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Τοες χχ. Χυνδρομηχαίς. 

Διανΰσαντες σήμερον τδ πρώτον έτος τ ή ; 

εκδόσεως τού ημετέρου περιοδικού καΐ εισερχό

μενοι άπδ τού προσεχούς τεύχου; εις το δεύτε

ρον, καθήκον άπαραίτητον ηγούμεθα ν άπονεί-

μωμεν δημοσία τάς Ευχαριστίας ημών τοις τε 

πνευματικώς και τοις ΰλικώς ΰποστορίξασιν 

ημάς. 

Καίπερ πολλάς υποστάντες δαπανάς και ά· 

τρύτους καταβαλόντες μόχθους κατά το πρώτον 

τούτο ετος προς διάδοσιν καΐ εύπράσωπον παρου · 

σίυσιν τοϋ άρτιγενούς ημών περιοδικού,ουδεμίας 

δ υλικής ωφελείας καρπωθέντες, ούγ ήττον δμως 

μηδδλως άπεθαρούνθημεν, άλλα τολμηρώ; προέ

βημεν εις τήν τακτική ν αυτού εκδοσιν, έχοντες 

πάντοτε ΰπ δψιν ημών τά τών προγόνων σοφά 

παραγγέλματα: «Πάσα άρχή δύσκολος» καΐ 

«Τά καλά κόποις κτώνται». 

Πεπείσμεθα δ οτι οί ημέτεροι αξιότιμοι συν-

δρομηται, οί πολλαχώς 'κατά τδ παρελθόν ετος 

ημας ύποστηρίξαντες, ουδαμώς λήψονται εν 

όψει το γλίσχρον της συνδρομής, απέναντι τών 

τοσούτων κόπων καΐ μόγθων,ώς χΛ τής παρεχο

μένης αύτοις εκλεκτής και τερπνής ύλί,ς, αλλά 

θέλουσιν εξακολουθήσει ΰτοστηρίζοντες ημάς, 

και δεν θέλουσιν έγχαταλίπϊ'. **τ*ά το άρξόμενον 

δεύτερον ετος τ ή ; έκόόσεω; άνευ τής δι αυτούς 

μεν ασήμαντου, δι' ημάς δμως λία»· πολυτίμου 

ηθικής τε και υλική; συνδρομής των. 

Εύίλπισ;ούμ?ν δτι έπιτευξόμεθα τού ποθού

μενου, τούτέστι τής δσον ει/εστι βελτιώσεως 

αυτού υπό πάσας τάς επόψεις, άτε έχοντες έξη -

σίραλισμένην υπέρ ημών τήν τιμαλφή σύνεργα-

σίαν ομάδος λογίων καί περί τδ δημοσιογραφεί ν 

έξησκημένω; καλάμων ενταύθα τε και άλλαχού, 

οΐτινες πάνυ ευγενώς συνειργάσθησαν και συν-

εργασθήσονται πρδς έπίτευξιν του παρ ημών 

άστεμφώς επιδιωκομένου σκοπού. 

Περαίνοντες τά βραχέα ταϋτα, βέβαιοι έσμεν 

οτι οί αξιότιμοι ημών συνδρομητα'ι θέλουσι καί 

εις τδ μέλλον υποστηρίξει ημάς έν τή άκαν-

θώδει πορεία τής έξακίλουθήσεως τού περιοδικού 

ημών τούτου. 

Ό Έ κ δ ο τ η ς. 
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Ο Α Π Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Χ Τ Η Χ 

(Σ«νί£εια "8ε προηγ φυλλάδιον.) 

— Όσο για τούτο νά ήσθε ήσυχος, είπε 

φωνή τις, ήτις ήν ή τού ζουάβου, έγώ έφρόν-

τίσα, κα'ι εχομεν νά π£ράσωμεν καλά άπό δι

πλή μερίδα καθένας γιά ΟΞκχπέντε μέραις. Νάτα 

δά, νά και ένα κϋμα. 

Τω δντι ['έγα κύμα 'Λ^νίϊβ. 

— Σ ' τά σχοινιά! έφώνησεν ό ζουάβος. 

Ε ί χ ο ν προσθέσει σκοινιά πολλά έπί των ό 

ποιων έκαστος ήούνατο νά στηρίζηταΓ άνδρας 

και γυναίκες εκράτουν ούτά. 

Ή δόνηση υπήρξε φοβερά. Ποσάτης μεγάλη 

ύδατος διήλθε του καταστρώματος από τής 

πρύμνης εις τ/,ν πρψραν. 

— Α! νά και ενα μπάγνίο χάρισμα! ειπεν 

είς στρατιώτης1 έγίναμε οά τώρα σωστα^ π ά 

πιες. 

— Έ γ ώ , είπεν ό ζουάβο:, προτιμούσα νά 

ήμουν πάπ^α...περασμένη στο άλλο μέρος τού 

νερού, αλλά την εκλογή δεν την εχουε. Τους 

λόγους τούτους παρηκολούθησαν γέλωτες τίνες. 

Εν τούτοις ό θόρυβος των προσευχών και των 

λυγμών επεκράτησε τής διαμαρτυρήσεως ταύ

της κατά τού θανάτου. 

Τό πλοϊον είχεν άνυψωθή κα'ι έπλεε μεθ' ό

λης τής δυνάμεως τού ατμού. 

— Ακόμη ενα! είπε φωνή τις. 

Πτο ό ζουάβος, όστις προειδοποιεί. 

Δεύτερον κύμα διήλθε τό πλοϊον, δπερ όιά 

τής φοβέρας αύτοϋ ορμής συμπαρέσυρε δύο γ υ 

ναίκας και ένα άνδρα. 

Ή Λ ί ζ α θ άπώλλυτο άνευ τού ζουάβου. 

Ούτο; ήρπασεν αυτήν £διά τής μιας χειρός 

του ένψ διά τής ετέρας έστήριζεν εαυτόν, καθ' 

ήν στιγμήν διήρχετο αυτη ενώπιον του συρο

μένη υπό τού ύδατος. 

Ή δυστυχής ήρπασε τον τράχήλον τού σω-

τήρός της, δστις περιεπτύχθη αυτήν μετά κ ω 

μικής παραφορας. 

— Είδες, τή ειπεν, αυτό; σύ μου δωσες 

σήμερα ενα μπάτσο, και δμως έγώ διά νά σε 

εκδικηθώ σού γλυτώνω την ζωήν. 

Εν τούτοις ή θέσις έδεινούτο. 

Ή πυρκαϊά ελάμβανε φοβέρας διαστάσεις. 

Εκλήθησαν οί διαμένοντες εις τους κοιτώ

νας των έπιβάται (έν οίς ί μαρκίων και ή μαρ-

κησία), και ό πλοίαρχος προέβαινεν εις την 

έπιβίβασιν αυτών έπί τής σχεδίας. 

Κατήλθον έν πρώτοις ναύταί τίνες, κατόπιν 

τά παιδία. 

Ή μεταφορά αυτη έξετελεϊτο μετά πολλής 

δυσχέρειας, καθ έκάστην δέ στιγμήν επρεπι 

νά διακόπτηται όπως παρέλθη τό κύμα. 

Έν τφ μέσω τής γενικής αγωνίας, ό κ. δέ 

Νουμέζ ενεφανίσθη τεταραγμένος, καΐ, πλησιά-

σας τόν πλοίαρχον, ειπε, 

— Κύριε, σας εξορκίζω, βοηθήσατε με είς 

τάς έρευνας μου. 

— Τ ί τρέχει λοιπόν; 

— Ή σύζυγος μου έγένετο άφαντος. 

— Πού ήτον ή μαρκησία; 

— Έ ν τφ κοι-.ώνί της. 

— -Υποπλο ίαρχε , ειπεν ό πλοίαρχος, βοη

θήσατε τόν κ. δέ Νουμέζ. 

— Έλθετε, κύριε, είπεν ό αξιωματικός. 

Κατέβησ*ν, έξήτασαν τήν αϊθουσαν, τους 

κοιτώνας, τάς γωνίας...Μετά λεπτομερή δ ε-

ρευναν, ό υποπλοίαρχος έσταμάτησεν απελ

πισθείς. 

— Κύριε, είπε^ αύτψ, δέν δύκαμαι νά εν

νοήσω τί συμβαίνει, εάν ή μαρκησία δέν έγχα. 

τέλειψε τόν κοιτώνα της. 

— Είμα ι βέβαιο;, κύριε, δτι αυτη δέν έτα-

ράχθη τής θέσεως της. 

— Αλλά δέν είσθε πλησίον αυτής; 

— Κύριε, έκαθήμην απέναντι τής θύρας τού 

κοιτώνος, αναμένων νά έξυπνήση και έτοιμος 

νά τήν προειδοποιήσω περ'ι τού κινδύνου. 

— Είσθε βέβαιος περί δσων λέγετε; 

— Βεβαιότατος. 

Μετάτινα δέ σκέψιν, ό μαρκίων ειπεν' 

— Α ! τώρα ενθυμούμαι - προ δ,έκα λεπτών 

τής ώρας μόλις κατά τήν φοβίράν έκείνην δόνη-
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σιν, ήτις μας άνέτρεψεν, επεσον χαμαί καΐ 

ήσθάνθην έμαυτόν ταφέντα υπό σωρείαν προσ-

κεφαλαίων κατόπιν τέλος άνηγέρθην. 

— Μ ιδού λοιπόν. 

— Ά λ λ ή θ ύρατού κοιτώνος ήτο κλειστή. 

— Κατά τάς δονήσεις ταύτας ή θύρα ανοί

γει και κλείεται πάλιν άφ' εαυτής. 

— Και τί σκέπτεσθε; . . 

— Οτι ή μαρκησία άφυπνισθεϊσα έρρίφθη 

είς τά έξω, ό'-ι τό κύμα παρέσυρεν αυτήν είς 

τήν θάλασσαν και ότι άπωλέσθη· έλθετε, έ λ 

θετε, κύριε, μας καλούσιν. 

— Πηγαίνετε, έγώ μένω, άπήντησεν ό 

μαρκίων. 

— Τό πλοϊον καταποντίζεται. 

— Τόσω τό καλλίτερον θέλω ν αποθάνω. 

— Τούτο είναι αφροσύνη. 

— Ο χ ι ι είναι συνετόν. 

Δύο παχέα δάκρυα ερρεον επί τών παρειών 

τού γέροντος, δάκρυα δυνάμενα τους πάντας νά 

συγκινήσωσιν. 

— Έάν έγνωρ.ζετε πόσον τήν ήγάπων, 

ειπεν ούτος. 

— Τό πιστεύω, άλλ* δς άνέλθωμεν. 

— Ω ! κύριε! ήτο δι' έμέ θυνάτηρ" καλή, 

γλυκεϊα, έρώσα, ευγνώμων διά τάς περιποιή

σεις μου 

— Αι! κύριε, δέν είναι τού παρόντος, δπως 

(ίθΙ διηγήσθε ταύτα. 

— Φύγετε! 

Ό υποπλοίαρχος έψιθύρισεν: 

— Είναι παράφρων! 

— Έκ τής θλίψεως, ναί . Ό Ραούλ τήν 

χατέθελςε, θά μας συνήντα ούτος είς τήν Α— 

φρικήν, εκείνη τόν έλάτοευεν. 

Επειτα μετά φωνής θλιβερωτάτης ειπε: 

— θά ε ίχον έξ αυτής τέκνον ώραιότατον! 

