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ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAΛΛIΣΠEPHΣ. 

Ή « Αστραπή», λογίζεται ευτυχές φιλοξε-
νοϋσα τήν εικόνα τοϋ διαπρεπούς αύτής συνερ-
γάτου κ. Γεωρ. Καλλισπέρη· τό πράττει δέ οϋ-

χάριν τών αναγνωστών αύτής εν 'Αθήναις 
οπου ούτος τυγχάνει φυσιογνωμία εκ τών γνω-
στοτάτων, αλλά χάριν τών πολυπληθών αυτής 

αναγνωστών έν τω έξωτερικω όπου βεβαίως μό-
νη ή φήμη αύτοϋ εϊνε γνωστή ίδιως άφ' οτου 
κληθείς επι τή ν προεδρεία τής 'Ακαδη-
μαϊκής Λέσχης εγνω ν' άναδείξη τό Φοιτητι-
κόν σωματεΐον τής 'Ελλάδος κατά τάς ήμέρας 
τής τελευταίας εθνικής κρίσεως ώς τό πατριω-
τικότερον σωματείον τών 'Αθηνών, εφάμιλλον 
δε προς τά άριστα φοιτητικά κέντρα της Ευ-
ρώπης. 

Κατόπιν εϋδοκίμων σπουδών εν τε τω Έ-
θνικω Πανεπιστημίω και έν τη Νομική σχολή 
τών Παρισίων ώς καί έν τη Σχολή τών Πολιτι-
κών επιστημών ού μόνον δέ αλλά καί έν Λει-
ψία ώς και έν Όξφόρδη, διωρίσθη υπό του υ-
πουργού της Παιδείας υφηγητής του Ρωμαϊ-
κού δικαίου έν τφ Εθνικω Πανεπιστημίω· ή 
διδασκαλία αϋτού δέν έβράδυνε νά έφελκύση α-
θρόους τους φοιτητάς, οϊτινες ευρισκον έν αύτω 
ουχί μόνον εύχάριστον όμιλητήν, άλλά καί πρό-
θυμον να βοηθή αυτούς είς τά καθέκαστα τών 
σπουδών των διά φροντιστηρίων και έ» γένει διά 
της πολυτίμου διδασκαλίας του. 

Ή μονογραφία αύτοϋ περί «Πατρικής έξου-
σίας» πλήρης επιστημονικών πληροφοριών καϊ 

εν καθαρευούση γλώσση τήν οποίαν αυτός γνω-
ρίζει τοσον καλά νά χειρίζηται καθώς και ή άλ-
λη μονογραφία αύτοϋ περί τοϋ «μεγίστου τών 
έν 'Ελλάδι νομομαθών» τοϋ Βασ. Οίκονομίδου 
καϊ άλλα νομικά άρθρα άτινα έγραψε περί δια-
φόρων θεμάτων άποδεικνύουσιν αυτόν Νομικόν 
συγγραφέα έκ τών δοκίμων. 

Έν τοις δικαστηρίοις θεωρείται είς τών έν-
τιμοτάτων καί άξιοπρεπεστάτων δικηγόρων υ-
περασπιζόμενος μετά πολλοϋ ένδιαφέροντος τάς 
δίκας τών πελατών του διαπρέπων όχι μόνον έν 
τοις Ποινικοΐς δικαστηρίοις, άλλά καί έν τοις 
Στρατοδικείοις όπου εξετιμήθη άρκούντως ή εύ· 
γλωττία του. 

Ώς δημοσιογράφος εΐνε γνωστός είς τό πα-
νελληνιον κατορθώσας άείποτε παρά τάς κυρίως 
έπιστημονικάς εργασίας του νά μετέχη της 
δράσεως τών σπουδαιοτερω. 'Ελληνικών φύλλων 
καί της έν γένει συγχρόνου φιλολογίας. Ό κά-
λαμος αϋτοΰ θεωρείται έκ τών άριστων. 

Τοιοϋτος εν περίλήψει ο άληθης φιλοπατρης 

ο διαδραματίσας μετά τών κ. φοιτητών ουτω 
μέγα πρόσωπον κατά τάς δεινάς ήμέρας τοϋ 
Έθν.κοϋ μας αγώνος. 

Ή «Αστραπή», ήτις θαρρεί διά τήν δράσιν 
αυτής έπί τους νέους άνδρας σεμνύνεται διά την 
τήν πολύτιμον συνεργασίαν αϋτοΰ. 

Δ.. Χ . Σωτηριάδης. 

Τ Ο 
Α Δ Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΟΥ 

(Άνέκδοτον Τουρκικόν). 
Έν Καφενείω πόλεως θρακικής λόγο: ποτέ 

έγένετο πολύς περι της ευθυδικίας καϊ τής ά-
κεραιότητος του Καδή τής πόλεως εκείνης· οί 
πλείστοι τών παρευρισκομένων έπήνουν καί έ-
ξεθείαζον την άκραν περί τούς νόμους εύλάβειαν 
τό άδέκαστον τοϋ Καδή. Ούδείς, ελεγον, δύ-
ναται διά χρημάτων νά δελεάση τόν Καδήν 
τούτον· τά δώρα τόν καθιστώσιν αύστηρότερον 
πολλοί δέ δοκιμάσαντες νά δικάσωσιν αυτόν ά-. 
πεπέμφθησαν καϊ είς τό δικαστήριον τόν εύρον 
άπηνέστατων. 

Οί έπαινοι ούτοι δέν ησαν γενικοί είχον και 
τούς αντιλέγοντας. «Πάντες οί Καδήδες έλε-
γον οί αντιφρονούντες, άγαπώσι τά δώρα καί 
αδύνατον νά εΰρεθη Καδής όστις νά μή ϋποχω-
ρήση απέναντι μεγάλης άξιας δώρου χαριν τοϋ 
δικαίου». Διά τούς άλλους Τούρκος δικαστάς 
συμφωνοϋμεν έλεγον οί έπαινέται, αλλ αυτός 
διαφέρει εινε μία έξαίρεσις. Μόνον επί Καδή δέν 
παραδέχομαι έξαίρεσ ν έφώνησεν ό έμπορος Δ.... 
Ό αυτός κανών ισχύει δι' όλους. "Οστις δέ έξ 
ΰμών έχει πεποίθησιν είς τούς λόγους του άς 
άποδεχθή τό στοίχημα τό όποιον προτείνω. Προ 
βάλλω στοίχημα εκατόν λίρας νά μοί μέτρηση 
ό αντίπαλος, έάν έπΐ άζιοποίνου πράξεως δεκά-
σας τόν Καδήν κατορθώσω νά άθωωθώ πανη-
γυρικώς, νά πληρώσω δ' αυτάς, άν ό Καδής 
μέ καταδικάση μή δεχθείς τα δώρα. «Τό δε 
χόμεθα, είπον τινές έκ τών θαυμαστών τοϋ Κα-
δή. Ώρίσθησαν λοιπόν οί μάρτυρις καί οί έγ-
γυηταΐ καί τά τοϋ στοιχήματος έκατέρωθε-
μετά πολλής προθυμίας. 

«Τώρα ποίον εινε εκείνο τά όποιον δύναται 
νά έξερεθίση τόν φανατισμόν τοΰ Καδή είς τόν 

ανωτατο βαθμον ; ή ποιον φαινεται ο Καδ 
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οτι σέβεται και τιμά πολυ ; (( Τόν γέροντα Χα-
τζή Άλήν, όστις εϊνε ό στενώτερας καί αγαπη-
τός ψίλος του», είπον οι έναντίοι. «Τούτου λοι-
πόν τοϋ Χατζή 'Αλή εγώ τό γένειον θα σύρω 
καί θα πτύσω τό πρόσωπον τη προσεχή Παρα-
σκεη έξωθεν τοΰ τζαμιού μετά τό τελο, τής 
προσευχής». 

Κατά την ώρισμένην λοιπόν ώραν οί γνωρί-
ζοντες τό πράγμα εκ τών Χριστιανώ περιεφε-
ροντο περί τό τζαμίον, όπως ίδωσιν, άν ό έμπο-
ρος Δ . . . . θά τολμήση νά εκτελεση έκεϊνο το 
ι ' » » ' > 
οποίον τοσούτον επισημως και πανηγυρικώς αυ-
τοπροαιρέτως ανέλαβ ν. Ή προσευχή τέλος τών 
πιστών εληξε καί τό τζαμίον έλενοϋτο, τελευ-
ταίος δέ πάντων μετά πολλή, εΰλαβίίας έξήρ 
χετο ό Χατζή υλής ψαύων αΰταρέσκως τό βα-
θύτατον αυτού γένεον. Δέν είχε προχώρηση 

δυο βήματα, ό η ο έμπορος Δ . . . . πλησιάσας 
αυτόν αποτόμως καί άρπάσας τό γένειον τοϋ 
γέροντος έπτυσεν αυτόν κατά πρόσωπον. Γνω-
στόν δέ, ότι οί Τοϋρκοι θεωροϋσι τοΰτο ώς την 
έσχάτην τών ύβρεων. 

Ή έκπληξις καί ή άγανάκτησις τοΰ γέρον. 
τος καί τών ολίγων πλέον παρόντων όθωμανών 
υπήρξε μεγίστη καί άφεύκτως θά κατεκερμα-
τίζετο ό αίθάδης χριστιανός άν μή ταχέως έ-
τρεπετο είς φυγήν. 

Οί Τοϋρ κοι ολίγοι σχετικώς οντες έν τή πό-
λει παραβαλλόμενοι πρός τούς Χριστιανούς έ-
ζήτησαν την αύστηράν τιμωρίαν τοϋ ΰβριστοϋ 
παρά τοΰ Καδη,. Ό δε Καδής άυέσως άποστεί-
λας κλητήρας έκάλεσεν είς τό δικαστήριον. τό 
οποίον εκτάκτως συνεκρότησεν. 

Ο έμπορος Δ . . . . ίδών τούς κλητήρας προ-
σερχομένους έλαβεν φύλλον χαρτίου χονδρού 
καί στίλβοντος, όποιον ήδύνατο νά ήνε τό χαρ-

τίον εγγράφου επισήμου, ήλειψε τό έτερον μέρος 
αυτού διά κόλλας καί έπ' αύτοϋ ένόλλησεν έ-
πιτηδείως κατά σειράν πεντήκοντα λίρας καί, 
θέσας αυτό είν τόν κόλπον του ήκολούθησε τούς 
κλητήρας προθύμως. 

Απειρον ητο τό πλήθος εις τό Δικαστήριον 
ό δέ Καδής έκάθητο επί τής εδρας του σοβα-
ρός καί σιωπηλός περιμένων άνυπομόνως τόν έ-
νοχον, όστις δέν έβράδυνε νά έμβανισθή συνοδευ-
όμενος υπό τών κλητήρων. «"Απιστε, σκύλε, 
είπε πρός αυτόν μόλις εμφανισθέντα ό δικαςής 
ετολμησας συ, υιέ σκύλου, νά έγγίσης τό γένειον 
καί νά πτύσης τόν σεβάσμιον Χατζήν, τοΰ ο-
ποίου σεβαστότερον γέροντα δέν εχε: ό Ίσλάμ. 

Τΐ δύνασαι ν' άποκριθης· ή όποιον δένδρον 
νομίζεις στερεώτερον όπως σέ κρεμάσω άμέσως;» 
Εγώ είπε ταπεινώς ό εμπορος αύθέντη Καδή 

δέν έπραξα τοϋτο αυθαιρέτως εχω φιρμάνιον 
παρά τοϋ Σουλτανου>>. ηρωτησεν ο 

Καδης εξαφθεις περισσοτερον». «Μάλιστα» εί-
πεν ό χριστιανός καϊ συνάμα εγχειρίζει μεθ' 
ύποκλίσεως είς αυτόν το χα ρτίον εκείνο. Ό 
Καδής εννοήσας άπο τοϋ βαρους τό περιεχόμε-
μενον εφόρεσε τά όμματοϋάλια αϋτοΰ καί μετά 
πολλού σεβασμού έκδιπλώσας αϋτό προσεποΐ-
είτο ότι άναγινωσκει μετ' επιστασίας τό περιε-

χόμενων σείων άδειαλείπτως την κεφαλήν- Δι-
πλώσας δε αϋτό βραδέως τό ήσπάσθη, έπειτα 

ΰψωσας αϋτό επί τοϋ μετώπου καί υπεράνω 
τής κεφαλής, όπως συνειθίζωσιν οί Τούρκοι νά 
έτιδεικνύωσι τόν άκρον αυτών σεβασμον, , τό έ-
θηκεν ασφαλώς είς τόν κόλπον του. 

Καί στραφείς πρός τοϋς παρισταμένους είπεν. 
«Ό άνθρωπος ούτος έχει δίκαιον. Κατα τό 
φιρμανιον τό όποιον έχει παρά τοϋ Σουλτάνου, 

όχι μόνον τά ίδικά σου, Χατζή 'Αλή, άλλά καί 
τά ίδικά μου δύναται νά πτύση καί νά σύρη. 

Προσέχετε εις τό εξής τούς έχοντας τοιούτον 
φιρμάνιον νά μή καταγγέλλετε». 

Ζ. 

Ti ΑΞΙΖΕΙ Η ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡ. 

Ή κατοχή τής Μαδαγασκάρ υπό τοϋ γαλ-
λικού στρατού και τό ρόλον τό όποιον ή Γαλ-
λία μέλλει νά διαδραματίση έν ταύτη τή νήσω, 
την οποίαν έσφαλεμνως πολλοί κατατάσσουσιν 
είς τήν 'Αφρικήν, ενώ περισσότερον ανηκει είς 
τήν Ώκεανίαν, έξήγειρε τήν προσοχήν πάντων 
επί τοϋ εδάφους καί τοϋ κλίματος αϋτής. Πα-
ρητηρητέον έν πρώτος, ότι τό έδαφος φαίνεται 
υπό δυο ο λίαν διαφόρους απόψεις. 1ον αίχώραι 
χθαμαλαί ένθα ή βλάστησις έχει τόν ιδιάζοντα 
είς τος τροπικάς χώρας οργασμόν. 2ον μεγάλα 
άπογυμνωθέντα οροπέδια ένθα η φύσης παριστά 
έρημον και, άγονον όψιν. Εΐνε δυσεξήγητον έκ 
πρώτης άπ αποψεως τό περισταστικόν ότι ταύτα τά 
οροπέδια έχουτι τόνπολυαριθμώτερο πληθυσμών, 
τόν πυκνότερο·'έν τή νήσω, τέσσαρα έκατομύ-
ρια Χοβασων καί Μπετσιλέω ·, ένώ μόλις έν ή 
δύο έκατομμύρια τών Μτετσικιν,αράκων και τών 
Σακαλάβων οίκοΰσι τάς παραλίας τής νήσου.. 
Ποία λοιπόν εϊνε τά φυσικά προϊόντα άμφοτέ-
ρων τούτων τών χωρών ; Ή παρά τάς παρα-
λίας γή καλύπτεται διά πυκνών δασών καί 
πρός καλλιέργειάν της άπαιτεϊ έκχέρσωσιν· διά 
τοϋτο αυτη εκτελείται κατά τόν άρχέγονον 
τρόπον. Τό δάσος πυρπολείται καί έπ τών μό-
λις αθαρισθέντων τόπω ο Μπετσιμιζαράκα ω-
πλισμένος δι' οξείας ράβδου άνοίγει όπήν θέ-
των είς αϋτήν κόκκους τινάς όρίζης. φασολίων, 
αραβος(του. Μετά δύο ή τρία ετη ο toπoς έγ-
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κατα λείπεται προς ευρεσιν άλλου καί παρευθυς 
νέα αγρία βλάστησις επανέρχεται, τό δάσος 
αρχίζει νά βλαστάνη. 'Αν τό πυρ τίθηται έκεί 
περιοδικώς τά υψηλά άγροστώδη φυτά σχημα-

τίζουσιν έπί τούτων των τόπων λαμπροτάτους 
νομούς. 

