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βγνώθι σαύτόν,» Ναι, εχν 
, νά ζήσης ώ; φιλόσοφος, 
τείνης, ούδέν νά Χατορθοΐς.
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Γυνή πνεύματος άνδρικού, καταλαβούσα θέσιν έ
ξοχου έν τή Γαλλική φιλολογία, ή κυρία Αιμιλία δέ 
Γιραρδίνου, κατεχώρισεν έν τώ «Τύπω» τόν όποιον 
έξέδιδεν ό σύζυγός της διατριβήν μέγαν έμποιήσα- 
σαν κρότον ύπό τόν τίτλον αέν τώ- κόσυ,ω ευδοκιμεί 
τις μόνον διά τών έλαττωμάτων του' τούτου δέ 3ο- 
θέντος θά ήτο σφαλερόν νά ζητώμεν- τήν βελτίωσίν 
χύτων. »
• .Οί άνχγνώσται θέλουσι γνωοίσει ήμϊν χάριν διά 
τήν άναδημοσίευσιν τής λησμονηθείσης ταύτης σέ-» 
λίδος, εν η έκδηλοΟται πνεύμα είοωνικον καί παρά
δοξον πλήρες όμως βαθείας έννοιας.

«Τό νά θέλωμεν νά διορθώσωμεν τά έλαττώματά 
μας .’ είνε τό αύτό ώς νά ζητώμεν νά τά γνωρίσω- 
μεν, νά καταστραφώμεν, νά στειρεύσωμεν τήν πηγήν 
τής όλβιότητος1 ήμών, άποβαλλοντες- τά όπλα και 
τήν ασφάλειαν ήμών.»

Φιλόσοφός τι; είπε : 
θέλγ,ς νά μένης φιλόσοφος 
δηλαδή πρόζ 3>ΰόέν -,νίά 1 
"Οπως ζήσης ου:ω, γίνωσκε σεαυτόν όσον θέλεις" δύ- 
νασαι άκινδύνως ν’ άπολαυσης τής πενιχρας ταύτης 
ηδονής’ ή γνώσις σεαυτοΰ, ή καί κνόησις τών άθλιο- 
τήτων σου είς ούδέν άλλο θά /ρησιβιεύσωσιν ή τό νά 
σέ κατάπτήσωσι σοφώτερον, έστω. . . -Αλλ’έάν θέ- 
λής νά ύψωθής ύπερά-ώ τών όμοιων σου, έάν θέ/.γς νά 
δ'.ανΰσγς τήν όδό* σοϋ καί νά φθάσης εις τ·ήν εύτυχίαν, 
άπεχε τής γνώσεως σεαυτοΟ, μή σπούδαζε σεαυτόν. 
μή άνάλυε, μή έρώτα ! Βάδιζε εύθύ, βάδιζε ταχέως, 
μή βλεπων μή-έ όπισθεν μήτε έμπροσθεν. "Ω ! άπεχε 
άπό τής γνώσεως σεαυτοϋ, διότι καθ’ ήν ήμέραν 
ήθελες μ,άθει τί είσαι, ήθελες γνωρίσει έκεϊνο πρός 
τό όποιον δύνασαι νά τείνης καί ήθελες διά παντός 
άποθαρρυνθή. ' .

'40 νά γνωρίση τις τό μυστήριον τών δυνάμεων 
του πολλάκι; είνε τό αυτό ώς’ νά άνακαλύψη ότι 
πρός ούδέν είνε καλός. Ή άνακάλ'υψις αύτη ήθελεν 
είσθάι δυσάρεστος διά τούς σημερινούς οιλοδόξΑυς. 
Τουναντίον ή πρός εαυτούς πεποίθησις άποτελεί όλην 
αΰτώϋ τήν δύναμιν" νομίζόυσιν έαυτόύς ικανούς και 
δ κόσμος τού; εκλαμβάνει ώς τοεούτους, ή πίστις 
χρησιμεύει αύτοΐς ώς δικαίωμα^ άνακράζο'Λΐν; ιδού 
δ- σκοπός ! Τό μωρόν κοινόν έπαναλαμβάνει f ιδού ό 
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σκοπός αύτών ! Και χωρίς νά σκεφθώσιν έάν τοΐς 
ήνε επιτετραμμένου -νά τείνωσι jcpo; τόν σκοπόν τού
τον, τούς βοηθεί πρός έπίτευζιν αύτοΰ καθότι, έν τφ 
κόσμω είθισται νά, κρίνωνται οί άνθρωποι ούχί κατά 
τήν αξίαν των άλλά κατά τάς άξιώσε^ς των' πολλά- 
κις δέ ήθελον έχει πολύ δλιγωτέρας αξιώσεις έάν 
έμάνθανον νά γνωρίζωσιν εαυτούς’ δθεν ή ατομική 
άγνοια είνε ρρρς άν.αγκαΐος. προς επιτυχίαν.

”.Α ! όλοι αύτοί οΓόψίπλ^μτοι τούς οποίους βλέπο
με·/ καθ’ έκάστην τοσαύτω υπερήφανους ότι άχερρι- 
χήθησαν είς ανώτατα άςιώμκτα τά .όποια είνε συ? 
νήθως ανίκανοι νά έξασκήσωσι δέν ήθελον φθάσει 
έκεϊ όπου εύρίσκοντ.χι έάν έγίνωσκον. εαυτούς· θά έ- 
γίνοντο ταπεινό}, θά κατενόουν. ..πρός τί έζμστας έ· 
κλήθη, ούδέποτε ήθελον τολμησε,ι ,νά μποφθαλμιάτ 
σωσι τοιαύτας θεσεις, ή δέ μετριοφροσύνη αύτών 
αυτή ήθελε τούς στερήσει εύτυχίας ής ή οί'ησι; αύ
τών τού; ήζίω.σ$ν.,,-. ι -

Δέν φοβούμεθκ λοιπόν νά διακηρύξωμεν ότι έξ 
ρλων τών ελαττωμάτων τό ώφελιμώτερου, εκείνα τό 
όποιον πρέπει τις νά καλλιεργή μ,ε.τάΧπλείστή; φρον^ 
τίδος είνε ή Οϊησες- Τό ελάττωμα, τοΰτο 
αυτό είνε..,. περιουσία 
θέλοντα νά ποοοδεύση, νά ?ν 
έχ-η λεπτόν, ή νά ήνε μετριόφρων μέ ά 
ματκ. Ή οί'ησις είνε. περιουσία.

Μετά τήν, οΐησιν τό καλλίτερου 
ΰψωθή τις είνε ή τελεία μ,ωρία 
έλάττωμα τοΰτο είν 
ται νά καθέξη έν τί 
σιν. "Εχετε, δύο νέους ανεψιούς, ι 
πλήρης θάρρους, ενεργητικότητα 
αναγνωρίζετε τήν άξίαν του λέγοντες : «’A ’
ανησυχώ διά τούτον,» Καί πράγματι ούδεμίαν 
τής τύχης τούτου λαμβάνετε φροντίδα. Ούτε 
βοηθεΐτε, ούτε τόν προστατεύετε, · 
μαχθή κατά βούλησιν καί νά έξομαλύνη ώς δύνατ 
τάς Αποθέσεις του Είσθε ήσυχος, γνωρίζετε άτι ού
δέποτε θά έλθη νά σάς ζητήση τι. Ά,λλ’ έχει άδελ·· 
φόν όστις είνε τέλειος - βλάξ, δέν γνωρίζει τίποτε, 
είνε άνίκανος νά έξασκήση τό έλάχιστον επάγγελμα, 
διά τούτον ανησυχείτε, διότι.φοβεϊσθε μυρία,ς δυσα- 
οεσ.κείας. Συνάγετε λοιπόν ολόκληρον τήή!οίκογένειάν 
σας καί έν αμηχανία λέγετε .. «Τ,ί θά γείνη μέ 
τόν Αύγουστον J» Καί οί συγγενείς σας έκπεπληγ- 
μένονγνωρίζοντες τί δύνανται νά περιμένωσιν άπό 
τόν νεαοόν έκεϊνον Κύριον, προσβλέποντ^ι μεταξύ 
των καί έπαναλαμβάνουσι:: τί είνε δυνατόν ά γείνηυ

καθ’ έ*·
Προτιμώτερον ,δι’ ένα νέο*, 
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φ κόσμω καλήν τινα μιχράν θέ- 
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μέ τον Αύγουστον' ούδέποτέ θά κατορθώση τι μόνο; 
του, πρέπει νά τον τοποθετήσωμεν είς γραφεΐόν Tt 
(κακόμοιρον γραφειον !■) ή νά τώ προμηθεύσωμεν θέσιν 
τινά Κυβερνητικήν (δυστυχής Κυβέρνησις! ό θεός νά 
σέ φυλάττη άπό τόν Αύγουστον !)

Εκ πρώτης όψεως ή ίόέα αυτή τό νά είσαγάγη τις 
εις δημοσίαν θέσιν νέον τινα μόνον καί μόνον διότι 
είνε ανίκανος νά όιευθυνη τάς ίσίζς του υποθέσεις, δυ
νατόν νά φανή τερατώδης, παράφρων, άπραγμκτοποί- 
ητος... Ποσώς' χάρις τώ ζήλω, κάλλιον δ’ είπεϊν χά
ρις τή ήπελπισί^ .όλων τών συγγενών, δ Αύγουστος, 
θά καταλάβγ την θέσιν ήν τώ προετοιμάζουσιν. Ό 
θεΐός του ό βουλευτής θά ποιήσηται πρός τοΰτο μυρίκ 
διαβήματα, θά ύποσχεθή τήν ψήφον του ή θά άρ- 
νηθή τήν ψήφον του' ό έξάδελφός του ό Γενικός 
Διευθυντής, θά κάμη διά τοΰτο εν τοΐς Γραφείοις 
του δύω ή τρεις μεταοολάς, αΐτινες θά μείνωσι πάν
τοτε ακατάληπτοι. Ή θεία του ή Βαοωνίς, θά κάμη 
δέκα εννέα επισκέψεις πρός μικράς τινας άνοήτου; 
τάς όποιας περιφρονεϊ. Ή έςαδέλφη του, ή ωραία 
ράθυμος, θά κάμη μυρίας έρωτοτροπίας εις γέροντας 
φλυάρους οίτινες τήν άνιώσιν Ή αγαθή του μήτηρ 
θά μεταβή νά κλαύση παντζχοΰ.

