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Ααμβάνομεν τήν τιμήν νά ειδοποιήσωυ,ε/ 
τού; αξιότιμους άναγνώστας ημών, δτι, όστις 
ήθελε κρατήσει, τον πρώτον αριθμόν τού δευτέ
ρου ετου;, θεωρηθήσεται ώς τακτικό; συνδρο-
(ίητής ημών. 

Ή πολύκροτες επιστολή, ήν ό αείμνηστος 
Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανό; έπέστειλε 
προς την Α. Π. τον Άρχιεπίσκοπον Ζακύνθου 
χ. Διονύσιον Λάταν, 'έχει ώς εξής: 

1ΔΕΑΙ ΠΕΡΙ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΑΟΞΩ ΕΛΑΗΝ. ΕΚΚΑΗΪΙ^ 

Προσφι.ΙέσΓατί μοι συνάύ$^ψ$ ! 

Δεν ηύτύ'χησα νά γνωρίσω υμάς προσωπι-
χώς, άλλα γινώσκω υμάς έκ των έργων, καΐ 
ουδέν κωλύει νά διακοινώσω ΰμϊν τάς σκέψεις 
μου έπι σπουδαιότατου ζητήματος. Πρώτιστα 
επαινώ υμών τους υπέρ της Ορθοδόξου καΐ εθνι

κής ημών ΙΙίστεω; διηνεκείς και εύπροα'.ρέτους 
αγώνας - φρονώ δμω; δτι θά άπο^ώτ'. μάλλον 
καρποβόρΉ, εάν εκ συνϊννοήσ-ω; μ&τ άλλων 
ειλικρινών χριστιανών, εκ τε τον Κλήρου καΐ 
τών πολιτικών ανδρών, τεθή ώ; αφετηρία βάσις 
τις ή άρ/ή τών αγώνων τούτων -'έα, και άνα-
γνωρισθή ή ανάγκη τής επιδιώξεως τού θείου 
σκοπού δ'.ά νέων μέσων" ο-.ότι, πιστεύω, δτι 
ούδε'ις δύναιαι εΰσυνειδήτως νά άονηθΛ,, δτι υπό 
τά; παρούσας συνθήκας ματαιοπο^ούσι πάντες 
οί αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα κατά τήν πα-
ρούσαν έποχήν* φοβούμαι δέ δτι και έν τω 
μέλλοντι. 

Πάντες παρατηρούμε; μετά βαουαλγούσης 
καοδίας, δτι τά άνια τού Υψίσιου σκηνώματα 
κατά τάς ημέρας τών κοινών προσ:υ-/ώ; είναι 
κενά, και όσημέραι κενούνται ετι μάλλον. Ο 
Μ. Βασίλειος δέν θά εύρισκε λέξεις νά θρηνήση 
τήν τηλικαύτην κενότητα τών Ναών τής νυν 
έπογής. Εσχημάτισ* δέ πεποίθησιν, δτι ή 
φωνή ημών εΐναι και θά ήνοι φωνή βοώντος έν 
τή έρήμφ, έφ δσον δεν άρωμεν τά αίτια τοΰ 
φαινομένου τούτου, ών τά ζυριώτερα κατ έμέ 
είναι: 
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4] Η μακρότης των ακολουθιών μα;, χαΐ 
2] Τοόχληρδτατον ΰφος των ψαλτών μας. 
Βεβαίως ούδεμίαν ύπέχομεν αίτίαν δια το 

πρώτον, αλλά διά το δεύτερον ύπέχομεν πάντες 
και πταίουσι και αί περιστάσεις αί πολιτικαΐ 
τού Εθνους ημών του πολύπαθους. Τ6 πολύ του 
χριστιανικού μας πληρώματος έστερεϊτο τών 
μέσων της εκπαιδεύσεως τών τέκνων αυτού, και 
κατ' αρχάς μεν δέν ιρσθάνετο την ανάγκην, 
αλλ άργότερον έπεθύμησε παιδείας, καί εύρε 
πρόχειρα μέσα τους πόρους τών Εκκλησιών καί 
Μοναστηριών" οί δέ διέποντες τά της Εκκλη
σίας, άξΐ'-παίνως φερόμενοι τότε, δέν άντέστη-
σαν, διότι ουδέν υπήρχε τό μάλλον κατεπείγον 
έθνικ&ν έργον' ή θρησκευτικότης τού λαού I— 
β ά δ ιζ ε ν ά φ ε α υ τ ή ς ούδένα διατρέχουσα 
κίνδυνον' αλλά με την πρόοδον τού χρόνου οί έκ 
τού λαού προέκοπτον εις παιδείαν, ό δέ πολύς 
Κλήρος έστρατολογεΐτο έκ τών αγραμμάτων, 
χα'. ο>ς έκ τούτου ήρξατο περιφοόνησις τών 
γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν ο ) ν μας προς τους άγραμ 
μάτου; λειτουργούς το κατ αρχάς - βραδύτερων 
δέ ή περιφρόνησις αΰτη έξηπλώθη μέχρι τού 
επαγγέλματος αυτών, και έτι βραδΰτερον μέχρι 
τού έργου αυτών, ήτοι τών ιερών Ακολουθιών, 
άς αάνεγίνωσκον μή γινώσκοντες» · βαθμηδόν 
τό κάκιστον τούτο παράδειγμα έπέδρασεν έπ'ι 
τού πολλού λαού" και ιδού κατ έμέ πόθεν ή 
θρησκευτική αδιαφορία. Καιρό; λοιπόν νά άπο-
πειραθώμεν τήν άρσιν τών αιτίων, ήτοι δέον τά 
τών Ναών εισοδήματα (παρ ήμϊν δέ χα'. τά 
τών δημευθέντων Μοναστηριών) νά χρησιμο-
ποιηθώσι προς τον κυριώτατον αυτών έξ αρχής 
σκοπόν, εις τήν αξιοπρεπή διατήρησιν τών 
Ιερέων καί ψαλτών ύποβοηθούντων, δπου α 

νάγκη, και. τών έκκλησιαζομένων. Τούτο θά 
έφελκύση ανθρώπους τυχόντας στοιχειώδους 
τινός τουλάχιστον παιδεύσεως, δπως ασπασθώ· 
σι τό ύψηλόν έργον τής ίερωσύνης, καί τότε θά 
λείψη βαθμηδόν ή προς τους λειτουργούς περι-
φρόνησις, ως και ή συνέπεια αυτής, ή προς 
τάς Ακολουθίας ψυχρότης" δπως δέ διευκολυνθη 
ή μεταβολή αΰτη, ανάγκη νά συντομευθούν καί 
αί μακραί μας άκολουθίαι, Δέν λέγω τι περί 

τής εκπαιδεύσεως τού Κλήρου, δι ότι υμεϊς μέν 
έχετε τά; ιερατικά; Σχολά; καί τήν Ριζάρειον, 
παρά δέ τοις έξω Ελλησιν ήμϊν αρκεί ή έν 
τοις κοινοί; Σχολείοις παίδευσις, διά νά μείν$ 
πάντοτε ό Κλήρος ηνωμένος μετά τού λαού" δέν 
συμφέρει ήυ,ΐν εθνικώς ή σύστασις σ ε μ ι ν α-
ρ ί ω ν, ώς τά παρά τοις Δυτικοΐς. 

Πρέπει δέ νά προσθέσω, δτι λέγων μέσα πρός 
αξιοπρεπή διατήρησιν τών Ιερέων (τών πόλεων 
κατ αρχάς) εννοώ μισθοδοσίαν επαρκούσαν καί 
εις οΐκογενειάρχην Ιερέα, διότι δι αυτού τού 
μέσου θά λείψη και άλλο μέγα έμπόδιον δι εύ-
παιδεύτους και τιμίου; ανθρώπου; εί; τό νά 
άσπασθώσι τό έργο/ τού Ιερέω;, ήτοι ή άγα-
υία. Οί τών χωρίων Ελληνες Ιερείς είναι ήδη 
έγγαμοι, ζώσι δέ αξιοπρεπώς ώς χ ω ρ ι κ ο ί , 
εργαζόμενοι καί τά χτήματα των" άρκεϊ πρός 
τούτο οί Ά ρ χ ι ε ρ ε ϊ ς νά μή χειροτονώσιν 
άνευ απολύτου ανάγκης ανθρώπους ακτήμονας. 
"Ανάγκη επείγουσα νά έλαττώσωμεν καί τάς 
μακρά; νηστείας, δι' ων τό πνεύμα τών παρ
ελθόντων αιώνων εις ουδέν λογιζόμενον τήν 
έπί -ν ης ζωήν ύπερεπλήρωσε τόν ένιαυτόν. 

Οί έν ταϊς πόλεσιν άνθρωποι από δεκαετη
ρίδων έπαυσαν νηστεύοντες, πλήν ολίγων ε
ξαιρέσεων" ήδη δέ προέβησαν καί εις περιφρο-
νητικάς καί σαρκαστικάς κρίσεις επί τών νη
στειών" ό απλούς δέ λαός τών χωρίων άκούων 
τους επισκεπτόμενους τά χωρία των πολίτας 
(ύπαλ) ήλους κτλ.), ους θεωρεί φ ω σ τ ή ρ α ς 
μόνον διότι είναι πολΐται, ή καί μόνον διότι 
ενεδύθησαν εύρωπαϊστί, καί βλέπων αυτούς 
κρεωφαγούντας κατά τάς νηστησίμους ημέρας, 
απομιμείται αυτούς όσημέραι περισσότερον. 
Καί αυτό μέν καθ' εαυτό τό πράγμα, κατά τάς 
αρχάς τού αληθούς χριστιανισμού, δέν είναι 
μέγα κακόν άλλα διά τούς απλοϊκούς ανθρώπους 
ή παράβασις αΰτη χρησιμεύει ώς αιτία θανατη
φόρων μιασμάτων, οΰτως ειπείν* διότι οί άν
θρωποι ούτοι σκέπτονται οΰτωσίν: ό Πνευματι
κός μου μέ έτιμώρει μή νηστεύοντα, σχεδόν 
δσον χαί τόν κλέπτη ν παρέβη ν αυτό καί ουδέν 
έπϊθον επείσθην δέ έκ παραδειγμάτων καί λό
γων π ρ ο κ ο μ μ έ ν ω ν ανθρώπων, δτι δέν 
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είναι τίποτε, ά ρ α λ ο ι π ό ν καί τά άλλα 
πράγματα, από τά όποια μέ εμποδίζει ό μή 
π ρ ο κ ο μ μ έ ν ο ς Πνευματικός μου, δέν αξί
ζουν̂  περισσότερον από τήν νηστείαν. Καί ό 
μέγας δέ αριθμός τών εορτών ανάγκη νά έλατ-
τωΟφ, διότιό άποχειροβίωτος λαός μας οΰ μόνον 
αργεί πολλάς ημέρας τού έτους, αλλά καταδα-
παν$ καί τό προ'ίόν τής εργασίας τών εργασί
μων του ήμερων. 