Ή ευφορία τοΰ εδάφους είνε έκτακτος, επί 
τών παραλιών έβένοντο δοκιμαΐ φυτεύτεως τοΰ 
καφέ, τοΰ βάμβακος, τοΰ κακάου, της βανίλλης, 
τις νικοτιανης τοΰ τείου, τοΰ καρυοφύλλου κλπ. 
καί θαυμασίως έπέτυχον, ουδείς δέ καλλιεργη-
της παραπονείται διά τό άγονον τοΰ έδάφοος. 

Άλλα τό κλίμα της Μαδαγ-σκάρ εινε νο-
σηρόν. Ό Γαλλικός στρατός υπέστη τάς όλε-
θρίας αύτου συνεπείας. Είνε αληθές δτι διά τί-
νων προφυλάξεων τό κακόν δύναται νά περιο-
ρισθη, εν τούτοις τοΰτο υπάρχει. Τά υψηλά ο-
ροπέδια παρ' ολην την φαινομενικών άγονίαν ε-
χουσιν εΰφορίαν μη ΰποχωροϋσαν είς τών των 
παρακτίων χωρών, άπαιτοΰσιν ομως μεγίστην 
έπιμέλειαν, ητις καταβάλλεται υπό των τεσ-
σάρων εκατομμυρίων ίθαγενών των κατοικούν-
των έν τοΐς υψηλοΐς τούτοις τόποις. Ένταΰθα 
τό κλίμα εινε ΰγιέστερον. 

Αί ριζοφυτείαι είνε μεγαλοπρεπείς. Οι ά-
γροι τοΰ ίοτρόφου (manioc) τών γεωμήλων, τών 

εδωδίμων απορών, τών άραχιδών περιβάλλουσιν 
έκάστην κώμην. Ό κάνναβις. ο σίτος ώς και τά 
πλείστα δημητριακά εΰδοκιμοΰσιν εκεί. Ή άμ-
πελος έγκλιματισθεΐσα εν τή κώμη! Άμποχι-
μανορίνα βλαστάνει εξαίρετα. Ή ροδακινέα ή-
δη φυτευθεΐσα πρό πολλών ετών υπό τοΰ Γάλ-
λου Λαμπόρδ έπολλαπλασιάσθη ήδη έν Ίμε-
ρίνα καΐ Μπετσιλίω. Αι μηλέαι άποφέρουσιν 
επίσης ωραίους καρπούς. Έπι τέλους άπό τίνων 
ετών ή άγορά της Ταναναρίβης άφθόνως εφο-
διάζεται δια πάντων τών λαχανικών της Εΰ-
ρώπης. Προσθετέον, ότι ή συκομωρέα αυξάνει 
ένταΰθα ταχέως καΐ οτι διά τών φύλλων αυ-
τής οί ιθαγενείς άνατρέφουσι τόν μεταξοσκώ-
ληκα της Κίνας, οστις έξεφυλίσθη ύπό της ά-
μελειας η της άκηδείας, ενώ ΰδύνατο νά άπο-
φέρη έν Μαδαγασκάρ προϊόντα. 

Τό ζωϊκόν βασίλειον έν Μαδαγασκάρ παρέ-
στησε θέαμα ολως διάφορον τοΰ παρατηρουμέ-
νου εις την έτέραν παραλίαν τοΰ πορθμοΰ της 
Μοζαμβίκης. Τά μαστόφορα, τά πτηνά, τά 
πάντα φέρουσι τό έκμαγείον ένός είδικοΰ χα-
ρακτήρας. Θά υπέθετό τις ότι οι' άπόγονοι τών 
ζώων της τρίτης καΐ της τετάρτης έποχης, ά-
ποδιωχθέντες τών λοιπών χωρών συνηθροίσθη-
σαν έν ταύτη τη εκτεταμένη νησω. Τά μεγά-
λα μαστοφόρα ενταΰθα εινε ηττον άφθονα, το 
δέ μέγιστον τούτου εινε τό ζεμποΰ η ο βοΰς 

της Μαδαγασκαρη. Τα μαρσυποφορα εν αφθο-

νια πολλαπλασιάζονται· εν σαρκοβόρον τό Cry-
ptocta ferox φέρει υπό την ουράν του αδένας 
μοσχοφόρους ομοίους πρός τους της μοσχογαλης 
καί ο chirogale διά της ίδιότητός του έκπλητ-
τει τον παρατηρητήν. Έπειδή κατά τών ξηράν 
ώραν τοΰ έτους, ουτος διεκινδύνευε νά άποθάνη 
της πείνης μώ ευρίσκων τών τροφών, έπροικίσθη 
διά της ιδιότητος νά συλλέγε έν τη ούρα του 
παχύ στρώμα λίπους τό οποίον καταναλίσκεται 
έν καιρώ σίτοδείας. Τά πτηνά διακρίνονται διά 
τών λαμπροτάτων πτερωμάτων, Άξιοσημείω-
τον πτηνόν είνε ή epiornis. γιγαντιαϊον πτηνόν 
τών σήμερον έκλεΐψαν, τοΰ οποίου ομως τά ωά 
είσέτι ευρίσκονται έν τίί νώσω. Ταΰτα τά ώά 
εΐνε γιγαντιαία διότι σταθμίζουσι 8 1)2 λίτρ. 
τ. ε. εν ώόν είνε ίσοδύναμον πρός εξ τοιαύτα 
της στρουθοκαμήλου καί πρός 148 τοΰ τροχί-
λου ! 'Ενταύθα ευρίσκονται έπίσης γιγαντιαιαι 
χελώναι τών όποίων τό καύκαλον θά ήδύνατο 
νά χρησιμεύση ώς λουτρών. 

'Επί τέλους τά ορυκτά εινε έν άφθονια, ά-
παντώντων, τοΰ σίδηρου, τοΰ χαλκοΰ, του αρ-
γύρου, τοΰ χουσοΰ τών γαιανθράκων. 

'Εκ της άτελοΰς ταότης σκιαγραχίας κατα-
φαίνεται οτι ή Μαδαγασκάρ εΐνε νηβος παρθε-
νική έν τη οποία τό παν δύναται νά "έπιτύχη, 
αρκεί μόνον οπως ή η' δοίκησις της νησου έπι-
τρέπη εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν τήν ά-
νάπτυζιν πασών τών πηγών τοΰ πλούτου τους 
οποίους ή νήσος κατέχει. 

Ο ΔΙΠΛΟΥΣ ΦΟΝΟΣ 
(διήγημα) 

Είς ΣωφωνταΙν τόν πολλά δικαίως ενεκα τών 
γραφικωτάτων θέσεων του θαυμαζόμενον και μέ 
φυσικά δώρα έστολισμένον τοϋτον τόπον, έφαί-
νετο δτι ητο μίαν φοράν γενικά πανηγυρις, δι-
ότι έτελέσθη γάμος, συνοδευθείς άπό άσυνηθη 
περιστατικά. 

Ό Εδουάρδος Δουμάς, νέος αξιωματικός 
τοΰ γαλλικοΰ τάγματος τών λογχιστών, είχε 
πρό όλίγου φθάσει έκεϊ διά ν' άναλάβη άπό τάς 
πληγάς του, καΐ είχε τελευταΐον αποφασίσει νά 
έπανέλθη εις τό σύνταγμά του, οτε έγνώρισε 
τών δεσποινίδα Σαμβερη, γεννηθείσαν έν 'Ελβε-
τία και κατοικούσαν εις Σωφωνταιν διά ν' ά-
πολαυση τάς διασκεδάσει: οσας ή έκεϊ συρροώ 
τών ανθρώπων παρείχε, καΐ διά νά ώφεληθη ά-
πό τά όνομαστά ταΰτα λουτρά. 

Πασίγνωστος εινε ή ευκολία μέ τών οποίαν 
σχετίζεταί τις είς τους τόπους εκείνους οπου 

συνέρχονται οί άνθρωποις χαριν τών λουτρών, καΐ 
η ευκαιρια την οποίαν απαντά εις το να σύναψη 
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είς ολίγον καιρόν οικειότητα μέ πρόσωπα τα ο-
ποία συνήθως ποτέ πρότερυν δέν έγνώριζεν. 

Άφοΰ κατά πρώτον άλλάξωσι φιλοφρονητι-
κούς τινας λόγους περί της βροχής η της καλής 
ήμέρας, περί τίς έκ τών λουτρών παρεχομένης 
ώφελείας, περί τών ωραίων θέσεων και διαφό-
ρων άλλων αντικειμένων, καί νομιμοποπίσωσιν 
ουτω τους χαιρετισμούς, βλέπονται συχνά, αρ-
χίζουν νά συνομιλώσι, καΐ άν έκ τούτου γεννη-
θή συμπάθεια, αισθάνονται παραχρήμα την ά-
ναγκην συχνοτέρας συναπαντησεως. Κατά συνέ-
πειαν τοιούτου τινός συμβεβηκότος, ο 'Εδουάρ-
δος Δουμάς είχεν οριστικώς άγαπησει την Μα-
ρίαν Σαμβερη, καί μετά τρεις εβδομάδας όχι 
μόνον τά αισθήματα του ευρον άνταπόκρισιν, 
άλλά καί η προσφορά της χειρός του έγεινε δέ-
κτη· διότι ή νέα οΰτ' αΰστηρόν τινα θείον, οΰτ' 
όχληρόν τινα έπίτροπον, οΰτ' απωτέρους κάι 
συγγενεϊς η άλλον τινά είχε διά νά συμβουλευ-

θη. Ένηλιξ καί ΰρφανη πρό πολλών έτών ούσα 
εζη ήσύχως μέ μικρόν τι εισόδημα περιουσίας 

τών οποίαν, καθώς εκείνη έλεγε, της είχεν άφη-
σει ό πατηρ της ώς κληρονομίαν. 

Ένώ δ' έγίνετο ή περί τοΰ γάμου διαπραγ-
μάτευση, μητέρες μέν άφ' ένός εχουσαι θυγα-
τέρας πρός ΰπανδρείαν, τεσσαρακονταετη δ' άφ 
έτέρου κοράσια καί πολυπράγμονες φίλοι, άπαν-
τώμενοι πάντοτε είς τοιαύτας περιστάσεις, ενήρ-
γησαν τό κατά δύναμιν, θέλοντες νά έμποδί-
σωσι τόν προκείμενον γάμον. Πολλάκις εϊχον έις 
τοΰ πλαγίου παρατηρήσει είς τόν αξιωματικόν 
μας οτι ώθελεν εΐσθαι καλόν, πρίν νυμφευθη 
νά πληροφορηθη περί τοΰ πατρός καί της μετα 
τόν θάνατον τουτου ζωης της νέας· γραία δέ τι 
Βαρονίς, είχε κακοηθως διαδώσει οτι ή δίσποι-
νίς Σαμβερή εφερε πάντοτε φορέματα μέχρι τ . 
πώγωνος διά νά κρύπτη άσθένειάν τινα τοΰ δέ-
ματος, καί φθυνερός τις άλλος είχεν άποκαλύ-
ψει ώς μυστικώτατον οτι ητο χηρα δέν με-
τεχειρίζετο τό άληθινόν της ονομα. Ό Έδου-
άρδος έγέλα δι' ολα ταΰτ' τά άδόμενα, και η-
γάπα μάλιστα περισσότερον τών μνηστών του ε-
νεκα τοΰ φθόνου τόν όποϊον διηγειρεν ο γάμος 
τόν οποΐον είχεν άποφασίσει. Είνε μέν άληθές 
οτι πολλάκις έπεθύμησε σαφεστέραν, άπό με-

ρους αύτής, έξήγησιν ώς πρός τά μετά τόν θα-
νατον τοΰ πατρός, συμβεβηκότα της, καί συχνό-
κις είχεν αποφασίσει νά ζητώση τών περί τούτου 
διασάφησιν, άλλ' οσάκις συνωμίλει μετ' αυτης 
ελησμόνει τών άπόφασιν ταύτην βλέπων μάλιςα 
τών επί τώς μορφής της λάμπουσαν είλικρίνειαν 
καί αθωότητα, έθεώρει τών έρώτησιν ώς προ-
σβόλων. 

