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Ε Τ Ο Σ  Α'. ΑΡΙΘ. Δ'. Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  1880

XIIVES ΕΕΕΙΛΓ ΕΛ-ΛΗΛίΕΧ ;

Τά εθ,νη της γης ώς τά  νάματα τών μεγάλων ωκεανών με
τατοπιζόμενα συναντώντβι καί συναναμιγνύονται, ούτως ώστε τά  
πλεΐστα εθνη τοϋ τε παλαιοϋ καί τοϋνε'ου κόσμου άπετελε'σθησαν έκ 
στοιχείων μάλλον ή ηττον διαφερόντων απ ’ άλλιίλων. *Εξ άμνη- 
μονεύτων χρόνων συνε'βησκν μεταναστεύσεις έξ ανατολών πρός 
δυσμάς και έκ βορρά πρός νότον, καί τό μέν έκ τής ιστορίας γ ι-  
νώσκεται τοϋτο τό δε έ* τής τών γλωσσών συγγενείας ήτοι τής  
συγκριτικής γλωσσολογίας.

Τά περί αύτοχθόνίας τής βαλανοφάγου εποχής τών προγόνων 
ήμών άφελώς μυθολογούμενα καί πιστευόμενα βεβαίως είς τους 
αιώνας τής διανοητικής καί θρησκευτικής νηπιότητος ίίρμοζον, 
ήμεϊς δμως εχοντες τό έκ τής πείρας, τής ιστορίας καί τής  
γλωσσολογίας φώς άλλως πρε'πει νά σκεπτώμεθα.

"Οτι οί "Ελληνες έκπαλαι, ώς καί παν άλλο τής Ευρώπης 
έθνος, κράμα είσιν έξ εποικισμών διαφόρων, οίον" τώ ν Πελασγών, 
Λελε'γων, Καυκώνων, Καρών, Φοινίκων, Α ιγυπτίων καί άλλων 
ουδόλως έπιτρε'πεται ν’ άμφιβάλλωμεν, διότι τοϋτο ου μόνον έκ 
τής ιστορίας καί τής γλωσσικής συγγενείας ώς ε’ίρηται, μαρτυ- 
ρεΐται, άλλά καί έξ άνασκαφών ετι καί έπί τών χρόνων τοϋ θου- 
κυδίδου, δστις λε'γει" (Βιβλ. Α'. § 8 .)  «Καί αύχ ήσσον λν,σταί 
ησαν οί νησιώται, Κάρες ό'ντες καί Φοίνικες" ούτοι γάρ δή τάς 
πλείστας τών «ίσων ωκισαν. Δνίλου γάρ καθαιρουμένης ύπό ’Α 
θηναίων εν τφδε τώ  πολέμω, καί τών θηκών άναιρεθεισών, δσαι
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ήσαν τών τεθνεώτων εν τ γ  νήσφ, ύπέρ ήμισυ Κάρες έφάνησαν, 
γνωσθέντες τνί τε σκευί) τών δπλων ξυντεθαμμένη, κ«1 τφ  τρόπφ 
ώ νϋν ετι θάπτουσιν». Αί δέ πρόσφατοι άνασκαφαί τοϋ Σπάτα 
καί άλλων μερών, μάλιστα S i  αί ύπό τοΰ μεγαλεπηβόλου καί 
οξυδερκούς Κυρίου Ερρίκου Σλήμαν, τ ί μάς λέγουσιν ; ’ΐδού ό* 
λόκληρος προελληννικός πολιτισμός εκτυλισσόμενος ένώπιονήμών 
θαυμασίως, δλως ’ίδιον ιρε'ρων χαρακτήρα καί ρυθμόν καί μάλλον 
τώ  ’Α σ ια τικφ  παρεμφερής, τούθ’ δπερ μάς αναμινήσκει πάλιν 
τό θουκυδίδειον' «Πολλά S ' άν καί αλλα τ ις  άποδειξειε τό πα
λαιόν Ελληνικόν ομοιότροπα τ φ  νΰν βαρβαρικώ διαιτώμενον»' 
καί μάλλον, λέγομεν τφ  ’Α σ ιατικφ  παρεμφερής ii τ φ  Έ λλη- 
νικφ τής καλής εποχής.

Ό Θιρουάλλος (Thrwall·, History of Greece) παρατηρεί δτ» 
τό ό'νομα Πελασγοί (οίτινες τολμώμεν είπεϊν δτι κ&τίσχυσαν τών 
πρό αύτών κατοίκων τής χώρας, οις άναφε'ρονται ισως τά  ώς εΐ- 
ρη-αι υ~ο τοΰ Κυρίου Σλημάννου άνακαλυφθεντα) ήτο ό'νομα γε
νικόν, ως τα  «Σάζωνες, Ψράγκοι, Άλαμανοί» καί δτι έκαστη τών 
Παλασγικών φυλών είχεν όνομα’ίδιον έαυτγί. Πάσαι δμωςαί Πελα- 
σγικαί φυλαί, ών απόγονοι ή συγγενείς άποδεικνύονται καί οί Ά λ -  
βανοίτής σήμερον, ήναγκάσθησαν νάύποκύψωσιν εις τήν ίσχύν τών 
έπελθοντων Ελλήνων, οΐτινες έπί τέλους έξηπλώθησαν έφ’ άπά- 
σης τής Ελλάδος, έλθόντες κατά τόν Άριστοτέλην έξ ’Ηπείρου 
( 1 3 8 4  περίπου Π. X.) Καθ’ 8ν δέ χρόνον συνέβαινε τοϋτο, πο
λυπληθείς άποικίαι λέγεται δτι προσήλθον καί έκ τής ’Ανατο
λής, εις ών τήν έπίδρασιν πολλοί συγγραφείς άπέδωκαν τόν πο
λιτισμόν τών κατοίκων τής χώρας. Ούτως άναγινώσκομεν περί 
Αιγυπτιακών αποικιών είς "Αργος κ α ί ’Α ττικήν, περί Φοινικικών 
είς Βοιωτίαν, περί αποικίας Μυσίων ηγουμένου αύτής τοΰ Πέλο- 
πος, έξ ού ή Ε λληνική χερσόνησος ώνομάσθη Πελοπόννησος».

Περί τών αποικιών τούτων πολλοί συγγραφείς έξέφρασαν 
αμφιβολίας, άλλ’ ου μόνον ή ομόφωνος πάντων τών άρχαίων Ε λ
λήνων παράδοσις μαρτυρεί τό άληθές τούτων, άλλά καί ώς σχεδόν 
ηδη ειπομεν, γλωσσικά! συγγένειαι, καί κύρια ονόματα, καί άνα- 
σκαφαι έν *τvj Έλάσσονι ’Ασία ένισχύουσι τάς περί τούτων πα
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ραδόσεις. Καί έκ μόνων τών 'Ομηρικών επών δέν έζάγεται οτι 
οΐ τε Τρώες καί πολλοί έκ τών γειτόνων καί συμμάχων αύτών ήσαν 
λαοί συγγενέστατοι τών 'Ελλήνων, ώς έστι τεκμαίρεσθαι τοΰτο 
έκ τών κυρίων ονομάτων Άντήνωρ, Γλαύκος, "Εκτωρ, ’ Α λέξαν
δρο ς, Πολύδωρος, Ά κάμας, Πυλαιμένης, Κασσάνδρα, Πολυξένη, 
Ξάνθος ό ποταμός, κτλ . πρός δέ καί δτι εύκόλως συνδιαλεγόμενοι 
ουτοι έν ταϊς συμπλοκαίς καί τα ϊς πρεσβείαις ένόουν άλλήλους.

Μετά τάς παναρχαίους έκείνας εποικίσεις καί τήν θαυμασίαν 
άνάπτυξιν καί έπίδοσιν είς πάν μέγα καί καλόν τοΰ 'Ελληνικού 
έθνους, καί τήν ύπερβάλλουσαν αύτοΰ άκμήν, μετ’ ού πολλούς δ ’ 
αιώνας παρακμήν κατόπιν εμφυλίων σπαραγμών, ήλθεν ή 'Ρ ω 
μαϊκή κατάκτησις, ή'τις εΐσήνεγκε βεβαίως καί αύτή είς τόν Ε λ 
ληνισμόν στοιχειά τινα έκ τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ γένους καί πολιτεύμα
τος, άλλά χρόνου προϊόντος τά  πάντα πλήν τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ 
ονόματος, άκουομένου παρ’ ήμϊν καί μέχρι σήμερον, κατεπό- 
θησαν έν τγ) άπορροφατική χοάνη τοΰ Έλληνισμοΰ, δστις φαί
νεται ποοωρισμένος νά ζνί έν δσφ ζνί ή άνθρωπότης* δ ιότι καί 
αί μετά ταΰτα  έπιδραμοϋσαι βαρβαρικαί φυλαί αί μέν συνεχω- 
νεύθησαν μετά τοϋ Ελληνικού στοιχείου, αί δέ συμβιοϋσιν εν 
ά^ελφότητι μ ετ’ αύτοϋ καί τείνουσιν όσημέράι είς παντελή άφο- 
μοίωσιν, πλήν τών Βουλγάρων, οΐτινες άπό τίνος έμφοροϋνται 
μεγάλων κατακτητικών ιδεών καί πόθων, καί τών ’Οθωμανών 
οΐτινες έμειναν κεχωρισμένοι άφ’ ήμών έ'νεκα τοΰ θρησκεύ
ματος των· ού μόνον δέ τούτο, άλλά καί μέγα μέρος τοΰ έθνους 
ήμών άπερρόφησαν διά τής αιχμαλωσίας καί καταναγκαστικοΰ 
προσηλυτισμού.

Πλήν τής κυρίως 'Ελλάδος, τής έλευθέρας δηλονότι, καί τών 
ήδη προσαρτωμένων επαρχιών, μέγιστον μέρος τής Μακεδονίας, 
τής Θράκης, άπασαι αί νήσαι τοΰ Αιγαίου, σχεδόν καθ’ ολοκλη
ρίαν τά  παράλια τοΰ Εύξείνου Πόντου καί τής Έλάσσονος 
’Ασίας καί ούκ όλίγαι πόλεις καί πολίχνια τών ενδοτέρων 
ταύτης ύπό 'Ελλήνων κατοικοΰνται* έτι δέ κάί τινα τών νοτίων 
μερών τής ’Ιταλίας. Α υταί είσιν αί χώραι αί ύπό Ελλήνων οί- 
κούμεναι* οί δέ κάτοικοι αύτών είσίν οί κυρίως "Ελληνες.



1 4 8 ΡΟΔΟΔΑΚΤΪΛΟΣ

Ά λ λ ά  καί πας άνθρωπος τυχών 'Ελληνικής πκιδεύσεως xocl 
θέλων νά όνομάζηται "Ελλην πρέπει νά ήναι δεκτός έν ν/) Έ λ-  
ληνικνί κολυμβήθρ^, ούχί τνί θρησκευτική, διότι ημείς τά  μά- 
λιστοι φιλελεύθεροι καί ανεξίθρησκοι έσμεν, άλλά τνί έθνικνι, τνί 
πολιτική* δεχόμενοι δ ’ έποικήσεις πανταχόθεν τής οικουμένης 
μέ άγκάλας άνοικτάς, καί έξελληνιζοντες τους επικούς, θέλομεν 
πράττει τό εργον ού μόνον τόν νυν Αμερικανών, άλλά καί τών 
προγόνων ήμών, οιτινες, ώς άνωτέρω ε’ίπομεν, έκ πολλών αποι
κιών ανέκαθεν συναπετελέσθησαν.

Ή 'Ελλάς ώς φαίνεται πάλιν έκλήθη άνωθεν, ΐνα , είς τά  
πρόθυρα ούσα τής ’Ανατολής, άναλάβγ) τήν εκπολιτιστικήν εντο
λήν της. Εύλογημένοι λοιπόν πάντες οί πρός αύτήν έρχόμενοι, 
καί ’Οθωμανοί έάν ώσιν.

Η ΣΠΑΝΙΣ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ.

(Άϊγοίαπ«σμ» ϊ κ τίνος άρβροι» ίχ τοΰ ’Αγγλικού «Popular science».)

Ό  Κύριος Ταίλωρ, μ ετ’ έπισταμένην έξέτασιν πάντων τών 
προβαλλομένων παραδειγμάτων άκαίρου ή προώρου ταφής, α
πορρίπτει τά  πλεϊστα έξ αύτών, άπλώς διότι παράγονται έκ 
τ ο ιο ύ τ ω ν  πηγών ώστε καθίστανται απαράδεκτα ώς αποδείξεις. 
Ό Κύριος Καρρέ έν ετει 1 8 4 5 , έδημοσιευσαν εκθεσιν βεβαιοϋσαν 
δτι μόνον 4 6  περιστάσεις τοιαΰται συνέβησαν άπό ποϋ 1 8 3 3  
τούτέστιν έν δ ιαστήματι ενδεκα έτών. Ό Ταιλωρ έξετάζων τά  
έαυ-ού παρδείγματα δέν ευρίσκει διδόμενα μαρτυροϋντα άναμ- 
φιλέκτως τήν αλήθειαν αύτών. Ε ξάγετα ι δέ έκ πασών τών μέχρι 
τοΰδε γενομένων ερευνών δτι καί δυνατόν είναι καί άπεδείχθη 
δτι κατάστασις ληθαργιας, παρατατεμένη καί θανατοειδής δύ- 
ναται νά συμβή καί ν’ άπατήσν] καί αύτούς έκείνους, ών τό ε 
πάγγελμα συνοικειοϊ αύτούς μέ τόν θάνατον* μνημονεύονται δέ 
παραδείγματα μεταβολής τής θέσεως τοϋ σώματος καί δή καί 
τοκετού συμβάντων μετά τάν ενταφιασμόν.
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Διά τήν ΰπαρξιν καταστάσεως ληθαργίχς ικανής νά όμοιάζνι 
πρός θάνατον, πάσα έπαισθητή κίνησις αναπνοής καί κυκλοφορίας 
δέον νά δια/.οπνί έφ’ ί'.ανον χρονον, καί μνημονεύεται μ ια  μονη 
κυρίως αυθεντική περίστασις ώς παραδεδεγμένη ύπό τών φυ
σιολόγων* αλλά καί ή περίστασις αΰτη δέν δύναταί νά ύποστνί 
πολύ αυστηρά·/ έξέτασιν έν τνί παρούση έποχ/j. ΔιηγοΟνται 
φυσ'.ολογικοϊς πονήμκσιν δτι άνθρωπός τις όνόματι Τούνσενδ 
(Tounshead) συ/ταγμχτάρχης, ήδύνατο '.α-ά βούλησιν νά κρα ίΐ 
τήν αναπνοήν του, παυόντων τών παλμών τής /.αρδ.ας κ*ί μ η” 
δενάς άλλου σημείου φαινομένου άναπνευστί'.οϋ, διότι και κα- 
τοπτρον τιθέμενον έπί τής ρινός καί τοΰ στόματος, ούδεμίαν έ- 
δείκνυε θαμβότητα έπί τής έπιφανείας του* πρός δέ καί δτι ήδύ
νατο νά έξχκολουθ1/) έν τοιαύτνι καταστάσει έπι ήμισειαν ώραν* 
μεθ’ δ τά  σημεία έπιστρεφούσης ζωής ήρχιζον νά φαίνωνται, 
μεχρισοΰ έπήρχετο τελεία τών σωματικών λειτουργιών άπο'.ατα- 
στασις. Έκ τής διδομένης περιγραφής φαίνεται δτι συνέβη ούχΐ 
άπαξ άλλά πολλά/.ις, καί ή ύπόθεσις έ^έθη ύπό αύστηράν ιατρ ι
κήν έξέτασιν, διαρκούσης τής καταστάσεως ταύτης. Ά λ λ ’ 6 
Βραίδ μάς λ*έγει δτι 6 συνταγματάρχης Τούνσενδ νοσηλευόμενος 
ύπό τού δό<.τορος Χεύνου (Cheyne) ήτο έν τνϊ έσχατη περιόδφ 
νεφρικής παθήσεως, δτε έννέα ώρας πρό τής άποβιώσεώ-ου έγνώ- 
νώρισε τφ  εαυτού ίατρφ τήν εαυτού πεποι,θησιν δτι ήδύνατο νά 
έκπνεύσνι, καί διά τίνος προσπαθειας νά έπανέλθ'/j είς τήν ζωήν. 
Έπειράθη δέ τούτο ένώπιον τοϋ ιατρού Χεύνου μέ τά ρηθέν απο
τέλεσμα.

Έν ώ ή νεκροφανής η ληθαργική κατάστασις είναι πηγή 
μυστηρίου καί θαυμασμού είς τό πνεύμα τού λαού, ή αναστροφή 
τοϋ σώματος καί ό τοκετός έν τώ  τάφφ είσίν ετι μάλλον ψηλα
φητά καί πραγματικά, καί μας πείθουσι διά τρόπου θετι/.ωτέ- 
ρου. Καί δμως τά  φαινόμενα ταϋτα έν τοϊς πλείστοις εξηγούνται 
φυσικώτατα. ’Ενυπάρχει είς τήν μυώδη ύφήν τών σωμάτων η 
μών έρεθιστικότης ή τονικότης, ζωτικότης, ίσως, είναι λέξις άρ- 
μόδιος, αύτού τοϋ μυός, ητις  είναι ανεξάρτητος άπό τοϋ εγκε
φάλου, τών νεύρων καί τής κυκλοφορίας, ή αναπνοής, καθότ»
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εξακολουθεί νά ενεργή μόνη. Αΰτη δέ ή έρεθιστίκότη; προκύ
π τει εκ τή ; θανατική; έντάσεω; rigor mortis, Ατι; επέρχεται 
μετά πέντε  ̂ £ξ ώρα;, καί διαρκεϊ άπό 16  εως 2 4  ωρών. Μετά 
τήν έντασιν ταύτην συμβαίνει τών μυών συστολή η-ιις συνή
θως δέν επιφέρει ούδεμίαν μεταβολήν θέσεως τοΰ σώαατος· άλλ’ 
οί καμπτήρες μυς εχουσι μείζονα τώσιν τών έκτατηρων, καί ύπάρ
χουσι παραδείγματα έν οΐ; αΰτη ή συστολή έγένετο κατάδηλος 
καί έπνίνεγκεν ώς είκός μεταβολήν θέσεως. Έάν τόσώμα δέν το
ποθετηθώ δεόντως είς τά φέρετρον, έν τνί σενεσπασμένη καί συν- 
τεταμένη καταστάσει, έν ή άφήκεν αυτό ό θάνατος, άναγκαίως 
θέλει συμβη μεταβολή θέσεως, όταν μετά τήν ρηθεϊσκν παρέλευ- 
σιν τοΰ χρόνου, ή κατάστασις αΰτη παρέλθτι, κάί χαλάρωσις 
έπακυλουθήση. ’Έν τ ιν ι περιπτώσει χολερικοΰ θανάτου, ήμίσειαν 
ώραν μετά  τήν παντελή παΰσιν τής αναπνοής καί κυκλοφορίας, 
οί μυς τών βραχιόνων ύπέστησαν αύτωμάτως διαφόροις κινήσεις 
συστολής καί χαλαρώσεως, έξακολουθούσας έπί μίαν ώραν καί 
επέκεινα.

Τά νά εύρεθί) τέκνον κείμενον παρά τγϊ έαυτοΰ μητρί έν τω  
φερέτρψ μέ τήν ιδέαν ότι έγεννιίθη ή έξώσθη μετά θάνατον, πρέ* 
π ε ι νά κάμη τρομεράν έντύπωσιν έπί κοινών θεατών, καί όμως 
δ δόκτωρ Μελλίγ-ης (((Obstetrical transactions» London 18 7 3 )  
αναφέρει τριάκοντα περιστάσεις, έν αΐς ή έξωσις τοΰ παιδιού ήν 
άποδοτέα είτε είς τήν συσταλτικήν δύναμιν τήν μείνασαν έν τι) 
μνίτρα μετά τόν θάνατον τοΰ λοιποΰ σώματος, ί) εις τήν πίεσιν 
τήν έξασκουμένην έπί τής μήτρας ύπό ι ών  αερίων τής σήψεως, 
αύτη δέ έστιν ή συνηθεστέρα α ιτ ία .

Σκοπός τοΰ άρθρου τούτου δέν είναι τό νά άποδείξωμεν 6τ ι 
πρόωροι ταφαί δεν συνέβησαν καί δέν συμβαίνουσιν, άλλά τό νά 
κατασ*ήσν) τοΰς άυθρώπους προσεκτικωτέρους είς τήν διάκρισιν 
μεταξύ πραγματικού θανάτου κ α ί άπλής ληθαργίας ήάναστολής 
τών σωματικών λειτουργιών,

ΗΩΣ. 151

Α Ι ΙΛίΑΙΛΙ Κ Α Ι ΤΛ ΙΜ ΑΛΑΙΑ.
Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ω Σ .

( Έ κ  του Γ α λ λ ικ ο ύ  ύττδ Α· Κ .)

( Σ ο ν ί χ ε ι α  Ι δ Ι  π ρ ο η γ ο υ μ β ν ο ν  φ υ λ λ ά δ ι ο ν . )

Άναρρώσας έντελώς έκ τής εκδρομής μου ταύτης κατέβην 
πάλιν είς Ναρέλ, ΐ/α φθάσω έπειτα είς Ποΰναν άπέχουσαν ολίγα ; 
ώρας διά τοΰ σηδν,ροδρόμου.

Ευρον έν Πούνιφ καλόν ξενοδοχεϊον τό τοΰ Ναπιέρου διατηρού- 
μενον ύπό τινο; Παρσή, όστι; άντί πέντε ρουπίων προσφέρει τρο
φήν καί κατοικίαν. Βλέπων τ ι ;  τήν μόνην όδόν καί τά ; διεσπαρ
μένα; οικία; έν τί] ευρωπαϊκή πόλει, δεν ύποπτεύει ότι ή Ποΰνα 
περιέχει σχεδόν εκατόν χιλιάδας κατοίκων. Είναι όμως άληθές 
ότι ό άριθμάς ούτος συμπεριλαμβάνει όγδονίκοντα περίπου χ ι
λ ιάδα ; Ινδών συνηθροισμένων έν τί] συνοικία τών ιθαγενών, η τ ις  
όμως δέν όμοιάζει ποσώ; πρό; τά ; το ιαύτα ; συνοικίας τής  
Βομ.βαίης.

Αί όδοί αί'τινες είσίν ίκανώς εύρεΐαι καί σχετικώς καθαραί, 
συνδιατέμνονται πολλάκις κατ’ ορθήν γωνίαν μεταξύ δύο σει
ρών μονορόφων οικιών. Τό είσόγειον συνίσταται πανταχού έ ; έρ- 
γαστηρίων προεξεχόντων, ών επ ίκεινται έξώσται πολΰ συχναζό- 
μενοι ύπό τοΰ γυναικείου φύλου τοΰ πληθυσμού.

Αί γυναίκες τοΰ λαού έν τη Ίνδικίί δέν καλύπτουσι τά πρό- 
σωπον διά σκέπης είτε Μωαμεθαναί είσιν αύτα ι ε’ίτε Ίνδαί· 
Μόνον έν ταΐς άνωτέραις τάξεσιν έπιβάλλουσιν αύταΐς τόν έγκλει- 
σμάν τοΰ χαρεμίου. Έ ξ έκείνων ας ειδον κατά τήν περιοδείαν 
μου, όλίγαι μοί ήρεσαν καί τοι εϊχον κανονικωτάτου; χαρακτήρας, 
καί διότι τοΰτο άπ α ιτε ΐτα ι πολύς χρόνος όπως συνειθίσγ) τις είς 
-ιόν τύπον τής χαλκοχρόου καλλονής. Ένδΰονται έν γένει διά ζωη
ρών χρωμάτων μ ετ’ άργυρών βοαχιολίων περί τόν καρπόν τής 
χειρός καί τά  σφυρά τών ποδών. Τινές μάλιστα έξ αύτών εχου- 
σιν άργυράς πλάκας έμπεπορπημένας εί; τήν ρίνα' όπερ αύστη- 
ρώ; εΐπεϊν δέν είναι γελοιωδέστεοον τών ήμετέοων ενωτίων.
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At μητέρες εχουσιν άλλόκοτον τρόπον τοΰ βαστάζειν τά  τέ
κνα των, άτινα κρατοΰσιν υπό μάλην διασκελίζοντα τά  ίσχύα των·

Ή Ποΰνα εχει τήν δψιν θρησκ ευ τ ικ ωτ ά της πόλεως, τοσοΰτοι 
δέ ναοί όρώνται έν αύτη δσα παρ’ ήμίν καπηλεία. ΙΙανταχοΰ 
φαίνονται ύπερβολικώς κεχρωματισμέναι τοιχογραφίαι τόσον ευ
σεβείς όσον και άλλοκοτοι. Ύ πό τά  δένδρα ΐσ ταντα ι παμμεγέθεις 
lingas ήλειμμένοι ελαίω καί άνθοκάλυπτοι, εκ δέ τοΰ ελάχιστου 
άλσους έπ ιφα ίνετα ι εΰρεϊα πυραμίς Ίνδικοΰ ίεροΰ’ τέλος δέ έν 
έκάστη γωνία τών οδών υπάρχει ναΐσκος δευτερευούσης σημασίας 
μετά τής άνημμενης λυχνίας αύτοΰ ενώπιον άπειροκάλως εΐργα" 
σμένου ειδώλου. Ίαχέως αναγνωρίζει τ ις  OTt εύρίσκεται ένταΰθα 
έν άοχαια πρωτευούση νομοΰ βραχμανικοΰ τίνος βασιλείου, iSpoc. 
τών η ι ϊ σ β ά ς ,  τών αρχηγών τής Μαχραττικής ομοσπονδίας. Έν 
τώ  ναω τής Θεάς Ιίαρβάτης κειμένφ επί ύψους δθεν καθοράται 
ήτε πόλις καί ή πεδιάς, δεικνύουσι μάλιστα θυρίδα άπό τής όποίας 
ό τελευταίος η ι ϊ σ β ά ς  εβλεπε τήν τελικήν κατατρόπωσιν τών 
στρατευμάτων του τί) 1 Νοεμ,βρίου τοΰ 1 8 1 7 .

Ή στρατιω τική συνοικία ή τά στρατό.τεδον τής Πούνας, πε- 
ριέχει μικρά οικήματα πράς χρήσιν τών αξιωματικών, καί μεγά
λους στρατώνας πρός τήν τών στρατιωτών, ιπποστάσια καλώς 
αεριζόμενα και υπόστεγα πρός φύλαξιν τών τηλεβόλων. Ό  εύρω- 
παϊος στρατιώτης εν τ γ  Ίνδικϊϊ δέν εϊναι ύπόχρεως είς στρατιω 
τικήν ύπηρεσίαν είμή έν ώρα άνάγκης. "Εχει ιθαγενείς θεράπον- 
τας, οΐτινες μαγειρεύουσιν αύτφ, περιποιούνται τους 'ίππου του, 
εγείρουσι τήν σκηνήν του, στιλβοΰσι τά  υποδήματά του κτλ . 
Λαμβάνει προς τυύτοις μισθόν άνοιτερον τοΰ έν Ευρώπη στρατιώ
του. Ουτω ηκουσα πολλακις έπιβεβαιούμενον δτι μέ δλα τά  
δυσάρεστά τής έκ τής πατρίδας του μετά στάσεως, και τάς δυ- 
σχερίας τοΰ κλίματος, προτιμά τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν 
τής ’Ινδικής δπου καθίσταται κύριος, εύγενής ή sahib. Ά λ λ ’ ή 
ανάγκη αΰτη, έν τΫ) έλαχίστη έκστρατεία, τοΰ νά φέρη μεθ’ 
εαυ οΰ στρατόν δλον ανωφελών στομάτων εχει ύπό στρατιωκήν 
εποψινλυπηράς συνεπειας, είτε διότι κωλύει τήν έπί τά  πρόσω πο
ρείαν, εΐ τε διότι μεταβάλλει τάς υποχωρήσεις είς κατατροπώσεις.