Ό υποπλοίαρχος δέν αμφέβαλλε πλέον. 

— Ό φόβος τόν κάμνει νά παραληρώ, έ -

σκέφθη ούτος. 

Ό γέρων μαρκίων ελαβεν αυτόν αίφνης έκ 

τού βραχίονος. 

— Τί κάμνετε αυτού; ή ρώτησε ν ούτος. Ή 

απόπειρα σας είναι ανόητος, αναχωρήσατε. 

Κατόπιν δέ μετά λυγμών ελεγεν.-

— Αφήσατε, κύριε, αφήσατε ν ' άποθάν^ ό 

έσχατος τών Νουμέζ! Τό όνομα ι μου αποθνήσκει 

έκ σφάλματος μου. 

',Ο υποπλοίαρχος έλαβεν ένεργητιχήν άπό-

φασιν, άρπάσας δέ τόν γέροντα ευγενή είς τάς 

άγκάλας του, τόν έφερε μετ ' αυτού. 

Μόλις ήτο καιρός. 

Κατεβίβασαν τόν κύριον Δέ Νουμέζ έν 

σχεδία, κατόπιν οί δύο αξιωματικοί τόν ήκο-

λούθησαν. 

Tè πλοϊον έγκατελείφθη. 

Αλλ έν τή σχεδία, έν ριπή οφθαλμού, ά λ -

λόκοτον έπεισόδιον κατέθλιψε τους θεατάς το» 

δράματος. 

Ό μαρκίων καθήμενος, έφαίνετο ήσυχος και 

έθεάτο τά κύματα* δτε αίφνης ήγέρθη, έξέτεινβ 

τους βραχίονας του πρός τήν θάλασσαν, ώς βί 

ήθελε νά κράξη τινά, και άνέκραξε μετά συγ-

κεκινημένης φωνής: 

— Μαρία, πτωχή μου μικρά Μαρία! 

Ό τόνος τής φωνής του υπήρξε τοσούτον 

σπαρακτικός,, ώστε πάντες, παρά τό σοβαρόν 

ιών περιστάσεων, συνεκινήθησαν. 

Αίφνης ό γέρων εστράφη. 

— Τγιαίνετε σεϊς οί άλλοι! είπεν ούτος. 

Δέν υπάρχει πλέον Νουμέζ είς τόν κόσμον. 

Και έρρίφθη είς τήν θάλασσαν, ής τά κύ

ματα κατεκάλυψαν αυτόν... 

X X V 

Ή βχώΐ*. 

Ό θάνατος ούτος προύξένησε θλιβεράν έντύ· 

πωσιν είς τους παρισ;αμένους. 

— Γέρο ξεκουτιάρη! ειπεν ό ζουάβος σπογ-

γίζων εν δάκρυ. Μ ' έκανε νά κλάψω σαν σκύλος. 

Και στραφείς προς τήν Λ ί ζ α ν . 

— Ό αφέντης σου ήταν πρώτης τάξεως 

ζουρλός, κόρη μου, ειπεν ούτος* δέν πρέπει νά 

άγαπ^ί κανείς τόσο πολύ! 

Ή Λίζα δέν ένόει σχεδόν καλώς τί συνέβαι-

νεν' έθρήνει τήν κυρίαν της, άλλά δέν έγνώριζε 
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διατί ό μαρκίων ηύτοκτόνησε, διότι, κατ' αυτήν 
ούτος ούδεμίαν ειχεν άφοσίωσιν προς τήν σύ-
ζυγόν του. 

— Ό κύριος δέν ήγάπα τήν κυρίαν, ειπεν. 

— ΑϊΙ ειπεν ό ζουάβος. 
— Ιίοτέ δέν τήν ένηγκαλίσθη. 
— Μπά! 
— Τήν περιεφρόνει. 

— Τί κάθεσαι και ψάλλεις αυτού; 

— Κΐχον δύο κλίνας! 
— Πώς; ! αλήθεια! 
— Ή κυρία μου ήγάπα τον κ. Γεώργιον. 

— Ενα έραοτήν! 

— Ό κύριος τδ έγνώριζε. 
— Και δέν έλεγε τίποτε; 

— Ο χ ι , ήτον ευχαριστημένος, πολύ ευ
χαριστημένος. 

Ό ζουάβος ύψωσε τον πϊλό»· του εις τδν 
αέρα. 

— Ζήτω ό θάνατος, ε ι π ε ν αύτδς ήτον έ'νας 
μεγάλος. . . 

Είτα δέ αποταθείς προς τήν Λ ί ζ α ν , 

— Λίζα , ειπε, σύ^δέν έχεις πλέον άφθέντην 
— Ο χ ι , άπήντησεν ή Λ ί ζ α . 

— Δόσε μου τδ χέρι σου. 

— Νά το. 
— Κύτταξέ με - μέ 'βρίσχεις ώραϊον; 

— Πολύ ώραϊον. 
— ' 3 λόγος σου μ' ευφραίνει, αγκάλιασε 

τδν νιχητήν σου, κόρη μου, και άκουσε τί θά 
σου πώ. 

— Άκουω. 
— Σέ παντρεύομαι άν θέλης. 
— Ω , ναι, τδ θέλ,ω πολύ. 
1 — Είμα ι αντικαταστάτης μέ δυο χιλιάδες 

φράγκα" δταν φθάσω εις τδ Οράν θά πάγω νά 
εδρω τδν συνταγματάρχην θά τά καταφέρωμεν* 
δέν εινε έτσι; 

— Μάλιστα, κύριε. 
— Λέγε με, ακριβέ μου, τούτο μ' λρέση 

καλλίτερα. 

— Ακριβέ μου. 

— Καλό λοιπόν, εγώ σέ πέρνω γυναίκα. 

— Ε ί μ α ι ευχαριστημένη. 

— Λοιπδν χορούς, χαραΐς! φέρτε τά σ η -
μάρματαΙ 

Ή σκηνή αύτη, ήτις ήν ειλικρινέστατη, 
διεσκέδασεν ουκ ολίγον τους λοιπούς, οίς φόβε— 
ράν είχεν αφήσει έντύπωσιν ό θάνατος τού 
μαρκίωνος. 

Οι αξιωματικοί και οί ναύται έθαύμαζον 
τήν φαιδρότητα ταύτην, ής τήν διάχυσιν ουδέν 
ήδύνατο ν αναχαίτιση. 

Ή σγεδία διωκεϊτο καλώς, και ή τρικυμία 
ήρξατο κατευναζομένη. 

Τδ άτμόπλοιον βαθμηδόν ^έχάνετο' ό ορίζων 
έπι μακρδν έτι έφωτίζετο έκ τής λάμψ-ως, άλλ' 
επί τέλους μεγάλη φλδξ ΰψώθη πρδς τδν ούρανδν, 
μεθ 8 έπήλθεν ή σκοτία. 

Τδ άτμόπλοιον ε ίχε βυθισθή. 

X X V I 

Έχβ&ος χαΐ Ιχ$1τη· 

Οί εν τή σχεδία δέν άμφέβαλλον σχεδόν περί 
τών επί^τού πλοίου συμβάντων, 

Ό Ραούλ ήν βεβαίως μεταξύ τών επιβατών, 

5τε τδ πύρ είχεν'έκδηλωθή, ούτος χατήλθεν 
έν τ ψ βυθώ τού πλοίου και παρέμεινεν έχει επί 
τρεις ώρας σχεδόν ουδείς δ ' ήσχολήθη περί 
αυτού ένεκεν τής γενικής ταραχής. 

Οτε ή τρικυμία έλαβε τήν ίσχυροτέραν έπί-
τασιν, ύπεισήλθεν έν τή αίθούση μετημφιεσμέ-
νος εις ναύτην. 

Ό μαρκίων δέν έπέστησεν έπ αύτδν τήν 
προσοχήν, έκλαβών αύτδν ώς άνθρωπον τού 
πλο,ίου. 

Ό Ραούλ, μ ή βλέπων τήν μαρκησία^ επί 
τού καταστρώματος, ήν πεπεισμένος δτι αύτη 
έκοιμάτο έν τφ κοιτώνί της - προπαρεσκεύασε 
προσκεφάλαια και δτε ή στιγμή έφάνη αύτώ 
κατάλληλ.ος, επωφεληθείς ΐσχυράς δονήσεως, 
κατεκάλυψε δι' αυτών τδν μαρκίωνα, και, όρμή-
σας έν τώ κοιτώνι, ήρπασε τήν μαρκησίαν εις 
τους βραχίονας του, έρριψεν εις τήν κεφαλήν 
της βαρύ κάλυμμα, και έφυγε μετ αυτής. 

Φθάς δέ εις τδν βυδδν τού πλοίου, αφήρεσε 
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τδ κάλυμμα και άνέπνευσεν αύτη ελευθέρως. 

— Βοήθεια! εχραξεν ή μαρκησία 
Ά λ λ ' ή φωνή της δέν ήδύνατο νάκουσθή. 
— Μ*ρία, ειπεν ό Ραούλ, σιωπήσατε και 

περιμείνατε* θέλω νά σάς σώσω και διά τούτο 
ί,λθον πρδο υμάς. 

— ΙΙώς! Ραούλ, σεις είσθε; 
— Ναι, έγώ, δστις έπαγουπνώ έφ' υμών. 

— Τί τρέχει λοιπόν; 
— Τδ πλοίον καίεται. 
— Μέγιστε θεέ! 
— Ηά βυθισθή εντός ωρών και υπόσχομαι 

νά σάς σώσω. 

— 'Αλλά πώς: 

— Σάς είναι άδιάφορΟν, άφετέ με νά ενερ
γήσω ώς θέλω. 

— Ραούλ, έχω πίστιν εις σάς. 

— Και ό κ. Δέ Νουμέζ; ήρώτησεν αύτη. 
— Λ ! φιλτάτη μου, ό δυστυχής! 
— Τί συνέβη αύτώ; 
— 'Λπέθανεν. 

Ή μαρκησία άνελύθη εις δάκρυα. 
— Πτωχέ μου φίλε! έκραξε/ αύτη. 
— Λυπούμαι δσον και ύμεϊς. 

— Ω! Ραούλΐ τί είπατε; 
^HR&v *lv_ τ 

— Οτι τον ειχον εκτιμήσει. 
— Ητο τόσω καλό;! 
— Αληθής ευγενής. 
— Πλήρης άφοσιώσεως πρδς έμέ. 
— Και καλός κύριος εις δλα. 
— Πώς επήλθε τδ δυστύχημα τούτο; 
— Ιστός τις πίπτων τδν έκτύπησεν. 
— Ισως ε ί ν α ι μόνον π)ηγωμένος. 
— Φεύ! δχι. 
- Είσθε βέβαιος; 

— Ε ί χ ε τήν κεφαλήν συντεθλασμένην. 
'ΙΗ μαρκησία έστήριξε τήν κεφαλήν έπι τού 

ώμου τού νέου ανδρός και έκλαυσεν. 

Ούτος έψεύδετο. 'Αλλά δέν ήδύνατο άλλως 

νά πράξη, ώς θά ίδωμεν κατόπιν. 

Ό χρόνος παρήρχετο μετά μεγάλης ταχύ-
τητος, ένψ ό Ραούλ ήσχολεϊτο εις παρασκευάς 
τινας, εκείνη τδν έβοήθει τδ κατά δύναμιν 

ήτοίμασε δέ δύο βαρέλια, ών αφήρεσε τους πυθ

μένας 

— Τί θά κάμωμεν λοιπόν; ήρώτησεν αύτη· 

— Δύο ρυσιναυαγούς! ειπεν ούτος. 

