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ΑΡΙΘ. 13.

01 ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΟΤΑΛΙΑΣ ΛΟΤΪΖΗΣ ΜΕΤΑ Τ Ο Ϊ  ΚΑΡΟΛΟΤ ΦΑΪΦΕ.
(Μετά είκόνος.)

Α ζωηράς ευαρεσκείας άπεδέξαντο καθ’ απαν τό ήνωμένον 
βασίλειον τής Μ. Βρεττανίας τήν ειδησιν τών γάμων τής 
πρωτοτόκου θυγατρός τοΰ διαδόχου τοΰ βρεττανικοΰ θρόνου 
μετά τοΰ Καρόλου Φάϊφε, ή δέ οικογένεια τοΰ πρίγκηπος τής 

Ουαλίας σπουδαιοτέραν έκτήσατο έκ τούτου δημοτικότητα. Οί αγγλοι έπί 
πολύν ήδη χρόνον δέν ήσαν βέβαιοι περί τών δεσμών τής θυγατρός τοΰ 
βασιλέως αύτών μετά, ως έπί τό πλεΐστον, πτωχών εξωτερικών πριγ- 
κήπων, καί τούτου ένεκα μετά χαράς πολλής έχαιρέτισαν νΰν τήν 
έκλογήν τής πριγκηπίσσης, άκολουθησάσης τφ. παραδείγματι τής 
θείας αύτής, συζευχθείσης τόν μαρκήσιον τοΰ Λόρνε, καί τήν συγ- 
κατάθεσιν τών πριγκηπων γονέων ώς καί τής βασιλικής μάμμης, 
τής άνάσσης Βικτωρίας. Ή  πριγκήπισσα Λουΐζα-Βικτωρία- ’Αλεξάνδρα 
Δάγμαρ, πρωτότοκος θυγάτηρ καί τρίτον τέκνον τοΰ πρίγκηπος καί 
τής πριγκηπίσσης τής Ουαλίας, έγεννήθη τή 20 Φεβρουάριου 1867 
εν τοΐς άνακτόροις τοΰ Μάρλβορου. Εινε ή προσφιλεστάτη έγγόνη 
τής άνάσσης Βικτωρίας, εύειδές, νοήμον, λίαν άγαθόν καί έπιμεμελη- 
μένης τυχόν αγωγής κοράσιον. Τόν νΰν μνηστήρα αύτής γινώσκει 
ήδη έκ παιδικής αύτής ήλικίας, διατελοΰντα ενα τών έπιστηθιωτέρων 
τοΰ πρίγκηπος φίλων. Πλεΐστα γλαφυρά καί ένδιαφέροντα ανέκδοτα 
άφηγοΰνται περί τής οίκειοτάτης σχέσεως καί αναστροφής τής μικράς 
πριγκηπίσσης μετά τοΰ συζύγου αύτής ύπερτεροΰντος αύτήν κατά 
δεκαπέντε ήλικίας ετη. Ή  πριγκήπισσα Λουίζα έγένετο λίαν παρά
βολον (σερπετόν) καί ίδιότροπον κοράσιον, ή δέ τοιαύτη διαγωγή 
αύτοΰ πολλάκις είς πολλήν αμφιβολίαν καί άπελπισμόν ένέβαλλε 
τούς πρίγκηπας γονείς. "Εν μόνον ύπήρχε παρ’ αύτοΐς τότε μέσον πρός 
καθησύχασιν αύτοΰ, έάν έ'λεγον αύτφ ,,ίδού ό Μάκ, ή ό Ά λεκ  
( ’Αλέξανδρος) έ'ρχεται“ , ώς διά τοΰ ονόματος τούτου έχαρακτήριζον 
οίκείως τόν υποκόμητα, καί αμέσως ή μικρά βασιλική Ύψηλότης 
έγίνετο φρόνιμη καί έ'σπευδε πρός υπάντησιν τοΰ φίλου αύτής, δστις 
έγίνωσκε νά έξοπνίζη τό ένδιαφέρον τής μικράς πριγκηπίσσης, ότέ 
μέν παίζουν μετ’ αυτής, ότέ δέ ιστορήματα αύτή διηγούμενος. Διότι 
δε ουτος έξεπλήρου τούς πόθους τοδ ίδιοτρόπου κορασιού προθύμως, 
έ'κτοτε περιέκλεισεν αύτόν έν τή καρδιά αύτοΰ καί ποτε δεκαπεντάετες 
γενόμενον ειπεν ζωηρώς πρός αύτόν ,,Ξεύρεις τί θά  σοι ’πώ Ά λεκ, 
δταν μεγαλώσω, χρεωστεΐς νά μέ πάρης!“  Οι πάντες έγέλασαν 
τότε διά τούς λόγους τούτου τοδ αθώου κορασιού, άλλ’ ό νεαρός 
ύποκόμης διέσωσεν αύτούς ώς ζώπυρον έν τή μνήμη αύτοΰ καί ήδη 
έπραγμάτωσεν αύτούς. 'Ως δ’ ή μνηστή αύτοΰ ουτω καί ό Κάρολος 
ανήκει είς τούς W elfe καί μάλιστα έκ μητρός. Άμφότεροί είσιν 
δισέγγονοι τοΰ βασιλέως Γεοιργίου τοΰ Γ '., ή μέν πριγκήπισσα Λουΐζα 
ώς δισέγγονη τοΰ τετάρτου υίοΰ τοΰ Γεωργίου Γ '., δουκός τής Kent, 
καί ό Κάρολος ώς δισέγγονος τοΰ Ούΐλλιαμ τοΰ Δ '., πρεσβυτέρου 
άδελφοΰ τοΰ δουκός τής Kent.

Ό  Άλέξανδρος-Ούΐλλιαμ-Γεώργιος-Δούφφ-Κάρολος τοΰ Φάϊφε 
καί βαρόνος Σκένε τοΰ Σκένε εν τφ ήνωμένφ βασιλείφ, ύποκόμης 
Μακδούφ καί βαρόνος Βράκο τοΰ Κιλβράϋδε έν Ιρλανδή, έγεννήθη 
τή 10 Νοεμβρίου 1849. ΊΙκολούθησε τόν πατέρα αύτοΰ ’Ιάκωβον, 
Κάρολον τόν Ε '. τή 5 Αύγούστου 1879 καί τφ 1885 έ'λαβε τόν 
τίτλον ,,κόμητος τοΰ ηνωμένου βασιλείου“ . Πρός τούτοις διατελεΐ i 
λόρδος άνθυπολοχαγός τοΰ κομητάτου τοΰ Έλγιν καί άπό τοΰ 1874

μέχρι τοΰ 1879 ώς ύποκόμης τοΰ Μάκδουφ παρεκάθισεν έν τή 
βουλή τών κοινοτήτων ώς άντιπρόσωπος τοΰ Έλγιν καί Νάϊρν. Ύπό 
τήν έ'ποψιν δέ τών πολιτικών αύτοΰ φρονημάτων ό Φάϊφε ανήκει είς 
τούς φιλελευθέρους ένωτικούς, βραδύτερον έπί ικανόν χρόνον περιε- 
βλήθη τό αξίωμα λοχαγού τοΰ σώματος τών όμοτίμων καί έπί τής 
πρωθυπουργίας τοΰ Γλάδστωνος διετέλεσεν ύφυπουργός έν τφ ύπουρ- 
γείφ τών έξωτερικών καί τφ 1882 μετέβη έπί ιδιαιτέρα, αποστολή 
καί κομιστής τοΰ παρασήμου τής ταινίας τής περισκελίδος πρός 

τόν βασιλέα είς τήν αύλήν τής Σαξωνίας. Πλήν τούτων ούδαμοΰ 
άλλαχοΰ διέπρεψε πολιτικώς.

Ό  Κάρολος Φάϊφε έν Σκ<οτία πρός τφ τίτλφ τοΰ δουκός τής 
Σουθερλάνδης διατελεΐ ών πρός τούτοις καί κάτοχος τοΰ πλείστου 
έδάφους τοΰ κομιτάτου έκμισθών ύπέρ τάς 200.000 πλέθρων γής, 
άφ’ ής καρποΰται 70.000— 80.000 λιρών στερλινών ώς έτησίαν πρόσ
οδον. Πρός τούτοις δέ ικανήν ιδιοκτησίαν κέκτηται καί έν Αγγλία, 
δ ιατελών τοσούτφ γείτων κτηματίας τοΰ πρίγκηπος τής Ουαλίας, 
δσφ καί τής Ά νάσσης Βικτωρίας έν Σκόπια. Έν δέ τφ άστει τοΰ 
Λονδίνου διατελεΐ σιωπηλός μέτοχος τών πολλών τραπεζιτικών έργα- 
σιών τοΰ Herries, Farguhar καί Σ « ,  άφ’ ου ικανήν έκτήσατο 
περιουσίαν χρηματικήν. Έν τή άνω δέ Σκωτία, πολλής απολαύει 
αγάπης έ'νεκα τών ύπ’ αύτοΰ χάριν τών έκμισθωτών τών γαιών 
είσαχθεισών μεταρρυθμίσεων. II γενεαλογία αύτοΰ, ώς υίοΰ τοΰ 
Σκώτου Βέργε, άνάγεται μέχρι τοΰ ανδρείου Μάκδουφ, τοΰ σπουδαιον 
λαβόντος μέρος είς τήν ήτταν καί έκθρόνισιν τοΰ τυράννου Μάκβεθ. 
Έν δέ τή κοινωνία, ό Κάρολος Φάϊφε άείποτε φυσικώς μέγα δια
δραμάτισε πρόσωπον, καίπερ ενεκα τοΰ μικροΰ, ύποπάχυος άναστή- 
ματος καί τής έρυθρωπής κόμης, περιβαλλούσης εύ'χαριν, ύγιά καί 
ευχρουν όψιν, δέν δύναται νά συγκαταριθμήται τοΐς ώραίοις άνδράσιν.

Οί γάμοι τοδ νεαροδ ζεύγους έτελέσθησαν τή 15/27 Ιουλίου 
j έν τφ ναΐσκφ τοδ ανακτόρου τοδ Βοΰκιγγαμ, έν στενφ οίκογενειακφ 

κύκλφ, παρούσης καί τής άνάσσης Βικτωρίας. Ό  γαμβρός, ώς δν 
ή άνασσα άπένειμε τίτλον μαρκησίου καί δουκός, έ'φερε τήν στολήν 
τοδ πυροβολικού τών έθελοντών, ή δέ νύμφη λευκήν άτλάζινον 
περιβολήν κεκαλυμμένην ύπό βαρυτίμων τριχάπτων, ώς μόνα δέ 
κοσμήματα τά νυμφικά τοΰ μνηστήρος δώρα, περιδέραιον έκ μαρ
γαριτών καί ψέλιον έξ άδαμάντων. Ό  πρίγκηψ τής Ούαλίας ώδήγει 
τήν νύμφην, η ήκολούθουν έν ρόδινη περιβολή αί οκτώ παράνυμφοι, 
φέρουσαι τά ύπό τοδ γαμβροδ δωρηθέντα αύταΐς ψέλια μετά τών 
αρχικών γραμμάτων Α . καί Φ. Μετά τό πέρας τής τελετής παρετέθη 
οικογενειακόν άριστον έν τφ μεγάλφ έστιατορίφ. Είς τάς συνήθεις 
προπόσεις ύπέρ τών νεονύμφων καί τής άνάσσης προσετέθη καί ή 
υπερ τοΰ βασιλεοις τών έλλήνων. Περί ώραν τετάρτην ή νύμφη άπε- 
χαιρέτισεν έν συγκινήσει τούς γονείς, άπερχομένη είς τήν έ'παυλιν 
τοΰ συζύγου, έ'νθα ετέρα περιέμενεν αύτήν δεξίωσις. Κοράσια λευκο- 
στόλιστα καί μειράκια τόν σκωτικόν φέροντα ιματισμόν έ'ρραινον τον 
δρόμον της δι’ άνθέων. Κύριοι καί Κυρίαι έχαιρέτιζον διά πίλων καί 
μανδηλίων, οί κώδωνες έσήμαινον εύθύμως, έκ τής γείτονος δ’ έπαύ- 
λεως τοΰ κόμητος τών Παρισίων μικρά τηλεβόλα έπυρσοκρότουν πρός 
τιμήν. Ι ό  εσπέρπς έφωταγωγήθησαν λαμπρώς αί κτήσεις τοΰ δουκός 
καί τά περίχωρα.

ΑΡΙΘ. 13. ΠΡΟΟΔΟΣ.

Η Τ Α Φ Η  ΠΑΡ’ ΕΛΛΗΣ IN.
(Σονέχεια καί τέλος· ϊδε προηγ. φύλλον.)

Δ '.

ρ ί τ ώ ν  τ ά φ ω ν  ι δ ί ω ς  κ α ί  μ ν η μ ά τ ω ν .

μή καιόμενοι νεκροί έτίθεντο έντός κατασκευασμάτων, 
ατινα έκαλοΰντο σοροί, πύελοι, λ ά ρ ν α κ ες , ληνοί, 
δρο ΐ ται  κτλ. κατεσκευάζοντο δέ ταΰτα ποικίλα τό σχήμα, 
ώς δύναταί τις νά ιδη παρά Stackelberg (die Graber 

der Hellenen), έκ κυπαρίσσου καί συνηθέστερον έξ οπτής γής, καί 
ούτως έθάπτοντο ύπό τήν γήν. Κατά Πλούταρχον, έν βίφ Σόλωνος, 
οί μέν Αθηναίοι έ'στρεφον τό πρόσωπον τοΰ νεκροΰ πρός έ'ω, οί 
Μεγαρεΐς δέ πρός εσπέραν, ϊσως μεθ’ άπάντων τών Δωριέων · καί 
κατ’ άρχάς μέν δέν έτίθετο σημεΐόν τι έπί τών τάφων, μετά ταΰτα 
ομως είσήχθη βαθμηδόν ή πολυτέλεια καί κατεσκευάζοντο μνήματα 
μεγαλοπρεπή, ώστε ό Σόλων διέταξε κατά Πλούταρχον, Τνα μηδείς 
άνεγείρη μνήμα άπαιτοΰν πλέον τών τριών ήμερών έργασίας δέκα 
άνδρών · άλλ’ έννοεΐται δτι ταχέως ή διάταξις αυτη περιήλθεν είς 
αχρηστίαν καί εύτυχώς διά τούς άρχαιολογοΰντας.

Άρχαιότατον καί περιεργότατον είδος τάφων εινε οί ύπόγειοι 
θολίοτοί λεγόμενοι τάφοι, οϊτινες μέχρι σήμερον έσφαλμένως έξε- 
λαμβάνοντο ώς θησαυροφυλάκια. Τοιοΰτοι είνε οί έν Μυκήναις, Όρχο- 
μενφ, Σπάτα καί Μενιδιφ τής Αττικής καί έσχάτως έν Θεσσαλία 
παρά τόν Βόλον άνακαλυφθέντες, καί οϊτινες άδύνατον καθ’ ήμάς 
νά μή έ'χωσι συγγένειαν πρός τούς Αιγυπτιακούς τάφους. Οί θολωτοί 
τάφοι είνε έλεύθερα λίθινα οικοδομήματα συγκλειόμενα διά λίθων 
έπισεσωρευμένων ούτως ώστε νά άπολήγωσιν είς οξύ καί εχουσι 
δίοδον, δι’ ής συγκοινωνοΰσι πρός τήν έπιφάνειαν τής γής- οί λίθοι, 
έξ ών εινε κατεσκευασμένοι, δέν είνε ογκώδεις, μικροί δέ καί μεγάλοι 
συνάπτονται πρός άλλήλους άνευ άμμοκονίας καί πυνεπίσχονται 
δυνάμει τής ισορροπίας· όμοιότροπον καί έπίσης άρχαϊον είδος τάφων 
θεωρητέον τούς έντός βράχων λελαξευμένων έν εϊδει δωματίου 
τάφους, έξ ών σώζονται τινες εισέτι πέριξ τών Αθηνών, ιδία. δμως 
έν ταΐς νήσοις, έν Δελφοΐς καϊ τή Μικρά Α σία , έ'νθα ή πρόσοψις 
τού βράχου παρουσιάζει καί αρχιτεκτονικήν μορφήν. Εννοείται οί 
τοιούτου είδους τάφοι, σπάνιοι δντες, άνήκον είς τάς οίκογενείας τών 
κρατίστων, μέχρι τών μεταγενεστέρων-χρόνων έν χρήσει διατελοΰντες, 
οιον έν Άθήναις τά Κιμ,ώνεια μνήμ.ατα, τά ε'ξωθεν τών Μελιτίδων 
πυλών (Ή ροδ. V I. 103).

Μετά τούς θολωτούς τάφους, οϊτινες ήσαν πολυτελείς καί 
δαπανηροί καί ώς τοιοΰτοι μόνον είς βασιλείς καί τυράννους άνή- 
κοντες, άναφαίνονται οί λεγόμενοι τ ύ μ β ο ι ,  όμοιάζοντες έξωτερικώς 
πρός τούς θολωτούς τάφους καί έ'χοντες τό αύτά μέ αύτούς σχήμα. 
Ύπό τοΰ Όμήρου μόνον τοιοΰτον είδος τάφων άναφέρεται · κατεσκευ
άζοντο δέ ούτοι έκ σωρού χώματος έπισωρευομένου πέριξ τοΰ λάκ
κου, δπου κατετίθετο τό περιέχον τά κεκαυμένα όστά τοΰ νεκροΰ 
άγγεΐον, καί άποτελουμένου ουτω γηλόφου μεγάλου ή μικρού, άνα- 
λόγως τής έπισημότητος τοΰ νεκροΰ. Έκ τοΰ άπλοΰ τούτου τύμβου, 
έφ’ ου πολλάκις έτίθετο άπλοΰς άκατέργαστος λίθος πρός άνάμνησιν 
τοΰ νεκροΰ, προήλθεν είς τούς ιστορικούς χρόνους ή περικαλλής 
μορφή τών έπιταφίων μνημείων, είς ά οί Έλληνες ίδιάζουσαν έπέ- 
στησαν προσοχήν έξαντλήσαντες πάσας τάς καλλιτεχνικάς μορφάς, 
άς ή βαθεΐα τοΰ καλοΰ αισθησις καί ή δημιουργική αύτών φαντασία 
έμόρφωσεν.

