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Η ΕΤΑΝΗ ΑΣΤΤΝΟΜΙΑ

*0 Σωφρόνιος Κομύρ έτελειωνε τ/,ν 
ίνάγνωσιν άρθρου, δπερ έμ ελλ ινά  5 /,-

μοσιβυθη τ·?ιν επαύριον εν τ$  Έ ηατα .-  
σ τ α τ ι χ ν  ίφ ν μ ε ρ ίό ι .

—  «Ό  πόλεμο; εΧτ,ςε. Πόσον έστοί- 
χισεν. ’Αφελές έρώτν,σΐ;. Τί ένδιαφέρε- 
τα ι δ pixpdc ή/t'’'r  πατήρ, ό Τσάρος, 
περI τόσων δβπανν,θέντων εκατομμυ- . 
ρίων, περί τόσων χ ιλ ιάδω ν άντρων φο- 
νευθέντων ; Τοΰτο δέν έγένετο όπως 
αότος ίο ξα ο θν ί; Τά ρού-λ ια , ά η να  
συλλέγουσιν υπέρ αυτού άτ.ό χαλύβτ,ς

ε ί; καλύβι·,ν, άχρι τών όρίων ττίς Κ'ν7ς^  
θ* έλθωσι νά πλν,ρώσωσιν 1st νέου τδ 
αυτοκρατορικόν του ταμεϊον έκ 5* τώ »  
τριών εκατομμυρίων τ£ν ανθρωπίνων 5ν- 
τω ν ,ίτ ινα  καθ'Ι/.αστον έτος γεννώ ντα ι έν 
τώ Κράτει του. δύνανται πάντοτε νά ευ- 
ρίσ'/.r, ωραίους άνδρας, δπως φρουρώ - 
ο ιν έν το ι; άνακτόροις του, χα ί ικανόν 
κρέας, δπως άποστέλλτρ αυτό νά σραι- 
ροβολ%τα· είς τάς μάχας του. Καί ομω?;
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ό Τσάρο; δέν τολμά έ'τι νά βέβτρ τήν 
χεΐρα έπί τή ; πολεμικής λε ία ;. Καί 
τοϋτο, διότι άλλοι λύκοι περικυκλοϋσιν 
αΰτόν κα ί τόν βλέπουσι ζηλοτύπως. 
Ό δέ μέγα; καγγελλάριος τή ; Γέρμα- 
νίϊ{ , δστις σήμερον είναι ό σπουδαιότε
ρο; άνήρ τής γή ;, δεν έλάλησεν ε τ ι.—  
Μόλι; εκείνος λαλήστ), πεντήκοντα, 
εκατόν εκατομμύρια άντρων, λάτρει; 
τή ; επ ιτυχ ίας, θά κηρυχθώσιν ΰπέρ 
τής γνώ μη; του, καί θά άποτελέσωτι 
δημοσίαν γνώμην, ε ί; ήν ό Βίσμαρκ εν 
ανάγκη δύναται νά πρόσθεση πεντακο  
σία; χ ιλ ιά δ α ; πυροβόλων καί δέκα χ ι 
λ ιάδ α ; τηλεβόλων. Είναι δέ ούτοι λό
γοι ισχυροί, οδ; ή χυοέρνησις τη ; Πε- 
τρουπόλεω; θά εννοήση κατά  τήν πρώ- 
την λέξιν.

α'Ημεϊς βεβαίω : άγνοοΰμεν τ ί έν 
τοίς συμβουλίοι; αυτών παρασκευάζου- 
σιν οί άξιοϋντε; ό'τι έχουσι τό δ ικαίω
μα νά διαθ ετωαι κ α τ ’ αρέσκειαν τά ;  
τύχ α ; τών λαών. Οΰχ ήττον ί; γενική 
πορεία τής συγχρόνου Ιστορίας επιτρέ
πει ήμΐν νά προΐδωμεν ότι τά  μικρά 
Κράτει θχ παρασυρθώσιν έν τώ κύκλω  
τής ελςεΜς τώ ν μεγάλων δυνάμεων. Ή 
ισχύ; καταβάλλει τό δίκαιον.

«'Παεΐί δέ παλα ιστα ί τοϋ κοινωνι- 
σμοϋ, τ ί ειμεθα απέναντι τών μεγάλων 
τούτων Κρατών, τών καταπληκτικώ ν  
τούτων μηχανών τοϋ πολέμου καί τή ; 
καταστροφής ;

«Ειμεθα ή έλευθέρα διάνοι>, είμεθα 
ή συνείδησις, είμεθα ή Επιστήμη καί ή 
δικαιοσύνη, είμεθα ή νέα ιδέα, ή ανα
γκαία πρόοδος, ·?,ν ούδέν δύνατα ι νά 
παρακωλύση, ή βαδίζουσα, ή προχο>- 
ροϋσα άπαύστως,— ειμεθα τά κϋμα, δ- 
περ δέν θά βραδύννι νά υπερ^ή πάντα  
τά  προχώματα.

