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Ο'. νομάοες Κιρκάσιοι ουδέποτε συνάπτουσι 
γάμον μειά γείτονοί φυλής, αλλά ζητούσι τον 
νυμφίον ή τήν νύμφην εν απομεμακρυσμένοι; 
σκηνωμασιν. Ενεκα τούτου, προς δε καΐ ένεκα 
της συναπτόμενης αγοροπωλησίας της νύμφης, 
τδ τού συνοικεσίου ζήτημα μάλα πολύπλοκον 
καθίσταται. Τό τε άρρεν χα'ι το θήλυ άπ' αυτής 
της ηλικίας των εξ μηνών μέχρι τών 1 6 ετών 
δύνανται νά αΐτηθώσι προς γάμον. Ό πατήρ 
προσκαλεί εις συνέλευσιν τους πλησιεστέίους 
συ/γενεϊ; άρρενα; της οικογενείας του, και εκ
λέγει τον νοημονέστερον και πρεσβύτερον, ίνα 
ένεργήση προς τούτο ώς μεσάζων. Ούτος καθί . 
σταται σπουδαΐον πρόσωπον και συμμετέχει 
πασών τών ενεργειών μέχρι της ημέρας τοϋ γά
μου, καίτοι τούτου τελεσθησομένου ίσως μετά 
παρέλευσιν ικανών ετών. Λαβών τάς οδηγίας 
του πατρός, εάν πρόκηται νά ζήτηση κόρην, 
χα'ι καθορισθέντος αύτώ τοϋ χρηματικού ποσού, 
οπερ δύναται νά προσφέρη διά την άγοράν τής 
εκλεχθησομένης νύμφης, εκκινεί πρέ; την δι-

εύΰυνσιν τή; φυ/ης, έν η εικάζει δτι θά επι
τυχή την άρμοδίαν κόρην. Αφού ο εκεί ποιή-
σηται την εκλογήν, αποτείνει»·, -ρός τον πατέ
ρα τής νεάνιδο; και ζητεί αύτώ τήν χείρα τής 
θυγατρός του. Και εάν μεν γένηται ή προσφορά 
του δεκτή, ό πατήρ οιατάττει νά σφάςωσιν ά-
μνόν προς τιμήν τού ς:νου κα'ι έτοιμασθή 
δείπνος. Εάν δ' δμω; τοιαύτη τις μή οοθή δια
ταγή, ό ξένος πρεσβευτής εννοεί δτι ή προσφορά 
του εστίν απαράδεκτος. 

Επι τής πυρά, έτι όντος τού αμνού, αί δια
πραγματεύσεις προοδεύουσι κα:α βήμα και ορί
ζεται Τετάρτη τις τής εβδομάδος ή ΙΙέμπτη 
ημέρα, (διότι αί δύο αύται ημέρα·, θεωρούνται 
παρά τοις Κιρκασίοις ώς ευοίωνοι), ΐ<α οί αν
τιπρόσωποι τού μνηστήρος ποιήσωνται επί— 
σκεψιν προς τήν φυλήν τής μελλονύμφου, και 
όρισθώσιν αί περαιτέρω λεπτομέρεια ι τού γάμου. 
Κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ό πατήρ τού μ ε λ 
λονύμφου μετά δεκαπέντε φίλων ανδρών παρου
σιάζονται προ; τήν συγγενεύσουσαν φυλήν Πάν
τες ούτοι φέρουσι τάς πολυτιυ,οτέρας στο)άς το>ν 
δεξιούνται δ ΰπδ -ι~ι πατρό; τής νύμφης και 
όδηγοϋ/ται ΰπδ σκηνήν λαμιπρώ; διακεκοσμη-
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μένην. Μέγα ετοιμάζεται ακολούθως -γεύμα, εν 

ψ παρευρίσ/εται ζεύγος (έ; ανδρός καΐ γυναικός) 

αοιδών, έςυμνούντα)ν τά; άρετάς και τά. κάλλη 

τοϋ νυμφίόυ, συγκρινόντων δέ αυτόν πρόςάμ-

φίλβφέ; δένόρον, ύψικάρηνον οόος,ώραΐονϊκπον, 

ταχυπόρον νείμβρρον κ.λ.,π. Περατωθέντος τοϋ 

γεύματοτ, ο'. ςενιζομενοι φέρονται πέριξ του 

σκηνώματος και παρουσιάζονται προς πάντα; 

τους προύχοντας. Γότ· οέ όιεκπεραιοϋται πράγ

ματι ή προξένησι; κα1. ορίζεται το υπέρ -ης 

νύμφης καταβληθησόμενον τίμημα, δπερ υπο

λογίζεται συνήθως ε ί ; 1 0 0 , 7 7 , 6 7 , 4 7 , 37 

η 27 φορβάδας. Αί μέν 1 0 0 τούτων είσί τδ 

δψιοτβν τίμημα, αί δ 27 τδ έλασσον. Οντως 

δέ τό συμφωνηθέν τούτο τίμημα καταβάλλεται 

εις χρήσιμα ζώα, υι? λογ.ζόμενα επί των όρι-

σθεισών φορβ ιδων. Ούτω π. χ . μία κάμηλος 

ισοδυναμεί π ός 5 φορβάδας, ίππος καλλίστου 

γένους πρός 3, είκοσι δέ πρόβατα προ; μίαν 

οορβάδα. 

Εν τ ψ τιμήματι τούτω συμπεριλαμβάνεται 

καί εις χ « ώ ν τεθωρακισμένος, εν πυοοβόλον 

και είς εξησκημένος αετό; δια κυνηγεσίαν, διότι 

οί Κιρκάσιοι ύπεραγαπώσι τήν θήραν της ά ) ώ -

πεκος. Αμα συμφωνηθώ»·, πάντα ταϋτα, τα μέ

λη άπαντα συμμετέχουσι προγεύματος καλου

μένου Τ ι ο υ σ τ ι ο ϋ κ, συνισταμένου δ' έκ 

στήθους προβάτου οπτβϋ κα1. είς μικρά τεμάχια 

κατατετμημένου. Δια τού προγεύματος τούτου 

επικυρούται και καθιεροϋται τδ συμβέλαιον τοϋ 

γάμου. Αμέσως δ' αί νεανίδες προσέρχονται 

και αύται ίνα παραστήσωσι τδ μέρος τοιν έν τή 

τελετή. Ιΐροσφέρουσι πλούσιον γεύμα τοις ξένοις 

και περί -.6 τέλο; κοο,ίζουσΐ; έπι δίσκου πάχος 

και ήπαρ προβάτου μεμιγμένων μετά πεπηγμέ-

νου γάλακτος καΐ ξηρού τυρού. Τδν δίσκον τού

τον φέρουσ·.ν εξ των ρωμαλεωτέρων νεανιών 

προς τδν πρεσβύτερον, Σ ι α ο ύ σ τ η - ενψ δ' 

ούτος κύπτη ϊνα λάββ μικρόν τ ι , νεάνις παρι

στάμενη βυθίζει τδν δάκτυλον έντδς τού μίγμα

τος εκείνου κα'ι προσαλείφει αυτού τδ πρόσωπον. 

Κατ έ'διμον υποτάσσεται καί υποχρεούται λα

βών τδν δίσκον νά προσφέρη είς τδν πλησιέστε

ρων του γέροντα, δν διαδέχεται έτερος καί ούτω;·. 

εφεξής, μεταξύ γελώτων καί ευθυμίας. Οί ά -

λειφθέντες ούτω ζητούσιν ΰδωρ, ίνα καθαρίσωσι 

τδ πρόσωπο; έκ τού λίπους, τδ δέ ύδωρ τοις δ ί 

δεται, αφού πρώτον προσφέρωσι δώρα. Οί φ ι 

λοξενούμενοι τότε εγείρονται, ϊνα άπέλθωσιν, 

αλλ έμπίπτουσιν αύθις εις νέαν τταγίδα, διότι, 

ε»ψ έκάθηντο, αί νεανίδες προσέρραψαν τά φο

ρέματα των έπι τών ταπήτων, προσκεφαλαίων 

καί άλλων αντικειμένων, άστε καθ' ήν στιγμήν 

μέλλουσι νά έγερθασι πρδς άποχώρησιν, ευρί

σκονται εϊ.ε δεδεμένοι, είτε σύρουσιν όπισθεν 

αυτών τδ αντικείμενο;, έφ ου ε σ τ ί ν έρραμένον 

τδ φόρεμα των. Οθεν υποχρεούνται αύθις νά 

προσφέρωσι δώρα πρδς άπελευθέρωσίν των. 

Ενίοτε δμως, έξ έρωτοτροπίας ίσως, αί νεάν.δες 

ουτε 'ό προσφερόμενο·; δώρον στέργονται νά δε-

ώ ι ι ν , άλλ άφίνουσι τδν νεανίαν σύροντα επί 

πολλάς ώρας κατόπιν του τδν τάπητα ή τ ι αλλ.ο, 

πρδς δ έτυχεν έρραμένος. 

Οί 1 5 φίλοι τού μελλονύμφου μετά ταύτα, 

οδηγούνται είς ετέρα; σκηνήν, ένθα λαμβάνουσι 

θέσεις κα'ι κάθηνται. Απέναντι αυτών καθεζά-

μεναι αί νεανίδες, πρ-καλούσιν αυτούς είς σ τ ι -

χουργίαν. ' Η ωραία Κιρκασία νεάνις κέκτηται 

τδ π) εονέκτημα τοϋ στιχουργεί", ε··ώ οι ομό

φυλοι ν:ανίαι άμοιρούσι τούτου. Είς πάν δέ 

στιχουργικδν λάθος αί νεανίδες επιβάλλουσι 

πρόστιμον τοις νεανίαις. Μετά τούτο, προσκα

λούνται ούτοι νά ό^δωσιν, ό δέ ατυχής νεανίας 

ό μή δυνάμενος νά έπιτελέστ) τήν έντολήν τ α ύ -

την καθίσταται τδ σημείον τών επιθέσεων τών 

κορασίδων, περισφιγγουσών αΰτδν, άπωθουσών 

καί καταβασανιζουσών παντοιοτρόπως τδ θύμα 

των 

Τή έπιούση πρωία ό πατήρ τής μνηστής 

προσκαλεί τους 1 5 ξένους του είς συμπόσιον 

άμα δέ τού πατρδς εξελθόντος τής σκηνής, αί 

νεανίδες τίθενται έν γραμμή κατ' άμφοτέραςτά; 

πλευράς τής είσόδ·.υ τής σκηνής κρατοϋσαι αί 

μέν άλευρον, αί δέ αίθάλην. Αμα προβάλη τήν 

κεφαλήν έκ τής εισόδου τής σκηνής ό νεανίας 

ρίπτουσιν επί τού προσώπου του έξ αμφοτέρων 

τών μερών αίθάλην αμα και άλευρο·/. Μή δυνά

μενος δέ ούτος νά παρουσιασθή πρδς τδν φιλο-

/β 

ΑΣΤΗΡ 

ξενοϋντα μέ πρόσωπον άλευρωμένον καί αίθαλόεν 

αναγκάζεται αύθις νά καταβάλ.*) πρόττιμον ϊνα 

τ φ δοθή ύδωρ κα'ι καθαρισθή. Κα'ι οί 1 5 ξενιζό-

'μενοι διέρχονται διά τής όδοϋ ταύτης τής δοκι

μασίας. 