Τά έπί τών τάφων άνεγειρόμενα μνημεία ήσαν ποικίλα τό 
είδος, δύνανται δμως νά άναχθώσιν είς τάς έξής πέντε κατηγορίας · 
α '.) στήλας, β '.) κιόνας, γ'.) ναΐδια ή ήρφα, δ '.) τραπέζας, ε '.) ύδρίας 
ή κάλπαςκαί στ'.) επιταφίους πλάκας. Κατά τόν Πλούταρχον, Διόδωρος 
δ Περιηγητής έ'γραψεν ιδιαιτέραν πραγματείαν περί μνημείων μή

σωζομένων άτυχώς, ήτις θά  ήδύνατο σήμερον πολύ νά διαφώτιση 
τό σπουδαιότατον τοΰτο θέμα τών μνημείων καί νά χειραγωγήση τάς 
άνακαλύψεις τών νεωτέρων χρόνων, θά  προσπαθήσωμεν ούχ ήττον 
νά έξηγήσωμεν συνοπτικώς εν έκαστον τούτων ειδών μνημείων. Καί 
αί μέν στήλαι είνε συνήθως μικρότεραι τοΰ ένός μέτρου υψους, 
ό'ρθιοι έκ πελεκημ,ενου λίθου έν σχήματι ορθογωνίου, ου ή μέν μία 
μ.ικροτέρα πλευρά άποτελεΐ τήν βάσιν, ή δέ έτέρα μετ’ άετωματίου 
τήν κορυφήν · οί δέ κιόνες η κιονίσκοι είνε κύλινδροι τοΰ αύτοΰ 
περίπου υψους, με άκτΐνα δέκα μέχρι δεκαπέντε έκατοστών τοΰ μέτρου, 
άνευ τίνος άρχιτεκτονικοΰ κόσμου, έ'χοντες τήν άνω έπιφάνειαν έπί- 
πεδον, ϊσως διότι έτίθεντο έπ’ αύτών αγγεία πλήρη άνθέων. Μετά 
τόν πελοποννησιακόν πόλεμον καί κατά τούς Μακεδονικούς χρόνους 
αναφαίνεται τό είδος τής τρίτης κατηγορίας τών μνημ,είων, ήτοι τά 
ήρφα (aediculae) έκ λίθων πελεκητών τετραγωνικών. Τό τέταρτον 
είδος, ήτοι αί τράπεζαι, είνε βαθροειθή τετράγωνα έπιθέμ,ατα μετά 
γείσου καί βάσεως, μετά γλυφής τινά έπί τής πλευράς τής έχούσης 
τήν έπιγραφήν * πολλάκις τά όρθογώνια ταΰτα έπιθέματα εχουσι 
μέγαν δγκον · ίσως ταΰτα εινε αί παρά τοΰ Κικέρωνος μνημ-ονευό- 
μεναι mensae (de Leg. 2, 26).

Αί ύδρίαι ή κάλπαι είνε λίθινοι ή μαρμ,άρινοι ούχί κεκοιλω- 
μένοι ό'γκοι, φέροντες τό σχήμα τής Αττικής ληκύθου, έ'χουσαι 
λαβήν συναφή καί άδιάτρητον, άπό τοΰ λαιμού άρχομένην καί κα- 
τιοΰσαν καθ’ δλον τό μήκος τής ληκύθου, μ,ετ άναγλύφου ένίοτε 
έπί τής άντιθέτου τή λαβή έπιφανείας τής κοιλίας ή μετά ζωγραφιών. 
Τέλος αί έπιτάφιοι πλάκες είνε έπιμήκη μικροΰ πάχους ορθογώνια 
μάρμαρα έκτάδην τοποθετούμενα έπί τών τάφων έπί κρηπίδος πάν
τοτε καί μέ ύπτιας τάς έπιγραφάς. Έκτός τών εξ δμ.ως τούτων ειδών 
μνημείων είνε καί οί σαρκοφάγοι · ουτοι είνε μάλλον τάφοι ή μνη
μεία καί αί τετράγωνοι κεκοιλωμέναι θήκαι μέ κοίλωμα ίγδιόσχη- 
μον, έν φ έτίθετο τό χάλκινον, ή μολύβδινον,. ή καί άργυροΰν άγγεΐον, 
έν φ περιείχοντο τά όστά τοΰ νεκροΰ · τό τελευταΐον τοδτο είδος, 
ώς είνε πρόδηλον, άνήκεν είς τό ετερον είδος τής ταφής τό τής 
άποτεφρώσεως. Τέλος έν τοΐς μνημείοις πρέπει νά συγκαταλεχθώσι 
καί μορφαί τινες ζώων οιον λέοντες, ταδροι, κδνες, Σειρήνες κτλ. ών 
έκαστον έ'χει ίδιαν συμβολικήν παράστασιν.

Έπί τήν μνημείων έτίθεντο καί έπιτύμβιοι έπιγραφαί καί 
άλλαι παραστάσεις είκονικαί ή μυθολογικαί άνάγλυφοι · καί αί μέν 
έπιγραφαί έδήλουν τό ό'νομα τοδ άποβιώσαντος και τήν πατρίδα 
αύτοδ, ή τόν δήμον καί άλλας τινάς δηλώσεις · αί δέ παραστάσεις 
περιωρίζοντο είς τόν χαρακτηρισμόν τού νεκροδ, οιον έπί τών μνημείων 
νέων καί νεανίδων παρίστατο είκών παιδός ή κόρης κρατούσης υδρίαν 
υδατος, δπερ ύπό τών άρχαιολόγων έξηγεΐται ώς τό σύμβολον τής 
άγάμου καταστάσεως, ή έπί τών μνημείων πολεμιστοδ παρίστατο 
οπλίτης. Έπί τών μνημείων συζύγων έγράφετο, εί καί σπάνια τά 
παραδείγματα, ή μυθολογική παράστασις τοΰ Ό ρφέως καί τής Εύρι- 
δίκης. Πολλάκις δμως έπί τών πλακών τών μνημάτων ένεχαράττον- 
το, παρεκτός τής έπιγραφής, τά έργαλεΐα τής τέχνης ή τοΰ έπαγ- 
γέλματος τοΰ νεκροΰ, οικόσημα λαλοΰντα, καθώς λέγουσιν οί Γάλ
λοι, π. χ. ό πήχυς καί ή ψαλίς διά τούς ράπτας, ή πλάστιγξ διά 
τούς παντοπώλας, τό ξυράφιον διά τούς κουρεΐς καί ή στάθμη διά 
τούς οικοδόμους · ώσαύτως, ώς γνωστόν, ή σκιά τοΰ Έλπήνορος έν 
τφ Ά δ η  έξαιτεΐται παρά τοΰ Όδυσσέως, δπως έπί τοΰ τάφου του 
στήση καί μίαν κώπην δηλωτικήν τοΰ έπαγγέλματός του.

Ό λω ς ιδιαιτέραν κλάσιν παραστάσεων άποτελοΰσι τά λεγόμενα 
νεκρόδειπνα ποικίλα τό είδος καί τήν έ'μπνευσιν. Εννοείται δτι καί 
ώς πρός τό κεφάλαιον τοΰτο τών παραστάσεων καί επιγραφών πολ
λάκις δ νομοθέτης έ'λαβεν άφορμήν ΐνα έπέμβη, δπως κανονίση τήν 
ιδιωτικήν ματαιοδοξίαν μ.έχρι τοΰ γελοίου πολλάκις έξικνουμ,ένην. 
Έν Σπάρτη, δπου πάντα έν γένει τά τής ταφής έτελοΰντο λιτότερον, 
δέν έπετρέπετο άλλη έπιγραφή έκτός τοΰ ονόματος τοΰ νεκροΰ · έν 
Σικυώνι δέ προέβησαν είς τήν άπαγόρευσιν πάσης οίασδήποτε έπι
γραφής ενεκεν τών συχνών καταχρήσεων.
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Οί γαιοκτήμονες της ’Αττικής ένεταφιάζοντο φυσικφ τφ λόγφ ί ή παροιμία ,,δεϊται σέλινου,,, έπί τών έπικινδύνως νοσοόντων ■ έδο- 
έν τοΐς ίδίοις άγροΐς, καί κατά τήν άρχαιοτάτην έποχήν ό Πλάτων ; ξάζετο δτι τά έναγίσματα κατέβαιναν είς τούς έν "Λ δη διά τοδ 
αναφέρει δτι οί νεκροί έθάπτοντο έντός τήν ιδίων οϊκων (Πλατ. j Έρμ-οΰ, καί έγίνοντο αύτοΐς μειλίγματα. Έναγισμάτων δηλωτικαί 
Μ'ν. Ε. 315) · διότι νεκροταφεία κατά τήν νεωτέραν σημασίαν της 1 γραφαί περιεσώθησάν τινες ήμΐν έπί αγγείων · καί έπί ληκύθου 
λέξεως, ήτοι δημόσιοι χώροι πρός κοινήν πάντων ταφήν, δέν ύπήρχον j εδρεθείσης εν τινι τών έν Αθήναις άνασκαφέντων τάφων. Δηλοΐ 
έν τη άρχαιότητι, έκτος εννοείται τού έ'ξωθεν τοΰ Κεραμεικού χώρου, j δε ή γραφή στήλην, ής τό έπίθεμα εχει σχήμα άκάνθου, πρός τήν 
προορισμένου υπέρ τών έν πολέμφ πιπτόντων καί δημοσίαις δαπάναις στήλην βαδίζουσι δύο γυναίκες, ών ή μέν ές αριστερών τού όρώντος
θαπτομένων. Οί λοιποί τάφοι έθεωρούντο ώς ιδιωτική ιδιοκτησία | κρατεί έν ΐή δε ξι κανοΰν, έφ1 ου έπίκειται ταινία καί πιθανώς καί
καί άνήκον είς τούς διαφόρους οϊκους τοΰ αστείος. Ούχ ήττον άνα- | περιείχοντο έν αύτφ πάντα τά πρός έναγίσματα χρήσιμα, έν δέ τη 
φέρονται καί πύλαι Ήρίαι, ήτοι άγουσαι πρός ήρίαι, ήτοι μνήματα, αριστερή φιάλην.
κοινά κατά τήν ερμηνείαν τοΰ Μ. Έτυμολογικοΰ καί τοΰ ’Αρπο- ! Τό δημόσιον πένθος τών συγγενών, έκδηλούμενον διά μελανός
κρατίωνος. Έν γένει έντός τών Έλληνίδων πόλεων δέν έπετρέπετο ίματίου, κουράς τριχών καί αποχής άπό στεφανώσεως έν έορταΐς,' 
ή ταφή νεκρών, άλλ’ άνδρών επιφανών, ευεργετών τήν πόλεως, ή 1 διήρκει άλλαχοΰ άλλον χρόνον. ’Εν Σπάρτη, λόγου χάριν, μόνον 
νικηφόρων στρατηγών, έψηφίζετο ή έντός τής πόλεως έν δημοσίαις δέκα ήμέρας, έν Αθήναις δέ τριάκοντα, έν Κέφ έςαιρετικώς έ'φερεν 
πλατείαις, ή παρά δδοΐς όνομ,ασταΐς, οϊα ή ιερά οδός άπ’ ’Αθηνών ή μήτηρ τό πένΟ-ος τοΰ υίοΰ τής έπί εν έ'τος. 
είς ’Ελευσίνα, ταφή, ώς τοΰτο έγίνετο έν Μεγάροις καί έν Τάραντι 'Ως περίεργον άναφέρομεν τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν έγίνοντο
καί έν Άργει. Α λλά  μάλλον τά τοιαΰτα ήσαν μνήματα τιμητικά τά έπικήδεια νόμιμα καί ό τάφος ύπέρ προσώπου ψευδώς άναγγελ- 
καί κενοτάφια ή τάφοι. Καί ώς πρός τούτο ή Σπάρτη έποιεΐτο έξαί- j θόντος δτι άπέθανεν έν τη αλλοδαπή · ό τοιοΰτος, καλούμενος ύστε- 
ρεσιν, διότι δ Λυκοΰργος έπέτρεψε τήν έντός τής πόλεως ταφήν, 1 ρόποτμος ή δευτερόποτμος, έθεωρεϊτο άκάθαρτος καί άπηλλάσσετο
δπως έθισθώσιν οί νέοι άφόβως εχειν πρός τόν θάνατον. Μετά j τοΰ μιάσματος μόνον υποβαλλόμενος είς τά έπί τοΰ άρτιγεννήτου
τών νεκρών συγκατωρύττοντο, ώς άνάλογόν τι συνέβαινε καί έπί τής | βρέφους έθιμα, ήτοι περιτυλισσόμενος κειρίαις καί σπαργάνοις ώς 
άποτεφρώσεως, καί πράγματα πολύτιμα, οία έμαρτύρουν τήν στοργήν 
τών οικείων πρός τούς τετελευτηκότας, ή ήσαν προσφιλή καί σύνήθ/] 
αύτοΐς ζώσιν ■ τοιαΰτα δέ ήσαν ψέλια καί ένώτια καί δακτύλιοι, ή 
καί πολύτιμα ενδύματα, πρός δέ καί λήκυθοι λεπτώς έπεξειργασμένοι 
καί έζωγραφισμένοι. ’Εκ τούτων πλήθος άνιστον άνεΰρον οί 'Ρ ω 
μαίοι κατά τήν άνοικοδόμησιν τής δπό τοΰ Μομμίου καταστραφείσης 
Κορίνθου, έξ ών έπληρώθη ή Ρώμη, καθ’ ά διηγείται ό Στράβων, 
άλλά καί μέχρι σήμερον έν τοΐς άνασκαπτομένοις τάφοις ανευρίσκονται 
τοιαΰτα.

Ε\

Τ ά  μ ε τ ά  τ ή ν  τ α φ ή ν .

Μετά τήν έκφοράν έγίνετο έν τη οικία. τοΰ θανόντος ευωχία 
κοινή τών συγγενών καί οικείων καλουμένη περίδειπνον ή νεκρόδει- 
πνον. Οί συγγενείς τών έν Χαιρωνεία πεσόντων συνεφώνησαν νά 
ποιήσωσι τό νεκρόδειπνον έν τη οικία τοΰ Δημοσθένους ,,ώ ς π αρ ’ 
ο ί κε ι οτάτφ τών τ ε τ ε λ ε υτ ηκό τ ων “ . Τό δεΐπνον τοΰτο έθεωρεϊτο 
ώς παρεχόμενον δπ’ αύτοΰ τοΰ θανόντος ,,κατά τιμήν“ ώς λέγει ό 
Αρτεμίδωρος ,,τήν έκ τών συμβιωτών είς τόν άποθανόντα“ . Έν 
τούτφ οί οικείοι καί οί φίλοι προσεπάθουν έκ παντός τρόπου νά 
πείσωσι τούς συγγενείς ή γονείς τοΰ νεκροΰ νά λάβωσι τροφήν. Τά 
νεκρόδειπνα ταΰτα είκονίζοντο πολλάκις, ώς ανώτερο) εϊδομεν, έπί 
τών έπιταφίων μνημείων, εν τινι γ ω ν ί α  αυτών παρίστατο ομοίωμα 
κεφαλής ίππου, τό οδοιπορικόν τοΰ θανάτου δποσημαίνόντος.

Ά λλ ά  καί μετά ταΰτα διετέλουν οί άρχαΐοι πολλαχώς τήν 
μνήμην τοΰ άποθανόντος τιμώντες διά θυσιών έπί τοΰ τάφου αύτοΰ · 
κατά τήν τρίτην ήμέραν τής ταφής έγίνετο θυσία, ήτις έλέγετο 
τρί τα!  ού μόνον ή συνήθεια καί παρ’ ήμΐν, άλλά καί ή λέςις αυτη 
διεσώθη ε’ϊς τινα μέρη τής Ελλάδος. Έτέρα θυσία έγένετο κατά 
τήν έννάτην ήμέραν λεγομένη εννατα, έτέρα δέ κατά τήν τριακοστήν 
ήμέραν λεγομένη τριακάς, καί τελευταία έτησία, καθ’ ήν ήμέραν 
έγένετο ή τελευτή αύτοΰ. Αί έπί τοΰ τάφου αυται θυσίαι έλέγοντο 
έναγίσματα, ιδία δέ α ί μοκουρί αι  άν έπεσφάζοντο σφάγια, χοαί  
δέ άν μόνον κράμα έκ γάλακτος μέλιτος καί υδατος έςεχύνετο είς 
τρεις σπονδάς έν βόθρφ έγγύς τοΰ τάφου άνοιγομένφ · κατά τά 
έναγίσματα δέ ταΰτα τά μνήματα έκοσμοΰντο στεφάνοις καί ταινίαις 
καί έμυροΰντο · ιδίως έ'στεφον τότε τά μνήματα μέ σέλινα, έξ ου καί

Ταΰτα έν συντόμφ περί τής παρά τοΐς άρχαίοις Έ λλησι 
ταφής, δσα δ χρόνος καί ό χώρος, δν εύγενώς πάνυ ή Διεύθυνσις 
τής „ Προόδου44 έν ταΐς στήλαις αύτής μέ παρεχώρησε, έπέτρεπον 
διά βραχέων νά περιλάβω.

ΓΙ. Κ Α Σ Τ  Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ
νΕφορος τών αρχαιοτήτων.

---------- Φ----------

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.
Μ εγάλη τοϋ  άρχοντος άρετή έστι το  νά γινώβκη να έκλέγη 

τού ς  καταλλήλονς άν& ρώ πονς' ή όρ&η αντη  ι'κλογη είνε το  ημισν 
τής τέχνης το ν  κνβερνφν.

’Ιούλιος Σ ίμω ν.
* **

"Τπάρχονσιν έν τι] άρχη Λαβών τώ ν έξονβιώ ν πράγματά  
τινα  φρίκην έμποιοϋντα.

Βονρόαλού.
*  *

*

Ή  μόνωβις βοη&εί τη ν  εμπνενσιν, τόσφ  όε μείξονός είσιν  
άξίας τά  εργα έν δσφ μείζονι έγένοντο γαλήνη.

Έ ρν. Ρενάν.
*  *

*

Ο πολίτικος αγώ ν το ν  μέλλοντος ομοιάζει τή μάχη το ν  
"Ιγγερμαν  · είνε ί] μάχη τοϋ  στρατιώ τον.

Λ όρδος Σαλισβονρή.
*  *

Ή  μονομαχία είνε πόλεμος έμφύλιος έν μικρογραφία.

Ά δρ ια νος  Χεράρ.
* *

*

Έ ν τι] τέχνη ώς καί έν τη πολίτικη ύπαρχο νσ ιν  οί σφ α 
λερούς φ ρονοϋντες, δτι ό νεωτερισμός είνε πάντοτε ύπέρτερος 
έκεΐνον, δπερ άξιοι ν ’ άντικατα,στήσΐ].

Ε ρρίκος Φονκιέ.
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ΤΙΣ 0 ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ;
(Αγγλικόν διήγημα.)

Μετά πολλάς περιπετείας ειχον συνεταιρισθή είς δημόσιον πλη
ρεξουσιότητας γραφεΐον, ου ή πελατεία ήν ήκιστα άριστοκρατική άπο- 
τελουμένη έξ ολοκλήρου δπό έργολάβων καί έμπορων. Εξεπλάγην 
λοιπόν ού μικρόν ίδιον ήμέραν τινά άμαξαν πολυτελή φέρουσαν τά 
σήματα άριστοκρατικοΰ οϊκου, ήτις εστη πρό τής θύρας ήμών, καί 
άπ’ αύτής έξελθοΰσαν γυναίκα πεπλοφόρον καί μελανειμονούσαν, 
άλλά κομψοτάτην. Είσήλθον πάραυτα είς τό ιδιαίτερον γραφεΐον καί 
διέταξα νά είσαγάγωσι τήν κυρίαν ταύτην. Όποια δπηρξεν ή Ικπληξίς 
μου, δταν, άφ’ ου άπέσυρε τόν πέπλον αύτής, άνεγνώρισα τήν περι
καλλή κόμησσαν Σευτων, ής πολλάκις ειχον άποθαυμάσει τήν εικόνα. 
Νέφος θλίψεως έσκίαζε τήν γοητευτικήν αδτής μορφήν, ζωηρά δέ 
άνησυχία, μετέχουσα σχεδόν καί τρόμου, κατεφαίνετο έντός τών μεγά
λων μαύρων οφθαλμών αύτής.

—- Ή  κόμησσα Σευτων, άνέκραξα άκουσίως δποκλιθείς καί 
προσενεγκών αύτη καθέκλαν.

—· Μάλιστα, σείς δέ, νομίζω, κύριε, είσθε εις τών διευθυντών 
τοΰ όνομαστοΰ τούτου πρακτορείου.

