
ο

ΜΤΡΙΛ ΟΧΛ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

’Έτος Λ' Έν ΆΟήναις τή 8 Μαρτίου 1887 Άριθ. Ύ

ΜΑΡΤΙΟΣ *

* Προθλ. Νεοελληνικών Άναλέκτων τά άντιστοιχοθντα

Είπωμεν δλίγα τινά περί Μαρτίου, άπερ έκ τών 
παρ’ ήμϊν άνεκδότων δημοτικών άμάτων, μύθων 
κλπ. άποσπασθέντα έχουσιν ούτως:

Ήρθες, Μάρτη — καλώς ήρθες- 
ήρθανε τά χελιδόνια, 
πάνε ’ς τό καλό τά χιόνια· 
μύρισε τό καλοκαίρι 
ν όπου θά γενοΰμε ταίρι 
καϊ οί γονείς μας συμπέθεροι.—

"Οξω, ψύλλοι, ποντικοί, 
μέσα γάμος καί χαρά, 
καί ή καλή ν οικοκυρά 
νέθει τό βαμπάκι της 
στρίφτοντας τάόράχτι της.

*
* *

Ιό Μάρτη χυλόν έφαγα κουνούπι μή με γκιάςη.

Αύτδ λέγουσιν οί χωρικοί τήν πρώτην Μαρτίου 
καθ’ ήν τρώγουσι τδν ώραΐον εκείνον σεμιδαλίτην 
χυλόν, 8ν έτοιμάζουσιν αί δέσποιναι ή αί δεσποινί
δες.

Τήν αύτήν ήμέραν περιτίθενται περί τδν πήχυν 
τής χειρδς ή περί τινα τών δακτύλων καί κλωστήρα 
λαμπρόν, δν όνομάζουσι Μάιιτη, καί διατηοοΰσι μέ 
χρι τοϋ Πάσχα, δτε άλλοι μέν κόπτοντες καίουσι έν 
τή λαμπάδι. ήν συνήθως έκαστος έχων άνάπτει τήν 
στιγμήν έκείνην, καθ’ ήν άκούεται αντηχούν έν τώ 
ναώ τδ πρώτον «Χριστός άνέστη»' άλλοι δέ ρίπτου- 
σιν εις φρέαρ ή κρήνην, καί άλλοι είς τήν πυράν, παρ’ 
ή στρέφοντες δπτώσι τδν άμνδν αύτών διαγελώσης 
εύλαβείας άνάπλεφ.

Ταΰτα δέ πάντα ποιοϋνται δοξάζοντες, οτι δ μέν 
χυλδς άπαλλάσσει τούτους έκ τής τών αωνώπων έ- 
νοχλήσεως, δ δέ κλωστήρ προφυλάσσει τά πρόσωπα 
αύτών έκ τών ήλιακών ακτινών, καί ή καύσις ή ή 
ρϊψις αύτοΰ άποβαίνει πάντοτε είς καλόν.

•
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Μάρτης 
γδάρτης 

καί παλουκοκαύτης 
Τά παληόδοϊδα τά γδέρνει, 
τά δαμάλια τά μαθαίνει.

Γδάρτης. ’Ονομάζεται ουτω, διότι ένώ άναμένο- 
μεν άνεφελον καί γλυκύν αύτδν, αύτδς αίφνης έπ- 
φαίνεται συννεφής, άγριος, δλετήρ, στροβιλίζων τε 
καί δερών.

ϋαλουκοκαύτης. ’Ονομάζεται ωσαύτως ουτω 
διά τόν λόγον τόνδε :

Γνωστόν, ότι πάντες οί άνθρωποι καί προ πάντων 
οί ορεσίβιοι φροντίζουσι τδ θέοος καί είσκομίζουσιν είς 
τάς οικίας αύτών τά άναγκαϊα διά τδν χειμώνα 
ξύλα. Τά ξύλα λοιπόν έκεΐνα διαρκοϋσι μέχρι τοϋ 
Μαρτίου, δτε πλέον έ'αρ περιμενοντες δέν μεριμνώσι 
περί άλλων' άλλ’ έξαίφνης αντί έαρος βαρύ καί δεινόν 
έπιγίγνεται χεΐμα, έξ ού πιεζόμενοι καίουσι τούς έν 
τώ τοίχω τών οικιών καί τοΐς κήποις έμπεπηγότας 
πασσάλους. ’Εντεύθεν τδ πα.1ονχι>χαϊ·τ>ια, δ καίων 
δηλαδή τούς πασσάλους, οΐτινες ύπδ τοϋ λαοΰ λέγον
ται πα,Ιούχια.

Τά παλϊ]όβοϊδα τά γδαερνεε. Τούς παλαι
ούς βόας. ή'γουν τούς γέροντας δέρει, καταστρέφει 
τους ταλαίπωρους.

Τά <5αμ.άλεα τά μ,αΟαόυεε. Τά δαμαλείδια 
μανθάνες μαραίνων τδ σφρίγος αύτών μονονού.

*
• ·

Αύτά τάνοιγοκλιίσματα 
Φέρνι καί ξεστανίσματα

Λυτά τάνοεγοκλεεσματα. Άνοιγοκλείσματα 
λέγονται αί διάφοροι τροπαί τοϋ καιρού, δστις ήδη 
μέν άνοίγει=λάμπει, ήδη δέ κλείει=νεφελοΰται. 
Φέρνε (=φέρουν) καε ^εστανεσμ,ατα. Άφα- 
νίζουσι καί τά ποίμνια δηλονότι καί ούδέν άλλο φαί
νεται έν ταϊς εαυτών στάναις (=μάνδραις) ή όλεθρος 
οδυνηρός, έρημία μακρά.

*
• *

Μάρτης ειν’ καϊ χάϊδια κάνει, 
πότε κλαίει, πότε γελάει.

Τοΰτο προέκυψεν έκ τοΰ εξής.
Μιά φορά κ’ έναν καιρό αποφασίσανε οί δώδεκα 

μήνες νά βάνε κρασί ’ς ένα βαγένι γιά νά πίνε δποτε 
τών έκαν’ δρεξι—ήσαν καί αύτοί τότε, φαίνεται, φο
βεροί κρασοπατέρες. ·]

*Ετσι λοιπόν είπεν δ Μάρτης έγώ θά ρίξω πρώτα 
’ς τδ βαγένι καί ύστερα ρίχνετε καί σείς.

— Καλά' σύ ρίξε, είπαν οί άλλοι, καί έτσι έγινε. 
Ήρριξεν εκείνος ’ς τδ βαγένι μοΰστο πρώτα καί υ
στέρα οί άλλοι.
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"Οταν λοιπδν έψήθη τδ κρασί, είπε πάλιν ό Μάρ
της : έγώ έρριξα πρώτα, πρώτα θ’ αρχίσω καί νά 
πίνω.

— Βέβαια, είπαγ οΐ άλλοι
’Έτσι λοιπδν έτρδυπησε 

ρος καί άρχισε καί έπινε, 
άφησε στάλα.

Κατόπιν ήρθε ή σειρά
..Α___ ______ :

τδ βαγένι ’; τδ κάτω μέ- 
έως ού τώπιε όλο και δέν

ού; άλλους συντρόφους του. Τ
f \ r , r

η,ζτοπιν ηρυε η σειρά του 
βαγένι νά πιάσή κρασί. Παγαίνι 
θυμόνει, τδ λέει ’ς τι 
κοΰνε κείνοι, θυμόνε, σζε 
μένουν σύμφωνοι μεταξύ των 
Γενάρης γιά την κατεργαριά π1.

Τον πιάνει λοιπδν ό Γενάρης 
ξύλο πούειπε άζ/ά>·, τοϋ πεο»ει 
άρχιζε δηλαδή πρώτα τδ νέον 
καί τόρ’ άρχίζει άπδ τδ Γενάρη. Αύτδ είνε τδ ύπούρ- 
γημα που τοϋ πήρε.

*Οταν λοιπδν θυμάται τδ παιγνίδι πού τών έφ- 
θιασε, ήπιε τδ κρασί δηλαδή, γελάει —ξαστερόνεΓ * 
όταν θυμάται πάλι τδ ξύλο πώφαγε. κλαίει=βρέχει. 
Αύτδ είνε τό ·,

Μάρτης εΐν καί γάϊοια κάνει, 
πότε κλαίει, πότε γελάει.

*
* *

Ό Μάρτης πεντεγεόματος.καί πάλι πεινασράνος,

Τουτέστι πεντάκις γεύεται τις τής ημέρας και 
_ 'Λ. __ «

’Απρίλη νά πάη ’ς τδ 
ι, τδ βρίσκει άδειο 

ί" ά 
Όνται τί νά κάνε' τέλος 

νά τδν τιμωρηση ό 
τού τών έκανε.

καί τοΰ τραβάει ένα 
καί τδ υπούργημα 
έτος άπδ τδ Μάρτη

πάλιν πεινφ.

Λείπει

*
* *

ό Μάρτης άπό τή σαρακοστή;

Αύτδ λέγεται 
καί αύτοκλήτω;ι 
φάς, εις τάς τέρψεις

Αύτδ δέ και έτ 
χάνουσιν δντι

έπί παντός ανθρώπου, οστις συνεχώς 
ταρευρισκεται είς τάς συναναστρο- 
' ς, είς τά δείπνα τών άλλων.
τί εκείνων, οΐτινες απανταχού τυγ- 

■ες, οίον έπί πανηγύρεσιν, έπί γάμοις, 
έπί θεάμασι παντοίοις, έπί πάσι τέλος.