Ναί. δ Αύγουστος θά καταλάβη τήν θέσιν' εΐνε 
άληθέ; ότι θά τήν άπολέση μετ’ολίγον, άλλα διά 
νά εύρη καλλιτέραν, διότι ή πρώτη εις τήν όποιαν 
δέν ηύδοκίμησε θά τφ λογισθή ώ; εύνοϊκώτατον 
προηγούμενου. θά άπολέση ομοίως τήν δευτέραν, ή 
δέ οικογένεια συνασπιζομένη θά τώ προμ/,θεύση τοί- 
την, κατόπιν τετάρτην καί κατόπιν πέμπτην καθ’ 
όλα καλήν τήν όποιαν θά όιατηρήση' καθότι αί κζ- 
λαί θέσεις είνε έκεΐναι είς τάς όποιας.... οΰδέν έχει 
τις νά πράξη. Ούτως ό Αύγουστος, πάντοτε ύποστη- 
ριζόμενος, πάντοτε ύπό τής ισχυρά; οικογένειας του 
άνυψοόμενος, ταχέως θά προοδεύση, έν ω ό ατυχής 
άδελφός του θά μείνη παοασάγγας δλας όπισθεν του' 
διότι πνευματώδης άνθρωπος πεζός, βαίνει αργότε- 
ρον μωρού έφ’ άμάξης, διότι άνθρωπος άνεξάοτητος 
προσδοκών τό παν εκ τής εργασίας του, δέν διαθέτει 
ή μόνας τάς δυ··άμεις του' τουναντίον ό οκνηρό; 
ανόητος έχει υπέρ έαυτοΰ όλας τά; δυνάμεις όλων 
τών ισχυρών και έχόντων έάΐρροήν, οΐτι.ες βγγυών- 
ται υπέρ αύτοΰ.

Ή ΌξυθνμΛα εΐνε πρός τούτοι; έν αρκετά κα
λόν- ελάττωμα. Ούδέποτέ φερόμεθα άφιλώς πρός ένα 
όζύθυμον' τώ δίδομεν τό καλλίτερου μέρος τήν 
καλλίτερα* θέσιν. Τό νά φαίνεται τις όξύθυυ,ος, είνε 
ώς νά προετοιμαζη έαυτώ" ορίζοντα θελκτικόν έκ πολ
λών περιποιήσεων, αναπαυτικών άνακλίντοων, κα
λών δείπνων κτλ. κτλ. Τοΰτο έν τέ/ει τυγχάνει ή 
μεγαλειτέρζ ευτυχία τήν όποιαν ό άνθρωπος δύνζ- 
ται νά δνειροπωλήση, τοΰτο συντελεί .... ούδέποτέ 
τις νά λησμονήτζι . . .

Ή οχληρότης είνε προσέτι λαμπρόν έλάττωμα 
έξαιρετως επικερδές Οί οχληροί εΐσιν ακαταμάχητοι 
καί εις αυτόν τόν έρωτα.

Διά τόν αυτόν λόγον οί πεισμονές έχουν ωσαύτως 
την καλλιτέραν τύχην. Λέγουσι περί ανθρώπου πεί- 
σμονος. Δέν θά έπιτύχητε παρ’ αύτοΰ τίποτε. Καί 
τόν άφηνουν ήσυχον„ εΐνε πάντοτε τοΰτο, ότι ή εαχυ- 
ρογνωμ,οσύνϊ] εΐνε έκ τών έλαττωμάτων έκείνων 
τά όποια έμπνέουν τόν σεβασμόν' αύτά εΐνε τά λαμ
πρότερα.

Ή κττρωδέα έχει τι καλόν έξέγερσις θυμοΰ 
άπαντφ είς όλα. Η θύελλα είνε έν επιχείρημα ώς 
παν άλλο, είς κατάλληλος θυμός χρησιμεύει όπως 
καλύψη έν άγροΐκον άδικον' έπειτα, διά μιας απει
λής έπιτυγχάνει τις ταχέως μίαν χάριν. Έν τω αίώνι 
τούτω τοΰ φόβου αί άπειλζί εΐσιν αί ίσχυρότεραι 
παρακλήσεις' εύτυχεϊς εκείνοι πρό τών όποιων οι άλ
λοι τρέμουσι. Δέν ύπάρχουσιν άλλοι πλήν εκείνων 
οΐτινες έχουσι κόλακας.

Ή αύθάΠεεα. εΐνε ώσαύτως άνεκτίμητον έλάτ
τωμα, άλλ’έχει καί τινα κίνδυνον. Εύτυχώς οί.προ
νομιούχοι κάτοχοι τούτου είσί πεπρόικισμένοι διά 
θαυικασίου ενστίκτου Διευθύνουσι τό ελάττωμα τοΰτο 
μετ’ άπιστεύτου έπιδεξιότητος' εΐνε είς θεσιν νά δια
γιγνώσκουν χωρίς ούδέποτέ νά άπατηθώσι, την ώραν, 
τόν χρόνον καί τόν τόπον όπου εΐνε αρμόδιον νά τό 
μεταχειοισθώσι, καί τά πρόσωπα μετά τών όποιων 
εΐνε επωφελές νά τό έκδηλώτωσι Χάρις είς τήν αύ- 
θάδειαν, έν τώ κόσμω δυνάιζεθα . . ’Εμπρός διατί νά 
τό είπωμεν, ήξεύρετε πάντα ταΰτα πολύ κάλλιον 
ημών.

Τέλος έν τω πολιτικώ κόσμω έλαττοιματά τινα 
εΐνε θησαυροί. Τό νά ήνέ τις εύμετάβλητος, να μή 
έχη ούτε χαρακτήρα ούτε άρχάς, εΐνε ταυτόν ως να 
δημιουργή δι’ εαυτόν λαμπρόν μέλλον δυνάμεως καί 
επιρροής. "Ανθρωπος αρκούντως εύτυχής όπως κατορ- 
θώση νά λέγωσι πεοί αύτοΰ ότι δέν έχει συνειδησιν, 
εΐνε άνθρωπος τοΰ όποιου ή πολίτικη εύτυχια εΐνε 
έξησφαλισμένη.

(Είς τό επόμενόν ή βλάβη των προτερημά
των ) Κ. Γιολδίσης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
('Βκ τών xou Beaumont)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΤΗΝΟ1Σ

Ύπέβχλόν ποτέ τό έξής θέμα εις τήν κρίσιν τριών 
γαιοκτημόνων, άνδρών γνωσεων και πείρα,.

— Έάν, επανερχόμενοι ήμέραν τινά εις τόν οίκον 
σας, ήθέλετε εύρει παρά τή εστία σας. ίπι τής 
στρωυνής σας, τό δχληρόν ζβθγος δύω ξένων, είτε 
εύγενών, είτε χυδαίων, οί δέ παρείσακτοι ήρνοΟντο 
νά παραχωρήσωσιν είς ύμάς την θέσιν, τι θα επρατ- 
τετε ;

Ό πρώτος, νομομαθής ών, μοί άπεκρίθη άναφέρων 
μοι κλητήρας, κλήσεις, άστυνομου;, χωροφύλακας καί 
τά παρόμοια. Ό δεύτερος στρατιωτικός τυγχάνω·/, 
μοί έδειξε τά πιστόλια του και πλήθος φυσιγγίων, 
καί ό τρίτος, κληρικός, έδήλωσεν, εν τή πρρρότητι 
τοΰ σχήματός του, ότι κατ' άρχάς μέν ήθελεν εξαν
τλήσει πάντα τής πειθοΰς τά μέσα, καί, εν αποτυ
χία τέλος, θά μετέβαινε νά κοιμηθή αλλαχού.

Ούδεμία τών λύσεων τούτων μ’ηύχαρίστησε' βρα- 
δύτης άφ’ ενός, σφαγή αφ ετεοου, ανωφελής εγκα
τάλειψής δικαιωμάτων έν τή λύσει τοΰ τρίτου. Πόσον 
προτιμώ τήν νομοθεσίαν τών πτηνών ! Πόσον περι
ληπτική είναι έν ταύτώ καί φοβερά ή δικαιοσύνη έν 
μέσιρ τοΰ πτερωτού εκείνου κόσμου ! Τό μέγεθος 
ούδέν έστίν άπέναντι τοΰ νόμου ’Ακούσατε έπί

μίαν στιγμήν, ώ κωδικογράφοι! *0,τι μέλλω νά αφη
γηθώ ύμΐν είναι ιστορία τής χθες, ή μάλλον παρά
δοξος καί τήν όποιαν θά έκθεσω ένώπιόν σας μεθ’ 
όλης τής άφελείζς, όποιαν τέλος ήδυνήθησαν ν’ αντι- 
ληφθώσιν εΐκοσιν όλοι μάρτυρες τοΰ άκολούθου ενα
ερίου δράματος. . ; ..

/ · ·
*’Υπό τήν στέγην μου. μετχςύ τών δυω παραθύ- 

ρων κατοικίας ώ; έπί τό πολύ κενής, υπάρχει φω- 
λεά. οί οΐκοδομήσαντες αύτήν αρχιτέκτονες έκαμον 
άρίστην έκλογήν θέσεως, παρεχούσης καί ησυχίαν 
καί ασφάλειαν. Πλήν τοΰ θέλοντος νά έκτεθή είς 
τόν κίνδυνον φοβέρας πτώσεως, ούδείς θά έτόλμα νά 
έκτοπίση τούς κατοίκου; τούς όποιους» έτησίως όδηγεϊ 
τό έαο, — εύδαίαονας συζύγους, χαριεις φίλου; τοΰ 
θερι νοΰ θάλπους, οΐτινες μεταβαίνουσι νά διαχειμά- 
σωσιν εις Βεναρές.ώς ήμεϊ; μεταβζίνομεν εις Μόνακον, 
οΐτινες έχουσιν έκεΐ μέν τήν εαρινήν έπαυλίν των,έδώ 
δέ τό·/ νυμφικόν κοιτώνα, καί έπανέρχονται είς τάς 
χώρας όπου είδον τό φώς !

Ή ©ωλεά εκείνη είναι εύρεϊζ, στερεά, καλώς έπι- 
κεκολλημένη ύπό τήν δοκίδα, έφ’ ή; βρίθουσιν αί 
άράχναι, παρά τήν γωνίαντο/ καθαρίου καί κατζ 
λεύκου τοίχου. Είς τά χείλη τή; έξ αργίλου εκείνης 
φωλεά; βλέπει τις πεοιδινούμενα τά χνοώδη πτίλα 
δι’ ών είναι έσωτερικώς έπεστρωμμένη. Έκεΐ που 
πλησίον υπάρχει ή ύδρορόη. 8πως δροσίζωσι τήν δί
ψαν των καί κάμνωσι τά λουτρά των. Ιίαρέκει, 
χώρισμα, ενώ συσσωρεύονται θρίμματζ άχυρου, τρί
χες, μικρά ράκη, —πλούσιον τουτέστι έφόδιον έν ά- 
νάγκη οικοδομικής επισκευής.— "Οταν ή αύρα κλίνη 
έπί τοΰ μεγάρου έκείνου τήν κινητήν σκιάν τή; γειτ- 
νιαζούσης καστανέας, όταν ό ήλιος κάμνη νά άπα- 
στράπτή τό λευκόν τής καρωνίδος χρώμ.α, έν μέσφ 
δέ τών κλάδων όρχήσιρα ολόκληρος ωδικών πτηνών 
εορτάζει τήν έπέλευσιν τής πρωίας, ώ μά τή·/ άλή- 
θειαν, τό ένδιαίτημα έκεϊνο κινεί τόν φθόνον !