Ύπεκλίθην έκ νέου καί άπήντησα μετριοφρόνως δτι ήμην δ 
κύριος Σάρως, συνέταιρος τφ δντι, έν τφ πρακτορείφ τούτφ, δπερ 
εύηρεστεΐτο ν’ άποκαλέση όνομαστόν.

— Λοιπόν, έπανέλαβεν, έρχομαι νά συμ,βουλευθώ ύμάς περί 
δποθέσεως, ήτις έχει δι’ έμέ σοβαράν, ζωτικωτάτην σπουδαιότητα.

Καί ταΰτα είποΰσα έξήγαγεν έκ τοΰ χρηματοφυλακίου της τρα
πεζιτικόν γραμμάτιον, άμηχανοΰσα πως, ώσεί έφοβεϊτο μή πράττη 
τι παρά τά είθισμ.ένα. Άπέδωκα αύτη τό γραμμάτιον, λεγων, δτι δεν 
έσυνειθίζομεν νά δεχώμεθα χρήματα προκαταβολικώς.

—  Θά εϊμεθα λίαν εύτυχεΐς, προσέθηκα, άν δυνηθώμεν νά 
παράσχωμεν δπηρεσίαν τινά τη 'Τμετέρα Έντιμότητι, άλλά νομίζω, 
δτι τάς υποθέσεις τοΰ ο’ικου Σευτων διεξάγουσιν οί κ. κ. Ζάκσων.

—  Εινε άληθές · άπό πολλών έτών είσί πληρεξούσιοι πολλών 
τής οίκογενείας μου μελών, καί πολλήν τρέφω πρός αύτούς δπόληψιν, 
άλλ’ έν η εδρίσκομαι αμηχανία, άγνοώ, άν δύνανται νά μοί δώσωσι 
τάς οδηγίας, ών έ'χω άνάγκην πρός υπεράσπισίν μου κατά τοΰ 
καταδιώκοντός με άνθρώπου ■ άπαιτοΰνται πράκτορες ίκανώτεροι τών 
κυρίων τούτων, ένεργητικώτεροι καί τολμηρότεροι· έλπίζω δτι μέ έννοεΐτε.

—  Κάλλιστα, κυρία, καί έπειδή δποθέτω δτι ή συνομιλία ήμών 
δέν θά είνε σύντομος, έπιτρέψατέ μοι πρώτον νά παρακαλέσω δμάς, 
ΐνα άποπέμψητε τό δχημα τοΰτο, τό δποΐον μένον πρό τής θύρας 
ήμών ήδύνατο νά διεγείρη ύπόνοιάν τινα. Τό γραφεΐον τών κ. κ. Ζάκσων 
δεν άπέχει πολύ έντεΰθεν, καί άν όφείλωμεν νά μή άνακοινώσωμεν 
αύτοΐς τά αϊτια, ατινα έ'πεισαν τήν Τμετέραν Εντιμότητα, ιν άπευ- 
θυνθή ήμΐν, εινε ανωφελές νά άφήσωμ,εν αύτούς νά μαντεΰσωσι τό 
διάβημα τοΰτο.

Ή  άμαξα άπεπέμφθη πάραυτα. Ταύτοχρόνως δέ δ συνέταιρός 
μου κ. Φλίντ είσήλθεν είς τό γραφεΐον καί άμφότεροι ήκροάσθημεν 
μετά προσοχής τήν σχοινοτενή τής κομήσσης διήγησιν. ’ Ιδού δέ έν 
περιλήψει τί έπληροφορήθημεν.

Ή  κόμησσα Κλάρα Σευτων ήν δευτερότοκος θυγάτηρ τοΰ 
σεβασμίου πρωθιερέως ένορίας τινός έν Ααμβουσίρ. Έν ήλικία δέκα 
έννέα έτών συνεζεΰχθη λοχαγόν όνόματι Γοσφόρ, κατά δέκα ετη 
πρεσβύτερον αύτής, δστις μικρόν μετά τόν γάμον κατέστησεν αύτή 
τόν βίον πικρόν καί άφόρητον διά τής έπιληψίμου καί χυδαίας συμ
περιφοράς αύτοΰ.

Πριν ή ή έ'νωσις αυτη τελεσθή ήν σχεδόν μεμνηστευμένη 
μετ’ εύγενοΰς τίνος όνόματι Αρθούρου Κίγκστων, δστις έστερεϊτο 
μέν περιουσίας τότε, άνήκεν δμως είς τούς δμοτίμους, έ'μελλε δέ 
μετ’ ού πολύ νά γείνη κύριος πλούσιας κληρονομιάς. Όταν δ δπερή- 
φανος αύτοΰ πατήρ, δ βαρωννέτος Κίγκστων, έμαθε τάς μετά τής

θυγατρός τοΰ πρωθιερέως σχέσεις αύτοΰ, δπεχρέωσεν αύτόν νά 
διακόψη αύτάς παραχρήμα καί άπεμ,άκρυνεν αύτόν πέμψας είς τήν 
ήπειρωτικήν Εύρώπην.

Ούχ ήττον δπερήφανος τοΰ βαρωννέτου δ σεβάσμιος πρωθιε- 
ρεύς καί ή ώραία Κλάρα ήγανάκτησαν έπί τη Ιδέο̂ , δτι ήδΰναντο 
νά υποπτεύσωσιν αύτούς, ώς έπιζητήσαντας νά περιπλέξωσιν έντός 
τών δικτύων τοΰ γάμου τόν νεαρόν έραστήν. Ή  οργή, ήν άμφότεροι 
ησθάνθησαν, έβοήθησε τήν έπιτυχίαν τοΰ Γοσφόρ καί έν τη παρα
φορά τής συγκινήσεως ή Κλάρα συνηνεσεν είς όλεθρίαν έ'νωσιν, ΐνα 
άποδείξη τφ κόσμ.φ, καί ιδίως τφ άλαζόνι βαρωννέτφ, τήν άποφασι- 
στικότητα αύτής. ·

Μετά δύο έτη, τη έπιμόνφ μάλιστα τοΰ πρωθιερέως άπαιτή· 
σει, άπεχωρίσθη συζύγου, δστις κατέστησεν αύτήν δυστυχεστάτην καί 
έπανέκαμψεν είς τήν πατρικήν οικίαν.

Ό  κ. Γοσφόρ, δστις ειχε συμπληρώσει τής υπηρεσίας αύτοΰ 
τόν χρόνον, έταξείδευσε πρός τέρψιν κατ’ άρχάς, είτα δέ χάριν 
δγείας · ήν ούχί εύρωστος τήν κράσιν, αί δέ όλέθριαι αύτοΰ εξεις 
ύπέσκαπτον τήν δγείαν του καί τφ παρεσκεύαζον άωρον τοΰ βίου 
τέρμα · περί τά τέλη τής ζωής αύτοΰ έταξείδευε συνοδευόμενος δπό 
νέου ίατροΰ καλουμένου Χίλτων.

Ή  κυρία Γοσφόρ ήν άπό τριών ήδη έτών κεχωρισμένη τοΰ 
συζύγου αυτής, δτε άπεβίωσεν ουτος έν Ίρλανδίε*:, έν τη μικρόν τοΰ 
Δουβλίνου άπεχουση μι/.ρα κώμη Σβάρδο. Ή  Κλάρα έ'μαθε τό 
πρώτον τήν ε’ϊδησιν, έκ τίνος έφημερίδος τοΰ Δουβλίνου, καί τήν 
έπιοΰσαν έξ έπιστολής τοΰ Χίλτων, δστις τή άπέστελλε τόν δακτύλιον 
τοΰ συζύγου αδτής καί γράμμα, δπερ δ λοχαγός μεταμελόμενος, 
ειχεν υπαγορεύσει στιγμάς τινας πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ, ώμολόγει 
δέ έν αύτφ τήν άδικον κακήν πρός τήν έαυτοΰ σύζυγον συμπεριφοράν · 
τή έπιστολή ταύτη ήν έπισυνημμένον άντίγραφον τής διαθήκης του, 
δι1 ής έκληροδότει εις συγγενή αύτοΰ μεμακρυσμένον, έν Νέα 'Ολ
λανδία; διαμένοντα, τήν ιδιοκτησίαν αύτοΰ, άποφέρουσαν οκτώ χιλιάδων 
φράγκων έτήσιον εισόδημα, έν άρθρφ δέ αύτής, άρτίως προστεθέντι, 
έδωρεΐτο πάσαν τήν λοιπήν άκίνητον αύτοΰ περιουσίαν τφ κ. Χίλτων, 
δποχρεουμένφ νά πληρώση τάς της κηδείας καί ταφής δαπάνας · 
προσετίθει δέ έν τή έπιστολή αύτοΰ δ κ. Χίλτων δτι προύτίθετο ό 
λοχαγός νά τροποποιήση τάς τελευταίας' αύτοΰ διαθέσεις, άλλ έκώ- 
λυσεν αύτόν δ αίφνιδίως έπελθών θάνατος.

Ή  νέα χήρα δέν έθλίβη πιθανώς πολύ έπί τφ γεγονότι τούτφ, 
δι’ ού άπηλλάσσετο δλοσχερώς άπό δεσμοΰ τοσαύτας προξενήσαντος 
αύτή λύπας.

Πρό ένός έ'τους ό βαρωννέτος Κίγκστων ειχεν άποθάνει, κατά 
τήν αύτήν δέ περίπου έποχήν δ υίός αύτοΰ έκληρονόμει διά τοΰ
θανάτου ένός τών έξαδέλφων του τήν κτηματικήν περιουσίαν καί
τόν τίτλον τοΰ κόμητος Σεΰτων · εύρίσκετο έ'τι περιοδεύων έν Εύρώπη,
δτε έ'μαθε τοΰ Γοσφόρ τόν θάνατον. ’Επανακάμπτει παραχρήμα εις
’Αγγλίαν, διευθύνεται έν πάση σπουδή είς Δεβούσιρ καί νυμφεύεται 
έπί τέλους έκείνην, ήν ούδέποτε έπαύσατο αγαπών.

Εύδαίμων καί λαμπρός υπήρξε τότε ό βίος τής ώραίας συζύ
γου τοΰ νεαρού κόμητος, ήτις έγένετο μήτηρ δύο θυγατέρων καί 
ένός υίοΰ · άνέφελος καί πλήρης ήν ή εύδαιμ.ονία της. Εσπέραν 
τινά έπανερχόμενος έκ κυνηγετικής έκδρομής δ κόμης κατελήφθη 
ύπό καταιγίδος καί έπανήλθεν είς τό μέγαρον κατάβροχος · προσβλη
θείς δέ δπό πυρετού έξέπνευσε μετά τρεις ήμέρας · δ διός αύτοΰ 
ήν τότε πενταετής.

Δέν έπιχειροΰμεν νά περιγράψωμεν τήν θανάσιμον θλίψιν, ήν 
ή κόμησσα έδοκίμασεν έπί τή πικροτάτη ταύτη άπωλεία · τή έ'μενεν 
έν τούτοις ή παρηγορία τών τριών αδτής τέκνων, έπίσημον όνομα 
καί σπουδαία κτηματική περιουσία, ήν ειχε μεριμνήσει νά έξασφαλίση 
αύτή δ σύζυγός της, άπολείπων άμα αύτή καί τήν κηδεμονίαν τοΰ 
υίοΰ αύτών.

Ά λλά  νέα καί φοβερά προσβολή έπεφυλάσσετο αύτή. Ήμέραν 
! τινά, δτε μ,ετά τοΰ πατρός καί τής άδελφής αύτής εδρίσκετο, έπε-
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δόθη αύτή επιστολή τοΰ Χίλτων άπαιτοΰντος, αύθωρεί μάλιστα, 
συνέντευξιν μετ’ αυτής περι σπουδαιοτάτης προκειμένου ύποθέσεως. 
Άναμνησθεΐσα τοΰ ονόματος τοΰ άνθρωποί) τούτοι) διέταξε νά εϊσα- 
γάγωσιν αύτόν. Δι’ υφους αποτόμου καί σχεδόν θρασέος άνήγγειλε 
τή κομήσση, οτι ό κ. Γοσφόρ δέν ειχεν άποθάνει, έν ή έποχή ειχεν 
άναγγείλει αύτή τοΰτο, άλλ δτι ειχε περιπέσει είς κατάστασιν ληθαρ- 
γικήν καί οτι έπέζησεν εξ είσέτι μήνας. Κατά τύχην ιδών τό ληξι
αρχικόν τών γάμων βιβλίον, προσέθηκε, παρετήρησα τήν ημερομηνίαν 
τοΰ μετά τοΰ κόμητος Σεΰτων γάμου ύμών · οφείλω νά σάς εΐπω 
οτι έγένετο οκτώ ήμέρας πρό τοΰ θανάτου τοΰ λοχαγοΰ, οτι επο- 
μ,ένως ό γάμος ουτος είνε άκυρος, καί οτι ό υιός ύμών δέν εινε 
κόμης Σεΰτων πλειότερον έμοΰ.

.Έπί τή τρομερή ταύτη είδήσει έλειποθύμησεν ή κόμησσα. Ό  
Χίλτων έκάλεσε τούς ύπηρέτας καί έγένετο άφαντος. Συνελθοΰσα ή 
λαίδη Σεΰτων κάτετρύχετο ύπό έναγωνίου φόβου, ου δυσχερώς ήδυ- 
νήθη ν’ άποκρύψη από τοΰ πατρός καί τής άδελφής αύτής τήν 
αιτίαν · έν άλλη σΰνεντεύξει ό Χίλτων άπέδειξεν αύτή, ο,τι είχε 
προδηλώσει, δεικνΰων πιστοποιητικόν τοΰ νεκροθάπτου τοΰ Σβάρδς 
Πέτρου Κιούνιγκαμ τό δνομα, μαρτυροΰν οτι ό Κάρολος Γοσφόρ 
ειχε ταφή τήν 26 Ιουνίου τοΰ 1832 καί δτι έπί τοΰ τάφου αύτοΰ 
ήν εγγεγραμμένη ή άληθής τοΰ θανάτου αύτοΰ ημερομηνία τής 
23 ’Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους, ώς καί ετερον πιστοποιητικόν τοΰ 
Πατρικίου Μούλλινο, λιθογλύφου έν Δουβλίνψ, τό αύτό γεγονός προσε- 
πιμαρτυροΰν.

—  Έχετε, ήρώτησεν ό κ. Φλίντ, άντί/ραφον τών πιστοποιη
τικών τούτων;

—  Ναι, άπήντησεν ή κόμησσα παρουσιάζουσα τά ζητηθέντα 
αντίγραφα · ιδού αύτά ■ έν τή άμηχανία μ,ου, προσέθηκε, πάσης 
συμβουλής στερούμενη, ούδενί τολμώσα νά έκμυστηρευθώ τήν φρι- 
κώδη θέσιν μου, έξηγόρασα διά σημαντικών ποσών τήν σιωπήν τοΰ 
Χίλτων, άλλ εινε ακόρεστος, . . . .  καί χθές, . . . .  άλλ’ αδυνατώ νά 
σάς ε’ίπω τήν άποτρόπαιόν του πρότασιν, ητις εύρίσκεται έντός τοΰ 
έγγράφου τούτου.

—  Πρότασις γάμου! άνέκραξεν έν δργή ό κ. Φλίντ, τόν 
άθλιον!

—  Προτιμώ ν’ άποθάνω χιλιάκις, είπεν ή λαίδη Σεΰτων, 
τρεμ,ούση τή φωνή · άλλά τί ποιητέον; Δύνασθε νά μέ σώσητε;

—  Άναμφιβόλως, άπήντησεν ο κ. Φλίντ, άν ώς τείνω πολύ 
νά πιστεύσω, δλη αυτη ή ιστορία τοΰ κ. Χίλτων δέν είνε ή τέχνα
σμα, δπερ έμηχανεύθη, ινα άποσπάση άφ’ ύμών χρήματα.

— ■ Εινε δυνατόν! άνέκραξεν ή κόμ,ησσα, αίφνιδίως ύπό χαράς 
συγκινηθεΐσα.

Ή  ιδέα δτι δ άνθρωπος ουτος έξεμεταλλεύετο τούς φόβους 
καί τήν εύπιστίαν αύτής δέν τή ειχεν έπέλθει ετι.

—  Τί φρονείτε κύριε Σάρπο: μέ ήρώτησεν ό συνέταιρός μου.
Έδίσταζον ν’ άποφανθώ, διότι δέν συνεμεριζόμην τοΰ κυρίου

Φλίντ τήν έλπίδα. Πανούργημα τοιοΰτον οίον ύπώπτευεν, ήδύνατο 
τόσφ εύκόλως ν’ άποκαλυφθή καί είς τόσφ αύστηράν νά έκθέση 
τιμωρίαν έκεΐνον, δστις ήθελεν άποδειχθή ένοχος αύτοΰ, ώστε δέν 
έτόλμ.ων νά πιστεύσω, δτι άνθρωπος έπιδέξιος θ ’ άπετόλμα τοΰτο.

Έν τή άμφιβολία μου, άντί ν’ άπαντήσω είς τήν έρώτησιν τοΰ 
κ. Φλίντ, τώ είπον.

—  Διά τής έπιστολής ταύτης ό Χίλτων ζητεί σήμερον συνέντευ- 
ξιν κατά τάς τρεις έν τώ μεγάρφ Σεΰτων. Δέν δυνάμεθα ν’ άντι- 
καταστήσωμεν τήν Εντιμότητα αύτής έν τή σΰνεντεύξει ταύτη; 
μικρός μετά τοΰ άνθρώπου τούτου διάλογος, δέν θ ’ άπέβαινεν άνω- 
φελής.

Ή  λαίδη Σεΰτων έδέχθη προθύμως τήν πρότασιν, συνεφωνήθη 
δέ νά μεταβώμεν παρ’ αύτή ήμίσειαν ώραν πρό τής διά τήν συνέν- 
τευξιν ώρισμ,ένης. Άπήλθεν ηύχαριστημένη δτι άνεκοίνωσεν ήμΐν τό 
μυστικόν αύτής, ένθαρρυνομένη δέ ύπό τής έλπίδος, καί έπέβη άγο- 
ραίου οχήματος, ινα έπιστρέψη ο’ίκαδε.

Έξητάσαμεν μετά τοΰ κ. Φλίντ πάσας τάς λεπτομερείας τής 
περιδόξου ταύτης ύποθέσεως, καί άπεφασίσαμεν ιδιαιτέρως, άν οί 
λόγοι τοΰ Χίλτων έπεβεβαίουν τάς υποψίας ήμών, νά μεταβή, πρός 
διεξαγωγήν τών άπαιτουμένων έρευνών, ό κ. Φλίντ είς ’Ιρλανδίαν.

■— ’Ιδού ό κύριος Χίλτων, άνέκραξεν ή λαίδη Κλάρα, είσελθοΰσα 
δρμητικώς εις τήν αίθουσαν, έν ή άνέμενον αύτόν μετά τοΰ κ. Φλίντ · 
δέν είνε ανάγκη, πιστεύω, νά παρευρεθώ είς τήν συζήτησιν ύμών;

—  Ό χ ι βεβαίως, τή άπεκρίθην.
Άπεσύρθη.
Ό  κ. Φλίντ ήγέρθη καί εμενεν ορθός παρά τήν θΰραν. Τήν 

στιγμήν ταύτην βήμ.α ηχηρόν ήκούσθη έν τφ διαδρόμφ καί ε’ίδομεν 
είσερχόμενον άνθρωπον ηλικίας τριάκοντα περίπου έτών, ύψηλόν τό 
άνάστημα καί τολμηρόν τό ήθος · έσκίρτησεν ιδών με · πιθανώς 
έμάντευσε τό έπάγγελμά μου.

