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(συνέχεια άπό σελ. 29 καί τέλός).

Εΐς μάτην ή θηρεσία καθικέτευε τον μικρόν πειρασμόν. Ύπε- 
χρεώθη νά μείνη κατάκλειστος κατά τάς έορτά; τών Χριστουγέν
νων, θεωρούσα τήν έξοχήν ο;ά τών θέλων τοΰ παραθύρου της.—
'Ο Τόμμος έγέλα διά τήν υπομονήν της ’Ίσως δμως έχω
άδικον αΐτιώμενος τ'ον Τόμμον.

‘ Γτίωπτευόμην καί υποπτεύομαι είσέτι οτι ούχί ή τού μι
κρού εκείνου δαίμονος κεφαλή άλλ’ άλλοι εΤχον συνομόσει κατά 
τού δυστυχούς πτηνού, Τνα έμποδίσωσιν αύτό τού νά έςέλΟη έκ τού 
κλωβού του.

Το πτηνόν έμαραίνειο έν τώ όρνιΟώ'η του.
Τίς δμως ό φρονιίσων περί αυτού; ' I I  τροφός Τζεννη ίσως, 

η:ις έξ άληθοΰς συμπαθείας ή ένεκα τών γενναιοδωριών μου άπό 
της άνεξαντλήτου Γκινέα; έτόλμησε νά οΐκτείρη φανερώ; τήν κα- 
τάκλειστον καί όμ#λογήσ») μάλιστα, οτι πολυ κακώς έπραξεν I  
κυρ Τίμμος.

Δεν θέλω ν’ άφήσω τον αναγνώστην νά πιστεύση, δτι ή άνε- 
ξάντλητος Γκινέα ύπήρξεν έν έκ τών θαυματοποιών έκείνων χρυ
σών νομισμάτων, τα όποϊα εΐς τά παραμύθια τών Νηρηΐδων (τής 
Χαλιαας) πληρούσι τό θυλάκιον τοΰ Φορτουνάτου. Μή θέλων 
3έ νά εξηγηθώ, Οά είπω οτι έκτος εμού υπήρχε καί έτερον άτο- 
μον ένδιαφερόμενον πρ';; τήν δρφανήν, αύτή ή λαίδη Τθόρνιτον, 
ήτις τή είχε δώσει τήν Γκινέαν καί ήτις ούχί μόνον ήτο αρκετά 
πλούσια άλλά καί αρκετά ευεργετική διά νά μοί δώση τι είσέτι,

πρός αύτήν άπετεινόμην. Ή  λαίδη Τθόρνιτον ήρχετο άπό και- 
ρίΰ είς καιρόν κ*! έπεσκέπτετο τό Ρυτλάνδ-Χόλλ, έγώ δ’ ούίεν 
πβρημέλησα οπως αποκτήσω τήν εύνοιάν της.

Ήλθεν εις ϋπίσκεψιν αύτοΰ διαρχούσης τής καθείρξεως τής 
θηρεοίας Ράΰ,' ή δε τύχη ή θέλησε νά εύρεθώ μόνος έν τή αι
θούση, όταν εΐσήχθη έν αύτή.

Έλθε νά προσΛαλ·:ση δλην τήν οικογένεια'; καί δλους τους 
ξένους της, μικρού; τε καί μεγάλους, νέους τε καί ίγέροντας διά 
νά παρευρεθούν τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων εΐς τόν πύρ- 
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γον τη;, τρία ή τέσσαρα μίλια άπέχοντα τού Ροτλά;δ-Χ;λλ
Ώίε'/ήθην τής περιστάσεως δπως τή διηγηθώ τήν ιστορίαν 

τών βακτηριών τής θηρεσία:.
—  (ιΚακόν παιδίον! άνεκραξεν. ’Ώ το χακ'ον παιδίον. Πρέπει 

ή θηρεσία να έχτ, νέας βακτηρίας πρό της παραμονής τών Χρι
στουγέννων.

—  «Πρέπει βέβα'.α» έπανέλαβον έξ όλης καρδίας.
Ή  καλή λαίδη προσήλωσε πρός εμέ βλέμμα έτασιικόν διά 

τού ύέλου τών διοπτρών της.
« Νέε, μ’ εΐπε, ποίας φύσεως εΐνε τό πρός τήν θηρεσίαν Ράΰ 

ένδιαφέρον σας;
—  Οΐμοι! άπήντησα ύπομειδ'.ών, ή θηρεσία καί έγώ εΐμεθα 

ζεύγος φίλων
—  ‘11 θηρεσία καί υμεΐς. Σέ παρακαλώ, νέε, γνωρίζεις οτι ή 

Μις Ράΰ εΐνε δεκαοκταετής ;
—  Δεκαοκταετής είνε πραγματικώς ; Δέν γνωρίζω διόλου τήν 

ηλικίαν τώ * μικρών κορών.
‘Η θηρεσία ομως δέν εΐνε μικρά κόρη, κύριε Γκοΰ Ρυτλάνδ· ■ 

Ή  θηρεσί* Ράΰ είνε γυνή, σέ λέγω.
‘11 θηρεσία Ραΰ, γυνή! Δεν ήίυνήθην νά κρατηθώ άπό τόν 

γέλωτα. Πώς 1 ή μικρά εύεργέτρια, ή μικρά μήτηρ μου ! ‘Ο γέ
λως μου πρέπει νά έσκανδάλισε τήν Λαίδην Τθόρνιτον. 'H 
Χρηστίνα Ρύτλανδ, είσελθοΰσα εΐς τήν αίθουσαν, έδωσε τέλος 
εΐς τήν κρίσιμον «κείνην διασάφησιν. Συχνά δμως έκείνην έφιο- 
ράθην γελών μόνος διά τήν πρός έμέ γενομένην παρατήρηοιν 
ύπό τής έξαιρέτου κυρίας. Ή  θηρεσία Ράΰ γυνή! όποία ιδέα!