Μιχαήλ Λελέκος.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ 
(Έκ τών τοϋ ΐχτροϋ Payii)

Περί τά μέσα τσϋ μηνδς ’Ιουνίου· 1849, έπέστρε- 
φον έφιππος, έκ τοϋ ακρωτηρίου τοϋ Ματιφοϋ, διερ- ■ 
χόμενος έρημον τοπον την εποχήν εκείνην- ήκολου- 
θουν κατά βήμα, άφεθέί: εις ήττον φαιδρούς διαλο
γισμούς, ατραπόν καταλήγουσαν εις σανιδωτήν κα- ; 
λύβην καί χρησιμεύουσζν ώς διαμονή εις οικογέ
νειαν γνώριμόν μου, τής οποίας τά πρόσωπα μοί ή
σαν γνωστά μόνον ύπό τδ όνομα τοϋ μπάρμπα καί 
τής πυράς Λά Βρουσαίλλ. .’Εφ’ όσον προύχώρουν, τδ , 
ούς μου άντελαμβάνετο κατά τδ μάλλον καί μάλ- · 

• ·λον εύδιακρίπως στεναγμών προφανώς προερχόμενων 1 
έκ τοϋ εσωτερικού τής καλύβης.

Καταβά; τοϋ ίππου, ώθησα τήν .θύραν, τήν δ-
* Γίνεται αίθριο; δ καιρός 

ποιαν διέρρηξα, μή τυχών άλλης άπαντήσεως εί- 
μή έτεοων στεναγμών, καί εύρέθην ένώπιον ενός 
έκ τών δεινών έκείνων θεαμάτων τά όποια θά μέ έ- 
καμον νά έλεεινολογήσω καί οΐκτείρω τού; τε άποί- 
κους καί τδν άποικισμδν, έάν καί αύτδς ούτος τέλος 
δ μάλλον πεπολιτισμένος κόσμος δέν προσέφερε θεά
ματα επίσης οΐκτρά.Ό μπάρμπα καί ή κυρά Λά Βρου
σαίλλ έρρόγχζζον έκ πυρετού, δπόθεν έκαστος ιδία 
έκειτο, ούχί βεβαίως έπί κλίνης, άλλ’ έπί αθλίου α
χυροστρώματος διατρήτου καί κατερρυπωμενου ύπδ 
τών περιττωμάτων των’ έφερον ώς κάλυμμα ράκη 
κατά τύχην έπερριμμένα κκί δέν είχον νά κάτ’απαύ- 
σωσι τήν δίψαν των είμή σμικροτάτην υδρίαν, κατά 
τδ ήμισυ πεπληρωμένην, ήτις έκειτο έν τφ μεταξύ 
αύτών.

Έν τοιαύτγ διατελοϋντες έλεεινή καταστήσει εύ- 
ρίσκοντο μόνοι, θύματα τοϋ πυρετού, άνευ τίνος 
βοήθειας άπδ δύο ημερών- άφίνω δέ εί; ύμά; νά σκε- 
φθήτε,οποία ύπήρξεν ή έντύπωσι; έ?;. τού; ταλαιπώ- 
"ρΟυς έκείνους άνθρώπους τής έμφζνίσιως άποίκου ία- 
τροϋ, καταφθάντος έκεΐ ώς άγγέλου. Ό σύζυγος ή- 
δυνήθη νά κίνησή μόνον τήν κεφαλήν, είς σημεϊον 
χαράς" ή δέ σύζυγος ήτο γρα’ίδιον τετζλαιπωρη- 
μένοΟ, τδ όποιον δέν είχε πλέον συνείδησιν έαυτής. 
Διέγνωσα τάχιστα οτι έδει νά μεριμνήσω περί τοϋ 
ύφιεμένου χολερικού πυρετού καί διέταξα, έξ άνάγ- 
κης, τδ έμετικόν. Έν παρομοία περιπτώσει, τδ ία- 
τροσυμβούλιον δέν διαρκεΐ πολύ, διέοχοντα·. άβρόχοις 
ποσί τήν έζετασιν, ριπτουσιν έν βλεμα έπί τοΰ άσθε- 
νοϋς. άπτονται τής αρτηρίας κκί τοΰ δέρματος, και 
άκολούθως λέγουσιν : Πού πονεϊτε ; θέσατε είς αύ
τδ τδ μέρος τήν χεΐρα· άπδ πόσου χρόνου υποφέρετε; 
καί ταχέως διέγνωσαν τδ κακόν τοΰ όποιου ή πανό
μοιος δψις έπανευρίσκεται πανταχού

Έδ έησε λοιπόν νά έμέση καί ταχέως μάλιστα. 
Είς μίαν περιστροφήν τής χειρδς, έξέβαλα τήν ρεδι- 
γκόταν μου, ήναψά τδ πυρ, έθέρμάνα τδ ύδωρ, και 
μετά δέκα λεπτά προσέφέρά είς έκαστον τών άσθε- 
νών μου τήν ίπεκακουάναν καί τδ έμετικόν τά όποια 
έλαβον έν ριπή οφθαλμού. Ή φαρμακοθεραπεία μου 
ένήργησεν άποτελεσματικώς'έξέμεσαν θζυμασίωζ καί 
έπιον μετ’ εύχαριστήσεως τδ θερμανθέν ύπ’ έμόΟ 
ύδωο. οπότε κατά τινα κίνησιν τής κυοάς Λά ΒοΟυ- 
σα'ιλ, παρετήοησα τδν δεξιόν της βραχίονα έξογκω 
μένον, κόκκινο» κκί παρούσιάζόντα διεσπαρμένα; 
φλύκταινας προς τδ εσωτερικόν μέρος τού πήχέώς. 
Κατ’ άρχάς ένόμισα οτι ήτο έρυσίπελας, άλλά, ήρώ- 
τησα τήν άσθένή, ήτις μοί άπήντησεν δίάκοπτομένή 
ύπδ δύο εμετών,ότι τήν πρωίαν σχόχ.-τ/ώ,όύπινρς’υιόΐ 
έδειξε τδ συντετριμμενον σώμα, έΐρεχεν έπί τής ά- 
χυοοστρωμνής, και διά νά ύπέκφύγη τήν καταδίωξίν 
της, έκρύβη ύπδ τδν βραχίονα τής' δήξας αύτήν ύπ&- 
ράνω τού καρπού. 'Αφού τδ δηχθέν μέλος έπρήσθή 
πάράυτκ, έκείνη ήσθάνετο φοβερούς πόνους, ώς τούτο 
δύνανται νά φαντασθώΛ πολλοί δμο’ίΟ'πάθέΐς, πλήν 
έπειδή έπύρεσσεν άπδ είκοσι τεσσάρων ώοών.τοΰτο δέν 
ήτο τίποτε περισσότερον ή όλιγώτερον είμή προσθή
κη άλγους είς τά λοιπά.

Έσκέφθην τδ άμμωνιακδν άλας, άλλά δέν είχον. 
Άναζητήσας είς τά θυλάκια μου ευρον πολλά άχώ- 
ριστά μου φάρμακα, φερ’ ε'ίπεΐν ίππεκκκουάναν, ε
μετικόν, κινίνην καί ακολούθως τά νυστήριά μου’ αύτά 
ήσαν όλα χωρίς τίποτε άλλο νά ύπάρχν) έν τή όίκίρ;·

έπί τέλους έρευνήσκς κκί αύθις εις τά θυλάκιά μου 
ώς άποίκου 1»τρο·>, ευρον, πρός χαράν μου, σι- 
γάοα. 'Ο Ιπποκράτης ήοχετο βοηθός μου. Έλαβον 
* k . λ Ζ / A C Μ »Ρ λ Λ ~ <·/■λοιπον όυο σιγαρχ τα οποικ εορεςα οικ υερμου υ- 
δατος -Ααί έμάλαξα αρκούντως έπί τινας στιγμάς διά 
νά κάμω έξ αύτών προχείρως κατά τήν τέχνην έμ- 
βλαστρον λίαν εύπρόσδεκτον" τδ τοξίκδν τοΰτο, δι’ ί
διου τρόπου, έφηρμόσθη έπί έλαφράς σταυροειδούς 
τομής τήν όποιαν έκαμα διά τής αιχμή; τού νυστη- 
ρίου μου έπί τού αύτοΰ άκριβώ; μέρους τοΰ δήγμα
τος τοΰ σκορπιοϋ καί διετηρήθη έν τή Θέσει ταυτή 
διά τίνος γονατοδέσμου τοΰ γραϊδίου.

Έν τούτω τώ μεταξύ δύο παρήλθον ώραι- οί ά- 
σθενεΐς μου έξέμεσκν, έκαμον τήν έπίδεσίν μου, καί 
τά πά/τα έβαινον χάριτι θείγ πρός τδ καλλίτερου. 
Συνεπλήρωσα τήν φαρμακοθεραπείαν δι’ ένδς κυκθίου 
βεβρασμένω» άνθεων καί φυτών τ-ά οποία άρτίωςσυ- 
νέλεξκ έκ τοΰ άγροΰ' άπέθεσα τριάκοντα καταπό
τια θειούχου κινίνης δεικνύων τήν ώραν έκάστης λη- 
ψεως κκί ήτοιμκζόμην νά αναχωρήσω, όταν έπήλ- 
θεν άπροσδοκήτω; νέον συμβάν. Τρίτος άσθενή; εί
χεν άνάγκην τών περιποιησεών μου.

,'Η κυρά Λά Βρουσαίλλ έπανελθοΰσα ολίγον έκ 
τών κλονισμών τοΰ έμέτου, μέ ήρώτησε δακρυοροοΰ- 
σα, έάν ήκουσκ φωνάς άφ’ ής ημέρας εύρισκόμη / παρ’ 
αύτή. Τδ βέβαιον είνε ότι ή κεφαλή μου ήτο έσκο- 
τισμένη ύπδ τών φοβερών κραυγών ένδς χοίρου οστις 
εύρίσκετό άγνοώ ποΰ, είς άτραπδν όπισθεν τής οί 
κίας.

— Σάς παρακαλώ, είπεν ή κυρά Αά Βρουσαίλλ, 
συμπληρώσατε <ήν έλεημοσύνην σας καί φέρετε είς 
τδν θωμά», τδν χοίρον μου, τδ καλαμπόκι ποΰ είν’ 
έκεΐ πέρα, μέσα στδ κοφίνι, έχει δύο ’μέρες νά φάγγ», 
θά άδυνατήση καί ’μπορεί νά ’λθή νά σά; καταφάγνι.