«Τρέμετε δεσπόται ! τρέμετε άνθρω
ποι κτήνοι ! Νικηταί τής σήμερον, θά 
ήσθε οι ήττημένοι τής αϋριον ! ι>

Τό άρθρον τοΰτο έχειροκροτήθη θερ- 
μώ ;, ό δέ δημοσιογράφο; έγειρα; θυ- 
ραυλαίαν είσήλθεν εί; σκοτεινόν δ ιά 
δρομον.

Έν τώ  βάθει τοϋ διαδρόμου ήκούετο 
ό κανονικό; κρότος πιεστηρίου λειτουρ- 
γοϋντος. ~Ητο ό κρότος, Sv είχεν ακού
σει ή Βάνδα.

IV
Ή μαστική ίλ/ηλογρϊϊί* (Ί)

Ό Ναρκιλέφ, ό επιφορτισμένο; τά 
τής αλληλογραφίας, άνέγνοί γεγονυία 
τή  φωνή τάς ο—ουδαιοτερα; έπιστολά;. 
Τά πλεΐστον τών έπιστολ.ών τούτων ή
σαν κρυπτογραφικαί καί ειχον άποστα-

(1)'11 άλ1 η' ο γρ ϊιίι αυ .η είναι αύθεντικ*5·

λή είς αυτούς δ ι ’ ειδικών ταχυδρόμων 
ή εμμέσως,—διότι έδυσπίστουν εί; τά  
ταχυδρομεία.

Είχε θέσει αυτός ε ί ;  δύο φακέλλους : 
εί; τόν μέν τήν έςωτερικήν ίληλογρα  
φίαν, εΐ; τόν έ'τερον τήν έκ τοϋ εσωτε- 
ρικοϋ.

—  Ά νέγνων, πάσα; τ ά ;  έπ ιστολά; 
■ruj-.a;. Θά ανακοινώσω ΰμΐν τά ; σπου- 
δαιοτέρα;.

ElENMJ

«Πρωιοποκράτησις διαφόουν κοινω- 
νιστών πολωνών καί μικρορρώσων, ώ; 
διανειμάντων είς τοϋ; Ρουθήνους τή ; 
Ο ϋγγαρα; β ιβλία καί φυλλάδια  απα
γορευμένα. »

ΕΛΛΑΣ

«Ή έκδοσι: κοινωνιστική; έφημερί- 
δος υπό τον τ ίτλο ν Ί ί.Ι .Ιη γ ιη )  
x . a ria ,  ή; οί συντάκτα ι έφυλακί^θησαν 
άμεσως.»

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

α Τό γερμανικόν κοίνωνιστικόν κόμ-· 
μα ποιείται καθ’ έκάστην προόδου;, 
α ΐτινε; έρεθίζουσι τά  νεϋρα τοϋ Βίσααρκ 
καί ταράττουσι τοΰς ΰπνους του. Μή 
κατορθώσας νά διευθύνη τά κίνημα 
τοϋτο καί νά διευθύνη τού; αρχηγού;, 
ευοε νευρόσπαστόν τ ι, οττερ έθετο έπί 
κεφαλής έργατικοϋ τινο ; συνέδριο·;. Οί 
έογάται ττροχιορο- σι δήθεν εί; αΰτό, ά λ 
λά γελ&σιν υπό τόν μύστακα.»

ΑΓΓΛΙΑ

«ΤΙ βιομηχανική κρίσι; επ ιτείνετα ι 
όσημέοαι. Ή κατάστασις τών εργατών 
καθίσταται έπί μάλλον καί μάλλον ο: 
κτρά. Έ λά ττω σ ι; τή ; παραγωγής καί 
τοϋ ημερομισθίου. Έντεϋθεν φοβ = ρα ά- 
θλιότης καί άλλεπ άλληλα ι άπεργίαι, 
εις τε τά  αγροτικά διαμερίσματα κα 
θώς καί εις τά αεταλλ.εϊα. Παντα/οϋ 
δυσαρέσκεια, ερεθισμό;, έργαηκαί δ ια 
μαρτυρήσεις. Έν Λονδίνω, απεργία τών 
κτιστώ ν, s

ΒΕΛΓΙΚΗ

«Ή μεταξύ ιδ ιοκτητών καί εργατών 
πάλη επ ιτείνεται. Σπουδαία στάσι; έν 
Seraing. Έφονιύθησαν καί έτοαυματί- 
σθησαν πολλοί.»

ΙΤΑΛΙΑ.

