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ΙΙιοϊ ΙΙιιοαήέτων, ύπό Ν. X. Άποστολίδου,
χαθηγητοϋ τής Ζωολογίας έν τώ Έθνιχω 11ανεπιστημίω.
Τό Αίτια της 'Av.unc τήν άρ^αίας ίΧλιινιν.ήν τέχνης, ύπό ’Αλεξάνδρου ΊΊλαδελ□έώς. ύοηγητοϋ τής 'Αρχαιολογίας.
Ιόν "Ovctnn. ποίημα ύπό ϊ Γ'-ρου Βασιλικού.
Εικόνες Ερειπίων, ύπό Δ. Καλογεροπούλου.
ΦιλοιΙοόέα της ΓλώιΜης. ύπό ι-ΐεοδ. X.
Φλογαϊτου.
"Ενας Πατέρας, διήγημα ύπο Γ. Κρασσά.
’Ιταλική Φιλολογία, Ααι-ρέντιος ϊτεκκέτιις, ύπό Κώστα Καεροούλα.
Είκόνεςε 'Ο Νέος Καλλιτέχνης.
Δελτίον; Αθηναϊκά Χρονικά.— ΊΙ Τελευταία
Δούζισσα τών ’Αθηνών. — Εβδομαδιαία Φι
λολογική ’ Επιθεώρησις.

Α611ΑΑ1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Τήν ήρεμο·/ πελαγοδρομίαν τοϋ Κυβερνητικού
σκάφους σπουδαίος συνετάοαξε τό θλιβερόν επει
σοδίου. οπερ έγέννησαν οί δυσηρεστηυ.ένοι αξιω
ματικοί του εθνικού ήμών στρατοί, οί δόντες
συλλήβδην τάς παραιτήσεις αύτών έκ τής στρα
τιωτικής λέσχης, ης διετέλουν ενεργά μέλη, ύπό
τήν προεδρείαν τοϋ Βασιλικού Διαδόχου. II
εθνική συνείδησις ήτις άνεμέτρησεν έν τή «με
ροληπτώ αυτής χρίσει ολον τό βάθος τοϋ έκ
τοιούτου διαβήματος κινδύνου,έσταμάτησε κατά
πληκτος ένώπιον αύτοϋ και τρέπεται εϊς παντο
ειδείς αντιθέτους κρίσεις καί εκτιμήσεις. < Ιίαδήποτε και άν αποβη ή έκτασις τ-ής πρωτοφανούς
ταύτης έξωτερικεύσεως τών υπαγορεύσεων τής
αδικούμενης στρατιωτικής φιλοτιμίας, έάν τώ
οντ. ύφίσταται τοιζύτη αναντίρρητου τυγχάνει
οτι δι αύτής διαζυβεύονται τά ϋψιστα τή; πολι
τείας συμφέροντα πλήρες καίήνεώχθηστάδιον είς
τούςδυσμενείς έπικριτάς τών εθνικών ήμών απαι
τήσεων! Ή διχόνοιαέν ταΐς τάξεσι τούπροσφιλούς
ήμών στρατού είναι πηγή δυσφορήτου άλγους εϊς
πάσαν ελληνικήν καρδίαν κα: εμπνέει ιδέας κατηφείς καί μελαγχολικάς. Ανεξαρτήτως πάσης
πολιτικής πεποιθήσεως και αρχής ό στρατός η
μών αποτελεί σημείου υψηλόν ένθα αναπαύονται
οϊ εύγενεστεροι ήμών πόθοι, καί θερμαίνονται αί

κοινά: ήμών ελπίδες.κα5. δι’αύτό ακριβώς άναμένομεν μετ' ανυπομονησίας τήν ταχεία·/ έπανόςθωσ:ν τών πραγμάτων, ινελπιστούντες εις την
φρόνησιν καί τύν πατριωτισμόν πάντων όμοϋ
τών κοινωνικών στοιχείων.
Έκ πάντων έπίσης τών κοινωνικών στοιχείων
άναμένουσι καί τά μύρια ημερολόγια ιον ή έκδοσις αγγέλλεται κατ' αύτάς μετά γοητευτικής
δυνάμεω; ρεκλάμας! 'Εκτός τών γνωστών τώ
οντ: ετησίων τούτων δημοσιεύσεων αϊτινες περι
οδικά; άγγέλλουσι τόν 'Ιανουάριον μήνα καί τάς
έορτας καί τήν ψύχραν πνοήν τών βορείων ανέμων,καίπλείστα ίίλλαάναφαψ·ονται συντεταγμένα
μετά χάριτος καί προωρισμένα,αν πρέπει νά παράσχωμεν πίστιν εϊς τας έφημεριδογραφικάς στερεοτύπους φράσεις.νά διασκεδάσουν τους απειρο
πληθείς Έλληνας άναγνώστας. Ευτυχείς άναγνώσται ! πόσην έχουσιν ο.τοι ζατ αυτάς πρό
χειρον πνευματικήν τροφήν ! πόσα ρητορικά
δοκιαια. πεοί Κρήτης και συυ.βιβί’σμοΰ έν τή"
Βουλή, κα’.· πόσα άρθρα περί έθνικών ζητημά
των. ή περί ύπεροχής τών μελλόντων νά δράσωσι πολιτικών. |ν ταΐς στήλαις τών εφημε
ρίδων .
Πολυτελή ολυμπιακήν πανδαισίαν πκρασκευάζουσι καί οί μαρμαροκόποι οί συνεχίζοντες ήδη
πρό ήμερών τήν ανκμαρμάρωσιν τού Άβερωφείου σταδίου, πρός μεγίστην χαράν τών θιασω
τών τών έθνικών πανηγύρεων καί τ·ΰν Μαραθω
νίων δρόμων.
Συνεχίζουσι καί οί διάφοροι τής πρωτευούση;
αρχιτέκτονες τάς μελετάς αυτών -έπί τοϋ κεφα
λαίου τών αναγκαίων καί απαραίτητων βελτιώ
σεων όπως προληφθώσιν έν τώ μέλλοντ: οί έκ
τών θετών κατακλυσμοί, καί προτείνουσι γέφυ
ρας κα: διώρυγας.ύψωσε:; έδάφων κκί όλα έν γί
νει προβαλλ.ουσιν εις έπίλυσιν τά μηχανικά
προβλήματα. Φόβοι όμως ύπάρχουσι μη νέος
κατακλυσμός έπέλθη πρό τής εφαρμογής των
τοιούτων σχεδίων.
a quelque chose malheur est bon.'
Λί
τελευταία·, αποφράδες άπέβησαν ωφέλιμοι είς
τούς δραμόντκς εϊς επικουρίαν τών θυμάτων -οί
κατακλυσμού ξένους ναυτικού;ις- * Ιυτοι τώ οντι
έπαρασημοφορήθησαν διά τάς προ; τήν πνιγομένην Ελλάδα ύπηεεσίας των.
Καί αύτή ή νέου είδους κλεπτομανία ήτις άνεπτύχθη εσχάτως έν ΑΟήναις πώς σάς φαίνεται :
11υο ήμερών έοωοάθη κλέπτουσα εν σινί τών
καταστημάτων τής οδού Έρμού, σεβαστή κυρία
χθες δέ ή προχθές δύο δεσποινίδες έπειράθησαν
νά αναπτύξουν την ταχυδακτυλουργικήν αύτών
ικανότητα έν τω έμπορικώ τού κ. Δεϊμέζη.
Άνεκαλύφθησαν άλλως τε 'εταιρία·, μυστικαί,
'έχουσαι ώς κεφαλαίου αυτών την περί τό κλέπτειν έπιτηδειοτητα τών αξιότιμων μελών, ε
φαρμόζουν δέ ταϋτα πρός επιτυχίαν τής βιοτε
χνικής αύτών εργασία; τάς εύφυεστέρας επινοή
σεις τής τέχνης τοϋ κλέπτειν!Πρόοδο; καί τούτο!
'Αληθής όμως παρ' ήμίν καί πραγματική τοι
αύτη είναι ή σύστασις ομωνύμου νέου 11 ρακτορείου έφημεοίδων, όπερ ίσως είναι προορισμένου
ν' άναδείξγ, έξαρτώμινα τά ανεξάρτητα φύλλα