Τοσαύτα, φίλη κορυφή, προ; τό παρόν. 
Δέν μοι επιτρέπει.τό έκτάκτω; δ'. Αρχιε

ρέα πολυάσχολον νά προβώ εΐ; λεπτομέρεια; 
περί τού καταλληλότερου (κατά τήν ταπεινήν 
μου γνώμη ν) τρόπου τής άνευ σκανδάλου ε ί σα-
γ ω γ ή ς τ ή ς μεταρρυθμίσεως ταύτης" έχετε 
ΰμεϊς περισσότερον χρόνον, καί είσθε εντριβής 
περί τά ίερά ημών βιβλία, εξ ων θά άντληθώσι 
τά επιχειρήματα, ατινα θά έφησυχάσωσι τάς 
θρησκευτικά; συνειδήσεις τού λαού μας κατά 
τήν μεταρρύθμισιν ταύτην. Δύναται νά ληφθή 
υπ' όψιν ή συνήθεια τής Δυτικής Εκκλησίας 
ώς πρός τάς νηστείας, άλ.λά δέν θεωρώ συμφέ
ρον νά έξομοιώσωμεν τά ημέτερα πρός τά εκεί
νων. Προ τής προσδοκώμενης εθνικής αποκα
ταστάσεως τού δλου Ελληνισμού ^συμφέρει να 
Εχωμεν δσον τό δυνατόν πλείονα; διαφοράς έν 
τή εξωτερική λατρεία πρός πάντας τούς α λ λ ο 
εθνείς χριστιανούς. 

Μελετήσατε, παρακαλώ, τό θέμα αυτό καθ' 
εαυτό, θεωρούντες τά γραφόμενά μου ώς άπλήν 
νύξιν, καί εύαρεστήθητε νά μοι διακοινώσητε 
τί φρονείτε περί τούτου, πριν ή φέρητε τό ζ ή 
τημα εις τήν δημοσιογραφίαν. θέτω δέ έμαυ-
τόν εις τήν διεύθυνσίν σας, έάν, άσπασθέντες 
τήν πρότασίν μου κατ αρχήν, θεωρήσητε ά-
ναγχαϊον νά συντελέσω κάγώ είς τήν πρόσλη-
ψιν συνεργατών έν Αθήναις, διότι ή πρωτοβου
λία εκείθεν πρέπει νά ελθη" δι' αυτό καί δέν 
ώμίλησα εισέτι περί τούτου ουδέ ποός τούς εν
ταύθα συναδέλφου; μου. Μετά τάς Αθήνας θά 
βολιδοσκοπήσωμεν τήν Κωνσταντινούπολις 
'Εντη Μητρ. Λάρνακος, 1 3 Αύγ. 1 8 8 6 . 

Ό έν Χριστώ υπεραγαπών αδελφός 
+ Ο Κιτίου Κ υ π ρ ι α ν ό ς . 

Ο Α Π Ο Κ Ε Φ Λ Λ Ι Χ Τ Η Χ 

(Συνέπεια "Se πριηγ <ρυ\λχδ'.ον.) 

XXVII 

Είς ti¡r ¿táxgiatr r&r κυμάτων. 

Ό Ραούλ παρετήρησεν είς τούς οφθαλμούς 
τής μαρκησίας τόν τρόμον, δν ούτος τή έπροξέ-
νησε. 

— Τί έχετε, Μαρία; ήρώτησεν ούτο-. 
— Καί σεΐο Ραούλ; 
— Ουδέν απολύτως. 
— Μή αποφεύγετε, ομολογήσατε το, θέλετε 

νά άποθίνητε' 
— Έ γ ώ ! 
— Ω! καταλαμβάνω τά πάντη. 
— Ί ρομάζετε άδίκω;. 
— Έγώ άφίεμαι εί; σά;. 
— 'Αλλά, φίλτάτη Μαρία... 
— Πρός τί άρνεΐσθε" 
Ή μαρκησία διετέλει έν αγωνία τό πυρ 

μετεδίδετο πανταχού" άλλ' ό Ραούλ έμενεν α 
παθής. 

•Π απάθεια αΰτη προέδιδεν άπόφασιν σταθε-
οάν καί άμετάτρεπτον τού Ραούλ, καί ή μαρ
κησία ένόμισεν δτι έμάντευσε τό σχέδ'.όν του. 

— θέλετε νά έκδικηθήτε διά τήν άρνησίν 
μου, είπεν αΰτη" οί σάκκοι ούτοι δέν είναι παρά 
πρόφασις άπλή. 

Καί μετά περιφρονήσεως προσέθηκε" 
— Πώς είναι δυνατόν νά σωθ^ τις εντός 

αυτών! 
Ή μαρκησία προσήλωσε τά βλέμματα της 

επί τού Ραούλ, καί ειπεν αύτώ' 
— Δέν φοβεΐσθε τόν θάνατον, ή υπεροψία 

σας είναι άπειρος, μέ αγαπάτε;... 
— Αναμφιβόλως. 
— Δέν θέλετε νά ζ/σητε μετ έμού χωρ'-ί 

νά κύψω υπό ζυγόν άτιμωτιχόν; 
— Ω! άπήντησεν ό Ραοίλ. 
— Ναι , άτιμωτιχόν. Ες άλ)ου, διακαής 

έρως σας κατατρώγει... 
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— Κρατώ εμαυτού. 
— Μή ψεύδεσθε. 
— Δεν ψεύδομαι. 
— Ψεύδίσθε, σας λέγω! Απεφασίσατε να 

θέσητε το πύρ έν τω πλοίψ, νά με κρατήσητε 
ενταύθα, και νά άποθάνωμεν όμοΰ. 

— Περιμείνατε, είπεν ó Ραούλ, θά σας α

παντήσω. 
Και ó Ραούλ άγανακτών έπι ταϊς υπονοίαις 

ταύταις, άνεβίβασεν εις το κατάστρωμα τά δύο 
βαρέλια, προσέδετεν αυτά και έπανήλθεν δ'πως 
παραλαβή τήν μαρκησίαν. 

— Εάν έκάθησα, είπε, προσκάλεσα ς υμάς 
νά όμιλήσωμεν, έπραξα τούτο διότι έπρεπε νά 
δοθή καινός εις τήν σχεδίαν έκείνην δπως άπο-
μακρυνθή, άλλως, εάν μάς έβλεπον οί έν αύτη 
θά ήρχοντο νά μάς παραλάβωσιν. 

— Αλλά θά ήτο φρόνιμον τούτο. 
— "Ορκίζομαι ΰμίν δτι ή σχεδία δέν έχει 

ή 1 0 τοις θ]θ μόλις ελπίδα νά φθάση εις τήν 
ξηρά ν 

— Καλλίτερον τούτο τής τι,χης ήτις ά α -
μένει ήμά;. 

— Mapía, εγκαταλείψατε τάς ιδέας αύτάς. 
Ύμείς έχομεν ελπίδα 1 0 0 κατά 10 μόνον! 

Και έγονάτισε πρό αυτής. 
— Αφρων είσθε! είπεν, έ·^ουσα τοιαύτας 

ιδέας. 
— Αλλ ομιλείτε λοιπόν σπουδαίως; 
Ούτος πεοιεπτύχθη αυτήν. 
— Τίς σάς ένέβαλε τάς υποψίας ταύτας; 
— Ή μενάλη άπάθίΐά σας. 
— Επρεπε λοιπόν νά τά χάσω; 
— Οχι, άλλα ενφ το'.αύτη υπάρχει τρικυ

μία, ή θάλασσα μαίνεται ΰπδ τους πόδας μας, 
πέριξ δ ημών άνάπτει το πυρ, σεις δέν φαίνε-
σθε συγκεκινημένος. 

— Ακριβή μου φίλη, είμαι εΐθισμένος εις 
τούς αληθείς κινδύνους και ó παρών είνε μηδέν. 

Εξήγαγε τδ ώρολόγιόν του. 
— Ειδον καιόμενα δύο πλοία, και γνωρίζω 

τάς πυρχάίάς τής θαλάσσης. 
Αΰτη τον παρετήρει μετά θαυμασμού. 
— Ώ ς νά έλεγε τις, είπεν αΰτη, δτι πρό

κειται περί απλούστατου πράγματος. 
ΚαΙ μειδιώσα προσέθηκεν' 
— Έ γ ώ , ώς έν παραδείγματι, δέν ήμην 

περισσότερον ανήσυχος, ^δτε, βλέπουσα κόσμη
μα τι, έλεγον τφ κυρίω Δέ Νουμέζ- «Τούτο 
πρέπει ν' άξίζη εκατόν χιλιάδας φράγκων, το 
γνωρίζω! » 

Ό Ραούλ έμειδίασε και ούτος. 
— Μάθετε, είπεν ούτος, δτι ή θέσιςεΐς τά 

οπίσω θά ήναι ανεκτή έπ'ι τρεις τουλάχιστον 
ώρας ακόμη. 

Και δεικνύων το ώρολόγιόν του, 
— θά ίδητε. προσέθηκεν, δτι ή πρόρρησίς 

μου έτεται ακριβής. Ας καθήσωμεν. Ιδού έν 
τούτοι; ώραΐον θέαμα, ή θάλασσα έξήντλησε 
τήν μανίαν της, το κύμα δέν θά μάς έγγίση 
πλέον. 

Και όδηγήσας τήν νεαράν γυναίκα νά καθή-
ση επί τίνος ξύλου, 

— Ακριβή μου, Μαρία, είπεν, ειδον έκα-
τοντάκις πρόσωπον προς πρόσωπον τον θάνατον 
δστίς μέ ήγγισε δια τού δακτύλου του. Διαβε-
βαιώ υμάς, δ:ι εις τάς περιστάσεις ταύτας ή 
καρδία μου δέν πάλλει ούδ ενα παλμόν πλειό-
τερον του συνήθους. 

— Είσθε λοιπόν έκ σιδήρου. 
— Είμαι σιδηρούς. 

Έ γ ώ , φοβούμαι! 
— θά σάς κaθησuyáσω. Ουδέποτε, είπε, 

δεικνύων αυτή τά βαρέλια, ειδον βυτίον πε-
φραγμένον νά βυθισθή εις τά ΰδατα. 

— Προ δέκα ετών, προσέθηκεν έναυάγησα. 
— 'Εναυαγήσατε λοιπόν συχνά; ήρώτησεν 

ή μαρκησία. 
— Ενδεκα ή δώδεκα φοράς. Τότε εγεινα ό 

εφευρέτης τών ρυσιναυαγών τούτων, κατασκευά-
σας δμοιον, δι' ού ήδυνήθην νά σωθώ. Τά δύο 
τρίτα τού βαρελιού περίπου βυθίζονται εντός 
τής θαλάσσης. 

— Κα'ι πλέον όχι ; 
— Οχι, υποχωρεί εις τδ κύμα, αναβαίνει 

και καταβαίνει, άλλ' ουδέποτε βυθίζεται όλο-
σχερώς. 

Ή μαρκησία καθησύχσζεν. 
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— Είλικρινώς σάς λέγω, είπεν αυτη, θε
ραπεύετε τήν δειλίαν μου καΐ ήρχισα νά ελπί
ζω. Εάν ό σύζυγος μου δέν άπέθνησκε κατα
λείπω·/ μοι βαθεΐαν θλίψιν, θά εΰρισκον τδ 
μέλλον ευαοεστον. 

— Ω! άπήντησεν ό Ραούλ, προφυλαχθήτε 
— Απδ τ ί ; 

— Μή λαμβάνετε τδ πράγμα ΰπδ σπουδαίαν 
έποψιν και θλίβεσθε τόιον, διότι έχετε α ν ά γ 
κην ήσυγίας πνεύματος και θάρρους. 

— Διατί δέν καταβαίνομεν; 
— Δέν παρατηρείτε δτι διοικώ τδ πλοϊον 

και προχωρούμεν. 
— Τώ δντι! 

— Πλέομεν προς τήν Αφρικήν, και τούτο 
είναι κέρδος. 

Έ ν τούτοις τδ μέσον τού καταστρώματος 
είχεν άποτεφρωθή και αί φλόγες καθίσταντο 
οχληραί. 

Ό Ραούλ κατέβη και επανήλθε φέρων δύο 
δέσμας καΐ δύο άλεξιβρόχια. 