Κατά τδ πρωί/δ; πρόγευμα οί νεώτεροι τών 

1 5 τούτων κλέπτουσιν άγνείά τινα ανήκοντα 

τω πατρί τής νύμφης. Επί τέλους ετοιμάζον

ται τά τής αναχωρήσεως, καί φέρονταιοί ίπποι, 

αλλά καί αύθις είς νέαν παγίδα έμπίπτουσι;. 

Αί νεανίδες έμερίμνησαν τά περί τών ίππων κα'ι 

έφύλαττον καθ δλην τήν νύκτα, διότι τήν ήμέ-

ραν οί άνδρες μεριμνώσι περί τών ποιμνίων καί 

ϊππων. Οί 1 5 νεανίαι λαμβάνουσιν έκαστος 

τδν ϊππον του, άλλ' ευρίσκει δτι έπ' αυτού οστά 

πεπαλαιωμένα και ράκη είσ'ι σεσωοευυ,ένα, τά 

δ ώτα καί αί ούραί τών ίππων είσ! περιβε-

βλημέναι μέ πάν δ,τι γελοίον. Ταύτα πάντα 

εγένοντο ΰπδ τών χε.ρών τ ώ ; αδιόρθωτων κο

ρασίδων. 

Μετά τινα καιρδν ό πατήρ τής νύμφης άπο-

οίόει τήν έπίσκεψιν είς τδν πατέρα τοϋ γαμβρού, 

συνοδευόμενος ύπδ 1 5 αντιπροσώπων τής νύμ

φης, πρδς ους γίνεται ύποδεξίωσις ακριβώς κατά 

τδν αύτδν τρόπον, καί τοίς αποδίδονται τά ίσα. 

Κατά τήν έπίσκεψιν ταύτην καταβάλλεται ορι

στικώς τδ τίμημα, καί ό γάμος θεωρείται ούτω 

νομίμως τε-ελεσμένος. 

Ο Λ Π Ο Κ Ε Φ Λ Λ Ι Χ Γ Ι Ι Χ 

ιΣ-ΐνέχεια ΐδε προηγ φυλλάδιον.) 

XXVIII 

'Εορτή χαχ&ς άποΛήζασα. 

Τήν επαύριον ιής τοσούτον είς γεγονότα γο

νίμου ημέρας ταύτης προσεφέρθη είς τους ήρωας 

τού δράματος συμπόσιον. 

Ή φρουρά καί τά στρατιωτικά σώματα έπευ-

φήμισαν ενθουσιωδώς υπέρ τού Ραούλ" οί α 

ξιωματικοί προσέφερον δείπνον είς τιμήν αυτού. 

Ή μαρκησία είσελθοϋσα είς δωμάτιο·; τού 

μόνου ξενοδοχείου τής μικράς πόλεως, άνεπαύ-

ετο" ό Ραούλ άπήντα είς τάς υπέρ αυτού γινο-

μένας ενθουσιωδώς προπόσεις. 

Επινον πολύ πάντες, καί έχαιρον. 

Ό συνταγματάρχης ήρχε τής εορτής ταύτης. 

Ησαν είς τά επιδόρπια, και ό καμπανίτηί 

έχύνετο άφθόνως, δτε είσήλθεν έν μεγάλη στο-

λ^ ό αξιωματικές τής χωροφυλακής, δστις έν 

τώ γείτονι στρατοπέδω έξεπλήρου αστυνομικά 

καθήκοντα. 

Έξελήφθη τδ πρώτον δτι καί ούτος προσήρ-

χετο νά έορτάση, καί πάντες έχαιρέτισαν αύτδν 

μέ παρατεταμένα ούρρά. 

Ά λ λ ούτος ϊστατο ψυχρός και ήσυχος. 

Εφόρει τδν πΐλόν του καί έκράτει έν χερσί 

φάκελλον έσφραγισμένον. 

— Αναγνώσατε, συνταγματάρχα μου, ε ι -

πεν ούτος. 

Εγένετο μεγάλη σιωπή. 
Ό συνταγματάρχης ωχρίασε. 
Μετά τινα δέ δισταγμδν, εψιθύρισε. 
— Πράξατε τδ καθήκον σας. Κύριε. 
Τότε ούτος έπλησίασε πρδς τδν Ραούλ καί, 

έγγίσας αΰτδν έπί τού ώμου, τ ψ είπεν: 

— 'Εν ονόματι τού νόμου σας συλλαμ

βάνω! . . . 

X X X I X 

ΔιαχΙ χαΐ πως ό ΡαοόΛ συηΛήφθη. 

'Ανατρέχομεν είς τήν προηγηθείσαν ά φ ή γ η -

σίν αας, οπως έξηγήσωμεν τά περί τής συλλή

ψεως τού Ραϋύλ. 

Ώς έγένετο γνωστόν έν αρχή τού δράματος, 

ό Βιλλώτος προσήγαγε* ενώπιον τού ε ισαγγε

λέως νεαράν χόρην εντελή έχουσαν ομοιότητα 

πρδς τήν Ίωάνναν, κατώρθωσε δέ ευχερώς νά 

πείση τδν εισαγγελέα, τους χωροφύλακας καί 

πάντας οτι αΰτη ήτο ή άνεΑιά του, ή αληθής 

ανεψιά του. 
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Πώς ό Βιλλώτος κατώρθωσε νά. παρουσίαση 

όμοιότυπον τής Ιωάννας; 

Τούτο θέλομεν εξηγήσει. 

Ό Βιλλώτος, έχων προορατιχόν νούν, έμε-

λέτησε καλώς τό σχέδιόν του δβ' δλας αυτού 

τάς επόψεις και έλαβε πάντα τά αναγκαία προ

φυλακτικά μέτρα. 

Από τής επαύριον τού θανάτου τών συγγενών 

τής Ιωάννας ούτος συνέλαβε τό σχέδιον νά V U ¡ J -

φευ'ίή' αυτήν. Τό σχέδιον τούτο περιεποιήθη και 

παρεσκεύασεν έπιτηδείως προς πραγματοποί-

ησιν. 

'Αλλά όυσχέρειαι παρενεβάλλοντο. 

Εάν έν τούτοις ή δυστυχής Ιωάννα έτύγ-

χανεν υποδεεστέρας θέσεως, θά ήρνεϊτο νά συ-

ζευχθή; πιθανώς όχι. 

Έάν (έσκέφθη ούτος μετά τήν άναχώρησιν 

τού αδελφού) ούτος έπανήρχετο νά αναζήτηση 

τήν άδελφήν του, εκείνη δέ μόλις δεκαπενταέ-

της, γινώσκουσα δτι ε ίνα ι κόμισσα, άπέκρουε 

ρεθ υπερηφάνειας τον θεΐόν της; 

Έάν. ..έστάθμισε τέλος πάσας τάς περι

πτώσεις. 

Επομένως δπως απαλλαγή τής δυσχέρειας, 

εφεύρε σχέδιον περίφημον, ου εποίει χρήσιν 

κατά τήν στιγμήν ταύτην. 

Ή έν τή εξοχή ανατροφή τής αληθούς ανε

ψιάς έστοίχιζεν ολίγον" έν περιπτώσει δέ π α 

ρεμβάσεως τής οικογενείας ήθελε νά παρουσία

ση εξοφλήσεις σεβαστάς, περιποιούσας αύτφ 

τιμήν. 

Απεταμίευσε λοιπόν ποσά αρκούντως στρογ

γυλά διά τήν άνατροφήν τής πλαστής ανεψιάς 

του, ήν έτοποθέτησε παρά τ ιν ι παιδαγωγω. 

Εάν ή αληθής Ιωάννα έλειπεν αύτφ η οΰτως 

η άλλως, έάν ή δικαιοσύνη άπήτει τήν παρου-

σίαν τής έπιτροπευομένης, ούτος έν τοιαύτη πε

ριπτώσει θά ήτο κύριος τής θέσεως* ουδέν θά 

είχε νά φοβηθή. 

Τήν πλαστήν Ιωάνναν συνήντησεν ούτος ζη

τών αυτήν" μεθ υπομονής ερευνών χωρία και 

καλύβας" και εύρεν αυτήν. 

Ή τύχη ηύνόησεν αυτόν. 

Χωρικός τις είχε παραλάβει παρ' αύτφ βρέ

φος πενταετές έκ γονέων πτωχών και αποθα

νόντων. Ό Βιλλώτος, εκπλαγείς έπι τή κατα

πληκτική όμοιότητι αυτής προς τήν παρ αυτού 

κηδεμονευομένην, προσεφέρθη νά άναθρέψη τό 

τέκνον, και παρεχωρήθη αύτφ ευχαρίστως. 

Οσφ ή ψευδής Ιωάννα ηυξανεν, επί τοσού

τον ή όμοιότης αυτής άπεκαθίστατο έντελεστέρα. 

Αύτη εύρίσκετο εις άπόστασιν δέκα λευγών 

από τού μεγάρου" ó ΒΓλλώτος καίτοι πληγω

μένος, έσύρθη μέχρι τής κατοικίας ταχέως. Α 

φιχθείς εις τό χωρίον, απέπεμψε τόν ήνίοχον, 

καΐ πλησιάσας είς τήν θύραν τής παιδαγωγού 

εκρουσεν αυτήν. Ή θύρα ήνοίχθη. 

— ' Ο κύριος Βιλλώ:ος! έκραξεν ή οικοδέ

σποινα, ίδούσα τόν έπιστάτην. Ύμεΐς, εις τοι-

αύτην ώραν" 

— Nal, εγώ! άπήντησεν ούτος. 

Και δεικνύων έ'δραν, ειπεν αυτή: 

— Κάθησον και άς όμιλήσωμεν. 

Ή γυνή, πρδς ήν ώμίλει, ην τεσσαρακον-

τούτης περίπου. 

— Κυρία, τή εΐπεν ó Βιλ)ώ:ος, άπεβλήθης 

τού παιδαγωγέ ίου, εν ω υπηρετείς ως παιδα

γωγός... 

— Είναι αληθές! άπήντησεν αυτη. 

Και μετά συγκινήσεως: 

— Γνωρίζω δτι τά πάντα οφείλω είς υμάς. 

— ' Αφες με νά εξακολουθήσω, εΐπεν á 

Βιλλώτος. Σέ διέταξα νά έγκατασταθής ενταύ

θα, ήγόρασα διά σέ τήν οίκίαν ταύτην και σοΊ 

ώρισα πρόσοδον. 

— Ευγνωμονώ υμϊν επί τούτοις. 

— Τό ελπίζω. Μετά τρεις μήνας από τής 

εγκαταστάσεως σου, ώδήγησα προς σέ μικράν 

κόρην πενταετή, ή ν σέ παρεκάλεσα νά ανάθρε

ψες επιμελώς, δπερ έπραξας. 

— 'Εκ καθήκοντος. 

— Τό τέκνον τούτο ήτο ή ανεψιά μου. Εξε-

τέλεσας ακριβώς τάς οδηγίας μου; 

— Ομνύω ύμϊν δτι ήκολούθησα αύτάς κατά 

γράμμα. Η δέ μικρά ουδέν έκτος τού μικρού 

ονόματος σας έγνώρισε. 

— Τόσω τό καλλίτερον! 

— Οί γείτονες ωσαύτως. 
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— Είσαι βεβαία περί τούτου; 

— Είς τήν τιμήν μου. 