'Εν συντόμω ο γάμος τών δύο εραστών 
τελέσθη κατά τών είς τών έναρξιν της παρούσης 

διηγησεως μνημονενθείσαν ήμέραν, και ό 'Εδου-
άρδος, άφοΰ πρώτον έπροσκάλεσεν είς πολυτελε-
στάτην τράπεζαν, οσους ένόμιζε φίλους του, ά· 
νεχώρησε μετά της νέας συζύγου του διά νά ΰ-
πάγη είς φρούριόν τι πλησίον τών Φούρν κείμε-
νον καί υπό τίνος θείου του έξουσιαζομενον, ά-
ποφασίσας νά διέλθη πρόςτόν σκοπόν τοϋτον τας 
Βρυξέλλας, τόν Γάνδ, καί τους Βρούζ. Φθάσαν-
τες δέ τών τρίτην ήμέραν είς Γάνδ, έξεπέζευ-
σαν είς τό ξενοδοχείων τών κάτω χωρών, καί έ-
πειδη ή τράπεζα ήτο έτοιμος έκάθησαν άμα έ-
ξηλθον της αμάξης. Οί παρακαθημενοι ήσαν μα 
ζώ μέ αυτούς τριάκοντα περίπου, καί επειδή αυ-
τοί έτρωγον οί νέοι ξένοι δέν έπαρατηρηθησαν 
υπ' ούδενός μέ προσοχην. 'Ενώ δέ ό 'Εδουάρ-

δος, άφοΰ πρώτον έπεριποιηθη την σύζυγόν του, 
ελάλει φιλοφρονητικώς πως μέ τον πλησιέστα-
τον όμοτράπεζόν του, είδεν οτι κύριός της, αν-
τικρύ αΰτοΰ καθήμενο;, ειχε πρό ολίγου αποθέ-
σει την μαχαιροπερόνην έπΐ της παροψίδο; του 
καί ήτενιζε προσηλωμένως τών κυρίαν Δουμα. 
Κατ' άρχάς μέν έφαντάσθη δτι δι' δμοιότητά 
τινα η τυχαίως πως περιε'.ργζζετο ταύτην άτό-
πως· άλλά δεν είχεν ουτω τό πραγμα- το βλέμ-
μα τοΰ αγνώστου έμεινε προσηλωμένον έπί της 
Μαρίας, το δ' αίμα τοΰ νέου άξ·.ωμ*τικοϋ ηο-
χισε νά τρέχη βιαιότερον είς τάς φλέβας του. 
ΙΙάς άνθρωπος είνε ζηλότυπο;, ό δ' άν τι τείνων 
άπατάται η ψεύδεται. Τό αϊσίημα, πιθανόν, τοΰ 
το παρέσυρε τόν Έδουίρδον νά έρωτησκ άποτό-
μως τόν ά/νωστον. Γνωρίζετε τήν κυρίαν : 
— Νομίζω-βέβαια, άπεκρίθη ούτος σοβιρώς, 
δτι την γνωρίζω. '11 άπαντησις αΰτη οϋίολως 
ήσύχχσε τόν σύζυγόν μας, καθοσον μάλιστα ό ά 
δ.άκριτος ξέ<ος έξηκολούθει κατά κχιρόν νά ρί-
π-η παράδοξα έπί της τυζ >γου του βκέμματα. 
"υθεν στενοχωρούμενος, η;χισεν έκ νέου νά έ 
ρωτα. Εί-ιθε βέβαιος, κύριε, τιείίετε την κυ-
ρίαν ταύτην άλλοτε ; — Τόσον βέβαιος οσον 
καί περί της ΰπάρξεώς υιού. Σπανίως λησμονώ 
πρόσωπον τό όποίον άπαξ είδον. — Kαι ποΰ 
την έγνωρίσατε ; — Xαριτ. θεία ποτέ δέν τών 
έγνώρισα, άνέλαβεν ένθέρμως καί τρόπον τινά 
φρίττων ο ξένος. Ή αλλόκοτος αυτη άπάντη-
σις παρώργισε μέν τόν άξιωματικον ήωαγκάσθη 
ομως νά κρύψη τών οργών του έπειδώ έσυλλογίι-

σθη οτι κατ' αυτόν τόν τρόπον δέν ηθελεν επι-
τύχει τών έξηγησιν τοΰ μυστηρίου καί εϊπεν. --
Ή έρώτησίς μου σας ένθύμησεν ίσως δυσάρε-
στόν τι· άλλά μη λείψετε διά τοΰτο νά μ' έξη-
γηθητε, άν ευαρεστησθε. σαφέστεοον. — Άφοΰ 
τό απαιτείτε, άπεκρίθη ήσύχως ο άγνωστος, 
είμαι πρόθυμος νά σας έξηγηθώ, μολονότι έπε-
θύμουν νά παύσωμεν τών περί τούτου συνομιλι-
αν. Έσιώπησε πρός στιγμην' ό 'Εδουάρδος, μο-
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λονότι μυρία αισθήματα κατεσπάραττον τήν ά-
νήσυχον ψυχήν του. 

'Αφού δέ κατ' ολίγον έ'καστος άπεγευμά τισε 
πάντες άπεσύρθησαν, ο αξιωματικός έκαμε 

εϋμα είς τήν σύζυγόν του ν' άναβη είς το δώ-
μα καί μείνη εκεΐ μέχρι τής έλεύσεώς του, αϋ-
τος δέ μετ' ού πολύ ευρέθη εντός τοϋ κοιτώνος 

μετά τοϋ μυστηριώδους μόνον υποκειμένου. 
Τώρα, κύριε, είμεθα μόνοι καί περιμένω άνυ-

πομόνως νά μ' έξηγηθήτε. Ό ξένος έσυλλογίσθη 
μίαν στιγμην, έπειτα ώμιν ησεν ούτως. Νομίζω 
οτι σφάλλω μεγάλος, θεραπεΰων κατ' αύτον 

τόν τρόπον τήν περιέργειαν άνθρώπου τόν όποΐ-
ιν ποτέ άλλοτε δέν είδον, καθύτι μάλιστα ή 
διήγησις τοϋ προκειμένου ανεκδότου προσβάλλει 
ούδιωδώς τήν τιμήν τής πρό μικροϋ άποσυρθεί-
ιης κυρίας. Ό λόγος ουτος έπροξένησεν είς τόν 
Εδουάρδον περισσοτέραν φρίκην παρ' όσην ό θά-
νατος αϋτός ήθελε τού προξενήσει. Αι άρτηρίαι 
τών κροτάφων του έκτύπων βιαίως, ή αναπνοή 
του ήτο δύσκολος, ή ώχρότης εκάλυπτε τούς 
χαρακτήρης τοϋ προσώπου του, καί μόλις μετα 
δυσκολίας ήδυνήθη ν' άρθρωση τάς λέξεις ταύ-

τας. Έσταθητε ίσως εραστής της ; Ό Θεός νά 
φυλάξη ! έπανέλαβεν ό άγνωστος μέ έπίσημόν 

τινα τρόπον. 'Ερωτική μόνον ραδιουργία δεν ή-
θελε μέ βιάσει νά λαλήσω κατ' αϋτόν τοv τρό-

πον περί τής προκειμένης κυρίας· θέλω δέ σας 
διηγηθή έν ολίγοις τά διατρέξαντα, διότι σας 

βλέπω λαμβάνοντα μέγα μέρος. Είχα πολυα-
γάπητόν τινα φίλον, ονομαζόμενον Βικτώριον 
Μαρεσάλην συναναστραφέντες δέ είχομεν πρός 
αλλήλους άπεριόριστον έμπιστοσύνην. Άναγκα-
σθείς ούτος πρός διευθέτησιν έμπορικών του τι-
νών υποθέσεων νά μεταβή εις Γενεύην, έσχετί-
σθη φαίνεται με τήν Αδελαίδα Μοργάν, θυγα-
τέρα ένός τών έκεϊ εμπόρων, ήτις δια τών χα-
ριέντων τρόπων και τής ώραιότητός της. εϊλκυ-
σεν εντός ολίγου τήν καρδίαν τοΰ νέου καί εν-
θουσιώδους φίλου μου, καί καθώς εκείνος μ' έ-
γραψεν συνεμερίσθη μετ' οϋ πολύ καί τό πάθος 
του. 'Αργότερον έμαθον ότι κατά καλήν ή κακήν, 
άν θέλετε, τύχην, ό φίλος μου έβεβαιώθη ότι 
εκείνη τήν δποίαν αύτός ένόμζε σταθεράν καί 
άθώαν είχε πρό πολλού αθετήσει τά ίερώτερά 
της καθήκοντα. Ό Βικτώριος ήαθάνθη τοσαύ-
την άδημονίαν ωσι' έκυριεύθη άπό φλογερόν πυ-
ρετόν όστις τόν ήνάγκασε διά πολλάς ήμέρας νά 
μείνη κλινήρη:. Ήσθάνετο μεν ότι, καίτοι ΰπο-
πεσοϋσα είς έγκλημα, άλλ' ή Άδελαΐς του ητο 
εισέτι αγαπητή, άφ' έτερου ή τιμή άπητει νά 
τήν λησμονήση. "0μεν μέ κατετπαραγμένην 
καρδίαν τής εγραψεν oτι, ένεκα τοϋ πραχθέντος 
εγκλήματος, άποκαθίστατο τοϋ λοιπού αδύνα-
τος πάσα μεταξύ αϋτών σχέσις. Μετά τούτο ά-

εχωρησεν αμέσως δια τήν Γαλλίαν, οπου ή Α -
δελαις τόν ήκολούθησε· παρεκάλεσεν, ώρκίσθη, 
ήπείλησε διά νά καταπραυνη υπέρ αϋτής τόν 
νέον φίλον μου, άλλ' όλαι αύτχα αί προσπάθειαι 
απέβηβαν μάταιαι. Τελευταϊον έπαυσε νά τόν 
βιάζη ώστε νά τήν νυμφευθη, καί δικαιωματι-

κές άπητησε μόνον τήν φιλίαν του. Ό Βικτώ-
ριος, θεωρών τήν άπόφασίν της ως μεγάλων 
πρός αϋτόν άφοσίωσιν, έπεσκέφθη ώς άπλοϋς 
φίλος διά τινας ήμέρας τήν άλλοτε ερωμένην 
του. 'Ολίγον κατ' ολίγον ή υγεία τοϋ Βικτω-
ρίου έχειροτέρευσεν,ή δέ άδυναμίατου καθ" ήμέ-
ραν ηΰξανε, χωρίς ποσώς αί προσπάθειαι τής δε-
σποινίδος Μοργάν νά δυνήθώσι νά ένισχύσωσι 
τήν υγείαν του. Μ' έγραψε τότε, άλλά πολιαρ-
γά- ό θάνατος τόν είχε πλησιάσει. "Αμα λαβών 
τήν Επιστολήν του, άνεχώρησα δίά νά τόν προ-
φθάσω· άλλά φθάσας είς τήν Δηϊόνην, όπου εί-
χε προσωρινώς μείνει, ευρεν αϋτόν ήλευθερωμένον 
άπό τά δεινά του. 

Καταπληχθείς άπό τον έξαφνικόν τούτον θα-
νατον άνθρωπου άνθηρας ηλικίας καί τακτικω-
τάτης διαγωγής, ενήργησα νά γείνη άνατομία 
τοϋ νεκρού· μεγάλη δέ φρίκη μέ κατέλαβεν ό-
ταν μ' ειδοποίησαν ότι όλα τά τεκμήρια συνέ-
τρεχον είς τό ν' άποδείξωσιν ότι είχεν άποθάνει 
διά δηλητηρίου. Έπε'δή δέ ο μόνος άνθρωπος 
όστις τόν είχεν άδιακόπως περιποιηθή κατά τήν 
βραχείαν αϋτοΰ άσθένειαν ητο ή Άδελαί'ς Μορ· 
γά , ήγέρθησαν διά τοϋτο κατ' αύτης ΰπόνοιαι, 
ένεκα τών οποίων φυλακισθεϊσα έφέρθη είς άνά-
κρισιν, είς τήν οποίαν όμως τόσον έπιτηδείως 
ήρνήθη τήν κατηγορίαν της, ώστε ίσως ίσως 
οϋτ' είς τό δικαστήριον τών Συνέδρων ήθελε 
κάν παραπεμφθή, έναντίον τής γενικής καί ίσχυ-
ράς περί τούτου προλήψεως, άν ή άνάκρισις δέν 
άνεκάλυπτε πλαστήν τινα διαθήκην, έντός τής 
οποίας εκείνη έγκαθίστατο καθολική τού φίλου 
μου κληρονόμος. 'Αποδειχθείσης δ' ενταύθα τής 
ένοχής της, κατεδικάσθη είς πολλών έτών δε-
σμά καί είς τόν στιγματισμόν. 'Εγώ παρευρέ-
θην, εκτελουμένης τής αποφάσεως είς τό φοβε-
ρό* πήγμα, καί δέν θέλω ποτέ λησμονήσει τούς 
κανονικούς καί ωραίους προσωπικούς χαρακτή-
ράς της, οιτινες όμως έφερον τά ίχνη τής βαθυ-
τέρας τοϋ συνειδότος τύψεως. Φαντασθήτε λοι-
πόν όποιος θαυμασμός έπρεπε σήμερον άμεσως 
νά μέ Κυρίευση όταν είδα αυτήν τήν ίδίαν γυ-
ναίκα, ήτις έδολοφόνησε τόν καλλίτερον φίλον 
μου, καθημένην είς τήν τράπεζαν πλησίον σας. 

Ό Εδουάρδος άνεπήδησεν άπό τήν θέσιν του 
με βλέμμα πλήρες φρίκης, έπλησίασε τόν διηγη-
θέντα καί μέ νεκρικήν φωνήν τοϋ είπε. Τυχαία 
ομοιότης σε ήπάτησεν· ή κυρία αυτη ούτε Moρ-

γάν, ούτε Άδελαΐς όνομάζεται· όθεν ομολόγη-
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σον την άπάτην σου, άλλως θέλεις ύποστή τάς 
φρικτάς συνεπείαί τών λόγων σου. 

Μά τόν παντοδύναμον Θεόν, είπα τήν ά-
λήθειαν ! άλλά διατί τόσον πολύ ταράττεσαι 
ωχριάς καί συγχρόνως έρυθριάς ; 

Δυστυχής ! μεϊν' έδώ πέντε λεπτά, καί 
όλα ταϋτα αμέσως τά μανθάνεις. Λέγων ουτως 
δ 'Εδουάρδος ώρμησεν έξω τοϋ κοιτώνος άφίνων 
τόν άγνωστον είς μεγάλην απορίαν διατί τόσον 
πολύ ένδιεφέρετο δ άξιωματικός υπέρ μιας ω-
ραίας μέν έκ φύσεως γυναικός, άλλά τής οποίας 
ή ψυχή ητο μοναδικώς βδελυρά. 

ΚΕΦ. Β'. 

'Ολίγα λεπτά είχον μόλις διατρέξει όταν υ-
πηρέτης τις έπροσκαλεσε τόν κύριον Δοϋκλον, 
(ούτως ώνομάζετο ο ξένος) ν' άναβή είς τό δώ 
μα τοϋ κ. 'Εδουάρδου Δουμα. Δεχθείς εκείνος 
τήν πρόσκληση, έμβήκε γαληνιαίως έντός τής 
μεγάλης αιθούσης όπου έκάθητο ό είς όν είχε 
πρό μικροϋ διηγηθή τό τραγικόν του έπεισόδιον. 
'Επί τής τραπέζης έφαίνετο άπλωμένον έπί τί-
νων πραγμάτων έν ρινόμακτρον, πρός δέ τούτοις 
ησαν έπ' αύτής έν φύλλον χαρτίου μέ υγρούς έτι 

χαρακτήρας, έν μελανοδοχεΐον, μερικά κονδύλια 
έν άνοικτόν χαρτοφυλάκων έπιστολαί δέ τίνες, 
άτάκτως έρριμέναι, ησαν είς τό έπίλοιπον τής 
τραπέζης μέρος. 