— Ολίγου δ:ϊν έλησμάνουν ταύτα, είπεν. 
Ή μαρκητία έγέλα ελευθέρως. 
— Πώς! άλεξιβρόχια; ήρώτησεν. 
— Χρησιμεύουσιν, άπήντησεν ούτος. Ό ή 

λιος θά μάς ενόχληση πολύ και ή δρόσος επίσης. 
' Η πυρκα'ίά ηΰξανεν 
— Είνε καιρός, είπεν ό Ραούλ. 
Και περ'.έβαλεν ό ίδιος διά τού σάκκου μετά 

προφυλάξεω; τδ λεπτοφυές εκείνο σώμα, δπερ 
έψαυε διά τών τρεμουσών χειρών του' εκείνη 
δέ άφινεν αϋτδν ελεύθερον, ριγώσα κατά τήν 
συνάφειαν τών θερμών αυτού χειρών. 

Οτε δέ τά πάντα ήτοιμάσθησαν, κατεβίβασεν 
αύτ/,ν εις τήν θάλασσαν, ταρασσομένην έτι 
τοσούτον σφοδρώς, ώστε ή μαρκησία εξέφερε 
τρομεράν κραυγήν, άμα ήγγισε τδ ΰδωρ μεταξύ 
δύο υπερμεγεθών κυμάτων. 

— θάρρος! έκραξεν αύτη ό Ραούλ. 
ΚαΙ είσήλθεν αμέσως εις τδ έτερον βαρέ-

λιον, υψωσεν αύτδ διά τίνος σχοινίου έξηρτη— 
μένου έκ τροχιλέας και ώλίσθησεν ολίγον κατ' 
ολίγο/ εις τά ύδατα. 

Τούτου γενομένου κατέλιπε τδ σχοινίον χαί 

διά τής κώπης, ήν μεθ εαυτού έφερε, προσήγ-
γισε μετ' ολίγον τδ έτερον βαρέλιον. 

' Η μαρκησία είχε λιποθυμήσει. 
' Ο Ραούλ προσέδεσε στερεώς τά βαρέλια και 

λαβών εις τούς βραχίονας του τήν Μαρίαν λι
ποθυμούσαν έτι, κατεφίλει αυτήν. Οτε δέ αΰτη 
ανέκτησε τάς αισθήσεις της, 

— Μαρία, τή ειπεν, ακριβή μου Μαρία, 
ίδε πώς ή γυνή διά τής φύσεως της υπόκειται 
τ ψ άνδρί. 

— Διατί; είπεν αΰτη. 
— Διά τδ μηδέν λειποθυμείτε. 
— Άληθώςΐ άπήντησεν αΰτη. 
Και ώμολόγησε τούτο χωρίς νά άμφιβάλλη 

ποσώς πού ούτος ήθελε νά φθάση· άλλ ό Ραούλ 
δέν έπέμεινεν. 

Επλεον επί τινα χρόνον' τδ καιόμενον πλοϊον 
έφαίνετο έπι τών υδάτων. Οτε δέ κατεβυθίσθη, 
ό Ραούλ είπε τη μαρκησία. 

— Ιόου η ήμερα! 
Τδ λυκαυγές τφ όντι έχρύσωνε τον ορίζοντα" 

βαθμηδόν ό ουρανός έφωτίσθη καί ή ήμερα προ-
έβαινεν" ό άήρ κατηυνάσδη ολοσχερώς· καί τά 
έπι μακρόν συνταραχθέντα κόματα ήρχισαν νά 
γαληνιώσιν. 

— "Η ανατολή αΰτη τού ηλίου είναι μ ε 
γαλοπρεπής! άνέκραξεν ή νεαρά γυ*ή, έμπλεως 
θαυμασμού. 

Ουδέν ποιητικώτεοον τού θεάματος, δπερ 
παρίστατο πρό τών οφθαλμών αυτών. 

Τά θαλάσσια πτηνά ϊπταντο ήδη, ψάλ)οντα 
τον έωθινόν αυτών ΰμνον. 

Αγέλαι φωκών έπαιζον, πηδώσαι άνωθεν 
τών υδάτων. 

Οί ιχθύς ανέβα ινον επί τής επιφανείας της 
θαλάσσης καταδιώκοντες τήν λείαν των έν τφ 
άφρψ. 

Τά πάντα έζωογονούντο. 
"Ο ήλιος ανέδυε τών υδάτων, ωχρός τδ πρώ

τον, κατόπιν δέ λαμπρός και μεγαλοπρεπής. 
— Ριγώ, είπεν ή μαρκησία. 

— Μετ' έλ ίγον, άπήντησεν ό Ραούλ, ό 
καύσων θά μάς ενόχληση, άλλ' ευτυχώς θά 
τόν μετριάσωμεν. 
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— Μετά αλεξήλια μα;; 
Καίήρχισαν νά γελώσι. 
— Νά φάγωμεν, είπεν ό Ραούλ. 
— Α! ναί, πεινώ! άπήντησεν ή μαρκησία. 

Ιδού θά ετοιμάσω τήν τράπεζαν. 
— Ω! ώ! μία μαρκησία! 
— Έν τγ, θαλασσή, επειδή ευρισκόμεθα εν 

τη θαλασσή. 
Αΰτη ήνοιξεν ολίγον τον σάκκον της, ακιν

δύνως άλλως τε, διότι τό ύδωρ δέν ανήρχετο 
η μόλις πέριξ τών βαρελιών, και εξήγαγε διά 
της χειρός της ενα μηρδν, δν έτεινε προς τον 
Ραούλ, λέγουσα αύτψ, 

— Λάβετε. 
Εξήγαγε κατόπιν άρτον και μίαν βαύκαλιν . 
— Ας καθήσωμεν, ειπεν ó Ραούλ. 
Οί σάκκοι αυτών τεθέντες i πι τών γονάτων 

των, έσχημάτισαν τράπεζαν. 
Ή μαρκησία λαβούσα μάχαιραν, ήν προσέ» 

φερεν αύτίί ó Ραούλ, έκοψε τόν μηρόν και τον 
άρτον, ήτοίμασε δύο μερίδας και έδωκε τήν μίαν 
τψ Ραούλ. 

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, ουδέν ίχνος απέ
μενε της μαρκησίας, ήτις άπεκαθίστατο άπλή 
γυνή ^ελκτικωτάτη. Ό κίνδυνος, αί σοβαραί 
συγκινήσεις, ή ανάγκη προστασίας τήν είχον 
μεταβάλει. 

— Τώ δντι, έπείνων! ειπεν αΰτη. 
— Χάρις εις τόν φόβον. 
— Ούτος προξενεί πεϊναν, είναι αληθές. 
— Έ ν τούτοις πρέπει νά γίνητε γενναία. 
— Είναι άναγκαΐον τούτο; 
— Αναμφιβόλως, άλλως θά ήσθε ατελής. 
— Ή γυνή δπως εκπλήρωση τόν προορι-

σμδν αυτής πρέπει νά έχη φυσικόν θάρρος, 
Ραούλ; ειπεν ή μαρκησία. 

Ό Ραούλέμειδίασε και αύθις. 
— Μία έξομολόγησις έτι, έσκέφθη ούτος. 
Καί χωρίς νά απάντηση, 
— Ας πίωμεν, είπε, προσφέρων αΰτη οινον 
— Εις ύγείαν μας! είπεν αΰτη, καΐ έπιεν. 
'Αλλά σχέψις τις θλιβερά τήν κατέλαβεν. 
— Είμαι, ειπε, λίαν φίλ.αυτος! 
— Τί λέγετε; 

— Μίαν λυπηράν άλήθειαν, κα'ι τό πρόσω
πον της έσκυθρώπασε. 

— Γελώ, προσέθηκε κλαίουσα, ένώ ό κύριος 
Δέ Νουμέζ, ό κάλλιστος φίλος μου, μόλις έξέ-
πνευσεν ώ! είμαι άξιομίσητος! 

— Ακριβή μου Μαρία, είπεν ό Ραούλ, 
εσχον φίλους, ούς ύπερηγάπων τους είδον θνή-
σκοντας, και ορκίζομαι ύμϊν δτι έλυπήθην δι' 
αυτούς πολύ. '.ίν τούτοις, έλησμόνουν πάντοτε 
αυτούς εις στιγμάς όμοίας τη παρούση. 

— Σεις θέλετε νά μέ άθωώσητε. 
— Σας επαναφέρω εις τήν άλήθειαν. θά 

κλαύσητε συχνά τόν κύριον Δέ Νουμέζ κατά 
τάς ώρας τών ρεμβασμών σας- άλλ' έν τή ώρα 
της ενεργείας ή θλίψις εκλείπει πάντοτε" πα
ρατηρήσατε προς τά δεξιά σας. 

Μέγας ιχθύς ένήχετο παρ' αύτή\ 
— θεέ! τί είναι τούτο: έφώνησεν αΰτη. 
— Εις καρχαρίας απλούστατος. 
— θά όρμήση κατ' εμού! 
— Μή φοβήσθε. 
— Δύο μικροί ιχθύς προπορεύονται αυτού. 
— Δύο οδηγοί. 

— Έπίστευον ότι τούτο ήτο μύθος. 
— Βλέπετε δτι είναι τό εναντίον. 
— Παράδοξον! 
— Τούτο είναι φυσικώτατον. Ό καρχαρίας 

είναι ισχυρός, αλλά μέγας βλάξ και κωφός. Οί 
οδηγοί ούτοι, άρρην καί θήλυ, δανείζουσιν αύ
τψ τήν λεπτότητα των, τά ώτα καί τήν δε
ξιότητα των, δπως όδηγήσωσιν αυτόν έν τ^ 
λεία του. 

— Είς συνεταιρισμός. 
— Τού ισχυρού καί τών αδυνάτων. 
Ή μαρκησία βλέπουσα προ αυτής, είδ ε 

ξηράν. 

— Ραούλ! είπεν αΰτη, καί έδειξεν αύτψ 
τήν εγγύτατα κειμένην παραλίαν. 

— Τήν έβλεπον, είπεν ούτος. 
— Διατί δέν μέ προειδοποιήσατε; Ποία 

θέσις είναι αΰτη; 
— Τού Μαρόκου. 
— - Ποία ή τύχη μας έδώ; 
— Δέν γνωρίζω ακριβώς. 
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— Κίνδυνοι; 
— Τούτο είναι βέβαιον. 
— ' 0 θάνατος; 
— Ισως. 
— Ιδού λοιπόν, θλίβομαι πάλιν. 
— Ω! λάβετε θάρρος. 
— Μετά τοιαύτα ένδόσιμα! 
— θεέ μου! Μαρία, πόσον είσθε αδύνατος! 
— 'Αλλά, είπεν αδτη, μήπως είμαι άνήρ, 

στρατιώτης ή ήρως; 
— Αναντιρρήτως, αί γυναίκες έχουσι συ-

νείδησιν της υποδεεστέρας αυτών φύσεως, εί
πεν ούτος μεγαλοφώνως. 

Αΰτη ουδέ λέξιν ειπούσα, παρετήρησεν αυ
τόν μετ' εκπλήξεως. 

— Ακούσατε, είπεν ό Ραούλ, δέν εχω π υ -
ροβόλον. 

— Διατί δέν έλάβετε μίαν καραβίναν; 
— Πόθεν; 
— Έκ τού πλοίου. 
— Σας βεβαιώ δτι. δέν εύρον έν αύτψ ούτε 

τουφέκιον, ούτε πιστόλιον. 
— Ιδού λοιπόν ήμεϊς ανυπεράσπιστοι! 
— Μία μάχαιρα, ιδού τό πάν. θά πλησιά» 

σωμεν είς τήν γήν τού Κίς, κατοιχουμένην ύπό 
αγρίων καί βαρβάρων φυλών καί δέν έχω ή 
τούτο μόνον, καί έπέδειξεν έγχειρίδιόν τι. 

