αιάς ^ριγκί-τίαε.ης.

γενικούς νο- 
κποαιχεΐτκ.ι

έπί τό πλεϊστον είνε 
ρζπτζι έσκέφΟζσκν νζ 
γυρισαένζ δι’ ελαφρού

ζρισ 
:τει.

κζλιύς. Οί σνοβιστζί κζί ούχί οί- κοαψευόαενοι. 
Ό κοαψευύαενος ακολουθεί τους 
[7-ους της αόδζς, ένώ ό σνοβιστζ,ς 
τυφλώς κζί τό παραμικρόν.

Είς τό Λονδΐνον οπού <ο 
λασπώδεις οί δρόμοι, οί 
κάμουν τζ πανταλόνια 
σιδερώματος. Εντούτοις οί σνοβιστζί τοΰ Μπίζ- 
ριτσ, τοΰ Μόντε-Κάρλο — όχι δ’ ολιγιότερον κζί 
τών ΆΟζ,νών — οί ζώντες ύπό τόν κζ.Οζ.ρώτερον 
ούρζνόν, φέρουν ομοίως πζντζ.λονιζ γυριστά.

’Ιδού καί άλλο γε'/.οΐον παράδειγμα Σνοβι- 
στικζς Ζπου.ιμζ,σεως. Κυριακζ,ν τινζ είς τζς 
ιπποδρομίας τοΰ Ώτέλ. ό Βασιλεύς Έδουάρ- 
δος. οστις ύπό τών σνοβιστών θεωρείται 
τύπον, έρριψε κατά γζς τό σιγάρον του 
σως δέ κύοιος κομψοενδεδυμενος ό>ς : 
τζς, μέ ύπερβολ'.κζ,ν έπιμέλειζν. κύπ 
βάνει διά τών γζντομένων δακτύλων 

'ι—τζ,ν «γόπαν» έπί ..
θέτει είς τό πορτοφόλιόν

ιστόμιον» εςζγεΐ εις τινα εκπλζκτον φι- 
. ....... ;; Ζ.Λ.Ζ..ζ.νΰζ,τος μόδα, δικδοΟεΐσζ

έπίσζς- είνε ν' κφίνωσι 
ον κζί μάλιστα είς τρό- 
τί τζς ράχεως τζς χει- 
χειροκτίου. Διζτί: 

βιττ;ιών νά διαθέτουν 
νά διζκιίνωντζι τζ 

ποοι— 
λουσιω- 
γεγονός, 

κόυ.υ.ωσις ζτελώς 

I
Άαέ- 
τοκρά- 

λαα- 
•ου τό 

ζπορριφΟέν σιγάρον—τζ,ν «γόπαν» έπί τό ζπλού- 
στερον— κζί τό θέτει είς τό πορτοφόλιόν του.

— «Θά πζοζγγείλω καί έγώ οαοιζ αέ ζρυ- 
σοϋν έπιστόαιον» έςζγεΐ εις τινκ έκπλν.κτον φί
λον του ! "Αλλζ, ζκκτζνόζ 
'/7-γ.ζ, είς τόν σνοέισαόν 
ςεκούαίωτον τό χειρόκ· 
πον όίστε νκ φαίνεται έ 
ρός ζ, αντίθετος όψις τοΰ

ΊΙ αοδζ έπίσζς τών σνοδ'.σ 
τζ,ν κόαζ,ν των ούτως, ώστε 
πρόσθετα ψευδζ αζλλιζ. έστω κζί αν είνε πρ 
κισαένζι διά τζς Οζυαζσιωτέρζς κζί 
τέρας κόαζ,ς, οφείλεται είς τυχζ.ΐον 
ζριστοζράτιδος κ.υρίζς. ζς Ζ

HZ
κόαζς

ζπέκρυψεν ζ,αέραν τινά τά πρόσθετα ααλλιά.
Έπίσζς οί νόααι τοΰ κλζ,Οοΰς σίονισαοΰ έπι- 

τάσουν είς τούς αυστζς του νζ αζ, πζρευρίσκων- 
τζι είς τζ διάφορα (ΐεάαατζ αέχρι τέλους ζζί 

αζ τρώγουν ολο τό γλύκισαά των, νά πί- 
νωσ·ν ύδωρ σέλτς, νζκαααύωσι τούςοφΟαλ- 
αού: ό>ς εί τό φώς νά τοΐς είνε όχλζρόν, νά 
βζχοίσιν ολίγον κζί ζ,αόδζ έ’φΟζσε κζί αέχρι 
τοΰ σζ,αείου ... νζ χωλζίνωσιν.

ολίγον ο σνοίισχ.ός έλαβε χ.ε-
* - — ' - - ■ είς τούς

πρώτου 
δευτέρου 

τζς αόδζς
τζ,ν 7.7.7.-

διαστάσεις. Χάρις 
ugsinaiis κζί Lori-ain τοΰ 

μουσικού ζκζτζλζπτου κζί τοΰ 
συγγρζφέως δυσνοά,του, έγένετο 
παρά τοΐς σνοβιστζΐς νζ λζτρεύωσι 
τζνόζτον μουσικήν κζί φιλολογίαν. ΓΙρός 
τούτοις είνε αναπόφευκτος δι’ ζύτούς κζί 
Ζ άκρζ ύπερευζισΟζσίζ. ’Οφείλουν δζ,λαδζ 
νζ λιποψυχούν κζί πρό τών βατράχων ζκό- 
μχ, έστω κζί γύψινων !

Άλλ'ζ Ζπζνζ; μοδζ τυρζννεΐ περισσό
τερον τά Οΰυ.ζτα τοΰ σνοβινισυ.οΰ. Ούτω t » »
παρ’ ζύτοΐς είνε άπαρζίτζ,τος ζ χ?Ζσ'ί 
οπίου ζζί τζς μορφίνζς. Καί πολλοί νεανί

σκοι ζπέπτζσζν είς τον άλλον κόσμον... θύματα 
τοϋ κζί'ζαοντος.

'Αλλά τό ζκρον ζωτον τοΰ σνοβισμοϋ απαν
τάται παρά τοΐς άγγλοις παρ’ οίς γίνεται χρζ- 
σις τοϋ ανδρικού κορσέ! ΊΙδζ, ζπεκζρυξζ.ν ρύτοι 
τζ,ν Οζνζτζφόρον κζί βλζκώδζ, μόδαν τοΰ αίΟέ-

Κί·.τ---ι .ΙΔ’,··.;/ .’ό- ■'
λικ'ΐν -ι:γα_·ε ro.' d: ι >·'ι ,,Ζοι <.
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ρος κζί τής μοροίνη: κζί έπεδόΟησκν μζν.ωδώς 
εις τζ διάφορζ «σπδρ» κζί τζ ζύτοκίνητζ.