Τί σημαίνει τοΰτο ; είπεν · Έπερίμενον νά ’ίόω . . . .
—  Τήν λαίδην Σεΰτων · ναι, άλλ’ ή Έντιμότης της μ’ έπε- 

φόρτισε νά διαπραγματευθώ μεθ’ ύμών τήν έν τή έπιστολή ταύτη 
άναφερομένην ύπόθεσιν.

—  Ούδέν έ'χω νά εϊπω πρός ύμάς, άπήντησεν άποτόμως καί 
έτοιμος ήν ν’ άπέλθη.

Ό  κ. Φλίντ τφ έ'φραξε τήν δίοδον.
—  Δέν θ ’ άπέλθητε, είπεν, ειδοποίησα τήν άστυνομίαν.
—  Τήν άστυνομίαν! Τί λοιπόν νομίζετε;
Ά λλά  παρά τήν διαμαρτυρίαν αύτοΰ, ήν προφανώς τεταραγ- 

μένος ύπό τοΰ έταστικοΰ καί σαρδωνίου βλέμματος τοΰ κ. Φλίντ.
—  Έχομεν νά έκπληρώσωμεν καθήκον τοΰ έπαγγέλματος 

ήμών, έπανέλαβεν δ συνέταιρός μου · έσμέν άνθρωποι τοΰ νόμου, 
σείς είσθε άνθρωποι τών έπιχειρήσεων, άς καθίσωμεν. Ελπίζω δτι 
θά  συμβιβασθώμεν.

Ό  κ. Χίλτων έ'καθισε σιγών.
—  Γνωρίζετε, είπεν δ κ. Φλίντ, δτι ή διαγωγή ύμών σάς 

έκθέτει είς καΐαδίκην ύπερορίας;
—  Πώς ! έ'κραξεν δ Χίλτων, έρυθριών καί έγειρόμενος αίφνης.
—  Ύπερορίας, ναι, έπανέλαβε μετά φλεγματικής άπαθείας ό 

κ. Φλίντ, ύπερορίας πέντε, επτά, δέκα πέντε έτών ή καί ισοβίου · 
είνε δμως πιθανόν δτι ή τελευταία μάλλον αυτη ποινή καθ’ ύμών 
θά  έφηρμόζετο.

—  Τί διάβολο λοιπόν νομίζετε; έφώνησεν έν δργή δ κ. Χίλ
των · δύναμαι ν’ άποδείξω δ,τι είπον. Ό  κ. Γοσφόρ . . . .

—  Καλά, καλά, υπέλαβεν δ κ. Φλίντ · άποδείξατε δ,τι άγα
πάτε · σάς άν αγγέλλω δμως δτι δέν σώζεσθε εύκόλως. Βέβαιον είνε 
δτι έπρομηθεύθητε χρήματα διά τών άπειλών, τοΰτο δέ είνε έγκλημα, 
δπερ καταδικάζει δ νόμος δπως τήν κλοπήν άπεσπάσατε έ'τι τά 
χρήματα ταΰτα διά πράξιν διγαμίας, τοΰθ’ δπερ καθιστά δεινοτέραν 
τήν θέσιν σας. Κρίνατε σείς μόνος έαυτόν. Ό  θρασύς Χίλτων έφάνη 
καταβεβλημένος ύπό τοΰ έπιχειρήματος τούτου · άνέλαβεν έν τούτοις 
τό αύθαδες υφος αύτοΰ.

-—  Έ σ τ ω ! είπεν, άς τιμωρηθώ, άν ήμαι άξιος τούτου· άλλά 
σάς προλέγω δτι θά  καταστρέφω τήν ύπερήφανον κόμησσαν, καί 
προκαλώ ύμάς, προσέθ/]κεν έγειρόμενος, ινα έπιχειρήσητε δ,τι δύνασθε 
κατ’ έμοΰ. Απαιτώ νά ικανοποιηθώ διά τήν σιωπήν μου ή μετα
βαίνω, αύθωρεί μάλιστα, νά άναγγείλω τφ άξιοτίμφ κυρίφ Ίακώβφ 
Κίγκστων, δτι είς αύτόν άνήκει ή κληρονομιά Σεΰτων.

— ■ Καί έγώ σάς προειδοποιώ, δτι άν έξέλθητε, σάς παραδίδω 
είς τήν άστυνομίαν καί καταδικάζεσθε είς άειφυγίαν · δμιλήσωμεν 
ήσύχως. Έχομεν λόγους ισχυρούς, "ίνα πιστεύωμεν δτι δσα διηγήθητε 

j είσί μΰθος πλασθείς δφ’ ύμών έπί τφ σκοπφ τοΰ ν’ άποσπάσητε 
χρήματα. Ά ν  ούτως εχη, προσέχετε · ε’ίμεθα ικανοί, ν’ άνακαλύψω- 
μεν τήν άλήθειαν · κάλλιον νά συμβιβασθήτε μ.εθ’ ήμών, ένόσφ είνε 
έ'τι καιρός. Τί λέγετε; άν ήθελον σάς προσφέρει εκατοντάδα λιρών 

! στερλινών, Γίνα δμολογήσητε τήν άλήθειαν, μεθ’ δ θά  ήδύνασθε ν’
! άπέλθητε ελεύθερος; Αποφασίσατε · σάς τό συμβουλεύω.
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Ό  Χίλτων έδίσταζε · τά χείλη του έ'τρεμ,ον · προφανώς είχε 
τι νά όμολογήση.

—  Ό χι, έψιθύρισε, μετά στιγμιαίαν σιωπήν · ούδέν έ'χω νά 
δμολογήσω.

-—  Δέν θέλετε; καλά ! σάς άφίνω είς τήν τύχην σας.
Ένόμισα δτι ώφειλον τότε νά λάβω τόν λόγον.
—  Ακούσατε, τφ είπον · έπιθυμοΰμεν νά τεθή τέρμα είς τήν 

ύπόθεσιν · περί τής δβριστικής προτάσεως, ήν έν τή έπιστολή ταύτη 
διετυπώσατε, δέν είνε δυνατόν νά γείνη λόγος · δμιλήσωμεν μόνον 
περί χρημάτων · πόσα θέλετε, ίνα τηρήσητε τό μυστικόν τής δυστυ- 
χοΰς ταύτης ύποθέσεως;

—  Χιλίας λίρας στερλίνας (25,000 φρ.) έτησίως, άπεκρίθη, 
καί προπληρωτέας διά τά πρώτα έ'τη.

—  Μέτριοι δέν είνε άληθώς οί δροι σας · άλλ’ ύποθέσωμ,εν 
δτι έγένοντο δεκτοί· θέλετε νά δπογράψητε τό συμβόλαιον τοΰτο;

—  Ναί, άπήντησεν, άφ’ ου διεξήλθε τοΰτο · καί ή λαίδη 
Σεΰτων ένδιαφέρεται ινα μ.ένη ή ύπόθεσις έν τώ σκότει.

Έξήλθον καί μ.ετά μικρόν έπέστρεφα φέρων συναλλαγματικήν.
—  Ή  κυρία κόμησσα, είπον, δέν έ'χει έπί τοΰ παρόντος τό 

ποσόν, δπερ άπαιτεΐτε · δίδει ύμίν τήν συναλλαγματικήν ταύτην πλη
ρωτέαν μετά δώδεκα ήμέρας.

Ό  άγύρτης έψιθύρισε στιγμάς τινας, είτα υπέγραψε τήν συμ
φωνίαν, ήν ειχον ύπαγορεύσει καί έξήλθε.

—  Κατεργάρης τέλειος, μοί είπεν δ κ. Φλίντ. Ελπίζω δμ.ως 
δτι θά τόν πληρώσωμεν, δπως τφ αρμόζει · ή συναλλαγματική δέν 
είνε πληρωτέα τφ φέροντι;

—  Ό χι, καί μέ δωδεκαήμερον προθεσμίαν. εως τότε έ'χετε 
καιρόν νά μεταβήτε εις ’Ιρλανδίαν καί νά έπιστρέψητε · πρέπει νά 
προσπαθήσητε νά ευρητε τόν Κιούνιγκαμ καί τόν Μούλλινο · άν ουτοι 
είσί συνένοχοι αύτοΰ, εύκολον έ'σται νά ελκύσωμεν αύτούς πρός τό 
μέρος ήμών άποδεικνύοντες είς αύτούς πώς τούς έξεμεταλλεύθη, ίνα 
λάβη τό μερίδων τοΰ λέοντος.

—  Κάλλιστα. Έν πάση περιπτώσει ελπίζω δτι θ ’ άποκαλύ- 
ψωμεν τήν άλήθειαν.

Τήν αύτήν έσπέραν δ κ. Φλίντ άπήρχετο είς Δουβλΐνον. Μετά 
τινας ήμέρας έ'λαβον επιστολήν αύτοΰ, ητις δέν ήτο ένθαρρυντική. 
Ή  έπί τοΰ τάφου έγγεγραμμένη ήμερομηνία ήν δποία έ'λεγεν αύτήν 
δ Χίλτων, δ δέ έγχαράξας αύτήν Μούλλινο άπήλαυε καλής ύπολή- 
ψεως · είχεν ί'δει ώσαύτως δ κ. Φλίντ καί τόν νεκροθάπτην, παρ’ 
ού ούδεμίαν ήδυνήθη ν’ άποσπάση έπιθυμ,ητήν πληροφορίαν · ούδέν 
δέ άλλο βιβλίον άποβιώσεων ύπήρχεν έν Σβάρδο ή τό ύπ’ αύτοΰ 
τοΰ Κιούνιγκαμ κρατούμενον, δ δέ τής κηδείας τοΰ Γοσφόρ έπιστα- 
τήσας ύπάλληλος είχε πρό μικροΰ άποθάνει.

Ήκιστα ένθαρρυντική ήν ή έπιστολή αυτη, πρός έπίμετρον δέ 
τής άμηχανίας μου, καθ’ ήν στιγμήν ειχον περάνει τήν άνάγνωσιν 
τής έπιστολής τοΰ συνεταίρου μου, είδον είσερχόμενον τόν κύριον 
Ζάκσων είς τό γραφεΐόν μου, δστις ήρχετο ζητών έξηγήσεις περί 
έπιστολής, δι’ ής δ κ. Χίλτων τφ άνήγγελλεν, δτι τά κτήμ.ατα Σεΰ
των, έ'δει ν’ άποδοθώσι τφ κυρίφ Ίακώβφ Κίγκσ:ων

Ό  άθλιος Χίλτων μετά τήν συνεννόησιν ήμών ύπήγε νά πω- 
λήση είς τιμήν μεγαλειτέραν τό μυστικόν αύτοΰ είς έκεΐνον, δστις 
έ'μελλε πράγματι ν’ άποβή κύριος τής σπουδαίας ταύτης περιουσίας, 
άν δ γάμ,ος τής κυρίας Σεΰτων έκηρύσσετο άκυρος.

Δί ν ειχον έν τούτοις άποβάλει πάσαν περί τής επιτυχίας τής 
ύποθέσεως ήμ.ών έλπίδα. Άπήντησα ήσύχως τφ κ. Ζάκσων, δτι 
ύπώπτευον τόν Χίλτων ώς ένοχον άκατανομάστου άπάτης, καί έπειδή 
δ κ. Ζάκσων έφαίνετο έπιθυμών ν’ άποφύγη έν τή ύποθέσει ταύτη 
πάταγον ούχί εύάρεστον, έ'πεισα αύτόν νά έ'λθη μετά τέσσαρας 
ήμέρας είς τό μέγαρον τής λαίδης Σεΰτων δποσχόμενος νά τφ δώσο) 
πάσαν ποθητήν έξήγησιν · άχρι τής ήμέρας έκείνης συνεφωνήθη νά 
τηρήσωμεν άμφότεροι άπόλυτον εχεμύθειαν.
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Τρεις παρήλθον ήμέραι, άνευ ούδέ τής έλαχίστης έκ μέρους 
τοΰ κ. Φλίντ είδήσεως · έφοβούμην μή παντελώς είχεν άποτύχει έν 
ταίς έρεύναις αύτοΰ. Ά λλ ά  τήν προτεραίαν τής ήμέρας, ήν ειχον 
ορίσει διά τήν μετά τοΰ κ. Ζάκσων συνέντευξιν είδον αίφνης άμαξαν, 
ητις έ'στη πρό τής θύρας τοΰ γραφείου · δ συνέταιρός μου κατήλθεν 
άκολουθούμ,ενος ύπό δύο ξένων, ούς έφρόντισε νά είσαγάγη έντός 
τής οικίας.

—  Ό  κ. Πατρίκιος Μούλλινο καί ό κ. Πέτρος Κιούνιγκαμ, 
μοί είπε, φαιδρώς, θλίβων ίσχυρώς τήν χεΐρά μου · θά φιλοξενήσω- 
μεν ένταΰθα τόν κ. Κιούνιγκαμ άπόψε.

Ό  Κιούνιγκαμ, άνήρ ύψηλόσωμος καί κακοΰ έξωτερικοΰ, άπήν
τησεν δτι έπροτίμα νά διέλθη τήν νύκτα έν καπηλείφ.

— · Ό χι, παλληκάρι μου, ύπέλαβεν δ κ. Φλίντ. Είμαι πεπει
σμένος δτι αι προθέσεις σου είνε καλαί, άλλά δέν έπιθυμώ νά άπο- 
μ,ακρυνθής · θά  κοιμηθής έδώ, άν άγαπφς ή εις τόν σταθμόν τής 
αστυνομίας.

Ό  Κιούνιγκαμ παρετήρησεν αύτόν μετ’ έκφράσεως φόβου · 
άλλ’ ήν ματαία πάσα άντιστάσεως άπόπειρα · άπεσύρθη σιωπών εις 
τό ύποδειχθέν αύτφ δωμ,άτων · δ δέ κ. Μούλλινο ώδηγήθί] είς γει
τονικόν πανδοχεϊον.

Ό  κ. Φλίντ έπανήρχετο πλήρης χαράς έκ τοΰ ταξειδίου του. 
Έν τή πρώτη μετά τοΰ Κιούνιγκαμ σΰνεντεύξει άϊσθησιν είχεν αύτφ 
έμποιήσει ή άμηχανία τοΰ άνθρώπου τούτου · πεπεισμ,ένος δτι ό 
νεκροθάπτης ουτος ήν μέτοχος βδελυράς τίνος πράξεως έπανήλθε 
παρά τφ λιθοξόφ Μούλλινο.

—  Τις σοίέ'δωκε, ήρώτησεν αύτόν, τήν διαταγήν νά χαράξης 
τήν νεκρικήν έπιγραφήν;

—  Ή  εντολή μοί διεβιβάσθη δι’ έπιστολής τίνος, άπήντησεν 
δ Μούλλινο.

—  Έχεις άκόμη τήν έπιστολήν ταύτην;
—  Νομίζο), διότι έ'χω τήν συνήθειαν νά φυλάττω δλας μου 

τάς έπιστολάς.
Ό  Μούλλινο ήρξατο έρευνών έντός τής συρτοθήκης του καί 

έξήγαγε τήν πολύτιμον έπιστολήν, ήν έ'δωκε τφ κ. Φλίντ · έ'φερεν 
αυτη γραμματδσημον τοΰ Λονδίνου τής 22 Ιουνίου τοΰ 1832, καί 
είχεν ώς εξής.

„Εύαρεστήθητε νά κατασκευάσητε μνημεΐον κοινοΰ σχήματος 
,,έπι τοΰ τάφου τοΰ Καρόλου Γοσφόρ άποθανδντος προ' τινων μηνών 
,,έν Σβάρδο έν ηλικία τριάκοντα δύο έτών. Ό  κ. Γύνους έκ Δου- 
,,βλίνου ένετάλη νά πληρώση δμάς“

πρόθυμος 
Έδουάρδος Χίλτων“

—  Ό  πανοΰργος, μοί είπεν δ κ. Φλίντ, παρέλειψεν, ώς βλέ
πετε, νά σημειώση τήν ακριβή τοΰ θανάτου τοΰ Γοσφόρ ήμερομη- 
νίαν, δ δέ Μούλλινο ένεθυμεΐτο μόνον τήν τής έπιστολής τοΰ Χίλτων. 
Κρατών τήν νέαν ταύτην μαρτυρίαν έπανέκαμψα παρά τφ Κιούνιγκαμ, 
έφδβισα αύτόν διά τών άπειλών καί τόν ήνάγκασα έπί τέλους νά μοί 
όμολογήση τά διατρέξαντα · ιδού δέ πώς έ'χουσι ταΰτα. Ό  Χίλτων 
έπιστρέφων έ'κ τίνος κατά τό άκρωτήρων τής Καλής Έλπίδος ταξει- 
δίου πρό δύο μηνών, ήναγκάσθη νά μεταβή έ'νεκα υποθέσεώς τίνος 
είς Δουβλΐνον καί διερχόμενος έκ Σβάρδο άνέγνω τήν έπί τοΰ τάφου 
τοΰ Γοσφόρ έγγεγραμμ.ένην έπιγραφήν, άναζητήσας δέ άμέσως τόν 
νεκροθάπτην ήρώτησεν αύτδν, άν ένεθυμεΐτο τήν ήμέραν, καθ’ ήν 
είχεν ένταφιάσει τόν λοχαγόν.

—  Βεβαίως, άπεκρίθη δ Κιούνιγκαμ, άλλως τε ή ήμέρα αυτη 
είνε έγγεγραμμένη έν τφ βιβλίφ μ,ου, μ.οί εδειξε δέ τό ληξιαρχικόν 
του βιβλίον, έν φ ή ταφή τοΰ Γοσφόρ έσημεωΰτο ύπό ημερομηνίαν 
24 Δεκεμβρίου 1831.

—  Αδύνατον είνε τοΰτο, ύπέλαβεν δ Χίλτων, δεικνύων αύτφ 
τήν ύπό τοΰ Μούλλινο χαραχθεΐσαν έπιγραφήν.

Ό  Κιούνιγκαμ. άπήντησεν δτι είχε παρατηρήσει τό ύπό τοΰ 
Μούλλινο γενόμ,ενον λάθος, άλλ άφ’ ου απαξ έγένε :ο, έπειδή ούδε-
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μίαν άπέδιδεν είς τοδτο σημασίαν, δέν ένόμισεν δτι ώφειλε νά κάμη 
περί τούτου λόγον. Ά λ λ  ό Χίλτων, είς δν ή έσφαλμένη αυτη ημε
ρομηνία ένέπνευσε τήν ιδέαν τοδ σατανικοδ τεχνάσματος του, κατώρ- 
θωσε νά καταστήση συνένοχον αύτοδ τδν Κιοόνιγκαμ, δούς αύτφ 
τδ πρώτον διακόσια φράγκα καί υποσχόμενος αύτφ έν τφ μέλλοντι 
σπουδαίας ώφελείας.

Ταδτα διηγηθείς δ κ. Φλίντ έπλήρωσεν εύθύμως τδ ποτήριόν
του καί άμφότεροι έπίομεν μετά χαράς είς υγείαν τής κομήσσης
Σευτων καί διά τδν τής έπιοόσης θρίαμβον ήμών.