— Λοιπόν; ήρώτησεν ή μαρκησία. 
— Λοιπόν! θά έχω τήν έσπέραν ταύτην 

τουφέκιον, ενδύματα, βουρνούζια. ίππους καί 
πάν δ,τι θελήσω. 

— Α[ έγώ δέν θά σας βοηθήσω βεβαίως είς 
τούτο! είπεν αΰτη. 

— Τό πιστεύω" πρόκειται νά φονευθώσιν 
ίσως πέντε ή έ'ξ τών αγρίων τούτων. 

Ή μαρκησία ώχρίασεν. 
— Αίμα! είπεν αΰτη. 
— Ναι! αίμα. 
Καί λαβών αυτήν έκ της χειρός, 
— Πτωχή Μαρίαΐ είπεν, ένομίζετε έαυτήν 

τόσψ ίσχυράν, καί δμως είσθε άνευ ενεργείας. 
— Τό ελάττωμα τούτο είναι ϊδιον τού 

φύλου μου. 
'Ο Ραούλ έθριάμβευε. Τρίτην ήδη φοράν ή 

μαρκησία προέφερε λόγους πολύτιμους δι'αΰτόν. 
Παρετήρει τήν παραλίαν. 
— Είναι τό Κίς, είπεν. 
Ηρπασε τήν κώπην. 

— θά κοπιάσωμεν ολίγον, προσέθηκεν, δ
πως προσεγγίσωμεν είς κατάλληλον μέρος. 

— Γνωρίζετε τήν παραλίαν; 
— Ουδείς κάλλιον εμού. 
Έκωπηλάτει, διευθύνων προς ώρισμένον ση-

μεΐον τά βαρέλια. 
— Παρατηρήσατε τό χωρίον εκείνο, είπεν" 

έν αύτψ θά δειπνήσωμεν τήν έσπέραν ταύτην" 
κείται έν τψ κέντρψ χώρας πολέμιας τη Γαλλία 

— θά τολμήσητε νά παρουσιασθήτε έν 
αύτψ; 

— Ναι, άλλ' δχι ύπό τήν ένδυμασίαν ταύ-
την. Διάβολε! 

— Τί είναι; 
— Μία λέμβος! 
— Αληθώς, καί άνθρωποι ώπλισμένοι μέ 

τουφέκια. 
— Μαρία, είπεν ό Ραούλ μετά σοβσρότητος, 

σεις μείνατε ήσυχος καί άφετε έμέ νά ενεργή
σω, μή προφέρετε ουδέ λέξιν δ,τιδήποτε καί αν 
σας κάμωσιν, ή θά φονευθώμεν αμφότεροι. Μας 
παρετήρησαν, δυστυχώς! 

XXVIII 

ΛόΛος Ιτ τ $ θαΛίσσψ 

Έν τούτοις ή λέμβος προσήγγιζε μετά τά
χους, έπέβαινον δ' αυτής τρεις άνδρες. 

Ή μαρκησία ήν λίαν πεφοβισμένη" ό Ραούλ 
σκυθρωπάσας τήν έβλεπε. 

— Τούτο είναι άπελπιστικόν! είπε* Σας α
πέδειξα τί αξίζω, καί δμως δέν έχετε εισέτι 
έμπιστοσύνην είς έμέ, μετά τόσας αποδείξεις 
ενεργητικότητο;, έτοιμότητος πνεύματος καί 
θάρρους. 

— 'Αλλά τί σκοπείτε νά πράξητε; 
— Έν πρώτοις ν' αποχωρήσω τά βαρέλια 

μαί. 
— Καί νά μέ αφήσετε μόνην; 
— Ναι! διά νά σωθώμεν. 



3 9 2 ο Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Κ Ό Σ 

— Ραούλ, σάς ικετεύω, μή πράξητε τούτο. 
Προτιμώ μάλλον ν' αποθάνω μεθ υμών ή νά 
μείνω εγκαταλελειμμένη και μόνη. 

Ό νέος άνήρ έσταύρωσε τάς χείρας, προσέ-

βλεψεν άσκαρδαμυκτεί την νεαράν γυναίκα, και 

{ψιθύρισε: 

— ΚαΙ δμως τδ ον τούτο άξιοι νά ήναι ίσον 

προς ημάς! 
Κατόπιν δέ, ένψ αύτη έφαίνετο καταβεβλη

μένη έκ της σκληράς ταύτης φράσεως, άπεχώ-
ρισε τά βαρέλια, άπομακρύνας δσον ήδύνατο 
πλειότερον τό ε/ τού άλλου. 

Και έξεδύθη τά ενδύματα του. 
[ακολουθεί.] 

ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΓ ΔΙΑΒΟΑΟΓ 

(' Εχ τοΰ Γα.Μιχυϋ) 

Υπδ Γ . Μ . Κ . 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΒ'. 

(ΣυνΙ/εια προηγ. φυλλαδίου,) 

Τδ ταξείδιον τού θείου Σουκαρριέρ απέβη 
αΐσιον. Τά πάντα έπέτυχον κατά την αϋτοσχέ-
διον ταύτην μετάβασιν, καθ' ήν διεξήγαγεν 
αυτά μετά τάχους. 

Οί λαθροθήραι, οΐτινες έφοβούντο αύτδν ως 
τδν διάβολον, άπεσύρθησαν εις τάς κρύπτας 
των. Οί δέ φύλακες, ένθαρρυνθέντες έκ της 
παρουσίας του, συνέλαβον παραβάτας τινάς 
χαι συνέταξαν ήμίσειαν δι>)δεκάδα εκθέσεων. 

Ό αρχαίος πύργος, στερρώς ύπερεισθείς, 
ήδύνατο ήδη νά καταφρόνηση τάς θύελλας, 
μεχριςού δ έξ Ανζέρης [αναμενόμενος αρχ ιτέ 
κτων έλθών έπισκευάση τάς ρωγμάς και παγίω
ση αυτού τά θεμέλια. 

Οί τού Γούη Βωτρού λίαν περίπλοκοι λο
γαριασμοί μετά των συμβολαιογράφων καί δα
νειστών της περιφερείας διεκανονίσθησαν. 

Ούτως ώστε κατά τήν ογδόη ν ήμέραν ό 
Σουκαρριέρ ήδυνήθη νά έπιβή τού εις Παρισίους 
κατευθυνόμενου συρμού, χωρίς ουδέν ν' άφή ό
πισθεν αυτού άσυντέλεστον. 

Ή παρουσία του μόνη ήρκεσεν όπως τά πάν* 
τα έπανέλθωσιν εις τήν άρχικήν τάξιν των, 
επανήρχετο δ' ολοσχερώς άπηλλαγμένος τών 
μερίμνων εκείνων, αί'τίνες τοσούτφ συνεχώς 
διαταράττουσι τών κτηματιών τόν βίον. 

Είναι δμως αληθές δτι διακατείχετο ύπ' άλ
λων τοιούτων, καί έκ τών μάλα σπουδαιότερο)/. 

Κατά τό τής επανόδου ταξείδιον δέν εσκέ
πτετο περί τής Βρετέκη;, καίτοι διακαώς εφιέ-
μενος νά έπαναλάβη οριστικώς τήν άλλοτε 
είρηνικήν ζωήν του. Εσκέπτετο τόν ωίλον του 
Μωγάρ καί τήν Μαγδαληνήν, ούς είχεν έγκα-
ταλίπει εν τή κρισιμωτέρα στιγμή ανησυχητι
κής κρίσεως. Πρό παντός δ' εσκέπτετο τόν ά-
νεψιόν του. 

Άπό τής αναχωρήσεως του είχε λάβει σύν
τομοι τού κόμητος έπιστολήν, δι' ης τόν έ-
πληροφόρει δτι ή κατάστασι; η ν πάντοτε ή 
αυτή, δτι ό Εσ-.ελάν δέν έδιδε σημεία ζωής, 
καί δτι ό Φρεδόκ έξηκολούθει ύποκρινόμενος τόν 
νεκοόν. 

Ό κ. Μωγάρ παρεπονεΐτο δτι διετέλει εν 
δειναϊς άνησυχίαις, καί δέν υπέκρυπτε τω 
συνταγματάρχη δτι έλυπεϊτο διότι, δπως άκο-
λουθήση τή συμβουλή του, έστερξε ν ανα-
βάλη τήν έπιβίβασίν του. "II απραξία κατέθλι-
βεν αυτόν, καί τφ έφαίνετο κινδυνώδης. Προ-
έβλεπε νέα δυστυχήματα, και έξώρκιζε τόν 
φίλον του νά έπανέλθη τδ ταχύτερον, ϊνα συ-
σκεφθώσιν ομού περί τού τρόπου τής άποσοβή-
σεως τών οδυνηρών εκείνων προσδοκιών. 

Ή Μαγδαληνή τόν ανησυχεί , έλεγεν, ατε 
περιοριζόμενη εις άνεξήγητον άφασίαν και 
περί ούδενός ζητούσα πληροφορίας. Είχε λάβει 
στάσιν παθητικήν, ήτις περιήγεν αυτόν ει; 
άπόγνωσιν. Ενψ θά έπροτίμα ν' άποφανθή ε
νεργητικώς κατά τού αναξίου πατρός και τβ" 
δχληρού συζύγου της, αύτη έσίγα άναμενουσ» 
μετά σκυθρωπότητος καί καρτερίας τήν αποφα-
σιν τής τύχης της. 
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Ό κ. Μωγάρ προσετίθει δτι έστερεΐτο ε ι 
δήσεων τού Γούη Βωτρού, καί δτι έκρινεν ευπρε
πές ν άπόσχη τού νά μεταβή παρ αύτψ, διότι 
κατενόε^τά αίτια τής τοιαύτης περισκέψεο>;, 
τής κατ αυτόν κάπως υπερβολικής. 

Καί ό Σουκαρριέρ ού·/ ήττον δέν είχε λάβει 
παρά τού ανεψιού του ειδήσεις, άλλά δέν έξε-
πλήσσετο μεγάλω; έπί τή σιωπή του, ιΰτεού-
δαμώ; έθλίβετο. Αν ό Γούης δέν έγραφεν, έσή -
μαινεν δτι ουδέν γεγονός έπισυ <έ "η . Αλλω; τε 
δέη μεταξύ αμφοτέρων τούτω/ αλληλογραφία 
ουδέποτε ύπήρξεν έκ τών μάλα συνεχών. 'Εν τή 
οικογένεια αυτών ήσαν φειδωλοί περί τή-/ ε π ι 
στολογραφία-/, ό δέ συνταγματάρχης, δστις 
έχειρίζετο τήν σπάθ/,ν άσμενέστερον ή τόν κά-
λαμον, άπέσχε νά γράψη έκ Βρετέκης έπιστο
λήν, δι ήν*θά κατηνάλισκεν ικανό-/ χρόνο-/. 

Ούτε δε προς τόν κ. Μωγάρ απήντησε/, ώ; 
ουδέν έχων ενδιαφέρον νά τω ανακοίνωση, καί 
κρίνων ανωφελές νά σύνταξη διά τετυρνευμένου 
ύφους παραμυθητικάς εκφράσεις. Έπροτίμα 
πολλφ μάλλον νά παρηγόρηση και ένθαρρύνη 
«ύιόν διά ζώση:. 

Ό Σουκαρριέρ, αφιχθείς κατά τήν πέμπτην 
τή; πρωίας ώραν, άπεβιβάσθη όλως άγνωστο;, 
καίτοι δέ μηδενός υπάρχοντος αιτίου ν ανή
συχη περί τής καταστάσεως τών φίλων του, 
έπείγετο νά έπανίδη αυτούς. 