καί τάνάπαλιν αγγέλλονται ήδη καί μετανα
στεύσεις οημοσίων όογάνων από τοϋ πολαιοϋ
Πρακτορείου εις τήν ΊΙρόοδον». Ημείς έν πνεύματι ανεςαρτήτω και άμερολήπτω κρίνοντες τά
πράγματα εύχομεθα όπως ή νέα αυτή’ δημοσιο
γραφική εταιρία εξυπηρέτηση τά συμφέροντα τοϋ
τύπου, οπερ ουδέποτε έπαυσε νά φιλοδωρή ήμάς
με εμβριθή πολιτικά άρθρα, μέ πρωτοτύπους
κοινωνικάς θεωρίας καί παντοειδείς οικονομικού;
συνδυασμούς πάντοτε εννοείται πρός φωτισμόν
τής κοινής γνώμη; καί ένθάρρυνσιν τών πολιτειολογούντων μακαρίων 'Ελλήνων!

ΊΙ σ?λει·τ«ιί<ι όοι'-ιιιΦίιι τών ’Αθηνών
Έλαβομεν τήν έξής επιστολήν πα:ά διαπρε
πούς λογίου. έν σχίσει πρός τήν έσχατο; έν ’τή
δημοσιογραφία γενομένην ιστορικήν συζήτησιν.
Άξειιτιιιε κ. ΔιενΟτντά,

Επ' ευκαιρία τής παραστάσεω; τής «Δουκι'σσης.» τού κ. Ραγκαβή ηγέρθη έρις φιλο
λογική μεταξύ τοϋ κ. Κορόμηλά άφ ’ ενός, καί
τών κκ. Δ. Γο. Καμπούρογλου κκί Δ. Καλογεροπούλου άφ ετέρου. 'Επιτρέψατε μ.οι νά δώσω
μίαν έξήγησιν. Κιάρα ή Άτσαγιόλη ή Γισμονδχ
τοϋ Σαρδοϋ,ι ήν αγρίως έφύνευσεν ό οούς τών
Αθηνών Φράγχος Ατσαγιόλης εις τό φρούοιον
τών Μεγάρων πας τι; γνωρίζει έκ τής ιστορίας,
ότι δεν είνε ή τελευταία δουζισσα τών Αθηνών,
ώς ισχυρίζεται ό ζ. Κορόμηλά- καί ότι ηύτύχησε
τουλάχιστον νά μή ίδη τού; Τούρκους καταλαμ
βάνοντας τό ",'iari.lrinr:, της. διότι ή rrJev-a<a
Δούκισσα των Αθηνών ήτο ή περικαλλής Έλ
ληνες Μονγ.ΐιιότισοα , σύζυγο; τοϋ Φράγκου
Άτσαγιόλη . ήτις μετά τήν δολοφονίαν τοϋ
συζύγου τη; ύπό τοϋ Τούρκου στρατηλάτουΤουοχάν. μετενιχθείσα εϊς τό Σουλτανικόν χαρέμιον
έγινε·/ ήρωϊς πολλών σκανδάλων, περ: <·>ν πολλά
έχουν γραφή καί ελληνιστί.
Δνϊ-αο'Οε
Ίήτοριοδΐόης

Φωτογραφία τών παϋ.ηών τή<· ιιαοοϊας

• Καί άλλη κατάκτησες τής φωτογραφικής τέ
χνη; ! Αυτή μας είχε χρησιμεύσει μέχρι τοϋδε
είς τον ορισμόν τών μάλλον στιγμιαίων κινή
σεων. εϊς ανακάλυψιν τώ,ν φωτο/ίθων. εϊς τό ά
πειρον τού στερειόματος. εις τήν ακριβή άνάλυσιν τώιν σχετιζομενων μετά τοϋ ήλιακοϋ φάσμα
τος υαινομενωνι καί εις άλλα ετι πολλά έργα ε
πιστημονικά. βιομηχανικά, ή καί απλ<ός περί
εργα. Ίδρύ ό,τι καί ή ιατρική επιστήμη πρόκει
ται τιϋρα νά χρησιμοποιήσ-η αύτήν. Ίΐλθεν ή
σειρά των παλμών τής καρδία;. κα! πρόκειται
τούτου; ήδη νά αναπαραστήτη εϊς ήμάς ή νέα
αύτη φωτογραφική εφαρμογή, '-ιά ληφθώσι φω
τογραφικά: πλάκες άναπαράγονσαι τάς ηχηράς
δονήσεις,α: όποια: προέρχονται έκ τοΰ κλεισίμα
τος τίιν δεξιών καί άριστερώιν βαλβίδων, ji

Δελτίον
Ο ζ. Α. Χο/.οβινσχη κατωοΟωσε να issue·/,
μηχάνημά, οι ο,υ φωτογραφουνται αυτομάτως οι
παλμό: τής καρδιακής κινήσεως. 11 έφευρεσις
στηρίζεται έπί τοϋ γεγονότος, οτι ή περιοδική
έντασις τών βαλβίδων,
’’
”
δεν
'·---είναι μόνον
' ■ ομόχρονος
μετά τών ηχηρών δονήσεων τών στηθοσκόπι
κών παλμών, άλλά καί μετά τινων α η / α ν ικ ώ ν ά ν α π ά λ σ ε ω ν. χϊτινες τήν παρακολουθούν έκτεινίμεναι έφ’ όλης τής επιφάνειας
τοϋ Οώρακος- αί άνα—άλσεις αν ■αι είσίν απ' εϋθεία; ανιεπαίσύητοι είς τήν ακοήν ι ένεκα τής άσημάντου
<Γήυ.λ'. Τζ αυτών έντάσεως1 αλλά γίνονται αισθη
τά! συχνάκις ύπό τήν πίεσιν "τών δακτύλων καί
καθίστανται όραταί διά κατοπτρικοϋ μηχανήμα
τος. αντανακλώμενου πρός καΟρέπτην στηνόμενον έφ' ίλών τών σημείων τοϋ Οώρακος.
Ινα καΟορίση φωτογραφικός τάς συγχρόνους
ταύτας αναπάλσεις μέ τό στηΟοσκόπιον. ό έφευρέτης μεταχειρίζεται τέλειον όσον το δυνατόν
μικρόφωνου προσεχών όπως τό διαφραγμα παράγ/ τους χρωματισμένους δακτυλίους τοϋ Χεύτωνος. ποός τούτοις ειδικόν σύστημα προωρισμένον νά φωτίζη τούς δακτυλίους καί νά καθιστά
κατ' αντανάκλασιν ορατήν την πραγματικήν ει
κόνα ανεστραμμένην'καί μεγεΟυνΟεί'σαν έπί στε
νής όοιζοντίου σχισμής,καί τύμπανον τετυλιγμένον διά χάρτου λίαν ευαίσθητου καί περιστρεφόμενονοπισΟεν τής σχισμής τού σκοτεινού θα
λάμου.
Ί'ρονούμεν περιττόν νά έκταΟώμεν είς μεγαλειτέςας τεχνικά; λεπτομέρειας. Τό σπουδαιότερον ύπό ιατρικήν επιστημονικήν έποψιν είναι ότι
μετ' οϋ πολύ Οά δυνάμεθα νά βλέπομεν φοτο
γραφημένους τούς παλμούς τής καρδίας. Li
ποίησι; !
Εϊκοιίι ώραι άντί εϊι-.orii τε/Βίάρων

