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Έ~’ εύζ.αφι^: τών γενησο|ζ.ένων εν Κέρκυρά άπα=- 
καλυπτήριων τοΰ άνδριάντος του προσφιλούς παν- 
τΐ τω 'Ελληνισμω Καποδιστρίου, έθεώρησα ούχί 
άσκοπου νά πεμψω ύρ,ϊν ριετάφρασιν, έκ τοΰ Γαλ
λικοί! των κάτωθι δύο επιστολών τον γνωστού κό- 
μητος Κ. Β Νεσελρώδ άρχικκγγελκρίου της 'Ρω
σίας, δημοσιευθεισών τδ πρώτον παοά τοΰ υίοϋ αύτοΰ 
έν τω 'Ρωοιχω Άργεΐω (1884 ’Ιανουάριος, σελ. 291). 
*0 κλεινός Καποδίστριας ηγαπατο λίαν έν Ρωσί^' 
κατεδειζα δέ τοΰτο αρκούντως καί διά τών έν τω 
Παξίναοσω καταχωρισθεντων παρ έμοϋ άεεο^ι>'ιιιιυ> εν- 
/ιάτων της κομησσης Βλούδοβ, ων συμπλήρωσιν οίονεί 
άποτελοϋσιν αί κατωτέρω δύο έπιστολαί άποσταλεΐ- 
σαι τγΐ έν Πετρουπόλει διαμενούσγ συζύγω αύτοΰ’ ση- 
μειωτεον δ’ οτι, κατα τον ισχυρισμόν του άποθανόν- 
τος διάσημου πρίγκιπος Γορ.τζακώφ, ό κόμης Νεσελ- 
ρώδ, ύπ-ηρζε δήθεν άσπονδος εχθρός τοΰ Καποδι- 
στριου" άλλ’ ,αί έν λόγω έπιστολαί άρδην άνατρέ- 
πουσι τδ τοιοΰτον. Περιττόν δέ θεωρώ νά προσθέσω 
ότι σταχυολογώ τά μάλλον έν αύταΐς ένδικφέροντα 
τώ Έλληνισμφ.

[Α’.κατίρινοσλάβ.]
Κ Λ. Παλαιολόγος

Α'

Λενβάγι^ rij 28 1820.

Βΐχον εύχαρίστησιν· να τυχω, φιλτάτη- μ.οι, τής άτ,δ 10 
Δβριόυ επιστολής σου ακριβώς καθ’ ην στιγμήν ήτοιμαζόμην 
ν’ άπέλβω τής Bt έννης. ’Γδόύ πάν θ',τι δύναμαι, Φίλτάτη μοι, 
να σοι αναγγείλω σήμερον περί τού τοσούτον ίνδιαΦΣροντος 
αμφοτερους ημάς ζητήματος. ^Απαντες άφιχθημεν ένταύθα 
χθες, Οελομεν δέ έπιληφθή.; τού έργου σήμερον ή αύαιον. Έκ 
Βιέννης συνεταξείδευσα μετά τού Πότζου * ώς δέ μάθης δτι

. κ

οφείλω αύτώ άποκλειστιζώς την ιύραίαν άμαξαν εν ή έποχού· 
μην έκ Βιέννης εις Δεϋοάχην, θέλεις συγχωρήσει αύιώ πάντα 
τά πλημμελήματα ών θεωρείς αύτόυ ένοχον* όσον αφόρα εμέ 
ομολογώ δτι ούοένα άνώτερον αύτού γινούσζω. Είναι ο μόνος 
αποκλειστικός διπλωματικός άνήρ τής συγχρόνου Κύρώπης-. 
Συμφωνώ πληρέστατα οτι ή κ-αρδία τού ΚαποΟιστρίου άίναι 
καθαρωτέρα, τά αισθήματα μάλλον υψηλά και άφελοκερδή, 
δτι ζέζτηται ολιγώτερα πάθη και δεν είναι ούδολως οίηματίας, 
δεν εύμοιρεί Ομως τής διανοητικής ΐζανότητος και τών γνώ
σεων τού Πότζου και ιδίως εκείνου τού πρακτικού νού δστις 
είναι τοσούτον αναγκαίος εν πάση επιτυχία. *0 Καποδίστριας 
είναι λίαν νουνεχής άλλ’ αΐ κρίσεις αύτού δέν είναι πάντοτε 
όρθαΐ, και εναντίον πάσης αύτού τής οξυδέρκειας πολλάκις 
λανθασμέναι* δέν είναι πάντοτε λογικός, δέν γνωρίζει καλώς 
τά πρόσωπα. Φρονεί ό’τι πάντες οις προστυγχάνει εΐσιν τέλειοι 
δπο*ς καί αύτός. Ιδού, φιλτάτη- μοι, ή έμή γνώμη περί τού 
ενός και περί τού ετέρου.νΗ0ελον νά έχω τον Πότζον υπουργόν, 
τον δέ Καποδίστρ'.αν φίλον.Έάν ό Καποδίστριας ήθελεν άναγ- 
κασθή νά παραιτηθή, εγώ αυτός ήθελον αύθωρει ακολουθήσει· 
αύτόν,διότι δέν θεωρώ έμαυτον δλως ανίκανον νά διαδεχθώ αύ- 
τόν. Έάν οι φίλοι ημών όμοπάτοιδετ δυσΰινασχετοΰσι κατά τού 
Καποδιςρίου είσι λίαν άδικοι ώς άγνώμονες. ^Εκαςος ακραιφνής 
'Ρώσος ΟΦείλει σήμερον νά έπατοθή εν μόνον — τήν ειρήνην? 
'Ως προς τδ άντικείμενον δέ τοΰτο δύναμαι^νά έγγυηθώ, δτι α 
Καποδίστριας καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν, αΐ κρίσεις οε 
και σοαβουλαΐ αύτού εις τοΰτο άποκλειστιζώς άποολέπουσιν. 
'Γπό τήν εποψιν ταύτην ούδεΐς ετερος ήδύνατο νά όνομασθή 
ακραιφνέστερος Ρώσος αύτοΰ ζαΐ ήδύνατο νά ονομασθή άκρα 
άγνο)μοσύνη ή μή άναγνώριστς έν τώ άτόμψ τού Καποοι- 
στρίου τών υπηρεσιών άς έπεδαψίλευσεν ήμιν και έςακολουθεΐ 
έπιδαψιλεύων.

Κ. Β. ΝασεΛρώύ,

Β

4 V/ttptioy Ί 82 /.

... ‘Ο Καποδίστριας αύτός ούτος προύκάλεσε τήν ανάγ
κην τής παραιτήσεως αύτού, λόγω επιμονής και απροσεξίας, 
μεθ’ ών εξέφραζε γνώμην όμολογουμένως σφαλεράν. Οπωσδή
ποτε θεωρώ τοΰτο μέγα δυστύχημα και άείποι& θα ομολογώ 
δτι είναι αδύνατον νά ζέζτηται τις καθαρωτεραν καροιαν και 
εύθυτέρας προθέσεις τών τού Κ αποδιστρ.ιου-' καί τοι δεν συμ
φωνώ έν πολλοϊς μετ’αύτοΰ. Τοιοΰτοι ανδρες είσι σπανιωτατοι 
έν τή ύφηλίφ καί θέλω λυπεισθαι μεγάλως εάν κατά τήν 
σύγχρονον δεινήν εποχήν θέλομε* στερηθήτώ^/ σπανίων αυτού 
προτερημάτων καί όξυδερζείας. “'Οσον αφορά εμε ατομικώς 
δέν δύναμαι· νά σοι έκφράσω κατά πόσον τ δ ζήτημα τούτο είναι 
δ:' εμέ οχληρόν.

Λγ. Β. ΝεοεΛξώύ.

(#)*Ο γνωστός ^ωσσ<^ διπλωμάτης Πότζο-δι-Β'όργο, γίλλος 
τήν καταγωγήν..
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^Τ~,
"Οτι τα τών σοφών άποφθεγματζ καί διδασκα

λίαν παρέχουσι καί τήν σκέψιν κεντώσιν, ούδείς σκε- 
πτόμενος δύναται, νομίζομεν, ν’ άονηθή. Δυςυχώς τά 
τών άρχαίων σοφών περιέπεσαν είς άχρηστίαν καί 
τινά τούτων βεβαίως εΐσί τετριμμένα και πενιχρά, 
ή μόνον πρδς διδασκαλίαν παίδων χρήσιμα. Τά δέ 
τών σημερινών είσ'ι πολλάκις ανούσια, καί άνευ άλα
τος εντελώς, δηλαδή άνοησίζι περιβαλλόμεναι την 
άξίωσιν τών παρά Γάλλοις «bong mots ο.

Τδ καθ’ ημάς, θέλοντες νά παράσχωμεν εκλογήν 
τινα κυρίως έκ τών σχετικώς νεωτερων, άναγράφομεν 
οσα έν τε τώ παρόντι καί τγ ήμετέρα κρίσει φαίνονται 
κατάλληλα ώς ύπόδειγμα τοΰ άρίστου είδους τών 
άποφθεγμάτων.