Έκ Πούνας επανήλθαν κατ’ ευθείαν είς Βομβάην, άλλ’ ά~λώς 
διήλθον τήν πόλιν, και τήν εσπέραν τής αύτής ήμέρας διευθυ- 
νόμην διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Βαρόδκν, δπου έφθασα τήν επαύ
ριον τό πρωί. Αί άμ^ξαι τής πρώ'ης θέσί,ως εισί κάλλιστα  
ηύτρεπισμέναι έπί τών σιδηροδρόμων τής Ί δικής. Αί θυρίδες 
εχουσι θυρόφυλλα /.αί θολιας, ά 'ΐνα  τ:ροφυλά;ουσιν αύ-άς α~ά 
τοΰ ήλιου. Τό ένδον αυτών παρισ ά μάλλον αίθουσαν ξενοδο
χείου ή δημοσίαν άμ.αξαν μ ετ ’ ά ακλίν-ρων έκ δέρμα-ος, τρα- 
πέζης καί καλλωπιστηρίου. Τής νυκτάς έπελθούσης, ά'-εγείρουσι 
τά  έπ ινώ -ια  τών θρα.ίων καί ούτως εχουσι δύο κλινας τήν μίαν 
έπάνωθεν τής άλλης, ένθα ό οδοιπόρος ύπνώ ττει τούλάχισ-ον το- 
σον άναπαυτικώς δσον καί έν τώ  θαλαμίσ/-(ρ πλοίου. Συνέβη μοι 
νά διέλθω ούτω τέσσαρας πέντε νύ/.-ας αλλεπαλλήλους ε~ί σιδη
ροδρόμου, /ωρίς νά αισθανθώ Ιμαυτάν μάλλον κε'κμη/.Οτα κατα  
τήν άφιξιν ή κατά τήν άναχώρησιν. Όποια διαφορά πράς ευρω
παϊκούς τινας σιδηροδρόμους, δπου δέν δύναταί τις να ε κ. τεθ'/j 
οΰδέ μίαν μόνην νύκτα χωρίς νά έζέλθη μέ ό'ψιν κάτωχρον καί 
άλγηδόνα Ιν τοίς νεφροίς. Προσθέτέον τούτοις δτι έν τοίς σταθ- 
μοίς τών κυριωτέρων Ινδικών σιδηροδρόμων ύπάοχουσιν έστια- 
τόρια, ένθα οί εύρωπαϊοι οδοιπόροι εύρισκουσι δίς ή τρίς καθ’ έ- 
κάστην άρίστησιν «ρκετά άφθονον άντί ένος ^ουπιου το πρό
γευμα καί ρουπίου καί ήμίσεος τό γεΰμα. Α ί άμαξοστοιχίαι μέ- 
νουσι συνήθως ήμισειαν ώραν έν τοϊς σταθμοις τούτοις, ενθα ό 
φύλαξ τηλεγραφεί προηγουμένως τόν άριθμόν τών συνδαιτυμονών 
συμφώνως πράς τήν έπικρατοΰσαν συνήθειαν έν τισιν ευρωπαίκοϊς 
σιδηροδρόμοις. *Έν τισ ι τών σταθμών τούτων εχουσι καί λου
τρώνας, δπου δ οδοιπόρος δύναται νά κάμη ψυχρολουσίαν, άρκεΐ 
μόνον νά αίσθανθ·?) τήν ανάγκην αύτής.

τΗτο περίπου μεσημβρία δτε είσήλ.θομεν είς τάν σταθμόν 
τής Βαρόδας, δπου έγκατεστάθην παύραυτα εις την αίθουσαν 
τοΰ σταθμού, μεταβεβλημένην είς ύπνώνα χάριν τών παροδιτών.

Πάντες ένθυμοΰνται τήν αύλικήν τραγωδίαν τήν συμβάσαν 
πρά διετίας κατά άνάβασιν τοΰ νΰν γαϊκβάρ έ/τί τόν θρόνον 
τής ήγεμονείας. Έγεμών τις έκ τής παλαιάς ζύμης έδα-
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^voc ολα τά  εισοδήματα αύτοΰ καί τ ι  πλέον «ύτών ΐνα κορ ίσγ  
τήν κλίσιν του πρός τήν πολυτέλειαν καί τήν άνατολικήν α 
κολασίαν. ^Υπάλληλος άγγλος άφ’ ού έξήντλησε τό διπλωμα
τικόν του λεξιλογιον τών άντεγκλίσεων, τέλος απειλεί περί έ- 
πεμβάσεως καί έκθρονίσεως·— ήγε(λών α ^ ζ , ο χ ο ς ,  ’ίσως  έν αγνοί*, 
αυλικών Ι.οίμων μέν^τό παν νά διαπράξωσι, κατά πάντα δέ άνι- 
• νων απόπειρα δηλητηριασεως κατά  τοΰ αντιπροσώπου τής 

Βρεταννικης εξουσίας·— πολύκροτος δίκη καθ’ $ν ή αγγλική δυ- 
καιοσύνη^ αναβιβάζει τήν ευθύνην τοΰ εγκλήματος μέχρι του 
πρω.αίτιου /ιγεμονος :ΐσοψηφος άθοωτική άπόφασις έξενεχθεϊσα 
υπο των ιθαγενών δικαστών κατά τών Ευρωπαίων— ή αμηχα
νία τής Κϋβ.ρν^σεως, ητις ες ολων τών δυνατών αποφάσεων δέν 
ήούνατο νά φαντασθν) δυσχερεστέραν.—  Τέλος διακήρυξις τοΰ 
Αντιβασιλέως έκθρονίζοντος τήν Α. Τ. τάν Μουλχάρ 'Ράο, ούχί 

διά τό εγ/.λιμα διά τό οποίον είχεν άθοωθή, άλλά διά τήν ανι
κανότητα αύτοΰ καί σκανδαλώδη κυβέρνησιν. Ταΰτά είσι τά  
κυριωτερα έπεισόδεια τοΰ δράματος τούτου δπερ πρό τριετίας  
εφείλκυσε έπί τό μικρόν τοΰτο Κράτος τήν προσοχήν ού μόνον 
τής Α γγλ ία ς  άλλά καί άπαντος τοΰ Εύρωπαίκοΰ τύπου. Πολΰ 
κατέκριναν τήν καθαίρεσιν ταύτην τοΰ τελευταίου Γαϊκβάρου, 
9ν παρεστησαν ώς παραβίασιν εμμεσον τής δικαστικής άποφά- 
σεως. Ά λ λ ’ όμολογητέον δτι διά τών παρεκτροπών του καθί
στατο πληρέστατα άξιος τοιαύτης τύχης* πρός δέ τούτοις ν5το 
τούτο διά τήν Κυβέρνησιν τής ’Ινδικής ό μόνος τρόπος τοΰ νά έ- 
ξελθγ) κοσμίως έκ τής αδιεξόδου θέσως είς ειχεν εΐσέλθει διά  
τοΰ έπαινετοΰ σκοποΰ τοΰ νά δικάσΥ) τόν κατηγορούμενον διά  
τών εύγενών αύτοΰ. Α ιτία  όμως σοβαρωτέρα πρός κατηγορίαν 
κατά τής Κυβερνήσεως ητο δτι έν φ  προηγουμένως ειχε παρα- 
χωρηθή^ είς τόν Μαλχάρ 'Ράο προσθεσμία πρός βελτίωσιν τής 
διαγωγής του, ή διακήρυξις του αντιβασιλέως δέν ελαβεν ούδο- 
λως ύπ* όψιν τήν ύποχρέωσιν ταύτην.

Η Βαροδα είναι τά κυριώτερον κράτος έν τη  προεδρεία τής 
Βομβαίης, περιέχουσα κατοίκους ούχί όλιγωτέρους τών 'δύο καί 
ήμίσεος εκατομμυρίων, τά  δέ εισοδήματα αύτής συμποσοΰνται
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εις τριάκοντα επτά εκατομμύρια φράγκων. Ή άρχουσα δυναστεία 
είναι μωαμεθανική, άλλ ’ ή πλειονότης τών κατοίκων είναι ’Ιν
δική, ώ ; δύναταί τις νά διΐδγι διερχόμενος τήν πρωτεύουσαν, 
ενθα. οί ένδικοί ναοί άμ ιλλώ ντα ι πρός τά  μουσουλμανικά τεμένη, 
καί οί ιεροί Linga τοΰ Σίβα πρός τοΰς τάφους τών Χατζήδων 
(τών προσκυνητών τής Μέκκας). Ή πόλις α ΰ ιη  περιέχουσα δε- 
κακισμυρίους κατοίκους, είναι ετι περιεργοτέρα τής Πούνας καί 
αύτοΰ τοΰ ιθαγενούς μέρους τής Βομβαίης, διότι είναι πλουσιω- 
τέρα μέν εκείνης, ήττον δέ ταύτης μεταβεβλημένη ύπό τής έπι- 
μιξίας τώνξένων.

Αί δύο κυριώτεραι όδοί κεχαραγμέναι κατ’ εύθεΐαν γραμμήν 
συνδιατέμνονται έν τ φ  μέσιρ τής πόλεως, σχηματίζουσαι έπιμή/.η 
πλατείαν, ής τό κέντρον κατείχετο ύπό είδους σκιάδος μεμονω
μένης ί<αώνς λεπτής καί κομψής. ΊΙ άποψις ή τέρπουσα τήν 6- 
ρασιν διά τής μακρας σε ιράς  τών οικιών μ ετ’ έξεχουσών οροφών 
καί πεποικιλμένων προσόψεων δι’ έρυθροΰ καί πρασίνου χρώματος 
εΐναι έκ τών γραφικωτάτων άς δύναταί τις  νά φαντασθη πρό πάν
των S i  δταν προσθέση είς αύτήν τήν πολυάσχολον συρροήν τοΰ 
πλήθους τήν πληρούσαν τήν άνατολικήν ταύτην είκ,όνα διά  
τώ ν ερυθρών κιδάρεων καί τών κυματιζόντων ίματίων των. ’Εγ
γ ύ τα τα  ί'σταται τό ημιτελές μέγαρον δπερ ό πρώην γαϊκβάρ 
είχεν αρχίσει διά τήν κυριωτε'ραν εύνοουμένην του τήν περίφημον 
Αουξμβέη. Έ  οΐκοδρμή αύτη, ή'τις εχει τοΰς επισήμους θαλάμους 
έν τοΐς ύπογείοις ούδέν άξιον λόγου παριστα, άλλ’ άπό τοΰ δώ
ματος αύτής απολαύει τις  συνόλου θεάματος τής πόλεως Βαρόδας* 
ενθα οί μιναρέδες τών μουσουλμανικών τεμενών καί αί πυραμί
δες τώο ινδικών ναών διακόπτουσι τό όμοειδές τοΰ πανοράματος 
μέχρις ού φθάνει ό οφθαλμός ύπεράνωθε τών κεραμοσκεπών ερυ
θρών στιγμών. Τό άνάκτορον τών Γεύβάρων εύρίσκεται έν τοΐς 
πέριξ, παριστα δ’ έξωτερικώς οικοδομήν βαρείαν καί άπειρόκαλον 
ή τις  ούδένα διεγείρει θαυμασμόν. Κ ατά πρώτην φοράν έξεπλά- 
γην ίδών έν τα ΐς όδοΐς τής Βαρόδας χλ.ήθος πωλητριών, αΐτινες 
φαίνονται συμμεριζόμεναι ένταΰθαμετά  τοΰ άρρενος φύλου -ό δ ι
καίωμα τοΰ διευθύνειν εργαστήρια, πρό πάντων μάλιστα εις τό
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μ  τ α  οπω ροπω λεία . Αί γυνα ίκες ένδ ύο ντα ι ώ ς  έν
μ  αι/, I υπ ο χ ιτω νίου  ζωηρού χρώ ματος, κ α ί δ ι ’ ύφ ά σμ α το ς  

1 5 ? ? 0U51 " λ α σ τ ά , , ς  περί τήν όσφί,ν α ύ τώ ν , είς τρόπον

οΤ τΓ  Ϊ Τ " ,  αύΤ0 " l W - ί σ ω σ ι ν
, ’ ε? ' σ ·?'· °ί* « λ λ ά  μ έ  τό  ιδ ιάζον τοΰτο  ενταύθα  ά φ ί-  

νουσιν α κ ά λυπ το ν  μέρος τοϋ δεξιοΰ στήθους.

Γ flv τρ ιτ η ν  ημέραν τη ς  άφ ίξεώ ς του, παρευρέθην είς θη- 

ριομαχ,αν εκτελεσθείσαν έν τνί π α λ α ίσ τρ α  τη ς  Α . Γ . πρός τ ι -

μ·θν του πρίγ^πος της Ούαλλίας. Τοϋτο δέ είναι ίδιάζον θέαμα 
της πέλεως Βαρόδας. ‘

Ά ς  φ α ν τ ο ί  τ ις  όρθογών,ον κονίστραν άπό  δ ιακοσ ίω ν έως 

.ρ « * ο σ ίω ν  ποδών μήκους, κ α ί  ε β δ ο μ ή ν τ α  έως |<ατόν ποδώ ν  
τους περικυκλουμενον δ ιά  τε ίχ ο υ ί πολλώ ν , ^

εχοντος ο π α ; ικα νώ ς μ ε γ ά λ α ;, ϊνα  ό\έλθ, άνθρωπος φ^ύγων

ομως και ζωον ^  ^  καταπεφραγμέ,η; θύρα; κ ε ι μ 4
« π ε ν α ν τ ι τ η ς  εισοδου ά ,ο ύ ο ντα ι ά λ λ ό ,ο το ι ώ ρυγμοί. "Ανωθεν 

« ™ χους απο τρ ιώ ν πλευρών συνωθείτο όλος ό πληθυσμός της

c o ' J ?  " Υ  7  Τ' 7* Τ*  * ' " * «  θεωρών έπιφυλασ-
σομενον Τφ  Γαι,βαρ, τν5 συνοδί* αύτοΰ καί τοϊς ξενιζομένοις.

. ;  { εΛΚθ'^αν τά  βλέμματά μου προσηλώθηκαν σταθ^ρώς
και έπί πολλήν ώραν έπί τήν εί,όνα τήν παρισταμένην άπένα'ντί 
,μ ω ν. Όποιον θέαμα! Είς τό άπώτατον μέρος τοϋ τείχους είσί 

ε εμένοι 5υο ελεφαντες μέ μα,ροϋς χαυλιόδοντας, μηρούς « -  
γρ ί  ς_ οφθαλμούς, πλατέα ώτα άκαταπαύστως κινούμενα |ν 
ειοει ανεμιστηρίων, χαι μεταδώ'οντα είς τά  σώαατα αύτών σά- 
λον οιηνεκη, δραττόμενοι δέ ούτοι διά τών προβοσκίδων των 
κονιορτου, ανεφύσων αύτόν έν τνί Παλαίστρα. "Ανωθεν S i  αύτών 
καθημένη έπί τοΰ ερκους έφαίνετο σειρά κ.&ρεω» πολυνρόων 
κατεσκευασμένων ύπό άκτίνων τοϋ ήλιου. Ό πισθεν τής σειράς 
ταυ της έφαίνετο Δευτέρα σειρά ιθαγενών ίσταμένων, εϊτα  S i

Σ Ζ ΐ τετάί>τι  *“ ! κ“θε^ ί ~ οΕ τελευταίοι έπικαθήμενο.
φισκους η επι ικριωμάτων έν μέσφ τών οποίων έφαινοντο 

^ απ εντε ελεφαντες παρατεταγμένο, μέ πλούσια φάλαρζ. Τέ- 
» ως βασις εικόνος πράσινον παραπέτασμα έκ συκών καί φοι
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νίκων αναπαύει τιρπνώ ; -τήν δρασίν, άφίνον όμως να διοραται 
δ ι’ άραιώματος μεγάλη τ ις  λίμνη περιοριζομένη^ υπο κήπων με 
τ ήν ύποκύανον σκιαγραφίαν τοΰ μεμονωμένου λοφου του 11α βα- 
νάγρου, άμυδρώς καλυπτομένου ύπό λεπτής όμιχλης. Ηδύνατο 
τ ι ;  νά φαντασθτί έαυτόν μετενηνεγμένον ε ΐ; τ ινα  πολιν της ελασ
σόνας ’Ασίας κατά  τοΰ; τελευταίου; χρόνου; των Καισαρων, αλ
λά  ματα ίω ς θά έζητει τόν ανθύπατον τόν μέλλοντα να διαταςη  
δπως ρίψωσι τοΰς χριστιανούς εί; τά  θηρία’ οί καιροί ηλ- 

καί οί είσαγόμενοι ένώπιον τοΰ νέου Καίσαρος της Βαρο- 
δας καί' τοϋ ύψηλοΰ ξένου του δέν εΐναι πλέον χριστιανοί™ δέ 
μ ο ν ο μ ά χ ο ι , άλλ’ άπλοι παλαισταί,οιτινες έγ ,α ι-ζο υσ ι τους αγώνας.

Δωδεκά; ιθαγενών ένδεδυμένων άπλώς με περισκελιόας επ ι-  
πίπτουσι κ α τ ’ άλλήλων δπως οί ήμέτεροι παλα ιστα ι, επί δεκα
π έ ν τ ε  λεπ τά  της ώρας. Έάν ύπηρχεν έκεί μουσική θα επιστευ^
^ις δτι ευρίσκειαι είς είς ευρωπαϊκόν «μφιθέατρον. Αλλ ιόου 
άπελύθησαν οί ελέφαντες. Τα δύο ταΰτα  τέρατα προσβλεπουσιν 
άλληλ.α, παραφυλάττουσι καί δρμώσι τό £ν έπ ί το αλλο. Οί χαυ- 
λιόδοντές των συμπλέκονται, αί προβοσκίδες των συνελισσονται, 
καί τά  σώματά των όρθούμενα κάμπτονται. Αίφνης εί; ε, αυτών 
σ-ραφείς τρέπεται είς άδοξον φυγήν. Ό  αντίπαλός του τον κα τα 
διώκει, τόν προσβάλλει διά τών φοβερών όδόντων του, τον ωθεί 
είς τά  πρόσω χαί τόν προσκολλα μετά τοσαύτης δυναμεω; επι 
τό τοίχο;, ώστε ό ήττηθείς έκ βάλλει βρυχηθμόν όδυνης. Παρευ- 
θΰς οί φύλακες όρμώσι καί τη βοήθεια φυσεκίων διαρκούς πυρος 
νωριζουσι τους δύο μαχητάς. Ή νέου ε'ίδους ψυχρολουσία αυτΛ 
φαίνεται δτι πραύνει εντελώς τήν ζέσιν τών μαχητών, Αιοτι 
έναντίον τών έπιφωνημάτων τών κεντητών, οιτινες εισίν ω πλι- 
σμένοι μέ μακράς λόγχας άρνοΰνται νά άνανεώσωσι τας εχθρο
πραξίας. Έν έσχάτγι ανάγκη ρίπτουσιν αυτοις βροχον περ τον 
έτερον τών οπισθίων ποδών, καί μεθ’ δλην τήν άντιστασιν των
τους έπαναφέρουσιν είς τά  όεσμα των.

Ε ΐτα είσάγεται δεύτερος έλέφας ήττον μέν κολοσσιαίος αλλα

,4  γοργ«· i >’ iy n t  “ M-
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περί τόν ελέφαντα, ό ση ; δέν βραδύνει ν' άπαντη'σ/) ε ί; τήν 
προ’σκλησιν τοϋ αύθάδου;. θ5το ; δέ Ιφορμά καλπάζων ούχί.’δμως 
τοσοΰτον ταχέως ώστε νά μή προφθάνη ό έλέφα; νά έπιψαύϊ) διά 
τη ; προβοσκίδας του τά  όπ'.σθια τοΰ ΐπ,του του. Ό έλέρας τ α 
χέως συναισθάνεται δτι είναι ύποδεέστερο; κατά τάν δρόμον. 
Χρηται πανουργία, προσποιείται δτι στρέφει τά  νώτα πρός'τόν 
ιππέα, δστις τάν κατατρύχει και επιστρέφει άποτόμως πράς τάν 
έχθρόν του, τόν όποϊον μικρά εντροπή τοΰ μικροΰ αραβικού ίππου 
του ευτυχώς^ άπομακρύνει. ’ΐδού άκούεταί τ ις  κρότος άλύσεων, 
και βλέπει εμφανιζόμενους δύο μεγάλους ρινόκερως, τρομερούς 
θηρας, γαστρονας με κεκαυμένον δέρμα, καί με κέρας έπί τοΰ 
μετώπου δμοιον πράς έσκληρυμμένον άκροχορδόνα. Οί έαπρο'σθιοι 
αυτών πόόες είσίν άλυσόδετοι. Τά θηρία ταΰτα  λογίζονται έν 
τοις άγριωτέροις και έν ταυτω εν τοίς ήλιθιωτέροι; τών έν τοίς 
τελμασι τοιούτων ζώων. Ίΐδύνατό τις  λοιπόν νά περιμένη φοβ*- 
ράν σύγ,ρουσιν. ’Εντούτοις άφοΰ πολλήν ώραν ένέβλεψαν άλλ^- 
λοις ακίνητοι πεισματωδώ; άρνοΰνται .νά συμπλακώσι. Τά θηρία 
ένίοτε είσί λογ ΐκώτερα τών ανθρώπων. ’Εντούτοις άφοΰ οί κεν
τητά·. (picodares) παροξύνουσιν αύτούς διά τε τών λογχών καί 
κάδων ΰδατος, δπερ έπιρρίπτουσιν έπί τά  σώματά των, κα- 
τορθονουσι τέλος νά τούς παρορήμσωσι κ α τ’ άλλήλλων. Ά γω ν ί-  
ζονταιδέ τότε ώς οί κριοί, κλίνοντες τήν κεφαλήν καί ψαύοντες 
-to εόαφος διά τοΰ ρύγχους των, κεφαλήν πράς κεφαλήν καί κέρας 
προς κεράς. Ά λ λ ά  δέν βλάπτονται πολύ και μετά τινας προσβο- 
λάς ή μάχη λήγει έλλείψει μαχητών.

Δύο βούβαλοι μέ κεχυρτωμένα κέρατα άντικαθιστώσί τούς 
ρινόχερως Ούτοι δμως συμπλέκονται αμέσως;, καί ή'δη μάλιστα  
σπουδαίως έπί στιγμήν ό έ'τερος τών δύο φαίνεται δτι θά τράπί)
®lc ώ σ;ε τ ι« δτι θά ϊδ·<ι δευτέραν έ'κδοσιν τή^
προηγουμένης πάλης άλλ’ δμως τάχ ιστα  έπανέρχεται καί έφορμά 
πάτα του αντιπάλου του. Α κούετα ι τότε ό κρότος κεράτων 
^γκρουομε'νων. Οί δύο μαχηταί προσβάλλουσιν άλλήλου; μετά  

' δ^σΐα(Ι ^ σΥ1ί °ΡΥ ί̂* Ο ετερος τών δύο ερρίφθη κατά γης 
τ  κ ρκτα τοΰ αντίπαλου του καρφονουσι τάς πλευρά; αύτοΰ.
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Έ ν τούτοι; άνεγείρεται και θέλει νά εξακολούθηση τήν μάχην 
άλλά τότε τούς χωρίζουσι καί τούς άπομακρύνουσι τη ; κονίστρα;.

Δύο κριοί διαδέχονται αύτού;. Έ πιπ ίπτουσι κ α τ’ άλλήλων 
μετά τοσαύτη; δρμη; καί άκριβεία;, ώστε νομίζει τ» ; δτι κινούν
τα ι ύπό ελατηρίου, καί δ φοβερά; κρότο; 8ν παράγει ή σύγκρου- 
« ς  τών οστεωδών κρανίων των εξηγεί δ ια τ ί εδωκαν τό όνομα 
τών κριών εΐ; τά ; μηχανά; τά ; προωρισμένα; νά ποιώσι ρήγματα 

εϊ; τά  τοίχη τών άρχ*ίων πυλεων.
Ά ναμφιβόλω; παρετήρησεν ό αναγνώστη; έν τγι αφηγή- 

σει ταύτνι τών άλλεπαλλήλω; άντιτασσομένων θηρίων, δτι ή 
σπουδαιότη; τών ειδών εβαινε κατά βαθμόν κ α τ ιό ν τα -ά π ό  τοΰ 
Έ λέφαντο; εΐ; άπλούστατον κριόν— εναντίον τών κανόνων τη ;
τέχνη;. Έ πί τέλου; είσήγαγον ψ ιτ τ α κ ο ύ ;............. καί ύδροβιον τ ι
ζώον τάν τρόχον. Τοΰτο δέ προσήγαγον πομποδώ; παρα τα ;  
βαθμίδα; τοΰ θεωρείου τών ξενιζομένων Ευρωπαίων, μέ τήν ελ
πίδα τοΰ νά θαμβώσωσιν αύτού;. Ά λ λ ’ εί; μάτην αί προσπα- 
θειαί των, δ ιότι έν τΫ) πατρίδι αύτοΰ ούδεί; προφήτης, καί ούδ’ 

αύτοί οί τρόχοι. ,
(  Ε π « τ « ί  σ υ ν ιχ ε ι* . ;

ΣΠ ΕΡΜ ΑΤΑ ΝΟΣΟΥ ΕΝ ΤΟ ΥΔ Α ΤΙ.