Τοιαύτη υπήρξε, φαίνεται, ή γνώμη πυργίτου τίνος, 
κακοποιοΰ, άλήτου τών ύδροροών, ληστοΰ τών >α- 
χανοκήπων καί τών αναδενδράδων, όστις ώραίαν 
πρωίαν τοΰ ’Απριλίου ήλθε νά έγκαταστζθή έκεΐ ώ; 
έν τω οέκω του. Έκκωφευτικοί πιπισμοί μέ καλοΰσιν 
αΓφνης είς τόν έξώστην τί δέ βλέπω ; τήν μελζνό- 
πτερον κεφαλήν τοΰ μικροΰ λωποδύτου διευούνοντος 
δι’ επανειλημμένων καί ζωηρών ρζμφισμάτω·/ τήν 
οπήν τή; φωλεζς. Ή θύρζ διηυρύνθη τέλος ύπό τά 
κτυπήαατά του. Εισέρχεται. Μετά τινας δέ άλλα; 
προσπάθειας, τό σώμά του ολόκληρον έξηφζνίσθη 
έντός τή; καταληφθείση; κατοικίας. Όποιας θυμη- 
δοΰ; μεσημβρινής άναπαύσεως θά ζπήλαυσεν ίσως 
έντός τοΰ παραδείσου έκείνου, έπί τών πτίλων και 
τών μάλλινων νιφάδων τών συλλεγεισών καί άνά 
τάς τέσσαρζς γωνίας τής μεγαλοπόλεω; 1 Καί ουτω 
ό άστεγο; άλήτης άπέκτησε νΰν οίκον. Έπί τής όδοΰ 

' *' » > ~ I / τ ./χ.Χ’ωζ.ει, σ.ετζζυ αυλής κ,ζι ζ,ήπου, ο ζεογο; τυχο-
διώκτης ! Έκέκτητο οίκον ίδιον ό απόκληοος τής 
κοινωνίας!—"Οπως-ό Μερκαδετος τοΰ Βαλζάκ, ήδύ
νατο νά είπη πρός τά; κάτωθεν αΰτο'ϋ περικινουμέ 
νας τριάκοντα παρισινά; οικογένειαν έξ ών τινές — 
φεΰ ! κακώς άπέτιον τά ένοίκιά ων. ε’Ιδέτε είμαι 
ιδιοκτήτης ΕΓΠ ! β

Τό πράγμα ύπήρζεν έτι χειρότερο·/ όπότε εσπέρα/ 
τινά οί γείτονες μου ένοικιασταί, ειδον προσελθόν- 

τα; αντί τοΰ ενός δύω πυργίτας. Ό πανούργος είχτ 
φαίνεται συναντήσει, αγνοώ ποΰ, τήν μάλλον παρά
λυτον πυργίτιδά καί τή προσέφερε τό ήμισυ τής σφε- 
τερισθείση; κατοικία;. — ’Αλλά, πιστεύετε άραγε 
ότι ή αναίσχυντο; έκείνη ύπήρξε τούλάχιστον αίδή- 
μων; Μόλις δι’ ενός βλέμματος ήξίωσε νά αναμέ
τρηση τό βάθος τής φωλεάς. Ό θηλυμανή; εκείνος, 
όλο; υπερήφανος, έφαίνετο ώς νά τή έλεγε. α’Αλλ’ 
ίδέ λοιπόν, κυρία ! θαύμασε τόν ώρζΐον τούτον κοι- 
τωνίσκον, τόν όποιο·/ σοΰ παραχωρώ ! Δέν εινάι δρο
σερότατος ; δέν είναι άναπαυτικώτατο; ; ! » — Ιΐέφ, 
οχι τόσον κακός, έφαίνετο άπζντώσα διά τοΰ άκρου 
τοΰ ράμφους της τοΰ φεροντος έτι τά κιτρινωπά έκεϊνα 
χείλη τή; νεοσσική; ηλικίας' ό δέ άρρη/ είσήρχετο 
πρώτος, έξήρχετο τάχιστα κτυπών τάς πτέρ» γας 
καί τήν προσεκάλει μάλιστα διά τινων κραυγών, 
ένφ ή φιλάρεσκος έμενεν έπί τοΰ χείλους, άστειο- 
τάτη ώ; εύήθη; χωρική ή όποία θέλει μέν νά άπεκ- 
δυθή τήν αθωότητα, αλλά δέν τολμφ . . .

ΙΙρός μέγα σκάνδαλον έκείνων οΐτινες έκάπνιζον 
τήν καπνοσύριγγά των είς τά παράθυρα, άνζπνεοντες 
τήν έκ τών άγρών μυρόεσσαν αύραν καί τών κυριών 
αΐτινες περιεποιοΰνςτο τά γεράνιά των,τό φλύαοον ζεύ
γος ιπεφάσισε έπί τέλους νά είσελθη.

ΓΙτωχζίμου χελιδόνες, έάν ήξεύρετε ! Ιδού τώρα 
τό αγνόν σας κατοικητήριον είς τήν διάθεσιν άναι- 
σχύντου λωποδύτου καί μιας παραλυμένη; μέ τού; 
βορβορώδεις πόδας, τής όποία; τά πτερά βρίθουσι 
φθειρών, ήτις μόλις δύναται νά πετάξη καί ή όποία 
άπό τοΰδε σκέπτεται νά πάρη τούς δρόμους, ώς πλά
σμα τής έσχάτης απώλειας !

Άλλ’ δ ούρανός είναι δίκαιος.
Τό συμβάν τοΰτο διήρκει άπό οκτώ ήδη όλοκλή- 

οων ήαερών' ή πυργΐτις έμελλε νά καταστή μήτηρ' 
δ δέ πυργίτης, είπέρ ποτέ φιλοφρονέστερος, παρέμενεν 
έπί δλοκλήρους ώρα; πλ.ησίον της, όπότε χαρμόσυνος 
κραυγή ήντήχησεν έν τή αύλή «Αί χελιδόνες ! Ιδού 
αί χελιδόνες !» ".Απζντες οί κατοικοΰντες τήν οικίαν 
άνεστατώθησαν. Είκοσι φιλοπερίεργοι κεφαλαί έμφα- 
νίζονται άπό τοΰ ύψηλοτέρου δρόφου μέχρι τοΰ υπο
γείου. Ένζμίλλω; έπεκροτήθη ή άφιξις τών χζριε · 
στάτων οδοιπόρων, κεκαλυμμενων έτι ύπό τοΰ κο- 
νιορτοΰ τών μεγάλων άποστάσεων τάς οποίας διήνυ- 
σαν. Καί ζγνοοΰσι μέν πάντε; τί μέλλει νά συμβή, 
άλλά πάντες έχουσι πεποίθησιν, πάντες έλπίζουσιν, 
ότι ή υβρις θά τιμωρηθή, ότι οί παρείσακτοι θά έκ- 
διωχθώσιν. * *

Έξαιτοΰμαι παρ’ ύμών συγγνώμην, έάν είς όσα 
μέλλω ν’άφηγηθώ πρό. ύμάς,φαίνομαι ώσεί άποδίδων 
είς τά πτηνά ανθρώπινα αισθήματα. Πιστεύσατε, 
ότι ή φαντασία ούδόλως συμμετέχει tei; τήν άφηγη- 
σίν μου. Ειδον καί αφηγούμαι, ούδεμίζν άπαίτησιν 
μυθοπλαστίας έχων. Πώς άλλως τε νά μή έρμηνεύση 
τις όπως έγώ τήν ούσιωδώ; λογικήν καί ήτιολογη- 
ικένην πράξιν τών πτερωτών εκείνον δικαστών ; Ού 
μόνον τρ όρμέμφυτον ένέπνευσεν αύτήν, άλλά καί 
ύψηλή και θζυμασία νοημοσύνη. Ό ζωικός κόσμος 
εις τόν όποιον παραχωρούμε·/ άμυδράν τινα μόνον 
προσωπικότητα, όστι; στερείται γλώσσης, δέν έχει 
λογισμόν, ουδέ ψυχήν, σκέπτεται, μ’ όλα ταΰτα, αι
σθάνεται καί λαλεΐ. Ει αι πζοαδόξω; παράλληλος 

α χ t f r , ~ 9 , ·προς τον τ^,βτερον zosuov. Απαντζ τις εν 
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τήνάφοσίωσιν. τήν εύσπλχγχνίαν, τήν αύταπάρνη' 
σιν, τήν άδελφική* συνεργασίαν, θχυμζσίζν δικαιο
σύνην, πάσζς τέλος τάς άρετά; τών όποιων τό μονο- 
πώλιον μετά τόση; αλαζονείας διεκδικεΐ τό ήμέτερον 
γένος.

Ποιπει άοά γε νά πιστεύσωμεν μετά τοϋ Μισσελε 
τήν γενικήν διάδοσιν τή; ψυχής ; Ισως ημέραν τινα 
θίξω τδ φλέγον τοϋτο ζήτημα- έτι τοϋ παρόντος πε
ριορίζομαι είς τήν αφελή, τήν ειλικρινή, τήν γυμνο- 
τάτην άφήγησιν.4 * * *

*
’ Αί χελιδόνες άνελάμβχνον πνοήν, επι τών ελά
χιστων έξογών, έφ’ ών τά μικρά άσθμαίνοντα πώμα 
τά των ήδύναντο νά πατησωσι, ωρώντο πζρζτε- 
ταγμεναι ο»; έπί οβελοϋ. Άπο καιροί» εις κζιρο·ν, μιζ 
τούτων έξετέλει τήν περιπολίαν της-, είτα επζνηρ 
χετο εις τήν ομάδα. Τδ συνοικεσιον τών πυργιτών, 
άφωνον έζ τρόμου, κατγσχημένον καί συναισθανόμε
νοι τήν ενοχήν του. έλόφχζεν έντδς τοϋ κρησφύγετου 
του, ίσως καί δέν έ τόλμα νά έξέλθη ενώπιον τοσού- 
του πλήθους χελιδόνων και περίεργων,, οπερ επληρου 
τήν αυλήν σχολίων καί κατζλαλιΧς

Μετά καλώ; ένεργηθεϊσαν άνζγ.νώρισιν, οί νόμιμοι 
κάτοχοι τής πζραϋιζσθείσης'φωλεάς εμζθον ολόζλη- 
ρον τήν ιστορίαν τοϋ συμβάντος, ιιατ’ επαναληψιν. 
άροενες έπαρουσιάσθησαν είς την θυραν, ερριψαν ταχύ 
μέν άλλ’ έταστιζόν βλέμμα έπι τοϋ ζεύγους τών σφε
τεριστών καί επανήλθον πλησίον τών -συντρόφων, 
■των. Παρέστημεν τότε είς πραγματικήν δημοσίαν 
συνάθροισιν πτηνών. Ιΐχσαι ελαλουν συγχρόνως. Δεν 
ήσαν αί πρδ μικ.οϋ φζιδρζί κραυγαι, άλλα φωναι 
άνησυχίας, φωναι άγριαι 'Ο Δημοσθένης, προ τής 
χρήσεω; τών χαλίζων, δεν θά ελαλει βεοαιως δια 
φορετιζώς.