Ο άμαξηλάτης, ό όδηγήσας αυτόν έκ τού 
σταθμού Μομπαρνάς εις τό Μέγα Ξενοδοχεϊον, 
έπεπλήχθη αυστηρώς καθ' όδόν ύπό τού έπι-
σπεύδον^ τούτου οδοιπόρου, οσάκις άφινε τά 
δύο υποζύγια του νά τριποδίζωσιν ήρεμα, αντί 
νέ έλαύνη αυτά μετά σπουδής. 

Διά βασιλικού φιλοδωρήματος ίκανοποιήσας 
«ύτόν ακολούθως ό συνταγματάρχης επανέλαβε 
χατοχήν τού έν τώ τετάρτφ δρόφφ δωματίου 
του, χωρίς ν' άνέλθη διά τού μηχανικού φορείου 

Τά μακρά αυτού σκέλη ανήρχοντο ταχύτερον 
πάντων τών μηχανισμών τών νεωτέρων εφευ
ρέσεων. 

Δύο ώρας χατέτριψε περί τδν χαλλωπισμόν 
του, γινώσκων καλώς δτι δ Γούης έξηγείρετο 
έξώρας, καί υπολογίζων δτι θ άφικνεΐτο έτι 

αρκούντως ένωρ'ι;, δπως καταλάβη αυτόν εν τή 
κλίνη. 

Τού ανεψιού δικαιουμένου πρό παντός άλλου 
νά δεχθή τήν πρώτην αυτού έπίσκεψιν, προύτί— 
θετο νά μεταβή καί συνδιαλεχθή μετ' αυτού, 
κατόπιν δε νά προγευματίση παρά τφ κ. Μωγάρ. 

Ό εξοχικός αήρ είχε κατευνάσει αυτόν. 
Ουδέποτε ήσθάνθη εαυτόν μάλλον ευδιάθετο/ 
καί έν μείζονι διαύγεια πνεύματος. Αί ίδέαι 
αυτού οιευχρινιζόμεναι κατήντησαν μάλιστα νά 
μετριασθώσιν. Πρςατο αναλογιζόμενος δτι ή 
τφ Εστελαν χορηγηθείσα εκεχειρία ήν υπέρ 
τό δέον μακροχρόνιο;, καί δτι ήν καιρό; νά τε -
λειώσωσι μετά τών δύο άνοτών, τώ/ έπαπει-
λούντων τήν ήσυ/ιαν τή; Μαγδαληνή;. 

Επανήρχετο μονονούκ άποΐίασισμέ-ος νά 
διακινδύνευση τά διααήματ» εχι~.·/7, ών τήν 
έκτέλ-σιν είχεν αναβάλει δι' άλλου; καιρούς, 
έκ πνεύματος συμβιβαστικού ορμώμενο; 

Διε,οείτο νά μεταβή προς συνάντησιν τού 
Φρεδόκ ί/α τόν πειθαναγκάση ν' άποφανθή, 
ΐν' απόσπαση έξ αυτού είτ;- συ θ ή κ η ν ειρήνη;, 
είτε κήρυξιν πο)έμου, ϊν άπ-,φασυθή μετ 'αύ" 
τού οριστικό-/ τι τέλο;, δπερ, οιονδήποτε ον, 
θά ήν πάντοτε κρεΐττον τής μετεώρου ταύτης 
καταστάσεως 

Είχε προσέτι άποφασ'σίΐ ν' άποταθή θαρ-
ρούντως τώ κ. Διαμαντή, ουδόλως πολεμίως 
διακειμένφ, κχί νά επιφόρτιση αυτόν ώς μεσά
ζοντα παρά τφ Έστελάν Ει δ' ό κ. Διαμαντής 
άπεποιεΐτο ν άναδεχθή τήν τοιαύτη·/ λεπτήν 
έντολήν. δέν θά ήδύνατο δμως και ν άποποιηθή 
τού νά είπη πού εύρίσκετο ό σύζυγος τής Μαγ
δαληνής. 

Ούτω; ούν παρασκευασμένος πρός εκστρατεία·/ 
ό Σουκαρριέρ έξήλθεν εις έν.τέλεσιν τού νέου 
προγράμματος του, αρχόμενος άπό φιλικής μετά 
τού Γούη Βωτρού συνδιαλεξε·»;. 

— Ο τάλας νέος! έλεγε κ Ό εαυτόν άμα 
θείς τόν πόδα έπ'ι τοΰ άσφαλτοστρώτου εδάφους 
τού Βουλεβάρτου. Μεγάλη θα τον κατέλαβε με
λαγχολία άπό τής άναχωρ^εώ; μου. Ν' άπό-
σχη ολοσχερώς τον νά δέσς ~.οι πόδα παρά τω 
Μωγάρ ένεκα τιμή;, ε.εκα δοθέντος λόγου, τό 
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τοιούτον είναι ήρωίκόν. Κατά τήν αυτήν ήλι— 
κίαν και θέσιν εγώ δεν 9α είχον ίσω; τοσαύτην 
σταθερότητα. Φρονώ δέ δτι καλώ; θα πράξω να 
συντάμω τήν τοιαύτη·; δοκιμασίαν, καθότι είναι 
πολύ σκληρά. Έάν κατορθώσω να φιμώσω τον 
Φρεόόκ και να δαμάσω τόν Εστελάν, ó Μωγαρ 
δέν θα εχ.» εί; το έξή; χρείαν εμού. Τότε θα ο 
δηγήσω τον Γούην εις Αλγερίαν προ τή ; ώρι-
σμένη; εποχή;. Απαξ δε ε ισαχθεί; εί ; το 
σύνταγμα ίαθήσεται ταχέω;. 'Π μετα τών συ~ 
στρατιωτών σχέσι; και ή υπηρεσία είσ'ι κατάλ. 
ληλα φάρμακα προ; ίασιν τού πάθου; τού 
έρωτος. 

Κατά τόν μονόλογον τούτον ó συνταγματάρ
χης άφίκετο εν τη Πλατεία τού Μελοδράματος, 
ασμένως δ έπανεΐδε τήν όόό; Ωβέρ, έν η είσε-
χώρησε δι' εσπευσμένου βήματος. 

Αφού διήλθε τήν όδόν Σκρίβη, εις εκατόν 
βημάτων από τής οικίας, έν η χατψκει ó ανε
ψιός του, άιτόστασιν, παρετήρησεν ενώπιον τής 
τηλία; πωλητού ποτών γνωστήν τινα μορφήν" 
ήν ó Μάριος Γκενεγκώ βεβυθισμένος εις πρω'ί-
νήν ένασχόλησιν, προσφ'.λή πάσι τοις έμοίοις 
αύτψ, ένασχόλησιν συνισταμένην ε ί ς τ ό σ κ ό -
τ ω μ α τ ο ύ σ κ ω λ η κ 2 ο ύ, τουτέστιν εις 
τό να πίνωσι νήστεις μίγμα περιέχον ίσχυράν 
δόσιν αψινθίου, 

Η συνάντησις έπήρχετο έγκαιρος, ή δ ε υ 
καιρία π:ός λήψιν πληροφοριών ήν τοσούτω 
"αρμοδία, ώστε ó Σουκαρριέρ να μή άφήση αυτήν 
να τψ διαφυγή. 

Ετέθη έ/ώπιον τής θύρας κρατών στρατιω-
τικώς έπι τού βραχίονος τήν ράβόον του και 
συστρέφων τον μύστακα. 

Ό Γκενεγκώ παραχρήμα άναγνωρίσας αυτόν 

έσπευσε να έξέλθη. 
— Προσκυνώ, συνταγματάρχα μου, είπε 

φέρων τήν χείρα έπό τού μαλακού πίλου του. 
Mol επιτρέπετε να σά; ερωτήσω πώ; έχετε από 
τή; εποχή: , κατά τήν οποίαν έλαβα τήν τιμήν 
να εκτελέσω τάς διαταγάς σας επί τής από 
Βουζιβάλ εί; Παρισιού; εθνική; όδού' 

— Εγώ έχω καλώ;, άπήντησεν ó Σουκαρ. 
ριέρ, αλλά σύ τί διάβολον έγεινες μετά τήν 

άποστολήν, τήν οποίαν τοσούτω εύδοκίμως διε
ξήγαγες; Σοι είπον να έλθ^ς να μέ ϊδης εις τό 
Μέγα Ξενοδοχεϊον, διότι ήθελον να σ' ευχαρι
στήσω... καΐ να σέ ανταμείψω. 

— Είναι ανωφελές, συνταγματάρχα μου. 
Ευχαριστία; δεν αξίζω, διότι άπλώ; σά; έβοή-
θησα ε ί ; τήν σύλληψιν ένό; αχρείου δσον δέ 
Olà τήν άμοιβήν.. .δέν έχω ανάγκην άπό τίποτε 
διότι ό κ. Διαμαντής μού εύρήκε θέσιν. 

— Είμαι κατευχαριστημένες δια τούτο, 

άλλά . . 

— Μάλιστα, θέσιν, ή οποία μού έρχεται 
περίφημα, διότι πάντοτε ήγάπησα τα ταξεί-
δια. Μέ παίρνει εί; τό Μεξικόν. 

— Πώς! κν.ταλείπει τήν Γαλλίαν; 
— Και δια πολύν καιρόν. Σκοπεύει να σα-

στήση μέγα έμπορικόν κατάστημα εκεί πέραν 
μέ ενα άπό τού; φί)ους του, και μέ ώρισεν ώς 
γραμματέα αυτού τού φίλου. 

— ΣοΙ συγχαίρω δια τούτο - αν δέ ποτε δύ" 
ναμαι κατά τι να σοι φανώ χρήσιμο; πρό τής 
αναχωρήσεως σου ή με: αυτήν, σε παρακαλώ 
ν' άποταθής ελευθέρως. Εντούτοις πάρεξόν μοι 
μίαν έκδούλευσιν. 

— Μετά χαρά;, συνταγματάρχα μου. 
— Αφού ήσαι τοσούτον καλά μετά τού κ. 

Διαμαντή, θα γνωρίζης ισω; κύριόν τινα συνέ
χω; έπισκεπτόμενον αυτόν ..τόν κ. Εστελάν; 

— Αν τόν γνωρίζω! Αλλ' ίσα ίσα αυτό; 
είναι ό μέλ.λων προϊστάμενο; μου. 

— Πώς, ό προϊστάμενο; σου; 
— Βεβαιότατα, διότι αυτό; μέ προσλαμβά

νει ώ; γραμματέα του. 

— Τί! συνοδεύει τόν κ. Διαμαντήν εί; Με

ξικόν; 
— — Δηλαδή υπάγει ν άποκατασταθή οριστι

κώς. Είναι συνεταίροι. 
— Και αναχωρείτε συντόμως; 
— Μετά τρεις ημέρας, συνταγματάρχα μου. 
— Πολύ καλά, είπεν ό Σουκαρριέρ, οστι; 

δέν εύηρεστήθη. Εύχομαι να εύδοκιμήσωσιν at 
επιχειρήσει; τών κυρίων εκείνων έν Αμερική, 
και έπεθύμουν νά τοϊ; συγχαρώ δια τήν λη -
φθεΐσαν άπόφασιν. Προς τούτο δέ θά μεταβώ 
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κατ αύτάς εί; τό Βουλεβάρτον Μομμορανσύ. 
'Αλλά δύνασαι νά μοί είπη< πού κατοικεί ό κ. 
Εστελάν; 

— Πάντοτε εί ; τό ίδιον μέρος, συνταγμα
τάρχα μου, εί; τήν όδόν Ρώμης, 'Αριθ. 9 9 . 