Ό Βιλλώτος έφάνη εκλαμβάνων τόν δρκον 

τούτον άς ήττον σπουδαίου ή παιδαγωγός ή -

ίασε. 

— Πρέπει νά βεβαιωθώ καλώς, ύπέλαβεν 

ο Βιλλώτος, δτι ή μικρά ούδεμίαν έχει προ; έμέ 

αποστροφή ν ώς πρδς τό σχέδιον,δπερ γνωαίζεις" 

τούτο μέ ενδιαφέρει πολύ, 

— Αλλ αυτη σας άγαπα^ πολύ. 

— Θά μέ συζευχθή; 

— Τό πιστεύω. 

— Τέλος, δεν συνέλαβε έρωτα δι' άλλον; 

— Τούτο σας τό έγγυώμαι. 

— Μίαν τελευταίαν λέξ'.ν. 

Ό Βιλλώτος προσέλαβεν ΰφος έπίσημον. 

— Επραξα τό καλόν. Συνέλεξα έκ τών οδών 

όρφανήν τινα, ή'τις μέ υπηρετεί" ή κόρη αυτη 

ήτο λίαν ευτυχής μετ εμού" άλλ άλλόκοτόν τ ι 

συμβάν μοί επήλθε και μέ κατέστησεν, ώς βλέ

πεις, είς αυτήν τήν θέσιν, βαρέως πληγωμένον. 

— Θεέ αου! 
Γ 

Ό επιστάτης εξηκολούθησεν: 

— Εΐχον άνεψιδν, πεπροικ·.σμένον μέ κ α -

κάς ιδιότητας, δστις, δραπετεύσας, έπανήλθεν. 

— Ακούω τήν Ίωάνναν! εΐπεν ή παιδα

γωγός, 

— Σπεύδω λοιπόν. Ό ανεψιός μου ούτος, 

η μάλλον άνθρωπος τις αύτοκαλούμενος ανεψιός 

μου, ενεφανίσθη χθες ενώπιον μου" έπίστευεν, 

ή μάλλον προσεποιεϊτο πιστεύων, δτι ή υ π η 

ρέτρια αυτη ήτο ή αδελφή του. 

— Ο'ια αφροσύνη! 

— Ή μικρά αμέσως προσεποιήθη τό αυτό, και 

τούτο διότι ομοιάζει προς εικόνα της μητρός 

τής Ιωάννας μας· πρός τούτοις αύτη μέ κατήγ-

γειλεν. 

— Είς τ ί ; 

— Οτι τήν έβίασα. 

— Όποία θρασύτηςί 

— Εν ολίγοις, ό αδελφός έξεμάνη και ηθέ

λησε νά μέ δολοφονήση χωρίς ουδέν ν άκούση, 

χωρίς νά προσέξη είς τάς παρακλήσεις μου. 

Παρεκάλουν αυτόν νά έλθρ εδώ, αλλά ματαίως. 

— Ό δυστυχής! Πτωχέ μου, κύριε Βιλλώτε! 
— θ ά σάς φέρω άμφοτέρας είς τό Μέγα-

ρον" διότι μού κατηγορούσι, φαντάσθητι, δτι 
κατέστησα τήν ανεψιά ν μου υπηρέτριαν, ενώ 
δστις εφρόντισα νά δώσω αυτί), διά σού, καλήν 
άνατροφήν. 

Είτα δέ μετά δέους. 

— Είναι καλώς κατηρτιβμένη τουλάχιστον; 
— Δύνασθε νά είσαγάγητε τήν Ιωάνναν 

είς συναναστροφήν, εΐπεν ή παιδαγωγός, καΐ 
θά ίδητε τους τρόπους και τήν έξαίρετον αυτής 
διαγωγήν. 

— Νομίζω δτι καταβαίνει. 

— Τω δντι. 

Ό επιστάτης πλησιάσας είς τό οΰς τής παι

δαγωγού, εΐπεν αύτ^: 

— Θά εμφανισθήτε ενώπιον τής δικαιοσύ

νης" αγνοώ τό παρελθόν σου, δπερ ανάγκη νά 

γνωρίζω. 

— Ελπίσατε είς έμέ, κύριε. 

— 'Γπήρξας αναμφιβόλως φρόνιμος; 

— Ουδείς δύναται νά μέ έλέγξη μετά τό 

πρώτον σφάλμα μου, φίλτατε κύριε Βιλλώτε. 

— Οΰμ! οΰ'μΙ έψιθύρισϊν ούτος. 

— Ω! κύριε. 

— Εν τούτοις, άς ήναι' γνωρίζω δτι έσπέ. 

ραν τινά παρετήρησα ιερέα τ ι ν ά . . . 
— Κύριε! ήτο ό διευθυντής μου. 
— Καλώς, άδιάφορον. 
— Ιδού ή Ιωάννα. 
Ό Βιλλώτος έσιώπησε. 
Νεαρά τις κόρη ενεφανίσθη. 
Θά έλεγε τις δτι ήτο αυτή ή Ιωάννα. Έν 

τούτοις είχε λεπτάς τινας ανομοιότητας. 
Ητο ήττον ξανθή. 

Ή φυσιογνωμία της όχι τόσον ανθηρά, αρ

μόζουσα μάλλον είς γυναίκα ή είς παρθένον. 
Τά χαρακτηριστικά ήσαν ήττον λεπτοφυή. 
Τό όμμα ήττον ζωηρόν. 

Ό πους αυτής, εί και μικρός, δέν είχε τήν 

τελειότητα, ήτις χαρακτηρίζει τό γένος. 

Ή μικρά χείρ της και οί δάκτυλοι, αρκούν

τως ωραίοι, δέν εΐχον μεγάλην τήν χάριν. 
Έν ολίγοις, αύτη ήτο άντίγραφον υστερούν 

κατά τ ι τού πρωτοτύπου. 

ρυθρ 
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Το ηθικόν μέρος ήν μάλλον διάφορον τού φ υ 

σικού παρά ταϊς δυσί νεαραΐς κόραις. 

Ή μία , ή αληθής, ήν γλυκεία και υπερή

φανος· ή έτερα προπετής και θρασεϊα. 

'Π πρώτη έκέκτητο το ένστικτον τοϋ καλοϋ. 

Ή δευτέρα ήγάπα τό ώραϊον. 

Ή Λου'ίζέττα, όνομάζομεν αυτήν δια τοϋ 

αληθούς ονόματος της, εις τήν θέαν,τού Θείου 

της, δν ουδόλως άνέμενεν, έξέβαλε κραυγήν χα

ράς, έσκίρτησε και έδραμεν ίνα έναγκαλισΘή 

αυτόν. 

Ό Βιλλώτος οσάκις ένεφανίζετο αύτ^ ήν 

κομψώς ένδεδυμένος, έξυρισμένο; καί εντελώς 

κεκαλλωπισμένος. 

'Αλλά τήν πρωΐαν έκείνην διά πρώτην φοράν 

•παρίστατο ενώπιον της έν τή φυσική αυτού κ α -

ταστάσει. 
Ή ειλικρινής υποδοχή τής Λου'ίζέττας η ύ -

χαρίστει αυτόν. 
— Πρόσεχε, τή είπε. 
— Τί έχετε λοιπόν, Θεϊέ μου; 
— Θά σοι διηγηθώ κατόπιν - άλλ' έναγκα-

λίσΘητί με έλαφρώ: καί μετά προφυλάξεως, ό
πως μή μο'ι κάμης κακόν. 

Ά λ λ ' εκείνη μ δλας τάς προφυλάξεις της 
κατησπάζε:ο αυτόν ουχί ο/ιγώτερον ζωηρώς. 

— Καλώς! Αφες με τώρα, είπεν ό Βιλ-

λώτο;. 

— Καλέ μου Θειε! έλεγεν αύτη ύπερχαίρου-
σα' εισδε πολύ καλός, διότι ήλθετε. 

Είτα δέ αφελώς: 
— Τί μού έφέρετε; 
— Ουδέν! 
— Ω! διατί; 
— Θά σε οδηγήσω. 
— Πού! 
— Εις τό μέγαρον. 
— Ποιον μέγαρον; 
— Τό ιδικό; σου. 
— Τό ΐδικόν μου! 
Ή Λουίζέττα εξερράγη εις γέλωτας καί προ-

σέΘηκε: 
— Μέγαρον χάρτινον; 
— Οχι! είπε σοβαρώς ό Βιλλώτος. Εις κ α 

λόν καί ο>ραϊον μέγαρον πραγματικόν, μικρά 
ανόητος. 

— Αιιπον είσθε πλούσιος; 

— Οχι. 
— ΙΙώς λοιπόν μοί τό ήγοράσατε; 
— Δέν τό ήγόρασα, 
— Αστε'ίζεσθε: 
Ό Βιλλώτος έλαβε τάς δύο χείρας της καί 

τή είπε: 

— Μικρά μου, άνοιξον τα ώτά σου καί ά 
κουσον. 

«Είσαι πλουσία». 

_ " Α ! ά ! 
— Πολύ πλουσία. 

— "Α! ά! ά! 
— Είσαι ευγενής. 
Αύτη έξηκολούθει γελώσα. 

Ό Βιλλώτος έδυσφόρει διά τήν άπιστίαν 

ταύτην. 

— Άλλ' έλθέ λοιπόν, είπεν ούτος εις τήν 
πϊΐδαγωγόν είπε αυτή δτι δέν τήν απατώ, σε 
παρακαλώ. 

Ή παιδαγωγός, χρωμένη τής λίαν φυσικής 
επιρροής αυτής επί τής παιδός, τή επέβαλε π ί -
στιν διά μιάς λέξεως καί ενός βλέμματος. 

— Τούτο είναι άληΘές, φιλτάτη Ιωάννα, 
είπεν αύτη ' άλλ' ό Θείος σου δέν ηθέλησε ΝΑ 
σοι τό αποκάλυψη προηγουμένως, πρός τό συμ
φέρον σου. 

— Δέν /θέλησα νά γνωρίζη οτι ήτο Θυγά-
τηρ κομίσοης, ό'πως εξαναγκάσω αυτήν ΝΑ έρ-
γασΘή παρά σοί. Ά λ λ ω ς δέν Θά ήτο δυνατόν 
τούτο. 

— Είχετε δίκαιον, κύριε Βιλλώτε. 
Ή Λου'ίζέττα έν έκστάσει διατελούσα, συν -

έσφιγγε τάς χείρας της *α· άνύψου τούς οφθαλ
μούς αυτής πρός τήν όροφήν, λέγουσα: 

— Εις τό μέγαρον!Κόμισσα! Θά υπανδρευθώ; 
— Ναι. 
— Μετά τίνος; 

— Μετ ανδρός, δστις θά σε καταστήση ευ

τυχή. 
— Θεέ μου, πόσον είμαι ευχαριστημένη! 

— Μή ενθουσιάζεσαι τόσφ ταχέως. 

— Διατί; 

— Ό γάμος ούτος δέν θά σοί άρέση ίσως. 

— Ό μνηστήρ μου λοιπόν είναι ισχνός; 
— Είναι ώς ενώ. 

Ή μικρά, ώς άνατραφείσα μεμονωμένη, καί 
ουδέποτε άναγνώσασα μυθιστορήματα, δέν είχεν 
έξημμένην φαντασίαν. Δι' αυτήν ό σύζυγος ήτο 
σύντροφο:, προστάτης, όστις έμελλε νά έργά-
ζηται δι' αυτήν καί νά πληρώνη :οϋς καλλω
πισμούς της. 