Μετά τοιαύτην σύσζεψιν, διαρζεσασαν περί τζ δέ
κα λεπτά, καθ’ ήν βεβζίω; πολλοί εύγλωττοι ρήτο
ρες έγένοντο γνωστοί, έπήλθε φοβέρα η σιωπή. Δο<· 
βαράν τι μέτρον θά έληφθη εξ απαντος. I εσσχρες 
χελιδόνες, αί εύρωστότεραι τής πάτριάς, άπεπτησαν 
καί έτοποθετήθησαν έπί τών χειλεων τής φωλεα; 
καί έπί νεύαατι καλώ; έννοηθεντι, πασαι αι αλλαι 
επέταξαν δι' όλης τής δυναμεως των πτερύγων-·

Οί πυργΐται, είπέρ ποτέ πεφοβισμένοι, έμενον ακί
νητοι. Άλλως τε οί σκοποί ήγρύπνουν, άπόφασιν έ- 
χοντες νά καταστεί/ωσι διά του ράμφους πάσαν χν 
τιστάσεως ή άποδ.άσεω;' επιθυμίαν.

Έν τή αύλή χζρζ σιγή, έτηρεϊτο. θά ήκουες, ω; 
λένει 5 ’Ραβελαί, a ζαί τήν μυΐζν πετώσχν».

Μετ' ολίγον ό οίκος έπληρώθη κραυγών καί κελα
δημάτων' ύπέρ τάς διακόσια; χελιδόνας, ζληθεΐσα'. 
είς βοήθειαν, στρατολογηθεϊσαι έζ τών κήπων, έκ
των περιπάτων, παντζχόθεν προσηρχοντό φερουσαι 
έπί τοϋ ράαφου; ή αεν μικρόν βώλ.ον πηλού, η δε χα- 
λιζα, ή άλλη ψύλλον, έτέρζ θρίμμα άχύρου ή χόρτου 
Ένώ δέ οί τέσσαρες φύλακες’ άφίσταντο άποΖαλύ- 
πτοντες τήν θυραν τής φωλεάς, ή μικρά εκείνη στρα
τιά, θαυυ.ζσία διά την ψυχραιμίαν της, καταπλη
κτική διά τήν πειθαρχίαν και την τάζιν της. επε- 
σώρευε δφθαλμοφανώ; τα προσκομισθεντα υλικά, 
έφραττε τδ ζεϋγος, τδ εθαπτε ζωντανόν ύπδ τούς εκ
δικητικούς εκείνους τοίχους !

Ούδέν ίξογκώ ! έχρειάσθησαν εις τάς χελιδόνας 
εκείνα; δλόκληρα δέκα λεπτά δρχστηρίχς εργασίας.

Καί ήκοΰοντο μέν είς τήν πρδ μιζροΰ φωλεάν τοΰ 
έρωτος καί νϋν είς φρικαλέου s τάφον μεταβλήθεΐσαν 
κατοικίαν μανιώδεις διαμχράύρίαι, λυγμοί, παράπονα, 
ίζεσίζι ! Αλλ’ οί δικασταί έμενον κωφεύονΐες. τπτ 
Οί δήμιοι δέ* έχουσι σπλάγχνα ! Ήδη τά χείλη τής 
©ωλεας συνεχέοντο στερεώς μετά τοΰ τοίχου: ή οίκο- 
δομ ή είχε τελειώσει. Άφοΰ δέ τά πάντα έπερατώ- 
θησαν, άφοΰ οί ταλαίπωροι πυργΐται, πνιγέντες ' έξ 
άσφυξία; εντός τοΰ νυμφιζοϋ κοιτώνας, έξέπνευσαν 
συμπεπλεγμένόι έν ύστάτω έναγζαλισμώ, αί χελι
δόνες θριαμβεύονται έφαίνοντο άπευθύνουσαι πρδς αύ? 
τούς τόν εξής λόγον.

— Έσφετερίσθητε τά διζαιώματά μας- έβεβη- 
λώσατε τήν κοιτίδα τών τέκνων μας! Χαρεϊτε λοι
πόν τήν Κατάζτησίν. σας, καί έντδς τής ξένης ταύ- 
τή; Καπόης άποθάνατε έξ ηδονή;, άφοΰ σεΐ; τδ ή- 
θελήσατε ! - Δπ.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
, '< 3 ~ 3 , . ’ή.’. I V. 2 \ λ > 3 Δ"

(Alexis Bouvier)

"Ολα τά γραΐδια εΰρίσκοντο είς τάς θύρα; των, 
παρατηρο'ϋντα αύτήν μετά περιφρονήσεως- τά παιδία 
προέβαλλον πρδς αύτήν τά ρυπαρά αύτών πρόσωπα... 
Οί κύνες, πλησιάζαντες, ώσφραίνοντο τά ένδόματά 
της ζαί έπανήρχοντο γρύζοντες . . . . Οί αδιάφοροι 
έλεγον :

—- Μπχ, ή Ιωάννα!
Ό ήλιος, δύων, έπορφΰραυ τδν ούρανόν, καί ή αύρα, 

ήτις είχεν άποφυλλίση τά λείρια καί τάς άνθουσας 
μηλεας, έπνεε χλιαρά καί άρωματώδης.

Αύτη — ή Ιωάννα, ώ; τήν ώνόμαζον, — είχε συμ
πλήρωσή τά είκοσιν έτη . . , ήτο ώχρά, ή κόμη της, 
κζκώ; έκ-ςενισμένη, ζατέπιπτεν είς χονδρού; βοστρύ
χους έπί τών ώμων της, ή δυστυχία είχε κοιλάνη 
τάς πζρειάςτης, τδ δέ αίσχος κατά τήν ημέραν εκεί
νην, έκαμπτε τήν κεφαλή* της.

Μικρόν χερουβείμ, μέ οφθαλμούς λαμπρούς, πα
ρειάς ραδινούς, καί κόμη» ανώμαλον, έζρεματο άπδ 
τής έσθήτός της καί έβζδιζε παρατηοών πρδς τά 
οπισω' έμειδία πρδς τά παιδάοια, άτινα τώ έκαμνον 
διαφόρους μορφασμούς.

Ήτο θλιβερά ή θέα άμφοτέρων, μόνων έν τω μέσφ 
τοϋ ζωηροϋ έζείνου χωρίου καί; τής φαιδράς εκείνης 
φόσεω;.

Ή γυνή διήλθε τό χωρίον καί έσταμ-άτησε πρδ 
Τή; τελευταίας οικία; αΰτοδ'. . . Τδ παιδίον, βλέπον 
αύτήν νά κρούγ) τήν θύραν, έπλησίασε τά μικρά, 
χτινα είχον άζολουθήση αύτούς- ταΰτα ύπεχώοησαν 

πρώτον, άλλ’ έπειδή προύχώρει, πάντοτε μει- 
έςημερώθησαν οί μικροί δειλοί καί έπαιζαν

Ίωαννα είχεν ώθηση τήν θύραν . . . γέρων τις
έςήλθε, όπισθοδρομών δέ πρδ αύτή; :

— Τι θέλεις έδώ ; είπεν.
Ή ’Ιωάννα είχε στηριχθή έπί τοϋ παραστάστου 

τής θύρχς, όπως μή πέση.
— "Ελα, έλα, πήγαιν’ άπ’ έδώ ! έξηκολοάθησεν δ 

άνήρ, εξω άπ’ έδώ, ζητιάνα, μή μοΰ βρωμίζης τδ 
σπήτι!

— Πατέρα ! είπεν ίκετευτιζώς ή ’Ιωάννα·
— "Ελα, πήγαινε ! . . . πήγαινε ! ... .
Άλλ’ ή δυστυχή; γυνή είχεν ήδη προχωρήση μέχρι 

τή; τρχπέζης, καί έχούσχ τδ σώμα κεζυρτωμένον; 
τήν κέφαλήν κέζλίμενην, δ’.ά τής μιας χειρός έζά- 
λυπτε τούς όφθζλμού;, πλημμυροϋντας δακρύων, άπό- 
φασιν έχουσα νά ύιωχθή μάλλον παρά νά ύποχωρήση.

— Πατέρας ! έγώ ! ... Ή κόρη μου είναι τίγα. 
μιά διακονιάρα σάν ζ’ έσέ ; . . . Κόρη μου ! . . . Είχα 
ένα καιρόν ένα παιδί, ποΰ τδ έλάτοευεν ή καϋμένη ή 
μάζαρίτισσζ . . . ’Ήτανε καλό καί ώμορφσ κορίτσι, 
διά τδ δποΐον ήμπορούσαμε νά θυσιάσουμε ολη μας 
τή ζωή. . . ΙΙροτοΰ νά ςημερώση. μέ αέρα, με βροχή 
ή χιόνι πηγαίναμε νά βιάσουμε τή γή'νά μάς δώσγ 
δ,τι ψιάς έχρειαζότ υνα, διά νά τήν ζάμωμε κυρία... 
Άμα ώς μπορέσαμε, υστέρα άπδ τόσα; στερήσεις,'νά 
τήν βγάλωμε άπδ τδ σχολείο γιά νά τήν βάλωμε 
στό οικοτροφείο . . . τδ έζάμαμε .... τήν ήθελαμε 
ώραία, καί γιά νά γείνη τοιαύτη, τίποτε δέν έλογα- 
ριάζαμε ούτε δυνάμεις, ούτε ύγείχ .... ’Οταν τήν 
άναθρέψαμε τίμια σάν τδν πατέρα της, άγνή σάν τήν 
μητέρα της . . . έζαζολουθήσαμε νά στεροόμεθχ, η
μείς ποΰ εί'χαμε άνάγκη άπδ όλα, διά νά τή; κερ- 
δήσωμε μία προίκα, ή όποια θά τής εδιδε τδν άν
θρωπο ποΰ θέλαμε. . Έπλησιάζαμε τδ σκοπό μας... 
Λ&ϊ όταν μαζή μέ τή γρνά έπιστρέφαμε τό βράδυ 
γιά νά δειπνήσωμε .. . παρηγοριώμαστε παρατηρών 
τάς τήν κόρη μας ώμορφη και καθ’ όλα άζία μας . . . 
Καί ή. . . άθλια . . . Μίαν ημέραν έφυγε μένχν πα
λιάνθρωπο . . . Έκαμε νά γελάσουν όλοι τοΰ χω 
ρίοϋ, ποΰ ήτανε έτοιμοι νά σζοτωθοϋν γι’ αύτήνε.