Τήν επαύριον είσελθόντες εις τήν αίθουσαν τοδ μεγάρου Σεΰ- 
των ευρομεν έκεΐ τδν ’Ιάκωβον Κίγκστων μετά τοδ πληρεξουσίου 
αύτοδ καί τήν λαίδην Κλάραν μετά τού πατρδς καί τής αδελφής 
αύτής, είς ούς είχε τέλος άποκαλύψει τήν αιτίαν τής αμηχανίας, 
ήτις κατετηκεν αύτήν. Τά τέκνα της είχον άποσυρθή είς ετερον δω- 
μάτιον, ή δέ τάλαινα μήτηρ προσήλου βλέμμα περίλυπον έπί τοδ 
υίοδ αύτής, άπειλουμένου ν’ άπολέση τδ ονομα αμ,α καί τήν περιου
σίαν αύτοδ. Τό βλέμμα της μετέβαλεν αίφνης εκφρασιν ίδούσης τήν
ευθύμον τοδ κ. Φλίντ φυσιογνωμίαν. ν IIμην απαθέστερος τοδ συνε
ταίρου μου, καίτοι ούχ ήττον αύτοδ χαίρων, ού μόνον διότι έσώζετο 
τής φοβέρας αύτής θέσεως ή ώραία κόμησσα, άλλά καί διότι άνε- 
τρέποντο αί άλαζονι/αί έλπίδες καί οί ψυχροί υπολογισμοί τοδ κ. 
Κίγκστων, δστις έθεώρει ήδη αύτφ άνήκοντα καί πάντα άκόμη τά 
έν τφ πλουσίφ έκείνφ μεγάρφ.

Ό  κ. Χίλτων είσήχθη. Έπανέλαβε μετά καταπληκτικής άπα- 
θείας καί βεβαιότητος τήν διά τήν κυρίαν Σευτων έπινοηθεΐσαν ιστο
ρίαν, είτα δέ παρέδωκε τφ κ. Ζάκσων τά πιστοποιητικά τού Κιούνιγ- 
καμ καί τοδ Μούλλινο.

ΊΙ λαίδη Σευτων έστράφη πρός ήμάς μετ’ ήθους απελπισίαν 
έκφράζοντος.

—  ΙΙοίαν έ'χετε ν’ άντιτάξητε άπάντησιν είς τήν άφήγησιν, ήν 
ήκούσατε, ήρώτησεν ήμάς δ κ. Ζάκσων.

-—  Άπάντησιν σαφεστάτην, άπήντησεν ό κ. Φλίντ, σύρων τδν 
κώδωνα.

Θεράπων παρουσιάσθη έπί τή προσκλήσει.
—  Ά ς  είσέλθωσιν οί έν τή αιθούση τής βιβλιοθήκης δύο άν

θρωποι.
Μετά τινα λεπτά ό Κιούνιγκαμ καί δ Μούλλινο ένεφανίσθησαν 

ακολουθούμενοι ύπό δύο αστυνομικών υπαλλήλων. Κραυγή τρόμου 
διέφυγε τό έ'ρκος τών δδόντων τού Χίλτων.

—  Ιδού δ ένοχος, ειπεν δ κ. Φλίντ δεικνύων αύτόν τοΐς 
άστυνομικοΐς υπαλλήλοις · Συλλάβετέ τον !

Συγκεχυμένος αίφνης ήγέρθη θόρυβος φωνών, έρωτήσεων καί 
διαμαρτυριών · άπεκατέστη έπί τέλους ή σιγή, δ δέ κ. Φλίντ άφη- 
γήθη, πώς κατώρθωσε ν’ άποκαλύψη τού Χίλτων τά άτιμα μηχανεύματα.

Ή  λαίδη Κλάρα τοσοδτον ήν έξαλλος έκ χαράς, ώστε έκιν- 
δύνευε νά λειποθυμήση έν τή έξάψει τής συγκινήσεως. Ό  κ. Χάρλεΰ 
έδόξαζε τόν θεόν έν συγκινητική κατανύξει, ή μίσς Χάρλεϋ εσπευσέ 
νά ζητήση τά παιδία καί ώδήγησεν αύτά παρά τή μητρί, ήτις τά 
κατησπάζετο έν άγαλλιάσει. Ό  κ. Φλίντ μ ’ έβεβαίου κατόπιν δτι 
κατά τήν μακαρίαν έκείνην ώραν ή εύγενής χήρα ειχεν έναγκαλισθή 
αύτόν καί άποθέσει φίλημα έπί τοδ φαλακροδ μετώπου του. Δέν 
δύναμαι νά έπιβεβαιώσω τό πράγμα, διότι ή προσοχή μου τήν στιγ
μήν έκείνην περιεσπάτο ολως έκ τής θέας τής κωμικής στάσεως τοδ 
κ. Ιακώβου Κίγκστων, ήτις διεδέχθη τήν σοβαράν καί άξιοπρεπή 
αύτού παράστασιν · ίδών ματαιωθείσας τάς έλπίδας αύτοδ έξήλθε 
μεθ’ δρμής άκολουθούμενος ύπό τοδ πληρεξουσίου του.

Ό  Χίλτων ώδηγήθη είς τάς φύλακας καί κατεδικάσθη είς 
επταετή ύπερορίαν.

ΕΙΣ ΚΟΡΗΝ ΡΕΜΒΑΖΟΥΣΑΝ.
(Μετά είκόνος.)

Τί σκέπτεσαι σιωπηλή, έρατεινή παρθένος;
δποΐον κόσμον άρά γε φαντασιώδη βλέπεις; 

τίς Άγγελος πλησίον σου πετά. εύλογημένος;
είς τήν Έδέμ αμάραντα δπόσα ανθη δρέπεις 

καί oiot πόθοι φλογεροί σέ βαυκαλούν κ’ έλπίδες, 
ώς μελφδία τούρανοδ, ώς μάγοι χρυσαλλίδες;

Ά ! τότε μόνον τής ζωής άξίζουσι τά κάλλη, 
όπότε άγαπώμεθα καί όνειροπολοδμεν · 

διότι τότε άνοιξις έν τή καρδία. θάλλει
καί ·—  τήν Έδέμ —  τήν πρώτην μας ζωήν άναπολοδμεν. 

Πλήν μόλις ή έπίφθονος φανή πραγματικότης, 
καί μάς μαραίνει ή οίκτρά τοδ βίου ματαιότης.

ΤΩ πάγκαλον πλαστούργημα καί αύρα ζωηφόρος 
καί τής ζωής μας ήλιε καί άρωμα καί άσμα, 

είς άτμοσφαίραν χλιαράν ό νοδς σου πτεροφόρος 
τί έρωτύλον κυνηγεΐ καί ιδεώδες φ άσμ α ; 

Ά φ ε ς ·  άς σχίζη ή ψυχή τά νέφη έλευθέρως · 
τήν έπιβλέπει ό θεός καί τήν φρουρεί δ έ'ρως.

Δέν θά άνευρη ή ψυχή έδώ δ,τι ρεμβάζει!
Ά φετε, άφετε λοιπόν ή νεαρά καρδία 

μέ τής έλπίδος πτέρυγας τό μέλλον νά έτάζη 
κ’ είς τ’ ά'γνωστον νά ίπταται μέ ό'νειρα μυρία · 

όπόταν α’ίφνης καί αύταί αί χίμαιραι χαθώσιν,
άλλοίμονον ! μαζύ μ ’ αύτάς καί τάστρα ας σβεσθώσιν.

Ό  πόθος είναι τής ψυχής τδ πύρ τό ζωογόνον, 
τά όνειρα είς ηδονής μάς φέρουσιν αγκάλην 

καί ή έλπίς πραΰνουσα τόν μυστικόν μας πόνον
φρουρεί τό άστρον τής ζωής είς τών παθών τήν ζάλην. 

Ά ν  τήν γαλήνην τής ψυχής λοιπόν έπιθυμήτε, 
ποθείτε καί έλπίζετε καί ονειροπολείτε.

Έν Βουγιουκ-Δερέ.
I. ΠΕΤΡΟΓ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ.
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Α .

Έ κ  τοδ γαλλικού 

6πό
Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.

(Συνέχεια- ίΐε προηγ. φόλλον.)

V II.
Έκρουσεν εκ νέου.
Ή  θύρα τής αιθούσης άνεώχθη καί ό υπηρέτης άνήγγειλεν.
—  Ό  κύριος δούξ Βαλμονδοά.
Σπάνια ήσαν τά πρόσωπα, ατινα είσήγοντο τοιουτοτρόπως

αναγγελλόμενα παρά τή κυρία. Γριπά, πλείστοι δέ τούναντίον ήσαν 
οί εισερχόμενοι διά τής θύρας, ήμικλείστου, καί δι1 αύτής όλισθαί- 
νοντες.

Έπί τφ όνόματι ,,ό Κ . δούξ Βαλμανδοά“ , ή κυρία Γριπά 
έχώρησε δύο βήματα ένώπιον τοΰ διά τής όρθανοίκτου θύρας εισ
ερχομένου, οστις έβάδιζε βραδέως και τήν κεφαλήν έ'χων έπηρμένην 
ώς άνθρωπος είθισμένος νά ευρίσκηται πανταχοΰ έν άνέσει.

ΤΙ κυρία Γριπά σταματήσασα έθεώρει αύτόν προσερχόμενον. 
’ Ην πεντηκοντούτης περίπου τήν ήλικίαν, τήν κόμην έ'χων μελαντέραν 
ή δσον έπέτρεπεν ή ηλικία του, νεάζουσαν δέ τήν παράστασιν, τό 
βάδισμα καί τήν περιβολήν, κομψούς τούς τρόπους, άλλά τό ήθος 
ύπερήφανον καί ματαιόφρον μετ’ έκφράσεώς τίνος τραχείας έν τώ 
βλέμματι καί σαρκαστικής είς τά χείλη.

Έ λαβε τήν ΰπό τής κυρίας Γριπά ύποδειχθεΐσαν αύτφ έδραν 
καί άφοΰ έκαθέσθη έν πάση άνέσει, ήρξατο λέγων.

—  Γνωρίζετε, υποθέτω, κυρία, οτι ειχον περιέλθει πρό τινο« 
έτών είς σχέσεις μετά τοΰ κυρίου Γριπά. Αι σχέσεις αύται αιτίαν 
ειχον σπουδαίαν τινά έπιχείρησιν, έπί κεφαλής τής οποίας έπεθύμει 
νά μέ θέση ώς πρόεδρον τοΰ συμβουλίου · άπεποιήθην · είς Βαλ
μονδοά δέν ριψοκινδυνεύει τό ό'νομα αύτοΰ είς χρηματιστικάς επι
χειρήσεις οίαδήποτε καν ώσι τά ώφελήματα, ατινα ήδύνατο ν’ άνα- 
μένη έξ αύτής, καί τά υποδεικνυόμενα κέρδη. Ά λ λ ’ αν ήρνήθην 
ν’ άναμίξω τό δνομά μου είς τήν ύπόθεσιν ταύτην, έ'σχον δμως 
τήν απρονοησίαν νά μετάσχω αύτής διά τών χρημάτων μου, πειθό- 
μενος είς τοΰτο ούχί ύπό σκέψεων ώφελείας, ούδέποτε έκερδοσκό- 
πησα, άλλ’ ύπό τών παρακλήσεων τοΰ κυρίου Γριπά, οστις έπέμενε 
πολύ νά μετάσχω τής ύποθέσεως ταύτης ειτε φανερώς ειτε μή. 
Εύαρεστήθητε νά λάβητε τοΰτο ύπό σημείωσιν.

Ή  κυρία Γριπά ύπεκλίνατο διερωτωμένη ποΰ ό δούξ εμελλε 
νά καταλήξη. Δέν έβράδυνε νά μάθη τούτο.

ΤΙ δούξ έ'λαβεν έκ τοΰ θηλακίου τοΰ έπενδύτου του ογκώδη 
γραμματίων δέσμην καί έ'θηκεν αύτήν έπί τής αύτής άκριβώς θεσεως, 
έν ή πρό τινων στιγμών ό Νιτάρ ειχε προσφέρει τή κυρία Γριπά 
τά φύλλα τών τυπογραφικών διορθώσεων.

—  Ιδού είπεν οί τίτλοι, δι’ ούς ένεγράφην είς τήν ύπόθεσιν 
ταύτην ■ έπλήρωσα αύτούς άντί 500 φράγκων έκαστον · ή σημερινή 
άξία των, εινε 3 φρ. 50 καί πάλιν δύσκολος εινε ή έκποίησις αύτών.

Ή  κυρία Γριπά προσέβλεπεν αύτόν έκπληκτος καί ούδέν 
έννοοΰσα.

—  Σάς άφήνω αύτούς, είπεν ούτος · θά  ίδήτε ύμεΐς, ητις 
έξακολουθεΐτε τάς ύποθέσεις τοΰ συζύγου σας και έκληρονομήσατε 
τήν ύπέρογκον, ήν άπέκτησεν έκεΐνος περιουσίαν, τί οφείλετε νά 
πράξητε ύπέρ ένός τών θυμάτων τής έπιχειρήσεως ταύτης. ’ Ολίγον [ 
πρό τοΰ θανάτου τοΰ κυρίου Γριπά ειχον κάμει αύτφ λόγον περί I 
τοΰ άντικειμένου τούτου, έ'χω δέ πάντα λόγον νά πιστεύω, οτι θά 
μέ άπεζημίου διά τήν προσγενομένην μοι ζημίαν. Ένί λόγφ τό 
πράγμα ήτο συμπεφωνημένον, οφείλω δέ νά προσθέσω, οτι μοί j 
προσηνέχθη έν τή υποθέσει ταύτη μετά πολλής τής εύγενείας καί 1

λεπτότητος. Μετά τόν θάνατον αύτοΰ δέν ήθέλησα νά ταράξω τήν 
θλίψιν τής χήρας καί δέν θά έ'πραττον άναμφιβόλως τοΰτο, άν μή 
ειχον ύποστή κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας σπουδαίας χρημα- 

! τικάς ζημίας.
Και ταΰτα είπών ηγέρθη καί κατέθηκε τό έπισκεπτήριον αύτοΰ 

| εν τή άκρα τοΰ γραφείου.
Ειτα χαιρετίζων διά τοΰ άκρου τών δακτύλων.
•— Χαίρετε, κυρία Γριπά, είπε.
Καί έξήλθεν ώς ειχεν είσέλθει ύψαύχην, βραδέως βαδίζων 

I καν χωρίς νά στραφή.
II κυρία Γριπά δέν έξήτασε πλέον, άν ύπήρχον ή μή, άν

θρωποι άναμένοντες αύτήν ■ έπιστρέψασα, άφοΰ προέπεμψε τόν δοΰκα 
εισήλθε παρά τφ ΙΙοΰο, δστις είχε τότε φθάσει άκριβώς.

—  Γνωρίζετε ποίαν έπίσκεψιν έδέχθην πρό μικροΰ; τήν τοΰ 
j δουκός Βαλμονδοά.

Καί διηγήθη αύτφ τά κατά τήν έπίσκεψιν ταύτην.
Ο ΙΙούο ηκουσε χωρίς νά διακόψη αύτήν διά λόγου ή σημείου ·

| δταν δ’ έκείνη έσίγησε.
—  Ποΰ είνε οί τίτλοι; ήρώτησεν.

Επί τοΰ γραφείου μου μετά τοΰ επισκεπτηρίου τοΰ δουκός.
—  'Ίδωμεν αύτούς.
Μετέβησαν είς τό δωμάτιον τοΰ γραφείου τής κυρίας Γριπά, 

ό δε Πούο λαβών τούς τίτλους έξήτασεν αύτούς μετά προσοχής.
—  Θέλετε νά μάθητε τήν γνώμην μου; είπεν. Λοιπόν! τά 

πράγματα μοί φαίνονται όλίγφ ύποπτα.
—  Πώς ;
— Θέλω νά ειπω, δτι άν τις άλλος ή ό δούξ Βολμονδοά 

ήθελε παρουσιάσει τούς τίτλους τούτους, τούς έχοντας αξίαν 3 φρ. 
και 50, ινα τφ έξαργυρωθώσιν άντί πεντακοσίων, θά  ήμην βέβαιος 
δτι θέλει νά σάς έξαπατήση.

—  Ό  δούξ Βαλμονδοά!
ΙΙρίγκηπες Δεβερβερή, άκριβώς διά τοΰτο . . . αμφιβάλλω.

— Είνε άδύνατον · διά τάς αμαρτίας μου βλέπω καθ’ έκάστην 
πλήθος έλεεινών τυχοδιωκτών καί άτιμων, άλλά δέν θά  παραδεχθώ 
ποτε, οτι άνθρωπος ό)ς ο δουξ εινε ικανός νά διαπράξη τοιαύτην

Αισχροκέρδειαν; είνε δυνατόν έν τούτοις.
° Χ ι Κύριε Πούο, δέν γνωρίζετε τόν δοΰκα· ούδέποτε 

είδον άνθρωπον τόσφ διακεκριμένον έχοντα τό ήθος, τόσφ εύγενές.
Ο Πούο έσεισε τήν κεφαλήν καί πάσαι τοΰ κατεσκληκότος 

αυτοΰ προσώπου αι ρυτίδες έκοιλάνθησαν ύπό μορφασμού έμφαί- 
νοντας οτι το έπίσημον καί εύγενές ήθος ούδαμώς καθησύχαζον αύτόν.

Επιθυμώ πολυ να σάς πιστευσιο, άλλά θά μοί έπιτρέψητε 
νά κάμω μίαν ερευνάν. Ούδέποτε μοί είπεν ό Γριπά, δτι είχε 
σχέσεις μετά τοΰ δουκός Βαλμονδοά, είνε δέ βέβαιον δι1 ήμάς, δτι 
αν ειχε τοιαύτας, θά  έκήρυττεν αύτάς άντί νά τάς άποκρύπτη. 
Κατά τήν αύτήν τών συλλογισμών τάξιν οφείλει νά παρατηρήση τις 
δτι, άν αί σχέσεις αύται ύφίσταντο, έ'πρεπεν οί τίτλοι νά ώσιν ονο
μαστικοί, διότι ό Γριπά θά  έ'διδεν αύτούς είς τόν δοΰκα καί θά 
ήθελε νά ώφεληθή έκ τής γενναιότητος αύτοΰ, ένώ οι τίτ?οι είσίν 
εις τόν φέροντα. Επι τέλους αν ο δούξ Βαλμ,ονδοά έ'χει τό ήθος 
μεγαλοπρεπές, όπερ δεν τφ διαφιλονεικφ θά μοί έπιτρέψητε, νά 
ειπω οτι τό παρ’ ύμίν διάβημά του δέν είνε μεγαλοπρεπούς άνδρός.

I πέστη έσχάτως σπουδαίας χρηματικάς ζημίας.
—  Τοΰτο άκριβώς προκαλεϊ τάς άμφιβολίας μου. Όταν τις 

ευρίσκηται εις τό πέλαγος καί κινδυνεύει νά πνιγή, τολμά οσα 
νομίζει άδύνατα, δταν εύρίσκεται έν ασφαλεία.· είς τοιαύτην άπελπι- 
στικήν θέσιν εύρίσκεται καί ό δούξ Βαλμονδοά. Υψηλή εύγένεια, 
έν τών λαμπροτάτων ονομάτων τής χώρας, άλλ’ ούδ’ ή έλαχίστη 
περιουσία ειχε τοιαύτην, άλλα την απώλεσε, τήν κατεδαπάνησε.

—  Πώς γνωρίζετε τοΰτο;
—  Η κουσα πάντα ταΰτα λεγάμενα καί τά γνωρίζω άορίστως, 

άλλά οότε μοι καιρόν ήμερών τινων καί θά γνωρίζωμεν τί νά
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πραξωμεν · άν δ δούξ σάς άφήκε τό έπισκεπτήριον του, τούτο 
σημαίνει, οτι οεν θά  επανέλθη, πριν η τφ γνωστοποιήσητε τήν 
πρόθεσίν σας ■ γνωρίζω ποΰ ν’ άπευθυνθώ διά τάς έρεύνας μου.