Ή τέχνη όμως οφείλει πολλά εις τζ κουτά 
τκΰτζ όντζ. Διότι χάρις εις τήν μόδζν των νά 
θορυβούν επί θεμάτων ζωγρζφικής, γλυπτικής, 
φιλολογίας κζί μουσική:. χωρίς νζ εννοούν τί
ποτε. έτέΟησζν επί κεφζλής σημαντική: κινή- 
σεως. διότι τό πλήθος φυσικά φέρετζι πρός 
τον θόρυβον.

Σήμερον ιδού εις ποιον σημεΐον εύρίσκετζι ο 
σνοβισμός. Απόλυτος ελευθερία κζί έξζνδρισμός 
τής γυνζικός. ’Εκθήλυνα·.: τοϋ ζνδρός. Αύτοκί- 
νητζ, ζερόστζτζ. ζεροπλζνζ. Οζλκσσοδρομίζι, 
άμερικζνισμος. φυτοφζγεΐζι κζί εσπεράντο.

Το υποκοριστικόν τού σνοβιστοΰ, είνε ή σνο- 
βίστριζ, ήτις έχει τζς προτιμήσεις της. Τούς ευ
νοούμενους τόπους της· τούς εύνοουμενους πινζ- 
κζς,τζ βιβλία της, τήν μουσικήν της. όπως έχει 
ακριβώς τον ράπτην της, τον όδοντοϊζτρόν κζι 
τον κομωτήν της. Ρυτιδώνει τό μικρόν της με- 
τωπον διά νά έμβζθύνη εις τόν Δ’ Άννούτσιο 
κζί τρέφετζι μ.έ τήν φιλοσοφίαν. ώς αί διάσημοι 
γυναίκες των παρελθόντων καιρών.

·<> Χνΰ.ύ.έιιτιις

ί'<τιύώ>·ει τό /«ζο>!ι· η/,· ιιετω.σοι·, <)<■< ι·Λ fitfiut) i-rt) 
el; wv t’Arroitoio !

ΣΚΕΨΕΙΣ
Γηελ.λ.ή Χοόία

Όμίλη μόνον οτζν έρωτζσζι.
Γέλα περισσότερον οτζν ζκοΰς βλακεία:. 
Άπόφευγε φιλικά γεύμζτζ.
’Αγάπα εαυτόν περισσότερον του πλησίον. 
Μή υποχρεώνεις φίλους, αλλά ξένους.
Δάνειζε μόνον επ' ένεχύρω.

[Διήγημα]

Ή Μις ΙΙάρκερ είχε χάσει τ’: δακτυλίδι της. 
"Ολο τό Λονδίνου ήτο εις κίνησιν καί εΰλόγως 
διότι έπ’ αυτού ήτο δεμένου εν έξαίσιον λιλά δια
μάντι 32 ζαρατίων, μοναδικόν εις τόν κόσμον και 
έκτιμηθέν δ·.' εν εκατομμύριου φράγκων.

Άλλα καί ή κάτοχος τού εξαιρέσου αυτού δα
κτυλίου ήτο έπίσης μεγάλου ενδιαφέροντος. ΙΙλου- 
σιωτάτη, ορφανή καί καλλονής σπάνιάς, έζη μόνη 
μετά τίνος θείας της έντός μεγάρου ινδικού ρυθμού 
εις τ': Ιΐιζασύλ. Έγνώριζε ζωγραφικήν καί μουσι
κήν, άνεμιγνύετο εις τήν φιλοσοφίαν, έσύχναζεν εις 
τον κόσμον, ήτο πολύ έλεήμων, έταξείδευε σπα- 
νίως καί μετά πείσματος σχεδόν ήρνεϊτο νά ύπαν- 
δρευΟή.

Φυσικά λοιπόν ή Μις ΙΙάρκερ ήτο πασίγνω
στος. άφού καί τά ημερήσια φύλλα πότε ποτέ άνε- 
φερον τά κατ' αυτήν.

Συνέόαινε λοιπόν ώστε αν μετέόαινεν εις φιλαν
θρωπικήν τινα εορτήν νά περικυκλώτα- ύπ: πολ
λών, οι'τινες έθεώρουν ευτύχημα νά κάθηνται πλη
σίον της καί νά Οαυμάζονν τον περίφημου άδά- 
μαντά της.

Μίαν πρωίαν λοιπόν οι έφημεριδοπώλαι διελά- 
λουν μέ τήν όςεΐαν φωνήν των τήν παράδοξον απώ
λειαν τού άδάμαντος.

Ή Μις ΙΙάρκερ είχεν ύπαγε·. τήν παρελθούσαν 
εσπέραν εις τήν εσπερίδα τής φίλης της δουκίσης 
Οϋγουρ. Άνεχώρησεν εις τάς 11 τής νυκτός, καί 
τήν ώραν όπου άνήρχετο εις τήν άμαξαν παρετή- 
οησεν ότι τής έλειπε τό δακτυλίδιον.

Τό παράδοξον ήτο ότι : γύρος του ήτο τόσον 
στενός, ώστε ήτο αδύνατον ν' άπωλεσθή είτε όταν 
άπέσυρε τά χειρόκτιά της. είτε άν τής τό έσυρον 
έκ τού δακτύλου.

Ώς πρό; τήν υπόνοια δέ μήπως κλέπτης τις 
τό άφήρεσε φαίνεται αδύνατον πράγμα, διότι πρώ
τον όλους τούς κεκλημένους τής δουκίσσης (λόγου? 
τούς έγνώριζε καί δεν τούς ύπώπτευε καθόλου, 
καί δεύτερόν οί ύπηρέται δέν τήν έπλησίασαν πο
σώς, ένώ' διά νά τής τό πάρουν έπρεπε νά τήν 
πλησιάσουν καί τό άποσπάσουν ούτως, ώστε νά τής 
προξενήσουν πόνους εις τόν δάκτυλον.

Ήτο λοιπόν μυστήριον.
Τό περιστατικό·; δέαύτό. λαμβανομένη: ύπ’ δύει 

τής φήμη: τού άδάμαντος καί τής μις ΙΙάρκερ εϊ- 
χεν άναστατώσει ολόκληρον τό Λονδί'νον.

Τήν έπομένην μ’ε πολλήν σπουδήν έτοιχοκολήθη- 

σαν έκ τού γραφείου τού Σάμ Βέλμπερ και Σα ειδο
ποιήσεις ώς έξής :

Ι'νωβτοποόησος

«ΤΙ μις ΙΙάρκερ, οδός ΙΙϊκαδολ 70 άπώλεσε 
χρυσούν δακτυλίδιον μέ ιόχρουν άδάμαντα μοναδι
κόν εις τόν κόσμον. Παρακαλεϊται ό ευρών, όπως 
τόν φέρη εις τά γραφεϊά μας καί θέλει άνταμοιφΟή 
10)00 έπι τής αξίας του.

Δηλαδή έάν ή άξια τού δακτυλιδιού ήτο 40.000 
λιρών στερλινών έλάμίανε 100,000 φρ. οστις τό 
εϋρ’.σκε.

Καί έάν σζεφθή τις, οτι καθώς δέν ύπήρχεν 
όμοιον και ήτο άδύνανον νά τό πωλήσουν, ή άντα- 
μοιόή ήτο φυσικά άξ’.όλογος, άφού ήτο άχρηστον.