— Εύχαρίστως, τή είπον χωρί; νά αισθανθώ προ
σβολήν εί; τδ καθηγητικόν μου άςίωμα, καί μετέ- 
βην προ; βοήθειαν τοΰ Θωμά, τοΰθ’ όπερ μέ έβε- 
βαίωσεν οί χοίρο; λοιμοκτονών έμποιοΐ φόβον είς 
τδν βλέποντα αύτδν, τρόμον είς τδν άκούοντα καί 
κίνδυνον προξενεί είς τδν πλησιάζοντα. ’Αφού έπερά- 
τωσα τήν ύπηρεσίαν ταύτην άνεχώρησα, καί συνέ
στησα ά/αχωρών τούς φίλου; μου Λά Βρουσαίλλ κκί 
τόν χοίρον των πρό; τινα γείτονα διαμένοντα εί; ά 
πόστασιν τριών χιλιομέτρων, οστις μέ ύπεσχέθη ότι 
θά μετέβαινε πρδ; έπίσκεψίν των καί ότι θά ή'ρχετο 
πρδ; άναζήτησίν μου έν περιπτώσει άνάγκη;.

Έπιστοέ.ων εί; τά Γδικ, ΐσχΐγΗιμ·, καθ’ οδόν 
τήν νέαν φαρμακοθεραπείαν μου εναντίον τών δηγ
μάτων τοΰ σκοοπιοΰ τή; όποιας νομίζω ότι δύναμαι 
ύπερηφάνως νά όνομασθώ ό έφευρετης, χωρί; νά φο
βηθώ τά; άντιρρήσει; καί τά; δολία; απομιμήσεις.

Δέκα ήμέραι παρήλθον έκτοτε, καθ’ άς διήλθον 
τδν καιρόν μου ύπδ πολλών άλλων περιπετειών τής 
άποικιακής ιατρικής περιστοιχηθεί;, οπότε, ώραίαν 
τινά πρωίαν είδον έμπροσθέν μου, ολίγο» πελιδνόν, 
ε{νε αληθές, άλλά άρκετά ιλαρόν τδ ζεύγος μου Λά 
Βρουσαίλλ. Ό σύζυγος έφερεν ύπδ τήν άγκάλην κο 
φίνιον, τδ ζ.οφίνιον τοΰ άοαβοσίτου, είς τδν πυθμένα 
τού όποιου περιεκάλυπτεν,έντδ; ένδς λευκοτάτου μα- 
γειρ εικοϋ άπομάκτρου, τήν κεφαλήν τοΰ θωμά, τοΰ 
ασθενούς μου έννοεΐται, τδν όποιον, τέλος πάντων 
είχον σώσ·/) έκ τή; πείνης, μόνον καί μόνον ΐνα τδν 
χώσω εί; τήν άλαταποθήκην. Τοΰτο ήτο τεκμήριον

τής εύγνωμοσύνη; τών δυστυχών έκείνων άνθρώπων.
Έλαβον τδ δώρον, διότι δέν ύπάρχει είς τούς κα

νονισμούς τής αποικιακή; ιατρικής ρητόν άρθρον δια- 
τάσσον νά άπωθήσω τήν φιλοφροσύνην ταύτην καί έ- 
ζήτησα πληροφορίας έπί τής ένεργιίας τής έπιθέσεως 
τοΰ καπνοΰ.

— Τδ εσπέρας, μέ είπεν ή καλοκάγαθος γυνή, τδ 
κάτω μέρος τοΰ μπλαστριού ήτανε πάρα πολύ φλο
γισμένο, άλλά τδ χέρι μου έπέοασε καί άπεκοιμήθην 
όταν δέν τδ ήσθανόμην πλέον.

’Άλλως τε αύτή ή ιδία ήτο βεβυθισμένη καθ’ 
όλη/ τήν νύκτα είς άλλόκοτον νυσταγμόν. Τήν ε
παύριον αφού κατέπαυσεν δ πυρετός, έπλυνεν όλόκλη- 
ρον τδ προσβληθέν μέρος δι’ υδατος έκ χλιαράς μο- 
λόχης, καί έκτοτε δέν ήσθάνθη πλέον τίποτε. Μι
κρά μελανωπή ούλή ύπήρχεν είς τδ μέρος τής πλη- 
ϊ’^·

Έμβριθώς διασκεφθείς, ευρον ότι τδ έκ καπνοΰ 
έμβλαστρόν μου καταλλήλως έτέθη. Ό "Ανδερσεν, ό 
άγγλος ούτος ιατρός, μετεχειρίσθη, καί έπιτυχώς μά
λιστα, τδν καπνόν είς τδν riraroz, έπιθετων αύτδν 
έπί τών πληγών, έν εΐ'δει καταπλάσματος.

Ό καπνός, έν τή περιστάσει ταύτή, τρία έπιφέρει 
άποτελέσματα" ώς διαβρωτική ούσία, λόγου χάριν 
περιορίζει τδν έρεθισμόν, ελαττώνει τήν ίσχυράν έ- 
νέργειαν καί καταπραόνη τδν πόνον έν εΐ'δει ναρκω
τικού

Έν πάση περιπτώσει, τδ μέσον τδ όποιον έ»δει- 
κνυω προσφέρει τούλάχιστον τδ ωφέλιμον νά μή ά 
φίν-ρ ούδεμίαν κόπρο» άπαρασκευάστως ένώπιον συμ
πτώματος τδ όποιον φρονώ ίδιοτρόπως νά κατανικη- 
σω· ίσως, μάλιστα έάν είνε άληθές, ότι προς νότον 
τής ’Αλγερίας τδ δήγμα τοΰ σκορπιοϋ είνε έπικινδυ- 
νωδέστερον τών τόπων μας, ή μέθοδός μου έκλήθη 
νά εύεργετήσ-ρ τούς στρατιώτας οΐτινες έξαποστέλ- 
λονται είς τά μέρη έκεΐνα.

(Ιαϋλος S. Οικονόμος

ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
(1 8 Τ 8)

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΡΑ

Έάν διέλθητε έν Φλωρεντία πρδ μικροΰ ναού, κα
λούμενου έκκλησίκ τής Παναγίας έπί τοΰ Άρνου καί 
κειμένου έν τή ΌΛώ εώζ Βάρ'^η, θά διακρίνητε άναμ- 
φιβόλως θυρεόν έν μέσφ δύο βιβλίων, παριστώντα τά 
σύμβολα τοΰ φλωρεντινού λαού καί συνοδευόμενα ύπδ 
τής εξής αινιγματώδους ρήτρας : Fuccio mi feci. 
Έάν έρωτήσητε τότε τίς ώκοδόμησε τδν ναόν τού
τον καί τί σημαίνει τδ έξεργον τοΰτο, θά σάς άπο- 
κριθώσνν, ότι ό ναός φκοό’ομήθη ύπδ τοΰ ’Ιππολύτου 
Βουονδελμόντη καί θά διηγηθώσιν ύμϊν τήν άκόλου- 
θον πρδ; έξήγησιν τή; ρήτρας παράδοσιν, ήν άφη- 
γεΐται δ πολύ; ’Αλέξανδρο; Δουμά;.

Περί τά 1225. καθ’ ήν εποχήν δηλαδή οΐ ήρώτοι 
πόλεμοι τών Γουέλφων καί Γιβελίνων έπεκράτουν έν 
όλή αύτών τή άκμή, ύπήρχον έν Φλωρεντίρι δύο οί- 
κογένειαι, δρκισθεΐσαι μΐσο; θανάσιμον πρδ; άλλήλας· 
ήσαν αί οίκογέ»ειαι Βουονδελμόντη καί Βάρδη.

I
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’AW ήξεύρετε, έν μέσφ δλων αύτών τών οικο
γενειακών έχθροτήτων, τών διχιρουσών τούς προγό
νους, συμβαίνει πάντοτε νά παρεμπίπτη μυστικός τι; 
έρως μεταςύ τών τέκνων, δμοιο; τή περιστερά τής 
κιβωτού, κομιζούση τδν κλάδον τής έλαίχς.

Ό Πύραμος καί ή θίσβη ήσαν γείτονες καί έγνωρί- 
ζοντο έκ παιδικής ηλικίας. *0 Ρωμχϊο; καί ή Ίου- 
λιέττα συνηντήθησαν έν τινι χορώ, καί αύθημερδν ώρ 
κίσθησαν ν’ άγαπώνται δι’ όλης αύτών τή; ζωής, 
ν’ άνήκωσιν άλλήλοις ή ν’ άποθάνωσιν όμοΰ. Ό Πύρα- 
μος καί ή θίσβη. δ Ρωμαίο; καί ή Ίουλιέττα έτήρη- 
σαν τά ύπεσχημένα' ήγαπήθησαν καθ’ δλην αύτών 
τήν ζωήν, άπέθανον όμοΰ, και μάλιστα δ είς χάριν 
τοΰ άλλου

Ό 'Ιππόλυτος καί ή Διανόρα συνηντήθησαν πρωί
αν τινα έν τω Βαπτ.στηοίω τοϋ 'Αγίου Έωάννου. 
Ό νεανίας άπδ τής ΌιΊοϊ· Ρου^ινί.Ι.Ιιι ήκολούθει τήν 
νεάνιδα, βαδίζουσαν μετά πλήρους άριστοκρατικής 
κομψότητος’ ή νεάνις είσήλθ-ν εις τδ Βαπτιστήμον, 
β νέος είσήλθε κατόπιν αύτής· ή νέα άνήγειρε τδν 
πέπλον της, όπως λάβγ αγιασμένου ύδωρ, δ 'Ιππό
λυτος τήν είδεν, έκείνη είδε τδν 'Ιππόλυτον, καί τά 
πάντα έρρήθησαν Οί νέοι χνεγνων έν τοϊς βλέμμα- 
σιν αύτών τδ αίσθημα, δπερ ήσθάνοντο* δέν ήδυνή 
θησαν νά μή άνταλλάξωσι τά όνόμκτά των. ΊΙμέρα, 
καθ’ ήν συνηντηθησχν, ητο ή 1 3 Ίανουαρίου, ήν οί 
Φλωρεντινοί καλοΰσιν ήμέραν συγγνώμης.

