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ΤΟ Θ Υ Μ Α ·' 

Είς πάσαν καταστροφήν, εις πασαν ά-
τυχιαν, εις παν μέγα κακόν, ανάγκη νά 

ύπαρξη και έν θΰμα. Έν πρόσωπον δηλο-
νότι επί τοϋ οποίου νά έπιρριφθή ή ευθύνη 
της καταστροφή ταύτης, εν πρόσωπον 
παρά του οποίου νά ζητηθή ό λόγος, εv 
πρόσωπον όπερ νά ύποστή άδίκως όλως 
τάς συνεπείας του έπελθόντσς κακοϋ. 

Κανών πραγματικώς ούτος, νόμος πλέ-
ον φυσικός, μή θελήσας νά παρουσίαση 
έξαίρεσιν κατά τόν άτυχη ήμών άγώνα καί 
ν' άποδώση τήν εύθύνην των έπελθόντων 
γεγονότων εις τούς πταίστας και μόνον, 
άλλά φευ ! άπαιτήσας ως έργά 
την τοΰ συντελεσθέντος κακού, ως δημι-
ουργόν της άτυχίας του πολέμου, ως τόν 
μόνον αίτιον όλων τό θΰμά του ! 
"Ανευ δέ πολλού κόπου, άνευ μεγάλης 
και έπισταμένης έρεύνης, μή διστάσαντες 
ετι καινά τό φαντασθώμεν καν, μή όειλι-
άσαντες εις τό τί έπρόκειτο νά πράξωμεν 
ασεβώς εις τό παν άδιαφορήσαντες, έτολ-
μήσαμεν και εΰρομεν τό θΰμα ! Ή τ ο τοΰτο 
ό Διάδοχος Κωνσταντίνος ί 

Ώ ηθη ! συνήχθησαν οί έξωλέστατοι 
και τολμηρότατοι των άνδρών, οί έγκλει-
όντες έν έαυτοις τάς έγκληματικωτέρας 
των πράξεων, οί τόν νοϋν κακοί και διε-
στραμμένοι, ους, άσέβεια, άνοησία και συ-
κοφαντικά ένστικτα παρώξυνον και έζή-
τησαν τήν μείωσιν τοΰ γοήτρου τοϋ μέλ-
λοντος βασιλέως των ! 

Τό θϋμα ! Τό άθωότερον πρόσωπον ό-
λου αύτοΰ του έκτυλιχθέντος δράματος, 
ό ύπερανθρώπως έργασθείς, ή προσωπο-
ποίησις αύτη τής ήρεμωτέρας συνειδήσεως 
της έπιτελέσεως τοϋ καθήκοντος, ό έν 
ταϊς κρίσιμωτέραις στιγμαΐς έκφέρων τάς 
σοφωτέρας καί στρατηγικωτέρας των γνω-
υών, είς ας, άλλαι βίαιαι καί έπίμοvoι 
τω άντετάσσοντο παρά των γνωστών σω-
ματαρχών, ό αδιαλείπτως περί πάντων 
προστάσσων, μηδέν δ' εϋτυχήσας ποτέ νά 
ίδη ταχέως και άκριβώς εκτελεσθέν, ό δι-
καιούμενος ού μόνον νά παραπονεθη άλλά 
και νά ζητήση τήν άδυσώπητον τιμωρίαν 
τών έργατών της καταστροφής, αύτός τό 
θϋμα τοϋ πολέμου ; 

Γνωρισον, λαέ, άκριβώς τά τοϋ πολέ 
μου, πληροφορήθητι ασφαλώς περί τών 
χατ' αύτόν, μανθάνων δέ λεπτομερώς τά 
διατρέξαντα, ίκανοποίησον τό άθώον θΰμα, 
έκκλίνων άπό τών συκοφαντών του τήν 
μανιαν και τα βέλη. 

Αύγουστος 5 1897. 
I . Δ. Μακρόπουλος 

ΤΑ ΘΕΣΣΔΛΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ 
Κάτω σ' ταΐς ασπραις θάλασαις (λεβεντω) 

Σ' ταΐς πράσιναις λεμιώναις 
(λεϊμονιά μέ τά λειμόνια) 

βγήκαν καράβια τούρκικα 
κ' επήραν τά ρωμαιϊκα 

Πήραν μανάδες μέ παιδιά 
καί πενθεραίς μέ νυφαις, 

πήραν μιά άρχοντοπεθερά μέ δώδεκα νυφαδες. ' ' ' Ολαις η νυφαις περπατούν 
καί παν κοντά ταΐς άλλαις. 

Μά, μιά νύφη μικρότερη 
Δέν πάει κοντά ταΐς άλλαις. 

— Δια τί νύφη μ' δεν περβατεϊς, 
Δέν πας κοντά ταΐς άλλαις; 

Μηνα τά ροΰχα σέ βαροϋν 
μήνα τά σικιανίρίκια. 

— Οΰδέ τά ροϋχα μοϋ βαροϋν 
ούδέ τά σικιανιρίκια. 

Τοΰ γυοΰ σου οί πόνει μοΰ βαρούν 
τοϋ γυοϋ σου τοϋ λεβεντη 

Μοΰ σκότωσαν τόν άνίρα μου 
Μοϋ πήραν τά παιδιά μου. 

Μώρ' Δυροπολίτισσα (μώρ' καϋμίνη) 
Σίντα πας 'ς τήν εκκλησιά 

μέ λαμπάδες, μέ κηριά, 
καί μέ μοσκοθυματα. 

Γιά προσκυνά γιάτ' εμάς, 
τί μάς πλάκωσ' ή Τουρκιά, 

θά μας μασούνε 'μπροστά 
θά μάς πάνε σ' τά τζαμιά 

9ά μάς σφάξουν σάν τ' αρνιά, 
σάν τάρνιά τήν πασχαλιά, 

τά κατσίνια τ' άγεργιοϋ. 
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πρωτοδικου Τεμ. Πετρουτσοπουλου ητο 
πεπροικισμένη έκ φύσεως καί έκ μητρικής 
άνατροφής μέ έξοχα προτερήματα, προ-
σηνήςς μετά χάριτος εύφυής μετά μετρι-
οφροσύνης, περιποιητική μετ' αξιοπρέ-
πειας ήτο ύπόδειγμα οικιακής τάξεως καί 
φιλοκαλίας ήτο αξία τών πατρικών αύτής 
αρετών, ήτο τό κόσμημα τοϋ οίκου της, 
ή χαρά τών γονέων της και ή τρυφερά 
άγάπη τών άδελφών της. 

Φεϋ ! οποία δυστυχία ! ! ό απηνής χά-
ρων δέν έφείσθη τήν τρυφεράν ταύτην 
ύπαρξιν τής είκοσι μόλις Μαίους 
άριθμουσης Ειρηνούλας τήςμέ τοσαΰτα 
προτερήματα κεκοσμημένης, άλλά διέκο-
ψε τό νήμα τής ζωής της καί άφήρπασεν 
αύτήν τόσον προώρως έκ τών άγκαλών 
τής ταλαίνης μητρός τοϋ δυστυχούς πα-
τρός τών τεθλιμμένων άδελφών καί τών 
βαρυπενθούντων οικείων. 

Είθε ό φιλευσπλαγχνος καί ύψιστός 
Θεός νά έπιχύση βάλσαμον επ ίτής σκλη-
ρώς πληγείσης καρδίας τών δυστυχών 
γονέων καί βαρυαλγούντων άδελφών αύ-
τής, τήν δέ άγνήν καί τρυφεράν ψυχή ν αύ-
τής άς κατατάξη έν τή χορεία τών άγγέ-
λων. 

Δαμιανός Σωτηριάδης. 
Άθήνηοι τή 5 Αύγούστου 1997 

EIPHNOYAΣ TIM. 
ΠETPOYΤΣΟΠOYΛOY. 

Μέ τό γλυκύ μειδίαμα εις τά χείλη ά-
πέπτη εις τούς ουρανούς έκ τών άγκαλών 
φιλοστόργων γονέων καί άγαπητώυ άδελ-
φών η άγγελόμορφος ψυχή τής Είρηνού-
λας Τιμ. Πετρουτσοπούλου. 

Κόρη πρωτότοκος τοϋ έντιμοτάτου 

ΤΗ. ΑΓΑΠΗΤΗ ΕΞΑΔΕΛΦH EIPHNOYA ΠETPOYTΣOΠΟΥΛΟΥ. 

Οχι, οχι δέν πεθαίνει τέτοιο άφρόπλαστο κορμί, 
f όχι, τόση χάρι δεν έπλάσθη για τό χώμα 
Τής ταιριάζουν τά τραγούδια καί οχι μαϋροι στεναγμοί, 

Ζητεί κρίνα, ζητεί ρόδα τό παρθενικό της σώμα. 

"Οχι, όχι, τέτοια μάτια δέν σφαλνοϋν, γλυκοκοιμοϋνται 
Σ' ύπνο μ' όνειρο γιομάτο. Θά ξυπνήσουν ! θά ξυπνήσουν ! 

Μή τήν κλαίτε τήν παρθένα. "Ανθη μόνο νά σκορπιούνται 
Στό κρεβάτι της τρυγύρω τρυφερά νά τήν στολίσουν. 

Δέν άπέθανεν εκείνη, μόν' έπέταξεν άλλοϋ 
Έκεΐ όπου φώς αίώνιο καί χαρά εύλογημένη . . . . 

Μή τήν κλαίτε, έκείνη 'πήγε εις τήν χώρα τοΰ καλοϋ, 
όχι, όχι, μή τής λέτε ότι είνε ποθαμένη ! 

Γιά κυτάξετε τ ' ά αστέρια στόν γαλάζιο ούρανό, 
Γιά ίδέτε τα πώς λάμπουν, μέσ' τήν άπειρη χαρά τους . . . 
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"Εχουν τώρα πανηγύρι τά φτωχά παντοτεινό ! 
Γιατί ηύρανε καί πάλι τήν γλυκεία συντρόφισσα τους 

'Ωσάν άνοιξις ωραία έγελοϋσεν ή ζωή της. 
^Ηταν μέσα εις τον κόσμο τό πλειό εύμορφο λουλςυδ', 
Χρυσά όνειρα σκορπούσε ή μυρόβολη ψυχή της 

'Κ. ή φωνή της θερμώς ήταν ούρανόφερτο τραγούδι. 

'Αλλά ετυχεν ό Χάρος μιά ήμέρα νά τήν ϊδη 
Κι* άνεσκίρτησε μέ πόνο ή τρισάπονη καρδιά του. 

Για τά μαΰρα του παλάτια τήν όρέχθηχε στολίδι 
Και τηv άρπαξεν άμέσως 'ςτά ψυχόπλαστα φτερά του. 

Λευκή νύφη ή παρθένα έκυιμήθη εδώ πέρα 
Μεσ' τό μνήμα π'αγκαλιάζουν δακρυπότιστα λουλούδια, 

Πλήν ή εύμορφη ψυχή της ταξειδεύει στόν αέρα 
Και μαζήμέ τους άγγέλους ψάλλει άθάνατα τραγούδια ! 

Ά λ έ ξ . Περδ ικ ίδης . 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Οί άνθρωποι τής παρελθούσης γενιάς παρ' 
ήι ίν, καθώς καί οί πρόγονοι αυτών, ουδέποτε 
έβρεχον τήν κεφαλήν διά ψοχροΰ υδατος. Μετά 
δε τήν ελευσιν τών Γερμανών είς Έλλάδ' εισ-
ήχθη ή έξις του κατά πάσαν πρωΐαν, ενίοτε δέ 
δΐς καί τρις της ημέρας λούειν ·την κεφαλήν διά 
ψυχρού ύδατος, και οσον οΐόν τε ψυχροτέρου. 
Ή τοιαύτη πράξις γίνεται πρόξενος πολλών 
καί μεγάλων βλαβών εις την ΰγιείαν. Προέρχε-
ται έκ ταύτης πονοκέφαλος, βομβισμός τών ω-
των, νευραλγίαι τοΰ προσώπου, όδονταλγίαι, 
όφθαλμίαι, βλάβαι τής ρινός κλπ. 'Εκτός τού-
των αί τρίχες έξασθενοΰσι, ξηραίνονται καί 
πίπτουσιν. Ή διάνοια τοΰ βρέχοντος τήν κεφα-

λην πολύ ψυχρώ υδατι έπισκοτίζεται επί τινας 
ώρας, καΐ διατελεί ουχί καλώς έχουσα. Πώς 
καΐ διατί ταΰτα επισυμβαίνουσιν ; 

Διατι επισκοτιζεται η διάνοια ; 
"Οσον ψυχρότερον είνε τό ΰδωρ, τό έμβρέ-

χον τήν κεφαλήν, τόσον περισσότερον συστέλ-
λονται καΐ συμμαζεύονται τά τοΰ αϊματος αγ-
γεία, τά όποια ευρίσκονται εις τό δέρμα, έπο-
μένως τόσον περισσότερον αίμα φεύγει έκ τής 
επιφανείας καί συσσωρεύεται εις τά ενδότερα. 
"Αμα παύση ή έπαφή τοΰ ψυχροϋ υδατος, 

καΐ σπογγισθή η κεφαλή, ή φύσις επιφέρει άν-
τίδρασιν, δηλαδή τά άγγεία τοΰ αίματος, τά 
όποια πρότερον συνεστάλησαν τη επαφή τοΰ 
ψυχροϋ υδατος, άμέσως άμα παύση αίτη δια-
στέλλονται, εΰρύνονται, καί αίμα περισσότερον 
τοΰ δέοντος συσσωρεύεται επϊ της επιφανείας 
της κεφαλής· διά τοΰτο και αισθησις θερμότη-
τος γίνεται, καί ερυθρότης γίνεται δηλαδή συμ-
φόρησις αϊματος εφ' όλης τίς κεφαλής, καί επ' 
αύτοΰ τοΰ έγκεφάλου. Τούτου ενεκεν έπισκοτί-
ζεται ή διάνοια, ώς γίνεται δταν πίη τις οινον 
περισσότερον τοΰ δέοντος. 