— Α λ / ά , θεϊέ μου, εάν σας ομοιάζει, θά 
τον αγαπήσω, είπεν αύτη θεωρούσα τον έπι -
στάτην. 

— Θά μεταμεληθής ίσως, 
— Οχι, θεϊέ μου. 

— Τόσω τό καλλίτερον διά σέ. 

Και εσυρεν αυτήν έπί τών γονάτων του. 

— Μή στηρίζεσαι έπί τού στήθους μου, άλ-
λ άκουε. 

Λύτη έρρόφα τους λόγους του. 

— Ό μνηστήρ σου, είπεν αυτή, είναι ά ν 
θρωπος, όστις έχει πεντακόσιας χιλιάδας φρ. 
σύ δέν έχεις ή μόλις δυκοσίας χιλιάδας, 
αλλ είσαι ωραία καί σέ άγαπα\ 

— Είναι λοιπόν τότε καλός άνθρωπος. 
Ό Βιλλώτος έπανέλαβεν: 

— Ο άνΘρωπος ούτος δέν είναι ευγενής, αλ
λά θά γίν-η, καί Θά ήνα. λίαν ισχυρός. 

— Θά γίνη δήμαρχος; 

Δι αυτήν ή θέσις τού δημάρχου ήτο τό μ ε -
γαλείτερον αξίωμα. 

— Θάγίνη βουλευτής! είπεν ούτος. 

Ή Λου'ίζέττα είχε ποτέ ακούσει περί βου
λευτού τίνος ουδέποτε είδε. τοιούτον ό τίτλος 
ούτο; εφαίνετο αυτή τόσφ μένας, ώστε άνέκραξε: 

— Βουλευτής! Είς τούς Παρ ίσιους ύπάρχου-
σίν οί βουλ-υταί δέν έχει ούτω; Βλέπουσι τον 
βασιλέα, όμιλούσι μετ' αυτού; 

— Ναι! ναι! 
— Όποία χαρά! 

Είτα, θεισα τήν χείρα της έπ'ι τών χειλιών 
τοϋ επιττάτου, είπεν αύτφ: 

— Ιιωπήσατε! Χάνω τόν νούν μου. 

Ό Βιλλώτος δέν έκρινε καλόν νά πρόσθεση 

πλείονα* τό αποτέλεσμα, δπερ προσεδόκα, έπ -
ήΧθεν" είπε δε τή παιδαγωγψ: 

— Πήγαινε νά ζήτησες τόν ηνίοχο·;. 

— Θά ύπάγωμεν λοιπόν αμέσως είς τό μέ
γαρον; ήρώτησεν ή Λου'ίζέττα. 

— Αυτήν τήν σ.-ιγμήν. 
Αύτη έπήδα ώς μικρά έλαφος έν τφ δωματίψ. 

(ακολουθεί.) 

Η ΕΝ ΤΩ ΑΔΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

ΠΑΡ' ΑΙΓΎΠΤΙ0Ι2. 

Οί Αιγύπτιοι έπίστευον δτι οί νεκροί πα-
ρίιτανται είς δίκην έν τψ Α.δ·η ενώπιον τοΰ 
Οσιριδος, δστις μετά τής γυναικός του ' Ισιδος, 
βασιλεύει τοϋ υπογείου κόσμου. 

Κατά τήν διδασκαλία·; τών Αιγυπτίων, ό 
θάνατος δέν είναι καταστροφή, αλλ απαλλαγή 
από τών δεσμών τοϋ σώματος καί τής ύλης καί 
μετάβασις είς άλλον κόσμον. Καθώς διά τοϋ 
θανάτου ό Οσιρις έκτήσατο τήν αληθή ϋπαρξιν, 
ούτω και ό Αιγύπτιος έν αύτφ εύρισκε τήν 
σωτηρίαν του. Ό θάνατος δέν ήτο φοβερός είς 
τόν Αίγύπτιον φοβερός ήτο είς τον πονηρόν, 
όστις μετά θάνατον έπρεπε νά μεταβαίνγ, από 
σώματος είς σώμα, εως ού άποπλύν^ τάς αμαρ
τίας του. Καθώς δ έπί τής γής τό σώμα δέν έ -
Θάπτετο, εάν μή έκρίνετο υπό τοϋ δικαστηρίου, 
δτι έζησεν ότίως, ούτω καί έν τώ κάτω κόσμφ 
ή ψυχή δέ; έγένετο δεκτή είς τό βασίλειον τού 
φωτός, αν μή πρότερον έζυγίζετο. 

Ό βασ.λεϋς ' Οσιρις κάθηται έπ'ι θρόνου, 
φέρων σκήπτρον, μάστιγα καί στέμμα" έμπρο
σθεν δ' αυτού κείται βωμός, έχων διάφορα 
δώρα, καρπούς ροιάς καί άνθη λωτού. 

Παρά τόν βωμόν είναι ό Αιγύπτιος Κέρβε
ρος Οϋμς, έχων μορφήν σύνθετο·; έκ κροκοδείλου 
καί ιπποπόταμου. Απέναντι τού Όσίριόος μ α ί 
νονται τρεϊς γυναικείαι μορφαί, ών ή πρώτη 
είναι ή ψυχή τού αποθανόντος, φέρουσα έπί 
μεν τής κεφαλής πτερά στρουθοκαμήλου, έν δέ 
τή δεξιά χειρ'ι κρατούσα σταυρόν όπισθεν αύ-
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της είναι αί θεαί της Αληθείας και της Δικαι

οσύνης. Έν τ φ μ έ σ φ δμως, προ της δικαστικής 

έδρας, υπάρχει ή στάθμη, έφ' ής ζυγίζεται του 

νεκρού ή καρδία. Πλησίον τής ψυχής ΐσταται 

προσεκτικώς θεωρών την πλάστιγγα ó υιός του 

Όσίριδος Αρ, κεφαλήν έχων ιέρακος. Άνωθεν 

τής στήλης τής πλάστιγγος κάθηται πίθηκος 

κυνοκέφαλος. ΈπΙ τής μιάς πλάστιγγος ζ υ γ ί 

ζονται αί πονηραι πράξεις δια μικρού αγγείου 

είκονιζόμεναι, επί δέ τής άλλης αί άγαθαί γνω-

ριζόμεναι έκ τών πτερών στρουθοκαμήλου. 

Εντός τής στάθμης υπάρχει προσέτι και ó 

θωος κεφαλήν εχων αδελφός τού Αρ Άνουβις, 

ο «ύλαξ τών νεκρών. Π>ησίον τού Όσίριδος ι -

σταται ó κεφαλήν ίβιδος έχων θεός Ταατής, 

κομίζων τό αποτέλεσμα τής στάθμης επί π ι ν α 

κίου. Τέλος άνωθεν τής στάθμης έπί σκάφης 

δπάρχει πίθηκος κυνοκέφαλος, δστις εκδιώκει 

προς τον άνω κόσμον τήν ψυχήν τού πονηρού εις 

χοϊρον μεταβληθεϊσαν. 

ΤΙ δίκη τών νεκρών έγίνετο έν τοις προθύ-

ροις τού κάτω κόσμου, έν τή αίθούση τής δ ι -

π λ ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς προ τού θρόνου τού 

Όσίριδος. Και αί μεν ψυχαί τών δικαίων, κε-

κοσμημέναι τοις πτεροϊς στρουθοκαμήλου εισήρ-

χοντο εις ιά δώματα τού θεού τού ηλίου, αί δέ 

τών πονηρών εις το βασίλειον τού σκότους. 

Και ταύτα μέν περί τούτων τις δέ ήτο ó 

Όσιοις και ή Ισις και τ ί περί αυτών λέγει 

το συναξάριον τών Αιγυπτίων, μεταφέρομεν τα 

έξης: 

Ο ΟΣΙΡΙΣ Κ Α Ι Η ΙΣΙΣ. 

Κατά τήν μυθολογίαν, ο Οσιρις και η Ισις 

ήσαν παρ Αίγυπτίοις αί κυρίαι θεότητες, α ΐ τ ι -

νες διά τά ευεργετήματα, ων έγένοντο αιτία εις 

αυτούς και εις σύμπαν τό άνθρώπινον γένος, ά -

πελάμβανον μεγίστων τιμών. Ό Οσιρις και 

ή Ισις έδωκαν νόμου; εις τους ανθρώπους και 

εφεύρον υπέρ αυτών πάσαν ώφέλιμον τέχνην. 

Ό Όσιρις θέλων νά μεταδώση τά αγαθά εις 

πάσαν τήν ανθρωπότητα, διενοήθη νά επιχεί 

ρηση έκστρατείαν μέχρι τών Ινδιών. Τά δπλα, 

τά όποια μετεχειρίσθη, δεν ήσαν καταστρεπτι

κά, ήσαν όργανα μουσικά. Καταλιπών τήν ά -

δελφήνκαί σύζυγόν του ' Ισιν, Ί'να κυβερνά: έν 

Αιγύπτφ, άπεχώρησεν ακολουθούμενος υπό αν

δρών και γυναικών, και πανταχού γενόμενος 

δεκτός μετά χαράς. Διήλθε τήν Αίθιοπίαν, τήν 

Άραβίαν, τάς Ινδίας, και επιστρέφων διήλθε 

διά τ ή ; Θράκης και τών περιχώρων αυτής, ευ

εργετών τους ανθρώπους, έξημερών τους αγρίους, 

διδάσκων τήν γεωργίαν, τήν άμπελουργίαν, 

τήν οίκοδομήν πόλεων και χωρίων, και έγείρων 

στήλας και άλλα μνημεία, έφ ών έσημειούντο 

τά κατορθώματα του, και τέλος έπανήλθεν εις 

τήν Αίγυπτον πλήρης δόξης. 

Έν Αίγύπτφ έπιστρέψας, εύρε τον μοχθηρόν 

και κακοποιόν άδελφόν του Τυφώνα, παρασκευ-

άζοντα αύτφ ενέδρας και πειρώμενον νά τον εκ

θρόνιση. Ό Όσιρις, αγαθός ών και θέλων 

ν αφόπλιση τον άδελφόν του διά τής άγαθότη-

τος και τής ανεξικακίας, ένέπεσεν εις τάς π α 

γίδας του. Ό Τυφών προσεκάλεσε τόν άδελφόν 

του εις συμπόσιον* έ/θα μετά τό δεΐπνον προ-

έτεινεν εις τους δαιτυμόνας νά μετρηθώσιν εν 

κιβωτίφ, δπερ είχε φέρει και διήγειρε τήν πε-

ριεργίαν τών θεατών διά τήν λεπτότητα τής κα

τεργασίας και ύπισχνείτο νά δώση δώρον εις ε

κείνον, δστις θά έξισούτο προς αυτό" 'Αφού 

έκαστος τών δαιτυμόνων εισήλθε και ούόείς'ήτο 

ίσος προς αυτό, εισήλθε και ό Οσιρις. Αμα 

είσελθόντος, οί περί τόν Τυφώνα 5 0 οπαδοί η -

γέρθησαν έκ τής τραπέζης, έκλεισαν τό κιβώτιον 

και έρριψαν αυτό εις τόν Νεϊλον. 

Ή Ισις μαθούσα τό συμβάν, ενδύεται μαύρα 

και αμέσως τρέχει όδυρομένη και κλαίουσα, 

ίνα ευρη τό σώμα τού Όσίριδος, και μετά πολ-

λάς περιπλανήσεις %ΰρούσα αύιό έναπέθηκεν 

έν τή νήσφ Φίλη. 