— Εις εκείνο τό οίκημα, εις τό όποιον... 
— Εις τό όποιο; έκατοικούσεν ήδη δτε ε-

|ίμφεύθη. Φαίνεται μάλιστα δτι δεν έπετυχεν 
εί; τόν γάμον του. 

Και κατά τήν στιγμήν ταύτη ν εύρισκε -
ται εις Παρισιού:; 

— Δέν έκίνήθη άπ εδώ, αφότου έξή)θεν 
άπό τήν φυλακήν...μέσω υμών, συνταγματάρ
χα μου. 

— Σ' ευχαριστώ διά τήν πληροφορίαν, 
παλληκάρι μου Γνωρίζεις τήν διεύθυνσίν μου. 
Έλθε λοιπόν νά μέ ίδη; πρ'.ν αναχώρηση;, και 
μή μέ στέρηση; τή; εύχαριστήσεω; νά πράξω 
τι υπέρ σού. Δύο φορά; τώρα μ έχεις υποχρεώ
σει. Αλλά πρέπει νά σ' αφήσω, διότι μέ περι-
μένουσι. Πρόσφερε τού; χαιρετισμούς μου πρός 
τό/ κ. Διαμαντήν, έπέφερεν ό Σουκαρριέρ, δπως 
οώτΓ, πέρα; ε ί ; τήν συνδιά)εξίν. 

Επανέλαβε δέ τόν γυμναστικό·; βηματισμό·; 
του διαγραφών δια τή ; ράβδου του εύθυμου; 
περίστροφα;. 

Ό Σουκαρριέρ ηύλόγει τόν Μασσαλιώτην ε
κείνον , τόν εξαγαγόντα αυτόν άπό μεγάλη; α
νησυχίας. 

— Ό Εστελάν απέρχεται, έλεγε χαμηλό-
ιρονως, ό Εστελάν επιβιβάζεται μετά το-
4ι«μαντή. Οθεν παραιτείται τή ; Μαγδαληνής, 
Είναι δέ πιθανόν νά έξαφανισθή χ ω ? ί ί ν * τ *ι ν 

ΙΛϊνίδ/;. Εμπρός τώρα! τά πράγματα άναμφη-
ρίστως λαμβάνουσι κρείττονα τροπή ν παρ δσον 
ΐλπιζον. Ο φίλτατό; μοι ανεψιό; δέν θά καρ-
*ωθη με/άλα πράγματα έκ τής τοιαύτης διευ -
•ετήσεο:, καθότι ή Μαγδαληνή δέν είναι έντε-
λως ελευθέρα. 'Λλλά τουλάχιστον δέν θά έχη 
'τ,ν άδημονίαν ν ' άκούση δτι ύπεχρεώθη αύτη 
';ϊ ε-χνα<άμψη ύπό τήν συζυγικήν στέγην.. . 
έπειτα οέ . . ε ί ν α ι πολύ νοσηρόν τό Μεξικόν, τό 
«ατα-φύγιον εκείνο τ ώ ν δυστυχούντων συζύγων. 
Μν ό Εστελάν συνέβαινε νά . .όχι , είναι μο

χθηρά ή επερχόμενη μοι αύτη σκέψης. Τού 
Εστελάν ό'ντος λίαν ευγενούς ανδρός, θχ κατε" 
μεμφόμην έμαυτού ώ; εύχηθέντο; τόν θάνατο ν 
του. Α! ό Γούη; μεγάλω; θα εύαρεστηθή έκ τής 
κομιζομένης αύτώ είδήσεω;...ήν περισυνέλεξα 
καθ όδόν. Αν ό κ. Γκενεγκώ δέν έφοίτα τά κα
πηλεία, θά έτρεμον εισέτι περί τού μέλλοντος 
τής φιλτάτης ημών Μαγδαληνής. 

Φθά; ό συνταγματάρχης ενώπιον τής κατοι
κία; τού Βωτρού, εισήλθε χωρί; να λαλήση τψ 
θυροιρώ, άνέβη εσπευσμένως εις τό μεσαΐον πά
τωμα, και ανήγγειλε τήν α.φιξίν του δια στ ι 
βαρού κωδο>ν'.σμού. 

Γυνή ήλθε και ήνοιξεν αύτφ, γυνή εΰσαρκος 
σκαιού μάλλον εξωτερικού, ήτις τώ ειπε δυσχε-
ραίνουσα: 

— Ηδύνασθε να σημάνητε ήσυχώτερα, αφού 
και γνωρίζητεδτι έχομεν έοώ ασθενή. 

— Ασθενή! άνέκραξεν ό Σουκαρριέρ" ό ανε
ψιό; μου είναι ασθενής; 

— Πώς! είναι ανεψιός σας ό νέος εκείνος; 
έλεγα και έγώ πώς είναι ποτε δυνατόν κύριος 
χαθώς πρέπει να μήν έχη συγγενείς.. .ώστε νά 
κατάντη ση νά τόν προσεχή ενα; φίλος... Είναι 
ή αλήθεια δτι έλαβε καλήν περιποίησιν μ' δλα 
ταύτα, αφού και ό φίλο; του συνέλαβε τήν ιδέαν 
νά με προσκαλέσ^. 

— Καλά., πολύ καλά...κάμε μου τόπον, 
καλή μου γυναίκα, να περάσω"·'διότι θέλω νά 
τόν ίδω. 

— Άλλα, κύριε, δεν έμπορεϊτε να τόν ίδήτε 
τοιουτοτρόπω;...Ό ιατρό; μέ παρήγγειλε να 
μή δεχθώ κανένα. 

— Νά βράσω έγώ τά; διαταγά; τού ίατροϋ, 
είπεν ό Σουκαρριέρ άπομαχρύνων τήν νοσοκόμον. 

— Νά τον! ιδού ό ιατρό;, είπεν αύτη μετά 
στρυφνού ύφους. Εξηγηθήτε μ' αυτόν. Εμέ δέν 
μέ μέ)ει τίποτε, και υπάγω κοντά εί ; τόν άρ
ρωστο·;. 

[ακολουθεί.] 

> ι . ο - ι · ^ · » 



ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΟΛΓΦΑΓΟΙ 

Π ο λ υ φ ά γ ο ι λέγοντα1, δσοι έχουσιν έν 
έαυτοίς λίαν ανεπτυγμένο/ το αίσθημα της 
πείνηο. Μεταξύ τών διασημότερων πολυφάγων 
της αρχαιότητος είναι ό αθλητής Μίλων δ Κρο-
τωνιάτης, δστις δι ένδς γρονθοκοπήματος έφό-
νευεν έ'να βούν καί τον έτρωγεν εις μίαν ήμέραν 

Ό Ερισίχθων, κατά τον Οβίδιον, κατεβρό-
χθιζεν εις μίαν ω?αν έν ομηρικό/ γεύμα, εις 
τδ όποιον υπηρετούν δεκαπέντε άνθρωποι. Ό 
Θεαγένης έτρωγε δύο άρνία ει; τδ γεύμα του. 
Ό Αρτίόαμος, βασιλεύς τής Αυδίας, έτρωγε 
καθ έκάστην έξήκοντα λίτρας κρέατος, ισοβαρή 
άρτον καί έπιναν ένδεκα φιάλας οίνου. Ό 
Καμβλής, ήγεμών αφρικανός, έ:ρωγε νυχθημε-
ρδν και δέν έχόρταινε. Λέγεται δτι έφό/ευσε 
τήν γυναικά του και τήν έφαγεν ώμήν, 

Ό Αιλιανός αναφέρει δτι ή Αγλαία, θυγά-
τηρ τού Μεγακλέους, έτρωγε κατά τδ δεϊπνον 
δώδεκα λίτρας κρέατος, οκτώ άρτους και έπινεν 
εξ μέτρα οίνου. Εις ονόματι Δότυμος έτρωγεν 
εν πρόβατον χωρίς νά σταματήση και έπινε 
δεκαπέντε μέτρα οίνου. Ό αυτοκράτωρ Αύρη-
λιανός ηύχαριστεϊτο νά βλέπη ενίοτε έ'να τών 
αξιωματικών του, δστις εις τδ δεϊπνον έτρωγε 
μίαν έλαφον, έ'να μικρόν χοϊρον και έν άρνίον 
όπτόν. Τά τρία ταύτα καιεβροχθίζοντο εις τρεις 
ώρας, μετ' αυτών δέ έπινε δέκα μέτρα οίνου, 
δστις αναλογεί πρδς τριάκοντα εξ φιάλας. 

Οί νεώτεροι πολυφάγοι κατ' ουδέν ύστερούσι 
τους αρχαίους ίσως και τους υπερτέρησαν, εάν 
λάβωμεν υπ δψιν τά επόμενα: 

Ό Σύριος αναφέρει δτι εις πολυφάγος κατε-
βράχθησεν ενώπιον τού αύτοκράτορος Μαξιμι-
λιανού ένα ταύρον ώμόν μέ τδ δέρμα του και 
δύο μεγάλα άρνία" δλη ή πόλις τής Αύγούστης 
δύναται νά μαρτυρήση περί τούτου. Ετερος πο
λυφάγος έφαγεν όλόκληρον άρνίον ενώπιον τής 
Βουλής τή ς Βυρτεμβέργης, κατόπιν ενα μικρόν 
χοίρο ν και δεκαπέντε κονίκλους" ως έπιδόρπιον 
§έ έφαγεν έξήκοντα λίτρας δαμάσκηνων μέ τους 
πυρήνας των (κουκούτσια) καί άρκετάς δκάδας 
χεράσια. Αλλοτε πάλιν ό αυτός έφαγεν είς διά

στημα δύο ωρών, δύο σάκκους κάμβης, έξήκοντα 
μεγάλους ποντικούς καίε; μικρούς χοίρους" δλον 
τό δπίσθιον μέρος ενός δνου καί τέλος, προς με-
γίστην έκπληξιν τού πλήθους, ήρπασεν άπό ένα 
εμπορον δερμάτων, παριστάμενον εκεί ώ; εκ 
περιέργειας είκοσι καί εν δέρματα λαγωών κα'. 
κονίκλων, τά όποια κατεβρόχθησε χωρίς νά κά-
μη τόν κόπον νά τά μασσήση!... 

Οσοι τών αναγνωστών άρνηθώσι νά πιστεύ-
σωσιν είς τά λεγόμενα, δύνανται νά συμβουλευ-
θώσι τά υπομνήματα τού ιατρού Γεωργίου Ρο· 
δόλφου Βόχμερ, προέδρου τού Πανεπιστημίου 
τής Β'.ττεμβέργης τω 1 7 5 7 . 

Ό καθηγητής Χέλβιγ είδε γέροντα ύγ·.ή, 
όστις είς τό σύνηθες γεύμα του έτρωγεν όγδοη -
κοντά λίτρας παντοίας τροφής, ήτοι κρέατος, 
οσπρίων, ιχθύων κλ. καί δεκαπέντε λίτρα; 
οίνου. 

Ό Γήλ Κολόμβος όμιλεϊ περί ενός είκοσι-
πενταετούς βουλιμιακού, δστις μή δυνηθεί; νά 
εύρη αρκούσαν τροφήν διά νά χόρταση τήν πει-
νάν του είσήλθεν είς τό κατάστημα ενός αποθη
καρίου τού Παταβίου, έρρίφθη έπί ογκώδους 
σάκκου ανθράκων καί τόν κατεβρόχθισεν ώσχν 
ήτο λαμπρόν φαγητόν. 