Πώς δέ γένονται αί αλλαι βλάβαι 
της κεφαλης ; 

"Οταν ήνε βεβρεγμένη η κόαη τις κεφαλής, 
οσον πολύ καί άν σπογγισθή αυτη, πάντοτε δια-
τηρείται υγρασία· έάν εν τοιαύτη περιπτώσει 
προσβληθη η κεφαλή έκ ρεύματος άέρος, καί 
τοιαύτα ρεύματα έν 'Ελλάδι υπάοχουσι συνε-
χώς, η έάν έξ άπροσεξίας σταθη τις εις ανοι-
κτόν παράθυρον η εις μέρος ενθα γίνεται ρεΰμα 
αέρος, τότε άμέσως γίνεται περίψυξις, της οποί-
ας τά αποτελέσματα είσ'ι τά προρρηθέντα, τά 
όποια εις όλους δεν συμβαίνουσιν ολα όμοϋ, άλλ' 
εις άλλους τά μ'έν καΐ εις άλλους τά δέ κλπ. 

Έπι πλέον τών τριάκοντα ετών ποιήσας 
παρατηρήσεις ευρον οτι όσημέραι αί νευραλγία 
καί αι άλλαι βλάβαι της κεφαλής, όφθαλμίαι, 
χωφώσεις, όδονταλγίαι κλπ, πληθύνονται, και 
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αρχικη αιτία εινε ή ψυχρολουσα της κεφαλής. 
Διόπερ πολλοί άφήσαντες την τοιαύτην έ'ξιν α-
πηλλάγησαν έκ τοιούτων βλαβών. 

Τ ί λοιπόν ποιητεον. 
'Απέφευγε διά παντός τό βρέχειν τήν κεφα-

λήν δι' ύδατος. 
Διατηρεί ταύτην πάντοτε ξηράν άνευ υγρα-

σίας· διά τοΰτο ούτε τήν κτέναν μή βρέχε. Δια-
τηρεί τήν φυσικήν θερμότητα άμειάβλητον 
διότι τοΰτο ή φύσις απαιτεί· διά τοΰτο φύονται 
τρίχες έπί της κεφαλής περισσότεραι, καί πυ-
κνώτεραι καΐ μεγαλείτεραι ίνα χρησιμεύωσιν 
ώς κάλυμμα, καί έμποδίζωσι και τήν άποβο-
λτν πλέον του δέοντος της ζωικής θερμότητας, 
καί τήν προσβολήν της έξωθεν ηλιακής θερμό-
τατος. Διά τοΰτο οί φαλακροί καί οί άποστερού-
μενοι τής κόμης πρέπει νά φέρωσι κάλυμμα ίνα 
έμποδίζηται ή περίψυξις. Διά τοΰτο οί κάτοι-
κοι τής άνατολής καί ιδίως οί μωαμεθανοί, εΐς 
τοΰς οποίους ή θρησκεία χάριν ΰγ εινών λόγων 
καθαριότητος επιβάλλει τό ξυρίζειν συνεχώς τήν 
κόμην έν χρώ, (ιό ξυραφίζεσθαι καθώς) άνα-
πληροΰσι τήν στέρησιν ταύτην διά καλύμμα-
τος σ Μ ρ ί κ α ς παχυτάτης, τό όποιον έν τη 
έλλείψει τών τριχών διατηρεί τήν φυσικήν ζωϊ-
κήν θερμότητα τή κεφαλής, καί έμποδίζει καί 
τήν προσβολήν της ηλιακης θερμότητος. 

Παρ' ήμΐν ή διατήρησις τής κόμης όσον τό 
δυνατόν πυκνοτέρας καί μακρυτέρας εινε κατά 
πολλά ώφέλιμος ΰγιεινώς, άρκεΐ νά μή βαρύνε-
ται τις καθαρίζειν ταύτην κατά πάσαν πρωιαν 
κτενιζόμενος έστω καί δι' αραιάς κτένης, καί 
κατόπιν καθαρίζειν τήν κόμην διά ψήκτρας 
(βούρτσας). Ή μακρά κύμη προφυλάττει τό ό-
πισθεν μέρος τής κεφαλής καί τόν αυχένα (ένθα 
ευρίσκεται ή παρεγκεφαλίς καί ο επιμήκης μυε-
λός, έκ τών προσβολών τής μεγάλης ηλιακής 
θερμότητος, έξ ής προέρχονται· βαρύτατα εγ-
κεφαλικά νοσήματα· διά τοΰτο ήδη οί στρατι-
ώται τών θερμών κλιμάτων μεταχειρίζονται πα-
νίον καλύπτον τόν αυχένα έν ώρα μεγάλης θερ-
μότητος. 

Διά τής έμβροχής όμως τής κόμης ψυχρώ υ-
δατι, συμβαίνει καί άλλη βλάβη, αί ρίζαι τών 
τριχών πάσχουσιν, αί δέ τρίχες νοσοΰσι κάί ξη-
ραίνονται καί εύκόλως κόπτονται. 

"Ινα δέ αί τρίχες διατηρώνται λεΐαι καί μα-
λακαί καί ευτραφεϊς δύναταί τις μεταχειρίζέσθαι 
κατά πάσαν πρωίαν ή κατά δύο ήμερας ποσόν 
παχυμύρου δι'ού καί ή πιτυρίασις έλαττοΰται, η 
ολίγα στάγματα 5 έως 10 έλαίου κοινοΰ καθα-
ρού ή γλυκαμυγδάλων έπί τής κορυφής, διά τοΰ 
οποίου καί αί τρίχες γίνονται εΰτραφέστεραι, καί 

επιχρισμα λΐπτόν εκ τής λιπαρας υλης γίνεται ε-
πί τής επιφανείας τοΰδέρματος τής κεφαλής,όπερ 
χρησιμεύει ώς ςρώμα προς διατηρησιν τής ζωικής 
θερμότητος, καί έμπόδισίν ήλιακήςπροσβολήςϊνα 
δέ γίνεται καλώς η λιπαρά έπάλειψις, πρέπει ή 
χωρίςρα τής κόμης νά ήνε έν μεσω τής κεφαλής. 

Ί - Π. Πύρλας . 

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΤΗΣ 
Τά βιβλία κρατώ υπό μάλης. 

τό κονδύλι τ' όξϋ έν χειρί· 
Συγγραφείς Γινεάς τής Μεγάλης 

έξηγώ ευθαρσώς αΰθωρεί. 

Μαθητής, ασθενής ει'ς τό σώμα, 
πλήν γενναίος πολύ τήν ψυχήν 

'Ηλικίας μικράς είμ' άκόμα, 
καί παιδί 'στήν καλήν έποχήν. 

*Ω Πατρίς μου σέ βλέπω όργώσαν, 
ει'ς τά ό'πλα θερμώς νά καλής· 

Ευγενή νεολαίαν σφριγώσαν, 
Τόν έχθρόν βροντωδώς ν' απειλής. 

Ή μικρά ήλικία, τί κρϊμμα, 
νά μήν έχη δονάμεις πολλάς· 

"Ινα βαίνη γενναίως; μέ βήμα, 
καί νά ρίπτη μέ θάρρος βολάς. 

Σας ζηλεύω, καλοί οπλοφόροι, 
τής πατρίδος γενναίοι φρουροί. 

Ποΰ 'στά χέρι κρατείτε τά δόρυ 
κι' εΐς τήν μάχην χωρεϊται φαιδροί. 

Τρεξατ' ολοι μέ βήμα τροχάδην, 
σας προσμένει ή δοϋλη Έλλας· 

Τόν έχθρόν ώδηγήσατ' εις Αδην, 
καί φρουρός σας θά εϊν' ή Παλλάς. 

Τής Δωδώνης τήν χώραν διαβητι, 
καί μέ σέβας πατείτε τήν γήν· 

Εις τά Κούρεντα ορ' άναβήτε 
άσπασθήτ' αδελφούς μέ στοργήν. 

*Ω Πατρίς μου έν δάκρυ προσφέρω, 
'στόν βωμόν σου άγνάν ώς άκτίς· 

Εϊν' αδύνατον ολα νά /χερω, 
Εϊμ' άθλίος, μικρός σπουδαστής. 

'Εν 'Αθήναις τη 26η Μαρτίου 1897. 
Νικόλαος Ήλ. Ίωαννίδης, Καρυτινό 
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(Δ ι ή γ η μ α) 

(Συνέχεια, καί τέλος.) 

Άκολούθως οί Σιβήριοι έξήγήσαν εις έμέ τα πάν-
τα. Ό Πιετάν επρότειναν εις τόν άξιωματικόν τήν 
αυτοκτονίαν ή τήν δολοφονίαν. Ό λοχαγός, έξ έπάρ-
σεως η φίβου μή άτιμασθη, έπροτίμησε να αύτοχει-
ριάση. Ό Πιετάν φερόμενος κατ' αύτόν τόν τρόπον 
είχε κατά νοϋν μόνον τήν άπαλλαγήν τών συντρόφων 
του άπο τής καταδιώξεως καί της αιχμαλωσίας, βα-
ρύτερας και αύτοΰ τοϋ θανάτου, δέν ένήργει δέ έκ 
χακών προθέσεων η μίσους. Έν τούτοις ούτος πραγ-
ματικώς διέπραξε φοβον, καίτοι ούχί αύτοχείρως. Αι 
πέντε γυναίκες και τα παιδία ειχον έξέλθει έκ της 
οϊκας. Οί Σιβήριοι έφερον τά βάρη και τα δέματα 
καί ή συντροφιά ταχέως έπορεύετο δια τών όρέων 
ύπό τήν οδηγίαν τοϋ ναΰτου τοΰ πλοίου. Ό Πιεταν 
μας έδωκε δύο μπερδάνκας και μας απέστειλε μετά 
τών λοιπών. Αύ ός δέ μεθ' ένός Σιβηρίου παρέμει-
ναν έπί τι νας στιγμές όπως θάψωσι τόν αξιωματικόν. 

Περίεργοι άνθρωποι είναι ούτοι, είπεν ο Πέννη 
ότε ήκολουθοΰμεν τήν συντροφιάν. "Ελπίζω ότι δέν 
θά αναγκασθώ έπί πολύν χρόνον να ζω μετ' αυτών. 

Προς ήμας προσεφέρθησας φιλανθρωπως απήν-
τησα. , , 

— Ναι, άλλ' έγώ δέν δύναμαι να βλεπω αυτους 
χύνοντας αίμα κατ' αύτόν τόν τρόπον και να παρα-
μένω μετ' αύτών, έκτός αν αναγκασθώ ύπό τών πε-
ριστατικών είπεν ούτος μετ' έμφασεως. ((Τοιούτον 
έργον, διαπίαττόμενον μετα τοσαύ- της ψυχραιμίας, 
ουδέποτε δικαιολογείται. 'Ολίγον μέ ενδιαφέρε-, τίς 
ε/ει να φοβήται εκ τινος κινδύνου. Ουδείς δικαιούται 
να /ύνη αίμα κατ' αύτόν τόν τρόπον.» 

'Ο Πέννη είχε δίκαιον εις τοϋτο' άλλ" έγώ τόσον 
πολύ είχον βϊσανισθή καί έγενόμην αυτόπτης τοιού-
τον ώμοτήτων, ώστε ό νοϋς μου ώς να διετελει α-
ναίσθητος. 'Υποθέτω οτι και ούτοι ο! φυγάδες ησθα-
vovτo τό αύτό. Ούτοι τόσον είχον κακοποιηθεί, ώστε 
άπέβαλον παν τρυφερόν χαι συυπαθητικόν αίσθημα. 
Ίδοΰ τί τρόπω ή αχαλίνωτος δεσποτεία παραγει 
πολεμίους έτοιμους πρός έξόντωσιν αύτης. Μετα πε-
ριπλάνη-ιν τρι—τετρχ ρον έν τω μέσω τής ομίχλης, 
μεταξύ τών βραχων ειδομεν τό πλοίο ν. Τοϋτο ώμοια-
ζε πρός παλαιότατον κέλυφος καί είχε περιεκτικότη-
τα ε'ίκοσι περίπου τόνων Τό μέγα του ίστίον ητο 
παλαιόν καί έμβαλωμένον, τό δέ έμπροσθεν ητο 
κατασκευχιμένον έξ έξειργασθέντων δερμάτων. Επι 
τοΰ καταστρώματος έραίνοντο τρείς Σαχαλήνιοι οι-
τινες είχον τήν όψιν εμπείρων ναυτών. 

— ((Αν πνεύση σφοδρός άνεμος άναμφιβολως θα 
'ίδωμεν τόν πυθμένα της θαλάσσης επιβαίνοντες του-
του τοϋ· σκάφους μοί ειπεν ο Πέννη, αλλα κατα 
τους λόγους τών συντρόφων μας ό πλους δεν ητο μι-
κρός. 
''Επιδικασθέντες παρετηρήσαμεν τήν όμιχλην βαθ-

,μηδην διασκεδαζομένην καΐ πρός άνατολας τοϋ πορ-
θμου μίαν σειράν ορέων πλήρη δασών. Ό Πιεταν, 

ό σ τ ι ς είχε προφθάσει δείξας εις τα ορη ειπε «Κα 

αφτού», ώς συνήθως καλείται ή νήσος Σαχαλίνη ύπό 
τών εγχωρίων. 

Τοΰ άνέμου ούριου οντος τα ιστία έπληρώθησαν 
κα· διήλθομεν τόν πορθμόν, όστις έφαίνετο εχων 
πλάτος 15—16 χιλιομέτρων. έντός τριών περίπου 
ώρών. Επί τέλους τό πλοιάροιον είσήλθεν είς ενα 
στενόν όρμον μεταξύ δύο βραχωδών ακτών και αγκυ-
ροβόλησε ;.μετα πολλάς προσπάθειας,'Απεβιβάσθημεν. 
"Απαν.ες' οί άνδρες εφερον βαρέα φορτία, διοτι ο 
Πιεταν 'έφερε τα ιστία τοΰ πλοίου και άλλα πράγ-
ματα. 

Μετα πενταήμερον δυσχερή πορείαν δια τών όρει-
νων τόπων, τήν οποίαν έπερατώσαμεν αισίως χαρις 

εϊς τόν Πετάν όστις ώδήγει ήμας τή βοήθεια τοΰ χα-
πνοΰ τοΰ εξαγομένου εκ τινος μεμακρυσμενου η-
φαιστείου, διήλθαμε ν ενα όρεινόν ρύακϊ έπί φυσικής 
γεφύρας σχηματισθείσης έκ τών έκατέρωθεν πεσόντων 
εις αύτόν δένδρων. Τότε εΰρομεν μίαν άνοικτην όδόν 
έπι τής όποιας βαδίζοντες άνέτως έξήλθομεν εις τήν 
άνατολικήν άκτήν τής Σαχαλίνης, έπι τής Όχοτι-
κής θαλάσσης έφαίνοντο καλύβαι τινές φωτιζόμεναι 
ύπό πυρών έν τή εσπερινή ομίχλη εκείθεν εϊδομεν 
τό ήφαίστειον πρός τό όποίεν κατευθυνόμενα έπί ό-
λοκλήρους πέντε ημέρας. Έρυθρόν φώς ςξήρχετο έκ 
τοϋ κρατήρος αύτοΰ καί έφώτιζε τα νέφη. 