— Ά λ λ ' άκούετε; 

— Ναι, βεβαίως, χ*ί σπεύδο). 

Ό κρότος και ό ρηκυθμδς τού πυρός έμιγνύ-

ετο μετά τών στεναγμών τού πλοίου, ύποτρί-

ζοντος ΰπδ τά κύματα, άτι να έβρυχώντο μανι

ωδώς. 

Ό Ραούλ ήνοιξε δύο σάκκους πεπισσω-

μένους και περιέφραξε δι' αυτών τδ εμβαδόν τών 

βαρελιών. 

Τούτου δέ γενομένου, έπίσσωσε Ιιαλώς αυτά 

πανταχόθεν. 

— Και αυτά θά μας σώσωσιν; ήρώτησεν ή 

μαρκησία 

— Κάλλιον μιας λέμβου. 
£ 0 Ραούλ έφερε μετ αυτού άρτον, δίπυρα, 

οινον, ύδωρ, κρέας κλπ. και εθεσεν αυτά εις 
τδ βάθος τού βαρελιού. 

— Τούτο θά χρησιμεύση ο>ς άντίρροπον, ό 

περ θά κρατή αυτά όρθια, ειπε, και ύμεϊς θά 

προσέχητε εις τούτο. 
— Θά είσέλθωμεν λο.πόν εδώ μέσα; 
— Ναι . 

— Και οί άλλοι; 
— Κατασκευάζουσι σχεδίαν. 
— Διατί δέν λαμβάνομεν και ήμε ϊ ; θέσιν 

έν αυτή; 

Ό Ραούλ παρετήρησε θλιβερώς τήν νεαράν 

γυναίκα. 

— Πιστεύετε λοιπόν, Μαρία, ήρώτησεν ού 

τος, δτι δέν πράττω τδ καλλίτερον. 

— Ω! ναι, άπήντησεν «ύτη. 

Και τώ ποοσέφερε, πάντοτε ως μαρκ^σια > 

τήν χεϊρά της δπως τήν άσπασθή. 

Αίφνης ήχος κώδωνος ήκούσθη. 

— Άναχωρούσιν, ειπεν ό Ραούλ. 

6 χώδων ούτος πρισ/αλεϊ τούς έπιβάτας, οι» 

τίνες μένουσιν εις τούς κοιτώνας των. 

— Και ήμεϊς μένομεν μόνοι; 

— Εντελώς μόνοι. 

Η μαρκησία έρρίγησεν. 
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Ο Ραούλ κατέλιπεν αυτήν κάτω- έβεβαιώθη 

ότι το κατάστρωμα έξεκενώθη καΐ ύπέστοεψε 

νά παραλαβή αυτήν. 

Κατέβη καί αύθις, και μετακομίσας τά βαρέ

λια τό εν κατόπιν τού άλλου, έκάθησεν ήσύ/^ως. 

— \ ; ομιλήσωμεν, είπεν. 

Ε ι ς τήν μαρκησίαν έφάνη τό ήθος αυτού άλ-

λόχοτον. 

— Σεις μο'ι προξενείτε φόβον, είπεν αύτη. 

Ό Ραούλ, τψ οντι, ε ΐ / ε τ ό πρόσωπο/ λίαν 

γαλήνιον έν τοιαύτη στιγμή. 

Όλεθρία ίίέα διήλθε τού πνεύματος τής νεα

ρά; γυνα.κός' υπέλαβεν οτι οί παοατκευασθέν · 

τες ρυσιναυαγοί δέν [ήσαν προωρισμένοι ή ϊνα 

πείσωσιν αυτήν νά προτιμήσω αυτούς, καί έπί-

στευσεν δτ ιό Ραούλ ε ίχε συλλάβει φοβεράν 

άπόφασιν. 

(ακολουθεί.) 

ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΓ ΔΙΑΒΟΔΟΓ 
(' Εχ τοϋ ΓαΑΑιχοϋ) 

Υπό Γ . Μ . Κ. 

ΜΕΡΟΣ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν 

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟΝ Ι Α . 

(Συνέχεια προηγ. φυλλαδίου,) 

— Προύτίθετο νά σας δηλητηρίαση, είπεν 

ό Διαμαντής. Η κόνις αύτη ε ί ν α ι άρσενίκιον. 

Ενόησεν δτι τήν ειδον.. δτι θά τήν κατήγγελ-

λον...κα'ι οπως άποφύγη τήν προσήκουσαν αυτή 

τιμωρίαν, έπιε τό δι υμάς προωρισμένον δ η 

λητήριο ν . 

— Αδυνατώ νά πιστεύσω επί τοσαύτην 

τάλμην, έψιθύρισεν ό 'Εσεελάν. 

— Εγώ όμως ουδαμώς αμφιβάλλω, καθότι 

γινώσκω τους μαύρους. Ειδόν τινας ν άποπνί-

γωνται καταπίνοντες τήν ιδίαν γλώσσάν των, 

ίνα έκδικηθώσι τον κύριίν των, και άλλους γ ε ν 

ναίως υφιστάμενους τον θάνατον υπέρ αυτού. 

Η γυνή αυτη θά όπήρξεν άλλοτε δούλη τού 

Φρεδόκ, δστις απλώς θά τή είπεν δ η ηύχετο 

τόν θάνατον σας. Τήν τοιαύτην δ' ευχή ν έκλα-

βούσα ώς διαταγήν,άπεπειράθη νά σάςφονεύση. 

— Ν α ί . . . ί σ ω ; . . . · 0 Φρεδόκ όντως θά εΰχη-

ται τόν θάνατον μ ο υ . . . 

— Οστις θ άπήλλαττεν αυτόν τού νά δια

κινδύνευση τήν ζωήν του...Τόν κατεζητεϊτε 

όπως τόν έξαναγκάσητε νά μονομαχήση. . . αυτός 

δέ γινώσκων τό τοιούτο... 

— Άπατάσθε, φίλε μου, διότι ό άνθρωπος 

εκείνος μίαν μόνην είχε νά έκφέρη λέξιν δπως 

δικαιολόγηση τήν άποποίησιν τού νά μοί Τ.Λ-
ράσχη ικανοποίησα. Ή Μαγδαληνή είναι θυ-

γάτηρ του. 

— Πώς; Τίνα μύθον μο'ι διηγεϊσθε; 

— Επαναλαμβάνω υμϊν δ,τι ή απεσταλ

μένη αυτού πρό τίνος μο'ι άνεκοίνωσε. Δέν έσχον 

μέν τόν καιρόν νά τή ζητήσω εξηγήσεις, αλλά 

μοί ώμοσεν δτι ό κ. Μωγάρ, ό άπαγαγών τήν 

σύζυγον καί τό τέκνον τού Φρεδόκ, αντικατέ

στησε διά τής Ευγατρός τούτου τήν θανούσαν 

ίδικήν του.. . 

— Εκεί πέραν...είς τήν Λουϊζιάνην; 

— Πιθανόν. Είναι δ" αληθές έγκλημα τό 

παρά τοϋ κ. Μωγάρ διαπραχθέν.. .έγκλημα, υ 

πέρ ου άδρώς έξέτισε, καί δι" όπερ καί έγώ επί

σης άδρώς έπλήρωσα, έγώ ό πάντη έκ τούτου 

αθώος, ,.τοσούτψ μάλιστα αθώος, δσω καί έχ 

τής κλοπής, έφ ή κατηγορήθην. Ο Φρεδόκ, 

δπως εκόικηθή έπί τούτω, συνεσώρευσεν ατιμίας 

επί ατιμιών. Οταν δ έπληροφορήθη δτι ή Μαγ-

δοληνή ην Ουγάτηρ του, άπεφάσισ* νά εξαγό

ραση ταύτας άπαλλάττων αυτήν εμού, καθότι 

γινώσκει δτι δέν μ ' άγαπ^ΐ, άλλ δτι άγαπφ 

άλλον. Ένεκα τούτου έφίετη τόν θάνατον μου, 

καί εικάζω οτι, άν ην εις θέσιν νά κράτηση τό 

ξίφος, ούδεμίαν θά εύρισκον δυσκολίαν νά τόν 

φέρω έπί τού πεδίου. 

— Καί πιστεύετε εις τήν ίστορίαν ταύτην; 

— Αγνοώ αν ήναι αληθής ή πλαστή. Κλί

νω δμως νά πιστεύσω δτι είναι αληθής. ' Β 

γυνή αύτη είσήλθεν εις λεπτομέρειας, άς δυσ-

κόλως θά ήδύνατο νά έφεύρη, καί αςτινας θά 

μοί ήτο εΰκολον νά εξακριβώσω. Διαβεβαιοι δτι 

ή Μαγδαληνή συνήντησε τόν Φρεδόκ μόλις 

προσφάτω:, συνωδεύετο δέ ύπό τού κ. Μωγαρ. 

Επεοωτήσαντος δ αυτήν τού Φρεδόκ, ουδέν α— 

πηρνήθη, κατά τά φαινόμενα. Αλλ δπως ποτ 

αν ή , απηύδησα έκ τής επιγενόμενης μοι υπάρ

ξεως. Μέ βαρύνει αύτη καί μ αποθαρρύνει... 

φοονώ δ ότι προτιμότερο-/θά ή v i παύσω άντι-

παλαίων κατά τής ειμαρμένης μου. Ό κ. Μω

γάρ. ό Φρεδόχ, ό συνταγματάρχης Σουκαρριέρ, 

ό κ. Βωτρού, πάντες ίύτοι μέ μισούσι. Καί 

αυτή ή Μαγδαληνή θά μέ μισή έπίση; . Ούδένα 

έτερον πλέον κέκτημα- φίλον έν τψ κόσμψ πλήν 

υμών.. .Καί ύμεϊς μέλλετε ·/' άναχωρήσητε. 

— Πώς! θά τοις άφήτε ελεύθερον τό στά-

Βιον; Παραιτεΐσθε τ ή ; συζύγου σα;; 

— Δέν μοί συνεβουλεύσατε ύμεΐς τοϋτο; 

Τήν εσπέοαν τής ημέρας, καθ ήν άπελύθην, έ-

καθήμεθα εντός τού παραδείσου σας καί ύμεϊς 

μοί είπατε «Μιμήθητέ με καί λησμονήσατε 

τήν άπιστον.» Εκτοτε δ'έκλινον ν ' ακολου

θήσω τήν συμβουλήν σας. Τό ένθυμείσθε; 

— Τό ενθυμούμαι, ώς ενθυμούμαι επίσης 

ότι ό απεχθής εκείνος Φρεδόκ σάς απέτρεψε 

τούτου. 

— Είναι αληθές. Μοί φαίνεται δτι ακούω 

είσΙτι τού; σαρκασμούς χαί τά ξηρά καί απότο

μα αξιώματα του. 

— Καί υμεΐς τόν ηχούσατε Σας παρώτρυνε 

νά έξασχήσητε τό δικαίο>μά σας έν δλη αυτού 

τή αύστηρότητι. Απεφθέγγετο ότι ό οίκτος ε 

στίν εύήθεια, καί ότι αΐ γυναίκες έκλαμβάνουσι 

τήν αγαθότητα ύς άδυναμίαν. Παράφρων ό ύπ' 

αυτών κυριευόμενος, μείζων δέ παράφρων ο συγ

χωρώ·/ αύται;, άνέκραζεν. Εγώ δμως συνεχώ· 

ρησα, καί δέν μεταμέλομαι έπί τή τοιαύτη 

συγχωρήσει. 