Άλλ’ αί ήμέραι παρείρχοντο καί ούδείς παρου- 
σιάζετο εις τήν δ’.εύΟυνσιν καθώς καί εις τήν Μις 
ΙΙάρκερ. Ούτω ή ύπόΟεσις ήργει καί έλησμονεΐτο, 
άλλα δέ γεγονότα νεότερα έπέσυοον τήν προσοχήν 
τού αχανούς άστεως. Μετά μίαν δ’ εβδομάδα ούδείς 
πλέον έσζέπτετο τόν άδάμαντα έκτός τής Μις καί 
τίνος όνομαζιμένου Φρέδ Ρίδλυ.

Τό άτομον αύτό ήτο άπό τά παράδοξα έκεϊνα δί
ποδα. ατινα περιπλανώνται τά άπογεύματα έπί των 
πεζοδρομίων των θεάτρων μέ τήν έλπίδα μήπως 
χρησιμεύσωσιν ώς ζώσαι κινητά·, ρεκλάμα·..

Λυτός ο ανΟρωττος-τών ρεκλαμών άνήκεν ώρι- 
σμένως εις τήν ποικιλίαν έκείνην τού άνθρωπίνου 
είδους, ήτις κέκτηται μέ πολλήν ευκολίαν τήν τό- 
σω δυσζόλως συναντωμένην λογικήν.

Έάν οί παλαιοί ποιμένες, όντα μονάζοντα καί 
παρατηρητικά, έφεύρον τήν αστρονομίαν, οι άγγε- 
λιαφόροι αυτοί άνθρωποι, υπάρξεις σιωπηλά! καί 
συνειθισμέναι εις τάς μεταόολάς τού ζήν. θά ήδύ- 
ναντο νά εφεύρουν τήν φιλοσοφίαν.

Άλλ’ έπειδή ή έπιστήμη αύ'τη εύρέθη πρό τής 
δημιουργίας αυτού τού ανθρωπίνου είδους, άρκούν- 
τα: εις τό νά τήν έξασκούν. Λοιπόν πάς φιλόσοφος 
πρέπει νά είνε λογικός, άλλως είνε φαντασιοκόπος 
καί όνειροπΐλος.

Ό Φρέδ λοιπόν ήτο λογικός.
'Εσπέραν τινα άφού έτελείωσε τήν πορείαν του, 

ήγόρασε μόνον μίαν μερίδα ψητό αξίας 6 πεννών, 
μή μεταοάς ώς συνήθως νά συμπλήρωσή τό δεΐπνον 
του μέ οινοπνεύματα: Είτα έπέστρεψεν εις τήν κα- 
λίιβην του. ΤΙ οικοκυρά του έξεπλάγη ίδούσα αυ
τόν τόσον ενωρίς, χωρίς νά είνε μεθυσμένος καί α
πορούσα τόν ήρώτησενέάν ή .οάσθενής. Τήν έπαύ- 
ριον: Φρέδ δέν έσηκώθη ενωρίς, ώς πάντοτε, ά/.λ’ 
έκαμε τόν οκνηρόν καί άπήντα εις τούς άδιακρίτως 
έρωτώντας αυτόν διά τήν περίεργον άλλαγήν τής 
συνήθειας του, ότι ήτο κουρασμένος καί έσζόπευε 
νά άναπαυθή 24 ώρας. Ένόμισαν λοιπόν ότ·. έτρελ- 
λάθη καί τόν <4κτε·.ρον.

Ά/.λ’ αυτός τούς άφηνε νά λέγουν καί νά γε
λούν μόλις δέ κατά τάς I 1 διηυθύνθη πρός τήν 
πό'/.ιν.

Έπήγε δέ κατ' ευθείαν εις τό ΙΙ'.κάδολ καί άδι- 
στάκτως έκρούσε τήν μεγαλοπρεπή Ούραν τού με
γάρου. ύπ’ άριθμόν 70.

Εις έν στολή καί υπερήφανος θυρωρός ήνοιξε.
— Νά πάρε, έξ πέννας. καλ: μου άνθρωπε, τού 

λέγει.

— Ευχαριστώ άπαντά ό Φρέδ. δέν ήλθα διά νά 
ζητήσω ελεημοσύνην, άλλά διά νά ομιλήσω εις τήν 
Μις ΓΙάρκερ.

— ΤΙ μις ΙΙάρκερ δέν δέχεται.
— Φυσικά. Έν τούτοις εΐνε άνάγκη νά μέ 3ε- 

χθή. Τής φέρω ειδήσεις περί τού άδάμαντος της.
Ό θυρωρός άνετινάχΟη.
— 'Έχεις τόν άδάμαντα : ΙΙού είνε ; ΤΙ μις 

Πάρκερ Οά εύχαριστηΟή.
— Δέν έχω τόν άδάμαντα, άλλά γνωρίζω πού 

είναι. Πρέπει νά ομιλήσω εις τήν μις ΙΙάρκερ.
Ό θυρωρός βλέπων οτι ό επαίτης επόμενε καί 

ότι δέν Οά έλεγε τό μυστικόν παρά εις τήν ιδίαν 
τού είπε νά είσέλΟη.

Έπερίμενεν ολίγον, έως ότου είσήλθεν ή Μις.
— Εισθε ή Μις ΙΙάρκερ; έρωτα δ Φρέδ.
— Ναι, έχεις τίποτε ειδήσεις περί τού άδάμαν- 

τός μ^;
— "Ισως. Άλλ’ εάν θέλετε, άφήσατέ με νά σάς 

έρωτήσω. ’Εάν μού απαντήσετε είλιζρινώς, νομίζω 
οτι Οά εύρετε τόν άδάμαντα σας, αύτό έξαρτάται 
άπό σάς καί μόνον,

ΤΙ Μις ΙΙάρκερ έχαμογέλασε καί άπήντησε 
καΟημένη εις πολυθρόναν.

— Λέγετε.
— Επιμένετε πάντοτε νά μή θέλετε νά ύπαν- 

δρευΟήτε ;
— Βεβαίως! Άλλ’ αυτό δέν αφορά ε'ιμή έμέ, 

καί δέν έχει τίποτε νά κάμη μέ τό διαμάντι.
— Συγγνώμην. Μή συγχέετε τάς ερωτήσεις 

μου. Απαντάτε μόνον.
— Καλά I...
— Δέν θέλετε νά ύπανδρευΟήτε, έχει καλώς. 

Άλλ' αυτή ή επιμονή προέρχεται ίσως έι τής ιδέας 
μήπως ένεκα τού πλούτου σας ερωτεύονται περισ
σότερον τήν περιουσίαν σας ή σάς. Δέν ε'ν' έτσι:

— Αγαπώ τήν ελευθερίαν μου, άλλά συντεί
νει βεβαίως εις τήν επιμονήν μου αυτό πού λέτε.