Δ'.
Πέντε ή έξ ήμέραι μά; διεχώριζον άκόμη άπό τής ήμέρας, 

καθ’ ήν έμελλε νά έορτασθή ή έορτή, εΐς τήν όποιαν εΐμεθα 
δλοι προσκεκλημέ/.οι παρά τής Λαίδης Τθόρνιτον, δταν συνέβη 
περίεργόν :ι συμβάν, διά τό όποιον ή οικοδέσποινα μετά τοΰ ο?-( 
κοδεσπέτου συνήλθον εΐς συμβούλιον έν τή βιβλιοθήκη πρό τού 
γεύματος.

Πυξίς τις παράδοξος είχε φθάσε: έκ Λονδίνου υπό τό όνομα 
τής Μις θηρεσίας Ράΰ. Άνοίξαντες αύτήν, ευρον ζεύγος βα- 
κτηρ ιών.
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Όποιον δέ ζεύγος βακτηρίων! Αριστούργημα εί| τί εΐδός των, 
έν. ξύλου γεγλυμμένου μετ’ έπιβλημάτων χελώνης, δεδεμένων 
οι" αργύρου, και κομψών προσκεφαλιδίων έκ κεντητού έξαμίτου. 
*0 κύριος και ή κ»ρία Ρύτλανδ κατεταράχθησαν. Τίς ήτον 5 δω
ρητής τοιοΰτου πλουσίου δώρου; Τίς; Τίς δέ έκτος τοϋ Ρυτλάνδ 
Χόλλ d / i ποτε ακούσει νά ομιλούν περί της Θηρεσίας Ράϋ;'Υ 
ποψία επεσεν έπί τοϋ σίρ Χάρρη· έτριψα δέ τάς χεΐρας γελών, 
δταν ήκουσα αύτό το συμπέρασμα.

Το συμβούλιον δμως ήγειρεν ά’λλο τι ζήτημα· έπρεπε νά δώ
σουν εις τήν Θηρεσίαν το πλούσιον αΰτο δώρον; Άπεφασίσθη δέ 
νά το φυλάξουν. Αί βακτ-ηρίαι αυται δέν ήσαν προς χρήσιν της. 
Δίδοντες αΰτάς εις αύτήν ήΟελον τήν κάμει νά ύψηλοφρονήστ]. 
'ΌΟεν μέ ολας τάς νέας της βακτηρίας ή Θηρεσία Ράϋ έπρεπε 
νά μείνη είσέτι έγκλειστος. "Εκρυψαν το κιβώτιον καί το περιε
χόμενό·; του· δέν εΐπον δέ οϋτε γρύ περί τής ΰπάρξεώς τσυ.

Έπερίμενα ήμέρας τινάς διά νά ΐδω άν ό κύριος καί κυρία 
Ρύτλανδ ήΟελον μετακα>έσει τήν άπόφασιν τω ν άλλ’ είς μά- 
την. Τό πτηνόν έμαραίνετο πάντοτε έν τω κλωβω του· ούδε- 
μία χειρ έφαίνετο διατεθειμένη νά τώ άνοιξη τον κλωβόν καί 
τω δώση τήν πτήσιν.

’Ενώ λοιπόν δλόι έκινούντο περί τήν Θηρεσίαν, ετοιμαζόμενοι 
νά ευθυμήσουν έκ τής προσκλήσεως τής λαίδης ΤΟόρνιτον, ή 
Θηρεσία έκάΟητο ράπτουσα περιζώματα διά τήν τροφόν ή έπι- 
σκευάζουσα τάς περικνημίδας τών παιδί ων· αύτά δε τήν έβλεπον 
ανηλεώς τηκόμένην έν τώ δωματίω της καί ρίπτουσαν βλέμμα 
θλιβερόν προς το παράθυρο·.·. Τή έδείκνυον τά νέα ένδύματα, τά 
όποια ήΟελον φορέσει είς τήν εορτήν, καί τάς ταινίας τάς όποιας 
ήΟελον προσκολλήσει είς τούς πίλους των. ‘I I  Θηρεσία μόνη τήν 
ώραίαν εκείνην ήμέραν ήθελε μείνει καθώς και ολας τάς άλλας 
τοϋ ενιαυτού εις τήν οικίαν φορούσα τήν έκ μερινού έσΟήτά της. 
Άφοΰ κατέπνιξε στεναγμούς τινας ή ορφανή έπένθησε διά τήν 
εορτήν, δπου είς μάτην ήτο προσκεκλημένη, ώς καί οί έπανα- 
λαμβάνοντες είς αύτήν άπαύστως «Τάχυνον, Θηρεσία, ή ημέρα 
πλησιάζει, πρέπει νά ράψης είσέτι καί τήν ταινίαν αύτήν είς τά 
πέδιλά μου ή νά κόλλησης τον κόμβον (δεσμόν) είς τ'ο περιλαί
μιό·; μου κ.τ.λ. Αύταί αί προτροπαί ήιαν περιττοί, διότι ή δυστυ
χής μι·/.ηά μήτηη είργάζετο αύθορμήτως ώς μέλισσα !

Ούδείς δέ έσκέφθη νά εϊπη είς αύτήν : «Καί συ, Θηρεσία,
π#ίαν έσΟήτα θάφορέσης;» Πώς νά ύποθέσο υν δτι ή Θηρεσία 
ήθελε παρευρεθή είς τήν διασκέδασιν μέ τον χωλόν πόοα της 
καί άνευ βακτηριών;

Καί δμως υπήρχε τις διαλογιζόμενος περί αύτής. Αύτ'ος εΐχεν 
είπεΐ καθ’ εαυτόν: «Νέα έσθής μεταξωτή ήθελε·; αρμόζει κάλ- 
λιστα είς τήν Θηρεσίαν· ταινία ροδόχρους ή κυανή ήθελε Οαυμα- 
βίως άναδείξει τήν κόμην της !»