Ό Όσιρις έν τ φ Α^η ευρισκόμενος ώς βα

σιλεύς τών νεκρών έπιφαίνεται εις τον Ωρον 

τόν υίόν του, και εξορκίζει αυτόν νά έκδικηθή 

τόν θάνατον. Ό Ωρος συνάγει τους οπαδούς του, 

πολεμεΐ, κατανικά τόν Τυφώνα και εκδιώκει 

αυτόν μετά τών μαύρων οπαδών του εις τήν ε-
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ρημον. Μετά τήν έκδίωξιν τού Τυφώ/ος, ό ΤΩοος 

καταλαμβάνει τόν θρόνβν τού πατρός του και 

βασιλεύει έπί τής Αιγύπτου, ώς ό τελευταίος 

τών θεών. „ 

Και ουτω μέν έχει ό μύθος, έν φ παρίσταται 

υπό μορφήν συμβολικήν ό φυσικός βίος τών Αι

γυπτίων έν τή κοιλάόι τού Νείλου. Κατά δέ τήν 

συμβολικήν παράστασιν ό Τυφών και οι 50 οπα

δοί του είναι αί 50 ήμέραι τού τρομερού καύσω-

νος, δστις επικρατεί έν Αίγύπτω, και τής ξ η 

ρασίας. Ή γή τής Αιγύπτου, ή ' Ισις, στενά-

ζουσα, επικαλείται τό εύλογημένον ΰδωρ, ό δέ 

Οσιρις, τ γόνιμος δύναμις, ή έκδηλουμένη έν 

τ φ Νείλφ, φεύγει έφ' δσον δεσπόζει ό εχθρός 

άδελρός του ή κοιμάται. 'Αλ)' ό υιός του Ωοος, 

τό δροσερόν φθινόπωρο-/, εκδιώκει μετά νεανικής 

ζωηρότητος τόν Τυφώνα, και άποδίδωσιν εις 

τόν τόπον τήν γονιμότητα του. Ό θάνατος τού 

Όσίριδος είναι απλούς λήθαργος, διότι ζή και 

ενεργεί έπί τής γής διά τού υιού του ' Ωρου, 

τού έκδικητού τού πατρός του, και έν τφ ΰπο-

γείφ κόσμφ, έν τ φ βασιλείφ τών νεκρών, δπου 

κρίνει τάς χωρισθείσας τού σώματ,ος Αυχάς και 

εγείρει αυτάς εις νέαν ζωήν. 

Κ. Ν. 

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ OTE ΚΟΙΜΩΝΤΑΙ 

α.) Ή rtapd χόρη. 

. . . Σκέπτεται περί τού προσεχούς χορού, 

εις τόν όποιον θά υπάγη, και ό όποιος θά γείνη 

μόλις φεύ!. . .μετά 1 6 ημέρας Δέκα και ες η 

μέρας... τή φαίνεται δτι πολύ απέχει, τής καυ-

μένηζ. Εις τόν χορόν τούτον θά ίόη τόν Κ... τό 

ιδεώδες της, έ'να μικρόν νεανίσκον έκ μέλιτος, 

ξανθότατον, άνθηρότατον, ροδόχροον, μέ ωραί 

ους βοστρύχους, ωραία έκτενισμένον και ένδε-

δυμένον και ό όποιος χορεύει β ά λ ς . , . Ά ! α 

γαπητή μου]!! Τί προσφ ιλέστερον δνειοον έν 

τ φ κόσμφ ή τό χορεύειν β α λ ς μετά τού Κ. . . 

άπέ πρωίας μέχρις εσπέρας, και τήν νύκτα έτι; 

β ) Ή χριγχήηισοΛ· 

. . . Σκέπτεται δτι ή απεχθής έθιμοταξία 

υπό τής όποιας περικυκλούται, τήν ενοχλεί, 

τήν βαρύνει. Διατί νά μή όύνηται νά κοιμάται 

μόνη. . .νά άποφεύγη τάς άνιαράς περιποιήσεις 

τών κυριών τής τιμής. Ωί έάν ήόύνατο, βεβαί

ως θά ταϊς έλεγεν άπαξ διά παντός, δτι ενο

χλείται πολύ και δτι και εις αυτά έτι τά όνει

ρα της τάς ένθυμείται. . , 

γ.) Ή μήτηρ. 

. . . Ευχαριστείται άναπαυομένη, διότι κο

πιάζει κατά τήν ήμέραν έκ τών περιποιήσεων, 

τάς όποιας παρέχει εις τά νήπια της, άκούουσα 

τήν τακτικήν και ήρεμον άναπνοήν, ,ήτις έρχε

ται έκ τών παρά τήν κλίνην της κοιτίδων, 

συμπτυσσομένη παρά τήν καρδίαν εκείνου, τόν 

όποιον αγαπά, ή μήτηρ, παρά τά πλευρά τβΰ 

πατρός τών αγαπητών τέκνων της. Φρονεί δτι 

ή ζωή είναι γλυκεία και καλή δι' έκείνας, αί 

όποΐαι άγαπώτι και άνταγαπώνται. 

ό.) Ή χ*Λογραΐα· 

. . . Έπί τής ίμαντοτόνου κλίνης, στενής 

και σκληρά;, έπί τή; οποίας είναι κεκλιμένη, 

τάς χείρας εύσεβώς έσταυρωμένας έχουσα και 

τά χείλη ψιθυρίζοντα προσευχάς, σκέπτεται 

πεοί τού παραδείσου και εντός τού ψυχρού σκό

τους τού κελλίου αυτής, συλλογίζεται τάς τέρ

ψεις, ύφ ών αναμένεται. Επικαλείται τόν θ ά 

νατον, δστις θά τή άνοιξη τάς θύρας τής μακα

ρίου διαμονής μετά τήν δύστροπον ταύτη/ ζωήν 

τήν οποίαν έξέλεγξεν, όπως ή ασφαλεστέρα εις 

τήν άπόκτησιν τής αμοιβής. 

ι.) Ή γιροποχόρη-

. . . Πικρώς άνακεφαλαιοί τάς ατελεύτητους 

εσπέρας εγκαταλείψεως και έρημίας καΐ λησμο

νεί έαυτήν θωπεύουσα παλαιά όνειρα παρελθόν

τος χρόνου, καθ δνήτονέακαι ωραία, ήρώντο 

δέ αυτής οί νέοι. Φεύ! κλαίει, τήν κεφαλήν 

κλίνουσα προς τήν παραγ -ωρισθεϊσαν καρδίαν 

της, εις τους θλιβερούς παλμούς τής όποιας ου

δείς συμπαθής πα)μό; άπεκρίθη ποτέ. 
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η . ) ιΗ τό ά,νίηρόν έπιόιώχουοα-

. . . Σκέπτεται δτι ανυπόφοροι είναι πράγ

ματι νά η τις εξαναγκασμένη εις τόσας φρον

τίδας προ; διατήρησιν της ωραιότητας, βά έπε-

θύμει δέ πολύ νά έκοιμάτο ώς αί ευτυχείς 

ά σ χ η μ ο ι . Αί )επταί φ έ τ α ι βοείου ωμού 

κρέατος, τάς όποιας επιθέτει έπί τών παρειώ ν 

της προς διατήρησι* του ανθηρού της χροιάς 

του προσώπου, άναδίδουσιν όσμήν κρεοπωλείου 

υπό της όποιας ενοχλείται. Τά χειρόκτια, τά 

μετά γλυκερίνης, τά όποια δεσμεύουσι τάς χ ε ί 

ρας και τους βραχίονα; της μέχρι τών αγκώνων, 

στενοχωρούσιν αυτήν τταραπολύ, ό δέ στηθόδε

σμος, ό προοριζόμενο νά συγκρατή τήν μέσην, 

παρακωλύει τήν άνατ νοήν.. .και δι' δλα αυτά 

τά βάσανα δέ / δύναται νά γευίή τών ήδονώ; 

τού αγαθοεργό^ ύπνου. 

ζ.) '·1 Χζομήταρ· 

. . . Σκέπτεται, φεύ! δτι ό χρόνος παρέρχε-

ται ταχεω: και οτι εσπεραν τινα ςηρος κιυπος 

θά σβέσν-, τήν δυστυχή φλόγα τής υπάρξεως α υ 

τής. Πικρία λύπης ανέρχεται αίφνης, κατακα-

λύπτει καΐ περισφίγγει αυτήν. , ,άλλ' ευσεβείς 

προσευχαι ένισχύουσίν αυτήν, και ένφ προσεύ

χεται, οί οφθαλμοί της χλείουσιν έν τή έγκαρ-

τερήσει. 

——— 
ΑΓΡΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΑρ' ΕΣΚΙΜΩΟΙΣ. 

Ή τού γάμου τέλεσις γίνεται περιέργως παρά 

τοις Εσκιμώοι;. Οταν παίς τις φονεύση λευκήν 

άρκτον, θεωρείται τούτο ώς ικανή άπόδειξις τής 

ικανότητος αυτού νά διατήρηση οίκογένειαν 

λέγουσιλοιπόν αύτώ ν άρπάση σύζυγον. Κ α ι 

ροφυλαχτεί ούτος τήν νύκτα, ρίπτεται έπί θ ύ 

ματος τίνος και πειράται νά τήν άπαγάγη. 

Αύτη δμως αγωνίζεται και κραυγάζει, εως ού 

συναγάγη περί έαυτήν δμιλον ανθρώπων. 

Τότε στρέφει έπί τού άλόντος αυτήν και δά-

κνει και όνυχίζει τούτον, έ'ως ού άναγκασθή 

νά τήν άφήση" είτα ρίπτεται εντός τού πλήθους 

και πειράται νά φύγιρ. Ο μνηστήρ ακολουθεί 

αύτη, αλλ ουχί άκόπωί' πάντα τά γραΐδια 

λαμβάνουσι μάστιγας έκ ξηρών δερμάτων φώ-

κης κα'ι μαστιγοϋσιν αυτόν ανηλεώς διερχόμε-

νον, προσπαθούντα παντί σθένει ταυτοχρόνως 

και νά -.ψ έμποδίσωσι τήν είσοδον. Εάν μεθ' 

δλα τά κωλύματα ταύτα, συλλαβή τό θύμα του, 

τά δήγματα και οί όνυχισμοί επαναλαμβάνον

ται , και πιθανώς αναγκάζεται νά τήν απόλυση 

πάλιν , και νέα δίωξις αρχίζει. 'Εάν ύπερβή τά 

προσκόμματα, ή τρίτη άλωσις καθίσταται απο

τελεσματική, και τό θ^μα παύον τού; άγώνά; 

του, αποκομίζεται έν μέσφ τών επευφημιών 

και τ ή ; άγαλλιάσεως τού συνηγμένου πλήθους. 

Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ · 

ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΩΜΩΔΙΑ. 

μετά προλόγου κα'ι έπιλόνου. 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ. 

(' Εν τ ιν ι έργαστηρίω ) 

C ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. — Κυρία μου, σάς έπανα-

ω εικοστήν ταύτην φοράν δτι α ί χειρίδες 

τιμώνται 3 φράγκων και δεκαπέντε εκατοστών, 

και αδύνατον νά δώσωμεν αύτάς εύθηνότερον. 