Άπδ τής στιγμής έκείνης δ Ιππόλυτος ούδέν άλ
λο έσυλ,λογίζετο παρά πώς νά έπανίδη τήν ήγαπη- 
μ,ένην του άδιχλείπτως διήρχετο καί έπανήρχετο 
ύπδ τά παράθυρά της' δπου έκείνη μετέβαινεν, εύ- 
ρίσκετο και αύτδς ωσαύτως. Δέν έστερεΐτο υπομο
νής και έάν ώφειλε ν’ άναμενη αύτήν ώρας δλοκλή- 
ρους, διά νά τήν θεωρήση μίαν στιγμήν, καί τοϋτο 
άνευ έτέράς τινδς αμοιβής, πλήν ένδς σημείου, ένδς 
βλέμματος, μιάς λέξεως, διότι ή Διανόρα, άνήκουσα 
είς οικογένειαν αύστηρών ηθών, έφυλάσσετο αύστη-

Ήμέραν τινά ή ακόλουθος τής Διανόρας παρετή
ρησε τά μεταξύ τών δύο εραστών συμβχίνοντα· α
νήγγειλε ταΰτα είς τόν πατέρα τή; νεάνιδος, καί ή 
Διανόρα έλαβε διαταγήν νά μή καταλίπτ; πλέον τήν 
οικίαν. Τότε μετά τάς ελπίδας, μετά τά χρυσά ό
νειρα, έπήλθον αί αληθείς βδύναι τοϋ έρωτος. Έν 
τούτοις έπί τινα χρόνον έ-ι ό 'Ιππόλυτος ήγνόει τήν 
δυστυχίαν του, ένόμισεν ότι απουσία προσωρινή, αι
φνίδια τις αδιαθεσία άπεμάκουνεν αύτδν τής Διχ'ό- 
ρας. Έξηκολούθησε διερχόμενος ύπδ τά παράθυρά 
της, μεταβαίνων οπού ήλπιζε νά τήν συνάντηση, 
άλλ’άνωφελώς" ούδέ τήν σκιάν της ήδυνήθη νά ίδη.

Αί ήμέραι καί αί νύκτες παρήρχοντο’ τάς ημέρας 
έτοεχεν είς τάς έκκλησίας, τάς νύκτας άνέμενε, κε- 
κουμμένος όπισθεν τοίχου, τήν στιγμήν καθ’ήν θά ή- 
νοίγετο τδ έν τών παραθύρων τοϋ άδυσωπήτου έκεί- 
νου μεγάρου Βάρδη. Τέλος νύκτά τινα χείρ τις δι- 
ωλίσθησε διά μέσου τών σανίδων τοϋ παοαθυροούλ- 
λου καί γραμμάτων έπεσε προ τών ποδών τοΰ Ιππο
λύτου. "Εδραμεν εις ένα λύχνον, λάμποντα πρδ ει
κόνάς τής Παναγίας, καί ήσπάσθη τδ γραμμάτων 
χιλιάκις· ή καρδία του έπάλλετο, οί οφθαλμοί του 
τοσοΰτον είχον έπισκοτισθή ύπδ τής παραζάλης, ώ
στε έδυσκολεύθη κατ’ άοχάς νά διακρίνγ τδ πεοιεχό- 
μειον. Έπί τέλους άνέγνω τά έξής:

ιι’Ο πατήρ μου ήξεύρει OTt άγαπώμεθχ· μοί άπη- 
γόρευσε νά σάςέπανίδω’ χαίρετε διά παντός »

Ό Ιππόλυτος ένόμισεν δτι έμελλε ν’ άποθάνη’ έ- 
πανελθών εΐ; τδ μέγαρον Βάρδη, παρέμεινε μέχρι 
τής πρωίας ύπδ τά παράθυρα τής Διανόρας, έλπίζων 
OTt τδ πχραθυρόφυλλον θά ήνοίγετο καί πάλιν’ πλήν 
έμενε κεκλεισμένον. Ή ημέρα άνέτειλε, καί δ 'Ιπ
πόλυτος μετά δυσκολίας έπανήλθεν είς τήν οικίαν 
του.

Πέντε ή έξ άκόμη νύκτες παρήλθον έν τή αύτή 
προσδοκία, πχρακςλουθημένη ύπδ τής αύτής άπο- 
τυχίας.

Ό 'Ιππόλυτος καθίστατο έπί μάλλον σκυθρωπό;’ 
μόλις άπήντα εί; τάς άπευθυνομένας αύτώ έρωτήσεις 
καί αύτήν δέ τήν μητέρα του άπέφευγεν. Δέν ήδυ
νήθη έπ! τέλους νά ύποφέρη τήν μακράν ταύτην οδύ
νην άπέλιπον αύτδν αί δυνάμεις καί κατέπεσεν α
σθενής.

Προσεκλήθησαν οί άριστοι τών ιατρών τής Φλω
ρεντίας, ούδεΐς δ’ ήδυνήθη νά μαντεύση τήν αιτίαν 
τών άλγηδόνων τοΰ 'Ιππολύτου. Είς άπάσας τάς 
γενομενας αύτω έρωτήσεις άπεκρίνετο σείων τήν κε
φαλήν καί μειδιών θλιβερώς Οί ιατροί άνεγνώοισαν 
μόνον οτι κατείχετο ύπδ φοβεροΰ πυρεωΰ, καί δτμ 
άν δέν κατώρθουν νά σταματήσωσι τάς προόδους αύ
τοΰ, έν διαστήματι ολίγων ημερών θά τδν έφόνευεν.

Ή μήτηρ τοΰ 'Ιππολύτου ούδόλω; τδν άφινεν* τδ 
όμμα άδιχλείπτως έχουσα προσηλωμένον έπ’ αύτοΰ, 
έπανεΑημμένως ήρώτα καί παρεκάλει τδν υιόν της 
ν’ άποκαλύψη αύτή τδ αί'τιον τής νόσου του. Επειδή 
με την έμφυτον έκείνην λεπτότητα ήν κέκτηνται αί 
γυναίκες, ήννόησε κάλλιστα ότι ή άσθένεια αύτη δέν 
ήτο άπλή φυσική πάθησις καί οτι ενυπήρχε μεγάλη 
τις οδύνη ηθική έν τω βάθει όλων τούτων. Ό 'Ιππό
λυτος έσίγα, άλλ? δ πυρετός μετεβλήθη ταχέως είς 
φρενητίασιν, καί ή φρενητίχσις έλάλησεν. Ή μήτηρ 
τοϋ 'Ιππολύτου ήννόησε τά πάντα' έμαθεν ότι ό υι
ό; της ήγάπχ τήν Διανόραν διά τοΰ έρωτος εκείνου 
δστις φέρει τδν θάνατον, δταν δέν φέρρ τήν εύτυχί- 
αν. Έγκατέλιπεν έπτοημένη τδ προσκεφάλαιον τοϋ 
άσθενοϋς. Ή άτυχής γυνή έγίνωσκεν οτι ούδέν έ
πρεπε νά έλπίζ-ρ παρά τοΰ πατρδς τής Διανόρας, έγί- 
νωσκε τδ βαθύ έκεϊνο μίσος, τδ διαιρούν τάς δύο οι
κογένειας, έγίνωσκέ τδ άσπονδον πάθος τών πολι
τικών μερίδοιν. Ούδ’ έσυλλογίσθη καν ν’ άποταθή είς 
τδν σύζυγόν της’ άλλά προσέδραμεν εις φίλην τινα 
κοινήν τών δύο οικογενειών. Ή φίλη αύτη. Κοντεσσα 
Βάρδη καλουμένη, δίέαενεν έν τινι έξοχική οικία, ή- 
μισυ μίλλιον άπεχούση τής Φλωρεντίας καί έπαύλει 
Μοντιτσέλλη όνομαζου.ένη.

1 Ή κόμησσα εννόησε τά πάντα' αί γυναίκες, συ- 
χνάκις άδυσώπητοι είς τά ίδια αύτών μίση, έχουσι 
πάντοτε γωνίαν τινά τής καρδίας των ανοικτήν, διά 
νά συμπαθώσι πρός τδν έρωτα, δταν παρακολουθώσι 
τάς αγωνίας αύτοΰ παρά τοϊς · άλλοις. 'Υπεσχέθη 
εις τήν τεθλιμμένην δυστυχή μητέρα οτι δ 'Ιππόλυ
τος καί ή Διανόρα θά έπανέβλεπον άλλήλοϋς.

'Η μήτηρ τοΰ 'Ιππολύτου έπανήλθεν εις τδ μέγα
ρον Βουονδελμόντη. 'Ο υιός της ήτο πάντοτε έξη- 
πλωμενος έπί τής δδυνηρας κλίνης του, μέ τούς δ- 
φθαλμούς κεκλεισμένΟυς ύπδ τής έξασθενήσεως, μέ 
τδ στόμα άνοικτδν ύπδ τής φρενητιάσεως. Ό ίατρδς 
κεκλιμένος έπί τοΰ προσκεφαλαίου του, έκινε· τήν

'Ο νεανίας ήνέωξε τούς βλοσυρούς καί πυρετώδεις
μέ τό άνή- 
τδν δποΐον 
πατεΐ τήν 

τοΰ ικριώματος’ έπειτα, περιβαλ-

αεφαλήν ώς άνθρωπος ούδεμίαν έχων έλπίδα. 'Η μή
τηρ προσεμειδίασεν, είτα, άφοΰ δ ίατρδς έξήλθεν, 
κατέλαβε τήν θέσιν του, έκυψεν έπί τής κλίνης τοΰ 
τέκνου της, καί καταφιλοΰσα τδ κάθυγρον έκ ψυχροΰ 
ίδρώτος πρόσωπον του :

— Ιππόλυτε, είπε χαμηλή τή φωνή, θά έπανί- 
δης τήν Διανόραν.• r / ·. · 
οφθαλμούς του, προσεΐόε τήν μητέρα του 
συχον έκεϊνο ήθος τοΰ καταδίκου, πρός 
άγγέλλουσι τήν χάριν, καθ’ ήν στιγμήν 
πρώτην βαθμίδα · 
λών τδν τράχηλον τής δυστυχοϋ; γυναικδς διά τών ι 
βραχιόνων του : ι