ΊΙ αστρονομική εταιρία τής Γαλλίας ήσχολήΟη έπ" έσχατων έπί τής δεκαδικής διαιρεσεως
τού χρόνου καί τής περιφέρειας. Ειδικοί επιστή
μονες ύπεμνησαν οτι ή μέθοδος αυτή τής οιαιοέσεως έγένετο αποδεκτή συγχρόνως μετά τού
μετοικοΰ συστήματος ύπό τής έ&νικής Συνελεύ
σεων. καί έφηρμόσΟη έν μέρει ύπό τού περίφη
μου Λαπλάς. Ό κ.Βουκέ δέ λά Γρύ. μέλος τού
Ινστιτούτου έγνώρισεν είς τήν αστρονομικήν ε
ταιρίαν. ότι τή προτάσει αύτού ό υπουργός τής
δημοσίας έκπαιδεύσεως, ώνόμασεν έπί τω σκοπώ
τούτω επιτροπήν έκ τών μελών τών καταμε
τρήσεων τοϋ γεωγραφικού μήκους καί τούς αν
τιπροσώπους τών διαφόρων υπουργείων. < · κ.
Βουκέ δε λά Γρύ προτείνει νά διαιριΟή τό ημε
ρονύκτιων εϊς είκοσι μέση, ή ώρας καί ουχ'ι εϊς
δέκα τεσσαράκοντα ή εκατόν μέρη, όις ζητοϋσι
τούτο πολλοί καινοτόμοι. Κατ' αυτόν, ή διαίρεσις εϊς είκοσι μέρη έχει τό πλεονέκτημα νά πλησιχζη περισσότερον τής ήδη ϋπαρχοόση; εικοσι
τετραώρου διαιρεσεως, ένεκα δέ τούτου ή μεταρρύΰμισις καί μετάβασι; απέβαινον εϋκολωτεραι.
Άιίτέρες και άεοάότατα

Διανύομεν τόν μήνα τών διηττόντων αστέ
ρων. Επί οκτώ καί πλέον νύκτας, οί αστεονόμοι
τού κόσμου όλοι διηύΟυνον πρός τά αιθέρια ύψη
τά τηλεσκόπιά των διά νά ίδουν τήν βροχήν
τών αστέρων καί έςαγάγωσιν εί δυνατόν θετικά
επιστημονικά συμπεράσματα.
Μή άρκούμενοι νά παρατηρήσουν τό φαινόμενον τούτο έκ τού ύψους τών αστεροσκοπίων αυ
τών. οί σοφοί ερευνητα'ι τον οϋςανοϋ ενοίκιασαν
αερόστατου διά νά τό θαυμάσουν .μάλλον έκ τοϋ
πλησίον. Άλλά δέν ύπήρξε μόνον αυτός ό σκο
πός τών ποικίλων αναλήψεων, άτινα ελαβον
χώραν.
Απεστάλησαν έκ Παρισίων, Στρασβούργου
καί ΙΙετρουπόλεως άνιχνευτικά αερόστατα προο
ρισμένα ν ανέλΟουν μέχρι τώ>ν υψηλών και ατμο
σφαιρικών εννοείται οτι δέν ύπήρχον έντός αυ
τών καί ταςειδιώται, φυσικοί τώ λόγω διότι ό

άνθρωπος δεν είναι δυνατόν νά ζήση είς
ύψος τόσον μέγα και παράσχωσιν ήμΐν επα
νερχόμενα, Οετικάς οδηγίας, ώς Οά υποδεικνύουν
τά αυτόματα έργα/.εϊα των, έπί τής Οεειαοκςασίας τών διαφόρων στρωμάτων, τού έλαφοοϋ αι
θέρας, όστις μας περιτυλίσσει.
ι )ί έν λόγω σοφοί κολακεύονται Οτι τά αερό
στατα Οά άνέλΟουν μέχρι I ί,ΙΗΗΐ μέτρων. Εις
ύψος 7.000 μέτρων ό άνθρωπος αποθνήσκει από
ασφυξίαν.
"Ετερα αερόστατα, άνεχώρησαν συγχρόνως έκ
Μονάχου. Βαρσοβίας κα! ΙΙετρουπόλεως. Τά α
ποτελέσματα τών τελευταίων τούτων πειραμά
των Οά περισυλλε^Οώσι προσεχώς, κα: μετά
προηγούμενη·/ μελέτην καί σύγκρισιν, Οέλουσι
δημοσιευθή.

Τπονργοΐ άιιαΟεϊη

ΙΙολλάκις άρεσκόμεΟα σκώπτοντες τούς ήμετέρους υπουργού;. ΙΙαρήγορος λίαν αποβαίνει ή
σκέψις. οτι ενίοτε κα! μεταξύ τών ξένων εθνών,
οι αντιπρόσωποι πής εξουσίας αποκαλύπτονται εις
πολλάς περιστάσεις άν όχι ολω; δΓ όλου αμαθείς,
αλλά τούλάχιστον όλιγωτερον σοφοί, παρ’ οσον
φανταζόμεΟα. Ό Σίρ Άλγαρνύον Βγουίστ έδημοσιευσεν έν τώΐ'Δεκάτω Λιώνι» περίεργον βιο
γραφίαν τού λόρδου Ί’αμφολδ Τσιύρ'τσίλ. Οστις
κατέστησε ποτέ πιστευτόν. οτι δύνανται και ο:
Αγγλοι νά καυχώνται έπί τή γεννήσει ένός Βίσμαρκ.
Λποσπώμεν έκ τού έργου τούτου τό έξής διασζεοαστικώτατον ανέκδοτον.
'Οτε ό εύγενής πολιτικός έγένετο υπουργός
τών Οικονομικών, υπάλληλός τις έτυχε να τώ
ύποδάλη λογιστικούς πίνακας. «Ηά έπεΟύμουν
παρετήρησεν ό λόρδος Τσιόρτσιλ να μου παρουσιασητε τους πίνακας τούτους κατά τοόπον εΰληπτότερού, όπως δυνηίιώ νά τούς εννοήσο». Ό
υπάλληλος απεκρίΟη ότι έκαμε ότι ήτο δυνατόν
νά γίνη καί οτι μάλιστα μετεχειρίσΟη καί δε
καδικά κλάσματα». Σάς βέβαιοι άπήντησεν ό
λόρδος Τσιόρτσιλ μετά τίνος απορίας, ότι ουδέ
ποτε Οά ήδυνάμην νά εννοήσω οτι τοσαύτα κόμ
ματα. ειχον σημασίαν τόσον σπουδαία*.
Οταν τις ανήκη είς τήν επίσημον οικογένειαν
Μάλυορου δέν είναι βεβαίως υποχρεωμένος νά
γινώσζη καί αριθμητικήν.' άλλ’ όταν τύχη προ
βάλλω·/ αξιώσεις νά κυβερνήτη τούς Αγγλους,
οί οποίοι υπερτερούν είς τήν τέχνην τού ύπολογίζειν. ό πρώτος όρος, διά νά καταστή τις άξιος
πή;~ υψηλής ταύτης δέσεως, είναι νά γνωρίζη
τούλάχιστον αριθμητικήν !