Εύαρεστήθητε νά πληρώσητε ει; τό ταμεΐον. 

Η ΚΥΡΙΑ. — Λάβετε μάλλον τήν καλωσύνην 

νά μοι πέμψητε α υ τ ά ; μετά τού λογαριασμού 

εις τον οίκον μου. 

Ο ΥΠΑΛ.—(κατέχων τήν οργή ν του.) Οπως 

θέλετε. 

Η Κ Υ Ρ Ι Α . - Ε λ π ί ζ ω δτι θά λάβω α υ τ ά ; 

βεβαίως πρό; τήν έσπέραν μετά τού λ/σμού. 

Ο ΥΙ1\Λ.—Βεβαίω;. 

Π ρ ώ τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

— Ή Κυρία Ξ;... 

Η ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.—Είναι έδώ. 

— Δότε, παρακαλώ, τόν μικρόν φάκελλον 

μετά τού μικρού τούτου λογαριασμού. 

— Διατίέβραόύνατε τοσούτον; Ή Κυρία πε

ριμένει αυτόν ήδη άπό δύο ωρών. 

λέγ 
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— Δεν πταίω έγώ. Παρουσιάσατε, παρα

κ α λ ώ , αύτη τόν μικρόν τούτον λογαριασμόν. 

— Αδύνατον. Ή κυρία είναι τώοα λίαν έ -

νησχοληυ,ένη. Ελθετε αΰριον. 

Δ ε υ τ έ ρ α ε κ δ ρ ο μ ή . 

Η ΘΕΡ.—Τί επιθυμείτε, κύριε; 

Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. — 

Ερχομαι πάλιν δια τόν μικρόν χθεσινόν λογα

ριασμόν. 

— Δια τί; 

— Δια τόν μικρόν χθεσινόν λογαριασμόν. 

— Είσθε άιυχος. Ή κυρία έξήλθεν ήδη, 

και θά έπανέλθη μόνον πρός τήν έσπέραν. 

— Υπομονή θ ά έλθω και αύριον. 

Τ ρ ί τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

Ο ΥΠΗΡ.—Κυρία.. . 

Η ΘΕΡ — Α ! έρχεσθε δ·.ά τόν /ογαριασμόν; 
— Μάλιστα. 

— Α λ λ ί μοί φαίνεται δτι σάς είπον δτι 

ή κυρία δέν είναι ποτέ έδώ τήν έσπέραν. Πρέπει 

νά έλθητε τήν πρωΐαν περί τήν δεκάτ/,ν ώραν. 

— Ή ώρα είναι ακατάλληλος. Πλήν υπο

μονή. Έρχομαι αΰριον τό πρωί. Τόσοι δρόμοι 

δια τοία ©ράνκαΙ 
I 1 · I 

Τ ε τ ά ρ τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

— ΑΙ Πάλιν ύ |Λεϊς; 

— Μάλιστα. Έρχομαι πάλιν δια τόν μ ι 
κρόν λογαριασμόν. 

— Σάς είπον νά έλθητε τήν δεκάτην ώραν 
ακριβώς, και όχι εις τάς δέκα και τέταρτον. Ή 
κυρία έξήλθεν ήδη. 

Π έ μ π τ η έ κ δ ρ ο μ ή . 

— Ή Κυρία Ξ;. . . 

— Είμαι εγώ. 

— Α! τέλος πάντων...Σάς φέρω τόν μικοόν 

λογαριασμόν. 

— Ποίον λογαριασμόν; Δός μοι αυτόν. Θά 

τόν παρατηρήσω. (Εξέρχεται ) 

" Ε κ τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

— Κυρία μου, έρχομαι πάλιν δια τόν λογα
ριασμόν. 

— Ποίον λογαριασμόν; Α! ενθυμούμαι, ^ λ -

λά δέν έλαβα μέχρι τούδε καιρόν νά τόν παρα

τηρήσω. Λέγετε τρία φράγκα και δεκαπέντε 

εκατοστά. 'Αλλά νομίζω δτι σφάλλετε κατά τήν 

πρόσθεσίν. 

— Αδύνατον, κυρία. Ά λ λ ω ς τε δέν υπάρχει 

έδώ καμμία πρόσθεσις. Χρεωστείτε απλώς τρία 

φράγκα και δεκαπέντε εκατοστά δι έν ζεύγος 

χειρίδων. 

— Νομίζω δτι ήτο τρία φράγκα μόνον. Σάς 

παρακαλώ νά παρατηρήσητε τά βιβλία σας. 

Ανάλαβε τόν έξωφλημένον λογαριασμόν καΐ 

έλθέ αυοιον. 

Έ β δ ο μ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

— Πώς; ακόμη ζητείτε τρία φράγκα και 

δεκαπέντε εκατοστά! Δέν είδετε λοιπόν τά β ι 

βλία; 

— Τά βιβλία δηλούσι 3 φρ. και 1 5 εκατο

στά, κυρία. 

— Αόύνατον. Λάβετε οπίσω τόν λογαρια

σμόν. Σάς υπόσχομαι νά έλθω έγώ αυτή αυοιον 

εις τό κατάσ;ημα. 

Ό γ δ ο η ε κ δ ρ ο μ ή . 

— Α! έλησμόνησα νά έλθω εις τό κατά

στημα. Αλλά κατοικώ τόσον μακράν. Πόσα σάς 

χρεωστώ; 

•— Τρία φράγκα και δεκαπέντε εκατοστά. 

— Μήπως έχετε άλλην τινά άσχολίαν εις 

τήν συνοικίαν; 

— Μάλιστα. 

— Τότε, σάς παρακαλώ, επανέλθετε μετ 

ολίγον και θά σάς πληρώσω. 

'Ε ν ; ά τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

Ή Κυρία λούεται. 

Δ ε κ ά τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

Ή Κυρία κτενίζεται. 

Ε ν δ έ κ α τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

Ή Κυρία ενδύεται." 

Δ ω δ έ κ α τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

' Η Κυρία έκδύεται. 

Δ ε κ ά τ η τ ρ ί τ η . 

Ή Κυρία κοιμάται. 
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Δ ε κ ά τ η τ ε τ ά ρ τ η . 

Ή Κυρία ασθενεί. 

Δ ε κ ά τ η π έ μ π τ η . 

— Ακόμη ό αυτός λογαριασμός; 

— Κυρία μου, ίδοϋ έρχομαι ήθη δεκάτην 
πέμπτη ν ταύτην οοράν. 

— Εχετε να μέ αλλάξετε Εν χαρτονόμισμα 
χ ιλ ίων φράγκων; 

— Όχι·, Κυρία. 

— Τότε λοιπόν ανάγκη να έπανέλθητε. 

Δ ε κ ά τ η I κ τ η. 

— θυρωρέ! τίέγεινεν ή Κ, Ξ; . . . Κτυπώ 
άπό μιας ώρας κα'ι ουδείς μοί αποκρίνεται. 

— 'Ανεχώρησεν εις τήν εξοχήν προ οκτώ 
ημερών. 

Μετά τρεΓς μήνας. Δεκάτη έβδομη εκδρομή. 

— 'Επανήλθεν ή Κ. Ξ; . . . 

— Οχι, Κύριε. Είναι πάντοτε εις τήν ε
ξοχήν. 

Μ·τά οκτώ μήνας. Δεκάτη ογδόη εκδρομή. 

— Τί θέλεις, Κύριε; 

— Τρία φράγκα και δεκαπέντε εκατοστά, 
τά όποια χρεωστεϊτε άπό τού παρελθόντος έτους 

— Μή δεν σέ έπλήρωσα, πριν αναχωρήσω; 
— Βεβαίως δχι, Κυρία . . . 

— Α\, αΐ, γνωρίζομεν τά τοιαύτα. Πρό 
τριών ετών ό κρεοπώλης μοί παρουσίασε δ ι ς τόν 
αυτόν λογαριασμόν. Τί θέλεις νά σοι κάμω; 
Ερχεσαι μετά τόσον χρόνο ν. Δέν έπρεπε νά 

περιμείνης οκτώ μήνας διά νά μοί φέρης τόν 
μικρόν τούτον λογαριασμόν. 

— Ά λ λ α , Κυρία. . . 

— Πριν πληρώσω, προτίθεμαι νά εξακρι
βώσω τήν άλήθειαν αυτού έκ τού βιβλίου τών 
εξόδων μου. Λυπούμαι δτι δεν έχω τήν σ υ ν ή -
βειαν νά φυλάττω τάς αποδείξεις τών πληρώ-
μών. Αλλως. . . 

Δ ε κ ά τ η έ ν ν ά τ η ε κ δ ρ ο μ ή . 

— Τί; ακόμη ό αυτός λογαριασμός; Ά λ λ ά 
τούτο είναι άπίστευτον. 

— Κυρία, ιδού ή δεκάτη έννάτη φορά 
Απαιτώ τά χρήματα. 

— Είσαι αυθάδης! Διά τόσον μικρόν ποσόν! 
Ιδού, λάβε, αναιδέστατε, τά τρία 'σου φράγκα 
και 1 5 έκα:οστά, και άπελθε τήν ταχίστην . 

— Κυρία, μοί φαίνεται δτι άπατάσθε" διότι 
μοί δίδετε μόνον δύο φράγκα και έννενήκοντα 
εκατοστά. 

— Αδιάφορον. Λάβε αυτά και άπελθε τήν 
ταχίστην εντεύθεν. ΣοΙ ομνύω δέ, δτι ποτέ δέν 
θά λησμονήσω τήν άπληστίαν κ α ι τήν αίσχρο-
κέρδειαν^τών κυρίων σου, και τήν άναίδειαν 
τών υπηρετών των. 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ . 

Ό υπηρέτης μόγος χατβρχόμ*τος τηγ 
χ.Ιίμαχα- — Δύο φράγκα και 9 0 εκατοστά ! 
Μετά είκοσι ματαίας έκδρομάς, ανάγκη νά πλη
ρώσω έκ τών ίδιων και 2 5 εκατοστά. (Παρα-
τηρών τά νομίσματα.) Αλλά τ ί β/έπω; τά δύο 
φράγκα φέρηυσι τόν τύπον τού Πάπα, τά δέ 50 
εκατοστά είναι κίβδηλα! Ρ. 

ΠαροιμΙαι ix τον ΤαΛμούθ. — Ό όνος 
παραπονείται διά τό ψύχος έτι και κατ' αυτόν 
τόν μήνα Ιούλιον. 

Εν μόνον φώς αρκεί και δι' εκατόν ανθρώ
πους, ο>ς και δι Ινα. 

Δίδαξον τήν γλώσσάν σου νά λέγη: «δεν 
γνωρίζω». 

Ό φίλος σου έχει έ'να φίλον, και ό φίλος τού 
φίλου σου έχει έ'να φίλον—εσο λοιπόν προσε
κτικοί. 

Διαπραγματεύσεις ποίει μετά τών ευπόρων. 
' Η παρ ιατρού δωρεάν διδομένη συνταγή 

είναι άναξία λόγου. 

Εάν λόγος είρημένο: εγκαίρως αξίζει Ιν νό
μισμα, ή έγκαιρος σιωπή αξίζει δύο. 
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Ό οίνος ανήκει τ φ κυρίω, άλλ' ό υπηρέτης 

λαμβάνει τάς εύχαροστίας. 

Οί στρατιώται μάχονται, και οί βασιλείς 

είσιν οί ήρωες. 