— Νομίζετε λοιπόν δτι καί έγώ αυτός δέν 

συνεχώρησα; Α ! μάρτυς μου ό θεός δτι, άν ε -

κανήρ'/ετο πρός με , ουδέποτε θά τήν ώνείδιζον 

διά τό παρελθόν. 
— Αλλά δέν άπεποιήθη νά σάς άκιλουθήση; 

— Ό χ ι . Μοί έλάλησε περί τού καθήκοντος της 

χαί μο'ι ύπεσχέθη ύπακοήν. θά έπροτίμων μάλ

λον ν άντιστή, διότι ή τοιαύτη αυτής άντίστα-

σι; θά μοί παρείχε τό θάρρος ν απαιτήσω, νά 

διατάξω ώς κύριος. Α λ λ αφού ύπετάγη, κατα 

τί τάχα θά τήν εκβιάσω; Ό Φρεδόχ ε ίχε τους 

λόγους του παροτρύνων με, καθότι έβούλετο νά 

ύποστή αύτη πάσαν δυνατήν πάθησιν. Έγώ 

δμω; υπήρξα ήττον απηνής εκείνου, καί παρε

χώρησα άναβολήν. Πλήν έν τίνι ήδη διατελώ 

καταστάσει; Εις τό έπακρον τ ή ; δυστυχίας. Μοί 

έλλείπουσιν αί δυνάμεις όπως υποστώ τοσαυτας 

βασάνους, στερούμαι πλέον τής δεομένης πρός 

πάλην έ^εργητικότητος. Σκέψις τις μέ υπεστή-

ριζεν έν τή έσχατη ταύτη άποπείρα. Πλπιζον 

δηλαδή νά τιμωρήσω τόν άθλιον, τόν παραγα-

γάντα τοσαύτα δεινά έπ' αυτής, έπ' έμοϋ χαί 

έπί τού κόμητος Μωγάρ. Ονειροπολούν ότι θά 

κατώρθουν νά είπω τή Μαγδαληνή: Σ έξεδι-

κήθην. Αλλ ' ιδού ό άνθρωπος εκείνος τυγχάνων 

πατήρ της! Ιδού έγώ υποχρεωμένος νά σεβασθώ 

τόν. δήμιόν τηο! Τούτο είναι πολύ, φίλε μου. 

•Ομολογώ έμαυτόν ήττημένον,καί αποχωρώ τού 

πεδίου τής μάχη?· 
— Χωρίς νά τήν έπανίδητε; χωρίς νά τή 

καταστήσητε γνωστόν ότι θυσιάζεσθε; 

— Αν τήν έπανέβλεπον.,.δέν θά ήμην βέ

βαιος περί έμαυτού, καθότι...τήν αγαπώ υπέρ 

ποτε. . .Επειδή δέ καί τήν αγαπώ, δέν τήν θέλω 

πλέον ακουσίως τη ; . 

— Ήούνασθε ν ' άποπειραθήτε τήνάνάκτη-

σιν τής καρδίας της, είπεν ό κ. Διαμαντής. 

— Δέν θά έπετύγχανον, ύπετονθόρυσεν ο 

Εστελάν πρός δέ θά μοί ήν λίαν αλγεινή ή 

τοιαύτη απόπειρα. Άφού καί ό κ. Μωγάρ βούλε-

ται νά τήν όδηγήση εις Άμερικήν, θά τήν α 

φήσω ν άπέλθη. 
— Διατί τάχα δέν άπέρχεσθε καί ΰμεϊς 

αυτός; 
— Μετ αυτής; Ουδέποτε! 
— Μετ' έμού. Εϊχετε σχεδόν αποφασίσει 

τό τοιούτον, δτε ό Φρεδόκ εκείνος έπελθώ* σάς 

Ιξηρέθισε νά μή ένδώσητε. Τότε ήμην καί έγώ 

δυστυχής ώς υμάς· έμελλον δέ νά υποβληθώ εις 

έξορίαν...μόνος. Τώρα, δτε έσυγχώρησα, έσό-

μεθα δύο. Πρός τί τάχα νά μή ώμεν τρεις; 

— Αγνοώ σ,ν ή τοιαύτη διευθέτηση εσται 
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αρεστή τή Κυρία Διαμαντή, έψιθύρισεν 5 Έ -

στελάν. 

— Αυτή ή ιδία μ' έπεφόρτίσε να προτείνω 

ύμϊν τοϋτο. 

— Πώς! θα έστεργε... ; 

— Τα πάντα, δπως έπέλθη αρωγός προς 

ενα τών κρειττόνων και δυστυχέστερων τών 

φίλων μου 

— Άνεφέρετε αυτή περί τής θέσεως μου; 

— Αφότου έπανεύρον αυτήν, περί ούδενδς 

άλλου λαλούμεν ή περί ταύτης. 

— Μοί επιτρέπετε να σας ερωτήσω τί φρο-

νει επ αυτής; 

— Σάς οίκτείρει. 

— Δέν αμφιβάλλω, αλλά . . 

— Δέν απελπίζεται δέ τού να σάς ί'δη και 

αύθις ευτυχή. 

— Ευτυχή! Τούτο έσται αδύνατον, και αν 

ετι κατορθώσω να λησμονήσω. Ή λήθη δέν 

σημαίνει τήν εύτυχίαν 

— Ε κ ε ί ν η δέν εννοεί τδ τοιούτον. Ούσα 

γυνή έχει ιδέας, α'ίτινες ί'σως δέ/ συνάδουσι 

προς τάς ημετέρας, και αϊτ'.νες διάκεινται έκ 

διαμέτρου αντίθετοι προς τάς τού Φρεδόκ. Δια

τείνεται δτι ή δεσποινίς Μωγάρ.. .θέλω νά εϊπω 

ή Κυρία Εστελάν,.,άναμφιλέκτως θά παρασυρ-

θή εις συγκίνησιν έκ τίνος πράξεως γενναίας... 

Οτι μανθάνουσα τήν ύμετέραν παραίτησιν άπδ 

τού νά έπικαλεσθήτε τον μεθ' υμών συνδέοντα 

αυτήν νόμον, θά κατανόηση οτι αγαπάτε αυτήν 

καθ έαυτήν, και δτι θά έπανέλθη προς υμάς. 

— Ο χ ι , διότι ή καρδία της ανήκει εις 

άλλον. 

— Ε ι ς τον άνεψιδν τού συνταγματάρχου 

Σουκαρριέρ, μοί το είπατε" άλλ' ό έρως ούτος 

μόλις έξεκολάπτετο, δτε έπληροφορήθη δτι έ ζ η -

τε ετι Δέν έσχε δέ τον άποχρώντα χρόνον δ

πως ριζοβολήση βαθέως. Τού νέου δ εκείνου 

προκειμένου ν ' άπέλθη τής Γαλλίας, το αίσθη

μα αύ;δ δέν θά έπιζήση μετά τήν άπουσίαν, 

Α! έάν έφέρεσθε τυραννικώς και βιαίως, ή δε

σποινίς Μωγάρ, υποβαλλομένη καταναγκαστι-

χώς εις τάς υμετέρας θελήσεις, ήθελε προσηλω-

θή έπί τον έρωτα εκείνον, τον μέλλοντα νά 

παοαμυθή αυτήν έκ τών τραχυτήτων σας. θά 

ηύξάνετο δέ όσημέραι, και ή άπομάκρυνσις θά 

περιέβαλλε δια μείζονος γοήτρου τον κ. Βω-

τρού. 'Αλλ αν έξεναντίας...σημειωτέον δτι ή 

σύζυγος μου εξακολουθεί λαλούσα...άν παραι-

τηθή-ε οικειοθελώς τής εξουσίας, ήτις έπί τον 

προσώπου μόνο ν δύναται νά έξασκηθή, αλλ ή 

τις ε ί ν α ι ανίσχυρος νά έκβιάση τα αισθήματα, 

τότε, φίλε μου, θά Φανήτε οίος είσθε. Ή δε

σποινίς Μωγάρ θ' αναγνώριση δτι κέκιησθε 'ίυ-

χ ή ν μεγαλόφρονα, δτι το μόνον πταίσμα σας 

ην δτι τήν ένυμφεύθητε, και δτι ένέδωκεν εις 

λυπηράν όρμήν προσηλουμένη εις άνδρα κατ 

ουδέν ύμίν έφάμιλλον. 

— Επιλανθάνεσθε δτι έξει πάντοτε τήν ά-

γαθήν μερίδα, διότι και αυτός επίσης έθυσιά-

σθη. Αμα μαθών δτι ό βδελυρός εκείνες Φρεδδχ 

τδν έξηπάτησεν, δτιέγώ δέν απεβίωσα, ό κ. 

Βιοτρού έπαύσατο ερχόμενος ίν τψ οίκω τού κό-

μητος Μωγάρ, ό δέ θείος του μοί άνεκοίνωσεν 

δτι έμελλε νά καταταχθή εις εν τών ταγμάτων. 

— Ναι , επίσταμαι δτι προσηνέχθη έντί-

μως. Α λ λ ' ουδέν τέλος έπραξε πλείον τού δ',τι 

ώφειλε νά πράξη. Βεβαίως δέ υπέφερε πολλώ 

ήττον, ή δσον θά ύπεφέρετε ύμεΐς παραιτούμε

νος τής δεσποινίδος Μωγάρ. Δέν είναι έτι ε ί -

κοσιπενταετής, ουδέποτε δ' έσκέφθη άλλο τι ή 

τάς ήδονάς του - πρώτην ήδη φοράν έν τή ζωή 

του ήράσθη σπουδαίως, έχει δ' ενώπιον του 

τήν ζωήν., .τάς ονειροπολήσεις, τήν ελπίδα, 

τήν φιλοδοξίαν.. .πάντα εκείνα τα δελεάσματα, 

άτινα δέν προσελκύουσι πλέον υμάς, το/ ένεκα 

δεκαετών μόχθων και παθήσεων μεταπεισθέντα' 

τον έν τή υμετέρα ηλικία κεκτημένον μείζονα 

πεΐραν χα' δρθοφροσύνην άπο έμέ αυτόν τον 

μετά τοσαύτας συμφοράς διανοούμενον έτι νά 

καταφθάση τήν εύτυχίαν. Δέν δύνασθε εις το 

εξής νά έπανάρξησθε τής υπάρξεως, ή δέ ίδιχή 

της κατάρχεται ήδη. 

— Ή γυνή δέν είναι κριτής σταθμίζων τά 

υπέρ και τά κατά, και απονέμων τδ δίκαιον εις 

τδν αρμόζοντα, είπε μετά σκυθρωπότητος ό 

Λουδοβίκος Βαρουλλής. Τί ενδιαφέρει τή δε-

σποινίδι Μωγάρ άν δια τής άπωλείας της εγω 
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άπόλλυμι πλείω ή δσα ό κ. Βωτοού; Λύτδν μέν 
τδν άγαπ^, έμέ δέ δχ ι . 