βΤαραχαί έν Φερράρα καί Παλλαμ- 
ττρούζ'ί- Φοβερά άθλιότης υποβοηθούση; 
τά κοίνωνιστικόν κήρυγμα. Οί έκεϊ α 
δελφοί τείνουσιν ήμΐν τήν χεΐρα κρά- 
ζο ντες : θάρρος  !s

—  Δέν θά λείψω ήμΐν τό θάρρος, εϊ- 
πεν ό πρίγγιψ  Σιλΐν«ς. Ή  σπουδαία 
αυτη Αλληλογραφία δέον νά δημοσιευθή 
διά τοϋ προσεχοϋς τή ; έφημερίδος ημών 
φύλλ.ου.

—  Πάντες οί λαοί, προσέθετο ό 
Ναρκιλέφ, εύρίσκονται έν τα ΐς  οδύναις 
τοϋ τοκετοϋ τής χειραφετήσεώς των. 
Ί^ού νυν ή εσωτερική ημών άνταπό- 
κρίσις.

ΚΤΒΕΡΝΕΙΟΝ ΣΟ ΪΜ Α ΡΑ Σ

α'Η Μάτσα Σουβοτίνη, καταδ ικα-  
σθεΐσα έπί έγκλήματι κοινοινιστικοϋ 
κηρύγματος, άπέθανεν είκοσιδιέτης, εν 
τ ιν ι μικρώ χωρίω όπου τήν είχον εξορί
σει μακράν τών φίλων τ/.ς καί πάντων 
στερουμένη. Πολλοί έ'τι είναι ετοιμοθά
νατοι.»

—  Πρέπει ό'σον τά χ ισ τα  νά άποστα 
λώσιν είς αυτούς βοήθεια’., είπεν ό δό 
κτωρ Πολέτκιν.

—  Είναι δύσκολο ν. παρετήρησεν ο 
Πλαδλ-βσκης, νά ώποστείλωμεν αΰτοΐς 
βοήθειαν, χωρίς νά δώσωμεν 6πονοίας.

— Τότε ποέττει νά άποστείλωι/,ενI __ ι
έκτακτον άπεσταλμένον, είπεν ό 
-ρ ίγγ ιψ .

(Συνεχεία εις τό τιροσίχί;)*

ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΟΊ £ΑΡΔΟΥ

Μυθιστόρημά τ ι έπιγοαφόμενον Κ α ρ  
Λίνος καί δημοσιευθέν ά ντ ί εύτελοϋς 
τιμής εις τάν Φιγαρώ' ^έν έσχε καλήν 
τύχην καί τό ό'νομα τοϋ Σαρδού εμεινεν 
ετι άγνωστον. Μή άποθαρρυνθείς όμως 
συνέγραψε π άλιν  μέγ* δράμα, επιγρα- 
φόμενον F leur tie Lian<\ ούτινος ή 
σκηνή ΰπετίθετο εί; Ιναναδάν.

Ά λ λ ’ ούδέ τό δράμα τοϋτο έ'σχεν 
έκβασιν έπιτυχή. Πλήν ένώ καί τό νέον 
τοϋτο έργον έναυάγει έπί τής σκηνής, 
έτερον έργον, περιβόητον γενόμενον, ό 
Κωφός δύ ι συγγραφέο^ν αρκούντως 
γνωστών, τοϋ Παύλου Φεβάλ καί Α ν ί
κητου Βουρζοά έπλήρου τά  θυλάκια ό 
λων τών εργολάβων τών θεάτρων τών 
Παρισίων καί τ?,} Ευρώπης.

Ό Σαεδού, δστις είχε λάβει μέρος ού 
μικρόν εις τό νέον τοϋτο έργον, δστις 
πρώτος έφαντάτθη καί ένεπιστεύθη είς 
τόν Φεβάλ τήν ιδέαν καί τήν υφήν τοϋ 
δράματος, ουδέ χρήματα είχεν έν τώ  
θεατρικώ κόσμω, οΰδ’ έβλεπε τά δνομά 
του άναγγελλόμενον είς τά  προγράμ
ματα  ?

* *
' ¥
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Μί* γυνή ! . . .
’ΐδού αΰτή  τέλος π ά ν τ ω ν  μάλιστα  

ιδού δύο, βεβαίως οί άναγνώσται ήμών 
θά τό έπερίμενον. Τινές νομίζουσιν ό'τι 
τοϋτο είνε μόνον κενή φράσις, καί δμως 
είνε γεγονός δτι ίν τώ  βίω παντός 
καλλιτέχνου, εΰρίσκεται πάντοτε γυνή 
τις  όφείλουσα ν' άνελίξη η νά κόψη τό 
νήμα τοϋ μίτου τής τύχης.

