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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ

Ε Τ Ο ΐ A'. Ο Κ'ΓΠ ΒΡΙΟ Σ 1S74 ΦΓΛΑΑΑΙΟΝ Β'.

Προβαίνοντες θαρρούντως εις την 
εχδοσιν τοΰ δευτέρου τουτου φυλλα
δίου τοΰ «Ζαχυνβίου ’Ανθώνος» ιε 
ρόν Οεωροϋμεν χαθήχον νά προτάξω· 
(λεν αύτοϋ τάς άκραιφνες·έρας ημών 
ευχαριστίας*

1.ον Προς τούς φιλομούσους ήμών 
Συνδρομητάς καί πρός τούς τό ή- 
μέτερον περιοδικόν έπί συνδρομή πεμ- 
φβέν εύμενώς ύποδεξαμένους, χαί τοι
ουτοτρόπως μή φεισθέντας δ 6 ο λ  ε- 
« τ ώ ν χ α ί  ή μ ί σ ε ω ς  τήν ημέ
ραν, δπως ένθαρρυνωσι χαί προαγάγω- 
σι τό μόνον τοιούτου είδους σύγγραμ· 
μα έν ταις έπαρχίαις έχδιδόμενον.

2.°'' Πρός τόν έγχώριον, τόν ιών  
έπαρχιών καί τόν τής πρωτευούσης τύ 
πον λίαν χολαχευτιχώς χαί υπέρ άξί»ν 
περί τοΟ ίργου ημών άποφηνάμενον.

(ΖΑΙί. ΛΧΘ. Ε ϊΟ ϊ Α.)

3.ον Πρός τούς ένταΟθα λογίους, 
οΐτινες άμα τή έχδόσει τοϋ πρώτου 
φυλλαδίου, αμέσως χαί αύθορμήτως 
προσήνεγχον ήμΐν τήν βαρύτιμον αυ
τών σύμπραξιν χαί ών τινες φιλογρό- 
νως έπρο(^μοποιήΟησαν τάς στήλας 
το Ο δευτέρου τούτου φυλλαδίου διά τών 
άξίολόγων ούτών έργων νά τιμήσωσιν.

ΈνΟαρρυνθέντες πέραν τών ήμε- 
τέρων ελπίδων σχοπόν προεθέμεθα Γ- 
να όσον ενες-ι τελειότερο» χαταστή- 
σωμεν τό ήμέτερον περιοδιχόν, χαί 
ιδού μετέβημεν εις τό χάλλιστον τών 
έν ταις έπαρχίαις τυπογραφείων, ό
πως καί ή έχτύπωσις αύτοϋ γίνη έν- 
τελής. Δεν έφείσθημεν ούδέ 0ά φει- 
σθώμεν πάτης δαπάνης όπως φανώ· 
μεν άντάξιοι τής εύμενοΰς ύποδεξι- 
ώδεως ης έτυχομεν άπό τοΟ Α'. φυλ-
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λαδίου, χαΐ έάν ε ιεροί συνδρομηταϊ 
προς-εθώσι, τά παρ' ούιών εισπρατ- 
•τόμενα θέλουσι χρησιμεύσει εις προ
μήθειαν εικόνων ώς καί μουσικής δια 
κλειδοκύμβαλον, άψοΰ σκοπός κερδο
σκοπίας δέν ένεφιλοχώρησεν ήμΐν, καί 
to ώραΐον φΰλον ευμενές ιό  βλέμ
μα έστρεψε καί τήν άβράν αύτοΟ 
χεΐρα προς τον άρτια6c«tov άνθώνα 
Ιτεινεν όπως δρέψη έξ αύτοΰ τά μό
λις φυέντα άνθη του.

Η 2Υ Χ Τ Λ ΙΙ2.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΟΪΤΣΠΣ
as.9.3

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΑ. Ο
Ο Ο Ο Ο

Κ

έά ν ξένος τις ή ιταλδς μι] γεννηθείς 
εν Βονωνίοι, περιερχόμενος την άρχαίαν 
της σοφίας μητέρα, καί έκ των δύο πε
ριωνύμων πύργων δρμώμενος, τραπή σή
μερον την τοϋ Αγ. Βιταλίου δδδν, θέλει 
ευρεΐ ίσως ολίγα βήματα μόνον της πύ
λης τής πόλεως άπέχοντα, προς δεξιάν, 
οίκον παλαιόν, εύρύν, μονώροφον καί λίαν 
ακ'ομψον την αρχιτεκτονικήν. Είπομεν δε

(’ ) Η άνωτε'ρω σπουϊα ιοτάτϊΐ μονογραφία αμ*  
δε και κριτική διατριβή πραγματευόμενη θεμα ά- 
γνω -ον ϊιω ς  τοϊς πλείς-οις των Ελλήνων, τούτές-ι 
τήν ϊταλικ ί,ν  έπιγραφίαν, τλν περιπαβί καί ενίοτε 
Οοΰριον ταυ την ποίτισιν, εν rj ή  έρρυθμος καί τε-  
χντίεσσα διάταξις τ ι ς  λέξι^ς και τ ι ;  φράσεως «- 
πέχει τήν θε’σιν τοϋ έλλείποντος με'τρου, έπεστάλη 
Μμίν παρ' άνδρ'ος ε'κ τών τά πρώτα έν τοΓς γράμ.- 
μασι φερόντων, και, μετριοφροσύνης ί'νεκεν, το ό
ν ο » ·  αύτοϋ 6πό τον πέπλον τοί> άνωνΰμου κα
λύπτοντας. Λυποΰμεβα δτι ΐ  έπιοώρευοις τ ϊ ς  6'λγις 
άναγκαζει Λμάς σήμερον να διακο'ψωμεν εις το οπου- 
ίιιό τερον αΰτοϋ μίρος το πολλοϋ λόγου άξιον τοϋτβ 
άρΟρον.

δτι ίσως θέλει τδν ευρεΐ, καθότι προ 
πολλών έτών δέν έπανείδομεν τήν άρχαι- 
ότιοτα εκείνην, ήτις ώς πολλαί αλλαι πα
ρεμφερείς αυτή, άγουσα τον νουν εις 
τούς άπιόντας χρόνους, ένεποίει ήμΐν την 
ήδεΐαν έντύπωσςν ήν ή ιδέα του παρελ
θόντος διά τής Εδιαζούσης αυτή γοητείας 
διεγείρει έν τα ΐς ψυχαΐς τα ΐς  μη άμοι- 
ρούσαις ες-ω καί τοΰ έλαχίστου ποιητι
κού σπινθήοος.

Ούχ ήττον, δ γινώσκων δτι οί πάλαι 
Κροΐσοί*, η καί οι απλώς εΰποροϋντες, 
πιστοί τών αρχαίων εθίμων φρουροί, έ- 
χαιρον πολλώ πλέον επί τι} θέ^ τών 
πολυχρύσων αυτών ταμείων καί τών στ ι-  
βαρών σκευών έν τοΐς καρυίνοις αυτών 
έρμαρίοις σεσωρευμένων, ή έπι τή κα
τοχή κομψοϋ οίκου καί έπίσης κομψών 
επίπλων, δ γινώσκων τοϋτο θά ήσθάνετο 
άποπνέουσαν έκ τών φαιών τοίχων και 
τών ταπεινών παραστάδων τοϋ οίκου έ- 
κείνου αριστοκρατικήν rtva οσμήν.

-Η θύρα ιδίως περιεβάλλετο τον αρι
στοκρατικήν τούτον τύπον. Αυτη έκο- 
σμεΐτο υπδ αναγλύφων αρχιτεκτονικών 
χωρισμάτων ών το ένδον έξεϊχεν έν σχή- 
ματι άκίδος άδάμαντος, σποδοειδής δ 
ήτο το χρώμα, οπερ έφαίνετο έσχάρα 
•̂ ν δ χρόνος καί δ κονιορτδς έφ έτέρας 
ισως ΰποπρασίνου άποχρώσεως άπδ κοι
νού έπέθηκαν.

ΙΪ θύρα εκείνη ήνοίγετο προ ημισείας 
έκατονταετηρίδος λίαν πρωΐ. Καθ’ έκά- 
στην οί γείτονες έβλεπον έξ αυτής έξ- 
ερχόμενον βραχύσωμον γέροντα δστις ε- 
φαίνετο προς αγοράν τών τής ημέρας 
τροφίμων διευθυνόμενος, ενίοτε δέ κε- 
κυρτωμένην γραίαν ής την κεφαλήν ε- 
κάλυπτε τδ κατά  την εποχήν εκείνην ο- 
νομαζόμενον zendale, ήτις διασχίζουσα 
την όδον εϊδήρχετο εις την απέναντι σχε
δόν τοϋ οικου κειμένην εκκλησίαν.

Αλλά μόλις περί την δγδόην η την 
έννάτην πρωινήν ώραν εϊσήρχετο εις τον 
οικον εκείνον παϊς οδηγούμενος υπό τ ί 
νος βν τδ έξωτερικδν αΰτοϋ δπηρετην 
κατεδείκνυε, τον παΐδα δέ τοϋτον ήκο- 
λούθουν δύο ετεροιΛ είτα τέσσαρες, είτα
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εξ. Εάν δε περίεργός τις εϊς τδν πρό
δομον είσδύσας εμενεν έπί τινας οτιγ- 
μάς ωτακουστών, ήθελε βεβαίως ακούσει 
τήν μονότονον εκείνην καί παραδόξως ρυθ
μικήν απαγγελίαν, άναφαίρετον κτήμα 
τών άπανταχοϋ τής δφηλίου παίδων, είτε 
τδ μάθημα αυτών άποστηθιζόντων, εϊτε 
άπλώς μεγάλη τή φωνή αναγινωσκόντων. 
Τδ άλλόκοτον τοϋτο φαινόμενον άγει η
μάς νά πιστευσωμ.ίν δτι ουτω κατά μυ
στηριώδη φυσικόν νόμον οί πατέρες τοϋ 
ανθρωπίνου γένους έτόνιζον τάς υπ’ αυ
τών έκφερομένας λέξεις. Τίς δύναται ν’ 
άρνηθή δτι καί δ σημερινδς παϊς, προ- 
ϊδν μάλλον ή ήττον έκπεπολιτισμένων 
στοιχείο^ν, άνατυποΐ σχεδδν κατά πάν
τα  τους πρώτους τής άνθρωπότητος γό
νους ; Οί Ανατολϊται, οΐτινες ώς έκ τής 
χαρακτηριζούσης αΰτους βαρβαρότητος, 
πρδς τους πρώτους εκείνους τύπους ή- 
Οικώς συγγενεύουσι, συν τούτοις δε καί 
οί πλεΐστοι τών αγρίων, φαίνονται άσμα 
άνακρουόμ.ενοι δσάκις άπλώς νά λαλή- 
σωσι βούλονται.

Αλλ’ έάν ή παιδική έκείνη χορωδία 
άπέβαινε φορτική καί οχληρά εις τδν 
άκροώμενον, ήχηρά άπ’ εναντίας, έναρ- 
μό.νιος καί γλυκεία άνεπτύσσετο ή διακό- 
πτουσα αΰτήν φωνή. Η φο ν̂ή αυτη ήτο 
ή τοϋ διδάσκοντος. Εάν δ’ εκείνος δν έν 
τ φ  προδόμω ώτακουστοϋντα υπεθέσαμ.εν, 
προΰχώρει ολίγον πορρωτέρω, έκέκτητο 
δέ τδ εύγενές εκείνο όρμέμφυτον τδ α
μέσως άντιλαμ.βανόμενον καί προμχντεϋον 
παν τδ άβρδν καί ώραΐον, ήθελε πά- 
ραυτα πεισθή δτι τοϋ διδασκάλου εκεί
νου ή αποστολή δέν ήτο βεβαίως ή κλ ί-  
σις τών ονομάτων καί ή συζυγία τών 
ρημάτων. Μθελεν εύχεοώς κατανοήσει δτι 
τδ δυστυχές εκείνο θϊ.μα τής κοινωνι
κής άνισότητος, έμφορούμενον υπδ τοϋ 
αίσθήμ,ατος τής ιδίας αύτοϋ άξιοπρεπείας, 
καί άποτροπιαζόμενον τδ σκαιδν έθος δι
δασκάλων τινών, οΐτινες τους παΐδας στυ- 
φελίζοντες καί υπ’ αυτών εντεύθεν μ ι
σούμενοι πασαν πρόοδον π*ρακο>λύουσι, 
προσεπάθει νά έξευγενίσ·/) τδ επ’ αύτώ 
καί έξάρνι τδ ταλαίπωοον έκεΐνο έπάγ-

γελμα, δπερ καί αύταί έν γένει α ί έν- 
εστώσαι κοινωνίαι φαίνονται, ώς μ ή ώ- 
φειλον, άγνωμόνως παραγκωνίζουσαι.

Αμα τή μ.εσημβρία ή σφριγώσα ε
κείνη δμάς έξήρχετο τοΰ σχολείου κό
σμια καί συνεσταλμένη— ανταύγεια άν- 
αμφιβόλως τοΰ διδασκάλου— καί μετά τι- 
νας στιγμάς ήκολούθει αΰτήν μακρόθεν 
άνήρ ευτραφής καί ετι νέος, χαρίεις τήν 
οψιν, ημίκλειστους κατά φυσικήν διάθε— 
σιν έχων τους δφθαλμούς, τους τοξεύ
οντας άκτΐνα έξυνοίας άμα καί πραότη- 
τος. Μικρόν είχε τδ στόμα, κάλλιστα δέ 
διαγεγραμμένον, οπερ, ώς πάντες γινώ- 
σκουσι, θεωρείται α’ίσιον ήθικδν σύμπτω
μα' τδ προσωπον έκοσμεΐτο υπδ δύο έ- 
πιμελώς περιπεποιημένων παρειάδων, κα- 
θαρώτατος δέ καί σχεδδν κομψδς ήτον 
δ ιματισμός.

0  άνήρ_ εκείνος εκαλείτο Λουδοβίκος 
Μούτ.σης. Ητο εκείνος, δστις μετ οΰ πολύ 
έμελλε διαπρεπεστάτην νά καταλάβτι έν 
τή συγχρόνω γραμματολογία θέσιν, ήτο 
δ μέλλων ήγήτωρ τής Εταλικής έπιγρα- 
φίας, είς τών καθ ήμας μεγίστων ποι
ητών, καθότι βεβαίως ή ΰπ αΰτοϋ έγ- 
καινιασθεΐσα έπιγραφία δέν δύναται α.\- 
λως νά κληθή ή καθαρά λυρική έμ,πνευ- 
σις. Ευτυχώς παρήλθε, καί έλπίζομεν 
άνεπιστρεπτεί, δ καιρός τών έμπαθών έ- 
κείνων αμφισβητήσεων, αΐτινες πρδ μ ι-  
κροΰ ετι συνετάρασσον τήν ενίοτε πα- 
ραπαίουσαν χορείαν τών σοφών, έάν δη
λονότι ή μάλλον ευφάνταστος καί πε
ριπαθής πεζογραφία δύναται νά περι- 
βληθή τδ ύψηλδν τής ποιήσεως 3»ομα, 
έάν ή ποίησις συνίσταται κυρίο)ς εις τήν 
καλλιέπειαν ή είς τδ πρωτότυπον τών 
ιδεών, καί άλλα τοιαΰτα ζητήματα, ά- 
τινα σήμερον τάς ώρας τής σχολής γυ- 
μνασιακοΰ μαθητοϋ δύνανται μόνον ν’ ά- 
σχολήσωσιν.

ΊΗ  JS t

Απελθών δ Μούτσης έκ Πράτου τής 
Τοσκάνης, τής γενετείρας αύτοϋ γής, δυ
νάμει τής γνωστής εκείνης καί σπανίως
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ψευδομένης παροιμίας— f/tfthlc προφήτης  
l r  tf) έα ν τοΰ  π α τ ρ ί ύ ι— μετέβη εις Βο- 
νωνίαν δπως διδάξγ) τα  ιταλικά και λα
τινικά γράμματα, έν οίς ή φυσική αυ
τού οξύνοια καί ενδελεχής μελέτη κα 
τέστησαν «ΰτδν υπέρ πάντα άλλον φι
λόλογον εντριβή καί εΰμαθέστατον. Αλλ 
επειδή καί έν αΰτί} τή  σοφ^ Βονωνιο: 
δεν ητο κατά τήν έποχήν εκείνην το- 
οοΰτον γενική καί άκμαία ή προς τήν 
πραγματικήν παιδείαν έφεσις, αντί νέων 
οΰς έπόθει νά ποτίσω διά τών ζειδώρων 
ναμάτων τής μεγάλης καί υψηλής γραμ
ματολογίας, δεν εύρεν η πα ΐδα; οΰς η- 
ναγκάσθη νά διδάξτ τά  πρώτα τής πα
τρίου γλώσσης στοιχεία, μετερχόμενος 
το άδοξον ίσως πλήν εΰγενές καί κοι- 
νωφελέστατον τοΰ παιδαγωγού εργον. Αλ
λά  τοϋτο ητο πολλώ υποδεέστερον τής 
μεγάλης τοΰ άνδρδς αξίας, ήτο δυστύ
χημα, ήτο αίσχος. Ούχ ήττον ευτυχή 
έλόγισεν εαυτόν δ Μούτσος ατε δυντ,- 
θείς περί εαυτόν τούς μικρούς έκείνους 
παΐδας νά συσπείρωση, οδς ακολούθως 
τοσοΰτον περιπαθώς ήγάπα, ώστε οσάκις έ- 
πορεύετο εις τδ πεπαλαιωμένον οίκημα, έν 
τί} γοτθική τοΰ οποίου αιθούσρ έδίδα- 
σκεν, έτάχυνε το βήμα ώς εις πανή- 
γυριν σπεύδων. Τοιουτοτρόπως ό μεγα- 
λεπήβολος ούτος άνήρ κατεδείκνυε το 
αφατον εκείνο φίλτρον, δπερ ώς διαυ
γής πηγή άνέβλυσεν ακολούθως έκ τής 
καρδίας αύτοϋ, περιρραίνουσα τά θαυ
μάσια έκεΐνα έργα δι ών ηλέκτρισε καί 
ουνεκίνησε σύμπασαν τήν Εΰρώπην.

Ναί' οί τότε γονείς οΰχί διάφοροι ώς 
προς τοΰτο τινών τών καθ ημάς γο
νέων, καί δμολογουμένως οΰχί ανευ εϋ- 
λογοφανοΰς τίνος α ιτίας, ολίγον κηδόμε- 
νοι τής εμβριθούς εκείνης παιδεύσεως 
ίζτις τον νούν διδάσκει όρθώς να σκέ- 
π τη τα ι καί τάς έννοιας τών μεγάλων 
συγγραφέων νά ερμηνεύν), πρδς τούτοι; 
δέ καί εις τά  τοΐς πάσιν αναγκαία 
γραμματικά δεόντως νά έμβαθύνη, πε- 
ριώριζον ολόκληρον τών τέκνων αΰτών 
τήν μάθησιν εις το άριθμεΐν καί εις το 
ψελλίζειν τήν πάτριον γλώσσαν καρυ-

κευομένην ύπδ τών τοσκαηκών ιδ ιω τι
σμών καί προφοράς, της γενικώς, άγνο- 
οΰμεν έάν δικαίως ?) αδίκως, θεωρού* * 
μένης ώς ή εΰηχοτέρα άπασών τώ ν λο ι
πών τής Ιταλίας διαλέκτων.

Το τοιούτον κοινωνικδν φαινόμενον δύ- 
νατα ι έν μέοει νά εξηγήση δ φυσικός 
καί έθ»ογραφικδς έκεΐνος λόγος, ό δ ι
δάσκων ήμ άςδτι τά  μεσημβρινά κλίματα , 
ήκιστα τήν μελέτην υποβοηθοΟντα, σπου- 
δαίως παρακωλύουσι πάσαν διανοητικήν 
καλλιέργειαν καί μόρφωσιν. Θυμήρη ώς 
έπί το πολύ καί επαγωγά καί διά μυρίων 
θελκτηρ'ων Αντιπερισπασμών τον νούν 
άπασχολοΰντα, τά  μεσημβρινά ταύτα  
κλίματα γεννώσι καί υποθάλπουσιν εν 
τε τ φ  σώματι καί τώ  νώ τήν νωθράν 
έκείνην καί χαύνον διάθεσιν τήν έν ταις 
ηδοναΐς μόνον έντρυφώσαν καί περί τών 
σπουδαίων δλοσχερώς άφροντίς-οΰσαν. Τοΰ 
φαινομένου τούτου επιφανείς εξαιρέσεις 
υπάρχουσιν αί άρχαΐαι Αθήναι καί ή 
γηοαιά Ψλοιρεντία, δίδυμοι αστέρες τήν 
καρδίαν καί τον νούν τής εΰγνωμονού- 
σης άνθρωπότητος είσέτι καταυγάζοντες. 
Εκτος τούτου έν ·/) έποχί) η μετάρ- 
σιος τοΰ Μούτση διάνοια κατήρχετο χα-  
μαιπετής καί άσημος έπί τοΰ αφανούς 
Αναλογίου νηπιακοΰ σχολείου, τον προ 
μικροΰ καταρρεύσαντα δεσποτιτμδν, μ ε
γαλοπρεπή άλλως τε καί ’έξοχον, ατε υπδ 
τής μεγαλοφυές ένασκούμενον, διεδέξα- 
το η παλινόρθωσι; τής γεγηρακυίας τυ·» 
ραννίδος η τ ι; καίπερ ευτελής καί χα- 
μαίζτ,λος ώρθούτο οΰχί δλιγώτερον τής 
προηγουμένης βαρεία καί διττώς φοβερά 
ώς δίστομος πέλεκυς. II δολία αυτη καί 
πονηρά τυραννίς ή τήν περιουσίαν τών 
ατυχών υπηκόων άπλήστως έκμυζώσα, 
γ) έκνευρίζουσα το φρόνημα, ή πιέζουσα 
τδν νούν καί απο τών εΰγενών υπέρ μα- 
θήσεως καί πατρίδος αγώνων αυτού; ά- 
ποτρέπο·>σα, έντδς τοΰ στενού καί τ α 
πεινού κύκλου τών βιοποριστικών προσ
παθειών άδυσωπήτως περιέκλειε πάσαν 
αΰτών νοητικήν καί ήθικήν ένέργειαν. 
Κ ατά συνέπειαν, ενώ οί πλεϊστοι τών 
πλουσίων κατά το πατροπαράδοτον αΰ*
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τ ώ ν  έθος τάς ήδονάς μόνον έθήρευον, 
οί άποροι καί πολυάριθμοι αστοί παν 
άλλο έσκέπτοντο ?j δπως το λίαν ύπο
πτον προσενέγκωσι ταις μούσαις θυμ ί
αμα. Πράγματι τοσοΰτον ύποπτα τά 
γράμματα άπέβαινον εΐ; τούς έν τώ  
οκότει μόνον δυναμένους νά βασιλεύσω- 
civ, ώστε έν αΰτώ τώ Πανεπιστημίω 
κενή λέξις ήτο η φιλολογική σχολή.