Ό 'Εδουάρδος έδειξεν έν κάθισμα είς τόν 
ξένον, ήγέρθη, έκλεισε καλά τήν θύραν καί έ-
βαλε τήν κλείδα είς τό θηλάκιόν του. 'Ακολού-
θως προσπαθήσας νά φανη μέ κρύον αίμα καί 
σηκόνων τό ρινόμαχτρον οπού έκάλυπτε δύο πι-
στόλια, είπε βραδέως. Κύριε, είνε ανάγκη ώςε 
είς έκ τών δύο μας νά μ.ή έξέλθη τον κοιτώνος 
πλέον τούτου, καθότι τό πρόσωπον περί τού ό-
ποίου μοϋ έλαλησατε είνε ή σύζυγός μου. "Αν 
μέν μέ ήπατήσατε, θέλετε διά τοϋτο μέ τό αί-
μά σας άπολογηθή ! άν άπ' ένάντίας ίκαί έδώ 
ή φωνή του έξησθένησε καί έλαβε πένθιμόν τι-
να ηχον) αληθώς έλαλήσατε. ομνύω είς τήν τι-
μήν μου ότι τό παραμικρόν δέν θέλω σας βλά-
ψει. Είνε περιττόν ν' άπομακρυνθήτε καί νά λα 
λήσητε, καθότι είς μίαν στιγμήν θέλει μόνη ά-
ποφασίσει περί τής τύχης της. Ταϋτα είπών, ο 
άξιωματικός έπροχώρησεν είς μίαν θύραν, ητις 
εσυγκοινωνούσε μέ πλησίον τινά κοιτώνα, τήν 

Ανοιξε καί έξαγαγών εκείθεν τήν νέαν του σύ-
ζυγον, έκπλαγεΐσαν είς τό φέρσιμον καί τούς τρό-
πους τοϋ συζύγου της, είπε- Κυρία, σας προσκα-
λώ νά ξεσκεπάσετε άμέσως τούς ώμους σας ! 

Η γυνή εις τήν οποίαν άπηθύνετο ή άλλόκο-
τος αυτη ομιλία, είτε ένεκα τής εκστασεώς της 
είτε διότι ητο πεπεισμενη περί τοϋ άποτελεσμα 

τος τοιούτου ζητήματος, ωχρίασεν, έκλονίσθη 
καί εδοκίμασε νά ψελλίση λόγους άπρεπείας, 
παραφροσύνης, παραδόξου προτάσεως. 

— Σιωπή ! άνέκραξεν ο 'Εδουάρδος μέ φο-
βεράν φωνήν, δέν θέλεις ποσώς υπεκφϋγει τήν 

έκτέλεσιν τής θελήσεώς μου. 
— 'Αλλά δέν δύναμαι, δέν πρέπει είς αύτήν 

νά υποταχθώ, άνέλαβεν έκείνη ίκετευτικώς. 
— Καλά, θέλω λοιπυν μόνος σαφηνίσει τάς 

υποψίας μου· έβρύχησεν δ νέος, καί μέ μανιώδη 
χείρα ξεσχίσας τήν άκραν τής έσθήτος τής Μα-
ρίας, έγύμνωσε τούς ώμους της. 

"Εν βλέμμα μόνον έφθασε, καθότι ή τρομερά 
ούλή πολύ καθαρά έφαίνετο. Η χειρ τοΰ δημίου 
είχε μολύνει έκείνους τούς λευκοτάτους ώμους 
καί είχεν έκεϊ χαράξει τήν αίωνίαν άνάμνησιν 
τού εγκλήματος. 

Είς τήν θέαν ταύτην δ 'Εδουάρδος έφάνη ότι 
άνέλαβε τήν συνήθη αυτού γαλήνην. Έβγαλεν 
άπό τό θηλάκιόν του τήν κλείδα τής θύρας, καί 
έγχειρίζων αύτήν είς τόν θεατήν τής σκηνής, 
φύγε ταχέως ! τοϋ είπε, πριν ή λύσσα μέ πα-
ρωξύνη ώστε νά σοϋ κλείσω διά παντός τό ςό-
μα. Κάλλιον ισως θά ήτο τούτο, καθότι κατ' 
αύτόν τόν τρόπον ήθελα σ' έμποδίσει νά έπα-
ναλάβης άλλοτε ταύτην τήν πλήρη αίσχους 
καί έγκλημάτων ίστορίαν άλλ' επειδή άπαξ 
σοΰ έδωκα τόν λόγον μου, δέν επιθυμώ, ούδ' 
είς τόν άφανισμόν μου αύτόν, νά τόν παραβιά-
σω. "Απελθε τ" όγλιγορώτερον, διότι άλλως θέ-
λεις γείνει μάρτυς αύστηράς μέν, άλλά σκλη-
ρά; δικαιοσύνης. Είν' άνωφελές νά προσθέσωμεν 
ότι δ κ. Δούκλος έξήλθε καί έδραμε νά ζήτηση 
βοήθειαν, θέλων νά έμποδίση τήν έκτέλεσιν τής 
άπηλπισμένης πράξεως, τήν οποίαν οί αόριστοι 
τοΰ νέου άξιωματικού λόγοι ήπείλουν. "Αμα δέ 
κατέβη τήν κλίμακα, κρότος πιστολιού προσέ-
βαλε τήν άκοήν του, καί μόλις έπρόφθασε νά 
φωνάξη ώστε νά σπεύσωσιν ΰπηρέται, δεύτερος 
κρότος ήκούσθη· σώμά δέ τι, βαρέως καταπε-
σόν, έκλόνισε τάς κιγκλίδας τής κλίμακος ο-
πού αύιός έστηρίζετο. 

Τόν περιεκύκλωσαν άμέσως πολλοί περίεργοι 
άνθρωποι, έπί κεφαλής τών δποίων ητο ο κύριος 
τοΰ ξενοδοχείου. Mη δυνάμενος νά προφέρη λε-
ξιν τούς έκα ε σημείον ν' άναβώσιν. 

Έν ροπη όφθαλμοΰ ευρέθησαν όλοι επάνω, 
είσήλθον είς τό δώμα όθεν έξήλθον οί κρότοι τών 
πιστολίων καί τό οποΐον ο έκεΐθεν έξερχόυμενος 
καπνός τούς έδειξεν. Ή νέα αίματωμένη, καί 
τό .στήθος έχουσα μέ βολήν διαπερασμένων, έ-
κειτο έπί τοΰ έδάφους· ο Εδουάρδος δέ είχε 
φέρει τό οπλον είς τό στόμα, καί κατ' αύτόν 
τόν τρόπον είχε συντρίψει τήν κεφαλήν του. 

Σ. Π. Β. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ · Ε Ο Ρ Τ Α Ι 
Η δημιουργία νέου Έ λ β ε τ ι κ ο υ 

Πανεπιστημίου. 

Μετά βίον 364 ένιαυτόν ή Ακαδημία της 
πολυθελγήτρου πόλεως Αωζάνης, της 
εγειρομένης έπΐ τών ακτών της λίμνης 
Αεμάν καί φιλοξενόύσης άπειροπληθεϊς 
ετησίως ξένους, ορμώμενους πρός τήν 
έκμάθησιν της γαλλικής γλώσσης, διά 
της ιδρύσεως εν αύτη ιατρικής Σχολής 
προήγετο πρό τίνων ετών είς Πανεπι-
στήμιον. Συνεκάλει δέ τά Πανεπιστήμια 
αμφοτέρων τών κόσμων, ίνα χαιρετίσωσι 
τήν νέαν πανεπιστημιακήν της περιω-
πήν και ήτοίμαζεν έορτάς πρός τιμήν 
τών πρέσβεων τών 'Ακαδημαϊκών συγκλή-
των καί τών απεσταλμένων τών φοι-
τητών. 

Ή Ελβετία αριθμεί έκτοτε εν έπί πλέον 
Πανεπιστήμιον καί at a l m a m a t e r της 
Γενεύης, της Πάλης, της Βέρνης καί της 
Ζυρίχης εχουσιν έκτοτε έν τω ήθίκώ 
προσώπω της άρτιγεννήτου έν Λωζάνη 
a l m a m a t e r νέαν συναγωνίστριαν. Πέντε 
Πανεπιστήμια διά τήν μικράν Έλβετίαν 
ίσως ήθελε φανή υπερβολική πολυτέλεια 
ειςτούς δυσμενής έχοντας πρόςτάτοιαΰτα 
κέντρα. 'Αλλ' άν νομίζωσιν οί Θιασώται 
της συγκεντρώσεως, οτι διά της ιδρύ-
σεις νέου πανεπιστημίου διασπώνται έπι -
ζημίως οί πνευματικοί πόροι καί αί 
πνευματικαί δυνάμεις της πολιτείας. 

Μάταιοι φόβοι ! 'Εκάστη τών εστιών 
τούτων έχε·, ίδιον λόγον του είναι, έχει 
τήν ίστορίαν της, κατά τό μάλλον δ' ή 
ήττον καί ενδοξον παρελθόν. *Εκαστον 
τών 'Ελβετικών πανεπιστημίων τροσφέ-
ρει ειδικάς καί άναντικαταστάτουτ ύπη-
ρεσιας εν τή περιφερεια, έν ή εδρεύει καί 
συμβάλλεται εις τήν διατήρησιν παραδό-
σεων, άς οί Ελβετοί πατριώται ποιούν-
ται περί πολλοΰ. 

Πασαι αί χώραι μεγάλαι τέ καί μικραι 
έκτος μόνης της Έλλάδος, ήτις άπαξιοι 
τοιαύτας πνευματικάς εκδηλώσεις, ά-

γνωστοv διατι, άπέχθησαν ασμεναι την 
πρόσκλησιν καί συμμετέσχον φιλοφρόνως 
τών εορτών της Λωζάνης, οι μέν καθη-
γητάί τών άπανταχοΰ πανεπιστημίων 
άποστείλαντες αντιπροσώπους έξέαυτών, 
σπουδαστάς δέ τά σωματεία τών σπου-
δαστών. Τά σωματεία τών σπουδαστών, 
ΐδιαιτατα πάντων δέ τά Γερμανικά 
φερουσι τάς πόλυχρόους αυτών στολάς. 
οί Αγγλοι τόν καλογηρικόν αυτών έπεν-
ουτην μέ τόν τετράγωνον πΐλόν των, 
οί Γάλλοι τήν στερεότυπον βελάδαν. Ή 
ποικιλία της περιβολής, ή ποικιλία τών 
καλυμμάτων της κεφαλής, τά εθνικά 
σηματατών καί αί έπί τώνέξωστών 

της πόλεως σημαίαι, ό συνωτισμός το-
σούτων φυσιογνωμιών καί ή άνάμικτος 
συρροή νέων, ανδρών καί γερόντων άπο 
τελεΐ θέαμα έκ τών μάλιστα γραφικών. 

Ό φιλέορτος ούτος κόσμος, ό συνερς 
χόμενος εκ τών τεσσάρων του όρίζοντο-
ακρων, συντάσσετει έν πομπή καθ{ ώρι-
σμένην ώραν, οί άνδρες εκάστης πατρί-
δος βαδίζουσι χωριστά, τών μέν επομένων 
τοίς δέ,καθ' ήν προσήκει έκάστω τάξιν, 
όχι κατά τήν τάξιν, ήν προδίδει ή ισχύς 
τής οικείας εκάστων Κυβερνήσεως, διότι 
έν τή Δημοκρατία τών γραμμάτων καί 
τών τεχνών ουτε μεγαλαι δυνάμεις ύ-
πάρχουοΐ ούτε μικραί, ουτε πτωχοί ουτε 
πλούσιαι άλλ' άπασαι τυγχάνουσιν ίσαι 
καί τό άλφάβητον είναι ό μόνος κοσμή-
τωρ τών πανεπιστημιακών παρατάξεων 
καί θεωριών, 

Τά έγκάίνια έτελέσθησαν, ή έπισημό-
της έληξεν ή παράταξις διαλύεται τότε 
αί έθνικότητες συγχέονται, αί φυλετικαί 
έριοες λησμονούνται, τό μεταξύ καθηγη -
τοΰ καί φοιτητοΰ κενόν χάσμα άφανί-
ζεται καί έν τώ μυχώ τής καρδίας έκάςου 

γενναται βαθεία συναίσθησις τής άν-
θρωπίνης αλληλεγγύης. Τό εσπέρας 

παρατίθενται τράπεζαι καί καλύπτουσιν 
αύτάς φιλόκαλοι χείρες δι' ανθέων καί 
όπωρών, δ' αριστουργημάτων δοκίμου 
μαγειρικής τέχνης καί διά φιαλών οίνων 
εύοσμων. Οί καθηγηταί καί οί αρχηγοί 
τών ξένων άποστολών καθέζονται πρό 
τής έπιτίμου τραπέζης, οί δέ λοιποί 
εντόπιοι τε καί ξένοι παρακάθηνταί άνα-
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μίξ. Μετα τό πρώτον καί τό δεύτερον 
τό πολύ φαγητόν δεν δύναται τις ουτε 
μέ τόν εαυτόν του πλέον νά συνεννοηθη· 
οί μουσικοί παιανες ους άνακρούουσι 
παρις-άμενοι φιλαρμονικοί όμιλοι, οί έκ 
τής έκπωματώσεως τών φιαλών κρότοι, 
ό έκ τοσούτων γλωσσών βαβηλωνικός θό-
ρυβος, ή ένθουσιώδης δίάχυσις τοσούτων 
νέων καρδιών, άς έκβα*χεύει ό ρέων οί-
νος καί ή μεθύσκουσα ΐδανικότης, έκκω-
φεύουσι τούς συνδαιτυμόνας. Πρέπει τις 
νά έγένετο μάρτυς αύτοπτης και πρό 
πάντων αύτήκοος τοιούτων εύωχιών, ώς 
ήμεΐς, ίνα δύναται νά εχη άκριβή έννοιαν 
τοΰ τελουμένου έν αύταΐς μυστηρίου. 
'Άλλως δέ αί έπίσημαι αύται συνελεύ-
σεις τυγχάνουσι πάντοτε σχεδόν όμοιοι 
καί δύνανται λακωνικώτατα νά συνκρι-
σθώσε δια τής χαρακτηριστικωτάτης και 
κλασικής εκφράσεως τοΰ λατίνου Βάκ-
χου Potenler potatum est.. 