Είς τόν έν Παρισίοις Κήπον τών Ανθέων ΰ-
πί,ρχεν εις νέος ονόματι Μπιζού, υπάλληλο; εί; 
τό θηριοτροφεϊον. Ό δυστυχή; ούτο; διά νά ε
λάττωση τήν πεϊνάν του, έρρίπτετο άδιακρίιω; 
έφ' δλων τών περιττωμάτων καί τά κατεβρό-
χθιζε στιγμηδόν. Αποθανόντος ποτέ ωραίου 
τινός λέοντος τού θηριοτροφείου, οί έπιστάται 
τού Μουσείου τόν έκρυψαν διά νά τόν βαλσαμώ
σουν τό εσπέρας ήλθεν εις υπάλληλος διάνε 
σηκώση τό πτώμα, άλλ' εύρε μόνον τόν σκελε-
τόν' ό Μπιζού είχε καταφάγει τό κρέας. Αλλο. 
τε πάλιν τόν εύρον είς τήν κοιλίαν ενός έλέ· 
φαντος αποθανόντος τήν προτεραίαν, σχίζοντα 
τά εντόσθια τού παμμεγέθους ζώου" ώ! έκείντ,ν 
τήν ήμέραν ηύχαριστήθη μεγάλως. Κατά τόν 
ύπολογισμόν τών επιστατών ό Μπιζού έφαγεν 
είς 7 ώρας 95 λίτρας ύπατος και σπλάγχνων! 

Μεθ' δλα ταύτα τά απίστευτα φαγητά, ποτ5 

δέν ησθάνθη τήν έλαχίστην άδιαθεσίαν" έχώ-

νευε τακτικώτατα. Τόν έβλεπε τις πάντοτε πε-
ρικεχυμένον ίδρώτι, ή δέ πνευμονική του ανα
πνοή ήτο τοσούτον άφθονος καί θερμή ώστε τό 
θέρος και ένώπΊον τού ήλιου έςήρχετο έκ τού 
στόματος του ατμός ωσάν ήτο ψυχρά τού χειμώ · 
νος ήμερα. Ο άνθρωπος ούτος έζησε πλέον τών 
έξήκοντα ετών. Οταν άπέθανεν, εύρον έν αύτώ 
στόμαχον μέγαν καί πυκνότατον, καί ό πεπτι-
χός του σωλήν είχεν ασυνήθους μεγέθους 

Τά άΰύΐχτα·—Νέον ήράκλειον άθλον θά 
εκτέλεση, δστις δυνηθή νά εύρη: 

Α . Ανθρωπον αληθώς ευτυχή 
Β . Ανθρωπον γινώσκοντα εαυτόν. 
Γ . Άνόητον στέργοντα νά ύπακούση. 
Δ . Γυναίκα ικανήν νά ττ.ρήση μυστικόν. 
Ε . Δικηγόρον παραδεχόμενο/ προφανεστά-

την άλήθειαν. 
ΣΤ . Γυναίκα τεσσαράκοντα ετών μή δια-

τεινομένην δτι είναι 29 . 
Ζ . Γυναίκα ψευδόμενη ν έλιγώτερον ή ε ί -

χοσάκις τής ημέρας. 

Π . Νέον μή έπαιρόμενον έπί τή κρίσει καί 
πείρα του, 

θ . Φίλον μή θεωρούντα ώς βάσιν τής φ ι 
λίας τήν, χάριν αυτού, θυσίαν τού φίλου του. 

1 . Ανδρα άγαπώντα άσχημον γυναίκα, καί 
μή πρόθυμον νά δμόση [δτι ή φιλτάτη του είναι 
απαράλλακτος Αφροδίτη τής Μήλου. 

ΙΑ . Νεόπλουτον μή παραδεχόμενον δτι 
Ουχί ή τύχη, άλλ' ή ικανότης προάγει, καί 

1Β . Πολιτικόν, μή έχοντα ίδιον σύστημα, 
δι ού ό τόπος δύναται νά εύημερήσ/) καί νά δο-
ξασθή. 

Κόμη ίχατοπαχισχιΆωτ φράγχωγ. — 
Γάλλος τις ευγενής είς μίαν τών αρχαιοτέρων 

ΑΣΤΗΡ 397 

οικογενειών ανήκων, διότι οί προπάτορές του· 
είχον συμμετάσχει τών σταυροφοριών, κατα-
σπαταλήσας τήν περιουσίαν του, ευρέθη είς παν 
τελή άνέχειαν. Πιεζόμενος ύπό τής στενοχώ
ριας, κατέφυγεν εις τό συνηθέστερου τών μέσων 
ό'πως έςέλθη αυτής, και με κίνδυνον νά έρυθριά-
σωσιν έξ αισχύνης αί εικόνες τών προγόνων 
αυτού, εδέχθη τήν χείρα θυγατρδς τραπεζίτου 
τΐνόΰ, ήτις δέν έσχε πολλών αιώνων εύγένειαν, 
άλλ' άντί τούτου έφερεν εκατομμυρίων τινών 
προίκα. 

Τήν προηγουμένην τών γάμων ήμέραν ό νυμ-
φίος παρουσιάσθη αίφνης ποός τόν τενθεοόν 
δλος τεταραγμένος, καί ζητεί παρ αυτού εμπι
στευτική ν άκρόασιν, ήν ό πενθερός τφ παρανω· 
ρεϊ παραχρήμα. 

— Κύριε, τψ λέγει ο μνηστήο μετά ύίους 
εντόνου, ή θυγάτηρ σας έπαθε ποτε ύπό τυφο
ειδούς πυρετού; 

Ό εκατομμυριούχος ωχριά; ολίγον, αλλ ευ
θύς αναλαμβάνει θάρρο; καί άπαντα: 

— Λοιπόν, μήπως δέν επιτρέπεται νά πάθη 
τις άπό πυρετό / τυφοειδή; 

— Ναι, άλλ'ό πυρετός ήτο λίαν σοβαρός; 
— Σοβαρός, τή άληθεία" άλλα χάριτι θεία 

ουδέν άπέμεΐνεν είς τήν θυγατέρα μου έξ αυτού.. 
— Ουδέν αληθώς τή άπέμεινεν, άπαντα 

φρίσσων ό μνηστήρ, ουδέ καν ή κόμη αυτής! 
— Πώς; τί λέγετε; άνεφώνησεν ό πατήρ" 

αλλά δέν είδετε λοιπόν πόσον ώοαίαν κόμην 
έχει; 

— Μέ τά μέσα τά όποϊα διαθέτετε ύμεϊς, 
κύριε, ημπορεί νά προμηθευθή έξωθεν τοιαύτην 
κόμην. Ή τέχνη τών κομμωτών κάμνει θαύ
ματα σήμερον. Δι δλον τόν κόσμον ή θυγάτηρ 
σας έχει θαυμασίαν κόμην, άλλ έγώ, ό σύζυ
γος της, θά έχω ενώπιον μου κειοαλήν ψιλήν καί 
κεκαρμένην Βλέπετε, κύριε μου, δτι γινώσκω 
τά πάντα καί εννοείται δτι . . . 

— Πολύ καλά, διέκοψεν αυτόν ό τραπεζί
της, τότε προσθέτω ετέρας εκατόν χιλ.ιάδας 
φράγκων είς τήν προίκα, καί άς μή όμιλώμεν 
πλέον περί τούτου. 

— "Εκατόν χιλιάδες φράγκα!...έστω, δέ-
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χομαι. Αλλ ύπό τον ορον ή σύζυγος μου να 
φέριρ πάντοτε, εννοείτε; ji&TOTt tò chigUOIl. 

— Είμεθα σύμφωνοι. 
Τήν επαύριον όμήγυρις έχλεχτή συνκεκλη-

μένων έθαύμαζον εις τον ναον τήν έξαισίαν κό-
μην της νύμφης, ήτις ίσως ήγνόει αντί ποίας 

1 — , τιμής είχε ν ο πατήρ αυτής αγοράσει το δικαίω
μα, δπω; έπιθέση έπι τής κόμης ταύτης τό 
στέμμα τού κόμητος. 

Χ 
Ευρέθη και τό φάρμακον τής αϋπνίας! Πάλιν 

έξ Αμερικής λαμβάνομεν τό φως. Ό κ. Δα
νιήλ Κλαΐμερ, πρώην δήμαρχος τού Ι1ϋβ (ϋη§ 
τής Πανσυλβανίας, έν ταΐς Ήνωμέναις Πολι-
τείαις τής Αμερικής, δημοσιεύει έν ταΐς έφη-
μερίσι τήν έπομένην περί των προτερημάτων 
τών κρομμύων είδοποίησιν χάριν τών πασχόν
των έξ άϋπ/ίας. 'Π είδοποίησις τού κ. Κλαΐ
μερ συνοδεύεται και ύπό τών καταλλήλων π ι 
στοποιητικών πολλών ιατρών" έχε·, δέ φδε: 

« Ό χυμός τών κρομμύων άπορροφώμενος έ-
πιφέρει ύπ ον, ήσυχίαν και άνάπαυσιν. Ό 
στρατιώτης μετά κοπιώδη πορείαν και ό σιδη
ρουργός μετά τήν έπίπονον έργασίαν του προσ-
κτώνται δυνάμεις τρώγοντες κρόμμυα. Δύο 
κρόμμυα κοπανισμένα, επιτιθέμενα πέριξ τού 
λαιμού φέρουσιν δπνον διαρκή, τού χυμού των 
άπορροφωμένου δια τών πόρων.» 

Και τοιαύτη μέν ή συνταγή τού κ. Κλαΐμερ, 
οί δέ πάσχοντες έξ αϋπνίας δύνανται νά δοκι-
μάσωσι' και εάν μή έπενεργήση τό φάρμακον 
βεβαίως όένθά έπενέγκη άλλην τινά βλάβην. 

Χ 
Σπουδαιότατη είδησις διαβιβάζεται έξ Αμε

ρικής. Τηλεγράφημα έκ Νέας Υόρκης ύπό ήμε-
ρομηνίαν 5)1 7 Μαρτίου άγγέλλει δτι ό ιατρός 
Λαγκλέν, αρχίατρος τού έν Φιλαδέλφεια νοσο
κομείου, κατώρθωσε νά θεραπεύση δι' ανθρακι
κού οξέος 30 φθισικούς, φθάσαντας είς τήν τε-
λευταίαν περίοδον τής φθίσεως. Οί λοιποί έν τφ 
νοσοκομείιρ συνάδελφοι τού ιατρού Ααγκλέν 
φρονούσιν δτι ευρέθη τέλος τό φάρμακον τής 
φθίσεως. Η είόησις αύτη θά πλήρωση βεβαίως 
χαράς σύμπασαν τήν ανθρωπότητα, δεσββζει 

δέ πασών τών λοιπών, πολιτικών και άλλων, 
και μίαν και μόνην υπαγορεύει εύχήν παντα
χού τής υφηλίου ν άποδειχθή τελεσφόρον τό 
θαυμάσιον πείραμα τού αμερικανού ιατρού. 

Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α 

Τρία τινά είσι τά δυσκολώτατα: νά ευχάρι
στη τις τήν σύζυγ'όν του, νά νύμφευση καλώς 
τήν θυγατέρα του και νά εξόφληση τά χρέη του 

* 

Πάντες οί άνθρωποι είσιν ίσοι ενώπιον τού 
νόμου, άλλ' ενώπιον τής κοινωνίας ό πιστωτής 
θεωρείται ανώτερος τού οφειλέτου. 

* 

Ή πείρα άπέδειξεν δτι έκ τών πιστωτών οί 
νεώτεροι είσι μάλλλον τών γερόντων συγκατα-
βατικοί, εξαιρούνται μόνον αί γυναίκες, αϊτινες 
είτε νέαι, είτε γραΐαι, είσίν αμείλικτοι. 