Καί ό ’Ιούλιος Καϊσαρ έγραψε συλλογήν αποφθεγ
μάτων, ώς φαίνεται έκ τίνος έτιστολής τοΰ Κικερω 
νος. 'Ο δέ Βάκων, ό μέγας της Λογικής πατήρ μετά 
τδν Άοιστοτέλη, νομίζει την απώλειαν τούτων με- 
γάλην, έφ’ γ καί λυπεΐται, διότι φρονεί ότι συνελέ- 
γησαν μετά κοίσεως καί κατ’ εκλογήν, Ό Κικέρων 
κομψώς καλεΐ τάποφθεγμζτζ άλατοπηγεΐα, παριστών 
ουτω δτι δύναται τις ν’ απόσπαση άλας έξ αύτών 
καί νά τδ ράνη όπου θέλει. Προσφυώς τούτοις και η 
Λατινική ρήτρα ε mucrones verborum,» δύναται νά 
έφαρμοσθή έρμηνευομένη έλευθέρως ε λόγοι όζεις.® Ώς 
λόγοι έξεις δύνανται νά σφηνωθώσι πανταχού, καί 
είς τδν μακράν καί συνεχή λόγον καί ώς πυρήν νά 
τεθώσιν, έν ΐϊίω λόγω, ιδιοποιούμενα, καί ανεξαρτή
τως νά λεχθώσι καθ’ έαυτά, ώς ύπκινιττόμενα περι
χάσεις καί πρόσωπα έν οΐς προσφυώς αρμόζονται.Άλλ,’ 
άπας δ λόγος περιττός όταν τά πράγματα εΐσί πζ 
ρόντα,έφ’ω καί άνευ πλειόνων άνθολογοΰμεν τά έζής:

α ΙΙολλοί άνθρωποι®, λέγει ό λόρδος Βάκων, «όσοι 
μ,άλιστα θέλουσι νά ποοσποιηθώσι σοβαρότητα, έχουσι 
τρόπον τινά τοΰ σείειν τήν κεφαλήν μετά τδ πέρας 
τοϋ λόγου τών άλλων. Έν τοιαυτη περιπτώσει δ 
Σίρ Κοάνφηλδ συνείθιζε νά λέγη ότι, οϊ roiorroi σεί- 
οΐ'οι τί/κ κειρα.Ιηκ, o>c οί (ϊκθρωποι σείουσι τάς ιμά.έαι, 
δπως ίδωσικ Άκ περιέγι/ τι, χόκχόν τινα τον.Ιάκιστοκ 
πκεύματηι, ή δρ·ι.

Ό Διογένης παρατηρήσας ότι τδ βκσίλειον τ·ης Μα
κεδονίας όπερ πρότερον ήτο άζιον περιφρονήσεως καί 
ταπεινόν ήοξατο άποκτών μεγαλείο·/ καί δύναμιν, 
είπε πρδς τδν έρωτησαντα .τώ/; //7ε.»·ά ταίρι/ ocar 
άποδάκη ; μέ τό πρόσωπο? πρός τά χάτω' διότι έκ
τος ό.Ιίγοα ό κόσμος θ'άκετ ρέπετο έκ τώκ χάτω προς τά 
ά/·ω καί τότε όά είρε τώ' άρμόζοκσακ ΰπτίακ βέσικ.

Κάτων δ πρεσβύτερος συνείθιζε νά λέγη, ότι οί 
Ρωμαίοι ήσακ ώς τά πρόβατα' Είς άκηρ ήόόκατο κά 
σόρη πο.Ι.Ιούς ώς άρέ.έηκ έίικο.Ιώτεροκ, η έ'κα μόκοκ 
έζ αντώκ.

Ό Κικέρων άπαντών εις τήν υβριν τοϋ Κλαυδίου 
έν τή γερουσίας, οτι δτε κατέθεσε? ώς μάρτυς κατ’ 
αύτοΰ <ά όρκοτοι όέ,κ έδωσα? πίστικ, ειπεν. Πεντε 
καί είκοσι παρέσχον μοι πίστιν, δύο δέ καί τριά
κοντα δέν παρέσχον σοι πίστιν, διότι έλαβον τά χρή
ματα προπληοωτέα (δηλαδή έδωροδοκήθησαν).

Ίάσων δ θεσσαλδς συνείθιζε νά λέγη, ότι πράγ

ματά τινα έπρεπε νά γίνωνται άδίκως δπως πολλά 
πράγματα γίνωνται δικαίως.

Ό μέγας καλλιτέχνης Μιχαήλ "Αγγελος, ζωγρα
φίζω® τδν "Αδην έν τώ Παρεκκλησίω τοΰ Πάπα άπει- 
κόνισε μεταξύ τών ψυχών τής κολάσεως τδ πρόσωπον 
Καρδιναλίου τίνος, έχθροΰ του, τόσον απαράλλακτο·/ 
τώ πρωτοτύπω ώστε πάντες διέκρινον αυτόν έκ 
πρώτης δψεως. Έπί τούτω, έκφράσαντος παράπονα 
τοΰ Καρδιναλίου καί άπζιτήσαντος παρά τοΰ Πάπα 
Κλημεντίου νά έζαλειφθή τδ πρόσωπον έκ τοϋ 
"Αδου δ Πάπας άπήντησε : Πώς δύναμαι νά πράζω 
τοϋτο άφοΰ γνωρίζετε καλώς, ότι δύναμαι μόνον έκ 
τοϋ Καθαρτηοίου καί ούχί έκ τοΰ "Αδου ν' απαλλάξω 
τάς ψυχάς.

Κωνσταντίνος δ μεγας άπεκάλεσε τδν Τραϊανόν 
ιίκ/ίος τώκ τειμώ?, έπειδή τδ όνομά του ήτο γεγραμ- 
μένον έπί πολλών τειχών,λησμονών έν τή ζηλοτυπίας 
του ότι καί αύτδς ούτος είχεν άνεγείρη πολλά τείχη.

Φίλιππος δ Μακεδών πρδς τδν αΐτήσαντα νά έξο- 
ρίση τινά κακολογοΰντα αύτδν είπε, <ι ΐ·< ά.Ι.Ιιον κτι μέ 
ν.αχο.ίογη, έκθα άμφότεροι ζί'μεβα γκωστοί, η δπου άμ- 
γιτεροι εΐμεβα α.γνωστοι,'η

"Ελλην στρατηγός συμβουλεύω·/ τούς κατά τής 
Λακεδαίμονος ηνωμένους συμμάχους έπί τή αποστολή 
αύτών ύπεστήριξε τήν γνώμην ότι έπρεπε νά βαδί- 
σωσι κατ’ εύθείκν κατά τής Σπάρτης, διότι ή 
Σπάρτη ώμοίαζε ποταμό?, δστις άποκτίϊ ϊσρκκ δτακ 
ρεύση έπί μακρόκ, ά.Ι.Γ είκαι άσδεκΎ/ς έκ τί/ πι/rij.

Κατά τινα εισβολήν τών Τούρκων είς I Ιερσίαν οί 
Πασάδε ς συνεβουλεύοντο άλλήλοϋς πώς νά είσέλθωσιν 
είς τά στενά τών ορίων τής ’Αρμενίας. "Οτε γελω
τοποιός τις παρών είπε: Πο.Γυ σκέπτεσδε πώς κςιεί- 
σέ.Ιθητε είς τά στενά' διό.Ιου όμως δ'εκ ον,έπτεσθε και 
πώς κά έζέ.Ιβητε.

Αοχαγός τις διαταχθείς ύπδ τοΰ Στρατηγού νά 
βαδίση κατά τοΰ έχθροΰ δι’ άνεπαρκών δυνάμεων 
είπε : Δ’τγ.αΓ//; έ, άρκεϊ τό ηιζισυ τού Λώροι·. Λιατί ; 
ζ.πζΊ δ Στρατηγός. Λιότι, άπήντησεν δ λοχαγός, 
ι κάλλιον είνε ν’ άποθάνωσιν ολίγοι, άντί πολλών.®

Ό Δούξ τής Φλωρεντίας Κόσμος συνείθιζε νά λέγη 
περί έπιβούλων φίλων, ότι, ίΙι.Άσαόχ/εάα /«. σνγγωρω- 
μεκ τους έγθρονς ήμώκ, ά.Ι.Ιά δέ? διδασκόμενα κά 
ι Dpρωρώμεκ χαί τούς ιρΙ.Ιονς.

Ο. I Ίασονίΰης.

ΠΟΙΗΤΑΙ. ΖΩΓΡΑΦΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ
(Έκ τών τοϋ ’Αλεξάνδρου ΔουμΚ)

θά έτυχε βεβαίως ποτέ νά παοατηρήσητε τά 
εξής : ότι δηλαδή όλοι οί ζωγράφοι άγαπώσι τήν 
μουσικήν, ένώ oXot οί ποιηταί, ή τήν άποστρέφον- 
ται ή δέν τήν έννοοϋσι καλώς, ή λεγουσιν ως Κά
ρολος ό Γ /!έκ τηκ φοβούμαι !

Καί έξηγούμεθα.
'Η ζωγραφική καί ή μουσική εΐνε δύο τέχναι ούσι- 

ωδώς τερπναί.
Οί ύπδ τής φαντασίας έμπνεόμενοι μουσικοί καί 

ζωγράφοι άποτελοΰσιν έξαίρεσιν κατ’ έλάχιστον δια- 
,φέρουσαν τών άλλων ζωγράφων καί μουσικών.

Βλεπετε τδν Σχέφφερ, βλέπετε όμως καί τδν Σΐοϋ 
βερτ.

Οί μουσικοί ύπάρχουσιν έν τόπω ένθα δέν ύπάρ- 
χουσι ποιηταί.

Ού'τω, ή Βελγική, ή δποία δέν έχει ένα ποιητήν, 
ένα μυθιστοριογράφον, ένα ιστορικόν, έχει δμως άξι- 
οσεβάστους μελοποιούς καί περιφήμους μελωδούς, 
τήν κυρίαν Πλεϊγέλ, τδν Βίετάν, τδν Μπεριδτ, τδν 
Βαττά καί περί τούς δέκα άκόμη. ’Έχει άζιοθαυμά- 
στους ζωγράφους, ώς τδν Γκαλλαί, τδν Βιλχέμ, τούς 
δύο Στέβενς, τδν Αεύ.

Ή Γαλλία, ήτις έχει πολυαρίθμους ποιητάς, τδν 
μακάριον Βίκτωρα Ούγγώ, τδν Ακμαρτΐνον, τδν Δέ 
Βινύ, τδν Βαρβιέρ, τδν Βριζέ, τδν Αιμίλιον Δεσάμπ, 
τήν κυρίαν Δεσβδρδ-Βαλμδρ, έχει δύο μόνον μελο
ποιούς, τδν Ώβέρ καί Άλεβύ.