— ΤΩ μήτέρ μου, μήτέρ μου, άνέκραξεν, προσέ- ’ 
ξατε εις ό,τι μέ λέγετε. ί

— Σοΰ λέγω τήν άλήθειαν, παιδί μου" άγαπας 
τήν Διανόραν, δέν είν’ έτσι ;

— ’Ώ ! έάν τήν άγαπώ, μητέρα, έάν τήν αγαπώ.
— Ένόμισες δτι τήν άπεχωρίσθης διά παντός ;
— Φεΰ ! ναί!
•— Καί δι’ αύτό θέλεις ν’ άποθάνρς ;
— Ό Ιππόλυτος κατέπνιξε στεναγμόν, θλίβων 

τήν μητέρα του έπί τής καρδίχςτου.
— Λοιπόν δέν θ’ άποθάνγς, είπεν ή μήτηρ. θά 

έπανίδγ,ς τήν Διανόραν, καί έάν σέ άγαπ^, δύνασθε 
άκόμη νά είσθε ευτυχείς

Ό Ιππόλυτος δέν έ'σχε τήν δύναμιν ν’ άποκοιθή, 
πνιγείς ύπό τών δακρύων. Ή καρδία του έπί τοσοΰ
τον χρόνον πιεζομένη ύπδ τής όδύνης, έφαίνετο θραυο- 
μένη ύπδ τή; προσεγγιζούσης χαρας’ έπειτα ήθέλησε 
νά τή εΐ'πγ τά πάντα, νά τή έπαναλάβ-ρ τά πάντα, 
νά τή άφηγηθή έκ νέου τά πάντα, ούδόλως άπο- 
κάμνων ν’ άκού-ρ τού; ήδεϊς εκείνους λόγους, καί ρο- 
φών τήν έλπίδα, ήν τώ προσέφερεν ή μήτηρ του, ώς 
τδ μαρανθέν άνθος πίνει τήν δρόσον τής εσπέρας, ώς 
ή ξηρά γή πίνει τήν δρόσον τής πρωίας.

Τελευταίου ύπηγέρθη έπί τοΰ άγκώνος, παρετή
ρησε τήν μητέρα του, καί ώ; μή δυνάμενος νά πι- 
στεύση είς τοσαύτην εύδαιμονίαν :

— Καί πότε θά τήν έπανίδω ; ήρώτησεν.
— "Οταν θά έχ·ρς άρκετάς δυνάμεις, δπως μετα- 

βής μέχρι τής έπαύλεως Μοντιτσέλλη, άπεκρίθη ή 
μήτηρ.

— Ώ, μήτέρ μου ! άνέκραξεν ό 'Ιππόλυτος, είς 
τήν στιγμήν μάλιστα.

Καί έπειράθη νά έγερθή’ άλλά τοϋτο ύπερέβαινε 
τάς δυνάμει; του καί κατέπεσεν έξηντλημένος έπί τή; 
κλίνης.

'Η άτυχής μήτηρ γονυπετήσασα, τδν παρεκάλεσε 
τοσοΰτον, ώστε δ νέος άπεφάσισε νά ύπομένρ καί 
έφάνη καθησυχάζων.

. Τήν έπιοΰσαν δ ίατρδς, ερχόμενος μέ τδν φόβον 
δτι θά εύρ·ρ τδν Ιππόλυτον θνήσκοντχ; τδν ευρεν 
άπύρετον. Ό άγαθδς άνήρ ούδέν ήννόει πλέον, είπεν 
δτι δ θεός έκαμεν έν τών θαυμάτων του καί δτι τδν 
θεόν· μόνον ώφειλον νά εύχαριστήσωσιν. Ή μήτηρ τοΰ 
Ιππολύτου ηύχαρίστησεν άληθώς τόν θεόν, διότι ήτο 
καρδία εύσεβή;, τά πάντα άνάγουσα είς τδν Κύριον’ 
άλλ’ έγνώριζε κάλλιστα πόθεν προήρχετο τδ θαΰμα, 
καί πώς τοϋτο εγένετο.

Αί δυνάμεις τοϋ Ιππολύτου έπανήλθον λίαν βρα
δέως άναλόγως τής άνυπομονησίας του’ έν τούτοις

τήν έπιοΰσαν ήγέρθη καί μετά τρεϊς ημέρας ήτο δπω- 
σοϋν είς κατάστασιν νά έξέλθγ.

Ταύτοχρόνως άνηγγελθη είς τήν πόλιν δτι θά γείνη 
μεγάλη έορτή έν τή έπαύλει Μοντιτσέλλη· άπαντες 
οί Βάρδαι, άνήκοντες είς τήν ιδίαν καί ή οικοδέσποινα 
οικογένειαν, ειχον προσκληθή είς αύτήν. άλλ’ ώς εύ- 
κόλως έννοεϊται, έκ φόβου μή συμβή δυσάρεστόν τι 
σκάνδαλον, ούδεμίχ γουελφική οικογένεια έπρεπε νά 
εύρίσκεται εί; τήν έσπερίδα ταύτην, καί πρδ πάντων 
ρύδείς Βουονδελμόντη;, έπειδή οί Βουονδελμόντχι 
ήσαν οί άρχηγοί τής γουελφικής φατρίας.

'Η Διανόρα Βάρδη κατ’άρχά; ήρνήθη νά μεταβή 
είς τήν συναναστροφήν ταύτην, διότι καί αύτή ήτο 
επίσης ασθενή; καί πάσχουσα. Άλλ’ ή έξαδέλφη της 
Κοντέσσχ έπέμενεν, ύποσχομενη είς τήν Διανόραν 
δτι έπεφύλαττεν αύτή κατά τήν εορτήν ταύτην έκ- 
πληξιν, ήτι; θά τήν έπλήοου χαρας, ή δέ Διανόρα, 
καίπερ κίνοΰσα τήν κεφαλήν είς ένδειξιν άμφιβολίας, 
έδέχθη. Μετά τοϋτο ή Διανόρα έκαλλωπίσθη διά παν 
ένδεχόμε»ον, έπειδή, καί δταν ή καρδία τή; γυναικδς 
είναι τεθλιμμένη, πρέπει πάντοτε τδ πρόσωπον της 
νά είναι ώραϊον.

ΤΗλθε λοιπόν είς τήν έπαυλιν Μοντιτσέλλη’ ή 
έορτή ήτο λαμπρά. '’Απασχι αί μεγάλχι οίκογενειαι 
τών Γιβελίνων είχον συναθροισθή έν τή έπαύλει Μον- 
τιτσέλλη. Ή Διανόρα έπί πολύ άνεζήτησε διά τοΰ 
βλέμματος τδ ύπεσχημένον άποοσδόκητον. Τέλος μή 
άνακαλύπτουσα αύτό, ήρώτησε τήν έξαδέλφην της 
ποϊον ήτο τδ άπροσδόκητον, δπερ θά τή έπροξένει 
τοσαύτην χαράν.

Ή Κοντέσσα ένευσεν αύτή νά τήν άκολουθησή, 
τήν ώδήγησε διά μχκροΰ διαδρόμου, καί τήν είσή- 
γχγεν είς αιθουσάν τινα, κειμένην παρά τδ παρεκ- 
κλήσιον. Κατόπι, πχραγγείλασα αύτή ν’ άναμεινν) 
ολίγον, έκλεισε τήν θύραν καί άπεμακρύνθη. Έν τή 
αιθούση ταύτη ύπήρχον δύο θύραι" ή μία φέρουσα είς 
μικρόν τι σπουδαστήριον, ή δ’ έτέρα είς τδν ναΐσκον. 
Μετά μικρόν ή Διανόρα ή'κουσεν έλαφρδν θόρυβον, 
έστρεψε τήν κεφαλήν πρδ; τδ μέρο;, εκ τοΰ όποιου 
ή'ρχετο ό θόρυβο;· ή θύρα τοΰ σπουδαστηρίου άνεώγει 

. καί ό Ιππόλυτος έφάνη.
Τδ πρώτον αίσθημα τής Διανόρας ήτο δ τρόμος· 

άφήκε κραυγήν καί ήθελησε νά φύγγ, Άλλ’ ή θυρα 
ήτο κεκλεισμένη’ στραφεϊσα δέ τότε, είδε τδν Ιππό
λυτον γονυπετή, ούτως ώχρδν καί τόσον παρακα- 
λοϋντα, ώστε, άκουσίωτ αύτής, τώ έτεινε τήν χεϊρα. 
Ό 'Ιππόλυτος ήρπασε τή? άξιολάτρευτον έκείνην 
χεϊρα, τήν έθλιψε? έπί τής καρδίας του. τήν ήσπάσθη 
καί τήν ήσπάσθη έκ νέου μυριάκις. "Επειτα οί νέοι 
ύπεψιθύρισαν λόγους άορίστους έρωτος, άνευ συνεχείας 
καί λογικής σειράς, άλλ’ οϊτινες έκφράζουσι τόσα 
πράγματα, καί τελευταϊον έρρίφθησαν είς τάς άγκά- 
λας άλλήλων. Τήν στιγμήν έκείνην ή θύο& τοΰ 
ναΐσκου άνεώγει· ήτο δ ίερεύς. είσελθών κατά τύχην 
είς τήν αίθουσαν έκείνην, δπως άποθέσγ έν αύτή

> τάς κλεϊδας τοΰ θυσιαστηρίου Οί δύο νέοι, οΐτινες 
ί δέν άνέμενον τήν έμφάνισιν ταύτην, είδήν έν τώ
> ίερεϊ απεσταλμένου τοΰ θεοΰ καί σμφότεροι t-p— 
’ πέτησαν.
, 'Ο ναΐσκος εύρίσκετο πλησιέστατα

Ιγονυ-

δ ίερεύς κατε- 
λαβεν αύτούς ένηγκαλισμενους, δ ίερδς άνήρ έγίνω- 
σκε τά δια'.ροΰντα τάς δύο οικογένειας μίση’ έπί- 
στευσεν δτι τοϋτο ήτο θύρα συνδιαλλαγής, ήν ή θεία
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Πρόνοια ή'νοιγεν εί; τούς γονείς διά χειρδς των τέκνων 
δτε δέ παοεζάλεσαν αύτδν νά τούς ένώση, δέν έσχε 
τήν δύναμιν νά άρνηθή

Μόνον οί δύο νέοι ύπέσχοντο νά μη άποκαλύψωσι 
τδ δνομά του παρά έν έσχάτη άνάγζη. Τδ μεταςύ 
Βουονδελμόντη καϊ Βάρδη μίσος ήτο τόσον φλογερόν 
είσέτι, ώστε ό ίερεύς ήδύνατο νά πληρώση την ζα- 
λωσύνην του διά τίνος πληγής εγχειριδίου Άπαντες 
λοιπόν έπρεπε ν’άγνοώσι τδν γάμον τούτον, ζαί αύτή 
ή μήτηρ τοΰ 'Ιππολύτου, και αύτη η έςαδελφη της 
Διανόοας. Ό δρζος ούτος έγένετο έπί τοϋ Εύαγγελίου. 
Μεθ’ δ, τοϋ μυστηρίου τελεσθέντος, ό ίερεύς έξη- 
φανίσθη.