Τήν αύτήν πρωίαν τής έορτής είχον παραγγελίαν τινα νά έκ- 
τελέσω είς τήν πλησιεστέραν πόλιν. Το δέ εσπέρας προ τής είς 
Ρύτλάν -Χόλλ επανόδου μου είσήλΟονείςτό εργοστάσιο·; τής μεγα- 
λειτέρας ραπφίας ζητών ναστοχάρτινόν τι κιβώτιο ν.

—  ‘Ο κύριος ζητεί τήν έσΟήτα τής νέας μις ; μέ ήρώτησεν

ήνοιξαν δέ το κιβώτιον, έξετύλιξαν έμπροσθεν μου μίαν μεταξω
τήν έσΟήτα, τήν οποίαν δέν δύναμαι νά περι/ράψω διά τε
χνικών λέξεων, καί τής όποιας δμως έθαύμαζον τ'ο κομψόν 
κόψιμον καί τήν αρμονικήν διάταξιν τών χρωμάτων.

—  Συγγνώμην, εΐπον είς τήν ράπτριαν, ή πλουοία έσθής αΰτη 
δέν Οά ήνε δλίγον τι μακρά;

—  Ή  ευγενία σας μας είπε, μοί άπήντησεν, δτι ήτο δια δε- 
καοκταετή νέαν. Αί δεσποσύναι φέρουν τώρα τάς έσθήτας συρο- 
μένας, ώς αί μητέρες το)·;. Ή  περιφέρεια τής κρινολίνης απαιτεί 
πολύ μεταξωτόν, ήμπορεί ή ευγενία σχς νά παρατηρήση τα μι
κρά άγκιστρα, τά οποία χρησιμεύουν είς το ν’ ανεγείρουν τούς 
γύρους τοϋ κρασπέδου.

Τίτον άργά δταν έπέστρεψα εις Ρυτλανο-Χολλ· δυο άμαςαι 
ήδη άπηρχοΉΟ πλήρεις φαιδρών προσκεκλημένων. ’Εσπευσμένο) 
βήματι άνέβην μέχρι τού δωματίου τών παίδων, τ'ο έκ ναστοχάρ- 
του κιβώτιον εχων ύπό μάλης.

Ευρον τήν φιλτα'την μικράν μείν ασαν μόνην μετά τής τροφού 
τών παιδιών, τήν κεφαλήν κεκλιμένη·; έχουσαν καί θεωρούσαν τά 
έρριμμένα τεμάχια τών ταινιών, τής γάζης, τών τριχάπτων, καί 
τά τεχνητά άνθη, τά περί τήν καΟέκλαν της μαρτυροΰντα δτι 
εΐχον βάλει είς ενέργειαν τήν έπιδεξιότητα καί ικανότητά της 
τήν ήμέραν έκ3ΐ'νη·; ώς κ αί τάς προλαβούσας.

Λάμψις δέ εύχαριστησεως διεχύθη έπί τού προσώπου της, δταν 
μέ παρετήρησεν.

— Ά χ !  μοί εΐπεν, ένόμιζον δτι άνεχώρησες μετά τών άλλων.
— ’Όχι άκόμη, δέν θά βραδύνω δμως· έρχομαι δέ νά σέζητήσω.
—  ’Εμέ ! έμέ! ανέκραξε μετά λύπης- γνωρίζετε καλώς δτι 

δέν δύναμαι νά υπάγω. Καί άν εΐχα άκόμη τάς βακτηρίας, ή 
έσθής μοί λείπει.

—  Φίλος τις σοί έπεμψεν έσΟήτα, γνωρίζω δέ πού εύρίσκον- 
ται βακτηρία·.. Τζέννη, έπαρε το χάρτινο·; αύτό κιβώτιον καί έ'ν- 
δυσον τήν μις Ράϋ όσον το δυνατόν ταχύτερ ον ή άμαξα μάς 
περιμένει κάτω.

Ή  Θηρεσία κατ' άρχάς ήρυθρίασεν οί οφθαλμοί της ένεπλή- 
σθησαν δακρύων έπειτα δέ ώχρίασε καί ή συγκίνησις έφαίνετο 
καταπνίγουσα αύτήν, έν ω ή Τζέννη, εις τήν όποιαν ειχον οωρη- 
σει ώραίαν πυξίδα τών Χρ ιστουγέννων, έθαύμαζε το περιεχόμε
νό·; τοϋ ναστοχαρτίνου κιβωτίου.

«Θηρεσία, εΐπον, δευτέραν φοράν σε παρακαλώ νά σπευσης.. 
Θά έπιστρέψω μετά δέκα λεπτά». Τήν άφησα δέ δλην τρέμου- 
σαν ύπο γλυκυτέρας τιν'ος συγκινήσεως μεταξύ τής Τζέννης προ- 
βάσης αμέσως δπως τήν ένδύση.

Ί Ι  Θηρεσία ήτον ένδεδυμένη, δτε έπανήλΟον μετά τών βα
κτηριών ύπ'ο μάλης, τών βακτηριών τών έπικεκολλημένων δι’άρ- 
γύρου καί χελώνης.

Λέγων δέ δτι ή Θηρεσία ήτον ένδεδυμένη, δέν έννοώ δτι επα- 
νεϋρον αυτήν ώς μικράν κόρην μέ ιματισμόν μικρών κορών, τάς 
όποιας φέρουν είς παιδικήν έορτήν. Έννοώ δτι ό καλλωπισμός 
της εΐχε μεταμορφώσει τήν μικράν μητέρα, τήν μικράν u'eoyi- 
τηιάν μον, είς νέαν μις κομψώς καλλωπισμένη-;, ήτις ένώ-

πιον τοΰ κατόπτρου ίσταμένη έθαύμαζε καί αύτή περί τής μετα- 
μορφώσεώς της.