— Άλλ’ εάν παρουσιάζετό τις οστις νά δύναται 
νά σάς άποδείξη ότι σάς αγαπά, Οά ήΟέλατε νά 
ύπανδρευΟήτε :

— Στενοχωρούμαι νά σάς απαντήσω' σκεφΟήτε 
καλά ότι μία νέα ώς εγώ δέν -υπανδρεύεται τόσον 
εύκολα.

— Εί'μεΟα σύμφωνοι. Άλλά δεν σάς έζήτη- 
σαν ποτέ ;

— Ώ ! να! πολλάκις.
— ΕισΟε βεβαία ότι μεταξύ αύτών, οι'τινες «ζή

τησαν τήν χειρά σας, δέν ύπήρχε κανείς οστις πραγ- 
ματικώς σάς ήγάπα :

— Μή μού ζητείτε πολλά. Νομίζω όμως, ότι 
πολ'/.ο'ι έξ αυτών μέ ήγάπων ολίγον, Οέλοντες νά 
μ.έ έχουν ώς σύζυγον, άλλά νομίζω ότι κανείς δέν 
Οά έκαμ.νε τήν τρέλλα νά μέ νυμφευΟή έάν ήμην 

■κτωΖ'ό·
— ΆπατάσΟε 'ίσως. ΙΙοία ήτο ή συμπεριφορά 

τού λόρδου Νελόρώγ προς ύμάς’·
— 'Ώ! πολύ καθώς πρέπει.
Είνε τέλειος εΰγενής .
— Άναμφι'όόλως. Τίποτε άλλο:
— Τί θέλετε νά εΐπήτε : Μού έκαμνε κόρτε είνε 

αληθές, τό άναγνωριζω. Άλλά μόλις τόν έκαμα 
νάέννοήση :τ: θέλω νά μείνω κόρη, έπαυσε.
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— Έπαυσεν αμέσως, ανευ Ουμ.ο3;
— Νομίζω! Δέν ύπαρχε: λόγος νά Ουμώση. 

Λύτες ώς κα! εί άλλοι τ': έκαμε διά νά παίξη.
— Νομίζετε ; Δέν σάς ειπεν εσπέραν τινα. Μις 

ΙΙάρκερ είσΟε μία κακή κεφαλή, Οχ σας κάμω νχ 
αλλάξετε ιδέας.

— Να! μοϋ είπε ένα τέτοιο, άλλά πώς τ: γνω- 
ρΐζετε:

— ’Ολίγον σάς μέ/.'λει. Δέν εύρίσκεται ότι είνε 
παράδοξος ή μανία του νά φέρη πάντοτε μαζή του 
έναν πίθηκον, οπού κα! άν ύπάγη ;

— "Ω ! δέν είνε κα! κακή ή μανία του.
Ή μαϊμού αύτή τήν οποίαν ονομάζει Τζίμη είνε 

χαριτωμένη.
— Άλλά δαγκώνει. Σάς έδάγκασε τήν εσπέραν 

«που έχάσατε τδν άδάμαντά σας.
— Να!, δαγκώνει, κα! πραγματικώς μέ έδάγ

κασε τήν εσπέραν εκείνην δπως καί πολλές άλλες 
φορές. Άλλά δέν ευρίσκω κανένα παράξενου κα! 
δέν τής κρατώ θυμόν.

Μέ κ.άμνεις δμως κα! απορώ πώς, δ’.άδολε, γνω
ρίζεις δλα αύτά :

— Είξεύρω πο/.λά πράγματα.
Είπέ τε μου επιθυμείτε πολύ τόν άδάμαντα αύτόν:
— Πολύ.
— Θέλετε νά τδ έπανακτήσετε :
— Ναί.
— Τ! δίδετε εΐς εκείνον δστις τόν έχει τώρα :
— Τ; έγραψα ε!ς τάς εφημερίδας 4,<100 λίρας.
— Δέν είναι άρκετά.
— Θέλετε τό διπλοϋν :
— Θεέ μου, Μις Πάρκερ, δέν ένοούμεΟα.
— ΈξηγηΟήτε τότε.
— ’Ιδού. Είναι δύο πρόσωπα είς αύτό τό ζήτημα, 

έν τ; οποίον γνωρίζει ποΰ είναι ό αδάμα:, καί έν τό 
οποίον έχε·, τδν άδάμαντα.

Τ; πρώτον ευχαριστείται μέ τάς 4.000 λ·'ρας. 
άλλά τ; δεύτερον δέν εύχαριστεϊται,

— Τί επιθυμεί;
~ Τήν χεϊρά σας.
— Ά ! ά ! ΈφΟάσαμεν είς τδ τέχνασμα.
— Νομίζω, άλλά τέχνασμα άΟώον καί Οά ομο

λογήσετε, μία πανουργία ένδς έρωτολήπτου. ιδού.
— Άλλ’αύτό είναι αποτρόπαιου ! ΈςέλΟετε ! 

δέν θέλω νά άκούσω περισσότερα.
— Μις Πάρκερ, Ιπιλέγει ζ έπαίτης ήσύχως, τήν 

εσπέραν αύτήν Οά έχετε τδν άδάμαντά σας. έγώ, 
τάς ί ,000 λίρας κα! μετά ένα μήνα Οά είσΟε κ;- 
μησσα !

— ΈςέλΟετε!
Ό Φρέδ έκλινε τήν κεφαλήν κα! έςήλΟε τριβών 

τάς χεΐρας του. Χωρίς νά χάση λεπτόν, άνέβη είς 
'ένα λεωφορείου τδ «ποιον άνήοχετο τήν ώραν εκεί
νην κα! έπήγε εις τδ Noi-tli-Keu-inglon.

Τίτο ή ώρα του δείπνου, δταν έφΟασε πρό τοϋ 
άριΟμοϋ 108, πλούσιας κα! αριστοκρατικής οικίας 
ής έκρουσετήν Ούραν

— Ό Λόρδος Νελβρώγ είναι έδώ. έρωτά.
— Ναι, άπήντησεν : θυρωρός τί τ:υ θέλετε,
— "Εχω νά τοϋ ανακοινώσω κάτι πολύ σπου

δαίου άπότήν Πάρκερ.
Ό Ουρωρδς είσήλΟεν είς τδ μέγαρΟν κα! μετ’ 

όλίγον^έπιστρέφών λέγει.

— ΕίσελΟε.
Τδν ώδήγησεν είς μικράν τινα αίθουσαν, είδος βι

βλιοθήκης, είς τήν «ποιαν δ λόρδος έδειπνα έπ! 
μικράς τραπέζης.

— Ή Μις Πάρκερ σέ στέλλει : Λέγει «λόρδος, 
ωραίος κα! ξανθός νέος, μέ ύφος αποφασιστικόν και 
ηλικίας 30 περίπου έτών.

— Συγγνώυ.ην, Μιλόρδε, άπαντά ; Φρέδ, έψεύ- 
Οην απλώς δπως δυνηΟώ καί εϊσέλΟω είς τδν οί
κον σα«.