— Σάς ήγάπησεν, επέφερε ζωηρώς ό κ. 
Διαμαντής, δέν κατέστητε δ' ανάξιος τούτου 
αφότου τά συμβεβηκότα άπεμάκρυναν αυτήν υ 
μών. Ουχί , αί γυναίκες δέν είναι κριταί αμε
ρόληπτοι, άλλ ή συμπάθεια αυτών'/Όρηγεΐται 
πάντοτε πρδ; τούς πάσ/οντας. Ή υμετέρα δέν 
έμεινεν αναίσθητος πρδς τά δεινά σας, δέν α
γνοεί δ δτι ταύτα έπήλθον ύμϊν ένεκεν αυτής. 
Επειδή και ό Φρεδδκ τήν έξελάμβανεν ώς θυ
γατέρα τού κόμητος Μωγάρ, έσυκοφαντήθητε, 
χατεμηνύθητε και ήχθητε εις τήν φυλακήν. 

Εάν δέν συνεπόνει έπί τώ παρ άξίαν μαρτυ
ρ ά εχείνω, θά ην τέρας" άλλ' ύμεϊς αυτό; μοί 
είπατε οτι τυγχάνει ούσα άγγελος γλυκύτητος 
και άγαθάτητος. 

Ο Εστελάν διετέλεσεν έπί τινας στιγμάς 

σιωπηλός. Ην βαθέως συγκεκινημένος, καταφα

νές δέ καθίστατο δτι ή ομιλία τού φίλου του 

ζωηροτάτην έπήνεγκεν αύτψ έντύπωσιν. 

— ' J θεό; νά εύδοκήση δπω; μή άπατά-

σθε, είπε κινών τήν κεφαλήν, και ή Μαγδαλη

νή ν ' αναγνώριση δ,τι μέλλω νά πράξω, καθότι 

έχω άπόφασιν νά τήν αφήσω έλευθέραν. Το ι -

αύτην τινά λαμβάνων άπόφασι·/) δέν λογίζομαι 

οτι ό τρόπος ούτος τής προς αυτήν συμπεριφο

ράς μουθά τήν μαλάξη έπί τής τύχης μου. Δέν 

σφαγιάζομαι έξ υπολογισμού, άλλ' ένδ'.δω εις 

δύο αισθήματα, άτινα ειμί βέβαιος δτι θά κα -

τανοήσητε.,.εΐς τήν πρδς υμάς ελκύουσάν με 

φιλίαν, και εις τήν πρδς τδν Φρεδδκ έμπνεομέ-

νην φρίκην. Αν αληθώς ηναι πατήρ τής Μαγ

δαληνής, θ άναμιχθή κατ' ανάγκην έν τω βίω 

της, έγώ δέ δέν επιθυμώ ν ' αναπνέω τδν αυτόν 

μετά τού άνθρωπου εκείνου αέρα. 

— Είπετε μάλλον τού κακούργου εκείνου. 

'Εξαπέστειλεν ύμϊν άργυρώνητον φαρμακεύτρι-

«ν, ής αι ενδείξεις τού εγκλήματος παράκεινται 

εκεϊ εισέτι. . .άν δ' ήμην βέβαιος περί τής υμε

τέρας επιδοκιμασίας, θά μετέβαινον νά παραδώ-

'σωτή δικαιοσύνη τδ πρό τίνος εξελθόν εντεύθεν 

άτιμον πλάσμα. 

— Πρδς τί τάχα; ει μέν ε ί ν α ι δηλητήριον 

τδ έγχυθέν, αυτή θ άποθάνη έξ αυτού* εί δ ό 

Φρεδδκ είναι ό συνένοχος της, ελέω πρδς τήν 

Μαγδαληνήν φερόμενος, δέν θά τδν καταγγεϋω. 

Ας ζήση βδελυσσόμενος ύπδ τού κ. Μωγάρ και 

περιφρονούμενος ύπδ τής θυγατρός του. Αφίνω 

αυτόν έν ταϊ; ίδίαις αυτού τύψεσι. θ άπέλ-

θωμεν όμού, φίλε ρου, Ιξω δέ τήν γενναιότητα 

νά μή έπανίδω τήν Μαγδαληνήν πρδ τής ανα

χωρήσεως μου. Αρκούσα έσεται αυτή ή π λ η 

ροφορία τής ύπ έμ^ύ ληφθείσης αποφάσεως. 

— Δι επιστολής, ήν μέλλετε νά τή γρά-

— Ο χ ι , διότι δέν θά ήδυνάμην νά εκφρά

σω δ,τι αισθάνομαι. Αλλον τινά θά επιφορ

τίσω. 

— Αλλον τινά; Αν διανοήσθε ν άναθέσητε 

έπ' έμέ τήν έκπλήρωσιν τής τοιαύτης λεπτής 

εντολής, θ'αναγκασθώ ν ΐποπ/ιηθώ, δ.ότι οέν 

είμαι ό κατάλληλος μεσάζων, ο>ς άγνοών τήν 

τέχνην τών διευθετήσεων. Λλλ ισως / σύζυ

γος μου θά ήδύνατο... 

— θά ειχον πλήρη πεποίθησιν έπ' αυτής, 

αλλά μόνον φοβούμαι μή τυχόν παρασυρθή και 

συνηγορήση υπέρ τής υποθέσεως μου ..ύπερ ής 

δέν θέλω νά φανώ καθικετεύων. θ ' αποταθώ προς 

ενα τών αντιπάλων μου . . .τον μόνον ένοιαφε-

ρόμενον εις τήν άπέλευσίν μου και τδν μόνον, 

δν ύπολήπτομαι. 

— Τίς ούτος; 

— Ό κ. Γούης Βωτρού. 

— Ο άντεραστής σας; 'Εκεϊνος, δν ή σύ

ζυγος σας προτιμίχ υμών; Κατά συνέπειαν, ό 

εχθρός σας; 

— Εχθρό; δμως ευθύς, δστις θά κατανόηση 

τδ νόημα τού διαβήματος μου, και όστις δέν 

θά καταχρασθή αυτού. 

— Προσέξατε!.. .τδ τοιούτον είναι κινδυ-

νώδες. 

— Οχ ι > καθότι ό κ. Βωτρού, δπως άποσυρ· 

θή, δέν άνέμεινε τήν άπόρνσίν μου. Εδοτό 

μοι τδ παράδείγυα τής αύταπαρνήσεως, και 

τούτο έπραξεν άνευ ύστε-,οβ'.υλία:. Κατ ουδέν 

έχω νά τδν μεμφθώ. Εμέ μέν δέ/ έγνώριζε, 

τήν δέ Μαγδαληνή·/ ΰπέθ&τι χήρα·/ Οθεν ήδύ-
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νατο νά έράται αυτής, χωρίς νά παύση ών ευθύς 
άνήρ. Οταν όέ μ άκούση λέγοντα αύτφ: — Α 
πέρχομαι 1 ΰμείς δέ κομίσατε τήν είδησιν ταύ-
την τφ κ. κόμητι Μωγάρ. Εάν έξελεξάμην 
υμάς δπως τώ τήν άνακοΐνώσητε, είναι διότι 
τρέφω πίστιν έπί τής τιμής σας, εΐι/αι διότι 
κρίνω υμάς άνίκανον νά διαπράξητε ποταπόν 
έργον. Ευελπιστώ ότι θά τηρήσητε τον προς τον 
θεΐόν σας δοθέντα λόγον, και ότι θά προσπαθή
σατε νά λησμονηθήτε ύπ εκείνης, ήτ ι : σάς ή -
γάπησε. Πιστεύσατε δ' δτι και έγώ θά τηρήσω 
τον έμόν, και ότι θ απέλθω νά καταλύσω τον 
βίον μακράν εκείνης, ήτις δέν μ αγαπά; πλέον. 
— Αφού τφ εϊπωτα^τα πάντα, ό κ. Βωτρού δέν 
θ' άποποιηθή νά έπαναλάβη τους λόγους μου 
προς τόν κ Μωγάρ, ομνύω δ ΰμϊν δτι ό κ. 
Βωτρού θ' άπελθε, νά φονευθή εις Αφρικήν, 
ένφ έγώ θά παύω τού ζήν έν Μεξικψ. 

— Ναι, έψιθύρισεν ό σύζυγος τής μετανο
ούσης Αεωνίας, πιστεύω δτι είναι γενναιόφρων. 
Ουδέποτε έθεώρ^σα αυτόν όμοιο ν προς τούς πε -
ριστοιχούντας αυτόν καλλωπιστάς. Και ό θεϊός 
του ώσαύτω; είναι γενναιόφρων. "Αλλ ε/τού-
τοις...έάν ήμην εις τήν θέσιν σα«, αγνοώ αν θά 
εΐ'/ον τό θάρρος νά τόν ίδω. 

— Πολλώ ήττον θά δεήση προς τούτο, ή εις 
τό νά έπανίδω τήν Μαγδαληνήν, άπήντησεν ό 
'Εστελάν. Ενχο ήδη αποφασίσει - δπως δέ μή 
περιδέσω εις πεφασμόν μεταβολής τής αποφά
σεως μου ταύτης, θά παρουσιασθώ άναποφεύκτως 
σήμερον παρά τω κ. Βωτροϋ. Αυριον θ ανήκω 
ολοσχερώς εις έμαυτόν, ουδέν δ' εις τό εξής τό 
κωλύσόν με άπό τού ν απέλθω μεθ υμών. 

— Τότε έπιόοκιαάζω υμάς, άνέκραξεν ό κ. 
Διαμαντής, θά παρεμβάλυ>μεν τόν Ωκεανόν μ ε 
ταξύ υμών και τών τοσαύτα δεινά επενεγκόντων 
ύμϊν ανθρώπων . . Ελπίζω δ ότι δέν θά μετα-
μεληθήτε άποτινάσσων τόν κονιορτόν τών υπο
δημάτων υμών έπί τού αρχαίου κόσμου. Πάσα 
οδός άγει προς τήν εύτυχίαν. Ισως ΰμεΐς κα 
ταφθάσετε αυτήν διά τής διεξοδικωτέρας. 

(ακολουθεί.) 

— - « Ι · Ο !<·=·— • 

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ν Ο Σ Ε Ν Π Ε Τ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ι 

Ό αυτοκράτωρ Νικόλαος, επανερχόμενος 
πρω'ίαν τινά εξ επισκέψεως πρές μίαν τών θυ
γατέρων του, παρετήρησεν εις τήν πύλην του 
μεγάρου νεα/ίαν ίστάμενον και κρατούντα έπί 
τών χειλέων άνημμένον σιγάρον. Σημειωτέον 
δ δτι ό Τσάρος ούτος δέν ήδύνατο ν άνεχθή 
τήν οσμή ν τού καπνού. 

— Εστέ ξένος, κύριε; λέγει αύτφ. 
— Μάλιστα, στρατηγέ μου, άπήντησεν ό 

νέηλυς, άφίχθην τήν πρωίαν ταύτην έκ Πα
ρισίων. 

— Τότε λοιπόν αγνοείτε ότι απαγορεύεται 
τό κάπνισμα εις τάς οδούς τής Πετρουπόλεως. 
Σάς ειδοποιώ περί τού τοιούτου, ίνα σάς απαλ
λάξω άπό δυσάρεστα. 

— Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. 

Και αμέσως ό παρισινός έρριψε τό σιγάρον 
του. 

Α λ λ ' άπηγορευμένου όντος τού καπνίσματος, 
ούχ ήττον αυστηρώς άπηγορεύετο και ή προς 
τόν αυτοκράτορα άπότασις τού λόγου. Οθεν μό 
λις άπίλθόντος τούτου, δύο αστυνομικοί κλητή
ρες έφορμήσαντες συνέλαβον τόν ξένον και τόν 
έσυρον εις τόν πλησιέστερον σταΟμόν, ένθα πα
ρέμεινε μέχρι τής δεκάτης εσπερινής ώρας εν 
συναναστροφή τών κατά τήν νύκτα έκείνην συλ
ληφθέντων κλεπτών και μέθυσων. 