V III.

Η ερευνά τοΰ Πούο ύπήρξε βραχυχρόνιος.
J ήν πρωίαν τής πέμπτης ή κυρία Γριπά είδεν αύτόν είσερ- 

χομενον μετά φαιδρού καί θριαμβευτικού υφους, ένφ συνήθως ήτο 
σκυθρωπός, ή τούλάχιστον περίφροντις καί πολυπράγμων. Ή το δέ 
τόσφ καταφανής ή φαιδρότης αύτοΰ ώστε δέν ήδύνατο νά διαλάθη 
τήν κυρίαν Γριπά, ητις άντί νά έρωτήση αύτήν, ώς πάντοτε, ,,πώς 
εισθε; “ τφ είπε.

—  Τί έ'χετε λοιπόν;
Εκείνος δέ τρίβων τάς χείρας.

~  Έ καμα τΨ  ερευνάν μου, ήτις έπεβεβαίωσε τάς ύπονοίας 
μου. Ο δούξ Βαλμονδοά είνε κατεστραμμένος, έξ ολοκλήρου · κατέ- 
φαγεν δλην τήν περιουσίαν του · ούδέν άπομένει πλέον · ή δούκισσα 
κερδίζει τά πρός τό ζήν διά τής έργασίας της.

Και τοΰτο σάς καθιστά, τοσφ ευθυμον;
Ενευσεν ήμιχλείων τόν οφθαλμόν.
—  Ναι.

—  Και λοιπόν έπεβεβαίωθη ή περί αίσχροκερδείας υποψία σας;
Ζωηρώς ό Πούο έ'θηκε τόν δάκτυλον έπί τά χείλη.

■ lj/ri όμιλώμεν πλέον περί τούτου, λησμονήσωμεν τήν 
_ν τω η Ψ  άποδιώξωμεν τήν ιδέαν έκείνην, ήτις ούδέποτε 

πρέπει να παρουσιασθή είς τό πνεύμα ήμών. Ό  δούξ ήθέλησε νά 
σας απατήση^; δέν γνωρίζω τίποτε, ούδέ θέλω νά τό μάθω, διότι ή 
γνώμη μου είνε δτι πρέπει νά τφ έξαργυρώσητε τούς τίτλους τούτους 
πρός 500 φράγκα χωρίς νά φροντίσητε περί τής προελεύσεως αύτών.

Επειδή δέ έκπληκτος παρετήρει αύτόν ή κυρία Γριπά, τόσφ 
μάλλον μή έννοοΰσα τούς λόγους τούτους, δσφ ή πρώτη λέξις τοΰ

ουο ητο ,,μή πληρώσατε", ήρξατο έκεΐνος γελών καί τρίβων τάς 
χείρας ίσχυρότερον.

- ,. ~7 ' γνωρίζετε ποία είνε τής ζωής μου ή φιλο
δοξία, ή έλπίς μου τούλάχιστον, άν δέν χρησιμεύει είς τοΰτο ή 
επεμβασίς μου · μεγάλη τις άποκατάστασις διά τόν Έδγάρδον καί 
την Ιουλίαν. Ό  Έδγάρδος νά νυμφευθη δούκισσαν, ή Ιουλία νά 
λάβη σύζυγον ένα πρίγκηπα. Έάν δέν έπραγματοποιήθη τοΰτο, άν 
μή δια τον Εδγάρδον, δστις δέν είνε ακόμη είς ήλικίαν γάμου, άλλ’ 
οπωςδήποτε διά τήν Ιουλίαν, τό σφάλμα δέν είνε ίδικόν μου.
Επραξα δ,τι ήδυνήθην καί άν δέν κατωρθώθη έ'τι τό τοιοΰτον 

7υταιοοοιν αί ττεριατάαεις.
—  Πταίεΐ ή θέσις ήμών, καλέ μου Πούο.
Α λλ’ ο Πούο δυσηρεστήθη.

—  Ή  θέσις ήμών ομοιάζει τήν θέσιν πολλών άλλων, καί οί 
άλλοι ουτοι δέν έλειψαν νά συνάψωσι μεγαλά συνοικέσια. Ή  περιου
σία Μωρες άπεκτήθη ώς ή ήμετέρα καί ή δεσποινίς Μωρές συνε- 
ζεύχθη μετά τοΰ πρίγκηπος Δεσκουβλάκ. Τά εκατομμύριά του, 6 
κύριος Αεβλόν έκέρδισεν είς τά χαρτοπαικτεΐα, δύο δέ οίκογένειαι, 
-χουσα. βασιλικόν αιμα εις τάς φλέβας των, δέν άπηξίωσαν νά τά 
δεχθώσι· ή δεσποινίς Ίωάννου, ό πάππος τής οποίας έκαλεΐτο 
Ιωάννης ό ..ιβδηλοποιός, ύπανορεύθη τόν δοΰκα Ζωδοάν, καί τόσοι

και τοσοι άλλοι. Ή  περιουσία τής Ιουλίας έχει περισσό τέραν άξίαν 
τών περιουσιών τούτων · πρέπει ή Ιουλία νά κάμη τοιαύτην τινα 
αποκαταστασιν · καί θά  γείνη τούτο · είνε δυνατόν νά γείνη. Έ χ ω  
τόν σύζυγον· καί διά τοΰτο μέ βλέπετε τόσφ φαιδρόν δέν άξίζει 
τόν κόπον νά ήνε τις εύ'θυμος;

Καί ή συγκίνησις τφ διέκοψεν έπί στιγμήν τόν λόγον;
Ω . άγαπητέ μοι Πούο, άνέκραξεν άδυνατοϋσα νά περι- 

στείλη τήν άνυπομονησίαν αύτής ή κυρία Γριπά.
—  Ίδοό, κυρία, ιδού. Μέ δύο λέξεις, καί ίνα μή σάς βα

σανίζω, είνε ό Ό δέ Σαίντ Έρμίν, πρίγκηψ Δεβερβερή, υίός γνήσιος

του δουκος Βαλμονδουά. Ιδού πώς μοί έπήλθεν ή ιδέα αυτη καί 
αν άγαπάτε νά μέ άκροασθήτε, θά  ίδήτε, δτι είνε πραγματοποιήσι-
!λ0ς· Σας ϊίπον °η  °  δού£ «νε κατεστραμμένος, άλλά τοΰτο δέν 
τον εμποδίζει νά διάγη βίον πολυτελή καί τρυφηλόν. Ή το πάντοτε 
καί εινε καί  ̂ θά ήνε άνθρωπος φιλήδονος, άκριβώς δέ είς τούτο 
στηρίζω τάς ελπίδας μου διά τόν γάμον τοΰτον. Ό  δούξ έχει άνάγκας 
καί στερείται πόρων.

—  Ή  οίκογένειά του ;
— Δέν εύρίσκεται έν αρμονία μετά τής οίκογενείας του, ήτις 

εις μεγάλας υπεβλήθη δι’ αύτόν θυσίας· πολύ δέ όλιγώτερον μετά
j τής οίκογενείας τής συζύγου του, ήτις δέν συγχωρεΐ είς αύτόν, δτι 

κατεσπατάλησε τήν περιουσίαν αύτής είς βαθμόν, ώστε ή κυρία 
αλμονδοα, εις ήν ούδέν πλέον άπέμεινεν, άπολύτως ούδέν, κατήν- 

τησε^νά συντάττη μικρά βιβλία διά. τά παιδία, κρυφίως, έννοεΐται, 
και υπο ξένον όνομα. Είνε, άλλως, άξιοσέβαστος γυνή, πάσης ύπο- 
ληψεως αξία, γυνή, ήτις διήλθε πικράς παρά τφ συζύγφ αύτής 
ημέρας· προς δέ τούτοις καί ωραία ακόμη, άλλά καί μόλις είνε 
45 ετών ■ εύγενής δέ τήν καταγωγήν, ώς ο δούξ καί περισσότερον 
αυτου ίσως, τούλάχιστον ώς πρός τήν άρχαιότητα τής εύγενεία;, 
γόνος τοϋ οίκου Καραμή, λίαν ύπερήφανος διά τό ό'νομα τούτο,’ 
κληρονομήσασα τήν υπερηφάνειαν παρά τοΰ πατρός αύτής, δστις 
επιστρέφων καθ’ έκάστην έκ τής λειτουργίας μετέβαινεν εν οικο
γενειακή λιτανεία, ίνα παρουσιάση τά σεβάσματα αύτοΰ ένώπιον τών 
εικόνων τών προγόνων του.

Καί μ όλα ταύτα, ηλπίσατε εις τήν επιτυχίαν τοΰ συνοι
κεσίου τούτου;

 ̂ — Δέν ελπίζω είς τήν δούκισσαν, άλλ’ είς τόν δοΰκα καί είς 
τάς άνάγκας του. Ή  δούκισσα κατοικεί έν τή δδφ Βαννώ, εν πολύ 
μετριον καί μικρόν οίκημα, έντός παλαιού μεγάρου άνήκοντος είς 
συγγενή τινα αυτής, τό όποιον κατέχει δωρεάν· έν αύτφ εργάζεται 
γενναίως, ού μόνον δι’ έαυτήν, άλλά καί διά τόν υιόν της, τόν 
πρίγκηπα Δεβερβερή, είς ον δέν άρκεΐ ό μισθός άνθυπολοχαγοΰ τών 
ουσσάρων. Είνε φανερόν, δτι μέ τοιαύτην γυναίκα δέν έ'χομεν μεγάλας 
επιτυχίας ελπίδας. Διαφέρει δμως τό πράγμα ώς πρός τόν δοΰκα 
κα  ̂ τον πρίγκηπα Δεβερβερή. Έχει χρέη ό νεαρός πρίγκηψ, πολλά 

πράγμα, άλλως τε, ούχί άσύνηθες · απειλείται δέ καί βιάζεται 
εις πληρωμήν αύτών, τόσον ύπό τών πιστωτών, δσον καί ύπό τών 
ανωτέρων αύτοΰ · ή θέσις αύτοΰ είνε λίαν δυσχερής, τοΰ δέ πατρός 
η καταστασις είνε πολύ χειροτέρα · άν ό υίός έ'χει μόλις είκοσι 
τεσσάρων ετών  ̂ήλικίαν, ό πατήρ είνε πεντηκοντούτης, άπό είκοσι δέ 
ετων έπραξεν δ,τι ήδυνήθη, ώστε νά μή ευρίσκη σήμερον ούδέ έν 
βαλάντιον άνοικτόν δι’ αύτόν, καί δμως έξακολουθεΐ τόν συνήθη 
αυτου βίον. Ένφ ή δούκισσα εργάζεται έν τή όδφ Βαννώ, ό δούξ 
κεχωρισμένος άπ αυτής πραγματικώς, άν μή νομίμως, διάγει βίον 
ηδονικόν έν τή όδφ Ροαγιάλ, δπου κρατεί πολυτελές οίκημα.

Και ο Πούο έ'τριβεν ίσχυρότερον τάς χείρας.
— Βλέπετε, βλέπετε, έπανέλαβεν, δτι τά πράγματα έ'χουσι 

θαυμασίως · πατήρ καί υίός πιεζόμενοι έξ ίσου ύπό άναγκών καί 
απολύτως στερούμενοι πόρων πιστεύετε δτι θά περιφρονήσωσι περιου
σίαν, οια ή τής Ιουλίας;

—  Υπάρχει ή μήτηρ.
Βεβαίως · άλλά καί έπί τή ύποθέσει δτι θά  άντέπραττε, δέν 

θα ήναγκάζετο νά ένδώση βιαζομένη ύπό τοΰ πατρός άμα καί τοΰ υίοΰ;
—  Πώς προχωρείτε, καλέ μου, κύριε Πούο!
—  Βλέπω τά πράγματα δπως επιθυμώ, είνε άληθές· άλλ’ 

οχι καί άνευ λόγου. Βλέπετε δτι αί πιθανότητες είσίν ύπέρ ήμών.
Αλλ ο πρίγκηψ Δεβερβερή, όποιος τις είνε; Ναι μέν, έπιθυμώ 

μέγα συνοικέσιον διά τήν κόρην μου -  καί είνε άναγκαΐον τούτο 
-  αλλα δέν θά  συναινέσω ποτέ νά τήν θυσιάσωμεν.

Ο Πούο έκρουσεν ίσχυρώς διά τής παλάμης έπί τοΰ γραφείου.
—  Νά τήν θυσιάσωμεν ! Πιστεύετε λοιπόν δτι είμαι άνθρωπος 

ουνάμενος νά θυσιάσω διά τοΰ ιδίων μου χειρών τήν άγαπητήν
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μικράν μου Ιουλίαν, τήν όποιαν άγαπώ ώς έάν ήτο κόρη μου ; 
Ό χι, κυρία, όχι δέν θά  θυσιάσωμεν αυτήν άν τήν ύπανδρεύσωμεν 
μετά τοΰ πρίγκηπος Δεβερβερή.

Ταΰτα δέ λέγων έ'λαβε τό χαρτοφυλάκιον αύτοΰ καί έξήγαγεν 
άπ’ αύτοΰ φωτογραφίαν.

—  Ιδού, κυρία, ίδήτε, άν δύναται νά θυσιααθή ή θυγάτηρ 
σας μέ σύζυγον τοιοΰτον. Μοί εΐπετε οτι δέν εϊδετε ποτέ πρόσωπον τόσφ 
μεγαλοπρεπές ώς τόν δούκα Βαλμονδοά. Πώς ευρίσκετε τόν υίόν του;

Ή  κυρία Γριπά έ'λαβε ζωηρώς τήν φωτογραφίαν, ήν τφ 
έ'τεινεν ό Πούο και έξήταζεν αύτήν.

Έξεικόνιζε δέ άληθώς αυτη τήν θελκτικήν τοΰ πρίγκηπος 
Φυσιογνωμίαν, τήν χαρίεσσαν αύτοΰ κεφαλήν μ.ετά τών λεπτών καί 
κανονικών χαρακτήρων, τήν επιμήκη καί είς μικρόν πώγωνα άπο- 
λήγουσαν αύτοΰ μορφήν, τήν μαύρην καί βοστρυχώδη κόμην, τόν 
λεπτόν μύστακα καί τούς μεγάλους αύτοΰ οφθαλμούς.

Ό  Πούο παρετήρει τήν φωτογραφίαν ύπεράνω τών ώμων τής 
κυρίας Γριπά ή μάλλον έθαύμαζεν αύτήν. Μή δυνάμενος δέ ν’ άνα- 
μείνη τήν άπάντησιν τής κυρίας Γριπά, άνέκραξε ν.

Καί μετ’ δλίγον, δταν τό φέρον τά οικόσημα τοΰ πρίγκηπος 
καί τής πριγκηπίσσης Δεβερβερή δχημα διέρχηται τήν δενδροστοιχίαν 
τών Έλυσίων Πεδίων ή τοΰ Δάσους, όλαι αί κεφαλαί θά  στρέφωνται 
νά ιδωσι τήν ώραίαν πριγκήπισσαν μέ τήν ώραίαν ξανθήν της 
κόμην καί τό λευκόν ώς αλάβαστρον δέρμα, ώς καί τήν χαρίεσσαν 
καί μελάγχρουν τοΰ πρίγκηπος μορφήν. Είς τίνα δέ θά  όφείλεται 
τό συνοικέσιον τοΰτο; Δέν τολμώ νά ε’ίπω δτι θά όφείληται, έ'στω 
καί κατ’ έλάχιστον μέρος, εις τόν Πούο. Λέγω δμως άδιστάκτως 
δτι θά  ήνε εργον μητρός, ήτις ούδέν άλλο εχει μέλημα ή τήν 
τιμήν καί τήν εύδαιμονίαν τών τέκνων της, καί ήτις, νεαρά ετι, 
ώραία, άποστέργει νέον γάμον, ΐνα μή ελάττωση τοΰ υίοΰ καί τής 
θυγατρός αύτής τήν περιουσίαν. ! κυρία Γριπά, δέν θά  ήμεθα 
τότε εύτυχεΐς, άγαπητή κυρία Γριπά;

—  Θεωρείτε τόν γάμον τοΰτον τετελεσμένον, άλλά δέν εινε.
—  Θά γείνη. Ή  ’Ιουλία θά  όνομασθή πριγκήπισσα, καί δχι 

ξένη πριγκήπισσα, τό όποιον δέν έ'χει μεγάλην σημασίαν, άλλά 
πριγκήπισσα γαλλίς. Σάς υπόσχομαι τοΰτο.

•— Δέν δυνάμεθα νά ζητήσωμεν τήν χεΐρα τοΰ πρίγκηπος 
Δεβερβερή διά τήν Ιουλίαν.

Ό χι βέβαια · Ό  δούξ Βαλμονδοά θά  ζητήση τήν χεΐρα τής 
Ιουλίας διά τόν πρίγκηπα.

—  Πώς θά  κατορθωθή τοΰτο;
—  Δέν γνωρίζω · άλλά θά  ευρωμεν μέσον τι, δπως τόν ύπο-

•/ρεώσωμεν νά σάς άπευθύνη τήν α’ίτησιν ταύτην. Τό μέσον τοΰτο
πρόκειται νά ευρεθή. Θά σκεφθώ περί τούτου.

(Έπεται αονέχει*.)

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΒΪΛΩΝΟΣ ΤΠΟ ΚΤΡΟΤ.
(Μετά εΐκόνος.)

Ή  περίφημος έν τή άρχαιότητι Βαβυλών, ή τής Χαλδαίας 
καί πάσης τής Βαβυλωνίας πρωτεύουσα έπί τοΰ Εύφράτου πόλις, 
έκειτο παρά τήν νΰν, έν τφ νομφ Βαγδάτης τής Ασιατικής Τουρ
κίας, μικράν πόλιν Χιλλέχ.