Οί δυστυχείς έκεΐνοι νέοι ιζναγκάζοντο 
επομένως νά συγχρωτίζωνται μετά τών 
πονηροτέρων ιερέων, νά περισαίνωσι τού; 
ΰπί) τής εξουσίας εΰνοουμένους, καί πει
θήνιοι νά ΰπείκωσιν εις τών μ έ ν  καί τών 
δέ τάς θελήσεις, ευτυχείς έάν εις αντάλ
λαγμα ττ,λικαύτης ταπεινώσεως, οί πά
τρωνες αΰτών προσέφερον ή ερριπτον αΰτοϊς 
κατά πρόσωπον τον πικρόν καί δακρύ- 
βρεκτον τής δουλείας άρτον. Ενταύθα δέ 
δεν δυνάμεθα νά παρασιωπήσωμεν οτι τινές 
αΰτών δπως τ ’ αναγκαία προς το ζ^ν 
πορισθώσι, κατέφευγον εις ποταπά ένίοτε 
δέ καί έπονείδιστα μηχανήματα.

Πλήν τδ σ/ολΐΐον δπερ τδ αφελές θ ’·λ- 
τρον τοΰ δαιμονίου παιδοτρίβου γυμνά- 
σιον έχειροτόνησεν, δεν ηκμασεν έπί μα· 
κρόν. Μετά τής έξοχου άπρονοησίας ιή ς  
με^αλοφυίας, ό Μούτσης, μόνος διδάσκα
λος έν τώ  σχολείω έκείνιο, έξελέξατο τδ 
πρδς τδν σκοπδν τούτον οίκημα έν £ύμτ) 
άποκέντρω, έξαιρουμένων δέ όλίγων ευπρε
πών κτιρίων, ρυπαροί καί άκαθάρτιο, καί 
δπερ χείρον, έκ δεςιών καί έξ εύωνύμων 
ΰπδ δύο ειδεχθών ελκών άσχημιζομένη, 
τοΰτέστιν, υπδ δύο ζοφερών καί φρικα
λέων οδών, δπου διαρκώς ένεφώλευεν £- 
μάς κακούργων, ών ή μία χειρ έκλεπτεν, 
ί  δ ετέρα έδολοφόνει’ κακούργων, ό ί -  
τινες μετά πολύν χρόνον έν τϊ) κολυμ* 
βήθρα τής εθνική; ιδέας πρδς στιγμήν 
αγνισθέντϊς, εστρεψαν τδ φονικδν αΰτών 
φάσγανον, οΰχί κατά τοΰ συμπολίτου αΰ
τών, άλλά τού κοινού έχθροΰ τής ’Ιτα
λίας καί τής Ευρώπης άπάσης. Ποσάκις 
ρήσις εΰγενής καί γενναία τδτής έλευθερίας 
πϋρ υποδαυλίζουσα, ποσάκις φιλόστορ
γος καί εμφρων παραίνεσις ή^νήθησαν 
τά ; ώμοτέραί καρδία; νά μαλάςωσι καί

θαύματα νά παραγάγωσι ! Ποσάκις ά- 
ληθής έξελέγχεται δ εΰφυής καί χαριέστα- 
το; τοΰ όρφέως μύθος!

’Αλλά χωρίς νά διδάσκη, πώς ηδύ- 
νατο νά ζήσν) ; τούτο ίσως καθ’ έαυτδν 
έσκέφθη δ διαπρεπή; φιλόλογος. Οΰχ ή τ -  
τον δεν άπεθαρρύνθη, καί περατώσας η" 
δη τήν πρδ πολλοΰ υπ’ αΰτού φιλοπονου» 
μένην σπουδαιοτάτην καί όντως φιλοσο
φικήν ιταλικήν γραμματικήν, έδραμεν η
μέραν τινά θαρρών καί εύελπις παρά τινι 
τυπογράφφ πρδς έκτύπωσιν τού βιβλίου 
του. Ο τυπογράφος ούτος οΰχί άνάξιον 
μέλος τής κερδοσκόπου τών απανταχού 
έκδοτών σπείρα;, καλώς γινώσκων δτι 
τοιούτου είδους εργα δεν ήδύναντο κατά  
τήν μεταβατικήν έκείνην έποχήν νά εΰ- 
δοκιμ.ήσοισιν, έμειδίασεν ίσως έπί τ'  ̂ θέοι 
τοΰ ογκώδους χειρογράφου καί τοΰ τ ί 
τλου αΰτού καί μετ έμπορικής φιλοφρο
σύνης διαρρήδην άπέκρουσε τήν γενομέ- 
«ην αΰτώ πρότασιν, οίκτείρο)ν ίσως καθ 
εαυτδν τήν απλοϊκότητα τού άποπεμφθέν- 
τος φιλολόγου.

Εν τούτοι; τδ σχολεΐον έφθισία, καί ή 
τύπωσις τού έργου εκείνου ΰπελείπετο τδ 
μόνον πρδ; συντήρησιν αΰτού μέσον, τόσιο 
μ-άλλον καθόσον, θύμα πάντοτε τή ; μνη- 
σθείσης απρονοησίας, πρδ πολλοΰ συνήψε 
γάμον, ή δέ οικογένεια αΰτού δσημέραι έ- 
πληθύνετο. Εκαςος δύναται ν άναλογισθή 
τήν παλμώδη Αγωνίαν τού δυστυχούς δι
δασκάλου, καίπερ τδ ηρεμον καί Αξιοπρε
πές υφο; οΰδόλω; τήν καταβιβρώσκουσαν 
αΰτδν άλγηδόνα κατεδείκνυεν. Ούτο; ά- 
νηκεν εις τήν χορείαν τών λογάδων έ- 
κείνων άνδρών, ο'ίτινες γινώσκουσιν δτι 
αί θλίψεις αΰτών καί παθήσει; δέν πα- 
ρέχουσιν αΰτοϊς τδ δικαίωμα νά παρε- 
νοχλώσι τούς άλλου; δι’ άλλοφρονοΰντος 
καί άπέλπιδος υφους καί δ:ά νωχελούς 
καί άνάνδρου μεμ |/ιμ.οιρίας, oiTtvs; γ ι-  
νώσκουσιν δτι τδ άκαταγώνιστον έκεϊνο 
σθένος, δπερ ή δεινοτέρα δυσπραγία δέν 
καταβάλλει, δύναται, μάλλον παντδς π α
ταγώδους θεάματος, νά συγκινήση πά
σαν ' εΰγενή ψυχήν καί εις τδ έλεος αΰ-  
τήν νά προτρέψη. (άκολουθεΐ·)
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1 . Προς έξακρίβωσιν τοΰ βαθμοϋ τής 
θερμοκρασίας τοΰ περιστοιχίζοντος ήμα; 
άέρος καί άλλων σωμάτων, γίνεται, ώς 
γνωστόν, χρήσις μικρών τινων εργαλεί
ων, ατινα θερμόμετρα καλούνται' είναι 
δέ ταϋτα  μικροί δέλινοι σωλήνες έμπε- 
ριέχοντες δγρδν, οπερ άνυψούμενον και 
ταπεινούμενον δεικνύει τούς διαφόρους 
τής θερμοκρασίας βαθμούς, οΐτινες είναι 
εγκεχαραγμένοι εΐτε επί τοϋ ίδιου σω- 
λήνος εΐτε επί προσηρτημένης πλακδς έκ 
ξύλου, έκ μετάλλου η έξ έλεφαντίνου 
δστοϋ κατασκευασμένης.

Αλλά ποϋ έρείδεται ή έπινόησις τών 
τοσούτο) άναγκαίων τούτων έργαλείων ; 
Πώς τα ΰ :α  ένεργοΰσι ; Πόσων ειδών εί- 
σί καί κατά τ ί απ’ άλλήλων διαφέρου- 
σιν ; όποία προσοχή είς την χρήσιν αΰ- 
τώ> δέον νά τη ρ ή τα ι;

Περί τούτων απάντων, συνεπείς είς 
τον κοινωφελή τοϋ ήμετέρου περιοδικοϋ 
σκοπδν, έπάναγκες νομίζομεν ολίγα τινά  
νά εΐπωμεν περιοριζόμενοι είς ό,τι δύ- 
νατα ι νά ή ναι τοΐς πασι καταληπτόν 
καί άποφεύγοντες διον οίόν τε τάς έπι- 
στημονικάς φράσεις καί θεωρίας, απευ
θυνόμενοι βεβαίως ούχί προς τούς έν τοΐς 
Γυμνασίοις καί Πανεπιστημίοις σπουδά- 
σαντας η σπουδάζοντας, αλλά προς ε
κείνους, οΐτινες φιλομαθείς άλλως τε ον- 
τες δεν εσχον την τύχην νά διδαχθώ- 
<τι τά  τοΐς π&βιν άναγκαΐα στοιχειώ
δη τής φυσικής μαθήματα. (*)

(’ ) έ π ί Ηρος·ασίας πειραματική φυαικίι δέν π α -  
ρεδίδετο εΐμτι μενον ί ν  τω  Πανειτις·ϊΐμίω Κιρκύρας, 
«δικαιούντο δε νά ε'σέρχωνται εις τάς πιραδόσϊις  
x *t tt πεμιττοετιΓς φοιττιται του έκει Γυμνασίου 
ώς άκροαταί. Τό κακόν νΰν διά ττις Ενώσιως έξ- 
ίλ ιπ ε , παραδιδομενου τοΰ αναγκαίοι» τούτου τ ί ς  υ,χ- 
βτ,ίίως κλάδου ίν  το'ς ου-κβεΪ5( Γυμνασίοις,

2. ΙΪ τών θερμομέτρων έφεύρεσις ά- 
ποδιδομένη παρά τών μ.έν είς τον Γα
λιλαίον, παρ’ άλλων δέ είς τον ίλ λα ν-  
δδν ίατρδν Drebbel, χρονολογείται άπδ 
τοϋ τέλους τοΰ δεκάτου έ'κτου Μ. X.
αίώνος.

Η κατασκευή αυτών βασίζεται έπί 
τή; ίδιότητος, ην κέκτηνται άπαντα τά 
σώματα τής φύσεως τοϋ διαστέλλεσθαι 
διά τής έπι^ίοής τής θερμότητος καί 
άνακταν επομένως δι’ αυτής μείζονα δγ* 
κον, συστέλλεσθαι δέ καί συμπυκνοϋσθαι 
διά τής έλαττώσεως τής ιδίας.

Η ίδιότης αυτη είναι γενική είς ό
λα τά  σώματα τής φύσεως' είναι φαι- 
νόμενον οπερ έκαστο; εύκόλως δύναται 
νά παρατηρήση τόσω είς τά στερεά ό-
σω καί είς τά υγρά καθώς καί είς τά
λεγόμενα άεροειδή, οία είναι οί άτμοί τοΰ 
υδατος, δ αήρ Sv άναπνέομεν κ·τ λ. είς 
τάς παραδόσεις δέ τής φυσικής άποδει- 
κνύεται τρανώτερον διά πειστικών πει
ραμάτων' θέρμανε άχρις έρυθοοΰ τεμάχι- 
ον σίδηρου καί θέλεις παρατηρήσει δτι 
δ ογκος αΰτοϋ μείζων καθίσταται, με
τά  δέ την κατάψυξιν επανέρχεται είς τάς 
προ>τας αύτοϋ διαστάσεις. Αγγεΐον έμ· 
περιέχον'ίίγρδν θές έπί τοϋ πυρδς κ«ί 
θέλεις παρατηρησει άνάλογον φαινόμενον. 
Τδ κοινύν έλαιον διαρκοϋντος τοΰ ψύχους 
τοΰ χειμώνος συμπυκνοϋται, δι’ οπερ καί 
οί έκποιοϋντες αύτδ κατά τον χειμώνα, 
αναγκάζονται νά τδ θερμαίνωσιν, δπως 
έν ρευστή καταστάσει καταμετρηθή.

Είς ταύτην λοιπδν την αλήθειαν, είς τού
τον τον νόμον τής φυσεως η τών θερ
μομέτρων έρείδεται κατασκευή προς έξχ- 
κρίβωσιν τών διαφόρων τής θερμοκρα
σίας βαθμών, ους διά μόνης τής αίσθή- 
σεως δέν δυνάμεθα νά δρίσωμεν, μετα
ξύ δέ τών διαφόρων οΰσιών προτιμών- 
τα ι είς την κατασκευήν ταύτην τά  υ
γρά καί μεταξύ αυτών δ υδράργυρος και 
το κεχρωματισμένον οινόπνευμα, ιδίως 
δμως δ πρώτος.

Είς μικρόν δέλινον σωλήνα τριχοειδή 
(έλαχίστης τοΰτέστιν εσωτερικής διαμέ
τρου) είς σφαίραν κάτωθι άπολήγοντα ειβ'
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άγεται το υγρόν άφαιρουμένου τοϋ αε· 
ρος, μεθ’ S δ σωλήν κλείεται είς τά ά~ 
νω'.'Π Τ° πληροί την σφαίραν καί
μέρος τοϋ σωλήνος, ουτω δε̂  διατεθει- 
μέ/ον καί έλάχιστον ον κατά την πο
σότητα καθίσταται ούτως είπεΐν εΰαι- 
σθητον είς τάς μεταβολάς τής πέριξ θερ
μοκρασίας καί δ βουλόμενος νά πεισθί), 
ά.) άς έγκλείση το κάτω μέρος σωλήνος 
θερμομετρικοΰ είς τήν^ παλάμην τή; χει- 
ρό; του, θέλει δέ μετ’ οΰ πολύ παρατη
ρήσει τήν άνύψωσιν τής στήλης τοΰ δ- 
γροΰ ώς έκ τή ; θερμότητος τής χειρος 
καί την ταπείνωσιν αυτής άφ ου δ σω
λην άφεθή έλεύθερο; καί παύσγ) η τής 
θερμότητος τής χειρος ενέργεια' β'.) άς 
έμβυθίσν} την σφαίραν είς ψυχρότατον 
ύδωρ καί η στήλη τοϋ δγροϋ θέλει κα- 
τέλθει' γ'·) άς πράξή το αύτο είς θερ· 
μον υδώρ καί ί  στήλη θέλει δψωθή.

Ταΰτα, νομίζομεν, είσίν έπαρκή δπως 
έννοήση τις τήν άρχήν τής εφευρεσεως τών 
θερμομέτρων καί τον τρόπον τής ένερ- 
γείας αΰτών, εΰκόλως δε θελει μαίει πώς 
γίνεται ή διαίρεσις τών βαθμών.

3. ΙΪ είς βαθμούς τοΰ θερμομέτρου δι- 
αίρεσις κατά τρεις κυρίως γίνεται τρό
πους, έξ ού καί τρία είσί τά συνήθη κοι
νά θερμόμετρα, ήτοι το έκατόβαθμον το 
καί καταλληλότερον δι’ έπιστημονικάς έ- 
ρεύνας, τί> τοϋ Γάλλου K eaun iu r καί 
το τοϋ Γερμανοΰ l· ahrenheit ,  οϋ τινο; 
χρήσις γίνεται είς την Βόρειόν Αμερικήν, 
τήν ’Αγγλίαν καί τάς άνχτολικάς Ινδίας.

Το έκατόβαθμον κατασκευάζεται ουτω 
πω;’ έμβυθίζεται κατά πρώτον ή σφαίρα 
καί το μέρος τοϋ σωλήνος το περιέχον 
υγρόν είς τδν διαλυόμενον πάγον' ή στήλη 
τοΰ δγροϋ ταπεινοϋται' σημειοΰται τοτε 
τδ μέρος ^που γίνεται αυτη ςάσιμος' 
είτα έκτίθεται τδ αΰτδ τοϋ εργαλείου 
μέρος είς τήν έπιρροήν άπεσταλαγμένου 
(**) ζέοντος υδατος δτε δψουμένης τής

Τινι τροττω ιισ ά γ ιτα ι το ΰ*)ρον etc σωλτ,να 
τοσεύτω ς·»νον κ*'ι συνάμ® άφοιιρίΓται ο ατιρ, παρ»' 
Viiiroaiv νά εκθδσαψεν δυσκαταλτ,πτου οντος είς τούς 
ττάντη άιχοίρους φυσικών ^νώοεων.

(**) Αμιγούς ξινών οΟσιών, uccjua distillaU.

7 ήλης σημειοΰται τδ σημεΐον οπου θέ
λει πάλιν ς-αθή. Είς τδ σημεΐον τδ άν- 
ταποκρινόμενον · πρδς τον πάγον χαράσ· 
σεται 0, είς δέ τδ είς τδ ζέον ύδο>ρ 
δ άριθμδς 1 0 0 ,  τδ μεταξύ δέ διάς-ημα 
διαιρείται είς μέρη ίσα έκατδν, ατινα  
είσίν οί μεταξύ πάγου και ζέοντος ϋ-  
δατος β/Ομοί.

ΙΪ αΰτή διαίρεσις έκτελεΐται καί είς 
τδ μέρος τοΰ . σωλήνος τδ ευρισκόμενον 
α*ωθι καί κάτωθι τών ^ηθέντων μο
νίμων σημείων δσω έπιτρέπει τδ μήκος 
τοΰ σωλήνος, καί τοΰτο οπως έξετάζων- 
τα ι καί οί άνωθι τοΰ ζέοντος ύ ίατος τής 
θερμοκρασίας βαθμοί καί οί κάτωθι τοΰ 
πάγου.

Οί υπεράνω τοϋ 0 βαθμοί διχκρίνον- 
τα ι διά τοΰ σημιίου τής προσθέσεως , 
οί δέ κάτωθι διά τοϋ τής άφαιρέσεως —  
έν γένει δέ οί βαθμοί σημειοΰνται διά 
μικροϋ μηδενικοΰ τιθεμένου ανωθι τοΰ 
τδν βαθμδν δεικνύοντος άριθμοΰ. Ουτω 
π. έμφαίνει βχθμούς τέσσ*ρας ά-
νωθι τοϋ πάγου — 4— τέσσαρας κάτωθι 
τοΰ ίδίου.

Τδ τοΰ R eaum ur θερμόμετρον δ ια 
φέρει τοϋ προηγουμένου καθ δσον τδ 
μ ε τ α ξ ύ  πάγου και ζέοντος υδατος διά
στημα διαιρείται οΰχί είς 10 0  άλλ είς 
80 βαθμούς, είς τρόπον ωστε οί βαθ
μοί τοϋ θερμομέτρου τούτου είναι κατά  
τ ι μεγάλητεροι.

Τέλος τδ τοΰ F ahrenheit θερμόμε- 
τρον είναι κατ’ άλλον τρόπον διγιρη- 
μένον. Τό 0 τούτου δέν άνταποκρ'νεται 
είς τδν πάγον, άλλ’ είς θερμοκρασίαν 
λίαν κατωτέραν, ήτις έπιτυγχάνεται ά- 
ναμιγνυομένων δύο μερών χιόνος μεθ’ ε- 
νδς κοινοΰ άλατος. Είς τδ μ.ίγμα τοΰτο 
έμβυθίζεται κατά πρώτον τδ κάτω τοϋ 
εργαλείου μέρος καί σημειοΰται τδ 0, 
τδ μεταξύ δέ τούτου καί τοΰ ζέοντος 
υδατος διάσττ,μα διαιρείται είς μέρη 21 2. 
Είς τά θερμόμετρα ταΰτα  δ 3 2 -  άν- 
ταποκρίνεται είς τδ 0 τών προηγου
μένων, ήτοι είς τδν βαθμδν τοϋ πάγου.

4 . Ταΰτα πάντα γινώσκοντες εΰκό
λως δυνάμεθα νά τρέψωμεν δεδομένον



32 Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ι Ο Σ

βαθμόν εν&ς τών θερμοτέρων εις Εκείνον 
τοΰ άλλου έκτελοΰντες μικράν Αριθμη
τικήν εργασίαν.·

Ουτω έκαστος βαθμός τοΰ R eau m u r  
αντίς-οιχεΐ πρδς f  βαθμοϋ τοΰ Ι*ατονταβ.

διότι 80  : 1 0 0 : :  1 : χ.

δθεν — <0° Χ 1  — 1 0 0 _ -  <0 _  J _
V *- 80 80 8 Τ

Θέλοντες λοιπδν νά τρέψωμεν δεδομένον 
βαθμδν τοΰ R eau m u r  εις τδν Αντα- 
ποκρινόμενον τοΰ εκατονταβάθμου, όφεί- 
λομεν νά πολλαπλασιασωμεν αΰτδν έπί 
τών ·|. Εστο> π. χ. δ βαθμδς -|- 2 0 -·  
ο Αριθμδς ουτος πολλαπλίσιαζόμενος έ
πί 5/4 δίδει 2 5 , δστις είναι ό ζητού
μενος βαθμδς τοΰ εκατοντάβαθμου. Διά 
τοΰ αύτοϋ Αριθμητικού συλλογισμού ευ- 
ρίσκομεν δτι hoc  τρέψωμεν τδν βαθ
μδν τοΰ εκατονταβάθμου εις βαθμδν 
R eau m u r  Αρκεί νά πολλαπλασιασωμεν 
αΰτδν έπί 4/5. Προκειμένου δέ νά τρέ
ψωμεν τδν βαθμδν τοΰ F ahrenhe it  εις 
βαθμδν εκατονταβάθμου έν πρώτοις πρέ
πει νά ένθυμηθώμεν δτι τδ 0 τοΰ δευ
τέρου Ανταποκοίνεται εις τδ 3 2 τοΰ 
πρώτου, τούτου δε τοΰ Αριθμοΰ Αφαι- 
ρουμένου Απδ τοΰ 2 1 2 ,  δστις είναι δ 
βαθμδς τοΰ ζέοντος ΰδατος, μένει 1 8 0 ’ 
δθεν 4 80 τοΰ Fahrenhe it  μετά τήν ρη- 
θεΐσαν προαφαίρεσιν, Αναλογοΰσι πρδς 1 00  
τοΰ εκατονταβάθμου και επομένως εκας-ος 
βαθμδς εκείνου είναι ισος πρδ; -f-ff έ
καστου βαθμοϋ τούτου, τοΰτέστι πρδ; |,

διότι 480: 100: ;  1 : χ
"0 _ <0° Χ <_ < 00 <0 .5
° EV̂  4 8 0  48 0  4~8 9~

Ταΰτα υ re οψιν έχοντες Α; δδηγηθώ· 
Ι*εν„ *■*· παραδείγματος τίνος.