Δεν ονομάζω πλειότερον τόν Έρδλδ καί τδν ’Αδάμ 
δσον ονομάζω τδν Σκτωβριάνδον καί τδν δέ Μυσσέ’ 
άμφότεροι άπέθανον.

Εί'πομεν ήδη διατί οί ζωγράφοι άγαπώσι τήν μου
σικήν.

Ώς άνωτερω άνεφέοαμεν, ή μουσική καί ή ζωγρα
φική εΐνε δύο τερπναϊ τέχναι.

'11 μεν μουσική είσερχομένη διά τών ώτων ιέρπει 
τάς αισθήσεις, ή δέ ζωγραφική διά τών οφθαλμών 
άποτυπουμενη εύφραίνει τήν καρδίαν.

Κατ’ ακολουθίαν ή ζωγραφική καί ή μουσική είσίν 
άδελφαί, καί ούχί , ώς δ Όράτιος λέγει, ή ζωγρα
φική καί ή ποίησις.

’Ήδη πραγματευθώμεν διατί ή ζωγραφική καί ή 
ποίησις δέν είνε άδελφαί.

Δια τδν άπλούστατον λόγον ότι ή ζωγραφική εΐνε 
έγω'ίστρια.

Ή ποίησις περιγράφει μίαν εικόνα, ούδέποτε δμως 
θά συλλάβη τήν ιδέαν νά μεταβάλη αύ'ήν, νά δια- 
στρεψη δηλαδή τάς γραμμάς καί μεταμόρφωση τά 
πρόσωπα.

Ή ζωγραφική ερμηνεύει τήν ποίησιν δέν διαστρέ
φει δηλαδή, ού'τε τά πατοοπαράδοτα ένδύματα, 
ούτε τας σχεδιασθείσας ύπδ τοΰ καλάμου περιγραφάς-

"Όσω μάλλον ό ζωγράφος είνε μέγας καί έξοχος το
σοΰτον ή έομηνεια θά απομακρυνθή τοΰ πρωτοτύπου.

Έφ’ δσον κατ’ άρχάς οί ζωγράφοι ύπήρξαν φανταστι
κοί,ως ό Τζιότο,Όρκάνια, Μπενέτσο Γκοτσόλη, Μπεά- 
το Άντζέλικο, Μαζάτσίο, Περουζέν, Λεονάρδος δέ 
Βενσι καί Ραφαήλ, κατά τοσοΰτον ή ιερογλυφική καί 
εύαγγελική ποίησις μετεδόθη όσον οΐον τε έντελέ- 
στερον.

Άλλά, όταν δ Ραφαήλ έκαμε τάς ύΒεβύλλας, 
ό Μιχαήλ "Αγγελος τήν Λευτέραν ΙΙκρουσεαν, 
όταν ό ειδωλολάτρης ζωγράφος, ύπδ τδν χρωστήρα 
τοΰ Καρράχ, ύπετάγη τή χριστιανική ζωγραφική, 
δταν ή Παναγία έγένετο Νιόβη, κλαίουσα τούς 
υίους της καί ή Μαρία λιποθυμούσα πρδ τοΰ έσταυρω- 
μενο , δ Ιησούς, Μήνως κρίνων ζώντας καί νεκρούς 
άνθ’ ένδς άποστόλου κλαίοντος καί συγχωρούντος, δ 
Έπουράνιος Πατήρ, ’Ολυμπιακός Ζεύς, προσηλών 
άνιλεώς τδν Προμηθέα έπί τού βράχου του άνθ’ ένδς 
έλεήμονος κυρίου άρεσκομένου νά έκδιώζη τδν Άδάμ 
καί τήν Ευαν τοΰ έπιγείου Παραδείσου, ή ποίησις καί 
ή ζωγραφική κατεστράφησαν έξ ύπ’ άμοιβής.

’Αδύνατον, ταύτοχρόνως, ποιητής καί ζωγράφος 
νά κρίνωσιν ομοίως.

Ό ζωγράφος δύναται νά κρίνη τδ χωρίον τοΰ ποι- 
ητού καί-δ ποιητής νά τδ άναγνωρίση’ άλλ’ δ ζω
γράφος δέν θά παραδεχθή ποτέ ϊνα δ ποιητής κρίνη 
τήν εΐκονογραφικήν τοποθεσίαν τοΰ ζωγράφου.

”Ας λάβωμεν ύπ’ ό'ψει τό έςαεσεον ψάρευ>χα. 
τοΰ Ροΰβενς.

Ό ποιητής θά εί'πη :
— Εινε έςαίρετος ζωγραφική, εΐνε άριστούργημα. 

Καί καθ’ όσον άφορ^ τδ υλικόν μέρος τοΰ χρώματος 
καί τοΰ χρωστήρος εΐνε άμεμπτον καθ’ ήν στιγμήν 
οί άλιεϊς της Όστένδης ή τής Βλαγκεμβέργης έκβά- 
λουσι τά δίκτυα των’ άλλά, τοιουτοτρόπως ομοιάζει 
ώς τδν Χριστόν μετά τών άποστόλων του, όχι !

— Διατί όχι ;
— Μά τδν Θεόν, διότι έζ ω κατά νοΰν τήν πα- 

τροπαράδοτον ποίησιν τοΰ Χριστοΰ, τοΰ άνθρωπου μέ 
τδ ισχνόν σώμα, τάς μακράς ξανθόχρους τρίχας, τήν 
πυρόχρουν γενειάδα, τούς κυανούς καί γλυκείς οφ
θαλμούς, τδ παρηγορητικόν στόμα, τάς εύμ.ενεΐς χει
ρονομίας, διότι δ Χρ ιστός μου, ώς πρδς έμέ, είνε 
έκεϊνος δ δποΐος κηρύττει τον λόγον έπί τοΰ όρους, 
δ δποΐος ελεεινολογείτδν Σαταναν, διότι δέν δύναται 
νά τδν άγαπήση, δ δποΐος άνέστησε τήν κόρην τοΰ 
Ίαράου, δ όποιος συγχωοεΐ τήν μοιχαλίδα καί δ δποΐ
ος μέ τούς δυο έπί τοΰ σταυρού καθηλωμένους βρα
χίονας εύλογεΐ τδν κόσμον, καί, έξ όλων τούτων, δέν 
βλέπω τίποτε είς τδν Χριστόν τοΰ ε^αεσεου ψα- 
ρεύμ.ατος, διότι μόνον διακρίνω ένα ’Άραβα τής 
λίμνης Γενιζαρέτ, εις τδν εύ'ρωστον καί ισχυρόν 
τούτον παιγνιώδη μέ τδν κόκκινον χιτωνίσκον, δ 
δποΐος σύρει τήν λέμβον πρδς εκείνον.

Ό ζωγράφος θά σάς άπαντήση.
— Δεν έχετε τδν κοινόν νοΰν, άγαπητε μου φίλε. 

Ό Ροΰβενς είδε τδν Χοιστδν ώς τδν άνθρωπον μέ τδν 
έρυθρδν μανδύαν, καί τδν ’Άραβα ώς εκείνον μέ τδν χι ■ 
τωνΐσκον.

Τί άποκρίνεσθε είς ταΰτα; Τίποτε. Πρέπει νά θαυ- 
μάσητε τδ ύλικδν μέρος τής ζωγραφικής, νά δμολο- 
γήσητε ότι δ Ροΰβενς καί δ Ραμβράνδ εΐνε δύο έπιδέ- 
ξιοι ζωγράφοι οί δποϊοι ύπήοξαν ποτέ, άλλ’ νά εΐ'πητε 
καθ’ έαυτόν, χαμηλοφώνως.

— Έάν έπρόκειτο νά προσευχηθώ ενώπιον Χριστού 
ή ένώπιον Παναγίας, δέν θά τδ έκαμον ποτέ ενώπιον 
Χριστοΰ τού Ροΰβενς ή Παναγίας τοΰ Ραμβράνδ.

’Ιδού διατί ό ζωγράφος δύναται νά κρίνη τδν ποι
ητήν εύθύς ώς ί'δη τήν ποίησιν, καί ιδού διατί δ ποι
ητής δέν έπικρίνει ποτέ τδν ζωγράφον εύθύς ώς ί'δη 
τήν εικόνα.

"Ηδη, διατί οί ποιηταί εΐνε τόσον ψυχροί πρδς 
τήν μουσικήν, τήν οποίαν άγαπώσι χωρίς νά τήν φο- 
βώνται, όταν δέν τήν άπεχθάνονται ; 8

Δίδομε·/ έξήγησιν άπλουστάτην τούτου.
Ή ποίησις δέν άγαπιη τήν μουσικήν, διότι αύτή ή; 

ιδία εΐνε μουσική. "Οταν ή ποίησις ύπέκυψεν εις τήν· 
μουσικήν, δέν ύπέκυψεν είς άδελφήν, άλλά είς αντί
παλον. ** s

Πράγματι, ϊνα ή μουσική συνεισφέρη διαστήματα 
εις τήν ποίησιν, ύπδ τδ πρόσχημα ελέους πρδς 
αύτήν, θά "τήν όδηγήση έν τή έπαύλει τοΰ Προκου- 
στου, θά τήν άποκοιμήση έπί τής κλίνης του, δη
λαδή έπί αληθούς ικριώματος.

Οί στίχοι οί όποιοι θά εΐνε βραχείς, θά τούς αύ- 
ξήση έπί κινδύνω, νά τούς άποσυνθέση, μέχρι; οι> 
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λάβωσι την άρμόζουσαν μακρηγορίαν.
"Όσοι δέ πάλιν είνε μεγάλοι θά τού; Λεοικόψη, 

μέ κίνδυνον νά τού; χ-αλάση, μέχρι; δτου συνταμώ- 
σιν κατά την χρείαν αύτής. "Οταν λάβ-ρ ανάγκην 
μιας συλλαβή; έπί πλέον θά τήν ποοσθέση.