Ό Πιεται εδειξεν εις τό ορος καί είπε ((Κοσκαλ-
δήν.» Τότε 'έδειξε τας οικίας καί είπε »Λοβένσκ». 
Έννοήσαμεν οτι ούτος έπρόφερε τα ονόματα τοΰ η-
φαιστείου καί τής κώμης. 

Κατ* έκείνον τόν χρόνον έξήλθόν τίνες μετα φα-
νών καί μας περιεκύκλωσαν. Είς ενα έξ αύτών ό 
Πιεταν είπι λέξεις τινας καί εδειξεν ήυμας. Ούτος έ-
ξεπλάγη, έπλησίασεν εις ή μας μετ' ανοικτών βρα-
χιόνων καί έφώνησε. 

— Πώς είσθε ώ σύντροφοι ; ? 
— Τί ! τί είναι τοΰτο τό πραγμα ; Συ είσαι Α-

μερικανός; είπεν ο Πένη. 
— Πώς μέ έγνώρισας ; ήρώτησεν ούτος. 
— «Σέ έγνώρισα έκ τοΰ τονισμοΰ» άπήντηβεν ό 

Πένη. 
— Ναι, 'Αμερικανός είμαι. Καλούμαι Χορας Κό-

φην. Καί σείς άπηλευθερώθητε έχ τών ορυχείων τοΰ 
Διουή. "Αφες τα ές κόρακας ! Ποίοι είσθε ; ειπέ τε 
μ οι έν πρώτοις. 

Είπομεν τα όνόματά υ.ας καί συντόμως περιεγρα-
ψαμεν τήν διαγωγην ημών εν ταις όρυχείοις καί τήν 
εκείθεν δραπέτευσιν. 

— «Αι, πώς εύρέθητε ένταΰθα, εν τή θαυμασία 
ταύτη γωνία» ήρωτησεν δ Πέννη. 

— ((Πώς ; άπωκισα ένταΰθα» άπήντησεν ο Κό-
· 

Λιωνίως λοιπόν θα διαμένητε ένταΰθα η-
ρώτησεν ο Πένη καί αμφότεροι έμειδιάσαμεν αμφι-
βάλλοντες περί της διαρκείας τής εγκαταστάσεως-
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— ((Ναι, θα μένω ένταΰθα αιωνίως. Ό τόπος ού-

τος είναι πολύ καλός» είπεν ο Κό»ην. 
— <<Τοΰτο μοί φαίνεται γελοίο» ! "Ανθρωπος γεν-

νηθείς έν 'Αμερική να έγκατασταθή έν ταύτη τή 
σκοτεινή, τή ομιχώδει όπη χωρίς »α είναι έξηναγ-
κασμένος, πάλιν θα εχη άπολεση ολίγον τάς φρένας 
του! 

— ((Αι τοΰτο είναι χυδαία εκφρασ.ς)) εΐπον έγώ, 
ό'τε δ Κόφην οργιλως άνηγέρθη καί άνεχώρησε, χω-
ρίς νά ζητήση νά γνωρίση έκ τοΰ πλησιεστέρου ήμας. 

— (("Αφες αύτόν ! "Ας φύγη» είπεν ο Πέννη. 
((Θά ύπάρχη παρ' αύτω έλλειψίς τις, άλλά τί είδους 
είναι αύτη δέν γνωρίζω». 

Πιθανώς ο Πιετάν ένόμιζεν οτι ο Κοφήν θά φρον-
τίση δι" ήμας διότι ouτoς ήτο άπησχολημένος πρός 
εΰρεσιν καταλύματος δια τοϋς επίλοιπους ξένους. Ή 
άπερισκεψία λοιπόν τοΰ Πέννη μας ήνάγκασε να πε-
ριπλανώμενα εν τή ομίχλη έπί μίαν ώρα». 

— 'Αλλ' ο Κόφην ήν καλοκάγαθος άνθρωπος. 'Α-
φοΰ τοΰ παρήλθεν δ θυμός επέστρεψε καί μας εΐπε. 
— (Θα χαρώ άν ελθητε είς τήν οίκίαν μου. 
— «Θά ελθωμεν και σας εύχαριστοΰμεν πολύ διά 

τοϋτο» είπεν ό Πέννη. «Συγγνώμην διότι ένεκα τής 
απερισκεψίας μου σας έλύπησα». 

— Δέν πειράζει)) άπήντησεν δ Κόφην «Υποθέτω 
οτι σάς φαίνεται παράξενος ή έγκατάστασίς μου έν-
ταΰθα, εντούτοις ταχέως θά μάθητε τήν αίτίαν». Τό-
τε ούτος μας ώδήγησεν είς τήν οίκίαν του και μας 
έδειξε τήν γυναίκα του και τά δύο του τέκνα. 

— «Εΰσπλαγχνε Θεέ !» είπεν ο Πέννη ολίγον μετα 
ταϋυα. «Λίαν άποτόμως προσηνέχθην πρός τοΰτον 
τόν αγαθόν άνθρωπον». 

Η Κυρία Κόφην ήν έί τών εγχωρίων γυναικών 
φαίνεται ότι αύτη είναι εξαίρετος οικοδέσποινα και 
τά τέκνα της είναι εύπειθή και ωραία παιδία. Οί α-
τυχείς ήμεϊς πλανήται ήσθάνθημεν δοτι εύρέθημεν έν 
άληθεί οίκογενεία καί συμμετέσχομεν τής ευτυχίας 
τήν οποίαν ο Κόφην έν πλήρη δικαιώματι άπελάμ-
βανεν. "Αν ούτος εφερε τήν σύζυγόν του εις τά; 'Η-
νωμένας Πολιτείας, οί "(Αμερικανοί θά έξελάμβανον 
αυτήν ώς βάρβαρον, αύτη δέ θά έλογίζετο εαυτή» 
δυστυχή καί ίσως θά άπέθνησκεν έκ τής αλλαγής τοΰ 
κλίματος και τής στερήσεως φίλων. 
Αΰτη μας έφιλοξένησε καλώς δι' έψημένων γεω-

μήλων, ιχθύων, γλυκισμάτων, τείου και κατεδείχθη 
λιαν φιλόρρων καί προσηνής. Τήν πρωιαν τής έπι-

λύσης είδομεν οτι τό Λοβένϊσκη κειμενον παρά τους 
πρόποδας τοΰ Κυσκαλδήν σύγκειται έξ είχοσιν οι-
κιών. 'Αλλά τό ήφαίστειον εκείτο μακρότερον ή οσον 
ύπεθέτομεν χθές. 

Οι μετανάσται καλλιεργοΰσι γεώμηλα, λαχανικά 
και άλλα ωφέλιμα φυλά καίτοι τά κλίμα είναι ομι-
χλώδες και ψυχρόν.' Ήν Μάιος καί ο Κόμην έκαλ-
λιέργει τήν γήν οπως σπείρη γεώμηλα. Ούτος ηθε -
λεν άκόμη να σπείρη σιβηριχήν βρώμην καί κριθήν. 
'Αμφότεροι ήμείς μετά χωρας έδράμομεν εις βοη-
θειαν αύτοΰ· έκαίομεν τάς ρίζας ή τάς άπεσπώμεν, 
έφυτεύομεν γεώμηλα. Τή συνεργασία ήμών ούτος εν-
τός εξ εβδομάδων, τάς όποιας ήμείς διήλθομεν ύπό 
τήν στέγην αύτοΰ, έκαλλιέργησε δϋο άκρων γαίας. . 

Τό χωρίον Λοβένσκη, άγνωστον διατελοΰν εις τήν 
'Ρωσσιχήν καί άλλην κυβέρνησιν, ίδρύθη ύπό τοϋ 
Πιετάν τω 1879. Τοΰτο ήρίθμει 74 κατοίκους, οτε 
διετρίβομεν έκεί, εκ τών δποίων οί πλείστοι ήσα» 
αιχμάλωτοι δραπετεύσαντες καί φυγάδες μεταλλευό-

μενοι. Ούτοι ούδένα φόρον πληρόνουσι μή άναγνωρί-
ζοντες πολιτικήν τινα έξουσίαν και μόνον τό κΰρο( 

τοϋ Πιετάν διασώζει τήν τάξιν καί τήν ήσυχίαν. 
Οί άνδρες άλιεύουβι και φονεύουσιν άγρια ζώα, 

έχτό; δέ τούτου άγρεύουσιν έν τή θαλάσση Φώκας καί 
θαλασσίους ίππους (μόρζους). 'Η ένασχόλησίς των 
αύτη είναι επικερδής διότι καθ' εκαστον θέρος δύο 
τρία πλοία έκ τής Βικτωρίας, Αύστραλίας έρχονται 
κυρίως κομίζοντα ενδύματα, διάφορα χρειώδη και 
άνταλλάσσοντα έπικερδώς πρός δέρματα καί οστά τών 
φωχών. 

Κατά πρώτην φοράν έν τή οικία τοΰ Κόφην πα-
ρετήρησα έν μικρω κατόπτρω πόσον έλευκάνθη ή 
κόμη μου. "Οτε άνεκοίνωσα τοΰτο εί; τόν Πεννη, 
ούτος μοι είπεν οτι ειχε παρατηοήσει τοΰτο ·πρό 
πολλοΰ χρόνου άλλά δέν ήθελε νά μοί τό είπη όπως 
μη άνησυχώ. 

Ή κατάστασίς μου αύτη ετι περισσότερον ένίοχυ-
σε τήν έπιθυμίαν μου πρός έπόνοδον καί ύπερεχα-
ρην μαθών ότι εν πλςίον, τό Άναδήρ, ήγκυροβολησε 
παρά τό Λοβένσκ τή 30η 'Ιουνίου. Μετά τέσσαρας 
ήμέρας τοΰτο άνεχώρησεν, ο δέ πλοίαρχος ούτο.ϋ 
συγκατετέθη νά μας παραλαβή έν τω πλοί'ω ύπό τον 
όρον ότι θά έργαζώμεθα μετά τών ναυτών κατά των 
πλουν. Αίαν εγκαρδίως άπεχωρίσθημεν τοϋ Π ι τ ά ν 
και τών λοιπώ Σιβηρίων καί τήν πρωίαν τής έπιού-
σης άπεπλεύσαμεν. Ό Κόφην έλθών εις τό πλοίον 
όπως μας άποπέμψη λίαν συνεκινήθη έκ τού άπο-
χωρισμοΰ. 

— (("Ηλπιζον ότι θά παρααένητε ένταΰθα!) είπεν 
ούτος. 

— «Δέν δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν τήν πρότασίν 
σου. Ή 'Αμερική είναι δ τόπος τών 'Αμερικανών. 
Ούδέποτε θά αίσθάνησαι τόσον καλά ένταΰθα ώς έν 
τή πάτριοι σου» είπεν ο Πέννη. 

— (('Αδύνατόν μοι είναι νά αφήσω τήν οΐκογέ-
νειάν μου» ειπεν ο Κύφην. «Ζώ ένταΰθα εύχαρίστως 
ώς έν τή πατρίδι μου. 'Επεθύμουν νά έπανδω τήν 
'Αμερικήν καί θά έπισκευθω ποτε αυτήν. Άλλά τό 
πρώτον μου καθήκον έκπληρώ μεριμνών περί τής συ-
ζύγου καί τών τέκνων μου. Νομίζω ότι καί σεις δέν 
θά έγκατελείπετε τά τέκνα σας!» 

— Όχι· είπεν ο Πέννη καί μετά ταΰτα σφίγξαν-
τες τήν δεξιάν του άπεχωρίσθημεν αύτοΰ, όστις έ-
πέστρεψεν είς τά ίδια. 

— «Συμπαθώ αύτόν» είπετ ο Πέννη. Ούτος ένε-
κεντρίσθη έν ξένω έδάφει καί είναι άπολωλώς Άμε-
ρικανός. 

Περί τά τέλη τοΰ Αύγουστου άφίχθημεν εις Ί α-
κόμα φέριντες σιβηρικήν ένδυμασίαν καί άνευ οβολοϋ 
έν τω θυλαχίω Άλλά τήν έπιοΰσαν συνηντήσημεν 
ενα έργολάβον οστις ηθέλησε νά έπιχειρήση τή ά-
λιείαν καί έδιδε χρήματα οπως εύρη έργάτας. Επί 
τινα χρόνονειργάσθημεν έπικερδώς, τώρα δέ άπερχο-
μαι νά φέρω τήν μητέραν καί τάς άδελφάς μου εις 
τήν πολιτείαν Βάσιγκτον. Αύται ώς καί οί παλα ο' 
μου φιλοι θα μέ νοαίζωσι γέροντα διότι έπί της 
ζωής θά φέρω τά σημεία τής διετοΰ κυνικής ζωης 
τήν οποίαν διήλθον ύπό τήν γήν. Ό άνήρ ούτινος ί 
κόμη έν τή είκοσιτριετή ήλικία έλευκάνθη έπέραvει 
τήν διήγησίν του μετά βαθέως στεναγμοΰ. 

Τ Ε Λ Ο Σ 
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Ο Φ Ο Ν Ο Σ Κ Α Ι Τ Ο Π Ε Π Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν 
(Δ ι ή γ ημ α) 

ΚΕΦΑΛ. Α'. 
Πολλοι όχληροί άνθρωποι έλάλουν περι τοΰ βα-

σιλέως τούτου τών δασών, τοΰ οποίου ή ύπαρ-
ξίς έφαίνετο συνδεδεμένη μέ τήν έμαρμένην 
τής, οικογενείας τοΰ Μοντεφιόρ. Ή βροντή τοΰ 
κεραυνού έκάλυψί τάς κραυγάς τών θεατών οϊ-
τινες έμειναν εμβρόντητοι 'Ραγδαία βροχή έ-
κτύπα τάς υάλους τών γοτθικών παραθύρων, ή 
δέ ανησυχία τοΰ Μαρκησίου ηΰξανε διά τήν 
παρατεινομένων άπουσίαν τοΰ υίοΰ καί τοΰ ανε-
ψιού του. 