Μόνον εΐχε διατηρήσει τήν ώραίαν της κεφαλήν, τήν τοσοΰτον 
λεπτοφυή και συγχρόνως τοσοΰτον αφελή κατά τήν έκφρασιν... 
Καθ’ δλα τά άλλα. . .  . Ναί ή Λαίδη ΤΟόρνιτον καλώς μοί εΐ
πεν, είδοποιήσασά μοι δτι ήτο νέα δεκαοκταετής.

Ή  Τζέννη. μέχρι τοϋδε μεταχειρισΟεϊσα τήν Θηρεσίαν ώς 
μικράν κόρην, ούχ ήττον ήμών έξεπλήττετο καί έγώ άγνοώ όποΐον 
αλλόκοτο·; αίσθημα διεδέχΟη αίφνης τήν έ'κπληξίν μου.

"Οταν έπαρουσίασα τάς βακτηρίας είς τήν Θηρεσίαν, ή τροφός μέ 
έΟεώρηρεν ώς νά ήμην είς έκ τών ήγεμόνων εκείνων τών ('οπλι
σμένων διά περιάπτου, τών περιγραφομένων είς τάς «.Χιλίας χαι 
μίαν νύκτας)). Ή  Θηρεσία τάς έλαβε καί τάς έδοκίμασε. Μετά 
βήματος σταθερού διέβη το κατώφλι;·; τής θύρας καί κατέβη τήν 
κλίμακα μέχοι τής -/ατωτάτης βαθμίδος.

Α! β ακτηρίαι έχάνοντο ύπ'ο τάς πτυχάς τής έσθήτος καί ύπό 
τούς κυματισμούς της γάζης, τούς περιστοιχοΰντας τούς λευκούς 
ώμους της.

Μετά πόσης χαρας άνεμνήσθην κατ’ αύτήν τήν στιγμήν μικράν 
τινα πυξίδα, περιέχουσαν μίαν γκινέαν κεκρυμμένην έν τω παλαιω 
όδοιπορικώ κιβωτίω μου, τω τετριμμένω, δπερ έ'/,ρινα καλόν νά 
φέρω μετ’ έμοΰ είς το Ρυτλάνδ Χόλλ.

Το όχημα μας περιεμενεν. Ίΐτο δέ ήδη πολύ άργά, δπο>ς οπι
σθοδρομήσω άπο τής μικρός σκηνής, τής Γοσοΰτον τεχνηέντως 
προπαρασκευασθείσης, άνκαί ήσθανόμην έμαυτόν δειλότερον πα
ρ’ δτι εΐχον προΐδει, άφοΰ εύρεθην μόνος μετά τής ήθοποιοϋ, είς 
ή·; εΐχον άπίδώσει μέχρι τοϋδε παθητικόν μόνον πρόσωπο·;. Δεν 
θέλω νά περιγράψω τήν συνέχειαν τής άξιομνημονεύτου εκείνης 
εσπέρας καί τήν αίσθησιν τήν οποίαν παρήγαγεν ή άφιξίς μα? είς 
τήν οικίαν τής κυρίας ΤΟόρνιτον. Άφήνουσα τούς ξένους ήγανα- 
κτημένους ή Λαίδη ΤΟόρνιτον με έπλησίασε καί προορώσα μα- 
κρότερον της θεατρικής μας σκηνής, μοί εΐτεν είς τ: ώτίον μετά 
τόνου λεπτής κακεντρεχείας— «Είμαι περίεργος νά μάθω, φ·'λ- 
τατε μοι κύριε, τήν λύσιν αύτοΰ τοΰ δράματος.»

‘Η θηρεσία είχε δοΟή, χωρίς νά σκεφθή παραχολύ, είς τήν 
ήδονήν τοΰ νά έκπλήξη κατ’ άρχάς τούς περί αύτήν, μετ’ δλίγον 
δμως έκυριεύθη ύπό τοΰ φόβου, δτι δήθεν προσέβαλε τήν κυ
ρίαν Ρυτλάνδ. Ή  βεβαιότης δτι τάχιον ή βοάδιον καταιγίς ήθελεν 
έπιπέσει έπί τής κεφαλής της καί τής ίδικής μου τήν έ'καμνε 
συχνάκις νά φρίττη είς τήν εύθυμοτέραν στιγμήν τής εορτής. Ό  
έξάδελφός μου καί ή'έξαδέλφη δέν άπέκρυψαν διόλου τήν οργήν 
των. "Οταν έ'φθασεν ή ώρα τής είς Ρυτλάνδ-Χόλλ επιστροφής, 
έλογίσθημεν εύτυχεΐς ώς εχοντες είσέτι τήν άμαξαν μας. Δέν 
μάς προσέφεραν ούδεμίαν Οέσιν έν ταϊς .τής οικογένειας.

Άφοΰ δ’ έφθάσαμεν,δ κύριος καί κυρία Ρύτλανδ μας rμήνυσαν 'άτι 
μάς περιέμενον έν τή βιβλιοθήκη, δπου άμφοτέρους εύρομεν έςη- 
γριο)μένους. Ή  κυρία Ρυτλάνδ έπετραπη τήν τής Θηρεσίας δι
δαχήν καί τήν άπήγαγεν, άιήσασα έμέ είς τόν σύζυγον.

Παραλείπω δλας τάς λεπτομερείας τής έξηγήσεως έκείνης 
«(Κύριε, μοί είπε περαίνω·; τόν λόγον c εύγβνής έξάδελφός μου

έπί πολύ·; καιρόν ύπεφέραμεν τήν αυθάδη έπέμβασίν σου· παρα/.α- 
λείσαι νά αναχώρηση ς αύριον πρωί».

Έξάδελφε Γεώργιε, τω άπήντησα, ή"ύχασον, θά αναχωρήσω 
αύριον πρωΐ, έπί τώ όρω ομως δτι ή θηρεσία Ράϋ Οά έλθη με
τ’ έμοΰ, έάν Οελη.

Μέ έθεώρησε μέ εκπληξιν.
« Γνωρίζεις καλώς, μοί ί,ΐπεν, δτι εΐνε ορφανή, μή έχουσα 

μίαν πένναν ίδικήν της, τήν όποιαν μόνον άπό φιλανθρωπίαν 
διατηρώ.