Δελτίον των Όλ-νμπίων — «Ό άν<·>Φελΐί<· πλούτος»________
Ία Κινέζικα κηαιΊκ'ι.

Τι εϊοους κρασί Οά συνεβουλευέ τις νά πεοσαχδή έπ! τραπέζης ενδα παρατίθενται κϋνες τής
σούβλας, φωλεαί χελιδόνων ή τεταριχευμέναι
σαύρα·. : Εύκολον είναι νά έννοήση τις ότι οϋεανίσκοι εϊδισμένοι νά γεύωνται τοιαύτην άλλόκοτον μαγειρικήν δέν Οά εύχαριστηδούν βέβαια
εις τας γνωστάς μάρκας τών κρασιιΤιν μας ! Και
όμως τοιαύτη σκέψις φαίνεται πεπλανημένη.
Οί Κινέζοι παράγουσιν οίνον ώς τόν ήμέτερον, ή
τούλάχιστον επιχειρούν νά παραγαγοισιν. ΊΙ άμ
πελος καλλιεργείται εϊς Κίναν πρό πολλιΰν έτών,
άλλά δέν παρήγαγε μέχρι τοΰδε παρά σταφυλήν
πρός βρώσιν. Μόλις έν ετε·.Ι893 έγένοντο άπόπειραι πρός παραγωγήν οίνων έκ τού είδους καμπα
νίτου, Οί o'tvot ουτοι κατά τήν γνώμην ειδικού
έπισκεφδέντος εσχάτως τά μέρη έκείνα. Οά άποβώσιν εξαίρετοι.
Λοιπόν μετ' οϋ πολύ Οά 'ίδωμεν μεγάλας καί
έπιβλητικάς φιάλας έφ' ών Οά άναγινόσκωνται
έτικέται γράφουσαι ώς έξής. Οίνοι έκλεκτοί

Λ'έον πεοιοδικίιν κΐ'ριών ίι «Οικογένεια

Από τής Ιης Ιανουάριου 189“ ή λόγια κυ
ρία ".Ίν α -V. Σεροβίοο άρχεται ττ,ς κατά Σάββατον έκοόσειος γυναικείου και φιλολογικού άμα
φύλλου ή 'Οικογένεια έξασφαλίσασα ~Ύ,ν άμέριστον συνεργασίαν τίόν γραφουσών Ελ/.ην·.δων
καί έγκριτων λογιών, οϊτινες Οά διαπραγματεύωνται θέματα σχετικά προς τό γυναικείου ζή
τημα. Το πρόγραμμα τής κ. Σερουιου εύγλώ τως συντεταγμένου εινε συντηρητικών αρ
Οά καταστή δέ. δέν άμφιδάλλομεν ό σύντρ
πάσης ελληνικής οικογένειας. "Οσοι άναγνωρίζουσι τήν άνάγκην τής ύπάρξεως τοιούτου οικο
γενειακού περιοδικού, οϋ ή ποικιλία τής ύλης
έσται μοναδική, δύνανται ν' απευΟυνΟιόσι πρός
ήμίς.
ΊΙιΐΕοολόγιον ΦιΛοτϊ-χνων

Ύπό τοΰ aXi JJo'rnv ,-ών Φι.1ητί’χνωνβ Ί,γγέλλεται ή έκδοσις ’Ημερολογίου, καλλιτεχνι
κού καί φιλολονιζοϋ. Διαχεκοιμένοι λόγιοι, οίοι
οί ζζ. Άσώπιος, Αμπελός. Άλιμπέρτη, Φλο
Αί 'Λ u cot κανί δες
γαίτης, Σερούϊου.Δε-Βιάζης. Δαλλαπόρτας,Μανοϋσος, Άξιώτης. Βάλβης, Ί’ιλαδελφενς, Στρα11 «Σύγχρονος Έπιδεώρησις" έοημοσίευσε τή·ρ-ης. Καλογερόπουλος κλπ. δημοσιευουσι οιακατ αύτάς σφοδρότατου άρΟρον τής Σικελίας οριβχς καί μελέτας. Έκδοτης ό κ.Μιχ. Σαλίδε'-•ιερή εναντίον τής Αμερικανίδος. ΊΙ κυρία ρος. Τιμή δρ. μία.
'-•ιερή δηλοϊ, οτι ή Άμερικανΐς είναι τό έγωίστικωτερον ζα’ι μηδαμινιότιρον ον του κόσμου
τούτου. Στερείται, προστίδησι, καί μεγαλείου
Τ Τ II <» Γ Ι· Λ «I» Ε I <» X X <> Μ I Κ II Σ
καί πνευματικής άξίας, ούδέποτε ήσθάνθη ύψηΌδός Μιλττάδον-.νερχάμο.ΐ'ς 27.
λάς συγκινήσεις, ή δέ υπερήφανος αύτής ψυχρότης είναι αφόρητος. Σημειώσατε ότι ή τοσούτον
αύστηρώς κρινουσα τάς Αμερικανίδας, είχε γρά
Τό τνπογοαψεϊ.ον τοΰτο πλουτκίΟέν διά
ψει άλλοτε ύπερ τών Αγγλίδων, ίσχυεισδεϊσα •ιτοινείων ι'ιοίοτων καϊ καινουργών έκ τοΰ
οτι ή δευτέρα αύτη 'έχει άρετάς άπαραμίλλους
έν ΙΙαοιΟίοις .πογι:ι»Ι[ΐίου κιιταιίτόιιιιτος
καί δύναται νά χρησιμεύση ιός πρότυπον οικια
κής άρετής καί μητρικής στοργής και άγαδότη- lieaudoir άναδέχεται πίΐιίαν έργα<(ίαν τυ
τος. 'Π άναγράφουσα τάς γνώμας ταύτας έφημε- πογραφικήν. ύπό όρους ιΰνοϊκούς καϊ ιΛ αρίς. φρονεί οτι και επαινούσα κα! ψέγουσα ή ψίοοντας.
Λουκάς Βεργκινίτης.
συγγραφεύς ύπερπηδά τά όρια τής λογικής καί
δικαίας έκτιμήσεω; 1
Έκτου Τυπογραφείου .Χορικής.