— Πώς;
— Ακούσατε με. ’Εξέρχομαι άπδ τήν μις Πάρ

κερ, μέ τήν όποιαν συνωμίλουν έπ' αρκετόν καί 
περί πραγμάτων τά «ποια σάς ενδιαφέρουν ιδιαιτέ
ρως' άλλά δέν μέ έστειλε Οετικώς πρός σάς.

— Δέν γνωρίζω τδν σκοπόν σου.
— Θά εννοήσετε. ΊΙ Μ!ς ΙΙάρκερ δλα τά γνω

ρίζει-
— Ιίερ'ι τίνος:
— Περί τοϋ άδάμαντος. Ό λόρδος έχαμογέλα- 

σεν κα! άνε.ινάχΟη.
— Ά ! α ! τά έμάντευσε ·
— Όχι, λόρδε. δέν έμάντεισε, τής τ'; ειπον.
— Ποιος:
— Έγώ.
— Σύ; Είσαι λοιπόν έν γνώσει τών πρά

ξεων μου :
— "Οχι όλων. ά/.λ'εκείνης διά τής «ποιας έγί- 

νατε κύριος τοϋ δακτ-υλ'.δίου τής Μις ΙΙάρκερ!
— Αύτδ είναι πάρα πολύ! Κανείς στον κόσμο 

δέν είςευρει τ'; μυστικόν εκτός τής Τζίμη ή οποία 
δέν όμιλ-ϊ.

Είσαι λοιπόν μάγος :
— Ούδαμώς. ΈσκέςΟην, ιδού.
Έχει καλώς ! Άλλά είμαι περίεργος νά μάθω 

πώς γνωρίζεις δτι ζ άδάμας ττ,ζ Μις Πάρκερ είναι 
είς χεϊράς μου.

— Άπλούστατον. Εύρισκόμην είς τήν έξοδον 
τών κεκλημένων τής δουκίσης Οϋγουρ.

Ήμην πλησίον τής Ούρα:, σκαπτόμενος νά 
συνάξω «λίγα χρήματα, κλείων τας θυρίδας τών 
αμαξών. Αύτή είναι ή δευτέρα μου εργασία, διότι 
τήν ημέραν εργάζομαι φέρων ρεκλάμας εΐς τήν 
ράχ-.ν μου.

Λοιπόν, είδον νά έξέλΟουν πρώτους τόν λόρδου 
κα! τήν Λάδηυ Ραβενσδάλ' δέν μοϋ έδωσαν τίποτε, 
διότι είχον τόν λακέ τους.

Κατόπιν ζ ■/.. Κάρολος Δών έδωσευ εν φράγ
κο?. Τέλος ή Μις ΙΙάρκερ μοϋ έδωσε 5 σελίνια 
άν κα! είχε θυρωρόν.

'Όταν μου τά έδιδε έφώναξε.
«Άχ! Θεέ μου! έχασα τόν άδάμαντά μου I... 

ΣυνεκινήΟη πολύ κα! είσήλΟεν είς τ'; μέγαρον 
αμέσως.

Εισερχόμενη σάς συνήντησε καθώς έξήρχεσΟε 
καί σάς είπε :

«'Έχασα τόν άδάμαντά μου! Ί"; πιστεύετε; Τό 
ώραϊον μου λιλά διαμάντι! Δέν έννοώ πώς αύτδ 
μοϋ συνέβη, το οαζτυλίδιον είς τ; όποιον ητο δεδε- 
μένον έφαίνετο πολύ στερεόν».

Εσάς, Μιλόρδε, νομίζω δτι σάς βλέπω άκόμη : 
ΕίσΟε όρθιος είς τό άνοιγμα τής Ούρας, και έκρα-
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τεϊτε είς τον αριστερόν σας βραχίονα, τόν πίθηκόν 
σας « «ποιος έκοιμάτο.

"Οταν δέ ή μις Πάρκερ, μανιώδης σάς άνήγ- 
γειλε τήν απώλειαν τοϋ άδάμαντος. έλάίατε έν 
απαθές ύφος και άπηντήσατε. «Ώ! μις Πάρ
κερ είνε δυνατόν;» Ένώ έκείνη χωρίς νά σάς 
άκούση διηυΟύνΟη πρός τήν σκάλαν. Σείς, τότε, 
αλλάξατε τ'; άπαΟές ύφος είς έκφρασιν χαράς, έχα- 
μογελάσατε, έΟέσατε μηχανικώς τήν δεξιάν σας 
χεΐρα έπί τοϋ στήθους σας, έπιέσατε αύτδ έλαφρώς, 
ώς διά νά βεδαιωΟήτε έάν πολύτιμον τι άντ'.κείμε- 
νον εύρίσκετο έκεϊ, κατόπιν μέ τήν ίδιαν χεΐρα έχαϊ- 
δεύσατε τδν πίθηκόν σας. Αύταί α! δύο κινήσεις δέν 
διήρκεσαν περισσότερον ένδς δευτερολέπτου. Ά- 
νήλΟατε έπειτα είς τήν άμαξαν σας, άφοϋ μοϋ έδώ- 
σατε μίαν λίραν.
— Είνε άληΟές διακόπτει ζ λζρζζς Νελβρώγ. ’Εν
θυμούμαι «τι έδωσα μίαν λίραν τήν εσπέραν εκεί
νην είς ένα. «στις ήνοιςε τήν Ούραν μου.

— Κατόπιν σας, πολλοί άλλοι έξήλΟον τοϋ 
μεγάρου, καί ή τελευταία όλων ή μις ΓΙάρζερ. Ητο 
πολύ δυσαρεστημένη, κα! υπέθεσα δτι δέν εύρε τόν 
άδάμαντά της.

— Ξεύρεις δτι είσαι ένας επιτήδειος παρατη- 
ρη-ής;

— Πιθανόν. Τήν έπομένην έμαθε καί ολόκλη
ρον τ; Λονδϊνον. ότι πραγματικώς ή Μις Πάρκερ 
είχεν άπολέσει τόν περίφηρ.ον άδάμαντά τη:, αξίας 
40,000 λιρών.

— Κα: πώς λοιπόν δέν μέ κατήγγειλες αμέσως, 
δπως τό έκαμνες τώρα :

— Διότι πρώτον δέν ήξευρα Οετικώς έάν τό δα- 
κτυλίδιον τό είχατε σεϊς. Άφησα λοιπόν νά πα- 
ρέλΟη αρκετός καιρός διά τάς αναζητήσεις.

'Έν άντικείμ.ενον τόσον γνωστόν, έάν είχε κλαπή 
ήτο άδύνατον νά μείνη έπ! πολύ είς χϊϊρας τοϋ κλέ
πτου, καί άφ’ ετέρου έάν έχάνετο, τό πρόσωπον τ'; 
«ποιον Οά τδ εύρισκε, δέν θα έδίσταζε νά τ; έπι- 
στρέψη αμέσως, έστω διά τήν ανταμοιβήν.