Χ 
Όποιος τις ιίμι. — Μ έξετάση έκαστος έξ 

ημών εαυτόν σπουδαίως και είλικρινώς, και άς 
είπη: Τί αρά γε πιστεύω; όποιος άνθρωπος ε ι 
μί ; όποιον θέαμα ήθελον παραστήσει ενώπιον 
τού περιχυκλούντός με κόσμου, έάν έγνώριζε 
τούς στοχασμούς μου και τά απόκρυφα τής καρ
δίας μου; όποιος δε φαίνομαι τώρα ενώπιον τού 
Παντοδυνάμου θεού, δστις βλέπει και δ.ακρίνει 
πάντα άνθρωπο/ έν όλη αυτού τή γυμνότητι κα1· 
άδυναυ,ί^; 

V 
/ \ 

Τά χρήσφα είς τούς τέοος-—Εϊπέ ποτέ 
τις, κα'ιόοθώς, δτι ό καλώς άνατεθραμμένος νέος 
πρέπει νά έχη τά εξής δέκα προτερήματα; 1 τήν 
τιμιότητα - 2 τήν νοημοσύνην* 3 τήν δραστη
ριότητα" 4 τήν φιλοπονίαν' δ τήν εύπείθειαν" 
6 τήν σταθερότητα" 7 τήν ύπο-^ρέωσιν 8 τήν 
φιλοφροσύνην" 9 τήν αγνότητα και 10 τήν ά
λήθειαν . 

Χ 

Αί γερμανικαί εφημερίδες άγγέλουσιν δτι 

ή μετανάστευσις έπετάθη κατ αΰτάς, ίδιοι; δ' έν 

τή δυτική Πρωσσίια, Ή κυβέρνησις πράττει πάν 

τό δυνατόν πρός παρακώλυσιν αυτής, άλλ' ου

δέν κατορθοί. Πάντες σχεδόν οί μεταναστεύοντες 

απέρχονται εις Αμερικήν. 

Χ 

Πρό δύο ετών αστυνομικός κλητήρ έν Παρι -
σίοις ένυμφευθη πτωχήν κόρην, άρτίως έξελ-
θούσαν έκ τίνος ορφανοτροφείου. Τή προτεραία 
τών γάμων των, ή κόρη έλαβε ταχυδρομικώς 
τραπεζικόν γραμμάτιον χιλίων φράγκων μετά 
τού επομένου έπιστολίου: Εσο πάντοτε σώφρων 
και ενάρετος" σέ το παρακαλίί ή μ ή τ η ρ σ ο υ κ . 
Τό έπισιόλιον δεν είχεν ύπογραφήν. Εννοείται 
δτι τά χ ί λ ι α φράγκα εγένοντο μετά προθυμίας 
δεκτά, καθ όσον μάλιστα τό βαλάντιον αστυ
νομικού κλητήρος δεν είναι συνήθως παχύ. 

Πρό τ ί ν ω ν ήμερων ό κλητήρ έλαβε τήν έπομένην 
έπιστολήν : 

« Ιδού λο;πόν δτι έγένεσο πατήρ" έχεις τώοα 
έξοδα, δι ά ό μισθό; σου δέν αρκεί ίσως. Ε σ ώ 
κλειστο-/ θά εύρης έπιταγήν εκατόν χιλιάδων 
φράγκοιν επί τής Τραπέζης τής Γαλλίας. Α-
σπάσθητι άντ έμού τό νεογέννητον και τήν 
σύζυγόν σου. 

*Ή μήτηρ τής συζύγου σου.» 
Εκπληξις κα'ι χαρά παρά τή πτωχή οικο

γένεια Ό αστυνομικός κλητήρ είναι μόλις 
τριακοντούτης. Κάτοχος τοιαύτης περιουσίας δέν 
θά έμενε βεβαίως εις τήν υπηρεσία/ τής αστυ
νομίας, ήναγκασμί/ος νά φρουρή ήμέραν και 
νύκ:α κα'ι νά έκτιθηται εις τούς πολλούς και 
ποικίλους κινδύνους τού επαγγέλματος του. 
Εδωκεν αμέσως τήν παραίτησίν του και έπ-:-

στρεψεν εις τήν πατρίδα του, κωμόπολίν τ·.να 
τής Γαλλίας, όπως έπιδοθή εις μικρόν έμπό-
ριον. Εχει δέ τήν ελπίδα ότι ή μήτηρ τής 
συζύγου του, ή αγαθή αΰτη μοίρα, δέν θά 
παύση φροντίζουσα περί τής οικογένεια; του. 

Χ 
Ή^ίχτρικά, θαυμάσια. — Ό ηλεκτρισμός 

θριαμβεύει* ούο νέαι ναυτικαί ανακαλύψεις ο
φείλονται ε ί ; αυτόν, ανακαλύψεις σπουδαιότα
τοι άμφότεραι. Προσφάτως όιέπλευσε τόν πορ
θμό·/ τή; Μάγχης :ό πρώτον διά τού ηλεκτρι
σμού κινούμε νον άτμόπλοιον. Ο «Βόλτας» — 
ούτω καλείται τό νέον άτμόπλοιον — είναι σκά
φος σιδηρούν, μήκους μέν 37 αγγλικών ποδών 
(1 2 μέτρων κα'ι 1 /3) και πλάτους 7 ποδών, έ -
ναυπηγηθη δέ υπό τών κκ. Στέφενς και Σα εν 
ΜΪΙΙλνβΙΙ, νεωρίω τού Λονδίνου, και είναι έ -
λικοκίνητον. Ή πρώτη δοκιμή επέτυχε πληρέ
στατα. Ό «Βόλτας» απέπλευσε-/ έκ Δούβρου, 
έν μεγίστη δέ σιγή κα'ι άνευ τού ελαχίστου 
Οορύβον—οϋδενός κρότου τής μηχανής ακουο— 
μένου—κατέπλευσεν εί ; Καλαί αισίως. Ή τ α -
χύτης τ ι υ ανήλθε / ε ί ; πέντε μ ί λ ι α καθ ώραν, 
άλλ' οί έπινοηταί λέγουσιν δτι τό ελάττωμα 
τούτο έστι προσωρινόν, κα'ι οτι ή ταχύτης τον 
δι' ηλεκτρισμού *.ινουμ?νου ατμόπλοιου δύναται 
ν' αύξηθή ε ί ; δέκα και δώδεκα μίλια καθ ώραν. 
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Και τίς otSe; βραδύτερον δύναται ν' άνέλθη και 

εις 1 5 , 1 8 και 20 μίλια. Μή και τα πρώτα 

ατμόπλοια δέν διήνυον μόνον 4 και 5 μίλια 

καθ ώοαν; 

' Η δευτέρα έφεύρεσις έφηρμόσθη έν Νέα. 

Ύορκγι. Οσοι ανέγνωσαν το μυθιστόρημα: «Εί

κοσι χιλιάδες λεϋγαι υπό τάς θάλασσας» τού 

περιπύστου Ιουλίου Βερν θα εννοήσωσι κάλλιον 

τήν αμερικανικών ταύτη ν άνακάλυψιν. Είναι 

όντως ή πραγματοποίησις τού ύπό του ηλεκτρι

σμού κινουμένου υποβρυχίου σκάφους, δπερ έ— 

φαντάσθη όγαλάτης μυθιστοριογράφος. Είς το 

πλοίον τούτο εδόθη το παράόοξον όνομα «Ειρη

νευτής» καίτοι προ; πόλεμον προωρισμένον. 

Το μήκος του είναι 30 ποδών, το δέ πλάτος του 

8 1 ) 2 . 'Εν νϋτψ τεταμίευται πεπιεσμένος 

άήρ δια τους επιβαίνοντας, υπάρχει δ' ή η λ ε 

κτρική μηχανή, ήλεκτρικόν φως δια τόν φωτι -

σμόν, πάντα τέλος τα έν τφ «Ναυτίλω» τοϋ 

Ιουλίου Βερν περιγραφόμενα. Κατέρχεται υπό 

τα υοατα και ανέρχεται είς τήν έπιφάνειαν α υ 

τών κατά βού/ησιν τών κυβερνώντων αυτό. Το 

σκάφος τούτο είναι τορπιλλοφόρον. Κατά τήν 

τέλεσιν τού πειράματος ό «Ειρηνευτής» έμεινεν 

ήμίσειαν ώραν ύπό τό ύδωρ, είς βάθος πέντε' 

έργυιών, έξηρεύνησε δέ τα βάθη τοϋ ποταμού 

Ούδσωνος και άνήλθεν έπ'ι τής επιφανείας της 

θαλάσσης είς άπόστασιν δύο χιλιομέτρων άπό 

τοϋ σημείου τής καταδύσεως. 

Χ 
'ΟΜγα tira κερί τοΰ ήΜον. — Ό ήλιος 

είναι 3 2 0 , 0 0 0 φοράς μείζων τής γής. Ό ή 

λιος απέχει 4 0 0 φοράς τόσον δσον ή σελήνη. 

Ή έκ τού ηλίου θερμότης δύναται να τήξ$ 

2 8 7 , 2 0 0 , 0 0 0 κυβικά μίλια πάγου άνά πάν 

δευτερόλεπτον. Ή διάμετρος τής γής έχει τήν 

αυτήν άναλογίαν προς τήν άπόστασιν αυτής 

έκ τοϋ ηλίου, δσον το πλάτος τοίχος προς 1 2 5 

πόδας. Αμαξοστοιχία σιδηροδρόμου τρέχουσα 

ανευ σταθμού άνά 4 0 μίλ ια τήν ώραν θα έ-

φθανεν είς τον ήλιον είς 2 6 3 έτη. Ό ήλιος 

θεωρείται ώς καθιστάμενος 2 5 0 πόδας έλάσσων 

κατ' έτος. Ό πλησιέστερος αστήρ είναι 2 5 0 , 

0 0 0 φοράς απώτερος τοϋ ηλίου. Το έκ τοϋ ή 

λιου φως, ινα φθάσ$ είς τήν γήν απαιτεί οκτώ 

λεπτά τής ώρας" 5 0 , 0 0 0 έτη δμως έχρειάσθη-

σαν, δπως τδ φώς έλθ^ έκ τοϋ απωτάτου τών 

ορατών αστέρων. 

ΓΈΛΩΤΕΣ 

Ό κ. Τενεκές είχε φίλον λίαν προληπτικόν, 

δστις τι5 παρεπονεΐτο μετ ενδομύχου δέους δτι 

έφοβεϊτο πολύ τον τρέχοντα μήνα, ώς άρξάμενον 

κατά Παρασκευή ν . 

— Αυτό δέν σημαίνει τάσφ πολύ, τψ λέγει 

ό κυρ Τενεκές· νά φοβήσαι προ πάντων τον μ ή 

να εκείνον, καθ δν ή πρώτη Παρασκευή συμ

πέσει νά ήναι συγχρόνως Χ Χ Ι ή 1 3 αυτού. 

Κρουσθέντος τοϋ κώδωνος έν τή οικία τού δό
κτορος Τζαλάπα, ήλθεν ό υπηρέτης του Πετα
χτός και ήνοιξε: 

— Τί αγαπάτε; έρωτα τον κρούσαντα. 

— Μέσα είναι ό ιατρός; 

— Οχι, εξήλθε. 

— Τί κρίμα! ήλθα νά τον προσκαλέσω είς 
τό αύριανόν κυνήγιον. 