—  Θέλω νά τήν συζευχΟώ, άν δμως εΐμα: αρκετά ευτυχής 
διά νά απολαύσω τήν αγάπην της.—-Άπήντησα διά τοΰ σοβαρω- 
τερου ήθους.

—  "Απαξ δέ συζευχθείς, κύριε, έπανέλαοε μετ’ ειρωνείας, πώς 
σκοπεύετε νά ζήσητε ; διά τοΰ άέρος ή δαπάναις τής οικογέ
νειας μου ;

—  ’Όχι διά τών ίδικών σου τούλάχιστσν, Γεώργιε Ρύτλανδ, 
τω εΐπον, έξακοντίζων ύπερήφανον βλέμμα πρός αύτόν. Σέ γνω
ρίζω, Γεώργιε Ρύτλανδ, έγνώρισα καλώς δλους είς τήν οικίαν 
αύτήν. Ευρον δέ μόνον άχυρα περί τόν χρυσοΰν σπόρον, διά τοΰ 
όποιου ήΟελον νά θησαυρίσω, άν ήδυνάμην. Εί'Οε!

—  ‘Ωραίαι φράσεις, ώραΐαι φράσεις! ΈνΟυμήΟητε δμως δτι 
άπό τής στιγμής ταύτης άπονίπτομαι τάς χεΐρας διά παν τό συμ- 
δησόμενον είς σέ. Γκοΰ Ρύτλανδ, καί είς τήν Θηρεσίαν Ράϋ.

—  «Αμήν» τω άπήντησα, καί στρέψας πρός αύτόν τά νώ:α 
άπεσύρθην είς τό δωμάτιό·; μου.

Τήν επαύριον λίαν πρωί έκρουσα τήν θύραν τών δωματίων 
τών παιδιών, παρεκάλεσα δέ τήν Τζεννην νά έξυπνίση τήν μις 
Ράϋ, λέγουσα πρός αύτήν δτι τήν περιέμενον έν τω κήπω.

- ΊΙτον ήμερα τής Γεννήσεως τοϋ Χριστού, ήμερα ειρήνης καί 
καλής Οελήσεως. Δέν δύναμαι νά εί,τω, δτι ή ειρήνη έβασίλευεν 
έν τή καρδίχ μου, δίαν διά τού .βλέμμαιος περιέδαλον τό πέριξ 
χωρίο·;, τό καλυπτόμενο·; έκ τής λευκής χιόνος, κακήν θέλησιν 
δμως δέν ήσθανόμην πρός ούδενα εν τφ κόσμω τούτω.

‘Η Θηρεσία μετ’ ού πολύ ήλθε; είς έντάμωσίν μου.
‘Π αύτή Θηρεσία ώς καί άλλοτε μέ τήν έκ μερινοΰ έσθήτα της, 

αίσχυνομένη δέ ολίγον διά τάς βακτηρίας της. Α’ληθή εΰχαρί- 
στησιν ήσθάνθην έπαναβλέπων αύτήν ούτω, διότι ή νέα, ήν τή 
προτεραία εΐχον άνατλάσει, μέ ειχε δειλιάσει. Καί δμως δσον 
περισσότερον τήν έθεώρουν, τόσον ήναγκαζομην νά άναγνωρίσω 'in  
δέν ήτο καθ’ ολοκληρίαν ή απλοϊκή Θηρεσία, τήν όποιαν εΐχον 
μεταχειρισθή ώς παιδίον πρό τής μεταμορφώσεώς της· ύπήρχέ τι 
άλλοΐον έν έμοί άν όχι έν αύτή, ίσως δέ καί έν έμοί καί αύτή.... 
‘I I  αλλαγή δμως αύτη ούδεν τι δ-ισάρεστον ειχεν.

ΈξήλΟομεν όμοΰ έκ τοΰ κήπου· διεύθυνόμενοι δέ πρός μίαν τών 
αγαπητών μας ατραπών, ά.τεκαλύπτίμεν άμοιβαιως ;άς καρδίας
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μας. ’Επαναλαμβάνοντες οέ την όοόν τής οικίας είπον εις την 
θηρεσίαν.

« Ουτω λοιπόν, θηρεσία δεν φοβείσαι να ζήσης ένδεής με
τ’ έμοΰ; Συναινεις νά διακινδυνεύσης είς τοΰτο;

‘I I  θηρεσία μο! άπήντησε 8’.’ ενός μόνου έκ τών σημείων τής 
κεφαλής, τά όποια είχα μάθει νά μεθερμηνεύω και τοσοΰτον α
κριβώς.

« Ύπαγε νά ζητήσ^ς 50·ν τον πίλον σου, θηρεσία* Οά άνα- 
χωρησωμεν δέ χωρίς νά προγευματίσωμεν. Μή λάβης τίποτε 
μαζή σου· μοί μένουν είσέτι ολίγα αργύρια έκ τής γκινεας —  εν
νοείς—  it" ών θά άγοράσωμεν όλα τά χρειώδη.

‘I I  θηρεσία εΰροΰσα τόν πίλον -της έπανήλΟεν.
Άνεχωρήσαμεν μετά μίαν ώραν os ήμεθα συνεζευγμένοι. Εΐ- 

πομεν τάς προσευχάς μας ό είς παρά τώ άλλω έν τή εκκλησία· 
’Έπειτα δέ έπεστρέψαμεν είς Ρυτλάνδ-Χόλλ διά νά άποχαιρετί- 
σώμεν τους φιλτάτους μας συγγενείς. Νομίζω δέ δτι δλοι έπι- 
σ»ευσαν δτι έγώ τε καί αυτή ήμεθα Οεότρελλοι, τουλάχιστον με- 
χρις δτου ό έξάδελφος Γεώργιος έλαβε τό συνάλλαγμα, τό ό
ποιον τώ επεμψα τήν έπαύριον έπί τίνος τραπεζίτου τοΰ Λον
δίνου, διά νά τώ πληρώσω τάς όποιας πρός τήν θηρεσίαν Ράΰ 
ύ-ό έλεους είχε κάμει δαπάνας. Ήρχισαν τότε άλλάσσοντες 
φρόνημα ώς πρός έμε.