’Ηθοποιός Tt:, καλούμενη τότε μέν 
Αεόν, σήμερον δέ Σαρδού, εγνιόοισε τόν 
μέλλοντα συγγραφέα τών 'Ε π ισ τή θ ιω ν  
μας, άκρ ιβώς οπότε έςησθενισμένος ήδη 
εκ τών υ.αταίων προσπαθειών, ·»φοϋ καί 
πάλιν έδοχίμασε ν' άναβιζάση έπί τ/,ς 
σκηνή; τρία ή τέσσαρα νέα έργα, άπερ 
απέχομεν νά όνομάσωμεν, ήτο έτοιμος 
νά παραιτήση διά παντός τά  γράμματα  
χαί τούς πειρασμούς των καί νά ζητήση 
μικράν έστω καί αφανή θέσιν δ /-,μοτικιϋ 
ίατροΰ έν -rivt χώρίω τής ’Ωβέρνης ή 
της Νορμανδία:.

—  Γνωρίζετε τήν Δεζαζέ ;
—  Έγώ ; δέν τήν είδα ποτέ.
—  θέλετε  μίαν επιστολήν δ ι’ αΰ

τήν ;
—  Πρός τινα  σκοπόν ;
—  Διά νά παρουσιασθήτε πρός αυ

τήν καί νά τ/,ν γνωρίσατε* ίσως γρά- 
ψητε δ ι ’ αυτήν κανέν μέρος . . .

—  Τό μέρος τό έχω έτοιμον- είς 
μίαν των δώδεκα ανεκδότων κωμω
διών μου εχω έν πρόσοιπον, τό όποιον 
φαίνεται επίτηδες πλασμένον δ ι’ αΰ
τήν.

—  Πώς καλείτα ι ή κω μω δία ;
—  O ndide.
—  ’ΐδού ή επιστολή. Γνωρίζετε ποϋ 

κατοικεί ή Δεζαζέ ;
—  Ό/>
—  Είς τό Seiue-Post.
—■ ©ά ΰπάγω ailpios.
—  Λ ΰριον ! Τό αΰοιον τοΰτο προώ- 

ριβτο νά έξαλείψη πάσας τάς οδύνας 
τής χθές. Από τής ημέρας έκείνν;; ό 
Σ*οδού ώφίίλε νά παύση καταβαίνων. 
Βραδύτερον θ’ άνήρχετο άκαταπαύστως 
καί έλάμβανε τήν πρέπουσαν θέσιν έν 
τε τη  φήμη καί τώ  πλούτο».

Ό Σ*ρδού έπορεύθη καί έ βένετο δε
κτό; ΰπό τής παραλύτου σχεδόν, άλλά  
συμπαθούς αείποτε ηθοποιού, τής Νι- 
νών δέ Λακλώ τών Παρισινών θεάτρων, 
μετά τής ίδιαζούσης αΰτή ειλικρινούς 
εΰπροσηγορίας. Έδέχθη αύτνι τό χει
ρόγραφον, τό άνέγνωσε καί δύο ημέρας 
μετά  τήν πρώττ,ν έπίσκεψιν ΰπεσχέθ/, 
είς τόν Σαρόού νά γείνη δεκτόν καί νά 
παρασταθίί τό έργον του.

Ύπεσ/έθζ, καί προσεπάθ/,σε νά έκτε- 
λέση τήν ΰπόσχεσίν της. Ό Σαρδού ην 
ό συριχθεί; συγγραφεύς τοΰ Κ απηλειού  
καί οΰδείς ήθελε οΰτε καν νά τόν «- 
seoύση. Τό κοινόν λησμονεί ευκόλως τούς

θριάμβους, άλλά τάς ήττας δχι- ώς 
πρός τοϋτο έχει μνημών σιδ/,ράν.

Ή Candidc; περιεπλανήθη από θεά
τρου εις θέατρον πρός άνεύρεσιν εργο
λάβου τινός φιλανθρώπου (ταΰτόν ώσεί 
έζήτει τήν φιλοσοφικήν λίθον η τά αει
κίνητον) καί οΰδαμοϋ εύρε τοιούτον, μ ά 
λ ισ τα  ένα καί μόνον εύρε είς τόσων 
καταδεχθέντα νά τήν άναγνώση. Ουτος 
άπέδωκε μετά έξ μήνας (!) τά χειρό 
γραφον πρός τν,ν Δ εζαίέ, λέγων δτι ό 
•συγγραφεύς οΰ μόνον δέν είχε παραγά- 
γει Tt τό καλό/, άλλά καί ανίκανος ήτο 
δλως διόλου νά γράψη έργον, έστω καί 
μέτριον διά τό θέατρον.

—  Ά λ λ ά  άντέλεξεν ή Δεζαζέ, έχε·, 
πολύ πνεύμα.

—  Πιθανόν άλλά διά νά γείνη ώρο- 
λογοποιός, οΰχί δρδματικά; ποιητής.