"Οπισθεν ευμεγέθους τινός παραθύρου τής 
αΐθούσης τών τελετών αϊτινες έπειράτουν εΐς 
τήν άγροτικήν χώραν ϊστατο όρθία ή 'Αγνή, 
τρέμουσα καί ρίπτουσα κατά καιρόν φοβισμένον 
βλέμμα εΐς τόν οΰρανόν. Μία μόνη λυχνία, κρε-
μαμένη εΐς τό μέσον τοΰ θόλου, έφώτιζεν άμυ-
δρως τά άκρα τοΰ δώματος, χωρίς ποσώς νά έ-
πισκιάζη τάς φλόγας αϊτινες έξετοξεύοντο από 
πήλινόν τι άγγεϊον πλήρες εύκαύστου ύλης τό 
όποιον έτάραττεν άδιακόπως ή 'Αγνή, διά νά 
διακρίνωσι δι' τοΰ φανοΰ αυτού νήν διεύθυνση 
τοΰ πύργου οί έξωθεν άνθρωποι, καί πρό πάν-
των ό εραστής της τόν όποιον ή υπερβολική ά· 
δημονία της τής παρίστανεν ώς προσβληθέντα 
από άπρόβλεπτόν τι συμβεβηκός η έγγύς όντα 
νά πέση εΐς τοΰτον η εκείνον τόν χείμαρρον. 

Ή λάμψις τών αστραπών, εΐσδύουσα διά τών 
έξωγραφημένων ύαλων, έκαμνε ν' αντανακλών-
ται έπί τών τοίχων διάφοροι φανταστικαί μορ-
φαί, καί ή νέα κόρη δέν ήθελε βέβαια δυνηθή 
νά σταθη τόσην πυλλήν ώραν εΐς τήν Οέσιν της, 
άν έλειπεν άπ' αυτήν ή άκρα εκείνη ανησυχία 
ήτις διετύπονεν εις όλας τάς αισθήσεις της μέ-
γαν έρεθυσμόν. Τελευταϊον όμως άποκαμοΰσα 
έπεσεν εΐς εδραν τινά, κάμνουσα νεύμα εΐς τήν 
πλησίον αυτής ίσταμένην θαλαμηπόλον νά έ-
ξακολουθη ταράττουσα τό σπινθηροβολούν εΐς 
τό άγγεϊον πΰρ. 

Άφον παρήλθον όλίγαι στιγμαί. ή θαλαμη-
πόλος έκραύγασε, διότι εις τήν λάμψιν λαμε 
πρας άστραπής διέκρινε τόν κόμητα Έρρϊκον 
ή δέ 'Αγνή, ριφθεϊσα άμέσως εΐς τό παράθυρον, 
έ προσπάθησε μέ κάθε τρόπον νά διακρίνη διά 
τοΰ σκότους εκείνον τόν όποιον τόσον ανυπομο-
νώς έπρόσμενεν. Δέν ήπατήθη· είδε τόν μνηστή 
ρά τϊς εΐσερχόμενον τήν είσοδον τοΰ φρουρίου. 
Χαρμόσυνος έκφώνησε άνεκοΰφισε τό καταβε-
βλημένον στήθός της· άλλ' άόριστόν τι αίσθη-
μα τρόμου τήν κατέλαβεν άμέσως, καί έπεσε 

πάλιν έπί τής εδρας της προφέρουσα διακεκομ-
μένας τάς λέξεις ταύτας. Δόξα σοι ό θεός ! 
έσώθη ! άλλά διατί μόνος ; 

Είχε μέ τάς χείράς της κεκαλυμμίνον τό 
προσωπον, οταν μετ' ολίγον ήσθάνθη ότι κά 
ποιος σιγά τάς άπέσυρεν. Άνοίγουσα τούς οφ-
θαλμούς, εΐδεν έμπροσθέν της εκείνον οστις τής 
ητο παρά τήν ζωήν προσφιλέστερος" λησμονού-
σα τότε ο,τι πρό Ολίγου είχεν υποφέρει, έρρίφθη 
εΐς τάς άγκάλας του δακρυρροοΰσα. 

Ό Ζαμπιέρης τήν έθλιψε ζωηρώς εΐς τήν 
καρδίαν του, καί παραμερίζων τήν βοστρυχηδόν 
πεπλεγμένην κόμην της ήτις έκάλυπτε τό ώ-
ραϊόν της μέτωπον, παρετήρησε μέ τά φλογερά 
τοΰ έρωτας βλέμματα τούς ωχρούς εκείνους καί 
ήλλοιωμένους χαρακτήρας οίτινες τοΰ έδείκνυον 
όλον τό έρωτικην πάθος της. Τήν στιγμήν έκεί-
νην ό βραχίων του έψαυσε τήν έσθητα τής 'Α-
γνής, καί διετύπωσεν εκεί ίχνος αίματος. Εΐς 
τήν θέαν ταύτην ή Άγνη ερρίφθη διά πηδήμα-
τος εις τό άντίθετον μέρος τοΰ παραθύρου, θα-
νάσιμον ψύχος διεπέρασε τήν καρδίαν της ώσει 
σίδηρος έγχειριδίου, καί άνέκραξε τρομακτικά. 
Αίμας πώς τοΰτος Ό 'Ερρίκος έμειδίασε, διότι 
δέν ήνόησε τήν αΐτίαν τόσον ισχυράς άλλο ώσε-
ως, καί υπέθετεν οτι προήρχετο άπό τήν ΐδέαν 
μόνον δτι ητο πληγωμένος. 

— Είναι άπόκνισμα, άπεκρίθη μέ γλυκύτητα 
τό όποιον πιθανόν νά μοΰ έγινεν ενώ άνέβαινον 
τήν όλισθηράν άτραπόν τοΰ λόφου διά να έλθω 
άπό τόν συντομώτερον δρόμον. Δέν είναι τίποτε 
ΐδέ ! καί τής έδείκνυε τόν βραχίονά του, οστις 
πραγματικώς ητο ελαφρά πληγωμένος. 

— Θελεις νά μέ άπατήσης ! έκραύγασεν ή 
Αγνή μέ φωνήν ήλλοιωμένην, δέν έπιθυμώ νά 
μάθω τό τοιούτον ! πού είναι ό έξάδελφός σους 
Λέγε, λέγε, σέ εξορκίζω, πού είναι ό έξάδελφός 
σους καί τόν παρετώρησεν άσκαρδαμυκτί, διά 
ν' άναγνώση τρόπον τινά έπί τοΰ προσώπου του 
δ,τι εκείνος έν διανοία διενοεϊτο. 

Ό κόμης, έκθαμβος' ευρέθη εις άπορίαν, μή 
έννοών τήν ΐδέαν τής μνηστής του, ήτις, έπα-
τωμένη καί αυτή ώς πρός τήν αΐτίαν τής απο-
ρίας, έπεσεν εΐς τούς πόδας του καί έναγκαλ·-
ζομένη τά γόνατα του, είπε μέ ΐσχυράν καί έμ-
ποιούσαν φρίκην φωνήν. "Αχ ! μή μέ κρατί,ς 
πλέον εΐς τήν άμφιβολίαν ταύτην, ήτις κατα-
συντρίβει τήν καρδίαν μου ! Ό κόμης, έγείρων 
αυτήν, έξέθεσεν ό'τι είχε βάλει στοίχημα μέ τόν 
βαρώνον, οστις ήθέλησεν οπωσδήποτε νά δείξιρ 
τήν Επιδεξιότητα καί τήν εΰκινησίαν του. — 
Θά έζητησεν άναμφιβόλως, έπρόσθεσε, καταφύ-
γ ον κατά τής ορμητικής θυέλλης εΐς κανέν σπή-
λαιον εν τών τότον συνεχώς άπαντωμενων εις 
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τα μέρη ταύτα πλαγίως τών ορέων, ΆρκεΙ τό-
σον, κάμε νά μειδιάσωσι τά χείλη σου. Γνωρί-
ζει; ήδη όλην τήν άλήθειαν, καί καταλαμβάνεις 
ότι δέν έχεις τήν παραμικράν άφορμήν συγχίσε-
ως. Καί ταύτα λέγων ήσπάσθη τό κατάψυχρον 
μέτωπον τής ορφανής, ήτις δώσασα πίστιν εις 
τούς λόγους του, ήρχισε κατ' ολίγον νά συνέρ-
χηται άπό τήν σφοδράν ταραχήν την. Ήσθάνε-
το τήν γαλήνην άναγεννωμένην εις τήν ψυχήν 
της, ή δέ ευτυχία δτι έβλεπε τόν Ζαμπιέρην 
πλησίον της έκαμνε νά έπανέρχηται ή ροδό-
χρους χροιά της. Τήν ιδίαν στιγμήν ή θύρα τής 
μεγάλης αιθούσης ήνοιξεν όρμητικώς, καί έφάνη 
εΐσερχομένη έν βία καί άλλη έξ άλλης ή θαλα-
μηπόλος, ήτις, άμα έφθασεν ό 'Ερρίκος, είχε 
σπεύσει νά ειδοποιήσει τόν Μαρκήσιον ότι ό υί-
ός του είχεν επανέλθει υγιής καί σώος. Αιά 
στιγμάς τινας δέν ήδυνήθη νά προφέρη λέξιν. 
Τελευταϊον έψυθίρησε καθαρά έδολοφονήθη ! 

— Ποΐος ; 
— Ό βαρώνος Δεμορένος ! 
Ή ωραία Ίταλίς δέν ήκουσε περισσότερον, 

άλλ' έπεσεν άναίσθητος εΐς τό μαρμάρινον έδα-
φος ωσάν άπέθανεν εξαίφνης. Ό 'Ερρίκος εμει-
νεν έκθαμβος ώσεί κεραυνόπληκτος. Βηματα πολ-
λά ηκούσθησαν τότε, καί τέσσαρες ΰπηρέται, 
βαστάζοντες φορεΐον καί άκολουθούμενοι άφ' ο-
λους σχεδόν τούς κατοίκους τοΰ φρουρίου, έφε-
ρον εΐς τήν αίθουσαν τό λείψανον τοΰ 'Ιουλίου, 
τού όποιου τό αίμα έρρεεν άκόμη, "Οπισθεν τής 
συνοδίας ταύτης προέβαινε στίχος δικαστικών 
στρατιωτών ο'ίτινες έφερον λαμπάδας άνημμέ-
νας, καί τελευταίος πάντων ό Μαρκήσιος. 'Ο-
ποία μεταβολή είχε γίνει εις αυτόν ! ή ώχρότης 
του ητο τρομερωτέρα τής τοΰ νεκρού, τό δέ 
βλέμμα του πελιδνότερον καί θολώτερον τοΰ 
προπορευομένου λειψάνου. 

"Η πένθιμος αυτη συνοδία έσταμάτησε, καί 
ό Μαρκήσιος, μέ φωνήν ήτις έφαίνετο δτι έξήρ-
χετο άπό τάφον,έπρόφερε τούς θλιβερούς τούτους 

λόγους. Σφαλίσατε επιμελώς τάς θύρας ώστε 
κανείς νά μή έξέλθη ! άξιωματικοί τής δικαιο-
σύνης προσέλθετε ! Ό νέος κόμης άνετριχίασε 
χωρίς νά δύναται νά έξηγήση τόν τρόμον του. 
'Ερρίφθη πρός τόν πατέρα του διά νά ερωτήση 
περί πάντων τούτων, καί ήτοιμάζετο νά λάβη 
αυτόν άπό τής χειρός· άλλ' ό μαρκήσιος τόν ά-
πώθησεν άποτόμως, άκοντίσας κατ' αυτού φρι-
κώδες βλέμμα. Τί σημαίνει τοΰτο, πάτερ μου ; 

— Μή μέ καλής πλέον μέ τό όνομα αυτό, 
υίέ άνάξιε τού ευγενούς γένους σου· μή μέ ονο-
μάζεις τοΰ λοιποΰ ουτω, φονεΰ ! Εΐς τούς λόγους 
τούτους ό 'Ερρίκος έφάνη άπολιθωμένος, καί μο-
λονότι ή γλώσσά του, δεθείσα είς τόν ουρανί· 
σκον του, δέν άπεκρίθη κατά τήν θέλησίν του, 

αί χειρονομίαι του έζήτουν εξήγησιν μιάς τό-
σον σοβαράς καί άτιμου κατηγορίας. Ό Mαρ-
κήσιος έλαβε πάλιν τόν λόγον. — Δέν εξήλθες 
τοΰ πύργου σήμερον μέ εκείνον τού όποιου τό 
αίματωμένον πτώμα κείται έλπροσθεν σου ; Ό 
Ζαμπιέρι,; έκλινε τήν κεφαλήν, καταφάσκων. 

— Φέρετε τό δπλον ! 
Καί υπηρέτης τις έπαροσίασεν εΐς τόν Μαρ-

κήσιον εν άγγλικόν τουφέκιον τοΰ κυνηγίου. 
— Τό τουφέκιον τοΰτο είναι ιδικόν σου; 
Ό 'Ερρίκος έκλινε πάλιν τήν κεφαλήν. 
— Τότε λοιπόν άς συντριβή ή καρδία μου· 

θέλω έκτελέσει τό καθήκόν μου. ΓΙνωσκε, ά-
θλιε, οτι τό τουφέκιον τούτο ευρέθη πλησίον 
τοΰ πτώματος ! 

— Τό έρριψα κενόν, οταν έπήδησα τούς βρά -
χους άνέκραξεν ό κόμης, μέ τήν ΐδέαν νά στεί-
λω ενα ϋπηρέτην νά τό ζητήση, άφοΰ επιστρέ-
ψω εΐς τόν πύργον ! 

— Ποταπή πρόφασις ! άπήντησεν ό Μαρκή-
σιος. Είς τό πτώμα υπάρχουν, ολα πρόσφατα, 
τά σημεία πληγής έκ τοφεκίου. Μή προσθέτης 
λοιπόν εΐς τήν δολοφονίαν τό ψεΰδος. Άλλά 
πρός τί νά έξηγώμαι περισσότερον; "Ας πάρουν 
άπ' έδώ τόν ύπόδικον ! Ώς δικαστής τών 'Α-
βρούζ σέ κατηγορώ, 'Ερρίκε Διζαμπιέρη, έπί 
φόνω κατά τοΰ εξαδέλφου σου ! 