Ό ποιητής έγραψεν :

Ό χρνσόςείνε χίμαιρα
άς μάθωμεν νά τί-r μεταχειρισθώμεν

Ό μελοπο.ος θά θέση :

Ώ ! ό ^ρι σύζ· είνε χίμαιρα,
Αΐ ! άς μάθωμεν νά τον μεταχειρισΰώμεν

Θά χρειασθή μίαν, δύο, τρεις, τέσσαρας συλλαβάς 
έπ’ έλάχιστον, δ μουσικός θά τάς αφαίρεση. Καί θά 
έχη δίκαιον.

"Οταν οί ποιηταί έπιθυμώσι νά άναγινώσκωνται 
ώς ποιηταί, θά κάμωσι τάς 'Ωάάι καϊ. Βα.ΙΛάδας, 
τάς .τβίητικάς με.Ιεται, τά ιΐιηγήμαται τής Ίιε.τανίας 
καί. ’Ιτα.Ιίας. "Οταν δέ νά αζουσθώσιν ώς συγ
γραφείς βιβλίων μουσικής, ή μάλλον νά μή Ακου- 
σθώσιν, θά κάμωσι τόν Γον.Ιιέ.Ιμον Τί.Ι.ίον, τόν Προ
φήτην, τήν * βμχτιρον τών πορτογαΑ.Ιίων.

Έλέχθη οτι δέν ήδύνατο τι; νά κάμη καλήν 
μουσικήν ή έπί κακών στίχων.

Εινε ?σως ύπερβολή. Διότι μουσικοί τινες κά- 
μνουσι λαμπραν μουσικήν καί έπί ώραίων στίχων. 
Άπόδειζις οτι ή Αίμνη τού Λαμαρτίνου έμελοποιήθη 
ύπδ τοΰ Νιεδερμάϊερ" τδ δέ Π.1οϊονί τοΰ Σουλιέ, ύπδ 
τοϋ Μονποΰ.

* . "» 
εκείνου σημείου, νχ 
νά έννοηση ώοκίχν

Πρεπει Απολύτως νά παραβλέψη τδ έν χάριν τοΰ

Άλλ’ άνευ τινδ; έξαιρέσεως, ή ανθρώπινος δύναμις 
δέν φθάνει μέχρι τοΰ ύψηλοΰ έ 
άκούση δηλαδή έν ταύτώ καί 
μουσικήν καί ώραίους στίχους.

ρ ί —. , *>.
ετέρου.

Οι μελομανεϊς θά παρακολουθήσωσι τού; μουσικούς 
φθόγγους, (τάς νότας.) ένώ οί ποιηταί τάς λέξεις" 
άλλά αί λεξεις διά τούς μέν θά καταβοοχθήσωσι τάς 
πίτας, αί ύε νΛται διά τούς δέ τά; λέξεις.

Ύποθεσατε, δτι έξερχόμεθα μελοδράματος τοΰ 
Σκοίβ, θά Αναμινυρίζωμεν τήν μουσικήν, ή δτι έξερ- 
χόμεθα μελοδράματος τοΰ Λαμαρτίνου θά έπανα- 
λαμβάνωμεν τούς στοίχους.

Τοϋθ’ δπερ σημαίνει δτι, χωρίς νά είνε τις μέγας 
ποιητής, καί δικαίως διότι δέν είνε μέγας ποιητής, 
ό Σκρίβ θά είνε, διά τόν Μεγίερβεέρ, Ώβέρ καί Ά- 
λεβύ, προτημιτέο; μουσικογράφος τοϋ Ούγγώ ή τοΰ 
Λαμαρτίνου. Καί ή άπόδειζις, διότι ούτοι δέν έκαμον 
κανεν μελόδραμα μετά τοΰ Ούγχώ ή τοϋ Λαμαρτίνου, 

σχεδόν δλα τά μελοδοάματά των έκαυ.ον 
Σκρίβ.

καί διότι σ· 
μετά τοϋ

Παΰλ. Σ. Οίκονόμος.

Ό βιος εινε πλακούντιον δπερ μετά τήν κατα
βρόχθισαν φέρει πικρίας.

— Θέλεις νά έχης φίλους ; Ύποδέχου τδν μέν, 
κολάκευε τδν δέ, καί τρώγε τδ χρήμά σου μετά τοΰ 
άλλου.

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙ ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ

Τδ αρχιπέλαγος τών Καρολίδων, άνήζον είς τήν 
Ωκεανίαν, κεϊται έν υ.έσω τοΰ Ειρηνικού, πρδς άνα- 
τολάς τοϋ αρχιπελάγους τών Φιλιππιάδων, αϊτινες 
είσίν οί μαργαρϊται, ουτω; είπεϊν, τών Ισπανικών 
Αποικιών. "Ινα Ανεύοη τις τάς νήσους ταυτας έπί 
τοΰ χάρτου, ποέπει νά αζολουθήση τδν μεσημβρινόν 
τόν άντιστοιχοΰντα εις μήκος 150θ πρός άνατολάς 
τοϋ με,σηαβοινοΰ τών Παρισίων καί τόν δεκατον πα
ράλληλον, πρός βοοοάν τοΰ Ισημερινού. Ή μεμονο- 
μενη αυτή θέσι; τών Καρολίδων, άπεχουσών τρι
ακόσια; ή τετρακοσίας λεύγας τής Μανίλης, πρω- 
τευούση; τών Φιλιππιάδων, Απαιτεί δεκαπενθήμερον 
χρονικόν διάστημα πρός λήψιν ειδήσεων περί τών 
συμβαινόντων έν τή νήσω Ύάπη, πρώτιστη τής δμα- 
δος ταύτης.

Τό αρχιπέλαγος τών Μαρσιάλων νήσων κεϊται 
υψηλότερα, πρός βορράν καί άνατολικώς τών Καρο
λίδων.

Ό Διέγος δέ 'Ρόχε ύπήρξεν ό πρώτος 'Ισπανός 
θαλασσοπόρος, όστις, έν έτει I 525, ανεκάλυψε τό 
αρχιπέλαγος εις 8 έδωκε τό όνομα : νήσοι Σεκβιέρας. 
Μετά πάροδον ένδς καί ήμίσεος αίώνος, έτερος 
ναύτης, Ισπανός καί ούτος, όνόματι Φραγκίσκος Λεθ- 
κάνος, συνεπλήρωσε τήν άνακάλυψιν τοϋ αρχιπελά
γους καί ώνόμασε μίαν τών νήσων — άγνωστον τινα 
— διά τοΰ ονόματος Καρο.Βς, πρός τιμήν τοΰ βκσι- 
λέω; Καρόλου τοΰ Η, βασιλεύοντος τότε έν Ίσπανίη. 
Τό όνομα δέ τοΰτο έξετάθη έκτοτε έφ’ ολοκλήρου 
τοΰ Αρχιπελάγους

"Ηδη άπό τών άρχών τοΰ δέκατου ογδόου αίώνος, 
οί Ίησουΐται, ο'ίτινες είχον έν Μανίλη έζαίρετον κα
τάστημα, έδοκίμκσαν, άλλ’ είς μάτην, νά έζευαγ- 
γελίσωσι τού; κατοίκους τών Καρολίδων. Αί πρός 
τοΰτο ποοσπάθεικί των, πολλάκις έπαναληφθεϊσαι, 
άπέτυχον" μάλιστα δέ, είς τών αποστόλων τής χρι
στιανική; πίστεως, δ Δον Καντόβας, έπεσε θΰμα τής 
δεισιδαιμονίας τών ιθαγενών.

Τό αρχιπέλαγος τών Καρολίδων διεμορφώθη έκ 
τών ύψηλοτέοων οροπεδίων μιας Ανυψώσεως υποβρυ
χίου τμήματος εδάφους. ’Αριθμεί πλείονας τών πεν- 
ταζοσίων νήσων καί νησιδίων, διεσπαρμένων έπί έκ- 
τάσεω; τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων λευγών, καί 
διαιρείται είς τρεΐ; δμάδας’ τήν δυτικήν, περιλαμβά
νονταν πέντε, τήν κεντρικήν, έχουσαν είκοσι πεντε, 
καί τήν Ανατολικήν, Αριθμούσαν δκτω. Αί λοιπαί 
είσι πασαι Ασήμαντα νησίδια.

Ή νήσος Ύάπη, έκτάσεως εκατόν πεντήκοντα 
περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, είνε ή πρώτιστη 
τοΰ Αρχιπελάγους, όχι τόσον διά τήν έκτασιν δσον 
διά τήν. θέσιν της, διότι, τωόντι, είνε ή πλησιε- 
στέρα ποός τάς Φιλιππιάδας. Κείμεναι ύπό τόν ’Ιση
μερινόν, αί Καρολίδες έχουσι κλήμα θερμότατον οπερ 
μετριάζει ή έκ τή; θαλάσσης πνέουσα αύρα. Ή θερ
μοκρασία είνε σχεδόν ή αύτή, καθόσον Απ’ Αρχής 
μέχρι τέλους τοΰ έτους ποικίλλεται μεταξύ τών 25 
βαθμών τοΰ έλαχίστου μέχρι 30 τοΰ μεγίστου όρου*

τοϋ Ιουνίου μέχρι 
ι πνεουσιν οί μεσημβρινό^ 

Ύπό τήν διττήν ταύτην έπίρειαν 
άφθόνου άρδεύσεως, ή βλάστησις 
Αμφιλαφής καί Απείρως ποικίλη, 
παρουσιάζει είς τά όμματα τοϋ

είνε 
καί 
θαλ

Οί έτήσιοι όμβροι είσίν έκεϊ κατακλυσμιαϊοι, αί δέ 
■θύελλα: σφοδρότατα1. Από τοϋ Ιουνίου μέχρι τοϋ Αύ- 
γούστου, οπότε πνέουσιν οί μεσημβρινοί έτησίαι 

θάλπους καί 
πλουσιωτάτη, 
ώς έκ τούτου 

ασσοπόρου τά 
ώραιότερα εί'δη τών Ανθέων τή; τροπικής Χλωρίδος. 
Τό κοκκοφόρον δένδρον, ή βανανέα, δ ανανάς, τό άο- 
τόδενδρον κτλ. αυτομάτως έν αύτή φύονται καί αύ- 
ξάνουσι. Γεγονός δέ άξιον σημειώσεως έν τούτοις 
είναι, ότι αί γενόμεναι δοκιμαί πρός έγκλιμάτισιν 
τοΰ σίτου τής δρύζης καί τών άλλων δημητριακών 
έπί τοϋ έδάφους τών Καρολίδων Απέτυχον καθ’ δλο-
κληρίαν.