ΈπεριηγήΟην μετά τής συζύγου μου έπί τής ηπείρου δείξας 
πρός αΰτήν τον κόσμον. Το χωλαίνει ν δεν ήτον άνίατον δ καιρός 
καί νοήμονες φροντίδες κατέστησαν ανωφελείς τάς βακτηρίας της·

Δ'εν θέλετε λοιπόν έκιτληχθή, δν μετά τήν είς 'Αγγλίαν επι
στροφήν μας οί συγγενείς μας μόλι; άνεγ/ώρισαν τήν μικράν χω
λήν θηρεσίαν Ραΰ, τήν σύζυγον εκατομμυριούχου !

‘I I  Λαίδη ΤΟ ό ον. τον μάς ΰπεδεχθη μετά τής χαριεσσης εΰ“
μενείας της Τή έδειξα τήν θαυματουργόν γκινέαν, την ό
ποιαν πάντοτε πολυτίμως διατηρώ καί τήν όποιαν ονομάζω προίκα 
τής θηρεσίας.

Εΐ/ε άνα'γκη νά σάς εϊπω δτι τά ώραΐα δικανίκια (βακτηρίαι) 
τά έπικεκολλημένα δι’ αργύρου καί χελώνης δεν ήσαν δώρον τοΰ 
Σίρ Χάρρη. Τά διατηρώ καί αυτά ώς λείψανο ν οικογενειακόν.

Α Ν Α Φ Ο ΡΑ  ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ.
 κκ~---

'Εκλαμπρότατοι κύριοι Βόα χαί ΓάδαριΙ

Τά είρηνικώτερα τών ζώων, τά ήθικώτερα, τά πλέον ήμερα καί 
τ« πλέον ευπειθή επιθυμούν νά ζήσουν κοινωνικώς. Τά αίμοδόρα 
ποτέ δέν ήθελησαν συντροφιάς πολυαρίθμους, καθότι ή κακία 
των άπαντα έκεϊ άνΟιστάσεις. Τά πανούργα αποφεύγουν τόν κοι
νωνικόν βί-.ν, υποπτευόμενα μή ςεσν.επαοΟή τό επισφαλές τής

διανοίας των. Τά πτερωτά, έπί νεφελών ταςειδεύοντα, περιπαί
ζουν τών διπόδων και τετραπόδων ολων τήν κ«τάστασιν.

Μήτε νά έξευτελίσ ωμεν τών άδυνάτων ζώων τήν άτυχή θέσιν 
σκοπεύομεν, έκλαμπρότατοι, μήτε νά διασύρωμεν ήλθαμεν τών 
ισχυρών τά μέσα, μ’ δσα ή φύσις τά έπροίκισ3 καί ή τέχνη τά 
έφοδίασεν. Αί όλίγαι αυται παρατηρήσεις αποβλέπουν μόνον την 
οικτράν κατάστασιν, οπου ή φυλή τών προβάτων εΰρίσκεται σή
μερον ύπό τό ρωμαλαίον τοΰ βασιλέως μας Λέοντας οκήπτρον.

Μήτε μεγαλύτερος βασιλεύς, μήτε μεγαλοπρεπέστερος μο
νάρχης άλλος ΐφάνη παρά τόν Λέοντα ύπό τόν Τίλιον ποτέ! 
άλλ’ εινε πρεπον, εινε άςιον τοΰ ονόματος αΰτοΰ νά ρίχνη άπό 
καιρόν είς καιρόν βλέμματα συγκαταβατικά και είς τά αδύνατα 
άλλά πιστά καί ύπήκοα πρόβατά του

Τών προβάτων ή ΰπακοή, κύριοι άντιπρόεδρε Βόα καί Εκ
λαμπρότατε Γάδαρε, είνε γνωστή είς τά περιφημότερα μακελλεία 
τών ζωοφαγων καί άπιστων άνθρώπων! Τά λογικά τοΰτα ζώα, 
οί άνθρωποι, άφοΰ μάς έγέλασαν πρό αιώνων μέ τήν πανουρ
γίαν και μάς έκατέβασαν άπό τά βουνά, διά νά μάς γλυτώσουν, 
ώς ελεγον, άπο τών λύκων τά στόματα, μάς έσυντρόφευσαν 
κατ’ άρχάς μέ σκύλους̂  διά πιστούς φύλακας τής άπλότητός μας 
καί μάς άφήκαν είς τήν άθώαν τών νηπίων έπιτήρησιν καί είς 
τήν διάκρισιν τών ειλικρινών τζοπανοπουλων,

Τό γάλα μας, τό βούτυρον, τό καϋμάκιβν, τό όξυνόγαλον (τό 
γιαγούρτιον) καί τό τυρί ον έσυντήρησαν μ’ ευκολίαν καί ταχύτητα 
θαυμαστήν τών φιλοπολέμων καί ταραχοποιών άνθρώπων την 
ζωήν πολλούς αιώνας. Μέ τό μετουσιωμένον μας αίμα είς λευ
κόν γλυκύ υγρόν έθρέψαμεν χιλια'δας χρόνων τήν φυλήν του αν
θρωπίνου γένους, καί μέ τήν πολυπλασίασιν τών προϊόντων μας 
έςημερώοαμεν τόν άγριον καί λυκώδη βίον τών άχαρίστων άν
θρώπων. Μήτε πρόγευμα χωρίς ήμάς δύνανται νά κάμουν, μήτε 
νά καρυκεύσουν ήμποροΰν δλης τής άλλης γης τα πρός τό ζην 
οί παμφάγοι ουτοι λογιώτατοι καί ποιηταί. Τά ρυζογάλατα, τό 
αΰγόγαλον, τ ά γαλατοπούρεκα, καί μυρίων άλλων ειδών συνδέ
σεις καί καρυκεύματα, ώς τυροψόμων, γαλατοκουλουρίων καί γα- 
λάφρων ή ποικιλία, άπετέλει είς τάς περί τόν Ευφράτην δχθαζ) 
έν τώ μέσω τών πεδιάδων τής ’Αφρική-, τής Ευρώπης καί τής 
‘Ιταλίας τών κοιλάδων τόν χρυσοΰν αιώνα τών εΰδαιμόνων έκεί- 
νων καιρών.