* 

Ό πιστωτής ενδιαφέρεται πάντοτε περί τής 
υγείας τού οφειλέτου του" ό οφειλέτης δμως ου
δέποτε ανησυχεί δια τήν τού πιστωτού του. 

·*• 

Κάλλιστος τών φίλων είναι, κατά τινας, ό 
μή ζητών ποτέ δάνεια. 

* 
Ή περί φιλίας διαβεβαίωσις και τά συγ

χαρητήρια κατά τήν πρώτην τού έτους και κατά 
τό πάσχα, είναι εφευρήματα τού πρώτου ύπο-
κριτού. 

* 
Ό οφειλέτης σημειόνει συνήθως τά χρέη 

του επί τής άμμου, ό πιστωτής δμως τά οφει
λόμενα αύτφ λαξεύει επί μαρμάρου. Τούντεύθεν 
αί δίκαι. 
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Φεύγων προς τόν νέον κάσμον μέ τήν φοβεράν του 
[πτήσιν 

Λαμπρός ήλιος άφήκε ροδοστόλιστον τήν Δύσιν. 
Και ή νύξ ή εύρυπτέρυξ ή κατόπιν τού ηλίου 
Περιτρέχουσα τήν σφαίραν άπασαν τήςύφηλίου, 
ΙΙέραν και τών δύο πόλων άπειρος εύρυνομένη, 
Τόν αρχαΐον ήδη κόσμον ήρχισε νά διαβαίνη. 
Είς αυτήν τής Μεσογείου τήν 'Αφροδισίαν νήσον 
Πρώ-.ηνάλλοτ' έν Ασία τών γήινων παραδείσων 
Οπου τό πυρφόρον στόμα τού δεσπότου τών δαι

μόνων 

Πνέον έκ τού Ελλησπόντου έχυνε λυσσώδη φόνο ν 
Οπου φοβερό; σιδήρου και πυρός έβρόντα κρότος, 
Τής νυκτός τή ; άσελήνου τήν έκάλυψε τό σκότος. 
Ε) αμπον από τά ύφη οί χρυσοί αστέρες μόνον, 
Ός σπινθήρες σκορπισθέντες άπό τού θεού χόν 

[θρόνον. 

Εις Κυπριακόν λιμένα προ τής νέας Σαλαμίνος 
Από πλοίου έτοιμόπλου γοερός άντήχει θρήνος. 
Καθώς δάσους στερημένα1, πέρδικες εντός κλω-

[βίου, 
Φέρονται εί; χώραν ξένην, έγκλειστοι έντό; τού 

[πλοίου. 
Ησαν κόραι Κυπριάδες λάφυρον τών Μουσουλ

μάνων 

(ΐ) Οτε έκυριεύθη ύπό των Τούρκων ή Κύπρος 
τφ 1 570 και έπολιορκείτο ή Αμμόχωστος, ό 
Καρά Μουσταφάς έγέμισε διάφορα πλοία είς 
τόν λιμένα τής Αμμοχώστου άπό λάφυρα και 
ωραίας γυναίκας τής νήσου δια νά στείλη μετά 
τού καπ.τάν Αλ.ή-πασά είς τόν Σουλτάνον και 
Βεζύρην εις Κ πολιν. Μία δμω; εξ αυτών, ή 
ύραιοτατη Λρνάλδα, έκ Λευκωσίας, θυγάτηρ 
τού κόμητος Ρουχίά, προτιμήσασα και μετ αυ
τής πάσαι αί άλλαι τής ατιμίας τόν θάνατον, 
έθεσαν πϋρ είς τό πλοΐον και έκάησαν δλαι. Τήν 
ΰπόθεσιν αυτήν λαβών ώς θέμα, εποίησε τό 
άνωθεν ώραιότατον ποίημα ό έν Λεμησσψ περί-
πιιστος ποιητής κ. Β. Μιχαηλίδης. 

Λεία προσδιορισθείσα1, δώρον διά τόν Σουλτάνον. 
Ο Καοά Μουσταφάς τότε ό τήν νήσον έχπορθή-

[σας, 
Ο τάς πόλεις, τά χωρία,τους ναούς λεηλατήσας, 
Ό σληρός σφαγεύς Κυπρίων αμέτρητων χ ι 

λιάδων, 
Εκθαμβος άπό τό κάλλος έμεινε τών Κυπριάδων. 
.-Κ είς τό μέγα τούτο πλοΐον έξ αυτών παρα-

[λαμβάνων 
Προητοίμασεν ώραΐον δώρον διά τόν Σουλτάνον. 

Καθώς άνθη άπ ανθώνα ό βορράς μέ τήν όρμήν 
[του 

Οταν σύρη και μαραίνη μέ τήν καυστικήν πνοήν 
[του, 

'Εκτής λύπης μαρανθεΐσαι, ούτω πως χαί 
[στερημέναι 

Τής λαμπράς φαιδρότητας των, έκλαιον άπηλ-
[πισμέναι. 

«Μέχρι τούδε τής Τουρκίας—έλεγεν ό Μουσουλ
μάνος— 

«Κάλλος έξοχον δεν είδεν ώς αυτό ουδείς Σουλ
τάνος . 

«Διά κάλλος γυναικείον, δεύτερε Σουλτάν Σε-
[λίμη, 

«Άπό τούδε παύει πλέον ή τής Κιρκασίας φήμη. 
« Ό θεός άπό τά ύψη τάς ο υ ρ ί τού Παραδείσου 
« Ά π ο σ τ ε ί λ α ς είς τόν κόσμον έπ' αυτής τής θείας 

[νήσου 
«θέλων.δίδει σοι, Σουλτάνε, δι αυτής αυτού 

[τά δώρα" 

«Ας κρυβη αίσχυνομένη ή τής Κιρκασίας χώρα. 
«Ώς αδάμαντες τό στέμμα και ώς ρόδα τόν 

[ροδώνα 

«θά στολίσουν α! Κυπρίαι τόν λαμπρόν σου 
[ γ υ ν α ι κ ώ ν α . 

«Διά τό λαμπρόν μου δώρον ή Σταμποϋλ θέλει 
[θαυμάσει, 

«Και τόν δωρητήν μεγάλως ό Σουλτάνος θά 
[δοξάση.» 

Αυτά λέγων ένδομύχως ό Στρατάρχης ό γ ε ν -
[ν α ΐ ο ς, 

Εχαιρεν ελπίδων πλήρης" έχαιρεν άλλα μ α -
[ταίως. 

Αί αιχμάλωτοι Κυπρίαι δλ έσκέπτοντο συνάμα 
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Ολαι νά δημιουργήσουν προσεπάθουν φρικτό7 

[δράμα, 
Οπερ ήθελε σπαράξει του Στρατάρχου τήν καρ-

[δίαν" 
Δράμα πλήξαν τήν Τουρκίαν και κοσμούν τήν 

[Ίστορίαν. 

Ή 'Αρνάλδα έκ τού γένους των Συγκλητικών 
[γενναία, 

Ίίρωίς πασών ή πρώτη και ώς άγγελος ωραία, 
Είδε πλήρη τά ίστία, έ'τοιμον προς πλουν τό 

[πλοϊον 
Κ εντελώς άπελπισθεϊσα έλεγε μετά δακρύων: 
«Κάλλιον εις τον αέρα μέ τδ πύρ νά τιναχθώ-

«Κάλ)ιον εις τον πυθμένα τής θαλάσσης νά 
[πνιγώμεν, 

«Παρά μίαν στιγμήν ζώσαι κ έχουσαι τού 
[Μουσουλμάνου 

«Πλούτη, δόξαν κ' εύτυχίαν εις ανάκτορα 
[Σουλτάνου. 

« Ω πατρίς μου! ήτις έτι ζής μέ μίαν πνοήν 
[μόνον, 

« Ητις μέ τήν Σαλαμίνα μόνην πολεμείς τον 
[φόνον, 

«Κ' εις τάς χείρας τού εχθρού σου αίματόφυρτος 
[σφαδάζεις, 

«Ητις εις τό μαύρον τέρμα τής ζωής σου πλη
σ ι ά ζ ε ι ς , 

«Δέχθητι, πατρίς, τήν τέφραν αιχμαλώτων 
[θυγατρών σου, 

• θνησκουσών πρόί τό φυλάξαι καθαρόν τό μέ-
[τωπόν σου. 

«Σαπφειρώδη ουρανέ μου, άνωθεν έςηπλωμένε, 
«Σύ ό βλέπων έκ τού ύψους, θόλε άστεροσπαρ-

[μένε, 
«Σβύσε τά λαμπρά σου φώτα, τό γλυκύ σου 

[χρώμα κρύψε 
«Και τό πύρ τών κεραυνών σου εις τήν δεξιάν 

[μου ρίψε. 
«Παύσατε ώραίαι νύκτες, σβέσατε λαμπρα'ι ή -

[μέραι, 
«Κλαύσατε βουνά και δάση, ώ πατρίς φιλτάτη 

[χαίρε! 

«Και σύ κάτωθεν μου μαύρε Αδη άνοιξε τάς 
[θύρας». 

Αυτά ειπε και δραμούσα ήρπασε οαυλόν εις 
[χείρας, 

Και ώς άγγελος πυρφόρος και όργίλος τού Κυρίου 
Έβυθίσθη, ήφανίσθη εις τά έγκατα τού πλοίου, 
Κράζουσα, «Σουλτάνε, λάβε από χείρας ήρω'ϊ-

[δων, 
«Λάβε πύρ, καπνόν και τέφραν άντί νέων Ελ

ληνίδων». . . 

Αίφνης ό λιμήν άστοάπτει, χρυσολάμπει 03 
[ορίζων, ; 

Και τήν θάλασσαν βαθέως μέχρι τού πυθμένος 
[σχίζων 

Βαρύς βρόντος παταγώδης κεραυνών χιλίων ισος 
Διεχύθ ε ίςτά πελάγη και αντήχησε/ή νήσος. 
Μέ αυτό και άλλα δύο ήναψαν συνάμα πλοία 
Και πτωμάτων ήμικαύστων έπληρώθ'ή παραλία. 

Β. ΜΙΧΑΗΑΙΔΠΣ 

l-O'i - . • 

ΑΙΝΙΓΜΑ 18ον 

Φρικτόν τέρας μέ έπλασαν, σοφίαν δέ σημαίνω, 
Και τρόμος ήμην απασιν' ούδένα νύν )υμαίνω. 
Σοι δίδω μέσα πρόχειρα: τό γένος τών λεόντων, 
Κυνών, θηλέων σώματα, γυπών και τών δρα

κόντων. 

Πλήν! ώ τής δυστυχίας μθι! £ν ένα πόδα χάσω, 
Και τό οκτώ, ώς μόριον, άντί τού γιώτα πλάσω, 

Εις έντομον εύρήσεις 
Εμέ, αν προσπαθήσης. 

Αν είς πούζ και ό τράχηλος κ' ή κάρα μο'ι κο. 
[πώσι, 

Και γείνη ψ 5 άκρος πούς, ίσως θά δυνηθώσι 
Νά μ εύρωσιν ήχούντα 
Είς ξύλα θορνβούντα. 

Εντεύθεν χωρίς άλλαγμα ποδός, εάν προάρχη, 
Εν άλφα ή τό πέμπτον άν άντί τού γιώτα αρχ$, 
Προκύπτει τότε πάραυτα περίεργος τις λέςις, 
Δηλούσα ζώον, πρόθεσιν και άλλο, άν προσέξης. 

Εν Νεαπόλει. Κ. Κ. 