Ή 'Αγνή, τήν όποίαν ή σκηνή αύτη έκαμε 
νά συνέλθη άπό τήν λειποθυμίαν της, άκούσα-
σα τούς τρομερούς τούτους λόγους, έπεσεν εις 
τούς πόδας τοΰ Μαρκησίου· όχι, όχι ! αδύνατον 
άνακάλεσον τήν κατηγορίαν ταύτην. Πλήν μα-
ταία ήτο ή παράκλησίς τη;. Ή δοκιμασία, εΐς 
τήν όποίαν είχεν ΰποβληθη ή καρδία ένός πα-
τρός, είνεν έξαντλήσι τάς δυνάμεις του, καί έ-
κεϊνος οστις, ομοιος μέ τόν Βροΰτον, είχε κα-
τωρθώσει νά πνίξη εΐς τό' κόλπον του τάς κραυ-
γάς τής φύσεως έπιπτεν εΐς τούς βραχίονας τών 
υπηρετών του καθ' ήν στιγμήν ή 'Αγνή τόν 
καθικέτευεν. 'Αμέσος; τότε οί ΰπηρέται τής δι-
καιοσύνης περιεκύκλωσαν τόν 'Ερρΐκον, και τόν 
έκαμαν νά έγκαταλείψη τήν αίθουσαν ένθα πρό 
ολίγου είχε λάβει χώραν ή σκηνή αυτη τής α-
δημονίας καί τής φρίκης. 

ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 

Ή δίκη. 

Ό λιμην τής Νεαπόλεως έν ώρα φθινοπώ-
ρου παρουσιάζει θέαν γλυκυτάτην καί γαλή-
νιον άγνωστον είς πάντα άλλον τόπον. Τά πα- , 
ράθυρα τοΰ παλατιού τής δικαιοσύνης, η διαφα-
νή; επιφάνεια τής θαλάσσης, ήτις περιορίζεται 
διά γραφίκωτάτων λόφων καί είς τόν κόλπον 
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τής όποιας άντανακλάται ό γιγαντιαίος Βε-
ζούβιος καί τό φανταστικόν φρούριον Δελουόβον, 
άνεπτύσσουν μεγαλοπρεπές θέαμα. Τό λαμπρός· 
κυανόχρουν τοΰ ούρανοΰ, αί πράσιναι πεδιάδες 
εφ' ών κείνται σποράδην κομψαι κώμαι, τά μο-
νόξυλα μέ τά ελαφρά λατινικά ιστία των, ή 
σιωπηλή γαλήνη τής παραλίας ήτις κατα και-
ρόν διακόπτεται μόνον άπό τήν 'κραυγήν ένυ-
δρου τινός ζώου ή άπό τό άσμα άλιέως τινός, 
σύμπασα ή σκηνή αυτη είναι πολύ κατάλληλος 
νά σταματήσει τόν θαλασσοπόρον, όστις πρώτην 
φοράν αισθάνεται τήν βαλσαμικήν έπιρρόήν τής 
φύσεως υπό 'όν ουρανόν τής Νεαπόλεως. 

Τοιούτον ήτο τό θέαμα τό όποιον προσέβαλ-
λεν ήδη τούς οφθαλμούς τής 'Αγνής, καί μο-
λοντούτο δέν ίσχυσε νά καταστήση άραιοτέρους 
τούς σφοδρούς παλμούς τής καρδίας της, διότι 
εις τήν πλησίον αίθουσαν εγίνετο άπόφασις πε-
ρί της ζωής ένός άνθρώπου. Πλήθος άνθοώπων 
περιέργων καί ασθμαινόντων συνεθλίβετο εις τό 
άκροατήριον προσμένον μετ' ά υπομονησίας νά 
μάθη όποία τόχη περιέμενε τόν Έρρϊκον Δε-
ζαμπιέρην. Εις τήν Άγνήν,λόγω τοΰ αξιώμα-
τος του πατρός της είχεν έπιτραπή ή άδεια νά 
σταθή εΐς τόν άντιθάλαμον τοΰ δικαστηρίου. Έ-
κ;άτει αύτη τήν άναπνοήν τη; καί προσεπάθει μέ 
κάθε τρόπον, πλήν είς μάτην, ν' άκούση πάσαν 
λέξιν ήτις άντήχει εις τό άκροατήριον τοΰ δι-
καστηρίου. 'Αλλ' έν τοσούτω είχεν άκοΰσει άπό 
στόματος διαφόρων, οίτινες πρό ολίγου είχον έ-
ξέλθει τοΰ δικαστηρίου, πόσον ήσαν ασθενείς αί-
καταθέσεις τής κατηγορίας, και ή εϊδησις αυτη 
είχε πλημμυρήσει άγαλλιάσεως καί ευδαιμονίας 
τήν ψυχήν της. Τελευταϊον ήκούσθη κρότος ά-
ναγγέλλων ότι οί ο'.κασταί άπεσύροντο προς δι-
άσκεψιν έπί τής έκδοθησομένης έτυμηγορίας. 
Ό είσαγγελεύς είχε καί αυτός άναγκασθή νά 
συνομολογήση ότι δέν έστηρίζετο άρκούντως ή 
κατηγορία, υπηρέτης δέ της έδραμε νά κοινο-
ποίηση τήν εϊδησιν ταύτην εΐς τήν τρέμουσαν 
Αγνή', προσθέτων οτι ό μνηστήρ της ήθελεν 
οτονούπω ίκανοποιηθή έντίμως καί κηρυχθή ά-
θώος εΐς επήκοον τοΰ κοινού. 

Σκιρτώσα όλη άπό άγαλλίασιν, έγονυπέτη-
σιν αύτη, καί μολονότι έκ τοΰ στόματος της 
εΰδεμία λέξις έξήλθεν, οσοι τυχόν τήν είδον 

γονυπετή, τούς οφθαλμούς έστραμμενους έχου-
σαν πρός τόν οΰρανόν καί τάς χείρας εσταυρω-
μένας μετ' ενθέρμου θρησκευτικού ζήλου, Θά ή-
νόησαν ευκόλως πόσον θερμή ήτο ή ευγνωμοσύ-
νη της ήτις κατηυθύνετο πρός έκεΐνον όστις ά-
ναγινώσκει τά ενδόμυχα τών καρδιών, οίδε τούς 
κρυφίους διαλογισμούς καί ευμενώς δέχεται 
τήν σιωπηλήν κατάνυξιν εΰσεβοΰς καί εΰαισθή-
του ψυχής. Μετ' όλίγον άφθονα δάκρυα τήν ά-

νεκούφισαν καί ήτοιμάζετο ν' άφήση τόν άντι-
θάλαμον καί νά μεταβη νά περιμείνη τόν Έρρί-
κον, οπόταν έρις τις μεταξύ χωρικού τίνος, πο-
λύ κακά ένδεδυμένου, καί τοΰ σκοποΰ, όστις έ-
φρούρε είς τήν είσοδον τοΰ δικαστηρίου ήλκυοε 
τήν προσοχήν τις. Ό χωρικός, άφοΰ κατ' άρ-
χάς άπεπειράθη νά παραβιάση τήν φρουράν, πει-
σθείς ότι δέ' θά κατόρθωνε τόν σκοπόν του ά-
νευ τής συγκαταθέσεως τοΰ στρατιώτου, ένεχεί-
ρησεν εΐς αυτόν έπιστολήν πρός τόν πρόεδρον 
τοΰ δικαστηρίου, προθέτων ότι έπρεπε νά έπι-
δοθηλίαν κατεπειγόντως. Ό σκοπός τήν έδω-
κεν είς έν' κλητήρα, καί μέ μεγάλην έκπληξιν 
άμφοτέρων τούτων, έφθασε μετ' ολίγον διατα-
γή ν' άφήσωσιν έλευθέραν τήν είσοδον εΐς τόν 
χωρικόν. 

Ή σιωπή τήν όποίαν οί φύλακες έπέβαλον 
εΐς τό άκροατήριον έδωκεν είς τήν Άγνήν νά 
έννοήση δτι τό δικαστήριον συνήλθε πάλιν. Όρ· 
μητικώς τότε έγερθείσα· δράμε είπεν εις τόν θα-
λαμηπόλον της, ν' άκούσης τήν όλως άθωωτι-
κήν άπόφασιν τοΰ Ζαμπιέρου, και εΐπέ του δτι 
άναμένω ένταΰθα τήν επιστροφήν του μέ τήν 
ζωηροτέραν άδημονίαν. Είπέ του ούτε στιγμήν 
νά μείνη διά ν' άκούση τά συγχαρητήρια τών 
φίλων του οί οποίοι τόν περικυκλοΰσιν· άλλά 
νά σπεύδη νά θλίψη εΐς τήν καρδίαν του, έκεί-
νην, τής όποίας ό έρως ηυξησεν, άν τοΰτο ήναι 
δυνατόν, ώς έκ τών φρικτών στιγμών τάς οποί-
ας αυτι διήλθεν. Άφοΰ ή θαλαμηπόλος τήν 
άφησε διά νά έκτελέση τήν διαταγήν ταύτην, 
η μνηστή έπεσεν έκ νέου έπί τής έδρας της, βε-
βαρημένη άπό τάς διαφόρους εντυπώσεις, αιώ-
νες έπίεζον τό στήθός της. 

Άλλοίμονον ! πόσον ήτο μακράν νά υποθέση 
τάς συνεπείας τής νέας άποφάσεως τοΰ δικα-
στηρίου! 

"Ολοι έπερίμενον. Οί δικασται είχον σοβα-
ρώς καταλάβει τάς έδρας των. Οί δικηγόροι εί-
χον διακόψει τάς συνδιαλέξεις καί τους άστεϊ-
σμούς των, τούς όποιους οί κύριοι νομικοί όλων 
τών μερών συγχωροΰσιν είς έαυτούς διαρκούσης 
τή: διασκέψεως τοΰ δικαστηρίου, χωρίς νά έμ-
ποδίζωνται άπό τήν παρουσίαν τοΰ δυστυχούς 
τοΰ όποίου ή ζωή ή ό θάνατος έξαρτάται συ-
χνάκις άπό τό πλέον άσήμαντον περιστατικόν. 
"Ολα έν ένί λόγω άνήγγελον ότι έπρόκειτο ν' 
άναγνωσθη ή άπόφασις· ή βαθυτέρα δέ σιωπή 
έβασίλευεν έν μέσω τοΰ ακροατηρίου. 

Πρό τής περί ής ό λόγος στιγμής, οί φίλοι 
τοΰ 'Ερρίκου τόν περιεκύκλωσαν μετά προθυ-
μίας, μαρτυροΰντες δημοσία πόσον είχον συμ-
μερισθή τήν δυστυχίαν του καί συγχαίροντες 
αυτόν διά τήν αίσίαν έκβασιν δίκης, κατά τήν 
όποίαν αί προλήψεις ένιδέχετο άλλως νά έπι· 
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φέρωσι τήν καταδίκην ένός άθώου. Σεμνυνομε-
νος διά τό δημόσιον συμφέρον τό όποιον ένέπνεε, 
καί έχων τήν συναίσθησιν τής άθωότητός του, 
ο κόμης άνέμενε θάρραλεως τήν έτυμηγορίαν ή 
τις έμελλε νά τόν άποδωση εΐς τήν κοινωνίαν. 

Ό εισαγγελευς ήγέρθη καί όλοι έπρόσμενον 
ν' άκούσωσιν άπό τοΰ στόματος του ότι ή κα-
τηγορία ή·ο άνυπόστατος Πόσον ομως έξεπλά-
γησαν οταν τόν ήκουσαν παρακκλοΰντα τό δι-
καστήριον νά εύαρεστηθη ν' άκούστη ένα νέον 
μάρτυρα. Τά βλέμματα όλων εστράφησαν τοτε 
πρός τό θρανίον ένθα έκάθηντο οί μάρτυρες, και 
οπου είχεν ήδη καθήσει ό χωρικός τόν όποιον 

πρό ολίγου άνευρέρομεν. Τό δικαστήριον έδωκεν 
εΐς τόν χωρικόν τήν άδειαν νά δώση τήν κατα-
θεσίν του", ιδού δέ ή λεπτομερής μαρτυρία του. 
Είμαι κάτοικος τών Άβρούζ. Άπό τήν θύέλ-
λαν ήτις ήνάγκασε τόν κόμητα νά καταφυγή 
εις τό σπήλαιον τοΰ όρος οπου τό σώμα τοΰ 
Βαρώνου εΰρεθη νεκρόν, κατελήφθην καί έγώ, 
καί ένόμίσα πρός στιγμήν οτι ήμην μόνος εις 
τό σπηλαιον. Άλλ' αίφνης θαυμασμός καί φό-
βος μ' έκυρίευσεν, άμα ήκουσα νά λαλώσι δύο 
άνρωπόι ολίγα βήματα μακράν έμοΰ. Τό σκό-
τος τοΰ σπηλαίου δεν μ' άφηνε τίποτε νά δια-
-κρίνω. Έτρόμαξα μήπως 'λαλοΰντες ήταν 
κακούργοι τής συμμορίας τοΰ φοβερού Καίσαρος 
όστις κατεσημάνει τάς πεδιάδας μας, καί του · 
του ένεκα έπετα χαμαί και ηρχισα να ερπω 
ώστε νά πλησιάσω καί νά ιδώ τά πάντα α-
κινδύνως. Έγνώρισα μετ' ολίγον έκ τοΰ ήθους 
των οτι οί διαλεγόμενοι ήσαν δύο ευγενείς κύ-
ριοι, και ήτοιμαζόμην σχεδόν νά φανερωθώ είς 
αυτούς, οπόταν λέξις τις, έν άκαρεί προφερθεί-
σα, φαίνεται οτι έδωκε χώραν εΐς αίφνιδίαν έ-
ριν. Αμέσως τότε ο μεγαλείτερος τών δύο ε-

πυροβόλησε κατά τοΰ ετέρου μέ τό κυνηγετικον 
τουφέκιον του (άν δέν άπατώμαι είναι εκεϊνον 
τό όποιον βλέπω ' έπί τής τραπέζης) καί τόν 
έρριψε κατά γής νεκρόν. Ρίπτων δέ μακράν αΰ-
τοΰ τό όλέθριον οπλον, ο φονεύς έτράπο είς φυ 
γήν, διευθυνόμενος πρός τό φοούριον τοΰ Μοντε 
φιόρ. Τό άκροατήριον παρωργισμένον άφήκε 
είς τήν διήγησιν ταύτην κραυγήν θαυμασμό 
καί φρίκης. Ό Ζαμπιέρης είχε πέσει έπί τη 
έδρας 'του καί είχε κεκαλυμμένο' τό πρόσωπο 
μέ τάς δύο χεϊράς τού. Έδείκνυε τοΰτο τήν εν-
νοχήν του ή τόν μέγαν θαυμασμόν τους Κάνεί 
δεν ήδυνήθη νά μαντεύση· άλλ' όλοί έπέστι 
σαν τήν προσοχήν των είς τήν ςρώτησιν ταύτην 
τού εισαγγελέως. 