Άφοΰ μετά τήν Πυργοποιιαν έξώκειλαν είς μεγάλα οί άν
θρωποι λάθη, άφοΰ ή δεσποτεία τών απολύτων νόμων τοΰς έκαμε 
νά μισήσουν τάς ανθρωπίνους κοινωνίας κα! νά μονωθούν, άρ
χισαν τοΰς εμφυλίους πολέμους, Οΰμα πρώτον τών όποιων ένω
ναν τά δυστυχή πρόβατα !

Οί πόλεμοι τών Χαλδαίων, τών ’Ιουδαίων, τών Αιγυπτίων, 
τών Αράβων, τών Σεμιράμιδων, τών Τρωαδιτών, τών ‘Ελλήνων 
καί τών Περσών έβίασαν τοΰς ανθρώπους νά γενοΰν άπό γα\α- 
κτοφάγοι καί ίχθυοφάγοι, άνθρωποφάγοι καί ζωοφάγοι: τότε έ- 
κινδύνευσε νά έςαλειφΟή άπό τό πρόσωπον τής γής καί ή 'φυλή 
τών προβάτων .· παντοΰ έσυστήΟησαν μακελλεία διά νά σφάξουν 
καί τά άτυ ή̂ πρόβατα.
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Είς τοιοΰτον φρικώδη κίνδυνον ευρισκόμενα τ« πρόβατα, έ
κλιναν ευχαρίστως τόν αυχένα μαζή μέ δλα τά άλλα ζώα είς 
τόν χρηστόν του Λέοντος ζυγόν, ώστε ν’ άπαλλαχθώμεν άπό 
τήν καταστρεπτικήν μα'χαιραν.

Όταν τρομασμένα άπό τά αιμοσταγή τών λύκων δδόντια, άπό 
τών άρκουδών τοΰς γρύφους καταξεσχισμένα, άπό τών άετών 
τοΰς όνυχας είς τόν άέρα άνασηκωνόμενα τά έντόσθια ήμών, καί 
άπό τοΰ άνθρώπου τήν μάχαιραν άνακοπτόμενα τά μέλη μας 
ίβλέπαμεν, εΰθΰς ΰπεγράψαμεν, χωρίς νά ίδωμεν τά οπίσω μας, 
τήν βασιλείαν τοΰ Λέοντος.

Τά έγωϊστικά τών ζώων, τά αίμοφαγή καί άτίθασσα, έκλαμ- 
πρότατοι, νομίζουν ευδαιμονίαν τους τάς ταραχάς, τάς σφαγάς 
καί τάς ήμερονυκτίους διαρπαγάς καί αδικίας. Κηρύττομεν δμως 
βτι ποτέ τά άδύνατα καί άθώα πρόβατα δέν ήλπιζον νά εύρουν 
τόσην δικαιοσύνην καί φρόνησιν είς τήν καρδίαν τών λύκων, διά 
τής συμβουλής τών όποιων έσυνθέσαμεν τήν ταπεινήν μας ταύ
την άναφοράν, τήν όποιαν πβρακαλοΰμεν μέ σέβας νά θέσετε είς 
τους πόδας τοΰ μεγάλου ήμών βασιλέως, τοΰ Λέοντος.

Αί παγκόσμιοι άγέλαι τών προβάτων,
Αέοντι τώ «πολύτω μονάρχη τών ζώων.

I. Π. Σ.

A T S E I S .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

101. Άλλος— κάλλος.
102. Δολοφόνος— δόλος— 5νος.
103. Άρκτο;— άρτος.
104. Μώμος— ώμος— ώμός.
105. Αρτεμίσιο·;,

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ω Ν .

27. Πρώτον ταξει8εύο»ν αί δύο γυναίκες, ών ή μία επανα
φέρει τήν λέμβον.

Δεύτερον ταξειδεύει ή έπανελθοΰσα μετά τής τρίτης, ήτις κα! 
ϊάλιν επαναφέρει τήν λέμβον.

Τρίτον ταξειδεύουν οί δύο άνδρες, ών αί γυναίκες είσιν ήδη 
«-! τής νήσοο. Τήν λέμβον επαναφέρει τό !ν άνδρόγυνον- ώστε 
Χατά τό παρόν είσιν έπί της νήσου εν άνδρόγυνον καί έπί τής 
ξηρας δύο.

TcTaiTov -«ξειδεύουν οι δύο άνδρες καί επαναφέρει τήν λέμ- 
$5ν ή έπί τής νήσου γυνή.

Πέμπτον ταξειδεύουν αί δύο γυναίκες, ών ή αία πάλιν έπανα- 
φέρει τήν λέμβον.

Έκτον ταξειδεύουσιν αύτη μετά τής άλλης, ήτις βιχε μείνει 
μόνη έπ! τής ξηρας.

_ 38· ' °  άνήΡ ήτο πατήρ καί ή νεανις θυγάτηρ του, ή ό άνήρ 
Ιείος καί ή νεάνις άνεψιά.

Λ Ε  3  Ι Γ Ρ Ι Φ  Ω Ν .

49. 50. 51. 52.