Ό  καθηγητή; Ύ ξλέη;, εν προσφάτω τιν ι συζητήσει περί 
τινο; πραγματία; περί τοΰ υδατο; έν ττι δ ια ιττ , λέ^ει ότι τά  
νοσήματα άτινα προέρχονται έκ τών ύπό τοΰ λαου ασοφω; λε
γομένων σπερμάτων νόσων, προέρχονται ε ι  τών βακτηριοει ών 
(bacteria) λεγομένων υδροβίων. Τά σώ ματα ταΰτα  δυνα/ται νά 
καλλιεργηθώσιν έπί εΐκοσιν η τριάκοντα γεν3ά;, καί τελο; αμα 
εύρεθώσιν έν -tvj δεούση καταστάσει, παοάγουσι τα  ιδιαζοντα

εχάστφ νοσήματΛ. λ, , ,
Τά βακτηριοειδή η βακτήρια εϊναι φυτά- γινώσκομεν όε υπο

ποίου; δρου; δύναν:αι νά ζώσι καί τ ί  καμνουσιν. Δύνανται νά



σπαρώσι '/.αί νά ζώσιν έν τη ίιαλόββ, τοΰ p asteur g

™ « " · »  *·» ’ *  1 %  m  σταγώ* L t  Ρ
ταυ-ης «ν έμβληβή είς gv r a J J d r t o r  ΰδατοc ή (ί ή. *λ ^ εωί

« Κ  ί μ ψ , β ϊ » . , ,  « .  μ ί Μ , ;  r o 5

τ , -  . Β,  „ e„ i t  t o i o lo s  ■»” « -

™  v« „ T O  5 0 , 0 0 0 - , 0 0 , 0 0 0  ,  · * ” “ ·

r ?  “ “ *^*· ·*■* * £  j cν»λκ] υποκείμενη εις τοιοΰτον αναβρασμόν. Τό ά ν θ ν  
««ωρη,ίο, ώ ί S i , , ·  »4 vjt

περιεχον τοιουτους οργανισμούς, οϊ:ινες δύνανται νά ·> - °
δυνατόν καθαροί κατά τήν χ η μ « ή ν άναλυσίν „αί 5u ^  ° ™  ™ 
«νβρώ,,,ο» ,ώ ο ,  „  δσον ,4  */”'  το

ώ Τ ϊ  Τ  ' Τ *  “λ 1 ’ “λ«9ί=· Έ> yi.s. J· d r s u  
υ0ω'° « ^ « χ ο ^ ο ν  να εισχωρήστ, ακάθαρτος ύλη αίο · ■? 

JX ·™ ., ι « μ « κ Λ  M l ,4  „ ρ, „ ώ(« Τ.  „ „ 0 5 > τ

ες ων μέγιστος ο κίνδυνος. ° ’
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ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΘΑΝΑΤΩΣΑ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ.

Διά νά απαλλαγής έ ,  τών τ0σων πολλάκις ε π ιζ η μ ^  πον.

Γ ’ μ ' Γ ; :  “ " W * "  τά  ακόλουθα μ έ σ ΐ
τα  οποία είναι δηλητ/ρια διά τ«ϋτα τά ζώ. ,  , χ ι *  ^  J  ’
οϊον τας γαλεας καί τοΰς κύνας, έάν τυχόν φάγωσΐν. Βάλλ_

, Τ  *  - ά , ι ο ν  καί οί , ^ α , ν ο ι  Ζ
r u c l  θα φαγωσιν έ< τούτου τοϋ αλεύρου. Μετά ταΰτα  σύμμ ΐξθν 
τούτο το άλευοον μέ το τριπλάσιον ποσάν ποοσοά-ω, „  '

α ί ” ' ’ Γ 0· " " " ' '  ™  ™4™  W »  * 0 λΟί. Μεΐα τ ί»  βρωσιν τούτοι* ιοό 1 , λ „ „ ίιώίο„£ α , .
i  ““  ι**ϊΛ » :  * ψ κ «  » ™ » , τό « , 4 ,  Μ ,

. . Γ Ϊ Ζ  «  « * ■  ν - ρ "  Η·«. « V »  , , „ „ 0> „ fJ t  , „ o w ;1>  τώ ϊ ν
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έκ τών αποθηκών εν αίς ύπάρχουσιν. 'Ρίψον έδώ καί έκεΐ κρυ
στάλλους έκ τοΰ Θειϊκοΰ σιδήρου, τόν σιδηροΰχον άλα τον Βιτριο
λιού ή καί καραμπογιά καλούμενον, καί έντός τούτου περιάλειψον 
<τά κάτω μέρη τών τοίχων μέ τοιαύτην διάλυσιν τοΰ Βιτριολιού. 
Οί μεγάλοι ποντικοί θα άποφεύγωσι ταΰτα  τά  μέρη κα ί θά άπαλ- 
λαγής έκ τούτων τών επιζήμιων συνδιαιωτμένων σου.

Ξ. Λ.

ΦΩΤΟΒΟΛΑ ΧΡΩ Μ ΑΤΑ.

Ή έφεύρεσις τοΰ φωτοβόλου χρώματος στηρίζεται έπί τοΰ 
δτι ούσίαι τίνές μετά τά έκτηθήναι είς τό φως έζακολουθοΰσι νά 
λάμπωσι έπί τ ινα  καιρόν άφ’ ού τό φώς άφαιρεθη. 'Η ΰπαρξις 
της δυνάμεως ταύτης εν τ ισ ι πολυτίμοις λ^θοις έγνώσθη πρό 
«ολλοΰ, καί άναφερεται δέ καί ύπό τών αρχαίων. Οί ’Ισπανοί 
αρχαιολόγοι ποιούνται μνείαν περί τίνος φωτοβολου λίθου άνο- 
ρυχθέντος έκ τής γής έν έτει 6 6 9  Μ. X. Ή φωσφορώ^ης δύ- 
ναμις τοΰ ύποθειούχου βαρίου (barium sulphide) άνεκαλύθη έν 
ετει 1 6 7 5 .  'Ο Κάντων εν έτει 1 7 6 1  άνε/.άλυψε το καλούμενον 
φώσφορον, δπερ έστί θειον χημικώς ήνωμένον μετά κογχολίων, ού
τως ώστε ν’ άποτελη τήν ύποθειοΰχον τίτανον, τήν μάλλον 
άξιόλογον φωσφωρικήν ουσίαν. 'Η φεγγοβολία αύτής φαίνεται 
διαρκής, διότι ό καθηγητής Έ ντω ν έν τινι άναγνώσματι περι- 
γράφων τάς ιδιότητας τοΰ φωτοβόλου χρώματος, ένώπιον τής  
εταιρίας τών τεχνών τη 11  παρελθόντος Μαρτίου, έπέφηνε 
δείγμα φωσφόρου έγ/.ε/.λεισμένου καί έσφρασγισμένου εντός ύάλου 
ύπ ’ αύτοΰ τοΰ Κάντωνος |ν ετει 17 6 -ί, δπερ είσέτι έλαμπε.

*Η δύναμις αύτη άποδίδοται είς ιδιότητά τινα , αί κατέ- 
χουσαι αύτήν ούσίαι κέκτηνται τού άπορροφαν τάς άκτΐνας, 
ειτα  δέ εκ π έμ π ε ι αύτάς. Ό  δόκτωρ Βαλμαΐνος κατώρθωσε νά 
παραγάγη έκ κράματος τιτάνου καί θείου διηνεκή καί ίσχυράν 
φωσφορικήν ουσίαν, ήν έφηρμοσεν είς τά χρώμα, πράγματα δέ 
έπαλειφόμενα δ ι’ αύτοΰ καθίστανται φωτοβόλα, άφοΰ έκτεθώσιν

11
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είς τό φώς καί διατηροΰσι τνίν λάμψιν των έφ’ ικανόν χρόνον. Τό 
εύαίσθητον της ουσίας ταύτης κατεδείχθη ύπό τοΰ αναγνώσματος 
τοΰ καθηγητοΰ "Ητωνος διν.βιβάζοντος σπινθήρας έμπροσθεν 
ναστοχάρτου όπερ χρωματισθέν δ^ αύτοΰ είχε προηγουμένως φυ- 
λαχθή έν σκότει. "Εκαστος σπινθήρ ένετύπου την εικόνα αύτοΰ 
έπί τοΰ χαρτονίου καί καθίστα αύτό φωτοβόλον. Τό μέγιστον 
αποτέλεσμα παράγεται έκ τών ίωδών καί ύπεριωδών ακτινών, 
αί έρυθραί καί κίτριναι ακτίνες δέν αύξάνουσι τήν φωτινο'τητα' 
μ,άλιστα δέ ελαττοΰσιν αύτήν, δταν ή ενέργεια αύτών έξακολου- 
θήσνι έπί πολλήν ώραν. ’Ολίγον χρόνον εκτιθέμενον είς τό σύνηθες 
φως τής ήμέρας τό χρώμα παράγει μεγάλην φωτεινότητα, ής τό 
ποσόν καί ή διάρκεια έξαρτώνται πολύ έκ τοΰ ποσοΰ καί τοΰ 
ποιοΰ τοΰ φωτός καί άλλων περιστάσεων. "Οταν τό χρώμα έκτεθν] 
είς τάς σφοδράς ακτίνας τοΰ ήλιου ή καιομένου μαγνησίου, μέγα 
μέρος τής λαμπρότητάς εκλείπει πάραυτα, άλλά μετά τοΰτο ή 
ώχρίασις τής στιλπνότητας είναι πολύ βραδεία, καί δύναται νά 
ε’ίπνι τ ις  δτι μάλλον ή ήττον χρήσιμον φώς διαρκεϊ δ ι’ δλου τοΰ 
μήκους χειμερινής νύκτας. Τά χρώμα φαίνεται δτι αρκούντως 
αντέχει είς πάσαν επήρειαν τοΰ καιροΰ καί τοΰ θαλασσίου ύδα- 
τος. Αί δ’ επωφελείς χρήσεις αύτοΰ είναι πολυάριθμοι. Α ί πλάκες 
τών ωρολογίων χριώματιζόμεναι δι' αύτοΰ δεικνύουσι τό φώς διά 
νυκτάς καί φωσφοροφόρα κουτιά εύρισκονται εύκόλως έν τφ  σκότει.

Αί όροφαί τών σιδηροδρομικών αμαξών φωτίζουσι τούς έπ ι- 
βάτας διά μέσου τών σωλήνων τών σιδηροδρόμων. Σημαντήρες 
αγκυρών εντός λιμένων, καί σημαντήρες σωτήρες δύνανται \ά 
καιαστώ σιν ορατοί* τά  πλοία δύνανται νά δεικνύωνται άλλήλοις 
έν τ φ  σκότει" ό δύτης χρωματίζων δ ι’ αύτοΰ τό ένδυμά του δύ- 
νατα ι νά γίννι ό φανός έαυτοΰ, καί νά περιφερή φώς βοηθοΰν αύ~ 
τόν μεγάλως είς τό έργον του. Είς τήν χρήσιν τών πυριταποθη- 
κών καί άνθρακορυχείων καί δπου δήποτε τά  πύρινα φώτα είναι 
επικίνδυνα δύνανται νά κατατάσσηται μεταξύ τών κατορθωτών 
πραγμάτων.

ΙΙΩΣ. 163

Η ΣΥΜ ΠΪΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ.

Έ δεσποενις Νόρβουδ, Άμερικανή ιεραπόστολος έν Ίουατώβη  
έδημοσίευσε περιγραφήν τών τρόπων οίς χρώνται οί Σΐναι, ΐνα  
σμικρύνωσι τους πόδας τών γυναικών των. Ό  δεσμός τών ποδών 
δέν άρχεται πρίν η τό κοράσιον μάθη νά περιπατί) καί νά κάμνη 
άλλα .τινά πράγματα, άτινα  δεν δύναται κατόπιν νά μάθη. Οί 
χρησιμεύοντες είς τοΰτο δεσμοί κατασκευάζονται έπί το ύτφ , κ α ί 
εχουσι δύο δακτύλων πλάτος καί τριών πήχεων μήκος κατά τά 
πρώτον έτος, καί επτά πήχεων μήκος κατά τά έπόαονα έ τη . 
Τά ά/.ρον τής ταινίας τίθεται έπί τοΰ θέναοος ή πέλματος τοΰ 
ποδός, είτα  δέ φέρεται έπάνωθεν τών δακτύλων καί ύπό τόν 
πόδα προσέλκον τους τέσσαρας δακτύλους έπί τό πέλμα* έντεΰ- 
θεν μεταβιβάζεται έπάνωθεν τοΰ ποδός περί τήν πτέρναν, δ ιά  δέ 
τής έλξεως ταύτης οί δάκτυλοι καί ή πτέρνα συμπροσέλκονται, 
άφίνοντα κάμπύλωμκ έπί τοΰ όπισθέναρος. Τά περιτύλιγμα τοΰτο 
έξακολουθεϊ δσον φθάνει ό περίδεσμος, ού τό άκρον έπί τέλους 
έπιρράπτεται καλώς* ούτω δέ οί δάκτυλοι είναι τοσοΰτον συνε
σταλμένοι, ώστε μ.άνον ό βολβός τοΰ μεγάλου δακτύλου ά π τετα ι 
τοΰ έδάφους. Μεγάλα ποτά τετριμμέννης στίψεως καταναλίσκον- 
τα ι ΐνα κωλύωσι τήν πλήγωσιν καί έλαττόνωσι τήν δυσάρεστον 
οσμήν. Είς τό τέλος τοΰ πρώτου μηνάς ό ποΰς έντίθεται είς τό 
ϋδωρ, καί άφ’ ού έμβραχνί καί μαλακώσ/ι επί τινα καιρόν, τά  
περίδεμκ έπιμελώς καί μετά προφυλάξεως έκτυλίσσεται, ή δέ 
νενεκρωμένη έπιδερμίς, η τ ις  ύπάρχει ούκ ολίγη, άφαιρεΐται 
διά τής.^έκτυλίξεως τοΰ επιδέσμου. ΓΙληγαί πολλάκις εύρί- 
σκονται ^έπί τοΰ ποδός, καί ούχί σπανίως μέγα τεμάχιον σαρ- 
κός π ίπ τε ι έ* τοΰ πέλματος, ενίοτε δέ καί είς ή δύο δάκτυλοι 
έκπίπτουσι τοΰ ποδός. "Οταν δέ τοΰτο συμβ·/) ή γυνή θεωρεί 
έαυτήν αρκούντως άνταμειφθεΐσαν διά τήν προσθήκην τής οδύνης 
έκ τοΰ δτι μέλλει νά έχη μικριτέρους πόδας τών γειτονισσών 
της. 'Οσάκις ό επίδεσμος άφχιρεθτ) 6 ποΰς μαλάσσεται ΐνα οί
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άρμοί καταστώσιν εύλυγιστότεροι και περιδένεται πάλιν δσον 
τάχιον με νέον επίδεσμον, δστις έφέλκεται σφιγκτότερον. Κατά τό 
πρώτον ετος ό πο'νος είναι τόσον σφοδρός, ώστε ή πάσχουσα δέν 
δύνατα ί νά κάμνι τίποτε, καί σχεδόν έπί δύο ετη ό ποΰς αλγεΐ 
διηνεκώς, καί πλήν τούτου εχει νά ύποφέρη πόνον δμοιον πρό; τό 
κέντημα οξειών βελονών. Έάν ό επίδεσμος τηρηθϊ) αύστηρότερον, 
ό ^ποϋς έν διαστνίματι δύο έτών άπονεκροΰται καί παύει τοϋ νά 
ποντΐ, δλη δέ ή κνιίμη συστέλλεται είς σχεδόν τό δέρμα καί τό 
όστοϋν.

Ά φ ’ ού άπαξ σχηματισθνΐ τό χρυσοϋν κρίνον, ώς λέγουσιν οί 
Σϊναι τόν άβρόν καί μικρόν πόδα, δέν δύναταί. πλέον ν’ άναλάβη 
ποτέ τήν προ τέραν μορφνίν του- *αί δταν άποκαλυφθΐ) εΐναι τόσον 
δύσμορφον ώστε αί γυναίκες δυσκολεύονται ν’ άφαιρέσωσι τόν επ ί
δεσμον _καί πρό αύτών τών συγγενών τω ν.

Η  ΜΕΛΙΤΗ { χο ιν ΰc Μ ΑΛΤΑ).

Ή νήσος αΰτη της μεσογείου κε ΐτα ι νοτιανατολικώς άπό της 
Σικελίας εξήκοντα μ ίλ ια  μακράν. Τό πρώτον άναφέρεται ύπό 
τοΰ Σκύλακος, άλλά θεωρείται ύπ ’ αύτοΰ ώς άνηκουσα είς την 
’Αφρικήν, δ ιότι κατοικεΐται ύπό Καρχηδονίων* καί δέν απέχει 
μάλλον άπό της ’Αφρικής η άπό τής Σικελίας. Οί αρχαιότεροι 
"Ελληνες συγγραφείς δέν άναφέρουσιν αύτήν, διο'τι έΟεωρεϊτο ώς 
Καρχηδονιακή νήσος καί έκειτο πέραν τών ιστορικών ορίων αύ
τών. Διόδωρος ό Σ ικελιώτης πρώτος μάς διηγείται περί αύτής 
λέγων μετ&ξΰ άλλων, δτι απέχει όκτακοσίους σταδίους άπό τών 
Συρακουσών έχουσα διαφόρους άξιολόγους λιμένας, μέ πλουσίους 
κατοίκους άσκοΰντας δεάφοοα επαγγέλματα, ιδίως δέ τό κατα
σκευάζει ύφάσματα διακρινόμενα έπί άπαλότητι καί λεπ τό τητι. 
Αί οίκίαι άύτών, λέγει, είσί μεγάλαι, καί λαμπρώς κεκοσμημέναι 
διά γείσσων καί κονιαμάτων· ή νήσος εΐναι αποικία τών Φοινί- 
κιον, οϊτινες εμπορευόμενο» πρός δυσμας τοΰ Ωκεανού εϊχον αύ-
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τήν ώς καταφύγιον έ'νεκα τών καλών|λιμένων τη;,. Κειται δε 
έν τώ μέσψ^τής θαλάσσης, παρά δέ’ τήν{νήσον ταύτην κείται άλλη  
τις όνόματι^Ι οώλος, τανΰν Γόζας(&οζο),ητις ωσαύτως ητο άποι/ .ίχ  
των Φοινίκων. Ή Μελίτη λέγεται δτι κατόπιν χατελήφθη ύπό 
των Ε λλή νω ν άλλ ’ δπως καί άν εχν) τοΰτο οί Κχρχηδο'νιοι κατέ- 
λαοον αύ.^ν .,εν^ε'τει 4 0 2  π. X. Έν τώ πρώτψ Ιίαρχηδονικώ 
πολέμο» έλεηλατήθη ύπό τοΰ 'Ρωμαίου ύπατου Ά ττ ιλ ίο υ . Έ / τώ 
δευτέρφ^Καρχηδονικψ πολεμώ παρεδόθη είς τούς 'Ρωμαίους καί 
εΟεωρειτο από -τούδε ώς προσάρτημα της Σικελίας. Τό έμπόριον 
αυτής παρήκμασεν ύπό τούς νέους κυρίους της καί ή νήσος κα
τέστη ουχί ά σύνηθες καταφύγιον τών πειρατών. Φαίνεται δμως 
δτι ό νής "Ηρας ναός αύτής ητο αρκετά πλούσιος ώστε νά φαν/) 
αρκετά άςιος συλησεως εις τινα 'Ρωμαϊον πραίτορα τής Σικελίας. 
Τά λινοΰν ύφασμα τής Μελίτης έΟεωρεϊτο ως ποάγμα πολυτελείας 
έν Ρώμη. Μετά τήν διανομ.ήν τής 'Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 
οτε άπέθανεν ό Κωνσταντίνος, ή νήσος αύτη συμπεριελήφθη εις 
την μερίδα τοΰ Κωνσταντίου. Μετά ταΰτα  επεσεν είς τάς χεί- 
ρας των Γότθων, οΐτινες έξεδιώχθησαν υπό τοΰ Βελιβσαρίου έν 
ετει 5 3 3  μ. X.

Οι Αραβες χατέκτησαν αύτήν τώ  8 7 0 , και μολονότι άνε- 
χτήθη καί έκρατήθη ύπό τής ανατολικής αύτοκρατορίας 34  έτη 
άνεκτηθη υπό τών ’Αράβων, οί 6ε "Ελληνες κάτοικοι έξοντώθη- 
σκν. Εν έτει 1 1 2 0  ό κόμης 'Ρογήρος ό Νορμανδάς καταχτητής  
τής Σικελίας κατέλαβε την Μελιτην έκδιώζας τούς "Αραβας. 
II Μελιτη ουτω παλιν προσηρτήθη εις τήν Σικελίαν Χαί ύπετά- 

χθη είς διαφόρους δυναστείας, α ΐτινες άλληλοδιαδόχως έκυβέρ- 
νησαν αύτήν. ’Εν ετει 1 5 1 6 ,  ή Σικελία μετά τών Μ ελιταίων 
νήσων περιήλθεν είς τήν εξουσίαν τοΰ αύτοκράτορος Καρόλου Ε'. 
ώς κληρονόμου τοΰ στέμματος τής Άραγωνίας. Τήν 4 Μαρτίου 
15 3 0  ό Κάρολο; παρεχώρησεν είς τούς ίππότας τού άγιου Ίωάν- 
νου, οΐτινες ειχον άρτίως έξω-θή έ.; της 'Ρόδου ύπό τών Τούρ
κων τήν ιδιοκτησίαν όλων τών φρουρίων, οχυρωμάτων, καί τών 
νησοιν τής Ίριπολεως, τής Μελίτης καί τής 'Ρόδου μ ετ’ απολύτου 
διοικητικής έςουσίας. II κυριαρχία, τή ; Μελίτης διά τής παρα^ω^·

«
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ρήσεως ταύτης πράγματι παρεδόθη είς τούς ίππότας καίτοι ό 
τύπος τής έξαρτήσεως άπό τοΰ στέμματος διετηρεϊτο διά τοΰ 
ετησίου φόρου πληρονομένου είς τόν βασιλέα τής Σικελίας ή τόν 
αντιβασιλέα. Ταχέως ώχυρώθη υπό τών ιπποτών καί ύπέστη δ ια 
φόρους άξιομνημονεύτους πολιορκίας. Έν ετει 1 7 9 8  ο Βοναπαρ- 
της έκυρίευσεν αύτήν διαβαίνων έν τί) κατά  τής Αίγύπτου εκ
στρατεία αύτοΰ· τώ  δε 1 8 0 0  ή Γαλλική φρουρά ήναγκάσθη διά 
τής πείνης νά συνθηκολογήση πράς τούς Ά γγλους. Έν ετει 1 8 1 4  
ή κτησις αύτής κκτεκυρώθη εις τήν μεγάλην Βρεταννίαν διά 
τής συνθήκης τών Πκρισίων. Τά τών βαμβακερών εργοστάσια 
τής Μελίτης έφημίσθησαν έπ! πολλούς αιώνας καταγόμενα ώς 
φαίνεται άπό τής έποχής τών Φοινίκων. Τό έδαφος συνίσταται 
έκ λεπτού καλύμματος γής έκ μαλακής τιτανώδους πέτρας, αυ
ξάνεται δε διά τής θραύσεως τής έπιφανείας τοΰ λίθου είς μικρά 
χαλίκια  κα! τής άναμίξεως αύτών μετά τής γής. Δεν είναι όμως 
πράγμα άσύνηθες νά είσάγωσιν οί ίδιοκτήται χώμα έκ Σικελίας 
δταν θέλωσι νά κατασκευάσωσι νέον τινά κήπον, τοΰθ’ όπερ δυσ- 
κόλως συμπεραίνει τις έκ τοΰ πλήθους καί τής άξιολόγου γεύ- 
σεωςτών πορτοκαλιών τής Μελίτης, τών ωραίων αύτής ρόδων, 
κα! τών ευωδιών τών μυρίων άνθέων της. 'Η πόλις Μελίτη, ή 
άρ/αΐα πρωτεύουσα, εκειτο είς όλίγην άπόστάσιν έν τώ  έσωτερι- 
κώ, δπου τά  νΰν κείται η Citfca Pinto.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΣΟΥΝΤΟΣ ΚΡΕΑΤΟ Σ.

'Ο Κύριος Άρδουΐκης, υγειονομικός ιατρός άνέγνωσεν έσχά- 
τως εν τ ιν ι ύγειονομι/.νί συνελεύσει πραγματείαν έπιγραφομεννιν 
«Τό κρέας έζεταζόμενον ώς τροφή του ανθρώπου» εν γ  έπραγμα- 
τεύθη τά  άποτελέσματα κρέατος νοσοΰντος ζώου. Αί άπο^είξεις 
περί τοΰ άντικειμένου τούτου εισίν άντιφατικα ι κατα  τάν Κύ
ριον Λεθεβΰ μέγα πλήθος ζώων άποθανόντων έξ έπιζωωτίας έν 
1 8 6 3 , βραδύτερον δέ άλλων έκ πλευροπνευμονίας, έπέμφθησαν 
είς τήν αγοράν τοΰ Λονδίνου, κα! επωλήθησΰΐν εσφαγμενα προς
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-τροφήν χωρίς νά έπενέγκωσιν έπαισθητά αποτελέσματα' οί Σκώ- 
τοι έσθίουσι νοσοϋν κρέας προβάτου άνευ βλάβης, οί δέ κάτοικοι 
τών Παρισίων θά έφαγον πολύ νοσοϋν κρέας επί τής πολιορκίας, 
άλλ’ ούδείς ήκούσθη λο'γος περί παθήσεως αύτών έκ τούτου. Τά 
συμπτώ ματα ή άλγήματα εκείνων οιτινες ύποτίθεται δτι έπα- 
θον φαγόντες νοσοϋν κρέας όμοιάζουσι πολνύ τοϊς προξενουμένοις 
εκ τή ς  τροφής σεσηπότος κρέατος. Ό δόκτωρ ΙΙάρκνις άναφέρε1 
τα  νοσήματα τών πτηνών, καθ’ ών πρέπει νά προφυλάττηταί 
τις" τής πλευροπνευμονίας, τής νόσου τοϋ στόματος καί τών πο- 
δών, τής έπιζωωτίας, τοϋ άνθρακος, άπλής φλεγμονής τού πνεύ- 
μονος, ύδρωπικής παθήσεως έκ νεφρικού ή καρδιακού νοσήματος, 
δυσπεψίας μ ετ’ ; αποπληκτικών συμπτωμάτων. Τά τρία πρώτα 
περιγραφονται ώς κολλητικά, τά  δέ τελευταία ώς σποραδικά 
νοσήματα έν τ ιν ι πονήματι ύπό τού καθηγητοϋ Ούΐλλιαμς Ιν 
’ Εδιμβούργφ, εις δέ τόν κατάλογον τούτον ό Κύριος Άρδουΐκης 
προστίθησιν ώς κολλητικά τά  βαλανώδη νοσήματα, τήν ψώραν καί 
τήν δαμαλίδα η ευλογίαν. Προστίθησι δέ και κατάλογον δ ια 
φόρων έπιζωωτίκών νοσημάτων, καί τήν φθίσιν τών αγελάδων, 
χοίρων καί πτηνών. Τά νοσήματα τών προβάτων όμοιάζουσι 
πρός τά  τών βοώνν, ύπόκεινται εις τήν νόσον εύλογίαν, τόν άν
θρακα, παρασιτικήν χ ρ ο ν ιά ν  πνευμονίαν, καί σωληνικήν αποπλη
ξίαν, οί δέ χοίροι εις τόν άνθρακα, τόν'τύφον καί τήν χοιρο- 
χολέραν. Τά κολλητικά νοσήματα μεταδίδονται διά τής επα
φής, τοϋ ενοφθαλμισμού ή εμβολιασμού καί τού μολυσμοϋ διά  
διά τοϋ άέρος. ‘Όθεν επικίνδυνον είναι τό ν’ άοεθή τό οΰτω νο- 
σήσαν κρέας νά πώληθνί πρός κατανάλωσιν. Εις τήν γνώμην δτι 
ή έψησις δύναταί νά καταστρέψτι τήν φθοροποιάν ενέργειαν ό 
'Αρδου'ΰης αποκρίνεται δτι δέν ύπάρχει άπόδειξις τούτου.

ΙΚΛΝΟΠΟΙΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜ Η Σ.

Ερρίκος ό τέταρτος ήτο μέν οξύθυμος άλλά ταχέως ύπό τοΰ 
λογικού Ιπραόνετο. Ό  συνταγματάρχης Τίσχης, αρχηγός T§y
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μισθωτών 'Ελβετών του ήλθε νά τόν αΐτήσϊΐ τόν μισθόν τών ύπ’ 
αύτού διοικουμένων τήν προτεραίαν τής μάχης τής Δρεύςης^τενιχ). 
'Ο βασιλεύς μή εχων ποσώς χρήματά ώργίσθη σφόδρα, και προση- 
νέχθη τραχέως πρός αύτόν, προβάς καί μέχρ'-ς ΰβρεων. Τήν επαύ
ριον παοατάσσων τά  στρατεύματά του είς μάχην, ένεθυμηθη Tt 
είχε κάμει’ έλθών δέ ενώπιον τών 'Ελβετικών ταγμάτω ν είπεν 
έναγκαλιζόμενος τόν Τισχην. «Συνταγματάρχα, σε ήδίκησα, καί 
σοί κάμνω πασαν παραχώρησιν πρός ίκανοποιησίν σου.» « Α, 
μεγαλειότατε, τώ  άπεκρίθη ό γέρων συνταγματάρχης, αι άγα- 
θότητές σου θά μ ’ άφαιρέσωσι τήν ζωήν.»

Τ,φ δντι, διότι συναφθείσης τής μάχης έφονεύθη.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΕΚ ΛΙΜ ΝΗ Σ.

Ό  Κύριο; δέ Λεσσεψ άνεκοίνωσε περίεργα έγραφα περί τών 
εκτάκτων φαινομένων ά τινα  συνώδευσαν τούς σεισμούς τοϋ πα- 
ρελθόντος Ίανουαρίου έν τη  δημοκρατία τοϋ 'Αγίου Σωτήρος 
(San Salvador) είς ά. αί Γ αλλ ικα ί εφημερίδες προσθέτουσιν εκ
θέσεις πεμφθείσας παρά τοϋ Γάλλου προξένου τής Γουατεμάλας* 

Οί κλονισμοί καί τοι αρκούντως σφοδροί δέν ήσαν ίκανώς 
βίαιοι ώστε να βλάψωσι τά ;  οικίας, καί έφαίνοντο προερχόμενοι 
έκ τίνος κέντρου εν τνί λίμνη Αοπάγγφ ή Ιίογιουτεπέκα. ’Επειδή 
τά  ΰδατα τής λίμνης κατέπεσαν έξ ύπερβολικού ΰψους, είς 8 
εϊχον φθάσει πριν ο! σεισμοί άρχίσωσι, μικρά τις  νήσος μέ τρεϊ; 
κορυφάς έφάνη έγειρομένη έκ τοϋ κέντρου τής λίμνης. Μία έκ τών 
κορυφών έφθασεν εί; ΰψο; περίπου . έννενήκοντα ποδών ύπεράνω 
τοϋ ύδατο;, καί άνέπεμψε στήλην καπνού και φλογών ε ΐ; ικα
νόν ΰψο;. ’Επειράθησαν νά προσεγγίσωσιν ε ί; τήν νήσον διά λέμ 
βου, άλλά τά  ΰδατα  έν έπαφνί μετά τού πεπυρακτωμένου βράχου 
έβραζον, καί έξηκόντιζον άτμοπίδακας παμμεγέθεις. Τά περί τό 
ήφαίστειον ΰδωρ έξηκολούθει νά βράζνι ικανήν ώραν μετά τήν 
’έκρηξιν, κ«ί έδείκνυε θερμοκρασίαν 1 0 0  περί τά  άκρα τής λ ί



μνης. Οί ιχθύες έψήνοντο καί άνήρχαντο είς την έπιφανείαν, κα ί 
μ ετ’ αύτών πολλά κογχύλια καί υδρόβια ζώα.
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*Ό ΛΛΙΆΓΙΟΛί.

Παρέρχοντ’ αλλεπάλληλα τοΰ βίου μου τά  έτη 
Πλήν αναμνήσεις ζωηράς μ ’ αφίνουσιν είσέτι 

Τών νεαρών μου ήμερών.
"Ω! πόσον ή πτερόεσσα άφι'πταται ψυχή μου 
Με-t ά νεανικής χαράς καί πτήσεως εύθυμου 

Είς έδαφος τό ίερόν,

*Οπου τό φώς τοΰ ούρανοϋ τό ζωογόνον εϊδον,
Καί ηΰςησα τρεφόμενος ύπό τερπνών φροντίδων 

Καί εύθυμίας ζηλευτής.
’Εκεί ποΰ μέ τοΰς φίλου μου παρά τ ’ άφρίζον κΰμα 
Καί άπειλοϋν νά σύρν) με είς υδατώδες μνήμα 

Έγέλων έπί τής άκ,τής.

Καί ώς ίχθΰς νηχόμενος μέ τοΰς καλοΰς εταίρους 
Διέσχιζον τήν θάλασσαν ’στα καύματα τοΰ θέρους 

'Ως άμιλλώμενος δελφίν 
Πρός πλοίον ύπερήφανον πλησίστιον προβαΐνον,
Καί μέ τ ’ άφρώδη κύματα τήν πρώοάν του λευκαΐνον, 

Ώς κε'λης γαύρος τήν μορφη'ν.

ΤΩ θάλασσα πολύρροθε, οποίας συγκινήσεις 
Μοί διεγείρεις ’στήν ψυχήν, οποίας αναμνήσεις 

Τών παρελθόντων μου έτών !
Ποΰ είναι ό Δημήτριος ό φίλος μου εκείνος,
"Ον μόνον είχεν ό καλός πατήρ του Κωνσταντίνος*

Ό  πλοίαρχος ναυτών καλών ;
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Νά μάθ'Λ γράμματα πολλά τόν άφησε 'σ;α  ζενα,
Καί μετά ετη τε'σσαρα ’στον πάτριον 7,ιμένα 

Κ ’ είς τάς άγκάλας τής μητρός 
Τόν φε'ρει πάλιν, καύχημα τοΰ οίκου, τής πατρ'.δος 
Τόν φε'ρει ό ταλαίπωρος μετα πολλής ελπιδος 

Καί πόθων καί παλμών πατρός.

*0πόσον ότε τρυφερός άπήλθε τής εστίας 
Ή  μητηρ του έδάκρυεν έπ ί τής παραλίας 

Φιλούσα τόν καλόν υιόν !
Υίέ μου έλεγε συχνά «θά πας μ.ακραν *στα ςένα 
Χωρίς μητέρα πώς θά ζής καί συγγενή κανένα ;»

Κ αί βλέμμ’ άνύψου ’στόν Θεόν.

Άπήλθεν ό Δημήτριος* ή μήτηρ του θρηνούσα 
2τήν παραλίαν έμενε τό πλοίον θεωρούσα 

’Εν δσφ ήτο ορατόν,
Καί τέλος είς τάν άγιον Νικόλαον υπάγει 
Κ’ έκεΐθεν πάλιν ’έστρεφε πρός τάχανή πελάγη 

Ζητούσα τόν αγαπητόν.

Παρήλθον ετη τε'σσαρα καί πάλιν ’στήν εστίαν 
ό φίλος μου έπέστρεφε μέ τιμαλφή παιδείαν,

Τών γεννητόρων του χαρά.
Οί φίλοι του έχάρηκαν ’στό άκουσμα μεγάλως,
Κ’ υποδοχήν ήτοίμαζε καλήν ό είς, ό άλλος,

Κ ’ ησαν τά  πρόσωπα φαιδρά.

Μακρόθεν ήδη έβλεπε μέ πάλλουσαν καρδίαν 
Τά δρη τής πατρίδος του, πλήν καί μ ’ ανησυχίαν 

Θυέλλης έβλεπ’ απειλήν.
Ό  δέ πατήρ οστις ποτέ τά  κύματα τού πόντου 
Δέν έφοβήθη μόνος ών, νΰν διά τόν υιόν του 

Κα:δ(ας είχε συστολήν.
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«Καραβοκύρη Κωσταντή, άν θές ν’ άκοΰς εμένα,
Είς τον πλησίον μας έδώ νά φύγωμεν λιμένα»

Τώ λέγει ναύτης παλαιός.
«Ζώνην χρυσήν έφόρει χθές τήν νύκτα ή σελήνη,
Απόψε δμως πουθενά δέν φα ίνετ’ ούδ’ εκείνη.

Νά μας φυλάξη ό θεός!

Έκβαλλων ε* τοϋ στόματος πυκνά σιγάρου νέφη 
1 πεοηφανως απ ’ αυτοΰ το ποόσωπόν του στρέφει 

Ό κυβερνήτης Κωσταντής.
« Είκοσι χρόνους πλοίαρχος πολλήν κακοκαιρίαν 
Εϊδον έγώ, άλλά ποτέ δέν εδειξα δειλίαν 

Πλησίον ή μακράν ακτής».

Τους λόγους τής καυχήσεως πριν ετι τελειώστι,
Καί είς τους ναύτας προσταγάς τής γνώμης του πριν δώση , 

’Εγείρετ’ άνεμος σφοδρός ;
Κ ’ έσφαίρωσε τάς παρειάς έντόνως τών ιστίων,
Καί χλίνον άνεστέναξεν όλόσωμον τό πλοίον,

Ώ ς βέλος δ’ ώρμησεν εμπρός,

Κ ’ έστάθη πάλιν έξαφνα ώς τρομασμένος 'ίππος.
Προαγγελία λαίλαπος καί τρικυμίας μήπως

Τοϊς ήλθεν αΰτη ή πνοή ; ^
Τοϋ άτρομήτου Κωσταντή έλύθησαν τά  γ'υϊα*
Δέν ήτο μόνος ό υίός, —  θεέ, τ ί  δυστυχία !

Νά κινδυνεύη νά πνιγνί !

Καί τότε οί γονείς αύτοΰ τ ί  ωφελεί νά ζώσι,
Παρηγοριάν δύναται θνητός αύτοίς νά δώση 

Δι’ ό'λεθρον τόσον δεινόν ;
Η μήτηρ του ή τάλαινα μέ ανοικτάς άγκάλας,
Τόν περιμένει έχουσα περί αύτήν καί άλλας 

Έκ φίλων της καί συγγενών.
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ΕίΰΟύμως τή συγχαίρουσι διά τήν ευτυχίαν.
Αισθάνεται παλμούς γλυκείς ’στην μητρικήν καρδίαν 

Κ’ εΐν’ οΐ παλμοί αύτής σφοδροί.
Ά λ λ ' άνεμ-ος εγείρεται σφοδρός μετά χιόνος,
Καί μ.ετ’ αύτών εγείρεται είς τάς καρδίας πόνος,

Καί πάντες γίνονται ώχροί.

Ή θάλασσα εγιν’ άφρός, ό άνεμος μυκαται,
Ή νΰξ προβαίνει ζοφερά, ούδείς άστήρ όραται,

Κ’ ή ναύς δεινώς άγωνια.
Τά κύματα ύψαύχενα μέ χαίτην ώρθωμένην, 
Πηγνύμενα πατάσσουσι τήν πρύμην ύψουμένην,

Καί πας άνδρεΐος δείλια .

«Μ’ έφάνη πάτερ ειδον φώς» ειπεν ό νεανίας,
«Μή μας ζητεί ή μήτηρ μου έπί τής παραλίας ;»

Εϊπ’ ένδακρυς δ Δημ.ητρος. 
ανΩ! έμαθ’ δτι φθάνομεν» ειπεν ό νέος τρέμων 
Καί μ.όλις άκουόμενος ’στην τύρβην τών άνεμων 

Ύπό τάγαπητοΰ πατρός.

αΤΩ τέκνον μου, βαρυθυμών ειπεν ο κυβερνήτης 
«Μακράν σου εΐν’ ή μήτηρ σου, άλλ’ ε·.9ε ή εύχη της 

Νά φθάσνι είς τδν ουρανον».
Λέγει καί οίακοστροφών το πλοίον διευθυνει 
Καί προσπαθεί έκ τής άκτής νά τό άπομακρύνη, 

Ά π ό  σκοπέλων καί κρημνών.

Πλαγίως ήδη πλήττουσι τά  κύματα τό σκάφος,
Καί παν αύτών διάνοιγμα βαθύ ώς χαινων τάφος 

Τώ διεμβάλλει τιναγμόν.
’ΐδού, ίδοΰ πελώριον όρθοΰται κΰμ’ όργίλον, 
Εΐσπίπτει καί απορροφά τόν άτυχή μου φίλον 

ΙΙρό τοΰ πατρός τών οφθαλμών . . .

I
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Κραυγή ήκούσθη σπαραγμού έκ βάθους της καρδία;
Τοΰ κακοδαίμονος πατρός, κραυγή απελπισίας  

"Οσον ουδέποτε δεινή,
Κζι παρχυτα τά  πάντ’ άφεις ’στήν κρίσιν τοΰ άνεμου,
Κ' είς τών κυμάτων τήν οργήν— «Υιέ μου, ώ υίέ μου,» 

Ριφθεις ’στο υδωρ εκφωνεί·

Κ’ είς τών κυμάτων τήν βοήν ούδέν ήκούσθη πλέον.
Καί είς τό σκότος της νυκτός ούδείς έκ τών γενναίων 

Ναυ τών διέκρινεν αύτούς.
ΤΗσαν καλοί κολυμβηταί, θαλασσινά πουλία,
Τους εΐδεν άρα ζωντανούς ή μαύρη π α ρ α λ ία  ;

’'Ας ήτο τοΰτο δυνατόν ! . .

Ώς ύπό θηρευτών πολλών κυκλούμενον θηρίον 
Έκστρέφεται πληττόμενον, παράφορον τό πλοϊον,

Βοών τό δαίρνει ό βορράς,
Κυρτοί ή θραύει τούς ιστούς η τά  ίστία σχιζών,
Τά έσχατα τών κεραιών ’ς τά  κύματα βυθιζων 

Μέ ώρυγάς όδυνηράς.

'Ημιθανείς, κατάβρεκτοι οί ναΰται, παγωμε'νοι 
Δέν δύνανται νά δράξωσι τόν οϊακα, δέν μένει 

Της σωτηρίας των έλπίς.
Τό σκάφος άνω αίρεται καί καταβαίν' είς βάθη,
Νομίζεις ήδη αύτανδρον έτάφη καί έ/άδη 

Διά δεινής ανατροπής.

Καί οΰτω κλυδωνίζεται ολίγον ετι χρόνον,
Πλήν αίφνης μέγα τ ίνα γμ α !— ώς ξίφος δολοφόνον 

Τοΰ σχίζει πέτρα τήν πλευράν.
Ώς έλαφος λιπόθυμος έκκλίνει πληγωμένη,
Ά πέπλινε κρεμάμενον πλήν πάραυτα δέν μένε»

Ούδέν δηλοΰν τήν συμφοράν.

Τάνέμου οί όλολυγμοί, ό ροθος τών κυμάτων 
Έσίγησαν, καί τής Ήοΰς τα  ροδα έκ περάτων 

Προβάλλουν τής άνατολής,
Καί ήδη ώς πεμώβολα χρυσά τοΰ έ/. η βόλου 
’Ακτίνας διασπείρουσι τά  κράσπεδα τοΰ θολού 

Κ’ ήρεμα λύετ’ ή άχλύς.

’Ανέτειλεν ό ήλιος, πλήν νέφος τ ι τόν κρύπτει,
Τήν όψιν του ώς έντρομος τ ι αίφνης συγκαλυπτει 

Θέαμα βλέπει λυπηρόν.
Συγκάθηντ’ ύπό πλάτανον κ’ οί δύο παγωμένοι 
'Ο Δημητρός καί ά πατήρ στενώς ήγκαλισμένοι 

Μέ βλέμμ’ ακίνητον . . . νεκρόν . . .

Ημέραν διαδέχεται άπαύστως άλλ ’ ήμερα,
Ούδείς πλήν θέλει τό κα*όν νά ε’ίπνι ’στήν μητέρα 

‘•ΊΙτις τούς ναύτας έρωτα.
Οί μέν «τούς εΐδον λέγουσι, ’στά μέρη τής 'Ρωσσίας,
Οί δ’ δτι «εμπορεύονται, είς τάς 'Ηγεμονείας»,

Κ’ ή λύπη των τήν άπατα.

"Ω άν ύπό τήν πλάτανον τους ευρισκεν ελθοΰσα,
Μέ προσευχήν καί δάκρυα θερμώς καταφιλοΰσα 

Ζωήν θά έδιδεν αύτοϊς.
Πλήν άλλος τις  βαρύθυμος έλθών έκ ε ί’στο χώμα.
Τούς έθαψε ναύτης σωθείς τούς δύο ώς έν σώμα,

"Ανευ πλακός τίνος γραπτνίς.

Καί πλέον έκτοτ’ έρημον τό οίκημά των μένει,
Καί ή θυρίς, δθεν συχνά ή μήιηρ δακρυσμενη 

“Ωραν προσέβλεπε πολλήν 
Τήν θάλασσαν, τάν δήμιον των δυο της φυλτατων, 
Προσμένουσα νά τνί φαν/i ίστίον έκ περάτων,

Νά φέρνι ε’ίδησιν καλήν.

II ΩΣ. U S
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Πλήν μάτην έτη θλιβερά παρήλθον προσδοκίας 
Κ’ έτάκη ή ταλαίπωρος ύπ’ άκρας άθυμίας,

Ζωήν διήνυσε πικράν.
Έν ω δέ ώ ; άνέλαιος κ’ έκπνέων ή'δη λύχνος 
Τής αλγεινής ύπάρξεως άπέσβενε παν ίχνος,

Αίφνης έξε'λαμψε χαράν.

’Ιδού ! εϊπε, μοί έρχονται ο Δημητράς κ’ εκείνος 
Ό  προσφιλής μοι σύζυγος, πατήρ του Κωνσταντίνος 

Ώς άγγελοι έξ ουρανών.
Μέ προσκαλοΰν είς τήν ζωήν ποΰ μετ’ άγιων ζώσι, 
Εις τήν μακαριότητα*— Θεέ, ευχαριστώ σοι,

Ειπε κ’ έξέπνευσ’ ώς πτηνόν.

*Ώ πόσον, πόσον αλγεινός θά η τ ’ ό βίος ούτος,
Έάν δέν μάς άνέμενε ’στους ουρανούς ό πλούτος 

Τής υπέρτατης αμοιβής.
Πανάγαθε, μή γε'νοιτο ποτέ νά δυσπιστήσω 
Εί; τ ’ άπειρόν σου έ'λεος, μηδ’ άφρων νά γογγύσω, 

’Ατάσθαλος καί ασεβής.
Ν. Κ.’

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΓΠ Ω ΣΕΙΣ.

Μή βάλλε τά  χρήματά σου εί; τό βαλάντιόν σου διά νά τά  
εχγις μάλλον έτοιμα δ ι’ ελεημοσύνην.

Ό ποιητής είς 8ν δέν προσέχουσιν έπ ί τε'λους σιωπά.

Λάβε ένα εκατομμυριοΰχον καί ένα. θεοφοβούαενον. Τις δύ- 
ναται νά μάς έγγυηθη δτι ό μέν πρώτος δέν θ’ άποθανϊ) πενέ* 
στατος ό δέ δεύτερος κακούργος ;

Δεν ύπάρχουσι δι’ ήμάς άσθε'νεικι σοβαραί εί μή μόνον αί ήμέ- 
τεραι, ελαττώ μ ατα  σοβαρά εί μή μόνον τά  τών άλλων.

νυσταγμόν της, καί ώχυρώθη μέ κλειστούς οφθαλμού; εΐ; τινα  
γωνίαν τή ; βερλίνη;, φόβω μή αί σκέψεις τής θυγατρός της δια- 
ταράξωσι τήν θορυβώδη χαράν η τ ις  εβραζεν έν τη καρδία της. 
Ή ταλαίπωρος νεόνυμφος'χωρίς νά φοβηθη τό ψύχος τής νυκτός 
•προέτεινε τήν κεφαλήν εξωθεν τής θυρίδος τής άμάξης, ένωτι- 
ζομένή τήν πνοήν τοΰ άνεμου, καί βυθίζουσα τα  δεδακρυσμένα 
βλέμματά τη ; εί; τό σκότο;. Εί; τάν σταθμόν τής Μομενίκης 
ή Κυρία Βενουά ερριψε τό προσωπεΐον καί εϊπεν είς τήν θυγα
τέρα της

«Μή διανοίγεις τούς οφθαλμούς σου ζητούσα τόν σύζυγόν 
σου* είς τό προάστειον τοΰ 'Αγ. Γερμανού θά τόν ΐδϊΐς».

Ή Λουκίλλη εμάντευσε τήν προδοσίαν, άλλά τόσον έφοβεϊτο 
τήν μητέρα της ώστε δέν άπεκρίθη άλλως ή διά τών δακρύων. 
«Ό  σύζυγό; σου, έξηκολούθησε νά λέγη ή χτίρα, εϊναι άνθρωπος 
ΐσχυρογνώμων, δστι; άρνεΐται νά σε είσαγάγη εί; τήν κοινωνίαν.’ 
Πρός τό συμφέρον σου τόν κατηνάγκασα* άν σ’ αγαπά θά ελθη 
νά σε εύρνι μετά είκοσιτέσσαρας ώρας* δέν εχει; λόγον νά κλαίης 
ώς ή "Αγαρ έν τη έρήμω. Είμαι σωτήρ σου* γνωρίζω κάλλιον σοΰ 
τ ί  σοι άρμ όζει σέ ύπάγω είς Παρισίους καί σέ σώζω άπό τής  
’Αρλάγγης.

—  Φεΰ τής ευτυχίας μου! ’Ανεφώνησε τό θυγάτριον συ - 
στρέφουσα τάς χεΐράς της.

—  Δ ιατί παραπονεϊσαι; τόν ήγάπας, τόν έπήρες. Τί άλλο 
Ούτω λοιπόν ιδού 6 γάμος! ΤΑ ! ήμην πολύ εύτυχεστέρα·

ότε ημην άγαμος* τουλάχιστον εβλεπον τάν σύζυγόν μ ο υ !!!»
Έξ Ά ρλάγγη; εί; Παρισιού; δέν έπαυσε νά βλέπη διά τής 

θυρίδο;. Τη έφαίνετο άδύνατον νά μή τρέχη κατόπιν τη ;  δ Γά
στων. Εί; πάσαν άμαξαν η τ ις  διήγειρε τάν κονιορτόν τή ; όδοΰ, 
είς όλους τούς ίππους οΐτινες έτρεχον καλπάζοντες όπισθεν τής 
βερλίνης, ένόμιζεν ότι αναγνωρίζει τάν σύζυγόν της. Τά ταξε ί-  
διον τοΰτο, όπερ επνιγεν ύπό χαράς τήν θριαμβεύουσαν μητέρα 
της, υπήρξε δι’ αύτήν σειρά άτελευτήτων έλπίδων καί άπάτης. 
Οί Παρίσιοι άνευ τού Γάστωνος τη έφάνησαν άπέραντος έρημία, 
το δέ προάστειον τοΰ άγίου Γερμανού έγκαταλελειμμένον ύπό
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του ήμίσεως τών κατοίκων του ητο δι’ αύτήν έρημος Ιν έρη'μφ.
Την έπιοϋσαν της άφίξεώς της, το πρώτον άντικείμενον 

δπερ παρετήρησεν άνοίγουσα τήν θυρίδα της, ητο τό προ'σωπον 
τοϋ Ίακωμέττου. Κατέβη έν βραχυτέρφ μιας στιγμής. Ό  Γά
στων έμελε νά vjvat έν Παρισίοις έμαθεν δτι καί άν δέν εΐχε 
φθάσει δέν ήθελε βραδύνει. Σας άφίνω νά συλλογισθήτε έάν 
έκαλοδέχθη τόν άγγελιαφόρον τοσοϋτον καλής είδήσεως. ’Ενώ ή 
κυρία Βενουά έκοιμάτο άκο'μη τόν ύπνον"τών μακαρίων, ό Ίακω- 
μέττος διηγήθη τά  έλάχιστα περιστατικά τής είς Διεύζην οδοι
πορίας. «Πόσον μέ αγαπά!»  είπε καθ’ έαυτήν η Αουκίλλη" άλλά  
μάλιστα νομίζω δτι τό εΐπεν εις τρόπον ακουστόν. Διά νά σας 
τελειώσω τήν ιστορίαν, έξηκολούθησεν ό Ίακωμέττος, ό κύριος 
μαρκέζος πρε'πει νά μοΰ χρωστά οκτώ φράγκα.

—  Ίδοΰ εϊκοσι, καλέ μου Ίακω μέττε.
—  Εύχαριστώ πολύ, άρχοντούλα μου. Δέν εΐμαι καλά βέ

βαιος γιαυτο ποϋ σας λέγω, άλλα μοϋ φαίνεται πώς μου τά  
χρωστά. Είχα λογαργ^άσει πώς μοΰ χρωστοΰσε εΐκοσιτέσσερα 
φράγκα, και μουδωσε μονον είκοσι" λοιπον μούδωκε τέσσερα φράγ· 
κα όλιγώτερον" ύστερα μούδωκεν ακόμη μιά φορά μόνον είκοσι" 
λοιπόν ίδοΰ καί άλλα τέσσερα φράγκα, καί έπειδής τέσσερα καί 
τέσσερα κάνουν οχτώ . . . ήμπορεϊ δμως νάχω λάθος, κ ι’ άν θέ
λετε νά σάς δώσω ρέστα ; . . .

—  "°χ ι, όχι, παλληκάρι μου, πήγαινε νά ήσυχάσνις άπό τό 
ταζειδί σου.

νΕδραμεν είς τάν κήπον καί έδρεψεν άνθη ώς |ν ήμερα εορ
τής τής 'Αγίας Δωρεάς, ΐνα τό δωμάτιόν της γίνη ώραϊον διά  
την άφιςιν τοΰ Γαστωνος. Ο Ίακωμέττος τήν είδε φεύγουσαν 
λέγων καθ’ εαυτόν* «Ε ξήντα  δύο φράγκα, εΐναι καλός λογαρια
σμός, καθώς έλεγεν ό παππούς μου». Καί ταΰτα  λέγων έμέτρει 
έπί τών δακτύλων του πόσα είκοσάφραγκα καί δίφραγκα έχρειά- 
ζοντο ακόμη διά νά κάμν) εκατόν φράγκα.