Εστω δ 9 5 - Fahrenheit" έκ τοΰ Αρ. 
9 5 αφαιροΰντες 32  μένει 63 . Επειδή 
δε έκαστος βαθμδς Fah. είναι ισος πρδς 
S/9 τοΰ βαθμοϋ τοΰ εκατοντ., οί 63  
εισιν 6 3 X 5 / 9 , ήτοι 35' ώστε Ινα οί 
βαθμοί τοΰ Fah. τραπώσιν εί; βαθμού; 
εκατοντ. δέον ν’ αφαιρεθ^ι δ αριθμ. 32  
καί τδ υπόλοιπον πολλαπλασιαοθή έπί

5/9. .Δι’ δμοίου δέ συλλογισμού εΰρίσκο- 
μεν δτι τδ Αντίθετον επιτυγχάνεται, τοΰ· 
τεστι η τροττή τών τοϋ έκατοβ βαθμών 
εί; τους τοΰ Fah. πολλαπλασιαζομένωι 
όιά τού 9/5 καί είτα προστιθεμένου 3 ί.

5. Εις τήν χρήσιν τών θερμομέτρων Α
παιτείτα ι προσεχή τις δπως οί δεικνυό* 
μενοι βαθμοί ώσιν Ακριβείς.

Τών θερμομέτρων γίνεται ιδίως χρή* 
σις πρδς έξέτασιν τών βαθμών τή ; θερ
μοκρασία; τής ατμόσφαιρας.

6πως τούτο έπιτυγχάνηται Αναγκαΐον 
νά κρεμαται τδ θερμόμετρον εις τδν Α- 
νοικτδν Αέρα καί εί; τόπον σκιερδν μα
κράν τοΰ τοίχου ή άλλων Αντικειμένων 
δυναμένων νά έπηρεάσωσιν αύτδ ώ ; έκ 
τή ; ιδίας θερμοκρασίας των. ό τα ν  δέ θέ· 
λωμεν νά γινο^κωμεν τήν θερμοκρασίαν 
ώρισμένου δωματίου, Ανάγκη νά κρεμώ- 
μεν αύτδ εις τδ μέσον τού δωματίου Six 
νήματος μακράν άλλων σωμάτων δι ών 
ένδέχεται νά ψυχρανθή ή θερμανθή οΰ> 
δέποτε δέ έπί τοΰ τοίχου ώ ; κοινώς γ ί
νεται, διότι ουτος δύναται νά ή ψυχρό
τερος τού Αέρος τοϋ δωματίου έάν πρδς 
βορράν κεΐται, η θερμότερος έάν ^ναι μάλ
λον εκτεθειμένος εις τά ; Ακτίνας τοΰ 
ήλιου.

Τά ολίγα ταύτα  αρκούσι νομίζομεν δ
πως έκαστος λάβ/, ίδέαν τινά  περί το* 
αούτφ χρησίμων εργαλείων.

I. Λ. Μ α ρ γ α ρ ιις .

m

ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ.)

(Συνέχιια κ»ί τίλος.)

V

όποιον ταξείδιον, φίλε μου ! ΛιηυΟύν- 
θημεν πρδς τήν Ελβετίαν. Η πρόφασις τοϋ 
ιατρού έπηλήθευσε' μόλις δίέβημεν τάς 
Α λπίΐς, #, κχτάστασις τοΰ Παύλου έπαι*

%
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σθητώς μ.ετεβλήθη' χωρίς νά Απαλλαγή 
εντελώς τών προτέρων παραφορών του, 
ώμίλει ενίοτε σχεδδν ώ ; έυ.φρων' πλήν 
ίρκει νά προφέρω μ.όνον τδ δνομα τή; 
συζύγου του, καί εΰθύς έφευγε τδ λογι
κόν του, καί εις μανίαν έτιπτε. Τδ δέ 
άλγος διήρκει, ό ;υ, ϊσχυρδν, ούδόλως έ- 
?αττούμενον ούτε υπδ τής μεταβολής τοϋ 
κλίματος ουτε υπδ τής διασκεδασεως τής 
προερχομέντ,ς έκ τών εμφανίσεων νέων 
Αντικειμένων’ ούτως ή έλαφος φεύγου- 
σα δέν καταπαύει τδν πόνον τού βέλου; 
βαθέως έμπεπηγμένΟυ εί; τδ πλευρόν τη ;. 
Εγώ π ιστώ ; έτήρουν τήν πρδς τήν κόμησ- 
σαν καί τδν ΐατρδν δοθεϊσαν ΰπόσχεσιν κα
τά  τήν Αναχώρησίν μου. Δίς ένίοτε δέ καί 
τρις τή ; έβδομάδος έγραφον αΰτοΐ; δί- 
δων πληροφορίας περί τοΰ ασθενούς. Με
τά δύο μ.ήνας ευρισκόμενος έν Βασιλέα ε- 
λαβον έπιστολήν τής κομήσσης. Επεραί · 
ου δέ μέ μίαν έπιφώνησιν εύγνοιμοσύνης 
πρδς τδν Τψιστον, μέ έκφρασιν πίστεως 
πρδς τήν Αγαθότητα Αύτοϋ. Είποντο ο- 
λίγα ι γραμμαί τοϋ ιατρού, δστις έπεβε- 
βαίου τήν χαρμόσυνον εϊδησιν, καί έκ- 
φράζων παρχπλησίας έλπίδας μοί συνίστα  
ϊνα  ζηλοτύπω; τηρήσω τδ μυστικόν. Με
τά  δύο μήνα; ελαβον έν Γαλλία άλλας 
δύο έπιστολάς, μίαν τής κομήσσης, καί 
τήν άλλην τού ίχτροΰ. Η πρώτη ήτο νέ
ος ύμνος ευχαριστίας τφ  ίψ ίσ τ ω - Ανα- 
γνούς αΰτήν έκλινα τδ γόνυ καί κλαίων 
ήνωσα τάς εΰχαριστίας καί δεήσεις μου μέ 
έκείνας τής Αλγούσης γυναικό;. II δευτέ· 
τερα περιεΐχεν δδηγία; διά τδ μέλλον.

» Χρηστά; έχω έλπίδας,' έγραφεν δ 
» ιατρδς* έάν ή χάρις τού Κυρίου μάς βοη 
» θήση, θά τελειώσωσι τά τόσα δεινά' έν- 
» θυμήθητε δμω·, δτι ή καλή έκβασις :οΰ 
» σχεδίου παρ’ Ϋμών έξαρτάται. »

Μήνε;, έτη, παρήρχοντο καί ούδεμία 
έπεγίγνετο μεταβολή έν τϊ) νοητική τοϋ 
φίλου μου καταστάσει. Περιήλθομεν τήν 
Εΰρώπην δλην, έπειτα υπήγομεν μέχρι τή ; 
Ανατολής' πάντοτε δ αύτδς ητο' σκυθοω- 
πδ;, σιωπηλδ;, αδιάφορος πρδς παν τδ πε- 
ρικυκλοΰν αυτόν, ϋυχνάκ ς έπί δύο ή τρεις 
ημέρας έμαίνετο, δτε ή διιόκουσα «ύτον 

ΖΛΚ. ΑΝΘ. ΕΤΟ- Α, '

ίΐκών τή ; συζύγου του έπανήρχετο έν τϊ) 
έξί,σθενημένη καί χαλαρωθείο^ διάνο!<κ 
του. Τότε κατηράτο εαυτδν, τήν Αδυσώ- 
πητον γυναίκα, τήν άδικον θείαν Πρό
νοιαν. Καί έν τούτοις Λυτη ήγρύπνει 
ενεργούσα υπέρ τοϋ δυστυχούς, καί 
ευνους έδεικνύετο πρδς τδ ένδιαφέρον 
σχέδιον.

Θά έψευδόμην έάν παρίστανον έμαυτδν 
Αγαθότερον τοΰ ο,τι πράγματι ήμην, έάν 
έλεγον δτι έθελουσίως καί άνευ μεμψιμοι- 
ρίας υφιστάμην τδ μέγα βάρος, δπερ Ανε- 
δέχθ/·ν Αί θρησκευτικιί ημών παραδόσεις 
Αναφέρουσι πολλά παραδείγματα Ανθρώ
πων {Γίτινες δπως έξασκηθώσιν έν τή  υπο
μονή καί έςιλεώσωσι τά παραπτώματα αυ
τών έθεράπϊυον τά Αηδή έλκη τών λεπρών* 
έγώ δέ νομίζω 8 τι δ συνοδεύων παράφρο- 
να καταδικάζεται εις μεγαλήτερα μαρτύ
ρια. Πολλάκις έφοβούμην καί δι’ έμέ αύ- 
τδν, ένόμιζον δτι έμελλον καί έγώ νά χά
σω έπί τέλους τδ λογικόν.

Καί θά έγκατέλιπον τήν έπί πολυ πα- 
ραταθεΐσαν καί λίαν έπαχθή καί λυπηράν 
Αποστολήν, άν δέν μ,έ παρηγορούν αί έπι- 
στολαί τά ; όποια; συνεχώ; έλάμβανον ά- 
πδ τή; πατρίδος. At τή ; κομήσσης έπνεον 
είσέτι λύπην, αλλά συγκεκερασμένην μετά  
έλπίδος, αείποτε αΰξούση;' μεγαλητέραν 
πίστιν έτρεφεν δ ίατρό;. Τρία παρήλθον έ 
τη άπδ τή ; αναχωρήσεω; ημών' έν Ακό
μη ΰπελείπετο, καί ήρχετο ή στιγμή τή ; 
κρίσεω;.

Τδ τελευταϊον τούτο έτο; διήλθομεν έν 
τινι πτω^ίί κώμη τής -αβο'ία;. Ηθελον νά 
ήμην εΐ; Ιταλίαν, δπως έν Ανάγκν] ταχύτε· 
ρον δράμω. 0  Παύλο; δέν ήξευρεν ήδη ποΟ 
&υρισκόμεθα, ουτε καν περί τούτου έφρόντι- 
ζε' Από τινο; ή Απάθειά του έφθασε τδν 
ΰπέρτατον βαθ|/.δν, έπί δέ τώ* χειλέ<ον 
αυτού Αδιάλειπτον έπλανάτο μειδίαμα' 
έζέλιπε πλέον πάσα έλπί; τοΰ νά Ανά
κτηση Αφ έ^υτοϋ το λογικόν του.

ό τε  δέ πλέον έγραψα πρδς τδν ίχ -  
τρδν, έξορκίζων αΰτδν ΐνα συντάμρ δ“ 
σον ένεστι μαρτύριον τόσοι πολυχρόνι* 
ον, μοί απήντησε'

— Πε:ιΐΛίίνατε.4 k
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’Ανέτειλε τέλος ή ποθητή ήμέρα, με
τά  παρέλευσιν τετραετούς άπουσίας ά- 
πό τής πατρίδος. έσπέραν τινα είπον 
τώ  Παϋλφ δτι την Ιπιοϋσαν 0’ άνεχω- 
ροΰμεν.

— Καί δια ποΰ;
— Αιά τήν Γερμανίαν.
Την έπομένην πρωίαν είσήλθομεν αδτός 

τε και Ιγώ εν τινι άμάξ^ όπου είσήγα- 
γον προηγουμένως τά  προς τροφήν άρ-  
κέσοντα ΙπΙ τρεις ημέρας, καθ ας θά 
παρετείνετο τό ταξείδιόν μας, ώστε νά 
μη άναγκασθώμεν νά κατέλθωμεν αυ
τής. Ουδόλως παρεπονέθη κατά της 
τ ό ι φ  παρατεταμένης Ιν τω  δχήματι δι
αμονής ήμών, οΰδ Ιζήτ/,σε νά μάθη 
την αιτίαν* ήτο δμως φόβο; μήπως ή 
προσεγγισις αυτοΰ είς τόπους λίαν γνω 
στούς διεγίίρη τήν άνάμνησιν αυτού ού
τως ώστε νά τους ένθυμηθή. Τό μεσο
νύκτιον τής τρίτης ήμέρας ειμεθα είς 
τήν θΰραν τοϋ αγροκηπίου' διά δύο δ ι
αδρόμων οΰς επίτηδες άφήκαν πάντν) 
αφώτιστους είσήγαγον τον Παϋλον είς τον 
κοιτώνα του, καί δταν τον εϊδον Ιν τή  
κλ ίντ, έδραμον προς τό άλλο δωμάτι- 
ev, ένθα άφίνω υμάς νά φαντασθήτε πώς 
μ.έ Ιδέχθησαν ή τε κόμησσα καί ό ΐχ-

Πρό πολλοϋ είχεν εξημερώνει δτε ό 
Παύλος εξύπνησεν. Ωραίος φθινοπωρινός 
ήλιος Ιπλήρου διά τών ακτινών του τον 
κοιτώνα. Εκ τοϋ ήνεωγμένου παραθύρου 
επνεε διαυγή; καί δροσερά ή αύρα τοϋ 
δάσους, μυοοβολούσχ Ικ τών άνθεων δ’ά 
τών οποίων διήλθε. Θαμβωθείς δπό τοΰ 
δπερβάλλοντος φωτός δ Παϋλος εκλεισεν 
ευθύς τούς δφθαλμούς, Ιν τώ βραχεί δέ 
έκείνω διαστήματι μεταξύ Ιγρηγόρσεως 
καί ΰπνου ευρισκόμενος ήκουσεν ήχους 
γνωστοτάτους' τό άσμα τών ποιμένων 
οπερ . συνώδευεν δ αυλός, τον κρότον 
τώ ν τροχών τοϋ μύλου, καί πλησιέστε- 
ρον τάς φαιδράς κχί γελοέσσχς φωνά;

τών μικρών χωρικών πορευομένων είς τό 
σχολεΐον. Οί ήχοι Ικεΐνοι τώ άνέμνησιν 
τάς ευτυχείς παρελθούσας ήμέρας. Εψι· 
θύρισε τό ονομα τής συζύγου, τό τοϋ 
υίοΰ του, καί δάκρυ ήλθεν ΐνα  δγράνη 
τό βλέφαρόν του.

Αλλ’ αίφνης ή Ιν τη καρδία του μ ι
κρόν κοιμηθεΐσα θύελλα ήγέρθη. Ανεκ.ά· 
θησεν επί τής κλίνης του άγρια καί πα
ράφορα περιστρέφων βλέμματα. Ητο εν 
τή οίκ'α του, άνεγνώριζε πάντα τά  πε- 
ρικυκλοϋντα αυτόν αντικείμενα’ ήσαν τά  
έπιπλά του, αί εικόνες του, τά  β ιβλί
α του. Εφερε τήν χείρα επί τοΰ με
τώπου του στάζοντας ιδρώτα, ώς ο ά* 
γνοών άν έξυπνος ήναι ή ακόμη κοι
μάται. Στραφείς είδε τον ιατρόν, δ ιτις  
μετά προσοχή; τον Ιθεώρει καί δταν 
τον είδεν εντελώς Ιγρηγορότα'

— Λοιπόν, κύριε κόμη, τώ  είπε μει- 
διών, φαίνεται, χάρις τώ θεώ, δ κίνδυ
νος παρήλθε. Ξ-;ύρετε; μας Ινείάλετε Ε?ς 
μέγαν φόβον. — Δέχθητε, κυρία κόμησ
σα, τά συγχαρητήριά μου, καί πλησι
άσατε τώρα δτε υπάρχει Ιλπίς δτι δ 
κύριος σύζυγός σας θά προσενεχθή δμϊν 
κάπως εΰπροσηγορώτερον.

Είς τού; λόγους τούτους ή κόμησσα, 
καθημένη μέχρι τοϋδε είς μέρος δπου 
δεν ήδύνατο εΰκόλοις νά δραθή παρά 
τοΰ Πϊύλου, ήγέρθη, ενδεδυμένη ακριβώς 
ώς προ τεσσάρων ετών, καί πλησιάσα- 
σχσχ τήν κλίνην

— Εύχαριστώ τόν Τψιστον, είπε, καί υ
μάς, Ιξαίρετε δόκτωρ, τόν όποιον Αυτός 
έστειλε προς ημάς ώς άγγελον σωτη
ρία;.— Κλίνασα έπειτα έπί τοϋ Παύλου 
δστις Ιξηκολούθει μένων ακίνητος καί 
σχεδόν ώς άπνους— προσφιλής μου ΙΙαΰλε, 
είπεν άν Ιγνώριζες εί; οποίαν ανησυχίαν 
μας έφερες ! ’Ηεύρεις δτι διαρκούσης τής 
αποφράδος Ιξασθενήσεως τών αισθήσεων 
σου δέν μ.έ άνεγνώριζες ; Αλλά τώρα μέ 
αναγνωρίζεις, άλήθεια ; το>ρχ δέν φοβεί
σαι πλέον τήν Ιουλίαν σου ή δποία σέ 
αγαπά περισσότερον εαυτής, ήτις ώς Ικ 
τής άναρρώσεώς σου νέαν λαμβάνει ζωήν.

Εισέρχεται δ Αντώνιος, δ υπηρέτης
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τοϋ κόμητος, Ιρωτών πώς έχει σήμε
ρον δ κύριός του. Αδύνατον ήθελίν εί- 
οθαι νά εκφράσ^ τις τ ί  συνέβαινεν Ιν 
τώ νώ τοϋ Παύλου. Τά τής διανοητι
κής  ̂ ζωής μ.υστήρια είσίν ανεξερεύνητα’ 
■πλήν τό πρόσοιπόν του μυρίας ΙΛήλου 
ψυχικάς κινήσεις' Ιν αΰτώ άνεγινώσκε- 
το, ούτως είπεΐν, ή Ιπίμονος πάλη τοϋ 
λογικοΰ διά τής βίας θέλοντος νά άνα-
κτήση τά δικαιώματά του' διεγιγνώσκον- 
το αί νίκαι τάς δποίας από στιγμής 
είς στιγμήν τοΰτο κατήγαγε' επί μάλ
λον δέ τό πρόσωπόν του κατηυγάζετο 
άνακτών Ινίργητικότητα, Ινώ μέχρι τούδε 
εν λυπηρά καί άμεταβλήτω άπαθεία δι· 
έχ,ειτο. Α'ίφνης ήρχισε σύσσωμος τρέμων' 
ήκουσε τήν φοινήν παιδιού.

— Κάρολε, είπεν ή κόμησσα, μικρέ μου 
Κάρολε, ελα νά καλημέρισες τόν πχ- 
πάκη σου.

ίΐραϊον τριετές παιδίον, ζο>ηρόν καί 
χοροπηδών είσήλθεν είς τόν κοιτώνα, βο- 
ηθοψενον δέ παρά τής μητρός του ά- 
νερριχήθη Ιπί τής κλίνης καί διά τών 
μικρών χειρών του περιεπτύχθη τόν λα ι
μόν τοϋ Παύλου κραυγάζον' — καλημέρα, 
παπάκη μου.

ΙΙτο δ Κάρολος, αυτός δ ίδιος' δέν 
δπήρχεν αμφιβολία, οφθαλμός μητρός μό
λις δέν θά ήπατάτο. Ητο δ Κάρολος, 
όποιον μετ’ αυτοΰ ώδήγησε κατά τήν 
άπευκταίαν Ικείνην ημέραν' ή κεφαλή 
Ικείνη μέ τήν κυματίζουσαν είς ξανθού; 
βοστρύχους δακτυλιδόπλοκον κόμην, οι 
κυανοί μεγάλοι οφθαλμοί, τό μειδιών I ■ 
κείνο στόμα. Ακίνητος, άναυδος δ Παύ
λος έθλιβεν είς τάς άγκάλας του τό 
παιδίον, καί μέ τρεμούσας χείρας τό 
Ιψηλίφ ιζε. Αίφνγις τώ σχίζει δρμητικώς 
τό φόρεμα, καί δτε είδε τό στήθος του, 
λουκόν ώς ώραΐον τεμάχιον άβορίηυ, τό 
στήθος εκείνο μέσο) τοΰ δποίου είδε δι- 
εοχομένην τήν φονικήν σφαίραν, ή ψυ
χική ταραχή δπερτέρησε τών δυνάμεών 
του, καί ελειποθύμησε. Καί Ισώθη.

VIII
Οτε δ Παύλος συνήλθες ή λόμησσα

καί δ δόκτωρ Ικάθηντο παρά τή κλίνη, 
δ δέ Κάρολος επαιζεν Ιν τ φ  κοιτώνι.

— Τί συνέβη, φίλοι μου, καί τ ί τώρα 
συμβαίνει ;

— Τί συνέβη; Προσφιλής κόμη, ήσθε 
ασθενής, αλλά βαρέως. Εγκεφαλική φλό
γωσές έκ τών ίσχυροτέρων. -— Τί συμ
βαίνει τώρα ; Ανεκτήσατε τό λογικόν κ»ί 
τήν δγείαν, μετ’ αύτής δέ τήν ευτυχί
αν σας.

— 0  παπάκη; μου ίατρεύθη, δ παπά- 
κης δέν είναι πλέον άρρωστος, καί θά 
μοϋ αγοράσει παιγνίδ ια , ήρχισε φ «νά -  
ζον τό βρέφος, καί φυλλολογοΰν άλφα- 
βητάριόν τ ι μέ μεγάλας κεχρο)’ματισμέ- 
νας εικόνας, δπερ δ Παϋλος τώ ήγόοασε 
τά  Χριστούγεννα.

— Εγκεφαλική φλόγω σις; Ιψιθύρισεν δ 
Πχϋλος ώς καθ’ εαυτόν δμιλών. Λοιπόν 
ήμην παράφρων;

— Ας μή ποιώμεθα χρήσιν λέςεων τό
σω λυπηρών' νά σάς ομιλήσω δμως ε ί-  
λικρινώς, προσφιλής κόμη, ή κεφαλή σας 
δέν ήτο είς καλήν κατάστασιν. Αρκεί νά 
σάς εΐπω δτι Ιν δ ιαστήματι έξ έβδο- 
μάδων, χωρίς νά κινηθήτε Ικ τής κλί
νης υμών, περιήλθετε τό ήμισυ τής Ευ
ρώπης μετά τοϋ φίλου σας Μαρίου.

— Εξ εβδομάδες! καί Ιγώ νομίζω δτι 
αιώνες παρήλθον από τής άναχωρήσε- 
ώς μου.

— Καί είς ημάς αιώνες Ιφάνησαν αί 
ε ; αύται εβδομάδες, δπέλαβεν ή κόμησσα.