Ά λ λ ' αι ήμέραι τών εορτών διαρρέουσι 
τό πρόγρα μα έχει ήδη έκτελεσθή κατά 
τέσσαρα τουλάχιστον πέμπτα· ή ώρα 
τής άπελεύσεως καί τοΰ χωρισμοϋ εγ-
γύς. Ξένοι τότε καί ξενίζοντες συνέρ-
χονται έν αίθούση κεκοσμημένη διά τών 
σημαιών πάντων τών έκεϊ άντιπροσωπευο-
μένων έθνών. Αι συνδιαλέξεις καταπαύ-
ουσιν αίφνης καί διαχύνεται βαθεία σι-
γή. Ό Πρόεδρος τών εντοπίων σπουδα-
στών προσφωνεί τούς ξένους· εκάστη δέ 
τών πρεσβειών άντιπροσφωνει διά τοΰ 
έκλεκτοΰ ρήτορός της, όστις διερμηνεύει 
τήν άγάπην τών συντρόφων του, έν ονό-
ματι, τών όποιων λαλεί πρός τούς προσ-
καλέσαντας αύτούς άκαδημαϊκούς συμ-
πολίτας, έκφράζει τό σέβας, όπερ τρέ-
φουσι πρός τήν έπιστήμην, τήν ιστιν 
των πρός τά ευεργετήματα της καί πρός 
τήν ειρηνοποιόν δύναμίν της. Προσπαθεί 
δέ νά ύποδείξη καί ειδικούς τινας δε-
σμούς— οίτινες ρητέον έν παρόδω, άνύ-
παρκτοι κατά τό πλείστον — συνδέοντας 
τήν πατρίδα του πρός τήν πατρίδα τών 
ξενιζόντων, ήτις δήθεν έχει πλείονας 
τίτλους νά άγαπάται ύπ' αύτών πλέον ή 
παρά πάντων τών άλλων. 

Κατά τάς έορτάς τής Λωζάνης ήκού" 
σθησαν πάσαι σχεδόν αί φωναί· έκ Γαλ-

λίας ειχβν προσελθη επτα πρεσβειαι, η 
Γερμανία ειχε στείλει είκοσι σπουδαστάς 
άντιπροσωπεύετο έπίσης ή 'Αγγλία, ή 
Ι ταλ ία, ή 'Ολλανδία, ή Ιρλανδία, ή 
Ρουμανία κλλ. Εκαστος τών ρητόρων έν 
τω ίδίω αύτου ιδιώματι ή άλλωςΛατινις-ί, 
ή τέλος έν τη Γαλλική άλλά μέ ξενό-
τροπον προφοράν άπήγγειλε λόγον νεό-
τητος, άδελφότητος, πίστεως έν τω μέλ-
λοντι. Ή 'Ελληνική έθνικότης καί ή 
'Ελληνική γλώσσα διεκρίνοντο διά 
άπουσίας αύτών. 

Και αί πρεσβεϊαι κατέλιπον τήν γρα-
φικήν πόλιν, άποφέροντα ύγια και άρί-
στην έντύπωσιν περί τής ειλικρίνειας και 
άρρενωπότητος τών έλβετών σπουδαστών. 
Οί δέ πρέσβεις καθηγηταί άπερχόμενοι 
και αύτοί ηύχήθησαν βέβαια είς τό μι-. 
κρόν καί εύάρετον έθνος, όπερ εθηκεν 
ό θεός έπί του παρά τάς άλπεις ςαυρο-
δρομίου τών λαών, ινα κάλλιον παρα-
κωλύη τάς λυσσαλέας αύτών συρράξεις, 
καί ηύχήθησαν ήμέρας έπιστημονικης 
άκμής καί εύκλείας εις τό νέον Πανεπι-
στήμιον. Τό Πανεπιστήμιον τής ΟΛωζάνης 
γεννάται έπί έλευθέρου έδάφους, ή δέ 
έλευθερία είναι τής έπιτυχιας ό πρώτος 
όρος καί ή πρώτη συνθήκη. Ή δημιουρ-
γία νέου Πανεπιστημίου δέον νά χαιρε-
τίζηται πάντοτε ώς άγαθός οίωνός. Όσιο 
πλείονα ύπάρχσυσιΠανεπις·ήμια, τοσούτω 
μείζων ή μεταξύ αύτών άμιλλα τοσούτω 
μείζων όμεταξύ αύτών άνταγωνισμός. 'Ε-
πομένως τοσούτω μάλλον αύξάνει ή δια 
νοητική παραγωγή καίτοσούτω ή πνεύμα 
τική καλλιέργεια γίνεται βαθύτερα. 

Μία εισέτι λέξις περί τών Πανεπιστη-
μιακών εορτών, εορτών έν μέρει αρχαϊ-
κών καί έν μέρει νέων, καθ' άς τό πνεϋμα 
διά μέσου τής απόψεως τοΰ μακραίωνος 
παρελθόντος καί τής έλπίδος μέλλοντος 
ούχ ήττον μακρου υφίσταται δονήσεις 
ίσχυράς άμα τε καί ήδείας. Υπάρχει ω-
φέλεια κηρύττει πάντοτε ό Lavisse νά 
πολλαπλασιάζωνται αί σύνοδοι αύται, ας 
ό διακεκριμένος ούτος ιστορικός προσο-
μοιάζει πρός τάς άρχαίας τών Αρχιερέων 
συνόδους. Διακριτέον όμως όμως ταύτας 
έκείνων έπιμελώς, διότι ουτε καταδικά-
ζουσιν έπί αίρετικότητα, ουτε συγχέουσι 
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τάς εκκρεμείς ύποθεσεις. Αλλα και εαν 
ήσαν ανωφελείς προστίθήυαν ο LaviSSe 
καί τό πρέπει να πολλαπλασιασθώσι, 
διότι είναι έορταί και τερπναί μάλιστα· 
άλλά δέν εΐνε ανωφελείς. Συντηροϋσι 
παρά τη Ιδέα τοΰ όλικοϋ πολιτισμού, 
τη έκδηλουμένη διά τώνσυνεδρίων, τών σι-
δηροδρομικών τηλεγραφικών, ποινικών, 
οικονομικών, τήν ϊδέαν τοϋ καθαρώς 
πνευματικού πολιτισμού. Δέν συνδιάλ-
λάττουσι μέν τούς άνθρώπους, ύπομι-
μνήσκουσιν ομως αύτοΐς οτι εινε άνθρω-
ποι και τί έςις άνθρωπος, Δέν έξαλείφουσι 
τάς έθνικάς διαφοράς, ουδέ τόν άντα-
γωνίσμόν μεταξύ τών λαών, άλλά καλοΰσι 
τό πνεϋμα εκάστου λαού νά γένηται κρείτ 
τον έαυτοϋ καί τόν άνταγωνίσμόν μεταξύ 
πανεπιστημίων πρός άλλους προδήλως 
σκοπούς καί άλλα άποτελέσματα ή έ-
κεϊνα, είς ά οδηγεί ή· άμιλλα ή μεταξύ 
τών όπλοστασίων. 

Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης 

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΠΟΙΗΤΟΥ. 

Νέος ποιητης έν Λονδίνω ονόματι Shfey έπα-
ρουσίασεν εξ έκδοτων τινά της πόλεως πολυ-
σέλιδον χειρόγραφον και έπί πολλάς έβδομάδας 
ελάμβανε τήν στερεότυπον άπάντησιν, ότι ό βι-
βλιοπώλης δέν ελαβεν άκόμη τόν άπαιτουμενον 
καιρόν ν' άναγνώση τό εργον. Κατά τήν τελευ-
ταίαν του έπίσκεψιν ο ποιητής έλαβε τήν άπάν-
τησιν ότι τήν 27 Σεπτεμβρίου θέλει ληφθή ή ο-
ριστική άπόφασις. Οτε δέ τήν ώρισμένην ήμέ-
ραν μέ πάλλουσαν καρδίαν ενεφανίσθη είς τό 
γραφείον τοϋ εκδότου νέα πάλιν τω έτάχθη προ-
θεσμία. — Περί τήν έσπέραν τής .αυτής ημέ-
ρας έκάθητο ό έκδότης ήσύχως έν τω γραφείω 
του, οτε είσήλθεν ο ποιητής συνοδευόμενος υπό 
δύο φίλων του, καί ενώ οί δυο οπαδοί έδεσαν 
σφιγκτως έπί τοϋ σκαμνιού του τόν βιβλιοπώ-
λην, ό ποιητής τω άνέγνωσε τό ποίημα του ά-
πό τοϋ πρώτου μέχρι τοϋ τελευταίου στίχου. 
Εννοείται ότι μετά τό συμβάν τοϋτο ουδέ λό-
γος υπήρχε πλέον πέρί παραδοχής τού χειρο-
γράφου. 

ΜΗ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ! 

Δακρύσατε ευγενείς ψυχαί, κλαύσατε καί 
[για μένα 

Γιατ' ώς πουλάκι έρημο σ' τον κοσμο θά 
[φανώ 

Δέν έχω μάνα σήμερα, έπέταξε σ'τά ξένα, 
Κί ' άνευ προστάτ' ευρίσκομαι, πτωχό καί 

[όρφανό ! . . 

— Μή άπελπίζεσαι, παιδί· παϋσε τοϋ νά 
[δακρύζης 

Γιατ' άν πτωχό καί έρημο σ'τόν κόσμο 
[θά φανης 

Είν' ό Θεός προστάτης σου, κι'άν είς αύτόν 
[έλπίζεις, 

Θά 'λθη μια μέρα τέκνον μου, ποϋ μέγας 
[θά γενης 

Έν 'Αθήναις τη 2α Αύγουστου 4 897 
Νικόλ. Ή λ . Ίωανν ιδης . 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Τά πράγματα καθ' έαυτά δέν εϊνε τόσον δυ 
σχερή· ώς ή αδυναμία καί ή δειλία ημών ποι-
οϋσιν αυτά τοιαύτα. 

"Οταν ή άντίστασις εϊνε άνωφελής, ή φρόνη-
σιςυποχωρεί, ή μωρία ματαιοπονεί, ή άδυναμία 

αραπονείται, ή χαμέρπεια κολακεύει, ή υπε-
ρηφάνεια υπομένει καί σιωπά. 

Εις ματην τό τόξου μεταμελεΐται, άφοϋ ήδη 
τό βέλος έπέταξεν. 

Ή δύναμις τοϋ κακού εϊνε ηττον έπικίνδυνος 
τής άδυναμίας τοϋ άγαθοϋ. 

"Εκαστος τολμηρός άνθρωπος τηρεί τήν ΰ-
πόσχεσίν του. 

Αί πλεϊσται δυσχέρειαι προέρχονται έκ τοΰ 
ότι κατά τό ήμισυ έπιλαμβανόμεθα τοϋ έργου. 

Δι' έκαστον δικαίωμα υπάρχει καί καθήκον 
έκπλήρωσον ποτερον τά καθήκοντά σου, έπειτα 
δέ ποίει λόγον περί τών δικαιωμάτων σου. 

Οϋδέν δύναται νά βοηθήση τόν μή θέλοντα 
άφ' έαυτού νά βοηθηθη. 
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Ο ΦΟΝΟΣ Κ Α Ι ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ 
( Δ ι ή γ η μ α ) 

(Συνέχεια και τέλος) 
Διατί, πάτερ μου, νά έμμένης τόσον εις τάς 

φρικώδεις λεπτομερείας τής τύχης τήν οποίαν 
θά υποστώ ; 

— Διά νά σέ διδάξω τό μέσον νά τήν άπο-
φύγηί άνευ αίσχους, καί νά εξάλειψης τήν κηλί-
δα τήν οποίαν διετύπωσες εις τό παράσημον 
μας διά μόνης τής κατηγορίας τοΰ έγκλήματος 
διά τό όποιον λέγεις σεαυτόν άθώον· τέλος πάν-
των διά νά σου δείξω έπί τινι τιμή δύνασαι νά 
άξιωθής τής ευλογίας τοϋ πατρός σου Οί τε-
λευταίοι ούτοι λόγοι έπροφέρθησαν μέ τόνον σο-
βαρόν καί έπίσημον ! 

— Τελείωσε ! τελείωσε ! έκραύγασεν ό κό-
μης μετά σφοδρότητος, καί εις τήν στιγμήν θέ -· 
λω πράξει ό,τι επιθυμείς ! 

— "Ελα εις τάς άγκάλας μου, άπεκριθή ο 
Μαρκησιος, άναγνωρίζω ήδη ότι είσαι άξιος νά 
ησαι υίός μου ! 

Καί ένηγκαλίσθησαν αμοιβαίως. Μετά τόν έ-
ναγκαλσμόν τοΰτον, ό πατήρ έβγαλε βραδέως 
μικράν φιάλην άπό τό στήθός του καί τήν επα-
ρουσίασεν εις τόν Έρρίκον. 

Μετα βιαίαν άντίστασιν ει'ς εαυτόν, είπε μέ 
φωνήν βραδεϊχν καί σχεδόν νεκρικήν. Τό ποτόν 
τούτο εϊνε δηλητήριο θανατηφόρον. "Αν ζήσης 
άκόμη δύο ώρας, θέλεις ύποστή άτιμον ποινήν, 
καί τό όνομά μας θέλει διά παντός στιγματι-
σθή διά τής λαιμοτόμου. "Αν άποφύγης τήν έκ-
δικητικήν χείρα τής δικαιοσύνης, δ έσχατος 
βλαστός τής γενεάς μας θέλει τότε δώσει εκου-
σίως είς εαυτόν θάνατον, δ δέ δήμιος δέν θέλει 
βραχύνει τάς ήμέρας του. Ό Θεός, όστις γινώ-
σκει τήν καρδίαν μου, δ Θεός τό ήξεόρει πόσον 
σ' άγαπώ, τί υποφέρω διά σέ ! άλλά δέν ημ-
πορώ νά ΰπομείνω τήν ίδέαν ότι θά έρυθριώ διά 
τόν υίόν μου ! Λέγε τώρα, άποφασίζεις δ ίδιος 
περί τής τύχης σου ; 

Καμμία ταραχή δέν έφάνη είς τούς χαρακτή-
ρας τοΰ νέου, καί μέ φωνήν σταθεράν απήντησε· 

— Σέ καταλαμβάνω, καί μέ μίαν μόνην συμ-
φωνίαν θέλω συμμορφωθή με τήν θέλησίν σου· 

— Ποία εϊνε αυτη ; 
— Συγχώρησέ με, εΰλόγησέ μ.ε, καί πίνω α-

μέσως τό δηλητήριον. Ό Θεός θέλει μοϋ συγ-
χωρήσει βέβαια μίαν πράξιν τήν οποίαν έπραξα, 
θέλων νά σώσω τήν ΰπόληψιν ένός πατρός ! 