’Εκ τών εγχωρίων δέ ζώων έν μόνον ύπάρχει τε- 
τράπουν, ό μϋς, Αλλ’ είς Αντάλλαγμα, άφθονος ποι
κιλία ερπετών, σαυρών καί χελωνών, έξ ών καί τό 
πολύτιμον είδος, τοΰ όποιου τό όστρακον παρέχει τό 
ήλεκτρόστικτον χελώνειον.

Οί ίθαγενεϊ; τών Καρολίδων είσίν ώς έπί τό πολύ 
άγνωστοι, καθόσον άφορ^ τά ήθη, τά έθιμα καί τήν 
θρησκείαν" μάλιστα δέ οί σπάνιοι περιηγηταί, οΐτι- 

ϊεσπαρμένας ταύτα; νήσους, 
παρατηρήσεις καί τάς

νες έπεσκέφθησαν τάς δι 
ούδόλως δμοφωνοΰσιν είς τας 
κοίσεις αύτών.

Γνωστόν έν τούτοις είνε 
τούτων, οί μέν άνήκουσιν είς 
οί δέ εις τήν Πολυ νησία/ήν. ’ 
σκεφθείς τάς Καρολίδας, 
«ότι τό σώμα τών 
α διαπεπλασμένον, 
«δέρμα των χαλκόχοουν, · 
«φυσιογνωμίας των κανονικά καί 
«στόμα των μικρόν, οί οδόντες 
«γένειον εβραϊκόν ή κόμη των μακρά, 
«λεία ανασύρεται είς κόσσυμβον" 
«τής κεφαλής είνε καλώς

ότι έκ τών νησιωτών 
τήν Μαλαισίαν φυλήν, 

Ό Δυμών δ’ Ύοβίλ, έπι- 
πεοί τό 1840, Αναγράφει, 

ιθαγενών τούτων είνε κανονικώς 
ι, τά μέλη των είσίν εύλύγιστα, τό 

τά χαρακτηριστικά τής 
’---- ’ άρκετά εύειδή, τό

των ωραίοι" φερουσι 
:, μελαίνη καί 

τό Ανωτατον μέρος 
έσχηματισμένον καί τό 

«ίνίον τοϋ κρανίου ολίγον προεξέχον. *ί2ς μόνον δέ 
«ένδυμα, φέρουσιν αχυροπλέκτους πίλους, παραδόξου 
«σχήματος, έφ’ών ύπάρχουσι τέσσαρες μζζραί ράβδοι 
«αϊτινες δίδουσιν αύτοΐς περιεργοτάτην όψιν.»

Οί έπ’ έσχάτων τάς Καρολίδας, ιδία δέ τήν Ύά 
πην, έπισζεφθέντες θαλασσοπόροι πζρέχουσι τήν 
αύτήν τών ιθαγενών εικόνα, δποίαν καί δ Δυμών δ 
Ύρβίλ" προσθετουσιν δμως ότι αμφότερα τά φύλλα 
κοσμοϋσιν ολόκληρον τό σώμα διά στίξεων εύρύθμων 
καί μετά χάριτος κανονικώς «σχεδιασμένων, ότι οί 
οδόντες των είναι ερυθροί, ένεκα τή; μασσήσεως τοΰ 
βητε.ίείον, (*) καί οτι ή ενδυμασία των, καίτοι έκ τών 
άρχαϊκωτέρων Ακόμη, έτελειοποιήθη ούχ ήττον Αρ
κούντως. Οί μέν άνδοες φέρουσιν είδος ζωστήρος, έξ 
ύφάσματος ή έκ φυτικών ΐνών" αί δέ γυναίκες πα- 
ιρεδέχθησαν τήν χρήσιν κολοβίου έξ ύφάσματος ή έκ 
χόρτων πεπλεγμένου, οπερ άπό τών ισχύων κατέρ
χεται μέχρι τοΰ γόνατο:. Ώ; κοσμήματα δέ, έχουσι 
κτένια έκ χελωνείου οστράκου καί περι.δεραια έκ 
φυτικών σπόρων, χωοίζουσι τήν κόμην των είς δύο 
τμήματα, περιπεπλεγμένα όπισθεν τής κεφαλής" 
βάφονται δέ κίτρινα τά στήθη, τόν λαιμόν καί τάς 
παλάμας τών χειρών,

(*) Betel, είδος πεπεριοιιδών φυιων, ον τα ούλλα γίνονται μάσ- 
Τ3ημα τών ’Ινδών ααΐ τών νησιωτών τοΟ ΕιρηνικοΟ ΩχτανοΟ.

Ό χαοακτήρ τών κατοίκων τών Καρολίδων είνε 
ήπιος, Απαθής καί χαύνος" δμιλοϋσι διαφόρους δια
λέκτους, ύπόκεινται είς φυλετάρχας, άποζώσι δέ έκ 
τής αλιείας καί τής καλλιέργειας τεμαχίου γής δπερ 
έχουσι περιξ τής κατοικίας των, έπί τοΰ όποίουβλα·* 
στάνουσι κοκκοφόοα δένδοα, βανανέαι καί ί'γναμοι. 
Αί κατοικίαι των είναι κατεσκευασμέναι έκ ξύλων 
μετά τοίχου έκ πλέγματος ίνδοκαλάμου, ή δέ στέγη, 
σχήματος πεοιστεοώνος, καλύπτεται έκ φύλλων φοί- 
νικος. Τό συνολον τής οικοδομής, γραφικώτατον καί 
φαιδρότατου τήν θέαν, έδραιοΰται έπί λιθοκτίσματος 
οπερ προφυλάσσει αύτήν Από τής ύγρασίας.

Οί κάτοικοι τών Καρολίδων είσίν εύτολμοι ναΰται" 
έπιβαίνον-ες ελαφρών μ.ονοξύλων, έγκαταϊείπονται 
είς τόν ροΰν τοΰ κύματος, εί'τε πρός αλιείαν, εί'τε 
πρός προσεγγισιν τών είς τό Ανοικτόν πέλαγος πλε
όντων πλοίων, διά νά πωλήσωσιν είς τά πληρώ
ματα κάρυα, βανάνας, χοιρίδια καί όρνιθας. ’Ενίοτε 
δέ μάλιστα, πζρασυρόμενοι ύπό ρευμάτων καί τυφώ
νων, προσορμίζονται κα! εί; τάς Φιλιππιάδας νήσους.

“Εμποροί τινες άγγλοι, Αμερικανοί και γερμανοί 
έγκατεστάθησαν είς τάς Κκρολίδζς, ιδίως είς Ύάπην, 
ποός ανταλλαγήν οινοπνευμάτων, οπλών, σιδήρου, 
καπνοΰ καί β·ι\τε.1είοι·, άντί ίστράκων χελωνείων, κο- 
οαλίων ζαί κοκκοζαρύων, έξ ών παράγεται έλαιον. 
Άλλά τό μεϊζον πλεονέζτημα δπερ κέκτηται ή ζα- 
τέχουσα τάς Καρολίδας δύναμις είνοι ή κτήσις έν 
υ,έσω Ώζεανώ Αρίστων λιμένων καταφυγής καί Ανε
φοδιασμού.

(Έζ τοΰ Γσλλιζοΰ) Δπ.

ΕΝ ΤΩ ΒΟΣΠΟΡΩ

Ήγαπώντο" ή πρός άλλήλους λατρεία δέν είχεν 
δοια. Ό εί; διδάσκαλος έν ίδιωτικώ σχολείω, ή άλλη 
ήθοποιός Αμφότεροι Αρμένιοι.

Παοά τήν τερπνήν Ακτήν τοΰ Μεγάλου 'Ρεύματος 
άντήλυσσον δρκους πίστεως ζαί αγάπης αιωνίου. Εύ- 
καιοίαι πολλά*, όπως ό Αγαθός διδάσκαλος εύρ·/) τόν 
τάφον τοΰ έρωτος" άλλ’ όμοιος τώ Μαρίω απέστρεφε 
τήν κεφαλήν, οσάκις ή αύρα τοΰ Βοσπόοου άπεκάλυ- 
πτε τήν κομψήν κνήμην τής Τιτίκας του, Ανεγείρουσα 
τήν έσθήτά της.

Τήν ήγάπα, διά νά τήν Αγαπφ, τήν έλάτρευε, 
διά νά τήν λατοβύτι’ τήν ήθελε και τόν ήθελεν, άλλά 
νομίμως. 'Ρομαντικός, εύσυνείδητος, δέν έπεθύμει τάς 
άγωνιώδεις έν κρύπτω άπολαύσεις, αγωνιώδεις. Αλλά 
τερπνάς, έπικινδύνους, άλλ’ εύαρέστους. Νά είσαι είς 
τήν οικίαν τής έρωμένης σου, καί είς πάντα κρότον 
νάνασκιρτ^ ή καρδία σου. Νά έξέρχησαι τής οικίας 
της, κυττάζων δεξι£ ζαί Αριστερά, νά κλέπτης τήν 
ηδονήν !. . . έξαίσιον ! . . . Πλήν ‘έίπ^τε άπό αύτά 
δέν ήθελε νά ήξεύργ δ Αγαθός Αρμένιος.