Οτε ο επιθεωρητής ήρωτησεν αυτόν, αφη-
γήθη απλώς τό συμβάν, δτι δηλαδή στρατηγός 
τις διερχόμενος συνεβούλευσεν αύτψ νά ρίψ-} 
τό σιγάρον του, δπερ και έπροθυμήθη νά πράξη. 

— Και ήγνοεΐτε τίς ήν ό στρατηγός ε 
κείνος; 

— "Ολοσχερώς. 

Ό επιθεωρητής διέταξεν αμέσως τού Γάλλου 
τήν άπόλυσιν, και συντάξας απέστειλε παρα
χρήμα τήν εκθεσίν του προς, τόν άρχηγόν τού 
Γ . τμήματος. Ούτος δέ σκεφθείς δτι δυνατόν ή 
παοανόησίί αύτη νά τψ έπιφέρη δυσάρεστα, ότι 
ό Γάλλος θ' άνεφέρετο εις τήν οίκείαν πρεσβει
ών, και δτι τέλος ή ΰπόθεσις θά έπανέπιπτεν 
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έπ αυτού, απεφάσισε ν ' άνενεγκη κατ' ευθείαν 
προς τόν Νικόλαιν τά τού συμβάματος. 

Ό αυτοκράτωρ έφάνη δυσηρεστημένος. 

— Μετάβητε νά ζητήσητε τόν ξένον εκεί
νον, είπε, διότι θέλω νά τφ εκφράσω αυτοπρο
σώπως τήν λύπην μου έπί τή ένεκεν έμού προσ-
γενομένη αύτφ ύβρει. 

Όπόταν άνήρ έν στολή ήλθε νά τόν ζητήση 
εις τό ξενοδοχεΐον, διείδε πάραυτα τήν Σ ι β η -
ρίαν, και ήρξατο πικρώς μεταμελούμενος επί 
τή συλληφθείση ιδέα, τού νά θελήση δηλαδή 
νά γνωρίση έκ τού σύνεγγυς τήν τού Βορρά αύ-
τοκρατορίαν Μόλις εις εαυτόν συνήλθεν, άφού 
ό Νικόλαος τω εξήγησε τήν παρανόησιν, ής έ . 
γένετο θύμα. 

— Λησμονήσατε τό μικρόν τοΰτο δυσάρε-
στον, προσέθετο ό Τσάρος, £ν δέ θά διέλθητε 
χρόνον τινά έν Ρωσσία, μεγάλη δι έμέ έσεται 
ευαρέσκεια ν ' αποδείξω ύμϊν ότι δέν είμεθα το
σούτον άγριοι, όσον φαινόμεθα. 

— Αφού και ή "Υμετέρα Μεγαλειότης μ ' έν-
θαορύνη, άπήντησεν ό Γάλλος, μέλλω ν απο
τείνω παράκλησιν... 

— Οποίαν; 

— Αν μέ συναντήσητε άλλοτε καθ όδόν, 
μ ή π λ έ ο ν μ έ χ α ι ρ ε τ ά τ ε . 

( Εκ τού γαλλικού.) Γ . Μ. Κ . 

ΆγγΛιχί) ά,ηχτιχότης.— Κατά τήν νύκτα 
τής 1 2 προς τήν 1 3 λήξαντος Δεκεμβρίου ε 
κλάπησαν εκατόν τριάκοντα κάνιστρα παλαιών 
εκλεκτών οίνων έκ τών υπογείων τού πύργου 
Μάουντ-Στ^ούαρτ, ανήκοντος τψ λόρδω Λονδον-
δερρή, άντιβασιλεϊ τής Ιρλανδίας. 

Ο ευγενής λόρδος έδημοσίευσε τήν έπομένην 
δηλοποίησιν διά τών αγγλικών εφημερίδων: 

« Υποθέτω ότι οί κύριοι κλέπται και οί κλε
πταποδόχοι αυτών άγνοούσι τήν άξίαν τών 
κλαπέντων οίνων. Πάντες οί οίνοι εκείνοι μοί 
εδόθησαν ύπό ηγεμόνων, είσί δ' επάξιοι νά πο-
θώσιν ύπό αυτοκρατόρων. Υπόσχομαι λοιπόν 
έπί τής τιμής νά μή καταδιώξω τινά, και νά 
πληρώσω διά πάσαν φιάλην επιστραφεϊσάν μοι 
άνέπαφον τό ποσόν μιάς χρυσής γκινέας. Αφού 
πρόκηται νά πωλήσωσι τούς οίνους μου, δύναν
ται άριστα νά μέ προτιμήσωσι!» 

Μέχρις ώρας όμως ή ευγενής αύτη δήλωσις 
ουδέν παρήγαγεν αποτέλεσμα. 

Χ 
Βασιλικός σωτήρ — Α ί άγγλικαί εφημερί

δες άναγράφουσιν δτι, έπί τή ευκαιρία τής πεν -
νηκονταετηρίδος τής άνάσσης Βικτωρίας, πρό
κειται νά έορτασ&ή καί τις ταπεινός όγδοηκον-
τούτης γέρων, ό'στις έσωσε τήν ζωήν τής 
βασιλίσσης, ότε ουτη ήγε διετή μόνον ήλικίαν. 

Ή βασιλόπαις, συνοδευομένη ύπό τής παι
δαγωγού αυτής, διήρχετο έφ αμάξης μίαν τών 
οδών τού Λονδίνου, δτε αίφνης ανετράπη το 
όχημα. Στρατιώτης ονόματι Μολόνεης εδέχθη 
τό θυγάτριον εντός τών βραχιόνων του, άπαλ-
λάττων ούτως αυτό τής έπί τού λιθόστρωτου 
καταπτώσεως· αλλ αυτός οδτος ό σωτήρ ε π λ ή -
γη καιρίως υπό τών τροχών τής αμάξης. Τότε 
δ ένεκα τής γενναίας ταύτης πράξεως του έλα-
β·ν έκ μέρους τής δουκίσσης τού Κέντ, μητρός 
τής παιδίσχης, άμοιβήν έκ μιάς λίρας Στερ
λίνας! 

Βραδύτερον, μετά τήν λήξιν τής στρατιωτι
κής θητείας του, ό Μολόνεης ευρέθη έν τή εσχά
τη ένδεια, συνεπεία τής οποίας έζήτησεν έπα. 
νειλημμένως άρωγήν παρά τής βασιλίσσης, 
ύπομιμνήσκων αυτή δτι έσωσε* άλλοτε τήν 
ζωήν της. 

Επί μακρόν αί έπιστολαί αυτού έμειναν ανευ 
απαντήσεως, άλλά τέλος ελήφθησαν ύπ' όψιν, 
καί λαμβάνει έπί τού παρόντος δεκαπενθήμερον 
έξ εικοσιπέντε φρ. σύνταξιν, άποστελλομένην 
αύτψ άνωνύμως. 

'Επί ·τή αυτή δέ τής πεντηκονταετηρίδος εύ-
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χαιρία. ή άνασσα Βικτωρία πρόκειται να ίδρυση 
νέον παράσημον, προωρισμένον τοις καλλιτέ-
χναις καΐ συγγραφεύσι. 

Τδ νέον δέ τούτο παράσημον κληθήσεται -

*Tà τάγμα τον Ρόάον». 

Χ 
"Εξοχος àptçixarlç. — Έ ξ Αμερικής, τής 

χώρας ταύτης των θαυμάσιων, και ού πάνυ 
σπανίως και τών απίστευτων, εξικνούνται ήμ ίν 
συ/εχώς αφηγήσεις περί τύπων και χαρακτή
ρων,ους ήμεΐς οί έν τή γηραιά ήπείρω κατοικούν 
τες ήθέλομεν βεβαίως κατατάξει μεταξύ τών 
παραδόξων όντων ή τών παραφρόνων* καΐ έν 
τούτοις έκείσε θαυμάζονται καΐ ύπερθεν τής 
τών θνητών ιλύος έξυψούνται. Τοιούτον τινα 
τύπον περιγράφει αμερικανική έφημερίς έν τώ 
προσώπφ τής Μις Μαίρης Γόρδων Δώφ, ήτις , 
κατά τα γραφόμενα τού έν λόγω φύλλου, κατέ
χε ι τή ν έξοχωτέραν θέσιν τού φύλου της έν τή 
δημοσιογραφία τής ανά τάς Ήνωμ. Πολιτείας 
'Αλαβάμας. Αυτη είναι γνωστή ώς ή «Ποιή 
τρια τών Όρέων» γράφει δ' έν πλείσταις έφη-
μερίσι τής τε άρκτου και τής μεσημβρίας. 
Κατοικούσα δ έπί μονήρους δρους τής κομητείας 
Βλούντ, φέρει στολήν άρχαϊκήν και παράδοξον, 
κρατούσα σύναμα έν τή χειρί πράσινον άλεξ ί -
βροχον* όπισθεν τής θύρας της κείται διαρκώς 
χαραβίνα γεμισμένη και έτο ίμη , δπως χρήται 
αυτής προς ιδίαν ύπεράσπισιν κατά τών τυχόν 
παρουσιασθησομένων αδόκητων και όχληρών 
επισκεπτών έν τή έρημία. — Ή γυνή αύτη ε 
σ τ ί ν δντως τδ παραδοξότερον πρότυπον τού έν 
ταίς Ήνωμ. Πολιτείαις τής Αμερικής φιλολο
γικού βίου. 

Χ 
Έγθαρρυντιχη στατιστική. — Έπιθυμοο-

σιν οί άναγνώστα' ημών να μάθωσιν όπόσας 
αποφάσεις διαζυγίων έξήνεγκον έν μιόρ καΐ μόνη 
ήμερα, τή 1 3 παρελθόντος Δεκεμβρίου, τα επτά 
αστικά τμήματα τού Εφετείου τών Παρισίων", 

Αύται άνήλθον, Κύριοι, εις τριακοσίας τριά
κοντα. 

'Ανέγνωτε καλώς; Τριακόσιαι τριάκοντα α
ποφάσεις διαζυγίων! 

Οί Παρ ισινοι πολϊται έπετέλουν τήν οίκογε-
νειακήν αυτών έκκαθάρισιν κατά τήν λήξιν τού 
έτους. 

Ιδού αληθής πρόοδος! Ιδού σύσφιγξις οικο
γενειακών δεσμών! 

Χ 
Σημειώσεις έν λευκώματι: 

— Ή γυνή προσομοιάζει τώ στρατώ' ά* 
πόλλυται άμα ώς ôèν έχει έφεδρείαν. 

— Ύπάρχουσι πρώτα μαθήματα τής πείρας 
ώς τάς πρώτας ημών λεύκας τρίχας, αςτινας δέν 
θέλομεν να τηρήσωμεν. 

Χ 
Θρησχίντιχή στατιστική — Ύπάρχουσιν 

έν Βερολίνω 1,-1 4 5 , 5 2 0 διαμαρτυρόμενοι, 
9 0 , 4 6 2 καθολικοί, 7,.899 χριστιανοί διαφό
ρων δογμάτων, 64 ,355 ΐσραηλίται [πλείονες 
δηλονότι τών ανά πάσαν τήν Γαλλίαν κατοι-
κούντων], 1051 άθεοι, 20 βουδιστα'ι [πάντες 
άνδρες], 1 5 μωαμεθανοί, ών μία γυνή, 1 6 σίν-
λο'ϊσταί (πάντες άνδρες), 2 Ιάπωνες και 5 Ια-
πωνίδες ανήκοντες τή θρησκεία τού Κομφυκίου, 
και 3 είδωλολάτραι. 