Τότε μόνον, «ταν είδα οτι ζ άδάμας δέν εύρί- 
σκετο συνεπέρανα, «τι ϋπεξηρέΟη διά λόγους σπου
δαίους. Ό ιδιωτικός βίος προσώπων ώς ή μις Πάρ
κερ καί ύμεϊς είνε πολύ γνωστός.

Αι εφημερίδες εύχαριστοϋντα: νά γράφωσι τά 
παραμικρά. Έγνώριζα ακόμη, δτι είχατε καμη 
αρκετόν κόρτε είς τήν Μ!ς ΙΙάρκερ. τόσον ώστε ; 
θόρυβος τοϋ προσεχούς γάμ.Ου σας είχεν έπ’ «λίγον 
κυκλοφορήση. Ενθυμούμαι μάλιστα τήν διάθεσίν 
σας, δταν έμάΟατε διά τοϋ δίου στόματος τής Μις 
ΙΙάρκερ τήν άπώλειαν -οϋ δακτυλιδιού της.

Καί υπέθεσα οτι πραγματικώς σεϊς είσΟε ζ αί
τιος τής σπουδαίας απώλειας.

— Άλλά είσαι ένας περίεργος λογικός.
— Μυλόρδε μέ ικανοποιήτε.
Έχω τ'; λογικόν πολύ έλεύΟερον, δταν διατρέχω 

τούς δρόμους ώς «στρακόδερμον. μέ τάς ρεκλάμας έπί 
τής πλάτης μου καί σκέπτομαι έπ! πολύ, ιδού τ'; πάν.

— Τότε τ! έκαμες ;
— Έπεοίμενα.
-Πώς:
— Διάβολε ' έκαμα ώς σεϊς.
Ήμπορούσατε νά έπαναδώσετε τόν άδάμαντα εις 

τήν Μ'ις ΙΙάρκερ τήν έπομένην τής απώλειας του.
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άλλά δέν τό έκάματε, διότι δέν ήΟέλατε νά τό δώ
σετε παρά έν καλήσυνειδήσει άξιων, τήν χεϊράν της 
ώς αξίαν τής έπανευρέσεως τοϋ άδάμαντος.

— Έμάντευσες θαυμάσια.
— Λοιπόν εύρέΟην εΐς τήν ίδιαν άμηχανίαν μέ 

σάς. Δέν ήθελα νά άποκαλύψω τό συμπέρασμα τών 
γνώσεών μου παρά δταν Οά ήρχετο ή ίδια κατάλ
ληλος^ στιγμή. _

— Άλλά μέ έκπλήττεις ετι περισσότερον.
— Καί δμως. τίποτε λογικώτερον. Έπήρατε τόν 

άδάμαντα, ή άκριδέστερον τόν έπήρε ζ πίθηκός σας, 
«στις, δαγκάσας τόν δάκτυλον τής Μις Πάρκερ, 
τής έσπασε τό δακτυλίδιον, μέ τόν σκοπόν νά τής 
άποδείξητε κατόπιν δτι έπεδόθητε είς φοβέρας άνα- 
ζητήσεις τοϋ αδάμαντος κινούμενος έκ τοϋ μεγάλου 
πρός.αύτήν έρωτός σας. Έγώ δέ, διά νά έπιτύχω 
τήν άνταμοιβήν μου, ώφειλα νά περιμένω δπως 
έςαντληΟοϋν όλα τά δυνατά μέσα πρός άναζήτησιν 
τοϋ άδάμαντος.

— Μπράβο ! Κα! τώρα τι Οά γινη ;
— Τώρα τ': έπεισόδιον έπήρε τόν δρόμον του. 

'Ομίλησα μέ τήν Μις, άλλά δέν τής άνέφερα όσα 
είπα και είς σάς. Τήν άφησα νά κάμη μερικάς 'υπο
θέσεις. Δηλαδή τήν ώδήγησα είς τά ίχνη. Τέλος 
τής έδωσα νά έννοήσς τόν σκοπόν μας. Τήν άντα- 
μοιβήν δι' έμέ, τήν χεΐρα της διά σάς.

— Αύτό είνε τρέλλα. Τό τέλος τό έκαμες πολύ 
άσχημα. Τ; πάν έχάΟηI

— Καθόλου !
Τήν στιγμήν ταύτην έκρούσΟη ή Ούρα. Ό θα

λαμηπόλος παρουσίασε-; επιστολήν έπ! δίσκου. Ό 
Λόρδος τήν ήνοιξεν άνυπομόνως, τήν άνέγνωσε κα! 
τήν έδωσεν εΐς τόν Φρέδ. «στις κα! άνέγνωσε.

«Αγαπητέ Κόμη,
«'Έμαθα λοιπόν τής πονηριές σας. ΉΟέλατε 

νά μέ κάνετε νά χορεύσω, δπως λέγουν. Ύπεξη- 
ρέσατε τόν άδάμαντά μου διά νά μέ κάνετε νά δε
χθώ τόν έρωτά σας. Ελπίζω νά τελειώση αύτή ή 
άνοστος διασκέδασίς σας κα! νά μοϋ άποδώσητε τ'; 
αντικείμενου αύτό. πρός τό όποιον έχω ιδιαιτέραν 
συμπάθειαν.

Μέ πολλήν ειλικρίνειαν 
ύμετέρα

Β. Τ. Ιΐάον.εο ι

— Θαυμάσια, άνεφώνησεν « Φρέδ.
— Νομίζετε ; έμ.ορμύρησεν εΐρωνιζ.ώς ζ λόρδος. 

Αύτή ή γυναίκα τώρα μέ εχθρεύεται.
— Κα! Οχ λνπεϊσΟε! Μυλόρδε, έξηκολούΟησε 

σοίαρώς ζ Φρέδ. Δέν Οά έτόλμων νά σάς ευχηθώ 
νά μάθετε ποτέ κα! σεϊς τήν φιλοσοφίαν καί ιδίως 
τήν ψυχολογίαν, γυρίζοντες είς τά πεζοδρόμια τοϋ 
Άστεως, άν καί πιστεύω «τι τοΰτο Οά σάς ώφέλει.

— Αστειεύεσαι;
— 'Όχι! 'Ιδού μια γυναίκα, ή όποια έως τό 

πρωί άκτμη δέν ένδιαςέρετΟ καΟτλου μαζύ σας, 
ένώ ή«η τήν άπασχολήτε σπ-.υϊαίως. ΣκεφΟήτε δέ 
ότι όταν τις δέν είναι αδιάφορος είς μίαν γυναίκα, 
δέν άπέχει πολύ τοϋ ν' άγαπηΟή.

— Είνε ίσως αληθές. Άλλ' ούδέποτε ή Μις
ΙΙάρκερ Οά συγκατατεΟζ ήδη νά γινη σύζυγός'μου.

— Τώρα «χι, ίσως ούτε έως τ'; βράδυ, ειπεν ζ
Φρέδ γελών. Πρέπει νά γίνουν πρώτα μερικά: δια
τυπώσεις κα: προετοιμασία: πρό τών γάμων.
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— Διασκεδαστικαί αστειότητες. Δέν Οά μέ Οέλη 
ή Μις. διότι τώρα αύτήν τήν στιγμήν θά υπάγω 
νά τής δώσω τον άδάμαντα καί Οά τής ομολογήσω 
τήν αλήθειαν.