Έ  ήμερα παρήλθε καί ή έπαύριον καί όλη ή έβδομάς άνευ ει
δήσεων τοϋ μαρκησίου. Ή|Κυρία Βενουά κατέπινε τήν όργήν 
της" ή λουκίλλη δέν έτόλμα νά δείξ·/ι τήν θλίψιν της ένώπιον

τή ς μητρός της, άλλ’ έπαρηγορούντο άμφότέραι ή μέν καταρω- 
μένη ή δέ κλκίουσα τήν νύκτα. ’Από πρωίας μέχρις έσπέρας ή 
μη'τηρ περιέφερε τήν θυγατέρα της έφ’ άμάξης παρασημοφόρου, 
άνευ κόνεως, διότι ή περίφημος εκείνη άμαξα ητο ακόμη είς τό 
άμαξοπηγεϊον. Τήν ώδήγει είς τά  Ήλύσια Πεδία, είς τό δάσος, 
καί παντοΰ δπου υπάγει ό καλός κόσμος, διά νά τί) έμπνεύσνι 
κλίσιν πρός τάς ήδονας έκείνας τής ματαιότητος, ών έν Παρι
σίοις μόνον απολαύει τ ις .

Άπόντος τοΰ ’Ιταλικού μελοδραματικού θιάσου, τήν ύπέ- 
βαλλεν εις οχληράς εσπερίδας τού Γαλλικού Θεάτρου καί τού 
Γαλλικού Μελοδράματος. Ά λ λ ’ ή Λουκίλλη δέν ή,σθάνθη εύχα- 
ρίστησιν ούτε είς τό θεωρεΐν ούτε είς τό θεωρεϊσθκι. "Οπουδή
ποτε καί άν ώ ίηγει αύτήν ή μήτηρ της, έφερε μεθ’ έαυτής τήν  
επιθυμίαν τού νά έτιστρέψ·/) είς τό μέγαρον καί τήν ελπίδα τού 
νά εύρϊ) έκεϊ τόν Γάστωνα.

Ή Κυρία Βενουά ένόησε πρό τής θυγατρός της δτι ό μαρκή. 
σιος ήτο σοβαρά θυμωμένος" επειδή όμως δέν έστερεΐτο σταθε- 
ρότητος ταχέως έλαβεν άπόφασιν.

« Α ! εΐπεν, ό κύριος γαμβρός μου μάς κάνει τόν άδιάφορον, 
άς δοκιμάση, λοιπόν καί ημάς ν’ άδιαφορώμεν πρός αύτόν. Τί μ ’ 
έχρειάζετο πρότερον διά ν’ άναμιγνύωμαι μέ τό προάστειον ; οί- 
κόσημον καί όνομα" τά  δε λοιπά εϊχον πάντα. Τήν σήμερον δέν 
στερούμαι πλέον ούίενός" έχομεν ώραϊον οίκόσημον έπί τών άμα- 
ξών μας, ειμεθα μαο/.εσία δ’ Ούτρεβίλλη καί πρέπει νά είσερ. 
Χ.ωί'·ε^Χ πανταχοΰ. ’Αλλά πόθεν ν’ άρχίσωμεν ; Ίδοΰ τό ζήτημα" 
Η Λουκίλλη δέν δύναταί νά ύ-άγν) άποτόμως είς ανθρώπους οΐ- 
τινες όέν τήν γνωριζουσι καί νά τοϊς ε’ίπτι άποτόμως" « ’Ανοί- 
ςατέ μοι τήν θύραν σας, εΐμαι ή μαρκησία δ ’ Ούτρεβίλλη !» ’Αλλά  
το σκέπτομαι ! θά υπάγω νά εΰρω τούς όφειλέτας μου, τους κ α 
λούς, τους εζζιρετους όφειλέτας μου ! Θκ μέ δεχθώσιν άλλως ή 
ώς τήν πρώτην φοράν" φέρονται άγερώχως πρός τήν θυγατέρα 
τοϋ προμηθευτοϋ, άλλά τήν μητέρα μαρκησίας σέβονται».

Ή πρώτη έπίσκεψίς της έγένετΟ πρός τόν βαρώνον Σουφρω- 
σάκον. Δέν ώ^ήγησε τήν Αου/.ίλλην οΰτε είς τούτου, οΰτε είς
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άλλου -τίνος οφειλέτου. Τίς ή χρεία νά μάθν) αΰτη άντί πόσοι» 
ανοίγονται θύρα τις  ;

«ΤΑ ! άγαπητέ μοι βαρώνε, ειπεν εισερχόμενη, εις ποιον κα- 
τηραμένον τρελόν έδώσαμεν την κο'ρην μου !

Ό  Βαρώνος δέν Ιπερίμενε, τοιοΰτον πρόλογον’ «Κυρία μου, 
έπανέλαβεν ολίγον ζωηρότερον, ό τρελός δστις σας εκαμε την 
τιμήν τοΰ νά γίν/ι γαμβρός σας είναι ή εύγενεστάτη ψυχή ^ν 
έγνώρισα έν τώ  κόσμω».

—  «Φ εΰ! Θεέ μου ! άν έγνωρίζετε τ ί  εκαμε! Νυμφευθείς 
πρό οκτώ ημερών έγκατέλιπεν ήδη την γυναίκά του !»

Τφ έζεθηκε, χωρίς νά παραμορφώση τίποτε, πάντα τά  συμ
βάντα, άτινα  ό βαρώνος ήγνόει, γινώσ*ετε δ’ υμείς. Καθ’ δσον 
ώμ-ίλει, τά μειδίαμα; άνεγεννάτο έπί τών χειλέων τοΰ Βαρώνου. 
Ά φ ’ ου δέ το παν διηγήθη 1<είνη, τ-?) είπε μετ’ εύθυμίας.

«"Εχετε δίκαιον, καλλίστη φίλη, ό μαρκησιος είναι μεγά- 
λως ένοχος, δ ιότι έγκατέλιπε την γυναίκα του δπως ό Μενέλαος 
έγκατέλιπε τήν ίδικήν του.

—  Κύριε, ό Μενέλαος έδραμε κατόπιν της 'Ελένης, κα ί ισχυ
ρίζομαι δτι εκείνος δστις άφίνει τήν γυναίκά του νά φύγη, χωρίς 
νά τήν άκολουθησνι, ήδη τήν εγκαταλείπει.

—  Εύτυχώς τό πράγμα είναι ήττον σοβαρόν διότι δέν βλέ. 
πω ούδένα Πάριν είς τόν ορίζοντα. Θά έπαναγάγητε τήν θυγα
τέρα σας είς τόν σύζυγόν της* είναι καθήκον σας· δέν πρέπει νά 
χωρίσητε εκείνους τους όποιους ό Θεός συνέζευξεν. Οι νεόνυμφοι 
λατρευουσιν άλλήλους, ή δ’ αναβολή τής χαράς θά τοίς φαγί, έ- 
τ ι  γλυκυτέρα. Θά ήσθε παροΰσα είς τήν εύδαιίλονίαν των, καί θά 
μοί γράψητε πριν παρέλθωσιν έξ μήνες διά νά μοί δώσητε ειδή
σεις περί αύτών».

'Η ώραία χήρα έξέτεινε τήν χεϊρά της καί διέγραψε μέ τόν 
λιχανόν μικρόν σχήμα οριζόντιον δπερ ήθελε νά ε’ίπϊΓ Ούδέποτε !

«Λοιπόν, τότε, έπανέλαβεν ό βαρώνος, τ ί  σκοπεύετε νά 
γίνητε ;

—  Δύναμαι νά βασισθώ είς τήν φιλίαν σας, κύριε Βαρώνε ;
—  Δέν σας τό απέδειξα ήδη, φίλη μου ;

—  Καί δέν θά τό λησμονήσω διά βίου. ’ Εάν δέν στερούμαι τής 
εύνοίαςσας, αιωνίως δέν μοι μέλει διά τάν Κύριον δ’ Ούτρεβιλλην.

—  Πιστεύετε δτι ή νέα μαρκησία δύναται νά ε’ίπν) τά αΰτό ;
—  Δέν πρόκειται περί αύτής τήν στιγμήν ταύτην. Οί γο

νείς πρέπει δικαίως νά προηγώνται τών τέκνων. Τί ζητώ  έγώ 
παρά Θεοΰκαί ανθρώπων ; Νά είσαχθώ είς τό προάστειον. Τί δέ 
χρειάζομαι πρός τοΰτο ; Νά δεχθώσιν έν αύτίί τήν Αουκίλλην. 
Ά λ λ ’ αύτή εχει παν δικαίωμα, δπερ δύναται νά φαντασθνί τις* 
είσηγητοΰ μ.όνον δείτα ι. θ ’ άρνηθήτε νά τήν εΐσαγάγητε ;

—  Ναί, απολύτως. Πρώτον μέν ή τιμή αΰτη άρμόζει όλι- 
γώτεριν είς βαρώνον ή εις βαρωνίδα. Ε ιτα δέ δέν θέλω νά συν- 
τελέσω εις τήν άναβολήν τής εύδαιμονίας τοΰ Γάστώνος. Τέλος 
δέ διότι δλη ή άγαθή προαίρεσίς μ,ου δέν θά σας εχρησίμευε πο
σώς. Ή κυρία θυγάτηρ σας έχει άναντιρρήτως τό δικαίωμα τοΰ 
είσέρχεσθαι πανταχοΰ, άλλ’ έν τ ίν ι δ ικα ιώ ματι ; διότι είναι σύ
ζυγος τοΰ Γάστώνος. Ώ ς σύζυγος τοΰ Γάστώνος θά εύρη τήν θύ- 
ραν ανοικτήν παρά πάσιν εκείνοις ο'ίτινες γινώσκουσι τάν σύζυ
γόν της, τουτέστι παρά πάσι τοί; ήμετέροις· άλλά στοχασθήτε 
άν θά ήναι εΰχαρι δ ι’ έμέ νά εϊπω. «Κυρίαι καί Κύριοι, άγα- 
πατε καί τ ιμ άτε τάν Κύριον μαρκήσιον δ ’ Ούτρεβίλλην, είσθε 
συγγενείς του, κηδεσταί καί φίλοι του, έπιτρέψατέ μοι λοιπά/ 
νά σάς παρουσιάσω τήν γυναίκά του, ή'τις δέν ήθέλησε νά ζήση

* μ ετ’ αύτοΰ!» Πιστεύσατέ μοι φίλη μου δτι έβδομήκοντα πέντε 
ετών πείρα σας όμιλεΐ· ή νεαρά γυνή ούδέποτε διαπρέπει άνευ 
τοΰ συζύγου της, ή δέ μήτηρ ή'τις τήν περιάγει οϋτω μόνην, 
εξω τοΰ οίκου της, δέν πράττει εργον επαινετόν έν τφ  κόσμφ. 
Έαν εξ απαντος έπιθυμήτε να προστρίβησθε είς τάς δουκίσσας, 
υπάγετε να κατορθωσητε δια τοΰ καλοΰ τρόπου νά σάς έπανα- 
γαγη ό συζυγος σας εις Παρισίους· τά άνδραγάθημά σας τόν έψύ- 
χρανε, καί ίδοΰ ό λόγος δ ι’ 8ν δέν ερχεται νά σάς ένταμώση. 
Έάν τόν περιμένετε ίδώ , άρκούντως τόν γνωρίζω ώστε νά προεί- 
πω δτι θά περιμείνητε πολΰν χρόνον. Έ πιστρέψατε είς Ά ρλάγ- 
γην. *Ας μήν ήμεθα μάλλον τοΰ Μωάμεθ ύπερήφανοι* τό δρος 
δέν ήρχετο πρό; χυτόν* ύπήγε λοιπόν καί ηδρ* τό δρος.»
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’Αρκετά καλά τη ώμίλησεν ό βκρώνος, άλλ ’ ή Κυρία Βενουί 
δέν άπεθκρρύ.θη. Παρουσιάσθη μετά μεσημβρίαν είς πέντε η έξ 
τών οφείλει ών της. Ούδείς ήγνόει τοΰς γάμους της θυγατρός της, 
άλλ’ ούδείς έξέφρασε τήν επιθυμίαν τοΰ νά τήν γνωρίση. 'Ομί
λησαν έν έκτάσει περί τοΰ μαρκησίου, τόν περιέγραψαν ώς άν
θρωπον γενναιόφρονα, έτιήνεσαν τήν ευφυΐαν του, καί Ιξέφρασαν 
λύπην διά τό άκριβοθειόρητον καί τήν μισανθρωπίαν του, κα1 
^ρώτησαν άν θά περάση τόν χειμώνα έν Παοισίοις. Ή χήρα προσε- 
πάθησε ματα ίω ς νά επαναλάβη τήν πρός τόν βαρώνον Σουφρω- 
σάκκον αϊτησίν της* δεν ήδυνήθη νά εύρη άνοιγμά εισόδου. Καί 
όμως δέν άπώλεσε τήν ελπ ίδα της, καί ύπεσχέθη εις Ιαυτήν νά 
έπαναλάβν) τήν απόπειραν* άφ’ οΰ μάλιστα τη έμ,ενεν άκόμη εν 
μέσον, άγκυρα σωτηρίας, ήν έπεφύλαττε διά τήν έσχάτην ανάγ
κην* τουτέστι τήν κόμ.ησσαν δε Μαλεσύ. Αΰτη ή κόμησσα ητο 
η τά  μάλιστα όφείλουσα αύτη* επομένως δέ παρ’ αύτής ήδύνατο 
νά εχ"{! μείζονας ελπίδας. ΤΗτο μικρόσωμος καί ευειδής γραία 
έξηκοντοΰτις, ήν δέν έμέμφοντο δ ι’ άλλο ή τήν φιλαρέσκειαν, 
τήν λιχνείαν, ύπέρμετρον αγάπην τοΰ χαρτοπαιγνίου, καί τήν 
μανίαν τοΰ νά σκορπίζ·/] τά χρήματα οΰτως εΐπεϊν διά τών θυ
ρίδων. Ή Κυρία Βενουά όρθώς έσυλλογίζετο ότι γυνή μέ τοσαΰτα 
τρωτά μέρη είς τόν θώρακά της.δέν ήδύνατο νά ηναι άτρωτος* 
καί ότι ’έπρεπε διά τίνος τρόπου νά μαλάξη τ ις  τήν καρδίαν της. 
"Εχαιρεν ήδη διά τήν εκπληξιν τοΰ βαρώνου όταν ημέραν τινά  1  ̂
ήθελε τήν ίδεϊ έν τα ϊς ύψηλαϊς συναναστροφαΐς μεταξύ τής Λου- 
κίλλης καί τής Κυρίας δέ Μαλεσύ.

Έν’ ώ αΰτη ένησχολεϊτο είς ανωφελείς επισκέψεις, ή ωραία 
μαρκεσία δ ’ Ούτρεβίλλη ένεκλείετο είς τό δωμάτιόν της, καί 
χωρίς νά συμβουλευθη ούδένα έ'γραφεν είς τόν σύζυγόν της τήν 
εξής έπιστολήν.

«Τί κάμνεις, Γάστων ; Πότε θά ελθγς ; Είχες όμως ύποσχεθή 
νά ελθ/,ς νά μάς εΰρτις. ΙΙώς ήδυνήθης νά μείντ,ς δώδεκα όλο* 
κλήρους ημέρας χωρίς νά μέ ϊδτις ; "Οτε ήμεθα όμοΰ είς τήν 
αγαπητήν Άρλάγγην μας, δέν ήδύνασο νά 'μ ’ άφήσης μίαν ώραν, 
@εέ μου| Πόσον αΐ ήμέραι είναι μακραί |ν Παρισίοις! Ή μήτηρ

μου άδιακόπως μοί όμιλεΐ εναντίον σου, άλλά το ονομά σου μό
νον διεγείρει έν τη καρδία μου θόρυβον, όστις μ εμποδίζει τοΰ 
ν’ άκούω. Μοί λέγει ότι μ ’ έγκατέλιπες* έννοεϊς ότι έγώ ούδέν 
τούτων πιστεύω* διότι δέν είμαι τώρα δυσειδεστέρα h οσον ο .ε  
μ ’ ελάτρευες* καί άν ήμαι γεροντοτέρα, όχι όμως πολυ. Γό πάν 
δέν έτελείωσε μεταξύ μας, ή τελευταία  λέξις δεν έλέχθη, καί 
αισθάνομαι ότι εχω άκόμη ευτυχίαν νά σοί δώσω. Δέν είσαι άν
θρωπος τοιοΰτος ώστε νά κλείσνις τόσον ώραΐον βιβλιον εις 't/ίν 
πρώτην σελίδα. Έγώ άφ’ ότου σ’ έστερήθην είμαι αποβλακωμένη 
καί έκνευρισμένη. Συλλογίσου ότι φαντάζομαι ενίοτε ότι δεν είμα1 
σύζυγος, καί ότι όλη έ/.είνη ή ωραία τελετή τής εκκλησίας καί ο 
κατόπιν χορός, όπου ήμεθχ τόσον ευτυχείς, ούδεν άλλο λ,σαν 
ό'νειρον. Έκεΐνο τό όποϊον δέν ητο όνειρον, ήτο τά φίλημα όπερ 
μοί εδωίας. Έ λαβα  πολλά φ ιλήματα άφ’ ότου έγεννήθην, αλλ- 
ούδέν είσεχώρησε τόσον βαθέως είς τήν καρδίαν μου. Ισως δ ιότι 
τό φίλημα έκεΐνο ήτο ίδικόν σου. Πάν ότι είναι ιδικον σου εχει 
τ ι  ιδιαίτερον τό όποιον δέν ήξεύρω πώς νά περιγράψω παρα- 
δείγματος χάοιν ή φωνή σου είναι διαπεραστικωτέρα πάσος ά λ 
λης φωνής* ούδείς ήδυνήθη ποτέ νά ειπη Λουκιλλη όπως συ. 
Διά τ ί  δέν είσαι έδώ άγαπητέ μοι Γάστων ; Το φίλημα όπερ μοί 
εδωκας πόσον ευτυχής θά ήμην νά σοί τό άποδώσω. Δεν Οά ήτο 
κακόν νομίζω τοΰτο, άφ’ ού είμαι σύζυγός σου! ’Αδύνατον νά 

ίΊ  φαντασθης όπόσον αισθάνομαι τήν στέρησίν σου. "Όταν έξέλθω 
μέ τήν μητέρα, σέ ζητώ είς τάς οδούς* ότι είδον έν Παρισίοις 
Ιω; τώρα είναι· ότι σΰ δέν είσαι έκεΐ. Τήν εσπέραν αναμιγνύω τα  
κτικώς τό όνομά σου μέ τάς δεήσεις μου, τήν δέ πρωΐκν εις το 
έξύπνημά μου βλέπω άν ήσαι ολόγυρά μου. Είναι δυνατόν έγώ 
νά σέ συλλογίζωμαι τόσον καί σΰ νά μ ’ iyjQi λησμονημένην ;

νΙσως μέ μέμφεσαι διότι σέ άφησα τόσον άποτόμως καί 
χωρίς νά σέ άποχαιρετήσω. *Αν έγνωριζες! . . .  Εγω δέ·> 
άνεχώρησα* ή μ.αμ.ά μέ άπήγαγε* ένομισε δε ότι ήθελες μάς 
προφθάσει μέ τό παλαιόν ταχυπορον όχημα και τα  έπιπλα μχς> 
ώς μέ είχε βεβαιώσει ή μήτηρ μου, in ι δέ καί ό Πέτρος καί ή 
’Ιουλία. Έκλαυσα πολϋ βεβαίως, ότε εμαθον ότι μοί έπαιξαν
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τοιοΰτον κακόν παίγνιον, Έ κτοτε δέ θά έ'κλαιον δλην τήν ήμέ
ραν, εάν δεν έκρατούμην* άλλ ’ αναχαιτίζω  τά  δάκρυα μου, πρώ
τον μεν διά νά μ ή έπιπληχθώ, έ'πειτα δέ διά νά μή μ’ εύρης 
μέ κόκκινα ’μμάτια . Δέν πρέπει νά δυσαρεστηθνίς διο’τ ι δε'ν σοι 
έγραψα ένωρίτερον* έπειδή έμηνύτατε δτι ή'ρχεσθε* δταν δέ περι- 
με'ννι τ ις  κανένα δεν τώ  γράφει. Τώρα θά σοί γράφω έως ού σέ 
έπανιδω* φαίνεται δτι δέν εΐμαι φιλο’τιμος, άφ’ ού γράφω ώς γα- 
τάκ ι, καί δέν ήξεύρω νά θε'σω εις εύθυγραμμίαν τάς φράσεις μου* 
Γοΰτο προέρχεται έκ τοΰ δτι ποτέ δέν έγραψα εις οΰδε'να, μή 
«χουσα ουτε θειους, ούτε θείας, ούτε φίλας έκ τοΰ σχολείου. Έ λ- 
πιι,ω οτι δέν θέλεις άφη'σει νά άφανισθώ καταδαπανωμένη είς 
γλαφυρόν υφος, άλλάάν θ’ αχωρήσης άμα σέ διατάξω. Έλθέ, λοι
πόν αφες τό σιδηρουργεϊον. Δέν ύπάρχουσι πλέον συμφέροντα εις τόν 
χοσμον έν δσφ εΐμεθα χωρισμένοι* θά σέ συμβιβάσω μέ τήν μη
τέρα, έπί συμφωνία τοΰ νά κάμ.τ, πάν δ τ ι  θέλετε, κα! δτι δέν 
θά σοΰ ζητήσν] τίποτε δυσάρεστον. ’Εάν ή διαμονή τών Παρι- 
σίων σέ δυσάρεστε! δσον,έμέ, εσο ή'συχος, δέν θέλομεν μείνει 
εδώ πολυν καιρόν. Ά λ λ ’ έάν δέν ελθετε τ ί θέλετε νά γίνω } θ ά  
μοί Τίτο πολύ εδκολον νά έκφύγω, καμμίαν ήμέραν δτάν ή μήτηρ 
έξιλθνι χωρίς έμοΰ* άλλά δέν δύναμαι νά διατρέχω τάς μεγά- 
λας όδούς μόνη !

Έν τούτοις, έάν τό απ α ιτη τέ άναχωρώ* τίθεμαι ύπό τήν 
προστασίαν τοΰ Ίακωμέτου. Ά λ λ ά  κάτι τ ι  μοί λέγω δτι δέν θά 
μ ’ άφεσης νά σέ ικετεύω καί ουδέ νά σέ περιμένω πολύ* συλλο
γίσου μονον τά  δυο έρυθρά χεράκια τά  όποια εκτείνονται πράς σέ!»

Η Κυρία βενουα εισήλθεν έν ω ο Ίακωμεττος έφερε ταύτην  
τήν επιστολήν εις τό ταχυδρομείον.

«Δέν έβαρύνθης μόνη; ήρώτησεν αΰτη τήν κόρην της,
—  'Όχι, μήτερ, άπεκρίθη ή μαρκεσία,

Αί τρείς ίπομεναι ημέραι έχρησιμευσαν ώς ήμέραι προσδο
κίας. II Λουκίλλη περιέμενε τόν Γάστωνα ώς νά εϊχεν ήδη λά- 

τήν ?πιστολην της, ή δέ Κυρία Βενουα ήλπιζεν δτι οί εύγί-
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νεϊς οφείλεται της ήθελον τί) αποδώσει τήν έπίσ/.εψιν. Η μήτηρ 
λοιπόν καί ή θυγάτηρ εμενον έν ττί οικία, άλλ’ ούχί όμοΰ. Ή μέν 
έκάθητο πρό τ ί,; θυρίδος της αιθούσης έχουσα τους οφθαλμούς προ
σηλωμένους έπί τήν αΰλειον θύραν, ή δέ περιπάτει υπό τάς καστα- 
νε'ας τοΰ κήπον, εχουσα τά βλέμματα έστραμμένα πρός το μέλλον.

«Δυστυχία μας, ελεγε καθ’ έαυτήν έάν κανείς δέν μάς προ
σφέρω έν τ φ  μεταξύ §ν τέϊον* προθύμως προσφέρουσιν είς τόν δστις 
δύναται ν’ άποδώσνι».

Ή αίθουσα κεκοσμημένη διά λαμπρών άνθέων, ειχεν οψιν 
έορτάσιμ,ον* ή οικοδέσποινα ητο καλοενδεδυμένη άπό πρωίας ως 
οί ρώσσοι άξιωματικοί, οΐτινες ούδέποτε άπεκδύονται τήν στο- 
λνίν των. "Εως ού δμ.ως συγυρισθτί καλώς ή οικία, ό ’Ιακωμεττος, 
μεταμορφωμένος διά νέας στολής υπηρέτου, έκαμ,νεν την μαθη
τείαν του ύπό τά  πρόθυρα τής οικίας ώς εύγενοΰς θεράπων.

Αί ευαίσθητοι καρδίαι θέλουσι λυπηθή μανθανουσαι οτι απασα 
αΰτη ή δαπάνη άπέβη ματαία* ούδείς οφειλέτης παρουσιάσθη εις 

τής Κυρίας Βενουα.
Τί τά  θέλετε ; κατήντησεν έξις. Ούτοι οί κύριοι καί αί κυ- 

ρίαι εΐχαν συνηθίσει νά μή πληρόνωσιν ουτε είς χρήματα ουτε εις 
φιλοφροσύνην τήν κυρίαν Βενουα, καί νά μή τγϊ άποδιδωσι τίποτε 

καί ούδέ καν τάς επισκέψεις της.
Έ σκέπτετο περίλυπος όπισθεν παραπετάσματος περί τής 

I )  αχαριστίας τών άνθρώπων, οτε ημιτμητος αμαξα (οοϋρέ) δρο 
μαίως έλθοΰσα εκαμε νά τρίξνι έναρμονίως ή άμμος του προαυ
λίου. Ή ώραία χήρα ήσθάνθη τήν καρδίαν της σκιρτώσαν* «ρώ- 
την ήδη φοράν άλλη άμαξα παρά τήν ίδικήν της ηλθε νά χα- 
ράξνι δύο γραμμάς πρό τής θύρα της. Τό όχημα έστάθη άνθρω
πός τ ις  νέος ετι κατέβη έξ αύτοΰ, άλλά δέν ητο χρεώστης /Iτο 
αυτός ό κόμης δέ Πρέ ! ν Εγινεν άφαντος ύπο τα  πρόθυρα, ό δε 
Κυρία Βενουα μ.έ τήν ταχ ύτητα  τοΰ κεραυνού έκυτταξε τή τουα- 
Λ ίτ τα ν  της καί παρασκεύασε τούς πρώτους λογους τής συνεντευ- 
ξεως* εΐχεν δμως αρκετήν εύφυΐαν ώστε νά έπαναπαυθνί είς την 
επιτυχίαν τοΰ αύτοσχεδίου. Ό  κόμης εβράδυνεν ολίγον* ήδέ κατη- 
ράσθη τόν’ίακωμέττονδστις τονέκράτει δήθεν έν τφ άντιθαλάμ φ .
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Διά τ ί  δέν ήνοίγετο ή θύρα ; ήθελε δράμει είς προϋπάντησιν τού 
ξένου της έάν δέν έφοβείτο μή βλάψϊ) τήν άξιοπρέ,τειάν της διά 
τής άγαν προθυμίας. Τέλος τό παραπέτασμα τάς θύρας άνεση- 
κώθη, άνθρωπος δέ τ ις  έφάνη·— ήτο ό θεράπων.