καί ότι δέν Οά τόν ξαναέβλεπε πλέον. Είπε είναι αδύνατον τούτο, δι’ άνθρωπον τού μεταξύ τών δύο χμιρών του πήν γοητευτι
χαρακτήρός σου. Είμαι άπηλπισμ.ένη. καί κήν κεφαλήν πής νεαρά; γυναικός.καί άποδέ ταπεινώς.
— 'Εαν ή μονομαχία αύττ, δέν έλάν.- έν τούτοις- δέν σέ έπεΟύμουν σκεπτόμενον θέτων άσπασμ.όν έπί τών ωραίων οφθαλ
διαφορετικώς. Οχ'- έά.ν δέν ήσο τοιούτος μών. οϊτινες τόν έκλαιον μετά, τοσούτου
βανε χώραν, Οά εΐμεΟα πλέον
' . άσφαλεΐ.
-,-τ; 'ή·
οίον σέ ευρίσκω, οίον σέ θαυμάζω, καί σέ πόνου.
ά/.λά.
πώς
Οά.
ήδύνατο
τις
— Βεβαίως'
—Είς τό κατωφλιού τοΰ θανάτου, δέν ζη
νά προλάβτ, αυτήν : Κατά τό οαινόμενον φοβούμαι, δέν Οά ειχον δι έσέ....
'Εστη. καταβεβλημένη, περίδακρυς’ Έ τώ παρά πήν ψυχήν σου Ερριέττη. Καί.
έγώ πταίω. καί Οά προτιμ.ήσω νά ύποστώ
χιλίους θανάτους μάλλον, παρά, νά παρά- λαβε τήν χεϊρά της και ταπεινώς τήν καθι έά.ν δέν έπαναίδωθώμεν. τότε εις τό βά
θος τών σκέψεων σου μ.ή άνευρίσκουσα έκ
σχω είς τόν κ. Κουτράν έξηγήσε
άς ό- κετέυσε.
τής τρυφερότητός μας. παρά τας άσπι
— Δύνασαι νά τό ειπ-ης τώρα, οχ::
ποιας δέν τοΰ οφείλω. Βλέπει·:ς λοιπόν οτι
Δέν εχω οΰτε συστο/.ήν πλέον.οΰτε ύπε- λους άναμνήσεις. Οά. έννοήσης πόσον ίΐχες
οί ύπολογισοί σου είσι μάταιοι.καί ανωφε,
_
άγαπηΟή.
λεΐς αί απόπειρα: σου , :ά πράγματα πρέπει ρηφάνε-.αν....
Εύαυσε δι ασπασμού ελαφρού την ξαν
— Να:, δεν Οά ήσΟανομην δ: εσέ ολ.ον
νά. βαδίσουν ■όν δρόμον των.
θήν
κόμην πης. τό υπερήφανου μέτωπό·/
τόν
έρωτα
τού
όποιου
άνεδείχθης
άξιος
καί
— Έννόει τόσον καλώς τούτο ή σώφρων
της.
ένεύΟη πήν ήδυτάτην αί'σΟησιν τού νά.
τόν
οποίον
Οά
έχω
π:κρόν
παράπονου,
ότ:
Έρριέττα.ώστε ή κεφαλή αύτής έκλινεν έπί
δέν
ήδυνήΟην
νά
σοϋ
δώσω.
ζατακοχτει
είς τας κγζάλας του. καί
τοϋ στήθους καί ήρχ’-οε νά κλαιη σιωπηΕκυψε το μέτωπον έπ: τοσούτον.ώστε νά μ.ή πήν βαστά έκεϊ διαρκώς. Είτα. μετ’
ρώς. μή εΰρίσκουσα πλέον λέξεις, ά/.λ' ύποφέρουσα και πραύνουσα διά τών δακρύων νά έ’/.Οη είς έπαφήν μετά τής λευκής χειρός εύλαβείας. άδελφικής. την ώδή-μησε μέχρι
τόν πόνον της. Εκείνος, είχε καθίσει είς τής Έρρ'.έττης καί υποκλιθείς ένώπ:όν της πής θύρας. καί πήν άφήκεν νά. άναχωρήτη.
Εγκαταλείπων τους φίλους του περί
τούς πόδας της, σχεδόν γονυκλιτής καί λίαν ώς ϊνώπ'.ον τού θεού.
— Εσω εύλ.ογημε'νη διά τήν ΰψίστην ώραν δεκάτην. έπι πής όδοΰ αγίου Όσ·υγκεκινημένος, ϊπειράτο ιά τήν παρηγοάγαλ.λίασ’.ν ήν μοι παρέχεις. Ίίτο λοιπόν νορίου. μ.ετά πήν συναναστροφήν, ήν έΡ.ή^ϋ·
— Σέ αρακαλώ, έσω γενναιότερα, μέ πεπρω;/1νον νά δοκιμάσω τήνι χνΓλ-ιττον πεσοράγισαν άφθονα ήδύποτα. κα: σιαπελπίζεις μέ τήν ανυπομονησίαν σου καί γλυκύτητα. νά. σέ ακούσω οΰτω όμιλοϋ- γάρα άμέσω; μ.ετά. τό γεύμα,ό Βαλεντίνος
μέ βασανίζεις μέ τήν Ολ.ϊψίν σου. Δέν είσαι σαν! ΊΙ καρδία μου μ.ου αισθάνεται τοσαύ- έπήδησεν έντός άμάξης και ό’.έταζε νζ
παντάπασιν ένοχος, δέν εχεις καμμίαν =ύ- την εύννωμοσύνην καί ■ρυοίροττ,τζ, ώστε τόν οδηγήσουν είς πήν πλζτεϊζν πής Λνδέν ύπαρχε: πλέον έν αυτή θέσι διά τήν βέρσης. ΚατήλΟεν έκε: καί διερχόμενος τό
Ούνην είς ό :ι σ·υμβαίνει.
οργήν καί τό μίσος. Ναι.μ.έ
έξήγν.σε
.
Ύ.,? ..·ς άπό βουλεβάρτον 1‘οσεσουά.ρ εισέδυσεν είς πήν
ήν
κεφαλήν
με/.αγχολικώς.
ώς
Έσεισε
Ί...
ρ
11 δη ανήκω είς σι οδόν Σταϊνκέρκ ήν ζαί ζνήλΟεν ολόκληρον
έάν ήθελε νά εΐιτη ότ: εγ ίνωσκε τουναντίον πάν αίσθημα μιαρόν.
ότ: είχε έν μεγίστη άναλο για συντέλεση, καί μόνον εί σέ. Μ όνον σύ δύνασα: νά μέ διελΟών πήν όδόν Όρσέλ. Εύρε'Οη πρός πήν
καί περ έκ τού αφανούς, είς τά συμ.βαί- ί~ηρεα-ης. .ΛίσΟανομα: πόσον ύψώΟην ύπέρ γωνίαν πής πλατείας Αγίου Πέτρου έντός
νοντα. Τ-ήν εννόησε καί χαμ.ηλή τή φωνή πάντα ά/.λον άνθρωπον, διά. πής έκλογ-ής σκότους, ον διεσκέδαζε κατά βραχέα δια
. σου. ”< )■ δηπο.τε κα: άν μ.οϋ συμβή, δύνα λείμματα, ώχρα άζτίς πής σελήνης, ήτις
ΰπέλ.αβεν.
Τ
τ.σχ’. βέβαια, ότ: έπλήρωσας τόν άντεκατοπρίζετο μεταξύ δύο νεφών. Περί
— Έν πάσ-η πε, τώσ=·. ούδείς ποτέ Οά σα·. να ήσα:
τό μ.άΟη. Ούδείς 0 ι σ’υ/Λάβε·. τήν ύπό- βίον μ.ου διά. τών σπανιωτέρων καί άγνο- αύτόν ή μ.οναξία καί ή σιωπή. Ό ογκος
τοϋ γηλόφου έπί τού όποιου =ΐχον ύψωΟή
οός τόν ζ. δέ Κου- τέρων απολαύσεων.
νοιαν. 0τ·- αίτια τή
Καθώς
δέ
έκείνη
έδείκνυε
πρόθεσιν
νά.
αί βαρεία: οικοδομά: τής «Ίερας Καρ
ήρξεν
ή
ήρ'-ή
τοϋ
τρά.ν έχΟροπαΟείας μ.ου,ύτ/
........ _.ς προσζαλ.λομένην. όμιά.ήση άκόμη. νά. τόν παρακαλετή, τή έ διάς» ϊστατο μιλάς καί άκατάληπτος. Ο’ύνα σε 'ίδω τόσον μ.υσαριό
υπό ανθρώπου ζναςίου. Ναί. έάν δεν σέ φραξε τό στόμ.α δ'.ά. θωπευτικής χειρονο- δείς διαβάτης, ούδείς άστυφύλαξ. Αυτό
χρημα έρημος.
ειχον άγαπήτη τοσούτον Ορησκευτικώ:. <5έν *Λ'.Χζ.
—τ- Όχι! μ.ή προφέρης πλέον λέξιν. Πάν
Εντός τοϋ θυλακίου τοϋ επενδύτου του
Οά. ειχον τόσον μ.ισ-ήσ-η, τον συ-νγον σου.
Άλλ’ ή'/.ην τοσον εύτυχης άφιερόνων σοι τό λεγόμενον Οα συνίτε'λε·. εϊς τήν έξασΟέ- ό κόμης άνεζήπησε τό κοντάκ: τού περι
στρόφου, οπερ έσυνείΟ’.ζε νά φέρη μεθ’ εαυ
ύΐ.τ,Ί τήν λατρείαν. ή: ή.........
..... μου είνε ν.σιν πής νέας ταύτης άπολαύσεώς μ.ου!
καρδία
' μέ άναγκά- τού, οσάκις ήρχετο εις τήν άπομεμακρυικανή. <7ιστε δέν Οά μετανοήσω δι ’ αύτό ---- Είμαι εις τόν ούρανόν. ·. μή
”έ άγαπώ σμένην έκείνην συνοικίαν. Δεν εφοβεΐτο.
καί έάν άκόμ.η έπιστη άνάγκη ν ζποΟάνω σ-ης νά. κατελΟω είς τήν γήν. Σ=
όπως
ούδέποτε
ήγαπ-ήΟη
γυνή
καί