Ό Μαρκήσιος έτεινε άμφοτέρας τάς χείρας 
έπί τοϋ γονυπετοΰς υίοΰ του, έφάνη πρός στιγ-
μήν βεβυθισμένος είς βαθεΐαν δέησιν, έπειτα εϊ-

πε με πνιγηρά φωνήν· έσο ευλογημένος, πολυ-
άγάπητε υίέ μου ! . . . άξιε υιέ μου . . . ή θε-
σία θέλει εϊσθαι πλήρης . . . έντός ΰλίγου θέ-
λω ένωθή μαζή σου είς τόν ούρανόν ! άλλ' άκου-
σον . . . έρχονται . . διψώσι τό αίμοί σου . . . 
"Αν ήμάρτησα, είθε εκεί επάνω νά τύχω συγ-
γνώμης καθώς εγώ σέ συγχωρώ ! 

Σφίγγων τότε άλλην μίαν φοράν τόν. Έρρϊ-
κον είς τήν καρδίαν τού μέ κίνησιν σπασμωδι-
κήν, έρρίφθη μέ όρμήν εκτός τοϋ δεσμωτηρίου, 

Ό κρότος τών βημάτων έπλησίαζεν. 
— Έχεις δίκαιον, πάτερ μου, εκραύγασεν 

δ Ερρίκος. Θεέ, παράλαβέ μου τό πνεύμα καί 
ευλόγησον τήν'Άγνην. 

"Οταν ή θύρα ήνοίχθη πάλιν, αυτός είχε πίει 
μέχρι τρυγός τό πέριεχόμένον τής μικράς φιά-
λης. Στραφείς πρός' τούς φύλακας οΐτινες έπλή-
ρουν τό δεσμωτήριον εμπρός, είπε ψυχρά, έτοι- ' 
μος είμαι ! Καί ή συνοδία εγκατέλειψε τόν τό-
πον εκείνον όπου κανείς δεσμώτης, εξελθών δέν 
εισήλθε ζών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 

Ο ΦΟΝΕΥΣ 

Πεντήκοντα βήματα μακράν τής άπό Ρώμης 
είς Νεάπολιν άγούσης λεωφόρου υπάρχε' έν μι-
κρόν ξενοδόχεϊον, τέταρτον μόνον λεύγης άπέχον 
τής Νεαπόλεως. Τό - ξενοδοχεΐον τοϋτο έφερεν 
έπιγραφήν «ο Αυτοκράτωρ» καί έσύχναζον είς 
αυτό επί Γάλλων οί πρώτιστοι Λαζαρώνοι τών 
πέριξ μερών, καί οί οδηγοί τών άγωγιατών ενώ 
ούτοι μετέβαινον άπό τής Νεαπόλεως είς τήν αί-
ωνίαν πόλιν. Πολλά άτομα, φοφοΰντα χωρικά έν 
δύματα, εμιγνύοντο μέ τούς καταλύοντας είς τό 
ξενοδοχεΐον, καί ΰπήρχεν ισχυρά υποψία ότι- πολ-
λοί εκ τών ανθρώπων έκείνων. είχον περισσοτε-
ρας πληροφορίας περί τώ.· · ληττών οίτιες κατε-
ρήμωνον τήν χωράν παρ' όσας - έδιδο .. 
Συνηρχοντο προς "τούτοις εκει η μονοτονις αυτο 
σχεδιάστρια, ή νέα κόρη, ητις εις , τά 
αμπέλους καί ήτο έτοιμη νά χορεΰσι. η, να τρα-
γωδήση κατά τάς διαθέσις τού άκροατηριου οί 
περιπλανώμενοι μέ τά παρατηρητικά βλέμματα 
των, καί πλήθος άλλων τοιαύτης ταξεως υπο-
κειμένων. Κατά τήν περί ής ο λόγος στιγμήν ή 
ευθυμία έβασίλευεν είς τό ταπεινόν χαμόγεων 
τοΰ Αϋτοκράτορος. Δύο κομψοί οδηγοι αγωγια-
τών είχον λάβει από τής χειρός δύο ώραίας χω-
ρικάς καί ήρχισαν νά χορεύωσιν ένα συρτόν, όχι 
πολύ χαρίεντα, άλλά ζωηρόν καί θερμόν, ένώ οί 
χονδροί δάκτυλοι γεωργού τίνος έπαιζον κιθάρι-
όν τι. Είς μίαν γωνιαν έκάθητο μερίς τις χαρ-
τοπαικτών, καί είς άλλην γωνίαν χωρικός τις 
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μέ ολην την ένεργειαν τήν όποίαν εμπνέει αυτη 
ή έθνική όντως διασκέδασις, τους άριθμούς τοΰ 
παιγνιδίου τής Μόρας. Κατά καιρόν ό χωρικός 
έφιλονείκει, καθώς συνήθως γίνεται τοΰτο, μέ 
τόν τυχηρόν ανταγωνιστών του, ένα τών καλλι-
τέρων πορθμέων τοΰ λιμένος της Νεαπόλεως. 

Ή συντροφία την οποίαν πρό ολίγου έπεριε-
γράψαμεν ηΰξηθη μετ' ολίγον διά τής άφίξεως 
άποσπάσματός τίνος δικαστικών στρατιωτών, 
οϊτινες ώδοιπόρουν διά νά φθάσωσι καθώς φέξει, 

εις τήν πόλιν, ώστε νά παρευρεθώσι, καθώς διε-
τάχθησαν, είς τήν έκτέλεσιν τής ποινής τοΰ κό-
μητος Ερρίκου Δεζαμπιέρη. 

Είχεν ήδη σημάνει ή ένδεκάτη ώρα' καί έν 
τοσούτω οί χορευτάι, έξηκολούθουν νά πηδώσιν 
εύθύμως, είς τούς οίνοπότας έφαίνετο ότι ηυξανεν, 

ή δίψα, και οί χαρτοπαϊκται έθερμαίνοντο πά-
σαν στιγμήν περισσότερον. 

Οί στρατιωτικοί διηγοΰντο είς τόν ξενοδόχον 
τάς άνδραγαθίας των, όστις ηκουε μέ πολλών 
προσοχών· ή καλή διάθεσις έν ένΐ λόγω καί ή 
χαρά έπεκράτει είς όλους έντός τής άχυόοκα-
λύβης. 

Τελευταΐον ό κόπος ήχισε νά καταλαμβάνη 
έκαστον. Οί χορευταΐ εϊχον καθίσει, οί στρατιώ-
ται ήτοιμάζοντο ν' άναχωοησωσι, τό κιθάριον 
ητο άφωνον καί όλοι έκτος τών χαρτοπαικτών, 
ησαν έγγύς νά χωρισθώσιν. "Ερις τις είχε πρό-

ολίγου έγερθή μεταξύ τοΰ χωρικοΰ καί τοΰ πορθ-
μέως ώς πρός τόν αριθμόν τόν όποιον έρριψεν ο 
πρώτος. Τό λέξικόν δλόκληρον τών νεαπολιτικών 
υβρεων είχε τεθή εν χρήσει. Τών απειλών, τών 

συνήθων χειρονομιών είχε γείνει χρίσις καί, κα-
θώς συνήθως γίνεται, οί δύο άνταγωνισταί, ά-
φοΰ έξήντλήσαν όλον τόν θυμόν των, επρόχειρο 
ν' άρχίσωσι πάλιν νά παίξωσιν, όταν ο πορθ-
μεύς, πλησιάζων είς τόν κάτοικον τοΰ Άβρούζ 
τοΰ είπε κάτι τι είς τό ώτίον. Μία μόνη λέξις 
ήχούσθη υπό τών θεατών, λέξις λησταί, καΐ, 
μετά έ'ν δεύτερον λεπτόν, ο άνόητος έπεσεν έπί 
τοΰ έδαφους κτυπηθείς είς τήν καρδίαν. Εκείνος 
όστις έφόρει ενδύματα χωρικού είχε σύρει τήν 
τών Άβρόύζ έπρόφερε, με φωεήν στεντορίαν καί 
μάχαιράν του άπό τήν ζώνην, καί τήν είχεν έμ-
πήξει μέχρι λαβής είς τό στήθος τοΰ πορθμέως, 
όστις έχλονίσθη, άλλ' ευρεν άκόμη άρκετήν δύ-
ναμιν νά φωνάξη. Ναί ! τό έπαναλάμβάνω, είσαι 

ο υπαρχηγός τής συμμορίας τοΰ Καίσαρος, τοΰ 
οποίου ή κεφαλή υπρογράφη ! Μόλις οι λόγοι 

ουτος έζήλθον τά χέίλη του καί έπεσε νε-
χρός, οί δέ στρατιώται είχον αμέσως συλλάβει 
τόν φονέα όστις έφαίνετό ή τυχος καί άπαθης. 

'Ο άρχηγός έβγαλεν απο τό θΰλάκιόν ' του 
γνώρισκά τι, και μετ' όλίγον δέν έμεινεν η πα-

ραμικρα άμφίβολίά 'ότϊ τό θύμα ειχεν είπε τήν 

άλήθειαν. Ό συλληφθείς μόνος έφαίνετο απαθής· 
τελευταϊον έμειδίασε καί είπε μέ φωνήν ήσυχον. 
Παραιτήσατε πάσαν άλλην ερευναν, ό δυστυχής 
οδτος είπεν άλήθειαν. Είμαι ό υπαρχηγός του 
Καίσαρος άλλ' άδιάφορον γνωρίζω εν μυστικόν 
τό όποιον θέλει μοΰ άποδώσει μετ' ολίγον τήν 
έλευθερίαν καί τήν άμνηστείαν. Τί λέγω ! καί 
τιμάς άκόμη, άν θέλω ! έν τοσούτω, πρέπει διά 
τοΰτο νά σπεύσωμεν. Όδηγήσατέ με είς τά 
άρχηγόν σας. 

— 'Εγώ είμαι ό άρχηγός τοΰ αποσπάσμα-
τος, άπηντησε γηραιός τι, λοχίας, τοΰ όπυίου 
οί ψαροί μύστακες καί ο σταυρός τής λεγεώνος 
τής τιμής κρεμάμενος είς τά στήθός του, έμαρ-
τύρουν τάς μακράς έκδουλεύσεις του, είπέ μου 
τί έχεις ν' άνακαλύψης ; 

— Όχι , όχι ! είς τόν άνώτερόν σου δύνα-
μαΐ ν' ανακαλύψω ο,τι γνωρίζω ! 

— Τότε λοιπόν ημπορείς νά περιμένης έως 
αΰριον τό πρωί· έψιθύρισεν ο άπόμαχος, ουτε 
βήμα δέν σαλεύω άπόψε ! έλα Ίωσήχ, και σή-
κωσε μέ τόν ξενοδόχον τό πτώμα, πήγαινέ το 
έπάνω, και πρόσεξε ώστε χανείς νά μή τό έγ-
γίση* ημείς οί άλλοι θέλομεν φυλάξει τόν ύ-
πόδικον. Καλήν δουλειάν έχάμαμεν άπόψε. 

— 'Αχούσατε, διεκοψεν ό φονεύς, προσέξατε 
είς τούς λόγους μου ! Ή ζωή τοΰ κόμητος 
Ερρίκου Δεζαμπιέρη σώζεται άν δυνηθώ νά ο-
μιλήσω είς τόν ΰπουργόν έντός μιας ώρας· άλ-
λως τό αίμα αυτού έφ' υμάς ! 

— Άν λέγης άλήθειαν, άπεκρίθη ό στρατι-
ώτης, θέλω σ' έναγκαλισθή μέ όλην μου τήν 
καρδίαν, διότι ό νέος εκείνος ητο είς τών άν-
δρειοτέρων αξιωματικών τοΰ συντάγματός μας, 
καί ήθελα εκουσίως προτφερθή νά κόψουν τήν 

χεϊρά μου διά νά τόν σώσω ! Ό κακούργος έ-
πεκαλέσθη όλους τούς αγίους πρός βεβαίωσιν 
τής άληθείας τών λόγων του. Οί στρατιώται 
έσυμβουλεύθησαν αναμεταξύ των δι' ολίγας 
στιγμάς, και ειδοποίησαν μετ' όλίγον ότι ησαν 
πρόθυμοι ν' άναχωρήσωσιν. Άφοΰ ήτοιμάσθη-
σαν ήρχισαν νά οδοιπορώσι, καί τό ώρολόγιον 
έσήμαινε τήν μίαν χαθώς έφθασαν είς τά περι-
τειχίσματα τής πόλεως. Εδέησε νά σταματά· 
σωσιν έκεϊ μίαν στιγμήν, μ' όλην τήν άκρα-
άνυπομονησίαν τήν όποίαν έδείκνυεν ό συλλη-
φθείς. Μία ολόκλήρος ώρα έπέρασεν εως νά φθά-
σωσι μέχρι τής έπαύλεως τοΰ υπουργού, κειμέ-
νης είς άποστασιν Ημισείας όλης λεΰγης άπό 
τής πόλεως. Ώς δ' άν ή τυφλή τύχη είχεν άν 
φιερωθή όλοκλήρως νά ματαίωση τό σχέδίον 
τοΰ ληστοΰ, ό ίδιοκτήτης ελείπε καί ελαμπον 
ήδη αί πρώται ακτίνες τής ήμέρας όταν ο υ-
παρχηγός τοΰ Καίσαρος έπαρουσιάσθη είς τόν 
πρίγκηπα τής Καπρέας. Άφoυ κατά πρώτον 
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εδόθη είς αυτόν ή βεβαίωβις οτι ίθελε τοΰ δοθή 
άμνηβτία άν ή άνακάλυψις εσωζε τόν κόμητα 
Ζαμπιέρην, εξεφράσθη ούτω μέ φωνήν σταθεράν 
χαϊ άποφασιστικήν <<Εγώ έφόνευσα τόν Βαρώ-
νον Δεμορένον. Τόν άπήντησα μαζή μέ τόν κα 
ταδικασθέντα είς θάνατον Κόμητα. Μοΰ είπε 
νά ζητήσω άντ' αυτού μίαν δορκάδα τήν όποίαν 
πρό ολίγου είχε φονεύσει, και ένώ μοΰ έπρό-
σφερε διά τοΰτο άνταμοιβήν τινα, είδα δτι τό 
βαλάντιόν του ητο πλήρες χρυσίου. 'Εγώ όμως 
ήρνήθην τό τοιούτον, διότι εϊχον νά έκτελέσω 
μίαν διαταγήν. Έπήλθεν άκολούθως θύελλα, 