ΈπεΖράτησε σιγή, διπκοπτομένη μόνον ύπό τών 
λυγμών τής’Ιωάννας καί τών περιχαρών κραυγών τών 
παιδιών, παιζόντων έζω.

— Άπό νά κλαίη δέ καί νά περιμένη ώραις δλό- 
κλήόαις μέ κάθε καιρό στό δρόμο, γιά νά. δή άν έπέ 
στρεψε ή κόρη της, ή γργ,αε . . . έχτίκιζσε . . . έπειτα 
έπεσε στό κρεββάτι . . . καί τήν έφέοαμε στό νεκρό 
ταφέϊο . . . ήθέλησε ή φτωχή νά τής βάλουν στό 
χέρι τδ μιαρό κεντητό μπουεδάκι, τδ όποιον είχε 
ίίάμν) ή ιδία διά τήν πρώτην μετάληψιν τής κό
ρης της.

— Πατέρα! . . . πατέρα μου - . . χάριν !
— Τόν ίδιον καιρό . i . αυτή, ώ εντροπή ! . . . Τί 

ζωή ! . . . Οί παρισιάνοι, ποΰ έρχότανε στό χώριό 
μας, μούλεγαν : «· Είδα τήν κόρην σας χθέ; εί; τδ 
δάσος ».

— Δέν έχω κόρη !
— Μά ναι. γέρω Γζουτώ . . . τή μικρή σας τήν 

Ιωάννα . . . Τή λένε τώρα ’Ιωάννα ό Καρχαρίας.
— Ό πρώτος, ποΰ θά μοΰ μιλήση γι’ αύτή τήν 

κόρη, θά τοϋ σπάσω τδ κεφάλι μέ τό δικέλλι μου. . 
Άπό τότε δέν έτόλμησα νά έβγω άπδ έδώ . . . μοΰ 
φαίνεται πώ; γελοϋν σάν περνώ . . . Δέν είχα πλέον 
*fo θάρρος νά πάγω στό Παρίσι άπό φόβο μήπως ή 
κόρη, ποΰ θά μέπιανε στή γωνιά κανενός δρόμου, θά 
ήΐανε ή δική μου. . Ή κόρη μου ! . . . έλα δά, μή
πως έχω έγώ θυγατέρα ; . . . ’Έξ’ άπ’ εδώ, ζητιάνα 
ώ, ζαι όσο μπορείς γρηγορώτερα.

— Πατέρα, χάριν 1 χάριν!
— θά φυγής ; . . .
Καί δ άνηρ έλαβε τήν ’Ιωάνναν έκ τών βραχιόνων, 

δπως τήν ρίψη έξω τής θύρχς, άλλ’ ή θυγάτηρ του

προσεκολλήθη είς τά έπιπλα. \ ;
— Συγχώρησέ με, πατέρα, συγχώρησε με! . . .
— θά φύγτ,ς ; . . . . ,'ν

' Καί ή πάλη έξηζυλουθει. '.· ;>
"Ολος έρνθρός, πλήρης ίδρώτος, μέ τήν κόμην έπί 

τών οφθαλμών, ό μικρό; είσήλθεν είς τό δωμάτιονχ 
άζούσας τζς κραυγά; τής· μητρός του. . . Μέ τάς μι- 
Ζράς του χεΐρας άνεσήζωσε τήν ξανθήν του κόμην 
καί είπε θαρραλέα»; εί; τδν γέροντα :

— Διατί κάμνεις τήν μαμά νά ζλαίη, άφοϋ λέ
γουν ότι σύ είσαι δ παπποϋς μου ; - .

Ό γέρο Γκουτώ άφήκε τήν Ίωάόναν, ζαί μέ τούς 
οφθαλμούς ανοικτού; παρετήρησε τδ παιδίον, άφω
νος, άκίνητος, μή έννοών τά νέα αισθήματα, zTtva 
τόν ζατεπλημμύρουν . . . έπειτα άπεπειοάθη νά λα- 
ληση, άλλ’ έτρκύλισε . . δάκρυα έπλήρωσαν. τούς 
οφθαλμού; του, καί, διά νά τά ζρύψη, ένηγζαλίσθη 
τό τέκνον καί τήν μητέρα !

Λάμπρος "Ενυάλης.

HENRY GKEVIX.UE

ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟΝ

(Συνεχεία ϊδε ύπ’άρ'.θ. 13 φύλίονί
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ΤΗτον δννκτη εσπέρας δταν εΐαβε το τηλβ- 
γράφημα ό Άνδρέ. Ήτοιμάζετο νά έξέλθη διά νά ύ- 
πάγη είς τοϋ Λανγκλοά ζατά τδ σύνηθες, έπανέθεσε 
ταχέως τδν πΐλόν του καί έλαβε τόν ταόειδιωτιζόν 
του σάκκον- καί μετά είκοσι λεπτά κατήρχετο ίππον 
δρομικώς τήν οδόν ήτις άγει πρός τόν σιδηρόδρομον.

Είς τόν σταθμόν, έκάθησενχέπί τίνος θρανίου, προ- 
σπαθών νά έννοήση άπδ τί υποφέρει, άλλά δέν τό 
κατώρθωσεν. Ήσθάνετο έαυτόν κυλινδούμενον είς φο
βερόν άνεμοστρόβιλον, δστις τδν παρέσ^ρε πρός'τό 
άγνωστον.

Ή αμαξοστοιχία είσήλθεν είς τδν σταθμόν. Ό 
Άνδρέ άνέβη είς έν χώρισμα όπου ή ο μόνος, άλλ* 
ή ταραχή του δέν παρήλθε" δέν ήδύνατο νά συνέλθη. 
Τέλος έφθζσεν εί; Παρισιού; καί έπέβη μιας άμάξης 
ήτις τόν έφερεν διά μέσου τών μελαγχολικών οδών 
τής άριστεράς όχθη;. Έβρεχε- τό λιθόστρωτου έ- 
φκίνετο μέλζν- οί ίπποι, ζεζοπιακότες έκ τοΰ θυελ
λώδους καιροϋ ζαί τής εργασίας τής ήμέρας, έβάδι
ζον βραδέως, κχταστέλλοντες τά ώτχ. 6ί έργοστα- 
σιάρχαι έκλειον τά παραθυρόφυλλά των μετά βαρέος 
κρότου- τό παν ήτο πένθιμον, ιδίως ένεκα τής βρο- 
χερας εσπέρας ήτις έφαίνετο φθινοπωρινή.

Ό Άνδρέ άνεπόλει τόν μικρόν κήπονίτών Σάρτρεων, 
τά υπέρυθρα άνθη τών πασχαλεών άτινα έταλαν- 
τεύοντο ύπό τά παράθυρα τής 'Ρόζας, καί τήν μεθυ
στικήν βροχήν τών φύλλων τών κερασεών, τά όποια 
δ άνεμος έφερε μέχρι τής αιθούσης τή; χαλαρά; καί 
φιλόξενου ένταύτώ. Πάντα ταΰτα ήσαν μακράν- μα
κράν όπως τό όνειρον τοΰ ίδιου έρωτός του- ήρώτα 
εαυτόν κατά τήν ώραν ταύτην, καθ’ ήν κατηράτο
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τήν άδράνειχν τοϋ πτωχού ίππου όστις τδν έσυρεν 
τόσον κοπιωδώς, διαετΐ. ήγάπησε τήν 'Ρόζαν, διχτί 
τδ αίμχ του άνεσκίρτα, διχτί ή καρδία του συνε 
στέλλετο μέχρι διαρρήξεω; έπί τή αναπολήσει τή; 
παραδόξου τκύτης γυνχικός · . Ήρώτα ήαυτδν τί θά 
τφ έλεγεν αύτη, ποίχ νέα ιδιοτροπία τήν ωθεί εί; 
τδ νά ταράξη ουτω τήν ζωήν του . ...

Καί αίφνης άνεμνήσθη τή; Μαργαρίτα;, ήτις κχθη- 
μένη πλησίον τή; κυρία; Λανγκλοά εί; τήν ζω;ρώς 
φωτιζομένην μικράν αίθουσαν, Οά ήρώτα τήν εσπέραν 
εκείνην πώς δέν ήλθεν ούτος κατά τδ βύ,νηθες.

Ή άμαξα έστη τελο; πρδ τοΰ Ξίει -<)''·χε/λύ τοί· 
Ό Άνδρέ είπε νά τω έτοιμχσωσιν έν ,δω 

μχτιον καί άνήλθε τήν κλίμακα διά κανονικού βή
ματος. Παρά τήν ταραχήν του, ήθελε νά πζρουσια- 
σθή μέ γζλήνιον πρόσωπον.

Η ώρα ήτο λίζν προκεχωρημένη. Έφοβεϊτο σχεδόν 
μήπω; δέν γίνει δεκτός. Έν τούτοι; όταν έξήλθεν 
τοΰ δωματίου του έζήτησε τδ τής ‘Ρόζας, καί τδ 
ευρεν άκόπως. Ή Φλωρενία τω ήνοιξε καί εΐσήλθεν 
είς τήν μικράν αίθουσαν. Ή 'Ρόζα ίσταμένη παρά 
τήν θερμάστραν έν έορτασίμφ περιβολή, έθεώρει ά- 
πλανω; περί έαυτήν.

Μόλι; τδν παρετήρησεν, έκαμε βήμζ τι άνεπκίσθη- 
τον πρδς τά ότίσω- ήτό ή ειμαρμένη τής ζωής της 
ήτις έ παρουσίαζε το, μέ τδ μέτωπον ύψηλά, στα
θερόν τδ βλέμμα . Άλλ’ είχεν αποφασίσει

— Μοί είπατε νά έλθω, είπεν δ Ακριβό; χωρίς νά 
πλησιάση· και ήλθον.