εύτυχίας
είμαι
εΰ- έλάμ.βανε μόνον προφυλαζ.τικά μέτρα. 11αένεκα τούτου. Ηά εχω άπολαύσει
•
ρεπήρησεν είς τό ώρολόγιόν του' ήτο ή ώρα
’
κατά/.ειψέ
με.
έπιστρετελευταίας μ.ου στιγμής, δδιότι είσαι τυχής. Πήγαινε.
·.----- ι............. ττόσον τρυ- ψον είς τ<,
τήν...........
οικίαν σου.. ΔεήΟη
λησίον μ.ου. τόσον πιστή, τοσον
—.,νι',τ·. ύπέρ έμοΰ ένδεκάτη. κζ: ήκούσΟη φερόμενος διά πής
νυκτός ό ήχος ωρολογίου έπισφραγίζοντος
... ζητώ.
.
οερά. περισσότερον μάλιστα παρ όσον ειχον άλλο περισσότερο·ν δέν σοϋ
Ί'ίλε μ.ου, άνέκραςεν αύτη μετ’ άναστε- πήν πληροφορίαν. ’Ώδευσεν έπ: τοϋ πεζο
ελπίσει είς τας μάλλον αίσιοδόξους στιγμάς
... δεηΟώ έξ όλης μ.ου ψυχής. Ηά δρομίου μετ' ανυπομονησίας. ΊΙ ΜατΟίλβη
μ.ου. ΙΙαύσε λοιπόν να κλαιης. Μοί έδωκες ναγμ.οϋ, Οά.
όσην χαράν ηδυνάμην νά περιμένω άπό ίσε. παρακαλεσω έμπνεομ.ένη άπό τήν πρός σε καΰυστέρε·.. ΚαπηλΟε καί αύΟις πρός πήν
όδόν '· >ρσελ, κα: φΟάσας εις πήν γωνίαν,
Και.άφες με νά. εϊπω όλον τον Συλλογισμόν άγάπην μου.
ύπό τό άβέβαιον φώς τεΟο/.ωμένου άερίου.
Μίτο
όρθια
ένοιπιόν
του.έτο:μη
πρός
άναμου. Άφ ούειμαι καταδέδικασμένος.ότι καί
άνσυμβή νάμ.η σέ ξαναϊδω.ί'σως Οά.ήτο προ- χώρησιν. ωχρά, καταπεπονημένη. μ.έ τούς διέζρ'.νεν είς πήν όδόν Σταϊνκέρκ πήν μι
τΐ'/.ώτεοον δ', έμέ νά. έκλείψω άποτόμως, μεγάλους αθώους οφθαλμούς της στίλβοντας κρά.·/ έρχομένην δρομαίως. ΊΰρρίφΟη είς τά.ς
αίιον.δίως. καί νά. με έκλαιες καί νά. μέ έλυ- έκ τών δακρύων και τόσον ώραία, ώστε δέν ά-μκάλας του άσΟμαίνουσα ζ.αί είπε.
— Σέ έκαμα νά περιμένης. Κάποιος
πείσο. παρά. νά. μεταβώ μακράν ίνα ζήσω ήδύνατο ούτος. κατά, τήν ΰπερτ
βίον αβίωτο·/, χωρίς νά. σέ έχω πλησίον στιγμ.ήν. ν' απόσπαση έξ αύτϊ ς τά. βλέμ- μ.έ ήκολούΟει. έφοβούμην.
— Έκεϊ, εις τό μέσον τοϋ δρόμου πήν
μου καί νά. μέ βλέπης. Ιδού είς τι σκέ ματά του. Τή έτεινε τήν χεί α. ήσθάνθη
πτομαι άπό τής πρωίας ταύτης μετ απε τήν χεϊρα ταύτην ν’ άσπαί •η έντός τής έφίλησε.
— Ί’ώρα.. ποϋ είσαι πλησίον μου. πι
ριορίστου μελαγχο/.ίας. φρονώ δέ έν π-ποι- ■δικής του. Οί άγνο: οφθαλμοί .... ΈρριΟήσει ότ: Οά. ήτο τούτο δΓ έμέ τό καλλη- έττης έταρά.χΟησαν καί άνέδωκαν βαΟύ- στεύω Οά είσαι ήσυχος.
χρουν άναλαμ.πήν. Τά. /y^tr. —t,z ετρεμ.ον,
— Ναι, άλλά. Οά είμαι άκόμ.η ήσυχωτερον τέλος.
Τώ άπτ,ύθυνε βλέμματα άπη/.π·.σμ.ένα. μετά, όλυγμ.οϋ δέ κατέπεσεν είς τό στήθος τέρα ζμζ ‘φΟάσωμεν είς το σπήτι. Διατί
ο·.σοί·
διά.ι τών βρα
'  δέν άνέβηκες άπλούστατα αντί νά κάΟηΤόσον δυστυχής Οά ήσο μακράν έμοϋ : τού Ί’έδελ. περιόφίγγουσα.
τους ώμους του, έςάλλος,
έξαλλος, ά- σα: νά περιμένης έξω :
Βεβαίως' έάν κρίνω τόν πόν»ν σου άπό τόν χιόνων της τούς
— Διότι ακριβώς σέ ήκολούΟησαν. κα
■δικόν μ.ου ! Έρχομ.ένη ένταϋθα έκολακευό- συνειδητός έγκατα.?Λλε·.μ.μ.ένη είς τήν διάμην ότι Οά έπετύγχανον παρκ σοϋ ϋ’ύ.ας Οεσιν αύτοϋ. Τήν άπέσπασεν ήδε’ως, έμπι θώς μ.οϋ λέγεις, ζ.αί δέν σοϋ έκακοφάνη νά
στος, ελαβε μέ ά.πζντήπ/.ς έδώ.
τά.ς ύποχωρήσεις, καί άκούων σε, έννοώ ότι δίασεν εις αυτήν μετά τρυφερότητο
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— I 1ηγχ:νομ.εν γρήγορα. Εχει παληόκοσμο άπόψε έξω.......
- Διηυθύνθησαν κατά τγ:> πλατείαν εν
μέσω τοϋ σκότους, άλληλοκρατούμενοι, καί
είχον σχεδόν οθάσει, οτε ήκούσθησαν έσπευσμένα βήματα οπισβέν των. 'Ο Βα
λεντίνος ήσθάνθη τήν χεϊρα τής μιζράς συ
στελλόμενη·/ έπί τής ίδιζής του. Δέν ώμίλησε. έπετάχυνε τό βήμα. Άλλ' ο ακο
λουθών αυτούς έπήρχετο καί τούς έφθανε.
Ό Βαλεντίνος έπέρασεν είς τό αντίθετον
τοΰ δρόμου. Ό άγνωστος έβάδισε καί αύτός όπισθεν του. Ί'πό τινα οανόν ό κόμης
αιφνίδιος έστράφη καί έσταμάτησεν. Ό ά
γνωστος τρέχων ήδη εσπευσμένος,εύρέθη ε
πάνω του κλονιζόμενος. ’’Εφερε μπλούζαν
.πλανοδίου έμπορου, είχε σκούφον έπί της
κεφαλής, καί έφορε: χονδρά ύποδήμ.ατα.
Μέ πήν βρογχώδη φωνήν οϊνοβαροΰς έκραύγασεν.
— ’Ορίστε μας. ή Καρδιόστομη καί ο
άγαπητικός της ! Κρίμα στήν ώμορφιά
σου. μ’αύτό τό χαμένο έπήγες '.
— ΊΙπλωσε χεϊρα έπί τής Ματθίλδης.
Ό Βαλεντίνος μέ ένα κτύπημα δυνατόν
τοϋ βραχίονος κα: της κνήμης έρριψε τον
μεθυσμένου μέ τό κεφάλι προς ένα τοίχον.
Ό άγνωστος δι’ ενός άλματος άνηγέρθη.
/.αί μή προδίδων παντάπασ: μέθην. τώρα,
τώρα, είπεν.
— Στάσου λίγο, Οά σέ ξελαρυγγίσω.
Εδώ οϊ φίλο: !
Είς πήν φωνήν ταύτην. τρεις άν
θρωποι, τών οποίων ό είς έφορε·, γυναικεία,
άνεφάνησαν είς τήν γωνίαν τής πλατείας.
ΊΙ Ματθίλδη άνεκραύγασε μετά πεπνιγμ,έ,νης φωνής.
— Πρόσεχε Βαλεντίνε ! Είναι ό Ι’αβέ!
Μάς έστησε παγίδα !
— Ό κόμης δέν έλαβε καιρόν νά ζητήόγ εξηγήσεις από τήν μικράν. ό.άγνω
στος όστις έφορε: γυναικεία ώρμησε κατ
αυτού, κρατών μάχαιραν. 'Έλαβε χώραν
βραχεία πάλη, φωνή υπόκωφος, μία έκπυρσοκρόπησ’.ς, ή πτώσις σώματος, είτα οξεία
κραυγή. <) ψευδομέθυσος άνέκραξεν.
— ΌΊ’κβέ έπεσε προΰμητα- ό έρασπής
πάει δουλειά του. 'Έρχεται ή Αστυνομία.
Άς αρπάξωμεν τό κορίτσι !
— ΊΙ Ματθίλδη άφωνος έκ τού τρό
μου. άνηρπάγη ύπό τών ισχυρών βραχιό
νων. οί όποιοι τ-ήν άπεχώρισαν τού Βαλεν
τίνου πάντοτε όρθιου, άλλά στηριζομένου
είς τόν τοίχον. ΊΙ αστυνομική συνοδεία
ώρμησε καλπάζουσα καί διέλυσε τόν παραχθέντα συνωστισμόν είς τό σκότος τού λό
φου. είς δε τό στάδιον της μάχης δέν έ
μεινε παρά ό .Ράβε νεκρός προύμητα πε
σμένος. καί ό κόμης ακίνητος μέ οφθαλ
μούς ανοικτούς κα: ατενείς, κρατών είσέτι
τό περίστροφου άνα χείρας.