Μετά τινα έτη, οπότε τά όνομα τοΰ 
Σαρδού ήρκει δπως πλήρωση θεατών τά 
θέατρον, ό αΰτός εργολάβος έπορεύθη 
πρός τον Σαρδού παρακαλών αΰτόν νά 
τώ  γράψη κωμωδίαν τ ινα , δπω: δ ι’ αΰ
τή; έςασφαλίση τά μέλλον τοϋ θεάτρου 
του.

—  Κύριέ μου, άπήντησεν ό Σαρδού, 
πρέπει νά μοί πληρώσ«τε ακριβά τάς 
κωμωδίας μου, δ ιότι τάς γράφω ύπο 
κλεπτών τόν καιρόν άπό τό άλζ,θές ε
πάγγελμ ά  μου τοΰ ώρολογοποιοΰ.

—  Πλήν . . .
—  Τίποτε, φίλτατε" έκρατήσατί 

άλλοτε τό χειρόγραφόν μου έπί εξ μή
νας. Είναι έξ μήνες χαμένοι, πρός δισ- 
χ ίλ ια  φράγκα κάμνουν 1 2 ,0 0 0  φράγ
κων. Πλ/,ρώσατέ μοι 1 2 ,0 0 0  φράγκα, 
πλήν τώ ν δικαιω μάτω ν τοΰ συγγρα- 
φέοις καί θά σα; δώσω τήν νέαν κω
μωδίαν.

Ό εργολάβος έδέχθη. Ά λ λ ’ οαο·. τον 
γνωοίζουσι προσωπικώς διηγοΰνται όπ  
άπό τής ήμέρας εκείνης αποποιείται 
μέν τ«ς κωμωδίας δσαι δέν τώ  άρέσκου- 
σι, διακηρύττει δμως δτι πάντες οί 
συγγραφείς είναι νέοι πλήρης έλπίδων 
καί οτι μίαν ημέραν θά δοξάσωσι καί 
εαυτούς καί τό θέατρον.

Έν τούτοις, επειδή οΰδείς πλήν τών 
χαμαιλεόντων, έζησέ ποτε δ ιά  τοΰ 
άέρος καί μόνου ό Σιρδού έκαμεν αρ
κετά χρέη, η κατά  τήν φρά^ιν ευφυούς 
τινός, έκαμε καί αΰτός τό χρέος του.

Είτε δ ιότι ήθέλησε νά σπουδάση 
επί τοΰ έαυτοϋ του τήν οδύνην, ην α ι
σθάνεται 6 οφειλέτης, οπότε πλησιάζει 
νά λήξη ή προθεσμία, είτε ένεκα ά λ 
λων κατεπειγόντων αίτιων, τό βέβαιον 
είνε οτι ή προθεσμία έληξε καί ο Σαρ
δού δέν έπλη'ρωσε.

Οί κλητήρες τόν κατεδίωκον.

Ή Θάλεια δμως λαβοϋσα οίκτον 
υπέρ τοϋ μέλλοντος αΰτής ενδόξου ίε- 
ροφάντου, έκαμεν ώ*τε ό εντεταλμένος 
τήν σύλληψιν τοΰ Σαρδού δικαστικός 
κλητήρ νά ηνε αφανής τής Μελπομένης 
λάτρης, γράφων ενίοτε έν τω  μέσω τών 
επιδοτηρίων καί τών κατασχέσεων, 
τραγωδίας !

Μαθών δτι τό καταδιωκομένον θύ
μα ητο κωμικός συγγραφεύς, ό κλητήρ 
άντί νά συλλάβη τόν Σαρδού, συνέδεσε 
μ ε τ ’ αΰτοϋ φ ιλ ίαν, ό δέ Σαρδού ηναγ- 
κάσθη ν’ ίναγνώση καί νά διορθώσ^ 
τόν Β ερχ ιγγιτόρ ιγα , τραγωδίαν τινα , 
ην ό κλητήρ είχε καταστρώσει πλήρη; 
έλπίδων.

Ή συνεργασία διήρκεσε μέχρις δτου 
ό Σαρδού κατώρθωσε νά πληρώση τό 
χρέος του καί νά άπαλλαγη τής κατα* 
διώξεως τοΰ μετριόφρονος 'Ρακίνη τοϋ 
Προτωδικείου.

(Συνέχεια εις το προσεχϊς)

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Ε λβετική  τις  έφημερίς βέβαιοί, δ π  
ό αΰτοκρατορικός πρίγκιψ Λουδοβίκος 
Ναπολέων, πρά τής εις τό Άκρωτήριον 
τής Καλής Έ λπίδος άναχωρήσεώς του 
είχεν υπογράψει μετά τ ινο ; έκ τών έπί 
τής ζωής άσφαλιστικών εταιριών σ^μ- 
βόλαιον δ ιά  τά ποσάν 3 0 ,000  λιρών 
στερλινών ήτοι φράγκων επτακοσίων 
πεντήκοντα χ ιλ ιάδω ν.