— Διατί; Πηγαίνετε νά έξηγηθήτε. Θά τής 
εϊπήτε οτι εγώ ό άνθρωπος μέ τάς ρεκλάμας, ένας 
πρόστυχος τοιχοδιώκτης τής τό άςήρεσα. Καί όχι 
μόνον αύτό. άλλ’ οτι έζήτησα νά σάς κακολογήσω. 
’Εμπρός, μή διστάσετε Οά μέ σύρετε είς τούς πό- 
δας της, Οά οανήτε ήρως, Οά ζητήσετε τήν κεφαλήν 
μου, καί έγω Οά ομολογήσω τά πάντα. ’Επειδή δέ 
είνε καλή καί έλεήμων, δέν Οά μέ παραδώση είς 
τήν αστυνομίαν άλλά Οα μέ άνταμοίψν· μέ τάς 
4,000 λίρας. Είμαι δέ βέβαιος, οτι μετά ένα μήνα, 
ή κόμησσα Νελβρώγ Οά μέ συγχώρηση καί μετά έν 
έτος, ώς μήτηρ νεαρού τίνος Χελβρώγ Οά μέ εύ- 
λογήσ/μ

— Είσαι ένας διαβολάνθρωπος ! Δέν δέχομαι τήν 
Ουσίαν σου. Έχεις τό περιβάλλον ένός εύγενοΰς.

Μετά έν τέταρτον ό Φρέδ μετά τοΰ λόρδου εϋρί- 
κοντοείς τό κομψότατου σαλονάκι τής Μις ΙΙάρκερ.

— Μετ’ ολίγον δέ ένεφανίσθη καί ή ιδία μέ αυ
στηρόν ύφος.

— "Εχετε τό λιλά διαμάντι μου : Είπε πρός τόν 
λόρδον.

— Άκούσατέ με, άπήντησε. Καί τής έςιστόρησε 
όλην τήν περιπέτειαν. Πώς ήγάπη-ε τήν Μις,πώς 
τής είπε κατά πρώτον τόν έρωτα και εκείνη τόν 
άπέκρουσε. Τής έςωμολογήΟη τι ύπέφερε, τάς συγ
κινήσεις του και τήν απελπισίαν, Ώμίλησε περί 
τής τρέλλας, ήτις τόν κατέλαβε διά νά παρασΰρη 
τήν προσοχήν της. Καί τέλος πώς ώδήγησε τόν πί
θηκόν του νά τήν δαγκάση καί σπάση τό δακτυ
λίδι της.

— ’Ιδού λοιπόν, Μις ΙΙάρκερ, κατέληξε ν ό λόρ
δος, έγχειρίζων τό δακτυλίδιον. Δεικνόων δέ τόν 
Φρέδ προσέΟεσεν :

Αύτός ό άνθρωπος ήλθε σήμερα διά νά μέ δι- 
δάξτ, οτι δέν Οά έκέρδιζα τίποτε μέ τήν πονηριάν, 
άλλά μόνον μέ τά εϋγενή αισθήματα. Αυτός ό άν
θρωπος είναι αξιοθαύμαστος. Είναι ππωχός άλλά 
γνωρίζει νά φέρεται ώς εύγενής. Μου έζήτησε νά 
ρίψω ίίλα τά βάρη τής περιπέτειας ταύτης έπ’ αύ
τοΰ. "Ηθελε νά μέ άπαλλάξη απέναντι σας τοΰ 
βάρους τής αδεξιότητες μου. Ήρνήθην. Έπροτί- 
μησα νά σάς πώ τήν αλήθειαν.

Χαίρετε !
Καί διηυθύνθη είς τήν Οϋραν.
Άλλ’ έπενέόη ή Μις ΙΙάρκερ.
— ΙΙαιδί! έψιθύρ'.σε συγκεκινημένη. τεινουσα 

τήν ώραίαν λευκοτάτην χεϊρα της. Καί ή άντα- 
μοιίή σας :

Ό Λόρδος Χελβρώγ τεταραγμένος έγονάτισε, 
κλαίων σχεδόν καί έκάλυψε μέ φιλήματα, τήν τόσον 
επιθυμητήν αύτήν χεϊρα.

Ταύτοχρόνως έμουρμ.ούριζεν ζ Φρέδ :
— Σέ μένα τό χρωστάτε ! . . .

(Κατά τό Γαλλικόν)

Αντιγόνη II.

Ο ΤΑΦΤ

'II νέο: .ιρόεδρι): τ«ΰι· ΊΙν. ΙΙσλιτει 7,ν, ! σερισ/ναα; 
<)/<< μεγίστη; π/,ΜΟί/·»/'; Ια;.

ΒΙΚΤΩΡ. ΣΑΡΔΟΤ

'() Λκιτοεπή.· κ«> παχκοπιιιοι· '/ 'ίπι’εΐ'μαηστή; καί 
δραματικό; αυγγρα'/ εί·; τή; Γιιΰία; βάρδον aarfliov.

Arajivraro; έτιΛοί/ιι; f·; τά ΰέατοοι· διέ.τρτψν, οι·νέ- 
•ojaq'F .τ/.ηίΐίν έργιον <ΐπό σκηνική; έι.τόη·ει·ι; .ιλείων καί 
ni.oatinu; f; ανιών Ιξη tv εϊ-μαρί',ι.

Ιιάηημο; ι’.τίοη; καιέοτη καί έκ t<ur :τ>τι·μαιισιικό)ν 
καααΐ'άιιοι· ιον, ·:·ν τλεΐσια έν rfj Φύσει- έδημοσιενΟησαν.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΙΝΟΎΜΕ ΝΑΙ

Τί πρέπει νά κάνωμεν, δίαν έπιστρέφομί’,ν άργά Ποιος κλέπιης δέν Οά φοβηθή πρό τοΰ άνθρω- 
είς τάς οικίας ματ. πίνου αύτοΰ τέρατος;

ΛΙετ« προσοχί/ς έ-Ετάί,’οΓτες τή>' έίηχρσο·, ήν 
γνσικαί τινε; δίδονσιν εί; τινα δυσεξήγητα </ αι
ρόμενα γ νά μειδιάν/] διά τήν </ νσιολογικ!/)· 
αδυναμίαν των .περί αυτι/ν οί'τω καταγινομέ- 
νων εκεΐσε.

Ίδου καί ετερον η αιρόμενου δ.ττική; κατ' 
αντους tuTijv απάτης.

Έπί ξύλινοι’ ή σιδηρού οριζοντίου άξονος 
προσαρμόζετε δύο δίσκου; εκ χαρτονιού εκατέ
ρωθεν και έπί μέν τοΰ έΐ'ός σχηματίζετε οκτώ 
επιμήκει; οπός. έπί δέ τοΰ ετέρου δίσκου απει
κονίζεται μίαν ποαξιν, ήτοι υκτΰι εικόνα; παρι- 
στώσας τινά πηδέϋντα τό σχοινίον, ιό; δείκνυται 
έ>· τή αντοθι εικόνι.