γ α λ ή θ η ρ & άσταΤος ΠοπΟκάτεπλον
α ν η ρ η ρω ς τΥφλη ΟΰΡάλια
λ η γώ ρ ωμ η άΧρεία ΎμΗττος
η ρως α σ η ρ ψευδΗς

Λ Ο Γ Ο  Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

121. Ό χι, 4 άργυρος, μέ όσαδήποτε κ' έάν λέγωσι, δέν εινε 
λαβα τοΰ άδου· είνε καλόν έμπόρευμα, άλλά τό πωλοΰσι πολΰ 
άκριβα'.

122. Λαλείτω άΛήθειαν έκαστος μετά τοΰ πλησίον α’υτω.
123. Τα χείλη τής άληθειας θα ηνε σταθερά διά παντός.
124. Σιγή οΰ μόνον άδιψον άλλά καί άλυπον καί άνώδυνον.
125. Ή  άγία Σιών έκτίσθη ύπό Σολομώντος.
126. Τόν εΰτυχοΰντα χρή σοφόν πεφυκέναι.
127. Πίνδαρος είπε τάς έλπίδας είναι έγρηγορότων ενύπνια.
128. Οΰχ ή λόγοις έπιδεικνυμένη άρετή άληθής.
129. Άσκοπος ό νους διπλούς δ κόπος.
130. Καιρός παντί πράγματι.

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

£49. Τής φιλίας ή πηγή εινε τών ψυχών ή όμοίωσις.
50. Μίσει τά μισητά κ’ έφάμιλλα τοΐς καλοίς πράξή.

Α Υ Τ Α Ι .

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Στέφανος X . Π. Τζιριτίδης 103 104 αίνιγμ. 38 προβλ.



ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

’Ιωάννης Δ. Μανώλη. 103— 105 αινιγμ. 38 πρββλ. 123 
124— 128 130 λογογρίφων.

ΣΜΥΡΝΗΣ.

Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης καί Σόλων Αεντούδης 104 
105 αινιγμ. 38 προβλ 121 123— 128 λογογρ'.φ· 49 γριφ·
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Τοδνομά μου, φίλ’ ευρίσκεις
Είς Οηριον τι της γης καί συνάμα ποταμόν,
Ά ν  την κεφαλήν μου κόψης
Κ«ί εν γράμμα άφΛφέσης,
Μ* απαντάς ς’τ'ον ουρανόν.

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Α .

Μ Η ΧΑ ΛΑ  Κ ΙΜ Π ΙΡ  Α ΙΓΥΠΤΟΥ.

Διονύσιος X. Άποστολάτίυ Σάμιος 101 103— 105 αινιγμ. 
38 προβλ. 48— 50 λεξιγριφ. 121— 130 λογογριί. 46 γρίφου.

Λ Ο Γ  Ο Γ Ρ Ι Φ  Ο I .

Α Ι ΝΙ Γ ΜΑ Τ Α .

106.

Καλοΰσί με τ'ο μέγιστον κακόν φευ! πρός το'.' άλλοις, 
Ά λ λ ' ειμ’ αναγκαιότατο'/
Καί έπιθυμητότατον,

Μικρόϊς τε καί μεγάλοις.
Το πρώτον δε ψηφίον μ.ου καί έσχατον επίσης, 
Παραλαβών, δ  φίλτατε, τότε Οά σχηματίσης 

Παρ' ουτινος εκτρέφεσαι 
Κ ’ έν ω Ά χ !  καταστρέφεσαι.

Γ. Κηπουρίδης.

107.

Πεντε συνήλθον άδελφοί καί μ.’ έπλασαν τροφήν σου, 
Ωφέλιμον υγιεινήν καδ’ ολην τήν ζωήν σσυ.
Άνίσως δέ άνευ φειδοϋς την κεφαλήν μου τμήσης.
Προς τούτοις καί τόν πόδαμου θελήσης ν’ άποσβύσης,
Ω 1 τότε γνώριζε καλώς, πας άνθρωπος τοΰ κόσμου 

Το δρεπανον τό κοπτερ'ον φοβείται τοϋ άνδρός μου.
Αν δέ μέ δεξιότητα μέ άναγραμματίσης,

Διά τοιοΰτον κόσμημα δέν σ’ £καμεν ή φύσις.

Μχνσούρα (Αίγυπτου)

131. Δίκαι οσοι νήσσαι ς' τιτώ: νέμει; τ ί; κώνοι- ναι τ’ ο 'μ  
άτα ΞΙ αν κ’ έσο Ζ ν’ τά πα!! αί αί αί Οήκαι ταν !!  ώμή μά κ’
αιτώ σώ Ζν, τους γ’ αί=νοΰς νομοϋ ς’ κ’αίτώ άλλοι I ! Ο’ εΰοί!!
ναι ν’ τ’ ώδή α οέρων τ’ υιοί π' 1 ά ρίς τότε λ’ 1.

Γ. Κ . Υ.

132. "Ιππω λεία τω τ’ αί αί ς’ τίνε δ’ ές ο’ίμω σώ ταν! τ’ άιη 
ς πολυ ά'σπρα τίω ταν!! δ’ 1 αί ότε ρεΐ Ζ τών νέων κάτα γελ 
ς’ τώ τε ρά έστε

133. Οΰ τεϊ πόσαι Π φά τ’ νί/.αι «φά, λα» ρίς κ’ αί τ’ ά'πις

οΐνου τε ώρ" Μ  καί Κ  λ’ ή άεί ψ’ οϋτ’ έκ αίγα β’ ρεΐ α, α

λά μ’ φ’ κοίτη τίω μ’ 1 πώ! δ’ όνω δ’ έπ' τε Ρν’. Κ ’ αί σί

τοι γάρ ουν —  ο' ΐκαι ς’ καί π’ ικαι άπ’ λ’ ό'στιαι ξ’ δθεν πε?
τρω

ου; ή όίμχΐΐ α 3γ/.ου αλλαι II  χ'ρίς τώ τ ί; τ ί; και ευ Π. ή, «■

Γ. Κ . Υ.
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Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης.

ΓΡΙΦΟΙ.

51ος.

Αγαθοκλής F. Κωνστανϊΐνίοηξ.