Τότε οί δύο νέοι σύζυγοι συνεφώνησαν μεταξύ των 
οτι θά έπαναβλεποντο έζάστην νύκτα Ή οικία, έν ή 
ζατωκει ή Διανόρα, έζειτο έν μια τών μάλλον άπο- 
κέντρων καί έρημων οδών της Φλωρεντίας, δ δέ 
κοιτών αύτή; έβλεπε πρός την όδόν ταύτην αύτη 
θά έζρέμα κλωστήν μεταξίνην έζ τοΰ παραθύρου της· 
δ 'Ιππόλυτος θά προσέδενεν είς αύτήν κλίμακα σχοι- 
νινην ή Διανόρα θά έστερέου τήν κλίμακα είς τδ 
παράθυρον, διά τοΰ μέσου δέ τούτου ό σύζυγος θά 
έξικνεΐτο μέχρι τής συζύγου του.

Μόλις είχον συμφωνηθή τ’ανωτέρω, καί ή Κον- 
τέσσα έπανήλθεν. Ό Ιππόλυτος, άκούσας βήματα 
πλησιάζοντα, είχεν άποσυοθή είς τδ σπουδαστήριον. 
Ή Κοντεσσα λοιπόν εύρε τήν Διανόραν μόνην* άλλά 
δέν είχεν ανάγκην νά έρωτήση, όπως μάθη έάν ή 
νέα είχεν ίδη -τδν 'Ιππόλυτον. Ή Διανόρα έρρίφθη 
δλως έουθριώσα είς τάς άγκάλα; της, ψιθυοίζουσα 
είς τδ ούς αύτής !

— Ευχαριστώ, εύχαριστώ !
Μετά ταΰτα έπανήλθεν είς τδν χορδν, ριγοϋσα έκ 

Τρόμου καί άκτινοβολοΰσα ύπδ τής εύδαιμονίας συγ
χρόνως. (ξπεται τδ τέλος)

Έν Φιλιππουπόλει.
* Λάμπρο; Ένυάλης

HENRY GUVETV ΤΤ .Τ ,ΤΊ

ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ
(Κατά μιετάφρασιν Νικολάου I. Λάσχαρη)

ΜΕΡΟΣ ΠΡί.ΤΟΝ
(Συνέχεια ?3ε προηγούμενον ψύλλον)

ΙΑ'.

Αύθημερδν, περί τάς δύω μετά μεσημβρίαν, δ ’Α
κριβός Άνδρέ μετέβη παρά τώ φίλω του Λανγκλοά 
όπως μάθη τά τής ύγείας τής νεαράς μητρός. Ό ό- 
θόνγι περιτετυλιγμένος κωδωνίσκος, ύποκώφους καί 
διακοπτομένους έκπέμπων ήχους, τδ αίσθμαϊνον ύφος 
καί αί βυσσινοβαφεΐς παρειαί τής μικρά; έντρόμου 
ήεραπαινίδος, έλθούσης ν’ άνοίζγι τήν θύραν, αί άνή- 
κουστοι προφυλάξεις μεθ’ ών έκαστος προσεπάθει νά 
μή θορυβήση καί ών τδ άδιάπτωτον άποτέλεσμα ή
το ή θορυβώδης πρόσκρουσι; έπί τών έπίπλων καί ή 
των θυρών πλαταγή, πάντα ταΰτα προέδιδον τήν 
θελκτικήν έκείνην αδεξιότητα έξ ής καταφαίνεται 
ή τοΰ πρωτογέννητου αφιξις. |

Μ ΓΡΙΑ ΟΣΑ
ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ

Ό ’Ακριβός ήζολούθησε τήν μιζράν θεραπαινίδα, 
ή'τις αίφνης έξηφανίσθη, καί εύοέθη μόνος έν τή μι,- 
κρα αιθούση έν ή αταξία άπδ τή: προτεραίας έβασί-ι- 
λευε και διά τών κεκλεισμένων έτι παραθυροφύλλων 
τής δποίας διεισέδυον χρυσαϊ ακτίνες, μαλθαζώς έπί 
τών κεζονιμενων έπίπλων όλισθκίνου,σαΓ τά πάντα 
έν αύτή ήσαν συμπεφυρμενα* τδ ύπδ τή; Κλαίρης έγ- 
ζαταλειφθέν λεπτόν έργόχειροϊ, έσυρετο έπί τοϋ τα- 
πητος, ή τολύπη είχεν άνετως περιπλεχθή, ύπδ τοΰ 
γαλιδέως, καθότι ή λεπτή λευκή μάλλινος κλωστή 
έσχημάτιζε περί τούς πόδας τών ζαθεκλών, ύπε- 
ράνω τοΰ καναπέ και τών ανακλίντρων, άδιεξίτητον 
λαβύρινθον, έξ ού κατεδείζνυτο ή θριαμβευτική μέθη 
τοΰ έπί μίαν εσπέραν ζυριαρχήσαντος γαλιδέως.

Ό νέος μηχα-.ιζδς έρριψε βλέμμα περί αύτδν καί 
προσεπάθησε νά περιελίξη τήν τολύπην, άλλ’ εύθύς 
έγζατελειψε τήν παράτολμον αύτήν έπιχείρησιν’ έ- 
καμεν άκολούθως δύο ή τρία βήματα στενοχωρημέ
νος, διότι ήκουσεν όπισθεν πασών τών θυρών συγκε
χυμένους ψιθυρισμούς, έπανηλειμμένους πηγαινοερχο- 
μούς, καί ήσθάνε-ο, ότι ήτο περιττός έν τή άναστά- 
τω ταύτη οίκίφ.

Μετέβη νά ί'δη έν τώ άντιθαλάμω μήπως ή'θελε 
συνάντηση θεραπαινίδα τινα, διά νά τή είπη, οτι άνε.- 
χώρει, παραζαλών αύτήν άμα νά συγχαρή έκ μέρους 
του τούς φίλους του, άλλ’ ούδένα είδε. Δέν ήδύ·» 
νατό έν τούτοις νά άπέλθη άνευ φιλοφρονήσεώς τίνος... 
Έπανήλθεν λοιπόν, έν τή αιθούση, έζήτησεν έπισκε- 
πτήριον έν τφ χαρτοφυλακίφ του, καί ήτοιμάζετο 
νά γράψη διά μολυβδίδος, δτε ή έναντι αύτοΰ κει- 
μένη θύρα άνεπετάσθη δλοσχερώς καί έν τή μζραυ- 
γί:£ ηλιακής άκτΐνος έφάνη νεαρά κόρη, φέρουσα έν 
τοΐς βραχίοσιν αύτής τδ νεογέννητου, έγκεζορδυλη- 
μένον έντδς μακρζς λευκής έσθήτος.

Το έπί τοΰ παιδιού κεκλιμένου πρόσωπον τής 
νεαρά; κόρης, άνηγέρθη μετ’ έπιχαρίτου κινήσεως* 
δ δ’ ’Ακριβός, είδε δύω μεγίστους γλυκυτάτους φαι
ού; οφθαλμούς έν προσώπφ ύπδ τής συγκινήσεως ρο- 
δισθέντι' μειδίαμα δειλόν έζυμάτισε περί τδ κατά 
τι μέγα, άλλά πλήρες χάριτος, στόμα* ή ξανθή σπο- 
δόχρου; κόμη ή'τις περιέβαλλε τδ πρόσωπον ώς ακτι
νοβολία, έφρικίασε καθ’ 8ν καιρόν ή ωραία κεφαλή 
προσέκλινε τεταραγμένη ... 'Ο ’Ακριβός Άνδρέ 
παρετήρει, έκστατικδς, διαλογιζόμενος έν ποίφ ir 
νείρφ είχεν ί'δει τήν παναγίαν ταύτην, καί διά τίνος 
θαύματος αί Σάρτρεις κατείχαν έν άγνοια του έν τό- 
σον ώραΐον πρόσωπον.

— Ή άδελφή μου μέ στέλλει, κύριε, είπεν ή έμ- 
φάνισις είσχωροΰσα έν τή μικρή αιθούση* σάς εύχα · 
ριστεΐ διά τήν εύγενή σας έπίσκεψιν .... δ γαμ
βρός μου έξήλθε, ιδού καί τδ μπεμπέ

Έκ τοΰ άνεπιτηδεύτου τούτου καϊ στερούμενο» 
ρητορικών άνθέων λόγου, δ Ακριβός ήννόησεν, οτι 
εύρίσκετο ένφπιον τής δεσποινίδος Μαργαρίτας Βερ- 
νώλ, αδελφής τής κυρίας Λανγκλοά. Πρδς μεγά- 
λην του έζπληξιν, ή άνακάλυψις αύτη δέν τοΰ 
νέπνευσεν ουδέ τήν έλαχίστην εύγλωττίαν. Μή δυ·> 
νηθείς νά εύρη κατάλληλον φράσιν όπως άποκριθή 
πρδς τήν ξενίζουσαν αύτδν, έκαμε δύω βήματα πρδς 
τδ μικρόν δέμα τής άκηλιδώτου λινοστολής, τδ άντ 
τιπροσωπεΰον τδν πρωτογέννητον τών Λανγκλοά, καϊ 
έκυψεν άνωθεν ψιθυρίζων :

— Είναι χαριέστατον !