—• Γνωρίζεις τόν φονέα ; 
— Ναί, ϋπηρξεν ή άπάντησις. 

Μήπως είναι έκεΐνος οστις κάθηται εις 
κείνο τό κάθισμα. 

— Εκείνος είναι. 
Ό είσαγγελεύς έκάθησε πάλιν κατά δυστυ-

χίαν εί εν υποστηρίξει πολύ καλά τήν κατη-
γορίαν. Ό συνήγορος τού κατηγορουμένου έλα-
βε τότε τόν λόγον. 

"Αν ή κατάθεσίς σου ήναι άληθινή, διατι 
δέν τήν έκαμνες προτήτερα ; 

— Φοβούμαι τήν έξουσίαν τής οικογενείας 
τοΰ κόμητος, άφοΰ μάλιστα διαμένω εις αάς 
γαία; του. 

Μήπως μυστικαί αΐτίαι σέ άναγκάζουν 
νά κάμης μίαν τοιαύτην κατήγορίαν ; 

Πώς γίνεται ; αγώ εΐς τό σπήλαιίν είδα 
πρώτην φοράν τόν κόμητα. "Ας σας εΐπή ό ί-
διις άν δέν ήμεθα αναμεταξύ μας άγνωστοι. 

Μολονότι ό Ερρίκος είχε συγκεχυμένην τινά 
ίδέαν δτι είδε ποτε τήν ιδίαν μορφήν. μολον-
τούτο μή δυνάμενο; νά εΐπη είς ποίον τύπον τήν 
είδεν, ήναγκάσθη νά συμφωνήση ώς πρός τήν 
άλήθε αν της καταθέσεως τού χωρικού. Ό συ-
νήγορος του έκάθισε πεισθείς ότι έκεΐνοι, οιτι-
νες ενόμιζον ένοχον τόν πελάτην του είχον δί-
καιον. Ό λαός, έτοιμος πάντοτε νά μεταβαίνη 
άπό τό έν άκρον είς τό άλλο, έθεώρει ήδη τόν 
νέον κόμητα ως φονέα τοΰ έξαδέλφου του, και 
έπεκαλείτο έπί τής κεφαλής του ολης τών νόμων 
τήν αυστηρότητα. 

Κατά τήν ιστορουμένην έποχήν, ή γαλλική 
κυβέρνησις είχεν εΐσάξει μεγάλας μεταβολάς 

ώς πρός τήν διαδικασίαν. Ό αυτοκράτωρ ήθε-
λεν ώστε οί ευγενείς νά δικάζωνται εΐς τά δι-
καστήρια καθώς ό τελευταίος υπήκοος. Περιε-
φοόνει τήν άρχαίαν συνήθειαν, κατά τήν όποίαν 
χάριν ένός τίτλου, διέφευγε τήν τιμωρίαν ό εγ-
κληματίας, καί άπήτει άπό τά δικαστήρια τήν 
αυτήν άμεροληψίαν διά τόν οΐκοΰντα είς τά πα-
λάτια καθώς έπίσης διά τόν οΐκοΰντα εις τά 
άχυρόσπητα. 

Ό πρόεδρος ήγέρθη, καί μέ φανεράν συγκί-
νησιν απήγελε·, έν ονόματι τού νόμου, ποινήν 
θανάτου εντός τριών ημερών. Ο κόμης, είς ά-
περίγραπτον άθυμίαν, ώδηγήθη εΐς τόν αντιθά-
λαμον όπου ευρίσκετο ή Άγνή, καί διά τοΰ ο-

' ποίου έπρεπε να διέλθη άπερχόμενος τοΰ παλα-
: τίου τής δικαιοσύνης. Τά βραδέα καί τακτικα 
' βήματα τών φυλάκων τήν άνήγειραν άπό τον λή-

θαργον εις δεν ή ταραχή της τήν είχε ρίψει. 
Αγνοούσα αυτη τά διατρέξαντα, ήγέρθη ζω-

ηρώς καί ερρίφθη πρός έκεΐνον τοΰ όποίου ή ζωή 
έταυτίζετο μέ τήν ΐδικήν της. "Οταν τόν ειδε 
περικυκλωμένον άπό φύλακας καί δεβυθισμένον 
είς θλιβεράν άθυμίαν, δέν έδωκε πίστιν πρός ςιγ-
μήν είς τούς όφθαλμούς της. Τό πλήρες θαυμα-
σμού καί φρίκης βλέμμα τής μνηστής δέν απήν-
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τησεν ειμή μειδίαμα τόσον μεστόν μελαγχολί-
ας ώστε μόνον αυτό ήρκει ν' άνακαλύψη ολην 
την αλήθειαν. "Οθεν ώπισθοπορησεν έντρομος· 
ριφθείσα αίφνης εν μέσω τοϋ κύκλου· όχι ! 
οχι ! έκραύγασε, μέ απατάτε ! Άθωώθη, δέν 

είναι άλήθεια; 'Ομιλήσατε οσοι παρευρέθητε εις 
τήν δίκην ! Ό 'Ερρίκος μου είναι ελεύθερος, 
είναι άθώος ! Μοϋ τω είπαν προ ολίγου ! επανα-
λάβετε το πάλιν, είπατε μου οτι ψευδή φαινό-
μενα μέ άπατώσι καί θέλω σας ευλογήσει. Οί 
θεαταί μέ τά δάκρυα εις τούς οφθαλμούς έσιώ-
πων, μή γνωρίζοντες τίνας παρηγορητικούς λό-
γου; νά είπωσιν εις τόσον βαθείαν θλίψιν. Mε 
άλλόκοτον τρόπον έλαβε τήν χείρα τοϋ κόμη-
τος. Οί σληροί ! θέλουν νά μέ κάμωτι ν' απο-
θάνω μέ τήν σιωπήν των ! Σέ φίλτατέ μου, ε-
ρωτώ κάμε μέ μίαν λέξιν νά παύση ή θανατη-
φόρος αδημονία μου. "Ο,τι καί αν ήναι καλλί-
τερον αφ ο,τι υποφέρω ! χάνομαι ! μίαν λέξιν ! 
έλεος, μίαν μόνην λέξιν, άλλως τρελλαί-
νομαι ! Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις προφέ-
ρουσα, επεσεν εις τούς πόδας τόϋ δεσμώτου. 

— 'Ακριβή μου 'Αγνή ! έστέναξεν ούτος μέ 
φωνήν πνιγμένην σχεδόν άπό τοϋς λυγμούς. Ό 
ήχος αυτός τήν άνεκάλεσεν εις έαυτήν, τό άγρι-
ον βλέμμα της ήτένισεν άσκαρδαμυκτί τόν κό-
μη τα. 

— 'Ακριβή μου 'Αγνή, έξηκολούθη ,εν εκεί-
νος, αΰριον ά .οθνήσκω. 

Κραυγή τρομερά ήκούσθη, κραυγή αγωνίας, 
κραυγή θανάτου. Καί αυτοί οι στρατιώται τοΰ 
δικαστηρίου μέ τό άγριον πρόσωπον των έφάνη 
δτι προσεβλήθησαν άπό μίαν ήλεκτρικήν συγ-
κίνησιν. 

— Δύριον ! . . . ν' άποθάνης ! . . . αδύνατον 
. . . όχι ! . . είσαι άθώος, ορκίζομαι εις τήν 
ζωήν μου ! άλλά διατί ν' αργοπορώς Τρέχω 
πρός τούς δικαστάς σου, θέλω πέσει εις τούς 
πόδας των, καί δέν θά εγερθώ ειμή άφοϋσέ συγ-
χωρήσουν ! όχι ! δέν θ' άποθάνίρς ! "Αν θέλω-
σιν αίμα, τούς δίδω τό ίδικόν μου. 'Αλλ' ά-
κουσον . . . "Ας σπεύσωμεν, άλλως θ' αργήσω 
νά φθάσω ! Kαι μέ όρμήν έπαυξηθεϊσχν άπό τήν 
άπελπισίχν έχυθη προς τήν αίθουσαν ένθα ήσαν 
οί δικασταί. 'Εν τοσούτω δ 'Ερρίκος, κατεσπα-
ραγμένος άπό άπεριγράπτους εντυπώσεις, εϊχεν 
όδηγηθή εις τήν ειρκτήν τήν οποίαν δέν θά 
εγκατέλειπε πλέον ειμή διά νά όδευση είς τόν 
τόπον τής καταδίκης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. 

Τό δεσμωτήριον. 

Δι' εκείνον οστις ζή έν μέσω τών ηδονών, ό-
στις δέν έγείρεται τής κλίνης του ειμή διανοού-
μένος τάς ευτυχείς στιγμάς άπό τάς όποίας θά 
είναι πλήρης ή ημέρα του, πόσον όρμητικώς φαί-
νεται ότι τρέχει ό καιρός. Αί ώραι φεύγουν καί 
μόλις δύνατι νά τό καταλάβη. Πόσον ομώς 
είναι διαφορετική ή ήθική κατάστασις ενός δε-
σμώτου. Τίποτε δέν ταράττει δι' αύτόν τήν 
σκληράν μονοτονίαν τού χρόνου, καμμία ήλιακή 
άκτίς δέν τού δεικνύει τήν διαφοράν τής ημέρας 
άπό τήν νύκτα. Ή έρημία, τό σκότος, ιδού ή 
ιδιοκτησία του ! ουδεμία φιλική φωνή, σϋδεμία 
παρηγορητική λέξις ! Πάσα ώρα φαίνεται εις 
αυτόν αιών. Προτιμώτερον είναι ό θάνατος ή 
τοιαύτη ΰπαρξις. 'Εξ οσων έθεώρησάν ποτε μέ 
βλέμμα περιφρονήσεως τόν κόσμον οσοι ευρέθη, 
σαν εις τοιαύτην κατάστασιν υπήρξαν πολλά 
ευτυχείς άν ήδυνήθησαν νά ήμερώσωσι σαύραν 
τινά ή τήν αηδή άράχνην, ώστε διά τοϋ ασθε-
νούς αυτού κρίκου νά τοϋς έφάνη οτι συγκρα-
τούνται καί αυτοί μέ τήν μεγάλην άλυσιν τών 
ζώντων., ώστε νά υπήρξε δι' αυτούς βλέμμα τό 
όποιον νά ήδυνήθη νά άντικρύση τό ιδικόν των 
κρότος οστίς νά μετέδωκεν εις αυτούς τήν πε-
ποίθησιν οτι δέν ήσαν άπό κεφαλής μέχρι ποδών 
εις τόν τάφον. 

Το. αύτη ήτο ή θέσις τοϋ 'Ερρίκου. 'Εγκατα-
λελειμμένος άπό ολους, χωρισμένος τής αίωνιό-
τητος διά μερικάς ώρας, είχε τήν κεφαλήν έστη-
ριγμένην είς τό στήθος του, καί παρεκάλει ώςε 
ό θάνατος νά συντομεύσει τάς βραχείας στιγμάς 
τής σκληράς δοκιμασίας του. 'Ητο μεσονύκτιον 
καί τήν πέμπτην ώραν θά έτελείωναν τά δεινά 
του. Ό λύχνος, κρεμάμενος έν μέσω τού δεσμω-
τηρίου, ήτο έγγύς νά σβύση καί έρριπτεν μόνον α-
σθενείς τινας ακτίνας είς άνισα διαστήματα. Έ-
ξηπλωμένος εις τό άχυρον, προσεπάθει νά κοιμη-
θή διά νά γλυκάνη ό ύπνος τήν πικρίαν τής ψυ-
χήν του, οταν ή θύρα τού δεσμωτηρίου ήνοίχθη 
σιγά· άλλ' επειδή τόν δεσμοφύλακα μόνον βλέ-
πων, ήσθάνετο λύπην είς τήν παρουσίαν του, οΰτε 
τήν κεφαλήν του δέν έσήκωσεν. 

Γλυκεία φωνή έπρόφεοε τό δνομά του. Έγεί-
ρεται παραχρήμα καί έναγκαλίζεται τήν Άγνήν. 

Άλλά μετ' ολίγον άπωθών αυτήν ήσύχως. έφά-
νη οτι ήλεγξεν έαυτόν διά τήν όρμήν του ταύ-
την, καί τήν ήρώτησε πώς εστεργε ν' άφίνη ε-
χυτήν νά θλίβηται εις τήν καρδίαν ένός φονέως. 

— Φονέως ! έκραύγασεν ή 'Αγνή μετά σφο-
δρότητος, οχι ! ολος ό κόσμος άν σέ όνομάσή φο-
νέα, καί οί άγιοι άν μαρτυρήσωσιν εναντίον σου, 
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ποτέ δέν θά σ' εξευτελίσω μέχρι τοιούτου βαθ-
μού ! Καί βλέμμα θριάμβου καί υπερηφανείας 
ελαμψεν αμέσως είς τούς οφθαλμούς της. 

— Μέ νομίζεις λοιπόν άθώον, 'Αγνή ; 
ΝαΙ ! μάρτυς μου ό κύριος οτι ποτέ δέν 

εστοχάσθην διαφορετικά. 
— 'Αρκεί ! άρκεί, έκραύγασεν ό Ερρίκος εις 

εκστασιν ευδαιμονίας. "Ας έτοιμάση τώρα ό δή-
μιος τά βασανιστήρια μου, Ας μέ πηγαίνουν εις 
τήν λαιμοτόμον ! ή τύχη μου οΰτε στεναγμόν 
δέν θά μέ κάιμει νά στενάξω· εκείνη τήν οποίαν 
λατρεύω παρά πασαν έκρρασιν μέ θεωρεί άθώον· 
χίλιοι θάνατοι δεν δύνανται, επειτα από μιαν 
τοιαύτην όμολογίαν, νά έλαττώσωσι τό θάρρος 
μου. 

Ό Ζαμπιέρης, εξαντληθείς άπό τήν εκστασίν 
του, ήσθάνετο τά γόνατά του κάμπτοντα. Έ-
πρόσθεσεν επισήμως. 'Αγνή, εχυσες βάλσαμον 
είς τάς πληγάς τής πληγής μου, τώρα δέν φο-
βούμαι παντάπασι τόν θάνατον. 