— Εξ εβδομάδες !
— Πρόσμεινον, Ιγώ θά σοί αφηγηθώ 

πώ; συνέβη τό πράγμα, είπεν ή κόμησσα 
καί Ιξηκολούθει !ργ>ζομένη Ιπί τίνος τά -  
πητος 8ν προ τετραετίας δέν έλαβεν άνά 
χείρας. Εξήλθες μέ τόν Κάρολον ίν«  γευ- 
ματίσης μετά τοϋ άγαθοΰ φίλου μας. II 
ατμόσφαιρα ήτο ζοφερά, ού δέ πρό 
τινων ημερών παρεπονεΐσο δτι δπέφε- 
ρες κεφαλαλγίαν. Πιθανόν είς τό γεϋμα  
νά εξήλθες τών δρίων τής Ιγκρατείας' 
φθάνει, Ιγερθέντες τής τραπέζης Αρχί
σατε νά Ικπυοσοκροτήτε κατά τών δυ- 
στυχών χελιδόνο^ν. 0  Μάριος έπειτα μάς 
άφηγήθη δτι είχες Ιρυθρόν τό πρόσω-
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πον οτε έλαβες τδ Γ.υροβόλον του, τδ 
έθεσχς ετϊΐ τοϋ ώμου και επυροβόλη
σα; . . . ._

— Ω ! ναι καλώς ενθυμούμαι τήν τρο- 
μεράν εκείνην στιγμήν' επυροβόλησα, και 
ό Κάρολος έπεσε κολυμβών εις τδ α ί
μα του.

— Αλλά τ ι ιδεχ σας έρχεται— είπεν 
δ γέρων ιατρός— δεν έπεσεν δ Κάρολο;, 
άλλ’ υμείς, φ ίλτατε κόμη. ϊδού τά  απο
τελέσματα δταν μ.ένγ) τις έπί πολύ εις 
την τράπεζαν καί έχει νούν πολυ έζημ- 
μένον. Εκτοτε φρικωδώς παρεφρονεϊτε. 
’ϊεύρετε τ ί έφαντάζεσθε ; τίποτε όλιγώ* 
τερον η δτι έφονεύσατε τδν μικρόν εκεί
νον άγγελον, τδν Κάρολον, ο στις έπαιζεν 
έν τούτοις παρά τούς πόδας τής κλ ί
νης σας, καί δτι θανασίμως κατεδιώκεσθε 
υπδ τής περιπαθούς συζύγου σας, ήτις 
άνελύετο εις δάκρυα, ολοκλήρους διερ- 
χομενη νύκτας έν άγρυπνί^ παρά τδ προς- 
κέφαλόν σας. Επειτα δε τδ ταζείδιον περί 
οΰ σας είπον μετά τοΰ Μαρίου, δστις 
δεν άνεχώρησεν ουδόλως, καί καθ’ έκά— 
οτην ήρχετο νά μανθάνη περί υμών.

Επέστη η στιγμή καθ’ ην εμελλον νά 
είσέλθω' μέχρι τοΰδε εμενον έν τώ π α 
ρακείμενο) δωματίω άόρχτος θεατής πάν
τω ν τών γενομένο)ν. Εφρόντισα νά έν- 
δυθώ ώς ‘̂ μην καθ’ $ν ημέραν έγευμα- 
τίσαμεν. Με έθεώρησεν άμφιβάλλων, καί 
σχεδδν περίτρομος. Εγώ τόν έπλησίασα 
καί συγχαίρουν αύτώ έπί τίί ανακτήσει 
τής υγείας, του, εΐπον αστεϊσμούς τινας 
περί τοΰ διεξοδικού ταςειδίου δπερ άμ- 
φότεοοι έπεχειρήσαμεν.

Εθώπευον έν τούτοις τδ βρέφος, δί- 
δων αΰτώ γλυκίσματα, απερ ώς παρ’ 
αρχαίου φίλου έδέχετο.

— Γνο)ρίζεις τδν κύριον; ήρώτησεν ό 
Παύλος.

— Βέβαια, είναι δ καλός φίλος τοΰ 
παπάκη μου, άπεκρίθη άνενδοιάστως τδ 
μικοδν εκείνο πλάσμα μή λησμονήσαν 
τδ μάθημά του.— Ούτω μέ άπεκάλει τδ 
θανδν παιδίον.

Νά εβλε πες, φίλε μου, τήν κόμησσαν, 
πώς έτρεμεν δταν ή έρώτησις έγινε, καί

μεθ όπόσου κόπου έκρυψε τήν χαράν της 
έπί τή τόσω εύστόχω; δοθείστ) απαντήσει.

— Αλλ’ άς άποσυρθώμεν, ειπεν δ δό- 
κτωρ. Ο ασθενής έχει χρείαν άναπαύ- 
σεο);. Αργότερα έπιστρέφομεν.

Εν τώ παρακειμένου δωματίω μετ ά- 
νεκφράστου αισθήματος έθλίψαμεν άλλή- 
λων τάς χεΐρας καί εκ τριών καρδιών 
ειλικρινής ήγέρθη ευχαριστία προς τήν 
Θείαν Ποόνοιαν εύμενώί προσενεχθεϊσαν 
τώ εύεργετικώ ημών σχεδίω. Τδ δέ βρέ
φος σύρον τήν μητέρα άπδ τοΰ κρα
σπέδου τής ποδιάς της'

— Μάμμα, έλεγε, τά είπα καλά ;
— Ναι, ψυχή μου, ναι, χαρά μου, 

τήν οποίαν πρώτον έχασα, καί πάλιν αν
ευρίσκω, ναι, άγγελέ μου, τδν δποΐον μοί 
ήρπασαν καί τώρα δ Θεδς μοί άπέδωκε.

I X

0  Παύλος πράγματι έσώθη. Περί τους 
δύο μήνας ακόμη παρέμεινεν οϊκοι, πε- 
ριστοιχούμενος ύπδ τών φιλοστόργων 
φροντίδων τών συγγενών του. Πάντες οί 
πλησιάζον-ες αύτδν, υπηρέται, φίλοι, ή- 
σαν ακριβώς (οδηγημένοι πώς εμελλον νά 
©έρωνται Τνα μή κατ έλάχιστον ταρά- 
ξωσι τήν πεποίθησιν έν 7) ήτο απολύ
τως άναγκαϊον νά τηρήσωσιν αύτδν μέ- 
χρις έντελοΰς καί διαρκούς έδραιώσεως 
τής υγείας του. Εις τά ένδον τής οι
κίας ούδεμίαν έπήνεγκον μεταβολήν δυ- 
ναμένην νά ταράζη τήν φαντασίο)σιν· έπί 
τοΰ γραφείου του ύπήρχεν εισέτι τδ 
ήαερολόγιον τοΰ 1 8 46 . Ητο άναντίρ* 
ρητόν δτι μόλις αν έςήρχετο μυ- 
ρίαι λεπτομέρειαι θά τώ  άπεκάλυπτον 
τδ μυστιιδν, αλλά διά τοϋτο δέν ή- 
θέλομεν νά εγκατάλειψη τήν έπαυλιν 
πρδ τής έντελοΰς έζαλείψεως φόβου υ
ποτροπής. Αρίδηλος ητο ή ενδελεχής βελ- 
τίωσις τής κ α τ α στάσεως του· ή μάλλον 
δέ παρήγορος άπόδειζις ότι πληρέστατα 
άνεκτήσατο τδ λογικόν του, ήτο ή σκέ- 
ψ'.ς ύφ’ ής κατελήφθη κατά τάς τελευ
ταίας ημέρα;, κατόπιν τής όποιας ήρ- 
ξατο άμφιβάλλων περί τοΰ αληθούς τών
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βεβαιώσεων μας, καί παραπονούμενος ί-  
τ(ρ .Λ ί ι ct τ ω  ει^(ορ.εν ιτΜ ζ ε ι-  

χ0ν τά  πράγμ.ατα, ουδόλως φοβούμενοι 
περί τής ισχύος τοΰ λογικοΰ του κα
τόπιν οίαςδήποτε εϊδήσεως. Ανωφελές 
χρίνω να σάς είπω δτι καίτοι έχαίρο- 
μεν άκούοντες αύτδν προπαρασκευαζόμε- 
νον έπί τή ανακαλύψει εκείνη ταχέως 
ή βραδέως έπελευσομένη, ούχ ήσσον προσ- 
επϊθοϋμεν νά τηρήσωμεν αύτδν έν τή 
πρώτη εντυπώσει' διότι ή πρδ; αύτδν 
αγάπη μας μετέχουσά τίνος φόβου δέν 
μάς παρείχε βεβαιότητα τή ; έντελοΰς 
θεραπείας του. Εφ’ όσον γ .ι ι  άν π,ζρετεί- 
νετο ή σιγή μας ένομίζομεν δτι δέν έ- 
βραδύνομεν αρκούντως δπως τώ φανε
ρ ώ σο υν τήν αλήθειαν. £>; έκ τούτου ε- 
σκοπεύομεν νά μείνη έπί τινας μήνας 
ακόμη έν τή έπαύλει. Πλήν ή επιτυ
χία μας δέν ήτο πλήρης' θεία χάριτι 
όμως τδ άπροσδόκητον συμβάν δέν έσχε 
τάς απευκταίας εκείνας συνέπειας, τάς 
οποίας ώφειλε νά έχη·

Διότι μετά παρέλειισιν δυο μηνών ε
σπέραν τινά επανερχόμενος έκ τίνος πλη
σίον κώμη;, καί διάβας έκ τής έπκύ- 
λεως διά τήν καθημερινήν έπίσκεψίν μου 
ευοον εις τήν θύραν τής οικίας τήν κό
μησσαν, ήτις, έν απελπιστική θλίψει, 
μοί άφηγήθη δτι δ σύζυγος αυτής, ο')- 
φεληθϊίς τής σ-ιγμής καθ’ ην αύτη έ- 
λειπεν έγγύθεν αύτοΰ, έςήλθε, ούόέ ή- 
ξευοεν αΰτη ποΰ ύπήγεν, δτι πάντας έ
στειλε τους ύπηρέτας πρδς άνίχνευσίν του, 
άλλ’ δτι λυπηρά προαίσθησις κατείχε τήν 
ψυχήν της. Τδ έμάντευσα καί ήσθάνθην 
θλιβομένην τήν καρδίαν μου. Προσήνεγ- 
κον αυτή τδν βραχίονά μ.ου, δομητικώς 
κατεβημεν τδν κρημνδν, καί ώς έζ εν
στίκτου έλθόντες εις τήν πόλιν χωρίς 
ουδέ λέζιν νά προφέρο>μεν διηυθύνθημεν 
πβδς τδ κοιμητήριον. Απδ τής θύρας δι- 
εκρίνομεν πρδ τοΰ πλουσίου οικογενει
ακού μνήματος άνδρα γονυπετή. Ανε- 
γνωρίσϊμ.εν τδν Παύλον. Σιγηλοί προε- 
βημεν’ φθάντες δέ πλησίον, έκλίναμεν γό
νυ καί ήαεϊς όπισθεν αύτοΰ. Εδέετο καί 
ίκλαιε, άπλανεΐ; δέ οί οφθαλμοί αύτοΰ

ήτένιζον μικράν πλάκα έφ’ ή ; ήτο γε- 
γραμμένον
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Οτε έπαυσε δεόμενος ήνόησε την πα
ρουσίαν ημών, καί στραφείς πρώτον μέν 
έδειξε πρδς ήμάς τήν επιγραφήν, είτα  
θλίβων τήν χεΈρά μ.ας μετά μελαγχολι- 
κωτάτου μειδιάματος^ είπε— Μή άμ.φι-  
βάλλετε, αγαπητοί μου, ιατρεύθην

Καί ΐατρεύθη τωόντι' το)ρα δε ζή φα ι- 
δοδς πατήρ τριών προσφιλών τέκνων, και 
καθ’ έκάστην χύνει δάκρυ καί άποθετει 
εν άνθος έπί τού μνήματος έκείνου' δτε 
δέ συνδιαλεγηται μετά τής συζύγου του 
δέν διαμφισβητεΤ τήν Θείαν Πρόνοιαν, 
αλλά ταπεινδς καί εύγνώμ.ο)ν λατρεύει, 

(έκ τοΰ ΪΓαλικοΰ) Γ. Κ. ΣΦΙΙΚΑΣ.

m a c  η  λ .

Η

ϊ  Μ  Ε  Ν  A  I  Ο  Σ .

I

Οτε δ βίος τοΰ ανθρώπου διερρεεν 
άφροντις καί γαλήνιος' δτε αί θυγατέρες 
τοΰ Λάδωνος ειχον τή.ν δύναμιν νά μ.ε- 
ταμορφώσιν εις κάλαμον τήν αδελφήν 
των Σύριγγα, ής δ Πάν έμμανώς ήράτο' 
δτε ουτος υποκάρδιον έπί τούτο) όδύντν 
αισθανόμενο; ΐστατο  έπί βρυοστεφοΰς τ ί 
νος ό/θης στενών' δτε ή εις κάλαμ-ον με- 
ταμορφο)θεΐσα Σύριγζ κινουμένη ύπδ τής 
ζεφυρίτιδος αύρας, έζέπεμπεν έμμ.ελεϊς τ ι 
νας τόνους επί τοσοΰτον τήν έρωτιώσαν 
τού Πανδς καρδίαν διαπερώντας, ώς-ε ού 
τος ΐν*  ένωτίζηται, δπότε ήθελε, τών 
ήδειών εκείνων φθογγών ήναγκάσθ/ι νά 
κόψη μέρος τού καλάμου έ*είνου, κα-
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τασκίυάσας ές αΰτοϋ σύριγγα καί όνο- 
μάσας αυτήν οΰτ(ο; άπό τοΰ ονόματος 
τή ; αμείλικτου Νύμφης' ό'τε εν ένί λό
γω τα ώτα τοϋ δυστυχούς τ?ίς Λυδίας 
βασιλεως Μίδου, οστις έδονκε τήν προ- 
τιμησιν είς τον Πάνα, άγωνισθέντα μετά 
τοΰ έκηβόλου Απόλλωνος μουσικόν ά 
γώνα, μετεβλήθ/ισαν, προς ποινήν, είς ώ- 
τα  δνου, τότε καί παρθένοι ^ ινοδάκτυ- 
λο ι ανάρπαστοι υπό πειρατών γινόμίναι 
είς έρημους λόχμας βιαίως άπήγοντο.

II

Και τοτε ο μη ερειδόμενος επί τοϋ όγ
κου ^τών χρημάτων υπελαμβάνετο ώς δν 
τ ι  άψυχον εθεωρεϊτο υπό τών Κροίσων 
της εποχής εκείνης ώς έκ πεντελικοϋ μαρ- 
μαρου ανδρεικελον, δυνάμενον κάλλιστα. 
νά έςο)ραιση τας πλατείας τών συνελεύσε
ων των ενομίζετο βλάξ, καί άδιάφορον έ- 
αν εν τή καρδ.οι του ΰπήρχεν ό βωμός 
τών ευγενεστερων αισθημάτων, οίον τοϋ 
ερωτος, τής φιλοΐΐατρίας, τή ; φιλίας. 11 
το πτωχός !

III

Δυς-υχεΐς πτωχοί !
( Παρέρχονται τά Ιτη ταχέα ώ ; άς-ρα- 

πή, οΐχεται άνεπις-ρεπτεί άπιοϋσα ή βα- 
ρύτ'μος νεότης οώδέν άλλο όπισθεν α υ 
τής καταλειπουσα ω ; ένθύμιον τής έν τώ  
κοσμώ τουτω παρόδου της, είμή ολίγα 
καρδιόδηκτα όνειρα, έχεπίκρους τινάς ά- 
ναμνήσεις, ουτω δ ο άνθρωπος άπό τοϋ 
θανάτου είς τήν ζωήν, κατά τό θειον 
Εΰαγγέλιον, μεταβαίνων, άφίησι μόνον νά 
παρέρχεται η δόξα τοϋ κόσμου ! Sic  
transit g loria  mundi !

Λλλ ας αφώμεν τάς παρεκβάσεις. Ω χα- 
ρίεσσα άρχαιότης ! Πώ; καί σύ ή γ ί)ο υ -  
χησασα του; δαιμονίους ημών προγόνου;, 
ών ενεκεν ημείς οί μεταγ-νές-εροι νάνοι σε- 
μνυόμεθα, ήνείχεσο νά έγκλείη,ς είς τοΰ; 
κολπου; σου ανθρώπους τό χρυσίον μό
νον λατρεύοντας j

IV

II εορτή τή<· Δήμητοος έπανη /υρίζε- 
το ποτε εν Ελευσϊνι" αΰτίίθι υπό τ ή ν  άμ.- 

φιλαφή τών αίωνοβ'ων πλατάνων και πευ· 
κών σκιάν συνέρρεον τότε ώραΐαι, βοώ- 
πιδίς, καλλιπάρειοι κορασίδες τή ; Α τ
τικής, λιτήν περίβολήν φέρουσαι, λ υσ ί
κομοι καί άνευ κρωβύλων, λευκαι ώς ιό  
γάλα, άγνοοϋσαι τήν σημερινήν χρήσιν 
ή κατάχρησιν τής παιπάλης καί τών μυ- 
ρούχων ΰδάτων, καί ώρχοϋντο έπιχαρί- 
τως λιγυρώς άδουσαι άσματα έοωτος καιι  ̂ / ' ίανόριας.

Ην ή εποχή ζαθ’ ην έζη πτωχός μέν 
άλλ ευειδής νεανίας, ο ί'μήν η ίμέναιος, 
8ν θα έζελαμβανέ τις άντί παρθένου.

Τα βέλη τής Κύπριδος δεν έφείσθη- 
σαν καί τής καρδίας τοΰ πτο>χοΰ ΐμ ε -  
ναίου, οστις ϊδών χαρίεσσάν τινα  Α τθί- 
δα μελανόφθαλμον έπληγη καιρίως υπό 
τής γοησσης καλλονής της καί είς αμη
χανίαν καί οίονεί άπόγνωσιν περιελθών 
ΰπο τής ίόέας, ότι δεν είχε δι’ έλπίδος 
νά τήν νυμφευθή, μη συναινοΰντος ποός 
τοΰτο τοΰ πατρός της άτε πλουσίου, έρ- 
ρίφθη είς ζοφερΐς σκέψεις μελαγχολίας 
καί λύπης.

0  καλό; μα; Τμέναιος, ΐν*  ή πάντο
τε πλησίον τής λατρευομένης κόρης, πε* 
ριεβλήθη γυναικεία ίμάτια καί άναμιχ- 
θείς εν τώ πλήθει τών κορασίο)ν, με- 
τέβη και ουτο; εις Ελευσίνα οτε τή ; Δή- 
μητρος ή εορτή έτίλεϊτο.

V

Αί παρθένοι αμα έλθοΰσαι είς Ελευσίνα 
ηρξαντο φαιδραί καί αμέριμνοι τού χο- 
ροΰ' ο Τμέναιος ήγάλλετο καί έσκίρτα 
υπό χαράς μετ’ αΰτών συνορχούμενος, οτε 
φωνχί άγριοι καί τραχΓιαι ολίγο) μ α 
κράν αυτών άκουσθεΐσαι, έτάραξαν τήν 
έπικρατοΰσαν γαλήνην χολ διέχυσαν π α 
νικόν φόβον καί σιωπήν.

Αί φωναί έκεΐναι εξγίρχοντο τοΰ στό
ματος πειρατών, οΐτινες, άποσπασθέντες 
εκ τινο; λόχου, ώραησαν εξαπίνης έπί τών
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παρθένων, ας συμπαρέσυραν είς τάς έ· 
φολκίδας των, 'ίνα είς άλλους άγνώστους 
τόπους πωλήσωσιν αΰτάς ώς δούλας.

0  άνεμος έπνεεν ούριος, αί δε κώπαι 
τών έφολκίδο)ν έ7.αφραι ώς πτερόν δι- 
ασχίζουσαι τά διαυγή ΰδατα, μετηνεγκον 
είς έρήμην τινα νήσον τήν πολύτιμον λεί
αν μετά τών πειρατών, οΐτινες, αύτόθι 
μεθ^θέντες, έβυθίσθισαν είς τάς άγκά- 
λχς τοϋ Μορφέως ρογχάζοντες.

VI
Εκοιμώντο.
0  Υμέναιος είς τήν έρημην εκείνην νή

σον καί αΰτός υπό τών πειρατών άντί 
παρθένου άπαχθείς έσκέπτετο πάντοτε 
τίνι τρόπο) τήν έλευθερίαν αυτοΰ τε καί 
τών συναιχμαλώτων του νά έπιτύχη. Ε- 
δειλία, άπελιΟοΰτο ενώπιον τής υπ’ αυτοϋ 
λατρευομένης Ατθίδος, αιδοΰς ερύθημα 
άνήρχετο έπί τών παρειών του ότε 
έπί στιγμήν συνελάμβανε τήν ιΛέαν να 
έμφανισθή ενώπιον της καί τή έξωτερι- 
κεύσνι τόν άγνόν ερωτά του, ετρεμεν ώς 
αμνός υπό τοΰ σφαγέως τό φάσγανον 
οσάκις οί οφθαλμοί του άντίκρυζον τοΰ; 
σπινθηροβολοΰντας έκείνου; τή ; θελκτι
κή; παρθένου, καί οΰδέν άλλο έσκεόα- 
ζε τήν άχλΰν τή ; καταβ.βρωσκούση; αΰ 
τόν μελαχγολίας, είμή μόνον άναλογι- 
ζόμενος ότι εΰρίσκετο πλησίον τής χα- 
ριέσσης έκείνης Ατθίόος,— ή; τό δνομα 
ή ιστορία ούδαμοϋ άναφέρει,— ΰπερ τή; 
έλευθερίο^ τή ; οποία; μυρίας θά εδιόε 
ζωάς αν ειχεν. Εν τώ  μέσω τοΰ λαβυ
ρίνθου τούτου τών σκέψεων, αΐτινες, ώς 
άνωτέρω εϊπομεν, έτάρασσον τήν διάνοι
αν τοΰ δυσέρωτος Υμεναίου, ή σο>τειρα 
σκέψις δέν έβράδυνε νά έπέλθη καί κα- 
ταστήσή εΰδαίμ.ονα τόν δυς-υχή έραςήν, 
όστις, ώ ; άλλο; ’Αρχιμίδης έπί τή ά- 
νακαλύψει του, μετά χαράς άνεκλαλητου 
άνεφώνησεν, e v g o r  ι ί 'ρον.

VII

Τί ευρεν ;
Οί πϊ'.ραταί έξηκολούδουν διά τοΰ βχ-

θέος υπνου των ταράσσοντες τήν βασιλεύ
ουσαν έν τή άνύδρο) έκείνη νησω νεκρικήν 
σιγήν, αί δέ κηλΐδες τοΰ ά»θρωπί'θυ α ί
ματος, άς τά  Ιπί τών θάμνων καί τών 
ερπύλλων έρριμμένα οπλα των εφερον, 
ησαν οί οξιόπις-οι καί άψευδεΐς μάρτυ
ρες τής ώμότητος αυτών.