— Μέ αγαπάς πάντοτε ; είπεν αυτή, ένώ άπαι- 
σίχ ώχρότη; διεχύθη έπί τοΰ προσώπου της.

— Πάντοτε, άπήντησεν έκεϊνος σοβαρώς.
— "Οταν θέληση; θά γείνω σύζυγό; σου, είπεν ή 

‘Ρόζα δι’ άπεσβεννυμένη; φωνής.
Τήν έλαβεν είς τούς βραχίονά; του καί τήν περιέ- 

πτυζε τόσον σφοδρώ;, ώστε τή έπροζενησε πόνον' 
άλλ’ αυτή δέν έφώναξεν.

— Αγαπητή καρδία, τή είπε, πόσον ξσχυρώς καί 
έπί μακρδν σέ ήγάπησα !

“Εκλινε πρός αύτήν, ήτις άφίετο ανίσχυρος, καί 
ήσπάσθη έπί μακρδν και ήσύχως, τήν κεφαλήν και 
τδ μέτωπον τή; 'Ρόζας.

— "Οταν θέληση;, ε.πεν αύτη, άπαλλασσομένη 
/δέω;.

— Μετά δώδεκα ήμερα; τότε, εί; -άρτρεις. 'ίΐ ! 
Μαγδαληνή, είπε μοι, είναι αληθές ότι μέ άγαπή;;

Τόν ήτένισεν αύτη. Ητο ωραιότατο;' μέ τούς 
πλήρεις φλογών οφθαλμούς του καί τό ωχρόν έκ τής 
ταραχής πρόσωπόν του.

— Ναί είπεν αύτη μεθ’ ορμής, καί τώ άνταπέ- 
δωκε τδ φίλημά τον.

Ιθ’

Ή ‘Ρόζα έπανήλθεν εί; τήν μικράν τη; οικίαν εί; 
Σαρτρεις. Τεσσαράκοντα οκτώ ώραι μόλις είχον πα- 
οέλθει άπδ τή; στιγμή; καθ’ ήν έδέχθη τήν προ
σφοράν τοΰ Άνδρέ καί πάν ίχνο; τοΰ είς Παρισιού; 
ταςειδίου της είχεν έξζφζνισθή. Ή Φλωρεντία, ευ
τυχής ώ; άνχγεννηθεΐσα, έτρεχεν άπδ τοΰ-μαγειρείου 
είς τήν αίθουσαν διευθετούσα παν τδ προστυγχανον 
καί θεωρούσα μετ’ έκπλήξεω; τήν κυρίαν της. - χ

Ή 'Ρόζα ήτο σοβαρά καί σχεδόν προξενούσα οίκτον.

"Αρωμά τι νεανικής χαράς οπερ ουδέποτε έγνώ 
ρισεν, άνηρχετο είς τδν έγκέφαλόν της καί τήν έμέ- 
θυε. Πλέον ή άπαξ μετέβη είς τήν έκκλησία·. διά νά 
ιό η τδν βωμόν τής Παρθένου όπου έμελλε νά υπαν. 
δρευθή. Έδυσκολεύετο νά πιστεύση είς τήν προσεχή 
ταύτην ένωσιν καί ή ιώτα εχυτην ενίοτε έάν δέν i 
νειροτςόλει· <-

Δεν ήπατάτο. ‘Ο ’Ανδρε ήρχετο καθ’ έκάστην, 
περί την πεμπτην ώραν, καί διήρχετο μίαν ώραν 
πλησίον της. Έκάθητο ο είς πλησίον τοΰ άλλου, πε· 
ριεσταλμενοι εί; μίαν γωνίαν τοΰ άνακλιντήρος, τήν 
χεϊρα έντδς τής χειρδς, σιωπηλοί, άκολουθοΰντες 
νοερώς τά; εύτυχεΐ; ήμερα; των, αίτινες δέν ήσαν αί 
αύταί δι’ άμφοτέρου;.

‘Η ‘Ρόζα διέκοψε πάντα δεσμόν μετά τών Παρι- 
σίων. Εί; τό ξενοδοχεϊον, ίνα έντελώς χάσωσι τά 
ίχνη τη;, δέν άφήκε τήν διεύθυνσίν της. 'Ο Άνδρέ 
έζήτησε τδ τοιοϋτον καί αύτη συγκατένευσεν.

Έπροτίθετο νά έπαναφανή έπί τή; σκηνής τοΰ 
κόσμου, μέ τδ νέον όνομα τοΰ συζύγου της' ήλπιζε 
μάλιστα ότι αί έφημερίδε; θά έκαμνον λόγον περί 
αύτής καί περί τοϋ ρωμαντικοΰ τούτου συμβεβηκότος 
... άλλ’ δ Άνδρέ ήθελε πρδς στιγμήν τήν σιωπήν 
καί τήν λήθην . . . καί αύτη συνεμορφώθη πρδς τήν 
επιθυμίαν του.

Τά προσκλητήρια έν τούτοις φεροντα τδ όνομα τής 
όεσποινιόος Σορελ, έκίνησαν τήν περιέργειαν τών έν 
Σάρτρεσιν. Άντιφζτικαί εξηγήσεις διέτρεχον άνά τήν 
πόλιν.

Τολμηροί νεανίαι έπλανώντο ύπδ τά παράθυρα 
τής μνηστή;, άλλά χωρίς να βλέπωσι. Τολμηρότεροι 
άκόμη διενυκτέρευον έν τή όδω, έκ τού άντιθέτου 
μέρους τοΰ χάνδακος, ίνα τήν ένεδοεύσωσιν όταν θά 
περιεπάτει είς τδν κήπον . . . Κόπο; χαμένος ! ή δε
σποινίς Σορέλ, ώρκία ή άσχημο;, δέν έμελλε νά έπα- 
ναφζνή είς τού; όφθζλμού; τών κατοίκων τών Σάρ- 
τρεων είμή τήν ημέραν τοΰ γάμου της.

Ό Βρούν συνεφιλιώθη ταχέως μετά τής συζύγου 
του. Έβεβζίωσεν αύτήν εύφυώ; ότι οί έξοχοι στίχος 
ήσζν έξ έκείνων τοΰ Άκριβοΰ ’Ανδρέ, ού; συνέθεσεν 
άλλοτε διά τήν 'Ρόζαν 'ί οζιέ, καί ότι αυτός, δ Βρούν, 
τού; είχεν έσχάτω; άντιγράψει έξ έρωτος πρδς την 
τέχνην, καί θέσει μεταξύ τών έπισήμων έγγραφων. 
Ό Ανδρέ έσιωπησεν έκ φόβου μήπω; τδν καταστη- 
ση γελοΐον.

Τό ψεΰδο; ήτο μοναδικώς άπίθανον, καί έάν ή 
κυρία Βρούν είχεν άναγνώσει τήν διήγησιν ταύτην, 
θά άνεφώνει έπί τή ανοησία τοΰ προσώπου δπερ τή 
ώοκίσθη πίστιν αίωνίαν. Έν τούτοι;, ησύχασε κατα- 
πεισθεΐσα ύπδ τοΰ Μαρσέλ, με τόνον ειλικρινούς 
βεβζιότητος, άκολουθουμένη; ύπδ τή; ασυζήτητου 
άποδειξεω; επανόδου τοσούτον ταχείας "Αλλως τε, 
τώρα αύτη είχεν άλλα; προκαταλήψεις.

Ή Μαγδαληνή Σορέλ ! Ποια είναι αύτή ; Είναι 
λοιπόν αόρατος ! Διατί δέν τήν παρουσιάζετε, κύριε 
Άνδρέ ;

Ή γλώσσα τή; κυρίας Βρούν ήτο ταχεϊα καί α
κούραστος, άλλ’ δ Άνδρέ ήτο απαθή; Είς όλα; τας 
έρωτήσεις μίαν άπζντησιν άντέτασσεν : θά τήν ιδης 
τήν ήμέρζν τοΰ γάμου καί έπειτζ όταν θέλησης.

Ή κυρία Λανγκλοά τουλάχιστον ήτο περίεργος 
άλλά πλέον διακριτική- αύτη δέν ήρώτα Ό σύζυγός 
της, τδν όποιον έξήτασε, τή άπήντησε διά σοβαρού

ύφους ότι ή επίμονος αύτη σιωπή έκρυπτε βεβαίως 
μυστήριόν τι δπερ θά έμάνθανε δταν έλθη ή στιγμή

Έπρεπε λοιπόν νά εύχαριστηθή 'έκ. τής άπαντή- 
σεως ταύτης τήν δποίαν έδοκίμασε νά θέση ύπδ συ 
ζήτησιν μετά τή; Μαργαρίτας, άλλ’αύτη έδειξε τό
σην δλίγην διάθεσιν νά έκτανθή έπί τοΰ αντικείμενου 
τούτου ώστε ή Κλάρα έπαυσε μετ’ ολίγον.

Τήν προτεραίαν τοΰ γάμου, μακρδν κιβώτιον με- 
τεφέρθη έκ τού σιδηροδρόμου εί; τήν οικίαν τής δε
σποινίδας Σορέλ. Ή Φλωρεντία τδ άπέθεσεν εί; τήν 
φίθουσαν, άπέπεμψε τού; άνθρώπους καί ήνοιξε τά 
*λεϊθρα. Ή ‘Ρόζα καθημένη έπί τοΰ μακρού εδω
λίου της. περιέμενε μεθ’ ύπομονής ν’ άνασυρθώσιν δ 
μεταξωτό; χάρτης καί τά έκ βάμβακος περικαλύμ 
ματα" έπειτα είδεν άνασυρομένην ήσύχως έκ τοΰ κι
βωτίου τήν έκ στιλβωμένου μεταξωτού μακράν έ- 
σθήτα κεκαλυμμένην έξ άνθέων πορτοκαλέας.

Ή έσθής έξήλθε τέλος τού κιβωτίου καί ή Φλω 
ρεντία τήν άπέθεσε μετά προφυλάξεως έπί δύω εδρών 
τεθειμένων παραπλεύρως, είτα μόλι; ά.έσυρε τδ 
στέμμα καϊ τδν πέπλον ή άρχαία τροφός όπισθοδρό- 
μησε τρία βήματα καί συνήψε τάς χεϊρα; έν έκστά 
σει πρδ τού θαύματος τούτου.

— Ή θεέ μου, τί είν* αυτά ! είπε χαμηλοφώνως. 
Τί άνθη ! Για πές μου, κόρη μου, θά τά φορέσης δλα 
αύτά; λένε ότι είναι κχκδ νά βχλλης λουλούδια τής 
πορτοκαλλΛάς όταν . . .