Τή επαύριον ώραν έβδόμην τής πρωίας
καθώς ό Φρειδερίκος Κλεμάυ έτελείωνε νά
ένδυθή σκοπών νά μεταβή εις έπίσκεψιν τού
Ρέδελ, ό κ. Έλιφάς είσήλθεν είς τό κομ
μωτήριο·· τού υιού του. Ο τραπεζίτης,
έξεπλάγη διά πήν πρωινήν ταύτην έπίσκεύ·.ν. καί ήρώτησε τόν πατέρα του, πώς και
διατί ήρχετο αύτήν τήν ώραν. Τότε ό γέ-

ρων έδήλωσεν ότι είχε μάθε: άργά πρός τήν
νύχτα πζρά τής κυρίας Μέσλερ, ότ: έπρόκε’.το νά λάβη χώραν μονομαχία μεταξύ
τού συνταγματάρχου καί τοϋ κ. δέ Κουτρά.
καί ότ: εσκόπει νά. ύπάγη έπί τόπου
διά νά μάθη ταχύτερου τήν έκβασιν. Ό
Ί·ρε:δερίκος δέν έσυνείθ’.ζ· ν' άνθίστατα:
πρός τας θελήσεις τού πατρός του, άλλ’ ό
μως δέν ήδυνήθη να μή τώ παρατηρήση
οτι θά. ήτο αυτόχρημα άπρεπες καί άτοπον,
τό τοιοϋτον.ο: μάρτυρες ίσως παραπονεθώσ:.
—Δέν θά τό κάμουν, έδήλωσεν ό Έλιφάς.
Καί καθώς έπί τή, διαβεβαιώσει ταύτη
ό Φρειδερίκος, ύψωσε τούς οφθαλμούς πρός
τόν πατέρα του μετ' άπορίας.
—Έσω βέβαιος, είπεν ό γέρων, δεν θά
μέ ϊδουν θά. μείνω έντός τής άμάξης μου'
άλλά. θέλω όπως κι' όπως νά. είμαι πα
ρών. διά. νά δυνηθώ νά. μεταβώ χωρίς νά
χάσω ούτε λεπτόν καί νά πληροφορήσω
αύτήν περί τού άποτελέσματος.
— Σας έζήτησε αυτό ή ίδια :a
βεβαίως θά. *εύχαρι— ΌχΓ άλλά βεβαίι
σ·τηθή νά μέ ϊδη ύπό τοιούτους όρους.
.— Άνεχώρησκν ή ώρα ήτο όγοόη.ότε
έπέστρεψαν παρά τώ συνταγματάρχη μετά
τθύ άρχαιου αύτοϋ συμμαθητού. τού ταγ
ματάρχου Βαλ'.έρ, ό Ρέδελ άνέμενεν ήσυ
χος. μετ άποφασιστικότητος. ή όποια ένεποιησε μεγίστην έντύπωσιν είς τόν Φρει
δερίκον. όστ:ς ετρεμε.
έτρεμε. Έάν είχεν άκούσε: τόν συνταγματάρχην πρό μιας άκομη στιγμής
είς τόν φώ.ον του
μής δηλούντα εις
; ■· '.
οτι η,το άποφασισυ.ένος νά. μή πυροβολητή
κατά τού κ. Κουτρά καί νά ύποστή τό
πύρ αύτοϋ όποιαν θά. ύφίστζτο συγκίνησιν ! Ό Ι’έδελ. έσκέπτετο τώ οντ: έάν
1ς..;,
—'Λ’η νά διατηρήση πήν φιλίαν τής κυρίας
Μέσλε ινα δυνηθή τούλάχιστόν άπό καιρούείς καιρόν νά έπαναβλέπ-η τήν Έρριέτπην
άποφασίσας τοιουτρόπως νά κινδύνεύσ-η πήν
ζωήν του. πρός ΐκχνοποίησιν τού έρωτός
του! ΊΙ κφιξις τού κ. Έλιφάς έφερεν άντιπερισπασμόν.
— ΙΙώς. σύ ό άνθρωπος τής ήθικής
καί τής ελεημοσύνης, είπε γελών ό Ρέδελ
θά έπιδοκιμάσ-ης διά τής παρουσίας σου
τά αιματηρά τούτα επεισόδια: Έσκέφθης
ά:ά γε τούτο :
— Τό καταδικάζω, πίστευσόν ν.οι. εδήλώσεν ό κ. '.Ελιφάς. .άλλ' έσκέφθην ότ:
ή παρέμβασίς μου θά σάς άποβή πρόξενος
ευτυχίας.
ΊΙ άπάντησις τοϋ πατρός του ήτο τό
σον παράδοξος, ώστε ό Φρειδερίκος το δεύ
τερον ήδη. τόν παρετήρήσε μετά θαυμα
σμού. Συνελαβε πήν ύποψίαν ο-.: ό κ. Ελι
φάς δέν έπίστευεν ότι ή μονομαχίαθά λάβη
χώραν. Και όμως, διατί θά τυνέβαινε
τοΰτο: άφ'ού ο! μάρτυρες εί^ον συνελθεί:
τά όπλα ήσαν έτοιμα, αί αμα.ςαι ά.νέμ-νον
άλλ' ή πραότης τοϋ παλαιού φίλου τής κ.
Μέσλερ. το είδος αύτό —ής προφητικής α
σφαλείας. ήν δις ήδη είχεν έκδηλώσει δέν
άπετελ.ουν άρά γε ταϋτα άλάνθαστα τεκμή::α μυστικής τίνος βεβαιόπητος ότι ό
1‘έόελ δεν δ'.έτρεχεν ούδένα κίνδυνον.
— Εμπρός καιρός είπεν ό ταγματάρ
χης Βαλ'.έρ. Έως τό Γεννεβ'.λ'.έ εχομεν
μίαν ώραν δρόμον !