—  Είπε νά είσέλθ·/ι, εΐπεν ή χήρα άσθμαίνουσα.
—  Ποιόνε, κυρία; είπεν ό Ίακωμέττος μέ τήν συρτήν εκεί

νην φωνήν ήτις Siακρίνει τούς Αοθαριγγίους (Iorrain) ύπηρέτας.
■— Τόν κό μ η τα !
—  ’ Α ! ήταν κόμης, έ · Τό λοιπόν νά τον ’ςτήν αύλνί.
Ή Κυρία Βενουά έδραμεν είς τήν θυρίδα καί εΐδε τόν κό- 

μητα S i  Πρέ έπιστρέφοντα είς τό όχημά του χωρίς νά στρέψν) 
όπίσω, καί δίδοντα διαταγήν είς τόν ηνίοχόν του.

'Γρέςε κατόπιν του, εΐπεν ε*είνη· τ ί σου είπε ;
—  Κυρία, εΐναι πολύ καθώς πρέπει άνθρωπος, καί δέν έχει 

καθόλου περκράνεια* ϊσως έρχεται άπό τήν έξοχή, γ^ά τ ί  θαρρούσε 
πώς ό κυρ Μαρκέζος ήταν εδώ* εγώ τοΰπα πώς δέν εΐναι, κ’ 
«τελείωσε.

-—  Βλάκα, δέν είπες δτι ή κυρία είναι έδώ ;
—  Ναί, βέβαια, τό είπα, μά έκαμε πώς δέν ακούει.
—  "Επρεπε νά τό έπαναλάβτ,ς.
—  Ά μ ’ είχα καιρό ; άρχίνησεν άμέσσως νά μ ’ έρωτα πότε 

θάρθν) ό αφέντης. Πρέπει νά πιστεύσωμεν δτι ό σκοπός του ηταν
νά μιλήσ/ι τοΰ αφέντη. (\

—  Καί τ ί  άπεκρίθης ;
—  Μαθές, τοΰπα πώς δέν ξέρομε τ ί  νά ύποθέσωμε γιά  τόν 

αφέντη* πώς δέν φαίνεται νάχ·/) διάθεσι γ ιά  νάρθγ.* καί έπειδής 
δέν ήτανε καθόλου ’περήφανος καί Ιφαινούνταν ευχαριστημένος 
’στά λόγια μου, τού διηγήθηκα τή νόστιμη δουλειά πούπαιξαν 
ή μεγάλη καί ή μικρή κυρά τού άφεντός μου.

■— ’Ά θλιε , κρημνίσου άπ ’ έδώ ; Πόσά έχεις νά λάβγις ;
—  Δεν ξέρω, κυρά.
—· Πόσα παίρνεις τό μήνα ;
—· ’Εννέα φράγκα, κυρά μου. Μή με διώ ξετε! «δέν έκαμα 

τίπ ο τες ! δέν τό κάνω π ιά !» είπε δακρύων.
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«Πόσον καιρόν έχεις νά .πληρω θ/ κ  ;»
_  Δυώ μάνες, ν.υρά. Τί θά γίνω αν με 
-  "Ελα έδώ, λάβε τά  δεκαοκτώ φράγκα σου ιδου και

Ό  Ί α κ ω μ έ ττ ο ς  ελαοε -χ Λ?Λι
ρΐ-α δέ γονυπετήσας έφώναξε. *

Ύ , - ,10υ ..ου' δέν εΐααι κακός άνθρωπος! d-v«Συγχώρησε με, κυοχ μου. υ-ν ,

’έβλαψ α  π οτές κανένα. , , ■» λ γ ε ι0 οτέρ*
_  Μάβε «Ρ  · Ι« χ « μ ™ .  5"  4 “  Χ ' '

‘ “ 1  4 . . - 1  *»»!* i Ε ΐ··« ‘ « “ ϊ "  4 ·
"  L ;  t o  ,4 0 m  ,4 4 Λ »  **> Μ * " »__ Α ιο.ι εινα μ άνακλιντρου.
Τόν έσπρωςεν εξωκαιηλθεκαι^ερρ-φ 0 _ _ ^

•Ο Ί α κ ω μ έ ττο ς  έξηλθεν έκ του οικου ? * Ρ ^  ^  .^.ολούθει 
ό φιλόσοφος Β ίας δλην περιουσίαν . Έ .

W V  ™  * · * »  ϊ· ·  ^ v J s Lv s*' λ»'. A - j< rv άυ νουν εοοοαη<οντα, x. * ι

^  ·* » *  · « * -  ™  sf"e* *

ϊχ“ Ϊ λ» ^  * * .  A  τ - * *
■ -  άλλά δέν έτόλμησε νά έρωτήση την αιτίαν. Η μ .·  .f 

κωμεττου, . περίλυπος καί άνήσυχος, εκείνη δέ κατη-
καΐ ή θυγατηρ,  ̂ [ , ώ.( δακτύλων χωρίς νά είπωσι
φ ^ κ α ί ό ^ ρ ω γ ^ μ ^ ^ τ ^  ^  ^  ούτρεβιλλην.

’ ‘’“ ," ' * * * » »  «='»· '  
ν - . ->ν σφραγίδα τού Πασύ. ΤΠτο τής Κυρίας Ου-

εΤ : ^ ο Ι  τό  γένος Μ ελιέρου, η τ ις  ά νεκ ά λε ι έαυτή ν εις τη ν  

Ρ L  ©ίλης -η ς .  Ή Α ουκίλλη  άνέγνω  γ εγω νυ ία  τ η  φωνή.

« Ι Γ , . 1  εις « 1 , Π»ρ..ί~<· Μ τ · «?’ <* (*’
r s :  « X ,  J ,  ^ » .  * * ■  w « - · ^  r
J  L .  . 4 ^ * ,  .0τ»χ* !  iSoi, μ  τΡ*  M U  Λ ,  I 1«™Ρ»

Ό  -Ροβέρτος εΐναι ό εντελέστατος δλων των ανΟρωπων, ^λή
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τοΰ Κυρίου δ ’ Ούτρεβίλλη, τον όποιον θά γνωρίσω όταν μοί τόν 
δείξης. Πότε λοιπόν θά δυνηθώ νά σ’ έναγκαλισθώ ·, ^Εχω μυρία 
μυστικά άτινα μόνον εί; σέ δύναμαι νά εμπιστευδώ" δέν είσα1 
ήδη έπί δέκα ετη ή μόνη μυστικαποδόχος μου; Είμαι περίεργο; 
νά μάθω άν θά μέ αναγνώριση; χωρίς νά γράψω τό όνομά μου 
είς τόν πίλον μου.

Καί σΰ πρέπει νά ησαι μεταβεβλημένη. ’Ήμεθα τόσον π α ι
δαριώδεις σΰ μέν πρό δεκαπέντε ημερών, έγώ δέ πρό τριών εβδο
μάδων ! Έλθέ αυριον έάν ησαι έν Παρισίοις καί όταν δυνηθής 
«άν ησαι έν Άρλάγγγ). ’Ελπίζω ότι δέν θά μαρκεζεύωμεν, καί 
οτι θά βλεπώμεθζ όσον δυνάμεθκ χωρίς ποτέ νά μετρώμεν τάς  
επισκέψεις. ’Ανυπομονώ νά σοί δείξω την οικίαν μου* είναι η  
θελκτικωτάτη <ρωλεά μεσαιοταξίτου, ήτις έκτίσθη ποτέ έπί της 
γης" ταπείνωσαν με σΰ άν θέλτις κατόπιν διά της έπιδείξεως τοΰ 
παλατιού σου. Ά λ λ ά  πρέπει νά σέ ΐδω" τό  θ ί λ ω .  Αΰτη είναι 
λέξι; εις τήν οποίαν ούδείς άπειθεϊ έν Πασσΰ, ,όδός τών Φυλι- 
ρών, άριθ, 1 6 . Μετ’ ολίγον σέ άσπάζομαι δέν ήξεύρω ποΰ· ’στά  
τυφλά. Έ Ούρανία σου».

«Α γα π η τή  μου Ούρανία! ©ά ύπάγω αυριον νά περάσω τήν 
ήμέραν μέ αύτήν. Δέν μέ χρειάζεσθε αδριον μήτερ ;

—  "Οχι, έζέρχομαι κ’ έγώ διά νά έπισκεφθώ μίαν φίλην μου.
—  Ποίαν μ ή τερ ;
—  Δέν τήν γνωρίζεις* τήν κόμησσαν δέ Μαλεσύ.» Πρό δε

κατριών έτών ή κυρία Βενουα δέν είχεν ίδεϊ τήν σεβασμίαν τα ύ 
την φίλην εί; ήν έναπέθετε τήν τελευταίαν ελπίδα της. Τήν 
ευρεν ολίγον μεταβεβλημένην’ ή κόμησσα είχε γείνει κωφή άπό 
τάς φωνάς τών δανειστών της* ή κωφότης αύτής ήτο βολική, 
καί μάλιστα ολίγον πονηρά” διότι δεν τήν έμπόδιζε τοΰ νά 
άκού·/] εκείνο τό όποιον τνί ήτο εύχάριστον, άλλως τε δέ τό 
βλέμμα της ήτο καλόν καί ό στόμαχος θαυμάσιος. Έ  κυρία δέΜα- 
λεσΰ άνεγνώρισε τήν δανείστριάν της μέ συγκινητικήν ο ίκκκητα.

Καλημέρα, μικρή μου, καλημέρα ! Τγϊ εϊπεν αΰτη. Δέν σας 
άπηγόρευσα τήν είσοδον τής οικίας μου. "Εχετε άρκετόν νοΰν, 
ώστε νά μή μου ζητήσητε χρήματα.

—  να ,  κ υ ρ ί α  κόμησσα ! δέν σάς ’έκαμα ποτέ έπισκεψιν συμ

φέροντος. t ,
_  Α γαπη τή , μερούλα μου, είσαι τελεία εικών του πατρο;

σου! ΤΑ τέκνον μου, ό Λοπινώτο; ήτο άγαθός άνθρωπος.

—  Μέ καθυποχρεόνετε, κυρία κόμησσα.
_  τ ί > χωρεί δ νοΰς σου νά έρχωνται νά ζητοΰν χρήματα άπο 

μίαν πτωχήν γυναίκα καθώς έγώ ; Δέν είναι 2ν ϊτος άφότου ύπάν- 
δρευσα τήν κόρην μου μέ τόν μαρκήσιον Δέ Κρουά Μωγάρ! Είναι 
καλή δουλειά, τό ομολογώ, άλλά αύτός ό γάμος μου έστοίιχσε
τά μαλοκέφαλα μου. ^

•Η Δεσποσύνη δέ Μαλεσΰ δέν είχε λάβει ουδε ίν  λεπτόν

προίκα. ,
—  Έ γώ, κυρία μου ύπάνδρευσα πρό ολίγου τήν κόρην μου

μέ τόν Μαρκήσιον δ’ Ο ύτρεβίλλην.
—  ’Ορίστε ; Πώς ονομάζετε τόν άνθρωπον αύτόν ;
_  Ή κυρία Βενουα έσχημάτησε κέρας μ έ τάς δύο της χειρας 

καί έφώναξε «Μαρκήσιος δ’ Ο ύ τ ρ εβ ίλ λ η !»
  Καλά, καλά, άκούω άλλά ποιος Ο ύτρεβ ίλλη ;, ύπάρχου-

σιν οί καλοί Ο ύτρεβιλλα ι ;καί οί ψ εδ ε ί; Ο ύτρεβ ίλλα ι· έκ δέ τών 

καλών δεν μενουσι πολλοί.
 Ε ίναι έ *  τών καλών.
—  Είσθε πολλή βέβαια ; Είναι πλούσιο; ;
—  Δέν ε ίχ ε  τ ίπ ο τε .
  Τόσον τό καλίτερον διά σέ. Οί ψευδεί; είναι πλυσιώ τα-

το ι* ήγόρασαν τό ύποστατικόν κα ί τήν έπαυλιν καί ελαβον πρός 

τούτοι; τό όνομα. 'Οποίαν ρίνα εχ ει ;

— Τι; ·,
—  Ό  γαμβρό; σα;.

—  Κ αμπύλην.
  Σ ίς συγχαίρω* οί ψευδείς Ούτρεβιλλαι είναι χυδαίοι άν"

Ορωποι’ εχουσι τήν μύτην σάν ποδι σιδεροστιά;.
—  Είναι εκείνο; όστι; έξήλθεν άπό τήν στρατιωτικήν σχολήν. 
 | ν(Χί ) τόν γνωρίζω· ολίγον τρελλός* είναι γνήσιος. Ά λλά

σΰ ήτις είσαι μένουν έξήγνί'ϊόν μοι πώς ϊπραξε ταύτην τήν άνοησίαν ;

—  61 —



6 2  -

Τώρα ητο ή σειρά, της Κ. Βενουα νά κάμη τήν κωφήν. Ή 
κόμησσα έπ ανέλαβε,

« Λέγω την ανοησίαν τοΰ νά νυμφευθνί τήν θυγατέρα σας. 
Λοιπόν είναι πολύ πλούσια.

—  Εΐχεν εκατόν χιλιάδας φράγκα εισόδημα ύπανδρευομένη. 
'Ημείς οί της μεσαίας τάξεως διετηρήσαμεν τήν συνήθειαν τοΰ 
νά δίδωμεν προίκα είς τάς κόρας μας . . .  Σας άρέσκει τώρα ;

—  Άδιάφορβν, εγώ απορώ δ ι’ έ/.είνον. Ένόμιζον δτι ή ψυχή 
του ήτο εις καλλιτε'ραν κατάστασιν. ’Εννοείς μικρά μου δτι δέν 
θά τό ελεγον ένώπιόν του' τό λέγω μεταξύ μας . . .

Τ ί τρέχει πάλιν 'Ροζίνα ;
—  Κυρία, άπεκρίθη ή θαμηπόλος, είναι ό υπάλληλος εκεί

νος τοΰ καταστήματος τοΰ Κ α λ υ ν  Ά γ ιο υ  Λ ουδοβ ίκ ου .
—  Είπέ του δτι δέν είμαι έδώ. Ά  ! αυτοί οί έμ,ποροι κα 

τάντησαν άνυπόφοροι. ΤΛ ! μικρά μου, ό πατήρ σου ήτο γενναίος 
άνθρωπος. "Ελεγον λοιπόν ό μαρκήσιος θά κατηγορηθνϊ ύπό δλου 
τοΰ κόσμου. Ούδείς θέλει τόν κατηγορήσει κατά πρόσωπον" είναι 
κύριος τοΰ ονόματος του καί τά σαίρνει δπου θέλει. Ά λ λ ά  δέν επι
τρέπεται είς ένα δ’ Ούτρεβιλλην ν’ άποχυδαιω . . .  νά κακο- 
π α ν δ . . .  Τί τρέχει πάλιν 'Ροζίνα ;

—  Κυρία, είναι ά Κύριος Μανζοΰ.
—  Δέν είμαι έδώ, έξήλθα καί θά λείψω δλην τήν ήμέραν. 

Άνεχώρησα είς τήν εξοχήν. Οί σημερινοί π ιστω ταί εΐναι χειρό
τεροι τών επαιτών" ματαίως τους άποδιώ-.ει τ ις , επανέρχονται 
άδιακόπως. ’ Α ! μ.ικρά μου, ό πατήρ σου ήτο άγιος άνθρωπος. 
Ή κόρη σου είναι τούλάχιστον ώραία ;

—  Κυρία, θά λάβω τήν τιμήν κ α τ ’ αύτάς νά σοί τήν πα
ρουσιάσω μετά μεσημ-βρίαν. Ό  γαμβρός μου λείπει είς τάς 
γαίας μ.ας.

—  Ναι, φέρε μού την μίαν πρωί'αν, αύτήν τήν νέαν. Σέ δέ-: 
χομαι εως τήν μεσημβρίαν.

Πάλιν, 'Ροζίνα ! Τί παράταξις γ ίνετα ι σήμερον.
—  Κυρία, εΐναι ό Κύριος Βονιόλ.
—  Είπέ του δτι μοΰ βάζουν άβδέλλαις.

χοΰ εΐπα ήδη δτι ή κυρία κόμησσα δέν είναι έδώ. 'Απο
κρίνεται δτι ήλνθε πέντε φοράς είς οκτώ ήμέρας χωρίς νά ΐδ·/ι τήν 
άφεντειά σας, καί δτι άν άρνείσθε νά τόν δεχθήτε δεν θα επα- 

νέλθη πλέον.
—  Λοιπόν άς ελθη" θά τοΰ τά ψάλλω" επιτρέπεις βέβαια, 

μικρά μ,ου* έχομεν έπιθεώρησιν. Α ! φίλη μου, ο πατήρ σου ητο 
μέγας άνθρωπος !

Ή Κυρία Βενουά έλεγε χαμηλν) τνί φωνν) έμβαίνουσα πάλιν 
είς τήν άμαξάν της. «Σκώπτε, σκώπτε, Λύθάδης γραία ! έχεις 
χρέη, έγώ δέ έχω χρήματα, ’στο χέρι σ’ έχω ! Καί πεντακόσια 
λουδοβίκια άν μοΰ στοιχίσ-/) εννοώ νά σέ κάμω νά μέ είσαγάγης 
διά  τής χειρός κ α τ’ εύθεΐαν είς τό κέντρον τής αιθούσης τής θυ· 
γατρός σου». Μέ τοιαΰτα αισθήματα άπεχωρίσθη τής κομίσσης.

'Η Λουκίλλη ήτο πρό πολλοΰ έν ταϊς άγκάλαις τής φίλης 
της. Άνεχώρησεν εκ τοΰ μεγάρου τήν όγδόην ώραν καί κατέβη 
μετά μίαν ώραν πρό τής ώραίας κιγγλίδος τής όδοΰ τών φιλυρών. 
'Η πρωΐα ήτο λαμπρά, ή οικία καί ό κήπος έκολύμβων έν τώ  
φω τί τοΰ ήλιου. 'Ο κήπος έν άνθηροτάτνι καταστάσει ώμοίαζε 
ποός ΰπερμ-εγέθη άνθοδέσμην" χλόη διαποικιλλομένη ύπό ρόδων 
τών λεγομένων βασιλικών, περιωρίζετο διά κύκλου κίτρινων άν- 
θέων, ώς ίασπις αίματόεις έντό; θήκης χρυσής. Μεγάλη τις ακακία 
έκρέμα βροχηδόν τά  άνθη τις έπί τών πέριξ δενδρύων, καί παρέ- 
διδεν είς τήν πρωινήν αύραν τάς μεθυστικάς ευωδίας της. Οί μέ- 
λανες κόσσυφοι μέ τό χρυσσοΰν ράμφος των ΐπταντο αδοντες άπό 
δένδρου είς δένδρον" οί τροχίλοι έπήδων έν τοίς κλάδοις τής λευ- 
κακάνθης, καί οί σπίνοι κατεδίωκον άλλήλους διά μέσου τών 
δενδροστοιχιών.

'Η οικία έκτισμένη ές ερυθρών πλίνθων, έτι έρυθρωτέρων έκ 
τών λευκών άρμών, έφαίνετο προσμιδιώσα είς τήν εύδαίμονα πο
λυτέλειαν ή'τις άνεπτύσσετο ολόγυρά της. Παν δτι άναρριχάται 
καί άνθεΐ, ήνθει καί άνερριχάτο έφ’ δλων τών τοίχων της. ΊΙ 
γλυκίνη μέ τους ίοειδεΐς βότρυς, ή διγνωνία μέ τά  μακρά καί ε
ρυθρά άνθη της, ό λευκός ϊασμος, ή παθαχλώρις, ή άριστολόχη 
μέ τά  πλατέα φύλλα της, καί ή παρθένος άμπελος ή'τις πορφυ-
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ροΰται είς τό πρώτον μειδίαμα τοΰ φθινοπώρου, τάΰτά  ·πάντό< 
έ'φερον μέχρι τη ; στέγη; τά  συμπεπλεγμένα στελέχη των. Πα- 
χείχι ψάθαι άστάτων ηνθου ισόπεδα τη Ούρα, τό δέ κυανοΰν κω- 
δώνιον τών κοβαίων κατεστόλιζε πάσα; τά ; θυρίδα;. Τά θέαμα 
τοΰτο διήγειρεν έν τη μκρκησία τά ; γλυκυτάτα ; άναμνήσει; της 
Ά ρλάγγης’ την στιγμήν ταύτην θά εδιδεν άντϊ μηδενός τό έν 
όδώ Ά γιου Δομίνικου μέγαρο'ν της, καί τόν λίαν στενόν εκείνον 
κήπον, δπου τά  άνθη έπνίγοντο μεταξΰ τής βαθεία; σκ ιά ; τής 
οικίας και τών πυκνών φυλλωμάτων τών παλαιών καστανεών. 
Πρωινή εσθ/;; έξ ωμοΰ μεταξωτού ήμικεκρυμμένη έν τώ  μέσ([> 
άλσους έκ ροδοδένδρων τήν άφη'ρπασεν άποτόμως έκ τών σκέ
ψεων της. Προσόραμοΰσα επεσεν εις τάς άγκάλας τής Κυρίας 
Ίορδΰ.

Παρετηρησατε ποτέ έν τώ θεάτριρ τήν συνάντησιν τοΰ Όρέ- 
στου μετα τοΰ Πυλάδου ; ‘ Οσον έπιτήδειοι καί άν ηναι οί 
ηθοποιοί σκηνή αΰτη είναι πάντοτε ολίγον γελοία, διο'τι τών άν- 
δρών ή φ ιλία  έ< φύσεως δέν είναι οΰτε ύπερχειλής οΰτε 
χαρίεσσα. Νευρώδης ούσφιγξι; τών χειρών, βραχίων γελοιωδώς 
περιβάλλων τοΰ ετέρου τόν τράχηλον, η προστριβή άτοπος γε- 
νειου προς γένειον δεν είναι αντικείμενα δυνάμενα νά θέλξωσι 
τοΰς οφθαλμούς. Ποσον ή στοργή τών γυναικών είναι άβροτέρα, 
ώστε καί αί μάλλον άδέξιοι αύτών είναι μεγάλαι τεχνήτρια* 
φιλίας.

Ή Ούρανία ητο ξανθή καί μικρόσωμος, παχουλή καί στρογ
γυλή, με σφαιροειδε; μέτωπον ρίνα άνεστραμμένην, δεικνύουσα 
άνά πάσαν στιγμήν τοΰς,λευκοΰς χαί οξείς ώς κυναρίου όδο'ντας 
της, γελώσα άνευ άλλης α ιτ ίας ή τής εύδαιμονίας της, κλαίουσα 
άνευ λύπης, μεταβάλλουσα πρόσω πον εΐκοσάκις τήν ώραν, καί 
πάντοτε ώραία χωρίς νά δυνηθη ποτέ τις νά εΐπη διά τ ί. Κ α τ ’ 
εύτυχίαν τοΰ συγγραφέως τοΰ άληθοΰς τούτου διηγήματος τό κάλ
λος όεν υποκειται εις ορισμον" διότι αδύνατον θά μ.οί ητο νά 
ειπω όια τίνος μαγείας ή δεσποσύνη Μελιέρου έσαγήνευσε τόν 
σύζυγον της καί πάντας τοΰς ίδόντας αύτήν. Ούδέν είχε κατ’ 
εςοχήν ώραίον, έκτάς μόνον τήν στρογγυλότητα τών μελών της,

τήν τελειότητα τοΰ κορμοΰ, τήν λαμπρότητα τοΰ χρώματος, 
καί δύο κοτύλας είς τάς παρειάς, ει και ουχι λίαν τεχνηέντως 

τεθειμένα;.
Ή Λ ου £ ίλη δεν ώμοίαζε κατ’ ούδέν τη  Κυρία Ίορδΰ' έάν 

ηναι άληθέ; οτι ή φιλία τρεφεται έκ τών αντιθέσεων η ιδ ικητην  
καθίστατο αιώνιος. CH νέα μαρκησία ήτο κατα την κεφαλήν υψη- 
λοτέρα τής φίλης τη ;, άλλα δεν είχε την εύσαρκίαν τη ; σάς 
εϊπον ήδη δτι ή νεότης αύτής ητο άνθος όψιμον. Φαντασθήτε 
τά ισχνόν καί νευρώδες κάλλος τής θηρευουσης Άρτεμιδος. Είδε- 
τέ ποτε εις τάς θαυμασίας άγρογραφία; τοΰ Κορώτου τάς νύμφας 
εκείνας τά ; λ ιγνά; καί εύστροφου;, α ίτ ινε ; συγκρατούμεναι έκ 
τών χειρών όρχοΰνται ύπό τά  μεγάλα δένδρα; ’Εάν ή μαρκησία 
δ’ Ούτρεβίλλη ήρχετο νά συμπαίξη μέ αύτά ;, ό κύκλος ήθελεν 
εύρυνθη ΐνα κάμγι τόπον δ ι’ αύτήν, *αί ήθελον έξα*ολουθεί τόν 
κυκλικόν χορόν μέ τήν προσθη'/.ην μιας αδελφής.

’Εξ ιδιοτροπίας τή ; τύχη ; ή βασίλισσα τών δασών τή ; Ά ρ 
λάγγης έφόρει τήν πρωΐχν έκείνην κάλυμμα τή ; κεφαλής εκ λε_ 
•πτής σκέπης λευκής καί ροδόχρουν μεταξωτήν έσθήτα’ ή δε μ ι
κρά καί ξανθή μ,εσαιοταξίτισσα ήτο ένδεδυμένη ώς κάτοικος τών 
δασών μέ πέτασον άχύοινον καί ποδήρη ιμ.ατισμόν.

«Πόσον είσαι καλή έλθοΰσα !» Είπεν εί; τήν μαρκησίαν. Α 
παλλάξατε αε τοΰ νά σημειώσω δλα τά  φιλήματα δ ι’ ών αί φύ- 

^  λα ι διέκοπτον τόν λόγον των. ((Είχον όνειρευθή περί σοΰ. Ά π ό  
πόσου καιροΰ είσαι έν Παρισίοι; φίλη μου ;»

 Ά π ό  τή ; έπιούση; τοΰ γάμου μου.
  ι^ά χάσω δεκαπέντε ημέρα;! τοΰτο είναι τρομερόν !
 ’Ά ν  ήξευρα ποΰ νά σ’ εΰρω ! είπε ψιθυριστά ή μαρκησία.

Είχον μεγάλην ανάγκην τοΰ νά σέ ϊδω.
”  .'Α μή έγ ώ ! Πρώτον κύτταξέ με άνάμεσ* εί; τοΰ; δύο

οφθαλμού;. Φαίνομαι ύπανδρευμένη κυρία ; Θά μέ λέγωσιν άκόμη 

δεσποσύνην.
  Αληθινά· εχει; δέν ήξεύρω τί θαρραλεώτερον* ΰφο; σο

βαρόν.
 μή ποοσθέσνίς λέξιν, εΐ δέ μή απίθανα άπ ’ τά  γέ-



—  66

λοια. ’Αμή σύ ; Γιά νά δώ ; Έσύ είσχι πάντοτε ή Ιδία. Κα* 
λημέρα, δεσποσύνη !