— Σιώπα, είπεν ή Ρόζα, έγερθεϊσα άποτόμως. 
Μή μού όμιλος περί αύτού ποτέ, άκούεις Φλωρεντία ; 
ή φύγε άμέσως.

— Κόρη μου, κόρη μου, καλέ ’σύχασε ! ύπετραύ- 
λισεν ή πιστή υπηρέτρια οοβηθεϊσα πρδ τών φλογε
ρών όφθαλμών τής κόρης τήν δποίαν άνέθρεψεν.

— Ποτέ, ήκουσες ; έάν μού ξαναπή; τίποτε ή είς 
τδν Ακριβόν Άνδρε, θά είπώ είς δλον τδν κόσμον δτι 
έχασες τά λογικά σου καί θά σέ κλείσουν εις τδ 
φρενοκομείου;.

Ή Φλωρεντία έκπληκτος παρετήρει τήν κωμφδόν. 
— Δέν είν’ άνάγκη νά μέ φοβερίσης, είπεν αυτή 

μετά θλίψεως. Δέν σωπαίνω άπδ φόβο, μόνο άπδ ά- 
γάπη. Τόσος καιρός είναι τώρα πού σωπαίνω. Άλλ’ 
άν μάθη δ άνδρα; σου. . .

—— ’Εκείνο ποΰ θά τού εέπης ! είπεν ή Ρόζα. Μόνη 
σύ δύνασαι νά τδ εϊ'πης.

Ή Φλωρεντία κατεβίβασε τήν κεφαλήν.
— θά σιωπήσω, κόρη μου. είπεν σπογγίζουσα τά 

δάκρυα άτινα έρρεον έπί τών έρρυτιδωμένων παρειών 
της, άλλά δεν πρέπει νά μέ φοβερίζης. Έάν ώμίλησα, 
ώμίλησα διότι . . . Έπειτα ’πανδρεύεσαι. Είμαι ύπε- 
ρηφανη, πολύ ευχαριστημένη. Άλλά μού φαίνεται 
δτι θά ήταν καλλίτερο νά τδ είπή; στόν άνδοα σου. . .

— Δέν θά. <μ' ένυμ'.ευετο ! είπεν ή Ρόζχ μιτά πι
κρίας. "Ελα ησύχασε, άρχαία μου φίλη, μή κλαίης. 
θά παίζω αύριον τήν κωμωδίζν διά τελευταίαν φο
ράν. Έπειτα δέν Οά ΰπάρχη πλέον Ρόζα Ροζιέ.

— Ό θεός νά σέ είσακούση ! έψιθυρισεν ή τροφός 
άποσυρου ένη άθορύβως.

Ή χ«?ά της παοήλθεν, ή ειρήνη τής Ρόζας άπέ- 
πτη’ τδ τεχνητόν τοΰτο ϊκρίον αίφνιδίως κατέπεσεν 
μετά τών παρθενικών άνθέων. Παρετήοησε τήν έσθή- 
τά της, έπειτα έστράφη καί έκλαυσεν τήν κεφαλήν 
ίχουσα έντδς τών χειρών.

Τήν έπαύρων, τήν μεσημβρίαν άκριβώ;, δλοι οί

κάτοικοι είχον συρρεύσει εί; τήν έκκλησίαν. Ούδέποτε 
έορτή είχεν προσελκύσει πλειοτέρου; πιστού; Έ'νόσφ 
δ πολιτικό; γάμος έτελεΐτο εί; τήν Δημαρχίαν, οί 
φλύαροι είχον τδν λόγον έν τώ ώρισμένω διά τούς 
γάμου; καί τά; βαπτίσει; ίδιαιτέρω τόπω τής έκκλη
σία;. Ούδέποτε Κυριακήν ή άλληνχ κοινήν, ήμέραν 
επιτρέπεται νά δμιλώσιν δπω; όταν αναμένωσιν. τούς 
μελλονύμφου;, θά έλεγέ τις, ότι κατά τάς ήμέρας 
ταυτας, διά τούς εύλαβεστέρου; μάλιστα, ό θεός δέν 
υπάρχει είς τήν έκκλησίαν.

Ή ράβδο; τού εκκλησιάρχου άντήχησεν έπί τοΰ 
ίεροΰ λιθοστρώτου, κύμα φωτός εΐσήλθεν διά τής πρδς 
στιγμήν άνοικτής θύρας, τά όργανα έκρούσθησαν καί 
ή νυμφική συνοδία διηυθύνθη πρδς τδν βωμόν τής 
Παρθένου· ,ν ;■> . χ .'

Ή μακρά μετάξινη έσθής έσύρετο ήσύχως έπί τών 
κονιορτωδών πλακών. Ή Ρόζα, μέ καρδίαν άνεκφρά- 
στως συνεστ«λμένην, έπροχώρει τήν κεφαλήν έχουσα 
κεκλιμμένην ύπδ τόν καλύπτοντα αύτήν πέπλον, ό

— Τό φόρεμά σας είναι ώραιότατον, είπεν δ 
Άνδρέ παρατηρών αύτήν.

Ή λέξις αυτή έπροξένησεν άλλόκοτον έντύπωσιν είς 
τήν καρδίαν τή; μελλονύμφου Ή Ρόζα όμως δέν 
έσκέφθη άλλο τι είμή τήν βασιλικήν έμφάνισίν της 
ποδ τών αγροίκων τούτων χωρικών. Καί ή ράπτριά 
της, συνειθίσασα είς τά; πολυτελεϊ; ένδυμασίας τοΰ 
θεάτρου ύπεοέβη τάς προσδοκίας της. Τώρα ή λαμ
πρά αυτή έσθής, τά άνθη ταΰτα άτινα πανταχόθευ 
τήν περιέβαλλον, τή έφαίνοντο βαρέα, άφόρητα. Αί 
έκ πορτοκαλλεών άλύσσεις ήσαν άληθεϊς άλύσσεις αϊ
τινες τήν συνέδεον διά παντός μέ τδν σύζυγόν της, 
τδν κύριόν της.

Ό Άνδρε δέν έσκέπτετο πλέον διά τήν έσθήτα. 
Συνδεθείς ήδη διά τοϋ πολιτικού γάμου, δέν έσκέ
πτετο πΰέον ή νά προξενήση καλήν έντύπωσιν είς 
τούς παρισταμένους φίλου; καί έχθρούς. Έφθασαν εις 
τδν βωμόν καί έγονυπέτησαν πρδ; στιγμήν, επειτα 
ήρχισεν ή ιεροτελεστία.

— Οί τέσσαρες μάρτυρες μόνον, έλεγον είς τήν έκ
κλησίαν. Είναι λοιπόν νόθον τέκνον.

— Φορεϊ ωραιότατου φόρεμα !
— Περίεργον, γνωοίζω αύτήν τήν φυσιογνωμίαν.
— Καί έγώ . ,_._γ1ά στάσου, νομίζω . . .
— Είναι ή Ρόζα Ροζιέ !
— '« Ρόζα Ροζιέ 1 ν
Ό ψίθυρος ούτος, έπαναληφθείς ύπδ πεντακοσίων 

φωνών, έφθασε μέχρι τής νύμφης, ήτις έσκίρτησεν 
άκούσασα νά τήν όνομάζωσιν. Έφοβήθη, άν καϊ δέν 
ύπήρχε λόγος πρδς τοΰτο. Έφρικίχσεν έπί τή ίδεςι ότι 
μετ’ όλίγον στρεφόμενη έμελλε νά εΰρεθή πρόσωπον 
πρδς πρόσωπον πρδς τδ εχθρικόν τούτο πλήθος. *0 
Άνδρέ τήν παρετήρησεν ήτο ώχροτάτηχ όπως αύτδς, 
άλλ’ έμειδία.

— Μή φοβείσαι, φιλτάτη, τή είπε χαμηλοφώνως, 
έν ω 5 ίερεύ; ανεγίνωσκε τά; δεήσεις είς τδν βωμόν.

Ό θόρυβος τών εκκλησιαστικών όργάνων έκάλυψε 
τάς φωνάς. Οί θορυβοποιοί κατέπαυσαν, όλίγον κατ’ 
όλίγον άρκεσθέντες νά κατατρώγωσι τούς συζύγους 
διά τών έφθαλμών.

Τή; τελευταίας ευλογίας δοθείσης,δ εκκλησιάρχης 
έδειξε τήν δδόν τοΰ σκευοφυλακίου καί τήν φοράν 
ταύτην, γυναϊκες τινες περιεργότεραι τών άλλων συ- 

:νωθούντο πλησίον τών συζύγων των ίνα προσφε-
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ρωσι τάς προσρήσεις των προς τούς νεόνυμφους.
Ή κυρία Λανγζ,λοά, τ·ζλαντευομένη μετοεζύ τής 

έπιθυμίκς τοΰ νά εύχαριστήσγι τον σύζυγόν της -όστις 
ήγάπκ τόν Άνδρε, και τοΰ φόβου μήπως πκρχτη- 
ρηθή, έΗσταζε καί εμενεν άνχποφάσιστος.

-*·μ ■ Δεν πηγχίνετέ, φιλτάτη ; είπεν ή κυρία Βρούν 
δι* υπερφυσικού τόνου φωνής. ,

‘Η Κλαίρη έμελλε ν.’ άπαντήσρ" εις τήν άνεζήγη- 
τον έ'κπληςίν της, ή Μαργκρίτζ τήν προέλπβεν.

— Διατί; είπεν αυτή· ή κυρία Άιιόρέ είναι ώ- 
ρατοτάτ/]' είναι πολύ κκθώ; πρέπει καί έάν τήν ένυμ- 
φβύθη 5 κύριο; Ά,ν&ρε, άνχμφιβόλως θά τήν ήγάπα. 
“Οσοι τόν αγαπούν θά άγαπήσωσι ένεκα αύτοΰ καί 
τήν γυναίκα του .

'Η Κλαίρη ήτένισε τήν αδελφήν τη; δλως έκπλη- 
κτΟ; ‘Η Μαργαρίτα ήρυθρίασε καί προσέθηκε.