— Μή ομιλείς περι θανάτου, έρχομαι νά σέ 
σώσω ! 

Ό δεσμώτης, άνανεύων, έρριψε βλέμμα με-
λαγχολίας έπί τής ερωμένης του. 

— Κατώρθωσα μέ χρήματα ν' απομακρύνω 
κάθε πρόσκομμα δι' ήμίσειαν ώραν. "Ας φύγω-

μεν μίαν ώραν άρχήτερα, διότι ή έλαχίστη ανα-
βολή δύναται νά μάς άφανίση ! 

Ό 'Ερρίκος τήν έκύτταξεν αυστηρά. 
— Καί νομίζεις, είπε μετά μικράν σιωπήν, 

δτι θά στέρξω ποτέ ν' άφήσω όπισθεν μου έστιγ-
ματισμένον άτιμωτικόν ονομα ! "Η δραπέτευσίς 
μουθά ητο ομολογία τού εγκλήματος μου. "Οχι, 
ποτέ ! Και άπέστρεψε τούς οφθαλμού:. 

'Αλλ' άν μεινης, θ' άποθάνης, άπηντισεν 
ή νέα κόρη τρέμουσα. Είμαι πεπεισμένη δτι μετ' 
ολίγον θα φανερωθή η άθωότης σου, καί τότε 
δύνασαι μεθ' ΰπερηφανείας νά ελθης νά ζητήστης 
τήν δεξιάν έκείνης ήτις συζυγος άλλου ποτέ δέν 
θά γείνει. Μή διστάζης λοιπόν περισσότερον εν 
δχημα περιμένει είς τήν θύραν, μετ' ολίγον θά 
είσαι μακράν τών δημίων σου. 

—- 'Αγνή, πολλα γλυκείς είναι οί λόγοι σου. 
Κάλλιον νά μ' άφηνες ν' αποθάνω χωρίς νά προ-
σθέσης τήν τελευταίαν ταύτην άγωνίαν πρός ο 
λας οσας υπέφερα. Δέν δύναμαι, δέν θέλω νά 
λάβω μέρος εις τοιαύτην συνωμοσίαν. 

Προτιμάς λοιπόν ν' άρνήσαι έμέ παρά νά κα-
τασταθής ύποπτος δι' ολίγας ημέρας. " Α / ! 
είμαι πολύ δυστυχής ! έκραύγασεν ή Άγνή μέ 
τόνον έπιπλήξεως ! 

"Ο,τι μοϋ ζητείς είναι αδύνατον, μή 
μοϋ όμιλής πλέον περί αυτού Σε λατρεύω πε-
ρισσότερον παρά τήν ζωην μου· αλλά προτιμω 

τής ζωής μου τήν τιμήν. Αδύνατον να με υ -
ποχεώση εξουσία νά δραπετεύσω αισχρώς, καί 
νά προξενήσω τοιουτοτρόπως τόν θάνατον τοϋ 
πατρός μου οστις θά μείνει μέ τήν πεποίθησιν 
δτι ο υίός του, άναγνωρίζων έαυτόν έγκλημα-
τίαν, έπάσχισε δειλώς νά διαφύγη τόν θάνα-
τον". Γνωρίζω πολύ καλά τά αγέρωχα αίσθή-
ματά του. 'Εν τοιαύτη περιπτώσει ήθελε μέ 
καταρασθή, καί τότε ποιαν εΰτυχίαν ήμπορού-
σαμεν νά περιμένωμεν ; Είμαι σταθερά απο-
φασισμένος, υποτάσσομαι εις τό πεπρωμένον μου· 
άλλά μέ τήν παρήγορον ελπίδα δτι θά ένωθώ-
μεν μίαν ήμέραν είς καλλίτερον κόσμον ! 

— 'Ερρίκε, δέν μ' αγαπάς ! 
Μαρτύρομαι τόν Θεόν οτι δέν άγαπώ 

πλάσμα περισσότερον έμμανώς ! 
Έντοσούτω απορρίπτειq τήν μόνην πι-

θανότητα ήτις σοϋ μένει νά ήσαι εδικός μου ! 
αποποιείσαι τήν δεξιάν τήν οποίαν σοϋ προσφέ-
ρω, καί διά ματαίαν πρόληψiν προξενείς τόν θά-
νχτόν μου, διότι αισθάνομαι δτι είς τήν τι-
μωρίαν σου δέν θά επιζήσω. 

Καλά, λοιπόν ! έκραύγασεν o Ζαμπιέρης 
ανίκανος πλέον ν' άντισταθή, άς έκπληρωθή τό 
πεπρωρ ένον μου ! "Ας φύγωμεν καί μέ τόν 
βραχίονά του περιέβαλε τό ανάστημα τής μνη-
στή;" του. Θυσιάζω τό παν εις τήν έλευθερίαν 
καί είς τόν ερωτα ! Είθε ό θεός καί ό πατήρ 
μου νά μέ συγχωρήσωσιν ! Επί τιμή τής τι-
μής μου είσαι ήδη δλη εδική μου ! Καί ταύτα 
λέγων, ήσπάσθη φλογερά τά χείλη τής 'Αγνής 
καί τήν έσυρε μεθ' έαυτού πρός τήν θύραν τού 
δεσμωτηρίον. "Ηνοιξεν αυτήν βιαστικά, και εισ-
ήρχετο τόν στενόν διάδρομον όστις έμελλε νά 
τόν όδηγήση έκτός τών τοίχων τής φυλακής, δ-
ταν ή ώχρα καί αυστηρά μορφή τοϋ Μχρκη 
σίου έπαρουσιάσθη ένώπιόν του ώς φάντασμα· 
Ή 'Αγνή ερριψε κραυγήν πνιγηράν καί επεσεν 
αναίσθητος εις τάς πλάκας. Ό Μαρκήσιος διέ-
ταξε διά νεύματος τούς περικυκλοϋντας αΰτόν· 
νά σηικώσωσι τήν λειποθυμημένην νέαν, καί 
δεικνύων μέ τόν δάκτυλον εις τόν έκστατικόν 
υίόν του τήν είσοδον τοϋ δεσμυωτηρίου τόν ή-
κολούθησε έκεΐ, χωρίς νά προφέρη λέξιν,εσφά-
λισεν έπιμελώς τήν θύραν, διά νά μήν ιδή κα-
νε'ς τό γενησόμενον, επειτα δ' έξεφράσθη ούτω 
μέ ήχον τοομερόν καί αΰστηρόν. Ζαμπιέρη ! υίέ 
ανάξιε ! δι' αυτό σέ άνέθρεψα ! σοϋ εδωκα ο-
λην τήν άγάπην μου διά νά καταντήσης ν' ά-
ποθάνης ώς ό εσχατος κακούργος ! Άλλά πρός 
τί νά όνειδίζω άτομον, τό όποιον, ομολογούν 
έαυτό ένοχον διά τής αίσχράς δραπετεΰσεώς 
μοϋ, άμαυρόνει εv ευγενές δνομα μέ άτιμίαν. 

Χωρίς ν' ακούση τήν έπίσημον διαβεβαίωσιν 
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του Ερρικου περί της αθωότητος του, ο Μαρ-
κήσιος έξηκολούθησεν. ΕΙναι ανωφελές νά ζητώ 
νά πείσω εμαυτόν οτι ί έχων πεποίθησιν περ'. 
της άθωότητός του στέργει ποτέ νά προτιμηση 
τοΰ θανάτου τήν αισχύνην. 

— 'Ορκίζομαι είς τήν εύλάβειαν τήν όποίαν 
οφείλω εις τήν μητέραν μου, άνέλαβεν ό 'Ερρί-
κος μέ σταθεράν φωνην, ορκίζομαι είς τόν θεόν, 
δέν έπραξα έγκλημα τό όποιον νά μέ έλέγχη. 

Στιγμή σιωπής υπήρξε τότε· έφαίνετο ότι 
εγίνετο πάλη είς τήν καρδίαν τοΰ Μαρκησίου, 

άλλ' αναλαμβάνουν άμέσως ολην τήν στωϊκήν 
του άπάθειαν, αυτός έπρόσθεσεν. 

— Φοβείσαι λοιπόν τόν θάνατων ; 
— Είμαι υιός σου, άνέλαβεν ο Ζαμπιέρης, ο 

εστι, δεσμώτης ών καί κατάδικος, συλογίζο-
μαι τόν θάνατον χωρις νά τρομάζω. 

—· Εΰχαριστοΰμαι ν' άκούω τοιαύτας λέξεις 
και βλέπω οτι είχα δίκαιον λέγων πάντοτε ο-
τι τό αίμα τών Μοντεφιόρ ποτέ δέν υπήρξε δει-
λόν ! Ή γενναιοψυχία σου συνηγορεί μάλλον ό-
περ σοΰ παρ' ολας τάς διαβεβαιώβΐς τοΰ κόσ-
μου καί ήδύνατο μόνη νά μέ κάμη νά σέ συγ-
χωρήσω διά τόν άγενή στοχασμόν τής δραπε-
τεύσεως. 

Φανερά σημεία ταραχής παρετηροΰντο τότε 
εις τούς χαρακτήρας τοΰ Μαρκησίου. Επρόσθεσε 

— Διά ν' άποφύγγς λοιπόν τήν αίσχύνην καί 
όχι τόν θάνατον έπραττες ούτω ; Δέν ήθελες 
νά σέ σύρωσιν είς τήν λαιμοτόμον· δέν ήθελες 
νά κατασταθης άντικείμενον θεάματος μωροΰ 
πλήθους, καί ν' άκούσης τάς βαρβάρους κραυ-
γάς καί τάς άράς του. έν ήθελες ώστε αυτό 
ν' άκούση τούς στεναγμούς σου, νά ΰφαρπάση 
φρίκην τινά εις τούς χαρακτηρας εΰγενοϋς γε-
νεάς γόνου. Λέγε, Έρικε, δέν άναγινώσκω είς 
τήν ψυχήν σου· (Έπεται τό τέλος) 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΦΕ 
Ό καφές όλως άγνωστος παρά τοΐ; άρχαίοις, 

έγνώσθη περί τά 1600 μ. Χ. έκτοτε κατ' ο-
λίγον απεκατέστη κατά τόν αιώνα τούτον κοι-
νός είς όλον τόν κόσμον έν δέ τή έλευθε'ρα 'Ελ-
λάδι μέχρι τινός ό καφές έθεωρεΐτο έν τοις χω-
ρίοις ώ; ποθητόν ίατρκόν υπέρ τών άσθενών ή-
δη όμως άπεκατέστη κοινός πανταχοΰ καί άπο-
τελεϊ συστατικόν τοΰ λεγΓμέ'ου πολιτισμού· εις 
πολλούς δέ υπάρχει άναπόφευκτον ποτόν. 

Ό καφές έμπεριέχει πολλάς καί σημαντικάς 
ιδιότητας, έξ ων τούς μέν τούς δέ βλά-
πτει. 

Πεφρυγμένος πινόμενος θερμός ή ψυχρός ή 
καί τρωγόμενος ξηρός, έπιφέφει μετ' ολίγον φαι-
νόμενά τινά σημαντικά· Α'.) διαγείρει τάς ενερ-
γείας τοΰ πνεύματος, ό νοΰς άποκαθίσταται 
ζωηρός, αί ίδέαι έρχονται ευκρινείς, ή μνήμη 
καί ή κρίσις ζωογονούνται· ή δρασις, ή άκοή, καί 
αί λοιπαί αισθήσεις γίνονται εΰκρινέστεραι· διό 
καί ό καφές εκλήθη π ο τ ό ν τ ή ς δ ιάνο-
η τ ι κ ό τ η το ς. 

Β'.) Έπιφέρει άϋπνίαν, καί μάλιστα εις τούς 
μή συχνά πίνοντας αυτόν. 

Γ'.) Κακουχίαν φρενιτικήν έπί τοΰ έπιγα-
στρίου, τρόμον τών χειρών διαρκούντα 3 ή 4 
ώρας καί δυσχεραίνοντα τήν γραφήν. 

Ταύτα πάντα τά φαινόμενα άναφαίνονται 
πρός πάντας σχεδόν καί άνδρας καί γυναίκας. 
Είς δέ τάς ΰστερικάς επιφέρει προσέτι μεγίστην 
νευρικήν κακουχίαν· έξάπτει τούς όστερισμούς 
καί άποκαθιστα ταύτας ίδιοτρόπους. 

Αί τοιαΰται έπί τοΰ νευρικού συστήματος έ-
νέργεια!, τοΰ καφέ διαρκοΰσι περί τάς 7 ώρας, 
άρχίζουσαι ολίγα λεπτά ώρας μετά τήν πόσιν 
αυτού· ό δε βαθμός τής ενεργείας του είνε τόοον 
μικρότερος, δσον περισσότερον είνέ τις συνηθισμέ-
νος εις τήν χρήσιν αυτού. 

"Επεται λοιπόν έκ τούτων οτι ό καφές ωφε-
λεί ίδίως τούς εργαζομένους νοερώς και πάντα 
έπιθυμοΰντα νά ζωογονήση τάς αισθήσεις του· 
οίον Μουσικόν, Ποιητήν, Ζωγράφον, κλπ. βλά-
πτει τούς υποχονδριακούς, έν οίς είσί καί οί 
λεγόμενοι χολερικοί, καί τάς υστερικάς γυναϊ-
κας. 

Ό καφές προσέτι πινόμενος μετά τό φαγη-
τον ευκολύνει τήν χώνευσιν· διότι ένεκεν τής 
πικρότητός του καί τής θερμότητός του τονίζει 
τόν στόμαχον πινόμενος δέ πρό τοΰ φαγητού 
έλαττώνει τήν ορεξιν. "Οθεν χρήσιμος εστί κατά 
τής πολυφαγίας. 

Είνε προσέτι καί θρεπτικός· διότι έμπεριέχει 
σημαντικόν ποσόν θρεπικής ύλης, ώς ό χυμι-
κός Πεύέν (Payen) τ' άπέδειξε· διά νά ΰπάρχη 
ομως τοιούτος πρέπει νά μήν έπιφέρη οΰδεμίαν 

νευρικήν ταραχήν· διότι αί νευρικαί ταραχαί έ-
λαττώνουσι τήν θρεπτικήν ένέργειαν αΰτοΰ. "Ε-
νεκεν δέ τής θρεπτικής ταύτης ένεργείας είνε ί-
δίως έπωφελής είς τά μικρά παιδία, τών όποιων 
τό νευρικόν σύστημα δέν είνε εΰαίσθητον όθεν 
τρωγόμενος μετά άρτου άποτελεϊ έξαίρετον θρε-
πτικό·' φαγητόν ή δέ φύσις τοσούτον ώθεί τήν 
όρεξιν τών παιδίων είς τό τοιούτον φαγητόν, 
ώστε ενίοτε προτιμώσι τόν καφέν μετά άρτου 
παντός άλλου φαγητού. 