Άλλ’ ήλθεν έσπέρα θερμή, χλιαρά, εύώδης, διε
γερτική τών αισθήσεων, καί πάντες οί καλοί λογι- 
σιζοί τοΰ Αρμενίου Ανετράπήσαν. ’Ολίγου δεϊν άπό 
Μαρίου μετεβλήθη είς εραστήν κοινόν. Τήν είχεν έκεϊ 
είς τάς άγκάλας του πάλλουσαν καί φρίσσουσαν, έκ- 
λελυμένην, ύποκύπτουσαν.
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— Όχανέζ, είμαι δική σου, έψιθύριζεν.
Κχΐ ό Όχανέζ ύπέφερεν έκ τεταρταίου πυρετού.
Αίφνης τήν άφίνει καί . . φεύγει ζαί άζόμη φεύγει.
Ή ταλαίπωρος ηθοποιός επιστρέφει μόνη εις τον 

οίκόν της, συλλογιΓομένη μή ό έραστής έπαθε τάς 
φοένας.

Την έπιοΰσαν δ Όχανέζ :
— Γονείς μου, θά ύπανδρευθώ.
— Κχΐ ποιαν Οχ πάρης, παιδί μου Όχανέζ ;
— Την γειτόνισσαν Φιλιώ.
— Αύτη τη θεατρίνα ! . .
— Θεατρίνα, ναί- άλλ' έγεινε τοιαύτη, διά νά 

θρέψη την οΐζογένειάν της, η όποία, άλλως, ήτο 
ζχλλιτέρχ της ίδιζής μας.

— Όχι. ·
— Είναι τόσον ώμορφη !
— Άλλ’ εινχι θεατρίνα !
— Τόσον καλή ! . . .
— Α?! είναι θεατρίνα !
— Θά την πάρω ναι η οχι ;
— "Οχι! όχι! όχι!
— Πολύ ζαλά- θά ΐδήτε ! . .
Και δ Όχανέζ άφίνει τήν πατρικήν οικίαν, κακά 

βυσσοδομών.
Τό αύτό εσπέρας οί δύο νέοι πεοιδιαβάζουσιν έπί 

τής προκυμαίας. Το ρεύμα τοΰ Βοσπόρου κυλιέται 
ενώπιον των χρυσοϋν καί στίλβον. Σταματώσιν εις τό 
άκρον καί σιωπηλοί άτενίζουσι ποτέ μέν προς άλλη 
λους, ποτέ δέ προς το ρεύμα. Σοβαροί άμφότεροι Απο
μακρύνονται, έπιστρέφουσιν, Απομακρύνονται πάλιν, 
πάλιν επανέρχονται.

— Τί λαμπρά εσπέρα! κύτταξε, Φιλιώ μου ! 
’Εσπέρα γάμου αληθώς!

— Όχανέζ, λατρεία μου !
— Μέ αγαπάς ;. .. Εϊπέ το πάλιν, έπανάλαβέ 

το χιλιάκις ! . .. μ’ Αγάπης ;
— Όχανέζ, σέ αγαπώ ! . . . σέ αγαπώ! .. .
— Κύτταξε τήν κλίνην μας, τήν ύγράν γκμήλιον 

κλίνην μας . ..
— "Ω, Όχανέζ, φοβοΰμχι !. . .
— Ίδέ, ίδέ- αύτόν τον κύκλον τοΰ νεροΰ, αύτήν 

τήν δίνην.
— "Ω, Όχανέζ, φοβούμαι!. . .
— Δέν σοϋ φαίνεται ότι μάς ποοσκαλεΐ . . . ανοί

γει τάς άγκάλας του . .
— "Ω, Όχανέζ, φοβούμαι !. . .
— Μπά ! έπέρασε . . .
— Ναί, ναί- είδες πώς έπέρασε !. . .
— Για κύτταςε ! πάλιν επανέρχεται. . . ΐδέ πώς 

ευρύνεται . . . δέν σοΰ φαίνεται ότι μάς λέγει : έ- 
λάτ’ ελάτε

— "Ω, Όχανέζ, φοβούμαι !.. . δέ'. τολμώ ... εΐ- 
μεθα τόσον νέοι !. . .

— Καί τόσον ατυχείς !. .. Φιλιώ μου ! "Ελα. . . 
εις τάς άγκάλας σου !. . .

•— "Ω, Όχανέζ ! και τώρα καί διά παντός !. . ·
Και ή νέα έστήριξε τό μέτωπον επί τού στήθους 

τού έραστού, ούτινος τά χείλη έπλανήθησαν έπ'ι τής 
μεταξωτής της κόμης.

— Φιλιώ μου !. . . όλοι έφυγαν, είμεθα μόνοι . . .
— Μόνοι, Όχανέζ, . . . μόνοι . . . Πόσον σέ άγα- 

πώ ! αιωνίως ήθελα νά είμαι ουτω, μέ τήν κεφαλήν 

έπ'ι τού στήθους σου, ν’ ακούω τούς παλμούς τής. 
καρδίχς σου.

— Αιωνίως ! καί τί άλλο μάς προσφέρει τό ρέον 
κύμα Από τήν αιωνιότητα ;

— Νκί, νκί, τήν αιωνιότητα ! έτοαύλισε; ή κόρη.
— Ίδέ την έζεΐ, έντός τοΰ βάθους θά τήν ευρω- 

μεν μακράν τού κόσμου . . . καί τών σκληρών γο
νέων μου. Φοβεϊσ’ ακόμη . .

— ’Ώ, Όχανέζ, σέ αγαπώ !
— Τοΰ κύματος τό ψύχος ακόμη σέ τρομάζει; ....
— Όχανέζ μου, σαγαπώ !. . .
— Έλθέ έδώ, Φιλιώ μου ... αί άγκάλαι μου θά 

σέ σφίγγωσι θερμώς . . . έλθέ έδώ. . . ΎΑ, οΰτω - . . 
Τά χείλη σου επί τών χ ειλεών μου . . . ηνωμένοι εις. 
τον θάνατον !. . .

— Ναι . . . ηνωμένοι εις τον θάνατον. . .
Καί ταραχή τού ρεύματος μετά μικρόν έδείκνυε τό 

μέρος, όπου οΐ δύο νέοι έπεσον . ..
Πλήν έκαμαν τον λογαριασμόν των χωρίς τον ξε- 

νοδόχον. Υπάλληλος τής άτμοπλοϊκής εταιρίας Σιρ- 
χετ-ί-Χαΐ^ιί, εις τον όποιον δ ύποπτος περίπατος 
τών νέων διηγε>ρεν ύπονοίας, τούς είδε πίπτοντας» 
Γενναίος καί δεινός κολυμβητής, πηδ^, περιφρονών 
τό παρασυρον ρεύμα, καί μετ’ ολίγον έπιφαίνεται 
κομίζων τούς δύο άπηλπισμένους έραστάς. Καλεϊ βοή
θειαν, καί ούτω ψαρευμένους τούς φέρουσιν εις φκρ- 
μχκεϊον ημιθανείς.

Τρέχουσιν οί γονείς τών νέων καί δεινή συνάπτεται. 
έρις μεταξύ τών δύο μητέρων περί τοΰ τίς είναι ή, 
κυρία αφορμή τοΰ δυστυχήματος.

Τέλος οί δύο έρασταί συνέρχονται.
-- Κυττάζατ’ έκεΐ τρέλλα !. . Τί είν’ αυτά πού 

έκαμες, παιδί μου Όχανέζ ; . . . Κ’ έγώ έπίστευα 
ότι άπλώς μάς έφοβέρισες. Σάν είναι έτσι, νά, πάρε 
την, σέ τήν χαοίζομεν.

— Τί ; ποιαν νά πάρω ; . . .
— Τή Φιλιώ σου !
— "Αχ, άφήστέ με . . . δέν θέλω νά τήν ξέρω !. .
Ό έρως τού Όχανέζ άπέπλευσε, παρασυρθείς εις 

τή; θάλασσαν τοΰ Μαρμαρά ! ..
Έν ΚωνστανΊνουπόλε*. κατά ’Ιούλιον τοΰ 1882

Λάμπρος Ένυάλης

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΑΑΛΙΓΑΤΟΡΕΣ

Γνωστόν είναι, ότι παρά τοΐς λαοϊς τών ’Ινδιών, ό 
φανατισμός έζωθεϊται εις τό έπακρον. "Εκαστος τών 
πεοιβοήτων ναών τών λατρευτών τοΰ Βοΰδα εγκλείει, 
έντός τοΰ εύρέως περιβόλου του ιερά τινα ζώα, δια- 
τρεφόμενα διά τής εύαρεστοτέρας εις αυτά τροφής, 
καί τών οποίων τά ένδιαιτήμαια εΐσιν ένίοτε πραγ
ματικά Ανάκτορα.

Οί προσκυνηταί καί οΐ φακΐραι έρχονται έζ άπο- 
τάτων χωρών, όπως ύποκλίνωσι προ τών ένσαρκώσεων 
έκείνων τής Ινδικής θεότητος καί έπικαλεσθώσι τήν 
εύνοιάν των.

Άναλόγως τών χωρών, τά τοιαΰτα ζώα είναι ή. 
πίθηκες ή έλέφαντες ή ταύροι- άλλ’ ώς έπί τό 
πολύ τό λατρευόμενον ζώον, είναι δάμαλις τής όποιας 
έκαστος πιστός λάτρις πρέπει νά κράτη τήν ούράν 
έντός τής δεξιάς καθ’ ήν στιγμήν παραδίδει τό

ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ

-πνεύμα, εάν έπιθυμ-η τωόντι νά "δη άνοιγομένας έν 
όλη τή εύρύτητι ένώπιόν του τάς θύρας τοΰ παρα 
δείσου τοΰ Μωάμεθ κλ.