Τοΰτο μάς υπενθυμίζει, δ τι, καθ’ -?,ν 
εποχήν ό πο γκ ιψ  τής Οΰαλλίας έμελ
λε νά περιηγηθη τάς μεγάλας ’Ινδίας, 
αί διάφοροι ά γγλ ικ α ί άσφαλιστικα ί 
έταιρίαι δέν έδέχοντο νά ΰπογράψωσι 
συμβόλαιον ασφαλείας έν μόνον δ ι’ δ- 
λόκληρον τό ποσόν. ά λ λ ’ έζήτησαν νά 
υπογραφώβι πλείονα συμβόλαια άνελ- 
θόντα είς τάν άριθμόν τών 1420 διά  
ποσά ποικίλλοντα μεταξύ τών 1 0 0  
χιλιάδω ν λιρών στερλινών καί τών 1 0  
χιλιάδάν.

Κ ατά τά  συμβόλαια ταϋτα , εάν ό 
πρίγκιψ τής Ου*λλίας εφονεύετο έν τω  
ταξειδίω  του, ηί διάφοροι έπι τή ; ζωής 
άσΦαλιστικαί έταιοίαι θά ήσαν υπο
χρεωμένοι νά πληρώσωσιν εις τούς 
ίπογράψαντας τά ανωτέρω άναφερόμεν* 
ασφαλιστικά συμβόλαια ποσάν άνερ/ό— 
μενον είς τόν άριθμόν τών τριακοσίων 
πεντήκοντα πέντε εκατομμυρίων φράγ
κων (apt θ. 3 5 5 ,00 0 .0 00 ).'

Οί Ά γ γ λ ο ι πάντοτε πρακτικοί ε?ς 
τάς έμπορικάς των επιχειρήσεις έζήτιυν  
δ ι’ αΰτοϋ τοΰ τρόπου τόν καταρτισμόν 
τάς ζημίας είς πλειοτέρους υποχρέους,
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έν περιπτώσει τ ι ς  έπελεύιιεως τοΰ δυ- 1 φονευθέντος ζώου έξετασθέντος. βδρέ-
θησαν άκυιβώς οί διά τών δεόντωνβτϋχήματος τούτου.

Έν τώ  ζωολογικώ κ.ή—.ο τ?,; Κολω
νίας παρίστη άπειρον πλήθος εις θέα
μα δμοιον πρός τά τών ρωμαίων αύ 
τοκρατόοων, οίτινες πολλάκις άπείροιν 
χρημάτων δέν έφείδοντο όπως παρα- 
®τώσ>.ν είς τοιαϋτα θεάματα.

Πρόκειται περί άρκτομαχία:. Αύο 
λευκαί άρκτοι της παγωμένης θαλάσ
σης άντεπάλαισαν μανιωδώς έν τώ  δ ι’ 
αύτάς ώρισμένιο λάκκω καί ή έτέρα 
μετά σφοδρόν άγώνα έπεσε νε*,ρά. Αί 
άρκτοι αύται πρό πενταετίας μετενε- 
χθεϊσαι έκ Σπιτσοέργης περιεκλείσθη- 
σαν εντός τετραγωνικών λάκων, περι- 
τετοιχισμένων διά λίθων λαξευτών έν 
μέσια τών οποίων εκειντο δύο λεκάναι 
πλήρεις πάντοτε πηγαίου ϋδατος.

Τά σαρκοφάγα ταΰτα ήσύ/ως μέχρι; 
έσχάτως διάγοντα τελευταίως περιηλ- 
θον εις σφοδράν έριδα. Ή θηλεια κα- 
ταφυγοϋσα είς την κορυφήν υψώματος 
δπισθεν τή ; λεκάνης διέφυγε την οργήν 
της άρρενος, καί διετέλεσεν έπ ί τρεις 
ήμερος όπισθεν αύτης συνεσπειρωμένη, 
μέχρι; οΰ ΰπό τής πείνης κατατρυχομέ- 
νη άπεφάσ..σε νά καταονί άπό τοΰ βρά
χου. Ά λ λ ’ άμα ώς ειδεν αύτήν πλη- 
σιάζουσαν ή άροην, εξέβαλε φοβερόν 
γρυλ-λισμόν μετά τρυγμοϋ τών όδόντων, 
ε ϊτα  ί έ  μανιώδης γενομένη επέπεσε 
κατ ’ αύτής, ·?,ν καί ήρξατο κατασπα- 
ράττουσα διά τών ονύχων.