... εια ; είπε.
ί δφθαλμοί της ήρώτησαν τούς τοΰ 
οστις ήρκέσθη ν’ άποκριθή διά μει 
ς ήρυθρίασε καί έπανέφερε τδ βλέμ 

τοΰ κοιμωμένου παιδιού, περιφέοουσα 
>; της έν τοΐς τριχάπτοις 

τής μικρά; έσθήτο;, 
:’ άνεκφράστου 
~ μεμιγμένου

άφωνοι καί 
’Ίσως με- 

κόρης έμεσολάβει

Χαριέστατον δέν ήτο ή κατάλληλος λέξις* όχι 
μόνον τδ νήπιου δέν ήτο πλέον χάριεν τών συνομη
λίκων του, άλλά ζ«ι είχε πεπιεσμενην μι·τιτσαΐ, ζα- 
τακεκαλυμμένην έξ αδιορατών κιτρινωπών στιγμά 
των άτινα κατ’ ούδέν ηΰςανον τήν ώραιότητα τοΰ 
προσώπου του. Ού/ ήττον, ή δεσποινίς Βερνώλ έκυ
ψε ζαί αύτή πρδ; τδ παιδίον- κλίνασζ δέ μικρόν τήν 
κεφαλήν αύτή; πλαχίω; και παραμερίσασα διά τών 
δακτύλων της, μετ’ άπειρου γλυζύτητος, τόν μέχρι 
τή; κεφαλής τοϋ μικροΰ πλάσματος άνερχόμενον χι 
τωνΐσζον του :

— Δέν είν’ άλήθε*
Καί οί καθαρό· 

Άκριβοΰ Άνδρέ, 
διάματος* ή νεάνι 
μα της έπί 
τού; λεπτοφυείς δακτύλου; τ· 
τοΰ σκουφου, έν ταΐ; πτυχαΐ; 
καί θεωροΰσα τδ μικρόν πρόσωπον μετ’ 
έκφράσεω; τρυφερό τη το; καί οίκτιρμοΰ, 
μετ’ αίδοΰ; καί παρθενικής άγνοιας.

’Έμειναν ουτω έπί έν δευτεοόλεπτον, 
άμηχανοΰντες χωρίς νά γνωρίζωσι διατί 
ταξύ τοΰ νέου αύτοΰ καί 'ή; νέας ι 
ή παρουσία τοϋ νιογεννηθέντος αύτοΰ μικροΰ δντος... 
Έν τούτοι; ό νέο; -κ. Αανγζλοά εθέσε τέρμα εΐ; τήν 
άμηχανίαν των συσπάσας τάς όφοϋς ή μάλλον τήν 
θέσιν έφ’ ής θά διεγράφοντο άιγότερον, τόσον άπει- 
λητικώς, ώστε ή Μαργαρίτα ύψώσασα αύτδν ταχέως, 
τον έφερε προς τήν παρειάν τη; ζαί έκαμε ζινησιν 
όπως είσέλθη είς τδ δωμάτιον τή; άδελφή; της.

— Εύαρεστηθεΐτε, δεσποινίς, νά έίπητε εί; τήν 
κυρίαν Λανγκλοά, είπε κατεσπευσμένου; δ ’Ακριβό; 
Άνδρέ, ότι λογίζομαι λίαν εύτυχή; μαθών, ότι υγι
αίνει, ότι τήν συγχαίρω καϊ ότι τήν εύχαριστώ έπι 
φορτισασαν ύμά; νά μοί παρουσιάσητε τόν νέον αύ
τδν συμπολίτην ....

— θά τή; τδ είπω, κύριε, άπεκρίθη ή Μαργα
ρίτα, καϊ άνεχώρησε ταχέως. Ή θύρα έπανεκλ,είσθη 
και ή αίθουσα έφάνη εί; τδν νέον μ.ηχκνικδν σκοτεινή 
ώ; ύπόγειον.

Διηυθύνθη πρδ; τδν άντιθάλαμον ζαί έξήλθε. 
Κατά τδ διάστημα αύτδ, ό γαλιδεύ; ώλίσθησε λά
θρα διά τή; ύπανοιγμένη; θύρα;* μετά βραχύν δέ 
συλλογισμόν, φαιδρυνθεϊ; έκ τής άναμνήσεως τοΰ ά- 
διαφιλονειζήτου θριάμβου του τή; προτεραίας, έπα- 
νελαβε τά ζατωρθώματά του μετά τοΰ λοιποΰ τή; 
τολύπη; υαλλίου.

1 ·

1Β'.

Πλέον ή άπαξ κατά τήν μεταμεσημβρίαν, διήλθε 
τών σκεψεων τοΰ Άκριβοΰ Άνδοέ ή νεαοά χρυσάκ- 
τιν κεφαλή, μέ τού; πιστικούς οφθαλμούς της καϊ 
τά; ροδοχοόου; παρειά; της. Τδ γλυζυτάτη; άμα 
δέ μητρικής καί’πάρθενική; .εκφράσεως, έπί τοΰ νε- 
ογνοΰ ριφθέν βλέμμα, τδν έθάμιζεν ώς άνάανησι; ο
νείρου όπερ θά' ήθελε νά έξη'κολόύθεί. Ή Μαργαρίτα 
Βερνώλ δέν είχε τήν κλασσικήν ώραιότητα τών πα
ναγιών, ούδέ τήν εύγλωττίαν τών Μουσών έκέκτητο, 
έν τούτοι; ή θέά'άυΐ^ς είχε·/ εμβάλλει έν τώ πνεύμα- 
τι τοΰ νεαροϋ μηχανικοΰ χιλίας ποιητικά; καί θελ-
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ζιθύμ ου; σκέψεις, άνάμνησις τών άναγνώσεών ι»υ 
ή τών όνείρών τής φαντασία; τθυ.

Αί βραχεϊαι αύται έμφανίσει; τόν παοηκολούθησαν 
μέχρι; εσπέρας βαθμηδόν έξαλειφόμεναι μέχρι; έξα- 
φανίσεως. έφ’ όσον έπλησίαζεν ή ώρα τή; μετά τή; 
Ρόζας Ροζιέ συνδντεύξεώς του.

Ό νεαρός μηχανικός δέν άπέζουπτεν, ότι, ώς έκ 
τοΰ ΐδιοτρόπου καϊ άστάτου τοΰ χαρκκτήρος τής 
κωμωδοΰ, άδύνατον νά προίδη τις τδ τέλος τή; συ
νομιλίας των. ’Ίσως άπε/ωρίζοντο ψυχραμένοι έπϊ 
ζωής διά τινα άσυγχώρητον λόγον, ίσως πάλιν αί υ
πάρξεις των νά έταυτίζοντο διά παντός.

Ό Άνδρέ πρδς ούδένα έχρεώστει τι* μόνος έν τώ 
κόσμω, άφ’ έαυτοΰ καί μόνου έξηρτήτο. Έάν τώ εί- 
ρεσκε νά νυμφευθή τήν Ρόζαν, νά άντικαταστήση 
τδν νομαδικόν καϊ ταραχώδη βίον του, διά τοΰ φιλή
συχου ζαί ευυπολήπτου βίου νομίμου συζύγου, αύτδς 
μόνο; ήτο εις θέσιν νά γνωρίζη έάν ζαλώ; ή καζώς 
θα επραττε.

Έν τούτοις, όταν άλλοτε είχεν όνειρευθεΐ τδν γά
μον, δέν ηύχήθη νά συναντήση τήν σύντροφον τοΰ 
βίου ύπό τδ λεπτόν ζαί έν υέρει σκληρόν τής Ρόζας 
ήθος- είχε πάντοτε φαντασθεϊ τήν σύζυγον παιδίον 
είσέτι, απλήν, τρυφεράν, έμπίστευτίκήν, άφοσιωμε 
νην, νεωτέραν καί εύπεΐθεστέραν τής κωμφδοΰ. . . έν 
μέρει, ώς τήν κυρίαν Λανγκλοά ίσως, ήτις έπραγμα- 
τοποίει διά τδν ιατρόν τδ όνειρον τδ όποιον ό Άν
δρέ είχε πλάσει δι’ εαυτόν.

Πλήν άλλως προώρισταΓ ήγάπα τήν Ρόζαν. Εγ- 
γίζούσης τής ώρας τή; συνεντεύξεω;, έ'λαβε τήν 
πρδς τήν μικράν οικίαν άγουσαν.

Έφ όσον δέ έπλησίαζεν, έν τώ άμυδοώ τής στε- 
νωποϋ φωτϊ, καί εις στιγμήν τοΰ λυκόφωτος καθ’ ήν 
τά αντικείμενα λαμβάνουσιν άόριστα καί συγκεχυ
μένα σχήματα, είδεν έρχομένην πρδ; αύτδν σκιάν 
γυναικό; φερούση; παιδίον έν ταΐ; άγκάλαις αύτής. 
“Εκαμε δύω βήματα μετά παραδόξων τής ζαρδίας 
παλμών. Ή έμφάνισις, ήτις τδν είχε θαμίσει καθ’ 
δλην τήν ήμέραν τδν περιέμενε καί εις αύτην την 
ούδδν τής κατοικίας τή; Ρόζα;.

Ανέβη ταχέω; τά; δύω βαθμίδας τής μικρά; προ- 
θυραία; κλίμακο; καί έ'συρε τδ σχοινίον τοϋ κωδω- 
νίσκου. Τήν στιγμήν ταύτην, ή νεαρά γυνή διηρ- 
χετο, κρατοΰσα τό παιδίον τη;· τόν παρετήρησεν 
άδιαφόρω;, κατόπιν έστρεψε τήν κεφαλήν, και έξη- 
κολούθησε τδν δρόμον τη;.