Τά θαυμαστά αύτής καί υπερμεγέθη παρόχθια τειχίσματα, 
αί εκατόν όρειχάλκινοι πύλαι, οί περιώνυμοι καί μεταξύ τών επτά 
θαυμάτων τοΰ κόσμου συγκαταλεγόμενοι κρεμαστοί κήποι, ό ναός 
τοΰ Βήλου, τά υψηλότατα καί ευρύτατα τείχη, έφ’ ών 250 ύψοΰντο 
πύργοι, αί διώρυχες, τά πολλά καί κολοσσιαία αύτής άνάκτορα καί 
οί έπί σοφία καί έπιστημονικαΐς γνώσεσιν όνομαστοί αύτής ιερείς 
καί άστρολόγοι, καθίστων αύτήν, τήν ίσχυροτάτην, τήν εύδαιμονε- 
στάτην, καί τήν μάλιστα έν τή άρχαιότητι πεφημισμένην πόλιν τής 
Ά σίας. Σήμερον ούδέν άπομένει έκ τής άπεράντου καί μεγαλο
πρεπούς ταύτης πόλεως, ή δυσδιάγνωστά τινα έρείπια. Κατά τούς 
χρόνους τοΰ Ηροδότου, έθεωρεϊτο έ'τι ή Βαβυλών, ώς ή πρώτη 
τοΰ κόσμου πόλις, τό δέ μεγαλεΐον αύτής διετήρησεν, ού μόνον 
μ,ετά τήν πτώσιν τοΰ Σαρδαναπάλου (759 π. χ .), άλλά καί μετά 
ταΰτα, όπόταν έπί τοΰ τελευταίου αύτής βασιλέως Ναβοννήδου 
(Λαβυνήτου παρά τφ Ήροδότφ), έκυριεύθη υπό τοΰ Κύρου (538 π. χ.). 
Ό  Ναβόννηδος, καίτοι πεποιθώς είς τήν ίσχυρώς ώχυρωμένην 
πρωτεύουσαν αύτοΰ, έ'κρινεν δμως άσφαλέστερον, τήν αύξουσαν τοΰ 
Κύρου βλέπων δύναμιν καί τάς κατακτητικάς προόδους, νά συμμα- 
χήση μετά τοΰ Λυδοΰ μονάρχου Κροίσου. Ά λ λ ’ ό Κΰρος νικήσας 
καί αίχμαλωτίσας πρώτον τόν Κροΐσον, έπολιόρκησεν είτα τήν 
Βαβυλώνα διά τής μετοχετεύσεως τών ύδάτων τοΰ Εύφράτου είς 
άλλο ρεΐθρον, καί έγένετο κύριος αύτής, ύποτάξας ουτω τό βαβυ- 
λωνιακόν κράτος είς τήν περσικήν κυριαρχίαν. Τήν ύπό τοΰ Κύρου 
άλωσιν τής περιφήμου ταύτης πόλεως παριστά ή ήμετέρα έν σελ. 205 
είκών. Βραδύτερον ό Μέγας Αλέξανδρος μετά τήν κατάκτησιν 
ολοκλήρου της Ά σίας, έξελέξατο ταύτην ώς πρωτεύουσαν τής άπε
ράντου αύτοκρατορίας του καί βεβαίως θ ’ άνεδείκνυεν αύτήν πολλφ 
μεγαλοπρεπεστέραν, άν μή έπήρχετο ό άωρος θάνατος τοΰ μεγάλου 
μακεδόνος κατακτητοΰ καί ή ΐδρυσις τής Σελεύκειας, ατινα έπετά- 
χυναν τήν παρακμήν αύτής. Ή  Βαβυλών ύφίστατο έ'τι, πλήν μικρά 
καί όλιγανθρωποτάτη, κατά τήν ύπό τών Λ ράβων κατάλυσιν τής 
δευιέρας περσικής μοναρχίας. Οί Ιουδαίοι έ'μειναν έπί 70 ετη 
αιχμάλωτοι έν Βαβυλώνι. Έν τή Ά για  Γραφή ή Βαβυλών είκο- 
νίζεται ώς τύπος πλούσιας μέν καί ίσχυράς, άλλά μαλθακής καί 
διεφθαρμένης πόλεως.
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ΥΓΙΕΙΝΗ.

Π ώ ς  δ έ ο ν  ν ά κ α τ ε υ ν ά ζ η τ α ι  ή δ ί ψα.

Ζήτημα υγιεινής ενδιαφέρον τήν δημοσίαν ύγιείαν, πλέον ή
δσον έκ πρώτης ό'ψεως δύναταί τις νά ύπολάβη, παρουσιάζεται κατά 
τήν παρούσαν τοΰ μεγάλου καύσωνος ώραν. Α ληθές εινε, οτι δέν 
γινώσκουσιν οί πλεΐστοι νά πίνωσι καί κατευνάζομαι τήν εαυτών δίψαν 
εν καιρφ θέρους · πίνουσι δέ καθ’ έ'ξιν οί μέν ύπερβαλλόντοις, οι 
δέ ούχί έπαρκώς, τινες μέν κατά τρόπον έξασθενίζοντα τό σώμα, 
άλλοι δέ ούτως ώστε είς σοβαράς νά εκτίθενται άσθενείας. Ή
γνώσις άρα τοΰ μετά φρονήσεως πίνειν είνε, τόσφ ώφέλιμος, δσφ
απαραίτητός έστι καί ή τοΰ φρονίμως τρώγειν.

Αί πλ εΐσται τών εν δ >ρ θέ ρ ο υς  προσβαλλουσών τον άνθρωπον 
ασθενειών αιτίαν εχουσι πολλάκις τήν κατάχρησιν τών αναψυκτικών 
ποτών · καί περί μέν τούτων γενήσεται έν άλλη εύκαιρία. ό προσή
κων λόγος, νΰν δ ’ έπιχειροΰμεν νά διασαφηνίσωμεν Ι'ν τισι σημείοις 
τήν θεωρίαν τοΰ πίνειν.

Είνε έπικίνδυνον νά πίνη τις, δταν μεγάλην αισθάνηται θερ
μότητα ; Κατευνάζεται η δίψα διά τής άφθονου πόσεο^ς ή τουναντίον 
σφοδροτέρα διεγείρεται ; Πώς πρέπει νά πίνη τις, Τνα μετριάση τήν 
αληθή βάσανον τήν εκ τής ξηρασίας τοΰ σώματος καί τού λάρυγγος 
προκύπτουσαν; Ιδού τά ζητήματα, ών πρόκειται ήμΐν ή έξέτασις.

Έν γένει απαγορεύεται ή πόσις, δταν τις ευρίσκηται έν πλήρει 
εφίδρωσες παραγγέλλονται δέ ρητώς οί τών στρατιωτικών σωμάτων 
αρχηγοί, Τνα μή έπιτρέπωσι τοΐς στρατιώταις νά πίνωσιν άφθόνως 
εκ τοΰ υδατος, δπερ άπαντώσι κατά τάς πορείας αύτών. 'II γνώμη 
τοΰ κοιλύειν τήν πόσιν τοΰ υδατος είς τούς έν καταστάσει έφιδρώ- 
σεως εινε λίαν διαδεδομένη · προέρχεται δέ, τφόντι, έκ τοΰ φόβου 
μη η εισαγο^γή ψυχρών ποτών έντός σώματος ίδροΰντος έπαγάγη 
κρυολογήματα, πλευρίτιδας, περιπνευμονίας. Πράγματι δέ ή άφθονος 
ψυχρού υδατος πόσις προύξένησε θανατηφόρους άσθενείας. Ά λ λ ’ 
ινα καλώς διευκρινισθή τό πράγμα έξετάσωμεν τί συμβαίνει έν τή 
οικονομία τοΰ άνθρώπου, δταν οΰτος, υπό σφοδρού κατατρυχόμενος 
καύματος, πίνη ψυχρόν υδο^ρ.

ϊ ό  έντός τοΰ σώματος είσδύον ψύχος ώθεΐ τό αίμα έκ τών 
έσοίτερικών οργάνων πρός τήν έπιφάνειαν τού δέρματος, ή θερμότης 
συμφορεΐται πρός τήν περιφέρειαν, άνάλογος- δέ έπέρχεται έφίδρωσις · 
αισθάνεται τις τότε έξάψεις θερμότητος έν τφ προσώπφ. Καταπίετε 
τεμάχιον πάγου, ποτήριον ψυχροτάτου υδατος, καί αυθωρεί δ ίδρώς 
θ ’ άναβλύση έκ τών πόρων · αν δέ πίητε δύο ή τρία ποτήρια άλλε- 
παλλήλως, τό άποτέλεσμα τοΰτο αποβαίνει πολύ μεΐζον, δυνατόν 
μάλιστα νά αίσθανθή τις καί ρίγη μετά τινα λεπτά.

Αν ή είσαγομένη τοΰ υδατος ποσότης η μέτρια, τό αίμα 
συρρεΰσαν πρός τό δέρμα έπανέρχεται είς τά εσω, ή διπλή δέ αυτη 
τής έκπομπής καί τής έπιστροφής τοΰ αΤματος κίνησις εινε κατ’ 
ουσίαν άκίνδυνος. Ά λ λ ’ ιδού πόθεν δύναται νά προέλθη τό κακόν.

Η φυσική τοΰ άνθρώπου θερμ,οκρασία είνε πάντοτε ή αύτή, 
κατά προσέγγισιν δεκάτων τινων τοΰ βαθμού, περίπου 38. Ή  κατά 
τό θέρος υπερβολική θερμότης, ήτις τείνει νά ύψώση τήν θερμο
κρασίαν ταύτην, αντισταθμίζεται ύπό τής απώλειας θερμογόνου, ήν 
προξενεί ή έξάτμισις τοΰ ιδρώτος · δύναται έ'καστος περί τούτου νά 
βεβαιωθή χέων δλίγον οινόπνευμα, υδωρ τής Κολωνίας, αιθέρα ιδίως, 
επί τής χειρός ή τοΰ μετώπου · αισθάνεται άμέσως έντύπωσίν τινα 
ψύχους · τούτο προέρχεται έκ τοΰ δτι πάν υγρόν, δπως έξατμισθή, 
δανείζεται θερμότητα έκ τών περί αύτό, τόν κανόνα δέ τοΰτον δέν 
διαφεύγει ούδέ ό ίδρώς · Ικαστον έξατμιζόμενον αύτοΰ γραμμάριον 
ψυχραίνει λίαν έπαισθητώς τοΰ σώματος τήν έπιφάνειαν. Έν κανονική 
τής λειτουργίας ταύτης καταστάσει, τήν έξάτμισιν τού ιδρώτας καί, 
κατά συνέπειαν, τήν τοΰ θερμογόνου απώλειαν κανονίζει τό νευρικόν 
σύστημα. Τούτο άναγκάζει τό σώμα νά ψυχραίνηται κατά λόγον τής

| έξωτερικής θερμοκρασίας, ενεκα δέ τούτου τό ήμέτερον σώμα δια- 
τελεΐ άναλλοιώτως έν τή ώρισμένη τών 38 · θερμοκρασία, ώς εστία 
μηχανής, ήν έπιτηδείως κανονίζει ό θερμαστής.

Ά λ λ ’ δταν ό έν έφιδρώσει ών έκτίθηται είς ρεύμα άέρος, ή 
έξάτμισις τοΰ Ιδρώτος δέν κανονίζεται πλέον μόνον ύπό τοΰ νευρικού 
συστήματος · ό άήρ άποσπ^. ιδρώτα, έξατμίζει αύτόν έν μείζονι τοΰ 
δέοντος ποσότητι καί επέρχεται μή κανονική ψύξις, ήτις αν ήνε 
ισχυρά, συνεπάγεται πλευρίτιδας, περιπνευμονίαν κλπ. Προφανώς 
λοιπόν τό άποτέλεσμα τούτο είνε τόσφ σπουδαιότερον, δσφ πλεΐον 
ύδοιρ έπί τής έπιφανείας τοΰ δέρματος υπάρχει, δσω δήλα δή μείζων 
ή έφίδρωσις. Όταν λοιπόν συμβή νά πίη τις, άπό δέ τοΰ σώματος 
άφθονος εξέρχεται ίδρώς, εύρίσκεται έν τοΐς μάλιστα εύνοϊκοΐς 
δροις, άν μή προφυλαχθή, νά προσβληθή ύπό κρυολογήματος.

Ό  κίνδυνος δέν προέρχεται έκ τοΰ είσαχθέντος είς τό σώμα 
υδατος, άλλ’ έκ τοΰ έξωτερικοΰ άέρος προσβάλλοντος τό έν έφι- 
δρώσει διατελοΰν μετά τήν πόσιν σώμα. Εννοείται δτι πάς κίνδυνος 
έκλείπει, άν, άντί νά μένη τις ακίνητος, έξακολουθεΐ βαδίζων. Ή  
γιγνομένη τότε κίνησις παράγει νέαν θερμότητα καί νέον ιδρώτα καί 
ή αποβολή θερμογόνου δέν συμβαίνει. Ουτω δύναταί τις έν γένει 
κατά τούς χορούς νά πίνη άκινδύνως ψυχρά ποτά καί παγωτά έν 
πλήρει έφιδρώσει, έφ’ δσον δέν έκτίθεται εις τό ψύχος.

Έν τούτοις καίτοι ύπό τήν έ'ποψιν ταύτην δέν θεωροΰμεν ώς 
έπικίνδυνον τήν χρήσιν ψυχρών ποτών, δέν δυνάμεθα δμως νά μή 
άποδοκιμάσωμεν τήν έ'ξιν ταύτην. Ύπό άλλην, πράγματι, έ'ποψιν ή 
έπανειλημμένη ψυχρών ποτών χρήσις κατά τούς καύσωνας, κατά 
τούς περιπάτους τών μαθητών, τάς πορείας τών στρατιωτών, νομί- 
ζομεν δτι έν πλείσταις περιπτώσεσι δέον αύστηρώς ν’ άπαγορευηται.

Ά λη θώ ς δέ, ώς εφθημεν είπόντες, ή εισαγωγή τοΰ ψυχρού 
ποτού προκαλεΐ μεγάλην πρός τά εξω τοΰ σώματος συμφόρησιν 
θερμότητος, γινώσκει δέ πάς, δστις εχει οίκείως πρός τήν πρόοδον 
τής νεωτέρας φυσικής, δτι θερμότης καί δύναμις είσί συνώνυμα, 
καί δτι ή εξω τοΰ σώματος ώθησις τοΰ θερμογόνου ίσοδυναμεΐ 
πρός έξασθένησιν αύτοΰ · έκαστον ποτήριον, δπερ πίνομεν άντιστοιχεΐ 
πρός κεφάλαιον δυνάμεως, δπερ οίκειοθελώς άποβάλλομεν ■ τούτου 
έ'νεκα ταχέως οί πίνοντες παρατηρούσιν δτι αισθάνονται ,,έ'κλυσιν 
κατά τά γόνατα“ καί άπαυδώσι τάχιστα. Έν τοΐς τάγμασι τής 
πορείας οί αξιωματικοί άναγνωρίζουσιν εύκολοι ς έκείνους τών στρα
τιωτών, οΤτινες παρά τάς έπανειλημμένας αύτών παραγγελίας πίνουσι 
καθ’ οδόν ■ οί τοιοΰτοι μετά κόπου παρακολουθοΰσι τούς συντρό
φους αύτών, αύξάνουσι μετ’ ού πολύ τής οπισθοφυλακής τάς φα- 
λάγγας καί σωρεύονται έπί τέλους είς τά νοσοκομεία. Οί δέ φρόνιμοι 
πεζοπόροι, καί κατατρυχόμενοι ύπό τής δίψης, άπέχουσι τής υπερ
βολικής πόσεως · ουτω δέ διατηροΰσι τάς εαυτών δυνάμεις καί 
άφικνοΰνται είς τόν πρός δν δρον.

Έπαναλαμβάνομεν λοιπόν, οτι ή υπερβολι κή πόσ ι ς  έ ξα σ θ ε - 
νίζει  τόν οργανι σμόν.

Ό  δέ ούτως έξησθενημένος οργανισμός εύχερώς προσβάλλεται 
ύπό τών άσθενειών τής έποχής καί τούτου έ'νεκα ό ύπερβολικώς 
πίνων απειλείται ύπό τών έπιπολαζουσών έν ώρα θέρους νόσων.

Ά λ λ ω ς τε, ή υπερβολική πόσις δέν κατευνάζει τήν δίψαν · 
πάντες δέ γινώσκομεν, δτι δσφ περισσότερόν τις πίνη τόσφ πλέον 
αυτη έπιτείνεται · άπλή δέ είνε τοΰ φαινομ,ένου τούτου ή αιτία. 
Ή  δίψα προέρχεται κυρίως έκ τής σημαντικής έλαττώσεως τοΰ 
υδατώδους μέρους τοΰ αΤματος, δπερ άπαιτεΐ τήν άναπλήρωσιν 
αύτοΰ· δθεν κατά τούς μεγάλους καύσωνας ά π ό λ λ υ σ σ ί  τις πλέον 
υδ ατ ο ς  διά τοΰ ι δ ρ ώτ ο ς  ή δσον π ρ ο σ λ α μ β ά ν ε ι  διά τοΰ 
πι νομένου ύγροΰ·  έν [uoj. oipcf. δυνατόν ν’ άπολέση δύο μέχρι 

| τριών λίτρας υδατος· δ στόμ,αχος άδυνατεΐ άβλαβώς ν’ άνεχθή ισην 
| ποσότητα ύγροΰ · τής άπωλείας τοΰ υγρού ουσης μείζονος ή τό 

προςλαμβανόμενον, έκαστον ποτήριον άντιστοιχεΐ πρός άφαίρεσιν τοι- 
ούτου άπό τοΰ σώματος ήμών τόσφ μεγαλειτέραν, δσφ ψυχρότερον 
είνε τό είσαγόμενον υδωρ καί δσφ άφθονώτερον συνεπάγεται ιδρώτα.
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Είνε λοιπόν εύνόητον, δτι έπειδή ή άποβαλομένη ποσότης τοΰ έν 
τφ αΤμ.ατι περιεχομένου ύγροΰ έλαττούται όλονέν, αυξάνει έν ανα
λογία καί ή δίψα · ουτοις έξηγεΐται τό φαινόμενον, δτι δσφ πλέον 
πίνει τις τόσφ πλειοτέραν αισθάνεται δίψαν, καί δτι τά παγωτά καί 
τά λοιπά αναψυκτικά ποτά έπί στιγμήν πραδνοντα τήν δίψαν διεγεί- 
ρουσιν αύτήν μετά μικρόν σφοδροτέραν.

Έκ τών προειρημένων καταδεικνύονται καί οί δροι τούς όποιους 
δέον νά τηρή τις έν τή πόσει, Τνα κατορθώται ή κατεύνασις τής 
δίψης · δέον νά πίνη άποφεύγων νά προκαλή Τδρωσιν · νά ώφελήται 
άνευ ζημίας.

Μαντεύει έκαστος πώς τούτο κατορθοΰται. Απαιτείται νά 
περιμένωμεν, δπως παρέρχηται ή έφίδρωσις, Τνα μ.ή έν τφ έλαχίστφ 
έρεθισμφ προκαλεΐται ό ίδρώς συναποφέρων τό άναγκαΐον είς τό 
αίμα υδατώδες ύγρόν · άπαιτεΐται ν’ άποφεύγωμεν τήν πόσιν λίαν 
ψυχρών ποτών, δι’ ών ή είς τήν περιφέρειαν άντίδρασις τοΰ αΤματος 
προκαλεΐ ύδατώδεις έκκρίσεις · άπαιτεΐται τέλος νά προσλαμβάνωμεν 
μετά τοΰ υδατος καί δλίγον τι στερεάς τίνος ούσίας, ητις μετριάζει 
τήν τοΰ ψυχρού διεγερτικότητα έπί τοΰ ύμένος τοΰ στομάχου καί 
έλαττοΐ πάντοτε τήν έφίδρωσιν.

Έν ταΐς θερμαΐς χώραις πίνουσι συχνάκις τή βοήθεια ούλοΰ 
καλάμου ή άχύρου · τό ύγρόν ρέει ουτω ήσύχως, χο>ρίς νά έξο^θή 
τό αίμα πρός τό δέρμα καί ουτω κάλλιον κατευνάζεται ή δίψα · 
συνιστώμεν πολύ τήν τοιαύτην κατά μικρά ροφήματα πόσιν, άντί νά 
είσάγωμεν άποτόμως είς τόν στόμαχον μεγάλας ψυχρού υδατος 
δόσεις.

Τόσον άληθεύει, δτι οί πλεΐστοι δέν γινώσκουσι νά πίνωσιν, 
ώστε έν γένει ισχνότεροι καθίστανται κατά τό θέρος. Ή  διά τής 
έφιδρώσεως απώλεια ύπερτερεΐ πολύ τό έκ τής πόσεο^ς κέρδος · 
πίνων δέ τις, Τνα άναπληρώση τήν απώλειαν, στρέφεται έν φαύλφ 
κύκλφ · άπόδειξις τούτου τρανή είνε, δτι άτομα ποιοΰντα τήν κατά- 
χρησιν ταύτην ζυγισθέντα εύρέθησαν δτι εχανον έκ τοΰ βάρους 
αύτών κατά τούς μεγάλους καύσωνας μέχρι 1500 γραμμαρίων έν 
μ.ιά ή μέρα. Έν γένει δύναταί τις νά ε’ίπη, σχετικώς πάντοτε έν 
παρομοίοις ζητήμασιν, δτι δστις ισχνός γίνεται κατά τό θέρος άγνοεΐ 
τήν τέχνην τοΰ πίνειν καί, συνεπώς, τοΰ κατευνάζειν τήν διψάν.