Σφοδροτάτνι πάλη ήκολούθησε τότε 
καθ’ -?,ν ή θήλεια μή δυνηθεϊσα περι- 
πλέον ν’ άντιστνί κατεβλήθη. Προσε- 
κλήθη ποτέ τό προσωπικόν τοϋ ζωολο
γικού κήπου δηερ έσπευσε παραχρήμα 
όπλισθέν διά σιδηρών ράβδων, ά λλ ’ α 
δύνατος άπέβη ό διαχωρισμός τών 
παλα ιόντω ν θηρίων. Είναι γνωστόν δτι 
α : λευκαί άρκτοι τής παγωμένης θα- 
λα,σοης, άλκιμώ τατα ι φύσει εχουσι τά  
οστά τής κεφαλής σκληρότατα $ αί 
χερσαϊϊΐ· ώς έκ τούτου ουδέ καν έζα- 
λίσθη ή άρρην άρκτος διά κτυπγμάτων, 
δι’ ών ήιίύνατο νά φονευθνί ,βοΰς. Τέλος 
καταβαλοϋσα τήν θηλειαν εξέβαλε τούς 
οφθαλμοί»; καί κατεσπάραξεν αύτήν 
ούτως είπεϊν άπό κεφαλής μέχρι πο- 
δών· ακολούθως σύρασα αύτήν είς τήν 
λεκάνην, έκράτησεν εντός τοϋ ΰδατος 
μέχρις ού έβεβαιώθη δτι ούδέν σ/μεΐον 
ζωής παρεΐχεν. Ακολούθως έσυρεν αύ
τήν εις τόν λάκκον. Τέλος μετά δ ιά 
στημα μ ια ς  ώρας καταβληθεΐσα κ ι ί  αυ
τή  υπό τε  τοΰ άγώνος κα ί τών δηγ
μάτω ν, κατεκλήθη έ< τνί κοίτη αύτής, 
ίίν φύλακες έκλεισαν καταβιβάσαντες 
ίμ έ  σως τάς σιδηράς κ ιγκλ ίδας, Τοΰ

προξενηθεΐσχι πληγα ί.
At σάρκες τ ις  άρκτου έπ ιπτον ώ ; 

ρά*η ό δε τράχηλος και αύτή ή κεφα
λή είχον κατά γράμμα συντριβή1 αί δέ 
έπ ί τοϋ λοιπού σώματος έπενεχθεΐσαι 
πληγα ί συνεποσοΰντο περί τάς 100. 
"Αξιόν σημειώσεως, δτι κατά τήν άρ- 
κτομαχίαν ταύτην ό ελάχιστος δέν 
ήκούσθη γρυλλισμός, ούδέ ό παράδοξος 
εκείνος τών μελαινών άρκτων βρυχηθ
μός.

Ή «Ά βεδαπέρ» αρμένική έφημερίς 
τής Κωνσταντινουπόλεως έν τώ  ΰπ ’ 
άριθ. 34  φύλλω αύτής δ ιηγείται τό 
έξης χαρακτηριστικώτατον, μετάφρασιν 
τοΰ οποίου δημοσιεύει ή « Ιω ν ία »  :

«Κ α τ’ α ύτά ; χωρικού τίνος έκλεψαν 
τήν αγελάδα , ής ό μόσχος άπεμεινε 
παρ’ αύτώ. Ευτυχώς τόν κλέπτην δέν 
έβράδυνε ν’ άνακαλύψ/, 3 χωρικός, έχων 
πρό; τούτο καί χριστιανούς μάρτυρας, 
τούς οποίους δμω; παοουσιάσας δένήθέ· 
λησε ν’ άκούσνι ό δικαστής, δ ιότι δέν 
ησαν Μου^ου) μάνοι.

Ό  νωο:κός έφαίνετο άπηλπισμένος· 
αίφνης, στρέφων πρός τόν δικαστήν, 
Μεοολογιιότατε, τώ  λέγει, δέν είναι 
δίκαιον νά χάσω τήν αγελάοα μου, 
δ ιότι δέν ΰπάρ/ουσιν μάρτυρες.

—1 Τί νά σοΰ κάμω ; οί χριστιανοί 
δέν πιάνονται.