— Φεύγο;χεν, είπεν ό Ρέδελ.
— Καί χωρίς ούτε βλέμμα νά ρίψη
περί αυτόν, έπί τής κατοικίας του. έπί τών
οικείων αύτοϋ αντικειμένων, άτινα ίσως δεν
θά. ξ αναέβλεπε. μέ τήν στεριάν αδιαφορίαν
στρατιώτου, έξήλΟε. Κάτω,άνέβησαν πάν
τες εις πήν άμαξαν ήν είχε διατάξει ό Βαλλιέρ. Τό αμάξι τού Φρειδερίκου εΐπετοό ιατρός Dlljardin, αρχίατρος τού στρα
τιωτικού Νοσοκομείου VaI-<le-( ί race. έπρόκειτο νά μεταβή άπ ευθείας επί τοπου. Αμέσως ώς ή άμαξα έκίνησεν. ό
Ρέδελ ήρχισε νά όμιλή. IIοτε. οί φίλοι τον
τό έδήλωσαν εκτοτε ό συνταγματάρχης δέν
ύπήρξε μάλλον εύδιάθετος, μάλλον ΐ'·>/ίριστος. μάλλον στωμύλος. Έφαίνετο κομψευόμενος ένώπιον τού κινδύνου, προκαλώ*
αυτόν καί άποδεικνύοντα ότ: είς ανθρώ
πους τής ιδιοσυγκρασίας του. ή στενοχώ
ρια τοϋ φόβου ήτο άγνωστος. Καί ό Φρει
δερίκος μ-αρόν καί κατ’ ολίγον ένεψυχούτο
καί έστερεο'ϋτο ηθικώς. Λύτη ήτο ή πρώτη
τοιούτου. είδους ιστορία του. ό δέ συμ.μάρτής αύτού.τόν είχε προειδοποιήσει ότι έκανε
πολύ κακήν αρχήν. Λυτός οικονομολόγος, μεμετρημένος κατά συνήθειαν, ό ΙΙουριτάνος
αυτός όκατ’αρχήν,ειρηνικώς,είχε περιπλακή
πρό είκοσι τεσσάρων ώρών είς τάς περιπέ
τειας έπιφόβου ζητήματος, καί διετήρει εί
δος τι έκπλήξεως.
Άκούωυ τις όμως τόν Ρέδελ νά όμιλή
περί παντός ζητήματος εξαιρέσει εκείνου,
δπερ τούς άπησχόλει ακριβώς έκείνην τήν
στιγμήν, ήρχιζε νά ανεύρισκα, δόσιν τινά
εμπιστοσύνης. καί είπε καθ’ εαυτόν «Έα·<
δεν έμελανοφοροϋυ.εν πάντες. έάν δέν ήσθανόμην ύπό το κάθισμα τής άμάξης τό κι
βώτιου τών πιστολιού, ίσως θά ένόμιζον
ότι πρόκειται περί κυνηγεσίωνή απλώς περί
εξοχικού προγεύματος.» Άλλ’ή άμαξα
έξελθοϋσα πλέον τών επάλξεων ετρεχεν εϊς
τόν μεγάλον δρόμον.μεταξύ δύο συστοιχιών
*
εκατέρωθεν
δέ έξετείνοντο αί καδένδρων,
έκατέ
ιεδιάδες
βυθισμένα:
εντός φαιού
πηφεϊς
φωτός. Αραιοί όμιλοι χωρικών δ'.ευθύνοντο
—!Ι
—ς ούδείς εις τούς
πρός τό.\ S11
ΐ ΰ ---res. ·τ.·...κ
Έ ργ ατη
κάμπους. ΙΙλήρης μοναξία. Αριστερόθεν
κατάφυτου γήλοφον, λείψανου< τού οχυρώματος τής IΓεννεβιλιέρ, ύψωθέν έν έτει 1870
πρός ύπεράσ-•πισιν τού συμπλέγματος τοΰ
Σηκουάνα, ό'όποιον κατεστρέφετο μετατρεπόμενον είς μελαγχολικόν σωρόν ύπό
τήν πίπ •ουσαν βροχήν καί χιόνα.
ΊΙ μελαγχολική αΰτη χωρογραφία έοάνη εϊς
είς τον
τόν Φρειδερίκον τό κατάλληλον
παρεσκευασμένον πλαίσ'.ον τραγικού συμβαντος. Κατελήφθη κκί αυθ:,ς ύπό τού τρομου του. πήν άμαξαν έκείνην εϊς ήν έβαινε
κυλινδούμενος έ·π: τού μεγάλου δρόμου έέν πενθεί, καί έν
φαντάσθη έπτανςρχομέυην
—
καπηφείκ μετά πώματος αιμοσταγούς έξηπ/.ωμένου έπί τών
•ώυ καθισμάτων της.
πης. Ί1γειρεμετ’αδημονίας τούς οφθαλμούς έπί τοϋ
’Ρέδελ. όστις έξηκολούθει νά όμ-.λή ήρεμος
καί γαλήνιος. Κατά τήν αυτήν στιγμήν ή
άμαξα έσταν.άτησεν άποτόμως.
,
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I ι συνέβη : ηρωτήσεν ο Εαιφας. 1οφθάσαμεν λοιπόν '. Είναι οί μάρτ·ρες τού
αντιπάλου μας. είπεν ό ταγματάρχης Βαλλιέρ. κύύας έκ τής θυρίδος. Οί κύριοι αυτοί