Έν βραχυλογία, διά νά καταπραΰνεται ή δίψα, αποφεύγετε τά 
λίαν ψυχρά ποτά, πίνετε βραδέως καί δσφ τό δυνατόν τρώγοντές τι. 
Κατόπιν πόσεοις, έν καταστάσει έφιδρώσεως, φεύγετε τά ρεύματα 
τοΰ άέρος καί τήν άκινησίαν. Ά ν  ή πρός πόσιν έπιθυμ,ία άποβαίνει 
άφόρητος άνακουφίσατε αύτήν αύξάνοντες τήν σιέλωσιν, πρός τοΰτο 
δέ καταπίετε ύπόξυνόν τι σακχαρωτόν, ή περιφέρετε έν τφ στόματι 
στερεόν τι, μικρόν χάλικα, έπί παραδείγματι. Κατά τάς πορείας, 
κατά τούς μακρούς περιπάτους, περιμείνατε, πριν ή πίετε εν ολό
κληρον τέταρτον ώρας, Τνα έλαττωθή έπαρκώς ή ύπό τοΰ κόπου 
προξενηθεΐσα έφίδρωσις, πίετε, καί μή έξακολουθήσητε τήν πορείαν 
πριν ή παρέλθη εν τέταρτον άκόμη τής ώρας. Ούτο) καταπραΰνει 
τις τήν δίψαν άνευ κινδύνου, άνευ έλαττώσεως τών δυνάμεο)ν, τό δέ 
σώμα άναψυχόμενον θά δυνηθη νά παράσχη νέα εφόδια μέχρι τοΰ 
προσεχούς σταθμού.

Τά κατά τό φαινόμενον δλως στοιχειώδη ταΰτα παραγγέλματα 
κέκτηνται, έπαναλαμβάνομεν, πραγματικήν σπουδαιότητα. Ή  νόσος 
προσβάλλει κυρίως τους έξησθενημένους οργανισμούς, ή δέ μετ’ 
άκρασίας πόσις έξασθενίζει δωρεάν. Δ.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
Φ ά ρ μ α κ ο ν  κ α τ ά  τ ώ ν  κ α υ μ ά τ ω ν . Α ί ύπό φλογός ή τών οξέων προ- 

ξενούμεναι πληγαί καί τά καύματα λίαν έπιτυχώς θεραπεύονται διά διαλύσεως 
σακχάρου καί άσβεστου. Έ  διάλυσις παρασκευάζεται διά τής άν «μ ίξεω ς πέντε 
μερών ασβέστου προσφάτως έσβεσμένης και δέκα μερών σακχάρεως* τό μίγμα 
τοΰτο τίθεται έντός έκατόν μερών άπεσταγμένου καί διηθημένου υδατος μετά 
είκοσι τέσσαρας ώρας. * **

Ή  ά ρ χ ή  τ ή ς  έ φ η μ ε ρ  ι δ ο γ ρ α φ ία ς .  Ό  Θεόφραστος Ρενοδώ, ιατρός 
έν ΙΙαρισίοις, συνέλλεγε πανταχόθεν ειδήσεις, δπως διασκεδάζω τούς ασθενείς 
αύτοΰ, έντός μικροΰ δέ έγένετο ό ύπό πάντων προτιμώμενος ιατρός τοΰ συρμοΰ· 
ΐνα δέ εύρύν-fl πλειότερον τόν κύκλον τών πελατών του καί αύξησή τάς προσό
δους του έφαντάσθη νά διανέμω καθ ’ έβδομάδα εις τό δημόσιον φύλλα, «ν οίς 
ήσαν γεγραμμέναι ποικίλαι Ικ διαφόρων χωρών ειδήσεις καί κατώρθ-ωσε νά λάβν] 
τό πρός τοΰτο άπαιτούμενον προνόμιον τώ 1632. Παρόμοια δελτία ειχον πρό 
τινων έτών επινοήσει εν Βενετία, έκάλουν δέ αύτά γ α ζ έ τ τ α ς ,  διότι ήγοράζοντο 
άντί μιας γαζέττας, μικροΰ ένετικοΰ νομίσματος. Έντεΰθεν εχει τήν γένεσιν 
αύτής ή ιδέα τής εκδόσεως εφημερίδων (gasettes) καί τό ονομα αύτών.

* **
Γ Ιώ ς έ κ α ίο ν τ ο  έν Ρ ώ μ -β  τ ά  κ α τ α δ ε δ ι κ α σ μ έ ν α  β ι β λ ία . Έ ν  δη

μοσία τινι θέσει ήγείρετο εύρύ Ικρίωμα καί είς άπόστασιν τριάκοντα βημάτων 
προητοιμάζετο πυρά. Οί καρδινάλιοι άνήρχοντο έπί τοΰ ικριώματος, παρουσιά- 
ζετο δέ τότε καί έδίδετο τό καταδεδικασμένον βιβλίον δεδεμένον διά μικρών σι
δηρών άλύσεων τώ άρχικαρδιναλίω, δστις παρέδιδεν αύτό τώ ιεροδικαστ^ καί 
ουτος τώ δικαστικώ γραμματεΐ. Ό  γραμματεύς τό μετεβίβαζε είς τόν πρωτοσύνε- 
δρον, ουτος είς τόν κλητήρα, ό κλητήρ είς Ινα τών ραβδούχων καί ό τελευ
ταίος ουτος είς τόν δήμιον. Ό  δέ δήμιος άνυψών αύτό έστρέφετο σοβα ρώ ς πρός 
τά κυριώτατα σημεία. Είτα άπήλλαττε τών δεσμών τό καταδικασμένον βιβλίον, 
κατέσχιζεν αύτό φύλλον πρός φύλλον καί ερριπτε έκαστον αύτών τεμάχιον έντός 
ζεούσης πίσσης. Τέλος δέ έχέετο τό δλον έντός τής πυράς, ό δέ λαός έπί τούτω 
άνέκραζεν. ’Α νάθεμα είς τά βιβλία τών φιλοσόφων!!!

*  **

Οί π έν τ ε  ε χ θ ρ ο ί  τ ο ΰ  α ν θ ρ ώ π ο υ .  Ό  Πυθαγόρας ελεγεν δτι πέντε 
είσίν οί μέγιστοι τοΰ άνθροίπου εχθροί καί ό κατά τούτων πόλεμος αύτοΰ πρέπει 
νά ήνε άπαυστος καί αμείλικτος. Ταΰτα οέ είσίν: αί νόσοι τοΰ σώματος, ή 
αμάθεια τοΰ πνεύματος, τά πάθη τής καρδίας, αί στάσεις τών πόλεων καί αι 
εριδες τών οικογενειών. Τ ά  πέντε ταΰτα κακά, ελεγε, δέον νά πολεμώνται πάσ*β 
δυνάμει άκόμη καί διά τοΰ πυρός καί τοΰ σιδήρου.

* **

Ή  έ ξ α φ ά ν ι σ ι ς  τ ο ΰ  κ α γ γ ο υ ρ ώ , Μετά λύπης βεβαίως θ ά  πληροφορη- 
θώσιν οί ζωολόγοι, δτι τό καγγουρώ διατρέχει σπουδαίως τόν κίνδυνον νά έξα- 
φανισθ*# έν βραχεί άπό τοΰ προσώπου τής γής. Τό δυστυχές καί περίεργον 
τοΰτο ζώον λυσσαλέως καταδιώκεται έν Αύστραλλία καί πλήθη τούτου φονεύον
ται διά τήν χρησιμότητα τοΰ δέρματος αύτοΰ, τό όποιον βυρσεύεται κυρίως έν 
ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις. Α ί αύστραλλιαναί άρχαί ήρξαντο συγκινούμεναι έκ 
τής πιθανωτάτης τοΰ ζώου έξαφανίσεως καί άπεφάσισαν, ΐνα, άπό τής 1 Ίανουα- 
ρίου μέχρι τής 1 Μαΐου, ή  θή ρα  τοΰ ζώου τούτου άπαγορεύηται κατ’ ετος, καί 
πρόστιμον ώρίσθη βαρύ παντί κυνηγώ, δστις ήθελε φονεύσει καγγουρώ μή εχον 
ώρισμένον τι βάρος. * **

’Α σ θ ε ν ή ς  α δ ι ό ρ θ ω τ ο ς .  Ια τρ ός  απαγορεύει είς τόν πελάτην του τήν 
χρήσιν τοΰ κονιάκ* παριστα δέ αύτώ διά ζοφερών χρωμάτων τάς ύπό τοΰ οινο
πνεύματος προςενουμένας ζημίας καί άναφέρει φοβερά παραδείγματα.

—  Ν ά ίδήτε, τώ λέγει μεταξύ άλλων, τελευταίως εδωκα είς κύνα νά 
καταπί-fl μικρόν ποτήριον μετά τό γεΰμα. Λοιπόν, φίλε μου. ή χώνευσις αμέσως 
έσταμάτησε. νΕ ! τί λέγετε; Ό  πελάτης έφάνη σκεπτόμενος έπί στιγμήν, ειτα δέ.

—  Τί λέγω ; λέγω δτι τό κονιάκ δέν εγεινε διά τούς κύνας.
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ΕΡΩΣ ΚΑΙ Ψ ΥΧΗ.
(Μετά είκόνος.)

Ή  Ψ υχή, θυγάτηρ βασιλέως τίνος, ήν τοιαότης εξαίσιας καλλονής, 
ώστε ούδείς έτόλμα νά νυμφευθ*# αύτήν, πάντες δέ τήν έσέβοντο και προσε- 
φερον εις αύτήν θυσίας. 'Η  ’Αφροδίτη ζηλολυποΟσα διέταξε τόν ’Έ ρ ω τ α  νά τήν 
τιμωρήσ-fl · άλλ’ αύτός ουτος ό Έ  ρ ω ς 
έρωτευθ-είς εις αύτήν τήν άπαγε ι 
είς χρυσοΰν τινα οικον, ενθ’α και τήν 
έπεσκέπτετο νυκτός, άναχωρών τήν 
πρωίαν άφανής και άγνωστος. Αί 
άδελφαί τής Ψ υ χ ή ς , τάς οποίας 
εφερεν ό νΕ ρ ω ς  είς τόν βασιλικόν 
έκεΐνο,ν οικον κατά παράκλησιν αύτής, 
φθονήσασαι τής αδελφής αυτών τήν 
εύτυχίαν τήν συμβουλεύουν νά φο- 
νεύσ*β τό τέρας κοιμώμενον. Ί Ι  Φ*υχή 
άκολουθεΐ τήν συμβουλήν ταύτην  
λαμβάνει μάχαιραν καί λύχνον και 
πλησιάζει νυκτός πρός τόν ύπνοίττον- 
τα Θεόν έκ τής ώραιότητος του 
οποίου τοσούτον κατεπλάγει, ώστε έξ 
απροσεξίας χύνει σταγόνα ελαίου έπί 
τόν ώμον αύτοΰ. Ό  νΕ ρ ω ς  πλήρης 
άγανακτήσεως έπιπλήττει πικρότατα 
τήν Ψ υ χ ή ν  καί άπέρχεται διά τοΰ 
άέρος. Ί Ι  Ψ υχή απαρηγόρητος πε- 
ριπλανάται έπί τής γής τον παρορ- 
γισμένον Θεόν μάτην είς πάντας τούς 
ναούς αναζητούσα. Τέλος φθ-άνει είς 
τά ανάκτορα τής ύπό ζηλοτυπίας καί 
άγανακτήσεως μαινομένης ’Αφροδί
της, ήτις, πνέουσα έκδίκησιν κατ’ 
αύτής, παραλαμβάνει τήν Ψ υχήν 
ώ ς  δούλην καί έπιβάλλει είς αύτήν 
τάς βαρυτάτας υπηρεσίας, τάς οποίας 
εξετέλει αδτη δι' αοράτου βοηθ’είας 
τοΰ ’Έ ρ ω τ ο ς .  Συν τοΐς αλλοις δια-

j τάσσει είς αύτήν ή  ’Αφροδίτη νά καταββ είς τόν "ψδην καί λ ά β β  παρά τής 
Περσεφόνης πυξίδα περιέχουσαν διάφορα τοΰ κάλλους μΰρα. Καθ·' οδόν δμως 

| μή δυναμένη ή  Ψ υχ ή  νά νικήσ^ τήν περιέργειάν της άνοίγει τήν πυξίδα καί
εύθύς έξελθών θανάσιμος ατμός τήν 
ερριψε κατά γής. Ό  εραστής αύτής 
προσερχόμενος αρωγός rjj ένφυσ^ νέαν 
ζωήν. Τήν στιγμήν ταύτην ήθέληοε 
ν’ απεικόνισή ό διάσημος Κανό β ας. 
Ί Ι  στάσις τοΰ σώματος καί αί άνα- 
πεταμέναι πτέρυγες δεικνυουσιν δτι 
ό Θεός πρό μικροΰ ιπτάμενος προ- 
σήλθε καί τρυφερώς περιπτύσσεται τήν 
προσφιλή αύτώ Ψ υ χ ή ν  του, ήτις 
τοΰ ληθάργου άνακύπτουσα άνατείνει 
πρός τόν έραστήν καί σωτήρα αύτής 
τάς χεΐράς της, Ή  ’Αφροδίτη έξι- 
λεοΰται τελευταΐον, ή  Ψ υχή γίνεται 
διά προσταγής τοΰ Διός αθάνατος 
καί συζευγνύεται διά παντός μετά 
τοΰ νΕ ρ ω τ ο ς .

Τό πρωτότυπον κοσμεί τήν Βίλλα 
Carlotta έν M enaggio παρά τήν 
λίμνην τοΰ Kom er. Εινε δέ τό 
καλλιτεχνικώτερον καί τό μάλλον 
έξυμνησθέν εργον τοΰ Κανόβα. Μία 
συγκινητική ένσάρκωσις πολυπαθ-οΰς 
καί τέλος ανταμείβομενης αγάπης.

Δημοσιεύοντες τήν εικόνα ταύ
την άσμενοι δραττόμεθα τής εύκαι- 
ρίας, ΐνα άναδημοσιεύσωμεν από
σπασμα έκ τοΰ πάνυ γνωστοΰ τυγ- 
χάνοντος, καί τοσούτω έπαινεθέντος 
επικολυρικού έργου , ,Ε ρ ω ς  κ α ί 
Ψ υ χ ή “ τοΰ ήμετέρου συνεργάτου 
κ. Θ. X . Μοσχοπούλου.

Είς χλοάζοντος άλσους τά βάΟ-η, 
έπί πόης, άνθέων, καί μύρων, 
ενθ-α άλγη σιγώσι καί πάθ-η, 
καί ζωή  υποφώσκει άγήρων.

’Έ νθ α  εαρ άΐδιον στέφει 
τά βαθύσκια δένδρα μέ φύλλα, 
ούδαμώς δε σκοτίζουσι νέφη, 
πλήν τά πάντα γελώσιν ο,ίμύλα.

Κεΐται οικος έν ε’ίδει άσυλου, 
ούρανίου κατάπλεον μύρου, 
ήμιθ’έου τοΰ ’Έ ρ ω τ ο ς  φίλου, 
καί rjj γ*β προσφιλούς, τού Ζέφυρου.

'Ωδε —  λέγουσιν δτι —  ό νΕ ρ ω ς  
δτε πόρρω πρός εργον οδεύει 
ώ ς αρμόδιον εύρε τό μέρος, 
καί συχνάκις μοχθών νυκτερεύει.

Έ δ ώ  εδραμε τότε έν πάθει 
τής πληγής του ζητών θεραπείαν 
πριν ή  άσπλαγχνος μήτηρ του μάθ*β 
τοΰ κακού τήν κακούργον αιτίαν.

'Ω ς έπαίτης πηρός καί χωλαίνων, 
τήν φαρέτραν του φέρω ; ώ ς  πήραν,

Τπεύθυνος Συντάκτης* Λουδοβίκος Βέρνερ.

Ε ΡΩ Σ Κ Α Ι Ψ ΓΧΙΙ.

/.αί μέ βήμα περίφοβον βαίνων 
τού Ζεφύρου του κρούει τήν θύραν.

Φιλική τόν έδέχθη άγκάλη, 
ιλαρός τόν ήσπάσθ·η έταΐρος, 
πλήν δεινώς ή καρδία του πάλλει- 
τής φιλίας άκούει ό ερως; . .

,,’Ό ρη, βράχοι ύψοΰνται, ώ  φίλε,
—  μετά στόνων ό νΕ ρ ω ς  γογγύζει —
τών Ταρτάρων άπαίσιαι πύλαι,
δπου λαΐλαψ μηκάται καί τρίζει . . .

„"Οπου πνέει ό λίψ καί ή φρίκη, 
ούδαμώς δε ή  δρόσος σου φθάνει, 
δπου κρίύζουν κορώναι καί λύκοι, 
καί κατάραν τό πάν παριστάνει.

/ Ω !  αύτόθ·ι έπλήγην, ώ  κρίμα! 
μέ φρικτόν τής φαρέτρας μου βέλος, 
θ ά  έπόθουν αύτόθ-ι καί μνήμα 
άν Θεός ειχον πώποτε τέλος . . .

,,Οϊμοι! φίλε, θνητή ούρανία, 
έπαξία πορφύρας θεαίνης, 
ούρανοΰ καί χθονός αρμονία, 
καί ή  αίγλη τής γης της ταλαίνης.

„°Ην, άθ·ρόον ή  γή αγνοούσα 
οΐαν κλήσιν νά δίύσ*β άξίαν,

Διευθυντής καί έκδοτης· Κ. Γ. Κωνσταντινίδης.

τούς αιθέρας έν κόμπω ίδοΰσα, 
άπεκάλε: „ Ψ υ χ ή  ν “ ούραν ίαν.

,,Τήν οργήν τής Θεαίνης μητρός μου 
άνεκύκα ώ ς  λαίλαπος δίνη, 
καί ή δύσποτμος πόρρω τοϋ κόσμου 
μαρτυρίου τόν κήλυ/.α πίνει . . .

,,’ Εγώ δέ νά θαυμάσω ποθ·ήσας 
τών χαρίτων τής κόρης τό μέλος, 
έκ τού θάμβους χαμαί δλισθήσας, 
είς τά στήθη έπλήγην μέ βέλος . . .

,,Ί Ιδη  ερμαιον φθίνων τών πόνων 
ο τούς άλλους νΰν άχρι πατάσσων, 
πρός Σέ, Ζέφυρε, τρέχω καί μόνον 
νά μοι κλείσ-βς τό τραύμα αίμάσσον . . .“

’Α λλά φεύ! θεραπεύεται τραύμα 
ψυχικόν μέ βοτάνας καί μόνον; 
κατασβέννυται πώποτε καύμα 
εχον ένδον πυράν ζωογόνον; . . .

Και ό νΕ ρ ω ς  έδέχθη άφώνως 
τοΰ Ζεφύρου τό φάρμακον κλαίων, 
τής πληγής του έσβέσθη ό πόνος, 
άλλ’ ούχί τής ψυχής του τό καΐον . . .

Τύποις* Φρειδερίκου Γιάσπερ.