0  Τμένα'.ος έλυσε τήν σιοιπήν, άνα- 
λογισθείς δέ ο τι ην άνήρ παρέστη ενώ
πιον τής έρωμένης του, προς ·?,ν προέ-
τεινε ν’ άρωσι τά  όπλα τών κοιμοψ-έ-
νων πειρατών καί άποκτείνο)σιν δι’ αΰ
τών πάντας.

Ας άστέρα νέας ζο)ής τήν πρότασιν 
ταύτην τοϋ ΐμεναίου αί συναιχμάλωτοι* 
πάσαι άποδεχθεΐσαι καί έπικροτησαβαι, 
ελαβον χαμόθεν τά  όπλα τών πειρα
τών καί δι’ αΰτών έγκατέλιπον δ.ά παν
τός κοιμωμένους έπί τής έρημης έκείνης 
νήσου τούς άμεtλίκτoυc τυράννους των.

VIII

ί'ίραΐος ώς άγγελος μετά τήν σφαγήν 
τών τυράννων του ό Τμέναιος γενόμενος 
έπέβη μιάς τών πειρατικών έφολκίόων, 
ης άνασπάσα; τήν άγκυραν ϊπλευσε μετά 
σπουδής είς τάς ίος-εφάνους Αθήνας, άς ευ- 
pe βεβυθισμένας είς άθυμιαν μεγίστην έ
πί τή γενομένη άρπαγή τοΰ άνθους τών 
κορα.σίων το)ν, ατινα υπεσχέθη είς τούς 
γονείς αΰτών ν άποδώση, άν τώ έδι 5ον 
είς σύζυγον τήν παρθένον, $ν έλάτρευεν.

Η φαιδρότης τής χαράς έπί τών προ
σώπων τών κατοίκο)ν τής Αττικής εζω- 
γραφήθη έπί τή άπροσδοκήτο) τούτω ά- 
κούσματι τή ; σωτηρίας τών καλλίστων 
κορών των, οί δέ γεννήτορες τής προσ- 
φιλοΰ, τώ  Ι'μεναί^ παρθένου άσμενοι ά · 
πεδέξαντο νά συνδέσωσιν αΰτήν διά τοΰ 
γάμου μετά τοΰ σωτήρός της.

Εξαλλος υπό χαράς κατας-άς ό ΐ -  
μέναιος άπέπλευσεν αυθις μετά τινων αν
θρώπων είς τήν έρήμην εκείνην νήσον καί 
λαβών μεθ’ £αυτοΰ τάς εΰοφθάλμους π αρ
θένους υπές-ρεψεν είς τήν Αττικήν, ένθα 
νυμφευθείς τήν ίσάγγελον έροιμένην του, 
’έζησε μ ετ’ αυτής τοσοΰτον ολβίο);, ώτ®
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τ ’ δνομά του φϊμισθέν υμνήΟη, αύτδς δ’ 
έπί τέλει άπεθεώθη, λατρευόμενος ως θε
μελιωτή; καί προς·άτ'Λ; τών γάμων.

Ε*τθτε είς γαμήλιους πα«Αγύρεΐ{ κχί 
έθιμα (ΰμέ*αια) εθυον αΰτώ ΰπδ τήν μ ;-  
λψδίαν θελξικάρδιων ΰμνων άνθη, φέρον- 
τες πρδς ώραϊσμδν κ*1 τήν εικόνα αύτοΰ.

Εζωγράφουν δ’ αΰτδν νέον ώρχΐον, ές-εα- 
μένον δ ά  ς-εφάνου έξ άμαράκου, φέροντα 
χρυσόχρουν περββλήν και κοατοΰντα άν4 
χεϊρας δα.δα.

I X

Καί εΐχον δίκαιον' διότι δ Ϋμέναιο; 
δέν έπεδίωξε τδν γάμον ώ ; μέσον η 
δονή;, κτηνώδους τεκνοποιία; και άμοι-

βαίας έντεΰθεν διαφθορ*;, η τι; U  τή; j. 
ς-ίας τοΰ οίκΟυ ώς έκ πηγή; μεμολυι- 
μένη; διοχετίύεται εΐ; «παν τδ κοινο>- 
νίκδν σώμα, διαφθείρουσα δέ και διαλύ- 
ουσ* κατά πρώτον τδ ήθικδν τή ; οικί
α ; πρόσωπον, διαρρηγνύει δι’ αύτοΰ τού
το·.» πάντα άλλον δειμδν, καΟ ς-ώτ* τν;ν 
κοινωνίαν αγέλην ζώων, $ν τδ σιδηροϋν 
μονον τοϋ δεσποτισμοΰ μας-ίγιόν δύνχ- 
τα ι να t9-jvyj, άλλ έπεδίωξε την είκόν* 
και τδν τύπον τοΰ ήθικοΰ γάμτυ, τήν 
συνταύτισιν δύο ψ.»χών πρδ; ήθικδν τίλο;, 
και εν ενί λόγω την συναίνεσιν τών συζύ
γων πρδ; έκπλήρωσιν τοΰ ήθικοΰ νόμου, 
οΰχί δέ τήν άπλήν δύο σωμάτων συνένωσή.

A .  I I .  Β λ α χ ο χ ρ ι ϊ τ ο ; .

Ο ί

h Ε
ΚΩΜΩΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΙ.

ΠΡΟΣΩΠΑ.
Ταγματάρχες ΟΡΛΑΝΔΗΣ | άττο’μαχο. • ΚΑΡΟΛΙΝΑ δυγάτνιρ το3 Ταγματάρχου^

Α-χ*γό{ ΡΙΝΑΛΔΗ2 j ουνταξ.οδχοι. j  ΑΛΦΟΝΧΟΣ «ιός τοΰ Λοχαγού.

·*: *

Δωχατην ιν ττι οικία toy Ταγματάρχου ue 6ύραν 
έν τω μ,ίσω και δύο παριπλίύοου;. έττι ττ,ς 
τραπ*ζ·«ς δ ιςια  τοΰ 7j9otcoio5 έφτοαβρίδις και ζβυ- 
γος διόπτρων θαλαίΑκαθης μεταξίντ, έττί τίνος κα- 
ρεγλας.

Σ Κ Η Ν Η  Α ’.

Η  ΚΑΡΟΛΙΝΑ μό*ι\ θ ιω ροΰσα  ex 
τοΰ  π α ραθ ύρου  πρύς τ ά  ί ζω .

ψ ί, ψ ί !Ιδού τον . . . .  π λησ ιάζει.
(«λοϋαχ αύιβν). Ελα έπάνω, είμαι μόνη 
(ϊποοΰριτ*! έ* τοδ πΜΐίύρου). Υ) ! δέν πε
ριμένει νά τοΰ τδ ε:πώ δύο φοραϊς ! , .

Αλλα ε’ς τδ έςής ;  . . . δταν μία κόρη 
συχνά πυκνά εΰρίσκεται μόνη μέ τδν ε
ραστήν της, δ έραστής ’γλίγωρα τήν λη
σμονεί,

Σ Κ Η Ν Η  Β \

ΑΛΦΟΝΣΟΣ χα ί  ή a r a .

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Ω ! Καρολίνα μου, πόσον καιρόν έχο- 

μ ΐν νά Εδωθώμεν.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

© ΐλ ίΐ; νά ειπης πόοον κχιρδν εχομεν
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νά συνομιλήσωμεν, διότι βλεπόμεθα καθ’ ή
μερα'’.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
ίίρ α ΐα  βλεπόμε1)*' άπερνώ τουλάχιστον  

δώόεκα φοραϊς τήν ημέραν άποκάτω άπδ 
τά παράθυρά σου, ένώ μέ δέρνει τδ δρι- 
μύτερο ψΰχος κα ί τετράγω νη βροχή, καί 
συχνά δέν βλέπω παρά τδ χεράκι σου 
όπου τδ σηκόνεις ένώ ράπτης.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Και τ ι πταίω  έγώ αν δ πατέρας μου ' 

απανίως έκβίίνη εις τδν δρόμον, καί 
ηναι ο πλέον ακοινώνητος άνθρωπος; Εί
μαι ηναγκασμένη νά κάθημαι ολην τήν 
ημέραν και νά άναγιχώσκω εφημερίδας 
πολυ παλαιά ;, τάς δποίας μοί στέλλει 
η μοδις-α μου άφοΰ τάς μετεχειρίσθη εις 
δίπλωμα φορεμάτων. Αλλ’ άς μή χά- 
νωμεν στιγμάς τόσον πολυτίμους εΐ; π α 
ράπονα καί επιπλήξεις. Εχω νά σοί δώ- 
<?ω καλάς καί κακά; ειδήσεις.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.'
Ιν’ έ)ώ .

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Ο τατήρ  μου εχει ενα φίλον εξηκον

ταετή κα ί άπεφάσισε νά μέ δώκη σύ
ζυγον ε ΐ; αύτόν.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Μπα ! αύτή είναι ή καλή εί'δησι; ;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Οχι, αύτή είναι ή κακή. Σήμερον δ- 

μω; έλάβομεν μίαν επιβολήν μέ μαύ- 
ρην σφραγίδα' δ γέρων απ ίθανε ,  καί δέν 
δύναμαι πλέον νά τδν νυμφευθώ.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
 ̂ 0  Θεος νά τδν άναπαύση, καί διά 

"«ρα νά μή τδν άνας-ήση. Τδ ίδιον σχεδδν 
«Ήβη καί εις εμέ. 0  πα'τήρ μου προσδιώ- 
Ρ'·σΐ διά σύζυγόν μου μίαν κόρην συμπο* 
λιτιδά του π ιλυ  πλουσίαν, καί χωρί; νά μέ 
ενοποίηση ειχεν ήδη ετοιμάση τά  πάντα, 
^ατ εύτυχίαν ή κόρηέφυγε μ ’ ενα άλλον.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Κατευόδιον. Λοιπδν καί οί δύο ειαεΟα 

ελεύθεροι.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Ελεύθεροι ; .έγώ βέβαια δέν ε ία α ι ε 
λεύθερος. '

ΖΛΚ. ΑΝΘ. ΕΤΟΣ Λ.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Ελα δά, άρχοντόπουλο, μή φιλονεική; 

τ&ιρα περί δνου σκιάς. Γνοιρίζω δτι σέ 
εχω άλυσίδετον, καί δέν εχω διάθεσήν 
να σοί δώσω τήν άφεσιν, διότι καί έ- 
Υω χωΡ1? ν* εννοήσω έμπερδεύθην 
εί; τά ; ίδ ιιά ς  σου.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Τωρα δμως πράγματι είναι καιρδς νά 

μας στέψη μέ ρόδα δ ΐμ ένα ιο ;. 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Τωόντι, άν οί πατέρες μας έσκέπτοντο 
ώς σκεπτόμεθα ημείς.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Αλλ άφοΰ δ σύζυγός σου οπέθανε καί 

ή σύζυγό; μου τώκοψε λάσπη, ποιον άλλο 
έμπόδιον μ ένε ι;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Δεν ήξεύρω, νομίζω δμως δτι τά  δύο 

γερόντιά μας ‘σάν κάπως νά μή παρα- 
συμφωνοΰν.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Αλλ έχρημάτισαν συστρατιώται. . . 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Μάλιστα.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Καί οί δύο τώρα είναι απόμαχοι. 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Ναί.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Ομιλοΰν καί οί δύο εύχαρίστω; διά 

τα ; εκστρατεία; των.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Ω ! βέβαια.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Καί διά τάς ερωτικά; περιπετείας των.
ΚΑΡΟΝΙΝΑ.

Καί δ ιατί ό'χι ; Καί τώρα ακόμη δ 
πατέρας μ.ου γλυκοκυττάζει τάς ωραία; 
νέας, ενίοτε μάλιστα καί παρά πολυ. 

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Λοιπον είναι έν πληρέστατη αρμονία.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Ίπαρχουν δμως καί κάποια προσκόμ

ματα. ό  πατήρ μου έφθασεν εις τδν 
βαθμόν Ταγματάρχου, δ ί δικό; σου μό
νον εις έκεΤνον τοΰ Λοχαγοΰ, δ πατήρ 
μου φερει εις τήν κομβιοδόχην τής σ ;ο -
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λης του έ'να σταυρόν, δ ϊδικός σου δχι' 
δ ίδικος μου είναι πλούσιος» 5 ιδικος σου 
πτωχός, όλα  ταΰτα  συγχίζουν την ι
σότητα, αποσυνθέτουν δέ καί απομακρύ · 
νουν τάς ψυχάς.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Αλλά καί οΣ δύο είναι τίμ ιο ι.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Βέβαια. Αλλ’ ό πατήρ μου έδάνεισε 

χρήματα εις τόν ίδικόν σου, καί τοΰτο 
κακώς ηχεί εις τά  αυτιά τής φιλίας.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Κ αι είναι πολλά ;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Πεντακόσια δουκάτα μέ Σ]μα.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Αναμφιβόλω; ή πληρωμή 0ά τοΰ ά- 

ποβή ολίγον πικρά.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Εσχάτως δ λοχαγός ήναγκάσθη νά α
φή στ τό ώραΐον τοΰτο οίκημα, καί νά 
λάβ/ι άλλο μετριώτερον.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Λεν τόν μέλλει δμως διόλου.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Σοΰ τό πιστεύο), υπέφεοεν δμως ο

λίγον δταν είδεν δτι δ πατήρ μου τό ε- 
λαβεν υπ’ ένοίκιον καί έπλήρωσεν ευθύς.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Ε ! εγώ φρονώ οτι προ πολλοΰ τό 

έλησμόνησε, άφοΰ_ε!ναι πάντοτε άφγιρτ,- 
μένος.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Ώ ! ώς προς τοΰτο ’πάρε τόν ενα καί 

κτύπα τόν άλλον.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Κάποτε συμβαίνουν σκηναΐ ώραιόταται.
' ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

0  ενας ήμπορεΐ νά χρησιμεύσει πα
ράδειγμα τοΰ άλλου.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Προ τινών ημερών δ πατήρ μου ητο κα

κοδιάθετος καί δεν ήΟίλε νά έξελθη Προς 
τό μεσημέρι δμω; ένδύεται πλήν δεν εκ
βάλλει τήν σκούφια, καί ουτω καταβαί- 
νει εις τόν δρόμον. Τον άπαντα είς φ ί
λος τΓ,υ καί τώ λέγει' εοί ! καί πώς; δι· 
α τί μέ τήν σκούφια ; 5 πατήρ μου τοϋ

άποκρίνεται' δέν αισθάνομαι τόσω καλά κ*ί 
δέν θά εκβω σήμερον άπό τό ‘σπήτι δ· 
λην τήν ήμέραν.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ. '
0  ίδικός μου έκόλλησε πλησίον -τοΰ 

κώδωνος της οικίας μας h  χαρτίον έπί 
τοϋ οποίου έγραψεν’ « Ε άν ο η μ ά γ η ΐ  Λ!ο 
» yoQdc χαί δ ε ν  d v o l f y  7) $ ύ ρ α ,  ό Ταγ· 
* /ια τά ρ χ η ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  ε ις  ζην ο ικ ία ν  «, 
Πρό δλίγων ήμέρών ερχεται αδτός δ ί 
διος, καί σύρει τόν κώδωνα" δ υπηρέ
της δέν ήκουσεν άμέσως, δ π ιτή ρ  μου 
άναγκώσκει τό έγγραφον καί λέγει καθ’ 
εαυτόν, «δ Ταγματάρχης δέν είναι εις 
τήν οικίαν»’ καί άναχωρεΐ μέ τήν με- 
γαλητέραν άπάθειαν ! μάλις-α, κύριε.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Εξαίρετα I δ πατήρ μου δέν θά εκαμνί 

καλλίτερα.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Ω ! μή σέ μέλλει, καί οί δύο τά  χέ- 
ρΐα δίδουν.

' ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Καί διά τοΰτο λέγω δτι δέν θά ητο 

δύσκολον νά σέ έπισκέπτωμαι κάποτε 
κρυφά, κρυφά.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Α λήθεια ; δέν θά άπεράσετε δμως εις 

τό δωμάτιόν μου.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Κ ϊί δ ιατί ο χ ι; επί πολλά ετη κ«* 
τώκησα έδώ καί γνωρίζω δλας τάς μυ- 
ς-ικάς έςόδους.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ, 
όχ ι, τοΰτο δέν είναι πρέπον καί δέν 

θέλω.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Αφες με τοϋλάχις-ον νά ϊδω πώς δι- 
ηυθέτησες τό δίυμάτιον.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
ΩI τοΰτο μάλις-x σοί τό έπιτρέπω· 

(ivot'^ei τ ΐν  βύραν τοϋ £ω[Λ»τίοι> τη ;) ,

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
(Πιρ* τ̂ ν θΰρ»ν το3 Sajiatiou). Εκεί OJIO 

τό παράθυρον ειχον τό γραφεΐόν μου.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

Καί τώρα εχω τό τραπεζάκι or.o'J
r fρα,-τω.
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ΑΛΦΟΝΣΟΣ. ΚΑΡΟΛΙΝΑ,

’Εκεί απέναντι έκρέματο ή ε'.κών σου. 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ

Και τώρα κρέμαται μ ία σκούφια 
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

’Εκεί ήτο ή βιβλιοθήκη μου.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Καί τήν βιβλιοθήκην μου δλην δύνα
μαι νά τήν περιλάβη τό κάνιστρον δ 
που θέτω τά  εργόχειρά μου.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Προσφιλής Καρολίνα ! Το δωματιον 

τοΰτο εΐναι μικρόν, άλλ αν ήδυνάμην νά 
κατοικήσω είς αύτο μέ σέ. . . .

ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
Τότε θά ήτο παλάτιον. ’Αλήθεια ; 

(ιΐ£ω>ι*ώς )
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Θά ήτο παράδεισος.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Κ αι, κ*1 . . · καί δτι σοϋ κατεβάση ή 
εξημμένη φαντασία σου ! Λεν θέλεις τωρα 
νά ίδής και τήν βιβλιοθήκην τοϋ πατρός μου; 
(ά«ί·γιι την ά.τικρυ βΰριν).

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
( ΐλ ’ιτω* ε«>.)’Αλλ’ έδώ, βλέπω, ελαβον 

χώραν μεγάλαι μεταβολαι Η οπλοθήκη τοΰ 
πατρός μου έσκέπαζεν δλους τους τοίχους.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Κ αί τώρα οί ποντικοί τρώγουν τόν 

Καμέρρα καί τόν Κιαρη . . . Ω θεέ μου ! 
κάποιος άναβαίνει . . .  μή είναι ο πατήρ 
μου; πώς άπό τώρα Ιπιστρέφει; . . .

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 
Ποΰ νά κρυφθώ ;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
Νά κρυφθής! εντροπή·

Σ Κ Η Ν Η  Γ\

Ο ΛΟΧΑΓΟΣ χ α ϊ  ο ί  άνω .
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

(« 1 * irfος την κ^ρο)ίν*ν) ό  πατήρ μ.ου!.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ, 

προς τον Αλφονσον) Καί διατι λαμ - 
βά.ομεν σήμ.ϊρον αΰτην την τιμήν ;

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Τί βλέπω ! ή Κυρία Καρολίνα έπισκέ- 

πτετα ι τόν υιόν ρου;

Τί εννοείτε, κύριε Λοχαγέ ;
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Πρέπει νά τό δμολογήσω, με δλον τό 
σέβας, ή διαγωγή σας αυτη μοϋ προ
ξενεί εκπληξιν. Μία κόρη επισκέπτεται 
ενα νέον είς τό οίκημα του ; . . μέ συ^ 
χωρεΐτε άλλα . . .

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
{βι·I* Ίτρος την Κ *ρΛ ίν«ν). Δέν τό έννό' 

ησες ; νομίζει δτι είναι σπήτι του.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Μέ συγχωρεΐτε, κύριε Λοχαγέ, ποτέ 
δέν θά εκαμνον τοιοϋτον άνάρμοστον δι
άβημα·

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Λοιπόν ήλθετε έδώ έκουοίως. Μοϋ κακο

φαίνεται, τοΰτο είναι ακόμη χειρότερόν»
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Αλλά σείς, πάτερ μου, ήλθετε έδώ · . ·
ΛΟΧΑΓΟΣ, 

ΐ ϊλ θ α  έδώ είς κακήν ώρ*ν κατα την 
γνώαην σ α - ,'ε ! τοΰτο τό καταλαμβάνω !

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
0  κ· Ταγματάρχης οέν είναι είς τήν 

οικίαν
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Καί ή άρχοντοποϋλα εδώ ωφεληθη απ) 
τήν π ερ ίς-α σ ιν , καί μία νά δώση δ Θεός 
καί είς τό ‘ σπητι τοΰ έραιτοϋ της· 
Σας τό ξαναλέγω, δεν είναι καλα πράγ
ματα  αυτά, δέν πρέπει νά γ ίνω ντα ι. 
Λιά τώρα εγώ σιωπώ* άλλά νά μοϋ κά· 
μης τήν χάριν ‘μμάτια  μου (^?»i ^  Κ*“ 
ρ5λίν»ν) νά φύγης ειιθυς ευθύς.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Ίτρ*ζ τον Αλκίνοον) Τούτο εινε πολυ 

προσπάθησον νά τόν έκβαλης άπο την α 
πάτην. ι̂ϊοίρχιτ*ι ·ΐζ το £ωα»τιον ττς)

Σ Κ Η Ν Η  Δ.'
ΛΟΧΑΓΟΣ χα ί  ΑΛΦΟΝΣΟΣ. 

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Ε φ υγε ;

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Μάλιστα. Σάς βεβαιώ δμως, πατερ μου, 

δτι έκακομεταχειρίσθητε, έφερθητε πολυ 
σκλη'-ώί πρός τήν κυρίαν Καρολίναν.
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ΛΟΧΑΓΟΣ.
Κακό δικό τη ;, άφοΰ μίαν φρόνιμον 

συμβουλήν ενό; γέροντο; τήν έκλαμβά- 
νει ώ ; προσβολήν.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ. .
Αλλα, πατερ μου, δέν εΐμεθα εί; οικί

αν ίδικήν μα;.
ΑΟΧΑΓΟΣ.

Η ι'Ίtκν) μ α ; είναι, ή νοίκι πληρόνο- 
μεν, το ιδιο είνε· Εν συντ^μω, δέν θέ
λω πλέον νά γίνεται λόγο; περί τούτου.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Ιίαλλιστα. Εν τούτοι; έγώ πηγα ίνω ·..