— Α! τότε άλλάσσει τό πράγμα. Ενόμιζα 
δτι τον ήθέλετε διά κχνέν άλλο πράγμα" άλλ' 
αφού ήναι διά κυνήγι, περιμείνατε ολίγον νά 
τον ειδοποιήσω. 

Εν τω πλημμελοδικείω. 

Ό πρόεδρος άποτεινόμενος πρός τον νεώτατον 

τήν ήλικίαν κατηγορούμενον λέγει αύτψ: 

— Είς τβιαύτην ήλικίαν κλέπτεις; 

— Είμαι δεκαπέντε χρόνων, κ. πρόεδρε. 
— Τό ήξεύρω. 

— Λοιπόν νομίζω δτι είναι καιρός νά εκ
λέξω και εγώ κάποιον επάγγελμα. 

ΑΣΤΗΡ 5 2 7 

Συνδιάλεξις δύο φιλοσόφων: 

— Τό κατ' έμέ, φίλτατε, φρονώ δτι ό κα

κοποιών γυναίκα αμέσως κρίνεται. 

— Είναι κτηνώδης ό τοιούτος. 

— Οχι, άλλ' ευεργέτης τής ανθρωπότητας. 

Δημοσιογραφική διόρθωσις. 

Ποό τίνος έφημερίς τής Βιρμιγκάμης, αφού 

άνήγγειλεν δτι εις τών πολιτικών αντιπάλων 

της, ό άγριος ριζοσπάστης Μαγκέρ, εξελέγη δη-

μαρχικός πάρεδρος, προσετίθει: 

«Εύελπισ:ούμεν δτι όκ. Μαγκέρ θά νιφθή, 

πριν ή άναλάβη τά νέα δημαρχικά αυτού καθή

κοντα.» 

Τή έπιούση ό κ. Μαγκέρ παρουσιάσθη έν τ φ 

γραφείω τοϋ δημοσιογράφου φέρων έν τί} χειρί 

μάστιγα. 

— Ποέπει νά έπανορθώσητε, λέγει αύτψ, 

τόν άχαοιν εκείνον τής χθες άστεισμόν σας. 

— Ουδέν τούτου κρεΐττον επιθυμώ, άπήν» 

τησεν ό υποχρεωτικός δημοσιογράφος. Εγώ 

πάντοτε υπήρξα συγκαταβατικός, διότι τοιούτος 

είναι ό χαρακτήρ μου. 

Και τή επαύριον κατεχώρισε τάς έπομένας 

γραμμάς, προς έπανόρθωσιν δήθεν τών προγρα-

φέντων : 

« Ό κ. Μαγκέρ παρακαλεί ημάς να διαύεύ-

σωμεν τήν φήμην, καθ' ήν διεδόθη δτι προύτί-

θετο τάχα νά νιφθή, πριν ή άναλάβ/] τά νεα 

καθήκοντα του. · 

Μεταξύ πνευματιστοϋ και ωραία; γυναικός: 

— Πιστεύσατέ με, φιλτάτη Κυρία, έλεγεν , 

ούιος, δτι μόνον νά έγγίσω οιονδήποτε πράγμα, 

ώς μίαν τράπεζαν, έπί παραδείγματι, μίαν 

έ'δοαν, μίαν λεκάνην, και κάμνω αυτό τό πράγ

μα αμέσως νά γυρίζη. 

— Εγώ δμως, φίλε μου, είμαι πολύ ι 

σχυρότερα υμών, διότι άμα μόνον ατενίσω 

άνδρα, τον κάμνω και τοϋ γυρίζει ή κεφαλ,ή. 

— Συ, φίλε μου, έλεγεν ό κ. Κουταμάρας 

πρός ταξειδεύοντα παραγγελιοδόχον, σύ, ό ο

ποίος ταξειδεύεις τόσω πολύ, θά ήσο κατάλλη

λος νά μοϋ εύρ$ς κανένα καλόν γαμβρόν διά 
τήν θυγατέρα μου. 

— Ναι, άπεκρίθη ό έτερος, τό πράγμα δέν 
είναι άκατόρθωτον, άλλά πρέπει νά μού δώση-
τε ολίγον δείγμα, διά νά ημπορέσω νά δ ι α 
πραγματευθώ. 

Συνεβούλευον τή Κυρία Αβροκόμιτ,, ης γνω

στή έστιν ή τών ηθών αύστηρότης, νά προσλά-

βιρ ώς οίχιακόν ίατρόν της τον δόκτορα Πετα-

κτούλην. 

— 'Αλλά δέν είναι αρκετά σοβαρός τον 

χαρακτήρα, άπήντησεν αύτη. 
— Σας βεβαιώ, Κυρία μου, διέκοψεν ή νεαρά 

και αεικίνητος Τερψιχόρη, δτι είναι ιατρός α 
ξιόλογος. 

— Ισως, άπεκρίθη ή πρώτη* άλλά τό κακόν 
είναι δτι έχει τό ιδίωμα νά έκδύη εντελώς τους 
ασθενείς του μόνον δπως αίσθανθή τον σφυγμόν 
των. 

Γνωστός βιβλιομανής ήγόρασεν άρτίως β ι -
βλίον άντί τεσσάρων χ\Χ. δραχμών. 

— Είναι τιμή ύπέρογκοςΐ τφ είπε τις τών 
φίλων. 

— Ναι, αλλ είναι έκ τών σπανιωτάτων. 
— Εάν δμως άνετυπρϋτο; 
— Ν' άνατυπωθή! Ελα τώρα, αδελφέ! Και 

ποίος, σέ παρακαλώ, θά τό άγοράση άνατυπω-
μένον; 

Εν τινι ξενοόοχείω. 

Ό ξενοδόχος, αγαθός αστός ουδέποτε ασχο
ληθείς είς τήν έκμάθησιν ξένων γλωσσών, άλλά 
πάντοτε αρκεσθείς είς τά θέλγητρα τής μητρψ-
ας, συνομιλεί μετά τίνος ευρωπαίου πελάτου 
του, τή μεσιτείο; διερμηνέως. 

Ό πελάτης, δστις δέν έμεινεν ευχαριστη
μένος έκ τού γεύματος, διαβιβάζει διά τής ερ
μηνείας είς τον ξενοδόχον ουχί λίαν άβροφρό-
νως τά παοάπονά του. 

— Πές του, λέγει, δτι τό ξενοδοχεΐόν του 
είναι διά χοίρους. 

Ό ξενοδόχος είς άπάντησιν καταφέρει ί -
σχυρόν κόλαφον έπί τής παρειάς τού διερμηνέ
ως, προσθέτων: 

— Μετάφρασε τού το! 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. 

( Eni xfi avtoxroria toi Α. Φ...) 

«Il est donc permis,selon toi, de cesser de vivre?» 

Rousseau. 

Βεβαίως ε ίνα ι συγγνονστόν εάν αυτοκτονήσει ς · 

Ti είναι πλέον ή ζωή, ζωή όταν δεν ί ν α ΐ ' 

Όποια έχει Θέλγητρα; τί πλέον Θά έλπισης; 

Σκληραί οπότε σωρηδόν σέ πλήττουσιν οδύναι; 

Πονείς, στενάζεις καΐ Θρηνείς; αναίσθητοι οί 

[άλλοι 

Ουδέν, ουδέν άκούουσι! πεινάς, δέν εΐσ'έπαίτης, 

Κ'εις φίλον άποτεί 'Effet;... Αί! τότε δα σο1 

[ψάλλει . . . 
Τί ψάλλει! κεραυνοβολεί εντός σου ό προπέτης. 

Όφείλεις κα'ι δέν δύνασαι το χρέος ν άποτίσ^ς; 

Προσέρχεσαι τφ δανειστή μ è τ ' όμμα το Θολόν 

[σου 

Και τω ζητείς παράτασιν, τ φ φέρεις εγγυήσεις, 

Τφ δίδεις πάν σου τιμαλφές καΐ πάν κειμή. 

[λιόν σου; 

Δέν πείθεται 1 Εκλιπαρείς, τ φ δίδεις υποσχέ

σεις, 
Και υποσχέσεις ασφαλείς" δέν πείθεται και 

[πάλιν! 

Εξάπτεσα·. κ' επίφοβος σοι γίνεται ή Θέσις, 
Και ή καρδία κ ή ψυχή συμπλέκονται εις πά-

( λ η ν . . . 

Μή! μή πλέον ταράττησαι - αυτός δέν συγκι-

(\ είτα ι , 

Εμμένει αδυσώπητος, σέ βλέπει μέ τ ι βλέμμα 

Αόριστον, ίνα δειχΘή πώς τάχα σέ λυπε ίται . . . 

Να σέ βροχθίση μέ ψυχρόν έλαύνεται πλήν 

(αίμα! 

—Λοιπόν; . . . — Λοιπόν δέν είν έλπίς.. .ό τάκος 

(μένει μόνον 

Ανάπαυσίς σου.. .ή ζωή ζωή πλέον δέν είναι. 

Μέ τήν ιδίαν χείρα σου σαύτψ συ δός τόν coovov 

Άφοϋ ούδένα κάμπτωσιν αί τόσαι σου οδύναι. 

Δέν δύναοαι πλέον νά ζής, άφοϋ δεν συγκινούν

τ α ι , 
Κοινωνική κατάστασις άφοϋ τοιαύτη ηναι. 

Αφού και εάν σπαραχθής ουδόλως σέ λυπούνται 

Αφού τοίς ήναι έν^ιηόέν αί τόσαι σου οδύναι. 

'Εν Αθήναις 1 5 Ιουνίου 1 8 8 1 . 

ΑΛΕΞ. I. ΣΑΛΒΑΤΩΡ. 

• » wen ( Γ, 

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ. 

— Ισπανοί Da ζωγραφίσουν τήν εικόνα σου, 
Ιωάννη; 

— Εις πανι, μάλιστα. 

— Οί σπανοί λοιπόν Οά τήν ζωγραφίσουν; 

— Ω Γεώργιε! Οί σπανοί, Ισπανοί, εις 

πανί . . .δέν ακούς; 

U το περεις τερι μου ή πε τίνος να το παρτ). 
(και άλλως:) 

Η τό περιστέρι μου ή πετεινός νά το πάρη. 

Νίψον άνομήματα μή μόναν όψιν. 
(αντιστρόφως.) 

Λ-ijlO ΛΚΛΟϊΙ U.r! « Ι Β Τ Ι ' Λ Ϊ ' Ο Λ » Λ&φ}Λ· 
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Λύσις τού 20ου αινίγματος 
j 
Ωόν—Ζώον. 
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Άκέραιον 'ς τό σώμα σου, 'ς τόν οίκον σου μέ έχεις 
Kai κάθε ώραν καΐ στιγμήν νά μέ ζητήσ^ς τρέχεις. 
"Αν κόψ^ς μου τήν κεφαλήν, αμέσως σέ φοβίζω, 
Ίδρώς καταλαμβάνει σε, τούς πόδας σου κλονίζω. 
'Λλλ'αν μέ χείρα στερεάν αύθις έκτάμ^ς γράμμα, 
Εύφρόσυνον τότ' άπηχήν παράγεις έν τφ άμα. 
Τό ρΓγος καί δ τρόμος σου ευθύς άποχωροΰσι, 
Kai τής καρδίας οί παλμοί τερπνώς σέ συγκινοοσι. 

Γ. Μ. Κ. 