Εις δέ τάς παρά τον ποταμόν Ινδόν χώρας, πο
ταμόν όστις είναι έκ τών μεγαλειτέρων τής Ινδικής, 
-υπάρχει θερμών πηγών πληθύς, τάς οποίας οί άλ- 
λιγάτοοες, άπειροι τό πλήθος, έξελέξαντο ώς ένδι- 
αιτήακτα- ένεκα δέ τούτου ώνομάσθησαν διά τοΰ 
■δνόματος «Μυγούρ φαλάο», ήτοι τέλματα Άλλιγα- 
τόρων.

Τά ζώα τκΰτα είναι όλως αβλαβή καί διαφέρουσιν 
-ούσιωδώς κατά τοΰτο τών ομογενών αυτών μακρο- 
ρύγχων Κροκοδείλων, οΐτινες ιδίως όιαιτώνται έντός 
τοΰ ποταμού Γάγγου, διαμένοντες τό φόβητρον τών 
παραποτάμιων κατοίκων.

Αί περί ών πρόκειται ερθμαί πηγαί κεΐνται έν 
μέσω πετρωδών λόφων, κατάφυτων έκ φοινικοοαλά- 
νων καί ακακιών.

Μία τών πηγών τούτων είναι μαγευτική θεσις ένθα 
οί "Αγγλοι μεταβαίνουσι, χάριν τέρψεως, όπως πα- 
ραστώσιν εις τήν σίτισιν τών λεπιδωτών έκείνων τε
ράτων, άτινα γνωρίζουσι τήν στιγμήν καθ’ ήν ή βορά 
των μέλλει νά τοΐς ριφθή καί προβάλουσι κατά τό 
ήμισυ έξω τών ύδάτων μέ τον φάρυγγα καί τούς 
δφθαλμούς ήνεωγμένους, έν έναγωνίω προσόοκιη.

Ήξεύρουσιν οτι τοΰ γεύματός των ή ώρα δέν θά 
βραδύνη, διότι οί φακΐραι ή οί μωαμεθανοί ιερείς, οί πε- 
φορτισμένοι τά τής διατροφής των, οβφοΰνται μη 
έπισύρωσι κατά τής κεφαλής των τήν ούρανίαν 
οργήν έάν ποτέ έλησμόνουν, έστω καί έπί στιγμήν, 
τήν έκτελεσιν τοΰ καθήκοντος των.

Οί φακΐραι ούτοι έκμεταλλεύονται τήν δημώδη 
μωροπιστίαν, ού μόνον χάριν τής ώς άγιων φήμης των, 
άλλα καί προς διατήρησιν τοΰ φόβου §ν έμπνέουσι.

Κατά τινας έποχάς, οί ιερωμένοι ουτοι έκτελοΰσιν 
ευσεβείς όδοιπορίας καθ’ ομάδας, αΐτινες σύγκεινται 
ώς έπί τό πολύ έκ, πολλών χιλιάδων άνθρώπων έπί 
τώ σκοπώ τοΰ νά μεταβώσιν εις προσκύνησιν άγέλτ,ς 
ιερών πιθήκων ή όπως παραστώσιν εις τήν ταφήν 
λευκού έλέφαντος.

Διατρέχουσι τήν χώραν ήμίυγμνοι, άπαιτοϋντες 
κατά τήν διάβασίν των φόρον, τον όποιον έκ όοουφ 
πάντες προθυμοποιούνται νά ζαταβάλωσιν.

Ουτω δή τά εις τούς ναούς έγκλειόμενα ζώα εΐσιν 
ώς έπί τό πλεΐστον δι’ αυτούς πρόφασις προς φορολο
γίαν εις είδη καί παντοειδείς χορηγήσεις, Ας έπι· 
βάλλουσιν εις τούς πιστούς όπαδούς των.

’Από πολλών ήδη ετών, οί παοά τον ποταμόν 
’Ινδόν οΐκοΰντες πλζθισμοί κατέβαλαν προς συντή- 
ρησιν τών ιερών άλιγατόρων φόρους τούς όποιους Ου
δέποτε ήθελε δ φορομανέστατος τών μοναρχών τολ
μήσει νά έπιβάλη εις τον Ανεκτικότερου λαόν.

Ή αγγλική κατοχή, καίτοι μή δυνηθεΐσα νά εξά
λειψη δλοσχερώς τάς καταχρήσεις ταύτας, έφ’ ών 
δέν άποτολμ^ νά έγγίξη άπροκαλύπτως, κατώρθωσεν 
ούχ ήττον νά έλαττώση αύτάς έπαισθητώς, προς 
όφελος τοΰ έμπορίοΰ καί τής βιομηχανίας.

Δπ.

Πριν ή καταδικάσης άλλον, καταδίκασον τον ε
αυτόν σου. ·’

— Ό άνθρωπος εινε δ έξεταστής όλων τών άλλων 
πλήν τοΰ εαυτού του.
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ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ
(Κατά μετάφρασιν Νικολάου I. Λά.σκαρη)

ΜΕΡΟΣ ΠΡίίΤΟΝ
(Συνέχεια Τδε ύπ’ άριΟ. 10 φύλλον)

ιτ'.

— Καλή ’μέρα, κυρία- πού είναι δ Μαρσελ ; ήρώ- 
τησεν δ μηχανικός εισερχόμενος εις τό έστιατόριον, 
έν ώ συνήθως ή κυοία Βρούν έκάθητο παρά τό παρά- 
θυοον, ένώπιον κα.ΙτσογειιονΓ κανίστρου, άφ’ ού ήν- 
τλει τήν απαραίτητον έργασίκν τών αεικινήτων δα
κτύλων της.

Άλλ’ ή κυρία Βρούν δέν ήτο εις τήν θεσιν της, 
τό δέ κάνιστρον έκειτο άνεστραμμένον κατά γής με 
τό περιεχόμενόν του τήδε καζεϊσε διεσκορπισμενον. 
Όρθια παρά τήν τράπεζαν, ήρεύνα πυρετωδώς έν 
τοΐς θυλακίοις μιας έπιγωνατίδος (rendigote) άνηκού- 
σης τφ συζύγω της, ρίπτουσα τό ποικίλον αυτής 
περιεχόμενόν, άνευ τοΰ ελάχιστου σεβασμού. Τά χαρ
τιά μόνον εΐλκυον τήν προσοχήν της : τά ήρπαζε 
διά τοεμουσών χειρών, αΐτινες, έφαίνοντο ότι ήθελον 
νά τά ranv)'^aria‘'i'ff καί παρευθυς τά άπωθει μετ’ 
άπεοιγράπτου άποστροφής. Είσελθόντος τοΰ Άκριβοΰ, 
ήγειρε τήν κεφαλήν καί τον παρετήρησεν άσκαρδα- 
μυκτεί.

— Ό Μαρσελ; δ φίλος σας ; είναι εις Παρισίους, 
είπεν όργίλως. Μάλιστα, εις Παρισίους ! Σάς φαίνε
ται παράξενον ; Τρέχει 'πίσω απ' τής παλγογυναΐ- 
κες !

— Κορία ! έκραύγασεν δ Άνδρέκατά καρδίαν έγγι- 
χθείς, καί πριν ή μάθη έάν ή κυρία Βρούν ήτο κυρία 
τών όσων έλεγε.

— Μάλιστα ! παλγογυναΐκες ! Καί τής κάνει καί 
στίχους ! Όρίστε ! στίχους ! Μήπως μουκανε κ’ έμε
να ποτέ ; ’Αλλά εις τήν γυναίκα του τί χρειάζονται ; 
Ένώ γΐά μΐά θεατρίνα, γΐά μία τιποτένια . . .

— Κυρία ! έπανέλαβεν ό Άνδρέ δογίλως.
Άλλ’ ή όξύχολος σύζυγος δέν έδωσε προσοχήν.

- Μάλιστα, κάνει στίχους : νά τους, όρίστε, δ’ά- 
βκσέ τους ! Καί τοΰ περνάει ή ιδέα πώς κάτι γράφει* 
άηδίαις καί ξεράσματα ! Κολλάει μ’ά λέξι κοντά ’ς 
τήν άλλη, κ’ έξω άπό τήν πόρτα ! Α” αί'! κι’ άν 
τον είχα ’ς τά χέρίκ μου .' Άλλ’ έννοια σου, δέν θά 
τής γλυττώσγ ! Θά τον πιάσω, ποΰ θά πάη, καί τοΰ 
δείχνω ’γώ. ..

Ό ’Ακριβός δέν ήκουε πλέον : έκπληκτος άνεγί- 
νωσκε :

Σδ·> ή τόχη μα; χωρίζει 
και τους οΰω μ’ άπον’ά . . 8

— Πού τό ηυρατε ; ήρώτησεν αφού τό άνέγνωσε.
— Εις τήν τσέπη του, κύριε. ’Σ τήν ΐδ’α του τήν 

τσέπη- καί τούς έχει υπογράψει καί χρονολογήσει ! 
τήν περασμένην εβδομάδα, όρίστε ! Σαν ή τύχη 
τούς χωρίζει ! Τούς χωρίζει, σάν νά ήσαν παρμένοι ! 
Μ' άπονίά! "Οχι, έπρεπε νά τούς λυπηθή κΐόλας, 
ή τύχη ποΰ τούς χωρίζει ! Ή τύχη ; κολοκύθια !



96 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

Έγώ ’μαι αύτή ποΰ θά τούς χωρίσω ! . . .
— Άλλ’ έπί τέλους, είπεν δ Άνδρε έπί μάλλον 

καί μάλλον άπορων, πώς είςεύρετε, οτι οί στίχοι 
αύτοί απευθύνονται . · .