και ένώ έγώ έστεκόμην προφυλαττόμενος ύπο-
κάτω ένός θόλου τρόπον τινά, εσχηματισμένου 
δι' ένός βράχου, είδα τόν κόμητα νά περνά μό-

νος και τόν ήκολουθησα πρός στιγμήν μέ τά 
βλέμματά μου έπανερχόμενον μέ δυσκολίαν είς 
τόν πύργον τοΰ Μονθεφιόρ. Διά νά περιπατήση 
μέ περισσότέραν ευκολίαν. ερριψε τό τουφέκιον 
του. Έγώ έτρεξα και τό έπήρα, συγχρόνως δέ 
τό έγέμισα μέ τήν άπόφασιν νά προσφέρω κάτι 
τι είς τόν άρχηγόν μου και περιστάσεως τυχού-
σης, νά φονεύσω άγραν τινά. Εγκατέλειψα λοι-
πόν τό καταφύγιόν μου, καί ένώ έπροχώρουν, 
εϊδα τόν βαρώνον προσπαθοΰντα ν' άναβη έπί 

τοΰ βράχου όπου είχε στηθή πεσμένη ή άγρα 
τήν όποίαν είχε φονεύσει. Συνέλαβα τήν ίδέαν 
νά γείνω κύριος τοΰ χρυσίου όπου μοΰ είχε δεί-
ξει, καί ταυτοχρόνως τής άγρας, Επομένως έ-
προχώρησα σιγά, και τόν έφόνευσα μέ έν κτύ-
πημα τουφεκίου. Μή συσπάς ουτω τήν όφρΰν, 
πρίγκηψ, ό θάνατος ένός ανθρώπου τίποτε δέν 
εΐνε, άφοΰ μίαν φοράν συνειθίση κανείς είς τοΰ-
το. Ήτοιμαζόμην νά τόν γυμνώσω, όταν είδα 
μερικούς υπηρέτας του Μαρκησίου καταβαίνον-
τας μέ βήμα ταχύ τήν ένώπιόν μου άτραπόν, 
πρός ζήτησιν ίσως τοΰ υίοΰ τοΰ αϋθέντου των. 
Κατ' εΰτυχίαν δέν μέ είδαν· έρριψα λοιπόν τό 
τουφέκιον, διότι θά μοΰ ητο βάρος, καί ήρχισα 
νά φευγω διευθυνόμενος άντιθέτως. Τι έκαμε, 
νομίζεις, ο Καίσαρ, άφοΰ έπέστρεψα είς αυτόν ; 
Έθύμωσε τρομερά, καί ώμωσεν ότι ή πράξίς 
μου εθεσεν είς κίνδυνον τούς άνθρώπους του, 
διότι άφεύκτως ήθελον κάμει έρεύνας πρός άνεύ-
ρεσιν τοΰ φονέως τοΰ βαρώνου. Διά νά τόν ησυ-
χάσω λοιπόν, επήγα είς τήν πόλιν, πρό τριών 
ήμερώε, άφοΰ εμαθα τήν σύλληψιν τοΰ κόμητος 
καί ήπάτησα τό δικαστήριον διά τής καταθέ-
σεως την όποίαν γνωρίζεις, καί ητις καθίστα 
βέβαιον τόν θάνατον τοΰ λογιζομένου ώς αυτουρ-
γού τοΰ έγκλήματος. Ή έξοχότης σας ήδη δύ-
ναται ευσυνειδήτως νά σώση αυτόν τόν κυρiov 
νά δώση είς έμέ άμνηστίαν, καί τοίουτοτρόπως 
θά συμψηφίσωμεν όλοι, ειπε γελών ο κακούργος. 

Ό υπουργός, οστις μετά βίας άνέμεινε το 
τελος της διηγήσεως διάταζε να επισάξωσιν 

αμέσως τό καλλίτερον άλογον. Τρέξε 'Αντώνιε' 
έχραύγασεν είς ένα τών άνθρώπων του, πέταξε 
πρός τήν Νεαπολιν, ίδού μία διαταγή αναβο-
λής διά τήν έκτέλεσιν τής αποφάσεως· ή ζωή 
η δ θάνατος άπό τήν ταχύτητά σου έξαρτώνται! 
Περί δέ τής ίδικής σου τύχης, κακοΰργε, άλ-
λοι άπ* έμέ θ' άποφασίσωσιν. Άγετε είς Νεά-
πολιν ! καί σεις φύλακες ! συνοδιύσατέ τον ! 
έκατόν δουκάτα δίδω είς όποιον φθάσει πρώτος 
καί μέ κάμει ν' άποφύγω τόν ελεγχον οτι έχύθη 
άθώον αίμα. Δέν ήδυνήθη νά εΐπη περισσότερον, 
καί έπεσεν έπί καθίσματος καταβεβλημένος ά-
πό τήν συγκίνησιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 

Ή έκτέλεσις. 

Αί ακτίνες τής ήμέρας έφαίνετο οτι διέσχι-
ζον ακουσίως τάς αναθυμιάσεις όσας είχε γεν-
νήσει ή νύξ καί αΐτηες έξετείνοντο έως είς τούς 
πρόποδας τοΰ Βεζουβίου, τοΰ όποιου ό κρατήρ 
έξερεύγετο κατ' άνισα διαστήματα θυέλλας πυ-
κνού καπνού, όστις προμηνύει πάντοτε βεβαίαν 
προσεχή έκρηξιν. Κανείς ναύτης δέν έτόλμα νά 
ριψοκινδυνεύση τήν λέμβον του έίς τόν λιμένα. 
Ό άλιεύς ήτοίμαζε καί αυτός τά δίκτυα του 
σοβαρός καί σιωπηλός, ύψώνων κατά καιρόν τούς 
οφθαλμούς πρός τόν οΰρανόν. Ό σκοπός συνέσπα 
τήν όφρύν, έκλαμβάνων ώς σημεΐον κακού οιω-
νού τάς άπό τήν ομίχλην προελθούσος ρανίδας 
του ύδατος, αΐτινες έστάλαζον άπό τό δπλον 
του. Όλη ή φύσις τέλος πάντων έπαρουσίαζε 
πένθιμον φαινόμενον, και προήγγελε θλιβερόν 
γεγονός. 

Πέριξ τοΰ βασιλικού κήπου, είς άπόστασιν 
πεντήκοντα βημάτων, υπήρχε πλατειά τις οπου 
κατά τόν ίστορούμενον χρόνον, έσυνείθιζον νά 
έκτελώσι τάς ποινάς. Ή πλατεία αυτη ητο πε-
ρικυκλωμένη κατά τήν ώραν ταύτην άπό τρεϊς 
στίχους στρατιωτών μέ τό οπλον έπ' ώμου, με-
ταξύ δέ τών α'χμών τών όπλων διεχρίνετο εν 
φοβερόν πήγμα τό δποϊον δέν έπερίμενεν είμή 
τό θύμα. Άναρίθμητον πλήθος άνθρώπων έφρατ. 
τε τάς παρακειμένας άγυιάς, καί τά πρόσωπα 
όλων έφερον τά χαρακτηριστικά τής βαρβάρου 
έκείνης περιεργίας, ήτις έλκΰει είς δλα τά μέρη 
τόν λαόν πρός τήν έκτέλεσιν τών ποινών, κα-
θώς τά σαρκοβόρα σκοντάπτουν έπί τών πτω-
μάτων. Είνε δέ γενική καί μοναδική παρατή-
ρησις ότι είς τά πλήθη ταΰτα, τά οποια συσ-
σωρεύονται πέριξ τοΰ τόπου όπου πηγαίνουν άν-
θρωποι ν' άφαιρέσωσι τήν ζωήν τοΰ αδελφού 
των, αί γυναίκες άποτελοΰν τό μεγαλείτερον 
μέρος. 

Μεφ ολίγον ηκούσθη μακροθέν υποκωφος κρα 
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τος,καθώς όταν αρχίζη ν' ανασαλευεται η θά-
λασσα. Οι στίχοι των στρατιωτών είχον ήδη 

πολλάκις ανοίχθη δια να περάσωσι στίχοι δια-
φορών εκκλησιαστικών ταγμάτων,τα οποια 
περικύκλωνουν εν λιτανεια το πηγμα. Τέλος 
πάντων εφάνη βραδέως πλησιάζουσα μια μικρά 
αμαξα την οποιαν,ήκολούθει καί τής όποιας ε-

προπορευετο πληθος στρατιωτών.Εις 
Την αμαξαν ταύτην έκαθηντο δυο άνθρωποι, ό Έρρΐκος Δεζαμπίερης και ο πνευματικός του. Το ευγενες ηθος εκείνου 

όστις έμελλε μετ' Ολίγον νά προ-σφερη την κεφαλήν του προς εξιλεωσιν υποθετι-

κου εγκληματος κατέπληξε τους θεατάς. 'Ανέβη 
με βήμα σταθερον τας του πήγματος , 

μεγάλη δ' ωχρότης εκάλυψε τους χαρακτήρας 
του οταν έρρριψε τούς οφθαλμούς εις την θανατηφόρον μαγαιραν καμμια ομως συστολη δεν 

εφανη να τούς- αλλοίωση.Έξήτησε να του πα-
ραχωρηθώσιν ολιγει στιγμαι δια να συγκεντρώσητους στοχασμούς του,και να κατευθύνη τελευταιαν δεησιν εισ τον Υψιστον 

ένωπον του οπoiou 'εμελλε να παρουσιασθή. Όταν ήγέρθη 
οι πλησιέστερον ισταμενοι πρός τό πήγμα ε-

γειναν εκστατικοί, βλέποντες τήν αλλοιωσιν ή-
τες είχε γείνει εν διαστήματι ολίγων στιγμών 
καθ' ολον το πρόσωπον τοΰ καταδίκου.Κεκα-λυμμενον έχων το πρόσωπον του καταδίκου.Κεκα-λυμμενον εχων το πρόσωπον με μαυρας κηλίδας 
τους οφθαλμους πελιδνούς και απλανεις, τους 

χαρακτήρας ώς άπό σκληρούς πόνους τετραγ-
μένους, τό σώμα ασθενές και κλονουμενον, ώμοί-

αζεν ηδη ,λείψανον και θα τον εξελάμβανον ί-
σως δι αλλο άτομον άν δέν είχον πεποιθησιν οτι ο νεος αυτός κατ' αρχας τυσον απαθης δεν εγκατελειψε ποσως την θελισιν του. Το τοιου τον διεδοθη και εστερεωσαν έτι μαλ-λον την ιδεα οτι ο Ερρικος ητο αληθως ενο-

χος. Η συμπαθεία τήν οποίαν όλοι είχον κατ' 
αρχάς αισθανθή διά τήν νεότητα και καρτεριαν 
του έξέλειψεν. Ό πευματικος του είχε σφιγξει δια την 

δια την τελευταια φοράν την χείρα,ο δημιος είχε 
ετοιμάσει την θανατηφόρον μαχαιραν,οι ιερεις ήρχισον 
να ωαλλωσι τον αμωνων,όταν αιφνης τρομερα 
και διαπεραστική κραυγή προσέβαλε την ακοήν των θεεατων. 

Ανθωπος τισ εφιππος εις παζων οσον ήδυνήθη πλησίεστερα 
και εγειρομενης επι των αναβολων,εκαμεν ν' 

άντηχήσωσι, με βροντωδη φωνήν αι λέξεις. -Σταθήτε! είνε αθωος! σταθήτε! κατα διαταγην 

του πριγκηπος!,Διασχίζων το πεπιεσμενων πλήθος ο απεσταλμενος 
εσεισεν εις τόν αερα εν φυλλον χαρτιου, το οποιον 

έκαμε σημεΐον ότι ώφειλε να εγχειριση 
είς τόν άρχηγόν τή ενοπλον δυνάμεως. Οί φίλοι τοΰ Ζαμπιέρη ε-

συσσωρεύθησαν περί αυτόν αλλ' η ανελπιστος αυτη ειδησεις δεν εφανη να επροξενησε την πα-

ραμικραν εντΰπωσιν είς τόν δυστυχή όστις επε-
σεν μετ' ολιγον άναίσθητος έτι του πήγματος 

Του επροσφεραν αμέσως βοηθείας, καί εν μεσω 
του θορύβου καί τής γενικής τα αχης ουτε καν 
παρετήρησαν όχημα τι, τό οποιον εσταμάτησεν 

επί της πλατείας καί έκ του όποίου έπηδησεν 
ορμητικά μία νέα. Έν άκαρεί εύρέθη αυτη γο-, 
νυπετής πλησίον τού σώματος τοϋ Έρρίκου του 
οποίου ήρπασε τάς παγωμενας χειρας κραυγα-

ζουσα. 

- «Τέλος παντων έσώθη ! >> ή φωνη αυτη 
ανεκαλεσε προς στιγμήν τόν κόλπον τοϋ θύ-
ματος, τό οποίον άνοϊγον τα όμυκτα κατέβαλε 
πασαν προσπάθειαν νά σφιξη τελευταίαν φοράν 
^ Ά γ ν ή ν , (διότι αϋτη ης,) και της είπεν. 
; — Υγίαινε ! Συ τήν οποίαν τόσον ήγάπησα· 
αποθνήσκω, αλλ' είμαι αθώος, εΰλογημενη 
καθώς και ό πατήρ μου, περί τοϋ όποιου .'. . 

Δεν ηδυνήθη να τελειώστη σπασμωδική κίνη-
σις εκλόνισε τά μέλη του, καί ή ψυχη του έπέ-
ταξε πρός τόν ουρανόν. Ή 'Αγνή δεν έγνώρι-
ζε ακομη ολη της τήν δυστυχίαν. "Αλλη 'έξ 
άλλης αφ οτι πρό ολίγου είχεν'ακούσει καί μη 
δυναμενη να εννοήση τούς λόγους τοΰ μνηστή-

ρα της, ησθανθη έκλειπούσας τάς δυνάμεις τη-
καί ήναγκάσθησαν νά τής μεταφέρωσιν εις τό 

οχημά της, όπου κατ' εύτυχίαν λειποθυμία έ-
θεσε τέρμα προς στιγμήν είς τάς αδημονίας, 
αιτινες κατεσπάραττον τήν ψυχήν της. 