Αν δύναται τις, άς είπη νύνδτι ή πόλις αύτη 
στερείται θρησκείας! 

Χ 
Στρατιωτικά πιρίιργα.—Τδ έπί τών στρα

τιωτικών γερμανικδν ύπουργεΐον έξεπόνησεν 
εσχάτως περίεργον μελέτην, περί τής πορείας 
τούτέστι τών στρατιωτών παρά τοις διαφόροις 
στρστοΐς τής Ευρώπης. 

'Εκ τής μελέτης ταύτης εξάγεται δτι τδ 
μήκος εκάστου βήματος τού μέν ρώσσου στρα
τιώτου είναι 71 έκατοστομέτρων, τού δέ γερ
μανού 8 0 , και τού γάλλου, αυστριακού, βέλγου, 
έλβετού και σουηδού άνά 7 5 . 

Ίταλδς στρατιώτης εκτελεί έντδς λεπτού τής 
ώρας 1 20 βηματισμούς, γάλλος 1 1 2 εως 116 , 
γερμανός Η 5, αυστριακός 1 1 8 , βέλγος 110 . 
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Ίταλικδν σύνταγμα διατρέχει κατά μέσον 

ορον 90 μέτρα κατάλεπτδν, γερμανικδν δέ 89 y 

γαλλιχδν 8 6 , και άγγλικδν 88 μέτρα. 

Χ 

Από πολλών μηνών οί καραβινοφόροι μ α -
ταίως ήρεύνων πάντα τά καταγώγια της 
Νεαπόλεως, δπως άνακαλύψωσι βοσκόν τινα 
ονόματι Πασχάλην Πίκκολον, δστις κατηγορεϊ-
τοέπίφόνω. Πρό τίνων ήμερων οί άνθρωποι 
τής εξουσίας έμαθον τέλος δτι ó ΙΙασχάλης Πίκ-
χολος εΐργάζετο ώ; κτίστης έν τινι οικία έν 
VlCO-Pergola και άμέτως δύο έξ αυτών μ ε 
τέβησαν εις τήν ύποδειχθείσαν αύτοΐς οίκίαν 
χαί εύρον πράγματι τδν Πασχάλην εργαζόμενον. 
Ό άνθρωπος ούτος ήτο ισχνός, αγένειος, η λ ί 
θιος τδ έξωτερικδν, έφαίνετο δέ ηλικίας τριά
κοντα ετών. 

— "Ονομάζεσαι Πασχάλης Πίκκολος, δέν 
ílv' αληθές; ήοώτησαν αυτόν οί καραβινοφόροι. 

Ό εργάτης ύψωσε τήν άσβεστωμένην κεφα
λήν του, παρετήρησε μετά δέους τους καραβινο-
φόρους και απήντησε μετα τόνου παραοο,ου: 

— Μάλιστα, κύριοι, δ.ομάζομαι Πασχάλης 
Πίκκολος. 

Τότε οί καραβινοφόροι έπέταξαν αύτώ νά τούς 
ίχολουθήση εις τδν στρατώνα. 

Ό Πασχάλης ούδεμίαν προέβαλεν άντίστα-
σιν και χειροπέδας φέρων άπήχθη εις τδν 
οτρατώνα. 

Εκεί έξηγήθη αύτώ δτι κατηγορείται επί 
φόνφ, δτι κατεδικάσθη ίιπδ τού δικαστηρίου, 
?τι από πολλού αναζητείται ΰπδ τής αστυνο
μίας και δτι δέον νύν νά ύποστη τήν ποινήν 
του, ήτοι εικοσαετή δεσμά. 

Ο τάλας εργάτης έγένετο κάτωχρος και ή ρ -
ξατο τρέμων. 

— · 'Απατάσθε, κύριοι, είπε κλαίων ώς παι-
δίον* δέν είμαι έγώ ó Πίκκολος, δν ζητείτε. 

— Αποδείξεις, έχεις αποδείξεις; 
— Βεβαίως έχω. " Ο περί ού ó λόγος Π α 

σχάλης Πίκκολος είναι άνήρ" δέν έχει ούτω; 
— Αναμφιβόλως είναι άνήρ. 
— Αί ! λοιπόν, κύριοι, έγώ δέν είμαι άνήρ. 
Οί καραβινοφόροι ενευσαν προς αλλήλους* 

ένόμισαν δτι ό κατάδικος ήτο φρενοβλαβής. 
— Υπήρξα πάντοτε κτίστης, ουδέποτε β ο 

σκός* είπεν ό Πασχάλης. Εκ μικράς μου δε 
ηλικίας φέρω ανδρικά ενδύματα. 

Οί καοαβινοφόροι ΐσταντο έκπληκτοι. 
— Όνομάζομαι Πασχαλινά Πίκκολο, δέν 

είναι δέ νύν ή πρώτη φορά, καθ ήν συλλαμβά
νομαι έ'νεκα τού ονόματος μου. Και πρδ δέκα 
ετών συνελήφθην ώς φυγόστρατος άντί ενός 
Πασχάλου Πίκκολο, άπελύθην όμως αμέσως α
φού μαία προσκληθείσα μ έξήτασε και μ εύρε 
Πασχαλίναν. 

Τούτ'αυτό έγένετο και νύν και οί καραβινο

φόροι απέλυσαν αυτήν, αφού δμως τή συνέστη

σαν αυστηρώς νά έ.ούηται δπως αί λοιτται γυ

ναίκες τής Ι ταλ ίας . 

Χ 

'Εν Αλεξανδρόυπάλει τής Ρωσσίας έγένετο 
ή επομένη σκη»ή. Τήν 15 παρελθόντος μηνός 
δημόσιος τις υπάλληλος ό κ. Κορολιέφ έπιστρέ-
ψας είς τήν οίκίαν του, συνήντησεν έν αύ:ή τδν 
μνηστήρα τής κόρης του, καθήμενον πλησίον 
της έν άνοικείω θέσει. Ό κ. Κορολιέφ έκτος 
εαυτού έρρίφθη κατά τού μνηστήρος και τδν ε-
φόνευσε, μεθ' δ έρρίφθη κατά τής θυγατρός του 
και έφόνευσεν αυτήν μανιώδης δ ήρςατο περι-
τρέχων τά δωμάτια μέ τήν μάχαιραν αίμοστά-
ζουσαν και ζητών τήν μητέρα, ήτις δέν επετή-
ρει τήν διαγωγήν τής κόρης, ίνα σφάξη και 
αυτήν. Είδοποιηθέντες δμως οί γείτονες έτρεξαν 
είς τήν οίκίαν και συνέλα^ον αυτόν. 

Χ 
1Ή μεταβολή του αναστήματος- — Ο λ ί γ ι -

στοιγινώσκουσιν δτι ό έν ηλικία άνθρωπος εινε 
τήν έσπέραν υψηλότερος ή τήν πρωίαν, και 
δμως τούτο είναι επιστημονικώς άποδεδειγμέ-
νον. Κατά τήν τελευταίαν σύνοδον τών Γερμα
νών χειρουργών ό έκ Ρόστοκ ιατρός Μέρκελ 
άνέγνωσε πραγματεία·· περί παρατηρήσεων γε -
νομένων επί καταμετρήσεων τού ανθρωπίνου 
σώματος. Ό ιατρός ούτος καταμετρήσας εαυτόν 
πρώτον παρετήρησεν δ;ι τήν πρωίαν έξηπλωμέ-
νος έπί τής κλίνης ήτο πέντε ύφεκατόμετρα 
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υψηλότερος ή την έσπέραν ιστάμενος όρθιος. 
Ή διαφορά αύτη προέρχεται χατα μέγα μέρος 
έκ της πιέσεως τού βάρους τού σώματος επί τών 
άρμογών τών άρθρων έν μόνη τή αρθρώσει τών 
οστών τού γόνατος ή διαφορά είναι ύποχιλιομέ-
τρου' έν δέ τοις άστραγάλοις και τοις οστοΐς 
τών ρηριυν γ, διαφορά φθάνει εις Ιν ύφεκατό-
μετρον. 

Χ 
Εν Συρία γίγνεται μεγάλη κατάχρησις τού 

ναργιλέ. τού προϊόντος της τουρκικής β ι ο μ η 
χανίας, κατάχρησις κινήσασα την προσοχήν 
Γάλλου ιατρού Βρουν, επιληφθέντος μελέτης 
τινός επί τών καταχρωμένων τψ μηχανήματι 
τούτω. Οί πλείστοι τούτων τάχιστα προσβάλ
λονται έκ πνευμονικού εμφυσήματος καίχρονίας 
βρογχίτιδος, αποδιδόμενων βεβαίως εις τδν ναρ
γιλέ. Και δικαίως ή δια τού στόματος εισπνοή 
δέν επαρκεί να νικήση τήν άντίστασιν τού έν 
τώ δοχείφ αέρος, ανάγκη επομένως να έργα-
σθώσι μετά δυνάμεως οί είσπνευστικοί μύς ό 
πως ύποχωρή ή άντίστασις τής στήλης τού 
ύδατος, ούτω δέ διατείνονται αΐ πνευμονικαί 
κυψελίδες και σύν τφ χρόνω ερεθίζονται και 
τοιουτοτρόπως παράγονται τα εμφυσήματα και 
αί χρόνιχι βρογχίτιδες. 

ι . I Î I I ιι will Ii — "• 

Π&ς jtfintt rà μηαχηοίζψαΐ rte 
τούς φΙΛονς • 

Προτίμα ολίγους να έχης φίλους και να δ-
νομάζησαι άφιλος και άκοινώνητος, παρά πολ
λούς έχων, να ζής βίον κακδν, βιαζόμενος να 
συμμορφώσαι προς τα ήθη εκείνων, άπερ είναι 
εναντία πρδς τα σα, και να έξομοιοϊς σεαυτδν 
προς εκείνους. Μηδέ νόμιζε δτι άπδ το πλήθος 
τών φίλων προκύπτει είς σέ πολλή βοήθεια. 
Διότι, δταν παρά πολλών ύπηρετήσαι, θέλεις 
εύρεθή είς τήν ανάγκην να υπηρέτης πολλούς. 

Τήν τής φιλίας κτήσιν μή ζήτει δια σκο
πούς ωφελείας - διότι τούτο είναι τών καπήλων 
ίδιον. 

Τήν τών σοφών και νουνεχών ανδρών φιλία» 
μέ πάντα τρόπον επιδίωκε· ουχί δέ τών πλου
σίων και φιλήδονων. Διότι παρά τούτων μεν 
ελπίζεις νά ώφεληθής χρηματικώς, παρ' εκεί
νων δέ μέλλεις κατά τήν αρετή ν νά προοδεύσης, 

Αί ύπερβολικαί φιλίαι υπερβολικά; ενίοτε 
τίκτουσιν έχθρας, Όθεν φίλει μετρίως, ίνα είνε 
ή φιλία σταθερά. 