—  Δούλη σας, κυρία.
—  Κυρία ! Τί ώραίον όνομα ! ΛΑν κάμης φρόνιμα είς τό πρό '  

γεύμα, θά σέ ονομάσω κυρίαν είς τό έπιδόρπιον. ’Ενθυμείσαι τόν 
καιρόν δτε Ιπαίζομεν την κυρίαν ;

—■ Δέν απέχει τόσον ώστε νά τόν λησμονήσω».
—  "Ελα, δεσποσύνη, νά σέ περιφέρω είς τόν κήπον μουβ 

Νά μή πειράξης τά  άνθη ϊ
Καί ταΰτα  λέγουσα συλλέγει δράγμα ύπερμέγεθες εκ ρόδων, 

όπισθεν τών οποίων έξηφανίζετο καθ’ ολοκληρίαν.
«Ζητώ ελεος διά τόν ώραίον κηπόν σου»* έφώναξεν ή Λου

κίλλη.
—  Πρώτον μέν δέν σοι επιτρέπω νά τόν όνομάζης τόν ώραίον 

κηπόν μου. Πάντες τόν βλέπουσι, πάντες έρχονται είς αυτόν, 
εΐναι ό κήπος πάντων ! Ό  ίδικός μου ώραίος κήπος είναι εκεί 
πε'ραν, όπισθεν τοΰ τείχους τούτου. Μόνον δύο περιπατοΰσιν είς 
αύτόν’ ό 'Ροβέρτος και εγώ" σύ θά ησαι ή τρ ίτη . Έλθε, βλέ
πεις εκείνην τήν πρασίνην θύραν ; ΛΑς τρέξωμεν νά δοΰμε ποια 
θά φθάση πρώτη *»

Έπήρε δρόμον* ή Λουκίλλη τρέχει κατόπιν της καϊ μ ετ’ ο
λίγον τήν άφίνει όπίσω. Ή Κυρία Ίορδΰ φθάνουσα έξήγαγε μ ι
κρόν κλειδίον έκ τοΰ θυλακίου της καί ήνέφξε τήν θύραν.

«Τοΰτο, ειπεν, είναι ό ιδιαίτερος περίβολός μου. Α ύται αί 
φιλύραι, ών τά  άνθη εχουσι πτερά, δ ι’ ημάς μόνον άνθοΰσι. Πε- 
ριπατοΰμεν έδώ ολομόναχοι πάσαν πρωίαν πρό τής ώρας τής 
έργασίας, διότι εΐμεθα πτηνά τής πρωίας· διετήρησα τάς τής 
’Αρλάγγης εξεις μου. Έλθέ ολίγον άπ’ έδώ, ένταΰθα ό προκά- 
τοχος ιδιοκτήτης είχε κτίσει ύγρόν θεοσπήλαιον, έστρωμένον μέ 
κοχλάδια καί κογχύλια, μέ έ'να ’Απόλλωνα γύψινον έν τ φ  μέσφ 
τών βατράχων οί όποιοι ησαν παντοΰ. Ό  'Ροβε'ρτος τό έκρήμνισε 
κατά τά  τρία τέταρτα καί έφερεν έδώ τόν αέρα και τό φώς. Αύ» 
τός διέθεσε ταΰτα  τά  ερποντα φυτά, έκρέμασε ταυτας τάς α ιώ 
ρας, έγκατέστησε ταύτην τήν ώ ρχ ΐαν τράπεζαν καί τά θρονία.

’Έχει φιλοκαλίαν αγγέλου" είναι άρχιτέκτων, έπιστρωτης (tapis- 
sier) κηπουρός, είναι δτι θέλετε ! Κάθου ολίγον έπί ταυτης τής 
χλόης. ΤΑ ! 6/ι έλησμόνησα τήν νέαν έσθήτά σου* ιδού τ ί  φορώ 
έγώ κάθε πρωΐ, μέ αύτήν δύνασχι νά καθίσης δπου θέλεις. Πάμ.εί

—  Στάσου ολίγον ! Τί καλά ποΰ είναί τις  ύπό ταΰτα  τά  ώ- 
ραία δένδρα !

—  Θά έ-ανέλθωμεν μ ετ’ ολίγον διά νά γευμχτίσωμεν. Έλθε 
νά ιδης τήν οικίαν μοίς* έπειτα θά σοΰ δείξω τόν σύζυγόν μου* 
είνκι είς τό έργοστάσιον. θ ά  ίδης, Λουκίλλη μου, τ ί ώραίος δπου 
είναι ! ’Ενθυμείσαι τούς αστεϊσμούς δπου έκάμναμεν άλλοτε π ε ρ ί  
τοΰ ί ό α η χ ο ΰ  μας ; Τά ίδικόν μου ιδανικόν μ.ελαχρινός ύψηλοΰ ά -  
ναστήματος, μέ μύστακα στρημμένον καί όφρΰς μέλανας ώς με
λάνην. Λοιπόν ! αγαπητή μου ό σύζυγός μου δέν είναι τοιοΰτος 
διόλου. Δεν είναι ύψηλότερος τοΰ πατρός μου, ή κόμη του είναι 
καστανή, φέρει ώρχίονγένειον ξανθόν, μαλακόν ώς μέταξαν, διότι 
ποτέ δέν έξυρίσθη. Τώρα μοΰ φαίνεται δτι τά ιδανικόν μου ήτο 
φρικώδες, καί άν τό άπήντων καθ' όδάν ήθελον φοβηθή. Ό  'Ρο
βέρτος εΐναι γλυκύς, άβρόφρων, φιλόστοργος* κλαίει, αγαπητή μου! 
Χθες περί τό εσπέρας έκάθητο πλησίον μου* έκάμνομεν σχέδια 
καί έξέθετον τάς μικράς ιδέας μου περί τής ανατροφής τών τέ 
κνων. Με άφινε νά όμιλώ μόνο, καί έκρυπτε τήν κεφαλήν του 
είς τάς χείράς του ωσάν διά νά βλέπη εντός του. "Οτε έτελείωσα 
με έφίλησε χωρίς νά είπη τίποτε, καί ήσθάνθην έν χονδρόν δά
κρυ κυλιόμ.ενον επί τής παρειάς μ,ου.

Τί ώραίον πράγμα είναι τά  δάκρυα τοΰ άνδρός ! 'Η μααά  
μέ άγαπά πολύ, άλλά ποτέ δέν με ήγάπησε τόσον. Εκείνο τό 
όποιον δεν ήθελες πιστευσει ποτε είναι δτι πρός τούς άνδρας 
είναι ύπεοήφχνος, ψυχρός καί τρομερός κατά τινας στιγμάς. Μοί 
διηγήθησαν δτι οί έογάται μας τά παρελθόν έτος ήθέλησαν νά 
κάμουν απεργία διά νά ενεργή -ωσι τήνέξωσιν ενός ύποδιευθυντοΰ. 
"Εμχθε τήν συνωμοσίαν έγκαιρος. Υ π ήγε κατ’ εύθείαν πράς τούς 
ύποκινητάς, έν τώ  μέσφ τεσσαράκοντα ή εξήκοντα ανθρώπων στα- 
σιασάντων κατ’ αύτοΰ, καί κατώρθωσε νά χώση τούς στασιαστάς 
είς τά  παπούτσια των. Πάντες έν ι γ  οικία τόν φοβούνται πλήν



έμου. Κρύε λοιπόν έάν εχω δίκαιον νά ύπερηφανεύωμαι. Mot 
φ α ίνετα ι ώ ς  νά κυβερνώ έγώ μόνη τοΰς άνθροώπους οϊτινες τώ  
ύπακούουσι* ώ άγαπητή μου Λουκίλλη, τ ί  θαυμάσιον πράγμα 
6 έγγαμος βίος ! Τήν προτεραίαν έν ώ 3σαν δύο, τήν έπιουσαν 
μίαν μόνην ύπαρξιν άποτελοϋσι· τά  πάντα εχουσι κοινά, καί 
είναι τά  δύο ήμίση μίας και της αύτής ψυχής, συγκρατοϋνται 
ώς οί δύο Σιαμαίοι αδελφοί, οΐτινες δέν δύνανται νά χωρισθώσι 
χωρίς ν’ άποθάνωσιν. Ιδού ό κοιτών μας. .ΙΙώς σουφαίιεται; Μο< 
εξελεςε το χρώμα τοΰ τοιχοστρώματο’ς του· ώς νά ητο φόρεμά 
μου. Κυανοΰν πρός τιμήν τών κυανών οφθαλμών μου.

Καί τω ά'ντι τ ί είναι τό τοιχόστρωμα; ιματισμός δστις μας 
ενδύει μακροθεν. Σύ, μελαχρινή μου, μέ τούς μέλανας οφθαλμούς 
σου θά εχ/,ς βέβαια κοιτώνα μέ ροδόχρουν μεταξωτόν ;

Νομίζω, εϊπεν ή Λουκίλλη ρεμβάζουσα.
—  Πώς; νομίζεις! ’Αποκρίνεσαι ώς Ά γγλ ίς . Ά λ λ ά  καί |γώ 

είμαι Ά γγλ ίς  κατά τ ι.  Μή φαντάσθης δτι πάντες δύνανται νά 
είσέλθωσιν έδώ ώς είς τινα  όδόν! Έάν δέν ήσο ή Λουκίλλη δέν 
θά έκάθησο εις εκείνο τό θρονίον.»

Η Λουκίλλη δέν άπεκρίθη ποσώς. Έθεώρει μέ βλέμμα σύν- 
νουν λαμπρόν συνάθροισμα έκ τριχάπτων καί κεντημάτων, έν 
τώ  μέσφ τών οποίων δύο εύρέα προσκεφάλαια άνεπαύοντο πλη
σίον άλλήλων. Ή Ούρα ήνεώχθη καί ό Κύριος Ίορδΰς είσήλθε 
τρελούτσικα άπορρίπτων τόν άχύρινον πίλον του’ άλλ’ άμα είδε 
τήν Λουκίλλην έστάθη έκπληκτος καί έχαιρέτησε μετά σεβασμοΰ. 
Ή γυννί του έπεσεν είς τόν λαιμόν του άσυστόλως, καί τώ  είπε 
δεικνύων τήν μαρκησίαν διά χειρονομίας χαριεστάτης καί άσφα- 
λεστάτης.

«'Ροβέρτε, είναι ή Λουκίλλη!»
Αΰτη ήτο δλη ή παρουσίασις. Ό Κύριος Ίορδής τη έκαμεν 

άφελη πρόσρησιν, ητις εδείκνυεν δτι πολλάκις είχαν νά λέγωσι 
περί αύτής, καί δτι δέν τή ητο οΰτε ξένη ουτε αδιάφορος. Έκά- 
0Λ,σε, καί ή σύζυγος του εύρε τρόπον νά εισχώρηση πλησίον του.

«Δέν είναι ώραίος; είπεν είς τήν μαρκησίαν. Ά λ λ ά  πόθεν 
ερχ8**1 5 πρέπει νά έ'τρεξε· είναι βουτημένος ’στόν ιδρώτα.» Καί
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μ’ £ν κίνημά; ταχύ ώς ό λόγος έπέθεσεν Ιν μ.ανδύλιον έκ β α τ ί -  
σ τ η ς  έπί τοΰ προσώπου τοΰ νέου, δστις μάτην ήγωνίζετο ν’ ά ντ ι-  
στη. Ό Κύριος Ίορδης εγνώριζε τόν κόσμον κάλλιον της Αου- 
κίλλης, άλλά ματαίως τη έξετόξευε βλέμματα, τά  όποία προσε- 
πάθουν νά ήναι αύστηρά! ή μ.ικρά ιθαγενής τής Άρλάγγης τώ  
Ιθεσε τάς δύο χεΐράς της έ τ ί τών οφθαλμών κχί έφίλησεν άναι- 
δώς τά  κλειστά βλέφαρά του. «Μη μ ’ έπιπλ^ττης, τώ  είπεν ή 
Λουκίλλη δέν είναι ξένη, καί είναι τόσον τρελλή όσον ημείς.»

Τό ώρολόγιον έσημανε μεσημβρίαν· ήτο ή ώρα τοΰ προγεύ
ματος. "Ιϊδραμον είς τόν κήπον, καί παρεκάθισαν εύθυμοι είς 
τήν τράπεζαν υπό τάς ώραίας φιλύρας, αΐτινες εδωκαν τό ά'νο- 
μά των είς τήν πλησίον όδόν. Ούδείς υπηρέτης παρευρίσκετο εις 
τό άριστον. Έκαστος ύπηρ;τείτο μόνος καί υπηρετεί τοΰς άλ
λους. At δύο φίλαι, άνατραφεΐσαι Ιν τφ  χωρίιρ καί ξέναι πρός 
τάς έπιτηδεύσεις τής Παρισιανής άνατροφής, δέν ησαν ύδροπό- 
τιδες" έβρεξαν τά  χείλη των μέ άχυρόχρουν οίνον, τάν οποίον ό 
Κύριος Ίοοδής ύπήγε βήμ,ατά τινα  περαιτέρω καί εφερεν έκ τ ί 
νος ρύακος διαρρέοντος ΰδατος.

Ή Ούρανία θέλουσα νά διαπρεπή ό σύζυγός της, τάν ήνάγ- 
κασεν είς τό έπιδόρπιον νά τραγωδήστ). Έξέλεξεν ούτος Ιν έκ 
τών παλαιών ασμάτων τοΰ Βεραγγέρου, εί καί δέν ήτο πλέον τοΰ 
συρμοΰ ό γέρων ποιητής. ' Τά πτηνά άφυπνισθέντα έν τώ  μέσφ 
τοΰ μεσημερινοΰ ΰπνου των, συνώδευσαν εύθύμως τό άσμά 
του ψάλλοντκ ύπεράνω τής κεφαλής του. Κατόπιν έψαλε καί ή 
Λουκίλλη χωρίς νά κάμη νά τήν παρακαλέσωσι, μ.έ λέξεις δμως 
αΐτινες δέν ήσαν Ίταλικα ί. ΊΙστεΐσθησαν όπως άστεΐζονται οί 
καλής άνατροφής άνθρωποι, ώμίλησαν περί παντός πλήν τοΰ 
πλησίον καί τοΰ νέου δράματος· έγέλασαν έξ δλης καρδίας, καί 
ούδείς παρετήρησεν δτι ύπήρ^εν ολίγος πυρετός έν τη ευθυμία 
τής μαρκησίας.

Περί τάς .δύο ώρας ό Κύριος Ίορδης άπήλθεν εις τά  έργα του, 
αί δέ δύο φίλαι άνέλαβον τήν σειράν τών έκμυστηρεύσεών των. 
Ή Ούρανία ώμίλει χωρίς νά βαρυνθη καί νά παρατήρηση ότι μο
νόλογον έκαμνεν. Αί γυναίκες είναι θχυμασίως δΐωργανισμέ;αι



διά τά ; μικροσκοπικάς εργασίας- Ιξέχουσιν είς τό -.ά λεπτολο- 
γ ώ σ ιν  έ π ί τ ώ ν  ηδονώ ν κ α ί  Ί ω ν  π όνω ν τ ω ν .

Η Λουκίλλη έν συγκιννίσει, άσΟμαίνουσα, ηκουεν, έμάνθανε 
κ α ι ενίοτε ύεν ένοει. ΙΙτο ως ναυτιλλο’μενος ριφθείς ύπό της τρ ι
κυμίας είς μεμονωμε'νην τιν;* χώραν, του όποιου την γλώσσαν 
δεν έννοοϋσιν. 'Η ώρα τοϋ γεύματος έπλησίαζεν, ή Ουρανίαώμί- 
λει ακόμη ή δέ Λουκίλλη ηκουεν αύτής.

Οσον δια τα  τέκνα, ελεγεν η νεα γυνή, ελπίζομεν δτι δέν 
θ'4άργη'σουν νά έλθουν. Τά συλλογίζεσαι ένίοτε, Λουκίλλη μου ; 
ό ’έρως εχει τόν καιρόν του* τό πολϋ εικοσιν έτη ! ή. στοργή δμως 
τών τέκνων εΐναι άλλο πράγμα’ διαρκεϊ δσον καί ημείς καί 
κλείει τους οφθαλμούς μας. Τί επιθυμείς νά σοΰγίννι; υιός η κόρη >

—  Έ γώ . . .  δέν τό έσκέφθην άκο'μη.
•— Πρέπει νά τό σκεφθγίς, αγάπη μου. Έάν σϋ δέν τό συλ- 

λογισθγς τίς θά τό συλλογισθγΐ διά σέ ; Έγώ θέλω υίον. Ά κου- 
σον ολίγον τόν παράγραφον τόν όποιον έπρόσθεσα είς τάς δεήσεις 
μου. «Παναγία Παρθένε, έάν εύρίσκης τήν καρδίαν μου αρκούν
τω ς καθαράν, εύλδγησον τήν στοργήν μου, καί πρέσβευε ϊνα μα1 
δοθη υιός δν θέλω διδάξει τήν αγάπην τοΰ Θεοϋ καί τήν λατρείαν 
τοΰ άγαθοϋ, καί πάντα τά  καθήκοντα τοΰ ανθρώπου και τοΰ 
καλοΰ χριστιανού.»

Τό τελευταΐον τοϋτο άπετελείωσε τήν δυστυχή Αουκίλλην. 
Ό χείμαρρος τών δακρύων άτινα έκράτει πρό πολλού διέρρηξε τους 
φράγμούς του, καί κατέκλυσε τό ώραίον πρόσωπον της. «Κλαίεις! 
έφώ'-αξεν ή Ουρανία, σ’ έλύπησα.

—  ΤΑ ! Ουρανία, είμαι πολύ δυστυχής! Ή μητηρ μ0υ μέ 
ήνάγκασε ν’ αναχωρήσω άπό τής εσπέρας τοΰ γάμου μου, καί δέν 
εΐδον πλέον τόν σύζυγόν μου μετά τόν χορόν.

—  Τήν εσπέραν ! Μετά τόν χορόν ! θεέ τοΰ ελέους!
Αϊφνης τό πρόσωπον τής Κ. Ίορδϋ έλαβεν ε^.φρασιν σύννου*.

«Είναι προδοσία, ειπε. Δια τ ί  δεν μ,οι διηγήθης αύτό ταχύτερον* 
έπρεπε νά μοί ιό  βΐπης εύθΰς άπ ’ αρχής».

Ή Λουκίλλη τγί δ ιη^ θη  έν περιλνίψει τήν ίσ ορ’αν της.
«Πώς δέν έγραψες είς τόν σύζυγόν σου ; ήρώτησενή Ουρανία,'
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—  Τφ έγραψα.
—  Πότε ;
—  Πρό τεσσάρων ημερών.
—  Καλά λοιπόν παιδί μου, μή κλαΐς, θά ελθη άποψε».
Είς τό γεΰμα ή τράπεζα ητο κομψή, τό έστιατόριον φω

τεινόν καί εΰφρόϊυνον, α ί τελευταίαι άκτϊνες τοϋ δυοντος όλιου 
έπαιζον μέ τά  παραπετάσματα καί τά  έπίσκια (persiennes) ό 
άχυοόχρους οίνος ίμειδ ία  έν τοίς ποτηριοις, και ό Κύριος Ιορδϋ 
έθώπευε μέ βλέμμα άκτινοβόλον τό ώραίον προσωπον τής συ
ζύγου του· άλλ’ ή Ουρανία διετήοει τήν σοβαρότητα δεσποίνης 
Ρωμαίας, καί νομίζω (ό θεός νά μέ συγχώρηση) ειπεν ύ/iecc 

είς τόν σύζυγόν της.
Ή μαρκεσία άνεχώρησεν είς τας δέκα. Ή Ουρανία και ο συ* 

ζυγός της τήν συνώδευσαν είς τήν άμαςαν της. Βλέπουσα τον α
μαξηλάτην έσχεν ούτως είπεϊν αίφνιδίαν εμπνευσιν.

«Πέτρε, εΐπε μέ τόνον άδιαφορίας, ό κύριος μαρκησιος ηλθε;
—  Ναί, κυρία.
'Η μαρκησία έπεσεν είς τάς άγκάλας τής φίλης της έκπέμ- 

πουσα κραυγήν.
Τί τρέχει ; ήρώτησεν ό 'Ροβέρτος.
—  Τίποτε, άπεκρίθη ή Ουρανία.

Ε'.

Λαβών τήν έπιστολήν τής Λουκίλλης ό Γάστων Ικαμεν ό τ ι 
καί πας άλλος ήθελε κάμει είς τόν τόπον του- έφίλησε μυριάκις 
τήν υπογραφήν, καί άνεχώρησε ταχυδρομικώς είς Παρισίους. Η 
τύχη, ή'τις παίζει μέ ημάς δσον μικρόν κοράσιον μέ τάς κού
κλας του, τόν είσήγαγεν είςτόμέγαρονδ’ Ούτρεβιλλης τρ ίτηντινά  
εσπέραν, δύο έβδομάδας άκριβώς μετά τόν γάμον του. Μέ όλί- 
γην συγκατάβασιν ήδύνατο να υπόθεση οτι η πρώτη δεκαπεν
θημερία τού Ιουνίου ητο κακόν ό’νειρον, έξ ού άφυπνίζετο κατά
κοπος. Τώρα πλέον εΐχε λάβει σταθεράν άπόφασιν- ώπλίσθη μέ 
θάρρος κατά τής μητρικής δεσποτίας τής Κυρίας Βενουά, και
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ώμνυε κατά νοΰν δτι θά ύπερασπισθί] τήν περιουσίαν του μέχοις 
εσχάτων.

Μόλις εϊχεν ανοίξει τήν θυρίδα δτε ή Ιουλία έΐσήλδε Φω- 
νάζουσα.

Κ υρία! κυρία ! ό κύριος μαρκήσιος !
Ή χήρα μή γινώσκουσα δτι ή θυγάτηρ της εϊχε γράψει εις 

Άρλάγγην, ένόμισεν δτι εϊχε κερδίσει εις τό παίγνιον. Ά π ε 
κρίθη μή δυναμένη καλώς νά κρύψϊ) τήν χαράν της.

—  Τί φωνάζεις; έγώ τόν έπεριμενα.
—  Δεν τό έγνώριζον, κυρία μου* και έξ α ιτίας εκείνου ποϋ 

συνέβη πρό δύο εβδομάδων, ενόμισα δτι καλά έκαμα νά εΐπω 
δτι εϊσθε έδώ,

—  Β εβαιότατα! ύπ αγε! τρέξον! τ ί  άνακατόνεσαι;
—L- Συγγνώμην, κυρία μου’ άλλ’ ίδοΰ έκφορτόνουσι τά  πράγ

ματα τοΰ κυρίου μαρκησίο}). Θά κατοικήσνι μέ ύμάς $
—  Και ποϋ θέλεις νά κατοικήσνι ; “Ύ παγε νά φροντίσνις διά 

τα  πράγματά του.
—  Συγγνώμην, κυρία, τ.οΰ νά τά  θέσω ;
—  Ποΰ ; κουτή ποΰ εϊσαι ! είς τόν κοιτώνα της κυρίας μαρ- 

κησίας ! ‘Η θέσις τοΰ άνδρός δέν είναι πλησίον τής συζύγου του;
Ό Γάστων είσηλθε πεπασμένος έκ κονιαρτοΰ είς τό δωμά- 

τιον τής πενθεράς του, καί διά τοΰ πρώτου βλέμματος έζήτησε 
τήν άποΰσαν Λ ο υκίλλην" ή δέ Κυρία Βενουά προσηνεστέρα ή 
κατά τάς καλλίστας*ήμε'ρας άπεκρίθη είς τό βλέμμα εκείνο.

«Ζητείτε τήν Λουκίλλην ; Γ ευματίζει μέ μίαν φίλην της’ 
άλλ’ είναι ήδη αργά, θκ τήν ιδητε μετά  μίαν ώραν. Λοιπόν τέ 
λος πάντων ήλθετε ! Έναγκαλισθήτέ με γαμβρέ μου, σάς συγ- 
χωοώ.

—  Μά τήν άλήθειαν, αγαπητή μοι πενθερά, μοί κλέπτετε 
τήν πρώτην λέξιν τήν όποιαν ήθελον έγώ νά σάς αποτείνω. Είθε 
όλα τά  άδικήματά σας νά έξαλειθφώσι διά τοΰ φ ιλ  ήματος τούτου !

—  ’Εάν έπραξα αδικήματα υμείς τά  ε’ίχετε δικαιώσει δ ιάτής  
απίστευτου εκείνης μανίας άπό τήν όποιαν ίδοΰ έπί τέλους έθε- 
ρα.τεύθητε ! Νά θελετε νά ζήτε μέ τους λύκους είς τήν ήλικί«ν

σας ; 'Ομολογήσατε ότι ήτο τύφλω σιςκαί ευχαριστήσατε εκείνην 
η τις  σάς έφώτισε ! Δέν εϊσθε καλλίτερα έδώ ή άλλοΰ ; καί δυ- 
ναταί τις  νά διάγ·/ι βίον ανθρώπινον έςω τών Παρισιων ;

—  Συγγνώμην, κυρία, έγώ δέν ήλθον είς ΙΙαρισίους διά νά

κατοικήσω.
—  Και τ ί  ήλθες νά κάμνις ; διά ν’ άποθάνγ,ς ;
 Δέν θά μείνω τόσον ώστε νά νοσταλγήσω. Ηλ.θον είς Πα

ρισίους νά εύρω τήν σύζυγόν μ.ου καί νά κάμω άπαραιτΛτόν τινα  

έπίσκεψιν.
—  Σκοπεύετε νά επαναγάγητε τήν κόρην μου εις Αρλάγγην;
—  'Όσον τό δυνατόν ταχύτερον.
—  Καί θά σάς συνοδεύσνι είς εκείνην τ ί ν  λαγωφωλεαν ;
—  Νομίζω δτι οφείλει.
θ ά  τήν προστάξετε νά σάς άκολουθήσνι δυνάμει τοΰ νόμου, 

θά συνοδευθί) ό ερως σας δια δυο χωροφυλάκων ;
—  "Οχι, κυρία, ήθελον προτιμήσει νά παραιτηθώ των δ ι

καιωμάτων μου έάν έποόκειτο νά τά  διεκδικήσω ένώπιον τών 
δικαστηρίων* άλλά δέν κατηντήσαμεν έως αύτοΰ" ή Λουκίλλη 

θά μέ άκολουθήση έξ αγάπης.
—  ’Εξ αγάπης ύμών ή τής ’Αρλάγγης;
—  ’Αμφοτέρων" καί τοΰ σιδηρουργείου καί τοΰ σιδηρουργού.
—  Εϊσθε βέβαιος ;
—  Χωρίς νά καυχηθώ, ναί.
—  θ ά  τό ’ίδωμεν τοΰτο. Καί δυνάμεθα νά μάθωμεν ποια 

εϊναι ή απαραίτητος έπίσ/.εψις, ητις μετά τής θυγατρός μου 
συμμερίζεται τήν τιμήν τοΰ νά σάς έλκύσ·/] είς ΙΙαρισίους ;

—  Μή άπατάσθε" εϊναι έπίσκεψις είς ήν δέν όύνασθε να

ελθητε μετ’ έμοΰ.
—  Είς τίνος προνομιούχου βροτοΰ ;
___ ΐ£ίς "ϊού ύπουργου τών έοωτερι^^ν·
—  Τοΰ υπουργού ! Διά ποϊον λόγον ; Σπουδαίως όμιλεϊτε ;

Ά λ λ ’ έάν τό μάθωσι;
  0 ά  τό μάθωσιν. Τό συμφέρον τοΰ εργοστασίου μας απαι

τεί νά παρακαθίσω είς τό γενικόν συμβούλιον. Παρουσιάζεται

—  7 3  —



—  74

κενή θέσις, καί θέλω νχ παρακαλέσω τόν υπουργόν νά μέ δεχθη 
ώς υποψήφιον.