'Αφού ό Μαρκήσιος απέκτησε τήν' τρομεοάν 
πεποίθηση ότι είχε πράξει ανωφελές έγκλημα, 
εκυριευθη ατό τόν σκληρότερον έλεγχον τοϋ'συ-
νειδοτος. Ώμολόγησεν ότι αυτός εϊνε φαρμα-
κευσει τόν ίδιον υίόν του, καί τούτο ήτο κα-
τηγορία ύπό τό βάρος τής οποίας παρεστάθη ε-
νώπιον τοΰ δικαστηρίου τών συνέδρων, καθώς 
ειδον οι αναγνώσταί μας είς τήν έναρξιν τής 
παρούσης ιστορίας. Δέν έζήτησε να καλύψη τήν 
πραχθεϊσαν πράξιν, διότι εΰνεικήν έθεώοει τήν 
ώραν καθ' ηv ήθελε τόν έπισκεφθή ο θάνατος, 
και εις αυτό άκόμη τό πήγμα τής καταδίκης. 
Μ ολα τά έλαφρυντικά περιστατικά όσα έπα-
ρουσιάζοντο είς τήν προκειμένων δίκην, οί δικα-
σταί κληθέντες νά δικάσωσι καθ* όλην τήν αυ-
στηρότητα τοΰ άρτίως δημοσιευθέντος ποινικοΰ 
κώδηκος, και φοβούμενοι τάς κακάς συνεπείας 
όσας ήδύνατο νά έπιφερη, εις τόν προληπτικόν 
νούν νικημένου λαοϋ ή έλαχίστη ένδειξίς διασταγ 
μοΰ ώς ποός τήν κατα δίκην ένός ευγενούς, ό-
εστΐς έπί πάσι τούτοις ητο πραγματικώς ένοχος 

εκουσίου φόνου, οί δικασταί, λέγω κατεδίκασαν 
παυψηφεί τόν Μαρκήσιον τοΰ Μοντεφιόρ είς 
δεσμα. 
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Μοϋ διηγήθ ,,σαν άκολούθως ότι ο άτυχης ου- πο 
Γος πατήρ δέν ήδυνήθη ν' ανθέξη εις τήν τρο- χο 
Λεράν θέσιν τον, καί έχασεν έντελώς το λογι̂  το 
ιόνι Ήναγκάσθ σαν να τόν μεταφέρωσιν εις εν 
ρρενοκομείον όπου μετ' ολίγον κατεβληθη δλο χρ 
τελώς, χω,ίς νά παύση να ζητή μετα κραυγών 
μεγάλων νά τοϋ άποδώσωσι τον ακριβό·, του Ερ-
ρϊκον, τόν μόνον κληρονόμον τοϋ ονοματος του. 

Η ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝ ΜΑΔΑΓΑ£ΚΑΡ ^ 
Οί χατοιχοΰντες τήν νήσον ταύτην λα- τ 

οί ους θα έςελάμβανέ τις πεπολιτιαμε- g 
νους αφού πέμπουσι πρεσβείας εις Ευρω- ά 

πΤιν διαμαρτυρψένας έν ύνόματι του πο- j 
λιτισμοϋ κατα τής ξένης επιδρομής εχου- . 
σι τήν δάρβαρον καί άπανθρωποτατην συ , 
νήθειαν τοϋ άποκτείνειν τα ίδια αυτών . 
τέκνα. Οί Σακαλάβοι θ = ωροϋντες την Πά-
ρο σκευήν αποφράδα ήμέραν, πάν παιδιον 
τικτόμενον χατατήν ήμέραν ταυτην απα-
γουσιν είς τά δάση, ρίπτουσιν αυτο εις ο-
πήν τινα έπί τούτω σκαφεΐσαν και το έγ-
χαταλείπουσιν έκεϊ. Ά λ λ α ι φυλαί Μαλ-
•γαοίων θεωοοϋσιν αλλην τινα ήμέραν ως 
άττοφράδα, θανατοΰσι δετά κατά ταύτην 
τικτόμενα. "Αν ήνεμονόπαις τεχΟή χατα 
Κ,υριακήν, πρέπει vor έξαφανισθή, διότι^έρ-
χόμενος είς τόν κόσμον κατά τήν έπιση-
μον ταύτην ήμέραν θά γίνει πάντως τό-
σον εύτυ-/ής, ώστε Οά καταστή ισχυρότε-
ρος τών γονέων του. Ό δυστυχής πριγ-
Χγψ άνάγχη V άποθάνη καί άν ετι εινε ο 
μόνος βλαστός τών γονέων αύτοϋ. Βαντα 
τα καθ' έορτήν τικτόμενα παίδια, τα οι-
δυμα καί τα τρίδυμα, είσί καταδεδικα-
σμένα είς θάνατον. Ά ν γυνή τις άσθενηση 
καθ' όν χρόνον γαλουχεί τό βρέφος αυ-
τ»5 -γνωρίζεται τόϋτο τω άρχηγω ^ής 
λ ί ς , όστις εμφανίζεται έν τή οίκογενεια 
συνοδευόμενοςύπό τοϋ δημίου,εξαχριβων 
τό πραγμα καί τό παιδίον παραχρήμα φο-
νεύεται, διότι δήθεν το άθλιον απεπει-
ράθη νά φονεύαη τήν μητέρα του. Και 6εν 
εΐνε ταϋτα μόνον άν μήτηρ τις άποθανη 
έκ τοκετοϋ, τό παιδίον συνθαπτεται ,ων. 
"Αν παιδίον τι έλθη είς τόν κόσμον μετα-
ξύ τοϋ μεσονυκτίου καί τής μιας της πρω-
ίας τήν ποραμονήν αποφράδος ημέρας 
π α ρ χ ρ ή ^ ανάρπαστου ,αι το, 

,θετεΐταιείς στενωπόν τινα δι ης διερ-
2νται κτήνη καί άν μέν ταϋτα φεισΟωσι 
,ΰ νηπίου άφίεται αύτιο ή ζωη, αν οε 
οϋς τις ψαύση αύτό μόνον ό-.α του α-
ρου τής χηλής του σφάζεται αυθωρει. 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΙΓΓΟΡΙΑ· 

Γηραιός κάτοικος τής Αλγερίας κεκυρ 
:ωμένος ύπό τών ετών διηυθύνετο προς 
ϊήν πόλιν τής Γίσκρας σύρων όπισθεν του 
δια σχοινίου δεδεμένον τόν όνον του. Δυο 
άλλοι "Αραβες, κλέπται περίβοητοι, ένε-, 
δρεύοντες όπισθεν θάμνων, βλεπουσιναυ-
τό>» διαβαίνοντα. - Τί λες ; τοϋ τον κλε-
πτομεν λέγει ό είς πρός τρν α/-λον Εν 
τώ άμα έξέρχονται πλησιαζουσι οι ε/,α 
φροϋ βήματος, καί ό μέν εις Λυσας το 
σνοινίον τοϋ όνου περνά αύτο περι τον 
τράχηλο ν του, ενώ ό άλλος άπαγων τον 
όνον γίνεται άφαντος. Μετα τϊνας στιγ 
μας ό γηραιός "Αρ«ψ στραφείς β/,επε-. χα-
τάπληκτος εί; τήν θέσιν τοϋ όνου τον «ν-
θρο πον. Τώρα να σοϋ ε ξηγη^ το πράγ-
μα λέγει ό κλέπτης. Έγω, είχα κτύπησε 
ίήν υϋητέρα μου, καί ό Άλλαχ γ,α να με 
τψ-ωρήση μέ μετεμόρφωσεν εις ονον. Αυ-
τήν την στιγμήν έτελείωσενη ποινή μου, 
καί έτσι έγεινα πάλιν ό,τι ήμην πριν της 
[Λεταμορφώσεώς μου. 

10 απλοϊκός γέρων κλίνει την κεφαΛην 
έκθαμβος δια το θαϋμα και 
"ου δίδει καί ολίγα κέρματα εις τον απα-
τεώνα, όστις απέρχεται. Μετα οεκα ημέ-
ρας ενώ ό πρώην κόριος διήρχετο όια της 
πόλεως άναγνωρίζει αίφνης το >ωον του 
πλησιάζει λοιπόν πρός αύτον 
φώνως λέγει είς τό ώτιον του. Τ ι , παΛι 
έκτύπησες τήν μητέρα σου ", 

I ρ Ο I Κ ι Α Α 

1 Ηόοον άχρεβ* *οοτέζουοεν 
οί 

! · Ε / τού περιοδικού Σιένζ άρ/όυεθ, τ , έ 
ς πόμενα. Κα-ά τα παρελθόντα 2UU έτη ή Γαλ 
Ι Μα έ^πανη«> είς τυύς ν. μους - ν 
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990 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών. Ή 'Αγ-
γλία εντός χρονικού διαστήματος όλιγοτέρου 
τών 300 έτών έδαπάνησε πλέον τών 1,370 
Εκατομμυρίων λιρών- ή 'Ιταλία ετησίως δαπανά 
πλέον τών 560,000 λιρών υπέρ τοΰ στρατού, 
άκόμη καί τό Βέλγιον δαπανεί ετησίως 46 έκα-
τομυρίων φράγκων διά τόν στρατόν. Πόσον 
δέ άξίζουσιν οί ανδρείοι στρατιώται ! ! 

Δια του Ά τ λ α ν τ ι κ ο υ 'Ωκεανου 

Τό πρώτον έπίστημον τηλεγράφημα διά τοΰ 
ϋποβρυχείου κάλου διά μέσον τοΰ 'Ατλαντικού 
ώκεανοΰ άντηλλάγη μεταξύ τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας και τοΰ Προέδρου τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών Μπουκανάν. 

Οι σε ισμοί . 

Οί σεισμοί τελείως παρατηρούνται έν Ίαπω-
νία. Διά τάς άκριβεστέρας παρατηρήσεις τών 
συμβαινόντων έν τη γή σεισμων συνετάχθη γε-
νικόν σχέδιον καί προσδιωρίσθησαν ιδιαίτεροι 
σταθμοί πρός παρατήρησιν. Οί σταθμοί θά ευ-
ρίσκονται έν Σαγχόνη, Χονκόγγ, Καλκούτη, 
Σίδνεη (Αυστραλία), Τάκουμπάνια (Μέλκω) 
Καλκούτη, Πόρτ-Νατάνη, Εΰέλπιδι άκρωτηρίω 
Σαντιάγω (Χιλη) καί ι ίο-δέ Ζαντήρω. "Απαν-
τες ουτιοι οί σταθμοί θά ένωθώσι μεθ' ένός 
πρώτου σταθμού έν Στρασβούργω. 

'Ο έπί τών ποδηλάτων φόρος. 

Έν Παρισίοις έ'καστος όστις λαμβάνει τήν 
ευχαρίστησιν νά χειρίζεται τό παδήλατον, ο· 

Ϊείλει νά άποδίδη ετησίως 13 φράγκα είς τό 
ημαρχεϊον. 

Τα ζ ώ α 
Κατά τήν τελευταίαν άπαρίθμησιν τών γνω-

στών είδών τών ζώων, ευρέθη ότι τά είδη συμ-
ποσούνται είς 386 περίπου χιλιάδας. Πιστεύε-
ται, ότι ό πραγματικός αύτών αριθμός είναι 
κατά πολύ μεγαλείτερος. Περί τών εντόμων οί 

έπιστήμονες ίσχυρίζονται ότι ταΰτα έχουσι δύο 
έχατομμυρ. διάφορα είδη, άλλ' ό διάσημος 
καθηγητής Ρήλη δέν παραδέχεται ταύτην τήν 
γνώμην καί υποθέτει ότι τά είδη τών έντόμων 
ανέρχονται είς 10,000,000. Οίκοθεν εννοείται 
οτι ο άριθμός αύτών τών ζώων είναι αναρίθ-

μητος. 

Νέα ανακάλυψις. 
Ό Μοασσάν, Γάλλος, έμπειρος τής χημεία 

καί τής φυσικής άνεκάλυψε νέον .τρόπον της 
κατασκεεής τών άδαμάτων. Είκοσι έτι περαι-

τέρω έχώρησα εις δέ έπισιήμων άνεκάλυψε 
τά στοιχεία τοΰ αδάμαντος έν τώ χάλυβι. 
Είναι πιθανόν, ότι αυτη ή άνακάλυψις θά άνα-
πτυχθη εως ότου κατορθωθη ή κατασκευή τόσον 
πολύ ευθηνών άδαμάτων, ώστε έκαστος νά έχη 
τοιαύτα ώς κοσμήματα. Τοΰτο υπό πολλών . 
χημικών εξηγείται διαφόρως άλλ' εν γένει είναι 
τετελεσμένον γεγονός. 

Ό Γαρεβάλδης. 

Ό Γαριβχλδης, ώς γνωστόν, ην είς έκ τών 
έντιμοτάτων 'Ιταλών πατριωτών, οστις πάτας 
δυνάμεσι ήγωνίζοτο υπέρ τής ελευθερίας κα-
τής είς τό αυτό κράτος ενώσεως τών διαφόρων 
κεχωρισμένων έπαρχιών τής πατρίδος του. Ού-
τος έγεννήθη εν Νίτσα τη 22 'Ιουλίου 1807 
άπέθανε δέ τη 1 Ιουνίου 1882. Τό Ίταλικόν 
έθνος βαθέως σέβεται τήν μνήμην τοΰ ενδόξου 
τούτου ανδρός καί πέρυσν άνήγειρεν αΰτω με-
γακοπρεπή ανδριάντα. Επειδή είς άσπονδώτα-
τος εχθρός τής ένωσεως ην ό Πάπας τής Ρώμης 
όστις έφοβεϊτο διά τήν κοσμικήν του έξουσιαν, 

ο Γαριβάλδης ώς καταλληλότατον κατ' αυτοϋ 
πνευματικόν μέσον εφήρμοσε τήν 'Αγ. Γραφην 
λέγων ει'ς τούς συμπολίτας του : ((Ή Βίίλος 
αυτη εινε τό τηλεβόλον τό όποιον θά έλευθερώ 
ση τήν Ίταλίαν». 

Ε1ΔΟΠΟΙΗΣΕΪΣ 

Παρακαλοΰμεν τούς ένταϋθα, τούς έν ταϊς ε-
παρχίαις καί έν τώ έξωτερικώ κ. κ. συνδρομή 
τάς ήμών όπως άποστείλωσι τήν συνδρομή-' των. 

Παρακαλούνται οί κ. χ. συνδρομήται μας 
μας νά ειδοποιώσιν έγκαίρως τό γραφεϊον οσά-
κις παρατηροΰσιν άταξίαν περί τήν διανομήν 
τοΰ φύλλου. 

Τά γραφεία τής (('Αστραπής» μετεφερθη. 
σαν έπί τής διασταυρώσεως τής όδοΰ 'Αμβλείας 
άρ. "2 καί Πανδρόσου πλησίον Μητροπόλεως. ΤΥΠΟΙΣ <<ΑΣΤΡΑΠΗΣ>> Β. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ -οδου Βορειου αρ.13 