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Καί ποϋ ; . .  . θά μείν/,ς έδώ, δέν 

βγαίνει; από τό ‘σπήτι.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ. 

ί ί  . με μεγαλην μου ευχαρίστησή. 
λ ΛΟΧΑΓΟΣ.
Α ! ήθελε; νά ‘πόί; ’ξοπίσω, ε ; δ 

πατέρα; τη ;  ̂δέν είνε ‘σπήτι, 0.̂  { 0ί.  
πόν ήθελε; νά π ? ; νά κάμη; συνανα
στροφήν, καί δέν σκέπτεσαι τήν δπό- 
ληψ ίσου καί τά  καθήκοντα προ; τήν 
σύζυγόν σου ;

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Συζυγον ; Αλλ έγώ δέν έ'χύ) σύζυγον

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Αδιάντροπε ! Αύτή λοιπόν ειναί η αν

ταμοιβή αου δι* τού; κόπου; καί τά ; 
9?οντιδα; μου νά σοϋ ευρω γυναίκα πλου- 
G’-av κ *ί ώραίαν ; Υποκρίνεσαι λοιπόν διά 
να <*πατήση; μίαν έντιμον κόρην.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Αλλ οχι, Αγαπητέ μου πάτερ. . . .

ΛΟΧΑΓΟΣ 
Σιώπα. Μέ πνίγει ή χολή. Χ *ίρω g- 

τ ι τυχαίω ; έμαθον δτι δ Ταγματάρχη; 
σήμερον είναι απών. Είχαν χρέος νά σώ
σω τήν τιμήν τη ; θυγατρός Ινός συμ | 
πολεμιστοϋ μου, ένώ ό υιό; μου προσ- 
παθή νά τή ; τήν άρπάση. Θά μοΰ κά- 
μΤ<ί λοιπόν τήν χάρι, ‘ μμ *τ άκια μου, νά 
μνΐ Χΐνηθ?,; άπ έ^ώ.

ΑΛΦΟΝΙΟΥ,
Οπω; αγαπ«·ε.

ΛΟΧλ Π 2.
Ν*ί, το δ ιχτάτιω · κχι δ·.α νά ή χ ,ι

* »

άσφαλης, θα σε κλεισω εί; τδ δω* 
μάτιόν σου.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Εί; τό δωμάτιόν μου ; !

ΛΟΧΑΓΟΣ.
ΪΝαί, ναι, καί μή μοΰ γυρίζ^; λόγο. Μάρς.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Αλλα πατερ μου, δι ευσπλαχνίαν.

ΛΛΧΑΓΟΣ.
Μή μοΰ άντιλέγης, σοΰ είπα. Μέ ’ξεύ- 

ρείς. (άτιιλώ* aurovj
Α ιΦΟΝΣΟΣ.

Ει; auto τό δωμάτιον ;
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Ναι, ναι, εί; αΰτό, θά ευρνις αρκείά 
βιολιά και δεν ενοχλείσαι.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
£- ! ω ; προ; τοϋτο είναι περιττόν, δέν 

ενοχλούμαι.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Aomov έμβα
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Α λλ’ άφοΰ τό θέλετε- . . .
ΛΟΧΑΓΟΣ.

A I μα δεν άκοϋς ! πρόσεξε μή χά
σω τήν υπομονήν 1 Ελα ’γλίγωοα, μέσα.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 
Μέσα, και ό θεό; βοηθό;.(·;οέρχιγ»c ιϊς 

τ& ί ω χ ί τ , η  τ ϊ . ζ  Καρολίνας. 0  Λοχαγδς 
την Ουρχν *%\ οάλλεί το xXttSiov εις τό 6υλά*ιον του).

Σ Κ Π Ν Π  Ε'.
ΛΟΧΑΓΟΊ μ όκ ο ς  

Εάν έφερόμην διαφορετικά δ Ταγ
ματάρχης θά επ.στευεν δτι έγώ υποβο
ηθώ τόν υιόν μου νά άπατήσ·/] τήν κό
ρην του. 0  Θεό; νά φυλάξη. Είμαι πτοι- 
χοτερο; του, είμαι απλοΰς Λοχαγό;, δέν 
εχω παρασημα, αλλ δέον άποβλέπει 
τήν τιμήν προκαλώ καθ’ ενα. Εχω σή
μερον νά τελειώσω πολλά; υποθέσει; μου, 
α λ λ ι ποιο; ηαπορ-ΐ νά μέ βίβχιώσ?) δ* 
τι έκεΐνο τό διαβολόπαιδο δεν θά συν · 
τ ίίψ η  τήν κλειδαριά καί δέν θά υπά- 
γη· εί; την κοπελλα ; Οι έρασταί ώ ; έ
πί τό πλειττον ϊχουν δαιμόνια. Κ αλ
λίτερα νά κχθήσω εΐ; τό ‘ σ π ίτ ι. (άιτο?ύ-
• Τϊΐ τίν στολήν χαί φοριΓ τίν βιλαμloSiiτα, ' ά-
πίΟ/των τ ίν  ατ3λήν ottju r.T-j ΐ  βαλαμιοβής).
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Α  ! εδώ εΐνε καί έφημερίδες (?λ·*ων ίπ ι  
τις τραπί^Ο Πολύ καλά. Σήμερον εφθα- 
οε τό τα/υδρομεϊον. Ευθύ; θά τά ; ά- 
ναγνώσω. (λχα€ά»«ι !*>”  ecf*atptS* χ*ΐ <ρορ«Γ 
•ti eic'i τ ι ς  τραπίζτ,ς xii/eva ί ίο π τ ρ ι)  ύ !  ώ !

ώραϊον. Τι διάβολο επαθαν τά  ‘μμά- 
τια  αου σήμερα καί δεν ήμπορώ νά ί- 
δώ μέ τά  δμματοϋάλλια μου ; Κ αλλί
τερα βλέπω χωρί; αύτά, ου ! πολύ κα- 
Οαρώτερα βλέπω χωρί; ομματοϋάλλια. 
(*ά8ητ»ι «* ?*  το παρά9ν?ον στρίφων τ*  ίμγ* 
πρός ττιν 0υραν, x»i αν»-) ι-ώ τ ιΐίΐ την ϊφγια«ρίΧα)

«Τά Κράτη έστειλαν πρέϊβυν προ; :όν 
βασιλέα τή ; Πολοινία;» ή έτρελάΟη δ 
έφημεριδογράφος, η έδαιμονίσθησαν τά 
Κράτη. Επρεπε τώρα νά μένουν ήσυχα 
διότι εί; τήν Πολωνίαν τ! ‘μποροΰν νά 
τού; κάμουν·, (*νη>νώσχι,) «Νέο: Δόγη; 
έξελέ/θη έν Βενετία » Διάβολε ! τοϋτο 
δέν ‘μπορεί νά γίνη. Π ίλιν θά έχωμεν 
πόλεμον. (άν»γινώσκιι) « ΙΙρχισαν έκ νέου 
αί έκκρήξει; τοϋ Βεζουβίου.» Τοϋτο μά 
λίστα  π ιστεύεται. Είναι δμως ευτύχημα 
διά τόν γερο-Βεζούβιο δτι κάθηται ά- 
πλώ; έπάνω εί; θειάφι. Εάν έπλάκονί 
χρυσάφι τώρα προ πολλ^ϋ θά ητο ανε
σκαμμένο; γύρω, γύρω. (ϊναγινώο*ων) Ου ! 
ου ! άλλ’ εί αί π:ρίεργον !

Σ Κ Η Ν Η  Σ Τ .’

Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  χ α ί  ό  ά ν ω .

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
(ΐλ-η !5ών τον Λ 5χ*-{όν, itpoSstivti π«ρ·χτ5ηρών μ ί- 
0.1 ο«νιλλ*γα«τικΑ * τί,ν 'οποίαν χρατιΐ) Ναι, 
ναι, ή συναλλαγματική αυτη έξέπεσε, 
καί σήμερον ει^ε ή ίμέρα τή ; πληρώ· 
μ ή ;- θά ϊδω τώρα άν δ παλαιό; συ
στρατιώ τη; μου παρουσιασθή. Εάν έ- 
σύναξε τά  χρήματα, δέν αμφιβάλλω  
παντελώς, διότι ει^αι τίμιος άνθρωπος, 
(βάλλιι ι ίς  το βυλάχιο’* tou την e<jv*XX*fu.*tt»Vv)

Οπω; δήποτε πρέπει νά τόν περιμείνω 
εί; τό Γσπήτι. (ά^ Χ ύετ* ! τί,ν του, Τ.Ί ά-
ro8iT«t etc! τίνος *αρίγλ*ς, χ ι ι  ζ ϊ ΐτ ι ϊ  την 9»λ*- 

μιοδΐτά τ» ι) . Μά . . . · ποϋ είναι ή f d y j r a  

μου ; . . (ffteiru τον λοχ»γό»), ! ποιο; κά- 
θηται έκεΐ; Δούλος σας ταπεινότατο;, κύ
ριε Λοχαγέ

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Α ! ά ! καλώς ώρίσατε, κύριε Ταγμα- 

τάρχα.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Καί εΐσθε πρό πολλοΰ έδώ ;
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Πρδ ενός τετάρτου τή ; ώρα;.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Νομίζω δτι δέν θά ές-ενοχωρήθητε.
ΛΟΧΑΓΟΣ, 

δ χ ι, δσάκι; είμαι ‘σπήτι μου συνει- 
θίζω νά φορώ τήν ρ ό μ π α  μου .

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ?.
Διάβολε! εΐσθε λοιπόν εί; τό σπή- 

τ ι σα; ;
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Α ! χά, χ ά ! Βέβαια, κ. Ταγματάρχα. 
Δέν γνοιρίζετε πλέον τό δωματιόν μου , 
Συχνά έλαβα τήν τιμήν να σα; ΐδω έδώ. 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Σα; ζητώ λοιπόν μ υ α ίκ ι;  συγγνώ

μην. Τόσην πεποίθηοίιν εΐχον οτι ήλθον 
εί; τό ‘ σπήτι μου, ώστε άφϊίρημένο; ως 
ήμην έξεδύθην τό φόρεμά μου.

ΑΟΧΑΓΟΣ.
Δέν βλάπτει- Γνωρίζω άπδ μικρά μας 

πόδια, πώς είσαι άφηρτμένος.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Α ! μά τοϋτο είναι πολύ ! (?»Ρ·> CJ- 
λην Τί5 λοχ*γοΰ άντΐ τίς ίΧιχτ.ς του). Κ αι π® 
λιν παρακαλώ νά μέ συγχώρησές. 

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Αφησε τά χοιιπΑ ι^έντα ,  φίλε μου. Κα* 

θήσατε, κ. Ταγματάρχα. Εί; τόν κόσμον 
τώρα συμβαίνουν πράγματα θαυμασια- 
Πρό δλίγου άνεγίνωσκον τήν έφημεριδα. 
Ανηγέρθη πάλιν ή δημοκρατία τή ; Ενετια;· 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Μπ3. διάβολε 1

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Βέβαια, βέβαια, έξελέχθη νέο; Λόγη;. 

Παρατηρήσατε, (τώ SiSt·. τήν ίφημ.ρίΧ*). 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Μέ συγχωρεΐτε. Η εφημερν; αυτη είναι 
τοΰ 1 77 5 .

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Αλήθεια ! ά ! άλλα τότε τδ πράγμα 

| διαφέρει.
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ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Κ ατ ε*ε'·νους τού; χβόνους.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Βέβαια, εκείνον τον καιρόν ύπήρχον 

πολλά άλλα πράγματα.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Πώς σάςετυχε η παλαιά εκείνη έφημερίς;
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Κύριος οίδεν, ίσως τήν έρριψεν έ δ ώ  
ο υιός μου.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Μία έφημερίς εις τήν οποίαν άναφέ- 

ρονται έργα τ ί ;  έποχής μας μου προ
ξενεί συγκίνησιν.

ΛΟΧ \ΓΟΣ.
Τα δακρυα μοΰ έρχονται είς τά μμά- 

τ ια  δταν τήν διαβαζω.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Ανθρωπος ώσει χόρτος at ήμέραι αο- 
τοΰ, λέγει, φίλε μου, δ Δαβίδ.

ΛΟΧΑΓΟΣ 
Καΰμένοι χοδνοι ποϋ εΙσΟε ; Τότε έ- 

ζούσαμεν ευχαριστημένοι.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Καί τώρα δυσ*ολα ήαποροΰ'χεν νά 
ζησωμεν με μόνην τήν σύνταξιν.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Π, πολυ δύσκολον. Πρέπει νά περι

οριστή κάνεις, καί ετση έκαμα εγώ. Τώ 
καιρώ έκείνω έπινα άδολο κρασί, τώρα 
το πίνω νερωμένο" τώ καιρώ έκείνω έ- 
καπνιζα ποΰρο  καί τοιρα καπνίζω προ- 
στυχότατον καπνόν’ τώ  καιρώ έκείνω 
έφοροΰσα ρό μ π α  μεταξωτή, τώρα πρέπει 
νά ευχαριστηθώ μέ τήν μάλλινη.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Οσω διά τήν ρόμπα  σου δμως σφάλ

λει,, όιοτι, ως βλέπω» είναι μεταξωτή.
ΛΟΧΑΓΟΣ 

(Ε*β*(ΐβος -ταραττριΓ τήν 0*λ*|Λ«σβήτ») Τω
όντι είναι μεταξωτή !

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Κ «ί αν δεν άπατώμαι είναι ή ίδικήμου.

ΛΟΧΑΓΟΣ 
ί ΐ  ! τοΰτο Οά είναι διαβολικό. Πώς 

μοϋ ετυχεν ή ρόμπα ooy;
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

(r .ptSx«™v) Καί δμω;, κύριε λοχαγέ,

μοί φαίνεται δτι εΰρίσκομαι εις τήν 
οικίαν μου.

ΛΟΧΑΓΟΣ 
Καί |0ά ήτο δυνατόν !

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Σ κεφθίτι καλά’ προ δκτώ ήμερων 

ηλλαςατε οίκημα, και αν δέν άπατώμαι 
εγώ έλαβον αύτο υπ’ ένοίκιον.

ΛΟΧΑΓΟΣ 
11 ! ναι, εχετε δίκαιον. Σάς ζητώ  

χίλια ις φοραΐς συγγνώμην.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Δεν πειράζει I τδ γνωρίζω δτι πάντο
τε είιθε άφηρημένος.

ΛΟΧΑΓΟΣ 
Μά τοΰτο είναι παρά πολυ ! εγώ 

'.ίς ξένο ’σπήτι, νά φορώ ξένη ρόμπα ! 
ί ϊ  ! είν έντροπή. ((*Χΰιτ«ι την 8αλ*μίο6ϊ,τ« 

(popgi iflv ς·ολτ,ν του ταγα*τάρχου),

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Είναι περιττόν νά στενοχώρησα^ φ ίλ -  

τατέ μου, μάλιστα χαίρω πολύ δτι εις 
αδτήν τήν σύμπτωσιν χρεωστώ τήν 
έπίσκεψίν σου.

ΛΟΧΑΓΟΣ 
Καί χωρίς τοΰτο θά εκαμνα τδ χρέ

ος μου
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ϊσως λέγετε διά τδ Σ/μα τών πεν- 
τακοσίων δουκάτων ; Δέν είναι δά καί 
τόση βία.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Καλέ τ ί λέγεις ; Σ[μα ;

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Δέν ένθυμεΐσαι ; προ εξ μηνών. ΙΪ 

σύνταξις δέν έπληρώθη, τό έπιτήδευ- 
μα δμως έπληρώθη καί έλαβες άνάγκην 
χρημάτων.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
(κ,τυίτων τό μίτωττον του) π ! άποθήκη ξε- 

κουτιασμάρας’ ώ βαβυλωνία ! Αλήθεια, 
άλήθεια. Καί πότε είναι ή πτώσις;

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Σήμερον.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Σήμερον ; A ! καί πάλιν νά μέ συγ

χώρησές, τρέχω είς τήν πόλιν καί εΰ- 
Οιι; σοΰ φέρω τά  χρήματα.
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ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Λεν εχω βίαν, εχεις έπειτα τάς ή- 

μέρας τ ί ;  μαχροθυμίας, ώς λέγουσιν οί 
έμποροι.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Δέν τ ’ ακούω αΰτά. 0  λοχαγός Ρι- 

νάλδης «να ι πτωχός, άλλά πάντοτε έ 
πλήρωσεν εί; τήν στιγμήν τ ά Σ[τά του. 
Απόψε Οά λάβω τήν τιμήν νά σ’ εξο
φλήσω.

ΣΚΗΝΗ Ζ

Ό  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ κα ι  ή ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
εσωΟει\

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Τί καλός άνθρωπος ! κρίμα να τ,ναι 

τόσον άφηρημένος ! Δέν ήξεύρω διατί 
έκεΐνος ό κατηραμένος ράπτης μοΰ εκα· 
με τόσω στενό τό φόρεμα ! παντοΰ μέ 
στενονωρεΐ. Εοι ! Καρολίνα, Καρολίνα. 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
(£αωδ»ν) Παπάκη.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ποΰ έτρύπωσες ; -Ιλ* Ιξω.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Δέν ήμπορώ, είμαι κλειδωμένη.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΙ1Σ.
Κλειδωμένη ; καί πώς είναι δυνατόν !

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Εσυρα τήν θύραν 5λίγον δυνατά, καί 

τό έλατήριον έκλεισε.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

(ίίς τ!> «ροσχήνιον) Κ άτι λάκκον ’έχει δ 
φάβας (*ρ°! Καρολίναν) Πες μου . . . 
είσαι μόνη ;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Μ π α! Είμαι καί δέν είμαι.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧ11Σ.
Πρόσεξε. Εάν ευρω αύτοϋ μέσα. άν- 

δρα, ευθύς θά τόν φονεύσω.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ,

Μπα, παπάκη μου, τ ί λέγεις·, δέν εί
ναι άλλος κάνεις έδώ παρά ή μοδίστα μου. 

ΤΑΓΑΜΤΑΡΧΗΣ.
Κ αλά’ εκ,βα λ«πδν.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Αλλ' άφοϋ σοΰ είπα δτι δέν ήμπορώ.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ποΰ είνε τό κλε ιδ ί;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Δέν ήξεύρω' θά τό έβαλες ϊσως είς 

τήν τσέπη σου χωρίς νά τό στοχασθής. 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ. 

Κολοκυθοκεφαλη ! τόσω άφι^ρτ,μένον 
μέ στοχάζεσαι j («ξίτάζη τ* 6Λ*«ι* του) 
Μά . . . .  αλήθεια είπε, νά το ! (·*ρΗ 
Καρολίναν) Εΰρηκα τό κλειδί.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Μή άνοιξης άκόμη, παρακαλώ.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Καί δ ια τ ί ;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
ΙΪ μοδίστα έντρέπεται ’λίγο.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Καί διατί έντρέπεται ;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ’
Εφόοεσε διά δοκιμήν ίν  φόρεμά μου...

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Λοιπόν, καί τ ί  μέ τοΰτο ;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Δέν ένδύθη άκόμη.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Καλά, καλά, τήν βοηθώ κ έγώ. (’ ·-

λιι ν’ άνοίξτ).
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

(*ριτ·ΐ ίαωβι» τλν βΰρ»ν) Μίαν στιγμήν.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Μή μέ κάμτις νά χάσω τήν υπομονήν,'
' ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Ετελείωσε.
ΣΚΗΝΗ Η'.

Ό  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧ1ΙΣ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ,
ΑΛΦΟΝΣΟΣ γ υ ν α ι χ ί ΐ α  i n h d v p i y o t ; ,  <ρέ- 
p u r  rvxztxbr χεχρύφα.Ιοτ. κ α ί  επ' α ν -  
τοΰ χορδΙ.Ιην ( ' c a p p u c c i o j .

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ. 
ί\ ! Τί ώραία νέα ! (ο Αλφονοος π^α-τχ- 

6ιΓ ν* χροβί;) Ποτέ μου δέν είδα αλλοτ» 
αΰτήν τήν νέαν.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Προ ολίγου άποκατεστάθΥΐ έδώ.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Λ ! A ! έχω ευχαρίστησιν. Σάς άρέσιιει 

δ τόπο; μ α ;, κοπϊλλόΰλα μου’, 0“ Αλφονοος
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χρΰιττιτιιι οιποβιν τίς Κιρολίνβς) Καί πώς δέν
μοϋ άπο*ρίνεσθε ; . . Νομίζω δτι έπρε
πε νά είπτίτε πολλά, (ό Αλφο'νσος και πά

λιν χρύπτ(ται)· Λοιπδν άπεφασίσατε νά μή 
{μιλήσετε ; (χ*8 eiurin) φαίνεται δτι δεν 
εχει πείραν. Δέν άπέκτησεν άκόμη τήν εΰ-' 
γενή μοδιστικήν αναίδειαν (« Αλφόνσος θβλε> 
ν* '^λβΐ  Τ°ϋ δω,ιατιοκ) Ω ! περιμείνατε δλίγον 
ακόμη, θα σας παραγγείλω κ’ εγώ κά- 
ποια πραγματάκια. . Εγώ. . . .  (π ρός Τήν 
Καρολίναν) θέ?ω νά σοΰ προσφέρω έξαφνα 
έξαφνα εν δώρον. . .  έ'ν δώρον το ό π ο ι 

ον.. . . άλλα συ δέν πρέπει νά ’ξεύρης 
τ ι δώρον θά είναι. Αφες με λοιπόν μό
νον μέ τήν δεσποινίδα.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
(*a^ ίχυτή.). φαίνεται τοΰ άρέσκει. 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Πήγαινε, πήγαινε, παιδάκι αου' Οά μει- 

νΡί εύχαριιτημένη άπό εμέ.
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Αγαπητέ μου παπάκη, είναι περιττόν 
διότι έγω διώρισα άρκετά.

τ α χ μ α τ α ρ χ η ς .
Διά τά  δώρα ; άλήθεια ;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Ισως . . .

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
 ̂ Καλά, πήγαινε, θά παραγγείλω καί εγώ 

είς τήν μοδίστα κάτι πραγμα όποΰ μοΰ
χρειάζεται..........

ΚΑΡΟΛΙΝΑ
Αλλα ή δεσποινίς εχει πολλάς εργα

σίας καί . . . .
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Μα Οελω νά συνομιλήσω μέ αΰτήν. 
Πήγαινε ε’ς τδ μαγειρείο. Πιθανόν άπό- 
ψε νά δειπνήση μαζή μ α ς  δ λοχαγός. ’ »εύ- 
ρεις 6τι τοΰ αρέσουν τά  γ ι α π ρ ά χ ι α } 
πήγαινε εΰθυς νά ετοίμασες μερικά.

κ α ρ ο λ ίν α ’.
Αλλα δον ήζευρω πώς γίνονται.

ΤΑΧΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Πήγαινε λοιπόν εΰθύς είς τήν β ιβλιο

θήκην μου' έκεϊ θά ευρηο τδν οδηγόν 
τής μαγειρικής, θά ίδής πώς μαγειρεύουν 
γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά. Μάθ* δ,τιδ\ t ·εν ζευρεις.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ
Αλλά, παπάκη μου.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
 ̂Ελα τώρα, θά μέ ΰπακούτη;, έμπρός.

(την ώ8ιΓ εις τ!> Sujlbtiov τί,ς βιβλιοβήκη;.)

Σ Κ Η Ν Η  Θ'.

'Ο  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ χ α ΐ  ΑΛΦΟΝΣΟΣ. 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Φ
Τώρα, ώραία μου κυρά, ειμεθα μόνοι’ 

Ελπίζω δτι Οά μοΰ χαρίσει; ενα λογα- 
ράκι άπό τδ ζαχαρένιο στοματάκι σου. 
’Ακόμη; Για πες μου, τ ί καλά φτιά- 
νείς ; Σ XOVCpEZlα ΐ ζ  ε J (ό Αλοόνοος νίύιι κα- 
τ«φ«τιχώ ς Si* της κ « φ * λ ΐ5.) Ναι, ναι, μά 
ξεύρεις τ ί ; σχον<ρέττα« φτιάνουν δλαι 
αί μοδίσται. Νά ’ξυπνήσετε, νά ’ξυπνή
σετε, ψυχή μου. Δέν ’μπορείτε νά προ
οδεύετε μέ αΰτήν τήν δειλίαν ίποΰ  
έ'χετε. (ό ’Λλφονσος 7Τ9ΐίΓ κίνημά t t  etSanjiou.) 

Α, δεν σοΰ άρέσω διότι είμαι γέρος ; Δέν 
είμαι βέβαια νέος πλέον, αλλά πάντοτε 
είμαι χαρούμενος καί γενναίος, καί πάν
τοτε εννοώ το ώραΐον. («'Αλφο'νσος δ'τΓοκλίνιτχι̂  
Οχι, οχ'-, άλήθεια σοΰί λέγω. ’Εγνώρισα 
πολλαϊς μοδίσταις, κα δλαι εΰχαριστή- 
θησαν άπο εμε ·Τι λέγεις συ, πιτσουνάκι 
μου ; είμαι ελεύθερος καί απλοΰς" στρα
τιωτικός τέλος. Τί θέλεις νά ήτο αν καί 
συ συνέδεες στενήν φιλίαν μ ’ έμέ; άνα- 
στενάζεις ; καλδ σΥ,μάδι. Ποΰ ε ί ν α ι  τδ 
χεράκι σο«; δ ιατί τδ τρύπωσες έκεϊ μέσα;
ι «κοάλλβι *4τω9βν του Ιπανωφορίου τή* χεΓρα τοδ 
Αλφονσου, και την t t m i u e s , )  Τί ώραϊο άγριΟχε- 
ρακι ! Τδ καΰμένο, τδ τρυφερό άγγελοΰδι 
μου! βέβαια θά έκαμες πολλαϊς χονδρο- 
δουλειαΐς,σάρωμα ε; θά έπλυνες τά πιάτα; 
Εις τδ Ιξής δμως μακρύα άπδ τέτοια, 
άλήθεια ; Μά γ ια τ ί μοΰ γυρίζεις τδ κε- 
φαλάκι σου ; Αφηιέ με νά χαϊδεύσω τδ 
πηγουνάκι σου' (τ£ βω™ use τήν σιαγον®} 
Μπα Διαβολε γενεια εχεις κυρά μου ! A ! 
δεν τδ πιστεύω, (τί αποσπ* τη* χορ3ίλην) 
ανδρας είναι! (τδ άποσττϊ τδν κιχρύ·ρ«λον̂  ρίά 
με παρ-g δ διάβολος, άνδρας είναι !

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Σας ζητώ μυριάκις συγγνώμην.

Α Ν Θ Ω Ν 49

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ποιος διάβολος ε ίσ α ι;

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Είμαι δ υιός τοΰ λοχαγού Ρινάλδη, 

καί άγαπώ τήν δεσποινίδα θυγατέρα σας.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

0  Σατανας σοΰ τδ σφούριξε ί Καί, 
καί ήσουν κλεισμένος έκεϊ μέσα με τήν 
θυγατέρα μου I

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Ενεκα ίδιοτρόπου συμπτώσεως.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
h  I τα  ’ξ&ύρω αύτά, τά  ’ξεύρω.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Είς την τιμήν μου.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΠΣ.
Κακούς χρόνους νάχης έσυ καί ή τιμή  

σου, καί άνάθεμά τον δποΰ σοΰ πιστεύει ! 
Καί δ ιατί έκουκουλώθηκες ;

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Διότι τά φαινόμενα μας κατεδίκαζον, καί 

δ Κ. Ταγματάρχης εΰηρεστήθη νά εΐπτι δτι 
θά έφόνευε τδν άνδρα τδν όποιον θά ευ- 
ρισκεν είς τδ δωμάτιον της θυγατρός του·

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ναι, καί Οά κρατήσω τδν λόγον μου.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Καί διά νά εμποδίσω ενα φόνον , . .

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ν ΝαΙ, θά σέ σκοτώσω.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Εφόρεσα γρήγορα ’γρήγορα τήν ογ,ου- 

φ ΐζ τ α  καί τδ έπανωφόριον τ ίς  θυγατρός σας.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Θά κρατήσω τήν c x o i y i r t a  ώς μαρ
τυρίαν εναντίον σου (τίΐν 8βτ»ι «ίς ΙΟ θΛάχιο’ν 
τοι>) Ζητώ ίκανοπρίηβιν, αλλά ίκανοποί- 
νισιν δποΰ νά κάμη κρότον.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Αλλα, κύριε, μή έκθέσετε την τιμήν τής 

δεσποινίδας θυγατρός σας,ητις είναι πάντιρ 
οίθώα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
ίΐρα ία  άθωότης ! ώραία τιμή  ! Αέν 

με μέλλει τίποτε Οά συναθροίσω δλην τήν 
οικογένειαν και θά κάμω μυστικδν πλημ- 
μελειοδικεϊον. Εν τούτοίς, κομψέ μου, δέν 
Οά μοΰ ξεφύγης.

ΖΑΚ. ΑΝΘ. ΕΤΟΣ Λ.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ. 
δ τ α ν  εΰαρεστηθήτε μ  ευρίσκετί.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
ΤΙ λ ε ς ; Νά σ’ ευρω ; έδώ θά μεί- 

νίις, έδώ είς τδ ‘σπήτι μου. Καί διά 
νά μή ήμπαρέση,ς νά τδ κόψϊΐς λάσπη, 
θά λάβω τδν κόπο νά σέ κλειδώσω έ
ως ου ειδοποιήσω τήν οίκβγένειαν. 

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Νά μέ κλειδώσετε !

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ναί. Καί μή έναντιωθής διότι κρά

ζω τους άνθρώπους μου.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ. 

ήπω ς άγαπατε.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Εμβα λοιπδν έκεϊ είς τήν βιβλιοθή
κην μου. Εκεϊ θά εΰριρς τδ προσευχη- 
τάριον καί αλλα δμοια βιβλία. Ε ιο ι- 
μάσου ν’ άποθάνης.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Α λλ’ άν δέν θέλετε ν’ ακούσετε τά ς  

δικαιολογήσεις μου. . . ·
ΤΑΓΜΑΤνΡΧΙΙΣ.

Δέν θέλω ν’ άκούσω τίποτε. Εμπρδς, 
σοΰ λέγω, μέσα·

ΑΛΦΟΝΣΟΣ. 
ϊπακούω  λοιπδν, αλλά δέν ευθύνο

μαι είς τίποτε. (·ΐ«ίρχ·τ«· ·>! Τλν 6iSxi»Wr,*vJ

Σ Κ Η Ν Η  1\

Γ0  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ μ ό ΐ ο ς  
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Εγώ άναδέχομαι δλοι, καί εχω δ
λην τήν βεβαιότητα διότι μέ έξασφα- 
λίζει αΰτή ή δυνατή κλειδαρ2ά (χλιιϊίν·') 
καί τδ κλειδί είς τήν τσέπη μου. Α λ
λά δέν είνε διαβολοΐστορία; Αν ήξευ- 
ρα τουλάχιστον ποΰ έτρύπωσε »> κό
ρη μου. . . θά τή ί εστρηφα τδν λαιμόν, 
όμως θά παρρησιασθή ν’ άκοόο^ την 
άπόφασιν" Οά συναθροίσω δλας τάς γραίας 
θείας καί μάλιστα δσαι είναι γεροντο- 
χόριτζα. Α ΰταί είνε αύ,«τηρότ*ται είς 
παρομοίας περιστάσεις, διότι έγιναν πλέον 
διάβολοι ξυδάτοι καί δέν αισθάνονται 
συμπάθειαν.

8
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ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

' θ  ΛΟΧΑΓΟΣ κ α ί  δ α νω

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Εδώ είμαι πάλιν, κύριε Ταγματάρχα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ω ! έρνεσαι έγκαίρως.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Υπήγα νά φέρω τά  χρήματα" άλλ’ 

ένόκίσα δτι τύ  σανάλλαγμα έξωφληθη.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Πώς ! έξωφληθη ;
ΑΟΧΑΓΟΣ.

Ναι, παρατηρήσατε. Εύρηκα εις την 
τσέπην μου τί> Σ[μα, καί επομένως θά 
σοϋ τ?> έπληρωσα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Εις την τσέπην σου;

ΛΟΧΑΓΟΣ.
ΐ^ού το.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Βέβαια, ’έχετε δίκαιον. Αφοΰ ευρίσκε· 

τα ι εις την τσέπη σου θά έπληρώθη.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Ετσι έσκέφθηκα κ ’ έγώ.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Τότε νά μέ συγχωρήσετε αν έζητησα 
την πληρωμήν χρέους έξοφληθέντος.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
ω ! δέν βλάπτει.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Δέν ήμπορώ νά έννοττ,σω πώς εχω τό- 

σφ μικρήν μνημονικόν.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Ε ! μικρά πράγματα, πάντοτε ήσουν 
ολίγον άφτρημένος.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Οχι, άν καλοεξετάστρς δέν είχον νά 

παραπονεθώ διά το μνημονικόν μου, ά λ 
λα μέ τούς χρόνους άδ,ινατίζει καί τοϋ
το, καθώς, π. χ. ζεύρω δτι είχα νά 
σοϋ εΐπω κάτι το οποίον πολύ μέ έν* 
διέφερε, καί μόλις έμβήκες ευθύς το έ- 
λησμόνησα, καί δέν ‘μπορώ νά τ6 έν- 
θυμηθώ.

ΑΟΧΑΓΟΣ.
Κ,άνέν πολεμικήν νέον.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ·
Οχι, Οχι. Την σήμερον δέν εχομεν 

το ιαϋτα v i e .  Καί λές νά πολεμησω- 
μεν πάλιν;

ΑΟΧΑΓΟΣ 
Αν εΐμεθα είς τί> στρατόπεδον! Α 

λήθεια, κύριε Ταγματάρχα, πόσον δια
φορετικόν θά ητο τύ πράγμα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Μά τύν κόσμο ! Καί πάλιν ώς ηοωες θά 

έφερόμεθα ώς έκείνην την έποχην. Εν- 
θυμήσαι δτα» μίαν σφαίρα ψυχρά ά- 
πέρασε έπάνω εις τύ  στήθος σ ο υ ; ώ ! 
τ ι βλέπω. ΛΟΧΑΓΟΣ.

Τί βλέπετε ;
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Σάς συγχαίρω. Εν παράσημον!
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Εγώ πχράσημον ; (*υττ«ζίτ«,) Ναι, τω 
όντι ! Αλλά . . , νά μέ ’πάρϊ) ό διάβο
λος άν ^,ξεύρω πώς το έλαβα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Δέν ήξεύρετε ;

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Βόμ,βα νά γίνΐ} τί> κεφάλι μου ά ν  

τ?> ’ξεύρω.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Λραϊα ! άχ, ά, χα !
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Ημπορώ ομως νά έρωτησω διατι δέ* 
φέρετε πλέον τύ  ίδικόν σας ;

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Εγώ δέν το φέ ρω πλέον I άλλά καί 

εις αΰτον τον τάφον μέ αυτί» θά μέ 
βάλλουν. ΑΟΧΑΓΟΣ.

Μέ συγχωρήτε, άλλά δέν το έχετε.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

(*υΓτάζ·τ*ι) Q δ ιά β ο λ ε !. .
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Εμάντευσα, προ ολίγου έφορέβατε την 
στολήν μου. Δέν σάς τά λέγω δτι ει-  
σθε άφηρημένος;

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Βέβαια ! καί σείς έφορέσατε την ίδ ι- 

κην μου.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Διά τοϋτο μοϋ έπηγαινε πλχτεϊ* ού
τε σχχκί.

Α Ν Θ Ω Ν

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Λιά τοϋτο δέν ημποροϋσ* νά κινη- 

σω τά  χέρι* μου.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Ms συγχωρεϊτε.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

1ν1 ! δέν βλάπτει, μικρά πράγματα' 
εΤσθε άφτρημένος, καί διά τοϋτο συμ
βαίνουν. (χντ«Χλ*®·υ* στολάς).

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Ελπίζω νά μη μοϋ συμβή ποτέ πλέον.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Τώρα ή υπόθεσις τοϋ Σ[τος άλλάζει. I

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Βέβαια. Είναι φανερόν. Τύ Σ[μα δέν I 

έπληρώθη άκόμη. Ευθύς θά υπάγω διά 
τά  χρήματα. Α ! κεφάλι κολοκυθοκέφα- | 
λ ο ! έχασα τον καλλίτερο καιρύ, έτρε- 
ζ* τόσω δποϋ δέν ’μπορώ νά άνασα- 
νω, καί δ ίδρωτας στάει άπύ το μέ 
τωπόν μου. (ζτ,τιΓ Τ» ρη^αχτρόν του, «ΰρί- 
ox«i T-ftv σκούφιοι, χ«ΐ α ηο-^ γζιι τ!ι μ,ίτωπόν του( 
ΐνί» ΣΙ ίν »π ι9 «« ι αΰτ^ν «ί{ τ'ο βυλάχιόν tou ϊννο·.ϊ
•to λάβος) Μ έ συγχωρεϊτε . . · ιδού περί
εργο μανδήλι, πιστεύω δτι καί τοϋτο 
είναι {δικόν σας.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Οί διάβολε ! τώρα ένθυμοΰμαι ! δ υ ι

ός σας ατίμασε τύ ‘ σπήτι μου.
ΑΟΧΑΓΟΣ 

Ω ! ώ καί πώς ;
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Το αίμά μου βράζκ μόλις είδα ε
κείνη την σκούφια.

ΛΟΧΑΓΟΣ 
Τ ί ; διά μία σκούφια ;

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
’Ξεύρετε τίνος είναι ;

ΛΟΧΑΓΟΣ 
ό χ ι, δέν εχω αύτο τύ ευτύχημα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Εΐνε τής θυγατρός μου.

ΛΟΧΑΓΟΣ 
Tb πιστεύω.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Κ αί ’ζεύρετε ποιος τήν ’φοροϋιε;

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Λραί* έρώτνίσις; ή θυγατέρα σας.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Οχι, μά δλους τούς διαβόλους- την

’φορούσε δ υιός σου !
ΑΟΧΑΓΟΣ.

Δέν εΐνε δά^μεγάλο πράγμα ! τύ νά  
φορέσιρ ένας νέο; την σκουφέττα μ ιάς
κόρης δέν άτιμάζει πιστεύω τύ  σπήτι. 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ- 
Αλλά τον εύρηκα κλεισμένον εις έκεΐ-

νο το δωμάτιον.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Εις έκεΐνα το δωμάτιον ; καλα. Ε -
ϊώ  τύν έκλεισα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Εις τί> δωμάτιον τής θυγατρός μου ;

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Μέ συγχωράτε, έκεΐνο εΐνχι το δω

μάτιον τοϋ υίοϋ μου έδώ καί δύο χοόνία. 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Νομίζετε πάλιν δτι εΐσθε είς τ?> 
‘ σπήτι σ α ς ;

ΛΟΧΑΓΟΣ.
(<juv*pxoV*vos) Ω ! διαβολε · κ. Ταγ 

ματάρχα, χ ίλια  μύρια συμπάθεια. Το'>- 
ρα ναι, εΐναι φανερό’ έγώ τον έκλεισα 
έκεϊ μέ καλύ σκοπο, δέν τώθελα, ή
μουν άφηρημένος·

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
I Mil σάς κακοφανή, κύριε Λοχαγέ, άλλα  

προχωρείτε παρά πολύ. Νά χλειδώνιρς 
ένα νέον μέ μίαν νέαν ; Μέ συγχωρεϊτε, 
άλλά ήμποοοϋν νά κάμουν άταξίαις. 

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Βέβιια καί δέν είναι καλο πράγμα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Τ?> καλίιν εΐναι δποϋ εύρηκα τί» κλειδί

εις την τσέπη μου.
ΛΟΧΑΓΟΣ, 

ι Καί ομως τί> εΐχ* βάλει εις την ί-
δικη μου.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Σήμερον  ̂ τσέπαις μας έγιναν άνω

I κάτω.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Βέβαια, άλλά σάς συμβουλεύω νά μη 
I άφίνετε μοναχά τα κανακαρικα μας· 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
I Μέ παραγνωρίζετε άν πιστεύετε δτι
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δέν τά  προεϊδα άπδ πολύν καιρό . . . . 
Ναι, ναι, κύριε λοχαγέ, έγώ είμαι πολύ 
προφυλακτικώτερος άπδ σ&ς, καί ποτέ 
δεν ήμουν άφηρημένος. Εκλεισα τδν νέον 
έκεϊ ε?; την βιβλιοθήκην μου. Ημπορεϊτε 
νά τον έξετάσετε σείς 6 ίδιος' άλλά . . . 
ποϋ εχω τδ κ λ ε ιδ ί; (ίρ«υνά 6ίς τό ^Μχά-
χιο'ν του).

ΑΟΧΑΓΟΣ.
Α , κύριε Ταγματάρχα, δέν εΐ-ιθε ά- 

φνίρημένος ; αχ, α, χά, τδ κλειδί Οά είναι 
είς την τσέπην μου. (τό ιΰρ ίσχ ιι),

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Τφόντι.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
(παρουσιαζων αύτο μ*τά σοβαρο’τητος) Νομί

ζω οτι σάς έχχειρίζω τδ κλειδί φρουρίου.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Θά Ινθυμεϊσθε βεβαίως την πολιορ' 
κίαν τή ; Μαντούη; καί τόν τελευταΐον 
πόλεμον ;

ΑΟΧΑΓΟΣ.
Το τάγμ α  μας έθριάμβευσεν έκεϊ.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Τ δ πιστεύω.

ΛΟΧΑΓΟΊ
Μία βόμβα έπέρασε σύρριζα άπδ την 

μύτη μου.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

Καί εμέ μ’ Εφθασε μ ία σφαίρα, άλλ’ 
ήτο κρύα.

ΑΟΧΑΓΟΣ.
Ημείς έδιοικούσαμεν τδ ημισέληνον.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Μέ συγχωρεϊτε Ητο gv πρόχωμα. Τδ 

•ημισέληνον ήτο μακρύτερα δεξιά,
ΑΟΧΑΓΟΣ

Μ ά . . .
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Φ ! έγώ τδ γνωρίζω.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Α λλ έγώ ήμουν ‘μέρα νύκτα έκεΐ.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

Καί ποϋ ήμο,ιν έγώ λο ιπόν;
ΛΟΧΑΓΟΣ 

^ Ε δ φ  ήτο τδ κύριον στρατόπεδον, καί 
εδφ το Ημισέληνον. Εδώ ίσ α  ν οί Δρα· 
γώνοι *ai εδώ το τάγμα μα^,

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
Εδώ 3®*ν ο? Δραγώνοι

τής Σαβοΐας.
ΑΟΧΑΓΟΣ 

Τί λ έγετε ; έδφ ητο ενας κρημνισμέ· 
νος μύλος, καί όπίσω άπδ τδν μύλον . . 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
δ χ ι, δ μΰλο; ήτο μαχρύτερα άριστερ^.

ΑΟΧΑΓΟΣ.
Αλλ έγώ, καί τώρα άκόμη τόσω καλά 

τά  ένθυμοϋμαι ώς νά συνέβ/,σαν χθές. 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Αν είχα ’λίγο γχ,ίσσο  θά σοϋ έσχεδί- 
αζα τά  πάντα. Σταθήτε (έξάγη τοΰ 8υλα-
xiou TOU χαρτίον, τό χοκτει «ίς τιμάχι», χοι «-
ξ*χολο»9ίΓ τι>ν ταιτοβίτϊΐσιν) Παρατηρήσατε' αό- 
τδ εΐνε τδ φροόριον καί έδώ δ μύλος. 
Εδώ άνοίξαμεν τάς τάφρους καί έδώ 
έτοποθετήθησαν οί γρεναδιέροι μας καί 
οί δραγώνοι τής Σαέόϊας.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
(σχιζών «ΐς τ«α»χι* τό Σ[μ«) Οί δραγώ“ 

ναι ήσαν έδφ.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

(β«τ«ι τό τιΐιυταΐον «μίχνον) Οχι, έδώ.
ΛΟΧΑΓΟΣ.

Μέ συγχωρεϊτε, άλ\’ -ίσχίσατε τδ 
Σ[μά μου.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ?.
διάβολε !

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Μικρά πράγματα, ειβθε ολίγον άφ^- 

ρημένος. Αλλά ύ'έν βλάπτει μεταξύ έν
τιμων ανθρώπων δέν χρειάζονται έγ
γραφα.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Τδ ’ςεύρω, τδ ’ξεύρω δά ! άλλά θυ- 

μόνω, διότι ποτέ \  την ζωή μου δέν 
μοϋ συνέβη. . . .

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
(6οω8·ν)Πατέρα ! εΐνε ώρα να φτιάσω  

τά γιαπράκι*.
ΑΟΧΑΓΟΣ.

Η θυγατέρα σας ’μιλεΐ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Πρώτον θα διωςω τδν υίόν σας άπδ 
τδ σ~ήτΐ μοο. (ά·ΐϋ'γ·ι)
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Σ Κ Η Ν Η  Τ Ε Α Ε ΥΤ Α.ΙΑ .

ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΑΛΦΟΝΣΟΣ χ α ί  ο ί  α,νω. 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Πάλιν μαζή εΐσθε !

ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
Σεΐ;, παπάκη μου, μάς έκλειδώσατε. 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ψεϋστρβ.