—  Ά λ λ ά , δυστυχής άνθρωπε, θά γίνης α ιτ ία  νά τά  χαλάσω 
μέ δλην τήν μερίδα μ α ς!

—  Δεν τά  χαλά κάνεις μέ ανθρώπους τοΰς οποίους δέν 
γνωρίζει. ’Ά ν  ήθέλετε μέ ερωτήσει περί τών πολιτικών φρονη
μάτων μου, ήθελον σάς άποκριθή δτι δε'ν είμαι τής άντιπολι-  
τεύσεως' άλλως τε ημείς οί μεγάλοι κ τημ ατία ι δέν εχομεν λό
γον νά παραπονεθώμεν" τά  πάντα ύπέρ ήμών γίνονται.

—  Τί ώραία ποΰ ε ΐπ ατ’ αυτήν τήν λέζιν" « ‘Ημείς οί μεγά
λοι κ τημ ατία ι !» Τη άληθεία θά ένόμιζε τις  δτι δ ι’ δλης σας 
τής ζωής ήστε τοιοΰτος !

—  Πώς ό'χι, κυρία μου" τοιοΰτος είμ.χι έ* τών προγόνων 
μου άπό έννεακοσίων ετών ! Γνωρίζετε πολλοΰς άρχκιοτέρους ;

—  Έάν πρόκειται νά παίξωμεν μέ τάς λε'ζεις θά δυνάμεθα 
νά όμιλώμεν χωρίς νά έννοώμ.εθα. Ακούσατε" ’Αρέσκεσθε είς 
τό νά έπ ιζητήτε τιμάς έπαρχιακάς. ’'Εστω' έν τούτοις τό σι
δηρουργείου προώδευσε καλώς άπό δεκαπενταετίας, εί καί δέν 
παρεκάθισα έγώ ποτέ είς γενικόν συμ,βούλιον. Θέλετε νά πα- 
ρουσιασθήτε ώς υπουργικός ύττοψκίφιος* νομίζω θά |/.άμνετε καλ- 
λιτερον νά ζητήσητε τάς ψήφους τών φίλων μας, οΐτινες είσί 
πλούσιοι, πολυάριθμοι και ισχυροί. ’Εν τούτοις παραβλέπω και 
τοΰτο. Βλέπεις πόσον είμαι συγγνώμών ; Σάς ένίκησα* σάς ή -  
νάγ/.ασα νά έλθητε είς Παρισίους, έπί τοΰ εδάφους μου.

—■ Είς τάν οίκον μου.
—  Αληθές. "£2 ! είσθε έκ γενετής κτηματίας' ταχέως ένερ- 

ριζώθητε! Καί δμως ήλθετε έδώ διότι σάς ήνάγκασα νά έλθητε. 
Τοΰτο είναι ή ττά  σχς' άλλά δέν θέλω νά τήν έπωφεληθώ. Θέλετε 
νά ύπογράψωμεν τήν ειρήνην ;

—  Καί μέ τάς δύο χεΐρας ! έάν ήσθε δικαία.
—  Θά ήμαι. 'Γμεις αγαπάτε τήν Άρλάγγην καί άνυπομο* 

νεϊτε νά έπιστρέψητε είς αύτήν' καί δέν θέλετε νά ζήτε έκε  ̂
άνευ τής γυναικός σας, δπερ φυσικώτατον. Θά σάς α π ο δ ώ σ ω  τήν 
Λουκίλλην διά νά τήν έπαναγχγητε είς τά έργοστάσιον.

— Αύτά καί μόνον ζητώ  καί έγώ. ’Ά ς  ύπογράψωμ,εν !
—  Σ ιαθήτε' άφ’ έτέρου έγώ άγαπώ τοΰς Παρισίους δπως 

ΰμ.εϊς αγαπάτε τό έργοστάσιον, καί τό προάστειον' δπως υμείς 
τήν Λουκίλλην. ’Εάν δέν είσέλθω μια καί καλή είς τόν μέγαν 
κόσμ,ον τετέλεσται, είμαι νεκρά.Πολΰ δυσάρεστον θάσάς ητο, εν 
ώ είσθε έδώ, δλως έ'τοιμος, νά παρουσιάσητε τήν γυναίκα σας 
είς οκτώ ή δέκα οίκους έκ τών φιλικών σας, καί να μ.άς δειζητε 
μίαν μικράν γωνίαν τοΰ έτ.ιγείου εκείνου παραδείσου, δθεν ημην 
πάντοτε άποκεκλεισμένοι έκ . . .

—  Έκ τοΰ προπατορικού αμαρτήματος ! Τοΰτο θά μοί ήτο 
πολΰ δυσάρεστον /ώρίς ποσώς νά σάς ώφελήσν). Δέν θα σάς είπω 
πλέον δτι έχω κατά τοΰ προαστείου παλαιάν μνησικακίαν η τ ι ί  
μέ απαγορεύει τοΰ \ά πατήσω πλέον εκεί' νομίζετε δτι έχετε 
άρκοΰντα δικαιώ ματα έπ’ εμοΰ ώστε ν’ άπαιτήσητε τήν λήθην 
τών αντιπαθειών μ.ου καί τήν θυσίαν τής φιλοτιμίας μ.ου. Ά λ λ α  
δύνασΟε ν’ άπαιτήσητε \ά έ-'.θέσω χάριν ύμ.ών τά μέλλον τής 
Λουκίλλης ; Τη έπιφυλάσσω μακράν τών Παρισίων ευδαιμονίαν 
μ,ετριόφρονα, ο μ α λ ή ν , άνεπίδεικτον, άθόρυβον, καίμειδιωσαν έν- 
αρμονίως. "Εχομεν, Θεοΰ εύδοκοΰντος, τριάκοντα ή τεσσαράκοντα 
έτη νά ζήσωμεν όμοΰ εντός κύκλου στενοΰ μέν άλλά μαγευτικοΰ, 
άνευ άλλων συμβάντων ή τών γενεθλίων καί τών γάμ,ων τών τ έ 
κνων μας. Τοιαύτη ευδαιμονία άρκεί είς τήν φιλοδοξίαν της, ώς 
αύτή μοί έχει είπεΐ.

Τίς δύναταί νά μέ βεβχιώστί δτι ό βίος ενός τόπου, έν ώ 
τά πάν είναι έπίδειξις καί ματαιότης δέν θχ τής διχφθείρν) τό 
πνεΰμ.* ; "Οτι οί οφθαλμοί της θαμβωθέντες· έκ τής λάμψεως 
τών πολυελαίων καί τών πολυφώτων θα δυνηθώσιν να συνηθίσω- 
σιν είς τά γλυκΰ φώς τής λυχνίας, ήτις θά φωτίζϊΐ δλας μας τας 
εσπέρας; δτι τά  ώτά της έκκωφωθέντα υπο τοΰ θορυβου τοΰ κο- 
σμου, θχ δύνωνται νά άκούωσι πάντοτε τά ; φωνάς τών δασών 
καί τήν ίδικήν μου ; κατά ταύτην τήν στιγμήν είναι άκόμη ή 
τοΰ παρελθόντος' βαρύνεται θχνασίμως έν Π αρ ισ ίο ις...

•—  Πώς τό γνωρίζετε ;
■—  Είμαι βέβαιος. Ά λ λ ά  δέν γνωρίζω έάν έντός μηνών



θά σ/.έπτηται δπως σήμερον. Άρ^εί είς χορός δπως μεταβάλνι 
τήν καρδίαν νέας γυναικός, και δέκα λεπτά  στροβίλου δύνανται 
να προξενησωσι περισσότερα·; ανατροπήν ενός σεισμού.

—  Το νομίζετε; Λοιπόν, έ'στω.'Η Λουκίλλη είναι ΐδική σας· 
διοικήσατε την κατά τό δοκοΰν. Ά λ λ ’ έγώ ! Προσέξατε καλώς: 
Γοΰτο είναι το τελεσιγραφόν μου, καί έάν τό άπορρίψητε παύω  
τάς συνάιασκεψεις ! Ί ις Θα σας έμποδίσν] νά μέ παρουσιάσατε, 
δεν λέγω εις ολον τά προάστειον, άλλά είς πέντε η εξ ο’ίκους τής 
γνωριμίας σας ;

—  "Ανευ τής συζύγου μου! Πιστεύσατέ μοι, φ ιλ τά τη , κυρία 
Βενουα, ας κρεμάσωμεν έκαστος ενα λίθον είς τάν λαιμόν καί άς 
ριφθώμεν όμοΰ εις τον ποταμόν τοΰτο δέν θά ή ναι όλιγώτερον 
φρόνιμον. ‘Όλη ή αριστοκρατία σάς γνωρίζει δπως έγνώρισε τόν 
πατέρα σας. Γνωρίζουσι τήν επίμονον φιλοδοξίαν σας" είσθε ήδη 
το παραμύθι τοΰ προαστείου* τοΰτο μοί γράφει ό βαρώνος, ή δέ 
μαρτυρία του είναι αναντίρρητος. Λέγουσιν δτι ηγοράσατε μ.έ τά  
εκατομμ,υρια σας την ευχαρίστησιν τοΰ νά πελαγοδρομ.ήτε έν τη  
υψηλή κοινωνία ρυμουλκουμένη ύπό μιας μαρκησίας. Έάν σάς 
παρουσίαζαν σήμερον θά ήρίθμουν αυριον τάς έπισ/.έψεις τάς ό
ποιας εκάμομεν, καί θά ύπελόγιζον, σχεδόν πράς λεπτόν, τά 
ποσον οπερ έκαστη μ,οί άπέφερε. Τί λέγετε είς τα ΰ τα ; Καί άν 
ησθε άρκετα νέα ώστε νά θέλητε νά πα ίςητε παρόμοιον πα ί-  
γνιον, έγω δέν είμαι αρκετά φιλόσοφος διά νά σας χρησιμεύσω 
ως συμπαίκτωρ. Αυριον αναχωρώ δ ι’ Ά ρλάγγην μ.ετά τής συζύ
γου μου* σάς προσφέρω, ώς καλός γαμβρός, μίαν θέσιν έν τώ  
οχήματι, καί τοΰτο θά είναι πάν δ τ ι ή κοινή γνώμη μοί επ ι
τρέπει νά κάμω δ ι’ ύμάς.»

Ή Κυρία Βενουά σφοδρά επεθύμησε νά έκριζώσ·/) τοΰς 
οφθαλμούς τοιούτου μοναδικού γαμβρού,άλλά κατέπιε τάν θυμόντης.

«Φίλε μου, λέγει, διηλθίτε τριάκοντα ώρας καθισμένος έν 
τώ ταχυίρομι/.ώ όχήματι, είσθε κουρασμένος^ νυστάζετε, κ α ί 
κακώς εσ*εφθην θελήσασα νά προσηλυτίσω άνθρωπον άκόμη άπό 
τό τα ξε ϊίι. θ ά  ήσθε συμβιβαστικώτερος άφ’ ου κοιμηθήτε. Πε- 
ριμεινατέ με καθήμενος έπί τούτου τοΰ ανακλίντρου, καί έπιτρέ-

ψατε νά υπάγω νά επιστατήσω διά τά  πρός άνάπαυσίν σας. Τώρα 
έπιστρέφω.»

Έςήλθε μειδιώσα καί έτρεξεν ώς θύελλα είς τάν κοιτώνα 
τής θυγατρός της. Δέν γνωρίζω εάν ηνέωξε τήν θύραν ϊί άν τήν 
έθραυσε- τόσον ή είσοδος της υπήρξε σφοδρά! "Ηρπασε βιαίως τόν 
βραχίονα τής ’Ιουλίας, ήτις έξεδίπλονε μίαν θηκην προσκεφα- 
λαίου. «Ά θλ ία , τη  είπε, τ ί  κάμνης αύτοΰ ;))

—· Ά λ λ ά , κυρία, έκεΐνο ποΰ μοι είπετε.
Ά φ η σε αύτά καί πάρε’ μου άπ ’ έδώ δλην αύτήν τήν απο

σκευήν . . .
—  Είσαι τρελλή. δέν με έκατάλαβες.
Ποΰ άκούστηκεν αύτό τά πράγμα! Τά στρώματα ενός παλλη- 

καριοΰ είς τόν κοιτώνα τής θυγατρός μου!
—  Συγγνώμην, κυρία, άλλά , .
—  Δέν έχει άλλ>ά, καί θά σέ συγχωρήσω άμα ύπακούσγς. 

Πάρτ’ τ α !  Πάρτ’ τα !
—  ’ Αλλά ποΰ, κυρία ;
—  "Οπου θέλεις’ είς τάν δρόμον, είς τήν αύλήν !
"Οχι, στάσου* είς τό δωμάτιόν μου!
—  'Η κυρία δίδει τό δωμάτιόν της ; Ά λ λ ά  ποΰ θά στρώσω- 

μεν τό κρεββάτι τής άφεντειάς σας;
—  Έδώ έπί τοΰ διβανίου τούτου, είς τά δωμάτιόν τής μαρ

κησίας. ΔιατΙ βλέπεις μ.έ απορίαν ; Μήπως ή θέσις τής μητρός 
δέν είναι πλησίον τής θυγατρός τη ς;»

Ά φήκε τήν θαλαμηπόλον είς τά έ'ργον καί τήν έ'κπληξίν της, 
καί κατέβη πάλιν λέγουσα χαμηλή τη φωνη. «Ό μαρκήσιος ήλθε 
ρ,όνον διά νά μοί δείξν) τά  δόντια του. Δέν θά τόν άφήσω νά 
κολκσθη. Θά είσέλθω είς τήν υψηλήν κοινωνίαν προς πεϊσμά του* 
ή Κυρία δέ Μαλεσΰ θά μέ βοηθήση* θχ  δείξωμεν είς αύτόν τόν 
δαιμοΜίσμένον σιδεράν δτι δέντόν έ’χομεν ανάγκην. Ά λ λ ά δ έ ν  πρέ
πει νά τόν άφήσω νά ξελογιάση τήν κόρην μου! Τήν παίρνει και 
φεύγει είς τήν Άρλάγγην καί τότε α ν τ ί ο  προάστειον.»

Τήν αύτήν στιγμήν ό Πέτρος έζήτει τήν Ούραν, ή δέ μαρ- 
κησϊα μεθύουσα ύπό χαράς, έπηδησεν ελαφρώς άπό τοΰ άναβολέως
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τής άμάξής st; τήν οικίαν. Ή Κυρία Βενουα εδραμεν εΐ; τήν αίθουσαν 
πρό αύτής* ούδέν έφοβεϊτο τόσον δσον τήν πρώτην συνέντευξίν, 
καί ήτο άπαραίτη ον το νά παρευοεθη ΐνα έμποδίση τήν πρώτην 
διάχυσιν τών νεαρώ/ εκείνων καρδιών. Έ  Λουκίλλη ένόμισεν δ τ ι 
έμελλε νά πέση εί; τά ; άγκάλα; τοΰ συζύγου τη ; άλλά τήν 
έδέχθη ή μήτηρ τη ;. «Λοιπόν ιδού ήλθε;, κοριτσάκι μου! τή 
είπε μέ τήν συνήθη εύχέοειαν τοΰ λόγου τη ;, καί μέ στοργήν μεί- 
ζονα τοΰ συνήθου;, πόσον ή'ογησα;! Πόσον ήργησε; ! "Ηρχιζον ν’ 
ανησυχώ. *Η καρδιά μου κρε'μαται άπό τρίχα δταν δέν σε αισθά
νομαι πλησίον μου. Προσφιλή; καί ώραία μου κόοη! ε ΐ; τόν κό
σμον τοΰτον μία μόνη αφιλοκερδής στοργή υπάρχει* ή τή ; μη- 
τρός πρός τήν θυγατε'ρα της.

«Πώς διήλθες τήν ήμέραν; Αισθάνεσαι κάλλιον ή έσχάτω ;;
Ίδέ, κύριε, πόσου είναι μεταβεβλημένη J Ή διαγωγή' σας τήν 
έβλαψε πολύ. "Εχει ανάγκην μεγίστης προφυλάξεως* αί σφοδρά 
συγκινήσεις τί) είναι όλόθριαι* καί αύτή ή θέα σα; τήν κάμνει 
νά ώχρια καί νά έρυθρια έν ταύτώ . ’Αλλά καί σύ ό ’ίδιος, άγα- 
πητέ μοι μαρκήσιε, ήζεύρετε δτι μοί έγίνατε αγνώριστος ; Λέ
γετε δτι ό άήρ τής Άρλάγγης σας είναι ωφέλιμος, άλλ ’ ή δψις 
δέν τό δεικνύει. Δεν είσθε πλέον ό λαμπρός εκείνος άρχων δ ’ 
Ούτρεβιλλης, ον μοι έ παρουσία σαν-χρό δύο μηνών. Πρέπει δμως 
νά λογαοιάσωμεν καί τάν κόπον. Ό  δυστυχής νέο; ! έ/.ατόν λεύ
γα ; τατυδρομικώ; χωρίς νά λάβη αναπνοήν ! Τοΰτο άρκεΐ νά \  
καταβαλη άνθρωπον ρωμαλεώτερον σοΰ. Εύτυχώς μιάς νυκτός 
ctvoc7roc'JGt̂  Οελει εττοίνορΟωσει 7»άντ&·

Εχομ&ν έδώ πλησίον εξαίρετον κλίνην ή’τις σάς περιμένει, 
εντός κοιτώνος τόν όποιον σάς παραχωρώ.

—  ’Αλλά, κυρία . .  . έψιθύρισεν μετά δειλίας ό Γάστων.
—  Δέν θέλω ενστάσεις καί τά τοιαΰτα έγώ ! τά νά θυσιάζω- 

μεν τό πάν ύπέρ τών τέκνων μας είναι ή εύτυχία ημών τών μη
τέρων. Γό κατ’ εμέ θά κοιμηθώ πολϋ καλά έπί στρατιωτικής 
κλίνης πλησίον τής άγαπητής μου Λουκίλλης, -ιής όποιας ή 
ΰγοία άπαιτεί άπασαν τήν φροντίδα μου. "Επρεπεν ήδη νά ημεθα 
πλαγιασμένοι. Ά γω μεν, ’Ενδυμίων, είπατε καλήν νύκτα εις τήν
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γυναίκά σας* φιλήσα-ε τήν χείρά της* μόί φαίνεται δτι δέν τήν 
ύποδέχεσθε αρκετά καλώς.

Ουτε ό Γάστων, ούτε ή Λουκίλλη ήπατήθησαν ώς πρός τάν 
σκοπόν τοΰ λόγου τούτου, άλλ’ έγένοντο θύματα αύτοΰ* ή ά- 
ναίδεια επιτυγχάνει σχεδόν πάντοτε έπί τών νέων, διότι τρόπον 
τ ινά  αίσχύνονται ν’ άναιρέσωσι τά ψεύδος. Έν τι] περιπτώσει 
ταύτη  άλλο είδος αιδημοσύνης παρέλυε τό θάρρος τής Λουκίλ
λης καί τοΰ Γάστώνος.

Αί εύθείαι καρδία ιτω ν Ινόμισαν δτι θά παρεβίαζαν τούς κα
νόνας τής αΐδού; εάν περιεφρόνουν τήν άντενέργειαν τής Κυρίας 
Βενουά. Καί αύτάς ό Γάστων, μεθ’ δλας τάς ζωηράς άποφάσεις 
τάς όποιας είχε λάβει, δέν έτόλμησε νά κάμη χρήσιν τών δ ι
καιωμάτων του, καί νά έπικαλεσθν) τά  αισθήματα τής συζύγου 
του* έφάνη τόσον δειλό; δσον ή Λουκίλλη, καί ίσως πιρισσότερον. 
'Οποία δή.τοτε καί άν ή ή τόλμη ήν άποδίδουσιν είς τό φΰλόν 
μας, οί εύγενείς τήν καρδίαν stvat δειλώτεροι τών νεανίδων έν 
τώ  ϊρω τι. Άρκεΐ τρίτου τινός ή παρουσία διά νά παγώση τόν λό
γον επί τών χειλέων των, καί περιορίση εις τά  βάθη τής καρ
δίας των τά ύπερεκχειλίζον αίσθημά των.

'II Κυοία Βενουά είχεν έζυφάνει σχέδιον έπιθέσεως, δπερ ού- 
δόλως ήθελεν έπ ιτύχει άν τής ισχύος ήν I έκτητο έπ ί τής θυ- 
γατρός της, πρό πάντων δέ άνευ τής ύπερηφάνου αιδημοσύνης 
τοΰ Γάστώνος. Δι’ δλης τής εβδομάδας κατώρθωσε νά κρατ-?) κε- 
χωρισμένα δύο συλλατρευόμενα οντα, άνήκοντα άλλήλοις, καί 
συγγευματίζοντα πάσαν εσπέραν. 'Ο θόρυβος δν μετεχερείσθη διά 
νά ζαλίση τήν θυγατέρα της, καί ή άναίδεια αύτής ΐνα  φοβήση 
τόν γαμβρόν της είναι ανυπολόγιστα. Πασαν ήμέραν έμηχανάτο 
πρόφασιν νέαν ϊνα παρασύρη τήν Αουκίλλην είς τούς Παρισίους 
καί ν’ άφίση τόν Γάστωνα έν τν) οικία. Προσεκολλάτο εί; τήν 
θυγατέρα της, καί δέν τήν άφινεν εί μή δταν ούδένα είχε φόβον 
άτιόντος τοΰ Γάστώνος. Βλέπων τόν ζήλον καί τήν επιμονήν της, 
ήθελες είπεϊν δτι ήτο έζ εκείνων τών ζηλοτύπων μητέρων α ΐ- 
τινες δεν δύνανται ν’ άποφασίσωσιν νά συμμ.ερισθώσι τήν θυγα
τέρα των μετά τοϋ συζύγου.



*H αρχική ιδέα της ήτο άπλώς νά τιμωρήση τον γαμβρόν τή? 
κα ι νά τόν ποτίζτι τάς πικρίας δυστυχούς έρωτος. 'Η επ ιτυχία τών 
ύτολογισμών της τή έδωκεν επομένως όλίγην ελπίδα* εσυλλο- 
γίσθη ότι ό Γάστων |πί τέλους ήθελεν ομολογήσει τήν ή τ 
τάν του καί ήθελεν αύθορμήτως προτείνει νά τήν είσαγάγη είς 
τήν κοινωνίαν, Ά λ λ ’ ό μαρκήσιος ύπέφερε τήν χηρείαν του έν 
υπομονή. "Εγραφεν εις τήν Λουκίλλην καί ελάμβανε παρ’ αύτής 
γραμμάτια κλοπιμαίως καί συνύφαινε μετ’ αύτής σχέδιον δρα- 
πετεύσεως. Χάρις είς τήν έπαγρύπνησιν τής Κυρίας Βενουά, οί 
δύο οδτοι σύζυγοι κατήντησκν νά καταφύγωσιν είς στρατηγή
ματα μαθηταρίων. Ό  έρως των, χωρίς ν’ άποβάλν) τίποτε έκ 
τοΰ θάρρους καί τής γαλήνης του, εϊχεν αποκτήσει τό σφοδρόν 
θέλγητρον νομίμου πάθους. Έ  καθημερινή τυπικο'της τοΰ χειρο
φιλήματος, έγκεκριμένη καί προδρευομένη ύπό τής πενθεράς, 
εκάλυπτε τήν άνταλλαγήν τής αλληλογραφίας εκείνης ·?,ν ή Κυ
ρία Βενουά δεν άνεκάλυψε ποτέ.

Βαρυνθεΐσα έπί τέλους νά περιμένν) άνωφελώς τόν προσηλυ
τισμόν τοΰ γαμβρού της, έπέστρεψεν είς τά  πρώτα σχέδιά της 
καί έστρεψε τά  βλέμματα πρός τήν Κυρίαν Μαλεσΰ. Είχε μάθει 
παρά τής ραπτρίας της ότι ή Μαρκησία δε Κρουά Μωγάρ έμελλε 
νάδώσ/ι χορόν έν τώκήπω αύτής διά τήν επέτειον τοΰ γάμου της. 
"Απασα ή έν Παρισίοις εύρισκομένη αριστοκρατία ήθελεν εύρεθή 
έ/.εΐ συγκεκλημένη, διότι τή 2 2  Ιουνίου σπανίως δίδονται χοροί’ 
καί δταν εύρη τις  εύκαιοίαν νά χορεύστι ύπό σκηνήν δράττετα ι 
αύτής. Κ ατ’ εύτυχή συγκυρίαν 6 Γάστων είχε λάβει άδειαν νά 
παοουσιασθή είς τοΰ ύπουργοΰ τή 21 ώρα ένδεκάττι τής πρωίας. 
Ή χήρα έπωφελουμένη τής αναγκαίας ταύτης απουσίας τοΰ γ α μ 
βρού της ΐνα άφήσ/) τήν Λουκίλλην έν τή οικία, έ'δρκμεν είς τής 
γραίας κομήσσης.

«Κυρία, τή είπεν άποτόμως, μοί οφείλετε οκτώ χιλιάδας 
φράγκων ή ώς έγγιστα . . .

—  'Ορίστε; ήρώτησεν ή κόμησσα, ή'τις σπανίως ήκουσεν έκ 
τοΰ ώτός τούτου.

—  Δέν έρχομαι ούτε νά σάς τά ζητήσω, ούτε νά σάς ονειδίσω.

—  8 0  —

)



Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

'II της Γαλλικής γλώασης ειδική ήμών σχολή με- 
τετέΟη άρχομένου ήδη τοϋ σχολικού έτους είς το έμπο- 
ρικόν Λύκειον τοΰ Κυρίου II. Άντωνιάδου, δπου γίνον
ται μαθητών έγγραφα! καΟ έκάστην παλαιών τε καί 
νέων.

Καταρτίζονται ώς καί προτερον τάξεις δύο Ιναλλάξ  
άνά τρεις ώρας τής έβδομάδος, άρχομεναι άπο τής δ11'' 
0)ρας μ. μ.

Δίδακτρα προκαταβλητέα Εραχ. νέαι 1 0  κατά μήνα.

Λ . .  Ί Ιλ ιά « 5 γ }ς  Ι ί ε ϊ ά ν ο ς  
Λ Ι. Κ ο ν τ ά π ο υ λ ο ; .

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ό ρ  i  C ε ζ a  ι

Ati τους έν τω εβωτε ι̂χω . . . .  ζρ. ν. 2* 
» » έξωτερεκω . . . .  » « ο