■ ·- ”Ελα. Κ.λχίρη. τοΰ'-ο θά τόν εύχαριστήσγ).
α.’λ·.! πτωχή! έσκέφ^η ή νεαρά.γυνή. βλέπουσα 
έ'αφανιζομένηνύτήν ζωηρότητα έκ τών παρειών τη; 
Αδελφής της. Ευτυχώ; είναι νέαρ καί. θά. τόν λησμο- 
νήση. “Ελα, προσέθηκε λαμβάνουσα τόν βραχίονα 
π·?; vsaepzr κόρης, Εμπρός., κυρία . Βρού>, μήν είσθε 
«είέον κακή.. : - ν.' - ,.
>ι·.· ' ι -κυρία Βρούν,κατά βάθος άπεθνησκεν έκ τής .έπι- 
δυμία; νά έζετάση πλησιέστερον τή,ν Ρόζαν. ΙΙροε- 
χώρησαν. καί αί τρεϊςνπρός τούς .νεόνυμφους ’ΐδών 
αύτάς . ό Άνδρε. ήσθανθη άνέκφραστον άνκκούφισ.ινι 
'Η άπουσία τών. γυναικών τούτων τώ έφαίνετο ώ,ς ή 
σκληρότερα· τών ύβρεων, Τό βαδισμάτων τφ έοφήε 
νά έννοήσόγ περί τίίς μελλούσης διαγωγής των.
,; -■—■■ Ή. σύζυγός μου !-εΖπενχπκρουσιάζων αύτήν, _

Αυται έχαιρέτισαν, όταν τά; έπαρουσίαζε τήν μίαν 
μετά τήν άλλην . . , έ ./ <;
-ε 'Η’ Ρόζα .προσεκόλλησε τό βλέμμα της έπί, τής 
Μαργαρίτας:· π ί τής αδελφής της.

! άσήμκντοί ! εσκέφθη. Καί ,ταϊ; έμειδίασε 
«ρτλεκώς, . ·.- _ ς: έ~ · · ■ ■ > , ,Λ ,

Μετά τινας στιγμάς, οί σύζυγοι. με.τ,έβαιναν έφ·’ 
άμάζης- εις την oViav. τοΰ ’.Ανδρή, ενώ τά πλήθη δι- 
εσκορπίζοντο πρός τήν πόλ,ιν σχολιάζοχ^α τήν ηριί 
στευτον εέδησιν τή; ημέρας ταύτηρ.,.

'V- τ ι . ι· -(Άκολν^υθεΤ’)' V ·

NOUVEAUT^S

. v G)C
RaB’^v ίποχήνέ συρμός και τά τού-ω παρεπόμενα κατέ

στησαν -τοΰ συρμοΰ πλέον παρά τε τοΐς περιοδικού ώς καί 
αύταϊς ά*ομη ταΐς έφημερίσι, δέν Οά φμνή, πιστεύω, άνευ σκο
πού &ν καίτά προσφιλή «Μομία δσα» συμμειάσχωσι τοΰ συρ
μοί τούτου, άνοίγοντα, εις μίαν τών συνεργατίδων των, μίαν, 
τουλάχιστον, στήλην αύτών, ένθα διά- βραχέων-, χάριν τών άνα- 
γνωστρεών των, νά παρέχτι αΰταίς τά νεώτερα?τής πολυτε
λείας· Άν και -αί ύψηλαί δέσπρινμι καί δεσποινίδες τής.παρ' ή· 
μΐν κοινωνίας, φνε είς θέσιν νά γνωρίζωσι τάς προόδους τοΰ 
συρμού έκ τών γαλλικών περιοδικών, ούχ’ ηττονί έπειδή τήν' 
παρ ήμϊν κοινωνίαν δέν άποτελοΰάιν αδτα! ρόναι, πέπειόμαι 
οτι αί γνώμαι και βρίσεις μου, ειλημμένοι κατά τά πλειστον- 
έξ· άσφαλών πηγών εΰαρέστως θ’ άναγινώσκωνται ύπό τών άνα- 
γνωστριών έκείνων αΐτινες, ώς έγώ, δέν ηύτύχησαν ύπή τής 
μοίρας νά .γενντήώσιν έν τή προνομιούχοι τάξει τής παρ’ ήμίν 
άριστοκρατίας !

Κάτω πλέον τό έσώΟωράκιΌν ή ό κορσές όπως τόν λέγβμεν 
σύνήθώς ή καί τό corsage όπως ιόν θέλουν ύ ψιττακίζουσαι 
το» φύλου μου. Νέα καινοτομία είσήχθη άπό τίνος εις τόν γυ

ναικείου ιματισμόν' άφ’ ής άνεκαλύφθη και έτέθη είς γενικήν 
χρήσιν ό ρωσικός χιτωνίσκος, καλούμενος ϊληξ«ν ή βασι
λεία τοΰ κορσέ, τοΰ κορσέ έκείνου καθ’ ου τοσαΰτα κατά και
ρούς έγράφησαν. Ό κορσές δστις έπί τοσοΰτον χρόνον ήτον το 
απαραίτητον μέρος τοΰ γυναικείου Ιματισμού, κατακρίνεται σή
μερον ώς μονότονος καί ώς έξαναγκάζων τήν φέρουσαν τούτον 
νά ισταται ώς ξύλον καί τοΰτο διότι εχει τήν ιδιότητα να ήνι 
παρεμφερής μετά τοΰ κάτω χιςώνος τής φούστας ώς λέγοο* 
σιν. Τό άληθές εινε δτι διά τοΰ κορσέ ή γυναικεία περιβολη 
στερείται τοΰ εύφαντάστου -έκείνου οπερ πάντοτε κρ·νετσΛ['ώς 
■απαραίτητον. i ■ ·,

'Εν ώ τουναντίον ό ρωσικός χιτωνίσκος ύπό πολλας Από
ψεις εΐνε άσυγκρίτως καλλίτερος. Χιτωνίσκος έξ έρυΟρου λε
πτού μεταξοιτοΰ ’(foulard) έπί φούστας ήλιοτρσόιίοο χρώματος 
μάλάχης ή χιτωνίσκος χρώματός καναρ!ου<; έπί φούστας έκ 
φαιοχρόου όλοσηρικοΰ έστιγμένου διά καστανοχρόων ,τετραγώη 
νιδ,ίων, εΐνε τό μόνο» ένδυμα δπερ έχει τήν δύναμιν.νά μετα- 
βάλη είς κομψήν και ώρα'ίαν καί τήν πλέον.. . . δέσποιναν ή 
δεσποινίδα.

Ετερα έΐδή τοιούτων χιτωνίσκών ’ειδον τά έξής δύο : ό πρώ
τος άπεΐελέΐτό έκ μικρών πτυχών άρχομένων έκ τού τραχή
λου φαί καταληγ-,υσών είς τόν λαιμόν, όπου γό πλεονάζον Χοΰ 
υφάσματος συνεπυκνοΰτο διά χαριεοτάτου τρόπου' ζώνη ξκ 
ταινίας, χρώματος παρεμφερούς πρός το τοΰ χιτωνίσκου πε
ριέβαλλε τήν όσφύν συνδεδεμένη έπί τής πλευράς. 'Η περι'/ειρις 
είχε τάς αύτάς μικρά; πτυχά; άπό τοΰ ώμόσ συμπυκνοόμεναί 
περί τόν άγκ.ώνα.καί προχωρούσα; μέχρι τού καρπού" ή7 του." 
ναντίον δύναται νά έχη λείαν τό ύφασμα άπό του ώμου μέχρι 
τοΰ άγκώνος καί τότε αϊ.πτυχαί καταλήγουσιν εζς τόν καρπόν 
και συμπυκνοΰνται έπ-.χαρίτως περί αύτόν" ' κομψότατον εινε 
ώσαύτως τό περιβάλλιιν'τό περιλαίμιων, τούς καρπούς' »άΙ την 
ζώνην διά χρυσών σειρίδίων. -· -

'Ο έτερος χιτωνίσκος, ό καί μάλλον ιδιόρρυθμος,ήτον.έκ λε- 
πτρτάτου ινδικού μεταξωτού υφάσματος (batiste. de soie ecrue) 
πεττο.ικιλμέναυ διά μεγάλων ποικιλοχρόων ρόδων· ό χιτωνίσκος 
ούτος είχε τήν κατατομήν σάκκου καί έκλε’έτο αΰλακοειδως 
περί τόν τράχηλον καί τόν λαιμόν μετά μικρών κόσύμβων έν 
ταΐς άκρα·.;· έτερόναΰλάκιόν πρός τήν όσφύν μότά τοΰ μικρού 
ώσαύτως κοσύμβου, τό όέ ύπερβάλλον τού. ύφάσματος συμπυ- 
κνούμενον ένθεν καί .ένθεν έπιπτεν έπί τών ισχίων. .
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ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΠΠΑΙΝ
Να(, έμαράνθη. Τάνια^ τδ τριαντάφυλλο
•πού V άτιαλό σου χίρι μου' ^φίλευσε* 
Τϋλην ’ς τήν καρδιά μου*βάλλει τάλλο τάϋλ·ο, *Κ · 
πού ή γλυκ,ειά ματιάσου μού έφυτευσε*

. . ι-.'Γ . ,\./Svv 2 -.Cx.-J VX 
κι* αυτό μή μ.αρα/)ή. ώ φίλη^χου, 

πρέπ’άπ’ τα δυό σου χείλη νά δροσίζεται· 
"Αφες λοιπον νά παίρνω μέ τά χείλη μου 
τάΟάνάτο νερό πού Φά ίέοτ’ίζεται· - “*· ^ 1

’’Εν ’Οδησσω.
Σπυρ. Φ. ΤΑντύτπα$.

A IN I ΓΜ Α ΙΑ'-
Όλόκληρρν τό σώμά μον άν λάδνμ 6’ άπαντψβητ, 
όμηρός σσν ϊιιώμι άψυχον, άλλ’ όμως 0’ άπορήοης.
διότι δίχως κεφαλήν καί τράχηλον άν μείνω,
τό σπόοδαιότερον προσόν στον άνθρωπόν 0α γε.νω.
Χΐι μέσα,βοβ. ώ λΟτά μου; έξαφνα θά είσδύσω. s ■ -:ς
Ki’ 'άν χάσω τό κεφάλι μου, ? \ Θά,πι^ιίσω...^ ( ι
άπ’ έξω άπό τό σώμα σου" κΓ άν πάλιν τό χεφαλΐ 
υ,οΰ κόψης, ’γώ μέ μίας πετάω’ς τό τσουκάλι.

Τώ πρώτω ?κ τών ένταϋθχ λυτών δωρηθήσονται τα 
ο·νά · συλλογή ποιήσεων άρτίως ίχδόθέΐσά ί>πο τοό κ. Αντ.1”. 
Σπηλιωτοπούλου. ‘Ομοίως >τώ πρώτω έχ Πειραιώς οί .ΜΛοι· 
τοΰ χ Π - 1- Φέμμου, δέ έκ τψν έπαρχιών ό α . τρμσς τοί γαλ-Ύ 
λικοΰ περιοδικού Soir6es Lillera res: _ . s_t>. «
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