ΚΑΡΟΛΙΝΑ.
Μέ διέταξες νά άναγνώσο> τί) βιβλί 

ον τή ; μαγειρική; καί νά μάθω νά μα
γειρεύω Ιταλικά, Γαλλικα, Γερμανικά, 
καί όταν Εστειλες μέσα τδν Αλφόνσον 
ένόμισα δτι τδ έκαμες διά νά μέ βο- 
η6ητ$ νά μελετήσω.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ. 
i l  J άνάθεμά σε ! τώρ* ένθυμοϋμαι.

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Α ! χά, χά ! Ποϋ είναι λοιπδν, σύν

τροφε, ή φρόνησίς σου ;
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Είπέ, πάτερ μου, ενα καλδν λόγον. 
Ζήτησε δι* εμέ τήν χεΐρα τή ; Καρολίνας. 

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Τί λές ; Καί δέν είσαι νυμφευμένος ;

ααφ ο ν ςο ς .
έλησμόνησες δτι ή νύμφη εφυγε ;

ΑΟΧΑΓΟΣ.
Εφυγε ; ΑΛΦΟΝΣΟΣ.
Δέν έλαβες προχθές έπιστολήν ;

ΛΟΧΑΓΟΣ.
Εχεις δίκαιον. Τδ άλησμόνησα. Λ ; εΐ

ναι τά  πράγματα, κύριε Ταγματάρχα, 
θά ήτο καλλίτερον νά κλείσωμεν διά 
παντδς μ»ζή τδν νέον μέ τη* νέαν, 
διότι, ήμεϊ; ειμεθα ολίγον άφηρημένοι 
καί διά νά φρουρή κάνείς την νεότητα 
πρέπει καί αί αισθήσεις του καί α ί σκέ
ψεις του νά ήναι πλήρεις.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Εχεις δίκαιον. Εγώ δέν ένατιοϋμαι, 

άλλ’ ή θυγάτηρ μου εΐναι μελλόνυμφος. 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ.

Πρέπει δμως νά ένθυμηΰϊ,ς, παπάκη 
μου, δτι δ γαμβρδς άπέθανε.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Απίθανε;

ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
Δέν μάς ειδοποίησαν σήμερον;

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ναί, άλήθεια. Δέν τδ έλησμόνησα ό

χι, άλλά. . . .
ΑΛΦΟΝΣΟΣ.

Νά ελπίσω λοιπόν ;
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Τί νά κάμωμεν ; Ημεϊ; δύο φοραϊ; 
τούς έκλείσαμεν μαζή. (λαμβάνιι τόν Α λ-  

φόνιον ίχ  τ ι ς  χιιρος). θυγατερούλα μου, έ
λα  ’δώ.

ΑΟΧΑΓΟΣ.
(λαμβάνιι τ ί ν  Καρολίναν «χ της χ,ιιρο'ς). Ε

λα ’δώ υίέ μου.
ΤΑΓΑΜΤΑΡΧΗΣ.

(βάλλ«ν τ ί ν  χιίρα τοό Αλφο'νσοο «ίς τ ί ν  το»

ΑοχαγοΟ) Αγαπασθε ’σάν καλδ άνδρόγυνον
ΑΟΧΑΓΟΣ.

δ χ ι Ε τσι; αύτδ εΐναι τδ άνδρόγυνον. 
(ο υζω ινύ ·! «ϋταίις i ιά τ ϊς  άρ ιστιράς).

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Σοί χ«ρ*ζω τδ Σ[μα.

ΑΟΧΑΓΟΣ.
Κ αί έγώ χαρίζω εις τούς νεονύμφους 

μί*ν καλήν συμβουλήν· Τώρα δποϋ ί -  
νυμφεύθητε, νά προσέχετε μή ήσθε ά-  
φτ,ρημένοι.

(έχ  τοΰ ίταλιχοΰ) Γ . Κ. ΣΦΠΚΑ1.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α  Α'.

b \ ^

ϊά ν  ΐχ  των ΐχ ω ν  ίλ ιιπ ο ν  τ»  ττρωτά μου τά  Τ|ί«, 
Παράφωνος χαί ά τ ιλ ίς  Θα τ,τον iptiovta*
Τά 5’ άλλα μου τά τίοσαρ* ’ς τους ΐχους δέν φωνοΰσι, 
2  ττιν αρμονίαν τοΰ σώματος ού]̂  τιττον σοντιλοΰσι.

Αν τώρ* Si τό ολον μου ’{ την λήγουσαν τονίσιρς,
Τ«ν Ζάχυνθον πλιιότίρον βεβαίως 6ά έχτιμιησγ;.

Τ ώ  π ρ ύ τ ω  J v a o r t i  τ ό  ά ν ω ζ ίρ ω  α ί -  
yiyya,·, ή Σύ/τα^κ: όωρήοεται· t r  ΰ ν τ ί"  
r v j t o r  r o t  ώ ρ α ίο ν  δ ρ ά μ α τ ο ς  α Σ ά ρ α  χ α ί  
Κ ά ρ ο Λ ο ζ » .
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Ώ .  □ .
Μ Ε Τ Α  Τ Η Σ  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Ι Λ Ο Σ

Δ .  Φ & Δ Δ Ώ .  ( · )

Τώρα ποΟ πρωτοτάξειδο θ’ άπλάηης ·*ά πανιά σου,
’Σ τοΟ χόσμου τ’ άγρια πελαγα, παιδί μου, ν’ άρμενίσης,
Καί άντί νά ς-έχης ςτό γιαλό καί ’ς τήν τρελλή χαρά σου 
Νά παίζης μέ τά κύματα καί νά ζητ^ς νά κλείση;
Σ τά δάχτυλά σου τόν άφρό, τήν ψεύτικη εύμορφιά τορς, 

Χίλιαις φοραΐς θά νά τά ίδ^ς, θολά ν’ άνεμοδέρνουν 
Τριγύρω σου άστατα, σκληρά, μέ τό ροχαλιασμά τους,
Καί ς τήν πλατεία τή ράχη τους αχόρταγα νά σέρνουν
Συντρίμματα xat χαλασμούς, . . . .  τώρα χ’ έγώ, παιδί μου,

ΣοΟ στέλνω τήν εύχή μου. 
Πώς φιύγει δ χρόνος ό σκληρός! . . . Έχτές τό πρώ™ χνούδι
ΠοΟ στόλιζε τ ’ άδυνατα, τ' άμεστα τά φτερά,
Η μάνα σου ς τόν χόρφο της σ’ έσφιγγε πεταροΟδι,
Καί σήμερον άητόπουλο πετας γοργά, γοργά ! . . . .
Καί δέ φοβάσαι σύγνεφα, χΓ άντάρα δέ σέ σχιάζει . . . .
Σ τής^νειότης τά ψηλώματα πέρνα τ ’ άγριοχαϊρι . . . .

Ποα χάπου χάκου ανέλπιστα τόν ούρανό σκεπάζει,
Κ  έρχετ’ εύ9ύς ή ξαστεριά, τό φώς, τό καλοκαίρι*
Εϊν’ ή άγάπη φυλαχτό . . . .  Έχε Χαί σύ μαζύ σου

, Πάντοτε τή δική σου.
Προφόλαξε την ς τήν χαρδιά. Θαναι γιά σένα έλπίδα, 
θάναι γιά  οέ παρηγοριά χαί σκέπη χαί λιμάνι . . .
Μή λησμονήσης τή φτωχή, τήν άχαρη πατρίδα,
Καί τά παληά μας χοχκαλα . . . .  θυμήσου ότι δέ φθάνει 
"Ολου τοϋ κόσμου ό θησαυρός, παιδί μου, νά πληρώση 
Μία φοΟχτ αϊτό τά χώμά σου, μία στάλα άπ’ τό νερό σοι). 
Εχει πικράδα ή ξενητιιά, χι’ όσα χαλά άν σοΟ δώση 

Έδώ νά τρέχη πάντα ό νοϋς, οί πόθοι, τ* ο'νειρό σου*. . . .  
Ά γάΐϊησέ την ’σάν έμέ . . .  . αύτ’ ειν’ ή προσταγή μου,

Ά ν  θέλτις τήν ευχή μου.
~ ~  ;--------- - , Α. ΒΑΛΑΩΡΠΉΪ.

( ) AvfiojciusvTtt το xireirtv [tutiy **8wc κ»λ*ΐ5βχσί*ς οτιχοίρ'ϊ1'1!** Τ°5 Κ. Mia*

Α Ν Θ Ω Ν .

ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

ΙΟΥΛΙΑΣ A. ΡΑΑΑΗ
ΝΕΟΝΥΜΦΟΥ 

Π. Σ. ΒΑΑΑΩΡΙΤΟΓ.
Τ Ω  Φ Ι Λ Ω  Α. Β Α Λ ΑΩ Ρ ΙΤ ΙΙ.

Τό άητοποΟλι τ’ άφοβο μέ τά γοργά φτερά του 
’Επέταξε ’ς τόν ούρα*ό χ’ έσχιζε τόν άέρα,
Κ ’ είχε χοντά ’ς τό πλάγι του, γλυχειά παρηγοριά του, 
Άητοποΰλα λιγερή ποΟ έλαμπε ’ς τόν αιθέρα·
Πλήν έσυγνέφιασε ό ουρανός, χ’ έφούσχωσε τό χΟμα, 
Αστροπελέκια χαΐ βρονταΐς χαί μαύρη άνεμοζάλη 
Άνακατόνουν τά στοιχειά, χάνουν τόν χόσμο μν?)μα,
Λές κ’ είναι ή ’μέρα ή φοβερή, ή ύστερη, ή μεγάλη . . . I ; 
Άχ» συμφορά ! τ ’ άητόπουλο ίπέταε ’σάν ξεφτέρι,

Ά λ λ ’ έχασε τό τέρι.
Ίσως μήν έλησμόνησε τήν άγια του πατρίδα
Γιά μία στιγμή ’ς τά λαμπυρά μάτια τ7)ς συντροφιάς του,
Όποϋ Ιπεράσανε βαθυά 'σάν φλογερή άχτίδα,
Κ’ έπλήγωσαν κ' έζάλισαν τά φύλλα τ?)ς χαρδιδς του ;
Ά χ  ! της πατρίδος ό έρωτας είναι γλυκός, μεγάλος,
Μόνον ό έρωτας ό άγνός ποϋ τόν Θεόν λατρεύει,
Δύναται νά *ναι άδέλφι του, καί δέν τοΟ ’μοιάζει άλλος,
Γιατί xt’ αύτός \ τόν ούρανό πατρίδα νέα γυρεύει- 
Μήπως χαΐ δέν ύπήχουσε, φίλε, τήν προσταγή σου,

Καί τοΰ έλειψε ή εύχή σου;
Ά λλά  γιά τοϋτο θά ’πταιε χόρη χαριτωμένη,
"Ωστε ή λαμπάδες της χαράς νά γίνουν χεριά μαΟρα ;
Ήτανε άνάγκη νά χαθή ή άγγελο στολισμένη 
Γιατί ’ς τό νειό τόν άχαρο άναψε αγάπης λαύρα !
Ό χι- άλλ’ δπάρχει δύναμις κρυφή πο5 δέν ψηφάεί 
Φτώχια χαί πλούτη, γηρατειά καί νειότη άνθοδροσάτη ; .
Καί μέ δρεπάνι άχόρταγο κόβει γοργά χαί πάει,
Καί άφίνει όπίσω τήν έρμιά χωρ'ς νά στρέψη μάτι . . .
— Ποιος δύναται ν ’ άντισταθη, χαί ποιος νά τήν νιχήση,

Όποϋ νικάει τή φ ύ σ ι;

Έ ν  Ζ α κ ΰ νθ ω  τγ) 2 3  Σεπτεμβρίου 1 8 7 4 . Κ . ΜΕΣΣΑΛΑΣ.

σάλα, άνογχ*Γον xptv9U.iv ν ’ άνι^ημοιηύ'τω αιν xat τροτάξωϋΐιν αύτοΰ τ^ν ανω ·7Γΐρΐ7Γ*θ7) 
χαί εύφάντχστον τοΰ ΐθνιχοΰ ττοιτιτου «Εύχτ,ν», ττρ ς̂ τ,ν τ& πο ίτυ*  τοΰτο τοΰ Κ. Μισβάλα 
άναφ ίρ ιτα ι. Εν τούτοις συ^χ*ίροαΐν τω  Κ. Μβσβάλα sjci τ ϊ  πρώτ^ τ&ύχη και •,πίΓυχ.βΓ 
μολπϊΐ ττίς έλλτ,νίδος λύρας του, εργχ έφάυκλλχ τών ιταλιχών αύν οΰ χ«λλιτίχντ,;αάτωγ προ- 
Λ ν α χ ρ Μ ^ ιν γ ,
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ΠΡΟΣ ΣΕ.
αγευμένος κάθε αίιγοΒλα 
Μένει 6 "Ηλιος σαν σέ ίδή, 
Μήν ήι* άγγελος ξανθοΰλα 
Κ’ ήλθες άγνωστος ’ς τή γη ;

’πδ ζήλια τ5ι φεγγάρι 
Κι’ άπδ αγάπη φλογερή 
Χλωμοτρέμει γ)ά νά πάρη 
Μιά ματιά ocu ’σπλαγχνική.

*4^όδα, κρΐνα, οπου πατήσΐ]ς 
Ξεφυτρόνουν δροσερά,
Καί τ’ αηδόνι ρίμα λαλήσ^ς, 
Εΰθίις παύει τή λαλιά.

Ο  ν3ιος άγγελος ’ς τά βάθη 
Τής καρδιάς σου κατοικεί 
Και χαμογελ^, τά πάθη 
Τών ανθρώπων ώς θωρει.

’'νοιξις δροσάτη ώραία 
Σέ άναδέχτηκε μικρό 
Κ’ Ιπλεςε μέ άνθη νέα 
Τ’ όνομά σου τδ 3-εικό.

£1,1' , α!, δέν είμαι άπατημένος,
Είν’ Θεές ή φαντασία,
Καί γ ι ’  αύτδ είμ’ ερωτευμένος 
Έμπρος-ά ’ς τήν εδμορφιά.

© ά  ’πης ίσως —  παραμυθία 
Παντα γράφει b ποιητής* 

οχι, τήν άλήθεια 
ΎμνεΤ πάντα δυστυχής.

^3"συχος τδν ερωτά του
’Στήν καρδιά του κ)ει βαθειά, 
Δέςου τά σεδάσματά του,
Σεμνή κίρη, αγγελική.

Α . Κ Α ’ΓΟΚΕΦΑΛΟΕ.

ΤΗ,

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ Ε Ρ 0 Π 1 5 Ι 0 Γ
233 5ΡΦ2? ®.&8Μ.Ε,®33' Sfflg SEig?fiJ>®2 *3Β3

Γ ιατί τέτοιο παράπονο,
Τί σέ πικραίνει, <ρώς μου j

Γ ιατ ί τά  μάτι*  τά  γλυκά 
Τδ δάκρυ νά τά  πνίγγ) ;
Εσύ νά κλαΐς, ενώ χαρά 
Είσαι κ’ έσύ τοΰ κόσμου, 

Ανθος κ έσύ π’ α νο ίγε ι;

Μή σώβρηκε ή μανοΰλα σου 
Γαμβρό γεά νά σοϋ δώση, 
Και κλαΐς πώς ετσι τρυφερή 
Τή μάνα θέ ν’ άφησες ;—  
Πάλι αν νυφοΰλα έπόθησε 
Εσέ νά καμαρώσω,

Γι αΰτδ θά τήν λύπησές ;

Φεΰ! δέν έπρόφΟασ’ ή πικοή 
Γιά νά σέ στεφάνωση,
Πέντ’ εξη ρόδα έλείπανε 
Ακόμη ά η  τδ στεφάνι,
Ποΰ ό Χάρος τοΰ βαλε μοσκιές 
Πώς θά τ ’ αποτελειώσω,

Καί νύφη του τήν κάνεΓ

Ω, μή βαρύνης τον Θεδ 
Μέ τά  παράπονά σου,
Ανίσως καί τδν δρόμο σου 
Μέ κυπαρίσσι σπέρνει'
Δέν έστερήθηκε κι’ αΰτος 
Απο τή συντροφιά σου,

Γιά κείνη ποϋ σοϋ παίρνει;

Μήν κλαΐς, καί δέ μάς λησμονεί 
Είναι καλή μητέρα"
Θ άκοΰς τά  βράδυα νάρχεται 
Νά σοϋ φιλή το στόμα'
Μήν κλαΐς καί σφάζεις τήν καρδιί 
Τοΰ δυστυχή πατέρα,

Πώχει δρφανο τδ στρώμα.—

Μαννάδες, δποια ’χει άπδ σας 
Στον ούρανδ έν αστέρι,

Κ α ί  θέλει ’ς τ ’ αγγελούδι της 
Νά στείλτ^ τά φιλιά της,
Μία μάνα φεύγει σήμερα,
Καί ά π  αγγελούδια ξέρει,
Γ ιατ είχε ίδώ ’δικά της.

Έν Ζακύνθω τΐ} 4 ’Οκτωβρίου 4 87 4.

Α. ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ.

P.IIUU ΝΕΟΦΑΜ.

Ο ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ ΑΝΘΩΝ άγγέλλει πάν βίβλίον πε π̂<5ρ.ενον 

tipος τήν ΔιεύΟυνσιν.

ΙΣΤΟΡΙΑ. TOT ΙΟΝΙΟΤ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥ

ΤΟΥ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (Ιτη 1 8 1 5 — 1 864)  τομ. α '. υ

πδ Π. Χιώτου ίς-οριογράφου κλ. Εν Ζακύνθω τυπογραφεΐον 

ή «Επτάνησο; » 1 874 .  Τιμ. . . . .  Δρ. 6 ,—

ΜΕΛΕΤΙΙ έπί ιού  βίου τών νεωτέρων Ελλήνων υπδ Ν.

Πολίτου Τόμος Πρώτος. Μέρος Β'. Εν Αθήναις Δρ. 4 ,—

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ μυθιστορία 

Jlll.ES R ouquette, μετάφρασις Α. Γ. Ηαναγιωτοπούλου.

Τεύχος Α*. έν Αθήναις, τύποις Ελλην. ’Ανεξαρτησίας 1 8 7 4  Δρ. — ,50

ΜΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ, έπεισόδιον τής τελευταίας Κρητικής 

έπαναστάσεως υπδ ’Αγγέλου Καλκάνη, μετάφρασις ’ΐω άν- 

νου Σ. Μάνεση............................................ ........  . ; Δρ, *—,8 0

ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΤΑΛΙΚΩΜ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ έμμέτρως έξελληνι-

οθέντων υπδ ’Ανδρέου Μαρτζώκη . . ! Αρ. 4 ,—

ΔΙΑΦΩΝΙΑΙ έπί τού έν έλλάδι ίσχύοντος ΑΣΤΥΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

τών έν τ φ  έθνικφ πανεπιστήμια» καθηγητών ΚΑΛΛΙΓΑ 

Καί ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ υπς Δ. θ .  ΣΩΜΕΡΙΤΗ διδά- 

κτορος τής νομικής. Φυλλάδ. λ ’. Τυπογρ. Επτάνησος 1 8 7 4 .

II ΜΟΙΧΑΛΙΣ ΰπδ τοϋ Κ. δόκτορος ΖΙΦΦΟΥ μεταφρασθεΐσχ
υπδ * * * . ; . . . . .  I  Δρ. — ,50

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ δράμα μ.ίταφρασθέν Ιλ τοϋ ιτ α 

λικού υπδ Γ. ΣΦΗΚΑ* ;  : ; ; : s Δρ. 4 , 50

ΣΤΙΓΜΑΙ ΑΑΚΡΥΩΝ υπδ Δ. ‘Ηλιακοπούλου ;  : i * — ,7 0



01 προμχθεύον«ς 4 0 συνδρομτ,τάς εις τ&ν * ΖΑ&ΤΝΘΙΟΝ ΑΝ0 ΩΧΑ» 

προπληρώνοντας την έτησίαν συνδρομήν των, λ*μβάνου®ιν έπί εν έ- 
το ; κδτ&ν δωρεάν.

01 άλλ«®3οντες διαμονήν βυνδρομηταί παρακαλοΟνται ν» ειδοποιώβιν Ι γ -  

γ ρ ά ρ ω c την ΔιευΟυνβιν περί τούτου ίίνα γνωρίζη ποΰ πρέπει νά στέλ
λα τά  φυλλάδια.

ΟΤΑΕΜΙΑ έκ τών έπ*ρχιών αίτκσις άνευ τού ποσοϋ τη ; έτησίας συν
δρομή; λαμβάνεται όπ’ δψιν.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑ! δέον νά ώ « ν  άπ«λλαγμέναι ταχυδρομικώ» τελών κιxi νά 
έπιγράφωντβι οδτω*

Προς τή» Διε69υναιν τοΟ Περιοδιχ. Σνγγράμ. .  Ζβχύνθιος‘ Ανθών»

((ς Ζάκυνθον.

ΑΙ περιέχουααι χρήματα έπιστολαί πρέπει νά στέλλωνται έπί οοβτάαει.

ΑΙ ΣΤΝΛΡΟΜΑΙ άρχονται τ ΐ ν  4ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΤ καί είναι έποχρεωτι- 
κώς έτίσ ια ι.

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΓΝΔΡΟΜΗΣ
Προπληρωτέας έ* Ζαχύνβω.

ΕΝ ΖΑΚΤΝΘΩ . · . · . . . ^  8
» ΤΗ ΠΡΩΤΕΪΟΤΣΗ καί ταΐς ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ . > 9
» ΤΟΪΡΚ.ΙΑ καί ΑΙΓΤΠΤί? . . φράγχ* 4 Ο

ΡΩ2ΪΙΑ ..................................£ούβλια ά ρ γ υ ρ ΰ  3
» ΤΑΙΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΙΣ , . . ?λωρ{ον ,

* ΤΙΙ ΛΟΙΠ^ ΕΤΡΩΠ# . . . φ ρ ίγ ) ιχ  4 j

Α Ι  S n V A P O H A I  Γ Ι Ν Ο Μ Α Ι

Εν Ζαχυνβω πβρά τώ Τυπογρβφείω δ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», πβρά 
τω ί^πορΗΐφ Γ. Κ. Σφήχα χαί παρά τφ  ίχδόη) χ. I. Τοβχβαιάνω. 

γρβ?«Εον τΫ)ς διεοθύνσεως ΤοΟ «ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ ΑΝ- 
ΘΩΝΟΣ» χείται πληοίον το5 ΈμποριχοΟ Έχπαιδίυτιφίου τοΰ Κυρ. 
Δ ψ τηψ ον Βέρρα