Τιάρα έάν διά τή; λαβή; προπδώσητε ταχείαν 

ττερίστουη ικ'ην κίνησιν καί παρατηρήο. τε διιι 
τών σχισμάδων, ιΊιί Τδητε έν ι’ϊτομον μόνον ;τη- 
δών το σχοινίΓΐι, ώ; κοινώς λέγομε:)·.

Τί δ: γίιεται ; Είναι όπτ/.νρ ά~.άιητοΰτο; 
Άπαγε!

Άλλ’ επειδή η κίνησις, ώς εΐπομεν καίει; 
τό προγενέστερον τεύχος, είναι ταχύτερα τή; 
κιιήσεω; τοΰ βλέμματος, οπερ δέν είναι δυνατόν 
έν τή κινήσει νιΐ ί'δη καί τά; υκτι'ο εικόνας, βλέπει 
ολα; όμοΰ, ήτοι άπατας ταυτοχρόνω; τά; κινή
σει; τοΰ ατόμου.

Λησμονη&έν φιλοδώρημα.

’ll νπηρέ.ιρια τοΰ ξενοδοχείου.—Κύριε μή μέ λησμονή
σετε...

Ό κύριο;.—Όχι κορίτσι μου '. θά. -ζ~> γσάψω ί~ζ τά; 
Πάτρας.

Αϊ εύεργεοίαι δυσκόλως ανταμείβονται. 
= Αϊ κακίαι όμως εύκολώτάτα καϊ αμέσως. 
= Φίλοι αληθείς είνε οί φίλοι τών κακών ήμερών·

Ή μοναξιά έχει εν μέγα θέλγητρον, τήν σιωπήν.
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3ί1. Μαγεχή εεχών

— 'Π γιαγίά πλέκε·, και όμιλεϊ μέ τον Καπποΰν.

— Ποΰ είναι ί> Παππούς:

*2-4. .% ί'ν’·'|Κ-/.
ΙΙολύπουν είμαι
-τό κέντρου κείμαι

Καί σε στοιχίζω πάρα πολύ 

Κι'ο,τι «πάνω μου κρατώ 

—τό στοχά/·. σου εισχωρεί'.

Φαναοιώτιις

3J5. ΛχποσύίΛψωνο'*

ο. .α.ω. ..α..ο..α·. —η ..ο,.ο.α.

•oc ·ε··!··χ·

Κάϊρον I. Γ . Ιόλη

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
8oj τεγχοϊέ

26. Ρονς—χοδς—βούς—νούς—πούς—ο·3ς—ίς. —
27. 'Π νέα πλόντρια πλύνε·, έπιδεξίως, αλλά διαρκώς 

χήχ«.--28. ΆΟοίμες Αιόλου ήν παϊς.

Λΰται : Μάριος Π. εξ Αθηνών 3.—’Ελπίς Ζιρου 

έκ Τήνου 3.—Γερ. Χάλα; ές ‘Αργοστολιού 3.—Άνδρ. 
Φιλίππου ές Αθηνών 3.—Άναστ. Μανωλόπουλος έκ 

Κωνιπόλεως I.—Μαγευμένη 'Ακτή έκ Ιίειραιώς 2,— 

II. Ν'.κολαίδης έκ Πειραιώς 3.

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
ΊΙ ζπό τού 1883 έν Λαρναζι έζί·.δου.£νη 

έφζ,μερί; « Ένωσΐ;» εόρτασε προ μικρού τήν 

25ετ·ηρίδα ζ.ύτής.

Εϊνε άξιο; παντός επαίνου ό Χρ. Κυυππζς 
<ϊ·.ζ τήν μακράν κζί πατριωτικήν πορείαν τής 

έοζ/Λερίδος του, εχούση: ζνζγεγρζμμένον έν τή 

μετωπίόι αυτής « Άπόδοτε τήν Κύπρον τή μ·η- 

τρί αυτής Έλλάδι».

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Έκδεδοιεένηίν Αλεξάνδρειά Λίγϊ’πτου

"Εκαστον τεύχος περιέχει άνω τών 100 σε

λίδων.

Εί; τούς συν^ρομτ,τάς παρέχεται δωρεάν κζί 

τό έβίομαδιαΤον παράρτημα «Ιίάνταινος».

Συνδρομή έτγ,σίζ 25 ορ.

L’ARt H'S <Ι<· la PRESSE, qu’un vio
lent incedie avail detruit, il y a plus de 
six mois. cst coinideteinent reorganise 
ei reinslalle an FAUBOURUt—MONT
MARTRE.

L’ARGUS des REVUES, publication 
specialo, n’a .jamais interroinpn sa pa
rtition: quant a 1’ARGUS de, 1’01’1’1- 
C1EE et aux ARCHIVES de la PRES
SE, l'tin et l’autro l'onctionnent coni
ine par le passe.

"ΣΦΗΚΕΣ,,

Λ7οι· οατυρεπύ)· φύλλαν ηρξατο εκδιδό/ιενον 
fv ΆΐΙήναις ιιε εικόνας και ί’λι/ν εκλεκτήν.

Γελοιογραφίαι ίξυκνόταται τοΰ ’.4η·ε»·ου και 
τοΰ Ι’οΐλοΰ χαΐ οί καλλίτεροι ' .ΙιΉ/ναϊκοΐ κάλαμοι 
κοσ/ιοΰσι τάς τερ.τνάς σελίδας τών Σφηκών

Διαχειοισ.ής: Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

Όϋύς 'EoyoC 3

ΤΟ “ΕΜΠΟΡΙΟΝ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΙΙρός διάδοσιν τής Εμπορικής Επιστήμης 

έκδιδόμενον έν ’ΛΟήναις

ΥΠΟ Κ. Π ΑΝ ΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔιευΟυντοϋ τής ’Εμπορικής Σχολής Πειραιώς, συγ- 

γραφέως τής «'Εγκυκλοπαιδικής ’ΕμπορικήςΜορ- 
φώσεεος ».

"Ετος .1 ’ άρχύμενον άκδ τοΰ 'Ιουνίου

Γραφεία: Όδός Σωτείρας IS Έν Πειραιεϊ 

Μέγαρον Έμπορ. και Βιομ.Επιμελητηρίου Πειραιώς)

Διιροόιεϋει
μελετάς εμπορικός, οικονομολογικές, Λογιστικές, παι
δαγωγικές, Γεωγραφικές, ’Ιστορικές, Τραπεζιτικός, 
Χρηματιστίκάς, Βιομηχανικές. Διαγωνισμούς, κλπ.

Σννδρορίι : Έτησία δρ. 5 Έςωτ. <ρρ. 5 προπληρωτέα

ΤΎΠΟΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΑΘΗΝΑΙ., (ύδδς ΧταΛίον έναντι ΙΙι.υλΛς)