— Πολύ καλά, έσυλλογίσθην άλλο 
ίτι* νά φέρω τόν μόσκον καί νά τόν α- 
φήιωμεν πλησίον τής άγελάδος' άν δέ 
ή άγελάς τόν άφήσ·/) νά θηλάση θά 
ήνε άπόδειξις δτι είνε τέκνον της, επο
μένως καί ή άγελάς ίδική μου

— ’Εξαίρετα I είπεν ό ί.ροδικαστής 
κα ί τό πείρααα έγένετο. Ή  άγελάς 
έδέχθη μετά στοργής μητρικής τό εϊς 
τούς μαστού;· της ώρμήσαν μοσχάριον δ 
δέ χωρικός άπήλθεν άγων μεθ’ έαυτοΰ 
τό ζώον. "Ο,τι δέν ήδύνατο νά κατορ- 
θώσωσι δύο χρστιανοί μάοτυρε; κατώρ- 
θωσεν £ν μοσχάριον ! Εΐί ταΰτα ό συν
τάκτη ; τής «Ά βεδαπέρ» εκφωνεί εύ- 
φυώς :

Λοιπόν, άλλοίμονον είς τούς μή εχον · 
τας Οθωμανούς μάρτυρας καί. έχοντας 
άγελάόας άνευ μοσχαρίων!

Έν άφρικανικίί τ ιν ι έκκλησία συνέβη 
ή άκόλουθος δολοφονία. Μαΰρός τ ις 
είσήλθεν εις τήν εκκλησίαν μεθυσμένος, 
ό δέ επίτροπος τόν διέταξε νά έξέλθ'/<. 
«Πήγαινε στό διάβολο καί σι» xal ή 
εκκλησία σουυ άπήντηυεν b μέθυσος. 
Μή δυνάμενος νά «νστεύσ-^ είς τά  ώτά

ό έπίτροπος, Ιπροκάλεσε τόν μαΰρον νά 
έπαναλάβν) τήν βέΐηλον ταύτην φρά- 
σιν. *0 μαΰρο; έπανέλαβε λέξιν πρός 
λέξιν , μόλις δέ ή τελευταία  λέξις έξη'ρ- 
χετο τών χειλέων καί σφαίρα διετρύ- 
πησε τήν καρδίαν του. Ό έπίτροπος 
άπέκρυψε κατόπιν τόπ ιστόλιόν του καί- 
άπέδοα.ι

Έ ν τ ιν ι τών μικρών χωρίων τής Νο
τίου Αμερικής επιτροπής νά έκτελεσθή 
ή θανατική ποινή μαύρου τίνος δολοφο- 
νήσαντος τήν γυναΐκά του. Τό ικρίωμα 
είχε στηθ-ji, δικαστικός δέ τις ίιπάλλη- 
λ.ος είχε τελειώσει τήν άνάγνωσιν τής 
καταδικαστικής άποφάσεως, δταν διέ- 
κριναν ιεραπόστολόν τινα  σ^ίζοντα τό 
πλήθος καί προσεγγίζονται τό ικρίωμα. 
Ό λειτουργός τοϋ 'Τψίστου sly ε βε- 
βαιωθή δτι ό κατάδικος δέν είχεν βα- 
πτισθή , τη συναννέσει δέ τούτου άρ
χισε νά τόν διδάσκ-/) τάς θεμελιώδεις 
άοχάς τής καθολικής θρησκείας.

Έν τώ  μεταξύ, επειδή δλαι at πη- 
γα ί τοϋ χωρίου είχον στερεύσει, μετέ- 
βνισαν μακράν πρός άναζήτησιν υ ίατος 
διά τό βάπτισμα, τούτου δ ’ ενεκα πα- 
ρετάθ/j ή ζωή τοϋ καταδίκου έπί Ιξ- 
έτι τέταρτα τής ώρας. Τέλος ό ίερεϋς 
άφοϋ άπέτεινε πρός αύτόν τά συνήθη 
ερωτήματα έλαβεν υδωρ καί έχυσεν 
έπ ί τή ; κεφαλή; του. Μετά τινα δευ
τερόλεπτα ό νέος χριστιανός μετέσττν 
πρός τήν αιωνιότητα.

A.YSIS ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ
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“Ελυσαν δ ’ αύτό αί κυρίαι,

Σταματίν* ΓΙ. Πχπαδοπούλου, Μα
ρία Φ. Κοντολούρη καί δ κύριος ©εοφ. 
Κ. Μαρκοπουλιώτης.

ΑΙΝΙΓΜΑ ΚΣΤ'

Ε ίμα ι κδ> «: κο ί μ α γνή τη ς  στ'μ;ρον Ιπ ί τ ή ;  γη ς  
υτοΰς άρ γα ίο υ ; ο μ ω ; χρόνου; ',τουθενά δ ΐν  Οά

μ’ είιρή,ί·]
*Ά<ττατος ό χαρακτήρ μου, και ! ν  τούτο ις μ ’

άγατιας]
δν κα ί ε ίδ ε; Ιω« τώ ρα τ ά ;  μυρ'βί μου μορφα;. 
Έ γ ώ  οέχομαι τάς ύβρεις τώ ν  αγροίκων κ α ί

π τ ω χ ώ ν ]
1 1  σάς π τ α ίω  ;  δεν Ιμάδε ε νά  ήσ^ε Ιγχρατεΐς.
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