Ό καφές άποκαθίσταται έτι θρεπτικώτερος 
ενωμένος μετά γάλακτος, καί κατά τήν γνώμην 
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τινών ούτως είνε θρεπτικώτερος έξάκις περισσό-
τερον τού ζωμού τοΰ βοείου κρέατος. Τινών ό-
μως ό στόμαχος δέν άνέχεται τόν γαλακτοΰχον 
καφέν οί τοιούτοι τότεπρέπει νά τόν άποφεύ-
γωσι· διότι παν τό μή άνεχόμενον υπό τού στο-
μάχου δέν είνε θοεπτικόν. 

ΠΕΡΙ TOY KYNOS 
Μεταξύ πάντων τών ζώων ό κύων είνε εν 

τών κυριωτέρων καί τών έντελεστέρων, καθότι 
αυτός άνήκει είς τόν κύριόν του, συμμορφούται. 
μέ τάς συνήθειας αΰτοΰ, γνωρίζων καί υπε-
ρασπιζόμενος τήν ίδιοκτησίαν αΰτοΰ· είνε πι-
στός βοηθός είς τούς κινδύνους καί μέχρι τοΰ 
θανάτου διαμένει πιστές καί αφοσιωμένος. Ό 
κύων είνε τό μόνον ζώον, τό όποιον ήκολούθησε 
τόν άνθρωπον έφ' όλης τής γης τόσον είς τό θερ-
μότερα κλίματα, καθώς καί είς τά ψυχρότερα 
μέρη' τής άρκτου, ώς καί έπί τών ΰψηλοτέρων 
ορέων ενίοτε ώς φίλος ή φύλαξ, άλλοτε ώς σύν-
τροφος είς τάς όδοιπορίας οΰτού ή είς τάς μά-
χας παραμείνας είς τό πτώμα αυτού καί φυλά-
ξας αυτό μέχρις ου ή πείνα τόν ήνάγκασε νά 
εδρη πλησίον αΰτοΰ τήν ταφήν του· άλλοτε φαί-
νεται ό Κύων ώς οδηγός πρός άνεύρεσιν τών ΰπό 
τοΰ πάγου τών άλπεων κεκαλυμμένων άνθρώ-
πων. Ό Κύων Barry ονομαζόμενος, τοΰ Μο-
ναστηοίου τοΰ 'Αγίου Βερνάρδου, έσωσε πεντή-
κοντα περίπου άνθρώπων τήν ζωήν έκθάψας αΰ. 
τοΰς άπό τάς χιόνας, ΰπό τών όποιων ήσαν 
κεκαλυμμένοι, άναγγείλας διά κλαυθμών τήν 
υπαρξιν αΰτών είς τούς μοναχούς τής μονής, οΐ-
τινες πρός διάσωσιν αΰτών προσήλθον. Είς τά 
άοκτικά μέρη καί ίδίως είς τήν άρκτώαν Ά-
σίαν ό κύων σύρει τό όλισθηρόν έλκυθρον είς τά 
πάγη τής άρκτώας ζώνης. Είς τήν Ίσλανδίαν 
χρησιμεύει πρός άλίευσιν τών πτηνών, καί είς 
τινας φυλάς τής 'Αμερικής πρός άλίευσιν τών 
ιχθύων άλλοΰ παχυνθεΙς χρησιμεύει ώς τροφή 
είς τούς άνθρωπους, καί κυρίως είς τάς νήσους 
τής Φιρίας. Είς πολλά μέρη τής Γερμανίας 
ό κύων είνε βοηθός τοΰ χαλκέως κινών διά τού 
έντός τινός μηχανήματος βαδισματός του τόν 
φυσητηρα· είς δέ τά μαγειρεία περιστρέφει τούς 
όβελούς (σούβλας), είς πολλά δέ μέρη περιερχό-
μενος έντός τινός μηχανής αναβιβάζει τό ύδωρ 
έκ τών φρεάτων, ώστε ό Κύων είνε τωόντι τοις 
άνθρωποις είς τάς πλείστας εργασίας σύντροφος 

και ώφέλιμος βοηθός· ή τροφή του είνε σύμμι-
κτος έκ σαρκός καί άρτου κατά τάς άνάγκας 

καί τάς περιστάσεις· ένίοτε άντέχει. είς τήν 
πεϊναν. Είς τήν Ιρλανδίαν τρέφεται ΰπό ίχθύων· 

εΐς τινας νήσους τών μεσημβρινών τόπων είς φυ-
τικάς μόνον ύλας, έπαρκούμενος. Ό Κύων δέν 
εΰρίσκεται πλέον έν έντελεϊ άγρία καταστάσει· 

μόνον έξηγριωμένος είς τήν νότιον Άμερικήν, 
ώς καί είς τήν Αΐγυπτον ευρίσκονται εισέτι ά-
γελαι έξηγριωμένων κυνών, οί τίνες συναγελα-
στικώς κυνηγώσιν, νεαροί ομως όντες άν συλ-
ληφθώσι, δεικνύωσι τινά ΰποδούλωσιν ώς δει-
κνύωσιν οί νέοι λύκοι. Οί έξηγριωμένοι κύνες ά-
παντώνται εις τινας πεδιάδας τής Βρασιλίας 
ΰπό χλόης κεκαλυμμένας, ζώνες έντός τών ΰπ' 
αΰτών έσκαμμένων λάκκων μετά τών νεογνών 
των, καί άμα αΰξήσωσιν ΰπέρ τό δέον μετανα-
στεύουν είς άλλα μέρη ενα κάμωσι νέας άποι-
κίας· ένταΰθα είσίν έτικίνδυνοι είς τούς βόσκον-
τας χοίρους, τούς μόσχους καί μικρούς ίππους, 
έφ' ών όρμώσι καί οΰ σπανεως προσβάλλωσι καί 
τόν ίδιον άνθρωπον. Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι μετε-
χειρίζοντο τούς κύνας είς τάς κυνηγεσίας αΰ-
τών καθώς έξάγεται έκ τών σωζομένων άναγλύ-
φων είς τούς "Ελληνας τό όνομα κύων σημαί-
νε. όνομασίαν ΰβριστικήν. Καί τίς δέν άνακαλεϊ 
είς τήν μνήμην καί τάς τών κυνικών φιλοσόφων 
σχολάςς Παρά τοις Ίουδαίοις ήτο ό κύων περι-
φρονημένος, καθώ; έξάγεται έκ τίνων έν τη πϊν-
τατεύχω βίβλω διαφόρων φράσεων παρά τοϊς 
άρχαίοις Γερμναοϊς ήσαν οί κύνες εις μεγάλην 
ΰπόληψιν, καί άφοΰ οί Κύμπροι παρά τοις Ρω-
μαίοις 101 πρό Χριστού ένικήθησαν, ήσαν ήναγ-
κασμένοι νά ΰποστώσι μεγάλας ξημίας προελ-· 
θούσας άπό πόλεμον κατά τών Κυνών, οιτινες 
έφύλαττον τά πολεμοφόδια τού νικηθέντος στρα-
τού· έν ταύτη τη εποχή έτιμάτο ό κύων χρή-
σιμος ά.τί οδηγού 6 σελήνια· έν ώ ό ίππος έτι-
μάτο μόνον πέντε. "Οστις δέ έκλεπτε κύνα τού 
κυνηγεσίου ΰπεχρεοΰτο φοραθείς έπί τη κλοπή 
του νά φιλήση δημοσίως τά όπίσθια τοΰ κυνός 
καί νά πλήρωση διά ποινήν 7 σελήνια. Αί Κα-
νάριοι νήσοι έλαβον τό ονομά των άπό τούς κύ-
νας, καθώς έξάγεται άπό τόν Πλίνιον, καθώς 
καί διάφορα φυτά, όντα είς κοινήν χρησιν φέ-
ρουν τό όνομα τοΰ κυνός. Κυνάκανθα, Κυνόσβα -
τος, Κυνάρα, Κυνόγλωσσον, Κυνόκεντρον, κλπ. 
όμοια ΰπάρχουσι καί είς άλλας γλώσσας. 

Μετά τόν θάνατον αΰτοΰ χρησιμεύει τό δέρμα 
του κατά τό είδος αΰτοΰ κατά τήν τοΰ δέρμα-
τος ποιότητα κατά τήν λεπτότητα τών τριχών 
αΰτοΰ πρός κατασκευήν διαφόρων πραγμάτων 
διά τάς πλέον ποικίλας άνάγκας τοΰ βίου. Τά 
οστά καί οί τένοντες αΰτοΰ πρός κατασκευήν 
πηκτής και αί τριχες πρός πλήρωσιν ςρωμνών, 
πρός πλοκήν σχοινιών, ζωγραφικών χρωστήρων 
και γραφίδων. Τό λίπος αΰτοΰ χρησιμεύει πρός 
περιάλειψιν μηχανών. Πρότερον έθεωρεΐτο τό 
πάχος αΰτοΰ ώφέλιμον κατά τής φθίσεως· αί 
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μεγάλαι καί μαλακαί τρίχες κυνών τίνων ραμέ-
ναι έπι υφάσματος καί τούτου φορεμένου κατά-
σαρκα εθεωρείτο ωφέλιμος κατά ρευματικών ε-
νοχλήσεων. Εις τήν Περουβίαν συμβαινούσης τι 
νός εκλείψεως τής Σελήνης δαίρουσι τούς κύνας 
ανηλεώς μέχρις ού ή εκλειψις παρέλθη, άπ' ε-
ναντίας δέ οί Ίνίοί άπεθέωσαν τούς κύνας, καί 
μεταχειρίζονται τά κρανία αυτών ώς μουσικά 
όργανα, έμφυσώντες έντός αυτών κατά τάς ιε-
ράς τελετάς. 

Ή πρός τόν κύριόν του πίστις τοϋ κυνός 
είνε παραδειγματική. Έμεινε κύων ΰλακτών 
θρηνωδώς έπί τοϋ τάφου τού κυρίου του νήστης 
μέχρις ου άπέθανεν έκ τής πείνης. Ίστοοούσιν 
οτι ο κύων καί ο ίππος τοϋ Σκεντέρμπεη λυ-
πούμενοι έμεινον νήστεις, άφ' ής απέθανεν ο κύ-
ριός των καί είτα άπέθανον έκ πείνης. 

Πολλοί κύνες έπιτεθέντες κατά δολοφόνων 
έσωσαν τον κύριον αυτών. 

Π Ρ Α Κ Τ I Κ A I Γ Ν Ω ΣEIΣ 

Τρόπος πρός άποκατάστασιν των 
ύποδηματων άδιαβρόχων. 

Λάβε ελαίου λίνου μέρη 1000, πάχους προ-
βάτου μέρη 550, κηρού λευκού μέρη 180, ρητί-
νης μέρη 125. 

Ένωσον άπαντα διά θερμότητος ωσαε να 
βράσωσιν ομοϋ. Διά τοϋ μίγματος τούτου, ένω 
εισέτι είνε θερμόν, αλείφονται τά υποδήματα 
διά ψήκτρας· οΰτω δύναται τις νά μένη πολύν 
καΐρόν εν ύδατι μέ τά ΰποδήματά του δίχως 
νά αίσθανθή ΰγρασίαν. 

Μειγμα προφυλάττον έκ του πυρός 
και ΰδατος τα στεγασματα 

Λάβε αργίλου μέρη 7, άμμου μέρη 1, κόπρου 
ίππου μερη, τιτάνου άσβεστου μέρη 1. 

Πρόσθες υδατος ποσόν και ένωσον καλώς 
πάντα ύπό σύστασιν κεραμοτίδος (ώς κορασά-· 
νι)· είτα διά μιστρίου άλειψον τήν έπιφάνειαν 
ύπό παχος ήμίσεως δακτύλου· τό μίγμα τοϋτο 
άποξηρανθέν δέν προσβάλλεται ύπό τοϋ ύδατος 
οΰτε υπό τοΰ πυρός· ουτω δύναται τις ν' άλείψη 
στέγας καί άλλας υπαίθρους πιφανείας. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Παρακαλοΰμεν τοϋς ένταϋθα, τοϋς έν ταϊς ε-
παρχίαις καί έν τω έξωτερικώ κ. κ. συνδρομη 
τάς ημών οπως άποστείλωσι τήν συνδρομήν των. 

Οί συνδρομηταί οί λαμβάνοντας άπίδείξει, 
όφείλουσι καί είς τους άνταποκριτάς μας ή 
άπευθείας πρός ημάς ταχυδρομικώς ή έπί συ 
στάσει ν' άποστείλωσι τήν σννδρομήν των. 

Παρακαλούνται οί κ. κ. συνδρομητή οί με-
ταβάλλοντες κατοικίαν νά είδοποιώσιν εγκαί-
ρως τήν διεύθυνσιν όπως αποστέλλονται τά 
φυλλάδιά είς τάς νέας αυτών κατοικίας καί 
μή επέρχεται σύγχυσις είς τήν διανομήν. 

Γίνεται γνωστόν τοϊς κ. κ. συνδρομηταϊς ο 
τι τά γραφεία τής «'Αστραπή>> άπό 1ης Σε-
πτεμβρίου μεταφέρονται έπί τής διασταυρώιεως 
τής οδοϋ 'Αμβλείας αριθ. 2. καί Πανδόσου 
πλησίον Μητροπόλεως. 

Παρακαλούνται οί κ. κ. συνδρομηταί μας 
μας να ειδοποιώσιν έγκαίνως τό γραφεϊον οσά-
κις παρατηροϋσιν άταξίαν περί τήν διάνομήν 
τοϋ φύλλου. 

Άνεχώ ρησεν πρό ημερών είς Κέρκυραν δ ήμε-
τερος αντιπρόσωπος καί μέτοχος κ. Χρ. Κοντα-
ξάκις, οθεν παρακαλοΰμεν πάντας τοϋς έκεί 
συνδρομητάς καί φίλους οπως τω παράσχωαι 
πάσαν δυνατήν ύποστήριξιν. 

ΤΥΠΟΙΣ «ΑΣΤΡΑΠΗΣ» Β. AΔAMANTIΔOΥ 
—όδός Βορέου άρ. 13.— 