— Τδ κεφάλι μου είνε άνω, κάτω, έσκεφθη ο 
Άνδρέ, εισερχόμενος έ> τή οίκίρρ, ής τήν θύραν έκρα- 
τει άναπεπταμένην ή Φλωρεντία.

— "Η πολύ θά άνέγνφσα ή πολύ θά έσζέφθην, 
δ^ιά νά μέ άκολουθή μέχρις έσπέρας μία απλή είκων 
έν τώ μυελώ μου έγχαραχθεΐσα ύπδ ηλιακή; ^έζτΐ- 
νος έν σκοτεινφ δωματίω διεισδυσάση;.

Απλήν εικόνα μόνον, κύριε Ακριβέ Άνδρε, σάς έ- 
νεχάραξεν ή ζαί συγκινήσεις σάς υπεκίνησε ;

Ούδέ καν έσκέφθη τδ τοιοϋτον ό Άνδρέ άλλ.ά σο- 
βαοώτατος καί καταλελυπημένο;, είσεχώρη.’σεν ^έν τή 
αιθούση έν ή τδν περιέμενεν ή Ρόζα.

(Ακολουθεί)
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ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
»

Κατασκευή οσφραντικού μέσου κατά 
τής λιποθυμίας

Τδ καλλίτερου και έρεθιστικώτερον οσφραντικόν 
μέσον κατά τών Υειποθυμιών είνε ή ’Αμμωνία, ήτις 
διενείρει διά τής δξείκς καί διαπεραστικής της τρό
πον τινά Οσμή; τδ νευρικόν σύστημα. Τοιοϋτον άμ- 
μωνιοϋχον δσφραντήριον άπολαμβκνεται εύκόλω; 1 
κατά τδν ακόλουθον τρόπον. Βάλλε εις μικράν ύε· 
λίνην φιάλην έπιπωματισθησομένην δι’ ύελίνου πώ
ματος 4 δράμμια λεπτής κόνεως άμμωνιουχου άλα
τος (Χισσαντηρι καλούμενου) καί κατόπιν 2 δράμ- 
μια λεπτής κόνεως κεκαυμένης άσβεστου. 'Γάραξον 
τδ μίγμα τοϋτο καί κλείσου διά τοϋ ύελίνου πώμα
τος ’Εάν άνοιχθή καί πρδς τδ μίγμα τοϋτο δσφραν- 
θή;, θά διέλθ-ρ ή ισχυρά οσμή τής ’Αμμωνίας προ- 
καλοΰσα τήν σκοπουμένην ένέργειαν. Έν τούτοις 
μάθε ότι τδ ϊσχυρώτερον μέσον κατά τής λειποθυ- 
μίας καί των παρομοίων προσβολών τοϋ νευρικού συ
στήματος είνε τδ ισχυρόν θειώδες άέριον τδ όποιον 
σχηματίζεται διά τής καύσεως τοΰ θείου’ όθεν εις 
τοιαύτας περιστάσεις άναψον πολλά συνήθη σπίρτα 
καί καιομένου τοϋ θείου πλησιάζον αύτά πρδς τήν 
ρίνα τοϋ λειποθυμήσαντος καί μετά δύο ή τρεϊς ή 
καί πλέον επαναλήψεις θά έξεγερθή τής λειποθυμίας.

3. Λάνδερερ.

ΑΝΑΑΕ Κ Τ A
ΊΠ ι ωτική πίστωσες

Οί Αιγύπτιοι ήδύναντο νά δανεισθώσι μεγάλα 
χρηματικά ποσά δίδοντες εις τδν δανειστήν εχέγ
γυον τδ πτώμα τοϋ πατρός των’ εάν δέ εντός τής 
ώρισμένης προθεσμίας δεν άπήλλαττον τήν ίεράν 
ταύτην παρακαταθήκην, έπληροϋντο ονείδους καί 
ατιμίας.— Κατά τδν μεσαιώνα συνέβη πολλάκις νά 
δώσωσιν οί δανειζόμενοι ώς παρακαταθήκην τδν μύ- 
στακα αύτών καί ό παραιτών άνεζαγόραστον τδν 
μύστακά του κατ-ρσχόνετο έφ’ ορού ζωής.—Σήμερον 
άρκεϊ νά δώσ·ρ τις μίαν υπογραφήν, καί ούτως ύπο 
χρεοϊ τήν τιμήν του όσον ό Αιγύπτιος καί δ έν τώ 
μεσαιώνι. Έκ τούτων γίγνεται δήλον ότι ή εμπιστο
σύνη μεταξύ τών ανθρώπων ηύςησεν, άναπτυχθείσης 
τής φιλοτιμίας έκάστου έπ’ άγαθώ όλων.

Τό προσώπου

Μεταξύ τών άναριθμήτων θαυμασίων τής πλάσεως, 
υπάρχει ιδίως έν όπερ δ θεός εύηρεστήθη νά κατα- 
στήσν; μάλλον εκπληκτικόν, τοϋτο δ’ έστίν ή άνομιό- 
της τών προσώπων. Μεταξύ τής πληθύος τών ανθρώ
πων τών διεσπαρμένων επί τής γής, είναι αδύνατον 
ν’ άνεύρη τις δυο πανομοιότυπα. "Ολα τά πρόσωπα 
σύγκεινται έκ τών αύτών μερών, αλλά τά μέρη δι- 
αφέρουσι άλλήλων.

Ώστε επειδή τδ πρόσωπον, τδ μόνον όπερ κατέ
χει τόσον μικράν θέσιν έν τώ άτόμφ, παρουσιάζει 
τόσας ποικιλίας, δεν πρέπει νά έκπλήσσεταί τις άν 
τά πνεύαατα καί αί καρδίαι τόσον άπ’ άλλήλων δι- 
αφέρουσι. Δεν ύπάρχουσιν άνθρωποι πράγματι έχον- 
τες τάς αύτάς επιθυμίας καί τάς αύτά; άφοσιώσεις.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ
(Κατά Μόσχον)

"Όταν θωρώ νά χύνεται τδ κύμα 
σιγά σιγά στην έμμορφη αμμουδιά, 
νά είμαι στεριανός τδ νοιώθω κρίμα, 
στην θάλασσα μέ σπρώχνει ή καρδιά !

Μα ’πάνω στ’ άγρια βράχΙα άφρισμένο 
σδν τόθωρώ νά σπάη μέ μουγκρητδ, 
τ αγέρι νά φυσάη άγριεμμένο . .. 
Φοβάμαι I . . στην στεργ’ά πάλι πετώ.

Νά τρέχω πώς μ’ άρέση μέσ1 στά δάση! 
στην θάλασσα φουρτούναις καί σ’ αύτά 
δλο ζωή κι’ ό κόσμος Sv χαλάσρ 
τδ πεύκο θά σφυρίζη ζηλευτά.

Σκληρή πούνε τού ναύτη ή ζωή J 
γ>ά σπίτι μ>ά βαρκούλα έχει μόνο’ 
κοβιούς καί πλάνο ψάρι γιά ιραΐ 
καί πονους καί καϋμούς δλο τδν χρόνο.

Στον ίσκιο τοΰ πλατάνου δταν κοιμάμαι, 
σιμά σέ κρουσταλλόνερο ρυάκι, 
τήν θάλασσα μόν τότε δεν οοβάμαι 
μόν’ τότε δέν φοβάμαι τ’ άγεράκι I

Θϋρσιφ

ΑΙΝΙΓΜΑΤ A

Ε'.

Δώδεκα εϊμεθ’ άδελφα’ι, πλήν διεσκορπισμέναι 
εις πάσαν τήν ύφήλιον ώσεί κατηραμέναι.
Κ’ ένώ ή μία ’βρίσκεται εντός τής Αυστραλίας, 
ή άλλη ’ς τά Ούράλια μονάζει τής Ρωσσίας, 
ή τρίτη ή πολύπλαγκτος έν ταΤς Μυκήναις μένει, 
ή δέ τέταρτη κάθηται, σάν παραπονεμένη, 
‘ς τδν οικον της τδν πατρικόν’ τήν πέμπτην θά ίδήτε 
’ς τδν Εύρον έπιπλέουσαν καί νά ταλαιπωρήται, 
τήν δ’ ίκτην ’ς τον Ειρηνικόν ώκεανόν νά άρχη. 
Έν τούτοις, ώς μοί φαίνεται, άνάγκη δέν υπάρχει 
νά σάς εΐπώ ποδ ’βρίσκονται καί αί λοιπά!, καθότι 
εύκόλως θά τάς ευρητε, καί τότε ολοι πρώτοι 
θάρθήτε νά γυρεύετε τά δύω τά βιβλία 
πού δίδει ή διεύθυνσις ’ς τούς πρώτους. . . ώς βραβεΐαί

Ν. I. Λ.

τ'.

“Ετσι καθώς σύ μέ βλέπεις ποτέ δέν ε’μαί μέ άλλον 
άκέφαλος δ’ άν μείνω θά μέ ΐδης πέδ μεγάλου’ 
μά ήμουνα καλλίτερα μέ τδ μικρό μου σώμα 
παρά ποΰ βασανίζομαι ώς ποδ νά γίνω πτώμα.

Χαλία Μάκη

Έκ τών ένταΰθα λυτών άμφοτέρων τών αινιγμάτων, τιξ> μέ» 
πρώτω δωρηθήσεται ή Κάμμα, ώραία τρίπρακτος τραγωδία το3 
κ. Δημ. Κορόμηλα, τώ δέ δευτέρω, τό μονόπρακτου κωμικόν παί- 
γνιον ’Αφοπλίσου ύπό τοΟ συνεργάτου ήμών κ. Ν. 1. Δάσκαρη 
γραφέν.

Έκ τών ίν ταϊς έπαρχίαις τώ πρώτω δωρηθήσεται το ανωτέρω 
παίγνιον.

ΑΥΣΙΣ Δ'. ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ 
’II υπογεγραμμένη