Αχάριστος άνθρωπος κρίνεται εκείνος, δστις, 
οταν μέν έλπ ίζη νά τύχη ευεργεσίας τίνος, υ 
πάκουε", και περιποιείται τδν φίλον' αφού δέ α
πόλαυση τού ποθούμενου, περιφρονεί αυτόν. 

Πρδς πάντας έν γένει -ούς ανθρώπους έσβ 
χρηστδς, πρδς ούδένα κολακευτικός - είς ολίγους 
οικείος, πρός πάντας ίσος. 

ΠιρΙ τήςέν ταϊς σνγ*ναστροφΛϊς ίύταξίας-

Εν ταις συναναστροφαϊς, δ,τι άν μέλλι^ς 
νά πράττης, πράττε χαίρων και μέ πρόσωπον 
φα ιδρό ν . 

Πολύ άτοπον είναι χασμώμενος νά τανύης 
ατάκτως τάς χείρας και τδ σώμα σου ενώπιον 
άλλων. 

Εάν ποτε γείνη χρεία νά βήξης είτε ν» 
πτερνισθής, πράττε τούτο μετά πολλής προσο
χ ή ς , μή τυχδν ή όρμή τού σιέλου σου βρέξ$ 
τούς παρακαθημένους. 

Διά πολλούς δέ λόγους άπεχε άπδ τού νά 
πτύης άπδ τών παραθύρων τής οικίας. 

Αν ποτέ φανερά επί παρουσία πολλών άνα-
γινώσκηταί τι, τής έσχατης είνε θρασύτητος, 
πριν ή έρωτηθής, νά λέγης τήν γνώμην σου, 
έπαινών ή μεμφόμενος. 

(Έκ τής Χρηστοηθείας Α . Βυζαντίου.) 

Ό νεανίας Φαταούλας παρουσιάζεται αίφνης 
τοις φίλοις του μετά νέου και στιλπνότατου 
πίλου. 
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— Κάτι; πάλιν είς έξοδα έμβήκες μέ τδν 

νέον αύτδν π ίλον; 

— Αί ! φίλοι μου, τ ι ν ά κάμω; ώφειλον να 

υποστώ τήν θυσίαν τής αγοράς του, δια νά μή 

μ έκλ&μβάνη ό κόσμος ώς κανένα άξυπόλυτον. 

Χ 
Ανθρωπος τις κατέπεσε τυχαίως έκ τού δευτέρου 

ορόφου έπί τού πεζοδρομίου. Κατά σπανίαν δέ 

σύμπτωσιν ουδέν παθών σπουδαΐον, ήγέρθη α 

μέσως και έφερε μετά ζωηρότητος τήν χείρα 

έπί τού φορέματος του. 

— Εκεί έπληγώθητε; τδν ήρώτησε μετ 

ενδιαφέροντος εις τών προσδραμόντων. 

— 'Ώ! δχι . .άλλα μόνον έτρόμαξα μή έ-

σπασεν ή πίπα μου! 

Χ 
Έ ν τφ πταισματοδικείω. 
— Φαίνεται, λέγει ό πρόεδρος πρδς τδν ε 

νώπιον του προσαχθέντα λωποδύτην, δτι με 
τέρχεσαι τήν κλοπήν έπί εκτενούς κλίμακος. 

— Εγώ; ποτέ μου δέν κάμνω τέτοια 
πράγματα. 'Οτανθάέμβω είς κανένα σπήτι, 
πάντοτε αναβαίνω άπδ τήν μεγάλη σκάλα. 

Χ 
— Δέν είναι αληθές, φίλτατε, έλεγε ν εα 

ρά γυνή τφ καπνίζοντι συζύγω της, δτι ύπάρ-
χουσιν άνδρες ουδέποτε έξαπατήσαντες τάς 
συζύγους των; 

— Βεβαιότατα! 
— Και έγνώρισας βεβαίως τοιούτον τινα; 

— Ναι, έγνώρισα ενα. 

— Είναι πολύς καιρός; 
— Ω! ναί" ήτο πριν συζευχθώμεν ακόμη. 

Χ 
Συντάκτης επαρχιακής εφημερίδος έδημοσί -

ευσεν έν ένί τών φύλλων του τήν άκόλουθον εΐ— 

δοποίησιν 

«Αγοράσας παρά τίνος οίνοπώλου ενταύθα 
φιάλην ερυθρού οίνου, και ένεργήσας τήν ανά -
λυσιν αυτού, έξήγαγον δτι περιέχει διάφορα 
συστατικά, πλήν ουδέν ίχνος έχχύματος στα

φυλής. Αν ό τοσούτω κακοήθως άπατήσας με 
οΐνοπώλης δέν μοι πέμψη εντός 24 ωρών φιά-
λην γνησίου οίνου, θά δημοσιεύσω τ' όνομα κα·. 
τήν διεύθυνσίν του,πρδς γνώσιν τού κοινού.» 

Πρδ τής λήξεως τής αυτής ημέρας έλαβε 
παρά είκοσι και τριών οίνοπωλών ισαρίθμους 
φιάλας ώς δώρον, πρδς κατασίγασιν τής άγα-
νακτήσεώς του και άποσόβησιν τής απειλής. 

Χ 
Έπαϊτις λέγει πρδς παροδίτην: 

— Ελεήσατε με, κύριε... Ε ίμαι μητέρα 

δώδεκα ορφανών. 
— Και τίνα ήλικίαν έχει τδ μεγαλείτερον; 

— Κοντεύει νά κλείση τά δύο χρόνια. 

Χ 

Συνδιάλεξις δύο νεανιών. 
— Έ γ ώ , φίλε μου, ποτέ δέν έκύτταξα τήν 

ώραν, δταν εύρισκόμην μέ Κυρίας. 

— Διάβολε! δέν σ έγνώριζα τοσούτψ ίπ 

πο τ ικόν! 

— Δέν είναι τούτο, αγαπητέ, αλλά διότι 

δέν ειχον ποτέ ώρολόγιον. 

Χ 

Ενώπιον αστυνομικού δικαστηρίου τών Πα

ρισίων. 

— Κατηγορείσαι έπί επαιτεία. 
Αδύνατον" έγώ τραγουδώ, δέν ζητιανεύω. 

— Και δμως σέ είδον νά τείνης τήν χείρα. 
Μά θέλετε λοιπόν νά τραγουδώ δίχως 

χειρονομίαις; Αύτδ αντιβαίνει εις τούς κανόνας 

τής φδικής! 

Χ 
Ό κ. Ζαχαρίας δέν άγαπ^ ποσώς τδ θέατρον, 

ενώ ή σύζυγος του τρελλαίνεται διά τά θεάμα

τα. Ήμέραν τινά, καθ ή ν πλέον τού συνήθους 

παρεκίνει αύτδν πρδς τούτο-

— Μέ τοιούτον ώραΐον καιρόν, τή λέγει 

ούτος, θέλεις νά ύπάγωμεν νά φυλακισθώμεν; 

Ποτέ! ουδέποτε! 
Τήν έπιούσαν, βροχεράς ούσης τής εσπέρας, 
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ή σύμβιος επαναλαμβάνει τήν αίτησιν Ό δε 
σύζυγος διαμαρτυρόμενος εκ νέου τή λέγει: 

— Να έξέλθωμεν μέ τοιούτον διαβολόκαιρον! 
Ω! καλλίτεοα θάνατος! 

Χ 
— ϊ ε βλέπω άνήσυχον. Μήπως ε ί ν α ι είς 

χίνόυνον ή πενθερά σου: 
— Ο χ ι ακόμη ..και αρχίζω να φοβώμαι, 

διότι ό ιατρός εύρήκε σήμερον ό'τι ήλαττώθη 
Suo βαθμούς ό πυρετός της ! . . . 

Είς τόγ ήρωα 

Λ , Πετροπουλάκην 

Δεν έπεσες στα σύνορα, δέν έπεσες, γενναίε. . . . 
Δέν σ' έκλαυσαν όπλϊταί σου, σέ έκλαυσαν αί 

[γραϊαι. . . 
'Τπήρξας ατυχής και σύ. καθώς και ό Κανάρης! 
Τον θάνατον είς συμπλοκήν, είς μάχην δέν 

[έχάρης! 
Κ εκείνος επεθύμησεν ώς τάφον του τό κύμα, 
Αλλ ' όμως έπεσ' έν ξηρό; συνυπουργών του θύμα! 
Ναί., .δμως τό καλό σπαθί δέν χάνει τήν άξίαν 
Αν δέν έθραύσθ' είς συμπλοκήν ή είς μονομα-

[χίαν. 
Ούτω και σύ της Μάνης μας, μεγάλε πατριώτα, 
Και της Ελλάδος ευτολμε, γενναίε στρατιώτα, 
Δέν χάνεις τήν άξίαν σου και τόν ήρωϊσμόν σου 
Δια τόν άμαχον αυτόν κατ' οίκον θάνατον σου. 
Βεβαίως δέν σέ έφερον εφ όπλων τεθειμένον 
Οπλΐται φιλοπόλεμοι αίματοκυλισμένον. 
Α λ λ ' όμως σέ συνώδευσεν ή Δόξα είς τό μνήμα, 
Και έδεσε μ άόρατον, άλλ άρρηκτόν τι νήμα 
Τ ' άρχαϊκόν σου όνομα μ εκείνα τού αγώνος. 
Ας παύση ούν ή λύπη μας, ας εύνασθη ό πόνος, 
Και ας γονυπετήσωμεν πρό τού σεπτού νεκρού 

[σου, 
Οί μιμηταί γενόμενοι τού πατριωτισμού σου. 

Έν Αλεξάνδρεια τή 9 Μαρτίου 1 8 8 7 . 

Α . Λ 1 Β Α Θ Η Ν Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ 

Ό τυφλός. 

Τυφλός δέν βλέπω πού πατώ! τό πόδι μου πού 
[βάζω! 

τυφλός ζητιάνος περπατώ 
και τό ψωμάκι σας ζτ,τώ 
ένψ πίκροστενάζω. 

Α χ ! τών ματιών ειν ό καύμός μεγάλος! Λ υ -

[πηθήτε! 

δόστε ψωμί σ' ένα φτωχό! 
αυτό γυρεύω μοναχό 
και μ ή μού τ' άρνηθήτε. 

Έ χ ω παιδιά ό δύσμοιρος! παιδάκια πού πε ι 
νούνε! 

και μέ γυρεύνυνε ψωμί 
κ' είν* ή γυναικά μου χλωμή 
. . . τά πόδια της λιγούνε... 

Πεινούν αυτοί, πεινώ κ' εγώ . . . κρυώνουν και 
[κρυώνω 

χωρίς ψωμιά χωρίς φωλιά 
— τά δυστυχή μου τά παιδιά — 

δέν βλέπω και θυμώνω... 
Νάχης παιδιά και νά πεινούν! . .νάχης παιδιά 

[και δμως. . . 
νά μην 'μπορής καν νά τά δής . . . 
άχ! τέτοιος είν ' αυτός της γής 
πού κατοικούμε νομός!; 

'Λ ίγο ψωμί σ' έ'ναν τυφλό! νά θρέψω τά παιδιά 
[μου! 

διό κάοβουνα κ' ένα ύωυ.ί 
άνθρωποι! μήν άρνήσθε! μ ή ! 
στον κόσμον έδώ χάμου! . . . 

Έν Τραπεζούντι, Γ . Κ. Κ. 

Λύσις τού 16ου αινίγματος. 

Λίθος—πίθος—ψίθος. 

Λύσις του 1 7ου αινίγματος. 

Ψ υ - χ ή . 