— Προς τήν Ρόζαν, ορίστε, νά ό φάκελλος . . . Τή 
Ρόζα Ροζιέ. . . . καί περνούσε γΐά πεθαμμένη ! Τί 
αναιοεια '

οία Βρούν, μή έρευνώσα πλέον, 
στρέψει άπαντα τά θυλάκια, 
χεΐοες της άνεπαύοντο έπί τοΰ

Ό Άκοιβδς έμεινε σιωπών καί καταπεπληγμενος. 
Έάν ό Μαρσέλ έκαμ.νε στίχους είς τήν Ρόζαν, με- 
τέβαινεν είς Ιίαρισίους διά λογαριασμόν του, καί 
τότε τί αλλόκοτος έρωτικος άγγελος ήτο διά τον 
Άνδρέ ! Δευτέρα σζ.εψις άνέανησε τώ νεφ μηχανικώ 
τον πλατωνικόν καί ποιητικόν έρωτα, τον όποιον ό 
Βρούν δέν τω είχεν αποκρέψει, καί σφοδρά έπιθυμία 
γέλωτος άντεκατέστησε τήν καταλαμβάνουσαν αύτον

, , ,
— Νά πεφνφ. γΐά πεθαμμενη ! εζηκολούθει ή κυ* 

καθότι είχε μετα- 
καί αί κεκοπιακυΐαι 

ένδυματος τοΰ απί
στου συζύγου της. ΤετοΑαν έφεύρεσι μΐά τετραπέρατη 
θεατρίνα, μ.ποροΰσε νά τήν ζ.άνφ μόνον ! Χριστιανοί, 
θά έφοβοΰντο μή τυχόν πάθουν τίποτε, άλλ’ αύτοί 
αί άνθρωποι δέν φοβούνται μήτε Θεό, υ,ήτε διάβολο !

— Δέν είσθε βλέπω, κυρία Βρούν, είπεν ήδέω; δ 
Άνδρέ, δέν είσθε τοΰ αιώνος σας Γ Τοιαΰτα πράγματα 
δέν λέγονται πλέον.

— Τί μέ ’νοιάζει, ’μένα ! άπεκρίθη ύπεροπτικώς ή 
έζωργισμένη σύζυγος. Μήπως επιτρέπεται νά περνή 
κανείς γ’ά πεθαμμένος, ενώ είναι ζωντανός ; Έπρεπε 
νά ύπάρχγ νόμος νά τά έμποδίζγ αύτά τά πράγμα
τα, καί άν ή κυβέρνησις έκανε το καθήκον της . . 
Έκάθησεν έπί τής καθέκλας της καί ή'ρχισε νά κλαίγ

'Ο Άνδρέ δέν εέςευρε τί νά ε?π·/) : στιγμήν τινα 
πόθος τφ ήλθε νά εΓπγ, ότι αύτος ήτο δ ποιητή; 
τών κακότυχων στίχων, άλλ’ δ φόβος τής πασίγνω
στου .Ιίικκ τής άξιολόγου φίλης του τον ήμπόδισε. 
Αί Σάρτρεις πασαι θά έγνώριζον ό,τι ήθελε νά κούψγι, 
καί νά κρύψτ) ές αεί, έάν ό Μαρσέλ τώέφερεν δυσσ.ενή 
άπάντησιν.

Ή κυρία Βρούν δέν άπεθκρρύνετο έπί πολύ- πα
ρετήρησε τον μηχανικόν καί τώ είπεν αίφνης :

— Το εΐζεύρατε σείς !
— Τί νά ειζευρον, άγαπητή κυρία ;
— "Οτι ή Ρόζα δ έν είχεν άποθάνει ;
— Μάλιστα ! είπε προσκλίνων ώς ένοχος.
-- Καί έβοηθήτε τούς ένοχους έρωτας τοΰ συζύ-

— Σάς δρπίζομα?, ότι ήγνόουν καθ’ ολοκληρίαν . . 
'Η κυρία Βρούν έκίνει τήν κεφαλήν άπελπιστικώς.
— ’Ώ ! Ήεύρομεν, ότι οί άνδρες συνενοεΐσθε μετ 

ταξύ σας διά νά άπατάτε τάς, γυναίκας ..... κουτή 
ποΰ είμαι νά σάς ’ρωτώ νά μοΰ ’πήτε τήν αλήθειαν.! 
θά πάω είς Παρισίους, καί μετ’ έλίγον θά ’ζεύρω ότι 
θέλω νά ’ςεύρω. Ποΰ κάθεται, ή κυρία αύτή ;

— Δέν είςεύρω τίποτε ! είπεν δ Άνδρέ μετά θαυ- 
μασίας άταφαξίας.

— Καί δ Μαρσέλ, ποΰ κατέλυσε ;
— Εμένα ρωτάτε, είπεν δ μηχανικός μετ’ άθωυ- 

τητος, έγ-ωδέν είζευρα άν έφυγε.
——Καλά!’ είπε μετά λύπης ή κυρία Βρούν, είνε 

γραμμένο, φαίνεται, νά μή ’μπορώ νά μάθω τίποτεΓ 

Έν τούτοις δέν ’μπορώ νά πάω είς όλα τά σπήτΑζ 
τών Παρισίων νά ’ρωτώ άν είόαν . . .

Τό καλλίτεοον είναι, είπε δειλώς δ Άνδρέ, νά 
περιμείνητε τήν έπιστροφήν του.

— Η κυρία Βρούν τόν προσεβλεψεν αγρίως.
— Αύτο θά κάμω, κύριε, ειπεν άξιοπρεπώς· άλλά 

μείνατε ήσυχος, θά τόν διορθώσω έγώ.
Ώ; πρός αύτό, δ Άνδρέ δέν είχεν ανάγκην νά 

πεισθή. Άνεστέναζε σκεφθεΐς, ότι έάν δ Μαρσέλ τοΰ 
έφερε την εί'ύησιν αποτυχίας, δυσκόλως άμφότεροι 
θά άπέφευγον τήν έκδίκησιν τής κυρίας Βρούν. Άλλ’ 
αύτό ήτο έλάχιστον παραβαλλόμενον πρός τάς ιδίας 
του άμηχανίας. Έν τοσούτω, έλυπήθη τήν δυστυχή 
γυναίκα, ή; ή θλίψις ήτο πραγματική καί προσεπά- 
θησε νά τή άποδείξγ, ότι άδίκως ανησυχεί καί άν 
μή νά τήν πείσ·/]. κατώρθωσε, τούλάχιστον, νά τήν 
κλονίσγ. Ί ό ύυσκολώτερον ήτο νά τήν πεΐσρ νά μήν 
ύπάγη καί διηγηθή τάς θλίψεις της είς τήν κυρίαν 
Λανγκλοά, καθότι ή κυρία Βρούν δέν έπεννόει έτερον 
μέσον όπως άνακουφίζή τήν θλϊψιν της. Έν τούτοις, 
δ Άνδρέ διά πολλών λόγων,, κατώρθωσε νά νικήση 
καί νά τήν πείσ-ρ νά σιωπήστ) έπί είκοσιτέσσαρας ώρας, 
τοϋθ’ δπερ, λαμβανομένου ύπ’ όψει τοΰ χαρακτήρος. 
τοΰ θύματος, ήτο μεγάλη πρόοδος ώς πρός τό ζή
τημα τής συγγνώμης,

(Ακολουθεί.'

ΑΙΝΙΓΜΑ I'·

Περίεργον—τό *ξ^ροι*{χε, τό ’ξέρουμε, Οί» μοΰ ε’πήτε, όλοι, 
φ α ι ν <5 με νο ν Οά μις ε’ιπής,· _____σταθείτε, βρε διαβόλου
κΐ’ άφίνω τά περίεργα διά παντός. — ’Αλήθεια ;
—' Άμ ! τί θαρρείτε δά και σείς, πώς λέω παραμύθια ; 
Περίεργον, ήθέλησα νά ’πώ,. πώς κατορθώνω 
ν’ άφήσω τά περίεργα, έγώ ποΰ χΐχ καί μόνο, 
αν κάνω μΐά, θά σας εΐπω περίεργα διώ τρία !
Ό πρόλογος τελείωσε καί ’μπαίνω ’ς τήν οδσία !! 
Λοιπόν ποΰ λέτε, αν κ’ έγιο ’ς τους ώμους μου απάνω 
μέ εόκολία ε’μπορώ, ολν,ν τήν γήν νά βάνω, 
χωρώ έν τούτοις, εύκολα σέ μαθήτριας σ ά κ κ α!
— Και μή δεν είν’ περίεργο, Οά μοΰ ε’ιπήτε, βλάκα, 
αύτό τό πράγμα; ΤΑΙ μ’ αϊτό τό λέτε μοναχοί σα,! 
Οόχ ήττον, κ’ εϊτε είν’ ή μή, είναι δουλειά ’δική σας, 
άν τόν λαιμόν μου κόψετε με τρόπο, ’ς τής κουζίναις
— μή τύχη καί νομίσετε-’ς τής ζωνταναΐς έκείναις ! — 
θά μέ ιδήτε μεταξύ, τών- υλικών, καθότι
άνευ ’μοΰ, οϋτε μικρόν τής όρνιθας σηκότι 
δέν θά ’μπορέσητε ποτέ, σάς βΐβαιώ νά φάτε, 
διότι θαναι άνοστο κι’ αμέσως τό πετάτε!
Δέν λέγω περισσότερα, διότι θά μοδ ’πήτε,
πώς κ’ έγώ δέν τ ρ ώ γ ο υ μ α ι. . κΐ’ αμέσως θά μ’ εύρήτε I

Ν. I Λ.

AYSBIS.

ΑΠΡΟΌΠΤΟΥ

"Οταν τρως . . . ίςΰλο /

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΕΣ ΕΩΣ

Μάλιστα' δταν σοΰ τής . . . βρέχουν ,Γ


